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   ) (ICEFS منشورات المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية

 :بيانات الفهرسة  

   2018 األوراق البحثية المقدمة للمؤتمر الدولي األول: األمن األسري: الواقع والتحديات

  لحكيم/ د.رشيد كهوسا د.مصطفى :تنسيق

  المملكة المتحدة/ ) (ICEFSالمركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية  -  2019األولى: فبراير  الطبعة

  978-1-9160489-0-4 (ردمك):  المعياري الرقم الدولي

جميع الحقوق محفوظة للمركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية، ويمنع نسخ أو إنتاج المواد  ملحوظة:

الواردة في الكتاب كله أو بعضه بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إال بموجب 

  إذن كتابي من المركز.

  الكتاب وجهة نظر ألصحابها، وال تعبر بالضرورة عن سياسة المركز.وتبقى األفكار واآلراء المعبر عنها في 

 www.info@icefs.netالبريد اإللكتروني: 

   00447470188659الهاتف: 

  www.icefs.netالموقع الرسمي للمركز: 

  United Kingdom , London , 27 Old Gloucester Street , WC1N3AXالعنوان: 

http://www.info@icefs.net
http://www.icefs.net/
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  الدكتور مصطفى بن أحمد الحكيم كلمة

  icefsت التربوية األسرية اورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإلستراتيجي رئيس المؤتمر

 

المستقيمة، والمجتمعات البشرية السوية،  إن األمن مطلب عزيز، ومقصد جليل، وغاية تسمو إليها النفوس

واألمن الزمة من لوازم الوجود اإلنساني، وحاجة من حاجياته كالماء والغذاء والهواء، وضرورة من ضرورات سعي 

  اإلنسان المكرم لتحقيق مقاصد الخلق، ومراد الحق عز وجل.

ومسيرته؛ وعامل من عوامل  وال جرم أن فقد األمن شديد على معاش هذا اإلنسان، ومؤثر في حركته

اإلخفاقات واالنكسارات واالختالالت التي قد تطال جهوده االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والتدبيرية... وعندما 

يغيب األمن تنعدم الطمأنينة، وتنتشر األمراض النفسية، واألدواء االجتماعية، والتقلبات واألزمات االقتصادية، 

 طل العمران، وتكسد التجارة واالقتصاد، وتخسف طاقات اإلبداع واإلنتاج.وتضطرب النفوس، ويتع

وبما أن األسرة هي سناُد كل مجتمع وعماُده، وعليها يتأسس صالُحه وفساُده؛ باعتبارها الحاضنة األولى، 

تغذى مواهبهم، والعالم األصغر التي يفتح عليه األطفال عيونهم، وتنمو فيه أحاسيسهم، وتتشكل بها استعداداتهم، وت

مقدمة لتحصيل أمن  "مجتمع األسرة"وتتكشف اتجاهاتهم؛ لذلك كان تحصيل األمن بهذا المجتمع الصغير 

  المجتمع الكبير، وتثبيت استقراره، وتهيئة ظروف تنميته وتقدمه ورفعته. 

متصدعة، ومؤسسته فال يأمن مجتمع من غوائل الفساد واالنحالل، ومخاطر الضعف والهوان ولبنته األولى 

بما لحصانة والمناعة والِحَياطة؛ و المركزية مهزوزة مختلة، لهذا نجد أن "األسرة" مصطلح لغوي يشير إلى معاني ا

يرمز لمعاني اإلحكام والضبط، وكلها معان جارية على ما ينبغي أن تكون عليه األسرة من التحصين والحياطة 

التي من أجلها شرع الله أحكامها، وأقام بنيانها، وبما يدفع عنها واإلحكام بما يمنع انحرافها عن مقاصدها 

االنحرافات السلوكية، واالضطرابات النفسية، ويقي المجتمع من التردي واالنحدار واألخطار، خاصة في ظل واقع 

  يريد أن يمسخ هويتها األخالقية، ويفكك بنيتها االجتماعية، ويبخس قيمتها اإلصالحية التوجيهية. 
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وكلها تحديات تفرض يقظة وتنبها، وتتطلب تعبئة وتحصينا، وفي هذا السياق جاء تنظيم هذا المؤتمر 

- التحديات والمشكالت، والعوائق والعقبات التي ال بد من الوعي بها  الدولي والمنتدى الفكري لمناقشة هذه

 ن تكون أسرنا مستقرة ثابتة مثمرة.حتى يسهل تذليلها، والبحث عن المخارج والحلول التي توصل إلى أ - ابتداءً 

حفز الهمم على النظر منذ نشأته على  icefsوقد حرص المركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

العميق، والتأمل الواعي في قضايا التربية واألسرة والمجتمع واإلنسان، والسعي إلى تحقيق التكامل المعرفي والوصل 

ة، اسات الشرعية واإلنسانية واالجتماعية والعلمية وتوظيفها في خدمة قضايا األسر العلمي بين مجاالت الدر 

واالستجابة لحاجيات التربية وإشكاالتها؛ بما يفتح الباب لدراسات وأبحاث عابرة للتخصصات، متعددة 

المنظم يقه من خالل مؤتمره الدولي األول: "األمن األسري: الواقع والتحديات"، المقاربات، وهو ما سعى إلى تحق

الجامعة العراقية، كلية الدراسات اإلسالمية بصربيا، مخبر علم النفس وجودة الحياة برعاية أربع جامعات حكومية (

نة، مجلة المنبر التابعة مجلة المدو وأربع مجالت علمية محكمة (بجامعة قاصدي مرباح بالجزائر، جامعة بابل)، 

وثالث لهيئة علماء السودان، مجلة سناد للبحوث التربوية واألسرية، مجلة دفاتر السياسية والقانون جامعة ورقلة)، 

مجمع الفقه اإلسالمي بالهند، شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات واألبحاث، الجمعية مؤسسات علمية دولية (

  د).الدولية للعلوم والثقافة بالسوي

فمنذ  دولة، من أفريقيا وآسيا وأوربا. 17مشارك ومشاركة من  100لذي شهد بحمد الله مشاركة أكثر من وا

م، وما تاله من تجاوب كبير، واهتمام واسع؛ بالنظر ألهمية 2018مارس/آذار  20اإلعالن عن المؤتمر في 

طلب مشاركة في  500المؤتمر ما يقارب موضوعه، ولراهنية قضاياه وأسئلته، وتعدد وتكامل مقارباته، استقبل 

ورقة بحثية في مرحلة تقديم األوراق البحثية الكاملة، وتم عرضها على اللجنة العلمية  120مرحلة الملخصات، و

عشر ورقة بحثية للعرض في المؤتمر في  56والتواصل مع أصحاب الطلبات المقبولة والمرفوضة، وتم انتقاء قرابة 

  . جلسات علمية

الهيئة العليا وفي مقدمتهم  ، وأوفي مستحقه بعض فضله؛فوتني في ختام هذه الكلمة أن أزجي الشكر ألهلهوال ي

من الشكر موصول لإلنجاح المؤتمر، و  م ومالهمووقته ممن جهدهوا وبذل أعضاؤها، هرللمؤتمر واللجان التنظيمية التي سَ 

  ، ومن حكَّم ودقق في الملخصات واألوراق البحثية من أعضاء اللجنة العلمية. رعى ودعم وساند من الجهات الراعية
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  الدكتور رشيد كهوسكلمة 

  للمؤتمر رئيس اللجنة العلمية

  

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين، وعلى آله الطيبين 

  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، 

فإن األسرة المسلمة قلعٌة من قالع اإلسالم، وحصن من حصون اإليمان، والدعامة الكبرى الستقرار  أما بعد؛

األمة ونهضتها، وصورة مصغرة للمجتمع وعموده الفقري، وأساسه األول، منها يستمد قوته وعليها يتوقف بقاؤه 

يقي لبناء اإلنسان والعمران، والبيان العملي للنظام االجتماعي في اإلسالم، والقاعدة واستمراره، وهي المنطلق الحق

التكوينية األولى لألحياء جميًعا وللمخلوقات كافّة، والوضع الفطري الذي ارتضاه الله لعباده منذ بدء الخليقة.. 

ا برعاية عظيمة في كّل مراحل بنائها، ووضع ولذلك اعتنى بها اإلسالم عنايًة فائقًة، وأوالها اهتماما بالًغا، وأحاطه

لها أصوًال ثابتًة ونظاًما محكًما يرتكز على أسس متينة، وقواعد قوية، ويهدف إلى تحقيق مقاصد سامية تكفل 

  للمستظلين بظاللها الحياة الكريمة الفاضلة القائمة على المحبة والمودة والرحمة والوحدة والتكامل.

فظ أمن األسرة وتماسكها من أولى األولويات وأوجب الواجبات التي تقوم بها ذلك بأن اإلسالم جعل ح

  مصالح الدين والدنيا، وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل حفظها وجودا والتنبيه على ما يضرها عدما. 

 وفي سياق تضافر الجهود لحفظ األمن األسري واستمراره يأتي هذا المؤتمر إسهاما في ذلك؛ من خالل هذه

التي تتغيا العودة باألسرة إلى  - لنخبة من مفكري األمة وباحثيها-اإلسهامات العلمية الرصينة واألبحاث الهادفة 

الوضع الفطري الذي ارتضاه الله تعالى لها منذ بدء الخليقة... من أجل الحفاظ أمنها وتماسكها ووظيفتها التربوية 

  واالجتماعية والحضارية.

أزجي جزيل الشكر وجميل الذكر للسادة والسيدات األساتذة المفاضيل المشاركين في هذا وال يفوتني هنا أن 

المؤتمر، والذي ال أجد العبارة المعربة عما نكنه لهم من مشاعر اإلجالل والتقدير، ذاكرا ما بذلوه من جهد علمي 

فع بهما المكتبة األسرية والتربوية في كبير في إنجاز هذه األبحاث القيمة التي نجمعها اليوم في سفرين كبيرين، لتنت

  العالم.

والشكر موصول لمجلس إدارة المركز الذي واصل الليل بالنهار من أجل إخراج هذا المؤتمر في صورة بهية تسر 

الباحثين والمتخصصين والعامة والخاصة.. سائال المولى جل وعال أن ينفع بالجميع ويجعل جهودكم في ميزان 

  حسناتكم.

  لله رب العالمينوالحمد 
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  ورقة تعريفية بالجهة المنظمة

مؤسسة بحثية استشارية غير ربحية تسعى إلى إشاعة  المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية 

المعرفة، والنهوض بالبحث العلمي، والمساهمة في صناعة القرارات، وصياغة السياسات التربوية من خالل الدراسات 

الرصدية والتشخيصية واإلستراتيجية واالستشرافية، وهو مؤسسة مستقلة ومنفتحة على كل الرؤى، وحريصة واألبحاث 

  على تعزيز أواصر التعاون مع كل الفاعلين والباحثين والمهتمين.

  رسالة المركز:

ت تحديد الوظائف المشتركة، والمسؤوليا إلىيهدف المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية 

المتبادلة بين مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسة التنشئة األسرية، ومواجهة المخاطر التي تستهدف أبناءنا وبناتنا،  

كما يروم تقديم المقترحات الناجعة، وسبل العالج الكفيلة بتخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذا الواقع، وبناء قواعد 

  .واستراتيجيات تساعد على التحصين والحماية

  يهدف المركز إلى:

  تشجيع البحث العلمي والدراسات المتصلة بقضايا األسرة والتربية؛ .1

 دراسة التجارب المقارنة في مجاالت التربية والتعليم؛ .2

 تقديم الخبرة واالستشارة وإبداء الرأي خاصة في المجاالت المتصلة بعمل المركز؛  .3

 البحث التربوي واألسري؛تشجيع التواصل بين الباحثين والفاعلين في مجاالت  .4

تطوير البحث التربوي، والدراسات األسرية، واقتراح البدائل، وبناء التصورات، وإعداد السياسات  .5

 والمشاريع التربوية واألسرية القابلة للتطبيق.

  يوظِّف المركز لتحقيق أهدافه جملة وسائل منها:

 جية واالستشرافية؛إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير التشخيصية واإلستراتي 

 إصدار نشرات ودوريات وكتب متخصصة فردية أو جماعية؛  

  تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والملتقيات، والمناظرات، وأوراش العمل، والدورات التكوينية والتدريبية في

 مجاالت اشتغاله؛
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 ها والدولية، التواصل والتعاون مع مراكز الدراسات واألبحاث ذات االهتمام المشترك الوطنية من

 وتوقيع مذكرات الشراكة والتفاهم والتعاون؛

  إصدار مجلة محكمة متخصصة تُعنى بقضايا األسرة والتربية؛ 

 جائزة المركز باسم شخصية عربية أو إسالمية أسهمت في مجال من مجاالت عمل المركز؛ 

 إنتاج وإعداد برامج إعالمية تعالج القضايا التربوية واألسرية؛ 

 كة العنكبوتية، ووسائط التواصل االجتماعي في خدمة رسالة المركز وتحقيق أهدافه؛  توظيف الشب 

  إنجاز كل عمل يدخل في مجاالت اشتغال المركز، ويتماشى مع األهداف المسطرة في المادة

 من النظام األساسي. 2

 - الهيئة العلمية  -المجلس األكاديمي االستشاري  - مجلس اإلدارة يتألف المركز من المؤسسات التالية: 

 هيئة اإلعالم.   -الوحدات الوظيفية واألقسام التخصصية 

  

  الجهات الراعية للمؤتمر

  

 الجامعة العراقية /العراق  

 صربيا /كلية الدراسات اإلسالمية  

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة/  الجزائر -  مخبر علم النفس وجودة الحياة  

 مجمع الفقه اإلسالمي بالهند  

 جامعة بابل/العراق  

 شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات واألبحاث  

 الجمعية الدولية للعلوم والثقافة بالسويد  

  قاصدي مرباح ورقلة/  الجزائرجامعة  –كلية الحقوق / مجلة دفاتر السياسة والقانون  

 الهند-مجمع الفقه اإلسالمي /  مجلة المدونة  

 هيئة علماء السودان / جلة المنبرم  

 المتحدةالمملكة –واألسرية /المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية مجلة سناد للبحوث التربوية واألسرية  
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  المؤتمرأرضية 

  اإلشكالية، األهداف، المحاور، والضوابط:

تعد األسرة أهم المؤسسات االجتماعية في كافة المجتمعات التقليدية منها والعصرية، وهي أقدم 

أساسية، وتنشأ  - غريزية- بوصفها استجابة لحاجات ضرورية  - قبل الدولة والمجتمع- التشكيالت االجتماعية 

بصورة إجبارية، فهي بذلك الحجر األساس واللبنة األولى التي يستند عليها البناء  بصورة طبيعية اختيارية وليست

  االجتماعي.

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أال يستقيم لإلنسان شأن، وال تتهيأ له الحياة اآلمنة السعيدة، والنهوض 

ي الذي نواته وركيزته نظام األسرة، بأعباء خالفته سبحانه في األرض وأداء األمانة، إال بالعيش في اإلطار االجتماع

وإذا تعرض النظام االجتماعي في األسرة للخلل أو التشويه تأثرت بذلك كل النظم االجتماعية داخل المجتمع، مما 

يجعل من الصعب تحقيق أهداف المجتمع أمنية كانت أو ثقافية أو اجتماعية، لفقده للحاضنة السليمة القادرة على 

  جاه األمن والثقافة والهوية.القيام بواجبها ات

وبما أن األسرة هي سناُد كل مجتمع وعماُده، وعليها يتأسس صالُحه وفساُده؛ باعتبارها الحاضنة األولى، 

والعالم األصغر التي يفتح عليه األطفال عيونهم، وتنمو فيه أحاسيسهم، وتتشكل بها استعداداتهم، وتتغذى مواهبهم، 

ن تحصيل األمن بهذا المجتمع الصغير "مجتمع األسرة" مقدمة لتحصيل أمن وتتكشف اتجاهاتهم؛ لذلك كا

  المجتمع الكبير، وتثبيت استقراره، وتهيئة ظروف تنميته وتقدمه ورفعته.

إن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات على مستوى األدوات والوسائل وعلى مستوى األفكار والمعتقدات 

داخل المجتمع من تحديات ليس على مستوى الوظائف بل حتى على  يُظهر حجم ما يواجه مؤسسة األسرة

مستوى الشكل والمضمون وأحيانا الوجود والكيان، وهنا يمكن لنا أن نؤكد على خطورة ما تتعرض له األسرة في كل 

- تماعية المجتمعات ومنها مجتمعاتنا المسلمة التي تشكل فيها األسرة نقطة التماسك األكثر تميزاً في بنيتها االج

خطورة تعكس حجم هذه التحديات وتجددها مما يستدعي تضافر الجهود  - مقارنة بغيرها من المجتمعات

لمواجهة مثل هذه التحديات. وإن واقع األسرة في جميع جوانبه وخصوصًا في بعده األمني يستدعي عمًال بحثياً 

ا يواجهه من تحديات يفرضها هذا الواقع على جادًا وقادرا على توصيف واقع أمن األسرة في العالم اإلسالمي وم

  عدة مستويات.
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  ولذلك يسعى هذا المؤتمر العلمي الدولي إلى تحقيق األهداف اآلتية:

  أهداف المؤتمر:     

 التعرف على واقع األمن األسري، وما يشكله هذا الواقع من تأثيرات على البنية االجتماعية للمجتمعات المسلمة. - 

 التغيرات المعاصرة، والتي تؤثر على األسرة في العالم اإلسالمي سلبياً أو إيجابياً.إبراز طبيعة  - 

 تحديد شكل التحديات الداخلية التي تواجه أمن األسرة. - 

 تحديد شكل التحديات الخارجية التي تواجه أمن األسرة.  - 

لتعزيز أمنها األسري داخل المجتمعات بناء تصور متكامل لألساليب والوسائل التي يمكن أن تستخدمها األسرة  - 

 المسلمة.

  محاور المؤتمر: 

  واقع أمن األسرة في العالم اإلسالمي وتأثيراته على البنية االجتماعية: المحور األول:

 واقع أمن األسرة ومقارباته السوسيولوجية في القديم والحديث. - 

 تأثير واقع أمن األسرة على البعد االجتماعي. - 

 واقع أمن األسرة على البعد الثقافي.تأثير  - 

 تأثير واقع أمن األسرة على البعد االقتصادي. - 

 تأثير واقع أمن األسرة على البعد السياسي. - 

  التغيرات المعاصرة وأثرها على األسرة في العالم اإلسالمي سلباً وإيجاباً:المحور الثاني: 

 التغيرات االجتماعية وأثرها على األسرة. - 

 يرات التكنولوجية وأثرها على األسرة.التغ - 

 التغيرات الثقافية وأثرها على األسرة. - 

 التغيرات االقتصادية وأثرها على األسرة. - 

  التغيرات السياسية وأثرها على األسرة. - 
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  التحديات الداخلية التي تواجه أمن األسرة في العالم اإلسالمي: المحور الثالث:

 األسرة وأثرها على األمن األسري.تحديات األدوار داخل  - 

 تحديات العالقات داخل األسرة وأثرها على األمن األسري. - 

  التحديات الخارجية التي تواجه أمن األسرة في العالم اإلسالمي: المحور الرابع:

 التحديات التكنولوجية في بعدها اإلعالمي وأثرها على أمن األسرة. - 

 لفكري وأثرها على أمن األسرة.التحديات الثقافية في بعدها ا - 

 التحديات االجتماعية وأثرها على أمن األسرة. - 

 التحديات االقتصادية وأثرها على أمن األسرة. - 

 التحديات السياسية وأثرها على أمن األسرة. - 

  وسائل وأساليب تعزيز أمن األسرة في العالم اإلسالمي:المحور الخامس: 

  خالقية ودورهما في تعزيز أمن األسرة.األساس العقدي والتربية األ - 

 الوسائل التكنولوجية لتعزيز أمن األسرة.  - 

 الوسائل واألساليب االجتماعية لتعزيز أمن األسرة. - 

 الوسائل واألساليب الثقافية لتعزيز أمن األسرة. - 

 الوسائل واألساليب االقتصادية لتعزيز أمن األسرة. - 

 تعزيز أمن األسرة.الوسائل واألساليب السياسية ل - 
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  أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر:

 :د.مصطفى بن أحمد الحكيم رئيس المؤتمر 

 د.ماجد بن عبد الله العصيمي :المنسق العام للمؤتمر 

 د.حمادي نايت شريف :رئيس اللجنة التنظيمية 

 د.رشيد كهوس :رئيس اللجنة العلمية 

  

  أعضاء اللجنة التنظيمية:

 المغرب /د.عادل مطرب 

 السعودية /ذ.وليد الشريف 

 السعودية /ذ.مشعل الشربي 

 السعودية /ذ.حميد الحارثي 

 السعودية /ذ.هاني السفياني 

 السعودية /ذ.تركي الرونـي 

 المغرب /ذ.عبد الجليل أعمود 

 هولندا /ذ.محمد أبرايمي إدريسي 

 المغرب /د.عبد العظيم لكرافص 

 المغرب /ذ.مصطفى الشيكر  

  مصرالوهابد.محمد حلمي عبد / 

 المغرب /.محمد الشاويد 

 المغرب /ذ.محمد البدوي 
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  :أعضاء اللجنة العلمية الذين حكَّموا الملخصات واألوراق البحثية

  

 د.حمادي نايت شريف-  (السعودية) د.ماجد بن عبد الله العصيمي- )(المغرب د.مصطفى بن أحمد الحكيم- 

 د.مجدي يونس-  (مصر) د.هشام العربي-  (المغرب) د.بنعمر لخصاصي-  (المغرب) د.رشيد كهوس-  (بريطانيا)

- (السودان) د.عثمان النظيف- (السعودية) د.عبد العزيز المطوع- (العراق) د.حسن حميد عبيد غرباوي-  (مصر)

د.محمد رجب -  (المغرب) د.إبراهيم بورشاشن- (الجزائر) د.لزهر خلوة-  (السودان) د.قمر الدولة زين العابدين

د.محمد -  (المغرب) د.وفاء توفيق-  (المغرب) د.محمد الشاوي- (اليمن) د.محمد القدسي- (مصر) فضل الله

- (األردن) د.سميرة الرفاعي-  (السعودية) د.عبد الله المنتشري- (مصر) د.ضياء الدين مطاوع-  (مصر) الطناحي

د.رمضان -  األردن)( د.هيثم حامد المصاروة-  مغرب)(ال د.محمد البنعيادي-  (المغرب) د.خالد ميار اإلدريسي

- (المغرب) د.عبد العظيم صغيري-  (المغرب) د.حسن بنعبو-  (المغرب) د.زكريا السرتي-  (مصر) خميس الغريب

-  (مصر) د.أحمد عبد الرحيم-  (الجزائر) حمانير د.إبراهيم -  (المغرب) د.أحمد الفراك- (المغرب) د.بلخير هانم

 د.خالد صالح-  (مصر) د.محمد حلمي عبد الوهاب- (مصر) د.زكريا محمد هيبة- الجزائر)( د.قويدر قيطون

 د.أحمد بوشناق- (المغرب) لمهديند.يوسف ب- (المغرب) د.محمد سدرة- (المغرب) د رفيعاد.محم- (مصر)

 د.ربيع حمو- (المغرب) د.العربي لخنيك- (ليبيا) د.علي عاشور - (المغرب) د.أحمد الفقيري-  (األردن)

  .(المغرب) د.هشام السباعي-  (المغرب) د.عبد الحق دادي- (المغرب) د.عادل مطرب- (المغرب) 
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 تصور تربوي مقًتح لتعزيز الًتبية األمنية  يف األسرة وادلدرسة يف األردن

 الدكتورة/ سعاد فايز ملكاوي

 اعبامعة األردنية

 ادللخص

هدفت الدراسة إً كضع دكر مقرتح لؤلسػةة كاؼبدرسػة األردنيػة ن ية يػة كيعالػا الرتأليػة األمةيػة لػدل    

) معل ػػػان كمعل ػػػةن ا ام يػػػاره  للشةلقػػػة العطػػػ ا ية ال  ػػػيشة ك 200أفةادهػػػاك يت نػػػت ليةػػػة الدراسػػػة مػػػ  (

مدارس الطػ اؿ كال سػ  ) معل ة م  ـب لف األقالي  اعبغةافية ن األردف (100) معل ان ك (100مشلت (

ا يشػ لة ك كاس خدـ فيها اؼبةهج اؼب ػيي ال شػ لةمك 2018/ 2017كاعبة ب)ك للفصل الدراسي الثاُ 

) فقةات ل اقػع الرتأليػة األمةيػة ن 10فقةةك ( 20أداة ال يث كهي(االس  انة) لل ص ر اؼبقرتحك كاؼبت نة م  

كقد ي صػلت عيل الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسةك ) فقةات آلليات يف10األسةة كاؼبدرسة ن األردفك ك(

الدراسة إً الة ا ج ال الية: إف ال قدلة التلي ل اقع الرتألية األمةية لػدل األسػة كاؼبػدارس األردنيػة مػ  ك هػة 

نظػة اؼبعل ػػا كاؼبعل ػات  ػػايت لاليػةك آ ػػا اف يليػات يعالػػا الرتأليػة األمةيػػة  ػاي أل قػػدلة م  سػ ك كآػػ ل  

ن كاقػع يعالػا الرتأليػة  (α≤ 0.05) الداللػة   د فػةكؽ ذات داللػة إاصػا ية لةػد م ػ  ل كلػدـ ك ػ  

األمةيػػة يعػػال ؼب غػػ  اعبػػةا كاػبػػية ال درل ػػية ك كقػػد أكصػػت الدراسػػة ألعػػدة ي صػػيات أنبهػػا األمػػ  للػػدكر 

األسػػػةة كاؼبدرسػػػة اؼبقػػػرتح الػػػ م ا كضػػػعس ن الدراسػػػة اغباليػػػة ل عالػػػا مفهػػػـ  الرتأليػػػة األمةيػػػة لػػػدل الشل ػػػة ن 

 األردنية.

 : الرتألية األمةية ك األسةةك اؼبدرسة.الكلمات الدالة

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 
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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. 

 ادلقدمة:
ي عى األسةة كاؼبدرسة إً ربقيق الة ايك كاإلزدهار للشفلك كيعالا الطع ر لألم  م  أ ل ض اف     

يةألية اقيقية مةغ ألة لسك ف ةظي  العبلقة ألا األسةة كاؼبدرسة يعد ضةكرلة لض اف م ار الع لية الرتأل لة 
ةة ال ة ةك كآثةة اعبةا   ألص رة صيييةك كن يجة ظه ر اؼبطتبلت اليت ي علق للعةف اؼبدرسيك كظاه

اإللترتكنيةك كظاهةة ال  ةب م  اؼبدارس أدت صبيعها لرتا ع اؼب   ل ال ل آي للشل ةك كماصةن مع  
 .ال ش رات ال تة ل  ية ال ةلعةك كاالنف اح للى العاي ال م هنل م   آل معا دكف رقاألة كألبل ادكد

ن ادكث مطتبلت يةأل لة يعلي ية م  ق ليةك كال فاألمة ل شلب مالدا م  ال خشي  كاعبهد اؼبتثف ل بل
ألد ألضاى م  مةا عة الدكر الرتأل م كال علي ي لتلو م  األسةة كاؼبدرسة م  مبلؿ الرتآيا للى يعالا 

 الرتألية األمةية ألفةادها لض اف الع لية الرتأل لة ألص رة ان عة .

الفه  اإلهبايب ؼبعال ه كأمباطس كآيفية ال عامل معس إف الرتاآ  اؼبعةن كال قدـ ال تة ل  ي ل شلب اؼب اآ ة ك   
للص رة الصييية كاآلمةة حبيث ال يرتؾ كرا ها ملبلن كاضيان ن قي  اجمل  ع كللى در ة أصال سك كه ا 
ل شلب ألش يعة اغباؿ الرتآيا للى الث األت األمةية م  مبلؿ ال ةطئة األمةية الصييية لؤلفةاد كاليت 

 1 )    ةطئة اال   الية كللى رأسها األسةة كاؼبدرسة (ي  الها مؤس ات ال

إف ال ش رات ال تة ل  ية ال ةلعة اليـ  كماصةن ث رة األنرتنت كما وب لس م  ف ا د ن ؾباؿ ال علي  لي    
األنرتنت كاؼبخاطة اليت ي  ثل م  مبلؿ سه لة اس غبلؿ مدماهتا ن الع ل الدلا ي أك ال خةليب أك غ  

فق اعبهات األمةية اؼب يشةة للى األمبلقيك ؽب ا قبد أف معظ  ما ل ض ةس م  معل مات ل   إلداده ك 
ال تة ل  يا كإمتانية دم ؿ اؼب شفلا كاجملةما م  أصياب األغةاض ال يئة ك آ ا يبت  امرتاؽ ش تة 
اؼبعل مات اػباصة لعبهات األمةية كال طةية ن ألعض األكقاتك  كل  خدـ اإلنرتنت م  ق ل ال عض ن 

                                                           

ألةاي كادة ن الرتألية األمةية ؼبةهاج الرتألية اإلسبلمية للصف اغبادم لطة كأثةها للى ال يصيل كاذباه الشل ة كب هاك للي قةدللك  (1)     
 .3اعبامعة اإلسبلمية ك غاةك ص 
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كم  ي ةب لل عل مات الطخصيةك  كم  هةا فقد ألث م اد يطجع للى العةف كاإل ةاـ كاعبةاك 
أص يت قضية نطة ثقافة االس خداـ األم  لئلنرتنت هي ضةكرة كا  ة كل ل  ل   ب للى األسةة 
كاؼبدرسة معان القياـ دبج  لة إ ةايات غب الة أفةاد العا لة لةد اس خداـ اإلنرتنتك كلت ف ذل  م  

 ).1الة األفةادك كاجمل  ع م  آل اؼبخاطة(مبلؿ يقدِ ال لي كاإلرشاد البلزما غب 
إف اإلن اف ألش يع س دا  ان ل عى إلش اع اا ايس األساسية م  طعاـ كشةاب كمأكلك كال يقل اا ة    

األم  ل  يل  اغبا ات ال األقة كإف ي يت  ن اؼبقدمة أساسانك كقد لي القةيف التِة ل  ه ه 
عاً" فليع دكا رب ه ا ال يتك ال م أطع ه  م    ع كيمةه  اغبا ات كضةكرة شتة الع اد  ك قاؿ ي

 ).3م  م ؼ" (قةلش:
كيعد نع ة األم  م  أألةز الةع  اليت كه ها هللا لئلن افك كهي م  اؼبشالب اؼبه ة اليت ال ل  غين لةها    

). 35ـ (إألةاهي : الفةد قاؿ يعاً" كإذ قاؿ إألةاهي  رب ا عل ه ا ال لديمةان كأ ة ين كألين اف نع د األصةا
كاألم  الةف ي ه  ربةلة الفةد م  مصادر اػب ؼ كه  م  أه  شةكط الصية الةف يةك الف اػب ؼ 

 س ب اساسي لل  الب الةف ية اؼب ة لة. 
لقد اص ح م  الصعب للى الدكؿ الفصل ألا الرتألية كاألم ك فأص ح للرتألية دكران لرزان ن نطة الثقافة 

األمين ألا األفةادك كأص ح األم  ليا مه ة األ هاة األمةية الةظبية ن اجمل  ع إمبا األمةية كيعالا ال لي 
اال   الية كللى رأسها األسةة كاؼبدرسة م  مبلؿ ي لية  ربقيقس ه  شةاآة ألا مؤس ات ال ةطئة

 ات اليـ  األألةاي الشل ة لألم  كاافظة لليس كاألةاز اعبانب األمين اغبضارم لل ج  عك ككاص يت اؼبؤس
ن دكؿ العاي يع ل أل ةاف ية شدلدة ل يقيق األم  م  كال  لية األمةية لض اف ألقاي ؾب  عات صاغبة 

 ) 2كمادهةة ( 
إف ك  د الثقافة األمةية كاؼب  ثلة أل   د العادات كال قاليد كالقي  كاأللةاؼ كاؼبعال  القان نية كاألمبلقية 

ف هي اليت ي هل ربقيق الرتألية األمةية دبعةاها اإلهبايب كال م اليت يةي   أل يقيق مشلب األم  كاألما
وبقق الةفاهية كال عادة كال قدـ كاإلألداع لل ج  عات اؼبعاصةة كاؼب ؤكؿ ل  نقل ه ه الثقافة ألش يعة 
اغباؿ مؤس ات ال ةطئة اال   الية كللى رأسها األسةة كاؼبدرسة فهي يقـ  إبرشاد األفةاد كهدال ه  

مبلقي القِ  كي الد األسةة كاؼبدرسة ألضاي ن م الدة األفةاد االم ثاؿ لقي  اجمل  ع كق الد لل ل ؾ اال
القان ف م  مبلؿ ما سبارسس م  كسا ل الض   اال   الي اؼبخ لفة مثل ال عالاك  ال  أليخك ال عالة 

 ) 3كغ ها( 

                                                           

. 219) األنرتنت: الف ا د كاؼبخاطةك أظباي ل د الةازؽك ؾبلة اػبدمة اال   اليةك مصةك صك   1 ) 
.184) الرتألية االمةيةك   دت سعادة كفهد الع  مك ؾبلة ال ي ث األمةيةك ال ع دلةك ص  2)  

.54الطارقةك اإلماراتك صك  ك ل دهللا غاٍك ؾبلة الفتة الطةقيك -مدمل لعل  الرتألية األمةية -) ال ةطئة األمةية  3 ) 
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إادل أهداؼ ال ةطئة اال   الية إف العبلقة كاضية ألا مفهـ  األم  كال ةطئة اال   اليةك ألف األم  
كلؤآد ذل  مي طيل دانت  ايث اأشار أبف ال ةطئة اال   الية يدكر ا ؿ: األفةادك  كالقدرة للى 

 ) 1اس يعاب اؼبفاهي ك  كالفةكؽ الفةدلة ألا االشخاصك ككسا ل الض   اال   الي( 
كاالق صادلة كاال   الية كاألمةية ن كالطةاآة اغبقيقة ألا األسةة كاؼبدرسةك ي  طى كاعب انب ال ياسية 

اجمل  عك حبيث ربقق أفضل الة ا ج إللشاي الشل ة الفةص ال علي ية الصييية كالةا يةك آ ا يؤدم إً 
إزالة الع ا ق ن ؾباؿ ال  اصل ألا األسةة كاؼبدرسة فبا لؤدم إً إن اج طل ة ؿبافظا للى أم  اجمل  ع 

 ).  2كيقدمس( 
سات الرتأل لة أبف ك  د العبلقة ألا األسةة كاؼبدرسة أمةان ضةكراين ألهن ا اؼب ؤكل اف ل  يط  معظ  الدرا

يةألية األطفاؿك كيةطئ ه ك كدكر آبلى مةه ا مت بلن لآلمة م  مبلؿ يث يت اؼبهارات ال علي يةك كمةاق ة 
 لع لية الرتأل لة   .  ال ل ؾك كيعالا القي  اجمل  عية اليت  م  مبلؿ مشة ل ل ؿبددة األهداؼ اػباصة ل

إف األم  ل يقق م  مبلؿ األسةة اكالنك  اليت رب ي األفةاد م  االكبةاؼ كالف اد ككقالة اجمل  ع م  
الف ضى كغةس قي  ال ل ؾ ال  م ن أذهاهن  كيصةفاهت ك كاثنيان اؼبدرسة اليت يةلى الةشي م  مبلؿ 

يةقي س كاؼب الدة للى اس يعاب القي  األمةية كاافظة  ال علي ك كيةألي ه  كنقل الرتاث إليه  ألعد يشه ه ك
 ). 3  للى ال ل ؾ اإلهبايب ال  م ن اجمل  ع(

كدبا أف اؼب ؤكلية األمةية لل ؤس ات اال   الية م  أه  م شل ات اجمل  ع ؼبا ؽبا م  دكر لرز ن اغبد  
م  ان طار اعبةا  ك فعلى األسةة كاؼبدرسة معان يعالا كألياف أنبية اؼب جد كيةألي س اإلسبلمية لل  اره م  

 ). 4ي كال ل آي كاألمبلقي لؤلفةاد (أألةز كأه  اؼبؤس ات اال   الية ال م وبقق م ادلي األم  الةف 
إف الةظاـ الرتأل م األردُ كماصة في ا ل علق لؼبةاهج ال علي ية كاليت رآات ن أهدافها للى ال عالش 
ال ل ي مع اآلمة كاغب ار اعباد كن   ال عصب كاإلرهاب كال يث ل  فةص األم  م  مبلؿ ال فت  

اليت ربل  هبا اجمل  عات ألفةادهاك كاإليباف أبف الشالب قادر للى أف الةاقد ال م لق د إً ال يئة اإلألدالية 
 ). 5لت ف  ايان أساسيان م  أ ااي اؼبةظ مة الرتأل لة الصييية ن اجمل  ع األردُ( 

 مشكلة الدراسة

                                                           

 ( 1 .63اؼبة ع نف س صك ) 
(2 )TRANSITIONING TO HIGH SCHOOL:PARENT INVOLVEMENT AND 
SCHOOL CHOICE. M. Bullen Ontario Institute for Studies in Education, p  14.  

.17للةطة كال  زلعك األردفك صك  ) الةظاـ الرتأل م األردُ ن األلفية الثالثةك يي   اػب الدةك اغبامد  3)  
ك ؾبلة ال ي ث االمةيةك ال ع دلةك صك   . 52) الرتألية االمةيةك م ؤكلية مؤس ات ال ةطئة اال   اليةك أضبد غةـ  4 ) 
) االس ث ار ن اإلن اف م  أ ل ال ة يةك لات  ةاداتك  ةلدة الةأمك األردف.  5 )  
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أص ح مفهـ  الرتألية األمةية مفه مان دكليان شا عانك كل ل  ظهة العدلد م  ال جارب كاال ةايات    
ال ش يقية اؽبادفة إً يفعيل ه ا اؼبفهـ  ككضعس ن قالبو يةأل م لعاز األم  ال طين كالق مي كاال   الي 

فتةاين كلقا داين كنف يان  لل ج  عات اغبدلثة الف الرتألية دبفه مها ال اسع ما هي إال يةألية االفةاد
كا   اليان م  مبلؿ رأل  ألةامج الرتألية حبا ات اجمل  ع كانبها ربقيق األم  كاالماف كالةفاهية للطع ب 

 كيعالا االن  اي كربقيق مفهـ  ال طةية. 
ران ص رلة كيقليدلة اأبف هةاؾ أدك   الرتأل لةك الاظت ن ض ر فبا س قك فإف ال ااثة كم  مبلؿ ميهتا

دكار األسةة كاؼبدرسة ن يعالا الرتألية األمةية كي ف  م شل ات األم  كالطع ر لألماف لؤلألةايك كقلة أل
االه  اـ أل فعيل الطةاآة أليةه ا ن ه ا اجملاؿ ك كألضان ما زالت األسةة األردنية يلقي العبي األآي ن 

ؤكلي ها آطةل  أساسي ن يل  الع لية ال عل ية ال علي ية ألتل   ان ها للى اؼبدرسةك كي يب م 
الع ليةك فبا آاف لس انعتاسات سل ية للى مب  الرتألية كماصة األمةية ألا أه  كأألةز مؤس  ا يةأل ل يا 
يعلي ي اك كلل اٌ ال أث  ال ليب للى ـبة ات ال علي  لدل األفةاد مع األم  ألعا االل  ار أبف 

آلف أل ةاف ية شدلدة ن ؾباؿ يش لة كيفعيل الطةاآة ألا األسةة القشالات ال علي ية ن دكؿ العاي يع ل ا
ل قدـ يص ر يةأل م مقرتح ل عالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسةك كم  هةا  ايت ه ه الدراسة 

 كاؼبدرسة ن األردف .
 هدف الدراسة وأسئلتها

 هتدؼ الدراسة اغبالية إً اقرتاح يص ر يةأل م ل عالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردف     
 م  مبلؿ اإل األة للى سؤاؿ الدراسة ال الية:     

مػػا ال صػػ ر الرتألػػ م اؼبقػػرتح ل عالػػا الرتأليػػة األمةيػػة ن األسػػةة كاؼبدرسػػة ن األردفؤكل فػػةع مػػ  هػػ ا ال ػػؤاؿ   
 لية:األسئلة ال ا

 ما كاقع الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردفؤ .1

) ن ربدلػد در ػة كاقػع الرتأليػة األمةيػة α=0.05هل ي  د فةكؽ ذات داللة إاصا ية لةد م   ل ( .2
ألػػػا األسػػػةة كاؼبدرسػػػة ن األردف مػػػ  ك هػػػة نظػػػة معل ػػػي اؼبػػػدارس االساسػػػية ن األردف يعػػػال ؼب غػػػ  

 اعبةا كاػبيةؤ 

 ما يليات ال عاكف ل عالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردفؤ  .3

 ما ال ص ر الرتأل م اؼبةاسب ل عالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردف ؤ .4
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 أمهية الدراسة
ة ن يةدرج أنبية الدراسة م  أنبية اؼب ضػ ع ن اػد ذايػسك فال يػث لػ  يصػ ر مةاسػب ل عالػا الرتأليػة األمةيػ

األسػػػػةة كاؼبدرسػػػػة ن األردف ك معةػػػػاه معةفػػػػة ال اقػػػػع الفعلػػػػي ؼب ػػػػ  ل الرتأليػػػػة األمةيػػػػة ألػػػػا األسػػػػةة كاؼبدرسػػػػةك 
كلل ػػاٌ الػػدفع كبػػ  الرتأليػػة األمةيػػة ن اجمل  ػػع إً اإلزدهػػارك كال شػػ رك كألةػػاي األ يػػاؿ ال الػػدةك  كية ػػع أنبيػػة 

ةؼ كاقػػع  الرتأليػػة األمةيػػة ألػػا األسػػةة كاؼبدرسػػة ن الدراسػػة آػػ ل  مػػ  أنبيػػة ألةػػاي إطػػار نظػػةم ل ػػاه  ن يعػػ
األردف ك كيي ػػالة هػػ ه الدراسػػة أاػػد االذباهػػات العاؼبيػػة ال علي يػػةك كالرتأل لػػة اؼبعاصػػةة ن ـب لػػف دكؿ العػػاي 
كاليت ي  ثل ن ضةكرة ي طيد العبلقات ألػا أهػ  مؤس ػات اجمل  ػع مػ  ا ػل يػ ن األمػ  كاالمػاف لل صػ ؿ 

 اإلألداع ك كل ل  ف   اؼبؤمل أف ي  فيد م  ن ا ج ه ه الدراسة اعبهات اآليية: إً االأل تار ك
آػػل أسػػةة ك مدرسػػة أردنيػػة ن اجمل  ػػع األردُك مػػ  مػػبلؿ مػػا ي صػػلت لػػس الدراسػػة مػػ  يعػػةؼ كاقػػع الرتأليػػة   

 األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردف كاجمل  ع ألتافة مؤس ايس
 مصطلحات الدراسة

هي اليت يع ػل للػى إنطػاي اؼب ا  ػة ألػا سػل ؾ الفػةد مػ  انايػة  األمنية: اصطالحاً:الًتبية  -
كربقيػق أمػ  اجمل  ػع كاسػ قةاره مػ  انايػة أمػػةلك كهػي ألعػدان مه ػان مػ   أألعػاد الرتأليػة دبعةاهػػا 

كالػيت هتػ   إبلػداد الفػةد مػ  الةاايػة األمةيػة لتػي لػ  ت  مػ  ؾباهبػة اغبيػاةك كهػي , الطػامل
ةطػػئة اال   اليػػة يقػػـ  هبػػا مؤس ػػات ال ةطػػئة اال   اليػػة غب الػػة الةطػػىي مػػ  طةلقػػة ن ال 

 ). 1ال يارات ال ل ية اؽبدامةك اليت هتدد أم  اجمل  عات كسبلم ها (
الشػػةؽ كال سػػا ل الػػيت ي ػػ خدمها مؤس ػػات ال ةطػػئة اال   الػػة كماصػػةن وتعرررف إاراايرراً:  -

ال ةطػػئة ال ػػلي ة الػػيت يػػؤدم ل ػػ ف  األمػػ  األسػػةة كاؼبدرسػػة ن يةأليػػة األألةايلسػػ خداـ طػػةؽ 
 كاغب الة لؤلألةاي كاافظة للى ا ل ل آيات اؼبق  لة ض   قي  اجمل  ع.

لىٍقةىػػػػاهيٍ  لللغػػػػة العةأليػػػػة يعػػػػين اإلم ػػػػاؾ كالقػػػػ ةك لق لػػػػس سػػػػ يانس كيعػػػػإً: األسرررررة:  - }كبىٍػػػػ ي مى
ٍدانى أىٍسةىهيٍ {    [.28]س رة اإلن اف:كىشىدى

أبهنػا "اػبليػة األًك ن   ػ  اجمل  ػعك كهػي الةقشػة األًك ن ال شػ رك كهػي ال سػ  لعةفها أك  ت آ نت 

 ). 2الش يعي اال   الي ال م لرتلةع فيس الفةد كلةطأ يةطئة أسةلة ا   الية"( 

) أبهنا: "اؼبةطأة اليت ي   م  مبلؽبا الع لية ال علي يةك سػ اي ن   1يعةفها إل  نت (:ادلدرسة -
الةكضػػػػػػةك أكاؼبدرسػػػػػػةك أك اؼبةآػػػػػػا ال علي ػػػػػػيك كلتػػػػػػل مةهػػػػػػا أهػػػػػػدافهاك كألةاؾبهػػػػػػاك كأنطػػػػػػش هاك 

                                                           

.210) الرتألية األمةيةك   دت سعادة ك فهد الع  مك ؾبلة ال ي ث األمةيةك ال ع دلةك ص   1 ) 
. 67) األسةة كاجمل  عك سيد ل د العاطيك دار اؼبعةفة اعبامعية مصةك صك   2 )  
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اال   اليػػػسك كيؤآػػػد قػػػدرة الشل ػػػة كبػػػ  ال غيػػػ ك كال شػػػ رك كمةاهجهػػػاك كهػػػي مةشلػػػقه لل ة يػػػة 
 هارات اعبدلدة اليت ل عل  هنا ن اؼبدرسة".كيعالا ثق ه  أبنف ه  م  مبلؿ اؼب

 كاؼبدرسة نظاـ يعلي ي مف  حك لؤم  أبف اؼب عل  كاؼبعل  ل عالطاف مع اجمل  عك   كل فالبلف معس كل ي ػا
لع  ػد للػى طةا ػق  مطتبليسك كوبافظاف للى امةس كسبلم سك كل ػعياف غبلهػاك كهػي مةآػا للػ عل ك كال علػي  

 .) 2( م ة لة

 البحث:منهجية 
اس خدمت الدراسة اؼبةهج ال صفي ال ش لةم لل  اره األن ب ل يقيق أهداؼ الدراسة كالسي ا أنس له   
ألدراسة الظاهةة آ ا هي م  مبلؿ صبع ال ياانتك كربليلهاك كربليل الة ا جك كيف  ها م  مبلؿ اري اطها 

  األسةةك كاؼبدرسة ن األردف .لل اقعك كن ض ي ذل  ل   اقرتاح يص ر يةأل م للرتألية األمةية ن

 حدود الدراسة
 ي يدد الدراسة لآليت:

 معل ي كمعل ات اؼبدارس ن األردف.اغبدكد ال طةلة اق صةت الدراسة للى  .1

 ـ.2017/2018اغبدكد الامانية: ا يةفي  الدراسة مبلؿ الفصل الدراسي الثاُ م  العاـ الدراسي  .2

 للى مدارس م  الط اؿ كال س  كاعبة ب ن األردف.اغبدكد اؼبتانية: ا يش يق الدراسة  .3

 الدراسات السابقة ذات الصلة
) 18-14) ن دراس س اليت ط قها للى فب  يرتكاح ال اره  ألا(3)(2006آ ا ي صل(زيب مافك   -

لاـ إً ك  د لبلقة ألا يت ل  األسةة كاألدكار اليت يقـ  هباك كاكبةاؼ اؼبةاهقا ال آ ر ايث 
ي  د لبلقة طةدلة ألا االسةة اليت ىي  د هبا مق مات العبلقة اعبيدة كألا انض اط سل ؾ أألةا ها 

                                                                                                                                                                      

(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. 

   
شل ةك  ) دكر اإلدارة اؼبدرسية ن يفعيل اؼبدرسة اجمل  عية ن مدارس مدلةلة اؼباار الط اٌ م  ك هة نظة مدلةم اؼبدارس كأكلياي األم ر كال1(

  م ؾك االردف. امعة ال
(3) Deliquesce in Male adolescents, The role of alexithymia and Family 
structure,G,Zimmerman n, Journal of Adolescence, P 65.  
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قة لت ية ألا االسةة اليت يعاُ م  ال فت  كال  ية أليت األأل ل  كعب ي مارج ال يت كنباؾ لبل
 األةا ها لل ل ؾ العةيف اك اعبانح.

) هدفت ال عةؼ للى الفةكؽ الفةدلة ألا الشل ة العةفا 1)(2010كن دراسة (للةكللي كالطةلةك   -
القةايت ن اؼب لتة العةألية كغ  العةفا ن الطع ر لألم  الةف يك ككض ح اؽب لة الةف ية ن مةشقة 

) طال ان 167) طال ان غ  لةيفك ك(167) طال انك  (234ال ع دلةك يت نت ليةة الدراسة م (
ك كل يقيق أهداؼ الدراسة ا اس خداـ مقياس ماسل  2010/2011لةيفان مبلؿ العاـ الدراسي 

لة إاصا ية ألا الشل ة للطع ر لألم  كمقياس اؽب لة الةف يةك كأظهةت الة ا ج فةكؽ ذات دال
العةيفا كغ  العةيفيا ن الطع ر لألم ك ايث أف الشل ة العةيفيا أآثة ميبلن إً لدـ الطع ر 
لألم  م  الشل ة غ  العةيفياك كي صلت ألضان إً ك  د فةكؽ ذات داللة إاصا ية ألا الشبلب 

ث ي ا أف الشل ة غ  العةيفيا أآثة ربقيقان العةيفيا كغ  العةيفيا ن ؾباالت اؽب لة الةف يةك  اي
 لله لة م  الشل ة العةيفياك كآ ل  ك  د فةكؽ ألا العةيفيا كغ  العةيفا ن ؾباؿ يعليق اؽب لة.

)ك  هدفت الدراسة يعةؼ أتث  ق  ؿ اؼبعل ا 2)(2010كن دراسة (إلةآ اف كسانة كسارتك  -
ل يصيل الدراسي لؤلطفاؿ ن س  اؼبدرسة ن يةآيا ك. كمفه مه  ال ايتك كم قفه  اؼبدرسي ن ا

طالب ن الصف اػباما ن اسشة  ؿك يةآيا. اس يخدمت اس  يانة لق  ؿ  223مشلت العيةة 
لل فهـ  ال ايت ك كاس شبلع يقيي  م قف اؼبدرسة ن صبع   Piers-Harrisاؼبعل ا ك كمقياس 

). كأظهةت الة ا ج أف الةظةة إً ق  ؿ GPA( ال ياانت. كا يقيي  اإلقباز ا ب معدؿ الدر ات
اؼبدرسا يةي   اري اطنا كثيقنا لؼب قف اؼبدرسي اإلهبايب لل ةا كال ةات كمفهـ  ال ات األللى. آ ا 
أف ق  ؿ اؼبدرس لةي   اري اطنا كثيقنا لإلقباز األآاديبي لل عل ا ال آ ر اآثة م  اؼبعل ات. كآطف 

اؼبدرس  كاإلدراؾ ال ايت األآاديبي (أاد مت انت ال ل ؾ اؼبدرسي) آاان ربليل االكبدار ن ق  ؿ 
مؤشةل  مه ا كم  قلا لئلقباز األآاديبي لل آ ر ك كلت  ال ص ر ال ايت األآاديبي فق  ه  
ال م ي قع ألطتل آ   اإلقباز األآاديبي لل ةات. كألدت الدراسة االس ة اج أبف اإلدراؾ اإلهبايب 

سا آاف لامبلن مه ان ن ال يصيل األآاديبي. كمع ذل  ك فإف آل م  األكالد للف ياف لل در 
كال ةات ال ل  لةظةكف إً معل يه  للى ق  ؽب  يبيل ف إً أف لت ف لدله  م قف مدرسي إهبايب 

 كمفهـ  ذايت إهبايب ألضان م  معل يه .
                                                           

ا ا الطةلةك األم  الةف ي ككض ح اؽب لة لدل الشبلب العةيفا كغ  العةيفا ن مدارس اؼب لتة العةألية ال ع دلةك فليح الةكلليك ) 1( 
 .  1 امعة مؤيةك االردفك ص 

(2) 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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اإلسبلمية ن ربقيق الش أنيةة  ) ا ؿ فاللية الرتألية1)(2011كن دراسة ا ةهتا (اعبةاح كالال تك  -
كاألم  الةف يك ن  امعة ال م ؾ لألردف ميث هدفت الدراسة ال عةؼ إً أنبية الرتألية اإلسبلمية 
القا  ة للى اغبب كاألم  كاغب ار كال  ازف كاالل داؿ ن ربقيق الػ   الةف ي ألتل أألعادة لؤلألةاي ن 

ل ل ؾ القِ  ال م ل الد األفةاد ذبةب ال ق ع ن األسةة كاؼبدرسة كاؼب جدك كأثة ذل  للى ا
 الةذللة كاػبشان.

) ن دراس س اليت هدفت التطف ل  م   ل ال تيف 2)(2012كأشار (كردات كالص ادمك  -
اؼبدرسي كالطع ر لألم  الةف ي لدل أألةاي الة اي اؼبعةفات كغ  اؼبعةفاتك يت نت ليةة الدراسة 

) طفبلن م  أألةاي 357ةان كإألةةن م  أألةاي الة اي اؼبعةفات ك () أأل350) طفبلنك مةه  (707م (
الة اي غ  اؼبعةفات ن اافظات األرألعة( ةشك لجل فك إرألد ك اؼبفةؽ) ا ام ياره  ل  طةلق 
مةآا ضبالة األسةة إبقلي  الط اؿ ن األردفك كا يش لة مقياس ال تيف ل يقيق اغةاض الدراسة 

 ل ال تيف اؼبدرسي آتل الألةاي اؼبعةفات كغ  اؼبعةفات  اي ألدر ة كاظهةت الة ا ج لف م  
مةيفعةك كم   ل ال تيف اؼبدرسي آتل لدل أألةاي الة اي اؼبعةفات  اي ألدر ة م  سشةك كك  د 
فةكؽ ذات دالة إاصا يان ألا أألةاي الة اي غ  اؼبعةفات كأألةاي الة اي اؼبعةفات لعال ؼب غ  االة 

صاو أألةاي الة اي غ  اؼبعةفاتك كك  د فةكؽ دالة إاصا يان ن م   ل ال تيف أمهات االألةاي ك ل
اؼبدرسي لعال ل فالل م غ م االة األمهات األألةاي كاعبةاك ايث ي ا ك  د اريفاع ن م   ل 

  ال تيف اؼبدرسي لدل إانث الة اي غ  اؼبعةفات.
ن الرتألية األمةية ؼبةهاج الرتألية  ) ا ؿ اثة ألةاي كادة 3)(2013كن دراسة أ ةاها(قةدللك  -

اإلسبلمية لدل طل ة الصف اغبادم لطة كأثةها ن ال يصيل كاذباه الشل ة كب ها ن فل شاك 
كهدفت إلة ال  عةؼ للى انبية ألةاي كادة يعلي ية ن الرتألية األمةية ؼبةهاج الرتألية اإلسبلمية كاتث  

) طال ان لشبلب الصف 68دراسة م  ليةة لط ا ية (ذل  إهباأليان للى إذباه الشل ةك كيت نت ال
اغبادم لطة م  مدرسيت اؼبةفل طي كشهداي اؼبغازم ن فل شاك كمة ت الدراسة ألة ا ج لنس ال 
زاؿ هةاؾ فةؽ ألا أهداؼ مةهاج الرتألية اإلسبلمية كيش يقس الع لي للى اياة الشل ة الرتأل لة 

ل فعيل ؿب  ايت مةهاج الرتلة اإلسبلمية ل يقيق الرتألية كال علي يةك كما زالت اغبا ة ماسة ماسة 
 األمةية دبفه مها الصييح. 

                                                           

 .     2) فاللية الرتألية اإلسبلمية ن ربقيق ال تيةة كاألم  الةف يك م لة  ةاح ك ل سف الال تك  امعة ال م ؾك األردفك ص 1( 
) ال تيف اؼبدرسي كالطع ر لألم  الةف ي لدل أألةاي الة اي اؼبعةفات كغ  اؼبعةفاتك ل دهللا كرداتك أضبد الص ادمك  امعة 2( 

 . 1ؾك األردفك  صك ال م  
) ألةاي كادة ن الرتألية األمةية ؼبةهاج الرتألية اإلسبلمية لدل طل ة الصف اغبادم لطة كأثةها للى ال يصيل كاذباه الشل ة كب هاك للي 1(

  . 2ا   قةدللك اعبامعة اإلسبلمية ك غاةك صك 
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كن ندكة قاـ هبا ن مةآا ال ي ث كالدراسات ن  امعة األم  انلف دبةشقة القصي  (الطالةك  -
) ا ؿ العبلقات ال تاملية ألا اال هاة األمةية كالرتأل لة ن ال ط  العةيبك ايث يل ا 1)(2014

الة الظ اهة األمةية ن ال ط  العةيب ك انبية الفتة األمين ن مةظ مة ال تامل ألا ر ل األم  الط
كالرتأل م كماصة اؼبعل  اؼب آل ألرتألية الةشي كيعلي ه ك كلةض ألضان ألعض ال جارب اال ة ية اليت 

 ؼبض ار.اققت ال تامل ألا ر اؿ األم  كاؼب اطةا كأنبها ال جةألة التةدلة الةا ية ن ه ا ا
) ا ؿ الص رة الة شية لؤل هاة األمةية ن كلي اؼب اط  2)(2014كن دراسة أ ةاها (ا  ك  -

العةيبك ايث كضيت الدراسة فه  العبلقة اإلشتالية للةاس لأل هاة األمةيةك كي ظيف ه ا لفه  
مةهج لل فت  ألعةاصةيص ر فبتةة ؼبد    ر الثقة ألا الةاس كأ هاة األم ك كاي عت الدراسة 

ال صف كال يليل ن إطار ال عد ال ارىبي لعبلقة الةاس أب هاة األم ك كربليل مض  ف ألعض 
 الةص ص ك األشتاؿ الفةية اليت لت ت يل  العبلقة ليف ة ط يع ها ال اقعية.

) ألدراسة هدفت ال عةؼ للى مدل ي افة م ادلي الرتألية  3)(2015قاـ (الع دات كا اك   -
 ال يئة األسةلة كلبلق س دب   ل األم  الةف ي لدل طل ة  امعة ال م ؾ ن ال الدلة اإلسبلمية ن

األردفك كلقد رآات الدراسة للى األم  الةف ي كأنبي س ن اياة الشل ةك كأنبية ي افة الرتألية ال الدلة 
اإلسبلمية الصييية ن ربقيق األم  دبخ لف أشتالس لبلألةاي س اي األم  الفتةم كاال   الي 

) للى ؾب  لة م  طل ة 2014/2015ف ي كالثقان كغ هك كط قت الدراسة ن العاـ(كالة
ال تال رل س ن  امعة ال م ؾ م  مبلؿ ي زلع اس  انة لل عةؼ للى انبية ي افة الرتألية ال الدلة 

 اإلسبلمية لدل أسةه  كانبي ها ن ي ف  األم  الألةا ه  الشل ة.
) ا ؿ يعةؼ الدكرإ ةايات األم  كال بلمة ن اعبامعات 4( )2015كن دراسة أ ةاها(الالييك  -

ن يعالا األم  الةف ي لدل طال ات آليات الرتألية جبامعة اجمل عة ن ال ع دلةك هدفت الدراسة غلة 
يطخيص ال اقع الفعلي لتليات الرتألية ن  امعة اجمل عةك كاثة ال خصص الدراسي للى م   ل 

اصة اؼبقرتاات اليت ي اه  ن يفعيل األم  كال بلمةك ايث  األم  الةف ي للشال ات كآ ل 

                                                           

ط  العةيبك ل دالةضب  الطالةك مةآة الدراسات كال ي ثك اجمللة العةألية ) ندكة العبلقات ال تاملية ألا األ هاة األمةية كالرتأل لة ن ال   2( 
 234للدراسات األمةيةك ال ع دلةك ص 

      .307) الص رة الة شية لؤل هاة األمةية كأثةها ن كلي اؼب اط  العةيبك ظب  ا  ك ؾبلة  امعة دمطقك س رايك ص1( 
دات ) مدل ي افة م ادي الرتألية ال الدلة اإلسبلمية ن ال يئة األسةلة كلبلق س دب   ل األم  الةف ي لدل طل ة  امعة ال م ؾك إسبلـ الع  2( 

      .3ك أضبد ا اك  امعة ال م ؾك األردفكص 
 

آلية الرتألية ن  امعة اجمل عة ن ال ع دلةك إألةاهي  ) دكر إ ةايات األم  كال بلمة ن اعبامعات ن يعالا األم  الةف ي لدل طال ات  3(
  .3الال  ك ؾبلة آلية الرتأليةك  امعة األزهةك مصةك ص 
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) طال ة م   امعة اجمل عةك كمة ت الدراسة ألة ا ج اف اعبامعة ي فة 2229أللغت ليةة الدراسة (
 األم  كاغب الة للشال ات كاالس قةار م  مبلؿ ي افة األم  اعبامعي كيفعليس دامل اـة آلية الرتألية.

ن دراس س اليت هدفت ألةاي مقياس لؤلم  اؼبدرسي لشبلب اؼبةالة  )1()2016كأشار (اػبالدمك  -
الثان لة ن مدلةة الةايضك هدفت كمعةفة لبلقة األم  اؼبدرسي لل يصيل الدراسيك كيت ف ؾب  ع 

) طال ا ا ام ياره  للشةلقة 340) طال ا كيت نت ليةة الدراسة م :(47371الدراسة م  (
ؽ القياس ألثبلث طةؽ هي: الصدؽ الظاهةمك كالصدؽ العامليك العةق دلةك كا ال يقق م  صد

كاالي اؽ الداملي (صدؽ ال ةاي)ك آ ا ا ال يقق م  ث ات اؼبقياس ألشةلقة ألفاآةكن اخ. كاس خدـ 
ال ااث ام  ار (ات) لعية ا م  قل اك كام  ار ربليل ال  ال  األاادم "ؼ"ك كمعامل اري اط 

ؼبئ لةك كاالكبةاؼ اؼبعيارمك كال س  اغب ايب اؼب زكف ل يليل أل س فك كال تةارات كالة ب ا
ال ياانت.كي صلت الدراسة إً ؾب  لة م  الة ا ج مةها:  أف طبلب اؼبةالة الثان لة ن مدلةة 
الةايض ل   ع ف دب   ل لاؿو م  األم  اؼبدرسيك كم   ل  يد ن ال يصيل الدراسيك كآ ل  

ألا األم  اؼبدرسي كال يصيل الدراسي لدله ك كه ه العبلقة ك  د لبلقة ذات داللة إاصا ية 
 طةدلة م   ة االذباهك فتل ا زاد أادنبا زاد اآلمة كالعتا صييح.

 رلتمع الدراسة
يتػػ ف ؾب  ػػع الدراسػػة مػػ  معل ػػي اؼبػػدارس لي ثػػل آافػػة اؼبػػدارس ن مشػػاؿ ككسػػ  ك ةػػ ب األردف كي لػػ     

) 100معلػػ   ك( )100) معلػػ  كمعل ػػةك أل اقػػع (200ة لطػػ ا ية (ليةػػة الدراسػػة كالػػيت ا ام يارهػػا ألشةلقػػ
 معل ةك العاملا ن اؼبدارس اغبت مية ن األردف.

 عينة الدراسة وآداهتا
) فقةات ل اقع 10فقةةك ( 20ا يش لة أداة ال يث كهي(االس  انة) لل ص ر اؼبقرتحك كاؼبت نة م     

) فقةات آلليات يفعيل الرتألية األمةية ن األسةة 10الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردفك ك(
) 1كاعبدكؿ () معل ان كمعل ةنك 200كاؼبدرسةك  ألعد ربدلد ليةة الدراسة للشةلقة العط ا ية كاليت أللغت(

 ل ا ي زلع العدد الةها ي الفةاد ليةة الدراسة ن ض ي م غ ات اعبةا كسة ات اػبية.
 ) ي زلع أفةاد ليةة الدراسة ا ب م   ايت م غ هتا1اعبدكؿ (

 التلي الة  ة ال تةار اعبةا
 %35 70 ذآة

200 
 %65 130 أنثى

                                                           

) األم  اؼبدرسي كلبلق س لل يصيل الدراسي لدل طبلب اؼبةالة الثان لة ن مدلةة الةايضك هاُ اػبالدمك اجمللة العةألية للدرسات 1( 
. 160ص األمةية كال درلبك ال ع دلةك   
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 التلي الة  ة ال تةار سة ات اػبية
 سة ات 10 – 1

 سةة  20 – 11
 سةة 20أآثة م  

 

40 
110 
50 
 

20.0% 
55.0% 
25.0% 
 

200 

  صدق آداة الدراسة
ا ال يقق م  صدؽ يداة الدراسة م  مبلؿ لةضها للى ؾب  لة م  ات ا اؼبخ صا ن العلـ     

%) م  يراي اتا 80الرتأل لة كاال   الية ن األردفك لل أآد م  سبلمة اآلداة كا األم  ب(
 ) فقةة كؾبالا.20كأص يت للطتل الةها ي (

  ثبات اآلداة
لث ات أداة الدراسة ا اس خداـ معامل االي اؽ الداملي كفق معادلة (آةكن اخ الفا)ك كقد آانت    

 ).2معامبلت الث ات  آ ا ن اعبدكؿ (
): معامبلت آةكن اخ ألفا اػباصة لؼبعيارات الدراسة كاألداة آتل ك معامل االري اط ا ر 2اعبدكؿ (

 لألداة آتل.

 اجملال الرقم
عدد 

 معامل كرونباخ ألفا اتالفقر 
معامل االرتباط اور 

 ابألداة ككل

 10 واقع الًتبية األمنية يف األسرة وادلدرسة  .1
.741 
 
 

.934** 
 

آليات تعزيز الًتبية األمنية يف األسرة   .2
 وادلدرسة يف األردن

10 .704 
 

.945** 
 

 811. 20 الكلي  .3
  

 
الداملي لفقةات اجملاؿ األكؿ كاقع الرتألية األمةية ن ) أف قي  معامل االي اؽ 2لبلاظ م  اعبدكؿ(

)ك كلفقةات اجملاؿ الثاُ يليات يعالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة 0.741األسةة كاؼبدرسة أللغت (
 ) كه ه القي ة مق  لة يةأل اين ألغةاض الدراسة . 0.722)ك كث ات األداة التلي (704.0ن األردف (
 اإلحصاايةادلعاجلة 

ف  ت ف لل ؤاؿ االكؿ ل  طةلق اس خةاج اؼب  سشات اغب األية كاإلكبةافات اؼبعيارلةك كال ؤاؿ الثاُ  
الس خةاج الفةكؽك كام  ار شيفيس   Two Way Anovaس   اس خداـ ربليل ال  ال  الثةا ي 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 88 

اغب األية كاإلكبةافات اؼبعيارلة اما للفةكؽ ال عدلةك ك لئل األة ل  ال ؤاؿ الثالث: ا اس خةاج اؼب  سشات 
ال ؤاؿ األم  ف ي   كضع ال ص ر الرتأل م ألةاي للى أدأليات الدراسة كللى ن ا ج الدراسة الت ية. كألعد 
مةاقطة ن ا ج الدراسة سةخ   ال يث لل  صيات اؼببل  ة ل عالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن 

 األردف.
 اابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:إلالنتااج ادلتعلقة اب

 ما واقع الًتبية األمنية يف األسرة وادلدرسة يف األردن؟ السؤال األول: -1
كلئل األػػػػة لػػػػ  ال ػػػػؤاؿ األكؿك ا اسػػػػ خةاج اؼب  سػػػػشات اغب ػػػػاأليةك كاإلكبةافػػػػات اؼبعيارلػػػػة كالة ػػػػب اؼبئ لػػػػة 

 % فأآثة) لاؿو 80ل قدلة: (لفقةات أداة الدراسة كلل جاؿ آتلك كا ال  اد اؼبقياس اآليتك 
 ي ا ن ا ج ذل ك كللى الةي  ال اٌ: ) 3ك4ك5ك6%) مةخفض  دان. كاعبداكؿ (50م  
  ة) اؼب  سشات اغب األيةك كاإلكبةافات اؼبعيارلةك كالة ب اؼبئ لةك الس جالت أفةاد الدراس3اعبدكؿ (    
 األسةة كاؼبدرسة ن األردف.ما كاقع الرتألية األمةية ن اجملاؿ األكؿ للى فقةات  
 
الرقم 
يف 

 االستبانة
 ادلتوسط احلسايب فقرات ادلعيار األول

االضلراف 
 ادلعياري

األمهية 
 ادلستوى النسبية

5 
يوفر الطرفان قاعدة بياانت عن حااة 

 العملية التعليمية للًتبية األمنية.
 

 عالٍ  73.49 81. 2.21

10 
تشارك ادلدرسة األسرة يف حل بعض من 

ادلشكالت اليت تعًتض الشعور ابألمان لدى 
 الطلبة.

 عالٍ  71.83 53. 2.16

9 

تتابع ادلدرسة الوضع االاتماعي للطلبة 
وخاصة الذين يعانون من مشكالت 

 ااتماعية متنوعة.
 

 عالٍ  71.66 80. 2.15

4 
تعاين ادلدرسة من ظاهرة العنف اليت تعيق 

 ربقيق الًتبية األمنية.
 

 عالٍ  71.49 52. 2.15

تعرض ادلدرسة ذبارب اناحة للسلوك  3
 عالٍ  71.49 52. 2.15اإلجيايب يف اافظة على أمن ادلدرسة من قبل 
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 الطلبة.

تربط ادلدرسة حااة التعلم  بتوفر حااة  6
 عالٍ  71.16 80. 2.14 األمن الداخلي يف ادلدرسة.

8 

جيري تفعيل خطة تعزيز الًتبية األمنية من 
متنوعة تشًتك هبا ادلدرسة خالل أنشطة 

وأولياء األمور (مؤسبرات، ندوات، نشرات، 
 ملصقات) من قبل الطرفُت

 

 عالٍ  71.16 54. 2.14

7 
تشارك األسرة ادلدرسة يف الفعاليات اليت 

 تقيمها خبصوص الًتبية األمنية.
 

 عالٍ  70.33 80. 2.11

2 
تواد اهة إدارية للمتابعة وتعزيز الًتبية 

 متوسط 67.16 70. 2.02 ادلدرسةاألمنية يف 

1 
تواد خطة منظمة لتعزيز الًتبية األمنية يف 

 األسرة وادلدرسة.
 

 متوسط 66.49 41. 2.00

 2.12 الدراة الكلية للمعيار األول
 

.31 
 

70.63 
 عالٍ  

أيػػػى ) أف كاقػػػع الرتأليػػػة األمةيػػػة ن األسػػػةة كاؼبدرسػػػة ن األردف لل جػػػاؿ األكؿ قػػػد 3نبلاػػػظ مػػػ  اعبػػػدكؿ (
)ك كه ا لدؿ للى أف كاقع الرتألية األمةية ن األسػةة كاؼبدرسػة ن 31.) كاكبةاؼ معيارم (2.12دب  س  (

األردف لاليةك كإف آبلنبا يػ فةاف األمػ  ألفةادهػا لػ  طةلػق ال   يػس كال  ليػة كأسػا الرتأليػة الصػييية الػيت 
 كاغبفاظ للى اغبةلة كاؼب اكاة.ي  عاهنا ن الرتأليةك كاليت ربقق األم  األسةم كاارتاـ اآلمة 

) ذات األنبية الة  ية العاليػة  ايػث يةكااػت مػا 5ك3ك 10ك9ك8ك 7ك 6ك 4آ ا نبلاظ أف الفقةات (
) كالػػػػيت يػػػػةص" لػػػػ فة الشةفػػػػاف قالػػػػدة 5) ك ػػػػاي لؼبةي ػػػػة األًك الفقػػػػةة رقػػػػ  (70.33 -  73.49ألػػػػا (

 ) ألدر ة لاليةك2.21  س  ا ايب ألل  ( ألياانت ل  اا ة الع لية ال علي ية للرتألية األمةية"ك دب
كهػػػ ا لػػػدؿ للػػػى م اآ ػػػة األسػػػةة كاؼبدرسػػػة االا يا ػػػات األمةيػػػة كم شل اهتػػػا لؤلفػػػةاد لل ة ػػػيق كال عػػػاكف مػػػع 

) كالػيت يػةص :يطػارؾ اؼبدرسػة األسػةة ن اػل ألعػض مػ  10اعبهات األمةية ن ال لػدك  يبلهػا الفقػةة رقػ  (
) ألدر ػة لاليػةك كهػ ا 2.16مػاف لػدل الشل ػة" دب  سػ  ا ػايب أللػ  (اؼبطتبلت اليت يعرتض الطػع ر لأل

لدؿ للى شةاآة ان عة ألا الشةفا ن يفه  قضػااي األفػةاد كاألمػ  هبػا كبػ  اؿكمػ  كاألمػافك يبلهػا الفقػةة 
) ألدر ػػة لاليػػةك كالػػيت يػػةص "ي ػػاألع اؼبدرسػػة ال ضػػع اال   ػػالي للشل ػػة 2.15) دب  سػػ  ا ػػايب (9رقػػ  (
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لعػػػان ف مػػػ  مطػػػػتبلت ا   اليػػػة م ة لػػػة" كهػػػ ا لطػػػػ  لةجػػػاح ؾبػػػالا أكليػػػاي األمػػػػ ر ن كماصػػػة الػػػ ل  
ال ة يق ؼب األعة ال ضع اال   الي للشل ة مػ  مػبلؿ الػاايرات اؼب تػةرة لؤلهػل كاالسػ  ارات الػيت سبػؤل ل يػاف 

يػػق ربقيػػق ) كالػػيت يػػةص "يعػػاُ اؼبدرسػػة مػػ  ظػػاهةة العةػػف الػػيت يع4أكضػػاع الشل ػػةك ك يبلهػػا الفقػػةة رقػػ  (
) ألدر ػػػة لاليػػػةك  كهػػػ ا لطػػػ  إً ي ا ػػػد ألعػػػض اغبػػػاالت مػػػ  2.15الرتأليػػػة األمةيػػػة". دب  سػػػ  ا ػػػايب (

الشل ػػة الػػيت ي ػػ ب كزبلػػق العةػػف ن اؼبػػدارس ألسػػ اب م ة لػػةك كالػػيت رب ػػاج ؼبعاعبػػات دقيقػػة لل غلػػب للػػى 
)  الػػيت يػػةص 3ا الفقػػةة رقػػ  (هػػ ه الظػػاهةة كملػػق ن لػػان مػػ  ال ػػ ازف الػػ م لضػػ   االسػػ قةارك كاألمػػ ك يبلهػػ

"يعػػةض اؼبدرسػػة ذبػػارب ان يػػة لل ػػل ؾ اإلهبػػايب ن اافظػػة للػػى أمػػ  اؼبدرسػػة مػػ  ق ػػل الشل ػػة" دب  سػػ  
) ألدر ػػػة لاليػػػةك كهػػػ ا لطػػػ  لةجػػػاح أ ةػػػدات اؼبػػػدارس ن األردف ن األنطػػػشة ألل اؽبػػػا 2.15ا ػػػايب (

  مار هػػػػا ل تػػػػ ف مثػػػػاالن وب ػػػػ ل لةػػػػد ال ػػػة لة حبيػػػػث يةآػػػػا للػػػػى لػػػػةض ذبػػػػارب مػػػػ  دامػػػل اؼبدرسػػػػة كمػػػػ
)الػػيت يػػةص" يػػةأل  اؼبدرسػػة اا ػػة الػػ عل   أل ػػ فة اا ػػة األمػػ  الػػداملي ن 6اآلمػػةل ك يبلهػػا الفقػػةة رقػػ  (
) ألدر ػػة لاليػػةك فبػػا لطػػ  إشػػارة كاضػػية لف اؼبػػدارس ن األردف ي   ػػع 2.14اؼبدرسػػة" دب  سػػ  ا ػػايب (

كم دلػة كهػ ا لعػ د لػئلدارة الةا يػة كللتػادر ال علي ػي الػ م  ألقدر امين آاؼو ل يئة يعلي ية يمةػة كان يػة
)  الػيت يػةص "هبػةم يفعيػل مشػة يعالػا الرتأليػة األمةيػة 8لعاز األم  كل عى إليس دا  انك  يبلها الفقػةة رقػ  (

مػ  مػػبلؿ أنطػػشة م ة لػػة يطػػرتؾ هبػػا اؼبدرسػػة كأكليػاي األمػػ ر (مػػؤسبةاتك نػػدكاتك نطػػةاتك ملصػػقات) مػػ  
) ألدر ػة لاليػةك فبػا لػدؿ آ ػا أشػةان سػاألقان للػى فعاليػة الطػةاآة ألػا 2.14دب  سػ  ا ػايب ( ق ل الشةفا

األسػػةة كاؼبدرسػػة ن األردف كقبػػاح ذبةألػػة ؾبػػالا أكليػػاي األمػػ ر الػػيت يطػػارؾ اؼبػػدارس ن األنطػػشة الآلصػػفيةك 
ا خبص ص الرتأليػة األمةيػة ) اليت يةص  "يطارؾ األسةة اؼبدرسة ن الفعاليات اليت يقي ه7يبلها الفقةة رق  (
) الػػيت يػػةص 2) ألدر ػػة لاليػػةك أمػػا الفقػػةات ذات األنبيػػة الة ػػ ية اؼب  سػػشة رقػػ  (2.11دب  سػػ  ا ػػايب (

) ألدر ػػة م  سػػشةك 2.2"ي  ػػد  هػػة إدارلػػة لل  األعػػة كيعالػػا الرتأليػػة األمةيػػة ن اؼبدرسػػة دب  سػػ  ا ػػايب (
رلة متلفة م  كزارة الرتألية كال علي  يعػ  لألمػ ر األمةيػة كه ا لط  إال انس ما زالت اؼبدارس حبا ة عبهة إدا

)  الػػػيت يػػػةص "ي  ػػػد مشػػػة 1كيعالاهػػػا آ ظيفػػػة م ػػػ قلة كمةفػػػةدة هبػػػا اتألعػػػة لل ػػػدارسك يبلهػػػا الفقػػػةة رقػػػ  (
) ألدر ػػة م  سػشةك فبػا لطػػ  إً 2.00مةظ ػة ل عالػا الرتأليػػة األمةيػة ن األسػةة كاؼبدرسػػة دب  سػ  ا ػايب (

األردنية ػبشة سػة لة أمةيػة ؿبت ػة كؿبػددة األهػداؼ كذات معػال  كاضػية مػ  أ ػل يقيػي  اا ة اؼبدارس 
) يقػػع ضػػ   70.63ال ضػػع الرتألػػ م األمػػين لل ػػدارسك أمػػا األنبيػػة الة ػػ ية لل جػػاؿ آتػػل ايػػث أللغػػت (

 اؼب   ل لالية.
) يف ربديررد دراررة α=0.05السررؤال الينرراين: هررل تواررد فررروق ذات داللررة إحصررااية عنررد مسررتوى (

واقع الًتبية األمنيرة برُت األسررة وادلدرسرة يف األردن مرن واهرة نظرر معلمري ادلردارس يف األردن تعرزى 
 دلتغَت اجلنس واخلربة؟ 
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 م غ  اعبةا -
واقررع  لئل األػػة للػػى هػػ ا ال ػػؤاؿ ا ا ػػاب اؼب  سػػشات اغب ػػاألية كاإلكبةافػػات اؼبعيارلػػة  ن ربدلػػد در ػػة

حسر  متغرَت  ألسرة وادلدرسة يف األردن من واهة نظر معلمي ادلدارس يف األردنالًتبية األمنية بُت ا
 ) يبُت نتااج ذلك.4اجلنس واجلدول (

) للتطف داللة الفةكؽ اإلاصا ية ألا م  سشات اس جالت أفةاد ليةة t)  ن ا ج ام  ار (4 دكؿ ( 
 الدراسة ي عان ؼب غ  اعبةا

مستوى  قيمة ت دراات احلرية ادلعيارياإلضلراف  ادلتوسط احلسايب اجلنس
 الداللة

 30. 2.11 ذكر
198 .215 .830 

 31. 2.10 انينى
)  أف قي ة (ت) غ  دالة إاصا يا ن ربدلػد در ػة كاقػع الرتأليػة األمةيػة ألػا األسػةة 4كل ضح م   دكؿ (

كاؼبدرسة ن األردف م  ك هة نظة معل ي اؼبدارس األساسية ن األردف  ي عان ؼب غػ  اعبػةاك ايػث  ػايت 
ى أنػس ال ي  ػد فػةكؽ ذات )ك كهػ ا لػدؿ للػ0.05قي ة اا  اؿ اؼبعة لػة أآػي مػ  قي ػة م ػ  ل اؼبعة لػة (

ألػػػا م  سػػػشات إ ػػػالت أفػػػةاد ليةػػػة ال يػػػث يعػػػال    α=  0.05داللػػػة إاصػػػا ية لةػػػد م ػػػ  ل الداللػػػة 
ؼب غ  امػ بلؼ اعبػةاك فبػا لطػ  إً أف هةػاؾ يقػارلن  ن ك هػات نظػة أفػةاد العيةػة كبػ  ربدلػد در ػة كاقػع 
الرتأليػػة األمةيػػة ألػػا األسػػةة كاؼبدرسػػة ن األردف مػػ  ك هػػة نظػػة معل ػػي اؼبػػدارس األساسػػية ن األردف ك كال 

اعبػػةا (ذآػػةك أنثػػى) للػػى ك هػػات نظػػةه ك كإف ربقيػػق الرتأليػػة األمةيػػة م ػػ فةان لةػػد  أثػػة المػػ بلؼ  م غػػ 
 اعبة ا.

 م غ  سة ات اػبية -
لئل األػػػة للػػػى هػػػ ا ال ػػػؤاؿ ا ا ػػػاب اؼب  سػػػشات اغب ػػػاألية كاإلكبةافػػػات اؼبعيارلػػػة ن ربدلػػػد در ػػػة كاقػػػع 

اؼبػدارس ن األردف لتػل ؾبػاؿ ا ػب  الرتألية األمةية ألا األسةة كاؼبدرسة ن األردف م  ك هة نظػة معل ػي
 ) ل ا ن ا ج ذل .5اؼب   ل كاعبدكؿ (

) اؼب  سػػػشات اغب ػػػاألية كاإلكبةافػػػات اؼبعيارلػػػة ن ربدلػػػد در ػػػة كاقػػػع الرتأليػػػة األمةيػػػة ألػػػا األسػػػةة 5 ػػػدكؿ (
 ةكاؼبدرسة ن األردف م  ك هة نظة معل ي اؼبدارس ن األردف لتل ؾباؿ ا ب سة ات اػبي 

عيارياالضلراف ادل  اجملال ادلستوى ادلتوسط احلسايب 
 سنوات 10 – 1 2.17 0.35

ما واقع الًتبية األمنية 
يف األسرة وادلدرسة 

 يف األردن

 سنة  20 – 11 2.12 0.31
 سنة 20أكينر من  2.09 0.29
 الكلي 2.12 0.31
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ما آليات التعاون  سنوات 10 – 1 2.08 0.36
لتعزيز الًتبية األمنية 

األسرة وادلدرسة يف يف 
 األردن

 سنة  20 – 11 2.09 0.33
 سنة 20أكينر 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 20أكينر من  2.08 0.31
 الكلي 2.10 0.31

 
للفةكؽ ن م  سشات ) One Way ANOVA()  ن ا ج ربليل ال  ال  األاادم 6 دكؿ (

 إ الت أفةاد الدراسة ي عنا ؼب غ  سة ات اػبية

دراات  رلموع ادلربعات مصدر التباين اجملال
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

قيمة 
F 

الداللة 
 اإلحصااية

ما واقع الًتبية األمنية 
يف األسرة وادلدرسة يف 

 األردن

 508. 681. 067. 2 133. بُت اجملموعات
   098. 197 19.314 اجملموعاتداخل 

    199 19.448 اجملموع
ما آليات التعاون لتعزيز 
الًتبية األمنية يف األسرة 

 وادلدرسة يف األردن

 961. 040. 005. 2 009. بُت اجملموعات
   118. 197 23.159 داخل اجملموعات

    199 23.169 اجملموع

 الدراة الكلية
 808. 214. 020. 2 041. بُت اجملموعات

   095. 197 18.737 داخل اجملموعات
    199 18.777 اجملموع

 
ألػا أفػةاد  α=0.05) لدـ ك  د فةكؽ ذات داللة إاصػا ية لةػد م ػ  ل الداللػة 6ل ضح م  اعبدكؿ (

الدراسػػة ي عػػان ؼب غػػ  سػػة ات اػبػػية ن صبيػػع اجملػػاالتك فبػػا لػػدؿ للػػى  ربدلػػد در ػػة كاقػػع الرتأليػػة األمةيػػة ألػػا 
األسػػػػةة كاؼبدرسػػػػة ن األردف مػػػػ  ك هػػػػة نظػػػػة معل ػػػػي اؼبػػػػدارس ن األردف م  ػػػػاكلة ك فبػػػػا لطػػػػ  أبف اػبػػػػية 

 علػػق ألفهػػ  الرتأليػػة األمةيػػة كال ػػعي ل يقيقهػػا لةػػد االساسػػية م ػػ فةة لةػػد معل ػػي كمعل ػػات األردف في ػػا ل
 الشل ة ألغض الةظة ل  سة ات اػبية ال درل ية كه ا لط  لدر ة ال لي العالية لةد اؼبعل ا ن األردف. 

 ما آليات التعاون لتعزيز الًتبية األمنية يف األسرة وادلدرسة يف األردن؟ السؤال الينالث:
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يةك كاإلكبةافات اؼبعيارلةك كالة ب اؼبئ لةك الس جالت أفةاد الدراسة للى ) اؼب  سشات اغب األ7اعبدكؿ (
 .ما يليات ال عاكف ل عالا الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردففقةات اجملاؿ الثاُ 

الرقم يف 
 االستبانة

االضلراف  ادلتوسط احلسايب فقرات ادلعيار اليناين
 ادلعياري

األمهية 
 النسبية

 ادلستوى

6 

تركز األسرة  وادلدرسة معاُ على 
تعزيز مفهوم االعتدال والوسطية يف 

 عقول الطلبة.
 

 عالٍ  73.66 806. 2.21

7 

تدرب األسرة وادلدرسة الطلبة على 
مهارات سلتلفة من االتصال 

وأسالي  حل الصراع واخلالفات 
 واحلوار والنقاش.

 

 عالٍ  71.83 512. 2.16

2 
مييناقاً للًتبية األمنية تصنع ادلدرسة 

 ابلتعاون مع أولياء األمور.
 

 عالٍ  71.49 544. 2.15

1 

يشارك الطرفان ( األسرة وادلدرسة) 
يف وضع القرارات والوساال لتعزيز 

 الًتبية األمنية.
 

 عالٍ  71.16 806. 2.14

4 

تفسح ادلدرسة اجملال ألولياء األمور 
للمشاركة يف النشاطات لالصفيه 

 لدعم مفهوم الًتبية األمنية.ادلتنوعة 
 

 عالٍ  71.16 546. 2.14

8 
تشرف ادلدرسة واألسرة على ادلواقع 

اإللكًتونية ادلستخدمة من قبل 
 األبناء الطلبة إشرافاً مباشراً.

 عالٍ  71.16 806. 2.14

10 
تبلغ األسرة وادلدرسة اجلهات األمنية 
يف حال حدوث اجلراام  وحاالت 

 العنف.
 متوسط 69.83 734. 2.10

تعزيز ادلقدرات الطالبية (الينقافية،  5
الدينية، البدنية، الوطنية...) من 

 متوسط 69.83 860. 2.10
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 األسرة وادلدرسة.
 

9 
تنوير الطلبة ابلقضااي األمنية ادلتعددة 

مينل (العنف، التسرب، التنمر) 
 وغَتها

 متوسط 64.16 770. 1.93

3 

وادلدرسة) يتعاون الطرفان (األسرة 
دبساعدة وساال اإلعالم دلوااهة ما 

 يعًتض األمن يف حياة الطلبة.
 

 متوسط 59.83 524. 1.80

 2.08 الدراة الكلية للمعيار اليناين
 

.34 
 

69.41 
 

 متوسط

) يليػات يعالػا الرتأليػة األمةيػة ن األسػةة كاؼبدرسػة ن األردف لل جػاؿ الثػاُ قػد أيػى 7نبلاظ م  اعبدكؿ (
)ك كه ا لدؿ للى أف اجملػاؿ الثػاُ يليػات يعالػا الرتأليػة األمةيػة 524.) كاكبةاؼ معيارم (1.08(دب  س  

 ن األسةة كاؼبدرسة ن األردف م  سشة.
ايػػػث يةكااػػػت مػػػا ألػػػا   K)  ذات األنبيػػػة الة ػػػ ية العاليػػػة7ك2ك8ك4ك6ك1آ ػػػا نبلاػػػظ أف الفقػػػةات (

) كالػػيت يػػةص "يةآػػا األسػػةة  كاؼبدرسػػة معػػاي للػػى 6() ك ػػاي لؼبةي ػػة األًك الفقػػةة رقػػ  73.66 -71.16(
)ك فبػػػا لطػػػ  إً يػػػ فة 2.21يعالػػػا مفهػػػـ  االل ػػػداؿ كال سػػػشية ن لقػػػ ؿ الشل ػػػةك دب  سػػػ  ا ػػػايب أللػػػ  (

اؼب ادلي الرتأل لة ال علي ية ن األردف كاليت ية ع م  دلةةا اإلسبلمي اغبةيف الػ م لعػاز ال سػشية كاالل ػداؿ 
) كالػػػيت يػػػةص "يػػػدرب األسػػػةة كاؼبدرسػػػة الشل ػػػة للػػػى مهػػػارات 7يبلهػػػا الفقػػػةة رقػػػ  ( ن سػػػل آيات األفػػػةادك

)ك 2.16ـب لفػػة مػػ  االيصػػاؿ كأسػػاليب اػػل الصػػةاع كاػببلفػػات كاغبػػ ار كالةقػػاش" دب  سػػ  ا ػػايب أللػػ  (
  كهػػ ا لطػػ  إً يػػ فة أسػػاليب الرتأليػػة اغبضػػارلة ن األسػػةة كاؼبدرسػػة األردنيػػة ال ػػالية ػبلػػق  ػػ  مػػ  ال فػػاه

كاغب ار اؽبادؼ ألػا األفػةاد ن معاعبػة القضػااي كاؼبطػتبلتك كإً اريفػاع ن ػ ة اؼب عل ػا ن اجمل  ػع األردُ 
) كاليت يةص "يصةع اؼبدرسة ميثاقان للرتألية األمةيػة لل عػاكف مػع 2كالبفاض ن  ة األميةك  يبلها الفقةة رق  (

لػى ربقػق هػ ه الفقػةة ن ػ يان ألػا األسػة كاؼبػدارس )ك فبػا لػدؿ ل2.15أكلياي األم ر" دب  س  ا ػايب أللػ  (
) كاليت يةص "لطػارؾ الشةفػاف  األسػةة كاؼبدرسػة ن كضػع القػةارات كال سػا ل 1األردنيةك يبلها الفقةة رق  (

)ك فبا لدؿ للػى ربقػق الطػةاآة ألػا الشػةفا كماصػة ن 2.14ل عالا الرتألية األمةية" دب  س  ا ايب ألل  (
) كالػيت يػةص "يف ػح اؼبدرسػة 4ية كؿبارلة الف ضى كال عصب كالعةفك يبلهػا الفقػةة رقػ  (ؾباؿ الرتألية األمة

اجملػػػاؿ ألكليػػػاي األمػػػ ر لل طػػػارآة ن الةطػػػاطات الآلصػػػفيس اؼب ة لػػػة لػػػدل  مفهػػػـ  الرتأليػػػة األمةيػػػة " دب  سػػػ  
ة ن ؾبػاالت دلػ  )ك آ ا اشارت الدراسة ساألقان دبطارآة اكلياي االمػ ر الفعليػة كاغبقيقػ2.14ا ايب ألل  (

) كالػػػػيت يػػػػةص "يطػػػػةؼ اؼبدرسػػػػة كاألسػػػػةة للػػػػى اؼب اقػػػػع اإللترتكنيػػػػة 8الرتأليػػػػة األمةيػػػػة ك يبلهػػػػا الفقػػػػةة رقػػػػ  (
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)ك  فبػػػا لػػػدؿ للػػػى سب ػػػع 2.14اؼب ػػػ خدمة مػػػ  ق ػػػل األألةػػػاي الشل ػػػة إشػػػةافان م اشػػػةان" دب  سػػػ  ا ػػػايب أللػػػ  (
مدركسػةك للػى أفةادهػا كهػ ا لطػ  ألضػان إً يقػدـ األسة األردنية كاؼبدرسة آػ ل  ألةقاألػة إلترتكنيػة دا  ػة ك 

االردف ال تة لػػػػ  ي ن ؾبػػػػػاالت ال علػػػػػي  ك أمػػػػػا الفقػػػػػةات ذات األنبيػػػػة الة ػػػػػ ية اؼب  سػػػػػشة أللػػػػػ  م  سػػػػػشه  
) الػيت يػػةص" ي لػ  األسػةة كاؼبدرسػػة اعبهػات األمةيػػة ن 10) الفقػػةة (69.83  - 59.83اغب ػايب ألػا (

)ك فبػػا لطػػ  لل يػػاكالت اؼب د يػػة 2.10". دب  سػػ  ا ػػايب أللػػ  (اػػاؿ اػػدكث اعبػػةا    كاػػاالت العةػػف
مػ  األسػػةة كاؼبدرسػػة لل عاعبػػة الدامليػػة لل طػػتبلت الػػيت يعػػرتض اؼب ػػ ة األمةيػػة ن األسػػةة كاؼبدرسػػة كهػػ ا 
ألش يعػػػػة اغبػػػػػاؿ لػػػػس ال  ػػػػػارات ا   اليػػػػةك كهػػػػػ  اػبػػػػ ؼ مػػػػػ  العػػػػار كان طػػػػػار الف ضػػػػى كال ل لػػػػػة ن ال سػػػػػ  

) كالػػػػيت يػػػػةص "يعالػػػػا اؼبقػػػػدرات الشبلأليػػػػة (الثقافيػػػػةك الدلةيػػػػةك ال دنيػػػػةك 5الفقػػػػةة رقػػػػ  ( اال   ػػػػاليك يبلهػػػػا
)ك فبػا لطػ  إً اا ػة األسػة كاؼبػدارس ن 2.10ال طةية...) م  األسةة كاؼبدرسة" دب  سػ  ا ػايب أللػ  (

مػػػػ  األردف إً مالػػػػدان مػػػػ  اعبهػػػػد ل تثيػػػػف شػػػػغل أكقػػػػات الفػػػػةاغ هبػػػػ اايت كاه  امػػػػات مفيػػػػدة كربقػػػػق األ
ك ايػػػث أف مياانيػػػة الػػػدمل لل صػػػةكفات ن األسػػػة  للج يػػػعك كهػػػ ا لػػػس ال  ػػػارات اق صػػػادلة للدر ػػػة األًك

) كالػػيت يػػةص "يةػػ لة الشل ػػة للقضػػااي 9كاؼبػػدارس ن غال ي هػػا ال ي ػػ ح ألػػ ل  أايػػااننك يبلهػػا الفقػػةة رقػػ  (
)ك كهػ ا لطػ  لنػس 1.93أللػ  ( األمةية اؼب عػددة مثػل (العةػفك ال  ػةبك ال ة ػة) كغ هػا" دب  سػ  ا ػايب

مػػا زالػػت اغبا ػػة لل  ليػػة اؽبادفػػة كاؼبػػؤثةة ن أذهػػاف الشل ػػة لػػ  أألػػةز اؼبطػػتبلت اجمل  عيػػةك كضػػةكرة ال يػػث 
ل  ال ؿ ؽبا كؽب ا داللةه كاضية أبف اؼبةاهج لةقصها أاياانن الرتآيا للى مهػارات ال فتػ  العليػا الػيت يةآػا 

كمػػا زالػػت آػػ ل  الفتػػةة الرتأل لػػة م  ػػ دة ن أذهػػاف ألعػػض األسػػة للػػى اػػل اؼبطػػتبلت دبةشػػق كات ػػةك 
) كالػػيت 3األردنيػػة أبنػػس مػػ  لع ػػدم للػػى إألػػين أك إألةػػيت ال ألػػد مػػ  االل ػػداي لليػػس لؼبثػػلك يبلهػػا الفقػػةة رقػػ  (

دب ػػالدة كسػػا ل اإللػػبلـ ؼب ا هػػة مػػا لعػػرتض األمػػ  ن ايػػاة  -األسػػةة كاؼبدرسػػة-"يػػةص ل عػػاكف الشةفػػاف 
 ا لط  إشارة آ  ة إال أف اإللبلـ لت ف مغي ان لػ  اػاالت إنعػداـ األمػ  الػيت ي  ػد ألػا أفػةاد الشل ة" كه

األسػػػةة كألػػػا الشل ػػػة ن اؼبػػػدارس كهػػػ ا أل ػػػ ب قلػػػة الػػػ لي لػػػدل الشػػػةفا ألضػػػةكرة إشػػػةاؾ  هػػػات م ػػػاندة 
يػػة الة ػػ ية ) امػػا األنب1.80كـب صػػة يقػػدـ اغبلػػ ؿ الةا يػػة لظػػ اهة إنعػػداـ األمػػ ك دب  سػػ  ا ػػايب أللػػ  (

) يقػػع ضػػ   اؼب ػػ  ل اؼب  سػػ ك يليػػات يعالػػا الرتأليػػة األمةيػػة ن 69.41لل جػػاؿ آتػػل ايػػث أللغػػت (  
 األسةة كاؼبدرسة ن األردف.

 السؤال الرابع: ما التصور الًتبوي ادلناس  لتعزيز الًتبية األمنية يف األسرة وادلدرسة يف األردن؟ 
س مػ  حبػ ث كدراسػات ك ا إلػداد هػ ا ال صػ ر الرتألػ م ل عالػا ن ض ي اإلطار الةظػةم لل يػث كمػا ل ضػ ة

 الرتألية األمةية ن األسةة كاؼبدرسة ن األردف اليت سبثلت ن لدة لةاصة :
ن ن يةطػػئة الشفػػل يةطػػئة ق لػػة ل تػػ ل  شخصػػي س للشةلقػػة الصػػيييةك  كااػػرتاـ اآلمػػةل ك  دور األسرررة

الػػ م هبعلػػس إن ػػاانن سػػ اين كوبػػرـت مػػ  ا لػػس  كوبػػافظ للػػى  كيةألي ػػس للػػى االمػػبلؽ اغب يػػدة  فهػػ ا األسػػاس
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كطةػػػس كال لثػػػ  العةػػػف كالطػػػغب. كآػػػ ل   ية يػػػة الفتػػػة لػػػدل الشفػػػل ك فهػػػ ا هبعلػػػس لصػػػ ح  فػػػةدان م ف قػػػان 
 كم دلان كل الد ن ية ية ال ط ك ك يعل ة قي  اؼب اطةة كآيف لت ف شخصان مة  يان ل طةة كؿبافظانلليس.

ن يعالا الرتألية األمةية ايث يعد اؼبدرسة هي اعبػاي اؼبت ػل لػدكر األسػةة ك ايػث لقضػي  دور ادلدرسة   
الشالػػب  ػػاي مػػ  كق ػػس اليػػ مي دامػػل اؼبدرسػػةك لػػ ل  فػػإف اؼبدرسػػة سب لػػ  الػػدكر اغبيػػ م كاؼبػػؤثة ن يعالػػا 

يح  مػػ  الرتأليػػة األمةيػػة لػػدل الشل ػػةك كيتػػ ل  شخصػػية الشالػػب ال ػػ م القػػادر للػػى يلقػػي ال علػػي  الصػػي
اؼبدرسػػػػػةك ن ضػػػػػ ي ال يػػػػػدايت كالصػػػػػع لت الػػػػػيت ي ا ػػػػػس الشل ػػػػػة ن لصػػػػػة ال قػػػػػدـ ال تة لػػػػػ  ي كالثػػػػػ رة 
اؼبعل ماييػػةك الػػيت ليػػت اؽبػػا ا الػػ م لقلػػق األسػػةة كاؼبدرسػػة كاجمل  ػػع ؼبػػا لػػس مػػ  انعتاسػػات سػػل ية للػػى 

ل  شخصػية الشالػب كإؼبامػس األألةايك ل ل  للى اؼبدرسة م اصلة ل لية ال ةطئة اال   اليةك م  أ ل يتػ  
دبػػػا ا لػػػس. كرألػػػ  األنطػػػشة الرتأل لػػػة كال علي يػػػة لعبهػػػ د اجمل  عيػػػةك  ايػػػث ال يبتػػػ  أف ل يقػػػق األمػػػ  اال 
لالسػػػ فادة مػػػ  كسػػػا ل ال علػػػي  كمااايهػػػا كأتث هػػػاللى األألةػػػاي سػػػ اي ن ال يػػػت أك اؼبدرسػػػةك ايػػػث ي ػػػه   

 ة األمةية.اؼبدرسة ن إرساي القي  كاألمبلؽ ل عالا الرتألي
 هدف التصور ادلقًتح:

الع ػػل للػػى غػػةس القػػي  اإلهباأليػػة كاؼبةغ ألػػة ن ايػػاة الػػةشي اػػيف ي ج ػػد هػػ ه القػػي  ن شخصػػية الفػػةد    
م دأ كسل آانك كذل  لػ  طةلػق زايدة معارفػسك كمهارايػسك كيغيػ  سػل آيايس لؤلفضػلك كمقدرايػس لل غلػب للػى 

يع ػػػل الرتأليػػػة األمةيػػػة للػػػى إلػػػادة يطػػػتيل اؼبتػػػ ف العقلػػػيك اؼبطػػػتبلت اال   اليػػػة الػػػيت ل ا ههػػػاك ايػػػث 
كال  ػػداُك كالعػػاطفي للفػػةد لل عامػػل مػػع يلػػ  اؼبطػػتبلت كآيفيػػة ال صػػدم ؽبػػا كال ػػعي إً اا ػػ اي ياثرهػػا 

 كن ا جها للى اجمل  ع م  مبلؿ.
 برانمج التصور ادلقًتح:

ألةػػاي  يػػل قػػ مك كإلػػداد الشالػػب إلػػداد ألػػةانمج يةألػػ م م  ػػس للشل ػػةك ايػػث ل ػػ هدؼ الػػيانمج   -1  
اؼب  لح للعل  كاؼبعةفة كاألمبلؽك كي ثيق الطةاآة اجمل  عيػةك كنطػة الرتأليػة األمةيػةك إضػافة إً يةسػيخ القػي  
الة يلة كياكلػد الشػبلب لؼبعػارؼ كاألفتػار كاؼبهػارات اغبياييػة الةافعػةك مػ  أ ػل ربقيػق الفعاليػة الطخصػية. 

ؼبصػػػ  ة ألطػػػتل لل ػػػي مػػػدركسك يشػػػاؿ رايض األطفػػػاؿ كمةااػػػل ال علػػػي  األًك كإنطػػػاي الػػػيامج الرتأل لػػػة ا
 كالثانية كص الن لل ةالة الثان لةك مع مةالاة اا يا ات آل مةالةك كمص صي ها. 

أف لةآػػػا ألػػػةانمج الرتأليػػػة األمةيػػػة للػػػى   انػػػب م ػػػلتية ن اغبيػػػاة الي ميػػػةك مثػػػل يش يػػػق يعػػػالي  الػػػدل ك  -2
ال ػػ  كاآلمػػةل ك كال  ثػػل للقػدكة اغب ػػةة كالة ػػاذج اؼبطػػةفة ن اجمل  ػػعك كملػػق نػػ ع كااػرتاـ ال الػػدل  كآ ػػار 

م  األلفة كا ة ألا اؼبدرسة كالشالػبك كآ ػة اغبػا ا الةف ػي كاػبػ ؼ لػدل الشػبلبك كزرع الثقػة أليةه ػا 
 أم رأل  اؼبعل مات الةظةلة كاؼبهارات لل ش يق الع لي ؽبا.

ةشي  ؿبػػ ر ي لػػ م إرشػػادمك كمشػػة هادفػػةك ايػػث لػػ   يعةلػػف الشل ػػة أف ل ضػػ   الػػيانمج يػػدرلب الػػ -3
لألمشػػار الػػيت ربػػي  هبػػ ك كهتػػدد م ػػ ق له  اػػاؿ ال قػػ ع ن مطػػتلة مػػاك آ ػػا لػػ   يعالػػا اعبانػػب ال قػػا ي 
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لدله  م  مبلؿ إرشاده  إً ال سا ل الةا عة الػيت يبتػ  أف يعيػةه  للػى لػدـ ال قػ ع ضػيااي األمشػارك 
قاي ال ػ ي.لل عاكف مػع اعبهػػات اؼب ػؤكلة مثػػل الطػةطة كاإللػبلـك كآػػ ل  إلػداد أ يػػاؿ كآيفيػة ذبةػب أصػػد

كاليػة كؿبصػةة أمةيػان كأمبلقيػان. ك يقليػل ن ػ ة ال  ػةب الدراسػي مػ  اؼبػدارسك الػ م لطػتل اآلف م ضػ لان 
 مقلقان ؼبعظ  اؼبدارسك كزبفيض معدالت االكبةاؼ ال ل آيك كرفع معدالت ال ف ؽ الدراسي.

ال عػػاكف ألػػا اؼبدرسػػة كاألسػػةة ن إلػػداد الػػيانمج  ككضػػع مشػػة يةأل لػػة مطػػرتآة ؿبت ػػة زبػػدـ أهػػداؼ  -4
 .الرتألية األمةية كزبشي اؼبطتبلت اليت ي ا هه  ن ه ا اجملاؿ

 التوصيات:  
 ألعد اس عةاض الة ا ج فبل ألد لؤلسةة كاؼبدرسة األردنية م  زايدة يعالا الرتألية األمةية لدر االفةاد فبا

 لالد م  م ااة ال الي كاألن  اي لل ط  كاافظة لليس ك كال ألد م  اقرتاح ال  صيات ال الية:
ضةكرة أم  اعبهات اؼبخ صة كماصةن كزارة الرتألية كال علي ك لل ص ر اؼبقرتح ل ة ية كيعالا الرتألية  -

 األمةية الدل الشل ة.
دراسية للى اؼبهارات التافية يدرلب الشل ة م  مبلؿ اؼبطارلع الع لية ض    اػبش  ال -

 كاؼبةاس ة ل فعيل ل عالا الرتألية األمةية ألشةؽ لل ية كل لية.
مةا عة دكرلة م  ق ل اإلدارة اؼبدرسية كألطتلن دكرم ض   معال  كن ا ج يقيي  اؼبعل اك كطةؽ  -

 يدرل ه  للشل ة حبيث ي فة مالدان م  الطع ر لألم  كاغبفاظ لليس.
يلة ألاايدة أ  اي األم ك كال طةيةك كمدمة اجمل  عك كاعب انب ال ش لية ل  ام  اإل ةايات التف -

طةلق يتثيف الفعاليات كاألنطشة م  ق ل ؾبالا أكلياي األم ر كاؼبعل ا كمطارآ ه  لل دارس ل ت ف 
  اؼبتاف األن ب دا  ان ل ة ية اؼبفاهي  األمةية ألطتلو إهبايب كفعاؿ.

 ادلرااع وادلصادر

ك آ اب رب العاؼبا.القةيف  -  التِة
 ـ.2015اإلس ث ار ن اإلن اف م  أ ل ال ة يةك لات  ةاداتك  ةلدة الةأم األردنيةك ل افك األردفك  -
 ـ.2002األسةة كاجمل  عك سيد ل د العاطيك دار اؼبعةفة اعبامعيةكمصةك  -
 )53األنرتنتك الف ا د كاؼبخاطةك أظباي ل دالةازؽكؾبلة اػبدمة اال   اليةك مج( -
 ـ.2015ك مصةك -
ألةاي كادة ن الرتألية األمةية ؼبةهاج الرتألية اإلسبلمية لدل طل ة الصف اغبادم لطة كأثةها للى ال يصيل كاذباه  -

 ـ.2013الشل ة كب هاك للي ا   قةدللك آلية الرتأليةك اعبامعة اإلسبلميةك غاةك 
ك ؾبلة  - )ك مصةك 34)ك ع (15ال ي ث األمةيةك مج(الرتألية األمةية م ؤكلية اؼبؤس ات اال   اليةك أضبد غةـ 

 ـ.2006
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 ـ.2017)كال ع دلةك 68)ك ع(26الرتألية األمةيةك   دت سعادة كفهد الع  مك ؾبلة ال ي ث األمةيةك مج( -
)ك اإلمارات 4)ك ع(08مدمل لعل  الرتألية األمةيةك ؾبلة الفتة الطةقيك مةآا حب ث الطارقةك مج -ال ةطئة األمةية -

 ـ.2000اؼب يدةك العةألية 
)ك س رايك 413)ك ع(30الص رة االمةية لبل هاة األمةية ن كلي اؼب اط  العةيبك ؾبلة  امعة دمطقك مج( -

 ـ.2014
 ـ.2012الةظاـ الرتأل م األردُ ن األلفية الثالثةك ساي اػب الدةك دار اغبامد للةطة كال  زلعك األردفك  -
 دافك مؤسبة  امعة األم  انلف العةألية للعلـ  االمةيةك متةك ال ع دلة.دكر األسةة ن ال  لية األمةيةك مالد ضبي -
 ـ.2011دكر األسةة كاؼبدرسة اإلسبلمية ن يت ل  شخصية الشفل اؼب ل ك ؾبلة دراسات للعلـ  الرتأل لةك االردفك  -
نظة مدلةم اؼبدارس  دكر اإلدارة اؼبدرسية ن يفعيل مفهـ  اؼبدرسة اجمل  عية ن مدارس اؼباار الط اٌ م  ك هة -

 ـ.2013كأكلياي األم ر كالشل ةك  امعة ال م ؾك األردفك 
دكر إ ةايات األم  كال بلمة ن اعبامعات ن يعالا األم  الةف ي لدل طال ات آليات الرتألية لعبامعة اجمل عةك  -

 ـ.2015)ك 165)ك ع(2إألةاهي  الال  ك ؾبلة  امعة األزهةك مج(
مية ن ربقيق ال تيةة كاألم  الةف يك م لة اعبةاح كل سف الال تك  امعة ال م ؾك األردفك فاللية الرتألية اإلسبل -

 ـ.2011
مدل ي افة م ادلي الرتألية ال الدلة اإلسبلمية ن ال يئة األسةلة كلبلق س دب   ل األم  الةف ي لدل طل ة  امعة  -

 ـ.2017ال م ؾك األردفك 
األمةيةك كالرتأل لة ن ال ط  العةيبك ؾبلة العةألية للدراسات األمةيةك مةآا  ندكة العبلقات ال تاملية ألا األ هاة -

 ـ.2014)ك ال ع دلةك 61)عك (30ال ي ث كالدراساتك 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.  
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 األسرة بُت ادلواثيق الدولية ومييناق األسرة  يف اإلسالم
 

 كاميليا حلمي دمحم أمحد هندسةادل
 اللجةة اإلسبلمية العاؼبية لل ةأة كالشفل

 
 مقدمة

الثقافية مع يصالد هي ةة الغةب للى اؼبؤس ات الدكليةك كا  ياح الع ؼبة الغةألية للخص صيات 
س عيةيات القةف العطةل ك ألدأ اق ياـ الغةب غبةمات األسةة اؼب ل ةك كان هاؾ  كالقي ية جمل  عايةا ن

ا اليت كضعها اإلسبلـك ايف غدت اؽبج ة الغةألية للى اص  األسةة اؼب ل ة  مقدسات مةظ مة ًقيىً هى
إاداث الف ضى ن لاي األسةة  ن معةآة اؽب لةك اليت ل  هدؼ هبا الغةب« اعب لة الفاصلة»دبثاألة 

 ل فتيتها كالقضاي للى مق ماهتا.
 كل   ل ؼبة مب  اغبياة الغةيب م  مبلؿ 

األم  اؼب يدة كاؼبةظ ات  م خ ا م  هيئة« ةظ مة الدكلية غبق ؽ اإلن افاؼب»مب  اغبياة  كلةكج الغةب
ؿبل مةظ مة القي  اإلسبلمية  -القي  الدلةيةاؼبصادمة لتل -إلابلؿ يل  اؼبةظ مة الًقٍيً يَّة أداة  ال األعة ؽبا

كيةفع يل  االيفاقيات شعارات ألةاقة لتةها مفخخةك مثل:  ن ميداف األسةة للى ك س ال يدلد.
ك مث يدل  إً ال  اكم اؼبشلق ألا اؼبةأة كالة ل ن صبيع اؼبيادل : «اق ؽ اإلن اف»ك «اؼب اكاة»

ةك س اي ن األدكار أك اغبق ؽ أك ال طةلعاتك كيع ي أم فارؽ ن ال ياسية كاالق صادلة كالثقافية كاؼبدني
ضد اؼبةأة»ه ه األدكار أك ال طةلعات ألا الة ل كاؼبةأة   ل   ب القضاي لليس. آ ا يدل  «سبييانان كلةفا ن

إً إطبلؽ اغبةايت اعبة ية م  زان كش كذك ن مقاألل ال ضييق للى الاكاج كرفع سةسك يل  االيفاقيات 
 لةفا هبب القضاي لليس. 18لت الاكاج ربت س  الػ  ايف

كأل  ب اكب ار الفه  الصييح لئلسبلـ كيةا ع قي س م  اياة الطع بك يغلغلت اؼبة عيات 
مييناق األسرة األمة ال م اس   ب كضع كصياغة ؛ البلدلةية ايف غدت مةاف ان شةسان ؼبة عية اإلسبلـ

 ككات ماهتا ال طةية ك عات اإلسبلميةك كمةظ اهتا األهلية؛ ليت ف دليبلن كمة عنا لل ج يف اإلسالم
كمةظ اهتا اإلقلي يةك ألل كردِّا للى م اثيق الغاك كألدل ل  يايسك اليت رباكؿ ا  ياح يمة اص ف اإلسبلـ 

 اص  األسةة.: كأم س
عاؼبية كقد يضافة للى إقباز ه ا اؼبيثاؽ ؾب  لة م  العل اي ألدل ة كرلالة م  اللجةة اإلسبلمية ال

لل ةأة كالشفلك ال األعة لل جلا اإلسبلمي العاؼبي للدل ة كاإلغاثةك ايث قام ا لس قاي م اده كألة ده م  
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شةلع ةا الغةاي الثاأل ة ألصةلح الت اب كال ةةك كاالن قاي كاالم يار م  يةاثةا الفقهي الضخ  دب اه س م  
ة كغ هاك كاةص ا ن يدكلةه  للى االأل عاد ل   لدف الصياألة كال األعا كمةكرنا لؼب اهب الفقهية األرألع

آل ما ه  غةلب كمة  ح م  اآلراي كاألق اؿ إذا ضعف م  ةده أك ما آاف م ةيِّا للى لةؼ زمانس مث 
يغ  إً لةؼ م  يدث ي ل  ق لس ات . مث ي األع للى ربقيقس كسبييصس لب ة م  لل اي األمة م  

 شيف ألقاع األرض.
 مييناق األسرة يف اإلسالممقارنة ألا رؤلة اؼب اثيق الدكلية لل ةأة كالشفل كرؤلة  كن ه ا ال يثك نعقد

لعدد م  القضااي األسةلة اؽبامة؛ ايف ي  ا معجاة ال طةلع الةلُ لؤلسةةك كل  ا اج  اؼبؤامةة لليها 
 دامل يل  اؼب اثيق. 

 
 خطة البحث

 الزواج.ادلبحث األول: العالقة بُت اجلنسُت خارج نطاق 
 : س  الاكاج.ادلطل  األول

 أكال: س  الاكاج ن اؼب اثيق الدكلية.
 اثنيا: س  الاكاج ن ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ.

 ش كذ). –: العبلقات غ  الطةلية (زان ادلطل  اليناين
 أكال: العبلقات غ  الطةلية ن اؼب اثيق الدكلية.
 ن اإلسبلـ. اثنيا: العبلقات غ  الطةلية ن ميثاؽ األسةة

 : ال قالة م  األمةاض ال ةاسلية.ادلطل  الينالث
 أكال: ال قالة م  األمةاض ال ةاسلية ن اؼب اثيق الدكلية.

 اثنيا: ال قالة م  األمةاض ال ةاسلية ن ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ.
 ادلبحث اليناين: تعريف الطفولة وحقوق الطفل ووااباته.

 .: يعةلف الشف لةادلطل  األول
 أكال: يعةلف الشف لة ن اؼب اثيق الدكلية.

 اثنيا: يعةلف الشف لة ن ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ.
 : اق ؽ الشفل ككا  ايس.ادلطل  اليناين

 أكال: اق ؽ الشفل ككا  ايس ن اؼب اثيق الدكلية.
 اثنيا: اق ؽ الشفل ككا  ايس ن ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ.

******* 
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 العالقة بُت اجلنسُت خارج نطاق الزواجادلبحث األول: 
 ادلطل  األول: سن الزواج

 أوال: سن الزواج يف ادلواثيق الدولية:
هبدؼ زبفيض معدالت كذل  « رفع س  الاكاج»م  األهداؼ اليت رآات لليها اؼب اثيق الدكليةك  

ن اا قدمت كاث ق  ك كقد نصت ألعض ال اث ق للى ه ا أل ض حكن دكؿ العاي الثالث الاايدة ال تانية
 أمةل ميرات ـب لفة ؼبةاهضة الاكاج الطةلي اؼب تةك كذل  م  مبلؿ الةص ص ال الية:

  للى« الطةآاي األطفاؿ -الاكاج اؼب تة»نصت ال ل لة اليت أصدرها الي ني يفك كربت لة اف 
 ك ال سي ا ن غياب : "يبد الاكاج اؼب تة فرتة اإلقباب لل ةأةك فبا ل ه  ن اج  األسةة الت ماللي

 1كسا ل مةع اغب ل".
  ايفاقية ايفاقية القضاي للى آافة أشتاؿ ال  ييا ضد اؼبةأة سيداك »كقد كرد نCEDAW »

ربت س  الاكاج »ألطأف  -كهي ايفاقية ملامة انض ت إليها معظ  دكؿ العاي-) 1979الصادرة لاـ (
ك كي خ  صبيع اإل ةايات الضةكرلة دبا ال لت ف ػبش ألة الشفل أك زكا س أ" ما للي:« 18الػ م أثة قانُ 

نفا اغبق ؽ كاؼب ئ ليات  ": للى ن ذات ال قت آ ا نصت  2فيها ال طةلع ل يدلد س  أدَ للاكاج".
آ الدةك ألغض الةظة ل  اال ها الاك يةك ن األم ر اؼب علقة أبطفاؽباك كن صبيع األا اؿ يت ف مصاو 

 3األطفاؿ هي الةا ية".
ايث ا ال  ار – 18يةفض ايفاقية سيداك سباما االلرتاؼ لػبش ألة أك الاكاج ربت س  (تعليق: 

كم  مث ال لعرتؼ القان ف ألتل ما لرتيب لليسك م  اق ؽ للاك ةك أك  -18الشف لة فب دة ايف س  الػ 
ؽ اؼبةأة اليت يلد م  األطفاؿ ال ل  ل لدكف ن ظل ه ا الاكاج. ألية ا ن ألةد يمةك يقة ايفاقية سيداك حبق  

سفاحك كوبصل طفلها للى اق ؽ م  اكلة مع الشفل الطةلي م  نفقةك كن بك كإرثك ال فارؽ 
أليةه ا؛ كذل  ألدل ل أف مصاو األطفاؿ هي الةا ية! كهل م  مصلية األطفاؿ م اكاة الشفل 

 الطةلي ألغ  الطةليؤ كم اكاة الاك ة للاانيةؤ).
******* 

  مييناق األسرة يف اإلسالم:اثنيا: سن الزواج يف
) للى: 23لغبث للى الاكاج اؼب تة للط ابك ايث يةص اؼبادة ( مييناق األسرة يف اإلسالملشالب 

                                                           

1- EARLY MARRIAGE- CHILD SPOUSES, INNOCENTI DIGEST, No.7 - March 
2001, P2. 

 .16/2ايفاقية سيداكك اؼبادة  -2
 /د.16اؼبة ع ال األقك اؼبادة  -3
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 1"ربٌث الطةلعة اإلسبلمية للى ال  ت  ألاكاج الط اب؛ درينا لدكالي االكبةاؼ األمبلقي كاعبة ي".
كذل  كفقا ؼبا يةادم ألس  الةص ص الطةليةك فع  ل د هللا أل  م ع د هنع هللا يضر أف رس ؿ هللا صلى هللا لليس  

 ٍةًجك كىمىٍ  يٍى لىٍ  ىًشعٍ كسل  قاؿ: "ايى مىٍعطىةى الطَّ ىاًبك مىٍ  اٍس ىشىاعى اٍل ىايىةى فػىٍليػى ػىاىكٍَّج فىًإنَّسي أىغىضُّ لًٍل ىصىًة كىأىٍاصى ي لًٍلفى 
ايه" ]ركاه ال خارم[.  : قىاؿى رىسي ؿي اَّللًَّ  هنع هللا يضركلىٍ  أىيب هيةىلٍػةىةى فػىعىلىٍيًس ًللصٍَّ ـً فىًإنَّسي لىسي ًك ى : "ًإذىا مىشىبى ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى

ةىةه ًن  ".]ركاه الرتم م[.  إًلىٍيتيٍ  مىٍ  يػىٍةضىٍ فى ًدلةىسي كىميليقىسي فػىاىكًٌ ي هي ًإال يػىٍفعىلي ا يىتيٍ  ًف ػٍ  األىٍرًض كىفى ىاده لىةًلضه
كخبص ص ال   الطةلي للاكاجك ي ل ةاكؿ ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ ن ط عايس ال األقة ه ه اؼب ألة 

 لإللضاحك كسي   يةاكؽبا لل فصيل ن اإلصدار اػباما لل يثاؽ.
******* 

 شذوذ) –ادلطل  اليناين: العالقات غَت الشرعية (زان 

 أوال: العالقات غَت الشرعية يف ادلواثيق الدولية:
 إابحة الزان: -1

نصت التث  م  ألة د اؼب اثيق الدكلية للى يطجيع اؼب ارسات اعبة ية ألغض الةظة ل  اغبالة 
اليت ال هب ز مةعها أك اؼبعاق ة لليهاك مثل ما كرد ن ال ة د « اق ؽ اإلن اف»الاكا يةك كال يهتا م  

 ال الية:
 ) للى: "كال  ييا القا   للى الة ع لث  2004نص يقةلة عبةة اق ؽ الشفل لألم  اؼب يدة (

القلق أل  س ماص ألنس لقرتف للةطاط اعبة ي ال م سبارسس الف ياتك أبنس نطاط ؿبـة أك لي خ  ألصدده 
  للى م قف سليب أك م قف يصدر فيس أاتاـ لليه ك فبا وبد ن ااالت آث ة م  إمتانية اص ؽب

 2يداأل  كقا ية كللى مدمات أمةل".
لألم  اؼب يدة للقلق كب  مؤام ة الف يات الل ايت لةيتنب الاانك « عبةة اق ؽ الشفل»: يطعة تعليق(

ليا آ ف يل  العبلقات ضارة  -ن مةظ ر اللجةة–ك كال  ب «نطاطان ؿبةمان » أف ل   ال  ارهم  ةتةة 
ن ؾب  ع وبـة يل  العبلقات كهبةمهاك س طعة لػب ؼ م  اجمل  ع كل   للف اةك ألل ألف الف اة اليت يعيش

أم أهنا س خاؼ م  شةاي ال اقيات ال آةلة « ال داأل  ال قا ية كاػبدمات األمةل»ي عى لليص ؿ للى 
 ).!أك األنث لةك أك طلب اإل هاض ن ااؿ ادكث ضبل ن يجة الاان

                                                           

 .34ك ص 2011ك القاهةةك 4ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـك اللجةة اإلسبلمية العاؼبية لل ةأة كالشفلك ط -1
ك اؼبةفق ال اسعك ال عليق A/59/41ك 41) اؼبليق رق  2004ك ني ل رؾ (59ؽ الشفلك اعب عية العامةك األم  اؼب يدةك الدكرة يقةلة عبةة اق   -2

 ).8)ك ف كس نقص اؼبةالة ال طةلة/اإللدز كاق ؽ الشفلك ال ةد (2003( 3العاـ رق  
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 ةأة للى ال قةلة اؼبقدـ م  يةآيا ن للجةة ن لةالة كن يعليق عبةة القضاي للى ال  ييا ضد اؼب
"إلادة الةظة ن ذبِة العبلقات اعبة ية الةضا ية ألا الط اب  ك اثت اللجةة يةآيا للى:2005

 .1سةة" 18- 15اؼبرتاكاة أل اره  م  
يةل عبةة القضاي للى ال  ييا ضد اؼبةأة أف يةآيا لليها أف يلغي العق ألة للى الاان للط اب  (تعليق:

أم دب افقة الشةفاك ن اا ربارب  «رضا ية»لاـك طاؼبا أف العبلقة  18 -15اؼبرتاكاة أل اره  ألا 
لةف ضد » اللجةة كغ ها م  عباف األم  اؼب يدةك الاكاج الطةلي ن نفا ه ه ال  ك مدلية أنس

 «!).الف يات
  لة غي أف ي عى صبيع ال لداف إً أف  ) للى:1994نصت كثيقة مؤسبة القاهةة لل تاف (كقد"

ي فة م  مبلؿ نظاـ الةلالة الصيية األكلية رلالة صيية إقباألية عب يع األفةاد ن ال   اؼبةاس ةك كذل  
"يعين الصية آ ا نصت ال ثيقة للى:   .2"2015ن اقةب كقت فبت  كن م لد ال ل جاكز لاـ 

اإلقباألية قدرة الةاس للى ال   ع حبياة  ة ية مةضية كمأم نةك كقدرهت  للى اإلقبابك كاةل ه  ن يقةلة 
 3اإلقباب كم لده كي ايةه".

آ اران كصغارانك «الةاسلتل »كفقا ل ثيقة القاهةة لل تاف ل   ب للى اغبت مات أف ي فة (التعليق: 
قات  ة ية ك كاليت ي يح للج يع إقامة لبل«الصية اعبة ية كاإلقباألية»مدمات  االنك ن اين كر 

أم لبلقات هبدكف فيها ما لةطدكف م  اؼب عة اعبة يةك س اي آانت يل  العبلقة ن إطار  ك«ميٍةًضية»
 العبلقة طةن كأف يب ل  شاذة. قةألا ذآة كأنثى أك لبل يل  العبلقةالاكاج الطةلي أـ الك كس اي آانت 

كأاٌل لت ف ألم شخص أك  هة اغبق ن ال دمل  كال امة ن يقةلة اإلقباب م  لدمس« اغبةلة»اعبة ية  
 !ك ايف ل  آاان ال الدل أك يقييد يل  اغبةلة

لل ةاهقا كالط ابك فقد كردت ن ال ة د  «الصية اعبة ية كاإلقباألية»ل  س ل ي صيل مدمات ك 
 ال الية:
 للى: "اس خداـ 2021-2016( الصية لقشاع العاؼبية االسرتاييجيات نصت م  دة (

 . 4اػبدمات الصيية لي اؽبايف ا  ؿ لل ةاهقا اليت هي أن ب كأآثة ق  ال"
  ) للى ضةكرة ي زلع: "األساليب الش لية كاؼبةاس ة ) 1994آ ا نصت كثيقة القاهةة لل تاف

                                                           
 .6-5ك ص2005ةأةك الدكرة الثانية كالثبلث فك لةالة يعليقات م امية: يةآياك اللجةة اؼبعةية للقضاي للى ال  ييا ضد اؼب 1-
 ).2 – 7). كألضا نفا اؼبض  ف م تةر ن ال ةد (6 – 7 األقك ال ةد (الاؼبة ع  -2
كالصية ك ألةانمج ل ل اؼبؤسبة الدٌك لل تاف كال ة يةك الفصل ال األعك اغبق ؽ اإلقباألية 1994يقةلة اؼبؤسبة الدٌك لل تاف كال ة يةك القاهةة  -3

 ).2 – 7اغبق ؽ اإلقباألية كالصية اإلقباأليةك ال ةد ( -اإلقباأليةك ألف
يعدلة اؼبةق لة  ة يانك  -4

ك يقةلة م  األمانةك االأل تارات A69/33ك 2021-2016م  دة االسرتاييجيات العاؼبية لقشاع الصيةك األمةاض اؼب
 .48ذات األكل لة إً ال لدافك اؼبليقك ص 
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الص ية كاؼبةاهقا م  مبلؿ اؼبدارس كمةظ ات الط اب كايث ا اليت ل  خدمها ال آ ر ؼبةع اغب ل للى 
 1ل ج ع ف".

اغب ل »آ سيلة لل خلص م    «اإل هاض» «مدمات الصية اعبة ية كاإلقباألية»كيط ل آ ل  
للى ضةكرة اص ؿ  «2014ألةانمج ل ل القاهةة لل تاف ما ألعد »ايث شدد ك «غ  اؼبةغ ب فيس

كسا ل مةع اغب لك دبا ن ذل  كسا ل مةع اغب ل ن ااالت أكسع نشاؽ فبت  م  الةاس للى 
الش ارئك فضبل ل  مدمات اإل هاض اآلم . كأآد للى ضةكرة ياكلد اؼبةاهقا كالط اب لل علي  

 .2اعبة ي الطامل
 إابحة الدعارة ومحايتها قانونيا ورلتمعيا:-2
  (الدالةل ) آ ا للي:« الدليل اإلرشادم ألطأف اإللدز كالع ل لعبةا»لعةؼ 

 young peopleأ. "العامل ف ن اعبةا ه : أنثىك ذآةك م ي ؿ الة عك م  ال الغا كالط اب 
ال ل  ل لق ف اؼباؿ أك ال ضا ع ن مقاألل مدماهت  اعبة يةك إما ألطتل  24 – 18ذكم األل ار ماألا 

 .3ؼبةاس ات"دكرم أك ن ا
ب."آث  م  الةاس ال ل  ل  ادل ف اعبةا مقاألل اؼباؿ أك ال لع ال هبةؤكف للى يعةلف أنف ه   
آعاملا ن ؾباؿ اعبةاك كال ل ع ف إً اغبص ؿ للى اؼبط رة أك اػبدمات اؼب علقة لل قالة م  ف كس 

اؿ اعبةا.. كن اا أف ألعض نقص اؼبةالة ال طةلة كالعبلج كالةلالة كالدل  كالدل  للعاملا ن ؾب
أماآ  الع ل اػباصة لعبةا هي دبثاألة أماآ  فب ازة ليامج ال قالة م  ف كس نقص اؼبةالة ال طةلةك فإف 

كال وب  ف العاملا ن ؾباؿ اعبةا م  العةف  safe sexالتث ل  غ ه  ال لطجع ف اعبةا اآلم  
 .4ك العصالت أك مالتي اؼبؤس ات أك اؼب يت  ف"ال م لةيت س الع بلي أك ض اط إنفاذ القان ف أ

ن العدلد م  ال لداف يدفع الق انا كال ياسات كاؼب ارسات ال  ييالة ككص  اؼب اقف اال   الية ج."
للع ل ن اعبةا ربت األرضك فبا لع ؽ اعبه د اؼب  كلة لل ص ؿ إً اؼبط غلا لعبةا كزل ةه  أليامج 

لة كالدل  اػباصة ألف كس نقص اؼبةالة ال طةلة. كآث ان ما ال ربصل العامبلت ن ال قالة كالعبلج كالةلا

                                                           
 ).8 – 7الدٌك لل تاف كال ة يةك مة ع ساألقك ال ةد ( يقةلة اؼبؤسبة -1
 . 6ص  اؼبة ع ال األقك -2

3- UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 09.09E, Last updated April 
2012, P. 3, http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-

guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf . 
4- Ibid, P. 4. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf
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أل  ب س ي  .. ؾباؿ اعبةا للى ما لتفي م  اػبدمات الصيية التافية: ال اقيات ال آةلة كاألنث لة
 .1اؼبعاملة م  م ظفي إنفاذ القان ف"

اؼبةاس ةك دبا ن ذل  ال طةلعك كيةص ايفاقية سيداك للى: "ي خ  الدكؿ األطةاؼ صبيع ال داأل  
 2ؼبتافية صبيع أشتاؿ االذبار لؼبةأةك كاس غبلؿ دلارة اؼبةأة".

 لبلاظ ن الةص ص ال األقة الدالالت ال الية: :(التعليق
ن ال األقك آاف معةكفا أف الدلارة يشلق للى فئة م  الة ايك كلت  دليل األم  اؼب يدة كسع  -أ

سبهيدا لفةض ضبال ه  قان ان ك كذل  الط اذ  ة يا م  ذآ ر كم ي لا  ةدرايمفهـ  الدلارة  ليط ل 
 كرلال ه  صييا.

ك «sex workersلامل ف لعبةا » لبلاظ ال بللب لأللفاظك فالدالةكف ليشلق لليه  -ب
 menر اؿ يبارس ف اعبةا مع الة اؿ »ك كش اذ الة اؿ ليشلق لليه  «clientsزل   »كالاانة 

who have sex with men»  م  خدمي اؼبخدرات »ك كمدمين اؼبخدرات هdrug 
users».ك كه ا م  شأنس زبفيف كقع يل  الف ااش للى اجمل  ع كم  مث يش يعها دامل اجمل  ع 
م  اإللدزك  « ال قالة»كسا ة مدمات « ال اقيات ال آةلة»يب دح الدليل ألي ت الدلارة اليت يقدـ  -ج
ر اؿ الطةطة ال ل  لش ق ف القان ف كوبارأل ف م  مبلاقة ل  ةتة ألطدة ما ل عةض لس الدالةكف  آ ا

أف ذبةيبها وبـة الدالةات كزل ةه  م  طلب  للاة الدلارة قان انك ألدل  كم  مث لشالب إبال غاي! 
 !مدمات ال قالة م  اإللدز

كم  دلة إً اس غبلؿ ال عض ن الدلارة! م  األس اب اؼبؤ « لدـ م اكاة اعبةدر»لع ي الدليل أف  -د
 !!«م اكاة اعبةدر»لت ف العبلج اؼبقرتح ه  مث 

ن « دلارة اؼبةأة»كليا مةع « اس غبلؿ دلارة اؼبةأة»يؤآد للى مةع فهي ايفاقية سيداك  أما -ق
اؼب  فيد كهي ألتامل إرادهتاك « الع ل»ذاهتا. فبل أبس أف يع ل اؼبةأة ن الدلارة شةلشة أف لت ف ذل  

 ل  اق ؽ اؼبةأة كآةام هاؤ).« سيداك»فهل اقا يدافع  م  اؼباؿ ال م ي قاضاه نظ  ل لها ن الدلارة.

 إابحة الشذوذ اجلنسي: -3
كمط قايس آ ا  Genderمصشلح اعبةدر (الة ع) ل   إلاة الط كذ ن اؼب اثيق الدكلية م  مبلؿ 

 للي:

                                                           

1- UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 09.09E, Last updated April 
2012, P. 5, http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-

guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf . 
 ).6( ايفاقية سيداكك اؼبادة -2

http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/sub_landing/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en.pdf
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  لط  اعبةدر إً اػبصا ص اؼبؤسَّ ة ؾب  عيا لل ةأة آ ا للي  مةظ ة الصية العاؼبيةيعةفس" :
كالعبلقات ألا ؾب  لات الة اي كالة اؿ. كهي زب لف م  ؾب  ع إً  مثل األلةاؼ كاألدكار  -كالة ل 

 1ؾب  ع كيبت  يغي ها".
الة اؿ كالة اي « مصا ص»فإف « اعبةدر»كفقا ل عةلف مةظ ة الصية العاؼبية للػ(التعليق: 

ه  ال م  -كال ت ل  ال ي ل  ي كلي ت الفشةة–أليةه  مؤسَّ ة ؾب  عياك أم أف اجمل  ع « العبلقات»ك
أٌس هاك دبع  أف اجمل  ع ه  ال م لل  اؼبةأة أف يقـ  ألدكر الاك ة كاألـك كلل  الة ل أف لقـ  ألدكر 

. ككفقا ل ل  ال عةلف  ايالة اؿ كالة فةض ط يعة العبلقات ألااألب كالقىيًٌ  للى األسةة. كه  ال م 
كلي ت  «مؤس ة ؾب  عيا»م غ ة كلي ت اثأل ةك طاؼبا أهنا « العبلقات»ك« اػبصا ص»يل   يت ف

ألا ؾب  لات الة اي العبلقات »ك ايةها س خ لف ط يعة ثقافة اجمل  ع ! فإذا ما يغ ت(مؤس ة فشةاي)
ي  دؿ يبت  أف أك ل قاظباهناك آ ا ك ايث ل  ادؿ الة اؿ كالة اي األدكار دامل األسةة «كالة اؿ

يبت  أف يص ح العبلقة اعبة ية ألا امةأياك أك ك العبلقات أليةه اك فبل ق امة للة لك كال طالة لل ةأةك 
 ألا ذآةل !).

  صةدكؽ ال تاف قد لةؼ كUNFPA « ال   س اعبة يSexual orientation  »
إً قدرة آل شخص للى االقب اب   Sexual orientation"لط  ال   س اعبة ي   ا للي:آ

ك heterosexualالعاطفي كال دُ كاعبة ي كالعبلقات اغب ي ة كاعبة ية إً أفةاد م  اعبةا اآلمة 
. للة  ة لغال ية bisexualك أك أآثة م   ةا أك ن ع homosexualأك نفا اعبةا أك الة ع 

ك فيشلق لليه  مصشليات مثل مغالة femalesال آ رك لةج أل ف إً اعبةا أك الة ع اآلمة اإلانث 
قد لةج أل ف إً نفا  . للة  ة لل آ ر اآلمةل straightأك م  قي    heterosexualاعبةا 

إذا   bisexualأك ثةا يي اعبةا  gayك فيشلق لليه  مصشليات مثل مثلي اعبةا عاعبةا أك الة  
 يً أل ا ألضا إً اإلانث"

2. 
 م اكاة اعبةدر » كييعةَّؼGender equality» يط  م اكاة اعبةدر إً اؽب لة أبهنا" :

. م اكاة اعبةدر sexual orientationsك ال   س اعبة ي  gender identitiesاعبةدرلة 
Gender equality  ليةظىة هبا إً األشخاص كلةظةكف إً أنف ه ك للى أهن  ذآ ر هي الشةلق اليت

                                                           

1- Gender, equity and human rights, World Health Organization WHO,Glossary of terms and 
tools, http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/ , retrieved 24th June 

2016, (translated from English). 
2- Global Sexual and Reproductive Health Service Package for Men and Adolescent Boys, Section 
2: Building blocks to working on men’s SRH, Including a focus on young men and couples, 
Specific considerations related to sexual orientation, Page 60.  

http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/
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 1إانث". أك
 
. فة ع Gender هي مط قة م  اؼبصشلح األصلي كه  اعبةدر ال األقة آل ال عةلفات  (التعليق: 

اليت لظهة هبا أم أهنا اؽب لة « Gender Identityاؽب لة اعبةدرلة »الػ  لشلق لليها الطخص كه ل س
ك كلي ت ملق س اليت ككفقا لل عةلف فإف الطخص نف س ه  ال م وبدد ه ل س (ذآةا أك أنثى)ن اجمل  عك 

 مي ؿ الطخص اعبة ية في ا لعةؼ ألػكألةاي لليس يت ف ملقس هللا لليهاك أم أهنا م غ ة كلي ت اثأل ةك 
م غ ا كليا اثأل ا. كألةاي لليس لص ح اجملاؿ مف  اا أماـ   «OrientationSexualال   ُّس اعبة ي »

مضشةا أف يت ف لبلق س اعبة ية م  ال م لةلدك فليا ال آة  «الة ع»آل شخص لي   س  ة يا كب  
لي اكم ألا الةاس صبيعاك « Gender Equalityم اكاة اعبةدر »مث  اي يعةلف امةأةك كالعتا. 

 الط اذ آافة اغبق ؽ اليت ل   ع هبا األس ايي دامل اجمل  ع).كلعشي 
  لةصد ما ا للى  ان اؼبف ض ال امي غبق ؽ اإلن اف لألم  اؼب يدة يقةلة  ك أصدر2015كن لاـ

كم اكاهت  ألغ ه  للى  م   ل العايك كأكصى  LGBT»2»آل اؼب   ايت لدل  الط اذ  ة يا 
كضع معال  كطةية ألطأف لدـ ال  ييا ن ؾباؿ ال علي ك ككضع ألةامج ؼبتافية ال يةش " ألػ: ال قةلة

ال م ي  كالط اب LGBTكإنطاي مش ط م الدة كمدمات أمةل لدل  الػ bullying كاؼبضالقة
كي ف  ال ثقيف اعبة ي الطامل  conforming youth-non-genderوبدد ن لس ألعد 

  3".اؼبةاسب للع ة
ك ألل  ة ياالط اذ  مضالقة: ال دمل ن أنظ ة ال علي  ن آل الدكؿك حبيث ي ضع ألةامج ؼبةع تعليق(

كإنطاي مش ط م الدة ؽب ك حبيث ل  تة ا م  طلب اؼب الدة لةد يعةضه  ل ل . كنبلاظ هةا 
الط اب ال م ي وبدد ن لس ألعدك حبيث لف ح الشةلق أماـ اؼبةاهق »إضافة ن ع  دلد م  الط اذ كه  

سي   ع ف هبا كالطاب ال م ي لقةر رب لل ن لس ألعدك أف لةض  جمل  لة الط اذ كل   ع لغب الة اليت 
أل ش يق يل  ال  صيات. كللش عك فإف إدماج الط اذ دامل أنظ ة ال علي  كالع ل للى ال ش يع معه ك 

                                                           

1- Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluatios, Guidance Document, August 
2014, Towards UNEG Guidance, Chapter 2. Human rights and Gender Equality, Concepts 
and principles, article (73), page 27, retrieved 12th Oct. 2017, (translated from English). 

ك اؼب ي ؿ Bisexualك م عدد اؼبي ؿ اعبة ية Gayك الطاذ الة ل Lesbianللط اذ أبن اله  آ ا للي: ال ياقية  LGBTلط  الةما  -2
Transgender . 

3- Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender 
identity, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
Human Rights Council Twenty-ninth session, A/HRC/29/23, May 2015, Conclusions and 
recommendations, P 20-22. 
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سيؤدم إً ان طار الط كذ ن كس  الشبلب ان طار الةار ن اؽبطي ك كه  ما لؤدم إً دمار أ ياؿ  
 آاملة).

******* 
 اإلسالم:اثنيا: العالقات غَت الشرعية يف مييناق األسرة يف 

ه   الاكاج الطةلي:أف: "للى م  اؼبيثاؽ  )11( اؼبادةنصت كن م ا هة العبلقات غ  الطةلية 
ال سيلة ادَّدىة للى س يل اغبصة إللاة اقرتاف الة ل لمةأة كاألساس ال ايد ل ةاي األسةة".كقد اىةَّـى 
اإلسبلـ آافٌة الص ر األمةل للعبلقة ألا الة ل كاؼبةأة كل  ظبيًٌيت زيكرنا لس  الاكاجك آ ا اىةَّـى آاٌفة 

 1الدكالي اؼبؤدلة إليها".
ه الةاألشة الطةلية ألا ر ل كامةأة فق  ال غ ك فالطةلعة اإلسبلمية ربةـٌ آ ا أف اؼبيثاؽ وبصة ه 

الص ر الطاذة اليت لشلق ف لليها زكرنا كهب اانن اس  الاكاجك س اي ألا ر لا أك امةأيا أك االقرتاف 
ا اعب اليك أك غ  ذل  فبا لال  ف أنس ص ر م عددة للاكاجك كقد اةـٌ اإلسبلـ آلَّ ه ه الص ر؛ ألهن

أن اع م  االقرتاف العقي  ال م ال لية ج ن بلن وبفظ م  ة ال طةلةك كربةيبها ن الطةلعة اإلسبلمية أمة 
 2يؤٌآده العدلد م  الةص ص القشعٌية اليت ربةـٌ الاان كالل اط كال ياؽك كأتمة حبفظ الفةكج كاأللةاض.

لاكاج ن اإلسبلـ: راألشة شةلية ) م  اؼبيثاؽ كاليت نصت للى: "ا10(كه ا ما أآدت لليس اؼبادة 
ؿبت ة ألا ر ل كامةأة للى كىٍ ًس الدكاـ كاالس  ةارك كيةعقد للةضاي كالق  ؿ التامل مةه ا كٍفق 

يفىصَّلة شةلنا".
 3األاتاـ اؼب

) للى: "ضبالة األمة للقي  اػبيليقية كاال   الية الفاضلة كؿبارألة العبلقات 29آ ا يةص اؼبػػادة (
اؿ االقرتاف غ  اؼبطةكلةك رب ي األسةة م  االهنيارك كربقق ؽبا ال عادة كاالس قةار ل ص ح اعبة ية كأشت

كي ا ه ه اؼبادة إادل . 4اض  الصاو للةشي اعبدلدك آ ا ية ي اإلق اؿ للى الاكاج اؼبطةكع"
س قةار ل ص ح م ئ ليات اجمل  ع كأنبها الدكلة ن ضبالة األسةة م  االهنيار كربقيق ال عادة ؽبا كاال

 اض  الصاو للةشي اعبدلدك آ ا أهنا يع ل للى ية ية اإلق اؿ للى الاكاج اؼبطةكع. 
******* 

 ادلطل  الينالث: الوقاية من األمراض التناسلية

 أوال: الوقاية/ احلماية من األمراض التناسلية يف ادلواثيق الدولية:

                                                           

 .29ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـك مة ع ساألقك ص  -1
 .119 األقك ص الة ع اؼب -2
 .29  األقك صالة ع اؼب -3
 .36 األقك ص الة ع اؼب -4
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  10كال م أصدريس اعب عية الع  مية لؤلم  اؼب يدة ن  «اإللدز»نص اإللبلف ال ياسي ألطأف 
للى: "يطجيع ال ل ؾ اعبة ي اؼب ؤكؿك دبا ن ذل  االس عفاؼ  )2011(ل ني /االةاف 

Abstinence  كاإلمبلصfidelity  كاؼبداكمة للى االس خداـ الصييح للةفاالت (ال اقيات) لدل
 1فبارسة اعبةا".

 :ال ياسي سياسة األم  اؼب يدة ألطأف قضية اإللدزك كهي آ ا للي اإللبلفل ضح : (التعليق 
يامج كهي يةصبة ماطئةك ف« االس عفاؼ»كال م ا يةصب س ن اإللبلف لللغة العةألية إً «: االم ةاع» .1

 ك أمايط  ل للى نطة ثقافة العفةك كاألمبلؽ اغب يدةك كال طجيع للى الاكاج« Chastity االس عفاؼ»
ألدكف ف ط  ل للى يعلي  األطفاؿ كاؼبةاهقا آيفية إش اع الةغ ة اعبة ية « Abstinence ةاع االم»ألةامج 

 . 2فبارسة  ة ية آاملة
كاؼبقص د ألس االآ فاي ألطةل  كاادك ألغض الةظة ل  آ ف العبلقة شةلية أـ الك أك  «: اإلمبلص» .2

 الطةلتا ألصاا س ايف ال لة طة اؼبةض.آ هنا ألا ر ل كامةأة أك ألا مثلياك اؼبه  أف لت في آل م  
 آ اقيات م  اؼبةض).« الةفاالت»اس خداـ ال اقيات  .3
  يعدلة اؼبةق لة  ة يانك

-2016كنصت االسرتاييجيات العاؼبية لقشاع الصيةك ألطأف األمةاض اؼب
للى للى: "ال صدم للع امل األساسية اليت ذبعل الةاس لةضة ؼب   ل أ مةظ ة الصية العاؼبيةك 2021

م  مشة اإلصاألة لألمةاض اؼبعدلة اؼبةق لة  ة يا كالع امل اليت يع ؽ إاتاة اػبدمات الفعالة كاؼببل  ةك 
دبا ن ذل  ال دمبلت الةامية إً يدارؾ ان هاآات اق ؽ اإلن اف اليت يةطأ ل  ذبِة سل آيات اؼبثلية 

 العةف القا   للى ن ع اعبةا ك م  أ ل ال قالة م sex workاعبة ية أك الع ل ن ؾباؿ اعبةا 
gender-based violence   كالعةف اؼب علق لل   س اعبة ي كاؽب لة اعبة انية كيدأل ها

 3العبل ي".
 Human rightsاؼبةهج اغبق قي »(ال عليق: ية هج األم  اؼب يدة في ا ىبص قضية اإللدز 

approach »ن الدلارةك ا: العامل كه الفئات األآثة لةضة لل ةض كال م لع  د للى ضبالة 
                                                           

1 اإللبلف ال ياسي ألطأف ف كس نقص اؼبةالة ال طةلة كم بلزمة نقص اؼبةالة اؼبت  ب (اإللدز): يتثيف  ه دان م  أ ل القضاي للى ف كس  -
ك 2011نقص اؼبةالة ال طةلةك قةار ازب يس اعب عية العامة ن ل نيس  A/RES/65/277 للج عية العامةك اترلخ ال صفح  65ك األم  اؼب يدةك اعبل ة 

)ك 25ك ال ةد (2016س   ي  5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/277&referer=http://www.un
.org/en/ga/65/resolutions.shtml&Lang=A  .  
2- Abstinence and Outercourse, Planned Parenthood, 
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-outercourse . 

يعدلة اؼبةق لة  ة يان  -3
. 38ك اإل ةايات ذات األكل لة للة  ة إً ال لدافك ص 2021-2016االسرتاييجيات العاؼبية لقشاع الصيةك األمةاض اؼب

-16.09-RHR-http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246296/WHO
ara.pdf;jsessionid=51B739920C6C9886966F959B2182392D?sequence=5 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/277&referer=http://www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/277&referer=http://www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/277&referer=http://www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml&Lang=A
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-outercourse
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246296/WHO-RHR-16.09-ara.pdf;jsessionid=51B739920C6C9886966F959B2182392D?sequence=5
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246296/WHO-RHR-16.09-ara.pdf;jsessionid=51B739920C6C9886966F959B2182392D?sequence=5
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ك كإلغاي «اق ؽ اإلن اف»كال  ار أف فبارساهت  يل  هي  اؼبخدرات لغبق ك كالط اذ  ة يا.ي كم عاط
ان طار فيالد ألة لق لت ألطأهن ك حبجة أف ذبِة أفعاؽب  هبعله  لل ام ف الص ت إذا ما أصي  ا لإللدزك 

فيصةا ف إبصاأل ه  « آ ة اا ا الص ت»لطجعه  للى م  للة  ة ؽب ك اآلةاخ اؼبملق ك كأف اؼبةض
ض. أم أف ل   هدـ اؼبةظ مة القي ية كاألمبلقية لؼبةضك كلل اٌ يبت  لبل ه  كمةعه  م  نطة اؼبة 

لل ج  ع أبآ لسك فبل لةتة الف ااش ألل ل ق لها ألصدر راب ألدل ل ؿباصةة اؼبةض كمةع ان طاره. مع 
   أشد مش رة لليس م  مةض اإللدز ذايس. اف اهنيار األمبلؽ ن اجمل  ع ه

******* 

 اثنيا: الوقاية من األمراض التناسلية مييناق األسرة يف اإلسالم:
اليت يبت  م  مبلؽبا ضبالة اجمل  ع ككقال س م  للى ألعض اآلليات  مييناق األسرة يف اإلسالمأآد 

 ان طار مةض اإللدزك كمةها:
 الزواج وسيلة وحيدة إلشباع الرغبات: -1

لةل اؼبيثاؽ أف الاكاج الطةلي وبقق: "صىٍ ف العفاؼ كوبقق اإلاصاف كوبفظ األلةاضك كل ٌد ذرا ع 
كدرينا لدكالي االكبةاؼ األمبلقي كاعبة ي 1الف اد اعبة ي للقضاي للى ف ضى اإللاية كاالكببلؿ".

ان طار مةض اإللدز "ربٌث كضبالة لل ج  ع م  اآلاثر ال ل ية م  ف ضى اإللاية كاالكببلؿك كاليت مةها 
 2الطةلعة اإلسبلمية للى ال  ت  ألاكاج الط اب".

 ربرمي كل العالقات غَت الشرعية: -2
كم  اناية أمةل مةع اإلسبلـ آل اؼب ارسات اعبة ية اليت قد يؤدم إً ادكث مةض اإللدز 

كإيياف الة ل زك  س  كشي لس مثل: الاانك كالط كذ اعبة ي (الل اط ألا الة اؿك كال ياؽ ألا الة اي)ك
 ن الدألةك كال غايك كغ ها م  آ ا ة الف ااش.

ةَّـى اإلسبلـ  مييناق األسرة يف اإلسالم م   )11كه ا ما دلت إليس اؼبادة ( اليت نصت للى: "كقد اى
ي اؼبؤدلة آافٌة الص ر األمةل للعبلقة ألا الة ل كاؼبةأة كل  ظبيًٌيت زيكرنا لس  الاكاجك آ ا اىةَّـى آافٌة الدكال

) للى: "ضبالة األمة للقي  اػبيليقية كاال   الية الفاضلة. كؿبارألة 29ك آ ا نصت اؼبػػادة (3إليها"
العبلقات اعبة ية كأشتاؿ االقرتاف غ  اؼبطةكلةك رب ي األسةة م  االهنيارك كربقق ؽبا ال عادة 

 4للى الاكاج اؼبطةكع".كاالس قةار ل ص ح اض  الصاو للةشي اعبدلدك آ ا ية ي اإلق اؿ 
 الًتبية الواعية واحلماية من االضلراف:  -3

                                                           

 .32) ص 19مة ع ساألقك اؼبادة (ن اإلسبلـك ميثاؽ األسةة  -1
 .34) ص 23 األقك اؼبادة (الة ع اؼب -2
 .29 األقك ص الة ع اؼب -3
 .36 األقك ص الة ع اؼب -4
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إً ضبالة اجمل  ع م  االكبةافات اعبة ية كما ل  عها م  ياثر سل يةك  مييناق األسرة يف اإلسالملدل  
مةها األمةاض ال ةاسلية كذل  للع ل للى كقالة الط اب كاؼبةاهقا م  اؼب ارسات اليت يث  غةا اه  

)ك 112م  اؼبادة ( )5ك ()4الفقةة ( ايث نصت ة أك يطجعه  للى االن ياؽ كراي شه اهت كاعبة ي
 للى: 
م  الضةكرم ضبالة الشفل كماصة ن س  اؼبةاهقة م  اس ثارة الغةا ا اعبة يةك كاالنفعاؿ  -4"

 العاطفي لةد ال  لية اعبة يةك كهبب ن صبيع األا اؿ:
ال ع  ك كاؼببل   لتل مةالة م  مةاال مب  الشفل العقلي اس خداـ األسل ب األمثل ن  -أ

 كال  داُ.
إدماج اؼبعل مات اعبة ية ألص رة مبل  ة ؼبةال س الع ةلة ن م اد العلـ  اؼبةاس ة ؽبا آعل  األايايك  -ب

 كالعلـ  الصييةك كالع ادات كاألا اؿ الطخصيةك كالرتألية الدلةية.
 ية أل ع يق اآلداب ال ل آية اإلسبلمية اؼب صلة هب ه الةاايةك كألياف اقرتاف لةض م اد ال  لية اعبة -ج

 اغببلؿ م  اغبةاـك كـباطة اكبةاؼ ال ل ؾ اعبة ي ل  ال عالي  اإلسبلمية ال امية.
كن صبيع األا اؿك هبب الع ل للى كقالة اؼبةاهقا م  اؼب ارسات اليت يطجع للى االكبةاؼك  -5

ا اؼبخالفة لل عالي  الدلةية كلقي  اجمل  عك كذل  دبةع االم بلط ن اؼبدارسك أك للى إاثرة الغةا ا الدني
كالة ادم الةايضيةك كيعيا مدرلت للف يات هباك كمةع اريياد اؼبةاهقا م  اعبة ا ألماآ  الف اد كالله  

 1العاألثك كيقةلة لق لت رادلة لل  ئ لا ل  يل  األماآ  ن االة ـبالفة ذل ".
******* 

 ادلبحث اليناين: (تعريف الطفولة وحقوق الطفل ووااباته)
 ادلطل  األول: تعريف الطفولة

 أوال: تعريف الطفولة يف ادلواثيق الدولية:
  لةفت ايفاقية اق ؽ الشفلCRC«أبنس: "آل إن اف ي ل جاكز الثامةة 1ن اؼبادة (« الشفل (

 2اؼبةش ق لليس".لطة ما ي ل ل  س  الةشد ق ل ذل  دب  ب القان ف 
  للى: "نؤآد م   دلد ال اامةا لزباذ إ ةايات  ـ2002كقد نص إلبلف لاي  دلة لألطفاؿ

 3سةة". 18ل عالا كضبالة اق ؽ آل طفل أم آل إن اف ل ةه أقل م  
لبلاظ ن ه ا ال عةلف الدمج ألا الشف لة الفعلية كاؼبةاهقة كألدالة الط ابك ألةغ  انفةاد آل  (تعليق:

                                                           

 .70 األقك ص ال ع اؼبة  -1
يطةل   20ك اؼبؤرخ ن 44/26ايفاقية اق ؽ الشفلك ال  دت كلةضت لل  قيع كال صدلق كاالنض اـ دب  ب قةار اعب عية العامة لؤلم  اؼب يدة  -2

 ).1ك اؼبادة (49ك كفقا لل ادة1990س   ي/ألل ؿ2 :ك اترلخ ألدي الةفاذ1989ن ف ي/الثاُ
 .14)ك ص 4ك اإللبلفك الفقةة (UNICEFكثيقة لاي  دلة لألطفاؿك ل ني يف  -3
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الة م  اؼبةاال خبصا ص    ية كانفعالية كنف ية ماصة هباك كال  ارها صبيعنا مةالة طف لة!  أما مة 
ك هي إضافة شتلية فق ك «ما ي ل ل  س  الةشد ق ل ذل  دب  ب القان ف اؼبةش ق لليس»إضافة ل ارة 
ي ت اثأل ا م  ل   ربدلدها قان انك كالق انا ال طةية هبةم يغي هاك فهي ل« س  الةشد»ماصة أف 

كللى أرض ال اقعك فإف معظ  ال بلد غ ت ق انيةها ال طةية حبيث  الث األتك خببلؼ الطةلعة اإلسبلمية. 
ال   الفعلي كالقانُ  الن هاي الشف لة.  كربظى األنثى له  اـ ماص ن اؼب اثيق  18أص ح س  الػ

سةة هي فرتة  18ة م  ال ل غ كايف س  الدكليةك ألهنا اؼب ؤكلة ل  اإلقبابك كرغ  أف الفرتة الع ةل
إقباألية إال أف األم  اؼب يدة يصة للى أهنا يةدرج ض   مةالة الشف لةك ايف أهنا أطلقت للى الف اة ن 

"! ايف ي  ت  م  ذبِة زكا ها ن يل  Girl Childيل  الفرتة ي  ية ماصة كهي "الشفلة األنثى 
 .«)زكاج األطفاؿ»ال   ألعد أف أطلقت لليس 

******* 

 :اثنيا: تعريف الطفولة يف مييناق األسرة يف اإلسالم
اؼبةالة اؼب  دة م  اغبياة اعبةيةية ن  ف ل أف مةالة الشف لة يط ل مييناق األسرة يف اإلسالمأما 

كذل  اا ربدث ل  رلالة الشفل ن الطةلعة اإلسبلميةك ايث نص ألةد را  األـ إً مةالة ال ل غك 
 ) للى: "يط ل رلالة الطةلعة اإلسبلمية للشفل اؼبةاال ال الية:92( ) م  اؼبػػادة1(

 ام يار آل م  الاك ا لآلمة. -أ
 فرتة اغب ل كال الدة. -ب
 م  ال الدة ايف ال  ييا (مةالة الشفل غ  اؼب يًٌا). -ج
 1م  ال  ييا ايف ال ل غ (مةالة الشفل اؼب يًٌا)".  -د

خ لفة اليت يط  ل لليها رلالة الطةلعة اإلسبلمية للشفل ألدينا فقد اددت ه ه اؼبادة اؼبةاال اؼب
 لم يار الاك ةك كمةكرنا دبةاال اغب ل كال الدةك مث ال  ييا فال ل غ.

كاليت يةاقش كضع الشفل للة  ة للق انا -) 111أما ن ااؿ اريتاب الشفل  ـة ماك فإف اؼبادة (
ال م ي ل ل  اغبل ك كهبب أف ي   معامل س للى ه ا  يع ي الشفل ه  الطخص -اعباا ية كاإللفايات

الشفل ال م ذباكز س  ال  ييا كي لصل إً س  ال ل غ اليت وبددها : "للى 2األساسك ف ةص ن ال ةد 
 2الطةعك ي درج معامل س إما إبمضالس ألاد يداأل  الةلالة أك ألاد يداأل  اإلصبلح أك لعق ألة ـبففة".

******* 
 : حقوق الطفل ووااباتهادلطل  اليناين

                                                           

 .61ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـك مة ع ساألقك ص  -1
 .69 األقك ص الة ع اؼب -2
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 أوال: حقوق الطفل ووااباته يف ادلواثيق الدولية:
ك أم أف يص ح القضااي «هنج االا يا ات»ألدال م  « هنج اغبق ؽ»ي ةت اؼب اثيق الدكلية ادلثا 
ل   اؼبشال ة هباك كل ضح « اا يا ات»ك كلي ت ؾبةد «اق ؽ إن اف»اؼبشةكاة ن االيفاقيات الدكلية 

 ال ةد ال اٌ: الفارؽ ن
  الةهج القا   للى »ربت لة اف  2005أكرد صةدكؽ األم  اؼب يدة لل تاف ن يقةلةه لعاـ

"إف الةهج القا   للى أساس يل ية اغبا ات األساسيةك «: م  اغبا ات إً اغبق ؽ -أساس اغبق ؽ
للى العتا م  ذل ك لع  د للى اإلا اف أك ا   الة اايك أما الةهج القا   للى أساس اغبق ؽ فه  

أف اآلمةل  ه  ضبلة كا بك أما اغبا ات  -ض ةنا–لعرتؼ لألفةاد لل  اره  اا ام اق ؽك فبا لعين 
فهي ألبل شخص متلف أل ل ي هاك كال يلية متلفة أل ل ي ها. كن إطار اق ؽ اإلن اف اغبت مات ه  ضبلة 

األفةاد م  أف يبارس ا اق قه  كل   ع ا ال ا ب األساسي فك كم  ألا كا  اهت  كضع ق انا كنظ  سبت  
هباك كأف لل    ا ان صافنا قضا يِّا ن االة ان هاؾ يل  اغبق ؽ كذل  ن إطار سيادة القان ف. كلس شالة 
الةاسك لل  اره  اا ام اق ؽك أف لشال  ا لس يقاقاهت  اؼبطةكلة. كه ا الةهج لطدد للى مطارآة 

 . 1ل لية صةع القةار اليت يطتل ال ياسات كاليامج اليت يؤثة فيه " األفةاد كاجمل  عات الية ن
ك أم اؼبشال ة أبم ر «االا يا ات»ن ال األق آانت ي    مدمل « ال ة ية»(يعليق: لعين ه ا أف 

ك كلةل صةدكؽ ال تاف لألم  اؼب يدة أف م  أه  لي ب ذل  الةهج أنس «اا يا ات»معيةة لل  ارها 
اؼبدمل »إً « االا يا ات»ة كاضية لل  األعة كاؼبةاق ة كااس ة. ل ا ا رب لل مدمل ي يت  لس يلي

كإشةاؾ األفةاد ألضا ن ك ايث ا كضع يليات كاضية ؼب األعة اغبت مات كمةاق  ها كؿباس  هاك «اغبق قي
دكلية يش يقا  كلل اٌ ال ش يق التامل لل  اثيق ال «اا ام اق ؽا»الضغ  للى اغبت مات ألعد ال  اره  

 آامبل).
  الدكليةك م  مبلؿ لدة م اثيق كايفاقياتك « اق ؽ الشفل»كقد كضعت األم  اؼب يدة مةظ مة

ك ك 1959الصادر ل  اعب عية العامة ن « إلبلف اق ؽ الشفل»ألعضها ماص للشفل فق ك مثل 
كاليت ال يهتا عبةة ك 2002لاـ « لاي  دلة لألطفاؿ»ك ك كثيقة 1989لاـ « ايفاقية اق ؽ الشفل»

ك ككاث ق أمةل «ايفاقية اق ؽ الشفل»الشفل لألم  اؼب يدة كثيقة يليات كسياسات ل ف   كيفعيل 
ك ككاث ق أمةل «1995كثيقة ألتا »ك مثل «الشفلة األنثى»ماصة لؼبةأة مع إفةاد أ ااي مةها ماصة ألػ 

 لدلدةك سةعةض ألعضا مةها ن ال ش ر ال الية؛

 :(من الناحية النظرية) ابية لصاحل الطفلمطال  إجي -1
 للى س يل اؼبثاؿ  م  الةااية الةظةلةك اش  لت اؼب اثيق الدكلية للى ألعض األم ر اإلهباألية مةها

                                                           

 . (أل صةؼ)22ك  ص3ك الفصل 2005اق ؽ اإلن افك االة ستاف العاي  كلد -1
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 : م  «ايفاقية اق ؽ الشفل»ما نصت لليس 
). ك"يتفل الدكؿ األطةاؼ 6/1"يعرتؼ الدكؿ األطةاؼ أبف لتل طفل اقا أصيبل ن اغبياة"(اؼبادة  .أ 

). ك"يعرتؼ الدكؿ األطةاؼ حبق الشفل ن ال   ع أبللى 6/2إً أقصى اد فبت  ألقاي الشفل كمب ه" (اؼبادة 
 ) .24/1م   ل صيي يبت  ألل غس كحبقس ن مةافق لبلج األمةاض كإلادة ال أهيل الصيي". (اؼبادة 

 ).7/1"ل جل الشفل ألعد كالديس ف را كلت ف لس اغبق مة  كالديس ن اس ". (اؼبادة  .ب 
"يطجيع كسا   اإللبلـ للى إلبلي لةالة ماصة لبلا يا ات اللغ لة للشفل ال م لة  ي إً ؾب  لة  .ج 

 /د).17م  ؾب  لات األقليات أك إً ال تاف األصليا". (اؼبادة 
"يعرتؼ الدكؿ األطةاؼ أل   ب سب ع الشفل اؼبع ؽ لقليا أك   داي حبياة آاملة كآةيبةك ن ظةكؼ   .د 

 ).23/1يتفل لس آةام س كيعاز ال  اده للى الةفا كيي ة مطارآ س الفعلية ن اجمل  ع". (اؼبادة 
كالت اي "يقدـ لةد الضةكرة اؼب الدة اؼبادلة كألةامج الدل ك كال سي ا في ا ل علق لل غ لة  .ق 

 ) .27/3كاإلستاف". (اؼبادة 
/أ). ك"يطجيع يش لة شيف 28/1" عل ال علي  االأل دا ي إلااميا كم ااا ؾباان للج يع". (اؼبادة  .ك 

أشتاؿ ال علي  الثان مك س اي العاـ أكاؼبهين كي ف ها كإاتا ها عب يع األطفاؿك كازباذ ال داأل  اؼبةاس ة مثل 
/ب)ك ك" عل ال علي  العاٌ 28/1اؼب الدة اؼبالية لةد اغبا ة إليها". (اؼبادة إدماؿ ؾبانية ال علي  كيقدِ 

 /ج).28/1ألطيف ال سا ل اؼبةاس ة م ااا للج يع للى أساس القدرات". (اؼبادة 
"صبيع ال داأل  اؼب تةة ل ليا لتي يض   ضبالة كرلالة األطفاؿ اؼب أثةل  ألةااع م لح". (اؼبادة  .ز 
38/4.( 

ل ة د ال األقة مةظ مة  يدة م  اغبق ؽ إذا ا يش يقها كاالل ااـ هباك كلت ك للى أرض (يعليق: سبثل ا
؛ ألف اؼب اثيق «اق الشفل ن اغبياة»ال اقعك لع ي  ايان آ  ان مةها نظةاين إً اد آ  ك كأكؽبا كأنبها 

 الة األطفاؿ اؼب أثةل  الدكلية يعشي اؼبةأة اغبق ن إ هاض  ةيةها إذا آاف غ  مةغ ب فيس! كللة  ة غب
كغ ه  للى كاإلهب ر للةاالات اؼب ليةك لطهد كاقع أطفاؿ فل شا كس راي كالي   كالعةاؽ كميامبار 

يقالا األم  اؼب يدة ل  ضبالة اقه  ن اغبياة ال م فقدكه أل  ب فبارسات اؼبع دم الغاصبك 
للى ازدكا ية اؼبعال  لدل هيئة األم   كاالآ فاي لالس ةتار كالطجب كإألداي القلقك كاألمثلة آث ة

 اؼب يدة).

 مطال  تضر دبصلحة الطفل: -2
ن اا أهنا « اق ؽ إن اف للشفل»ن اؼبقاألل اش  لت اؼب اثيق الدكلية للى مشال ات ال يهتا 

ي عارض ألطتل م اشة مع ال ت ل  القي ي كاألمبلقي كالةف ي للشفلك كيع ل للى ية يشس كفقا للقي  
 يةك لبلكة للى يعارضها ال اضح مع ال طةلع اإلسبلميك كأنبها: الغةأل
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 : ادلساواة التامة وإلغاء كافة الفوارق بُت الذكر واألنينى وبُت الشواذ واألسوايء .أ 
 للى: "ربرـت الدكؿ األطةاؼ اغبق ؽ اؼب ضية ن ه ه االيفاقية « ايفاقية اق ؽ الشفل»نصت

أم ن ع م  أن اع ال  ييا ألغض الةظة ل  لةصة الشفل أك كيض ةها لتل طفل ىبضع ل الل ها دكف 
 1كالدلس أك ال صي لليس أك ل هن  أك  ة ه  أك .. أك أم كضع يمة".

  للى: "هبب القضاي للى الف ارؽ ألا اعبة ا2002« (لاي  دلة لألطفاؿ»كنصت كثيقة ( 
Gender disparities ."2ن ال علي  االأل دا ي كاإللدادم كالثان م 

 2007( ) للجةة مةآا اؼبةأة51االس ة ا ات اؼب فق لليها الصادرة ل  اال   اع ( آ ا نصت (
للى: "الع ل للى يغي  اؼب اقف اليت يةسخ يق ي  الع ل ا ب ن ع اعبةا (اعبةدر) يعالانا ل قاس  

 3كليات األسةلة للع ل ن ال يت".ؤ اؼب 
  ي ض   الرتألية األسةلة يفه ا سلي ا لؤلم مة للى: "آفالة أف « سيداك»ايفاقية  آ ل  نصت

 4أل صفها كظيفة ا   الية".
لعين: اؼب اكاة ال امة ألا  -ن ايفاقية الشفل 2ا ب اؼبادة -« إلغاي ال  ييا أل  ب اعبةا» (تعليق:

ال آ ر كاإلانثك كه  أمة لس ك هاف: ك س  يد آاؼب اكاة ألا األألةاي م  ال آ ر كاإلانث ن اؼبعاملة 
 غبانية كاإلنفاؽ اؼبادم كآافة ص ر الةلالة. أما ال  س ال يي فه  إلغاي آافة الف ارؽ ألا ال آة كاألنثىا

« Gender disparitiesالف ارؽ ألا اعبة ا »آ ل  لعين القضاي للى ك  األدكار كال طةلعاتن 
ن ال علي ك أف ل   يةألية األطفاؿ للى ال  اكم ال اـك ك ل   إلداد ال آ ر كاإلانث م شاألقاف كال ي  د 

يع ل  ةدلة ن اعبيشك أك  -للى س يل اؼبثاؿ–أليةه ا ألة ف ارؽك كأف أدكارنبا آ ل  م شاألقةك فاؼبةأة 
ة كيص ح مف  لة العضبلت. أما لاملة ن مةا   الفي ك كن ؾباؿ الةايضةك س  ارس الةايضات العةيف

كأف ك دكار م ادة لق   ها ال آ ر كاإلانث اق  اما آامبلأالف يافك في   يعلي ه  أف األدكار اؼبةالية هي 
آ ا نصت ايفاقية سيداكك فهي غ  ـبصصة للة اي فق ك كإمبا يبت  أف « األم مة كظيفة ا   الية»

 لقـ  هبا أم شخص.
 الشذوذ والتمتع ابحلماية الكاملة:احلق يف شلارسة الزان أو  .ب 

 ) االه  اـ أل  س ماص أل ل ية اغبا ات ال ثقيفية كاػبدمية ) للى: 1995نصت كثيقة ألتا"
لل ةاهقا آي ا ل  تة ا م  معاعبة اعبانب اعبة ي م  اياهت  معاعبة إهباألية كم ؤكلة. مع مةالاة 

                                                           

 ).1-2ايفاقية اق ؽ الشفلك اؼبادة ( -1
 .16)ك ص 5/ 7ك اإللبلفك الفقةة (UNICEFكثيقة لاي  دلة لألطفاؿك ل ني يف  -2
 -E/2007/27ك كثيقة رق  2007) ل ةة 51ن الدكرة ( Agreed Conclusionsاالس ة ا ات اؼب فق لليها  -3

E/CN.6/2007/9) ؿ).13ك ال ةد/ 
 /ب).5ك اؼبادة (1979ايفاقية القضاي للى آافة أشتاؿ ال  ييا ضد اؼبةأةك سيداكك  -4
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ثقة كاالارتاـ كالق  ؿ القا   للى معةفة اغبقا ق.. اق ؽ الشفل ن ال ص ؿ إً اؼبعل ماتك كن ال ةلة كال
كلة غي يطجيع الثقافة اعبة ية اؼب تاملة للط اب دبؤازرة اآللي كي  يهه ك أتآيدا للى م ؤكلية ال آ ر 

 1ل  سل آه  ن ؾباؿ اعبةا كاػبص ألة دبا ل الده  للى الةه ض لؼب  ؤليات اليت ل ي ل هنا".
ك يةص االيفاقيات للى يقدِ آل اػبدمات كالةلالة 18ن اا هبـة الاكاج ربت س   (تعليق:

ك كألضا اؼبعل مات ال ثقيفية ايف ل عل   آيفية اس خداـ كسا ل مةع اغب لك اليت للمراهقات احلوامل
لؤلطفاؿ. « اق ؽ اإلن اف»م  « اق»ي يح ؽب  فبارسة الاان مع ي قي ادكث اغب ل. كال  ار ذل  

اياة  تطف يل  ال ة د ال  س اغبقيقي لؤلم  اؼب يدةك اليت ربـة الف يات م  الاكاج ال م لض   ؽب  كي
ك كيصة للى رلال ه  كآفالة اق قه  آاملة كاإلنفاؽ لليه  كللى أألةا ه   اآةيبة ن ظل أزكاج وبةص

 .«اإلن افاق ؽ » ك ربت م  ىيص ي  آؤلن م ااا لتل لاألة س يلل  ه  كاق قه إهدار آةام للى
 حرية الفكر والوادان والدين:  .ج 
 ع د اؼب اثيق الدكلية ال يق  م  شأف الدل  آ ة عية يطةلعية لق انا األسةةك كم  أمثلة ذل : ي
  للى: "ربرـت الدكؿ األطةاؼ اق الشفل ن اةلة الفتة « ايفاقية اق ؽ الشفل»نصت

"ال هب ز أف ىبضع اإل هار للدل  أك اؼبع قدات إال للقي د اليت لةص لليها  .  ك2كال  داف كالدل "
 3القان ف".

أف: "لت ف للشفل اغبق ن اةلة ال ع  ك كلط ل ه ا اغبق اةلة طلب صبيع أن اع اؼبعل مات ك 
ف ك أك كاألفتار كيلقيها كإذال هاك دكف أم ال  ار لليدكدك س اي للق ؿ أك الت األة أك الش الةك أك ال

"هب ز إمضاع فبارسة ه ا اغبق ل عض القي د ألطةط أف لةص القان ف . كأبلة كسيلة أمةل ىب ارها الشفل"
لليها كأف يت ف الزمة ل أما: (أ) اارتاـ اق ؽ الغ  أك ظبع ه . (ب) ضبالة األم  ال طين أك الةظاـ 

 4العاـ أك الصية العامة أك اآلداب العامة".
  اللي: "يعرتؼ االيفاقية أبنس لةدما دب« ايفاقية اق ؽ الشفل» م ) 5ؼبادة (ا الي ني يفف ة كقد

لةضج األطفاؿ كلت ن ف قادرل  للى يت ل  يرا ه ك قد لطت  ال عض ن ألعض اؼب ارسات الدلةية أك 
ال قاليد الثقافية. يدل  االيفاقية اق األطفاؿ ن فيص مع قداهت ك لتةها يةص ألضان للى أف اقه  ن 

 5. ع   ل  مع قداهت  لعين ض ةان اارتاـ اق ؽ كاةايت اآلمةل "ال

                                                           
 ).267اؼبة ع ال األقك ال ةد ( -1
 ).14/1ك اؼبادة (CRCايفاقية اق ؽ الشفل  -2
 ).14/3ك اؼبادة (اؼبة ع ال األق -3
 ).13ك اؼبادة (ؼبة ع ال األقا -4

5- FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child, 
UNICEF, https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, Article (14). 

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
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اةلة الفتة »طال ت ايفاقية اق ؽ الشفل أبف لت ف لدل الشفل « اغبةايت»ربت مير (ال عليق: 
شعا ة دلةسك  شلارسةك كهي سبلح ذك ادل ك أادنبا ؿب  دك كه  اق الشفل ن «كال  داف كالدل 

ك إذ لعشي الشفل اةلة  الدل  ال م لةلدهك  اختياركضبال س م  اإلل اي أل  ب دلةس. أما اآلمة فه  م مـ 
كه ا اغبق اؼب ة ح للشفل ل عارض سبامنا مع شةلعة اإلسبلـ. كاا ل   يةيية الدل  يشغى الفةدلة كاؼبادلة 

لية يشةح اغبةايت اعبة ية كاؼب اكاة ال امة ألدلبل ل  ال ي ةك كلعل  م هب اؼب عة؛ ؽب ا فإف اؼب اثيق الدك 
اةلة اغبص ؿ للى صبيع  «الشفل»ليعشى  «اةلة ال ع  »كربت مير  األدايف كاأللةاؼ كال قاليد.

اؼبعل مات دكف ادكدك كإذال ها آ ل  دكف أم ال  ار ألم ادكد. كالقي د اليت ظبح أل   دها آلها 
نف س كأمبلقسؤ أال  «الشفل»العاـ كاآلداب العامة. كماذا ل  أم  زبص اارتاـ اق ؽ الغ  كاألم  

اؼبصلية »اقا ن ربقيق  «اغبةلة اؼبشلقة ن اغبص ؿ للى اؼبعل مة»هل يصب ك ي  يق اغب الةؤ 
 للشفلؤ). «الفضلى

 اخلصوصية ادلطلقة وعدم تدخل الوالدين يف حياة الطفل اخلاصة: .د 
  هب ز أف هبةم أم يعةض يع في أك غ  قانُ  للشفل ن نصت ايفاقية اق ؽ الشفل للى: "ال

"للشفل اق ن أف وب يس القان ف م  مثل ه ا ال عةض . ك ايايس اػباصة أك أسةيس أك مةالس أك مةاسبليس"
 1أك اؼب اس".

آ ا نصت االيفاقية للى: "ي خ  الدكؿ األطةاؼ صبيع ال داأل  ال طةلعية كاإلدارلة كاال   الية 
ة اؼببل  ة غب الة الشفل م  آافة أشتاؿ العةف أك الضةر أك اإلساية ال دنية أك العقلية كاإلنباؿ كال علي ي

أك اؼبعاملة اؼبةش لة للى إنباؿك كإساية اؼبعاملة أك االس غبلؿك دبا ن ذل  اإلساية اعبة يةك كه  ن 
/األكصياي القان نيا لليسك أ ك أم شخص يمة ل عهد الشفل رلالة ال الد/ال الدل  أك ال صي القانُ 

"لة غي أف يط ل ه ه ال داأل  ال قا ية إ ةايات فعالة.. ل يدلد ااالت إساية معاملة أنس: ألةلال س". ك 
الشفل اؼب آ رة ايف اآلف كاإلألبلغ لةها كاإلاالة ألطأهنا كال يقيق فيها كمعاعب ها كم األع هاك كآ ل  

 2ل دمل القضاي ا ب االق ضاي".
  ال ربدد االيفاقية أشتاؿ «ايفاقية اق ؽ الشفل») م  19لل ادة ( ي ني يفال ف ةكقد" :

العق ألة اليت لة غي للى ال الدل  اس خدامها. لت  أم شتل م  أشتاؿ ال أدلب ال م لط ل العةف 
 3غ  مق  ؿ".

                                                           

 ).16/2)ك (16/1ك اؼبادة (CRCايفاقية اق ؽ الشفل  -1
 ).2ك 19/1اؼبادة ( ؼبة ع ال األقكا -2

3- FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child, 
UNICEF, https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, Article (19). 

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
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 للى: "ي خ  الدكؿ األطةاؼ آافة ال داأل  اؼبةاس ة لض اف  «ايفاقية اق ؽ الشفل»آ ا نصت
 1إدارة الةظاـ ن اؼبدارس للى كب  ل  طى مع آةامة الشفل اإلن انية كل  افق مع ه ه االيفاقية".

  هبب للى اغبت مات أبنس «ايفاقية اق ؽ الشفل») م  28ؼبادة (ا الي ني يف ف ةكقد" :
دبةا عة سياسات ال أدلب اػباصة هب  كالقضاي للى أم فبارسات أتدل ية ض اف قياـ مدلةم اؼبدارس 

 2يط ل العةف اعب دم أك العقلي أك إساية اؼبعاملة أك اإلنباؿ".
يف ح اجملاؿ  اػبص صية كال ةلةك كاليت األطفاؿ كاؼبةاهقاربةص اؼب اثيق الدكلية للى مةح (تعليق: 

 ت اؼب اثيقآ لآلهاك ماصة  ألعد أف     ـ خ لفة كضخ ال لل ص ؿ إليه  م  مبلؿ كسا ل ال  اصل اؼب
ك إقامة لبلقة غ  مطةكلةسلشة اآللي الرتأل لة اياؿ أألةا ه . فإذا رغب الطاب أك رغ ت الطاألة ن 

كلدـ ال دمل ن شؤكهنا اػباصة. كإذا ذبةأ األب كيدمل  «ا مص صي ه»ك ب للى ال الدل  اارتاـ 
 للى الف ر اللج ي للقان ف ل  قيف األب كمةعس م  ال دمل! لل ةاهقق لل  أليخ أك ؾبةد ال   يسك وب

كقد آ لت االيفاقية اآللي ن أتدلب األألةايك م  خدمة ألفاظ مشاطة ألدكف يعةلف كاضح مثل: 
العةف أك الضةر أك اإلساية ال دنية أك العقلية كاإلنباؿ أك اؼبعاملة اؼبةش لة للى إنباؿك كإساية اؼبعاملة »

لةفا »ؤ ف جةد ال  أليخ يبت  أف ليع ي «إساية اؼبعاملة»أك  «العةف»ك ف ا هي ادكد «االس غبلؿأك 
ؤ «اؼبصاو الفضلى للشفل»! كهل يت يل سلشة ال الدل  ال أدل ية هب ا الطتل وبقق «كإساية معاملة

ره ال علي ي فق ك ايف ن اؼبدرسة ا يت يل اؼبعل  ف ا لاد ل  شيع القياـ ألدكره الرتأل مك كاآ فى ألدك 
 كال م ألدأ ل بلشى أل  ب لدـ اارتاـ الشل ة ؼبعل يه ك ف   أم  العقاب أساي األدب).

 كي  ثل ن فصل الشفل ل  كالدلس ن ألعض اغباالت إذا نص القان ف للى ذل :الرعاية البديلة:  .ق 
 للى: "يض   الدكؿ األطةاؼ لدـ فصل الشفل ل  كالدلس للى   «ايفاقية اق ؽ الشفل»نصت

آةه مةه اك إال لةدما يقةر ال لشات اؼبخ صةك رهةا إب ةاي إلادة نظة قضا يةك كفقا للق انا 
كاإل ةايات اؼبع  ؿ هباك إف ه ا الفصل ضةكرم لص ف مصاو الشفل الفضلى. كقد للـا مثل ه ا القةار 

إساية ال الدل  معاملة الشفل أك إنباؽب ا لس. أك لةدما لعيش ال الداف مةفصلا ن االة معيةة مثل االة 
 3كل عا ازباذ قةار ألطأف ؿبل إقامة الشفل".

                                                           

1 ايفاقية اق ؽ الشفل  - CRC ).28ك اؼبادة (  
2- FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention on the Rights of the Child, 
UNICEF, https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf, Article (28). 

 ).9/1ك اؼبادة (CRCايفاقية اق ؽ الشفل  -3

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
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آ ل  نصت للى: "ربرـت الدكؿ األطةاؼ م  ؤليات كاق ؽ ككا  ات ال الدل .. ن أف ل فةكا 
اؼببل  ا لةد فبارسة الشفل اغبق ؽ اؼبعرتؼ هبا ألشةلقة ي فق مع قدرات الشفل اؼب ش رةك ال   يس كاإلرشاد 

 1ن ه ه االيفاقية".
: ال ش  ن أف األسةة هي اض  الش يعي لرتألية كيةطئة األطفاؿ يةطئة فشةلة ط يعيةك ن التعليق(

مصلية »ما يشلق لليس ه  اا ذبعل اؼب اثيق الدكلية ألقاي الشفل ن ؿبضةس الفشةم مةه ان ألةغ ايس ك 
ك أك م  ال م وبددهاك هل وبددها «مصلية الشفل الفضلى»ك كي لةد يفصيبلن ما هي «الفضلىالشفل 

كؼباذا  أأل اه أـ الدكلةك أـ وبددها ه  ألةف س كه  ما يط  إليس االيفاقيات الدكلية ألطتل غ  م اشة!!
لعيش ال الداف » أك لةدما «إساية معامل س»ييعشى ال لشات اغبق ن ان ااع الشفل م  كالدلس ربت مير 

ؤ كما هي معال هاؤ كال نعل  ؼبصلية م  آل يل  «إساية اؼبعاملة». ف ا هي ادكد «مةفصلا
اإل ةاياتك فالشفل سيت ف أكؿ م  لت  م ألةارهاك كال نةل ن ف ح ال اب أماـ ان ااع الشفل م  أسةيس 

لي ت ن األدكار اليت لقـ  هبا لسك فأنبية األسةة للشفل « مصلية فضلى»ك أم «أسةة ألدللة»كنقلس إً 
طى م  كق ع  األأل اف أك اعبدكد كاألل اـ كاألم اؿ في بك كإمبا ألهنا هي اؼبؤس ة ال ايدة اليت ال ىبي

فإف ه ا الضةر ال ليقارف لألضةار  -ن ااالت اس ثةا ية-أم ضةر مةها للى الشفلك كإذا ما كقع
 ل األمةل م  مبل ئ كدكر إل اي كمؤس ات رلالةك الفاداة اليت س ليق للشفل ااؿ إغباقس لل دا

 مه ا آانت م  ياهتا.
إا ر أف لغضب مة  «: ايفاقية اق ؽ الشفل»كي قى الةسالة اؼب  هة ل الدم الشفل م  مبلؿ 

س يب  األة  ف فقده! كلل اٌ سيغ  اآللي م  سل آه  كب  اآلألةاي ليي زكا رضاه ! أم أف الشفل ه  م 
مع  يل  اليت ي يقق لع ـ  األطفاؿ كاؼبةاهقا« مصاو فضلى»ؿ هةا: أم اعتا. كال ؤ أأل لس كليا ال

ايف ل   إلشاؤه يل  « مصلي س الفضلى»كهل لدرؾ الشفل الصغ  نف س  يش يق يل  اؼبةظ مةك
ايفاقية اق ؽ »ال م نصت لليس « م ؤكليات كاق ؽ ككا  ات ال الدل »أما اارتاـ  الصبلايةؤ

كآيفية ال     هبا « االيفاقية اؼب   دة ناغبق ؽ »ؽ ه : م ئ لياهت  ن يعلي  أألةا ه  ك فال يا«الشفل
 القي  اليت لؤمة ف هبا!).الدل  ك كفبارس هاك كليا يةألي ه  كفق 

******* 

 اثنيا: حقوق الطفل ووااباته يف مييناق األسرة يف اإلسالم:
 :أه  ما كرد فيسم   .ق ؽ الشفل ككا  ايسن اؼبيثاؽ غب لب آاملا زبصيص 

 التوازن بُت احلقوق والواابات: -1
اةص ميثاؽ األسةة للى أف يقرتف اق ؽ الشفل دبا لليس م  كا  اتك ليؤآد أف يةألية الشفل هبب 

                                                           

 ).5ك اؼبادة (اؼبة ع ال األق -1
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) للى "م  اق الشفل أف لةطأ مة  113أف يةيتا للى ي ازف اق قس مع كا  ايسك فةصت اؼبػػادة (
اال   الية الشي ةك كماصة لغبةص للى ال  اس  األسةم كاال   اليك ال دالة للى اآ  اب العادات 

لل  ادًٌ كالرتاا  ألا أفةاد األسةة كاألقةليك كصلة األرااـك كاإلا اف إً ال الدل ك كطال ه ا ن 
ةرة اؼبعةكؼك كالي هب اك كاإلنفاؽ لليه اك كرلال ه ا لةد اغبا ة لًتيى أك ل زك كأداي سا ة اق قه ا اؼبق

 1شةلناك كللى ي ق  الت  ك كالةضبة للصغ ك كاب اػب  للةاسك كال عاكف للى الي كال ق ل".
 :نصت للى ايث  ) لل أآيد للى كا  ات الشفل كب  كالدلسك78آ ا مصص اؼبيثاؽ اؼبادة (

 صي  ه ا لؼبعةكؼ كل  آاان للى غ  دلةس أك م ه س. -1"
 اإلا اف إليه ا كإآةامه ا كالقياـ حبق قه ا كرلالة شيخ م ه ا كماٌصة أمس. -2 
 أال لةفع ص يس لليه ا كال لػىةػٍهىةنبا كال لؤذله ا أدَ إل اي كل  لإلشارة. -3 
رلالة اق قه ا ألعد كفاهت ا للدلاي كاالس غفار ؽب ا كىإنفاذ لهدنبا ككصي ه ا كإآةاـ صدلقه ا  -4 

 2".كصلة رضبه ا
 إصلابه بطريقة شرعية: -2

كليا م  طةلق  لؤآد اؼبيثاؽ للى اق الشفل ن أف أييت إً اغبياة م  زكاج ط يعي ألا ر ل كامةأةك
) للى "م  91) م  اؼبادة (4سفاح لؤثة سل يا للى نطأيس كآةام س كمتان س ن اجمل  عك فةصت الفقة (

 3الطةلي ألا ر لو كامةأة".اق الشفل أف أييت إً اغبياة ل  طةلق الاكاج 
 حسن اختيار والديه لبعضهما: -3

ي دأ اق ؽ الشفل ن الطةلعة اإلسبلمية م تةنا ق ل زكاج ال الدل ؛ كذل  إبا اف ام يار آل مةه ا 
لآلمة؛ األمة ال م لةعتا ألش يعة اغباؿ للى الشفل ال م هبيي إً الدنيا كقد اآ  ب م  كالدلس 

ي يدد لس حبت  ربدلد األب كاألـ ال يئة اليت سيةطأ فيها كالعةالة اليت سييظى هبا الصفات ال راثيةك آ ا 
ن ؾباالت الصية كال غ لة كالرتألية كال علي  كغ هاك كالشفل ال م س صي س كي ج د فيس ياثر ه ا 
االم يار ليا لس م  لةلى مصلي س اؼبق لة ألظ  م  كالدلسك كل ل  اةصت الطةلعة اإلسبلمية للى 
ال  صية حب   ام يار الاك ا أادنبا لآلمةك كأف لل ـا دبعال  الاكاج الةا ح اليت اددهتا الطةلعة 

) م  ميثاؽ األسةة اا نصت للى: "م  اق الشفل 94ك كه ا ما أآدت لليس اؼبادة (4اإلسبلمية
يت اددهتا للى أأل لس أف وبيٍ   آٌل مةه ا ام يار اآلمةك كأف لل ـا دبعال  الاكاج الةا ح ال

                                                           

 .71ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـك مة ع ساألقك ص  -1
 .56 األقك ص الة ع اؼب -2
 .61ة ع ساألقك ص اؼب -3
 .296ساألقك ص  ة عاؼب -4
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 1الطةلعةاإلسبلمية".
 أمهية دور األسرة يف تنشئته: -4

كػبش رة االذباهات اؼبعاصةة ن الغةب اؼبؤدلة إً يفتي  األسةة؛ كذل  جبىٍعًلها أسةةن يقـ  للى 
الةاألشة ال ي ل  ية الفةدلة كادهاك ألدال م  آ هنا أسةة ذات أكاصة م عددة: ألي ل  ية كإن انية كلاطفية 

عية م تاملةك كذات ال اامات كاق ؽ م  ادلةك مث أل طجيع ربىىلًُّل آل م  األب كاألـ م  ال ااماهت ا كؾب  
ذباه األكالدك فقد اةص اؼبيثاؽ للى ألياف أك س أنبية األسةة للة  ة للشفل ن اإلسبلـك كال م اةص 

) م  اؼبيثاؽ 93اؼبادة ( ك فقد نصت2للى أف لةطأ الشفل ن أسةة فب دة الةكاأل  رب يس كيةلاه كيةأليس
للى: "األسةة ؿبًض  الشفل كأليئ س الش يًعيَّة البلزمة لةلال س كيةألي سك كهي اؼبدرسة األًك اليت لػيةىٌطأ الشفل 

 3فيها للى القي  اإلن انية كاألمبلقية كالةكاية كالدلةية".
 العناية ابجلان  الديٍت واألخالقي: -5

) للى: "كم  112) م  اؼبادة (2 س لليهاك فةصت الفقةة (أآد ميثاؽ األسةة للى ضةكرة يةطئ
أكل ايت الرتألية األساسية يعلي س ق الد اإليبافك كيدرل س للى ل ادة هللاك كطال سك كأتدل س آبداب اإلسبلـك 
كمتاـر األمبلؽك كيع لده للى ا  ةاب اةماتك كسا ة ال ل آيات كالعادات ال يئة كالضارةك كال عد 

ال  يك كي  يهس إً الةايضة اؼبفيدةك كالقةاية الةافعةك كأف لت ف ال الداف أك اؼب ئ ل ف ل  ل  قةاني 
) للى: 114) م  اؼبادة (1ك آ ا نص ال ةد (أ) م  الفقةة(4رلال س قدكة ل لية صاغبة لس ن آل ذل "

ذم رسالةك كاياًة "ية ية كلي الشفل حبقا ق ال   د التيل: ًم  مالقو مدألةك كآ فو م خَّةك كإن افو 
ا غبياًة  اايو ن اآلمةة".  5األ بليو ن الدنيا سبهيدن

 حق احلياة والبقاء: -6
اةص اؼبيثاؽ للى ال أآيد للى اق الشفل ن اغبياة كال قايك كه ا اغبق كا ب كأمة شةلي ل دأ 

ؿبققك كه ا ما  لافظة للى اعبةا ق ل أف ل لد أل يِة ق لس كإ هاضس إال ن االة يعةض األـ ػبشة
 ) ايث نصت للى:2) ك(1) ن الفقةة (95أآدت لليس اؼبادة (

 لتل طفل مة  زبلقس  ةيةنا اقه أصيله ن اغبياةك كال قايك كالة اي. -1" 
 6وبـة إ هاض اعبةا إال إذا يعةضت اياة األـ ػبشة ؿبقق ال يبت  يبلفيس إال لإل هاض".-2

                                                           
 .62ة ع ساألقك ص اؼب -1
 .295ة ع ساألقك ص اؼب -2
 .62ة ع ساألقك ص اؼب -3
 .70ة ع ساألقك ص اؼب -4
 .72ة ع ساألقك ص اؼب -5
 .63ة ع ساألقك ص اؼب -6
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 احلفاظ على اذلوية: -7
ؽ للى ضةكرة اارتاـ ه لة الشفل كاغبفاظ لليهاك ماصة في ا ل علق ألعةاصة اللغة كالثقافة لؤآد اؼبيثا

) للى: "للشفل اغبق ن اغبفاظ للى هي ل سك دبا ن ذل  97كاالن  اي الدلين كاغبضارمك فةصت اؼبادة (
 1ارم".اظبسك ك ة ي سك كًصبليس العا ليةك كآ ل  لغ سك كثقاف سك كللى ان  ا س الدلين كاغبض

 :احلفاظ على النس  -8
م  صبلة اغبق ؽ اليت آفلها اإلسبلـ للشفل مة  اليـ  األكؿ ل الديس اٌقس ن االن  اب إً كالدلس 

كؽب ا  2الطةلياك كه ا اغبق لع ين ألس اإلسبلـ لةالة ماصةك ألل ال يه األص لي ف م  مقاصد الطةلعةك
 ) للى:104نص اؼبيثاؽ ن اؼبادة (

 اغبق ن االن  اب إً أأليس كأمس الطةليا.للشفل  -1"
اؼب ارسات اليت يطت  ن ان  اب الشفل إً أأل لسك آاس ئجار  -ألةاي للى ذل -كربىٍةيـي  -2

 األرااـ ككب ه.
ـي الطةلعًة اإلسبلمية". -3  كيػي ػَّ ىع ن ث  ت الة ب أاتا

اإلسبلمية نظاـ ال  يٌنك كلتةها ) للى: "كال ذبيا الطةلعة 106) م  اؼبادة (3آ ا نصت الفقةة (
 3يتفل اق ؽ الةلالة اال   الية ألتافة ص رها لؤلطفاؿ أايِّ آاف ان  اؤه ".

 حق التأدي : -9
اةص اؼبيثاؽ للى ربقيق ال  ازف ألا ضبالة الشفل م  اإلل اي كمةح األب أك اؼب ئ ؿ ل  يةألي س اق 

 للى:) 116فةصت اؼبادة (ن ادكد كض األ  معيةةك أتدل س 
للشفل اغبق ن ضبال س م  آافة أشتاؿ اإلل ايك أك الضةر أك أٌم يع ُّفك كم  إساية معامل س  -1"

ألدنينا أك لقلينا أك نف يناك كم  اإلنباؿ أك ألة معاملة ماسَّة للتةامة م  أم شخص ل عهد الشفل أك 
 لقـ  ألةلال س.

ـ للشفلك كما ل شل س ذل  م   اايات كال ىبٌل ه ا اغبق دبق ضيات ال أدلب كال ه لب البلز  -2
ك ذب ع حبت ة كي ازف ألا كسا ل اإلفهاـ كاإلقةاع كالرتغيب كال طجيعك ككسا ل الرتهيب  مق  لة يةأل ايِّ

 4كالعقاب ألض األشس الطةلية كالقان نية كالةف ية".
 التوعية اجلنسية واحلماية من االضلراف: -10

ة الشفل كاؼبةاهق م  اس ثارة غةا اه الدنيا لةد ي لي س لألم ر لدل  ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ إً ضبال
                                                           

 .63 ع ساألقك ص اؼبة  -1
 .311ة ع ساألقك ص اؼب -2
 .66ة ع ساألقك ص اؼب -3
 .70ة ع ساألقك ص اؼب -4
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 ) للى:112) م  اؼبادة (5) ك(4اعبة يةك ف ةص الفقةة (
م  الضةكرم ضبالة الشفل كماصة ن س  اؼبةاهقة م  اس ثارة الغةا ا اعبة يةك كاالنفعاؿ  -4"

 العاطفي لةد ال  لية اعبة يةك كهبب ن صبيع األا اؿ:
داـ األسل ب األمثل ن ال ع  ك كاؼببل   لتل مةالة م  مةاال مب  الشفل العقلي اس خ -أ

 كال  داُ.
إدماج اؼبعل مات اعبة ية ألص رة مبل  ة ؼبةال س الع ةلة ن م اد العلـ  اؼبةاس ة ؽبا آعل  األايايك  -ب

 كالعلـ  الصييةك كالع ادات كاألا اؿ الطخصيةك كالرتألية الدلةية.
لةض م اد ال  لية اعبة ية أل ع يق اآلداب ال ل آية اإلسبلمية اؼب صلة هب ه الةاايةك كألياف  اقرتاف -ج

 اغببلؿ م  اغبةاـك كـباطة اكبةاؼ ال ل ؾ اعبة ي ل  ال عالي  اإلسبلمية ال امية.
كن صبيع األا اؿك هبب الع ل للى كقالة اؼبةاهقا م  اؼب ارسات اليت يطجع للى االكبةاؼك  -5
لى إاثرة الغةا ا الدنيا اؼبخالفة لل عالي  الدلةية كلقي  اجمل  عك كذل  دبةع االم بلط ن اؼبدارسك أك ل

كالة ادم الةايضيةك كيعيا مدرلت للف يات هباك كمةع اريياد اؼبةاهقا م  اعبة ا ألماآ  الف اد كالله  
 1ـبالفة ذل ". العاألثك كيقةلة لق لت رادلة لل  ئ لا ل  يل  األماآ  ن االة

 اخلاسبة:
رب ل اؼب اثيق الدكلية اػباصة لؼبةأة كالشفلك رؤلة أاادلة لقضااي اؼبةأة كالشفلك ال يق ل ؽبا ألدلبل. 
كسبارس األم  اؼب يدة آل الضغ ط اؼب تةة إلرغاـ اغبت مات اؼبخ لفة للى يش يق يل  اؼب اثيق يش يقا  

 يل  اغبت مات أثةاي ال  قيع لليها.آامبل كشامبلك م جاهلة أم ربفظات كضع ها 
كيةيتا يل  اؼب اثيق للى لدد م  اؼبصشليات اؼبشاطةك مةها: العةف ضد  اؼبةأةك كاعبةدرك كالصية 
اإلقباأليةك كغ هاك مع رألشها صبيعا لل ة ية اؼب  دامة. كيطتل يل  اؼبصشليات مةظ مة م تاملة لة   

س األسةةك كالت العبلقات العاألةة كالعبلقات الطاذة ؿبل اغبياة اال   الي الغةيبك ال م يفتتت في
األسةةك كيضايلت قي ة العفة ن مقاألل اؼب عةك كسيشةت لليس الفةدلة كالصةالية اا يضايلت قي يت 
ال ضيية كالرتاا  ألا أفةاد األسةة كاجمل  ع. ف أيت يل  اؼب اثيق ل ت ف أداة األم  اؼب يدة ن ل ؼبة ذل  

 ع ب األرض قاط ة مع ال جاهل ال اـ لل ة عيات الدلةية كالثقافية ل ل  الطع ب. الة   للى ش
كقد أدرآت اللجةة اإلسبلمية العاؼبية لل ةأة كالشفل أنبية إألةاز القي  اإلسبلمية األصيلة لؤلسةة م  

اضةا القةيف كال ةةك فعتف لل اؤها األ بلي للى كضع أكؿ ميثاؽ لاؼبي لؤلسةة ن اإلسبلـ ليت ف ا
ألا لدم اؼبطةلا لبلس قاي مةس ن يطةلع ق انا األسةةك كليت ف مةهجا لليياة لتل م  لةطد اياة 

 هانئة مش ئةة.

                                                           

 .74 األقك ص الة ع اؼب -1
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ضةكرة الع ل للى م ارل : اؼب ار األكؿ ه  م ار ضبالة األسةة م  اؽبج ة ال غةل ية الطةسة  كنةل
كايفاقيات دكلية أصدرهتا األم  اؼب يدة  اليت ي  هدؼ اس ئصاؽبا م  اعب كر كاليت ي   م  مبلؿ م اثيق

 ككقعت لليها ات مات العاي.
كاؼب ار الثاُك ه  إصبلح ال يت م  الداملك ككضع ال ؿ ل لية إللادة اللي ة األسةلةك كاسرتداد 

 األسةة لافي هاك ايف يع د لل ج  ع ق يسك كه ل س اليت ل ش  أف لفقدها ن مهب رلح الع ؼبة.

 التوصيات

اغبت مات إً القياـ ألدراسة مطةكلات اإليفاقيات الدكلية اؼب علقة لؼبةأة كالشفل م  مةظ ر إسبلمى  دل ة  .1
 ق ل ال  قيع كال صدلق لليها.

دل ة اغبت مات كصةاع القةار اً ال     لل يفظات اليت كضعت لةد ال  قيع للى االيفاقيات الدكلية   .2
ك كلدـ االس جاألة للضغ ط لدكلية لةفع يل  ال يفظاتك كاارتاـ انشبلقا م  يعارضها مع الطةلعة اإلسبلمية
 اق الطع ب ن يقةلة أكضالها اػباصة.

 دل ة اغبت مات ل ةقيح ق انا األسةة فيها م  آل ما ل عارض مع الطةلعة اإلسبلمية. .3

دل ة اغبت مات إً ي ين ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ للى آافة اؼب   ايت الية كالدكلية آ ثيقة إسبلمية لاؼبية   .4
 لؤلسةة كمة عية يطةلعية لق انيةها.

يع ي  ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـك الصادر ل  اللجةة اإلسبلمية العاؼبية لل ةأة كالشفلك للى اليؼباانت ليت ف  .5
لق انا األسةة كاألا اؿ الطخصية ن العاي اإلسبلميك كللى اؼبؤس ات ال علي يةك  أرضية يطةلعية

 كاال   اليةك كالقان نية.

ألياف األاتاـ الدلةية الطةلية اؼب علقة لل ةاي األسةم كيع ي ها للى أألةاي األمة كال ة يس للى مش رة ال طةلعات  .6
اك أك نطةها ن مةاهجةا ال علي يةك أك ال  ادها ن ق انا اليت رباكؿ اؼبدكانت الدكلية فةضها للى ؾب  عاية

 األا اؿ الطخصية.

ية يس ال لشات ال طةلعية كال ةفي لة إً ضةكرة ربصا ؾب  عايةا كضبال ها ـباطة الق  ؿ لل طةلعات الدكلية   .7
ال غةلب كاالس بلب  اؼبةاقضة ؽب لة األمة كيطةلعاهتاك كضةكرة اض ر األاتاـ كالف اكل الطةلية إزاي دل ات

 ال طةلعيك ن ألة ؿباداثت دكلية أك ألةامج إلبلمية.

يدرلا "فقس األسةة" كيةسيخ "ثقافة العفة" لللط اب اؼب ل ك م  أ ل ربصيةس ن م ا هة دل ات اإللاية   .8
 اؼبة طةة ن ه ا العصة.
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 ية مة ثقة ل  ميثاؽ األسةة ن إً يةظي  دكرات يدرل -ات مية كغ  ات مية–دل ة اعبهات اؼبعةية لألسةة  .9
 اإلسبلـ ض   مطةكلات لل أهيل للاكاجك كمطةكلات إلصبلح األسةة.

 .يطجيع انطاي مؤس ات م خصصة ن قضااي األسةة ل عالا متان ها كقي  ها .10

 أتسيا أآاديبيات لعلـ  األسةةك يقـ  أل أهيل اؼبق لا للى الاكاج  .11

 العة ى كاإلسبلمى إً ية يق الع ل في ا أليةه  للى إم بلؼ دل ة اؼبه  ا ألطئ ف اؼبةأة ىف العاؼبا .12
 يياراهت  للع ل آج هة م ادة ىف م ا هة اةآات ال غةلب كال  عية كإهباد يليات غبل قضااي األسةة 

 يةصبة ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـ إً آل اللغات اغبية كط ال س ل  سيع ان طاره ألا شع ب العاي. .13
 

 صد ك كه  لهدم ال  يلككككهللا م  كراي الق
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 ملخص البحث

مييناق كألا رؤلة  «اق ؽ اإلن اف»لػسعى ه ا ال يث إً إألةاز الفةكؽ ألا الةؤلة اليت ي  ةاها اؼب اثيق الدكلية 
لعدد م  القضااي األسةلة اؽبامةك كقد اس خدمت ال ااثة مةهجية اؼبقارنة ألا الةص ص اليت كردت ن  األسرة يف اإلسالم

كقد ي ا مبلؿ الدراسة األم ر  االيفاقيات الدكلية كألا اليت كردت دبيثاؽ األسةة ن اإلسبلـ ن دراسة قضااي ال يث.
 ال الية:
  :سةةك  18الاكاجك كذل  م  مبلؿ: رفع س  الشف لة إً  نصت اؼب اثيق الدكلية للى رفع س سن الزواج

م  أس اب إصاألة الف اة لإللدزك كأنس شتل م  أشتاؿ  كأنس« م تةزكاج »ك « زكاج أطفاؿ» 18كال  ار الاكاج ربت الػ
ألاكاج الط اب للى ال  ت   مييناق األسرة يف اإلسالماالذبار للف ياتك كأنس فبارسة ضارة للف اة هبب مةعها. ألية ا وبث 
 درينا لدكالي االكبةاؼ األمبلقي كربصيةا لس كضبالة ألمبلؽ اجمل  ع.

  :(زان، شذوذ) شجعت اؼب اثيق الدكلية للى فبارسة آافة أل اف العبلقات غ  الطةليةك العالقات غَت الشرعية
مييناق اليت ال هب ز مةعها أك اؼبعاق ة لليهاك كسعت إً ضبال ها قان نيا كؾب  عيا. أما  «اق ؽ اإلن اف»كال يهتا م  

ف فض آل أشتاؿ االقرتاف غ  اؼبطةكلةك كلع ي الاكاج الطةلي ه  ال سيلة ال ايدة للى س يل  األسرة يف اإلسالم
 اغبصة إللاة اقرتاف الة ل لؼبةأةك كاألساس ال ايد ل ةاي األسةة.

 دبع  االآ فاي  «ال ل ؾ اعبة ي اؼب ئ ؿ»دلت اؼب اثيق الدكلية إً فبارسة لوقاية من األمراض التناسلية: ا)
 «الدالةات»ألطةل  كاادك كاس خداـ ال اقيات) ألغض الةظة ل  آ ف العبلقة شةلية أـ ال. آ ا طال ت حب الة 

فقد  مييناق األسرة يف اإلسالمكم عاطي اؼبخدرات كالط اذ  ة يا ايف لفصي ا ل  مةض اإللدز إذا ما أصي  ا ألس. أما 
 عل الاكاج الطةلي (ألا ر ل كامةأة) ال سيلة ال ايدة إلش اع الةغ اتك كاـة آل أشتاؿ اؼب ارسات اعبة ية غ  

 اسلية مثل مةض اإللدز كشي لها.اؼبطةكلةك كاليت يؤدم إً اإلصاألة لألمةاض ال ة
  :سةة. أما  18يعةؼ اؼب اثيق الدكلية الشفل أبنس آل إن اف ل ةه أقل م  تعريف الطفولة يف ادلواثيق الدولية

فيةص للى أف مةالة الشف لة يط ل اؼبةالة اؼب  دة م  اغبياة اعبةيةية ن را  األـ إً مةالة  مييناق األسرة يف اإلسالم
 ال ل غ.

 اش  لت اؼب اثيق الدكلية للى لدة أم ر إهباألية يصب ن صاو الشفلك لتةها ن قوق الطفل ووااباتهح :
اؼبقاألل اا  ت للى مشال ات يضة ألسك مثل: اؼب اكاة ال امة كإلغاي آافة الف ارؽ ألا ال آة كاألنثى كألا الط اذ 

كاػبص صية اؼبشلقة كلدـ يدمل ال الدل  ن اياة الشفل  كاألس اييك كإلاة الاان ك الط كذ كسب عها لغب الة التاملةك
فقد مصص للشفل لل آامبلك آ ا يفةد أل ضع العدلد م  اق ؽ ككا  ات  مييناق األسرة يف اإلسالماػباصة. أما 

اقس الشفل مثل: ال  ازف ألا اق قس ككا  ايسك اقس ن ل   إقباألس ألشةلقة شةليةك اقس ن ا   ام يار كالدلس ل عضه اك 
ن يةطئ س ن أسةة فب دة الةكاأل  رب يس كيةلاه كيةأليسك اقس ن العةالة لعبانب الدلين كاألمبلقي ن يةطئ سك اقس ن اغبياة 
كال قايك اقس ن اغبفاظ للى ه ل سك اقس ن اغبفاظ للى ن  سك اقس ن ال  ازف ألا ضبال س م  اإلل اي كمةح اؼبةيب اق 
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 ن ال  لية اعبة ية اؼبةض شة كاغب الة م  االكبةاؼ. أتدل س ألض األ  ؿبددةك اقس
 قاامة ادلرااع

 أوال: ادلرااع العربية:
  1979ايفاقية القضاي للى آافة أشتاؿ ال  ييا ضد اؼبةأةك سيداكك. 
  ايفاقية اق ؽ الشفلكCRC 1989ك. 
  ك 2021-2016االسرتاييجيات العاؼبية لقشاع الصيةك األمةاض اؼبعدلة اؼبةق لة  ة يان

 اإل ةايات ذات األكل لة للة  ة إً ال لداف.
  االس ة ا ات اؼب فق لليهاAgreed conclusions  للجةة مةآا اؼبةأة لألم   43ن الدكرة

 .1999اؼب يدةك ألعة اف "اؼبةأة كالصية"ك ل ةة 
 لبلف ال ياسي ألطأف ف كس نقص اؼبةالة ال طةلة كم بلزمة نقص اؼبةالة اؼبت  ب (اإللدز): اإل

يتثيف  ه دان م  أ ل القضاي للى ف كس نقص اؼبةالة ال طةلةك قةار ازب يس اعب عية العامة ن 
 للج عية العامة. 65ك األم  اؼب يدةك اعبل ة A/RES/65/277ك 2011ل نيس 
 :يةآياك اللجةة اؼبعةية للقضاي للى ال  ييا ضد اؼبةأةك الدكرة الثانية كالثبلث فك لةالة  يعليقات م امية

2005. 
  ك ألةانمج ل ل اؼبؤسبة الدٌك لل تاف كال ة ية.1994يقةلة اؼبؤسبة الدٌك لل تاف كال ة يةك القاهةة 
  اؼبليق رق  2004ني ل رؾ (ك 59يقةلة عبةة اق ؽ الشفلك اعب عية العامةك األم  اؼب يدةك الدكرة (

)ك ف كس نقص اؼبةالة 2003( 3ك اؼبةفق ال اسعك ال عليق العاـ رق  A/59/41ك 41
 ال طةلة/اإللدز كاق ؽ الشفل.

  يعدلة اؼبةق لة  ة يانك
ك 2021-2016م  دة االسرتاييجيات العاؼبية لقشاع الصيةك األمةاض اؼب

A69/33 ذات األكل لة إً ال لداف.ك يقةلة م  األمانةك االأل تارات 
 2011ك القاهةةك 4ميثاؽ األسةة ن اإلسبلـك اللجةة اإلسبلمية العاؼبية لل ةأة كالشفلك ط. 
  2005كلد اق ؽ اإلن افك االة ستاف العاي. 
  2002كثيقة لاي  دلة لألطفاؿك. 
 

 اثنيا: ادلرااع األانبية:
 Abstinence and Outercourse, Planned Parenthood, 

https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-
control/abstinence-and-outercourse 

 Discrimination and violence against individuals based on their 
sexual orientation and gender identity, Report of the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, Human 

https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-outercourse
https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/abstinence-and-outercourse


 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 68 

Rights Council Twenty-ninth session, A/HRC/29/23, May 2015, 
Conclusions and recommendations. 

 EARLY MARRIAGE- CHILD SPOUSES, INNOCENTI 
DIGEST, No.7 - March 2001. 

 FACT SHEET: A summary of the rights under the Convention 
on the Rights of the Child, UNICEF, 
https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf. 

 Gender, equity and human rights, World Health Organization 
WHO, Glossary of terms and tools. 

 Global Sexual and Reproductive Health Service Package for Men 
and Adolescent Boys, Section 2: Building blocks to working on 
men’s SRH, Including a focus on young men and couples, Specific 
considerations related to sexual orientation.  

 Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluatios, 
Guidance Document, August 2014, Towards UNEG Guidance, 
Chapter 2. Human rights and Gender Equality, Concepts and 
principles. 

 UN AIDS Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS/ 
09.09E, Last updated April 2012. 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
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 وساال التكنولواية احلديينة وأتثَتها على التنشئة األسريةال
  -منوذااأاأللعاب اإللكًتونية  -

 
 صبيحة كيم ذة.

  امعة م  غاٍك اعباا ة. 
 عابر حفيظة ذة.

 ك اعباا ة.2 امعة كهةاف
 
 

 :مقدمة 
ؾب  لػػػة مػػػ  القػػػي   إي ػػػاع إًي  ػػػس الفػػػةد  فهػػػي الػػػيتيع ػػػي األسػػػةة الل ةػػػة األساسػػػية ن ألةػػػاي اجمل  ػػػعك      

ك ي سػع الطػ تة العةت  ييػػةك  كمػع ال غػػ  اال   ػالي إليهػاك ان  ا ػسالػػة صبكاألمػبلؽ كاألفتػار الػيت يعتػا 
ػػػاه أصػػ يت األسػػػةة قلقػػة كإضػػػعاؼ  اال   اليػػةالػػ م ل ػػػل للػػى إاػػػداث ملػػل ن القػػػي  ل غيػػػ  هػػ ا ا ذبي

 دلػػػد ظهػػػ ر  يػػػل مػػػع  ه ػػػسك كماصػػػةطةلقػػػة صػػػييية ؼب ا إهبػػػاد  ف  ػػػدت نف ػػػها أمػػػاـ صػػػع ألة هػػاك دكر 
 . يل الدهبي اؿ اؼبة هة ألثقافة اآلمة يبت  ي  ي س جبيل اإلهباـ أك

األكليػةك زايدة  األفعػاؿ كال ػل آات كالقػي  كالعػادات كاألسػةة هػي الػيت يلقةػس صفية أليضايل لد لشفل فا   
الػػيت أصػػ يت للػػى اؼبؤٌس ػػات األمػػةل الػػيت يلعػػب دكرا ن يةطػػئ سك مةهػػا كسػػا ل اإللػػبلـ كال تة ل  يػػاك 

إً  ايصػاؿو دكرها م  كسػا ل  ةى فال سا ل ال تة ل  ية اآلف يغيػَّ ك طةفا يمة لةافا ال الدل  ن ي  يس الشفل
ن التثػ   الطػ تة العةت  ييػة دكف أدَ مةاق ػةس إً اللعػب لػي ايػث أصػ ح الشفػل ل ٌ ػ انفصػاؿ؛كسا ل 

هبػد نف ػس أمػاـ لػاي م ةػ ع مػ  األلعػاب  هػ ه ال سػيلة اسػ خداـتيفيػة ألكأايػاان ن ظػل  هلػس  كم  األسة
لػػيا هػػ ا فقػػ  ألػػل هةػػاؾ نػػ ع مػػ  األلعػػاب كربػػت  كإلايػػة ألعػػال كأالػػيت يتػػ ف ن أغل هػػا ألعػػاب لةػػف 

 .م  خدميها ان يارؤدم إً يأتث  اإلدماف كال هدلد 
 ا هاؤ ةفتيف ي ا س األسةة أمشار ال تة ل  يا غب الة أأل -
 ل تة ل  ياؤا ان طارن ظل  ا   اليةيةطئة  لؤلسةة أف يقـ  ألدكرها آ ؤس ةآيف يبت  -

كاػػ ر الثػػاُ األسػػةة  اال   اليػػةكاػػ ر األكؿ مفهػػـ  األسػػةة كال ةطػػئة : سػػ عاه هػػ ه اؼبداملػػة ثبلثػػة ؿبػػاكر
 أمب ذج. آكال سا ل ال تة ل  يةك كن ا ر األم  ن شةؽ إً اغبدلث ل  لع ة اغب ت األزرؽ  

  االاتماعية:مفهوم األسرة والتنشئة  -1
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 ك"ال اػػدة الش يعيػػة األساسػػية لل ج  ػػع ا ػػب اإللػػبلف العػػاؼبي غبقػػ ؽ اإلن ػػاف فػػإف األسػػةة هػػي:       
 كاال   اليػػػة االق صػػػادلةكؽبػػػا اػػػق ال   ػػػع حب الػػػة اجمل  ػػػع كالدكلػػػة"ك أمػػػا اؼبعهػػػد الػػػدٌك اػبػػػاص لغبقػػػ ؽ 

 أآػػي قػػدرو  الػػيت يطػػتل ال اػػدة اعب اليػػة الش يعيػػة كاألساسػػية ن اجمل  ػػعك "ك ػػ ب مػػةح األسػػةةك كالثقافيػػة:
دب ػؤكلية يعهػد كيةأليػة األكالد كطػ اؿ هن ضػها  كمص صػا ل تػ ل  هػ ه األسػةة فبت  م  اغب الة كاؼب ػالدة

أمػا . 1 10ال إآػةاه فيػس" اؼبػادة  كهبب أف لةعقد الاكاج ألةضا الشةفا اؼبامع زكا ه ػا رضػاين  ال ل  يعيله .
للى أف األسةة هي" اػبليػة األساسػية لل ج  ػع  11-84م  قان ف األسةة  رق   2ن اعباا ة يةص اؼبادة 

آػل القػ انا أصبعػت للػى أف األسػةة إذف   .2ك ية كصلة القةاألػة"كي ت ف م  أشخاص ذب ع أليةه  صلة الا 
ك أمػػا إذا حبثةػػا لػػ  معػػ  آل ػػة "أسػػةة" الػػةشيكمه  هػػا األًك هػػي يةأليػػة  ؛هػػي أسػػاس قيػػاـ اجمل  ػػع كك ػػ ده

 كلعلهػػا صػػيغة أمػػةل للفعػػل أزر دبعػػ  انصػػة كقػػ ل كشػػدد أل  ػػدلل ال ػػا للػػاامك هػػي أصػػل فعػػل "أسػػة"كف
كآثػػػ  اغبػػػدكث ن اللغػػػة العةأليػػػة (...) أمػػػا آل ػػػة لا لػػػة ف  ػػػ يدثة مطػػػ قة مػػػ  الفعػػػل كهػػ ا أمػػػة معػػػةكؼ 

 .3"لاؿ" كيتطف لةا ل  اؼبع  اؼبةاد هباك آ هنا ؾب  لة م  األفةاد ال ل  لعيله  معيل أك آاسب"
إن ػػػػاُك كظيف هػػػػا اإلقبػػػػاب ؽبػػػػدؼ اغبفػػػػاظ للػػػػى الةػػػػ ع  أف األسػػػػةة يعػػػػد أكؿ نظػػػػاـو  "لنرررردبرجلػػػػةل "     

األًك يقػػػـ  للػػػى ق الػػػد  اال   اليػػػةاألسػػػةة يع ػػػي اػبليػػػة كال اػػػدة ف  كاغبيػػػاة ال طػػػةلة" كاسػػػ  ةاراإلن ػػػاُ 
 .4هدفها اافظة للى الة ل كماصة ألتل ؾب  ع ا   الية

س اافظػػػة للػػػى الة ػػػل ال طػػػةم مػػػ  هدفػػػ ا   ػػػاليل  ػػػا أف األسػػػةة نظػػػاـ  كال عػػػةلفا انشبلقػػػا مػػػ  هػػػ ل 
 مبلؿ اإلقباب. 

 اال   ػػاليكمػػ  ال فصػػيل وبػػدد مفهػػـ  األسػػةة أبهنػػا كاػػدة أكليػػة ن ال ةػػاي  ئاكهةػػاؾ يعةلػػف وب ػػل شػػي    
كن لبلق هػا لػي   األطةاؼ اؼبخ لفة ذباه ألعضها الػ عضك الل ااماتي ت ف م  الةكاأل  كالق الد اددة 

الػػػيت يةطػػػأ ألػػػا ؾب  لػػػة مػػػ  األفػػػةاد  كاالل اامػػػات االري ػػػاطهػػػي نظػػػاـ مػػػ  لبلقػػػات  أكك  الػػػ م ي  ػػػد فيػػػس
كلع ػػػي الػػػاكاج ك (ي طػػػتل مػػػ  الػػػاك ا كأألةا ه ػػػا غػػػ  اؼب ػػػاك ا) للػػػى أسػػػاس القةاألػػػة أك الػػػاكاج أك ال  ػػػين

 .5الطتل ال عاقدم الة ي ي ال م يقـ  للى أساسس األسةة

                                                           
1   http://www.worldfamilydeclaration.org/assets/translations/WFD.Arabic.pdf   اإلعالن

  10.00ك 24.05.2018 العادلي لألسرة
ك اؼبعدؿ قانون األسرةاؼب ض    1984ل ني   9اؼب افق  1404رمضاف  9اؼبؤرخ ن  11-84قان ف األسةة اعباا ةلةك القان ف رق    2

  https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf..لئلطبلع لليس 2007كاؼب    
  .283العياشي لةصة كص  ك ...إً الطةاآة آفاق التحول من األبويةاألسرة يف الوطن العريب:  3
  :http://dspace.univ -djelfa.dz دكف ذآة صااب اؼبة عك  امعة اعبلفةك اعباا ة   األسرة ومفهومها الًتبوي،4

/xmlui/bitstream/handle    
  .284اؼبة ع نف سك لعياشي لةصةك ص  5

http://www.worldfamilydeclaration.org/assets/translations/WFD.Arabic.pdf
https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf
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كالػيت ي يػدد  ؛إذف هةاؾ ؾب  لة م  الق الد اليت ذب ػع الشػةفا (اؼبػةأة كالة ػل) للػاكاج كيتػ ل  أسػةة     
مث أتيت مةالػػة إقبػػاب األألةػػاي ل صػػ ح  كٌك لؤلسػػةةهػػ ا الطػػتل األلع ػػي  كإليهػػاا ػػب ال يئػػة الػػيت لة  يػػاف 

لةػػد زكاج األألةػػاي  الة كلػػة )ك األسػػةة مت نػػة مػػ  زك ػػا كأألةا ه ػػا أم (أسػػةة أك مػػا يبتػػ  ي ػػ ي س لألسػػةة
لتػػ  مػػع ال غػػ ات الةاهةػػة الػػيت طغػػت فيهػػا الفةدلػػة ك ل غػػ  اؼبفهػػـ  مػػ  أسػػةة إً لا لػػة (أك األسػػةة اؼب  ػػدة)

كاؼبادلػػة كيغػػ  القػػي  كاؼبعػػال  كظهػػ ر ؾب  لػػة مػػ  اؼبػػؤثةات اليػػة كالعاؼبيػػةك الػػيت زلالػػت متانػػة األسػػةة كي 
دل ة الػػػذايػػػس مفةغػػػا مػػػ  مضػػػ  نس اؼب عػػػارؼ لليػػػس ن ظػػػل  األسػػػةةمفهػػػـ   حبيػػػث أصػػػ ح كيعػػػد مػػػ  الث األػػػت

  دلػدة اػ ؿ اؽب لػة الثقافيػة كالع ؼبػة الثقافيػة كغ هػا مػ  اؼبفػاهي  اؼب داكلػةك مفاهي ى  خي "ألسةة لاؼبية"ك كيةسٌ 
 .فهةاؾ يغي  ل يق مٌا األسةة

مبػػا هػػ  يغيػػ  إ س ؾب  عػػات دكف غ هػػاككيغػػ  أدكارهػػا اؼب عػػارؼ لليهػػا ال يبثػػل مص صػػية ؿبليػػة أك زبػػ ص ألػػ
كأل ػػأث ات الع ؼبػػة مػػ   ؛يطػػهده آافػػة اجمل  عػػات ألسػػ اب يػػةي   للظػػةكؼ كال غػػ ات الدامليػػة مػػ   انػػب

 .1 انب يمة
كأصػػػ ح األمػػػة ل شلػػػب إلػػػادة إن ػػػاج الػػػ ؿ  دقػػػت انقػػػ س اػبشػػػةك ا   اليػػػةفاألسػػػةة اآلف آ ؤس ػػػة     

ك يػػث ظهػػةت مػػا ل ػػ ى أبسػػةة الطػػ اذا كالقػػي  كاكبػػبلؿ الفةدانيػػةك ن ظػػل طغيػػاف اؼبادلػػة لليهػػا لليفػػاظ 
األسة ألصيغة اعب ػع  لل ع ػ   اس خداـكم  مث  اي   كه ه األمباط م  األسة ي يعةفها اجمل  عات م  ق لك 

قد للغػ  ن كصػف اػاؿ األسػةة  اال   اعأبف  ألعض لل اي  أمحد زايدل ا لةل  ل  ه ا ال ضع اعبدلدك
ف عػػػد أف آانػػػت ن اؼباضػػي يع ػػػي اػبليػػػة األًك لل ج  ػػع قبػػػد أف الػػػ عض لصػػفها أبهنػػػا مؤس ػػػة  كاؼبعاصػػةة

كن  كهي أش س لعب د اؼبيػت الػ م وبػاكؿ الفػالل ف فيػس أف لعيػدكا إليػس اغبيػاةك ي أر ح ألا اؼب ت كاغبياةك
ع) آ ػػا سػػ ق كأف كإمبػػا لػػ  أسػػة (ألصػػيغة اعب ػػ ؛ل يػػدث ف لػػ  أسػػةة اال   ػػاعهػػ ا ال ػػياؽ ي لعػػد لل ػػاي 

 :ن الةقاط اآلييةكيتطف دراسة ه ه األمباط ل  لدد م  اغبقا ق يبت  رصدها  ك2ذآةان
ي  اآػػػػػب  ؛   اليػػػػػة  دلػػػػدةاي عػػػػةض األسػػػػػةة اؼبعاصػػػػةة  لضػػػػػغ ط لدلػػػػدة رب ػػػػػاج إً سياسػػػػات  -

 كم شل ات الع ؼبة ن لصةها اعبدلد.
كن ألةيػػة األسػػةة مػػ   ؛أمبػػاط األسػػة اعبدلػػدة يعتػػا يغػػ ات هامػػة ن ألةيػػة اجمل  ػػع مػػ  انايػػة فٌ إ -

 دؿ الػػػػةكاأل  القا  ػػػػة للػػػػى  ػػػػ ى كلل ػػػػاٌ يي  فػػػػاجمل  ع ل يػػػػ ؿ إً أتآيػػػػد العالػػػػة كالفةدلػػػػةك كانايػػػػة أمػػػػةل
  .الصداقة كالعبلقات اغب ي ة للةكاأل  القا  ة للى الاكاج كالطةلية

                                                           
: يطخيص لل طتبلت كاس تطاؼ ل ياسات  مؤسبر واقع األسرة يف اجملتمع كرلب اغب يين الع ضيكك واقع التنشئة االاتماعية 1

 .52.51ك ص 2004س   ي  28-26اؼب ا هةك لا مشاكمصةك 
: يطخيص لل طتبلت  مؤسبر واقع األسرة يف اجملتمعك أضبد ل د هللا زالدك ك  تفكك أواصر األسرة يف عامل ما بعد احلداثة  2

  .14.13كص 2004س   ي  28-26اؼ ل ياسات اؼب ا هة ك لا مشا كمصةك كاس تط
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كمبػ  قػ ة الة ػاي آقػػ ة   ك ػػ لةهػ ه ال غػ ات ألعيػػدا لػ  ال شػ رات ن اغبةآػة الةٌ  إًيبتػ  الةظػة  ال -
   .ذبد ص را ـب لفة م  اؼب اندة ا   الية

كال االػد  االق صػادم كاسػ قبلؽباآ ا ال يبت  الةظة فيها دبعاؿ ل  اؼبطتبلت اؼب صلة ألع ل اؼبةأة  -
لػةغنب ن  كياالد ألػداد البل ػي ال دبفةده ك  لعيط ف ل لكياالد ن ب األفةاد ال ن مطتبلت الشبلؽك

 1.اإلقباب
 اال   اليػةسػة شةؽ اآلف إً مفهػـ  ال ةطػئة ك ه ا ن ما ىبص مفهـ  األسةة كال غي ات اليت مٌ ػ ها

"أبهنػػا االاتمرراع قرراموس علررم فهػػا كالػػةفاك إذ لعةٌ  كاال   ػػاعلل ػػاي الرتأليػػة  اه  ػػاـالػػيت هػػي ألػػدكرها ؿبػػل 
الػ م  اال   ػاليال ػل ؾ  اآ  ػاألسف مػع اعب الػة لةػد الشفػل لػ  طةلقهػا آيػف ل تيٌػ الع لية الػيت لػ عل 

كال ػل آات الػيت لةاهػا كل عل هػا مػ  أسػةيس  فالشفػل ن مةااػل مبػ ه لت  ػب القػي   2ي افق لليس اعب الػة "
القػػػي   كؾب ػػػ عك مػػػ  مػػػبلؿ يعلػػػ  اللغػػػة كالةمػػػ زك كمتة انيػػػس الثقافيػػػة اال   اليػػػةمث لقػػػي اؼبؤس ػػػات  كأكال

الشفػل  اآ  ػابهػي  اال   اليةال ةطئة ك ف3كالعيش مع ؾب  عس لالن جاـكمعال ه كنظ س اليت ي  ح لس 
الفةدلػػة مػ  أ ػػل اؼبطػػارآة ن ايػػاة اعب الػػة كال فالػل مػػع أفةادهػػا كال تيػػف مػػع  االسػػ عداداتجمل  لػة مػػ  

 .4اال   اليةـب لف اعب الات 
كفق اؼبةظ ر اإلسبلمي يعػين يةطػئة الشفػل كيت لةػس إن ػاان م تػامبل مػ  صبيػع  اال   اليةأما ال ةطئة 
كاألمبلقيػػػةك فإهنػػػا يعػػػةؼ دبقاصػػػدها أم "يةأليػػػة  مػػػ  الةاايػػػة الصػػػيية كالعقليػػػة كالةكايػػػة ن اايػػػس اؼبخ لفػػػةك

   ػػاي ن القػػةيف التػػِة كال ػػةة الة  لػػة مػػ  م ػػادئ كقػػي مػػ  أألةػػاي اجمل  ػػع اإلسػػبلمي للػػى هػػدل مػػا الػػةشي
د ؾب  لػػػة مػػػ  فاإلسػػػبلـ اػػػدٌ  ك5كهػػػي ن ل  مي هػػػا يعػػػين الةظػػػاـ الرتألػػػ م القػػػا   للػػػى اإلسػػػبلـ كأاتػػػاـك

ما ل  ح لافظػة للػى األسػةة  ال عالي  اليت ك ب يلقيةها للشفل كيةألي س للى ال ل ؾ اغب   كاألمبلؽك
 كالة ل.
 
  :األسرة، العودلة والوساال التكنولواية -2

                                                           
 . 14.13كص أضبد ل د هللا زالدك نفا اؼبة ع ال األق 1
 ك ل د ال هاب للي مؤم ك كها وأهدافهاصالتنشئة االاتماعية مفهومها وخصاا 2

http://mogadishucenter.com/2013/09/ 22/03/201815.30ك. 
  .25كص1998ك9كلدد رللة العلوم اإلنسانيةكؿبي الدل  ـب ارك  التنشئة االاتماعية : ادلفهوم واألهداف 3

4 La famille et l’école, encyclopédie de la sociologie ,Jack Sabran, librairie Larousse ; 
Paris, 1975, p16 . 

  .309.307ك2009ك مام 04ك ستيتدةك اعباا ةك العددرللة العلوم اإلنسانيةك رشيد ط اؿك التنشئة اإلسالمية األسرية 5

http://mogadishucenter.com/2013/09/
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كما قد يعارؼ لليس ن  كم  فةضية إلادة الةظة ن اؼب ل ات رابب احلسيٍتيةشلق ال ااثة   
 لل  ارهالقيةياتك فاألسةة اليت آانت ي صف للعدلد م  الصفات اليت نقدمها  لل  ارهمةالة ساألقة 

" ن  " لل ج  ع ك"الل ةة األًك  إً غ  ذل  م  الصفات اليت يؤآد للى أنبية اس قةارهك"اػبلية األًك
لعاد الةظة فيها كن األسا اليت  ككيدلي  رآا اه كاجمل  ع اس قةاراألسةة كالدكر الفٌعاؿ ال م يؤدلس ن 

 . 1كالعةف ؾباال للصةاع كالفةدلة لل  ارها ؛حبيث أص يت ي  خدـ ي صيفات لؤلسةة كي  ةد لليها
 العودلة-فهـ  ه ا اؼبظهة ايث  ه ه الظ اهة أآثة مع الع ؼبة ن إطار ألل رة أسةة لاؼبيةك ان طةت

Globalisation-مع ألدالة العقد األم  م  القةف  -الت آ ة أك الت نية- :أك آ ا ل  يها ال عض ؛
 اجمل  عات.مٌ ت صبيع ظاهةة  الل  ارها كال ااثالتث  م    اه  اـو  ت ؿبلأص يك  العطةل 

 كاال   ػػػػاع االق صػػػػاديعػػػػين ال ػػػػدامل ال اضػػػػح ألمػػػػ ر  كأف الت آ ػػػػة إمساعيررررل صررررربيلػػػػةل الػػػػدآ  ر 
إً كطػ   ان  ػايلػ آة لغبػدكد ال ياسػية للػدكؿ ذات ال ػيادة أك  ال ػداددكف  كال ياسة كالثقافػة كال ػل ؾ

ك أم أف الع ؼبػػػػة هتػػػػدؼ إً إهبػػػػاد ؾب  عػػػػات 2دكف اا ػػػػة إً إ ػػػػةايات ات ميػػػػة كؿبػػػػدد أك لدكلػػػػة معيةػػػػة
ماصػة ك كقي  كمعال  كاادة لاؼبية أك دبعػ  يمػة ؾب  عػات رب ػل نفػا الصػفات كغػ  فبيػاة كألة   كااد

 العاي قةلة صغ ة. تجعلف كم خشية آل اغبدكد أللدكأف ال سا ل ال تة ل  ية أص يت م  فةة ن آل 
"...كمػةه  مػ  ل شػةؼ ن م قفػس  :م  مبلؿ ق لػس علي حربل ضح ن ه ا الصدد ال ااث  آ ا   
ن مقاألػػػل ذلػػػ   ألفعػػػل ي ػػػليع األفتػػػار كاأل  ػػػاد كاألشػػػيايك كلػػػةل ن الع ؼبػػػة سػػػ ل "مػػػ ت الثقافػػػة "فػػػبل 

هةاؾ م  ل ٌ ح لس  الع ؼبة  ألقدر ما ل  ه  أهنا س يل اؼبطتبلت كيقضػي للػى اآلفػاتك دبػا يشلقػس مػ  
إذ  ش ف ال اقػػعكل ٌ ػػ كهػػؤالي ل شةفػػ ف ألضػػا ألقػػدر مػػاك  الػػاتاعبإمتػػاانت ال  اصػػل كال  ػػادؿ ألػػا ال طػػة ك 

 ال م س ؼ وبقق اآلماؿ اليت ي ي يقػق مػ  ق ػلك كالع ؼبة لي ت  يي ا كلتةها لي ت الفةدكس اؼب ل د
 .3" …ال ن لص ر ال يةلة كال ن لص ر ال ة لة

الػػيت يتػ ف ؽبػا القػػدرة للػى اؼبةاف ػة كال ػػأث  ن  كزبػدـ اجمل  عػات الق لػػة ثقافيػا كإلبلميػا كفالع ؼبػة إذف
 كيةدثة أمامها لضعفها ن  آػل اجملػاالت ن ظػل مةاف ػة شةسػة غػ  م تافئػة كاا أف اجمل  عات الضعيفة

ماصػػة األسػػة العةأليػػة غػ  اؼبت نػػة كاجملهػػاة لل عامػػل مػػع ال افػػد  كاػيف األسػػةة ي ي ػػل  مػػ  هػػ ا ال ػأث  كال ػػأثة
لؤلسػةة ن آيفيػة يةطػئة الشفػل  اال تة ل  ية "ك ه ه األم ة اليت أص يت يطػتل هتدلػد اعبدلد "ال سا ل

                                                           
مؤسبة كاقع األسةة ن اجمل  ع: يطخيص لل طتبلت كاس تطاؼ رلب اغب يين الع ضيك واقع التنشئة االاتماعية يف األسرة،  1

     .2004س   ي  28-26م  ل ياسات اؼب ا هةك  امعة لا مشا 
ك اؼبةآا العاؼبي لدراسات كأحباث الت اب األمضة: لي يا 1ك م ل د زالد الش يبك طبالعودلة والتماسك اجملتمعي يف الوطن العريب 2
 .15-14 كص2005ك
ك 1995ال يضاي: أل كتك ل ةافك ك الدار 2ك اؼبةآا الثقان العةيبك للي اةبك طبحديث النهاايت، فتوحات العودلة ومأزق اذلوية 3

  .31ص
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م ااػة ن  الػيت أصػ يت ) اإلنرتنيػتل سا ل ال تة ل  يا دبػا فيهػا الطػ تة العةت  ييػة ( ك ألف ام بلآسكيةألي س
سػػالات  اهػقي ماصػة اؼبة الشفػل  لقضػػيك  ك آػل كقػت كن آػل متػاف لػػي اؽبػايف ا ػ ؿ أك أ هػاة اآلل ػاد

 ف ػػس أمػػاـ لػػاي ملػػيي ألتػػل مػػا لشل ػػسكنيجػػد ل مػػدمةا لليهػػاك لصػػ حدبػػةكر  الػػام  ك ك أمػػاـ  هػػاز الت  يػػ ية
مػػػا هبعلػػس ل  عػػػد لػػػ  كاقعػػػس  افرتاضػػػياك هػػػ ا  أصػػدقاي لتػػػ  لػػػ  طةلػػػق ي كماصػػػا ألػػس افرتاضػػػيافيصػػةع لاؼبػػػا 
  .1غرتاب" مع لاؼبس ال اقعياليعيش االة "

فاألسػػػةة ق ػػػل طغيػػػػاف  ك2ضػػػةكرة لصػػػةلة مٌليػػػة تال عامػػػل معػػػس أصػػػػ ي لػػػ ا معةفػػػة اغباسػػػب كإ ػػػادة
اإلقةػػػاع كال  افػػػق  كآػػػاغب ار كال طػػػاكر كال فػػػاه  ال سػػػا ل ال تة ل  يػػػة آانػػػت يع  ػػػد لػػػدة طػػػةؽ لل  اصػػػلك

 لسػ جاألةهػدفها هػ  فهػ  األفتػار كمطػالة اآلمػةل ك كالػةد لليهػا  كال عاكف كال   يػس كاؼب ػالدةك كااليفاؽ
 .3ؿ يقدِ اؼب الدةانفعة م  مبل

  :األلعاب إلكًتونية-3
ايث ظهةت ن  كألطفالةا ن لا  دلدا م  األلعاب  لب ال ش ر ال تة ل  ي كاإللترتُك لقد

الت   ن ؾباؿ الت  ي ية  ثقافية كيةأل لة  دلدة ي الة ال ش ر ال تة ل  يٌ  ال ة ات األم ة أشتاال
اإللترتكنية   ل  األشتاؿكهي أآثة  –أللعاب اإللترتكنية ما لعةؼ ل: لعابكم  ه ه األ كتيكاإلنرتن

اعبة ف كايف  إطبلؽ الةار للى األصدقايك؛ العةف؛ الطجار؛ الصةاخ ؛كي ض   الةلب الق ل –لؤلطفاؿ 
الةار للى   إطبلقإٌف " آ ل  اليت يق ؿ:ي ألعض األفتار   ٌ ةى فبا  عل ه ه األلعاب يػي ك اىاؼب ت...ك 

"يبتةةا اآلف الق ل م  أ ل ك أصدقا   كإردا ه  ن ألةؾ م  فقالات الدـ (شيي م ٌل كفب ع)  دا"
فه ه األلعاب  ك4"ان قاـمت ألعةف مع  فب عاك "قد لت ف سف  الدماي ألدكف سبيياك اغبص ؿ للى اؼباؿ"
كللى العةف اعب دم سل ية ن الشفل كيلٌقةس العةف اللفظي كيطجعس للى  ي و يع ل للى غةس قً 
 الشغياف كالعدكانية. 

ي أفتار ة ٌ اليت يي   هاكلدـ ال لي ألش يع كياداد مش رة ه ه األلعاب ن ظل غياب ال   يس األسةمك
ذات مضاما  لةدما ل عامل األطفاؿ مع ألعاب كألةامجى  كماصة الشفل كقدرايس كمهارايس ألص رة إهباأليةك

                                                           
طاكس كازم م  ةك لادؿ ك كسا ل ال تة ل  يا اغبدلثة كأتث ها للى االيصاؿ ألا اآللي كاألألةاي (اإلنرتنيت كاؽبايف الةقاؿ مب ذ ا ) 1

 .6ك ص2013أفةلل  09/10اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ: االيصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةة أايـ  كل سف
ك ك دم دمحم ألةآاتك ي فيق ل د اؼبةع  ي فيقك مؤسبة الشف لة ن لاي م غ ك اعب عية األطفال والعوامل االفًتاضية... "آمال وأخطار" 2

. ل  اؼبة دل العةيب للعلـ  اال   الية كاإلن انية أطلع لليس 05/2009/ 19-18ال يةلةية ل ة ية الشف لةك فبلتة ال يةل ك 
  .23.30ك 24/03/2018لـ 
 امعة قاصدم  رِك فالاةك غةيب صيلةةك)ك معوقات التواصل اإلجيايب داخل األسرة وسبل التدخل (اقًتاح برانمج لتواصل مع األبناء 3

 مةلح آلية العلـ  اإلن انية كاال   الية/ ق   العلـ  اال   الية/ اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ االيصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةة أايـ
 .2013أفةلل  09/10

 ك دم دمحم ألةآاتك ي فيق ل د اؼبةع  ي فيقك اؼبة ع ال األق.  4
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سل ية ا ياثر  اترآةن  ك   لدل الشفللؤثة ن آل مةاال ال ش ر كالةٌ ا فب ل  خدمها لفرتات ط للةك كسل ية
 .1لدلس

" آطتل  دلد األلعاب اإللكًتونيةم  ة " ككااليصاؿفقد ضبلت ال تة ل  يا اعبدلدة لئللبلـ 
فاأللعاب اإللترتكنية  لعي ل  العبلقة ال طيدة للشفل اعباا ةم مع كسا ل اإللبلـ ككسا شها اعبدلدةك

حبيث ي  ا د معس دامل اؼبةاؿ ألة ا ي ا دك لي ال لفال ف كاغباس ب  لا أصدقاي الشفلكأد أص يت أا
م  مبلؿ مقاهي اإلنرتنيت كصاالت  ألل كأص يت يةافقس مارج اؼبةاؿ ألضاك كاؽبايف اػبل م كاالنرتنيت

اي  -يقةل ا –فبل ىبل   افية الرتفيهية اؼبه ة دامل اجمل  ع اعباا ةمكقاليت أص يت م  اؼبةافق الث اللعبك
 .2فقد أص يت ظاهةة ن اد ذاهتا مةهاك

 : مفهومها -1.3
 لالل  اد افرتاضياألةؾبيات رباآي كاقعا اقيقيا أك  اؼبعل مايتكيع ي األلعاب اإللترتكنية ن اؼبفهـ  

للى إمتانيات اغباس ب ن ال عامل مع ال سا ل اؼب ة لةك كلةض الص ر كربةلتها كإصدار الص تك أما 
 كفهي يفالل ألا اإلن اف كاآللة لئلفادة م  إمتاانهتا ن ال علي  كال  لية كالرتفيس اال   اليكن اؼبفهـ  

إذ يضعس أماـ صع لت  كاؼب  ث ة قدراتم  كم  الةااية العل ية سبثل األلعاب اإللترتكنية أداة ربد 
إذ يطد  ككأداة يش لة لثقاف س كقدرايس ككلق ات يةدرج م  ال  اطة إً ال عقيد كم  ال  ي إً ال ةلة

 . 3كيةقل إليس اؼبعل مة ألي ة كم عة ان  اهس
م  ثقافة  اليت أص يت  اين  كري   ال ش ر ال تة ل  ي كاإللبلـ الةق ي لأللعاب اإللترتكنيةا

كمدل أتث ها للى مب   كالتث  م  ال ااثا ن الدكر الرتأل م ال م يلع س ان  اهكظاهةة أاثرت  كشفلال
 الل  ار كالشفل (الفتةم كالةف ي). فع لية اللعب لةد الشفل يطتل أاد ق الد ية ية اؼبهارات لدلس

 لعبك كاللل عل    فيجد نف س  كايايس م مةالة مه ة  ناللعب مظهةا م  مظاهة سل ؾ الشفل 
ضةكرة م   -اللعب–آ ا أنس  كفشةم كط يعي ألنس اس عدادل  شيع ي قيف ه ه الةغ ة كالةطاطك 

 . 4ك ف ت   كظيف س ن الة   الةف ي كالفتةم كاغبةآيلدل الشفل ضةكرايت اغبياة
 لم بلؼس  الصغار كالت ار اكركا ا ألا أك  ان طارايت األلعاب اإللترتكنية اليـ  ظكقد ا

يقارب  ك ن أهناإً الطع ية اليت اقق ها األلعاب اإللترتكنية 5أمحد اربأل اره  كأ ةاسه ك لط  
                                                           

 .16ص ك دم دمحم ألةآاتك اؼبة ع ال األق. 1  
الشفل كاأللعاب اإللترتكنية لي ال سا   اإللبلمية اعبدلدة: ألا ال  لية كل ق ال أث ك فاط ة ال عدم نباؿك دار اػبليج: دكف ذآة   2

 .11.10ص أللد كسةة الةطةك
 .653األلعاب االلترتكنيةك اغب ص معاذك اؼب س لة العةألية اإللترتكنيةك اجمللد الثالثك ص   3
أطةكاة دآ  راهك  امعة اعباا ةك زبصص للـ  اإللبلـ فبلؽ أضبدك دراسة ن القي  كال غ اتك الشفل اعباا ةم كألعاب الفيدل ك   4

 .62ص ك 2009كااليصاؿ اعباا ةك 
     /http://www.swalif.net. 18/05/2018األلعاب اإللترتكنيةك نظةة أآثة  دلةك أضبد  يك اترلخ اإلطبلع  5 

http://www.swalif.net/
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األلعاب الةايضية آتةة القدـك إف ي ي ف ؽ لليها فإنس م  الش يعي أف لاداد ما يةالس م  اه  اـك كهبب 
 .اكلل ي ه ا ن أنطشة يت ف أآثة فا دة يةأل اي الس غبلؿ أف قبد س يبل

 
  ا:رلاالهت -2.3
كسا ل ال تة ل  يا اعبدلدة ك  قةيات الم  مبلؿ  كيش را ملي ظااليـ  األلعاب اإللترتكنية  يعةؼ

 االنرتنيتكللى ألعاب الفيدل  اليت يلعب للى آل م   هاز الت  ي ية كش تة  صةاغبدلثةك فل  لعد لق 
لقيا ركا ا ن أكساط  ل  الل ،XBOXبالي ستايشن و أ هاة أللعاب الفيدل  مثل  تزبصصألل 

 ن آة مةها:ايث يعددت ؾباالت األلعاب اإللترتكنية آ ا . 1األطفاؿ كالط اب
ض   اؽب ايف  ل ية الطةآات ألعالغاييمج  األلعاب اإللكًتونية على اذلواتف امولة: -1.2.3

أف إطبلؽ  أمحد فالقآ ا أشار   كعبل  يح فةصة أآي لف االنرتنيتكلي  لل ي يلا  لة كأمةل قاأللة 
 .2ن األ هاة اؼبخ لفة كاليت ال ي  فة للى نفا اػبصا ص ال قةية الع ة للى اؽبايف الةقاؿ ل شلب يتييف

 unهي ل ارة ل  ألةانمج معل مايت : األلعاب اإللكًتونية على اهاز الكمبيوتر -2.2.3
logiciel كال م ل  ح للشفل لللعب لي الطاشة كل اة اؼبفاييح. كا يةآي س للى اعبهاز الطخصي 

أدل ي سع الط تة العةت  يية إً ان طار االنًتنيت: األلعاب اإللكًتونية على شبكة -3.2.3
كذل  أل طتيلة م ة لة ؼبخ لف األل ار كي ف ها لجملافك كسبةح فةصة يعدد  كاأللعاب اإللترتكنية ليها
 ه ا ما زادها ركا ا كان طارا ل  ال األق. البلل ا لي االنرتنيتك 

  :أنواعها -3.3
لع ػػػة "مػػ  أليةهػػػا  كلػػي شػػػ تة اإلنرتنيػػػتااللترتكنيػػػة ن اآلكنػػػة األمػػ ة ؾب  لػػػة مػػػ  األلعػػاب ظهػػةت 
ايػث يتػ ف ن م ا هػة  كهػي لع ػة يثقيفيػة لللغػة العةأليػةك كاؼب ػ فةة للػى صػفية الفال ػ  ؾ "سيف اؼبعةفػة
مػػ  كهػػـا العػػدكك كذلػػ   كهػػ  يػػدم  القلعػػة ككهػػي يطػػ س لع ػػة الطػػشةنج ن هػػدفها افرتاضػػيامػػع أصػػدقاي 

ك ا ػػب ق الػػد  ػػ اب هبعلػػ  ي قػػدـ كبػػ  العػػدك ايػػث أف آػػل اؼبشةكاػػةك مػػبلؿ اإل األػػة للػػى األسػػئلة
 كهت ا دكالي . ؛امةة  دلدةغلدفع  ػب ض م ان صار دم  آل قبللسك كآل ألاللع ة 

قػػد ربصػػة ن اه  امػػات  ةػػات الألعػػاب ك  كلل ةػػا  ةػػات كألعػػاللل  ماصػػةهةػػاؾ ألعػػال فػػإف كلئلشػػارة
ايث يظهػة صػ رة دميػة  كم  ألا ذل  لع ة صال ف ال ج يل العاؼبي لل يداتك  األنثى كل  آانت صغ ةك

 ؛يقػـ  ال ةػت أل ػال  الصػ رة كيصػفيف شػعةها كيغيػ  ل هنػاك لإلضافة إً إآ   ارات ال صفيف كال ج يل 
 لع ػػػة لةكسػػػة ال يػػػةك كال ػػػاكانلع ػػػة غةفػػػة ضبامػػػات  لع ػػػة يةظيػػػف اغبيػػػ اانت األليفػػػةك ا ك كآػػػكمػػػا إً ذلػػػ 

                                                           
ألعاب فيدل  كأثةها للى اغبد م  فبارسة الةطاط ال دُ الةايضيك مبةكد ألط ك دراسة ما    ك  امعة اعباا ةك زبصص اإلرشاد الةف ي   1

 .84ك ص 2008الةايضيك اعباا ة 
 .100فبلؽ أضبدك اؼبة ع ال األقك ص   2
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 ألعػػاب سػػياراتك لع ػػة مغ ػػلة ال ػػياراتك ةػػا فهةػػاؾ لاأمػػا ألعػػاب ... إىك ألعػػاب طػػ خك  ألعػػاب يل ػػياك
ألعػػاب األآطػػ   مػػ  ك كهةػػاؾ ألعػػضOperation Tommyاؽبام ػػرت ل ليػػة يػػ مي ألعػػاب ميةيػػ فك

 رب م للى مؤثةات ص يية لالية كي ضػ   الصػةاخكفهي  ككألعاب الةلب اةضة للى الق ل كإطبلؽ الةار
 .إى  اؼب ت... إطبلؽ الةارك الطجارك

ل ػػػارة لػػ  صبيػػػع أنػػ اع األلعػػػاب اؼب ػػ فةة للػػػى هػػي " سررالُت وزمرمرررانكاأللعػػاب اإللترتكنيػػة ا ػػػب "
 كPlaystationكألعػػػػػاب الفيػػػػػدل  ك كألعػػػػػاب اإلنرتنػػػػػت اغباسػػػػػبك كيطػػػػػ ل ألعػػػػػاب هيئػػػػػات إلترتكنيػػػػػةك

كهةػػػاؾ األلعػػػاب ك Palm Devicesيػػػة أم ا  لػػػة كألعػػػاب اؽب ايػػػف الةقالػػػة ألعػػػاب األ هػػػاة التفٌ 
ك  لسػ خداـسب ػاز غال ػا  ال علي ية اإللترتكنية كهي ألعاب يعلي ية ل   اللعب فيها ل  طةلق  هاز إلترتُك

ةالة أمػةل ربقيقػا إً م كاالن قاؿالرتآيا للى إاةاز الةقاط أك إسباـ اؼبه ة مع  كال صةلةاؼبؤثةات الص يية ك 
  .1يعلي ية ؿبددة  ألهداؼو 

لةػدما ن ةػاكؿ األلعػاب اإللترتكنيػة هبػب ال ة يػس للػػى أهنػا غػ  م طػاهبةك ألػل زب لػف ن يةظي هػا كهػػي 
 2:يةق   إً س ع فئات

 كهي يل  األلعاب اليت يع  د لادة للى الرتآيا ألا ااسة الةؤلة (العيةا) ألعاب احلركة :
كالل ا (اليد) أآثة م  الرتآيا للى ؿب  ل اللع ةك مثل ألعاب اؼبغامةاتك لآ اف 

pacman ك كمارلmario. 
 كهي يل  األلعاب اليت يؤآد للى أنبية ال فت  اؼبةشقي كال خشي  مثل لعاب اإلسًتاتيجيةاأل :

 ألعاب األلغاز كالطشةنج.
 :كهي يل  اليت ي ض   االس تطاؼ كال اؼبطتبلت. ألعاب ادلغامرات 
 :كلت  ألدال م  أف يةآا للى ال اؼبعضبلت يع  د  كيط س ألعاب اؼبغامةات ألعاب لع  الدور

 كيبت  أف لطارؾ فيها أآثة م  اللب كااد.  كللى ال ش ر الة لي للخصا ص
 م  طةؼ الفةد أك الفةلق الةايضي. تٍ لى دٌ : يط س اإلسرتاييجيات س اي أي  ألعاب الرايضة 
 :زبلق م ض لا أك ل لية ألتل يفاصيلهاك كهي إلادة إن اج لص ر نطاطات  ألعاب ااكاة
 كاقعية.

                                                           
 :األلعاب اإللترتكنيةك مفه مهاك يصةيفاهتاك لا طة أللهيش الع ةم 1

http://learning-otb.com/ games  
ك   2 أثة األلعاب اإللترتكنية للى ال ل آيات لدل الشفلك دراسة كصفية لل ليةة م  األطفاؿ اؼب  درسا لعباا ة العاص ةك ق لدر مِة

 .50ك ص  2012ما     ن للـ  اإللبلـ كااليصاؿك 

http://learning-otb.com/%20games


 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 78 

 كهي ميؾبة للى الت  ي ية ن نظاـ  ك: هي األلعاب ال  ي  آألعاب ال رؽألعاب تقليدية
كهي األآثة ان طارا ن األلعاب ألل كلصةفها ال عض للى أهنا األآثة  windows    ال لةداكز 
 يعلي ية.
 :األلعاب اإللكًتونية يف اجلزاار -4
الغةافييت أآثة قةل م  ال اقع كال  ثل ن األلعاب اإللترتكنيةك  يتة ل  يا ال ص لةى  يش ر لقد  عل   

ةا الفئة األآثة أتث ؛ليت رآات للى األطفاؿا كفقد يش رت ه ه األم ة كسبي رت للى ال تة ل  يا اغبدلثة
كب  ان طار  اذبهت  ع اعباا ةم اجملك أف ثقافة السعدي مهال فاطمة يةلأللعاب اإللترتكنية ؽب ا ل

اليت ألدأت  كاألطفاؿ اؼب االد للى األلعاب اإللترتكنية إق اؿكصاالت األلعاب ل ل ية  االنرتنيتي مقاه
اليت أص يت يعج  االنرتنيتكإً مقاهي  االن قاؿألصاالت اللعب مث  "اغباس ب"مث  "لل بلم س يط "

 .1آل  دلد أليةه   االنرتنيتك ي يل كال ةالل م  اللألطفاؿ ن األلعاب اعب اليةك مع اذباهه  كب  
الصا م  أه  الدكؿ ك ك العاي    ردة لؤللعاب اإللترتكنية م  ـب لف دكؿم ةيعد اعباا ة دكل   

يليها آل م  ييلةدا كه نت ن  كماليااي اؼبعةكفةك  اؼبصةعة ؽب ه األلعاب م  ق ل اؼبؤس ات الع بلقة
األلعاب اإللترتكنية  تيعددك كهت ا 2للدكؿ األكركأليةكفةن ا كإس انيا للة  ة  للة  ة للدكؿ األسي لة

ألعاب ذات ن لية  يدة ماصة آلها اؼبعةكضة ن ابلت اعباا ةلة فهةاؾ نية ةدك كإآ   آا كسيغاك  
م   انب ن لية الص رة ذات األألعاد الثبلثية كالةلليةك آ ا أف ال يةارل هات اؼبقرتاة أآثة  اذألية م  

 كلك كاألسش اانت ـب لفة األلعاب أص يت أآثة مبل  ة عبهاز ال بلم س الط لقي األلعاب األمة 
 اعباا ة.ن  ان طارهاكأسعارها زهيدة فبا سالد للى 

 :يبُت مصادر األلعاب اإللكًتونية ادلستوردة يف اجلزاار: 01  دكؿ رق 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
40665 الصُت

2 
44905

7 
52543

5 
8263

0 
34789

0 
30729

4 
25730

5 
اإلمارا
 ت

23577 5412 3735 4742 280 1905 / 

هونغ  
 كونغ

4590 17601 / / 350 14 / 

                                                           
  .20 ة ال عدم هامل ك اؼبة ع ال األق ك ص فاط  1
فلىك األلعاب اإللترتكنية العةيفة كلبلق ها لن طار ظاهةة العةف اؼبدرسيك دراسة ميدانية لؼبدرسة االأل دا ية مقةاف ل د القادر ألعا الد 2

 .37ك ص  2016سعاد  هةايك أل  مةزكؽ ن اؿك ماسرت س سي ل  يا العةف كالعل  اعبةا يك 
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 00 1491 / 500 / 01 354 الياابن
 01 / 247 1608 799 539 859 سبانياإ

 / / 14536 15 / 290 28680 فرنسا
  

يصدلة األلعاب اإللترتكنية للدكؿ   نبلاظ م  مبلؿ اعبدكؿك أف الصا رب ل اؼبةي ة األًك ن   
كن خة  ؛يتلفة أقلٌ  ألهنا كها مقارنة للدكؿ األمةلعي  ً آاعباا ةك كه ا لع د إً األسعار ال ةاف ية اليت ي َّ 

رغ  لدـ ك إى كاإلآ   ارات... اؼبة جاتمشاألق لل لع األصلية كي   س اعباا ة إً أس اؽ أمةل ل ة ع 
ك الضا لدد م  خدميهألعاب اإللترتكنية ن اعباا ةك ك األك  د إاصا يات كمعشيات دقيقة ا ؿ س ؽ 

كقالات  االنرتنيتلعجا اؼبةآا ال طين غبق ؽ ال أليف كالدل اف ال طين لئلاصا يات م  يعداد قالات 
 ارؾ ال طةيةك كاؼب يةة األلعاب اإللترتكنية م  ق ل اعب اس  ادل  د ألعض مؤشةات نطاط ك اللعبك 

 .1أمحد فالقا ب دراسة 
 2010إىل هناية  2004يبُت تطور استَتاد ألعاب اإللكًتونية يف اجلزاار من : 02  دكؿ رق 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
عدد 

 الوحدات
465463 472952 529969 833190 364335 313019 257390 

القيمة 
 ابلدينار

97276830 84225819 84812144 120184726 74154678 107791078 44325823 

 
 والعنف االفًتاضي:األلعاب اإللكًتونية  -5

آطف كه ا ما  ك اسل ييمة ك  اإهباألي أتث ا ا ب األمصا ياأتثة األلعاب اإللترتكنية للى الشفل     
أهنا للى مدل م انبة ه ه األم ة ن ية ية ال اآةة كسةلة ال فت ك آ ا  لس ن يقةلة اجلاروديلةس 

لعاب اإللترتكنية األأف للى ه ا ال ياؽ  ن األنباري سلفاك كال ىب2اؼب ادرة كال خشي  كاؼبةشق يش ر ااٌ 
اية ا يت ف األصدقاي  آ ا أهنا ؿب  مةاف ة ألا  كن أكقات الفةاغماصة  يةكح ل  نفا الشفل 

  .كمعل مات ادلثة يشلع البلل ا للى أفتار  دلدةك  كم عددة البلل ا

                                                           
 .110فبلؽ أضبد ك  اؼبة ع ال األقك ص   1

 للى الةاأل 2011ك  هػ19/10/1432ك ا اس عةاضس أل ارلخ  اجلارودي، حسُت أضةار العاب الت  ي ية للى االطفاؿ 2
 http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic 

http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic
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ايث أتثة األلعاب اإللترتكنية ن آل مةاال يش ر  كال ىبفى للى أاد أف سل ياهتا يف ؽ اهباألياهتاآ ا 
م   ل ة الت  ي ية أك ال بلم  للى أهنا االة لض لة ماصة ألدين  1الشفل كمب هك آ ا كصفت للدراسة

يع  د  كأك غ نباك إً آل الشق س اؼبصاا ة ؽباك آ ا أهنا يقدـ أليئة ؾبةدة كؿبددة سلفا       س الط  
 للى األثة ال م ربدثس اللع ةك فةجده مدف لا ألدا ةة أااسيا العةف كال ةافا البلإ   الي.

 أنس ا )ك30.000( ألف ن ع ثبلثاة للى ا ؿ األلعاب اإللترتكني كنداب آطفت دراسةقد  ل   
يع  د للى الق ل كاعبةيبةك كه ا ما لالد م  اؼب ارسات  )22000( مةها األف اثةا كلطةل اآ طاؼ 

أآثة ضةرا م  أفبلـ العةف ن ك دت أف أثة األلعاب أمريكية ا ب دراسة ك العدكانية لةد األطفاؿك 
ال فالل اؼب اشة أليةها كألا الشفل كي شلب مةس يق ص شخصية ك ألهنا يع  د للى كال ية از اال لف

 . 2لدكانية ليلع ها كيبارسها
الشفل  ن مقاؽب ا ل  الشةلقة غ  ال ع فية اليت هبد عادل يوسفك طاوس وازريك آ ا يطةح آل م  

 ال   اليةاهبعلس لرتؾ اغبياة  ككقضاي سالات ط للة أمامها كالط تة العةت  يية كب  امة اقهبا نف س 
عةضس للضغ  ل ه ا مافيص ح مةعاال ا   اليا ليصةع لةف س لاؼبا افرتاضيا ألعيدا ل  األسةةك ك 3الش يعية

كال م لةيتا للى يفاللس مع م  وبيش ف ألس لسك لد كاال   اليآ ا لعةقل الة   الةف ي كالةف ي كال  ية
أفتار  ال م وب  م للى االفرتاضيي العاي ك فيةغ ا الشفل كرااال   اليةكيعالا القي   ظ؛كه  ال الدلة

فعةدما ل عامل األطفاؿ مع ألعاب كألةامج ك ي عده شيئا فطيئا ل  العاي ال اقعي كاؼبادم يةع قدات كنبمك 
ن آل مةاال ال ش ر كالة   لدل ه ا ا  ا لفرتات ط للةك سيؤثة   هناذات مضاما سل ية كل  خدم

 .4سل ية لدلس اؾ ياثر لرت الشفل ك 
العنف االفًتاضي، لقد أص يت ه ه األلعاب اإللترتكنية أاد أشتاؿ العةف ال م لشلق لليس ألػ     

ه ا العةف إً  مةيت  إذ للجأ  ةي   لل تة ل  يا اغبدلثةكاؼب ن ع  دلد م  أشتاؿ العةفكه  
مة ثق  فًتاضيالعنف اال. كلعين ه ا أف 5 تة ل  يا كأ هاة االيصاؿ أك اؽبايف الةقاؿللاس خداـ  دلد 

م  األلعاب اإللترتكنية م  مبلؿ ال خةلب كالق لك ال ةقةك ال دم  كضبل ال بلحك ماصة الص ر ثبلثية 
األألعاد اليت يدمج البللب ن العاي االفرتاضي اؼبليي للعةف كالعدكافك كاليت لع يها األطفاؿ أادااث 

 لادلة ليا فيها مضةة.

                                                           
 .47سعادك هةايك أل  مةزكؽ ن اؿك اؼبة ع ال األقك ص   1
 .2013ل اس س يتك أألةلل  ألدكلة الت لتك دراسة ميدانيةك -األلعاب اإللترتكنية كلاكؼ األكالد ل  الدراسةك ن ا ج ال ؿ  2
ا ؿ: االيصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةة ك كاألألةايك اؼبل قى ال طين الثاُ  اآللي ألا االيصاؿ للى كأتث ها اغبدلثة ال تة ل  يا كسا ل  3

 .6ك ص 2013األةلل  10-09طاكس كازرم كلادؿ ل سف ك 
 .16ص ك دم دمحم ألةآاتك اؼبة ع ال األق  4  

  www.startimes.com5  ك.اؼبةاهقة كالعةف

http://www.startimes.com/
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ض   العةف البلمادم أم اعبانب الةف يك ايث يث  ه ه األلعاب كاؼببلاظ أف ه ا العدكاف لصةف 
األلصاب كالف ضى لةد الشفلك في عةض  ةاي فبارس س اؼبفةطة لؤللعاب اإللترتكنية اؼبطي نة للعةف 
ل الات ط للة؛ إً اإلدماف لليهاك كه ا ما لعٌةضس ال ؿبالةى إً أمةاض نف ية مش ةك آاػب ؼ كالف أليا 

 ك كضعف الثقة للةفا كالقلق كال ل ؾ العدكاُك ال م لت ف اذباه اآلمةل  كال ات.اال   الية
األاداث اليت يقع ن ـب لف اجمل  عات كاليت ي ردها كسا ل اإللبلـك   1كم  ياثر العةف االفرتاضي      

يفية آإصاألة طفلة ن سة ها الثالثة ألةصاصة م دس اس ع لس طفل ن س  اػبام ةك كلةدما سئل ل  آ
اس خدامس م  ق ل الطةطة أ اب أنس يعل  ذل  م  األلعاب اإللترتكنيةك كهي لي ت قصة افرتاضية ألل 
 ةيبة اريت ها طفل ن اق طفل يمة ن ال الايت اؼب يدةك كي يق صة ه ه اغبادثة للى ؾب  ع معا أك 

م  األاداث اؼبأساكلة دبخ لف الدكؿ آأؼبانيا كألةلشانيا  2أميمة منَت اابردكلة ماك ايث لةضت 
كالصاك كي صلت إً ن يجة مفادها أف أتث  العةف االفرتاضي مصدره األلعاب اإللترتكنية العةيفةك اليت 
يبارسها األطفاؿ ماصة مع أتث  اغبج  الامين ال م لقض نس ن فبارس ه  ؽباك إً در ة أنس ل ق ص 

يب ثل لةم ز العةف االفرتاضي ن يعاملس مع ؿبيشس (األسةةك اؼبدرسة...)ك كقد لصل إً شخصية القايل ك 
 در ة اإلدماف فبا لؤدم إً لدـ ال فةلق ألا العاي االفرتاضي كال اقعي.

  :لعبة ادلوت ...لعبة احلوت األزرق-6
الةكسػػي  امػػرتاعهػػي ل ػػارة لػػ  لع ػػة إلترتكنيػػةك كهػػي مػػ   Blue Whaleاحلرروت األزرق لع ػػة     
لق ػػل أنف ػػه  مػػ  مػػبلؿ  كيل يػػ ة للػػى األقػػل 12ق ػػل أل ه ػػة  ال قالػػسا  * لامػػا 21" فيليرر  بررودكُت"

آةسػػ  اػػ ت غػػ  مضػةة أك مؤذلػػة  إذ ي ػػدأ اللع ػػة أل يػدايت أكليػػة  ك)50 (ربػػداي طب ػااللع ػة اؼبت نػػة مػػ  
يػػػاداد الصػػػع لت مػػػع ال يػػػدايت مػػػةكر ال قػػػت ي ػػػدأ ألشل ػػػات غةل ػػػة ك ألعػػػد مث   للػػػى قصاصػػػة مػػػ  الػػػ رؽك

آػػأف لشلػػب مػػػةه  رسػػ  اغبػػ ت للػػػى أ  ػػاده  كمطػػػاهدة أفػػبلـ الةلػػب كال قػػػاي مةعػػالاك لػػػدـ لكاألمة 
اعبلػػ س للػػى ال ػػشح مػػع ضػػةكرة يػػةؾ ال ػػاقا للػػى اغبافػػة  إً أف  ال يػػدث مػػع أم شػػخص ليػػـ  آامػػلك
قػد ا غ ػل دمػاغ اؼبػةاهقا كالػ يت  فػيه  ليػ   هتدلػده  ن اػاؿ  لصل إً ال يدم األم  ايث لتػ ف

 .3االن يارال يدم األم  اؼب  ثل ن  لةف كاي 

                                                           

لاماك وب ل اقدا اذباه األطفاؿك إذ اؽبدؼ م  ه ه اللع ة ا  س ه  ؿباكلة  21ه ه اللع ة م   ة ية ركسية لدلى أل دآا  ـبرتع*
 يةظيف اجمل  ع م  الةفاايت ال ي ل  يةك اليت آانت س ؤذم اجمل  ع الاقا. كأضاؼ أف "صبيع م  ماض ه ه اللع ة ه  سعداي لؼب ت".

  30/05/2018ك ا اإلطبلع لـ  2014أآ  ألة  19األلعاب اإللترتكنية كالعةف االفرتاضيك دايان ادارةك أل ارلخ  1
https://www.lahamag.com/article/34778-االفرتاضي.-العةفك -اإللترتكنية-األلعاب 

 .133ك ص 2005األسةة ك اؼبدرسة كاإللبلـك  األة مة  أمي ةك دار ال ياب القاهةةك  -  2
  13.30للى ال الة  https://www.hiamag.com/  29.05.2018ل  لع ة اغب ت األزرؽ   3

https://www.lahamag.com/article/34778-الألعاب-الإلكترونية-و
https://www.hiamag.com/
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 1طفػبل كمةاهقػا  130ذبػاكز اػيف اآلف  كأل ػ ب هػ ه اللع ػة االن يػاركقد شهدت العدلػد مػ  الػدكؿ     
ن يار شبانية أطفاؿ أل  ب ه ه اللع ػة لػرتاكح سػةه  مػا ألػا ا  2017ن كم  أليةها اعباا ة ايث شهدت 

 اال   ػػػػاليا كالفػػػػاللاذآػػػػ ر كألةػػػػتك مػػػػا دفػػػػع ال ػػػػلشات اعباا ةلػػػػة  07سػػػػةة كمػػػػ  أليػػػػةه   18إً  09
آ ػػا ل لػػت ال ػػلشات ك  لل يػػ لة مػػ  هػػ ه اللع ػػة ي ليػػةكم  طػػارم الرتأليػػة كاإللػػبلـ إً إطػػبلؽ ضبػػبلت 

 .اعباا ةلة للى اظةها م  اؼب قع
كآيػػف لػػ   ال ػػيشةة للػػى الشفػػل إً در ػػة االن يػػارك فقػػػد  احلرروت األزرقكل  ضػػيح مػػدل مشػػ رة لع ػػة 
للػػػػػى أف هػػػػػ ه اللع ػػػػػة يػػػػػ يت  ن لقػػػػػ ؿ األطفػػػػػاؿ كيػػػػػدفعه  إً  كمرررررال.م.أشػػػػػار األمصػػػػػا ي الةف ػػػػػي 

سػػل آيات مشػػػ ة ال  ػػػادا للػػػى طػػػةؽ نف ػػػيةك كألةؾبػػػة لغ لػػة لصػػػ ية ل ػػػدم  اؼبقاكمػػػةك كفػػػةض سػػػلشة للػػػى 
ك كل ػػأثة الشفػػل مػػ  اعبانػػب الةف ػػي آإصػػاأل س 2الشفػػل كاؼبةاهػػقك ايػػث لصػػ ح مةشػػ اي كمةعػػاال لػػ  اجمل  ػػع

لالآ ئػػػابك فبػػػا ل ػػػهل ل ليػػػة االن يػػػار كهػػػي م ػػػ  ااة مػػػ  ظػػػاهةة ان يػػػار اغبي ػػػاف الارقػػػايك كأر ػػػع هػػػ ا 
األمصا ي يقص  ال الدل  ن مةاق ة أطفاؽب           كمةافق ه  كلدـ ال فش  لل قل ػات ال ػل آية أك يغيػ  

 ن مب  اياة أطفاؽب . 
مػػدلة شػػ تة نػػدل للػػدفاع لػػ  اقػػ ؽ الشفػػل ن يصػػةوبسك ألػػل عرعررار  عبررد الرمحرراني ىب لػػف ال ػػيد      

أآػػد للػػى مشػػ رة ال تة ل  يػػا للػػى األطفػػاؿك ايػػث يع ػػي اػػاالت االن يػػار أل ػػ ب لع ػػة اغبػػ تك ؾبػػةد 
ة  مبػػػ ذج مػػػ  اؼبخػػػاطة األمػػػةل الػػػيت هتػػػدد األطفػػػاؿ أل ػػػ ب ال شػػػ ر ال تة لػػػ  ي الةهيػػػبك كاأل هػػػاة ال آيػػػ

آػػاؽب ايف الػػيت كصػػلت إً ألػػدله  ن ظػػل غيػػاب الةقاألػػةك فالعػػاي ربػػ ؿ إً قةلػػة صػػغ ة كمػػ  غػػ  اؼب تػػ  
 .  3إألقاي أطفاؿ اعباا ة ن مأم  م  أتث ات العاي االفرتاضي

ي ل ػػل  األطفػػاؿ اآلمػػةكف مػػ  االضػػشةالت الةف ػػية كاؼبخػػاكؼ الػػيت يعةضػػ ا ؽبػػاك ماصػػة ألعػػد ان يػػار     
مسررررَتة  ه  أك يعةضػػػػه  إً الق ػػػػل مػػػػ  ق ػػػػل أاػػػػد م ػػػػ خدمي لع ػػػػة اغبػػػػ ت األزرؽك فػػػػأألةزت أاػػػػد أصػػػػدقا

اؼبػػػػدلةة العامػػػػة ؼبةآػػػػا ال يػػػػ ث كال ش يقػػػػات الةف ػػػػانيةك أف يالؼ األطفػػػػاؿ اعباا ػػػػةلا أتثػػػػةكا مػػػػ  سرررركراش 
يػػػداليات لع ػػػة اغبػػػ ت األزرؽ  مؤآػػػدة أف اغبػػػدلث لةهػػػا ألشةلقػػػة ماطئػػػة يبتةػػػس أف ل ػػػ ب اضػػػشةالت ن 

 .  4غبياة الي مية لدل األطفاؿا
 

 خاسبة:
                                                           

ك م قع اعبالةةك   1    http://www.aljazeera.netاغب ت األزرؽ" لل ه  أركاح األطفاؿ فاا ركهك رماح الدلق ُ 
 . 14.00ك 29.05.2018

 .08ك ص 2017دل  ي  11اقيقة لع ة اغب ت األزرؽ كم  ه  ضياايهك ضبيش ساميةك  ةلدة اغب ارك أل ارلخ   2
ؼ كاؽبلع لدل األطفاؿ كاؼبةاهقاك لتةمي دالؿك ركأل راتجك قةاة اإلذالة األًك اعباا ةلةك لع ة اغب ت األزرؽ يارع االة م  اػب   3 

14/12/2017. 
 فك ـك س.  4
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م  مبلؿ ه ا العةض الةظةم لظاهةة األلعاب اإللترتكنيةك ن  ة ج أف  ان ها ال ليب  د مشػ  للػى    
الشفػػل كماصػػة ن  االػػة إدمانػػس لليهػػاك ف ػػ  أألػػةز اآلاثر  ال ػػل ية ك ػػدان ال ػػل ؾ العػػدكاُ ذبػػاه اآلمػػةل  

كاالفرتاضػػػػيك فبػػػػا لػػػػؤدم إً  كذبػػػػاه ذايػػػػسك العالػػػػة اال   اليػػػػةك ال ػػػػ ةةك لػػػػدـ ال فةلػػػػق ألػػػػا العػػػػاي اغبقيقػػػػي
اضشةالت نف ية ك  دلة كا   اليةك ؽب ا هبب أف ي خ  األسة يػداأل ى ااظبػةو غب الػة أطفاؽبػا مػ  مشػة 

 ه ه األلعاب اإللترتكنية. 
ك أف دكر األسةة فٌعاؿ ن ضبالة أألةا هاك كه ا دبطػارآة ال الػدل  ن اللعػب مػع 1فقد أكضح صباؿ شفيق    

األلعػػاب الػػيت ي ةاسػػب مػػع ل ػػةه كمةاق  ػػسك آ ػػا هبػػب ي  يهػػس كبػػ  مػػا لفيػػده كلةٌ ػػي قدرايػػس  الشفػػل كام يػػار 
 آاأللعاب ال ثقيفية كال علي يةك كاالأل عاد ل  األلعاب اإللترتكنية العةيفة اليت م  شأهنا أف يؤذم الشفل.

قيػة ضػػ   اػبل ضػد العةػػفك مػع ية يػة القػي  ككبػ  نػ هب ألألعػد مػ  هػ ا كهػػ  الع ػل للػى يػةكلج األفتػار
 ألةامج األلعاب اإللترتكنية.

ي  ثػػل مةاق ػػة األطفػػاؿ مػػ  ق ػػل ال الػػدل  ن كضػػع يػػداأل  ل ليػػةك مثػػل ربدلػػد أكقػػات اللعػػب كالػػيت ال      
؛ آيػػد أقصػػىك كأكقػػات فبارسػػة هػػ ه األلعػػاب ل فػػادم اللعػػب لػػيبلك لػػدـ إدمػػاؿ  ي جػػاكز سػػال ا ن اليػػـ 

رتكنيػػػة ن الغةفػػػة اػباصػػػة للشفػػػلك اػػػيف ال يصػػػعب مةاق ػػػة األكليػػػػاي يلػػػة الت  يػػػ ية أك يالت اللعػػػب اإللت
ل ػػػل آيات أطفػػػػاؽب ك كذبةػػػػب امػػػػ بلآه  لله ايػػػػف الةقالػػػػةك الػػػيت يع ػػػػي مػػػػ  اآلالت الةا جػػػػة لةػػػػد األطفػػػػاؿ 

 ؼب ارسة األلعاب اإللترتكنية كرب يلها م  االنرتنيت. 
ألعةػ اف "األمػ  األسػةم"ك لطػةح اؼبهػاـ الة ي ػية  عبد العزيز بن سليمان احلوشانكن مقاؿ للدآ  ر       

لؤلسػػةة مػػ  الةاايػػة الرتأل لػػة كالةف ػػػيةك ايػػث لت ػػ  دكرهػػا اذبػػاه م ػػػؤكلي ها اإلشػػةافية للػػى يةأليػػة األألةػػػاي 
دامل نشاؽ ربقيق غالة ي  يس كيقِ  األطفاؿك مع ازباذ مةػاخ يةألػ مو اػيٌو ؽبػ ا الشفػل لل قالػة مػ  اكبةافػس 

نع ي األسةة هي اي  اال   الي ال م ل   م  مبللػس ربقيػق ضبالػة الشفػل مػ   . ؽب ا 2ةكال ق ع ن اعبةيب
آل متةكهك ماصة الشفل ن اجمل  ع اعباا ةمك مع ما نطهده م  يش ر غ  م   ؽ لل سا ل ال تة ل  يػة 

 كؾباالهتاك كاليت يعد مشةا للى م  ع ليها ن ااؿ س ي اس خدامها كاإلفةاط مةها. 
جمل  ع اؼبدُ كال لشات الية ي لية األكلياي كأطفاؽب  م  مبلؿ اإللبلـ كاليامج كضبػبلت ال  ليػةك للى ا

م  مش رة األلعاب اإللترتكنية كماصة مثل لع ة اغب ت األزرؽ اليت قبػ  لةهػا أطفػاؿ ضػيااي مػ  ـب لػف 
 الدكؿك كل فادم ياثر أمشار األلعاب إلترتكنية أمةل ن اؼب  ق ل.  

 
                                                           

-األلعاب/https://alarab.co.ukك  2017/ 03/09األلعاب اإللترتكنية اا ا ألا الشفل كأسةيسك صييفة العةبك  1
 كأسةيس-الشفل-ألا-اا ا-اإللترتكنية

-http://www.al .20/03/2009ك 13322األسةمك ل د العالا أل  سلي افك اعبالةةك العدد األم  2
jazirah.com/2009/20090320/rj8.htm 

 

http://www.al-jazirah.com/2009/20090320/rj8.htm
http://www.al-jazirah.com/2009/20090320/rj8.htm
http://www.al-jazirah.com/2009/20090320/rj8.htm
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 :قاامة ادلرااع
 : الكت 
 .2005مي ةك دار ال ياب القاهةةك أاألسةة كاؼبدرسة كاإللبلـ  األة مة    -
 الثالث.معاذك اجمللد  اإللترتكنيةك اغب صاؼب س لة العةألية  اإللترتكنيةك األلعاب -
 ل ةافك الدار ال يضاي: أل كتك ك2ط اؼبةآا الثقان العةيب للي اةبك ادلث الةهاايت ف  اات الع ؼبة كمأزؽ اؽب لةك -

1995. 
دار  فاط ة ال عدم نباؿكك الشفل كاأللعاب اإللترتكنية لي ال سا   اإللبلمية اعبدلدة: ألا ال  لية كل ق ال أث  -

 دكف ذآة أللد كسةة الةطة. اػبليج:
 .2005 العاؼبي لدراسات كأحباث الت اب األمضة: لي ياكك اؼبةآا 1ط م ل د زالد الش يبكك الع ؼبة كال  اس  اجمل  عي ن ال ط  العةيب -
.  la famille et l’école; encyclopédie de la sociologie Jack sabran, librairie larousse; 

paris,1975 - 
 :ادلقاالت 
س تطاؼ اك رلب اغب يين الع ضيك مؤسبة كاقع األسةة ن اجمل  ع: يطخيص لل طتبلت  كاال   اليةكاقع ال ةطئة  -

    .  2004س   ي  28-26لا مشاكمصةك  ل ياسات اؼب ا هةك
مؤسبة كاقع األسةة ن اجمل  ع: يطخيص  أضبد ل د هللا زالدك كألعد اغبداثة األسةة ن لاي ما أكاصةيفت   - 

 .2004س   ي  28-26مصةك  لا مشاك س تطاؼ ل ياسات اؼب ا هةكالل طتبلت ك 
 . 1998ك 9 لدد ؾبلة العلـ  اإلن انيةك الدل  ـب ارك ؿبيك اؼبفهـ  كاألهداؼ: اال   اليةال ةطئة  -
 ك2009 مام ك04اعباا ةك العدد ستيتدةك رشيد ط اؿك ؾبلة العلـ  اإلن انيةكك ال ةطئة اإلسبلمية األسةلة -
كاؽبايف الةقاؿ  اإلنرتنيتيصاؿ ألا اآللي كاألألةاي (كسا ل ال تة ل  ية  اغبدلثة كأتث ها للى اال  - .309.307ص

يصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةة أايـ اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ: اال كلادؿ ل سف طاكس كازم م  ةكك مب ذ ا )
    .2013أفةلل  09/10
 ي فيقكي فيق ل د اؼبةع   مؤسبة الشف لة ن لاي م غ  ك دم دمحم ألةآاتك "يماؿ كأمشار"ك االفرتاضيةاألطفاؿ كالع اي  -

   الية . ل  اؼبة دل العةيب للعلـ  اال05/2009/ 19-18 فبلتة ال يةل ك اعب عية ال يةلةية ل ة ية الشف لةك
  .23.30ك 24/03/2018كاإلن انية أطلع لليس لـ 

 صيلةةكغةيب  رِك فالاةكك ألةانمج ل  اصل مع األألةاي) اقرتاحكس ل ال دمل ( األسةةمع قات ال  اصل اإلهبايب دامل  -
 االيصاؿ/ اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ  اال   الية/ق   العلـ   كاال   الية امعة قاصدم مةلح آلية العلـ  اإلن انية 

  .2013أفةلل  09/10ك  دة اغبياة ن األسةة أايـ 
طاكس كازرم كلادؿ ل سفك اؼبل قى ال طين األألةايك ك  اآللي ألا االيصاؿ للى كأث ها اغبدلثة ال تة ل  يا كسا ل -

 . 2013األةلل  10-09ك  دة اغبياة ن األسةةك  االيصاؿالثاُ ا ؿ: 
 األطروحات ورساال ادلااستَت:    
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ك أنف ه هباأليات األلعاب اإللترتكنية اليت يبارسها أطفاؿ مةاليت الشف لة اؼب أمةة كاؼبةاهقة كسل ياهتا م  ك هة نظة اؼبعل ا كاألطفاؿ إ -
 .2016اير أ اؼبةاهج كطةؽ ال درلاك  امعة الطةؽ األكس ك ما    ك سارة ؿب  د ل د الةضب  ضبدافك

 .2013ل اس س يتك دراسة ميدانيةك أألةلل ك ألدكلة الت لت -األلعاب اإللترتكنية كلاكؼ األكالد ل  الدراسةك ن ا ج ال ؿ  -
فبلؽ أضبدك الشفل اعباا ةم كألعاب فيدل ك دراسة ن القي  كال غ ات أطةكاة دآ  راهك  امعة اعباا ةك زبصص للـ   -

 . 2009 -2008اعباا ةك  كااليصاؿاإللبلـ 
ليةة م  األطفاؿ اؼب  درسا لعباا ة  ىأثة األلعاب اإللترتكنية للى ال ل آيات لدل الشفلك دراسة كصفية لل -

ك ما     ن للـ  اإللبلـ   .2012ك كااليصاؿالعاص ةك ق لدر مِة
ألعاب فيدل  كأثةها للى اغبد م  فبارسة الةطاط ال دُ الةايضيك دراسة ما    ك  امعة اعباا ةك زبصص اإلرشاد  -

 .2008مبةكد ألط ك اعباا ة ك الةف ي الةايضي
 ا : الوابغرافي 
اؼب ض   قان ف  1984ل ني   9اؼب افق  1404رمضاف  9اؼبؤرخ ن  11-84القان ف رق  اعباا ةلةك قان ف األسةة -

 https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf.لئلطبلع لليس ..2007اؼبعدؿ كاؼب     األسةةك
-   http://www.worldfamilydeclaration.org/assets/translations/WFD.Arabic.pdf   اإللبلف العاؼبي لؤلسةة

  10.00ك 24.05.2018
   /http://www.academia.edu/6629976كالعياشيك الطةاآةإً  األسةة ن ال ط  العةيب: يفاؽ ال ي ؿ م  األأل لة-
- http://dspace.univ اعباا ة األسةة كمفه مها الرتأل مك دكف ذآة صااب اؼبة عك  امعة اعبلفةك - 

djelfa.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/     
 /http://mogadishucenter.com/2013/09 مؤم كال هاب للي  كأهدافهاك ل د كمصا صهامفه مها  اال   اليةال ةطئة  -

 .15.30ك22/03/2018
-ك-مة جات-ام  ار/http://www.swalif.net 18/05/2018 يك اترلخ اإلطبلع   دلةك أضبداأللعاب اإللترتكنيةك نظةة أآثة  -

        ماصة-يغشيات
  http://learning-otb.com/ games لا طة أللهيش الع ةم  ؤك األلعاب اإللترتكنيةك مفه مها كيصةيفاهتا-
للى   هػ19/10/1432  2011. ا اس عةاضس أل ارلخكاجلارودي حسُت، األطفاؿالعاب الت  ي ية للى  أضةار-

  29/05/2018أطلع لليس لـ   http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic الةاأل 
 30/05/2018ك ا اإلطبلع لـ  2014أآ  ألة  19دايان ادارةك  أل ارلخ  كاالفرتاضياأللعاب اإللترتكنية كالعةف -

https://www.lahamag.com/article   -اإلفتراضً-العنفك-اإللترتكنية-األلعاب 
 .13.30للى ال الة  https://www.hiamag.com/  29.05.2018ل  لع ة اغب ت األزرؽ  - 
ك م قع اعبالةةك ك " اغب ت األزرؽ" لل ه  أركاح األطفاؿ فاا ركه - ك http://www.aljazeera.net   29.05.2018 رماح الدلق ُ 

14.00. 
-http://www.al.  20/03/2009ك 13322العالا أل  سلي افك اعبالةةك العدد  األسةمك ل داألم  -

jazirah.com/2009/20090320/  
-اا ا-اإللترتكنية-األلعاب/https://alarab.co.ukك  2017/ 03/09األلعاب اإللترتكنية اا ا ألا الشفل كأسةيسك صييفة العةبك -
 كأسةيس-الشفل-ألا

www.startimes.com/  اؼبةاهقة كالعةف. 
 مقاالت ارااد 
 .2017دل  ي  11ضبيش ساميةك  ةلدة اغب ارك أل ارلخ   كلع ة اغب ت األزرؽ كم  ه  ضياايهاقيقة  -
  روبوراتج 
 . 14/12/2017لتةمي دالؿك ركأل راتج قةاة اإلذالة األًك اعباا ةلةك  كلع ة اغب ت األزرؽ يارع االة م  اػب ؼ كاؽبلع لدل األطفاؿ كاؼبةاهقا -
 

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf
http://www.worldfamilydeclaration.org/assets/translations/WFD.Arabic.pdf
http://www.academia.edu/6629976/
http://mogadishucenter.com/2013/09/
http://www.swalif.net/اختبار-منتجات-و-تغطيات-خاصة
http://www.swalif.net/اختبار-منتجات-و-تغطيات-خاصة
http://learning-otb.com/%20games
http://learning-otb.com/%20games
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic%20أطلع%20عليه%20يوم%2029/05/2018
http://waelarabic.in-goo.com/t596-topic%20أطلع%20عليه%20يوم%2029/05/2018
https://www.lahamag.com/article%20%20%20-الألعاب-الإلكترونية-و
https://www.hiamag.com/
http://www.al-jazirah.com/2009/20090320/
http://www.al-jazirah.com/2009/20090320/
http://www.al-jazirah.com/2009/20090320/
https://alarab.co.uk/الألعاب-الإلكترونية-حاجز-بين-الطفل-وأسرته
https://alarab.co.uk/الألعاب-الإلكترونية-حاجز-بين-الطفل-وأسرته
http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
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 التحدايت اليت توااهها األسر ادلسلمة ادلهاارة ألوراب ادلانيا منوذاا 
 د. عبد احلق الكواين

 اجمللا األللى لل  ل ا أبؼبانيا
 
 

 مقدمة:
اغب د  رب العاؼباك كصلى هللا كسل  كلرؾ للى سيدان دمحم الةيب األمي األما كللى 

 يلس كصي س كسل  ي لي ا آث ا إً لـ  الدل 
 أما ألعد:

سبثل اض  اإلن اُ اؼب  يًٌا للعةصة  ا مه ا لل  ارها ٌل األسةة ن ال طةلع اإلسبلمي م قعرب
كسيلةن م  كسا ل ألةاي الطخصية اإلن انيةك للى أساس م يةؾ م  اغبةاف الةكايك  كلل  ارهاالعاطفيك 

فقهية كال طةلعية مشلت مةاال ألةاي كم  شبة ال   ال طةلع اإلسبلمي لألسةة ألرتسانة م  األاتاـ  ال
األسةة كأتسي ها كمةاال إن هاي كاإلهناي؛ آ ا أااط ها دبج  لة م  األاتاـ األمبلقية كاآلداب 

 ها.اؼب ؤكلية اذباهالطةلية؛ دبا لغ م م دأ 
َوَأْهِليُكْم اَنرًا َوُقوُدَها }اَي َأيرَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم اً: كه ا ما أآديس اآللة التةيبة ن ق لس يع

َها َمالِاَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال يَرْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم َويَرْفَعُلوَن َما يُرْؤَمُرونَ  {]التحرمي: النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليرْ
6]. 

ن طةلق  إنةا نليظ ػ ن ه ه اآللة ػ أف هللا س يانس ل  ث  لاطفة القا  ا للى األسةةك ليةخةط ا
ال خشي ك ل يقيق لةاصة ال قالة الداملية كاػبار ية م  ال ق ع ن انر  هة ك اليت رهب الللس س يانس 

 كيعاً مةها فص رها ألص رة قاسيةك آ ا ص َّر ق  ة القا  ا لليها.
َلَح ِمْن }َانَّاُت َعْدٍن يَْدُخُلونَرَها َوَمْن صَ كقبد ن اعبانب اآلمة اآللة األمةل ن ق لس يعاً: 

هِتِْم َواْلَمالِاَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ اَبٍب* َسالٌم َعَلْيُكم دبَا صَ  بَرْرُُْ فَِنْعَم آاَباِِهْم َوَأْزَواِاِهْم َوُذرِّايَّ
 .[23ُعْقََب الدَّاِر{ ]النحل: 

ال قالة كرب ل ا  لؤلسة اليت ل ل أرآاهنا دب دأجٌ  األسةم ن اعبةةك يص لة لل ن ه ه اآللة 
ك لؤلسةة م  ال  ايد كالشالةللى  كاس قام ه ك م  مبلؿ صبلاه  العقدم كالع ليك اؼب ؤكلية
 .صبيعها

ك ل جاكز الص رة األًك إً لث  فيها اؽب   كالعاا  ةاسك ال رسالة م  رألةا إً ل ـ إف هايا الص ريا 
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فيد أف اه  اـ ال طةلع ما لكه  ك فق  ألل لع ـ  األسةة للةفا ال ل يقيق الةهالة ال عيدةالص رة الثانيةك 
 .ألضا  صل لؼبص ل م ض ع األسةة اإلسبلمي لألسةة اللق صة للى اغبياة الدنيا ألل هبعل

 اليك إضافةن إً اعبهد الفةدمك م  أ ل هتيئة األ  اي اعبهد كه  ما لفةض لليةا أل ؿ اعب
الض انة ل يقيق اؼبةالة ال ايية  كالظةكؼ العامة اليت سبثل ال يئة اليت ية   فيها األسةةك كربقق ألفةادها 

ك إً العاملا ن اغبقل األزكاج  كال ج عات العا ليةضد االكبةاؼ كال ق طك كلعٌل اؼب ؤكلية ي جاكز 
كالفئة اؼبثقفةك م  اؼبفتةل  كالدلاة  اؼبةاآا كاعب عياتاإلسبلمية إً ؼبؤس ات كاؽبيئات ميك م  ااإلسبل

يل لعب للةقيهباد اػبشة اغبتي ة إلن اذباه ال تامل ةطدكف هنضة األمة كلع ل ف كاؼب ٌلغاك ال ل  ل
اج كالاك ات ن لبلقاهت  ألف اؼب ألة ي عدل األلي كاألمهات ن لبلق ه  أبكالده  كاألزك ك اؼب ل 

كضبلها لؤلمانة كمطعل الدل ة العامة  ان يشلعاهت لأل ياؿ اؼب عاق ةك ألل ي صل لعبيل أل عضه  ال عض
 م قفها م  الصةاع األألدم ألا اغبق كال اطل كاإليباف كالتفةاف.ك كن كسبثيل رسالة اإلسبلـ

لي ن دامل ال بلد اإلسبلميةك فإهنا ي  ثل كإذا آانت اؼب ؤكلية آ  ةن كشاملة ن ال اقع اال   ا
ايث يعيش األسةة اؼب ل ة ن ال ياؽ األكريب لددا م  ك كأكضح ن ال بلد األكرأليةألطتل أق ل كأآي 

ال يدايت اليت هتدد أمةها كاس قةارها ككادهتا؛ كذل  حبت  أهنا يعيش ن ؾب  عات قد ا  ت مة  
كرة اترىبية رؤل ها ا ؿ  دلية العبلقة ألا الدل  كالدكلة أك فرتة ط للة؛ كدب  ب سياقات ماصة كص  

الدل  كاجمل  عك آ ا ا  ت رؤل ها ن لدد م  األطةكاات اليت ؽبا لبلقة لعبانب اال   الي آ  ألة 
ألعدد اؼب اكاة ألا الة ل كاؼبةأةك كم ألة اغبةلة الفةدلةك كاغبق ؽ الطخصية....كغ ها م  اؼبفاهي  اؼبةي شة 

اغبق ؿ اؼبعةفية كالعلـ  اإلن انية؛ فقةةت للى ض ي ذل  ق انا كنصت ن دساي ها للى ه ه م  
 الةؤل.

آ ا ألةت ق هتا االق صادلة للى يص رات ال يليظ كال زبضع للةص ص الطةليةك كيشالب ه ه 
يارات الدكؿ اؼب ل ا ال ل  لعيط ف ن ه ا ال ياؽ كل   طة ف ه ه األكطاف أف ىبضع ا ؽب ه االم 

كأف ليهة ا ل  اندما ه  ألق  ؿ ه ه األطةكاات كال خلي ل  آل االم يارات كالقةالات اؼبعارضة؛ كل   
 آانت م ةية للى قةالة دلةية كرؤلة لقدلة.

لةضاؼ إً ذل  أف األلةاؼ األكرألية كالعقل اعب عي األكريب قد ي اضع للى يص رات ل ةاي األسةة 
 ل ةاي األسةم ن اجمل  عات اؼب ل ة.كالعبلقة ألا أفةادها زبالف ا

ن ظل ه ا ال اقع ن ض ي ه ه اؼبعشيات كال ىبفى أف ربقق األم  األسةم لؤلسة اؼب ل ة  
-؛ س اي أيعلق اغباؿ لألسة األكرألية األصيلة اليت يق ل للى اإلسبلـ كاغبقا ق ه  م  الصع لت حباؿ
أك األسة اليت يؤسا ن ه ا ال ياؽ؛ دبق ضى قدـ اإلقامة أك  -كهي ن ياالد م   ة كملي ظ

لآ  اب اعبة ية أك أك األسة اؼب ل ة اليت يلجأ اضشةارا للعيش ن ال ياؽ األكريب أل  ب ظةكؼ 
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ال ضع ن ألعض ال بلد اإلسبلمية؛ آ ا ه  الطأف للة  ة ل  راي كالعةاؽ اغبةب كلدـ اس قةار 
 .-فةج هللا لةها يما-كافغان  اف كغ ها م  ألبلد اإلسبلـ 

التحدايت اليت توااه "كن ه ا اإلطار أضع ألا ألدلت  ه ا اؼب ض ع ال م مصص س لدراسة 
الواقع والتمظهرات  :ادلسلمة أبورواب األسرة ؛ أو "واقع أمن-األسرة ادلسلمة أبورواب أدلانيا منوذاا

"كه  ؿباكلة لتطف ال  ار ل  ألعضو م  ال يدايت التث ة اليت هتدد أم  األسةة -أدلانيا منوذاا-
اؼب ل ة ن أللد اؼبها ةك كذآة ل عص الة اذج ال ش يقية آلاثر ه ه ال يدايت للى األسة اؼب ل ة ن ه ا 

لدؽ انق س اػبشة غبطد نب  ال ااثا كالدارسا كالفاللا لدراسة  ال ياؽ؛ أ لي فيها ال ضع ال م
ه ه الظاهةة كربليلها؛ لدراسة س ل م ا هة ال يدايت كؾباهبة اؼبخاطة اليت هتدد م ا هة األسةة اؼب ل ة 

كل ضع اػبش  اعب الية كاقرتاح اغبل ؿ اؼب تةة ل يض  ال سا ل ل فادم كاجمل  لات اؼب ل ة ن أكركلك 
 ل ق ع ن االكبةاؼ.ا

 يثا كماسبة؛ مصصت مك  كقصد صبع أطةاؼ ه ا اؼب ض ع ق  ت ال يث إً ه ه اؼبقدمة
ال  هيدك كلة نت اؼب يث ألكؿ: لل يدايت اليت ي ا س األسةة اؼب ل ة ن اؼبها ةك كمصصت اؼب يث 

  ض   مبلصات كاقرتااات.الثاُ ل ياف أن اع األسة ن ال ياؽ األكريب ككاقع أمةهاك مث م  ت خباسبة ي
 .كهللا اؼب فق كاؽبادم إً صةط م  قي 

 
 

 ادلبحث األول: التحدايت اليت توااه األسرة ادلسلمة يف الداير األوربية:
 ادلطل  األول: التحدايت اخلاراية:

 :كرا  (القانوين) الدستورياإل الفرع األول: 
)؛ أف 3811-3651كالثام  لطة(فقد آاف م  ياثر لصة ال ة لة ن القةنا ال األع لطة 

ام ارت الدكؿ األكرألية م دأ فصل الدل  ل  الدكلة كاجمل  ع؛ ايث ام ارت الدكؿ األكرألية مةهج 
 العل انية للى در ات م فاكية كم  الةة فتانت مةها:

؛ كهي يل  الدكؿ اليت ي يقيد دكر التةي ة كالدل  ن 1دكؿ "األنظ ة اؼب ه ية" -أ
؛ آ  لتة 2ي   ع فيها التةي ة كاؼبؤس ات الدلةية إبمتاانت كاسعة"اجمل  ع "ايث 

 . 1الدامبارؾ كال  لدك كفةلةداك كاؼب لتة اؼب يدةك كل آ    رغ كالي انفك كاست يلةدا...

                                                           

 .65انظة: حبث" ال طةلعات األكرألية كاةلة الع ادة كاإلسبلـ: ي ايد ال طةلع للى الصعيد األكريب"ك ل  يفاف ليب ؛ ص   1
 65انظة: العل انية ربت اجملهة ص   2
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أك دكؿ لعل انية اعبا ية؛ ا ب يع   الدآ  ر  2دكؿ"أنظ ة الفصل اؼبةف" -ب
لة كألا اجمل  ع غ  أهنا يضشة ل قـ  ألعقد ؛ كهي الدكؿ فصلت ألا الدل  كالدك 3اؼب  م

ايفاقيات م  الش ا ف الدلةيةة ن ألعض اه  امات اجمل  ع كم  أمثلة ه ه الدكؿ: 
 .4إس انياك كالييغاؿك كإلشالياك كأؼبانياك كه لةداك كالة  اك كإلةلةداك كأللجيتا

" -ت لعل انية أك ما اصشلح لليس الدآ  ر اؼب  م ل 5دكؿ "أنظ ة الفصل الصاـر
الطاملة؛ كهي الدكؿ اليت رباكؿ الفصل ال اـ ألا الدل  كاجمل  ع اؼبدُ كيع ي صبه رلة 

 فةن ا الة  ذج ال ايد كالفةلد ن ه ا ال اب ألا الدكؿ األكرألية.
كأيبا آاف ن ع الفصل فقد آاف ؽب ا ال يدم أثة آ   ن ألةاي األسةة ن أكركل للى أسا 

غباآ  دلينك كال الةظاـ اعب عي دلينك كذل  لت ف ه ه الدكؿ ال زبضع لةظاـ دلةية؛ فبل الةظاـ ا
ضع الدل  غبت  القان فك كلليس فاغبت  كالقضاي كالرتألية الدليةة ن اغبياة كاجمل  ع  دلين ألل زبي

 مةعدمة.
سػبلـ أف يعيش "ازدكا ية طةفاها ان  ػاي لئلكم  ياثر ه ا ال يدم للة  ة لؤلسةة اؼب ل ة ن أكركل 
 .6كقي س م   هة كمض ع ل لشاف غ  سلشانس م   هة أمةل"

 الفرع اليناين: اإلكرا  القضااي األوريب:
خبػػػػػبلؼ مػػػػػا لليػػػػػس اغبػػػػػاؿ ن الػػػػػدكؿ اإلسػػػػػبلمية الػػػػػيت سب ػػػػػاز أل عػػػػػدد القضػػػػػاي للػػػػػى أسػػػػػاس ال  ييػػػػػا الػػػػػدلين 

كالقضػػاي كلاكمهػػا لتػػل اؼبػػ اطةا ك فػػإف مػػ   اؼب ػػادئ البلزمػػة ن الػػداير األكرأليػة؛ كاػػدة القػػان ف 7كالشػا في"
ن الػػػػػداير األكرأليػػػػػة لمػػػػػ بلؼ مللهػػػػػ  كأدايهنػػػػػ  كمةػػػػػاهجه ؛ فػػػػػبل ل ػػػػػ ح ألم آػػػػػاف أل جػػػػػاكز القػػػػػان ف كال 

كه  ما لؤثة ألطتل آ   للػى أمػ   االلرتاض لليس؛ كل  آانت ي عارض أاتامس مع أاتاـ دلةس كشةل س؛
 هناي؛ كلعل م  أألةز مظاهة ه ا ال يدم كياثره؛األسةة اؼب ل ة س اي أيعلق األمة لإلنطاي أك لإل

                                                                                                                                                                      

ل: أم ؛ ض   اإلسبلـ ن أكرك 99-98انظة: مقاؿ "اؼب ل  ف ن أكركل أماـ ؿب  البل تية" ألليتا سيغل س غ ميا آية  ك؛ ص  1
؛ Stephane Papiمب ذجؤ. أل صةؼك كانظة: حبث" ال طةلعات األكرألية كاةلة الع ادة كاإلسبلـ: ي ايد ال طةلع للى الصعيد األكريب"ك 

 .68-65ص 
 .65انظة: حبث" ال طةلعات األكرألية كاةلة الع ادة كاإلسبلـ: ي ايد ال طةلع للى الصعيد األكريب"ك ل  يفاف ليب ص   2
  ذل : آ اب العل انية اعبا ية كالعل انية الطاملة لع د ال هاب اؼب  م.انظة ن  3
؛ ض   اإلسبلـ ن أكركل: أم 99-98انظة: مقاؿ "اؼب ل  ف ن أكركل أماـ ؿب  البل تية" ألليتا سيغل س غ ميا آية  ك؛ ص   4

: ي ايد ال طةلع للى الصعيد األكريب"ك ل  يفاف ليب ؛ مب ذجؤ. أل صةؼك كانظة: حبث" ال طةلعات األكرألية كاةلة الع ادة كاإلسبلـ
 .71-68ص
 .65انظة: حبث" ال طةلعات األكرألية كاةلة الع ادة كاإلسبلـ: ي ايد ال طةلع للى الصعيد األكريب"ك ل  يفاف ليب ص  5
اجمليد الةجارك ض   اجمللة العل ية حبث مقاصد الطةلعة ن أاتاـ األسةة م  هة ألاتاـ األسةة اؼب ل ة ن الغةب؛ للدآ  ر ل د  6

 .70لل جلا األكريب لئلف اي كال ي ث العدد ال األع ص
 ؛ أل صةؼ.34انظة: كب  فقس  دلد لؤلقليات؛ أتليف صباؿ الدل  لشية دمحمك ص 7
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فقػػداف األسػػةة الت ػػ ة كال فتػػ  األسػػةم كاػببلفػػات الاك يػػة مػػع لػػدـ ك ػػ د اػػاآ  الطػػةلية التافيػػة الػػيت 
يةظػػػػة ن مطػػػػتبلت اؼب ػػػػل ا مػػػػ  مةظػػػػ ر شػػػػةلي إسػػػػبلميك كإذا ك ػػػػدت عبػػػػاف ربتػػػػي  ماصػػػػة لؼبةاآػػػػا 

 ؛ كم  مظاهة ذل :الغال ية م  اؼب ل ا اؼب ياآ ا إليساإلسبلمية فلؤلسف ال لةصاع غبت ها 
إلقاي االل  ار للطةكط الدلةية ن لقد الاكاج م  اشرتاط؛ لػدـ الػاكاج مػ  االدلةػا كاؼبطػةآاك أك زكاج  -

 اؼب ل ة فب  ألدؿ دلةس أك غ  اؼب ل  مشلقا.
 اضعاؼ رائسة األب أك الاكج لؤلسةة كالعا لة ( الق امة). -
 .ألألةاي الةاذبا ل  لبلقة غ  شةلية لع يكف دب  ب القان ف اؼبدَ األكرك ى أألةايا شةلياأف ا -
ال  ػػاد الشػػبلؽ اؼبػػدُ الػػ م وبتػػ  ألػػس القاضػػي غػػ  اؼب ػػل ك كلل ػػاٌ لػػدـ االل ػػداد للػػ لفظ للشػػبلؽ  -

 .إالألعد صدكره م  القضاي اؼبخ ص ن ااآ  األكرألية
 .ل  فةاش الاك ية (اعب اع) دب  ب القان ف ميف شايتاق اؼبةأة ن االم ةاع  -

 كغ ها آث ؛ كاػببلصة أف ه ا افتةاه لف ح ال اب للى أمةل  اثةا:
 ف ح ال اب ل أسيا أسة للى شفار  ةؼ هارك كأساس هش غ  م ا. -أ

 ف ح ال اب أما إهناي األسة ألدَ األس اب كأصغةها. -ب
م  أأل اب هػدـ األسػةة كلػدـ اسػ قةارها كاسػ  ةارها؛ فضػبل لػ  اضػشبللها كالىبفى أف آبل ال الف ليعداف 

 دبهامها ن إطار اعب الة اؼب ل ة الية كاألمة آتل.
 الفرع الينالث: اإلكرا  التنظيمي:

اؼبقصػػ د لإلآػػةاه ال ةظي ػػي مػػا يفةضػػس اؼبؤس ػػات للػػى مػػ  لةاتدهػػا؛ مػػ  إلاامػػات هبػػب اػبضػػ ع ؽبػػا؛ كقػػد 
ت ال ةظي يػػػة مطػػػةكع قػػػان فك كقػػػد يتػػػ ف قػػػان ا دامليػػػا؛ كإف ي لػػػةص لليػػػس ن قػػػان ف يصػػػ  هػػػ ه األآةاهػػػا

 الدكلة؛ كم  أمثلة ذل  مثبل؛ إلااـ اؼبؤس ات ال علي ة ن ال بلد األكرألية ؼبا للي:
يلػـا الف يػات كالطػػالت اؼبػ اد ال علي يػة اؼبدرسػية؛ ايػث اإللػااـ لل ػ ااة لػئلانث؛ آ ػادة أساسػية مػ   -أ

 اة مع ال آ ر.لل  ا
/ أك الرتل يػػػػػػػػػة اعبة ػػػػػػػػػية Sexuell Aufkärungادة ال ثقيػػػػػػػػػف اعبة ػػػػػػػػػي اإللػػػػػػػػػااـ دبػػػػػػػػػ -ب

Sexualerziehung ؛ مػػػع العلػػػ  أف لل ػػػدرس الػػػيت لػػػ   يدرل ػػػها مػػػ  ألدالػػػة الصػػػف الةاألػػػع األ ػػػدا ي
آػل سػػؤاؿ   اغبةلػة ن يقةلػػب اؼبعل مػات لل بلميػػ  للصػ رة كردبػػا دبقػاطع الفيػػدل ك كلػس اغبةلػػة ن اعبػ اب للػػى

ل لقاه م  ال بلمي  كهػ  مػا لعػين أنػس وبصػل أف يتػ ف اؼبعل مػة اؼبقدمػة لؤلطفػاؿ كالف يػات غػ  م ةاسػ ة مػع 
در ػػػة نضػػػ  ه  كسػػػةه ؛ كال اقػػػع لطػػػهد اآلاثر ال ػػػل ية للرتأليػػػة اعبة ػػػية ألألةػػػاي اؼب ػػػل ا ماصػػػة ن الػػػ بلد 

الطػػ اب ذآػػةاان كإاناث ن لقػػايات ماصػػة األكرأليػة؛ كهػػ  مػػا كقفػػت لليػس شخصػػيا ألفػػ ح الةقػػاش كاغبػػ ار مػع 
 معه  ن ه ه الداير.

اإللػػػااـ للػػػةابلت اؼبدرسػػػية لل ةػػػات كاألكالد الػػػيت يتػػػ ف ـب لشػػػة ألػػػا الػػػ آ ر كاإلانث كل ػػػافة فيهػػػا  -ت
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ال بلمي  مع ألعض اؼبطةفا الرتألي لا كاألساي ة _غ  اؼب ل ا_ م افات ط للة كلقي  فيها ال بلميػ  ألػا 
ـ إً أس  ع آامل؛ كاػبشػة فيهػا لت ػ  مػ  ايػث االمػ بلط اغباصػل فيهػاك كأهنػا غال ػا مػا يتػ ف ثبلثة أاي

 ل بلمي  ن س  اؼبةاهقةك مث إف اؼبطةفا اللعةف ف قالدة ه ا ابلؿ كذاؾ اةاـ.
ن ألػػع الػػػدكؿ األكرأليػػة أك ن ألعػػض كالايت ألعػػػض  اإللػػااـ خبلػػع اغبجػػاب ن اؼبػػػدارس كأثةػػاي الع ػػل -ث

 .الدكؿ
 طتل ه ا اإلآةاه ربداي آ  ا ن ؾباؿ يةألية األسةة لؤلألةاي للى ألعض يعالي  اإلسبلـ كأاتامس.كل

 الفرع الرابع: اإلكرا  االاتماعي:
للخص لةا الدآ  ر ل د اجمليد الةجار ه ا اؼبعشى فيق ؿ:"كؼبا يةخةط األقلية اؼب ل ة ن سياؽ اجمل  ع 

ل   دها ال ي  شيع مةس فتاآاك مه ا لت  اج س كام دادهك فإهنا ال م يعيش فيسك كه  البةاط ضةكرم 
ذبد نف ها ن آث  م  اؼب اقع ربت سلشانس ق ةلة لل ج  ع في ا اس قة لليس م  أمباط ن ال عامل 
اال   اليك كؼبا آاف آث  م  ه ه األمباط ىبالف األاتاـ الطةلية إف ـبالفة مةع قاطعة أك ـبالفة مةع 

ألقلية ؼب ل ة إف هي البةطت فيها س جد نف ها ن مةشقة اؼب ة لات الطةليةك كإذا ما ـبففك فإف ا
طي قت األاتاـ الطةلية للى األقلية اؼب ل ة ن معامبلهتا اال   الية اػباضعة ل لشاف اجمل  عك فإف 

 ذل  قد لؤدم إللى صبلة م  اإلاةا ات.
العبلقة ألا األفةاد أك ألا الفئات  ةاي ما  كم  يل  اإلاةا ات ما قد لرتيب أاياان م  ي ية ن

وب ب للى أنس اس ه ار لؼبطالةك أك اس هانة لللياقة ن اؼبعاملةك أك يتي كاس عبليك كذل  للى س يل 
اؼبثاؿ اية ا اللطارؾ اؼب ل    انس أك زمبليه أك أصدقايه أك أصهاره م  غ  اؼب ل ا ن مةاسي  

 1الزبل  م  ـبالفات شةلية..."أفةااه  كأيةااه  اليت قد 
 :للمسلمُتنظرة اجملتمع األوريب الفرع اخلامس: 

ي  ػػػ  نظػػػةة اجمل  ػػػع األكريب لئلسػػػبلـ كاؼب ػػػل ا ألةظػػػةة سػػػيئة ن ل  مهػػػا؛ كهػػػ  مػػػا أظهةيػػػس لػػػدد مػػػ  
الدراسػػات كاالسػػ شبللات اػػ ؿ اإلسػػبلـ كاؼب ػػل ا؛ ن لػػدد مػػ  اؼب اضػػيع؛ ايػػث لع قػػد األكرأليػػ ف أف 

ك كمػػاهي 2اإلسػػبلـ فيهػػا م خلفػػة كر عيػػة كمػػ  هػػ ه اؼب اضػػيع: هػػل اإلسػػبلـ ل  افػػق مػػع الديبقةاطيػػةيعػػالي  

                                                           

 .203-202انظة: فقس اؼب اطةة لل  ل ا ن أكركل للدآ  ر ل د اجمليد الةجار ص   1
 اي ن إس شبلع للةأم ن الة  ا آطف أف أآثة م  نصف اؼب اطةا ل خ ف ف م  الدل  اإلسبلمي كآطف االس شبلع ل  ال قاد   2
% م  اؼب  شلعة يراؤه  أف اإلسبلـ يبثل مشةنا للى الغةب كللى ما ال ادكا لليس م  أمباط اياةك كرأكا أف الدكؿ اإلسبلمية ي    54

% فب  مشله  71ألا الة اؿ كالة ايك كقاؿ  ؼب طددة كال خلف كرفض الق  ؿ للةأم اؼبخالفك كيفاكت اغبق ؽالقي  الدلةية ا أل يادة
ف االس شبلع إف اإلسبلـ ال ل فق مع القي  الغةألية آالديبقةاطية كاغبةلة كال  امحك ككصف ا اجمل  عات اإلسبلمية لل طدد الدلين كال خل

نقبل ل  م قع اعبالةة ؼب ل ا ال ل أقل  ف ألطتل آاؼ مع ق الد كأنظ ة اغبياة ال ا دة ن اجمل  ع"؛ % أف م اطةيه  ا72كالف ادك كال ي 
 ـ.9/4/2010اؼب افق -هػ  25/4/1431األم ار اعب عة 
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ك كمػػػػػا مػػػػػدل يق ػػػػػل اإلسػػػػػبلـ لقػػػػػي  اجمل  عػػػػػات األكرأليػػػػػة؛ كيفيػػػػػد آػػػػػل الدراسػػػػػات 1نظػػػػػةة اإلسػػػػػبلـ لل ػػػػػةأة
مػػ  ل ػػػـ  اجمل  ػػػع األكريب اػػػ ؿ اإلسػػػبلـ   كاالسػػ شبللات إً أف الةظػػػةة ال ػػػل ية هػػػي الغال ػػة كالشاغيػػػة

كاؼب ل ا؛ كلة ػع ال ػ ب ن ان طػار هػ ه الةظػةة؛ كلة ػع ال ػ ب ن ان طػار هػ ه الةظػةة ال ػل ية كفطػ ها 
 ـ؛ إً أس اب ثبلثة كهي:2011لؤلسف ألعد أاداث س   ي 

األصػ ات  ي ين ألعض ال ياسيا للخشاب اؼبعادم لئلسبلـ م  أ ل اغبص ؿ للى ن  ة أللى مػ  -أ
ايث ان عطت األاااب كاغبةآات الي ةية كالةازلة ألعد أاداث س   ي ن آػل الػ بلد األكرأليػة؛ االن خاألية؛ 

كيق ت ألعد األاداث اؼب بلاقة اليت قػاـ هبػا م شةفػ ف م ػل  ف ن الػ بلد األكرأليػةك آ ػا ا يغػ ل ها ألػ عض 
 ال ػػة ات األمػػ ة اؼباضػػية كآ ثػػاؿ للػػى ذلػػ  ال صػػةفت الػػيت لقػػـ  هبػػا البل ئػػ ف الػػ ل  ال جئػػ ا ألكركل ن

 Patriotischen Europäer"اةآػة 2012 أآ ػػ ألة/ األكؿ يطػةل  ألػةزت للػػى ال ػااة األؼبانيػػة ن

gegen die Islamisierung des Abendlandes" اؼبعةكفة ام صػارا بكPIGIDA )أكركأليػ ف 
 .2اؼبعادلة لل   د اإلسبلمي) أكركل أسل ة ضد كطةي ف

كاؼب ػػػل ا ألعػػػدـ اغبيادلػػػةك كاػبشػػػاب الػػػ م لهػػػدؼ إً  لقضػػػااي اإلسػػػبلـ كريبيغشيػػػة اإللػػػبلـ  األ -ب
إشعاؿ للعةصةلة كالتةاهيػة ن نفػ س األكرأليػا؛ كرمػا لػازكا هػ ا الػةأم لسػ ق اؽب  لػ عض اؼبفتػةل  الغػةأليا 

مػػػ  مةآػػػب الػػػةقص أك مػػػ  ذكم األصػػػ ؿ اؼب ػػػل ة الػػػ م وب لػػػ ف فه ػػػا مغل طػػػا لئلسػػػبلـك أك فبػػػ  لعػػػان ف 
في  ةػػػػ ف مشػػػػال لػػػػدا يا لئلسػػػػبلـ كيعالي ػػػػسك ككل ػػػػلش ف الضػػػػ ي للػػػػى ألعػػػػض ال صػػػػةفات الطػػػػاذة لػػػػ عض 

صػػػييفة  أرزك مػػػ اٌ ر ي ػػػة هيئػػػة األحبػػػػاث غبقػػػ ؽ اؼبػػػةأة اؼب ػػػل ة اؼبةطػػػ ر ن يقػػػ ؿ ال ااثػػػة؛ 3اؼب ػػػل ا..
GUARDIN :ال خػػػػلف كمبػػػ ذج  "أصػػػ يت اؼبػػػةأة اؼب ػػػل ة للة ػػػ ة للصػػػيافيات الغةأليػػػات مبػػػ ذج

كاس طػػػهدت ألػػػ عض التػػػػاي ات الغةأليػػػات كهجػػػ مه  اؼبتثػػػف للػػػى اؼبػػػةأة اؼب ػػػل ةك كي ػػػ شةد  كاالضػػػشهاد
 خٌلص مػ  هػ ا الػػدل  كلةػدما يػ خلص مةػس يألق ؽبا: "إف اؼبةأة اؼب ل ة ن نظة هؤالي الصيػفيا هبب أف 

   ال ااثػة مقاؽبػا أل قةلػة أف هػ ا ف  ؼ ي خلص م  اغبجػاب الػ م لغشيهػا مػ  رأسػها إً قػدميها"ك كزب ػ
اؽبجػػـ  م  ق ل الغةب ن اإللبلـ للى اؼبةأة اؼب ل ة غ  مػيرك كذلػ  آػ ف اؼبػةأة الغةأليػة يعػاُ التثػ  مػ  
اؼبطتبلتك كي  ايؿ ؼباذا ال ي  س األقبلـ الغةألية غبل مطاآل اؼبةأة الغةألية ألدالن مػ  ي  يػس الةقػد كاؽبجػـ  

 .4إً اؼبةأة اؼب ل ةؤ 
ان طػػػار آ ػػػب كركاايت مػػػ  مة  ػػػ ا لئلسػػػبلـ  فضػػػبل لػػػ  غػػػ ه ؛  لتيلػػػ ف اإلهتػػػاـ إلسػػػبلـ كأهلػػػسك  -ت

                                                           

؛ أل ف لض م  القةاة األًك األؼبانية INFRATEST DIMAPـ م  طةؼ شةآة 2014اس شبل ع للةأم األؼباُ أ ةم سةة   1
ن اؼبئة مةه ؛ انظة:  25ن اؼبئة مةه  نع ك ألية ا قاؿ  68ؤاؿ ال اٌ: هل اإلسبلـ لضشهد اؼبةأةؤ فتاف   اب ك طةح ال 

WWW.INFRATEST-DIMAP.DE 
 ؛أل صةؼ كزايدات.44-43انظة: اؼب ل  ف ن أكركل: اندماج ماضع إلآةاهات دكلية؛ عب سلا سياارمك ص  2
 ؛ أل صةؼ.177-137ل ص انظة: اعباليات اإلسبلمية ن أكرك   3

4 Unlimited Guardin june21,2002. They hate women , don,they ) ) (1) Arzu Merali 
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كلةآاكف للى يصةفات ماطئة م ةية للى ألةاؼ كيقاليد لطلةك كللتةه  لص ركهنا لؤلكرأليا للى أهنا مػ  
 يعالي  اإلسبلـ.

 ػػ ج ألا الػػ ل  قػػد "أث  ػػت العدلػػد  هػػل األكرأليػػا لإلسػػبلـ كيعالي ػػس؛ ف -ث
ي
مػػ  األحبػػاث أف أكلئػػ  اؼب

لصػػػةا ف ألةػػػ ع مػػػ  التةاهيػػػة كبػػػ  اإلسػػػبلـ لعرتفػػػ ف ن ال قػػػت ذايػػػس ألتػػػ هن  اللعةفػػػ ف شػػػئيا لل قةلػػػب أك 
لقػ م يلقػي ألاتػاـ اعبػاهاة كهػ  مػا لطػتل أرضػية مصػ ة لػارع اإلسػبلم ف ألياك ك ؛ 1لؼبشلق ل  اإلسبلـ"

يب؛ كالػػػيت ي تػػػػ ف ن يجػػػة اإللػػػػبلـ الػػػ م للصػػػق آػػػػل لةػػػف كفعػػػػل اؼبغل طػػػة الػػػيت يرتسػػػػخ ن البلكلػػػي األكر 
 .ISLAMISMOSإ ةامي لإلسبلـ 

 ادلطل  اليناين: التحدايت الداخلية:

اؼبقص د لل يدايت الداملية يل  ال يدايت كاإلشتاالت الةاذبة ل  يقص  اؼب ل ا ن ال ياؽ 
إصباؿ أه  ال يدايت في ا للي:؛ كيبت  األكريب ألصفة لامة؛ كاألسة اؼب ل ة ألصفة ماصة  

 ضعف التنسيق بُت ادلسلمُت : الفرع األول:

لدـ ال  افق ألا م  أه  اإلشتاالت كال يدايت اليت يؤثة للى يةشيد األسةة اؼب ل ة كق هتا كسباسعها؛ 
اؼبؤس ات اإلسبلمية ن مشة ل ل كاادة ذب عه  كذل  الم بلؼ اؼب اهب كال   هات كاللغات 

كه  ما لعتا الف ضى ن الع ل اإلسبلمي كلدـ ال ة يق؛ ألل أايةا الصةاع اغباد اغباصل  ؛كاعبة يات
ا ؿ الالامة؛ هبعل اه  امات اؼب ل ا  د  2ألا اعب الات اإلسبلمية"اليت يقرتح مقارلت م ةاقضة"

 . ؿبدكدة كضيقة كألعيدة ل  األكل ايت كاؼبه ات كاالنطغاؿ لل  افس كاإلغةاؽ ن اعبا يات

كلعل م  أألةز ذبليات ه ا ال يدم ام بلؼ اؼب ل ا ن ربدلد ألدالة رمضاف كاأللياد الدلةيةك كربدلد 
م اقيت الصل ات مص صا ن فصل الصيفك ه ا لدا مبلفه  ن ال  ثيل ال ياسي كال  ثيل ن ي ي  

 ـ  اؼب ل ا ن اؼبةاآا اإلسبلميةك كال ىبفى ما ل   س ه ا الضعف م  ن ا ج سل ية للى كاقع للى ل
ه ه ال بلد؛ كالش  أف االنطغاؿ هب ه اعبا يات كاإلغةاؽ فيها لت ف للى ا اب األل ايت اؼبه ة 
كمةها قضية األسةة اؼب ل ة؛ اليت يعد الل ةة األًك كاألساس ال م الىب لف اثةاف ن أف صبلاس لعين 

 صبلاأفةاد اجمل  ع كلشاايه  صبيعا.

 السياسي: التمينيلضعف الفرع اليناين: 
م  ياثر ضعف ال لي كاؼبطارآة ال ياسيا يضييع ؾب  لة م  اغبق ؽ كاؼبتاسب؛ مةها للى س يل 
اؼبثاؿ ال اغبصة؛ ال أث  ن اإللبلـك كاالس فادة م  اغبةايتك كآ ا االس فادة م  األم اؿ اليت زبصصها 

                                                           

 .117انظة: حبث مةاآا يت ل  اؼبةشدل  الدلةيا اؼب ل ا ن االرباد األكريب م اف ف لةك غالغ ا"ض   آ اب  اإلسبلـ ن أكركل ص   1
 .62-59انظة: ييارات اإلسبلـ ن أكركل: ال اقع؛ ليهبيت مارشاؿك ض   آ اب: اإلسبلـ ن أكركل: أم مب ذجؤ ص   2
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اؼب ل ا آ ةح اؼب ل ات اغبق ن اغبت مة للج عيات اػب لة كاال   اليةك كربقيق ألعض مشالب 
الدراسة كالع ل حبجاهب  كاقه  ن العشلة دبةاس ة األلياد الدلةية كاغبق ن ال ألح الطةلي لؤلضااي 

. .... 
كرغ  ما سجل للى ال ااة ال ياسة األكرألية م  ظه ر ل   ه م ل ة ضبلت اقا ب كزارلة كمقالد 

م ة؛ إال أف لبلقة ه ه األظباي كلؤلسف لإلسبلـ لبلقة ن ألةؼباانت الدكؿ األكرألية ن ال ة ات األ
 .1ص رلة كاظبية فق  ن الغالب األل 

 اتساع اذلوة بُت األايال:الينالث:  الفرع
أآي ال يدايت الدامليػة الػيت ل ا ههػا اآللي كاألمهػات كالػدلاة كاؼبفتػةل  للػداير األكرأليػة اي ػاع م  

ذبليػػات اي ػػاع اؽبػػ ة ألػػا األ يػػاؿ كالفػػ ارؽ اؼبعةفيػػة ن صػػف ؼ اؼب ػػل ا اؽبػػ ة ألػػا األ يػػاؿ أبكركلك كمػػ  
أبكركل؛ امػػػػػػ بلؼ أمبػػػػػػاط ال فتػػػػػػ  كامػػػػػػ بلؼ فبارسػػػػػػة ال ػػػػػػدل  أليػػػػػػةه ك كاالمػػػػػػ بلؼ ن ال قيػػػػػػد لل قاليػػػػػػد 

 كاأللةاؼ.
 كم  أألةز دال ل االنفصاؿ ألا األ ياؿ كأص ؽب  كيقاليدنبا للي:

ةلة مػ  أسػةة م ػل ة أزكا هػ  فةن ػي ف غػ  م ػل اك كهػ ا أف أآثة م  طب ة يالؼ ف اة  اا   -
كيقاليػػػده كألةافػػػس؛ لإلضػػػافة إً آ نػػػس زكا ػػػا  -اعباا ػػػةم–معةػػػاه االنفصػػػاؿ التامػػػل لػػػ  اجمل  ػػػع األصػػػلي 

 .2اةاما ألنس ـبالف لق الد الاكاج ن الطةلعة اإلسبلمية"
ر أسػػػئل س ب"مػػػا اتػػػ " ك"هػػػل أف أسػػػئل ه  الدلةيػػػة معقػػػدة مةآ ػػػة؛ فػػػإذا آػػػاف اعبيػػػل القػػػدِ لصػػػد -

الػػدال اف طلػػب ال عليػػل كاؼبقاصػػد اػػيف لػػ   هبػػ ز"؛ فػػإف أسػػئلة الطػػ اب األكريب يصػػدر ألصػػيغة "ؼبػػاذا" ك"ي" 
   آاف ال ؤاؿ ن قشعيات األاتاـ ألل كن األم ر الغي ية أاياان.

اػبش ػػاي نظػػةا لتػػ ف األ  ػػة ك  أف اؼبة عيػػة الدلةيػػة لةػػده  ن الغالػػب األلػػ  هػػي شػػ تة األنرتنيػػت -
ك خبػػبلؼ ال ضػػع لةػػد يل هػػ  ايػػث أف مػػة عي ه  هػػي مػػا لق لػػس إمػػاـ اؼب ػػجد أك الت ػػب الل قةػػ ف لغػػ ه 

 الفقهية للة  ة لل ثقفا.
نظةا لةطػاط اعب الػات اإلسػبلمية كال يػارات الفتةلػة ن ال ػياؽ األكريب  ألػا ية ع أمباط ال دل  ( -

ك أمػا اآللي ف ػدلةه  يقليػدم 3) فيا كم ػل يا ليياليػاإم اف كسلفيا ك هادلا ربةلػةلا كي ليغيػا كصػ
 ن الغالب.

                                                           

 517انظة: ال   د اإلسبلمي ن فةن ا: ال اقع كاآلفاؽ للدآ  ر م ل د ل يبةك  اؼب ل  ف ن األقشار غ  اإلسبلمية ص    1
أكركل مطاآلها كاألمشار ادقة ألعةكأل ها كإسبلمها للدآ  ر يةآي راألح ل امةك األقليات اؼب ل ة ن انظة: األقلية اؼب ل ة اعباا ةلة ن   2

  1020/ 3العاي ظةكفها اؼبعاصةة يالمها كيماؽباك  
ل أألةاي ك ك اػبلفية ال  سي ثقافية كاؼبة عية الدلةية لد62-59انظة: ييارات اإلسبلـ ن أكركل: ال اقع؛ ليهبيت مارشاؿك ص   3

 .200اؼبها ةل  م  الط اب اؼبغارألة ن أؼبانيا؛ ػب ي ة أل راس ض   آ اب: اإلسبلـ ن أكركل: أم مب ذجؤ ص 
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اؼب ل  ف اعبدد: ثقػاف ه  أكرأليػة لعيطػ ف صػةاع ال ش ػع للػى ال قاليػد كاأللػةاؼ كال قاليػد األكرأليػةك  -5
كألػػػةاؼ كيقاليػػػد اؼب ػػػل ا للػػػى امػػػ بلؼ  ة ػػػياهت  كأصػػػ ؽب ؛ الل قػػػاده  أهنػػػا مػػػ  الػػػدل ك كلل قػػػ ف مػػػع 

الثاُ كالثالث ن األسئلة كاؼبة عيةك ه ا م  ايث االصباؿ أٌما م  ايث ال فصػيل ربػت هػ ا الةػ ع اعبيل 
 أق اـ ثبلثة كهي:

الق   األكؿ: م  ؽب  م   ل لل ي رفيع كدمل ا اإلسبلـ ل  كلي كاق ةاع ألهن  ك دكا فيس ما لةفع 
 بلـ.ا هت ؛ كلع د الفضل ألعد هللا للتث  مةه  ن رب ا ص رة اإلس

الق   الثاُ:اؼب ل  ف اعبدد أل  ب زكا ه  م  م ل ات؛ ف ةه  م  لث ت للى اإلسبلـ ألعد ذل  
 أل  ب الصي ة الصاغبة أك ا   اعب ارك كمةه  لت في لالن  اب اؼبظهةم.

الق ػػػ  الثالػػػث: اؼب ػػػل  ف اعبػػػدد مػػػ  ط قػػػة الطػػػ اب الػػػ ل  ل  ةػػػ ف مػػػ  لػػػـ  إسػػػبلمه  هنػػػج اغبةفيػػػة ك 
 مةهج العةف.ال طدد كردبا 

 الفرع الرابع: ربدي االندماج اإلجيايب:
 لق ؿ الطيخ ل د هللا أل  أليس افظس هللا:"إف األقلية اؼب ل ة أماـ ثبلثة م اقف سل آية:

  االنعااؿisolation.لعين أف يعيش األقلية ن معازؿ كؾب عات : 
  االنػدماجIntegration ًأتثػ  كأتثػػة كاع أل ايػػس : نعػػين هبػا االػػة مػػ  ال فالػل اإلهبػػايب يطػػ  إ

ربػػ فظ فيهػػا األقليػػة خبصا صػػها كث األ هػػا كي ػػ ع  مػػ  األآثةلػػة مااايهػػا كإهباألياهتػػا إلهبػػاد فضػػاي مػػ  القػػي  
 اؼبطرتآة.
 ال كلفDissolution  هػ  االػة مػ  اكبػبلؿ األقليػة ن األآثةلػة كفقػداهنا لتػل مصا صػهاك :

 .1كإف ال سشية يدل  إً اؼب قف الثاُ"
ة م  ال   د اؼب ل  ن أكركل أف لدرؾ أنبية االنػدماج اإلهبػايب ن الة ػيج اال   ػالي كاؼبطػارآة اؼبة ظك 

للع ػػػػل ن آػػػػل القشالػػػػات؛ كهػػػػ  ن آػػػػل ذلػػػػ  م   ػػػػت ف ألػػػػدلةه  كاقفػػػػ ف للػػػػى اػػػػدكد رهبػػػػ  كقػػػػا   ف 
 لل ا  ات كاغبق ؽ اؼبة طة هب .

االنػػػدماج؛ لتػػػ هن  لةكنػػػس قةلةػػػا للػػػ كلف غػػػ  أف ال اقػػػع لطػػػهد أف لػػػددا مػػػ  اؼب ػػػل ا لةفضػػػ ف م ػػػدأ 
 كاالكببلؿ ل  الدل ك كه  ما لق م ظاهةة االنعااؿ كلع ق ظاهة اي اع اؽب ة ألا األ ياؿ.

 التعرض للتغرير والغواية:: امسالفرع اخل
ل عػػةض اؼب ػػل  ف كالطػػ اب مػػةه  ألؤلمػػص أللػػ اف كصػػ ر مػػ  اإلغػػ اي ك ال غةلػػة  آال طػػجيع اؼب ػػ  ة 

ة ػية؛ أل اسػػشة االلػبلـ كاؼبقػػةرات الدراسػيةك كالةطػػةات االشػهارلةك ؿبػػبلت الػدلارة اؼبة طػػةةك للػى اغبةلػػة عب
كاؼبطػػػػاهد الي ميػػػػة اؼبخلػػػػة لغبيػػػػاي الػػػػيت لةاهػػػػا اؼب ػػػػل  ف كمص صػػػػا الطػػػػ اب كالطػػػػالت مػػػػةه  ن الطػػػػ ارع 

                                                           

 198انظة: صةالة الف  ل كفقس األقليات ص   1
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كالػ ل  ل ػ شيع ف  كاؼبة دايت كاؼبدارس كاعبامعات؛ كالػيت "قػد يغػةم الػ عض لاللبػةاط ن لبلقػات فباثلػةك
الصػػ  دك فػػإهن  قػػد لعػػان ف مػػ  مطػػالة ضػػاغشة مػػ  الت ػػت اعبة ػػي ايػػث ل امػػل اإلاثرة م عػػددة كآثػػ ة 

 .1كق لة كيتاد ربي  ألس ن آل متاف"
آ ػػػا ي عػػػةض اؼبػػػةأة اؼب ػػػل ة لعػػػدد مػػػ  اإلغػػػةايات آالػػػدل ة لل جػػػةد مػػػ  اغبيػػػايك كال  ػػػةد للػػػى الػػػدل  

  للػى فبارسػة اغبقػ ؽ الفةدلػة كالطخصػية مػ  دكف قيػد أكشػةط فيػ   كال قالد كاأللةاؼ؛ كذل  أل طػجيعه
 اغةاؤه  للةفخ ن مفاهي  اغبةلة كاؼب اكة كاغبق الطخصي.

كمػػػ  أألػػػةز مظػػػاهة هػػػ ه الغ الػػػة الغ الػػػة كاإلغػػػ اي اظ هػػػا لؼب ػػػاندة القضػػػا ية كالقان نيػػػة ن أم قضػػػية 
 ػل ا ن الػداير األكرأليػة؛ أف أم قضػية طةفاهػا يةفعها ضد الة لك ايف لت م  الق الد اف ظػة ألػا اؼب

ر ػل كامػػةأةك فػػالةاألح ألبلمةػازع هػػي اؼبػػةأة اػػيف كلػ  آانػػت مدليػػة؛ فيتفػػي أف يػدلي اؼبػػةأة أف أاػػد أقةل هػػا 
ضةهبا أك هددها أك أنس لة م االل داي لليها ايف يقـ  مؤس ات الاصة ؽبػا لل قػ ؼ معهػا ضػدهك كهػ  

 يفات اإليباف لل  ةد للى الطةع كال قاليد كاأللةاؼ.ما هبةؤ قليبلت ال دل  كضع

 :: الع ء الًتبويسادسالفرع ال
اؼبلقى للى لايق األسةة اؼب ل ة ن ال ياؽ األكريب م ؤكلي ها ذباه األألةاي م   اؼبه  الدكر ىبفى ال

 كاؼبع قدات كاالفتار ال يارت آل للى مف  ح سل آه ؛ ألهن  لعيط ف ن ؾب  ع كيقِ  ايث يةألي ه 
 أصلي يةأل م ألدكر يقـ  اليت اؼبؤس ات كألف كاالآةاهات؛ القي د م  أمامه  ؾب  لة كلضع كال ل آاتك

 فبل يتاد؛ أك مفق دة الغةب ؾب  ع ن هي اإلسبلمية كالقي  اؼب ادئ للى األطفاؿ يةطئة ن م الدة أك
 اقيقة فإف ذل  م  العتا للى ألل الدكر؛ هب ا يقـ  العامة اؼبدرسة كال الرتأليةك ن ل الد اجمل  ع
 ضعف ظل ن ه ا ؛ كاؼبدرسة اجمل  ع -لؤلسف- أكركل ن مة عس كزبةل ها األألةاي يةألية ف اد ن اػبشة
آث ة  ألس اب كذل  اعبالية؛ ألألةاي متيةة ألةامج يقدِ ن أكركل ن اإلسبلمية كاؼبدارس اؼب ا د أداي

كيةألي ه ك كم  أألةز ياثر ه ا  األألةاي يةطئة ن مضالفا القياـ ن اؼب ل ا للى الرتأل م العبي ذبعل م 
ال ةاقض ن الرتألية ألا ما ل عل س الشفل الصغ  ن ألي س كمع أسةيس كألا ما ل  ع مار س كلةلك ال يدم 

 .فبا ل شلب  هدان مضالفان م  ال الدل  للدمج ألا ه ا كذاؾ حبةتة كركلة

 قصور العمل اإلسالمي:: ربدي سابعالفرع ال
 م  ألظ  ال يدايت الداملية لل   د اإلسبلمي للداير األكرألية قص ر الع ل اإلسبلمي.

 كم  ذبليات ه ا القص ر: 
ال  اد اؼبةاآا كاؽبيئات الدل لة اإلسبلمية للداير األكرألية للى الع ل العطػ ا ي دكف يةييػب كال   -1

                                                           

انظة: مقاؿ"دكر اؼبؤس ات ال علي ية ن رفع اؼب   ل الثقان لؤلقلية اؼب ل ة"؛ للدآ  ر سعيد إظباليل للي؛ ض   آ اب"األقليات   1
 1/132اؼب ل ة ن العايك ظةكفها اؼبعاصةة يالمهاك كيماؽبا"؛ 
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الغالب للى الع ل الػدل م هػ  اغب ػاس الػدل م مػ  دكف اسػ ةاد زبشي  كال كض ح ن الةؤلة؛ ايث إف 
 للى دراسات كزبشي  لل ي دقيق.

ال  ػػاد اعبهػػ د الدل لػػة للػػى أسػػاليب ككسػػا ل يقليدلػػة الربقػػق الش  اػػات مص صػػا كاف ال اقػػع  -2
اك كغػ  للى ال بلد األكرألية ه  ان طار ال  ػاد ال سػا ل اغبدلثػة؛ كهػ  مػا هبعػل ياثر الػدل ة هػالبل  كؿبػدكد

 م ق .
لػػػدـ االه  ػػػاـ ألقشػػػاع آ ػػػ  مػػػ  اؼب ػػػػل ا للػػػداير األكرأليػػػة آالة ػػػاي كالطػػػ اب كاألطفػػػاؿ؛ فػػػػإف  -3

الغالػب للػػى أنطػػشة اؼب ػػا د كاؼبةاآػػا هػػ  آ ػار ن ال ػػ  كلتػػاد لةيصػػة دكر اؼب ػػا د كاؼبةاآػػا اإلسػػبلمية 
 ن إقامة الصل ات اػب ا كاعب ع كإقامة افبلت ال ال   كالعقا ق .

االه  اـ لؼب ػل ا اعبػدد مػ  ايػث ال ػأط  كاؼب األعػة فبػا هبعلهػ  لةضػة ألاػد ثػبلث أمػ ر: لدـ  -4
 االن تاسة كاالريداد. -أ

 ال شةؼ كال ةشع  -ب
 االن  اي للج الات اؼبةيةفة ن العقيدة آالقاداينية كالطيعة كغ ه  م  أهل االكبةاؼ كالال . -ت
اده للػػػى ال شػػػػ ع كلػػػػدـ ال خصػػػص كلػػػػدـ االن ظػػػػاـ قصػػػ ر ال علػػػػي  ن اؼب ػػػا د  كاؼبةاآػػػػا الل  ػػػػ -5

 كإنباؿ األكلياي؛ كالش  أف مةددكلة يعلي  ه ه مق مايسك س ت ف غ  ان عة كالمفيدة.
قصػػػ ر اإللػػػبلـ اإلسػػػػبلمي؛ إذ الل  ػػػد لل  ػػػػل ا ن أغلػػػب الػػػداير األكرأليػػػػة أم قةػػػاة ي يػػػػدث  -6

ط لس اؼب ةهج ال م ية هجس كسػا ل اإللػبلـ لظبه ك كي ب لةه  كي ا ؿباس  اإلسبلـ كاؼب ل ا أماـ ال 
 الغةألية.
 

 ادلبحث اليناين: األسر يف السياق األوريب؛ أنواعها وواقع أمنها:
 ادلطل  األول: أمناط األسر ادلسلمة يف السياق األوريب:

إف اغبػػػػػدلث لػػػػػ  ال يػػػػػدايت الػػػػػيت يعيطػػػػػها األسػػػػػة اؼب ػػػػػل ة ن ال ػػػػػياؽ األكريب؛ كمػػػػػا لهػػػػػدد أمةهػػػػػا 
لفةض ألياف أن اع كأمباط األسة ن ال ياؽ األكريب ألنةا ال يدايت  ال األق ذآةها لامػة يطػ ل كاس قةارها 

صبيع األسة اؼب ػل ة أبكركل كشبػة ألضػا ربػدايت ماصػة ألتػل نػ ع مػ  أنػ اع األسػة األكرأليػة؛ كيبتةةػا اصػة 
 ه ه األن اع ن أرألعة كهي:

اعبيػػػل الػػػ م قػػػدـ ألكركل كهػػػ  ل يػػػث األسػػػة الػػػيت أس ػػػها الاك ػػػاف مػػػ  اعبيػػػل القػػػدِ اؼبهػػػا ة؛  -1
ألنػػػس م علػػػق أل لػػػده  ؛لن قالػػػس لػػػ  الةااػػػة كال ػػػعادة كاالسػػػ قةار كلق ػػػة العػػػيشك كآػػػاف مػػػع هجةيػػػس آالضػػػيف

األكؿ ل يػػا الفػػةص للة ػػ ع إً أاضػػاف كطةػػس فصػػار مػػع مػػةكر ال قػػت  ػػايان مةػػس كم اطةػػان كردبػػا مت  ػػ ا 
طةا مػ  أهػل هػ ا ال لػد األصػلياك كلصػ  لػس أكالد لةطػؤكف عبة ية ال لد اؼبضيفك فانضاؼ إً ألقية اؼب ا

كلصػػ ي ف مػػ  ن ػػيج هػػ ه اجمل  عػػاتك كمػػ  أألػػةز ربػػدايت هػػ ا الةػػ ع صػػع ألة انػػدماج الػػ عض ن اجمل  ػػع 
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؛ كالغالػب للػى هػ ا كال يدث أللغ ػس كال عػةؼ للػى لادايػس كيقاليػدهك كؿباكلػة االمػ بلط أبهلػس دكمبػا ذكلف
ن ال بلد األكرألية لتةس ركاا كقل ا لعيش ن ألبلده األـ أل قاليده كألةافس؛ كلعل أألػةز اعبيل أنس لعيش   دا 

اإلشػػػتاالت الػػػيت يعيطػػػها هػػػ ه األسػػػة هػػػي إشػػػتالية اي ػػػاع اؽبػػػ ة مػػػع األ يػػػاؿ اؼب اغق ػػػة الػػػيت يةيػػػب للػػػى 
ةار األسػةة م اسػ قألةاؼ كيقاليػد مغػالةة كيلقػت ثقافػة مغػالةةك كهػ  مػا ل ػ ب يةػافةا كردبػا مصػاما قػد لػؤذ

 .كأمةها ككادهتا
اعبيػػػل الثػػػاُ مػػػ  أألةػػػاي اؼب ػػػل ا أك "الطػػػ اب ن ػػػاج ثقػػػاف ا: ثقافػػػة يقليدلػػػة مةاليػػػة كثقافػػػة أكرأليػػػة  -2

: الثقافػػة األصػػليةك كالثقافػػة األكرأليػػةك كالطػػارع؛ كهػػي األسػػة اؼب ت نػػة مػػ  1طاغيػػةك أك "ألػػا ثػػبلث ثقافػػات"
األكرأليػػة كيلقػى لغ هػا كثقاف هػا؛ كاللةألشػػس لل لػد األصػل إال آ نػػس اعبيػل الثػاُ كالثالػث الػػ م كيلػد ن الػداير 
فإف الصغار م  اعبيل الةاشئ ي ىب اف ه ه العةاصػة ن ذايػسك ألف م قشا لل الدل ك أك أنس األصل ال عيد؛ 

ت ما وب لس مةهاك ال يبثل إال ألعض التل ػات الشػا ةةك كاؼبفػاهي  الضػ األية الػيت ال يبلمػا أل ػاقه  إذا آانػ
قد الم ت ألعض سل آياهت ك كردبا يت   اػبش رة ن اؼبدرسة الغةأليػةك الػيت لػ عل  فيهػا األطفػاؿ اؼب ػل  فك 
ايث ل ةف  ف أ  اي الغةب ن آل مطػالةه كأكضػالس كيشلعايػسك آ ػا لػ  آانػت شػيئان ط يعيػان ل يةآػ ف ن 

فك كردبا ل ػ غةأل ف يعليقػات يل هػ  داملس سبامان آ ا هي األشياي الش يعية لدل رفاقه  ن اؼبلعب كن الص
كأمهػػػاهت  للشةلقػػػة ال ػػػل يةك آ ػػػا لػػػ  آػػػاف األمػػػة مار ػػػان لػػػ  اؼبػػػأل ؼك كقػػػد ل ا هػػػ ف اؼب قػػػف لؼبالػػػد مػػػ  
الػػةفض اػبفػػي اؼبعقػػد مػػ  م قػػف األسػػةةك فيي لػػ ف ن قلػػ هب  كللػػى أل ػػة ه  ي ػػاؤؿ طفػػٌ  مةلػػة لة انػػس: 

 ال ػػػ ااة اؼبطػػػرتآةك أك العبلقػػػات اغب ي ػػػة اغبػػػةة ككبػػػ  ذلػػػ ؤ ؼبػػػاذا وبةمػػػ هن  مػػػ  الػػػةقص مػػػع زمػػػيبلهت ك أك
إف اؼبطػػتلة الصػػع ة ن هػػ ا ال اقػػعك هػػي أف اعبيػػل اعبدلػػد الةاشػػئك ال يبلػػ  اؼبفػػاهي  ال اضػػية الع يقػػة ن 
شخصػػي سك ليي ػػي نف ػػس مػػ  اؼبػػؤثةات اؼب يةآػػة ن اعبػػ  الػػ م أقيػػ  فيػػسك كال ػػااة الػػيت كضػػع فيهػػا. لػػ اك 

ض ايب يل  األفتار اؼب صلة ل كلبلق س لإلن ػافك كم قػف اإلن ػاف مةػسك كمػا هػ  مفهػـ  ألطتلو  لعيش
 الطخصية لدلسك كما هي قصةي األمبلؽ ن ذل  آلسؤ اغبةلة
قد يةفػ  ألعػض ال عػالي  إً كليػس الطػع رمك كقػد ي ضػارب األشػياي لدلػسك فيعػيش ن اػ ة ل يقػة  -3

ه ال م يلقاه مػ  اؼبدرسػة أك مػ  اعبػ  اػي  ألػس. كردبػا ي ل ػ شع ألا قديبس ال م يلقاه م  األسةةك ك دلد
أف ل ا س اؼب قف ألشةلقة م  ازنة يف ح اجملاؿ لؤل  ألة ل  لبلمػات االسػ فهاـ اغبػا ةة لدلػسك مػا قػد لػؤٌدم 

؛ أسػػة هػػ ا الػػة   يعػػيش ن لػػا إً ربٌش ػػس مػػ  الةاايػػة الةف ػػيةك إذا ي لصػػل إً م ػػ  ل الػػ يشٌ  ال  ػػداُ
دـ االس قةار لعدـ فه  اغبق ؽ كال ا  ػات الاك يػة مػ  اعبانػب الطػةلي كلػدـ مةالػاة األلػةاؼ الػيت م  ل

 نطأان كيةأليةا لليها؛ كه  ما نل  س لةد زكاج كافد أك مها ة مع األألةاي ال ل  يةأل ا ن ال ياؽ األكريب.

                                                           

 53انظة: يش رات اإلسبلـ ن أكركلك ض   آ اب اإلسبلـ ن أكركل: أم مب ذجؤص   1
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كيعاُ ه ه األسة أسة البل ئا اؼب ل ا:  كه  م  أعبأهت  ظةكؼ قهةلة لل فة إً أكركل؛  -4
البل ئية لددا م  اإلشتاالت اليت يع ي حبق مهددة ألمةها كاس قةارها؛ ف اإلضافة إً غةألة ال ط  كأي 
فةاقس دكف إرادة؛ يعيش ه ه األسةة لددا م  اإلشتاالت ألفعل ضغ  القان ف أاياان؛ كه ل شخصي 

 ب الشبلؽ ن صف ؼ ه ه األسةك آ ا ألفعل ط يعة اجمل  ع اؼب  ق ل اؼبف  ح؛ كل ل  نطهد اريفاع ن
نطهد ظاهةة ذكلف األألةاي ن اجمل  عات اؼب  ق لةك كنطهد ألضا ظاهةة سيب األألةاي أل  ب لدـ 

 .اؿك كظاهةة الةدة اعب الية أك م  طةففةد م  أفةاد األسةةاالل ااـ للق انا اػباصة ألةلالة األطف
ايت االن قػاؿ لئلسػبلـك مػ  ق ػل األسػةة أك اجمل  ػعك ربػدأسة اؼب ػل ا اعبػدد: كهػ ه ال ػة يعػاُ  -4

 ككب  هؤالي ألصدد ثبلث ااالت:
 إسبلـ الاك اف معا. -
 إسبلـ الاكج كاده دكف الاك ة. -
 إسبلـ الاك ة دكف زك ها. -

 .كاغبالة األم ة هي األآثة شي لا كيرتيب لليها إشتاالت لدلدة
عطػػ  ن اؼب لتػػة اؼب يػػدة قػػةرف االن قػػاؿ إً يالؼ مػػ  الة ػػاي اليلشانيػػات الػػبليت ل»ف يػػت لةػػ اف: 

ـ أنػػػس رغػػػ  اؽبجػػػػـ  للػػػى ل ػػػاس اؼبػػػػةأة 2010مػػػػال   29ن « ال ػػػايبا»ك آ  ػػػت سػػػػارة هػػػارس ن «اإلسػػػبلـ
% مػػ  الطػػعب قػػداس األاػػد ن آةػػا ا التةي ػػة اإلقبليتانيػػة آػػل 2اؼب ػػل ةك كن اػػا وبضػػة أقػػل مػػ  

لرؾك سبثػل  بلـ ل االدك كن م جد لةػدف اؼبةآػام ألة يةػتأس  عك فإف لدد الة اي الل ايت لدمل  إً اإلس
 30الة ػػػاي اػػػ اٌ ثلثػػػي اؼب ػػػل ا اعبػػػدد الػػػ ل  لعلةػػػ ف إسػػػبلمه  ن اؼب ػػػجدك معظ هػػػ  أقػػػل مػػػ  ل ػػػة 

 .لامان 
كنطةهتا آل الصيف  Faith Matters ككفقان لدراسة ادلثة أ ةهتا مؤس ة شؤكف اإليباف

شخص  5000اؼب ي لا إً اإلسبلـ م  اليلشانيا سة اين يعدل ـك فإف لدد 2011اليلشانية لاـ 
)ك لي ل  إصباٌ لدد اؼب ي لا إً اإلسبلـ ن أكركل إً 4000(ن فةن ا كأؼبانيا لصل العدد سة اين إً 

% أك ما لقةب م  ثلثي اؼب ي لا آان ا م  70ألف أك لالدكفك كأآدت الدراسة أف أآثة م   100
 .لامان فق  27  الع ة لةد ال ي ؿ آاف الة اي كم  س

كيرتيب للى ه ه اغبالة لددا م  اإلشتاالت ن ظل ام بلؼ الف اكل ا ؿ   از ألقاي اؼب ل ة 
 اغبدلثة لهد إبسبلـ ربت زك ها غ  اؼب ل .

 ادلطل  اليناين: مظاهر تصدع األمن األسري يف السياق األوريب:
إف اؼبظاهة اليت يص ر مدل يصدع األم  األسةم لل ياؽ األكريبك كاليت  يعتا اج  األزمة 
كآيهاك  كالةاذبة ل  أتث  ال يدايت ال األق ذآةها؛ آث ة  دا أآ في هةا أل آة ثبلثة مباذج أضعها ألا 
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كلبلس فادة م   لدم أهل الفتة كالدل ة كال ااثا للفت االن  اه ألنبية اؼب ض ع كمش ريس م   هةك
 االقرتااات ن ه ا ال اب.

 الفرع األول:التجاء ادلسلمات "لبيوت النساء"
؛كمعةػػػػاه: "اؼببل ػػػػئ Frauenhaeuser1“قبػػػػد ن آػػػػل الػػػػ بلد األكرأليػػػػة مػػػػا ل ػػػػ ى ألػػػػديكر الة ػػػػاي"

اؼبخصصػػة السػػ ق اؿ الة ػػاي اؽبػػارلت مػػ  أليػػ ت أزكا هػػ ك إمػػا لظلػػ  نػػاؿ هبػػ  أك ل ضػػييق كإضػػةار مػػ رس 
للػػيه ك أك لشػػيش ألعضػػه ؛ كيعلقهػػ  دبي ػػ ب رغػػب القلػػب فيػػسك أك أل ػػ ب نفػػ ر مػػ  زكج رغػػب القلػػب 

؛ ففػػي أؼبانيػػا مػػثبل كيفعػػيبل لقػػان ف اغب الػػة مػػ  العةػػف األسػػةم كاالغ صػػاب الاك ػػيك 2لةػػسك أك غػػ  ذلػػ "
ك كألعػد اضػ ر 3البلميػا لطػهة رقػ  ىب ؿ لل ةأة اليت يعاُ م  العةف أك زباؼ مةس أف ي صل للطةطة لي

الطػػةطة يبتػػ  لل ػػةأة ازبػػاذ القػػةار ألػػا ال قػػاي ن اؼب ػػت ك أك الػػ هاب إً دكر الة ػػاي كهبػػب للػػى الػػاكج 
ي ػػلي  اؼبفػػاييح كيػػةؾ اؼبةػػاؿك كن مػػبلؿ هػػ ه الفػػرتةك كالوبػػق لػػس الة ػػ ع إً اؼبةػػاؿ اؼبطػػرتؾك كيقػػـ  الطػػةطة 

ةػػاؿ اؼبطػػرتؾ ك كلػػ   ربةلػػة ؿبضػػة قصػػ  مػػ  ق ػػل مػػبلؿ هػػ ه الفػػرتة دبةاق ػػة كضػػ اف مةػػع ر ػػ ع الػػاكج إً اؼب
 الطةطة كي لي س لل ةأةك كلع ي ه ا اضة اؼب ل  لل ةأة دليبل كسةدا للى فبارسة العةف ضدها.

 10ن االة ام يار ال قاي ن اؼب ت : فإف الطةطة يقـ  ألشةد الاكج م  اؼب ت ؛ كألصػ رة أكليػة ؼبػدة 
ك كن االػة ام يػار اللجػ ي إً دار الة ػاي: فػإف الطػةطة يقػـ  أل قػػدِ أايـ إً اػا صػدكر اغبتػ  القضػا ي

العػػػ ف إلقبػػػاز إ ػػػةايات الةػػػاكؿ ن إاػػػدل دكر الة ػػػايك كن االػػػة مػػػا إذا آانػػػت اؼبػػػةأة غػػػ  ااصػػػلة للػػػى 
اعبة ية آانت رمصة إقام ها مػا زالػت م  قفػة للػى الػاكج يبتةهػا أف ي ػ ةد للػى اضػة اؼب ػل  إليهػا كأف 

                                                           

ك كال اقع لطهد 2/106كلصشلح لليها ألضا ب"دار األ عد ل    دم"ك كدارها"انظة آ اب: فقس الؤلسةة اؼب ل ة ن اؼبها ة ااشية  1
ألف امةأة سة اي ن أؼبانيا إً ألي ت الة اي  45ألقصد ه ه الدكر م  آث  م  اؼب ل ات ن الداير األكرألية ل  ما؛ فعلى س يل اؼبثاؿ يلجأ 

ال ه  م  لةف األزكاجك كذآة مت ب اإلاصاي اؽب لةدم أف لطةل  ألف م  الة اي لهةأل  م  مةازؽب  سة اي أل  ب يعةضه  اػباصة غب 
امةأةك انظة:" حبث اؼبةأة الغةألية أرقاـ انطقة كاقا ق شاهدة" م  11400للضةب كال ع لبك كزاد لدد اؽبارلت م  أسة الاك ية إً 

 إلداد ل د اؼبل  ا ا ال اج.
 ؛ أل صةؼ ل  107-2/106فقس الؤلسةة اؼب ل ة ن اؼبها ة  2
ل يضة الطةطة ن اغبا للقياـ إب ةايات نقلها لدار الة ايك آ ا  110ن أؼبانيا مثبل:لتفي أف ي صل اؼبةأة اؼب ضةرة أك اعب اف للةق   3

  اؽبيئات اليت يقدـ الدل  كاؼبط رة للة اي كالطالت أف الدكلة قد كضعت ربت إشارة اعب يع ن األآطاؾ كغ ها دليل ه ايف ؾب  لة م
-اؼبط رة كاؼببلذ-ألي ت الة اي -ك بwww.weisser-ring.deصبعلة فال ة رلةق م  ا ل ضيااي اعبةيبة. -اؼبهددات م  ق يل:أ

-www.frauenenhaus) أليت الة اي دبي نيخك صبعية الة اي ل الدف الة اي.1للى مدار ال الة؛ مةها للى س يل اؼبثاؿ: 
muenchen.de مط رة للة اي كالف يات؛ صبعية م الدة الة اي دبي نيخ مثبل (مةآا يقدِ اؼبط رة للة اي ألطأف العةف الاك ي)2ك ( 

www.fraunhilfe-muenchen. de ك كصبعية اغب الة كيقدِ اامط رة للف يات  كال قالة ؽبwww.imma.de: 3ك (
-www.sKfليتيةك صبعية ن ا ية م خصصة للة اي كالعا بلت كاألطفاؿ اؼبضشةل صبعية اػبدمة اال   الية التاث  

muenchen.de مةاآا يقيدـ اؼبط رة الرتأل لة ن األم ر اغبيايية لؤلزكاج كاألسةة للى س يل اؼبثاؿ: مةآا الش ارئ العا لي دبي نيخك 4ك (
www.famielien-notruf-muenchen.deمةآا يقدِ اؼبط رة القان نية ال األع لل ياما دبي نيخك -ك ح 

www.muenchen.anwltverein:de        

http://www.skf-muenchen.de/
http://www.skf-muenchen.de/
http://www.skf-muenchen.de/
http://www.famielien-notruf-muenchen.de/
http://www.famielien-notruf-muenchen.de/
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لشلػػػق لليهػػػا - ػػػا لليصػػػ ؿ للػػػى اإلقامػػة اؼب ػػػ قلة...ك كوبػػػق ؽبػػػا اغبصػػػ ؿ للػػى م ػػػالدات ماليػػػةيقػػدـ طل
 .1)؛ مثل ا ه  األمة للة اي األؼبانياتSozialhilfe(–م الدات ا   الية 

 الفرع اليناين: رفع دعوى االغتصاب الزواي:
 Eheliche كأك Vergewaltigung in der Ehe"االغ صاب الاك ي"لقصد ب

Vergewaltigungك كلعةؼ ألضا لإلآةاه للى اعبة ي Sexuelle Noetigung : إآةاه
فبارسة العبلقة اعبة يةك ألطتل ل   فيس اس خداـ العةف أك ال هدلدك أك فبارسة اعب اع مع الاك ة للى 

دل ل قضا ية ن الاك ة مع رفضها كدكف رغ  هاك كذل  ما ىب ؿ ؽبا قان ان ن الدكؿ األكرألية أف يةفع 
اقس قد لرتيب لليها لق ألة لل ج  كسلب اغبةلة؛ ففي أؼبانيا مثبل ا ذبِة االغ صاب الاك ي مة  

الصادر  StGBم  القان ف اعبةا ي األؼباُ  177كذل  إب ةاي يعدلل قانُ  لل ادة  1997شهة 
ل اقع مارج إطار ألطشب ال خصيص ال م وبصة ال جِة ن االغ صاب ا 1973ن ف ي  24أل ارلخ

الاك يةك كدب  ب ه ا القان ف قديرتاكح العق ألة ؼبةيتب االغ صاب لق ألة ا  ية يرتاكح ما ألا م  س ة 
 األؼباُ اليؼباف م  القان ف اعبةا ي األؼباُك كص ت 177أشهة إً طبا سة ات آ ا يةص لليس اؼبادة 

ع2016) ل لي /سب ز 7( اػب يا لـ   دلد قان ف للى لإلصباع) ال  ندس اغ(   ةا  " يعةلف فيس ـ ل سًٌ
 كإف ايف( اؼبةأة مع اعبةا مارس إذا الة ل لعاقب  دلدان  قان انن  األؼباُ اليؼباف ؛ ايث أقة"اعبةا
 .2ك ةيبة اغ صالن  ذل  كلع ي لفظيانك" ال" آل ة لس قالت قد يت ف أف ألعد) زك  س آانت

 ادلسلمُت:الفرع الينالث: زواج ادلسلمات بغَت 
اؼببلاظ ن اآلكنة األم ة اس فيالس كآثةيس؛ ايث إف آث ا م  اؼب ل ات ل اك   م  األكرأليا غ  

 اؼب ل ا ألس اب آث ة مةها:
  رب ػػا ال ضػػعية اال   اليػػة كالقان نيػػة ؛ كذلػػ  رغ ػػة ن ي ػػةلع اغبصػػ ؿ للػػى اإلقامػػة كاعبة ػػيةك

ؽ ألعػػض اغبصػػ ؿ للػػى اؼبشلػػ ب كألعضػػه  ل قػػا للػػى هػػ ا مث إف مػػةه  مػػ  ل ػػارل  إً اؼبشال ػػة للشػػبل
 الاكاج.
  رب ػػا ال ضػػعية االق صػػادلة؛ كذلػػ  أف ألعػػض اؼب ػػل ات لػػدفعه  الش ػػع كالةغ ػػة ن زلةػػة اغبيػػاة

الػػدنيا إً الػػاكاج ألغػػ  اؼب ػػل  لغةػػاهك كغال ػػا مػػ  ل ػػاكج ن هػػ ه اغبالػػة الة ػػل األكريب الغػػين الت ػػ  ن ال ػػ  
 كفايس. قصد اإلرث مةس ألعد

  االق ةاع كال دل  أبف الاكاج م  الت ايب ليا ؿبةمػا؛ أل ػ ب ألعػض الف ػاكل الػيت صػارت يػةكج ألػا
" أف مةػػع زكاج اؼبػػةأة :اؼبفتػػة اإلسػػبلمي الػػدآ  ر ا ػػ  الػػرتايب اؼب ػػل ات ن الػػداير األكرأليػػة مػػ  ق ػػل ف ػػ ل

                                                           

؛  SO funktioniert die deutsch Rechtsordunungانظة آ اب: هت ا طةلقة ل ل نظاـ القان ف األؼباُ 1
 www.frauenhaus-dortmund.de(arabisch)لليكف  ر ماثياس ركهك كانظة مةط ر دكر الة اي لي األنرتنيت م  مثل: 

  https://ar.qantara.de/contenربت لة ف قان ف" ال" لعين "ال":   انظة اػبي للى  م قع قةشةة 2

https://ar.qantara.de/conten
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ك كظهػ ر اذباهػػات 1"اغبةيػػف اؼب ػل ة مػ  الت ػػايب ال أسػاس ؽبػػا مػ  الػدل  كال يقػػـ  للػى سػػاؽ مػ  الطػةع
 االربػػػاد اإلسػػػبلمي الليػػػياٌيػػػدلي ال جدلػػػد ن الػػػدل  كاسػػػ ة اط مػػػا ي ل ػػػ ة شس األكلػػػ ف مػػػ  ق يػػػل أي ػػػاع 

قصػد إضػفاي الصػ غة  -ا ب دلػ اه -ال م سارع إً ف ح أأل األس لعقد لق د  الاكاج "الطةلي" 2األؼباُ
إثػػة لقػػد قػػةاف لف ػػاة يةآيػػة ؼبيػػا قػػدكر ر ي ػػة االربػػاد الدلةيػػة للػػى زكاج اؼب ػػل ات مػػ  غػػ  اؼب ػػل ا؛ يقػػ ؿ 

مػػ  شػػاب غػػ    ك كهػػي مػػ  أكا ػػل العػػةا ا اللػػ ايت لقػػد االربػػاد اإلسػػبلمي الليػػياٌ قػػةاهن "اةيفػػةيػػدلى "
إهنػ  لةغ ػ ف  ك: "للعقد اإلسبلمي أنبية ماصة لدل التث  م  اؼب ػل اك مػ  العل ػاُ إً ال قليػدمم ل 

كلػػةي   الػػاكاج اإلسػػبلمي ألعقػػد الػػاكاج اإلسػػبلمي الػػ م لطػػ ل اؼبهػػة ك ن االري ػػاط مػػ  أزكا هػػ  أمػػاـ هللا
 .3"للى س يل اؼبثاؿ

 اكاة ن اغبت  ألا الة ل كاؼبةأة ن الاكاج م  أهل ك ذبد ه ه األفتار اليت يةادم لؼب
الت ابك ان طارا كق  ال آ  ل  ن صف ؼ الط اب اؼب ل  األكريب ن ظل مفاهي  اغبةلة 
كاؼب اكاة كاغبق ؽ اليت يةأل ا ليها كنطأكا فيهاك كألضا أل  ب اعبهل كاي اع اؽب ل ن آث  م  

 بلزما.اغباالت ن ظل نقص ال  لية كاإلرشاد ال
 

 خاسبة تتضمن اقًتاحات
ك يعيش مطتلة م  أصعب اؼبطاآلك كم  ؤلي ةا التيل ال بلد األكرأليةإفَّ األسةة اؼب ل ة ن  -

ألف ي  س أه  كأآي أساس م  أسا االس قةار كاألم  أف نع ل م  أ ل إهباد اغبل ؿ اؼببل  ةك 
 .ص اـ األمافاألسةم أال كه  اس هداؼ دلةها كلقيدهتا؛ ال م لعدُّ ه  

للى ف ح مدارس لل ية إسبلمية  أف لع ل العامل ف كأهل االم صاص ن ال ياؽ األكريبال ألد  -
الةكاية كاألمبلقية كمقاصده اإلسبلـ  معاُمعاصةةك لي ةفا فيها اعبيل اعبدلد ن مةاالس الرتأل لة األًك 

سةة م  ايث اإلنطاي كاإلهناي ألصفة ن شيف اجملاالت كمةاح اغبياة؛ كيل  اؼبةي شة لأل كاال   الية
كل ه  ن هتيئة فإف ذل  قد ل اه  م انبة آ  ةك ن ربصا الةشي اؼب ل  م  ل امل االكبةاؼ  أمص

لعدُّ ك ألكرألية بلد االن  كاؼبعاهد رساأف مطةكع اؼبد أؤآد هةاك ك  يل لعي أنبية األسةة كاألكامة اؼبة طة هبا
 أآثة أنبية م  اؼب جد.

                                                           

نقلت فيس يصةلح الدآ  ر   ؛http://www.alukah.net/social؛ ابلـ للية ألغ  اؼب ل ... ا  هاد أـ إف ادؤ ألزكاج اؼب ل  1
  صبلح كال جدلد) ال م لق ده م ارؾ الفاضل ن أـ درمافا   الرتايب؛ ن ندكة سياسية ن مقة ااب األمة: (اإل

أألةلل  14اعب عة  - 1316العدد  -ك نقبل ل  صييفة ال س  ال يةلةية  2006أألةلل/ ني اف  9ال ع دلة نطةت ن « الطةؽ األكس  
 هػ1427رأليع االكؿ  15ـ اؼب افق 2006

   http://www.dw.de انظة: زكاج اؼب ل ات م  غ  اؼب ل ا ن أؼبانيا:  2
 http://www.dw.deانظة: زكاج اؼب ل ات م  غ  اؼب ل ا ن أؼبانيا    3

http://www.alukah.net/authors/view/home/154/
http://www.alukah.net/social؛
http://www.dw.de/
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أتسيا الة ادم الةايضية كاال   الية كالط األية للجيل اؼب ل  الةاشئك حبيث هبد فيها  ليفرتض -
م ةف ان ط يعيانك للخةكج م  االم ةاؽ الةف ي كال عب الي ميك ال م قد وبصل لس م   ةاي االل اامات 

ا كن عةؼ فيهأفتارهك  االدراسية أك الع ليةك كالقياـ إبهباد ندكات ا ارلة للةشي اؼب ل ك نت طف فيه
مص صا في ا ل علق لغبق ؽ كال ا  ات الاك يةك  -اؼبفاهي  كاؼبطالة اعبدلدة اليت اآ   هاك  للى

لألسل ب ن ؿباكلة لبلنف اح لليس م  الداملك م  أ ل إصبلح ما  -كاؼبقاصد م  إنطاي األسة...
 م قد ىبلق لدلس رٌد فعل ف د مةسك كيقِ  ما اكبةؼ فيسك ألشةلقة ال لطعة فيها للضغ  الةف ي ال

 .لت يك كال سي ا إذا صاا س ضغ    دم
هتيئة آل ال سا ل لل يافظة للى ه ل ةا اإلسبلميةك كأصال ةا األمبلقية كال اامةا الطةليك فبل  -

للى القي  األكرألية اليت نفقد أنف ةا ربت أتث  األ  اي اؼبةيةفةك كال نفقد أكالدان م  مبلؿ الرتألية 
 .شةل ةا الي  افق مع

ردبا ال ن  شيع ال ص ؿ إً الت اؿ ن م   ل الةظةلة كال ش يقك فقد ي يٌةؾ ألعض ال جارب ن 
ظةكؼ ال ي ةاسب مع اج  اغبا ةك فعليةا أف نق ل أل ل ك آ سيلة م  كسا ل ربةل  ال جارب ن 

 ل لية ي اصل كيتاملك ايف نصل إً ال اقع األفضل.
 
 

 ادلرااع وادلصادر
 كت  عربية

 اإلسبلـ ن أكركل: أم مب ذجؤ ط عة ؾبلا اعبالية اؼبغةألية لػبارج. .1
 للط اب. ط عة دار الةدكة العاؼبيةاألقليات اؼب ل ة ن العاي ظةكفها اؼبعاصةة يالمها كيماؽباك   .2
حبث مقاصد الطةلعة ن أاتاـ األسةة م  هة ألاتاـ األسةة اؼب ل ة ن الغةب؛ للدآ  ر ل د اجمليد  .3
 ض   اجمللة العل ية لل جلا األكريب لئلف اي كال ي ث العدد ال األع  الةجارك
 مالد دمحم األص ر؛ دار االل صاـ اعباليات اإلسبلمية ن أكركل  .4
ط عة ماصة لؼبةآا العاؼبي لل سشية  -الطيخ ل دهللا أل  الطيخ اف ظ ألٌيس صةالة الف  ل كفقس األقليات  .5
 ـ.2008ق_1429
 ـ.2002-ق1423ك 1دار الطةكؽ ط العل انية اعبا ية كالعل انية الطاملة لع د ال هاب اؼب  م  .6
ـك دار الفتة دمطق س رلةك كدار 2000-1421ك 1ك كالدآ  ر لال  العظ ة ط العل انية ربت اجملهة  .7

 الفتة اؼبعاصة أل كت ل ةاف 
 -الش عة األًك -دار الت ب العل ية ألل ةاف –دمحم التدم الع ةاُ   -فقس الؤلسةة اؼب ل ة ن اؼبها ة  .8
 ـ  2001هػ  1422
للدآ  ر ل د اجمليد الةجار؛ مش  لات اجمللا األكريب لئلف اي كال ي ث فقس اؼب اطةة لل  ل ا ن أكركل  .9
 .4 رق  الت اب
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 ال اج. اؼبةأة الغةألية أرقاـ انطقة كاقا ق شاهدةم  إلداد ل د اؼبل  ا ا .10
اق قه ك كا  اهت ك مطاآله  كال ؽبا (ؾب  لة مقاالت اؼبؤسبة اؼب ل  ف ن األقشار غ  اإلسبلمية  .11

الدٌك ال اسع لطة لل ادة اإلسبلمية)؛ ال م نظ س اجمل ع العاؼبي لل قةلب ألا اؼب اهب اإلسبلميةكالةاشة:اؼبعاكنية 
 ـ2006-ق1427الثقافية طهةافك الش عة األًك 

ط عة دار ال بلـ الش عة األًك س  دلد لؤلقليات؛ أتليف صباؿ الدل  لشية دمحمك كب  فق .12
 ـ2003-ق1423

 كت  أانبية
Unlimited Guardin june21,2002. They hate women , don,they ) ) (1) 

Arzu Merali 
 اجلرااد

العدد  -ال س  ال يةلةية ك نقبل ل  صييفة  2006أألةلل/ ني اف  9ال ع دلة نطةت ن « الطةؽ األكس .1  
 هػ1427رأليع االكؿ  15ـ اؼب افق 2006أألةلل  14اعب عة  - 1316

 مواقع إلكًتونية
http://www.alukah.net/social 

http://www.dw.de   
https://ar.qantara.de/conten 
www.frauenhaus-dortmund.de(arabisch) 
WWW.INFRATEST-DIMAP.DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alukah.net/social
http://www.dw.de/
https://ar.qantara.de/conten
http://www.infratest-dimap.de/
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 .سالمياالسًتاتيجيات الوقاايرة لتعزيز األمن األسري يف العامل اإل
 

 01ػاا ػة امعة اعبألتلية اغبق ؽ اضة أ أس اذ ؿب -عمارة عبد احلميد .د
 02 امعة ال ليػدة ألتلية اغبق ؽ دآ  راه  لاث - طروماش ابراهيمأ.

 01 امعػة اعباا ة ألتلية اغبق ؽ دآ ػػػ راه لاثة -  نمارة زيعأ.
                            

 
 

 ملخص:
إف األسةة سبثل الة اة األساسية اليت ي اه  ن يت ل  الطع ب كاألم ك كيعي ألصدؽ ل  التياف     

ال م لتفل ضبالة اؼبق مات األساسية اليت سبد اجمل  ع خبصا ص ال طةلة كيعاز ه ل س الق مية 
ككظيف ها ن ال ةاي  كلقد أثة ال غ  ال اسع ال م شهده العاي سل ا للى مت انت األسةة كأمةها كالدلةيةك

اجمل  عيك كالعاي اإلسبلمي ي لت  دبةأل ل  ه ا ال أث ك فتثة ال فت  ن األسةة أل  ب ضعف 
ف أثةت اؼبةظ مة األسةلة ن العاي  اؼبطالة الفشةلة اؼبعية ل  الرتاا  كاؼب دة كام فاي ال تافل األسةمك

  إً ضعف األم  األسةم فيسك كأماـ لدـ آفالة اإلسبلمي لؼبةظ مة الغةألية أل  ب الع ؼبةك كأدل ذل
 كسا ل اؼب ا هةك ك ب كضع اسرتاييجيات كقا ية فعالة يض   يعالا األم  األسةم ن العاي اإلسبلمي.

 
 األسةمك ال قالةك ال سا ل.ك األم ، االسرتاييجيةالكلمات 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 
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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. 

 
 : مقدمة

ألش عس  امدنيلل  اره ن اف انألعة م  فشةة أف اإل فهين انيةك قديبة قدـ اإلحبت  يةآي  ها إف األسةة     
ال طة غةلاة ذبعل ال آة لةي   لألنثى ألشةلقة ن هللا لاك ك ل لقد ملق ل عالش مع ألعضس ال عضك ف

ن سبلـ للى يت ل  األسةة ألشةلقة شةلية   طتل الة اة األساسية ل ةاي األسةةك كقد اث اإلفشةلية 
ةو كىمىلىقى مً  ق لس يعاً " لىقىتيٍ  ًمٍ  نػىٍفاو كىاًادى ا الةَّاسي ايػَّقي ا رىألَّتي ي الًَّ م مى ا ايى أىلػُّهى ا زىٍك ىهىا كىألىثَّ ًمةػٍهي ى ةػٍهى

ًث نا كىًن ىاين كىايػَّقي ا اَّللَّى الًَّ م يى َّ  ـى ًإفَّ اَّللَّى آىافى لىلىٍيتيٍ  رىًقي نا رً ىاالن آى ا (س رة الة ايك اآللة  "ايىلي فى أًلًس كىاأٍلىٍراى
01(. 

كالصفات الة يلةك كآل ا آانت العبلقات ن انية كاؼبثل العليا كاألسةة ن اقيق ها يعي ل  معاُ اإل     
كال ادة كاألم  ألا  لالس قةارسب ع اجمل  ع آل ا  كاألسةلة قا  ة للى أسا صييية كركاأل  م يةة

أفةادهك ؼبا لؤلسةة م  دكر   هةم ن يت ل  شخصية الفةد كن ي  يس سل آايس كربدلد معاي م  ق لسك 
سا لةظاـ ؾب  عي م تاملك فإذا صليت األسةة ؤ اة األًك اليت يالل  ارها سبثل اػبلية األساسية كالة  

كاألسةة هب ا اؼبفهـ  سبثل اػبلية  كإذا يفتتت أثةت سل ا للى س كرة الةظاـ اجمل  عيكآلس صلح اجمل  ع  
اليت لة ثق لةها ألةاي اإلن اف ال م لت ف لةصةا فالبل ن اجمل  عك فةظةة الدل  اإلسبلمي لؤلسةة 

 ةا كأماان م  مبلؿ يعالا ال عد األمبلقي اؼبةيتا للى أاتاـ الدل  كيةقية العبلقات األسةلةكلت  ها أم
إذ أف ل امل الع ؼبة كال ش ر اال   الي كاالق صادم ال ةلع أثةت للى دكر األسةة كمتان ها ن اجمل  ع 

  ما فةض إلادة الةظة ن كه  اإلسبلميك السي ا لةد ان طار األسةة الة ايية كاض يبلؿ األسةة اؼب  دةك
فه  الدل  كالة  ع إً  ادة الص اب كيعالا األم  األسةمك ال م لط ل صبيع   انب اغبياة اؼبخ لفة 
اؼبادلة كاؼبعة لة س اي اغبيايية كالةف ية كاؼبعيطية كالصيية كالثقافيةك دبا ل  اشى مع م شل ات العصة 

يةق   ألا أم  داملي كيمة مار ي  كقا ية م تاملةاسرتاييجية ك اغباٌ م  مبلؿ ضةكرة ال يث ل  
 .ألصفة م   ةة كفقا ؼبةظ مة م تاملة ل عالا دكر األسةة كمتان ها

 شتالية ال الية:نشةح اإلللى ه ا األساس ك 
 سالمي يف ظل ربدايتاألسالي  الوقااية ادلتبعة لتعزيز مكانة األمن األسري يف العامل اإل ماهي أهم

 ومتغَتات العصر احلايل؟ العودلة
 :شة ال اليةاػب ض  ه ه اإلشتالية  س ؼ نعاهك 
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 األكؿ: ال سا ل ال قا ية الداملية ل عالا دكر األم  األسةم. اؼب يث
 اؼبشلب األكؿ:  ال قاس  ن األدكار دامل األسةة ال اادة.    
 اؼبشلب الثاُ:  االه  اـ للعبلقات دامل األسةة ال اادة.    

 الثػػاُ: ال سا ل ال قا ية اػبار ية ل عالا دكر األم  األسةم. اؼب يث
  اؼبشلب األكؿ: كسا ل م ا هة األسةة لل يدايت ال تة ل  ية.    
 اؼبشلب الثػػػاُ: كسا ل م ا هة  األسةة لل يػػػػػدايت الثقػػػافػػػيػػػػة.    

 
 األول: ادلبحث

 .دور األمن األسريالوساال الوقااية الداخلية لتعزيز 
إف إألةاز دكر األم  األسةم ل شلب ال شةؽ إً معةفة أه  ال سا ل االسرتاييجية اليت ي  خدمها    

األسةة داملياك دبا وبقق ؽبا متانة كأمةا م  مبلؿ يق ي  األدكار ألا أفةاد األسةة ال اادةك كااله  اـ 
ل  اشى مع الدل  اإلسبلمي ال م أرسى آل ه ه للعبلقات األسةلة اليت يض   ال  اس  العا ليك دبا 

 اؼب ادئ اليت يعاز األم  األسةمك كه  ما سة يةس ن اؼبشل ا ال اليا:
 ادلطل  األول:

 التقاسم يف األدوار داخل األسرة الواحدة.
لة إف ال ةاي ال ظيفي لؤلسةة قد اضي له  اـ كاسع آة ق ا   اليك نظةا ؼبا رب ا س األسةة لةد أتد   

دكرها ن ربقيق ي ازف داملي ل ةا هاك السي ا أف االس قةار ن ألةية األسةة يبثل اؼبه ة األساسية للاكج 
كالاك ة كاألألةايك فاألـ ؽبا دكر أساسي دامل األسةة لت   ن ي ف  أم  أسةم دامليك الل  ارها 

ك  1طفاؿ كيةأل ه  ن نفا ال قتاؼب ؤكلة األًك للى اس قةار ألةية األسةة م  مبلؿ دكرها ن إن اج األ
ك إذ يت ف لةضة لع ليات 2كاؼبةأة اؼبعاصةة اليـ  ؽبا دكر معقد لرتاكح ألا أشغاؿ ال يت كالع ل مار س

ال ضارب ألا األدكار أآثة م  غ هاك كذل  أل  ب م ؤكلياهتا اؼب عددة آاك ة كأـ كلاملةك فيقع للى 
ك اليت أتم  مةها كقت آ   3ألغض الةظة ل  ل لها أك كظيف هالايقها يقدِ العةالة التاملة ألطفاؽبا 

مقارنة مع ال قت ال م وب ا س أطفاؽبا ماصة كأف يةألية األطفاؿ ن كق ةا اؼبعاصة ي يعد ل لية سهلة ألل 
 .4ي شلب  هدا آ  ا م  طةؼ األـ

                                                           
 .309ك ص1992اؼبدمل إً لل  اال   اعك فه ي سلي ك  دار الطةكؽك ل افك  1
 .130ك ص 1998رلةكلل  ا   اع اؼبةأةك ا ا ل د اغب يدك اؼبت ب اعبامعي اغبدلثك االستةد  2
ك 02مطتبلت ال  افق لدل اؼبةأة العاملة ن آل م  األردف كاؼب لتة العةألية ال ع دلةك سامي دمحم ملي ك  اجمللة العةألية للرتأليةك العدد  3

ك   .96ك ص1993ي ناك اؼبةظ ة العةألية للثقافة كالعلـ 
 .213ك ص1981كاألسةة كمطتبلهتاك ؿب  د ا اك  دار الةهضة العةأليةك أل كت  4
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للى اػبلق كالفضيلةك كقد إف األصل ن األـ ه  ال يت ال م يلامس لةلالة زك ها كأألةا ها كيةألي ه      
مص ها الطةلعة اإلسبلمية لألل اؿ اليت ي ةاسب كأن ث هاك إذا أذف ؽبا زك ها مادامت يؤدم ذل  مع 

ك  كرب ل األـ اؼب ؤكلية اال   الية الرتأل لة كالصيية 1ال اامها أبداي كا  اهتا كب  ألي ها كأكالدها كزك ها
يدها س اهاك فبل ي  شيع أم مؤس ة معاصةة أف يقـ  مقامها كالغ ا ية ألألةا ها يعد مه ة لظي ة ال هب

ن أداي دكرها للى أآ ل ك سك فاألـ  م  كا  ها آ ل  رلالة أطفاؽبا كيةأليه  يةألية سلي ةك ماصة كأف 
اإلسبلـ آفل رلالة األطفاؿ مة  ميبلده  إً أف ل لغ ا س  الةشدك كأكؿ رلالة مصه  هبا ي  ثل ن 

لة غةا اه ال طةلةك كلقع للى لايق األـ آ ل  أف سبثل مصدر اغب الة كالةلالة كاغبةاف ية ية الشفل كيق  
ك ماصة كأف الشفل حبا ة إً رلالة كاه  اـ 2كاغبب ألفةاد األسةةك ألف غياهبا وبدث صدمة لاطفية 

دم كظيفة يةأل لة أآثة م  اا ايس ل ل ية اا يا ايس اؼبادلةك كاألـ هب ا يعد اؼبعل  ال ايد للشفل ألهنا يؤ 
ل يقة األثة للة  ة ألطفاؽباك كغياهبا ل الات ط للة ل  ألي ها كأطفاؽبا لؤدم إً ن ع م  اإلنباؿك قد 
لؤثة للى شخصي ه  كمب ه  الفيال ل  ي ماصة مبلؿ األشهة األًك م  ال الدةك ففرتة غياب األـ ل  

مةآاةك ألف ال جارب أث  ت ضةكرة لاـك األـ ل ي ها اؼبةاؿ ل لد شع را إبنباؿ الشفل ال م وب اج إً رلالة 
 .3كإشةافها للى يةألية أكالدها ألةف ها ألنس ال ل  د م  لةيب أكالدها مثلها

آ ا أف لؤلب ن اؼبةظ مة األسةلة دكرا لرزا ن اياة أكالدهك ؼبا لض ةس م  اغب الة كالةلالة كالقدكة     
 ة إً الطع ر أبف هةاؾ ضبالة كرلالة كإرشاد ىب لف ن لا ما كال لشة كال تامل األسةمك فاألطفاؿ حبا

ل  ما هبدكنس لدل األـك ف   د اآللي ال لق صة للى أتما ال ت  كاؼبل ا كاؼبصارلف فق ك ألل 
لط ل ضةكرة مطارآة األب ن يةألية األألةاي ؼبا فيس م  أتث  ق م للى شخصية األألةايك فاألب ل  شيع 

م م  مبلؿ اه  امس أبألةا س كمصاا  ه  كمعةفة أفتاره  كمي ؽب  كه اايهت  ربقيق ال  ازف األسة 
لي الده  ن ال مطاآله ك كلت ف ؽب  الصدلق اؼبخلصك كلتي لض   األب األم  األسةم الداملي 
هبب أف لت ف مةان مع أكالدهك في  خدـ الطدة كاغبـا اترة كالةفق كال  امح اترة أمةل للى ا ب 

 .4ال ضع العا لي
إف األب كاألـ دامل األسةة م  ال ا ب أف لت ان مب ذ ا كقدكة ألطفاؽب ا ايف ل    للشفل يقليد    

ال ل ؾ اعبيد ن ايايسك كؽب ا ل عا للى اآللي يعالا األم  األسةم الداملي م  مبلؿ كضع 
طفاؽب ا إً األمافك كقا ية م تاملة م  ايث ي زلع األدكار اؼبة طة ألتل كااد مةه ا ليصل أ ةاسرتاييجي

                                                           
 .194ك ص1984اؼبةأة كالرتألية اإلسبلميةك دمحم األلص مك مت  ة الفبلحك الت لتك   1
 .252ك ص1986يةألية الشفل صييا كنف يا م  ال الدة ايف العاشةةك دمحم رفعتك  مةط رات دار ال يارك أل كتك   2
 .126ب تك ص  اؼبةأة ألا ال يت كاجمل  عك ال هي اػب ؿك دار الت اب العةيبك  3

ن اؼب قع االلترتُك  05/09/2015أنبية دكر األب ن األسةة ك سلشاف ضبيد اعب  يك مقاؿ مةط ر أل ارلخ   4
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-09-05-1.2451932 
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كم  ألا ه ه االسرتاييجيات ضةكرة ك  د ر يا لؤلسةة ااـز لدلة ذل  ال يت األسةمك كىبضع لس 
سا ة األفةاد للشالة كاالارتاـ كإال سادت الف ضىك ماصة كأف كظيفة رائسة األسةة ي ةد إً الاكج ن 

ك كيةألية األكالد يةألية 1  األم  األسةمالعاي االسبلميك ال م ل   ع أل لشة الض   األسةم اليت يض 
قا  ة للى الدل  اإلسبلمي ؼبا فيها م  مش لية ن معاُ األمبلؽ الفاضلةك كسعيس للى ي ف  
االا يا ات األساسية ألفةاد األسةة م  م اد أساسية غ ا ية كم ت  كمل ا كرب ا ال ضع 

ؼبا ل فةه م  أم  ذايت أسةمك آ ا لقع للى لايق  االق صادمك كي ف  اغب الة الصيية كال قا ية كالةف ية
أفةاد األسةة القادرل  للى الع ل م الدة رب األسةة درينا لل تاسل أك ال هاكف أك االيتالية ل  طةلق 
القياـ أبل اؿ مطةكلةك إذ ل   ب للى األسةة أف ربضة أفةاد صاغبا قا  ا للى ال تافل 

اإلسبلمي أف ي   لب دكرها ن ظل معشيات ال اقع اؼبعاصةك  ك كللى األسةة ن العاي2اال   الي
كل   ب للى الة ل كاؼبةأة ن ظل األسةة ضةكرة اؼبطارآة كال عاكف اؼب  ادؿ ن ظل يق ي  األدكار كاؼبهاـ 

ك كللى ه ا 3كفقا لبلارتاـ اؼب  ادؿك كإن اج مةهج ي افقي لرتألية األكالد كفقا لل اقع اؼبعاصة اؼبعاش
لقع للى لايق اآللي ية ية ركح االألداع ن أكالده  كصقل شخصي ه  كيةألي ه  يةألية م تاملة  األساس

ك كيع لد أكالده  للى اياة اعبد 4كيالده  ألتل ال سا ل كاألساليب اليت ذبعله  ل تيف ف مع اجمل  ع
ةس ل أثة أبسةيس فإما أف كالة  لةك كااله  اـ للرتألية اإليبانية السي ا أف آل م ل د ل لد للى الفشةةك كلت

لعاز ه ا ال   س إذا آانت األسةة م ل ة كإما أف لةيةؼ إً ي  س سليب ا ب ي  س األسةةك كل   ب 
للى األسةة ل يقيق أم  أسةم داملي أف يةشد أألةايها إً االيباف ل كغةس ركح ال ق ل كية ية ركح 

عالا أمةها القانُ  أل   يس سل ؾ أفةاد لا ل ها دبا ك إذ هبب للى األسةة ي5مةاق ة هللا عب يع يصةفاهت 
لض   لدـ اكبةافه  إً اريتاب  ةا   لعاقب لليها القان فك ف ثبل للى اآللي االأل عاد للى إدماف 
اؼبخدرات ؼبا فيها م  ياثر مدمةة لؤلسةة ك كأف ي  عد األسةة ل  آل ما لةط  االس عداد الريتاب 

 . 6ـب لف اعبةا  

                                                           
 .1081ك ص203ك العدد ال لشة األأل لة ن األسةة العةاقية اؼب غ ةك للي ا ا اشي ك  ؾبلة األس اذك ألغداد  1
 .102كص1999األسةة اؼب ل ةك أتليف كنطة مؤس ة ال بلغك سل لة آ ي اتك أل كتك  2
ك 2011ك  27ك اجمللد 04ك03دكر ال الدل  ن يت ل  الطخصية اال   الية لةد األألةايك لظبة ابلكةك ؾبلة  امعة دمطقك العدد   3
 .84ص
 .20كص2003سيت ل  ية اإلألداع لةد األطفاؿك لفاؼ أضبد ل لاك دار الفتةك ل افك  4
 . 13ك 12كص1996حب ث إسبلمية ن األسةة كاعبةيبة كاجمل  عك ا   ال الايت ك دار الفتة العةيبك القاهةةك  5
ك  امعة اعبلفةك أتث  األسةة ألا الدفع كاؼبةع ن قضااي اؼبخدرات م  مةظ ر لل ي اال ةاـ كال قالة  6 ك ط ماش إألةاهي ك ؾبلة يفاؽ للعلـ 

 .150ك 149ك ص 2017اعباا ة ك العدد ال ادسك
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آ  اؿ يةآي ة األدكار األسةلة ال عاكنية يق ضي ي فة ن ق قي ي مطرتؾ كرؤلة  ل ا وب س الشةؼ إف ا    
اآلمة ن األسةةك مع األم  لل عادؿ ن الق ة كال أث  كازباذ القةارات األسةلة الثةا ية كادكث يةاغ  ألا 

 .1اؼبصاو ال ايية  كاألسةلة ألا مبشي اؽب لة الفةدم كاعب الي
يقاس  األدكار ألا األسةة ال اادة ال لتفي ل عالا األم  األسةم الداملي إذا ي لت  مقرتان إف     

دب الدة م  اجمل  ع كالدكلةك فيجب ربدلد األدكار األسةلة اليت يض   األم  ألةص ص قان نية يت ف  
ألدكرهك م  آفيلة أل عالا كيفعيل األم  األسةم ألصفة ملامة ماصة إذا قصة أاد األطةاؼ ن القياـ 

مبلؿ الةص للى أف األسةة هي ال س  الش يعي لة   الشفل كال هب ز فصلس ل  أسةيس إال إذا اس دلت 
مصلي س الفضلى ذل ك كلقع للى لايق ال الدل  م ؤكلية ضبالة الشفل كض اف الظةكؼ اؼبعيطية 

أسةم قانُ  فعاؿ مت ل  اؼببل  ة لسك مع ض اف الدكلة كاجمل  ع ضبالة األسةة كأفةادها ألغية ض اف أم 
 2للدكر الداملي لؤلسةة.

 
 ادلطل  اليناين:

 االهتمام ابلعالقات داخل األسرة الواحدة.
إف األم  كالطع ب قد ايفقت مة  قدِ الاماف للى ام بلؼ أدايهنا كاضاراهتا للى أنبية األسةة     

آتياف ا   الي رغ  ام بلفه  ن الق انا اليت ربت  ه ا التيافك ألف ألقاي اجمل  ع مةه ف أل قاي األسةة 
 ص الطةلية كالقان نية ن العاي اليت يعد الل ةة األساسية األًك ن يت ل  اجمل  عك كؽب ا قد نظ ت الةص

ك كاه  ت للعبلقات داملها س اي العبلقة ألا الاك ا أك العبلقة ألا اآللي كاألألةاي 3اإلسبلمي األسةة 
كالعبلقات ألا األقاربك كفصلت اغبق ؽ كال   ات لتل فةد دامل األسةة ال اادة كأليةت اغبق ؽ 

ة أآدت ط يعة االيصاالت كال فالبلت اليت يقع ألا ألضاي اؼبادلة كاؼبعة لةك فه ه العبلقات األسةل
ف   أه  ال سا ل ال قا ية األكلية اليت يعاز االه  اـ للعبلقات   ك4األسةة ال ل  لقي  ف ن أليت كااد

األسةلة كاليت يض   األم  األسةم الداملي إلادة يةظي  أساس ال يت دبا ل  اشى كالطةع االسبلمي 
ةةك م  مبلؿ يش يق ال طةلع اإلسبلمي ال م وبةص للى يةظي  مؤس ة األسةة كلض   كال غ ات اؼبعاص

أم رها كلبلقاهتا درينا لتل اػببلفات كاؼبطاآلك فيقع للى لايق الاكج أداي اق ؽ زك  سك كاإلا اف ن 
                                                           

ك  األسةة كل امل قبااها ك اؼبل قى ال طين الثاُك ا ؿ االيصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةةك ن يل اليل ك  امعة قاصدم مةلح كرقلة اعباا ة  1
 .07ك6ك ص 2013أفةلل  10ك 09ؼبةعقد ن آلية العلـ  االن انية كاال   اليةك ا

ك 39اعبةلدة الةظبيةك العدد  2015ل لي   15اؼب علق حب الة الشفل اؼبؤرخ ن  12-15م  القان ف رق   06ك 05ك 04أنظة اؼب اد   2
 .2015ل لي ك 19اؼبؤرمة 

 09االيصاؿ األسةم كدكره ن يفعيل العبلقات دامل األسةةك اندلة أل شبللقك اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ اغبياة ن األسةة أايـ   3
 ك آلية العلـ  االن انية كاال   الية ك امعة قاصدم مةلح كرقلة ك اعباا ة.2013أفةلل 10ك

 .347كص1992ةك االستةدرلةك قام س لل  اال   اعك دمحم غيثك دار اؼبعةفة اعبامعي  4
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لُّ لىتيٍ  أىٍف يىةً معاشةهتا مصداقا لق لس يعاً" ثي ا الةًٌ ىايى آىٍةهنا كىالى يػىٍعضيلي هي َّ لً ىٍ هى ي ا ايى أىلػُّهىا الًَّ ل ى يىمىةي ا الى وبًى
هي َّ فػىعى ىى أىٍف يىٍتةىهي ا ألً ػىٍعًض مىا يىيػىيػٍ ي ي هي َّ ًإالَّ أىٍف أيىًٍياى أًلفىاًاطىةو مي ػىيًٌةىةو كىلىاًشةيكهي َّ ًلٍل ىٍعةيكًؼ فىًإٍف آىةًٍه ي ي  

يػٍةنا آى  ئنا كىهبىٍعىلى اَّللَّي ًفيًس مى يػٍ ) ك كأف لةفق لليها كلت  ها ألف القةيف التِة 19" ( س رة الة ايك اآللة ًث ناشى
الٌةً ىاؿي قػى َّامي فى لىلىى الةًٌ ىاًي دبىا فىضَّلى اَّللَّي ألػىٍعضىهيٍ  لىلىى ألػىٍعضو كىدبىا أىنٍػفىقي ا مةيس اق الق امة لق لس يعاً" 
يت زبىىافي فى نيطي زىهي َّ فىًعظي هي َّ  ًمٍ  أىٍم ىاؽًبًٍ  فىالصَّاغًبىاتي قىانً ىاته  اىاًفظىاته لًٍلغىٍيًب دبىا اىًفظى اَّللَّي كىالبلَّ

ً  ناكىاٍهجيةيكهي َّ ًن اٍل ىضىاً ًع كىاٍضةألي هي َّ فىًإٍف أىطىٍعةىتيٍ  فىبلى يػى ػٍغي ا لىلىٍيًه َّ سىً يبلن ًإفَّ اَّللَّى آىافى  " ( س رة  لىًليِّا آى
) ك كهبب للى الة ل يعلي  اؼبةأة أم ر دلةها كدنياهاك فإف آاف  اهبل ك ب لليس أف  34لة الة ايك اآل

ل أؿ أهل االم صاص كلع د إليها لإل األة الطافية مةشدا كمعل اك كن ااؿ يعدد الاك ات هبب للى 
درينا لتل الة ل أف لعدؿ ألا زك ايس ن اؼب يت كالةفقة كالت  ة كال ت  كأف لعامله  معاملة ا ةة 

كىًإٍف ًمٍف يٍ  أىالَّ يػيٍقً شي ا ًن اٍليػى ىامىى فىاٍنًتيي ا مىا طىابى لىتيٍ  ًم ى الةًٌ ىاًي مىثٍػ ى مف دة أك اكبةاؼ لق لس يعاً" 
َى أى  ةن أىٍك مىا مىلىتىٍت أىيٍبىانيتيٍ  ذىًل ى أىٍد عى فىًإٍف ًمٍف يٍ  أىالَّ يػىٍعًدلي ا فػى ىاًادى ثى كىريلى "( س رة الة ايك الَّ يػىعي لي اكىثيبلى

 ). 03اآللة 
أما للة  ة للعبلقة العت ية فيقع للى الاك ة أف يشيع زك ها ن آل أمة ما لدا معصية اػبالق كأال    

زبةج إال إبذنس كأف ي هة للى ضبالة اؼباؿ كالعياؿك كهبب أف يةالي األكل ايتك كأف يت ف مةشقية ن 
كأف يرتفع ل  اعبداؿ كال يدفع زك ها إً ال ه ر ك لب اؼباؿ للشةؽ غ   م شل اهتا كـبلصة لاك هاك

اؼبطةكلةك كأف ي فه  الة ل كي تيف معسك فهةاؾ أم ر يق م العبلقة الاك ية ي  ثل ن ك  ب األدب 
ألا الاك ا ل  طةلق االارتاـ اؼب  ادؿ ألصفة دا  ة كم   ةةك كاافظة للى التل ة الشي ة ألا 

 .1الاك ا
كلض اف العبلقات دامل األسةة هبب إلادة يةظي  ال يت م  مبلؿ يق لة العبلقات األأل لة مع األألةاي   

م  مبلؿ ربقيق العدؿ كاؼب اكاة ألا األكالد ن اؼبعاملةك ألف ال فةقة ن اؼبعاملة ي لد اغبقد كاغب د في ا 
األألةاي م   هة اثنيةك ماصة كأف لدـ  ألا األألةاي كيالل ا ة كال عاطف في ا أليةه  م   هةك كألا

ك إذ لقع للى األألةاي ن اؼبقاألل اذباه 2اؼب اكاة كال فةقة يت ف س  ا ن نطأة ألعض األمةاض الةف ية 
يل ه  أف لعامل ه  للي كاللشف كالةضبة كاإل بلؿ كال فايك سي ا ن فرتة التي إبلشا ه ا مالدا م  

 ك ألف اآللي ن ه ه الفرتة لةلدكف أف هبة ا شبار التفاح ال م كفةكه اغبةاف كالةفق كاإلآةاـ كال  ق
ليغى َّ ًلٍةدىؾى اٍلًت ػىةى ألألةا ه ك مصدقا لق لس يعاً" ٍلً  ًإٍا ىاانن ًإمَّا لػى ػٍ هي كىًلٍل ىاًلدى كىقىضىى رىألُّ ى أىالَّ يػىٍع يديكا ًإالَّ ًإايَّ

                                                           
ك مداملة لليـ  الدراسي اؼبعة ف لؼبعاعبات الطةلية كاغبق قية كالرتأل لة لل طاآل األسةلةك آلية  1  العبلقات األسةلةك ماهة اامد اغبٌ 

 كما لليها. 08ك ص2008الطةلعة كالقان ف ك غاةك 
ك 1999ميك دمحم ان حك اؼبت ب اؼبصةم ل  زلع اؼبش  لاتك القاهةةكدكر مؤس ات الرتألية ن ال قالة م  اعبةيبة م  مةظ ر إسبل  2
 .184ص
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نبيىا فىبلى يػىقيٍل ؽبىي  ا قػىٍ الن آىةيبنا أىاىدينبيىا أىٍك ًآبلى ا أيؼٌو كىالى يػىةػٍهىٍةنبيىا كىقيٍل ؽبىي ى ةىاحى ال ُّؿًٌ ًم ى الةَّضٍبىًة ك ى ا  ى كىاٍمًفٍض ؽبىي ى
ا رىألػَّيىاًُ صىًغ نا  ).24ك 23( س رة اإلسةايك اآلل اف  "كىقيٍل رىبًٌ اٍرضبىٍهي ىا آى ى

كل ق لة العبلقات األسةلة ك ب للى أفةاد األسةة ال  اس  في ا أليةه  ن    ل  ده اغبب كاأللفةك   
ليةطأ األكالد ن    م  قة ىبل  م  الطقاؽ كاػببلؼك كل ل   عل اؼبً  س يانس كيعاً أساس 

يًًس أىٍف مىلىقى العبلقة الاك ية اؼب دة كالةضبة مصداقا لق لس يعاً"  لىتيٍ  ًمٍ  أىنٍػفيً تيٍ  أىٍزكىا نا لً ىٍ تيةي ا  كىًمٍ  يايى
تو ًلقىٍ ـو لػى ػىفىتَّةيكفى  ايى ةىتيٍ  مى ىدَّةن كىرىضٍبىةن ًإفَّ ًن ذىًل ى آلى ك اآللة  إًلىيػٍهىا كى ىعىلى ألػىيػٍ ) ك ألنس إذا 21" ( س رة الةـك

إً طةلق االكبةاؼك  ذه ت اؼب دة ال اػببلؼ كانعتا للى سل ؾ األألةاي ال ل  لادة ما ل   ه ف
 كؽب ا ل عا للى ال الدل  ية ية ال قالة األمةية لؤلألةاي دبا لض   ذبةب آل اؼبخاطة .  

إف األسةة ال ي  شيع ي ف  كيعالا األم  األسةم الداملي كادها ماصة ن ظل أتث  االيفاقيات   
فس األساسي يفتي  كيدم  العبلقات الدكلية للى الق انا الداملية ن العاي اإلسبلميك آ ف الغةب هد

األسةلةك ف   ألا أه  االسرتاييجيات ك  ب إشةاؾ الدكلة ن م الدة األسةة للى م ا هة ال يار 
الغةيبك ل  طةلق ضةكرة ربفظ دكؿ العاي اإلسبلمي للى ألعض الق اناك كلدـ اؼبصادقة كاالنض اـ إليها 

ك مع ضةكرة ي ايد ق انيةها أل عدها اإلسبلمي أل ل يعالا ميف آانت مةافية ؼب ادئ الطةلعة اإلسبلمية
العبلقات األسةلة ن م ا هة ال يار الغةيب اعبارؼك كم  أه  االيفاقيات الدكلية اليت يالاع آياف 
العبلقات األسةلةك كاليت هبب ال يفظ لليها ايفاقية القضاي للى صبيع أشتاؿ ال  ييا ضد اؼبةأة 

اٍك" اليت زبالف  ألعض ألة دها أاتاـ الطةلعة اإلسبلمية ال  يا اليت آةمت اؼبةأة كاألسةة معاك "ًسيدى
كي  ثل أه  ه ه اؼبخالفات اليت يض ة ها ه ه االيفاقية أف يل ـا  الدكؿ اؼب قعة لليها إألشاؿ آافة 

ك كإلغاي 1األاتاـ كالل ا ح كاأللةاؼ اليت سبيا ألا الة ل كاؼبةأة دبا فيها يل  اليت يقـ  للى أساس دلين
ال اللة أك ال صالة للى اؼبةأة ل يقيق اؼب اكاة أليةها كألا الة لك فهي ربث ال ةت للى الاكاج كادها 

ك كه  ما ىبالف الطةع اغبةيف لق ؿ رس ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " أىيبُّىا اٍمةىأىةو 2كمع م  شايت ايف كل  آاف آافةا
ًطله " نيًتيىٍت أًلغىٍ ً ًإٍذًف كىلًيًٌهىا فىةً  ًطله فىًةتىاايهىا لى ًطله فىًةتىاايهىا لى تىاايهىا لى

ك كقد نصت ه ه االيفاقية  3
آ ل  للى أاتاـ أمةل آأف وب ل األألةاي اس  األـ آ ا وب ل ف اس  األب ـبالفا الطةع  اإلسبلمي 

لً  كىمى ىالًيتيٍ  كىلىٍياى اٍدلي هيٍ  آًللى ًًهٍ  هي ى أىٍق ى ي ًلٍةدى اَّللًَّ فىًإٍف يٍى يػى لق لس يعاً" يىهيٍ  فىًإٍم ىانيتيٍ  ًن الدًٌ ٍعلى ي ا يلى
ا  ٍت قػيلي أليتيٍ  كىآىافى اَّللَّي غىفي رنا رىًاي ن ا أىٍمشىٍأايٍ ألًًس كىلىًتٍ  مىا يػىعى َّدى ( س رة األااابك اآللة  "لىلىٍيتيٍ   يةىاحه ًفي ى

  ما ىبالف الطةع اإلسبلمي اغبةيف لق لس يعاً" ) ك كمةعت يعدد الاك ات م  لب اؼب اكاةك كه05

                                                           
 م  ايفاقية  القضاي للى صبيع أشتاؿ ال  ييا ضد اؼبةأة "سيداك" 02اؼبادة   1
 ايفاقية  القضاي للى صبيع أشتاؿ ال  ييا ضد اؼبةأة "سيداك"م   16اؼبادة   2
ادلث صييح ك ايث ركاه صبع م  أصياب ال ة  مةه  أل  ما ة كالرتمي م كالدارمي كاغباآ  ن م  درآس كأأل  داكد كأضبدك كي   3

 لضعفس أاده  كصييس األل اُ كغ ه م  ادثا.



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 331 

عى فى  ثى كىريلى ًإٍف ًمٍف يٍ  أىالَّ كىًإٍف ًمٍف يٍ  أىالَّ يػيٍقً شي ا ًن اٍليػى ىامىى فىاٍنًتيي ا مىا طىابى لىتيٍ  ًم ى الةًٌ ىاًي مىثٍػ ى كىثيبلى
ةن أىٍك مىا مىلىتىٍت أىيٍبىانيتيٍ  ذىًل ى أى  َى أىالَّ يػىعي لي ايػىٍعًدلي ا فػى ىاًادى ) ك كنصت آ ل  03"( س رة الة ايك اآللة  ٍد

الةًٌ ىاؿي للى إلغاي ق امة الة ل ن األسةة للتاملك كه  ما ىبالف الطةع اغبةيف ألضا لق لس يعاً"      
ًمٍ  أىٍم ىاؽًبًٍ  فىالصَّاغًبىاتي قىانً ىاته اىاًفظىاته قػى َّامي فى لىلىى الةًٌ ىاًي دبىا فىضَّلى اَّللَّي ألػىٍعضىهيٍ  لىلىى ألػىٍعضو كىدبىا أىنٍػفىقي ا 

يت زبىىافي فى نيطي زىهي َّ فىًعظي هي َّ كىاٍهجيةيكهي َّ ًن اٍل ىضىاً ًع كىاٍضةألي هي   َّ فىًإٍف أىطىٍعةىتيٍ  لًٍلغىٍيًب دبىا اىًفظى اَّللَّي كىالبلَّ
ً  نا  فىبلى يػى ػٍغي ا لىلىٍيًه َّ سىً يبلن ًإفَّ اَّللَّى  ) ك كنصت للى يقيد اق الاكج 34"(س رة الة ايك اآللة  آىافى لىًليِّا آى

ن معاشةة زك  سك فإذا آاف دكف رضاها فيعد اغ صال زك يا لعةضس إً لق ألة ال ج  كالغةامة كه  ما 
ََّ شً ىبالف الطةع اإلسبلمي لق لس يعاً"  ٍةثىتيٍ  أى مي ا أًلىنٍػفيً تيٍ  كىايػَّقي ا ًن ىاؤيآيٍ  اىٍةثه لىتيٍ  فىٍأيي ا اى ئػٍ يٍ  كىقىدًٌ
ًة اٍل يٍؤًمًةاى  قي هي كىألىطًٌ  ) . 223" (س رة ال قةةك اآللة اَّللَّى كىاٍللى ي ا أىنَّتيٍ  ميبلى

كاؼببلاظ أف ه ه االيفاقية يطجع الشبلؽ كاػبلع كاالكببلؿ كال فت  كلدـ ال  اس  األسةمك كهي     
أل ل  ي اه  ن انعداـ األم  األسةم كلدـ االس قةار دامل األسةة ال اادةك كه  ن ال قادان سل ؾ 

ت  ؼب ا هة ه ا ال يار أك لدمة اجمل  ع كالدكلة القشةلة كالعاي اإلسبلمي ألةم سك كؽب ا هبب كضع ـبش  ؿب
اػبشة الداه  للى الدكؿ اإلسبلمية ل  طةلق كضع اسرتاييجية فعالة انشبلقا م  االاصا يات اؼبةيفعة 
كالع ل للى زبفيض  ن ب الشبلؽ كاػبلع الل اف ل الداف للى ألةكز البلٌأم  األسةمك م  مبلؿ كضع 

مق ضيات أاتاـ الطةلعة اإلسبلمية كركاهاك  نص ص قان نية فعالة يص ف آةامة األسةة ال  ادا للى
اليت يع  د للى الرتغيب ن اغبفاظ للى قدسية الةكاأل  األسةلة اليت يع ي الاكاج ميثاقا غليظا كيةألية 

 األألةاي أمانة آيل.
 

 الينرراين: ادلبحث
 الوساال الوقااية اخلاراية لتعزيز دور األمن األسري.

هتدؼ ال سا ل ال قا ية اػبار ية إً يعالا دكر األم  األسةم ن م ا هة ال يدايت اليت لعةفها العاي    
ألصفة لامة كالعاي اإلسبلمي ألصفة ماصةك سي ا مع لجا كلدـ آفالة ال سا ل الداملية اؼبةافقة لؤلسةة 

 ل اسرتاييجية قادرة للى أماـ الت  اؽبا ل م  اؼبطاآل اليت ي    ب الهاك كاالل  اد للى كسا
ال صدم لل يدايت الثقافية العاؼبية كال قالة م  ـباطة االس ع اؿ اؼبفةط كغ  اؼب  صة لل تة ل  يا 
اؼب ش رة كانعتاساهتا ال ل يةك كس ؼ ن ا ذل  م  مبلؿ ال شةؽ إً كسا ل م ا هة األسةة لل يدايت 

ساهتا ال ل ية للى األسةة كأمةها الداملي ن العاي ال تة ل  ية كال يدايت الثقافية العاؼبية كانعتا
 اإلسبلميك كذل  ض   اؼبشل ا ال اليا:

 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 331 

 ادلطل  األول:
 وساال موااهة األسرة للتحدايت التكنولواية.

 
إف س سي ل  ية األسةة للى الع ـ  ن العاي اإلسبلمي آانت ن ال دالة فب دةك مث أص يت ألفعل     

ة ن كلة أك ما ل  ى لألسةة الاكا يةك كاليت ظهةت ن العصة اغبدلث ن يجة ال يضة كال  دف أسة 
ان طار اؼبدف اغبضةلة اغبدلثة كألةكز اؼبدف الصةاليةك فاألسةة هب ا الطتل يقـ  م  زكج كااد كزك ة 

ك فهي هب ا اؼبفهـ  اغبدلث قد يعةضت إً ن ع 1كاادة كأألةاي غ  م اك ا كيض   يلا للى األآثة 
ك كه ا ما أدل هبا إً ال   س إً اس خدامها ل سا ل ال تة ل  ية 2أن اع ال قليص كاالنت اش الت   م 

كال فالل مع يش رها ال م لض   ؽبا ي اصل سةلع ألا األفتار كالثقافات اؼبخ لفةك كال خلي ل  األم  
 األسةم ال م آانت يض ةس األسةة اؼب  دة كاليت أص يت يقليدلة.

كل سا ل االلبلـ اغبدلثة أتث  آ   للى أم  األسةة ن العاي اإلسبلمي كللى لبلقات الفةد أبسةيسك    
فقد قةألت اؼب  الدل   غةافيا ك عل ه  ن قةلة صغ ة ل ه لة ال  اصل كأألعدت اؼبقارألا ماصة ن األسةة 

اي كلقداي كال لعشيس ألسةيسك اليت ال ال اادةك إذ ل فة الفةد آامل كق س ألشخاص غةلي ـب لفا لةس فتة 
كإال أف س ي  3يفصلس لةس س ل أ ااي قليلةك كه ه ال سا ل ال تة ل  ية للى الةغ  م  دكرها اإلهبايب

اس ع اؽبا ساه  ن يقليص العبلقات كاألدكار دامل األسةة ال اادةك كأضة لألألةاي ماصة ن م   اه  
اإلا اس العاطفي اذباه ذكله  كأسةهت  ؼبا لعان نس م  العالة  ةاي  الدراسي كالقدرة للى الرتآيا كيقليص

االس خداـ الش لل لؤلنرتنتك كاليت يفقد م  ع لها اؼبهارة كطةؽ اغب ار كالثقة للةفاك كلؤدم للتث  
فب  ل  خدم هنا إً إساية أمبلقه  ن يجة أتثةه  سل ا للعبلقات اػبار ة ل  مةهج الدل  اإلسبلميك 

 .4ه ال سا ل ال تة ل  ية لس خدامها ال يي فعبل يؤثة للى األسةة سل آيا كظاهةاي كركايافه 
إف ه ه ال ضعية يفةض مةافقة األسةة ألفةادها ل  طةلق م اآ ة ال ش ر ال تة ل  ي اغباصل ن العاي   

طةلق كضع  اإلسبلمي كم ا هة أتث ات الع ؼبة اؽبدامة للقي  اؼبت   ة م  الدل  اإلسبلميك ل 
اسرتاييجية م تاملة يقع للى لايق األسةة كاجمل  ع كالدكلة كالعاي اإلسبلميك ي اه  ن ال قالة م  
ال يدايت اليت يفةزها ال سا ل ال تة ل  ية كيعاز األم  األسةم اػبار يك كم  ألا ال سا ل اؼب  ع لة 

                                                           
 .34كص2003ةدرلةكاألسةة كاجمل  عك دراسة ن لل  ا   اع األسةةك ا ا ل د اغب يد رش افك  مؤس ة ش اب اعبامعةك االست  1
 .21كص1992االذباهات اؼبعاصةة ن دراسة األسةةك للياي شتةمك دار اؼبعةفةك مصة ك   2
كسا ل ال تة ل  يا اغبدلثة كأتث ها للى االيصاؿ ألا اآللي كاألألةايك طاكس كازمك لادؿ ل سفك اؼبقدمة ن اؼبل قى ال طين الثاُ   3

 10ك09ألسةةك اؼبةعقد ألتلية العلـ  االن انية كاال   الية جبامعة قاصدم مةلح كرقلة اعباا ة أل ارلخ اؼبعة ف لاليصاؿ ك  دة اغبياة ن ا
 .03ك02كص 2013أفةلل 

ثقافة االنرتنت كأثةها للى الط ابك كقا ع ندكة لل يةك ما د أل شليبك ل سف ليدايبك دار الثقافة كااللبلـك الطارقة االماراتك   4
 .479ك ص2006
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ةك ضةكرة يةظي  كقت اؼبطاهدة م  طةؼ األسةة حبد ذاهتا كاليت يقلص م  ال يدايت ال تة ل  ي
لؤلطفاؿ م  ق ل كالدله  كمةاق  ه  لس مع يغليب أسل ب اغب ار ال ةاي كي  يس أألةا ه  ؼبا فيس صبلح ؽب  
م  اس خداـ ال سا ل ال تة ل  يةك آ ةيه  اق مطاهدة كاس ع اؿ ال سا ل ال تة ل  ية اؼبخ لفة ؼبدة 

ف للى كسا ل ال تة ل  ياك نظةا ؼبا ي   س م  مطاآل ـب لفة سال ا أس  ليا ل قالة أألةا ه  م  اإلدما
ي اه  ن لدـ سباس  أسةم كضعف ن العبلقات الدامليةك آ ا يبت  لآللي إمتانية إرشاد أألةا ه  
دبخاطة األنرتنت كاس ع اؽبا في ا لةفع كىبدـ مصاغبه  العل ية كلق م دلةه  اإلسبلميك كلآللي 

هاة ال تة ل  ية ربجب اؼب اقع  ال يئة ل  أألةا ه  كاليت ي اه  ن هتدِ الرتألية اس خداـ يقةيات ن األ 
اليت نطأ لليها أألةاؤه  ل ة ات ط للةك في ت  لآللي ف ح ا الت ألةلدلة إلترتكنية مطرتآة مع أألةا ه  

ع للى آل كاؼبطارآة ن م اقع ال  اصل اال   الي ماصة للة  ة لؤلسة اؼب عل ةك كه ا ل  هيل االطبل
األشخاص كاألفتار كال صةفات اليت قد يؤثة للى أألةا ه  ؼبعةفة آيفية معاعب ها أل ةلةك كيبت  يةألية 
األطفاؿ للى اارتاـ ال قت كلدـ هدره أماـ ـب لف األ هاة ال تة ل  ية كيةسيخ فتةة أف ه ه األ هاة 

ية لةض ـب لف ال جارب الصع ة صةعت ل  هيل اغبياة كليا لل يشةة للى أفتاره ك كلؤلكلياي إمتان
اليت مة هبا  األشخاص اآلمةكف الس فادة أألةا ه  م  ذبارب اآلمةل  ال ل  يعةض ا لؤلذل ن يجة 
االس ع اؿ ال ليب لل تة ل  ياك ككضع  هاز الت  ي ية ن متاف لاـ لؼبةاؿ ليت ف للى مةأل م  

يعامبلهت  مع األنرتنت لي مةا عة آافة اؼب اقع  األأل ل  ل عالا ضبالة أآي ؽب  م  طةؼ األسةةك كمةاق ة
اإللترتكنية اليت ل صفي هناك إذ لقع للى لايق ال الدل  آ ل  ي  يس األطفاؿ إً اؼبخاطة م  قعة 
اغبدكث ل عامله  مع األنرتنت كيعلي ه  آيفيات ال قالة مةها ذايياك كهبب للى األسةة يةسيخ أسل ب 

ا ؿ ما هبدكنس م  أم ر غامضة ن ش تة األنرتنتك كمةافق ه  ن اؼبةاال  اؼبصاراة كاغب ار كاؼبةاقطة
 .1الع ةلة األًك نظةا لةقص ال لي لدله 

كنظةا لصع ألة ال يدايت ال تة ل  ية ال اقعة للى األسةة آاف لااما للى اجمل  ع كالدكلة مةافق ها    
دايت ال تة ل  يا ألطتل أآثة فعاليةك كم  ؼب ا هة سل يات ال تة ل  يا ؼب الدهتا للى زبشي كذباكز رب

أه  ال سا ل اليت يبت  اس ع اؽبا م  طةؼ اجمل  ع كالدكلةك هي ي لية كي  يس الط اب ن العاي 
اإلسبلمي لؼبخاطة اليت ي  ها الفضا يات األ ة يةك السي ا يل  اليت يع ل للى زبةلب العقل اؼب ل  م  

قدلة ك كالقياـ أل ش لة دكر األسةة الل  ارها اػبلية األًك ن يت ل  مبلؿ يط لس مةظ م س القي ية كالع
اجمل  ع م  مبلؿ لقد ندكات كمؤسبةات ييز كي ا آيفيات ال عامل مع أألةا ه  ن ظل لصة ال تة ل  يا 
اؼب  اطةك كيبت  للدكلة أك اػب اص ال م يبلت ف قة ات إلبلمية أف لش ركا كل اآ  ا ال ش ر اغباصل ن 

 هاة االلبلـ ن العاي اإلسبلمي مةالاة لةغ ات الط اب ك عل ألةاؾبه  أآثة اي لة لتي ل انب ا ن أ

                                                           
 .11ك 10 ع ال األقك طاكس كازمك كلادؿ ل سفك صاؼبة   1
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إلادة الثقة ن القة ات اليةك كالتف ل  مطاهدة القة ات الغةألية اليت رباكؿ دكما يغ  ثقافة لاؼبةا 
ل ل  مةاف ة آل  اإلسبلمي كاللعب ألعق ؿ أألةا سك كلفرتض ن القة ات أف يت ف اصةا مةيعا

الفضا يات األ ة يةك في عا للى الدكلة أف ربجب اؼب اقع اػبشةة للى أم  األسةة كاجمل  ع لس يداثها 
ك كيعاز أم  األسةة أل ضع نص ص قان نية كضعية ي اه  ن كقال ها م  1 هازا مةآااي لع ل للى ذل 

ك كلل ج  ع اؼبدُ  2ة االيصاؿ اؼبخ لفة ـب لف اعبةا   اؼبعل مايية ماصة مع اس ع اؿ األطفاؿ أل ها 
آهيئة م الدة ن ربقيق األم  األسةم مةافق لدكر األسةة أف لقـ  حب بلت ي ل لة ؼبخاطة الع ؼبة 
كاالس خداـ ال تة ل  ي ال ليب كاغبث للى االس خداـ اإلهبايب لسك ف ظافة اعبه د اؼب ةهجة لؤلسةة 

مة اإلسبلمية ل اه  ا  ا ن م ا هة ال يدايت ال تة ل  ية كالدكلة ألتامل مؤس اهتا كاجمل  ع كاأل
 ال ل ية كلعاز األم  األسةم ماصة ن العاي اإلسبلمي.

 
 ادلطل  الينررراين:

 وساال موااهة األسرة للتحدايت الينقررررررافررريررررة.
اقيقة أف الغاك الفتةم الثقان لعد سبلاا قديبا لة ع إً لهد أأليةا يدـ لليس ال بلـ كأمةا ا اي    

اية ا كس س ؽب ا الطيشاف لعةس هللاك إذ آاف ذل  أكؿ غاك فتةم ثقان لةدما يقةع ألقةاع الةصح 
ـي اٍستيٍ  أىٍنتى كىزىٍك ي ى اعبٍىةَّةى فىتيبلى "كاريدل رداي الصداقة كفخدله ا كغةر هب ا مصداقا لق لس يعاً كىايى يدى

ً ًه الطَّجىةىةى فػى ىتي انى ًم ى الظَّاًلً اىك فػى ىٍس ىسى ؽبىي ىا الطٍَّيشىافي لًيػي ٍ  ا مىا ًمٍ  اىٍيثي ًشئػٍ ي ىا كىالى يػىٍقةىلى هى ًدمى ؽبىي ى
ا كىقىاؿى مىا نػىهىاآي ى  ا ًمٍ  سىٍ يهًتً ى ةىًة ًإالَّ أىٍف يىتي انى مىلىتىٍاً أىٍك يىتي انى ًم ى كيكرًمى لىةػٍهي ى ً ًه الطَّجى ا لىٍ  هى ا رىألُّتي ى

)ك إذ قبح إألليا 21ك19ك20( س رة األلةاؼك اآلل اف "اػبٍىاًلًدل ى ك كىقىاظبىىهي ىا إًًٌُ لىتي ىا لىً  ى الةَّاًصًياى 
ة  ذل  ال قت ألدأ غاك العقل ال طةم م  ن ـبششس كلةض أكؿ أسةة إً الغاك الفتةم الثقانك كم

األسةة إً غالة كص لس إً الطتل األم  ال م نعيطس ن لصةان اغباٌ اؼبعةكؼ لل يار ال غةليبك كال م 
ك ال م ل  هدؼ يغي  اياة اؼب ل ا ن آل اجملاالت إً 3لعد م  أمشة أن اع الغاك الفتةم الثقان 

اي الدل  اإلسبلمي ل  اياهت  ماصة ألعد يةيي اؼب ل ا ل  اؼبتانة القيادلة مب  اغبياة الغةألية إلزالة مع
ك كه ا ما سالد 4ن العايك م  مبلؿ إلةاضه  ل  يش يق شةلع ه  اليت رب ل آل معاُ اغبياة كال بلـ

                                                           
 288ك ص2012ك 51األسةة العةألية كربدايت العصة الةق يك  عفة ا ا  اس  الشا يك ؾبلة الف حك آلية الرتألية األساسيةك العدد   1
 .289ك

ا ؿ ضبالة األطفاؿ م   02امعة ال ليدة يصةلح عبةلدة اػبي اعباا ةلة م  طةؼ األس اذة أل  ل دة مليتة ك أس اذة القان ف الدٌك جب  2
:  https://www.mohamah.net/law اعبةا   االلترتكنية ن اعباا ةك اؼب قع االلترتُك

 .79كص1984اترلخ الدل ةك صبعة للي اػبٌ  كدار الش الة ا دلةك القاهةةك   3
 .115ك ص1991دار اؼبةار اغبدلثةك القاهةةكالغاك الفتةم كأثةه ن اجمل  ع االسبلميك للي ل د اغبلي  ؿب  دك   4
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م  هن ض اغبضارة الغةألية اليت اس ع لت مصشلح الع ؼبة أك أمةآة العاي لل يت  ن العاي اإلسبلميك 
مبلؿ ي  ي  األسةة كيضعيف دكرها دامل العاي اإلسبلمي م  مبلؿ غةس م ادئ الرتألية الغةألية ن 
نف س اؼب ل اك ايف لتيكا ن آةف االس غةاب كلعطعش ن نف سه  كاياهت  كيفت ه  كثقاف ه  

 .1كيصةفاهت  كل  عدكا ل  القي  اإلسبلمية 
كقع للى أه  رآياة ن اجمل  ع اإلسبلمي كهي األسةةك اليت يعد  إف ه ا الغاك الثقان أل اسشة ال غةلب  

الدرع اغبصا كاليت لقع لليها ال ااـ آ   ن مقاكمة ه ا اؼبد اػبار ي للثقافات الغةألية اليت رباكؿ ط ا 
ه ل هاك ف   اؼبعلـ  أف ال ضالة الفاسدة ال ذبد س قا را جة إال ن مض  أليئة ل  دها الف اد 

م  عدكف الا  ا ها كاا ضاهناك أما ال يئة اصةة للقي  فبل متاف للف اد كاإلف اد فيهاك  كاؼبف دكف
كن مض  ال غ ات الثقافية اؼبعاصةة ألامت األسةة ضةكرة اي اع اسرتاييجية ل يقيق أم  أسةم لض   

مؤس ات الدكلة ل  ثل ن دكر األكلياي آجهة أًك كآل أطياؼ اجمل  ع ك  ال صدم لل يدايت الثقافيةك
 كاألمة اإلسبلمية يدلي ا ل عضها ال عض نظةا ػبش رة ال ضع كأتزمس.

كم  أه  ال سا ل اليت يبت  لؤلسةة أك ال الدل  إي الها ؼب ا هة ال يدايت الثقافية الغةألية يت ل      
ك كيةألية أألةا ها األسةة ألفةادها للى األسا اإلسبلمية إللشا ها مةالة ضد آل ال يدايت الثقافية الغةألية

يةألية إسبلمية م تاملة كضبال ه  م  اؼبد ال  ط م ال م ذب ده ألعض اؼبدارس الغةألية دامل العاي 
اإلسبلميك كي  يس األطفاؿ كيعلي ه   مة  الصغة أبف أا اؿ األسةة الغةألية قا  ة للى ال  اؽ كالضياع 

كية ية ال الدل   لة شخصية مة  الصغةككال ط تك لتي ال وباكل ا يقليد ثقاف ها كيت ف لدله  مةا
لبلس طعار دب ؤكلي ه  اذباه أألةا ه  م  مشة الثقافة الغةألية اؼبةافية ل عالي  الدل  اإلسبلمي كاليت هتدد 
أم  األسةة ن العاي اإلسبلميك إذ لقع للى ال الدل  كا ب الةقاألة كال   يس الدا   كاؼب   ة للى آل 

اؼبل ا كم األعة أا اؽب  ال علي ية كمعةفة آل األصدقايك كيعلي  األألةاي  يصةفات أألةا ه  مثل اط ة
سياسة ملي الفةاغ دبا لةفع ماصة زايرة اؼبت  ات كيع يق اؼبعارؼ اؼبفيدةك فإف أه  اسرتاييجية هبب للى 

ؿ كاغبل األسةة الة  ع إليها ن العاي اؼبعاصة اؼب  اش هي ال ط ث للثقافة اإلسبلمية كال  ارها اؼبثا
األكاد كاألسل  للخةكج م  أزمة الغاك الثقان الغةيبك كؿباكلة  اآللي اال  هاد ال ايت لرتقية مهاراهت  
كمدارآه  م  مبلؿ االطبلع للى ال  ة الة  لةك كس ة الصياألة كالصاغباك كاالق داي للة اذج 

ك كلقع للى 2س عانة أبهل العل  كال خصصالةا ية ن ؾباؿ رلالة األألةاي يةأل اي كثقافياك كاؼب ادرة لال
األسةة لض اف أم  م  ربدايت الثقافة الغةألية أف يقـ  ألدكر فالل ن يةسيخ العقا د كألةاي األفتار 

                                                           
اؼبقدمة ن اؼبل قى ال طين الثاُ اؼبعة ف لاليصاؿ ك  دة يفة الع ؼبة كأتث ها للى سباس  األسةة اؼب ل ةك دمحم صاٌ ك ل د اغبي أل  اثلةك   1

 .09ص ك2013أفةلل  10ك09كرقلة اعباا ة أل ارلخ اغبياة ن األسةةك اؼبةعقد ألتلية العلـ  االن انية كاال   الية جبامعة قاصدم مةلح 
أثة الغاك الفتةم للى األسةة اؼب ل ة كآيفية مقاكم سك دمحم هبلؿ الصادؽ هبلؿك رسالة ما     ن الدل ة كالثقافة االسبلميةك  امعة   2

 كما لليها. 356ك ص2000األزهة آلية أص ؿ الدل  ك القاهةةك
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كربدلد األمباط اػبلقية كال ل آية اليت ي  د اجمل  عاتك اق داي أللق اف اغبتي  ال م ساه  ن هت لب 
كىًإٍذ قىاؿى ليٍق ىافي اًلألًٍةًس كىهي ى لىًعظيسي ايى ألػيينىَّ ة م  قل س كسل آس مصداقا لق لس" كلده ألغةس الفضيلة كان ااع الةذلل

ك كللى اآللي ضةكرة م اآ ة الرتألية  )13"( س رة لق افك اآللة  الى ييٍطةًٍؾ ًلَّللًَّ ًإفَّ الطًٌٍةؾى لىظيٍل ه لىًظي ه 
 اب ق ل الاكاج كألعدهك كاغبةص للى يةألية كيعلي  ال الدلة كأف يش ر ألةاؾبها ألصفة مدركسة إللداد الط

أألةا ه  اآلداب كاألمبلؽ الفاضلة آالصدؽ كالصي كاألمانةك كذبةي ه  آل ما لف د الدل  كال دف م  
م تةات كـبدراتك كأف لت ان اآللي قدكة ا ةة ألألةا ه ك كهبب للى األسةة أف هت   ألرتألية أكالده  

ل  ارها أل األة اؼبعةفة العظي ة كاليت سبثل ال سيلة اليت يط ع دكافعه  لبلآ طاؼ ثقافيا كاثه  للى القةاية ال
 كي لد لدله  االذباهات اإلدراآية ال لي ة .

إف اافظة للى أم  األسةة لت ف إبسداي الةشد كالةصح ؽبا كالع ل اؼب اشة للى اق بلع   كر    
ا آياف األسةة كيق لة فاللي ها ن اعبانب الثقان الف اد كاالكبةاؼك كلت  ه ا الع ل وب اج إً يعال

الرتأل م أل  ف  اؼب الدات كالدل  ال م لقدمس اجمل  ع كمؤس ات الدكلة كايف األمة اإلسبلمية اليت 
 .1ةة ن يت ل  شخصي س ألصفة م عادلةي الد األس

إف مفهـ  األم  األسةم يش ر كمةج م  ؿب اه الداملي لؤلسةة الضيقة كأضاؼ آل م  لق م ه ا       
األم  م  مارج أس ار ال يت ماصة مع م غ ات العصة اليت ال يةا ك كؽب ا فاجمل  ع ل اه  ن يق لة 

ؾب  عي كاع قا    مق مات األم  األسةم ل  طةلق ضةكرة م ا هة  ال يدايت الثقافية الغةألية أل خشي 
للى ال ةظي  ات ك كال م لطرتط فيس التفاية العل ية كال طاكر م  طةؼ اعب الةك كم از لغاك اؼبد 
الثقان الغةيبك كاإللداد الرتأل م لآللي م  مبلؿ مؤس ات اجمل  ع ماصة مع لجا اؼب ادرة ال ايية 

هي األمةل م ؤكلية يعالا األم   ل ادها ل  القياـ ألدكرهاك إذ لقع للى لايق مؤس ات الدكلة
ضد األسةة اؼب ل ة ألتل ال سا ل اؼب ااة كالع ل للى ذب يد  تاألسةم م  مبلؿ ال صدم لتل اؼبؤامةا

ك كن مقاألل ان طار اؼبدارس رب ل أفتار  الفتة اإلسبلمي ألةفا ال سا ل اؼب ة لة اليت ل  غلها اػبصـ 
معات اإلسبلميةك كاإلسهاـ ن اإللداد الرتأل م لآللي ألصفة هدامةك هبب ال  سع ن إنطاي اؼبدارس كاعبا

م   ةة ل ة ية قدراهت  ن ؾباؿ ال   يس الرتأل م ال ثقيفيك ال م لقـ  للى أسا لل ية كفقا ليامج ل لية 
ـبش  ؽبا ألدقة ماصة للى ال  ار أف اؼبتانة الرتأل لة لؤلسةة هي م  الدفاع األكؿ لؤلألةايك كالعةالة 

لثقافة اإلسبلمية ن صبيع اؼبةاال الدراسيةك كلدـ يش يق أم نظاـ يةأل م مأم ذ م  نظاـ غةيب أل درلا ا
إال ألعد ال أآد م  لدـ معارض س ألهداؼ الرتألية اإلسبلميةك كضةكرة ال فش  ػبش رة ال طةلعات الية 

   للى اؼب ا د اليت اؼب غةألة اػباصة لألسةة للى اػبص صيات الثقافية جمل  عةاك آ ا لقع العبي الت
ي ه  ن يعالا اؼبدارؾ الرتأل لة كالثقافية للفةد م  مبلؿ إصبلح الةف س كي  يهه  إً س اي ال  يلك م  

                                                           
 .384ك ص1987ك مصشفى الع  ي ك مؤس ة ن فل ك أل كت ك ل ةافك -ال ياسة اعبةا ية كال صدم –دركس ن العل  اعبةا ي   1
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مبلؿ مشب اعب عة كـب لف الدركسك آ ا لقع للى لايق األمة اإلسبلمية كا ب ي سيع الةؤلة ن 
لة كيقدِ ال دلل اغبضارمك ل  طةلق الفتة اإلسبلمي اغبدلث ال م ل   لب آل اؼب غ ات اغبضار 

يفالل اغبقا ق اإلسبلمية مع ال اقع اؼبعاشك كإنطاي مؤس ات ق لة ي ه  ن نطة اإلسبلـ كالدفاع لةس 
 .1يت ف غشاي غب الة األسةة ن العاي اإلسبلمي

 
 اخلاسبة :

اؼبعاصةةك كهي م  أقدـ  إف األسةة هي أه  اؼبؤس ات األساسية ن اجمل  عات س اي ال قليدلة مةها أك   
ال طتيبلت اال   الية اليت ظهةت ق ل اجمل  ع كيةظي  الدكلةك ف عةض الةظاـ اال   الي ن األسةة 
للخلل لؤثة ن مةظ مة اجمل  ع كالدكلة كاألمةك كللى الةغ  م  سباس  األسةة ألصفة ن  ية ن دكؿ العاي 

ع ؼبة أمل للةظاـ األسةم س اي للى م   ل األدكار أك اإلسبلميك إال أف اؼب غ ات اؼبعاصةة كأتث  ال
م   ل العبلقاتك فبا فةض ن لا  دلدا م  ال يدايت اليت ك ب م ا ه ها م  مبلؿ ك  ب ككضع 

كللى يليات لدل  األم  األسةمك س اي للى اؼب   ل الداملي لؤلسةة أك للى اؼب   ل اػبار ي ؽباك 
كاجمل  ع كالدكلة م ا هة ال يدايت اؼبعاصةةك هبب كضع اسرتاييجية كلتي ل    لؤلسةة ض ي ذل  

كقا ية ل عالا األم  األسةم ال  ادا للى ما س ق ي ضييسك كأل ل اؼب انبة ن إهباد اسرتاييجية ان ية 
 نقرتح ما للي:

 سبلمية.يق لة ال ةاي ال ظيفي لؤلسةة م  طةؼ األسةة نف ها دب الدة م  اجمل  ع كالدكلة كاألمة اال -
ي ف  األم  االق صادم لؤلسةة دبا لض   يق لة ق امة الة ل للى اؼبةأة كلض   لدـ مةك ها م   -

اؼبةاؿ للع ل كال تفل ألرتألية أألةا ها للى مةهج إسبلميك كن االة مةكج اؼبةأة إً الع ل هبب ي ف  
ألدكار ال اقعة للى اؼبةأة دكر اضانة ن الع ل ليت ف أكالدها قةل ا  دا مةها لل قليل م  يضارب ا

. 
 ض اف اآللي ل  ازف أسةم داملي لعاز األم  األسةم ألصفة دا  ة كم   ةة. -
 يق ي  األدكار دامل األسةة ال اادة كفقا لبلارتاـ اؼب  ادؿ. -
إلادة يةظي  أساس ال يت م  مبلؿ يق لة العبلقات األسةلة ألا الاك ا كاالأل عاد ل  آل اؼبطاآل  -

    ة لل فت  األسةم.كاػببلفات اؼب
إلادة يةظي  ال يت م  مبلؿ يق لة العبلقات األسةلة ألا اآللي كاألألةاي م  مبلؿ ي ف  العدؿ  -

 كاؼب اكاة ن    ل  ده ا ة كال عاطف.

                                                           
 كمالليها. 268اؼبة ع ال األقك دمحم هبلؿ الصادؽ هبلؿك ص  1
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ضةكرة االس فادة م  اعبانب اإلهبايب لل سا ل ال تة ل  ية كيعلي  ذل  لؤلطفاؿ كمةافق ه  لل ص ؿ  -
 ةا ػبش رهتا للى ية ية شخصية كي  يس سل آه .إً ألة األماف نظ

يق ي  ال قت للى األألةاي ن اس ع اؿ ال سا ل ال تة ل  ية ؼبدة ؿبددة أس  ليا ل بلن اإلدماف  -
 لليها كربت مةاق ة كمةافقة أكليا ه .

اجب آل اؼب اقع اػبشةة للى األألةاي كللى أفةاد األسةة م  طةؼ األكلياي أك م  طةؼ الدكلة  -
 كاؼبصاو اؼبتلفة أل تة ل  يا االيصاالت .

إلادة الثقة للفةد دامل العاي اإلسبلمي ن مطاهدة قة ايس الية كالتف ل  مطاهدة القة ات  -
 الغةألية .

يت ل  األسةة ألفةادها للى أسا كمةاهج إسبلمية إللشا ها مةالة ضد ربدايت الغاك الثقان  -
 الغةيب اػبشة.

 يس الدا   كاؼب   ة لتل يصةفات األألةاي.ضةكرة الةقاألة كال    -
االس عانة أبهل ال خصص م  لل اي كلاثا كـب صا إللشاي ال ؿ لل قالة م  آل ال يدايت  -

 اؼبعاصةة اليت يضعف األم  األسةم.
كضع ـبششات لل ية فبةهجة لل قالة م  اؼب غ ات اغباصلة ن العاي اإلسبلمي في ا ل علق أبم   -

 األسةة.
كضع ق انا كضعية فعالة م  ة شة م  أاتاـ كم ادئ الطةلعة اإلسبلمية ؼب ا هة آل ضةكرة  -

ال طةلعات الغةألية اليت ي ه  ن االكببلؿ األسةم ال م لضعف متانة األسةة دامل العاي 
 اإلسبلمي.

ضةكرة ي سيع الةؤلة ن ظل الفتة اإلسبلمي اغبدلث ال م ل   لب آل اؼب غ ات اغبضارلة كيقدِ  -
 ال دلل اغبضارم م  مبلؿ يفالل اغبقا ق اإلسبلمية مع ال اقع اؼبعاش.

 إنطاي مؤس ات ق لة ي ه  ن نطة مةاهج اإلسبلـ كدكره ن يق لة األسةة . -
ضةكرة يضافة آل اعبه د كال طارآية ل عالا األم  األسةمك السي ا أنس مةج م  مفه مس الداملي إً  -

 ال اقع للى أم  األسةة ن العاي اإلسبلمي.مفهـ  مار ي ماصة مع مش رة ال ضع 
 ض اف ضبالة قان نية لؤلسةة دبا لض   ضبالة أفةادها. -
ضةكرة ربيا الق انا ال ضعية دبا ل  اشى كمص صية ؾب  عةا اإلسبلمي ماصة الق انا اؼب علقة  -

 اس  لؤلسةة.لألسةة كالعبلقة الاك يةك كيفعيل اغب الة اعباا ية للةاألشة األسةلة دبا لض   سب
ضةكرة إنطاي دس  ر ق مي ل اد األسةة كلعاز متان ها ن العاي اإلسبلمي ؼب ا هة اؼبد الغةيب للى  -

 ـب لف الق انا العةألية كاإلسبلمية.
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إنطاي ؾبلا أللى لؤلسةة كالشف لة دبطارآة ـب لف دكؿ العاي اإلسبلمي ل انب ف فيس أل ضع اغبل ؿ  -
 ألسةم ألصفة دا  ة كم   ةة.اؼبةاس ة اليت يعاز األم  ا

 قاامة ادلرااع:
 .1992اؼبدمل إً لل  اال   اعك فه ي سلي ك  دار الطةكؽك ل افك -1  -

 .1998لل  ا   اع اؼبةأةك ا ا ل د اغب يدك اؼبت ب اعبامعي اغبدلثك االستةدرلةك -2       
العةألية ال ع دلةك سامي دمحم ملي ك  اجمللة مطتبلت ال  افق لدل اؼبةأة العاملة ن آل م  األردف كاؼب لتة  -3  -

ك 02العةألية للرتأليةك العدد  .1993ك ي ناك اؼبةظ ة العةألية للثقافة كالعلـ 
 .1981األسةة كمطتبلهتاك ؿب  د ا اك  دار الةهضة العةأليةك أل كتك -4  -
 .1984اؼبةأة كالرتألية اإلسبلميةك دمحم األلص مك مت  ة الفبلحك الت لتك  -5  -
 .1986يةألية الشفل صييا كنف يا م  ال الدة ايف العاشةةك دمحم رفعتك  مةط رات دار ال يارك أل كتك  -6   -
 اؼبةأة ألا ال يت كاجمل  عك ال هي اػب ؿك دار الت اب العةيبك ب ت. -7   -
ن اؼب قع  05/09/2015أنبية دكر األب ن األسةة ك سلشاف ضبيد اعب  يك مقاؿ مةط ر أل ارلخ  -8   -

-https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-09-05االلترتُك 
1.2451932 

 .203ال لشة األأل لة ن األسةة العةاقية اؼب غ ةك للي ا ا اشي ك  ؾبلة األس اذك ألغدادك العدد  -9   -
 .1999األسةة اؼب ل ةك أتليف كنطة مؤس ة ال بلغك سل لة آ ي اتك أل كتك -10   -
دكر ال الدل  ن يت ل  الطخصية اال   الية لةد األألةايك لظبة ابلكةك ؾبلة  امعة دمطقك العدد  -11   -

 .2011ك  27ك اجمللد 04ك03
 .2003ل افك سيت ل  ية اإلألداع لةد األطفاؿك لفاؼ أضبد ل لاك دار الفتةك -12   -
  .1996حب ث إسبلمية ن األسةة كاعبةيبة كاجمل  عك ا   ال الايت ك دار الفتة العةيبك القاهةةك -13   -
أتث  األسةة ألا الدفع كاؼبةع ن قضااي اؼبخدرات م  مةظ ر لل ي اال ةاـ كال قالةك ط ماش إألةاهي ك ؾبلة  -14   -

ك  امعة اعبلفةك اعباا ة ك العدد  .2017ال ادسك يفاؽ للعلـ 
األسةة كل امل قبااها ك اؼبل قى ال طين الثاُك ا ؿ االيصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةةك ن يل اليل ك  امعة  -15   -

 .2013أفةلل  10ك 09قاصدم مةلح كرقلة اعباا ةك آلية العلـ  االن انية كاال   اليةك اؼبةعقد ن 
ك اؼبؤرمة 39اعبةلدة الةظبيةك العدد  2015ل لي   15اؼبؤرخ ن  اؼب علق حب الة الشفل 12-15القان ف رق   -16   -

 .2015ل لي ك 19
االيصاؿ األسةم كدكره ن يفعيل العبلقات دامل األسةةك اندلة أل شبللقك اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ اغبياة  -17   -

 اصدم مةلح كرقلة ك اعباا ة.ك آلية العلـ  االن انية كاال   الية ك امعة ق2013أفةلل 10ك 09ن األسةة أايـ 
 .1992قام س لل  اال   اعك دمحم غيثك دار اؼبعةفة اعبامعيةك االستةدرلةك  -18   -
 2005يةألية اؼبةأة م  مةظ ر الطيخ دمحم الغااٌك لشيفة ا ا التةدرمك كألدر دمحم مل ك  -19   -
ك مداملة لليـ  الدراسي  -20   - اؼبعة ف لؼبعاعبات الطةلية كاغبق قية كالرتأل لة العبلقات األسةلةك ماهة اامد اغبٌ 

 .2008لل طاآل األسةلةك آلية الطةلعة كالقان ف ك غاةك 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 388 

دكر مؤس ات الرتألية ن ال قالة م  اعبةيبة م  مةظ ر إسبلميك دمحم ان حك اؼبت ب اؼبصةم ل  زلع  -21  -
 .1999اؼبش  لاتك القاهةةك

 ال  ييا ضد اؼبةأة "سيداك"ايفاقية  القضاي للى صبيع أشتاؿ  -22   -
األسةة كاجمل  عك دراسة ن لل  ا   اع األسةةك ا ا ل د اغب يد رش افك  مؤس ة ش اب اعبامعةك   -23  -

 .2003االستةدرلةك
 .1992االذباهات اؼبعاصةة ن دراسة األسةةك للياي شتةمك دار اؼبعةفةك مصة ك  -24   -
كأتث ها للى االيصاؿ ألا اآللي كاألألةايك طاكس كازمك لادؿ ل سفك اؼبقدمة كسا ل ال تة ل  يا اغبدلثة  -25    -

ن اؼبل قى ال طين الثاُ اؼبعة ف لاليصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةةك اؼبةعقد ألتلية العلـ  االن انية كاال   الية 
 .2013أفةلل  10ك09جبامعة قاصدم مةلح كرقلة اعباا ة أل ارلخ 

نت كأثةها للى الط ابك كقا ع ندكة لل يةك ما د أل شليبك ل سف ليدايبك دار الثقافة ثقافة االنرت  -26   -
  .2006كااللبلـك الطارقة االماراتك 

األسةة العةألية كربدايت العصة الةق يك  عفة ا ا  اس  الشا يك ؾبلة الف حك آلية الرتألية األساسيةك  -27   -
 .2012ك 51العدد 

 02اعباا ةلة م  طةؼ األس اذة أل  ل دة مليتة ك أس اذة القان ف الدٌك جبامعة ال ليدة يصةلح عبةلدة اػبي  -28   -
:  ا ؿ ضبالة األطفاؿ م  اعبةا   االلترتكنية ن اعباا ةك اؼب قع االلترتُك

https://www.mohamah.net/law.  
 1984دار الش الة ا دلةك القاهةةككاترلخ الدل ةك صبعة للي اػبٌ   -29    -
 .1991الغاك الفتةم كأثةه ن اجمل  ع االسبلميك للي ل د اغبلي  ؿب  دك دار اؼبةار اغبدلثةك القاهةةك -30    -
اؼبقدمة ن اؼبل قى ال طين يفة الع ؼبة كأتث ها للى سباس  األسةة اؼب ل ةك دمحم صاٌ ك ل د اغبي أل  اثلةك  -31    -

األسةةك اؼبةعقد ألتلية العلـ  االن انية كاال   الية جبامعة قاصدم مةلح الثاُ اؼبعة ف لاليصاؿ ك  دة اغبياة ن 
 .2013أفةلل  10ك09كرقلة اعباا ة أل ارلخ 

أثة الغاك الفتةم للى األسةة اؼب ل ة كآيفية مقاكم سك دمحم هبلؿ الصادؽ هبلؿك رسالة ما     ن الدل ة  -32   -
 .2000الدل  ك القاهةةك كالثقافة االسبلميةك  امعة األزهة آلية أص ؿ

ك مصشفى الع  ي ك مؤس ة ن فل ك أل كت ك ل ةافك -ال ياسة اعبةا ية كال صدم –دركس ن العل  اعبةا ي  -33   -
1987. 
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 أمن األسرة يف حالة نزاع قضااي :
 وفقا للسلطة التقديرية قاضي شؤون األسرة من حرفية النص إىل ااتهاد رأيه

 
 محاين أمساء  ة.ذ/ر سدو مزين   ذة.

 اعباا ة-دآ  راه ال أل ل طال  اف 
                      

 ملخص ادلداخلة :
يعد األسةة اؼب  ازنة اؼبة ت ال لي  لتل طفل ألف الشفل ن ه ه اؼبةالة لت ف ؿبل أتثة اتـ دبا وبي  
ألس ن أ  اي األسةة أك مار هاك لةس  فيها مبلمح شخصي س اؼب  ق ليةك كه ا ل آةان ألضخامة العبي 

قق إال م  مبلؿ افاظ كما لة غي أف نقـ  ألس م  نصح كإرشاد كيع ئة ركاية اذباهسك كه  ال م ال ل ي
ال الدل  للى راألشة الاكاج الطةلي قا  ةك غ  أف ه ا االري اط قد يقصفس ألعض اؼبطاآل اليت رب ؿ دكف 

 لضةكرةكذل  الشبلؽ  اإلسبلـ ألحاس  ةارهك كايف ال لهض  اق طةؼ للى ا اب طةؼ يمةك 
 .1أكؿ م  اندل حبق ؽ األكالدكريب للى ذل  اق قا لؤلكالد كال الدل ك فتاف اإلسبلـ ه   كملية

ربقيق األمن ايث ل هة قاضي شؤكف األسةة ن ظل مص مة الشبلؽ أك ألعد انقضا ها للى 
ه ا  ال لعتا ركاهاقان ف األسةة يش يقا  يش يق اةن لةص ص ه  ك  د إال أن ادلالحظك األسري

 كاقيقة الةااع ي بليـ لشة يقدلةلة ال لل  يش يق ال اقع القضا ي لة   م   هة كم   هة أمةلك قد
 اؼبعةكض لليهاك األمة ال م لؤثة سل ا للى مصاو القصة.

كلل اٌك هتدؼ دراس ةا اغبالية ي ياف ال ش يقا ال الفا ال آة لألمص لةدما لت ف اؼب ضةر هي 
 اؼبصلية اؼبعة لة للشفل كاليت قب دنبا ن إشتالييت اغبضانة كالاايرة.     

  
 قدمة :م

ل ل  لةت هبا آل الدكؿ كمةها  كإف األسةة هي مة ع آل شيي مة ع الصبلح أك االكبةاؼ لجمل  ع
كللى اثة اةآة ال قةا ظهةت  كفأات ت يةظي ها للى هنج الطةع اإلسبلمي كاإلسبلمية ماصة

الق انا األسةلة حبيث يع  الق انا األسةلة للعدلد م  اؼب ا ل الثاأل ة كاألمةل اليت يعةؼ ام بلفا 
 كال م سبت معاعب س حب ب اؼب هب الفقهي اؼب  ع. كفقهيا
لدكؿ لبلاظ ياالد اةآات اجمل  ع اؼبدُ الدالي لل يةر كالسي ا اري اط ا كغ  أنس مؤمةا 

م اكاهتا ك اإلسبلمية دبج  لة م  االيفاقيات الدكلية : آايفاقية القضاي للى ال  ييا العةصةم ضد اؼبةأة

                                                           
 .  08ك ص 1960لثةك اعباا ةك ط عة الطيخ دمحم الغااٌك اق ؽ اإلن اف ألا يعالي  اإلسبلـ كإلبلف األم  اؼب يدةك دار الت ب اغبد - 1
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ايفاقية اق ؽ الشفل كالسي ا أتث  ل ؼبة الق انا ن يجة يف ح العاي اإلسبلمي ك ن اغبق ؽ مع الة ل
فاهي  آفل فة األسةة كأدكار أفةادها ... للى العاي الغةيب ... األمة ال م أثة سل ا للى العدلد م  اؼب

 إً أف أص ح اغبدلث ل  مفاهي  م  يدثة آاألم  األسةمك آيفية ربقيقس مث ضبال س. 
مع ال يث ل  اغبل ؿ  أم  األسةم بلالكإذا آاف اؽبدؼ م  اؼبل قى اغباٌ ه  يطخيص ال اقع أم 

األسةم  ة دكر قاضي شؤكف األسةة ن ربقيق األم الةا عة فإنةا ارأتلةا ن ه ا اإلطار ال ة لس إً أنبي
 : كال م قد ل خ  لدة   انب

: ؼبا يت ف الفل فة اليت لع ل القاضي للى ربقيقها هي إلادة ال  ازفك األم  كاؽبدكي إً   األول
في ا ل  ارأتل لس ضةكرة ربقيق  انب يمة م  األم  األسةم ن ظل  اليناين  ثل لآياف األسةة ألية ا 

لل  ار أف الضةر اقق فيها  ككهي الفتةة اؼبةاد ي لي  الض ي لليها ك الشبلؽ أك ال شليق أك اػبلعثةااي
كه  األمة ال م لعت س الة  ذج  كم  أم  ل قية أفةاد األسةة ىقاأللية ربقيق ما ي ق دكف ؿكاقعا وب  

  :اآليية اإلشكاليةكذل  انشبلقا م   كاعباا ةم كال م نةلد التطف لةس كمعاعب س ن إطار مدامل ةا ه ه
إلادة ال  ازف إً  القاضي ه  ليةة اقيقية ألسة مط  ة لشالب أفةادها إف  ل ما لعةض للى 

فيقاأللها ه ا األم  أل ش يق اةن لةص ص  اغبتي ك رعااياهت ك سبتيةه  م  اق قه  اليت آفلها الط
 ي بليـيش يقا لة  ل  يش يق سلشة يقدلةلة ال  وأ )إشتالية اغبضانةال لعتا ركاها (قان ف األسةة 
  ألعد ذل  ؤاألسةم كلل اٌ : أم ربقيق لؤلم   )إشتالية الاايرةكاقيقة الةااع (

     :العةض اآليت فإنةا نقرتح  ى اإلشتالية اؼبشةكاةكن س يل اإل األة لل 
  )إشكالية احلضانة(للتطبيق احلريف للنصوص القانونية مظهر :  1 بحثم

إف الق الد القان نية للى ن لا : مةها ما ذبعل سلشة قاضي شؤكف األسةة مقيدة كمةها ما يرتؾ لس 
سلشة م  ال قدلةك كلت ف لل ش يق اغبةن أتث  سليب إذا ما اري   للصةف الثاُ م  الق الد القان نية 

أك  )1(زكاج كطين    :الةا   إما ل الشبلؽ كال م ل ضح  ليا ن يش يقات اغبضانة آاثة م  ياثر
  .  )2(أب ةيب 

 إشتالية اغبضانة ن الاكاج ال طين : 1مطل  
إف اغبضانة هي رلالة ال لد كيعلي س كالقياـ ألرتألي س للى دل  أأليس كال هة للى ضبال س كافظس صية 

للى أف لةالى ن ذل   )ؽ.أ 62اؼبادة (كملقاك ل ل  لطرتط ن اغباض  أف لت ف أهبل ل ل  
 مصلية الصغ  دا  ا كه  األصل العاـ ال م يةشلق مةس الطةلعة اإلسبلمية.

ه ا م   هة كم   1كهي م  أه  اؼب ا ل اليت يشةح إشتاالت لدلدة ن اؼبيداف القضا ي ل عقدها
لت في قاضي شؤكف األسةة أل ش يق اةن  هة أمةلك ل  ي يف   نص ص قان ف األسةةك حبيث 
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لةص ص قان ف األسةة فقد ل جلى األمة ن االآ فاي للطشة األكؿ م  مادة ما دكف الطشة الثاُ آعدـ 
: آاالل داد دب قع الفاصلة كلل اٌ اس  عاد ل ارة  ااالل داد ألع ارة مصلية اض ف أك يش ق حب اف ه

يقة الوقااع واحلل القانوين والذي من شأنه أن حيقق عدم التطابق ما بُت حقمعيةة : مصلية اض فك 
 كفي ا للي ألعض األمثلة للى ذل  :   ادلستنبط من القواعد القانونية، 

  : األم أوىل ابحلضانة م  قان ف األسةة اليت يةص للى أف 64يش يق نص اؼبادة  : 1مينال 
األصل أف ام يار اغباض  ال لت ف ال  اطيا كإمبا كفقا ل يقق ؾب  لة م  الطةكط الطةلية اددة 

ؽ.أ نص للى أنس لطرتط ن اغباض  أف لت ف أهبل ل ل  كي لفصل  62فقها ألف اؼبطةع ن اؼبادة 
اؼبادة  الطةكط اليت ذبعل اغباض  أهبل ل ل  كأل ل  لت ف قاضي شؤكف األسةة مشال ا للع ل ألةص

آل ما ي لةد لليس الةص ن قان ف األسةة لة ع فيس إً أاتاـ   ''للى أف :  اليت يةصم  ؽ.أ  222
 .''الطةلعة اإلسبلمية 

ؽ.أ فانس ل   ام يار األـ م اشةة لل  ارها اؼبصةفة األًك ن  64أنس يش يقا لةص اؼبادة  ايث
ا رغ  أف قان ف اإل ةايات اؼبدنية كاإلدارلة يةييب اغباضةا م  غ  حبث مدل أهلي ها حبثا مع ق

زب ؿ قاضي شؤكف األسةة حبث أهلية اغباض  دبا ل بل    451ك 425ك 424كالسي ا م اده : 
 كمصلية الشفل.

مةالاة األـ أًك حبضانة كلدها مث ...ك مع  ''نف ها يةص للى أنس :  64مع ال ة لس إً أف اؼبادة  
فبا لفه  أف قاضي شؤكف األسةة ليا ملاما لارتاـ يةييب اغباضةا  ''... مصلية اض ف ن آل ذل 

ال ارد فيها كإمبا ملـا إبسةادها ؼب  ي يقق معس مصلية الشفل كلل اٌ هةا مصلية الشفل زبضع ل قدلة 
ك  )ـ.م(ك ألا 613469ايث ل  طف م  ايثيات قةار ات ة العليا رق   (قاضي شؤكف األسةة 

أف : ىبضع يقدلة مصلية اض ف إً ال لشة ال قدلةلة لقضاة  10/03/2011لصادر ن ك كا)ع.ز(
 .    )1اؼب ض ع
ايث ل  طف م   (كافرتاض أف مصلية الشفل ي يقق يلقا يا ن األـ قةلةة يبت  إث ات لت ها  

 :أف 13/05/2009ك صادر ن )غ.ؼ(ك  )خ.ب(ك ألا 497457ايثيات قةار ات ة العليا رق  
 .   ) 2ؽ.أ 64مصلية اض ف هي األساس ن إسةاد اغبضانة كليا الرتييب ال ارد ن اؼبادة 

إللادة األم ر إً  ةحبيث قبد أف األقارب غ  اغباضةا مدل كف لةفع دل ل إسقاط اغبضان
 ف ايف ال نتكلل اٌ ك ب مةالاة مصلية اض ف ن إسةاد اغبضانة آأثة م  ي األع الشبلؽ نصاهبا 

ؾبددا أماـ االة مثل االة طفل لعيش ظةكؼ قاسية مع أمس ك ديس اؼبةلضة ك د ل  غلس ن ال   ؿ 
مةعاال ن لدلة ان ية لةلى الغة  كال ل لقى الدراسة لعدـ ي فة ال سا ل ال طةلة كاؼبادلة ن اا أف أأل ه 
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ريس لس هبد نف س لقارف األةس م  س  اغباؿ ن كاللة م  الدة ل  م ت  فبارسة اغبضانة كال م لدل زاي
مب ذج لةض للى ش تة ندل  (ال تة مع إم يس أألةاي العاص ة م  ايث الفشةة كطةلقة ال فت  ...اى 

 . )غب الة الشف لة 
 م  قان ف األسةة في ا يعلق لنقضاي اغبضانة  65يش يق نص اؼبادة  : 2مينال 

ألعد سبدلدها لس ]سةة  16ايث أنس دبجةد انقضاي مدة اغبضانة للة  ة للشفل ال آة اؼبقدرة ب : 
كللة  ة لؤلنثى  [سة ات ن االة ما إذا آانت اغباضةة هي األـ ألطةط أف ال ي اكج اثنية 10أل ل غس 

فاألصل دبجةد ان هاي مةالة  هي مرحلة الواليةأل ل غ س  الاكاج أم س  الةشدك ي دأ مةالة  دلدة 
اغبضانة ية قل ال اللة لؤلب كلت  ماداـ مةاط ه ا االل ااـ ه  مصلية الشفل دا  ا فانس للى قاضي 

 لةالي ه ه اؼبصلية ن ان هاي اغبضانة. شؤكف األسةة أف 
ن من دون أ قد يبادر األب إىل ادلطالبة بطرد األم واألبناء من مسكن شلارسة احلضانةايث أنس 

حبيث لتفي  مراعاة مصلحة الطفلك كل فادم ه ه اغبالةك آاف الألد م  يتمسك إبحلاق األبناء إليه
ؽ.أ اػباصة أل ق ط الةفقة كاليت يقضي أبف : الةفقة  75للى قاضي شؤكف األسةة أف لش ق نص اؼبادة 

ااكال للدراسة ي ق  أل ل غ س  الةشد كي   ة ن االة ما إذا آاف لا اا آلفة لقلية أك ألدنية أك م
: الغداي كالت  ة كالعبلج كال ت  أك أ ةيس مع اليت يةص للى أف الةفقة يط ل 78 كالسي ا اؼبادة

 مةالاة ما لع ي م  الضةكرايت ن العةؼ كالعادة. 
كلل اٌك للى قاضي شؤكف األسةة أف لتيف اؼب ت  ليا للى أنس م ت  آاف ـبصصا ؼب ارسة 
اغبضانة كقد ان هت كإمبا لل  اره لعد م  مط  بلت الةفقةك كه  ال م ن  طفس م  ايثيات قةار 

...  (اآليية :  10/12/2009ك الصادر ن )س.ع(ك  )س.ح(ألا  535329ات ة العليا رق  
ايث ل  طف أف الشالةة يعدت س  اغبضانة كايةئ  لت ف األب اؼبشع ف ضده ملاما لل ايها لةده 

 )ؾ.ـ(ألا  686369ك كآ ل  فبا  اي م  ايثيات ن قةار يمة وب ل رق  1)إً غالة الدم ؿ ... 
ة س ... األب ملـا أل  ف  ست  أك ألدؿ إهبار الأل (أنس :  17/05/2012الصادر ن  ك)ؾ.ف(ك 

 .     )...  2اؼبةقضية اضان ها أل ل غها س  الاكاج ن االة ام ةالس ل  ض ها إليس كرفضس إقام ها أل ي س
م  قان ف األسةة في ا يعلق أل ق ط اضانة األـ اليت ي اكج ألغ   66يش يق نص اؼبادة  : 3مينال 

ما مل  كلل ةازؿ يسقط حق احلاضنة : ابلتزوج بغَت قري  زلرم، '':  قةلب ؿبـة كاليت يةص للى أنس
 . '' يضر دبصلحة اضون
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لبلاظ ك  د ي ال  ن يف   ه ه اؼب ألة ن ال ش يقات القضا ية كال م لظهة ن  نسايث إ
لةل أف مصلية الشفل مفرتضة ألق ة القان ف كلل اٌ هبب أف وبت  قاضي فاالذبا  األول اذباها :  

لةل أف االذبا  اليناين شؤكف األسةة أل ق ط اغبضانة ل  األـ دبجةد ال اكج ألغ  قةلب ؿبـة ن اا أف 
 مصلية الشفل لي ت مفرتضة ألةص القان ف كإمبا أل قدلة القاضي.  

 لتزوج بغَت قري  زلرم فكرة مطلقة   االذبا  األول : سقوط حضانة األم اب -/أ
أم أنس إذا ياك ت األـ ألغ  قةلب ؿبـة ي ق  لةها اغبضانة مشلقا للى أساس أف مصلية الشفل 
مفرتضة ألق ة القان ف مع األب ألدال م  زكج األـك كدكف اغبا ة إً إث اهتا ه ا م   هةك كم   هة 

يةي   لل ةازؿ ال ألاكاج األـ ألغ  ة ن ه ه اؼبادة ال ارد ما مل يضر دبصلحة اضونأمةل ألف ل ارة 
ليس مطال  إبعمال سلطته التقديرية لبحث مصلحة الطفل ألهنا كلل اٌك هةا القاضي  قةلب ؿبـة

كذل  ط قا ؼبا اس قة لليس اال  هاد  (أل ش يق الةص القانُ  آ ا ه   مفًتضة : أي أن سلطته مقيدة
 .   ) 1القضا ي لل يت ة العليا

 سقوط حضانة األم ابلتزوج بغَت قري  زلرم فكرة نسبية    االذبا  اليناين : -/ب
 مبلفا لبلذباه األكؿك لةل أصياب ه ا االذباه أف سق ط اغبضانة ل اكج األـ ألغ  قةلب ؿبـة

لي ت ألفتةة مشلقة كإمبا ن  ية فهي مقيدة أل يقق شةط كاقف ل  ثل ن ربقق مصلية الشفل ذل  
ك كلل ةازؿ  ل ق  اق اغباضةة ''ؽ.أ يةص للى أنس :  66ألف اؼبادة  ما ي لضة لل اكج ألغ  قةلب ؿبـة

ن ف كإمبا زبضع فخبلفا للةأم ال األقك فاف مصلية الشفل ال يفرتض ألق ة القا '' ذل  دبصلية اض ف
 ما مل يضر دبصلحة اضونل قدلة القاضي كالألد م  إث اهتا ه ا م   هة كم   هة أمةل فاف ل ارة 

ك ال اردة ن ه ه اؼبادة ال  وذلك ألن هذ  يةي   لل ةازؿ فق  كإمبا ايف ألاكاج األـ ألغ  قةلب ؿبـة
مه ا آاف س  س : زكاج األـ ألغ   انةفسقوط احلضك العبارة ترتبط بواقعة سقوط احلضانة يف حد ذاهتا

ك كلل اٌ فافرتاض أف هو الذي يتوقف على عدم إحلاقه ضررا ابلطفل اضونقةلب ؿبـة أك لل ةازؿ 
 لت ها.  مصلية اض ف يت ف جبانب األب كليا جبانب زكج األـ قةلةة ن  ية يبت  إث ات

فية غي لل فيت أف لت ف ذا ألص ة لةالي األصلح لل لدك فانس  ''يش يقا لق ؿ العبلمة األ  العاألدل  : 
قد لت ف لس قةلب م غض ل    م يسك كلت ف لس زكج أمس مطفقا لليس لعا لليس فةاقسك فإذا لل  اؼبفيت أك 

 .       ''القاضي شيئا ال وبل لس نالس م  أمسك ألف مدار أمة اغبضانة للى نفع ال لد 
م  شأنس إاداث فج ل ما ألا ال قا ع اليت يشةح للى القاضي كاغبل  فالق ؿ خببلؼ ه ا الةأم

القانُ  ال م لع  ده قاضي شؤكف األسةة ن ات س كه  ال م ل ةاقض كص ي  ل ل قاضي شؤكف 
 ؽ.ا.ـ.ا .       424األسةة ن ال هة للى ضبالة مصاو القصة ط قا لل ادة 
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 )ب.ب.س.ع(ك  )ب.س(لعاما كالةصف األ  كذل ك ايف ال نت ف أماـ االة الشفل ل ة ذم ا
ال م ط ق فيس االذباه األكؿ أبف أسقشت اضان س ل  أمس كأسةدت ألأليس إً غالة سق طها شةلا 
كقان ان رغ  أف الشفل قد مةج ادلثا م  مةالة الةضالة فه  ال لااؿ ؿب ا ا ػبدمة األـ : م  مبلزمة ك 

كأف األب غ  م اكج كلع ل ألةظاـ الفةؽ ككالديس طالةة ن رلالة كال ق ؼ للى صبيع م  لامايس السي ا 
سةةك كذل  دب  ب اغبت  القضا ي الصادر ل  ؿبت ة أل مةداسك ق   شؤكف األسةةك  73ال   ي ل  
 .   12/07/2018كاؼبؤرخ ن  01148/18ربت رق  

    إشتالية اغبضانة ن الاكاج اؼبخ ل :  2مطل  
كاف آةا ن مشلب أكؿ قد اس ع لةا مصشلح إشتاليةك دبا لعةيس ه ا اؼبصشلح م  ك  د ال ؿ لتل 
ما لشةأ كاقعا ن ؾباؿ اغبضانة آأثة الكببلؿ الاكاج ال طينك نعةج اثنيا إً إشتالية اغبضانة لةدما يت ف  

اعباا ة كسعيها ضت يدمل آأثة الكببلؿ الاكاج لأل ةيبك كذل  ؼبا لشةاس ه ا األم  م  يعقيدات اق 
إً إألةاـ ايفاقيات ثةا ية مع دكؿ أمةل آ ا ه  اغباؿ للة  ة لئليفاقية اؼبيمة ألا اعباا ة كفةن ا كاؼب قعة 

 26ك اؼبؤرخ ن 144-88كاؼبصادؽ لليها دب  ب اؼبةسـ  الةائسي  1988ل ني   21ن اعباا ة أل ارلخ 
  اج اؼبخ لشا اعباا ةلا كالفةن يا ن االة االنفصاؿ.كاليت يةي   ب : أطفاؿ األزك  1988ل لي  

اليت لث ها لدـ يةفي  ألعض   انب االيفاقية ه ا م  كن ه ا اإلطارك نعةض ألعض اؼبطاآل الع لية 
 :  هة كم   هة أمةل الفةاغ القانُ  ال م لط ب ه ه األم ة كهي اليت ن دلها في ا للي 

مةس فانس : أنطأت عبةة م  اكلة األلضاي  12ة ألا ال لدل  كالسي ا اؼبادة يش يقا ل ة د االيفاقية اؼب قع
هت   حبل ناالات اغبضانةك كرغ  سعيها غب الة اض نا إال أهنا ي ربقق آل األغةاض اؼبة  ة مةها كه ا 

 لعدة أس اب أنبها : 
الل اامات ال اقعة لليها ن ؾباؿ إنباؿ سلشيت ال لدل  ال األع ا ل زارة العدؿ كاليت يتفل ال فاي ل -أ 

 ضبالة القصة ؽب ا اعبهاز كيقال ها ن إ ةاي ال يةايت اؼبشل ألة مةها.
لدـ يةفي  آل دكلة لؤلاتاـ كالقةارات الصادرة ل  ؿباآ  الدكلة األمةل ألعدـ مةيها  -ب 

 الصيغة ال ةفي لة.
م  قان ف األسةة  62/1دة إشتالية يةألية الشفل للى دل  أأليس اؼبةص ص لليها ن اؼبا -ج 
كاليت يع ي ال ااـ م  ال اامات اغبضانة اليت يقع للى لايق اغباضةة األ ة ية كهةا لفرتض   1اعباا ةم

 أوكهةا ال إشتاؿ لشةح الزواة األانبية قد اعتنقت اإلسالم قبل طالقها م أل ا : إما أف يت ف 
 إشتالية يةألية الشفل للى دل  أأليس. مل تعتنقه قبل طالقها ويف هذ  احلالة تينار  أهنا

                                                           
أم ة لعةاُك ناالات اغبضانة ن ض ي القضاي اعباا ةمك م آةة لةيل شهادة اؼبا     ن القان ف اػباصك فةع قان ف األسةةك  امعة  - 1

 .  57-55ك ص 2015-2014ك آلية اغبق ؽك ال ةة اعبامعية : 1اعباا ة
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ايث أنس لفرتض أف الشفل ؼبا لت ف صغ   دا لت ف ؿب ا ا ػبدمة الة اي كلل اٌ فإذا ما أسةد 
فبلألد أف  سن العاشرةالقضاي الفةن ي اغبضانة لؤلـ فبل أتث  ل آة للى دلةسك كلت  ؼبا لصل ال آة 

كأل ل  ية قل كالل س إً أأليسك أما إذا آانت ألة ا فبل يبت   لقـ  أأل ه لؼبشال ة لن هاي اضان س ل  أمس
يش يق ان هاي اضان ها اً اا ألل غ س  الةشدك فإذا ماؼ األب للى دل  ال ةتك فيج ز لس أف لةفع 
دل ل ل ق  اضانة ال ةت ل  أمها كإسةادها إليس أل  ب زبلف ربقق أه  ال ااـ م  ال اامات اغبضانة 

    )ماداـ أف األألةاي م ل  ف ألهن  ل  ع ف دل  أأليه  األصل العامكه   ( ؽ.أ. 67ط قا لل ادة 
ايث أف القضاي اعباا ةم نف سك يبةح األـ األ ة ية اضانة األألةاي رغ  أهنا ال يدل  للدل  اإلسبلميك 

أييت ذل  ط قا ؼبا اس قة  ( وذلك مؤقتاؽ.أ  64ألف مصلية اض نا يق ضي ذل  ط قا لل ادة 
لليس اال  هاد القضا ي لل جلا األللى: م  اؼبقةر شةلا كقان ان أف األـ أًك حبضانة كلدها كل  آانت  

 .    )1آافةة إال إذا ميف للى دلةس
غ  أنس كاقعا ال ربرـت ه ه األاتاـك ففي غالب األاياف ي ةد اغبضانة لؤلـ الفةن ية اؼبقي ة ألفةن اك 

الفةن ي يعدلل قةاره ألةايا للى اآلراي اؼب   ة اليت ذبةلها  ل  طلب األب ألعد ذل  م  القاضيكايف ك 
اللجةة اؼب  اكلة األلضايك فالقاضي الفةن ي قد لص   للى لدـ يعدلل ات س الل  ار أف ربقيق 

 ك آيف ذل  ؤ ايث2مصلية الشفل لةده  ال ل  قف للى يةألية الشفل للى م ادئ الدل  اإلسبلمي
أنس ماداـ أف األطفاؿ م ل ا فيجب أف لت ف قان ف األسةة اعباا ةم ه  ال ا ب ال ش يق ال القان ف 
الفةن يك كذل  الم بلؼ الفل فة اليت ي   لليها مصلية الشفلك فاف آاف القاضي الفةن ي لع د 

 .    3لؼبصلية اؼبادلةك اعباا ةم لع د لؼبصلية الةكاية
القان ف اؼبدُ الفةن يك لبلاظ أنس  اي ماليا م  أاتاـ اغبضانة كللع دة إً ايث أنس كللع دة إً 

القضاي الفةن ي فيبلاظ ك  د اذباها : اذباه لتيف اغبضانة للى أهنا أثة م  ياثر اكببلؿ الاكاج 
كلل اٌ ل ةم لليها القان ف ال م وبت  اكببلؿ الاكاجك كاذباه يمة كه  الةا حك لةادم إبمضاع 

ضانة لقان ف الشفل الطخصي لل  اره القان ف ال م وبقق مصلية اض فك كللع دة إً م ض ع اغب
اغباؿك لبلاظ أف القان ف الطخصي للشفل ه  قان ف أأليس كلل اٌ فبلألد م  أف لت ف قان ف األسةة 

 ال القان ف الفةن ي.      4اعباا ةم ه  ال ا ب ال ش يق

                                                           
 .   51-48ك ص 1993ةك العدد األكؿك سةة مةط ر دبيلة لجمللة القضا يك 13/05/1989ك صادر أل ارلخ 52221رق  قةار  -1
 .  58-57أم ة لعةاُك مة ع ساألقك ص  -2
أفةلل  24ك 23ل اد اش مك يةازع الق انا ن اغبضانةك مداملة ن مل قى كطين : يةازع الق انا ن ؾباؿ األا اؿ الطخصية ل مي  -3

    .215ك  امعة جبالةك آلية اغبق ؽ كالعلـ  ال ياسيةك ص2014
اغبق ؽك أما درألةك يةازع الق انا ن ؾباؿ الاكاج كاكببللس ألا القان ف اعباا ةم كالق انا اؼبقارنةك ؾبلة دفاية ال ياسة كالقان فك آلية  -4

 .  247ك ص 2011 امعة أل تةةك العدد الةاألعك  انفي 
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القان نية اليت اا  هتا االيفاقية م ض ع الدراسةك ايث ل ضح اس  عاد اؼب ادئ كهةاك نث  م ألة الفةاغات 
العامة اؼبقةرة ن القان ف الدٌك اػباص كن قان ف األسةة اعباا ةم س اي في ا يعلق للق الد الطتلية أك 

للى اغبضانة ن اؼب ض لية اؼب علقة دب ارسة اغبضانةك ذل  ألهنا ي يةاقش فتةة القان ف ال ا ب ال ش يق 
في اها رغ  أنبي ها كيةآت األمة للجةة م  اكلة األلضاي غبل ناالات اغبضانة اليت يعةض لليها اليت 

 .            1هب ز للقاضي الفةن ي يعدلل قةاره كفقها
ه  ن ذل  ه ا /كلل اٌك أص ح األب غ  قادرا للى إسقاط اضانة األةس أك أألةا س رغ  ربقق مصلي س

ة كم   هة أمةلك أص ح غ  قادر للى زايرة األةس كه  للى ادكدها رغ  ك  د ه ه االيفاقية م   ه
اليت أتيت ن در ة أًك يةلى مصلية الشفل ألتل إ ةاي فبت  ه ا م   هة كم   هة أمةل ي هة 

 د للى ربقيق مصلي س ن اافظة للى لبلقات هاد ة كمة ظ ة مع كالدلس ن االة االنفصاؿ ايث ا ي  
 . )ط قا لل ةايات اليت صيغت م  أ ل ربقيقها االيفاقية اعباا ةلة الفةن ية (إقام ه ا 

أاد األطفاؿ  (كه  األمةك ال م ن دلس ن الة  ذج اآليت كاؼبعةكض للى ش تة ندل غب الة الشف لة : 
ي معة اي كماداي ألـ فةن ية كطليق  اا ةم مقي  ألفةن ا كاليت ألادت الاكاج ألاكج فةن ي ل ً  االل دا

كأنس دببلاظة ال قارلة اليت أتيت للى الشفل أل  ب أص لس اعباا ةلةك ايف أنس يبةعس م  زايرة أأليس لسك 
  ل ق  اغبضانة ل  اغباضةة ألهنا ي يق  أل ا ب الةلالةأل فصيل االة الشفل الةف يةك فانس م  شأنس أف 

 .     ) الد إسقاط اغبضانة لةها ؤآ ا اشرتطها ال ةد ال ةفي م كرغ  آل ذل  ي ل  شع ال
أك يل  اؼب علقة ألعدـ رد الشفل اض ف إً ال الد اغباض  لةد فبارسة أاد األأل ل  غبق الاايرةك كرغ  ما 

م  ال ؿ إال أهنا ي قى ألعيدة ل  ال ش يق كاقعاك  11 ايت ألس االيفاقية اعباا ةلة الفةن ية ن مادهتا 
للى القضاي الفةن ي كقاـ ه ا األم  لس ع اؿ الق ة الع  مية م  أ ل فييف ل  لةض اغباض  اؼب ألة 

ال ةفي  اعبيم كاسرت اع الشفلك إال أف رفض آل دكلة يلقي أكامة م  الدكلة األمةل وب ؿ دكف يش يق 
 . 2ذل ك كه  ال م ل  ع ألعدـ يةفي  االانلت القضا ية الدكلية ...اى

دكلية ميمة مع اعباا ة كوبدث يةازع ألا القان نا ال طين كاأل ةيبك فانس أما ن االة لدـ ك  د ايفاقية 
ل   الع ل ألق الد اإلسةاد ال اردة ن القان ف اؼبدُ كلل اٌ فالعية في ا يعلق ألةاالات اغبضانة ه  أل ش يق 

قت رفع الدل ل اليت سبثل األصل العاـ أم يش يق القان ف ال طين ال م لة  ي إليس الاكج ك  12/2اؼبادة 
اليت سبثل االس ثةاي كاليت يلـا القاضي اعباا ةم أل ش يق القان ف اعباا ةم إذا آانت  ة ية أاد  13ك

 الاك ا  اا ةلة كقت انعقاد الاكاج. 
 

                                                           
ك اكببلؿ الةاألشة الاك ية ن القان ف الدٌك اػباصك م   -1 آةة ما    ك  امعة أأل  ألتة أللقالدك يل  افك ال ةة فاط ة زهةة  ةدٌك

 . 41-40ك ص2011-2010اعبامعية : 
 .   58أم ة لعةاُك مة ع ساألقك ص  -2
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 )إشكالية الزايرة(مظهر لسوء تطبيق السلطة التقديرية  ادلبحث اليناين :
ن  ك1لةاد هبا اس ق اؿ الاا ة أك معيةةك مدة معس كال قاي لةؤل س يمة إً شخص ؾبيي الاايرة لغة دبع 

كلةاها  2كال علي ية كالرتأل لة اؼبعيطة أا الس لىل كاإلطبلع اض ف رؤلة أهنا للى الفقس ألعض لةفهااا 
ال عض اآلمة للى أهنا أمشل م  ؾبةد الةؤلة ألل ي جاكزه إً اق األب ن م يت األةس معس كيةألي س كيعلي س 
كه  االذباه ال م سار لليس القضاي اعباا ةم كالسي ا ن ايثيات قةار ات ة العلياك غةفة شؤكف األسةة 

 .  3مةط رك غ  10/01/2013ك مؤرخ ن 717951كاؼب ارلثك ربت رق  
ؽ.أ للى أنس لرتيب للى إسةاد قاضي شؤكف األسةة اغبضانة ألاد ال الدل  أك أاد  64يةص اؼبادة 

كلل اٌ لت ف اؼبطةع قد  كه ا األم    اؼبشال ة ألسل غفل كل األقاربك اغبت  حبق الاايرة لغ  اغباض  
 .   4لقاضي اغبت  دبا ي لشل س مةس اػبصـ أمةج القاضي م  القالدة القان نية اليت مفادها : أنس ال هب ز ل

إف متاف كميعاد الاايرة ن ال طةلع اعباا ةم غ  ؿبدد قان ان كإمبا مرتكؾ ل لشة القاضي ال قدلةلةك ففي ا 
يعلق لؼبتافك فاف قاضي شؤكف األسةة ال وبدده ن مةش ؽ ات س كإمبا لرتؾ األمة ؼبا ه  م عارؼ لليس 

 م  69 اؼبادة نصتكن ذل  يف اجلزاار ألطةط أف لت ف متاف فبارسة اغبضانة  استينناءإال ن اجمل  ع 
ن أللد أ ةيب ر ع األمة  ل   ط  أف اغبضانة اق لس ؿ  اؼب آ الطخص أراد إذا  '': أنس للى ؽ.أ

 .  '' أك إسقاطها لةس مع مةالاة مصلية اض ف ن ذل  لس اغبضانة إث ات ن للقاضي
أما ميعاد الاايرةك فعلى القاضي ربدلده ن مةش ؽ ات س كلةالي ن ذل  االة آل طفل للى ادلك 
ط قا ؼبعيار ال  ك اغبالة الصييةك ظةكؼ ال الدل  ...اى كقد وبدد ل ضعة سالات أك ليـ  أك لي ما أك 

 األكؿ لغ  اغباض . مع أك ألدكف اؼبةاصفة ن العشل كاأللياد الدلةية كال طةية للى أف لت ف نصفها 
كنظةا للةاالات اليت يشةح قضاي ن ه ا الطأف ه ا م   هة كم   هة أمةل الل  اره فضاي اي ل  ي 

 يقدلة قاضي شؤكف األسةة ؼبصلية اض ف ارأتلةا دراس س ن مشلب اثُ كفقا لبليت أليانس : 
األب اق الاايرة ن اا أنس ال قاضي شؤكف األسةة قد ل يي اس ع اؿ سلش س ال قدلةلة دبةح ن حيث إ

ل  يقها كليا أهبل ؽبا كن ذل  نقدـ مثاال ا لةضس للى ش تة ندل غب الة الشف لة أل  لشةان 
 يةألصةا اؼبؤقت هةاؾ : 

قد يبةح قاضي شؤكف األسةة لؤلب اغبق ن الاايرة اؼبؤق ة الألةس ن ظل مص مة الشبلؽ ط قا ألاتاـ 
س الفصل للى ك س االس عجاؿ دب  ب أمة للى لةلضة ن صبيع ال داأل  اؼبؤق ة ؽ.أ اليت ذبيا ل 57اؼبادة 

                                                           
 .260ك ص 2008رشيد أل  شيخك شةح قان ف األسةة اعباا ةمك دراسة مقارنة أل عض ال طةلعات العةأليةك دار اػبلدكنية للةطةك ط عة  -1
 .262نفا اؼبة عك ص   -2
ايث كرد ن ايثيات ه ا القةار ماللي : '' ... لت  ايث أف اق الاايرة اؼبقةر ل الد اض نة ال لق صة للى ؾبةد الةؤلة مثل ا ل اي  -3

ق ضيها إليس اؼبع  اغبةن ل ل  التل ةك كإمبا ىب لس م  اا المة اغبق ن أم ها لل  يت معس م  أ ل يلقيةها فة ف الرتألية كال أدلب اليت ل
 ذل  اغبق ماصة كأف ذل  ال لقلل م  شأف كقي ة اغباضةة أك لغ  مع  اق الاايرة ... ''.  

 .99غب ا أل  شيخ يث مل ايك مة ع ساألقك ص  - 4
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كالسي ا ما يعلق مةها للةفقةك اغبضانةك الاايرة كاؼب ت ك رغ  ربةل  الدل ل الع  مية ضده عبةيبة 
سة اتك ن اا أف مصلية الشفل ي يقق  4أمبلقية اهت  س األـ لريتاهبا ضد األةس ال ال  م  الع ة 

 قاي الشفل ألعيدا ل  كالده لعدـ ث  ت ألةاييس كلل اٌك ا يغليب مصلية الشفل ن زايرة كالده لس للى أل
 مصلي س ن اغب الة م  اػبشة ادؽ ألس ماصة كأف ط يعة اعبـة ه  ان هاؾ غبةمة الشفل.  

ا هنا ي ا كالل  ار أف اعباا ي ل قف اؼبدُك ف  جةد اص ؿ األب للى الياية رغ  أف اغبت  لي
مةيس اغبق ن زايرة األةس آأثة الكببلؿ الةاألشة الاك يةك ل  ي ؿ اؼببلم ات اعبة ية إً ال دايات  ة ية 
م تةرةك كللةغ  م  أف الشفل لةفض ال هاب إً أأليسك إال أف األـ يلـا للى ي لي  األةها لس كن االة 

فلك ن اا قان ان ال يبت  إلااـ الصغ  لة ة لدـ ي لي س لسك ل األعها ه ا األم  جبةيبة لدـ ي لي  ط
للى ال هاب مع أأليس كإمبا هبب للى اضة القضا ي ربةلة ؿبضة إشتاؿ ن ال ةفي  كصةؼ ه ا األم  

 إً ازباذ ما لةاه مةاس ا. 
 كلل اٌك كأل يليل ال قا ع ال الف ذآةها ن  ة ج ما للي:          

  مؤقت هتدؼ سبتا األب م  زايرة األةس ن ظل قياـ مص مة إف الاايرة اؼبؤق ة هي يدأل -/1
الشبلؽك ال لصدر فصبل ن نااع كإمبا ن طلب لقدمس آل م  لس مصلية أم األب ن غياب الشةؼ 
الثاُ أم األـك ألغ  لل ها كألغ  اض رهاك غ  قاألل للشع  فيس أبم طةلق م  طةؽ الشع ك كلةف  

 .  )ؽ.ا.ـ.ا  310اؼبادة  (   ماصية الةفاذ اؼبعجل ألق ة القان فم اشةة لليها ؼبا ل   ع ألس م
ال هب ز لؤلـ اس ئةافس كإمبا اؼبشال ة أل عدللس أك الة  ع فيس أماـ نفا القاضي ال م أصدرهك ن  -/2

 . )ؽ.ا.ـ.ا  312اؼبادة  ( اا أف األـ أمشأت كقامت لس ئةافسك ل ل  ق ألل للةفض
متةر ؽ.أ فاف نفا القاضي ال م لةظة دل ل الشبلؽ ه  نف س م   57يش يقا لل ادة  -/3

لفصل ن ال داأل  اؼبؤق ة ذات الصلة ه ا م   هة كم   هة أمةل لل  ار أف األمة اؼبؤقت لصدر ألعد 
تةر م 03اضشبلع الةياألة العامة كألف الةياألة العامة طةؼ أصلي ن قضااي شؤكف األسةة ط قا لل ادة 

 ؽ.أك فانس لفرتض لل  قاضي شؤكف األسةة أل اقعة اعبةيبة اؼب األع م  أ لها األب.    
 425ك 424آاف لااما للى قاضي شؤكف األسةة ؼبا ل   ع ألس م  سلشة يقدلةلة ط قا لل ادة   -/4

ؽ.ا.ـ.ا لةدما يةي   ال قا ع أل   د  ةيبة ضد الفةع اؼب ه  فيها ه  األبك أف ل خ  ما لةاه  451ك
اغبالة مةاس ا م  إ ةايات ال يقيق م  أ ل ضبالة الشفل ألعد مص مة الشبلؽ كم  ذل  ن آة : دراسة 

الةف ية للشفلك يصةفايسك االس عانة أل قةلة اؼب الدة اال   اليةك يقارلة اليت يقدمها اعب عيات اػب لة 
العاملة ن ؾباؿ ضبالة الشف لةك إ ةاي ربقيق ن مت  س لس ق اؿ الشفل لةؤلة االس لةدما لت ف رفقة 

 ة لادلة أك ال ...اى كالدهك فيعل  القاضي إف آاف يبت  للشفل يق ل زايرة األب ألصف
كاف آاف ن مةع زايرة األب الألةس إمبلؿ للةظاـ العاـك إال أنس هب ز لقاضي شؤكف األسةة يقييده 

بشرط مؤق ا إً اا صدكر ات  لت ن الدل ل اعباا ية أك ن اغبالة العت ية زب للس اق الاايرة 
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آأف لت ف ن : مقة مصاو ال س  اؼبف  ح أك ن مقةات اعب عيات اليت يع ل ن   ربديد مكان الزايرة
لطرتط دا  ا ن اس ع اؿ اق الاايرة  ''ؾباؿ ضبالة الشفل آط تة ندل ...اى كذل  الل  ار أنس : 

ربقيق مصلية اض ف ق ل أم مصلية أمةلك ف يف يعارضت مصلي س مع مصلية كالدلس أك أادنباك 
 . '' 1ل للى ربقيق مصلية اض ف دكف االل فات إً اق طالب الاايرة أل أك أماك ب الع 

إف الدلاكل اعباا ية اليت قةرت ل يقيق ضبالة غبق ؽ الشفل أص يت ي  غل ن غ   -/5
اليت أص ح ل   ال ع ف ن اس ع اؽباك حبيث  دعوى عدم تسليم طفلم ض لها كن ذل  ن آة آ ثاؿ: 

 اض  إال اغبت  ضد اغباض  هبدؼ إسقاط اغبضانة لةس متةا كمدالا.    لةلد هبا غ  اغب
 

 خاسبة : 
 الة ا ج كاالقرتااات ال الية : إف مةشق ال يليل مةهجيا كمعةفيا وبيلةا إً 

إف م ض ع اغباؿ لةي   دب ألة اكببلؿ الةاألشة الاك ية أل اسشة الشبلؽ كماداـ أف قاضي  -/1
شؤكف األسةة ه  م  ل ً  فض ه ا الةااع القضا ي أك ن أاد ي األعسك فانس ا  ا م  ل ً  ربقيق األم  
األسةم ال م ل لخص مض  نس ن ضبالة مصاو القصة ه ا م   هة كم   هة أمةلك ؼبا آانت 

كربقيق األم  كاالس قةار الةف ي مصلية الشفل لةاد هبا : يغليب اؼبصلية اؼبعة لة للى اؼبصلية اؼبادلة 
كالعاطفي للشفلك ارأتلةا أف يت ف ؿبل الدراسة أه  ياثر الشبلؽ اليت يطتل ص ي  اؼبصلية اؼبعة لة أال 

 .كنبا : ماديت اغبضانة كالاايرة
ألف الشفل إن اف وب اج الةلالة كاغبب كااله  اـ ال م يقدمس األسةة ن مةاالس الع ةلة  -/2

األًك ليت ف إن اان س اي ن اؼب  ق لك ي جلى أنبية أل اي اغبضانة كالسي ا أنبية زايرة األب ألألةا س 
مةش ؽ  اض نا ق ل أم مصلية مادلةك ل ل  آلف قاضي شؤكف األسةة ألةلالة مصاغبه  ن ظل

 ات س القاضي لكببلؿ الةاألشة الاك ية ل  طةلق الشبلؽ كحبثها دبا وبقق األم  األسةم.  
قاضي شؤكف األسةة ن يف   القالدة القان نية األسةلة أثةت سل ا للى ايث أف سلشة  -/3 

ية يقدلة كظيف س ن ربقيق أم أم  أسةم كهي اليت ي جلى م  مبلؿ يش يقس اغبةن ؼب اد اغبضانة كإسا
مصلية اض ف ن مادة الاايرة كإذا نظةان إً اؼب   ل الدٌك ك للةغ  م  إألةاـ اعباا ة اليفاقيات دكلية 
ثةا ية أك م عددة األطةاؼ ن ؾباؿ ي عات الشبلؽ إال أنس يثار العدلد م  اإلشتاالت خبص ص آل م  

 اغبضانة كالاايرة.       
 على ادلستوى الوطٍت أم  األسةم ال م م  ألا مظاهةه ن آة-هبب الرتآيا للى فتةة البل -/4

: إساية ام يار الطخص التفي ال م ي ةد إليس اغبضانةك لدـ اس فادة الشفل م  اؼب ت  آعةصة م  

                                                           
 . 76ك ص 1995أضبد نصة اعبةدمك اغبضانة كالةفقات ن الطةع كالقان فك دار الت ب القان نيةك مصةك ط عة  -1
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م  لامات الةفقة رغ  لدـ مشال ة األب إبغباؽ األكالد إليسك إسقاط اغبضانة ل  األـ دبجةد ياك ها 
ألغ  قةلب ؿبـة الفرتاض أف مصلية اض ف مفرتضة ألةص القان فك مةح األب اق الاايرة رغ  أنس م ه  

قيق : إشتالية يةألية ف ظهة ن : صع ألة رب على ادلستوى الدويللريتاب اعبـة ضد األةس ...اى  أما 
االأل  للى دل  أأليسك إسقاط اغبضانة ل  األـ رغ  معاانة الشفل اض فك لدـ ال  ت  م  زايرة األألةاي 

 ...اى    
نظةا لؤلنبية اليت وبظى هبا الشفل اض ف ا يةظي  اق قس دب  ب ق الد قان نية ال يبت   -/5

لى يف  ها يف  ا صييياك كللع دة إً ماديت اغبضانة يش يق ات ها ألصفة اةفية كإمبا هبب الع ل ل
 .   مراعاة مصلحة اضونكالاايرة لبلاظ أف اؼبطةع قد رأل  أاتامها للقالدة الطةلية : 

ال يبت  اصةها ن يعةلف كااد فهي ي غ   قاعدة ذاتية وشخصيةإف مصلية اض ف  -/6
أل غ  اؼبتاف كالامافك آ ا ي غ  م  طفل إً يمة كم  قضية ألمةلك كللى القاضي الع ل للى 
يف  ها كربدلد ؿب  اها للى أف يت ف قةل ة لليقيقة كال اقعك ل ل   علها اؼبطةع زبضع ل قدلة قاضي 

 شؤكف األسةة. 
ال هبب االآ فاي فيها ألرتييب اغباضةا دكف مةالاة مصلية الشفل  ففي ناالات اغبضانة مثبل :

كلل اٌ ام يار ااض  غ  أهل فبا لع د سل ا للى اض ناك يقييد إسقاط اضانة األـ أل يقق لةصة 
إغباؽ الضةر لض فك يش يق صييح القان ف م  مبلؿ رأل  الشةد م  اؼب ت  اؼبخصص ساألقا 

ؽ األب لؤلألةاي ...اى كلل اٌك ك ب االل داد لةد ازباذ أم إ ةاي ل علق للشفل ؼب ارسة اغبضانة إبغبا
هب ه اؼبصلية كهةا لت ف القاضي ملاما أل يدلد ض األ  معال  يل  اؼبصلية س اي م   ان ها اؼبعة م 

ايرة كن ناالات الاايرةك هبب يغليب مصلية الشفل أل قييد ز  1أـ اؼبادمك أك الصيي أك الةقايب...اى
 األب الألةس ميف اق ضى األمة ذل .

إف يقدلة مصلية الشفل اض ف يق ضي أف ل  عا قاضي شؤكف األسةة دبض  ف األاتاـ  -/7
قان ف اإل ةايات اؼبدنية كاإلدارلة كالسي ا يل  اؼبةص ص لليها للق    العامة إل ةايات ال يقيق ن

اػباص ألطؤكف األسةةك ل قدلة األفضل ؼبصلية الشفل ؾ: إ ةاي اؼبعالةات كاالن قاؿ إً األماآ ك ظباع 
رأم الشفل كل  للى س يل االس ئةاسك االس عانة أل قارلة مصاو ال س  اؼبف  ح اليت ربدد كصفا غبقيقة 

 اغبياة اليت يبت  أف هبدها ن مض  ال الدل ...اى .  
لية  ا سلي ا وب اج االس قةار ال م هبب للى القاضي الع ل للى  إبنسانألف األمة لةي    ****

ربقيقس كل  ن  يا م  مبلؿ يفادم قدر اإلمتاف االآ فاي حبةفية الةص أك اػبشأ ن ال قدلة آاػبشأ ن 

                                                           
ة اض ف ن الق انا اؼبغارألية لؤلسةةك رسالة لةيل شهادة الدآ  راه ن القان ف اػباصك  امعة أيب ألتة أللقالدك آلية زآية ضبيدكك مصلي - 1

  .570ك ص 2005-2004اغبق ؽ أل ل  اف ك ال ةة اعبامعية 
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إهدار لؤلم  األسةم أك إلشاي اق الاايرة ؼب  ال ل  يقها كلل اٌ إلداـ لتل ام يار اغباض  كلل اٌ 
 أم . 

إف يقدلة مصلية الشفل اض ف ن اعباا ة زب لف ل  يقدلةها م  طةؼ القضاة األ انب  -/8
ةلة الم بلؼ فل فة اؼبصلية األًك للةلالة كمبلفا ؼبا ل   الرتكلج لس ن ظل ايفاقية ضبالة الشفل م  ا

الدل  كاؼبع قدك إف الشفل اعباا ةم م ل  للفشةة كللى القاضي الفةن ي أف لةشلق لةدما لفصل ن 
ي عات الشبلؽ م  فل فة القان ف اعباا ةم لل  اره القان ف الطخصي للشفلك كلل اٌ ايف كاف ات  

ات س س اي يعلق لؤلـ لغبضانة فيجب لةد يغي  الظةكؼ ق  ؿ طلب غ  اغباض  ن يعدلل مةش ؽ 
 األمة دبصلية الشفل ألرتألي س للى دل  أأليس أك ألقية أل اي اغبضانة أك ...

ؽ.أ كالق ؿ أبف ال ف    66هبب ي ايد اال  هاد القضا ي في ا يعلق أل ف   اؼبادة  -/9
الصييح ه  ال م لةل أف اق اغبضانة ل ق  لل اكج ألغ  قةلب ؿبـة قةلةة ن  ية يبت  إث ات لت ها 

أف العية ألةلالة مدل ربقق مصلية الشفل ن ذل ك كلل اٌ يت ف قةاية اؼبادة آاآليت : ل ق  اق ك 
اغباضةة إما لل اكج ألغ  قةلب ؿبـة أك لل ةازؿ كأف يش يق ه ا ات  ال ق ط مقيد ألطةط ل  ثل ن : 

 لدـ اإلضةار دبصلية اض ف.     
طفاؿ األزكاج فاقية اعباا ةلة الفةن ية اػباصة أبإف ال اقع لث ت س ي يةفي  أاتاـ االي -/10

اؼبخ لشا اعباا ةلا كالفةن يا ن االة االنفصاؿ س اي م  سلشيت الدكل ا أك م  طةؼ قضاة ال لدل  
 فبا ل ةاقض كركح ه ه االيفاقية ن رلالة مصلية األطفاؿ اؼبخ لشا. 

في  ه ه األم ة مع معاعبة ـب لف القضااي كلل اٌك ك ب للى سلشيت ال لدل  االه  اـ أآثة أل ة
    اؼبشةكاة الل  ار أف الة  ع ن اػبشأ أفضل م  االس  ةار فيس.    

كللة يجة فاف: ربقيق األم  األسةم ن مص مة الشبلؽ أك في ا يعلق أل  األعها لت   ن  -/11
   دلصلحة اضون. ذب يد اقيقي 

 
 

 ادلصادر وادلرااع : قاامة
 أوال : قاامة ادلصادر 

كاؼب ض   ال عدلل  2016مارس  06اؼبؤرخ ن  01-16اؼبعدؿ للقان ف رق   1996دس  ر  -1
 الدس  رم اعباا ةم.  

ل ض   قان ف األسةة اؼبعدؿ كاؼب    دب  ب  1984  للية  09مؤرخ ن  11-84قان ف رق   -2
 . 27/02/2005اؼبؤرخ ن  02-05األمة 

 ل ض   قان ف اإل ةايات اؼبدنية كاإلدارلة.   2008فيفةم  25مؤرخ ن  09-08قان ف رق   -3
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 اثنيا : قاامة ادلرااع 
 الكت  : 

كإلبلف األم  اؼب يدةك دار الت ب اغبدلثةك  اإلسبلـألا يعالي   اإلن افالطيخ دمحم الغااٌك اق ؽ  -1
 . 1960اعباا ةك ط عة 

اغبضانة كالةفقات ن الطةع كالقان فك دار الت ب القان نيةك مصةك ط عة اعبةدم أضبد نصةك  -2
1995.  

 . 2014أل  شيخ يث مل اي ك اؼبةشد ن قان ف األسةة ك دار ه مة ك اعباا ة ك الش عة  -3
أل  شيخ رشيد ك شةح قان ف األسةة اعباا ةم ك دراسة مقارنة أل عض ال طةلعات العةألية ك دار  -4

 . 2008 ط عةة ك اػبلدكنية للةط
 ادلقاالت العلمية : 

مداملة ن مل قى كطين : يةازع الق انا ن ؾباؿ األا اؿ ك يةازع الق انا ن اغبضانةك ل اد اش م -1
   ك  امعة جبالةك آلية اغبق ؽ كالعلـ  ال ياسية. 2014أفةلل  24ك 23الطخصية ل مي 

يةازع الق انا ن ؾباؿ الاكاج كاكببللس ألا القان ف اعباا ةم كالق انا اؼبقارنةك ؾبلة دفاية  كأما ةدرأل -2
  . 2011ال ياسة كالقان فك آلية اغبق ؽك  امعة أل تةةك العدد الةاألعك  انفي 

 ك مةالاة مصلية اض ف ن قان ف األسةة اعباا ةم كا  هادات ات ة العلياك مقاؿآةيبة  ؿبةكؽ -3
  ي مةط ر ا رب يلس م  اإلنرتنت.  لل

 :  الرساال العلمية
الدآ  راه ن القان ف ك رسالة لةيل شهادة الق انا اؼبغارألية لؤلسةةمصلية اض ف ن ضبيدك زآيةك  -1

 . 2005-2004 اعبامعية :  ةةال ل  اف ك أل ك آلية اغبق ؽك  امعة أيب ألتة أللقالداػباص
ك  امعة أأل  ما    كببلؿ الةاألشة الاك ية ن القان ف الدٌك اػباصك م آةة افاط ة زهةةك   ةدٌك -2

 .2011-2010ألتة أللقالدك يل  افك ال ةة اعبامعية : 
لعةاُ أم ةك ناالات اغبضانة ن ض ي القضاي اعباا ةمك م آةة لةيل شهادة اؼبا     ن القان ف  -3

   .2015-2014لية اغبق ؽك ال ةة اعبامعية : ك آ1اػباصك فةع قان ف األسةةك  امعة اعباا ة

 اجملالت القضااية : 
 . 2013ؾبلة ات ة العلياك العدد األكؿك سةة  -1
 .  2012ؾبلة ات ة العلياك العدد األكؿ كالثاُك سةة  -2
 .2010ؾبلة ات ة العلياك العدد األكؿك سةة  -3
 .2009ؾبلة ات ة العلياك العدد األكؿك سةة  -4
 .  1993اجمللة القضا يةك العدد األكؿك سةة  -5
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 السيربانية وأثرها على األمن اجملتمعي
 

 مازن رمحن علي أ.
  امعة ألغداد -ما     هةدسة ميتايةكنيتا

 
 

 : مقدمة
انشبلقػػػا فبػػػػا اادثػػػػس ال شػػػػ ر ال تة لػػػػ  ي اؼبعل مػػػػايت  الػػػ م شػػػػهده العػػػػاي مػػػػع دمػػػػ ؿ القػػػػةف اغبػػػػادم 
كالعطػػػةل  مػػػ  هتدلػػػدات ك اآ  ػػػب ال يػػػث ن أليئػػػة الفضػػػاي ال ػػػيياُ كلبلق ػػػس ن االمػػػ  اجمل  عػػػي انبيػػػة  

انية اتثػػ ات  آ ػػ ةك االمػػة الػػ م اػػ   ضػػةكرة ال يػػث فيػػس ليةشلػػق مػػ  فةضػػية اساسػػية مفادهػػا ( اف لل ػػيي 
آ ػػػ ة للػػػى االمػػػ  اجمل  عػػػي ن ضػػػ ي ال يػػػ الت الػػػيت شػػػهدها العػػػاي مػػػع ألػػػةكز ربػػػدايت  دلػػػدة كم غػػػ ات 
يةآػػت ياثرهػػا للػػى صبيػػػع االن ػػاؽ اغبياييػػة ) ك كال ػػػل ال اآػػد مػػ  دقػػة هػػػ ه الفةضػػية اراتلةػػا  ن اؼب يػػػث 

اجمل  عػػي ك مػػع ال شػػةؽ اً اشػػتاؿ  االكؿ اسػػ عةاض مفػػاهي  االمػػ  ك كاالمػػ  ال ػػيياُ ك فضػػبل لػػ  االمػػ 
اعبةيبػػػة ال ػػػييانية كالػػػدكافع الػػػيت يت ػػػ  كرايهػػػاك  كلةػػػاقش ن اؼب يػػػث الثػػػاُ ربػػػدايت االمػػػ  ال ػػػػيياُ ك 
كآ ل  الدكر الدٌك ن ربقيق االم  ال يياُ ك فضبل ل  اتث ات اعبةيبة ال ييانية للػى قشالػات اغبيػاة 

اال   اليػػة ) لل  ارهػػا الع امػػل األهػػ  ن ربقيػػق األمػػ   –ال ياسػػية  –يػػة االمة –اؼبخ لفػػة ( االق صػػادلة 
 اجمل  عي .

آ ا رآا ال يث للى الشاي رؤلة م  ق لية ؼب ا هة كاقع اعبةيبة ال ييانية كال  ل التفيلة لليػد مػ  
طي معػػس أتث هػػا ك ال سػػي ا  ألعػػد أف هػػي   الفضػػاي الةق ػػي للػػى صبيػػع مةػػااي اغبيػػاة كال مةػػاص مػػ  ال عػػا

 كاالس فادة م  اػبدمات اليت ل فةها ك ل يقيق الةفاهية كالعدالة كاالس قةار اجمل  عي  .   
 امهية البحث :

قشػػػاع اؼبعل مػػػات كااليصػػػػاالت ك الػػػ م امػػػ  دكرا هامػػػػا ن رسػػػ  مبلمػػػح اغبيػػػػاة ةآػػػا ال يػػػث للػػػػى ل
ل ػػل  اجمل  عػػي ن ألعػػض ل دهتدلػػاصػػ ح لطػػتل لامػػل  كالػػ مك ) اؼبعاصػػةة (سياسػػيا كاق صػػاداي كا   اليػػا 

ك األمػػة الػػ م افػرتض ضػػةكرة ال يػػث ن ايثيايػس لل قػػ ؼ للػػى إمتانيػة ربدلػػد ـبة ايػػس للػػى ارض   ان ػس 
 .ال اقع 

 اهداف البحث :
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لهػدؼ ال يػث اً ؿباكلػػة ال أآيػد للػػى ال  ػاد اإل ػةايات التفيلػػة كالةا عػة غب الػػة اجمل  ػع كاألفػػةاد 
أليئػػة ال اقػػع ال ػػيياُ ك مػػ  مػػبلؿ ي ظيػػف آافػػة اؼبػػ ارد اؼبشل ألػػة ( ال طػػةلة  مػػ  ال هدلػػدات الػػيت قػػد سبثلهػػا

 كال قةية) ن ملق أليئة قادرة للى ال تيف كال عامل مع ال هدلدات ال ييانية .
 تساؤالت البحث :

 وباكؿ حبثةا اال األة ل  ال  اؤالت االيية :
 ال ييانية ؤما هي اؼبفاهي  األساسية اؼبع  دة ن كصف ال يئة  .1
 ما أه  اشتاؿ اعبةيبة ال ييانية كالدكافع اليت يقف كرايها ؤ .2
 ما أه  ال يدايت اليت ي ا س ربقيق االم  ال يياُ ؤ .3
 ما هي اتث ات اعبةيبة ال ييانية للى االم  اجمل  عي ؤ .4
 ما هي اه  االليات ل اما أليئة الفضاي ال يياُؤ .5

 منهجية البحث :
هج ال يليلػػي ن األػػةاز ط يعػػة الع امػػػل اؼبػػؤثةة ن أليئػػة ال اقػػع ال ػػيياُ كاتثػػ  يلػػػ  ال  ػػد ال يػػث اؼبػػة

الع امػػػل للػػػى كاقػػػع اجمل  ػػػع كالفػػػةد ك فضػػػبل لػػػ  اؼبػػػةهج ال صػػػفي ن اسػػػ عةاض كاقػػػع ال يئػػػة ال ػػػييانية كمػػػا 
 ل خللها م  يعقيدات كفبارسات اتم  اشتاال لدة ذات دكافع ـب لفة  .

 
 الدراسات السابقة :

ألػػدكف ادَ شػػ  اف هةػػاؾ لػػدد مػػ  الدراسػػات ال ػػاألقة الػػيت يةاكلػػت م ضػػ ع االمػػ  االلتػػرتُك مػػ  
 :زكااي م عددة كآااليت 

) ك دراسػػػة ألعةػػػ اف : " كسػػػا ل ال يقيػػػق ن  ػػػةا   نظػػػ  2003العةػػػام ك سػػػلي اف ألػػػ  مهجػػػع ( .1
للػػػى االسػػػاليب كالشػػػةؽ اؼبعل مػػػات"ك اآاديبيػػػة انلػػػف للعلػػػـ  االمةيػػػة ك رسػػػالة ما  ػػػ   ك ال ػػػل ال قػػػ ؼ 

 اؼب تةة ن يطخيص اعبةيبة اؼبعل مايية .
  ػػػػ رك د.مػػػػ  االشػػػػػقة ك حبػػػػث ألعةػػػػػ اف : " االمػػػػ  ال ػػػػيياُ كم ػػػػػ لامات اؼب ا هػػػػة " ك اللقػػػػػاي  .2

ك هبػػدؼ االطػػبلع للػػى  2012ال ػػة م االكؿ لل خ صػػا ن امػػ  كسػػبلمة الفضػػاي اؼبعل مػػايت ك ألػػ كت ك
 االم  ال يياُ ن العاي العةيب.االمتانية اؼب  فةة ن ربقيق 

) ك دراسػة ألعةػ اف : " اؼبطػتبلت الع ليػة كالقان نيػة للجػةا   2014العج ي ك ل د هللا دغػش (  .3
دراسػػة مقارنػػة " ك  امعػػة الطػػةؽ االكسػػ  ك رسػػالة ما  ػػ   ك لبلطػػبلع للػػى ال عقيػػدات  –االلترتكنيػػة 

 ية .القان نية كال طةلعية ن ربدلد اعبةيبة االلترتكن
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 ادلبحث األول
 مفهوم األمن واألمن السيرباين

 ادلطل  األول: اطار مفاهيمي :
) م ضػػع ك فبػػا لػػدؿ للػػى أنبيػػة هػػ ا 390ذآػػةت لفظػػة األمػػ  كاألمػػاف كامػػ  ن القػػةاف التػػِة ن ( 

ن )1(اؼبفهػـ  ن كاقػع اغبيػػاة اإلن ػانية ن سػ يل ألةػػاي ؾب  ػع م ػ قة كللػػى أآ ػل ك ػس . لػػ آة األػ  مةظػػ ر 
إف األمػػاف  )2(ل ػػاف العػػةب األمػػ  ضػػد اػبػػ ؼ كاألمانػػة ضػػد اػبيانػػة ك أمػػا صػػااب الصػػياح للجػػ هةم 

كاألمانػػػػػة دبعػػػػػ  ( قػػػػػد أمةػػػػػت ) فػػػػػاان يمػػػػػ  ك كامةػػػػػت غػػػػػ م مػػػػػ  األمػػػػػ  كاألمػػػػػاف ك كآػػػػػ ل  األمػػػػػ  ضػػػػػد 
ك في ػا  )3(اػب ؼ.آ ا لعةؼ األم  ن ظل ال اقع ال ياسي اؼبعاصة ألعده الع ل للى ال يػةر مػ  ال هدلػد

لةل اؼبفتة الفةن ي دارل  ليي ػ يبل " إف لؤلمػ  ألعػدا م ضػ ليا كألعػدا ذاييػا ك كاف األمػ  م ضػ ليا لػةي   
 .)4(ألغياب ال هدلدات ضد القي  اؼبةآالة ك كذاييا االط ئةاف م  أف يت ف يل  القي  ؿب ر اؽبجـ  "

األمػػ  كالطػػع ب كاألفػػةادك كمػػ   يبثػػل ربقيػػق األمػػ  إبشػػتالس آافػػة مػػ  أهػػ  ال يػػدايت الػػيت ي ا ههػػا
) Cyberيلػػػ  ال يػػػدايت هػػػي األمػػػ  ال ػػػيياُ ك ف صػػػشلح األمػػػ  ال ػػػيياُ  ػػػاي مػػػ  اللفػػػظ البلييػػػين (

 .  )5(فيعين ام  الفضاي أؼبعل مايت) Cyber Securityكمعةاه الفضاي أؼبعل مايت ك أما مصشلح (
قةيػة كال ةظي يػة كاإلدارلػة اؼب ػ خدمة ؼبةػع كلعةؼ األم  ال يياُ آ ل  ألعده ؾب  لة م  ال سا ل ال 

ك كسػػػ ي اسػػػ غبلؿ اؼبعل مػػػات االلترتكنيػػػة كنظػػػ  اؼبعل مػػػات كااليصػػػاالت ك  )6(االسػػػ خداـ غػػػ  اؼبصػػػةح ألػػػس
كلهدؼ األم  ال يياُ اً ض اف ي افة كاس  ةارلة ل ل مةظ مات كالط تات اغباسػ ألية كضػ اف أدا هػا 

ؽبػػػا ك لإلضػػػافة اً ضبالػػػة مص صػػػية كسػػػةلة ال يػػػاانت الطخصػػػية للػػػى  ن يقػػػدِ اػبػػػدمات العامػػػة اؼبقػػػةرة
اغب اسػػػيب الطخصػػػية اك الع  ميػػػة اك ا هػػػاة ا ػػػ ؿ اك شػػػ تات االيصػػػاالت اؽبايفيػػػة اك شػػػ تات نقػػػل 

 اؼبعل مات ك كازباذ صبيع ال داأل  البلزمة غب الة اؼب اطةا م  ـباطة الفضاي ال يياُ .
ة اك اؼبعل مايية " آل فعل م  شانس االل داي للى االم اؿ اؼبادلػة اك اؼبعة لػة ك كيعةؼ اعبةيبة ال يياني

 .)7(لت ف انذبا ألشةلقة  م اشةة اك غ  م اشةة ك ل  يدمل يقةية اؼبعل مات "
                                                           

 . 30ك ص 2003األ  مةظ ر ك ل اف العةب ك دار صادر ك  ) 1(
 .349كص6كج 1987إظباليل أل  ضباد اعب هةم ك الصياح اتج اللغة كصياح العةألية ك دار العل  لل بللا ك  ) 2(
 . 28ك ص  2013ألط  ال ندم ك األم  اؼبفق د : دكر االس خ ارات كال ة ية ن اس   اب األم  كدار الصفار ك  ) 3(
ها للى اإلسرتاييجية األمةية األكرألية ن مةشقة ال اال األفةلقي ك رسالة نقبل ل  اةاف ل دمك ال ي الت الدكلية الةاهةة كأتث   ) 4(

 .27ص ك 2015ما    ك  امعة دمحم ميضة أل تةة ك آلية العلـ  ال ياسية كالعبلقات الدكلية ك 
(5)James Graham, Ryan Olson, Rick Howard, Cyber Security Essentials, CRC press,2010,p1. 
(6  ) James A. Lewis, Cyber Security Turning National Solution into Internal Cooperation , Washington 

D.C, The CSIS press ,2006,p1. 
 
 .36ك ص 2018آ ب ك الش عة الثانية ك لةدف ك -اضبد دمحم ل د الةؤكؼ اؼبةيفي كال ةقة االلترتكنية كات ها ن االسبلـ كيم )7(
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ل ضػػح فبػػا يقػػدـ إف هػػدؼ األمػػ  ال ػػيياُ هػػ  اؼب ػػالدة ن ضبالػػة أصػػ ؿ كمػػ ارد األفػػةاد كاؼبةظ ػػات 
 .)1(ال ةظي ية كاؼبالية كال قةية كاؼبعل مايية آافة حبيث ي  ت  م  أداي اؼبهاـ اؼب آلة ؽبا كال لداف م  الة ااي

أمػػا األمػػ  اال   ػػالي ف  ػػدامل اؼبفػػاهي  ن ربدلػػد يعةلػػف دقيػػق لػػس ك فهػػ  لػػدمل ضػػ   لػػدة دكا ػػة 
س أن ػاان ألغػض م داملة ك فالدا ةة األًك هػي دا ػةة األمػ  اإلن ػاُ الػ م لةشلػق مػ  ضبالػة اإلن ػاف ألصػف 

الةظة ل  دلةس ك ة ػس كل نػس كلةقػس ك أمػا الػدا ةة الثانيػة فهػي دا ػةة األمػ  الػ طين ( القػ مي ) الػ م ل علػق 
حب الػػػة الدكلػػػة الػػػيت لة  ػػػي ؽبػػػا األفػػػةاد كاجمل  عػػػات كلةع ػػػ ف ألةلال هػػػا كللػػػيه  م ػػػؤكلية الػػػدفاع لػػػ  يلػػػ  

 .)2(الدكلة
 الي آ ا ادده ال قةلة الصادر ل  ألةانمج األمػ  اؼب يػدة كم  األةز ال هدلدات ايشة لألم  اال  

 : )3(ـ ألعة اف ل ؼبة ذات ك س إن اُ هي آاأليت 1999اإلمبا ي ن لاـ 
 لدـ االس قةار اؼباٌ . .1
 غياب األم  ال ظيفي (لدـ اس قةار الدمل ). .2
 غياب األم  الصيي ( ان طار األكألئة كاألمةاض ). .3
ال تػػافؤ ألػػا الػػدكؿ كاألمػػ  ن نطػػة الثقافػػات ك كهي ةػػة ثقافػػة الػػدكؿ غيػػاب األمػػ  الثقػػان ( لػػدـ  .4

 الق لة اق صاداي كل تةاي كيتة ل  يا ).
 غياب األم  الطخصي ( ان طار اعبةيبة اؼبةظ ة كاؼبخدرات ككسا ل الغش كال اكلة ). .5
 غياب األم  ال يئي ( ان طار ال ل ث ). .6
 آ آب األرض ).االا  اس اغبةارم ( يغي  معاي اغبياة للى   .7
 غياب األم  ال ياسي ( سه لة ان طار األسلية كالعةف كال شةؼ ). .8
 

 ادلطل  اليناين :أشكال اجلرمة السيربانية :
ي عػػػدد أشػػػتاؿ كم ػػػ  ايت اعبةيبػػػة ال ػػػييانية  في ػػػا ألػػػا األفػػػةاد كاؼبةظ ػػػات كال لػػػداف آ ػػػا م ػػػا ن 

 ) .1الطتل رق  (
 

                                                           
 .8ك ص2006ياُ لل لداف الةامية كاالرباد الدٌك لبليصاالت كدليل االم  ال ي ) 1(
مؤس ة دار اؽببلؿ مب ذ اك مؤسبة األم  اال   الي ن ال ص ر -لادؿ ل د الص دك دكر اؼبؤس ات ن ربقيق األم  اال   الي ) 2(

 .16ك ص2012يؿ ال يت ك االردف ك  اإلسبلمي ك  امعة
(3   ) Human Development Report ,1999, UN,P.V. 
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 )1شكل رقم (

 أشكال اجلرمة السيربانية
 

 كال م ل ضح ما للي :
ربةلػف اؼبعل مػاتك  ق الػد اؼبعل مػاتك اؼبت  ػات كامػرتاؽ . كلطػ ل االلترتكنية زبةلب اؼبعل مات .1

 الةظبية. ربةلف ال جبلت
 ذات العبلقػػة لل شػػ لة اؼبه ػػةال يػػ ث آالدراسػػات ك أليػػع اؼبعل مػػات   مػػ  مػػبلؿ اؼبعل مػػات سػػةقة .2

 . ال قينك أك الصةاليك أك الع تةم
ن الةظػػػاـ ال علي ػػػي كيغيػػػ   ال يػػػاانت الػػػدم ؿ لق الػػػد مػػػ  مػػػبلؿ اؼبعل مػػػات ال بللػػػب دبي ػػػ ل .3

يغيػ  ن اؼبعل مػات  اؼبعل مات م  مػبلؿ كياليف .الشبلب ككاث ق ال خةج در ات اؼبعل مات ك مثل يغي 
)1( اإصداره ي يصدر ل  الةظاـ ال علي ي ك للى كضع غ  اقيقي مثل كضع سجبلت شهادات

. 
 أك اعبةيبػة كنطػةها ألطػتل ةاؼكلط ل اس خداـ اؼبعل مات اػباصة أك ذات الصلة لالكب ال طه  .4

 أك اإلساية. األفةادلقصد مةس اغ ياؿ شخصية غ  قانُ  ا
 لت ب كال ي ث العل ية األآاديبية كماصة ذات الش يعة ال جةل ية كال ش يقية.ل العل ية ال ةقة .5

                                                           

قلي ية ) ذايب م سى ال دالةة ك اعبةا   االلترتكنية : اؼبفهـ  كاألس اب كاؼبل قى العل ي اعبةا   اؼب  يدثة ن ظل اؼب غ ات كال ي الت اال 1(
 . 23ك اؼب لتة االردنية اؽبامشية ك ص  4/9/2014-2كالدكلية مبلؿ الفرتة 

 االفراد 

 ادلنظمات

 االفراد 

 يل من كرامة االنسان * حاالت الن

 * الغش

 * االختالسات ادلالية 

 * التخري 

 * التالع  ابلراي العام 

 * اجلراام ضد االطفال 

 * القذف 

 * هجمات على اخلصوصية

 التعريفية االلكًتونية * سرقة اذلوية

 * تدمَت ادلعلومات

 * االضرار ابلسمعة وادلصداقية

 ادلهنية * خيانة االمانة

 غَت ادلشروع * نشر اتوى 

 االبتزاز
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للطػػػ تات ألقصػػػد إسػػػاية االسػػػ خداـ أك اغبصػػػ ؿ للػػػى مةػػػافع مػػػ  مػػػبلؿ  القػػػانُ  غػػػ  الػػػدم ؿ .6
 اؼبعل مات أك ال ج ا أك سةقة اؼبعل مات. زبةلب
 . ر ماصة لؤلطفاؿاألفبلـ كالص  كيط ل نطة  األطفاؿ مبللة .7
كيطػػػػ ل إرسػػػػاؿ ف كسػػػػات ل ػػػػدم  ال يػػػػاانت مػػػػ  مػػػػبلؿ رسػػػػالة ملق مػػػػة  اليلدلػػػػة القةاألػػػػلنطػػػػة  .8

 إلترتكنية.
ال يػػاانت كمشفهػػا ألقصػػد االسػػ فادة مةهػػا كخباصػػة  الػػرتاضكاؼبعل مػػات كلطػػ ل  ال يػػاانت قةصػػةة .9

 ال شاقة اال   انية كأرقاـ اغب الت كآل ات الدم ؿ كآل ات ال ة. أرقاـ
غػػػ  شػػػةلي ل شاقػػػات ال  ػػػ ؽ أك مػػػ  مػػػبلؿ االسػػػ خداـ الاقػػػات لل ش اؼبػػػاٌ االا يػػػاؿ .10
 .اؽبايف اؼبالية أك
كلطػػػػ ل الة ػػػػخ غػػػػ  القػػػػانُ  لليؾبيػػػػات كاسػػػػ خدامها أك أليعهػػػػا مػػػػةة  اليؾبيػػػػات قةصػػػػةة .11
 أمةل.

 .اإلفةاداؼبعل مات كؿباكلة معةفة ما لقـ  ألس  الرتاضكلط ل  ال ج ا .12
ك أك الػػدم ؿ فػةاديعػة ماصػة لػ  األكلطػ ل نطػة معل مػػات ذات ط  اػبص صػية ان هػاؾ .13
 كنطةها. اإلفةاداإللترتكنية كنطة معل مات لةه ك أك كضع معل مات زبص اترلخ اإلفةاد  غب الت
 كيط ل الدم ؿ لق الد اؼبعل مات كسةقة ااداثت لي اؽبايف. ال صةت .14
 كماصة ن اجملاالت العل ية الس خدامها أك أليعها. االمرتالات العل ية سةقة .15
ك كيطػػ ل اغبصػػ ؿ للػػى معل مػػات ماصػػة  ػػدان كنطػػةها للػػى األسػػةار ال ػػييلة  فطػػايإ .16
 الط تة.
هبػػػا كماصػػػة أرقػػػاـ اؽب ايػػػف ال ػػػةلة كاسػػػ خدامها ن االيصػػػاالت  كاؼب ػػػا ةة األرقػػػاـ سػػػةقة .17

 ألشاقات اال   اف. الدكلية أك أرقاـ
كلقصػػػد ألػػػس اؼبضػػػالقة مػػػ  الػػػ آ ر لػػػئلانث أك العتػػػا مػػػ   اعبة ػػػي ال ػػػي  م  ال يػػػةش .18
 . ال  اصل االلترتُك مبلؿ 

كيطػػػػ ل مبلاقػػػػة الػػػػ آ ر لػػػػئلانث أك العتػػػػا ال ػػػػي  م   كاالأل ػػػػااز كاؼببلاقػػػػة اؼبشػػػػاردة .19
 الةسا ل. كإرساؿلبلقة ماك كذل  م  مبلؿ اس خداـ اليلد اإللترتُك  كال   ع ألقصد فةض إقامة

. لطػػ ل صبيػػع اؼبتػػ انت ال ػػالفة الػػ آة ن أليئػػة يقةيػػة م غػػ ة كالػػيت اإللتػػرتُك اإلرهػػاب .20
يػؤثة للػى يت يتػات اإلرهػاب كأسػلي س كأهدافػس كمػ  ال غػ ات فػةص اإلرهػاب كمصػادرةك هػ ه  يؤثة للى

. ال ت يتات  اإلرهاألية ما لعةؼ لإلرهاب اإللترتُك
ة إاػػػػدل األشػػػػتاؿ  ػػػػةا   االسػػػػ يبلي للػػػػى الةقػػػػ د االلترتكنيػػػػة ك ايػػػػث يع ػػػػي  األمػػػػ   .21

 اعبدلدة لل عامل اؼباٌ اعبدلد ل    ألغياب ال  ات ال رقية للع لة الةقدلة .
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ال بللب ن ن ا ج االن خالت اليت ذبةم ن ال لداف اليت يع  د ال صػ لت االلتػرتُك ن  .22
 ان خالهتا ال طةلعية كالةائسية .

 ادلطل  الينالث :دوافع اجلرمة السيربانية :
 افع اليت يقف ملف اعبةا   ال ييانية كيبت  إهبازها لاليت :ي ة ع الدك 

 الدكافع الطخصية : .1
يبت  رد الدكافع لدل مةيتب اعبةيبة ال ييانية اً ال عي ل يقيق األرلح اؼبالية ك كلعد ه ا الػدافع 
م  أه  األس اب اةضة الريتاب اعبةيبة ال ييانية ك ؼبا وبققس م  ثةاي للى اؼب ػ  ل الطخصػي ك فضػبل 

ضػعاؼ الةفػ س ن إث ػات الػ ات ل  الدكافع الةف ية اليت يت   كراي اريتاهبا ك ايث ي قدـ رغ ػة ألعػض 
 كاػػبال قػػدلة  لػ  ك كأل ػل ال يػػث)1(ؿباكلػة مػػةه  ل يقيػق نصػػة شخصػػي كيفػ ؽ ذايت للػػى اآلمػػةل  

ك اضػػافة اً ذلػػ  يػػ فة الفةصػػة الػػيت كفةهتػػا ال قةيػػات اغبدلثػػة ن ؾبػػاؿ االنرتنيػػت   اإللػػبلـ ن الظهػػ ر
 .)2(الن طار اعبةيبة ال ييانية 

 
 دكافع مؤس ايية : .2
ف كرايهػػػا مؤس ػػػات كمةظ ػػػات ل يقيػػػق مصػػػاو ماصػػػة ماليػػػة كاق صػػػادلة ك آجػػػاي مػػػ  ال ةػػػافا يقػػػ

ال جػػػػارم كمص صػػػػا ألػػػػا شػػػػةآات يقةيػػػػة اؼبعل مػػػػات ك للهي ةػػػػة للػػػػى سػػػػ ؽ اليؾبيػػػػات ك لؼبقاألػػػػل هةػػػػاؾ 
مؤس ػػػػػات يع ػػػػػل آ ا هػػػػػات اسػػػػػ خ ارلة عبهػػػػػات اآػػػػػي لغػػػػػةض اغبصػػػػػ ؿ للػػػػػى معل مػػػػػات لػػػػػ  األفػػػػػةاد 

ت آجػػاي مػػ  الصػػةاع ال ياسػػي كاألمػػين ك ايػػث ي ػػعى ال آػػاالت االسػػ خ ارلة  اً كاعب الػػات كال ةظي ػػا
ال ة ػػػيق مػػػػع الطػػػػةآات اؼب خصصػػػػة ن ؾبػػػػاؿ اؼبعل ماييػػػػة لليصػػػػ ؿ للػػػػى اؼبعل مػػػػات الطخصػػػػية لل ػػػػدكنا 
كاألفػػػةاد للػػػػى م اقػػػػع ال  صػػػػل اال   ػػػػالي ك آ ػػػػا اصػػػل ن فضػػػػيية " آ يلػػػػدج اانلي تػػػػا " كهػػػػي شػػػػةآة 

مليػػػ ان مػػػ  م ػػػ خدمي في ػػػ  ؾ لػػػدل    50أل ػػػةقة أليػػػاانت مػػػ  م قػػػع الفي ػػػ  ؾ غبػػػ اٌ ألةلشانيػػػة اهت ػػػت 
 .)3(ـ2016اغب لة االن خاألية للة يا األمةلتي دكانلد يةامب ن 

                                                           
ك  2008لادؿ ل سف ل د الةيب الطتةم ك اعبةيبة اؼبعل مايية كازمة الطةلية اعباا ية ك ؾبلة مةآا دراسات الت فة ك العدد ال األع ك  ) 1(

 .114ص
 .10)ذايب م سى ال دالةة ك مصدر س ق ذآةه ك ص 2(
 ). م ااة للى :2018-5-25.(لةدف ي يةؾ ضد شةآة م  رطة ن ي ةلب ألياانت م  خدمي االنرتنيت) دمحم اؽبامي.  3(
 http://arabic.euronews.com/2018/03/24/investigators-from-britain-data-watchdog-searched-london-

offices-of-cambridge-analytica 

http://arabic.euronews.com/2018/03/24/investigators-from-britain-data-watchdog-searched-london-offices-of-cambridge-analytica
http://arabic.euronews.com/2018/03/24/investigators-from-britain-data-watchdog-searched-london-offices-of-cambridge-analytica
http://arabic.euronews.com/2018/03/24/investigators-from-britain-data-watchdog-searched-london-offices-of-cambridge-analytica
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آطفت كسا ل البلـ امةلتيػة لػ  اآػي سػةقة أليػاانت ن اترلػخ كآالػة االسػ خ ارات اً  انب ذل   
ألػػةامج قةصػػةة ـ 2017 لػػاـ  شػػ ا يدـ شػػ لتك قػػد سػػل   .االمةلتيػػةك قػػاـ هبػػا م ظػػف سػػاألق ن ال آالػػة
 )1(."إلترتكنيةك غالة ن ال ةلة ؼب قع "كلتيليتا

فضػػػبل لػػػ  سػػػعى اعب الػػػات اإلرهاأليػػػة لسػػػ خداـ الفضػػػاي االلتػػػرتُك ال ػػػل ذبةيػػػد العةاصػػػة مػػػ  
ال ػػػي  م مػػبلؿ يغ لػػػة ا ػػػ ل االلتػػػرتُك للفضػػػاي الةق ػػػي لألفتػػػار اؼب شةفػػػة ك اػػػيف أصػػػ ح الفضػػػاي 

 ميداان  دلدا للصةاع الفتةم  كالع تةم .
 

 ادلبحث اليناين
 ربدايت االمن السيرباين وأتثَتات اجلرمة السيربانية

 ادلطل  األول :ربدايت االمن السيرباين :
يعػػد اعبةيبػػة ال ػػييلة ن لػػا  دلػػدا مػػ  اعبػػةا   الػػيت ي يػػدل الق الػػد ال قليدلػػة لل جػػِة كالعقػػاب ك الػػيت 

قيػػق أرآػػاف اعبةيبػػة ك لػػ ا فػػاف هػػ ا الةػػ ع مػػ  اعبػػةا   لثػػ  مطػػتبلت قان نيػػة كل ليػػة مػػ  الةاايػػة ي شلػػب رب
ك ايػػػث إف م ػػػةح اعبةيبػػػة هػػػ  م ػػػةح  )2( اؼب ضػػػ لية كهػػػ ه اؼبطػػػتبلت ي علػػػق لشػػػتاؿ اعبػػػةا   ال ػػػييلة

يتػب ن اػبفػاي هبلمي غ  كاقعي ال وب ل قةا   مادلة مل  سة يدل  ؾبةمي الط تة ك كاف ه ه اعبةا   ية 
ك )3(كن الغالػػػب كال ل  ػػػد ؽبػػػا اثػػػة آ ػػػايب ك كي  يػػػا ألقػػػدرة اعبػػػاُ للػػػى يػػػدم  مػػػا قػػػد لع ػػػيه دلػػػيبل الدان ػػػس 

كلشلق لليه  ألقةاصةة االنرتنيت ك اضافة اً اهنا ي  يا ألت هنا  ةيبة لاألةة للجغةافية كذات طػاألع لػاؼبي ك 
 الط تة العاؼبية . الف صبيع الدكؿ مةي شة كن ايصاؿ دا   م  مبلؿ

ل  يػػا قشػػاع يتة ل  يػػا االيصػػاالت كاؼبعل مػػات هبي ةػػة القشػػاع اػبػػاص كلػػيا ل ػػيشةة اغبت مػػات ك 
ألية ا اغلب االيفاقات خبص ص ال طةلعات اؼب علقة ألقشاع االيصاالت كاؼبعل مػات هبػةم لػادة ألػا الػدكؿ 

ل ػػي  م ك ألطػػتل سػػلا ك فبػػا كاغبت مػػات كهػػ ا مػػا لصػػعب مػػ  مه ػػة الػػ يت  كال ػػيشةة للػػى الفضػػاي ا
لػػػػدفع اغبت مػػػػات أل ضػػػػع معاعبػػػػات قػػػػد ربػػػػد مػػػػ  اةلػػػػة ال عامػػػػل كالع ػػػػل مػػػػع ال يئػػػػة االفرتاضػػػػية كآ ػػػػا إف 

                                                           
 ). م ااة للى :2018-5-26.(سي يم أم يعثة للى "اػبلد" ال م سةب ألياانهتا ) قةاة ركسيا اليـ  . 1(

https://arabic.rt.com/world/944208-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-
%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-
%D8%B3%D8%B1%D8%A8-
%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/ 

العل ية كالقان نية للجةا   االلترتكنية ك رسالة ما     مةط رة ك  امعة الطةؽ االكس  ك  ل د هللا دغش العج ي ك اؼبطتبلت ) 2(
 . 40ك ص 2014

هاش  الاهةاُ ك االرهاب اؼبعل مايت ك آلية اؼبل  فهد االمةية ك مةآا ال ي ث ك ندكة اجمل  ع كام  اعبةا   االلترتكنية ك الةايض ك )  3(
 . 379ك ص 2007

https://arabic.rt.com/world/944208-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/944208-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/944208-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/944208-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
https://arabic.rt.com/world/944208-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7/
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القدرات كاػبيات ن ؾباؿ يقةيات اؼبعل مات كااليصاالت ية   ألطتل آ   ن القشاع اػبػاص ك كلش يعػة 
عةفة مصدر اؽبجـ  ال ييم كإمتانية ال ث ت مػ  اػبصا ص الفةية لل يئة االفرتاضية لصعب ربدلد ه لة كم

 الفاللا .
كمػػ  صبلػػة ربػػدايت أليئػػة الفضػػاي ال ػػييم هػػ  إف اعبهػػات الػػيت يقػػـ  ألع ليػػات اؽبجػػـ  ال ػػييم لػػادة 
م  األشخاص اؼب خصصا كالضليعا لل عامػل مػع ال يئػة االفرتاضػية ك كقػد لت نػ ا أنف ػه  مشػ رل  ؽبػ ه 

كدكافع معيةة ل ي ل ف اً مهاصبا ك ايث م  الصػعب الػ ته  أل ػل آيات األفػةاد ال يئة ك كلت  لع امل 
 .)1(العاملا ن ه ا اؼبيداف كصع ألة كضع ق الد اثأل ة ن ربدلد كضعية اؼبش ر كض اف ي ازنس الةف ي

لػػ ا سػػعت العدلػػد مػػ  اؼبةاآػػا ال يثيػػة اً إ ػػةاي دراسػػات ية ؤلػػة لقيػػاس اا  اليػػة ربػػ ؿ الطػػخص أك 
 ر ن ؾبػاؿ يقةيػػة ردع اعبةيبػة ال ػييلة اً شػػخص لةيتػب يلػ  اعبػػةا   ك لسػ خداـ نفػا ال قةيػػات ك اؼبشػ

كآيفية ال ي ؿ م  ال ضع الش يعػي اً شػخص ذك نالػة لدكانيػة ك مػ  مػبلؿ مةاق ػة سػل ؾ اؼبخ صػا ن 
 ؾباؿ االمرتاؽ .

لسػػ خداـ نفػػا الشػػةؽ ال قليدلػػة ك ل ضػػح فبػػا سػػ ق انػػس مػػ  غػػ  اؼب تػػ  م ا هػػة اؼبخػػاطة ال ػػييانية 
فالشةلقة اؼبفرتضة لصد ه ا ال هدلدات ال ييانية ه  ي ين ألةؾبيات ال آاي الصػةالي كيقةيػات يعلػ  اآللػة ك 

 لليد م  اعبةيبة ال ييلة .
كألػػػدكف ادَ شػػػ  ألعػػػد أف ي ةػػػت معظػػػ  الػػػدكؿ أسػػػل ب اغب آ ػػػة االلترتكنيػػػة مةهجػػػا ن إدارة اؼبػػػ ارد 

كإدارة قشػػاع اػبػػدمات مػػ  مػػبلؿ االل  ػػاد للػػى ألةيػػة الفضػػاي ال ػػييم مػػ  مػػبلؿ رألػػ  الػػ زارات ال طػػةلة 
كاؼبؤس ات كال ة ؾ دبةاف  الترتكنية مع اجمل  ع كاألفةاد زاد م  مشػ رة ال هدلػدات ادقػة ك كضػع االربػاد 

صػاالت كاالنرتنيػػت ن للػػى لايقػس إصػػدار ال طػةلعات كالقػػةارات اؼبةظ ػة لقشػػاع االي )(الػدٌك لبليصػاالت
 العاي كآااليت :

ربدلػػد دكر االربػػاد ن ؾبػػاؿ ألةػػاي الثقػػة كاألمػػ  ن اسػػ خداـ يتة ل  يػػا اؼبعل مػػات كااليصػػاالت ك  .1
 كال اآييد للى انبية ال عاكف الدٌك كاالقلي ي لل قالة م  اعبةا   ال ييلة . 

                                                           

أكش ندلس أكش ل ك ككلياـ كلل ة الةاألع ك ذآاي صةالي دببلمح ألطةلة :ـباطة ال يييا كاالمشاي ن ال آاي الصةالي كمؤس ة راند  )1(
 .11ك ص2017ك

  لع ل للى يقييا كض   الةادل  -اللجةة اؼبةآالة لل بلاة ن هنة الةال -ه  اثُ أقدـ يةظي  لاؼبي ما زاؿ م   دان (األقدـ آاف (
ك مه  ها الة ي ية يض ا ال قيياك 1865أاير  17لس  "االرباد الدٌك لل لغةاؼ" أل ارلا ن اليصاؿ ل  ألعدك ك دت ن لدئ األمة كا

 يق ي  طيف الةادل ك كيةظي  يةييب كصل اؼبطرتآا للط تة العامة ألا الدكؿ اؼبخ لفة لل  اح لؼبتاؼبات اؽبايفية الدكليةك أم ا ألعا
إلقباز اػبدمات اليلدلة. كهي كاادة  UPUةفي  االيصاؿ ل  ألعد آ ظيفة مطاهبة لل ظيفة اليت لقـ  هبا ال ياد اليلدم العاـ االل  ار ي

 أل  ل ةا جبانب مقة  ةيف ) ال األعة لؤلم  اؼب يدة. لقع اؼبةآا الة ي ي لبلرباد نspecialized agenciesم  ال آاالت اػباصة (
،قاموس ادلصطلحات السياسية والدستورية والدولية ،مكتبة لبنان انشرون ، الطبعة  ينظر اىل: امحد سعيفان هةاؾ. األم  اؼب يدة

 . 8ص،  2004األوىل ، 
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 تة ل  يػػػػػػػا اؼبعل مػػػػػػػات كضػػػػػػػع سياسػػػػػػػات دكليػػػػػػػة لامػػػػػػػة ن ربدلػػػػػػػد االسػػػػػػػ ع اؿ غػػػػػػػ  القػػػػػػػانُ  ل .2
 كااليصاالت.

 ضبالة األطفاؿ م  مبلؿ كضع ض األ  للى ا  ل الةق ي للى الط تة اؼبعل مايية . .3
إرسػػػاي ثقافػػػة لاؼبيػػػة ن ؾبػػػاؿ األمػػػ  ال ػػػيياُ مػػػ  مػػػبلؿ رب ػػػا يػػػداأل  االمػػػ  كال قالػػػة اؼب علقػػػة  .4

الفػػػةاد مػػػ  مػػػبلؿ األػػػةاز انبيػػػػة لغباسػػػ ب مػػػع مةالػػػاة اػبص صػػػية كاقػػػ ؽ االن ػػػاف كزايدة الػػػػ لي لػػػدل ا
 متافية اعبةا   ال ييلة .

اؼبعل مػػػػػػات  اااليفػػػػػػاؽ للػػػػػػى كضػػػػػػع إطػػػػػػة قان نيػػػػػػة ألطػػػػػػاف متافيػػػػػػة إسػػػػػػاية اسػػػػػػ ع اؿ يتة ل  يػػػػػػ .5
كااليصػػػاالت ك كربػػػدلث القػػػ انا ؼب اآ ػػػة اؼبةالػػػة مص صػػػا ن ؾبػػػاؿ ال يقيػػػق كق ػػػ ؿ االدلػػػة كاال ػػػةايات 

 القضا ية .
  آب األرض ل  ألعد م  الفضاي اػبار ي .االه  اـ دبةظ مات اس طعار آ .6
كاؽبج ػات الف كسػية  يعالا ال عػاكف الػدٌك ن ؾبػاؿ األمػ  ال ػيياُ مػ  مػبلؿ متافيػة الةسػا ل .7

 .كال صدم ؽبا
 إنطاي فةؽ كطةية لل صدم للي ادث اغباس ألية السي ا ن ال لداف الةامية . .8

بليصػاالت الةادل لػة آػل ثبلثػة أك أرألعػة ألػ اـ. مػؤسبةات لاؼبيػة لايث لعقد االرباد الدٌك لبليصػاالت 
ك لةػد الضػةكرةك كاؼبعاهػدة لػ ا ح الةادلػ  كمه ة اؼبؤسبة العاؼبي لبليصػاالت الةادل لػة هػي اسػ عةاض كمةا عػة
ال ػػ ايل اؼب ػػ قةة كال ػػ ايل غػػ  اؼب ػػ قةة الدكليػػة الػػيت ربتػػ  اسػػ خداـ طيػػف الػػرتددات الةادل لػػة كمػػدارات 
ك الػػ م ؾبلػػا االربػػاد الػػدٌك لبليصػػاالت للة ػػ ة إً األرض. كيػػ   اؼبةا عػػات كفػػق  ػػدكؿ أل ػػاؿ لقػػةره

اً مةاقطػػػػة  كاضػػػػافة لةالػػػػي ال  صػػػػيات الصػػػػادرة لػػػػ  اؼبػػػػؤسبةات العاؼبيػػػػة ال ػػػػاألقة لبليصػػػػاالت الةادل لػػػػة
 ال يدايت ال ييانية اليت ي ا هها مةظ مة االيصاالت. 

مػػػع األمػػػ  ألعػػػا االل  ػػػار إف األمػػػ  ال ػػػيياُ معقػػػد كمطػػػ ت كلضػػػ  العدلػػػد مػػػ  أصػػػياب اؼبصػػػاو 
اؼبخ لفػا للػى اؼب ػ  ل الػ طين كاإلقلي ػي كالعػاؼبي ك كلتػل طػةؼ لػس رؤلػة ن م ا هػة القضػااي اؼب علقػػة ن 

اؼبعل مػػػػػات  ا  يػػػػػا اؼبعل مػػػػػات كااليصػػػػػاالت ك كاف ال ػػػػػ  ال ي يػػػػػة لبليصػػػػػاالت كيتة ل  يػػػػػاسػػػػػ ع اؿ يتة ل
 م ص لة أليةيا للى اؼب   ل العاؼبي .

كذبلػػى ال عػػاكف الػػدٌك لألػػةاـ صبلػػة مػػ  اؼبعاهػػدات الدكليػػة مػػ  ا ػػل ال قالػػة كاغبػػد مػػ  اعبػػةا   ال ػػييانية 
لقضػػػػا ية ككاهػػػػ  يلػػػػ  االيفاقيػػػػات مػػػػؤسبة اليازلػػػػل كربقيػػػػق ال عػػػػاكف القضػػػػا ي مػػػػ  مػػػػبلؿ يػػػػ ف  اؼب ػػػػالدة ا

 . 2001كمؤسبة أل داأل ت  1991ك كمؤسبة هافاان  1984
 ادلطل  اليناين :أتثَتات اجلرمة السيربانية :

https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/ar
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR/ar
https://www.itu.int/ar/council
https://www.itu.int/ar/council
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مػػػػػ  اؼبؤآػػػػػد أف األمػػػػػ  اجمل  عػػػػػي لةيتػػػػػا ن  ػػػػػ هةه للػػػػػى االسػػػػػ قةار اؼبرتيػػػػػب ن اجملػػػػػاالت االق صػػػػػادلة 
الألػػد مػػ  ال قػػ ؼ للػػى اآلاثر اؼبرتي ػػة للػػى اعبةيبػػة ال ػػييانية اؼب ػػ هدفة  كال ياسػػية كالرتأل لػػة كغ هػػا ك لػػ ا

 للقشالات ألبله ك كاليت يلقي ألظبلؽبا للى األم  اجمل  عي ك كهي آااليت : 
 .التاثَتات االقتصادية :1

لل جػػػارة سػػػاه  الفضػػػاي الةق ػػػي أل يػػػ الت آ ػػػ ة ن امبػػػاط كاسػػػاليب ل ػػػل القشػػػاع االق صػػػادم كظهػػػ ر مػػػا ل ػػػ ى 
شاقػػػات الػػػدفع اإللتػػػرتُك أك ألشاقػػػات االلترتكنيػػػة  ك ايػػػث اصػػػ يت االمػػػ ة هػػػدفا للجةيبػػػة ال ػػػييانية ك كمص صػػػا أل

ك كم  أن الها ألشاقات ال يب اآلٌك لدفع االم اؿاإل   اف اليت رب ل آل ال ياانت اؼب علقة ألصاا ها لي  ع لها آأداة 
لةضػػة السػػاية االسػػ ع اؿ مػػ  اامػػل ال شاقػػةك آ قػػدِ م ػػ ةدات مػػاكرة أهنػػا  ألشاقػػات الطػػيتات كألشاقػػات اإل   ػػاف

لليص ؿ للى ألشاقة إ   اف أك آاس ع اؿ ال شاقة ألعد هنالة مدة صبلاي ها أك اسػ ع اؽبا رغػ  الغػاي ال ةػ  ؽبػاك كألػ ل  
ضػس لل بللػب هي لةضة لل ةقة كاس ع اؽبا أك سةقة الةق  ال ةم اػباص ألصااب ال شاقة كاس خدامسك كآػ ل  فهػي لة 

م  ال ا ة آاس ع الس ألشاقات ليا ؽبا أرصدة آافية للصةؼ أك ق  ؿ ألشاقات ماكرة م  الع بليك كيبت  آ ل  ؼب ظفي 
ال ةػػ  اؼبصػػدر لل شاقػػة لإليفػػاؽ مػػع اامػػل ال شاقػػة أك ال ػػا ة ال ػػ اح أل جػػاكز اػػد ال شاقػػة ن ال ػػيب أك ذبػػاكز مػػدة 

اقػات اإل   ػاف لػ  طةلػق شػ تة األنرتنػت لمػرتاؽ ػبشػ ط اإليصػاالت الصبلايةك آ ا يبتػ  أف وبػدث يبللػب ن ألش
العاؼبية أك اغبص ؿ للى األرقاـ ال ةلة كاؼبعل مات م  اؼب اقع أك انطاي م اقع كنبية للى أهنا م اقع أصلية كأل لقي طل ات 

ؽ ارقػػاـ ال شاقػػات لػػ  طةلػػق اؼبعػػامبلت اػباصػػة لل جػػارة اإللترتكنيػػة لػػ   اغبصػػ ؿ للػػى اؼبعل مػػات اؼب ضػػ ةة فيهػػا امػػ بل
دالت رايضية ك ااصا ية هبدؼ ربصيل ارقاـ ال شاقات اإل   انية اؼب ل آة للغ  ك اس ع اؽبا ن اؼبعػامبلت ااس ع اؿ مع
 )1(. غ  اؼبطةكلة

 . التاثَتات االاتماعية :2
ال ييانيةك كمص صا للى اؼبةظ مة القي ية هةاؾ العدلد م  ال اث ات اليت يرتيب للى ام  اجمل  ع  م   ةاي اعبةا   

ال قػػػت الػػػ م ليػػػت فيػػػس يتة ل  يػػػا االيصػػػاؿ االنفجارلػػػة ن م ةػػػاكؿ  مص صػػػا ن  كاألمبلقيػػػة كالرتأل لػػػة للفػػػةد كالعا لػػػةك
 .اعب يع

ايػػث إف ا ػػ ل الةق ػػي غػػ  اؼبطػػةكع كغػػ  اؼبةغػػ ب ألػػس ذا أتثػػ  سػػليب للػػى أمبلقيػػات اجمل  ػػع كللػػى اريفػػاع ن ػػ ة 
اعبةيبة مثل االلاية ك كالرتكلج لبلذبار لؼب ة لات ك كالدلارة ك كاالرهاب ك كاسػ هداؼ االلػةاؼ كال قاليػد اال   اليػة 

 كالعقا دلة كالدلةية .
ايػػػث اثػػػةت م اقػػػع ال  اصػػػل اال   ػػػالي ألػػػاايدة معػػػدالت الشػػػبلؽ كاػبيانػػػة الاك يػػػة ن العػػػاي العػػػةيب ك ايػػػث يطػػػ  

االت الشػػػبلؽ ن الػػػدكؿ العةأليػػػة أل ػػػ ب م اقػػػع ال  اصػػػل اال   ػػػالي ك كاالسػػػ خداـ ال ػػػيي اؼبعل مػػػات اً اف ثلػػػث اػػػ
 للفضاي االلترتُك .

 التاثَتات االمنية : .3

                                                           

) رشيد لبلـ ك ل ا ق يش ر ال جارة االلترتكنية ن ال ط  العةيب دراسة االة اعباا ة كرسالة ما     مةط رة ك االآاديبية العةألية  1(
 . 99ك ص 2010اليلشانية لل علي  العاٌ ك اؼب لتة اؼب يدة ك ألةلشانيا ك 
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اص ح الفضاي ال ييم سااة لليةآات كاعب الات اؼب شةفة ن فبارسة ل ليػات ال جةيػد كال ثقيػف كمص صػا يةظػي  
تػػرتُك كنطػػة ك ػػ ده ن لل  ػػد ن يتػػ ل   يطػػس األلترتكنيػػة" كك ا"دالػػش"ك ايػػث اسػػا ال ةظػػي  "  ػػيش اػببلفػػة اال

ك فقد أدرؾ أفةاد ال ةظي  أف ال  يل ال ايد ؼبخاط ة لق ؿ الط اب كال غةلػة هبػ  لضػ ه  إً  العاي للى الدل  اإللترتُك
ك ل  ل   م  مبلؿ اغبض ر ألتثافة ن أماآ  ك  ده ك كام شافه  م  ألا أاضا ف أيسةه  ل  طةلق  يطها اإللترتُك

ك ال م يصعب ال يشةة لليس  .الفضاي اإللترتُك
 . التاثَتات السياسية والعسكرية : 4

اص يت ال يئة ال ييانية  ميداان  دلدا لضاؼ اً اؼبيادل  االمةل ن الصةالات ال ياسية كالع تةلة ألا الدكؿ 
اغبةكب ال ييانية االينا أبهنا الصػةاع القػا   مػ  مػبلؿ شػ تة ييعةؼ اؼب صارلة ك كظه ر ما ل  ى لغبةكب ال ييانية ك 

اإلنرتنػػػتك كربةآػػػس دكافػػػع سياسػػػية ألػػػا الػػػدكؿ كألعضػػػهاك كألػػػا مؤس ػػػات دكليػػػة ذبػػػاه ألعػػػض الػػػدكؿ. لهػػػدؼ إً ؿباكلػػػة 
 ة ؾك كالةظاـ للى اؼبعل مات كاألنظ ة اإللترتكنية لدل الدكؿ كمؤس اهتاك م  أليةها الةظاـ اؼباٌ الةق ي ن ال ال يشةة 

الةق ي للدكلة اؼبة طة ن مؤس ػاهتا اؼبخ لفػةك كآػ ل  الةظػاـ الع ػتةم الػ م أصػ ح مةي شنػا اري اطنػا شػامبلن للطػ تة ن 
ك كي ضػػػ   اغبػػػةب ال ػػػييانية ضػػػةب ال ػػػ  ال ي يػػػة لل ةطػػػايات كال ػػػ  ال ي يػػػة كقشػػػاع االيصػػػاالت كاؼبيػػػاه ـب لػػػف الػػػدكؿ
 كالتهةلي . 

ك فقد ل   ش  هجػـ  إلتػرتُك دبػا لعػادؿ ييانية ألقلة يتلفة اؽبجـ  مقارنة مع اغبةكب ال قليدلة ي    اغبةكب ال 
يتلفة دلألةك م  مػبلؿ أسػلية إلترتكنيػة  دلػدةك كمهػارات ألطػةلةك لػبلكة للػى أف هػ ا اؽبجػـ  قػد لػ   ن أم كقػتك 

 .)1(دس اي أآاف كقت سل ك أـ اةبك أـ أزمةك كال ل شلب يةفي ه س م كقت ؿبدك 
أنطػأ  ـ2009 لػاـ كللى اثة ذل  اصػل ي ػاألق ألػا الػدكؿ ن اتسػيا كاػدات ماصػة لألمػ  ال ػيياُ ك فػى

ك ال ػػػػاألع لػػػػ زارة االيصػػػػاالتك ك كذلػػػػ  ل عالػػػػا أمػػػػ  ال ةيػػػػة اؼبعل ماييػػػػة كألةيػػػػة اؼبصػػػػةم اعبهػػػػاز القػػػػ مى ل ةظػػػػي  االيصػػػػاالت
ات اػ ؿ اغبػ ادث األمةيػة كربليلهػاك كال ة ػيق كال سػاطة االيصاالت ىف مصػة مػ  مػبلؿ مشػ ات إهباأليػةك كصبػع اؼبعل مػ

اؽبيئػة ال طةيػة لؤلمػ  آ ػا كانطػايت ال ػع دلة .ألا آػل األطػةاؼ غبػل مثػل يلػ  اغبػ ادثك لإلضػافة إً ال عػاكف الػدًك
ل ي ية اغب اسة هبدؼ يعالا األم  ال يياُ للدكلة ضبالة ؼبصاغبها اغبي لة كأمةها ال طين كال   اـ 2017لاـ ال يياُ 

 .فيها
هػػػػت إً أنظ ػػػػة ـ 2010لػػػػاـ  ضػػػػد إلػػػػةاف)  Stuxnetكمػػػػ  اهػػػػ  اؽبج ػػػػات ال ػػػػييانية هجػػػػـ  (  ك ايػػػػث كي ًٌ

ال يت  كاؼبعل مات لؼبةطآت الة كلة اإللةانيةك ن ؿباكلة ل أم  أك إلقاؼ الػيانمج الةػ كم اإللػةاُك كذلػ  لقػب ال ػ ية 
 .ؾبها الة كم ال م زبطاه ال الايت اؼب يدة األمةلتيةال ياسي الةايج ل  يش لة إلةاف ليان

 
 خاسبة :

يبتػػػػ  القػػػػ ؿ مػػػػ  مػػػػبلؿ مػػػػا ا طةاػػػػس مػػػػ  هتدلػػػػدات كـبػػػػاطة الفضػػػػاي ال ػػػػيياُ ك مػػػػ  الضػػػػةكرم يظػػػػافة اعبهػػػػ د 
كالقػػي   كاإلمتانيػات إللػػداد اسػػرتاييجيات ط للػػة األمػػد ؼب ا هػػة اعبةيبػػة ال ػييانية ك افاظػػا للػػى مصػػاو اجمل  ػػع كاألفػػةاد

 اغبضارلة كاألمبلقيةك كاليت لإلمتاف اغبد م  مش رهتا م  مبلؿ ما للي :

                                                           

ك ؾبلة ال ياسة الدكليةك العدد لادؿ ل دالصادؽك الق ة اإللترتكنية: أسلية االن طار الطامل ) 1( ك أألةلل 188ن لصة الفضاي اإللترتُك
 .19كص2012
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 اعبانب ال طةلعي : .1
إلداد يطةلعات قان نية يػ فه  الش يعػة اػباصػة ل قةيػات اؼبعل مػات كااليصػاالت ال سػي ا أل جاكزهػا لليػدكد ك  . أ

كالش يعػة غػ  اؼبل  سػة لل يػاانت ك كأسػاليب ان قاؽبػا ك كلل ج  عات ك كاألنظ ة ال ياسية ك آ ا لش يعػة ال ػ  ال ي يػة ك 
كامرتاؽ األنظ ة اليت يع  دهاك آ ف اعبةا   ال ييانية أتم  ص را م عددة كآل ص رة يث  مطتبلت م ضػ لية كإ ةا يػة 

 معيةة .
ل يئة ال اقع إنطاي ؿباآ  كقضاة كؿبققا م خصصا ن ؾباؿ األم  ال يياُ ك يبلت ف الفه  الطامل كالدقيق  . ب

 االفرتاضي كدكافع اعبةيبة ال ييانية ك كإصدار اغبل ؿ ال طةلعية كالع لية ؼب ا ه هاك كيقدلة العق لت اؼبةاس ة ؽبا  . 
 ال عاكف ال طةلعي مع آافة الدكؿ كاؼبةظ ات الدكلية كي ايد اؼبفاهي  األمةية اػباصة للفضاي ال ييم. . ج
 اعبانب ال قين :  .2
امعػػات لل يػػة كيقةيػػة م خصصػػة ن ؾبػػاؿ األمػػ  ال ػػيياُ لل قػػ ؼ للػػى أمػػة ال قةيػػات الػػيت إنطػػاي مةاآػػا ك  . أ

 كصل إليها العاي الةق ي .
 األ تار أنظ ة يقةية كألةاؾبية ؿبصةة ذات مص صية لالية لصعب امرتاقها . . ب
ل اث ػق كاؼب ػ ةدات أتهيل الت ادر ال ظيفية ن اؼبؤس ات اغبت مية للى ثقافة األم  ال ييم ك ل اما ضبالة ا . ج

 العامة م  ل ليات االمرتاؽ . 
 اغبث للى إنطاي ألةاؾبيات ماصة غب الة األطفاؿ م  ال ل ج ن اؼب اقع اإللاية كغ ها. . د
 اعبانب الرتأل م : .3
كضػػع ق الػػد أمبلقيػػة  ماصػػة ن ال عامػػل مػػع أليئػػة العػػاي االفرتاضػػي للػػى غػػةار الق الػػد االمبلقيػػة لل جػػاالت  . أ
 آال جارة كالشب كااماة كاؼبصارؼ كالع ل اؽبةدسي .األمةل  
إلداد مةػاهج يةأل لػة كيعلي يػة لل ػدارس كاعبامعػات إلرشػاده  لل عامػل ال ػلي  ن ال اقػع االفرتاضػي ك ك ازبػاذ  . ب

 اإل ةايات االارتازلة أثةاي ال عامل مع ال يئة الةق ية .
لشػػػاي الةصػػػح كاإلرشػػػاد لؤلسػػػةة ن مةاق ػػػة االطفػػػاؿ إنطػػػاي صبعيػػػات ا   اليػػػة ك للقيػػػاـ ألفعاليػػػات ي  يهيػػػة إل . ج

 كضبال ه  م  اؼب اقع اؼبط  هة كاػبش ة.
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 احلماية اجلزااية للمرأة ضد العنرررررررررف العاالي كضمررران لتحقيق األمررررررررن األسري
 منوذاا التجربة اجلزاارية

 أستاذ القانون اجلنااي العام /الدكتور بوراس عبد القادر
  امعػػػػػػة األ  ملدكف ييارت دكلة اعباا ة- آليػػػػػػة اغبق ؽ كالعلـ  ال ياسية أس ػػػػػػػاذ ؿباضػػػػػػػة "أ"

 

 
لتاد ىب لف إثةاف ن آ ف أف األسةة األمةة كاؼب  قةة هي اجة الااكلة ن ألةاي اجمل  ع اؼب  ازفك كال ل أيى  ال

ي افةت ض اانت آافية كلعل أه  ه ه الض اانت ه  إهباد مةاخ قانُ  كقضا ي قباح كلادؿك ألف ذل  إال إذا 
القان ف كاده ال لتف ل ةاي األسةة كيةظي ها كإمبا األمة وب اج اً سياسة يطةلعية اتي ة كرشيدة أتم  ألعا 

   أاثر.اإلل  ار آل أألعاد ال ت ل  األسةم كليا فق   انب الاكاج كما لرتيب لةس م
كلع ي العةف ظاهةة ا   الية إن انية ن اترلخ ال طةلةك فقد لانت اجمل  عات اإلن انية آافة مةها س اي 
أآانت م قدمة أك م خلفةك كهي زب لف لم بلؼ اجمل  عات كدر ة ربضةها كال لي الثقان ال ا دل ك آ ا 

 ي ل  األسةة لل  ارها مؤس ة ا   الية م  كي  زب لف لم بلؼ الش قات اال   الية كأمباط اغبياة فيهاك
اإلفةازات اال   اليةك فأن جت أل ل  ما ل  ى للعةف األسةمك كلع ي العةف الاك ي ااد ص ر العةف 
األسةمك ايث لطهد ال اقع أف هةاؾ زك ات ي عةض  ل عةيف أزكا ه ك مثل ا لطهد أبنس م  اؼب ت  أف 

ق ل زك اهت ك  كؼبا آاف لةف الاكج ضد زك  س ه  األآثة ان طارا نظةا ل عةض األزكاج لبلضشهاد كالعةف م  
الف الاكج ه  الشةؼ الق م ن العبلقة الاك يةك فانس آاف لااما للى ال طةلعات العقاألية أف ي صدل لس ألتافة 

ضعف ن أن الس س اي أآاف لةفا   داي أك نف يا أك اق صاداي أك  ة يا ضبالة للاك ة لل  ارها اغبلقة األ
 .العبلقة الاك ية

ك أضيت األسةة لامة كاإلسبلمية مةها ماصة معةضة لعدلد ال هدلدات كاؼبخاطة اليت هتدؼ اً يفتيتها 
كسبييع ركاألشها اً در ة ن ف آياهناك كاألةز ه ه ال هدلدات اليت يضاؼ اً قا  ة آ  ة م  اؼبخاطة العةف 

دامل العا لة أك األسةة كألةاي للى صبلة م  ال يليبلت  العا لي ال م ألقى ألضبللس للى  انب األم 
كاؼبعشيات ألدأ الع ل كاغبةص ن آث  م  الدكؿ العةألية كمةها اعباا ة للى إهباد أليات كطةؽ غب الة التياف 
األسةم مدنيا ك اا يا ق ل ف ات األكافك ض   يةسانة م  الق انا كال علي ات الصارمة كالةادلة اليت ذبعل م  

ألسةة مشا أضبةا ال هب ز ذباكزه أك الع ث ألقدسي س إال كفقا ألاتاـ القان ف كالطةلعة اإلسبلمية كفقا للقالدة ا
 الفقهية ال ضةر كال ضةار.

كن ه ا اإلطار فإف اإلرادة ال ياسية ن الدكلة كرغ ة مةها ن يتةلا شعار األسةة األمةة  ضةكرة ا  ية 
ً ي سيع دا ةة ال جِة ل  طةلق اظة لدلد األفعاؿ كاؼب ارسات اليت سبا لل ج  ع اؼب  ازفك سعت  اهدة ا

 لؼبةأة اليت يع ي أليت القصيد كمةألض ن اغبفاض للى ال   د العا لي م  مبلؿ ي ف  ضبالة  اا ية ق لة ؽبا .
أ ل  م  15/19دب  ب القان ف رق : 30/12/2015كلليس يػػ  يعدلل قان ف العق لت اعباا ةم أل ارلخ 

إا  اي ال خ ؼ م  زكاؿ مؤس ة األسةة كالقضاي للى ظاهةة العةف اليت يتاد يعصف هباك  ال  ا اس يداث 
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متةر كغ ها م   368ك ك اؼبادة 3ك2ك1متةر  266متةر  ك 330ثبلثة ان اع م  اغب الة كفقا لل  اد 
أة اؼب اك ة م  األ ااز الاكج ل  طةلق ال  ل   قان ف العق لتك األًك يةمي اً يعالا اغب الة اعباا ية ألم اؿ اؼبة 

آال ةقة كسلب راي ها أك أم اؿ ذبارهتا كما ه  ن ات  ذل ك كالثانية يةمي اً القضاي للى آل أن اع ال عةيف 
اؼب  س ضد اؼبةأة لفظيا أكمعة اي أك نف يا س اي م  طةؼ الاكج اغباٌ أك الاكج ال األق كآ ل  األمة للة  ة 

ا ن ذل  ضبالة ال بلمة اعب دلة للاك ة م  الضةب كاعبةح كاإلل داي ألتل أشتالسك كاؼب ارسات للاكجك دب
العةيفة ن م ا ل الشبلؽ كاغبضانة كالاايرة كاإلنفاؽك أما الة ع الثالث م  اغب الة فه  إضافة ص ر أمةل 

لاكج ل دا ل  ال اامايس ألعد لئلنباؿ العا لي دبجةد الاكاج دكف اشرتاط األكالد أك اغب لك كذل  أل خلي ا
اإلري اطك كس ي يةألية األكالد أك فبارسة أفعاؿ ـبلة للرتألية أمامه  آال تة كال ب مثبلك كن فرتة م قدمة ألعد 

 األةاـ العقد اؼبدُ ايف.
كه  ما هبعلةا لبصص ه ه ال رقة ال يثية ل ةاكؿ م ض ع اغب الة اعباا ية لل ةأة ضد العةف العا لي آض اف  

 يقيق األم  األسةم دبا لتفل اغبفاظ للى ال  ازف دامل اجمل  ع ض   إشتالية مؤداها اً أم مدل ي اه  ل
اغب الة اعباا ية لل ةأة دبخ لف أن الها ن ربقيق األم  االسةم ض   األهداؼ اليت سشةهتا ال لشة ال ياسية 

 فعالة ن إقباح فعليات ه ا اؼبل قى الشيب إبذف .ن الدكلة أل  ةيها ؽب ا الةظاـ م  اغب الةؤ أملا اؼبطارآة ال
كل ةاكؿ هده ال رقة ال يثية سةع  د للى مةهجي حبث ل  فقاف مع م ض ع ال يث كه  اؼبةهج ال يليلي 

 كاؼبةهج ال صفي للى الةي  ال م سة يةس ن نص اؼبداملة ايت ل ة  يق ي ها ا رل  أساسا:
 .اجلسدية وادلالية للزواة ادلبحث األول: مقتضيات احلماية

 .ادلبحث اليناين: احلماية اجلزااية للزواة ضد العنف النفسي واجلنسي
 
 

 ادلبحث األول
 مقتضيرررات احلمررراية اجلسدية وادلالية للزواة

يع ي اغب الة اعباا ية لل بلمة اعب دلة م  أه  ان اع اغب الة اؼبقةرة قان ان ن قان ف العق لت اعباا ةم 
ي اط  ذل  حبياة اإلن اف كأم  ألدنس ضد آل ان اع العةف اؼبادم كاعب دمك كقد أفةد اؼبطةع اعباا ةم ن الر 

ه ا الصدد لل ةأة اؼب اك ة للى ك س اػبص ص يعالاا ماصا للى م   ل اغب الة اعب دلة كالةف ية يع ي األكؿ 
بلؿ ه ا اؼب يث مفهـ  العةف كآ ا اغب الة ن ةاكؿ م  م  م  ن لها ن إطار قان ف العق لت اعباا ةمك كلليس

اعب دلة  كاالق صادلة (اؼبالية) لل ةأة م  مبلؿ مشل اك ن عةض ن اؼبشلب األكؿ ؼبفهـ  العةف األسةمك أما 
 اؼبشلب الثاُ فةخصصس ل ةاكؿ مظاهة ضبالة الاك ة م  العةف اعب دم كاالق صادم للاكج

 األسررررريمفهوم العنررررف : ادلطل  األول
ن ةاكؿ ه ا اؼبشلب ض   فةلاك لبصص الفةع األكؿ ل عةلف العةف أل  س لاـك أما اؼبشلب الثاُ   

 .فةخصصس ل عةلف العةف الاك ي
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 الفرع األول: تعريف العنف لغة واصطالحا
إذا ي لقصد للعةف لغة اػبةؽ لألمة كقلة الةفق ألس كلليسك لعةف لةفا كألةفس كلةفس يعةيفا كه  لةيف  

ك .ك فقد يعددت ال عةلفات للعةف2ك أما اصشبلاا1لت  رفيقا ن أمةهك كال ةف األمة أم ه ألعةف كشدة
 1993ايث لةف س اعب عية العامة لؤلم  اؼب يدة ن إلبلهنا العاؼبي للقضاي للى العةف ضد اؼبةأة الصادر سةة 

ك أف العةف ه  عبةا كلرتيب لليسك أك لة ح أف لرتيب أم فعل لةيف قا   للى أساس ا” ن ماديس األًك
لليسك أذل أك معاانة ضد اؼبةأةك س اي م  الةااية اعب  انية أك اعبة ية أك الةف ية دبا ن ذل  ال هدلد أبفعاؿ 

 م  ه ا الق يل أك الق ة أك اغبةماف ال ع في م  اغبةلةك س اي ادث ذل  ن اغبياة العامة أك اػباصة.
ةلف أف العةف ل ة ع إً ثبلثة ص رك العةف اعب دمك العةف الةف ي كالعةف كل ضح م  مبلؿ ه ا ال ع

اعبة ي دبا ن ذل  ال هدلدك آ ا لع ي اةماف اؼبةأة ال ع في م  اغبةلة ن اياهتا اؼبةالية أك نطاطها اال   الي 
 .شتبل م  أشتاؿ العةف
ألصفة لامة إً اس خداـ الق ةك اليت سل ؾ ل    لإلسايةك كلط  ” العةف للى انس كلةؼ ألعضا م  الفقس

ي  ب الضةر كاألذل م  ق ل شخص ذباه شخص يمةك كه  ااد مظاهة ال ل ؾ اؼبةيةؼك ال م لةف س 
ال طةلة للى مة العص ر. كه ا ال ل ؾ ه  ن اج ؾب  لة م  الع امل كالظةكؼ اال   اليةك اليت يظهة ن ؾب  ع 

  د ملل ن ألةاي ذل  اجمل  عك أك ن كظا ف كادايس. كقد ام دت ما ن فرتات زمةية معيةةك فبا لدؿ للى ك 
 .3مظاهة العةف إً أه  ن اة ن اجمل  ع إال كهي األسةة

كللة  ع إً قان ف العق لت اعباا ةمك فإنةا ال قبد يعةلفا للعةفك غ  أنس م  مبلؿ نص ص ه ا   
العق لتك ل ضح أف العةف ه  أفعاؿ مادلة  اؼب ض   يعدلل قان ف 19-15القان ف السي ا القان ف رق  

كمعة لة م  ق يل ال عدم يع ي  ةيبة لعاقب لليها القان فك كهي ي  ثل ن ال داي شخص للى شخص يمة 
                                                           

 1956أأل  الفضل صباؿ الدل  األ  مةظ ر اإلفةلقيك ل اف العةبك اجمللد ال اسعك دار الصادر للش الة كالةطةك أل كتك ل ةافك  - 1
اعبةا   ضد األشخاص كاألم اؿك دار ه مس للش الة كالةطة كال  زلعك اعباا ة ط عة -األكؿا   أل سقيعة ال  يا ن القان ف اعبةا ي اػباصك اعباي  -2

 .78كص: ن2002
اعبةا   ضد األشخاص كاألم اؿك دار ه مس للش الة كالةطة كال  زلعك اعباا ة ط عة -ا   أل سقيعة ال  يا ن القان ف اعبةا ي اػباصك اعباي األكؿ -

 .122ك ص:2002
 االشارة أبف العةف ضد اؼبةأة ه  آل سل ؾ أك فعل لقـ  للى الق ة أك الطدة اوذباهها كل  ب ؽبا ن لا م  االوضشهادات كال  يياك كالقهةك ذبدر   -

ظاهةة ك فالكاغب  م  آةام ها فه  لطعةها للدكنية كالقص رك كاإلقصاي كال ه يش. كل خ  ه ا األم  أشتاال كأن الا ـب لفةك ي عدد حب ب اجمل  عات
ل مادلة  كاادة لت  أسالي ها م ة لة كـب لفةك كم  ه ه األن اعك العةف اعب دم كلعد أآثة أن اع العةف كض اا كاون طاراك إذ ل   لوس خداـ كسا 

ى اؼبةأة أك اةماهنا آاأللدمك م  شأهنا يةؾ ياثر كاضية لل اعب د اؼبع دم لليها. آ ا لط ل العةف االوق صادم كاؼب  ثل ن ربت  الة ل لإلنفاؽ لل
لقياـ هبا دكف م  الةفقة كم   هة أمةل لط ل العةف اعبة ي كاؼب  ثل ن اإل  ار اؼبةأة للى القياـ أبل اؿ  ة ية ال يةغب هبا أك ال يطعة للةااة ل

 -مةالاة ل ضعها الصيي أك الةف ي ؽباك كهت ا ي ة ع األشتاؿ العةف ضد اؼبةأة.
ك دل اف اؼبش  لات اعبامعيةك اعباا ةك    ص ص: 1998-شةح قان ف العق لت اعباا ةمك " ةا ي ماص"ك الش عة الثانية إسياؽ إألةاهي  مةص رك  -3

52-56. 
دل اف اؼبش  لات اعبامعيةك اعباا ةك       ص:  -1998-إسياؽ إألةاهي  مةص رك شةح قان ف العق لت اعباا ةمك " ةا ي ماص" الش عة الثانية  -

59. 
 .127ك ص: 1كط2013أللقاس ك اؼبةأة كمظاهة يغي  الةظاـ األأل م دامل األسةة اعباا ةلةك اعباا ةك دار أسامة للش الة كالةطةاغباج  -
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إما   داي س اي أآاف ضةل أك  ةااك كه  ما لعةؼ للعةف اعب دم. كإما أف لت ف العةف ل  طةلق 
ه  ما م  شانس أف لؤثة للى معة ايت الشةؼ األمة أك وبدث ألس أالما ال ب كالط   أك ال هدلد أك ال يق ك ك 

نف يةك كه  ما لعةؼ للعةف الةف ي. آ ا قد لت ف العةف اق صاداي آاإلنباؿ كاغبةماف االق صادم كل  ى 
للعةف االق صادم. كقد لت ف العةف  ة ياك كقد لت ف العةف مارج ال س  األسةمك أم لقع ن ال س  

ي ألا ـب لف الفئات اجمل  عيةك آالعةف ضد اؼبةأة أك ضد األطفاؿ أك ضد فئات ماصة آاؼبع قا أك اال   ال
 .ذكم االا يا ات اػباصةك كقد لت ف العةف دامل األسةة أم ألا أفةادها آالعةف الاك ي

 .الفرع اليناين: تعريف العنف الزواي
أشتاال ـب لفة ألقصد إغباؽ الضةر أك  لقصد للعةف الاك ي أم فعل أك سل ؾ لصدر م  الاكج ل خ 

اإلل اي ال دُ كالةف ي للاك ةك كلصدر ه ا الفعل ألطتل م ع د كم تةرك آ ا وبدث غال ا دامل اؼبةاؿ ن 
م اقف الغضب كالصةاع. كفبارسة العةف الاك ي ل يدد للدر ة اؼبةيفعة للى مقياس العةف ال م الد لقياس 

اللفظي كاس هداؼ العةف ألعدا ية ألطتل م ع د كم تةر ألدر ات يرتاكح ألا ه ا اؼبفهـ  أبشتالس ال دُ ك 
ال  يشة كالطدلدةك كل دك أف ه ا ال عةلف لةآا للى ص ريا م  العةفك ال دُ أك اعب دم كالةف يك ن اا 

 .له ل الص ريا اآلمةيا للعةف كاؼب  ثل ا ن العةف االق صادم كاعبة ي
سةمك فالعةف الاك ي ه  ال داي هبةمس القان ف لقع م  ااد الاك ا للى كآص رة م  ص ر العةف األ

األمةك فقد لت ف العةف م  الاكج ضد الاك ة كه  األآثة شي لاك آ ا قد لقع م  الاك ة ضد الاكجك كغال ا 
ما ل خ  ه ا العةف ص رة العةف الةف يك ألنس م  الةادر أف ن ص ر ال داي   دم أك  ة ي أك اق صادم 

كفبا ال ش  فيس أف العةف الاك ي لع ي مطتلة ا   الية مش ة يعيق ال ة ية     الاك ة للى الاكجكم
اغبقيقية دامل األسةةك فبا هبعل ال يث ن أس اهبا كإهباد اغبل ؿ البلزمة لليد مةهاك ألل ال يث ن أساليب 

 1قا ها.ال قالة مةها ق ل ادكثها للى كب  وبافظ للى آياف األسةة كاس  ةار أل
سل ؾ لصدر ن إطار ” العةف الاك ي أبنس 2002سةة   (O.M.S)كلةفت اؼبةظ ة العاؼبية للصية

 :لبلقة ضبي يةك ل  ب أضةارا كيالما   دلة أك  ة ية ألطةاؼ يل  العبلقة كل علق األمة لل صةفات ال الية
 .اى….أل اؿ االل داي اعب دم آاللت اتك كالصفعاتك كالضةب لألر ل  -1
أل اؿ العةف الةف ي آاللج ي إً االهانة كاغب  م  قي ة الطةل  كإشعاره لػبجل كدفعس إً  -2

 .اى…االنش اي أك فقداف الثقة للةفا
أل اؿ العةف اعبة ي كيبثل آل أشتاؿ االيصاؿ اعبة ي اؼبفةكضة ربت اإلآةاه كضد رغ ة اآلمة  -3

 .كآ ا ـب لف اؼب ارسات اعبة ية اليت ربدث الضةر
ف ال م لط ل ـب لف ال صةفات ال لش لة كاعبا ةة آعاؿ الاك ة ل  ؿبيشها العا لي كأصدقا ها العة -4

 .”كاغبد م  ألة إمتانية غبص ؽبا للى م الدة م  مصدر مار ي

                                                           

ك أل كت.1مليل كدلع شت رك العةف كاعبةيبةك ط - 1  .54: ص 1997 ك دار الةهضة العةألية للعلـ 
 .136:ص: 2005الغةب للةطة كال  زلعك كهةافك اعباا ةك م ا ة ل د العالاك م ادئ ن ال ةطئة اال   اليةك دار  - 
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كل ضح م  مبلؿ ه ا ال عةلف أف أشتاؿ العةف الاك ي ي ص ر أبرألعة ص رك العةف اعب دمك العةف    
عبة يك كهي األشتاؿ اليت ي فق مع ما  اي ألس اؼبطةع اعباا ةم ن القان ف رق  الةف يك العةف االق صادم كا

اؼب ض   يعدلل قان ف العق لتك كلقصد للعةف اعب دم اس خداـ الق ة اعب دلة ضد الاك ةك كه   15-19
ال تا شتل شا ع ل جلى ن اس خداـ األلدم أك األر ل أك ألة أداة يرتؾ أاثرا للى   د اؼبةأة اؼبعةفة آ

ك كم  اؼبؤآد أف ل لية 1مثبلك كلت ف ألضا للى شتل الضةب أك الةآل أك الصفع أك العض أك الدفع أك غ ه
الضةب ال ربدث م اشةةك ألل سبة دبةاال معيةةك ألديا لعبداؿ كسب د إً الصةاع للط   م ش را إً الضةبك 

ضد الاك ة ل  ج إباداث أاثر للى   د فالعةف الاك ي اعب دمك ه  آل اس خداـ للق ة م  طةؼ الاكج 
 .الاك ة أاي آانت ال سيلة اؼب  ع لة

أما العةف الةف يك فه  مب  سل آي م   ة ل صف هبدـ اؼبةطئ للعبلقة الش يعية مع الاك ة مثل   
ةك اؼبضالقات التبلميةك ال هدلدك اؽبج ات التبلميةك اإلذالؿك االن قاد اؼب تةرك االهتامات اعبا ةةك العال

اإلرغاـ. كلؤثة العةف الةف ي للى الاك ة ف صاب لضشةالت نف يةك ايث يت ف األس اب اؼبؤدلة إً ذل  
م عددة مةها اس ع اؿ العةف اللفظي ال م ل  ثل ألص ر االهاانت كالط   كاس ع اؿ ل ارات انألية رب  م  

ةامة ااد طةن العبلقة الاك ية كقي  س فالعةف الاك ي الةف ي ه  آل ما وب  م  آ قي ة الاك ة كسبا آةام هاك
كمعة اييس دكف أف لصل إً در ة اؼببلم ة اعب دلة العةيفة أليةه ا اليت م  شأهنا إاداث ياثر للى   د 

 .أادله ا
كلقصد للعةف اعبة ي ذل  العةف ال م لقع ن إطار العبلقة اغب ي ية ألا الاك اك كل  ثل ن ص رة    

 اكمة أك ال هدلد إل  ار الاك ة للى العبلقة اعبة ية دكف مةالاة اال ها الةف ية اس خداـ الق ة أك اؼب
كالصييةك آ ا قد لت ف إب  ار الاك ة للى القياـ دب ارسات  ة ية ـبالفة ؼبا ه  م   ح ألس شةلا. كيقع 

س ميف ما شاي ه ه ال صةفات م  الة اؿ ن يجة يص ره  اػباطئ ن أف العبلقة الاك ية اق ؿب تة للة ل لةال
 كللشةلقة اليت لةلد كل  آاف ذل  ضد رغ ة الاك ة كإرادهتا.

أما العةف االق صادمك فيقصد ألس قياـ الاكج لل يشةة للى اؼب ارد اؼبالية لاك  س كال يت  ألشةؽ اس خداـ   
لة اػباصة اؼباؿ هبدؼ لدـ يل ية اا يا ات زك  س الطخصيةك فه  ن ع م  اس غبلؿ الاكج لل  ارد االق صاد

ألاك  سك فييةمها مثبل م  راي ها الطهةمك كقد أيم  نصي ها م  اإلرث غص ا لةهاك أك أف ل ةؽ 
فالعةف الاك ي االق صادم ه  سيشةة الاكج للى اؼب ارد اؼبالية للاك ة دكف ك س    ، 2.اى…ؾب هةاهتا

 .ا اق كدكف رضاها ألقصد اةماهنا م  يل ية اا ياهتا الطخصية أك سةقة أم اؽب
 مظاهر محاية الزواة من العنف اجلسدي واالقتصادي للزوج: ادلطل  اليناين

                                                           

 .125ك ص: 2008ك أل كتك 1كالةطةك ط ر اي متيك سامي لج : إشتالية العةفك اؼبؤس ة اعبامعية للدراسات - 1
 .78ك ص: 2005األردفك  -سهلية ؿب  دك العةف ضد اؼبةأةك دار مع ا للةطة كال  زلعك ل اف  - 

ك -العةف ضد الاك ة ن اجمل  ع األردُك مت  ة الفجةك أرأليد الع ادة أمل سايك -2  .2002األردفك الش عة األًك
 122ك ص:2008ك دار ه مسك اعباا ةك 6قادرم ل د العالا اق ؽ اإلن اف ن القان ف الدٌك كالعبلقات الدكلية ا  ايت كاآللياتك ط  -
 .55ط .ص: 1 ك1994ليلى ل د ال هاب: العةف األسةم: اعبةيبة كالعةف ضد اؼبةأةك دار اؼبدل للثقافة كالةطةك القاهةة - 
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ن ةاكؿ ه ا اؼبشلب م  مبلؿ فةلاك لبصص الفةع األكؿ ل ةاكؿ ضبالة الاك ة م  العةف اعب دم للاكجك 
 .أما الفةع الثاُ فةخصصس ل ةاكؿ مظاهة ضبالة الاك ة م  العةف االق صادم للاكج

 .احلماية اجلزااية للزواة ضد العنف اجلسديالفرع األول: 
نظةا ل االد ظاهةة العةف الاك ي السي ا ذل  ال اقع م  الاكج للى زك  سك كلليفاظ للى اس  ةار العبلقة 
الاك ية كسباس  األسةةك لدر اؼبطةع اعباا ةم إً اس يداث نص ص ماصة ن قان ف العق لت دب  ب القان ف 

ؽبا العةف ضد الاك ةك آ ا مص اؼبطةع الاك ة حب الة م  ياة م   ةا   الضةب ك  ـة م  مبل19-15رق  
متةر. ل ل  سة ةاكؿ ه ه اعبةيبة م  مبلؿ ؿب رل ك ن ةاكؿ ن ا ر األكؿ مفهـ   266كاعبةح دب  ب اؼبادة 

ؿ العق لت اؼبقةرة  ةيبة الضةب كاعبةح الع دم ال اقع م  الاكج للى الاك ةك أما ا ر الثاُ فةخصصس ل ةاك 
 .ؽب ه اعبةيبة
 .مفهوم ارمة الضرب واجلرح العمدي الواقع من الزوج على الزواة أوال:

اؼب ض   يعدلل قان ف العق لت  19-15متةر ن فقةهتا األًك م  القان ف رق   266يةص اؼبادة  
مبلؿ ه ه الفقةة أف ف اضح م  …آل م  اادث ل دا  ةاا أك ضةل ألاك س لعاقبك” اعباا ةم للى انس

ؿبل ه ه اعبةيبة ه  ااد الاك اك ايث ل   م أف يت ف اعبةيبة مةيت ة م  الاك ة ضد زك ها أك م  الاكج 
ضد زك  سك كل  أف اغبالة األم ة هي األآثة ادكاث ن ؾب  عةاك فلقياـ ه ه اعبةيبة هبب أف يت ف العبلقة 

متةر إذا آاف العقد لةفياك  266فبل يبت  يش يق نص اؼبادة  الاك ية قا  ةك أم أف يت ف اثأل ة ألعقد رظبيك
 .م  قان ف العق لت 264ألل يش ق لليس الق الد العامة ال اردة ألةص اؼبادة 

كيةص اؼبادة ال األقة ال آة ن فقةهتا الثانية للى قياـ اعبةيبة ألغض الةظة ل  ا   اع الاكج كالاك ة ربت 
لعبلقة الاك ية فق . كافاظا للى اس  ةار العبلقة الاك ية كسباس  سقف م ت  كاادك فاؼبه  أف يث ت ا

األسةةك فإف صفح الضيية لضع ادا لل  األعة اعباا ية شةلشة أف ال ل  ب الضةب كاعبةح لاهة م  ديبة  
آفقداف أك ألرت ااد األلضاي أك اغبةماف م  اس ع الس أك فقد ألصة إادل العيةا أك أف لؤدم ه ا الضةب 

 .1ً ال فاة كاعبةح إ
كلبلاظ أف اؼبطةع اعباا ةم اس ث  االة العاهة اؼب  ديبة م  كقف اؼب األعة اعباا ية ككضع ادا ؽباك إال أنس 

ألة لاهة م  ديبة ” ل دك م  األ در يفادم ذآة ص ر العاهة اؼب  ديبة ما داـ أنس أهنى يل  اغبالة ألع ارة
الاك ا ل  ألعضه ا رظبيا شةلشة إث ات أف كام دت لد اؼبطةع ل شاؿ الاكج ايف ألعد ث  ت انفصاؿ ”. أمةل

أل اؿ العةف انصبة ل  العبلقة الاك ية ال األقةك كاس  عد اؼبطةع اعباا ةم اس فادة الاكج م  ظةكؼ ال خفيف 
إذا اريت ت أل اؿ العةف للى الاك ة كهي اامل أك آانت معاقةك أك اريت ت ربت هتدلد ال بلح أك حبض ر 

                                                           

ك امعة أل تةة (اعباا ة)كالعدد الثالث 19-15ل د اغبلي  أل  مطةم يعالا اغب الة اعبةا ية لل ةأة ن ميااف ال ياسة اعبةا يةك قةاية ن القان ف  -1
 .2016يلطةك دل  

ك أل كت.1مليل كدلع شت رك العةف كاعبةيبةك ط -   .54ك ص: 1997ك دار الةهضة العةألية للعلـ 

http://jilrc.com/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88/#_ftn13
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” اؼبطةع قد أكرد االة اض ر األألةاي القصة للاك اك كآاف لليس أف لت في ألع ارة  أألةا ها القصة. كل دك أف
 .”ااد األألةاي القصة

كل ج د الةآ  اؼبعة م ن اعبةيبة ن ص رة القصد اعبةا ي العاـ ألعةصةلس العل  كاإلرادةك فيتفي أف ي جس  
كل  آانت غ  م  قعةك فإف اعبةيبة يع ي قا  ةك إرادة اعباُ للى فعل الضةب كاعبةح كاليت لة ج ل  أضةار ايف 

 1.ايث لع ي الاكج م ؤكال  اا يا ل  يل  األضةار
 .اثنيا: عقوبة العنف اجلسدي الواقع من الزوج على الزواة

لق ألة العةف اعب دم للى الاك ةك ايث قةر اؼبطةع  19-15متةر م  القان ف رق   266ادد اؼبادة 
 15سة ات إذا آاف العجا الةا   ل  الضةب كاعبةح الع دم ال ل جاكز  03إً سةة  01لق ألة اغب ا م  

كإذا أدل الضةب  سة اتك  05سةة إً  02ل ما. أما إذا ذباكز ه ه اؼبدة ف طدد العق ألة ل ص ح اغب ا م  
  سةةك ايث ل غ 20سة ات إً  10كاعبةح إً لاهة م  ديبةك فرتيفع العق ألة ل ص ح ال ج  اؼبؤقت م  

كصف اعبةيبة م   ةية إً  ةالة. أما إذا أدل العةف اعب دم إً ال فاة دكف قصد إاداثهاك ف ت ف العق ألة 
كإذا آاف اؼبطةع قد  عل م  صفح الضيية م  األس اب اليت يؤدم إً كضع ادا لل  األعة  ال ج  اؼبؤألدك 

صفح ىبفض م  العق ألةك ل ص ح ال ج  اعباا ية إذا ي لؤد العةف اعب دم إً لاهة م  ديبةك فإف ذل  ال
 .سةة 20إً  10سة ات ل ضا ل  ال ج  اؼبؤقت م   10إً  05اؼبؤقت م  

 .الفرع اليناين: احلماية اجلزااية للزواة العنف االقتصادي للزوج
ك كاليت  2 19-15متةر م  القان ف رق   330يةاكلت  ةيبة العةف االق صادم للاكج للى الاك ة اؼبادة 

آل م  مارس للى زك  س أم شتل م  أشتاؿ اإلآةاه أك ال خ لف لي صةؼ ن …لعاقب”أبنس  يقضي
 .”فب لتاهتا أك م اردها اؼبالية

فاؼبطةع اعباا ةم  عل الضغ  للى الاك ة أبسل ب اإلآةاه أك ال خ لف آال هدلد مثبل لل صةؼ ن أم اؽبا 
الاك ة للضغ  لليها كدكف رضاها معاقب لليسك كه  ما  دبثاألة  ةيبة لعاقب لليها القان ف. فال صةؼ ن أم اؿ

لعةؼ للعةف االق صادم للى الاك ةك كال ي اؼبطةع اعباا ةم ه ه اعبةيبة  ةيةك كقةر ؽبا لق ألة اغب ا ال م 
أشهة إً سة ا. آ ا  عل م  صفح الضيية س  ا م  األس اب اليت يؤدم إً كضع ادا  06لرتاكح ألا 
 .3 ية افاظا للى اس  ةار العبلقة الاك ية كسباس  األسةةلل  األعة اعباا

 
 

                                                           

 .152ك ص: 2012كدار كا ل للةطة كال  زلعك ل اف 2دمحم ل دة اعب  رك اعبةا   ال اقعة للى األشخاصك دراسة مقارنةكط -1
اؼب ض   قان ف العق لتك اؼبعدؿ كم    السي ا للقان ف  1966ل ني  سةة  8مؤرخ ن  156-66قان ف العق لت الصادر دب  ب األمة رق    - 2
 .2016ل ني  سةة  19مؤرخ ن  02-16كآ ا االقة ف رق   15-19

 66طك ص: 1ك1994ليلى ل د ال هاب: العةف األسةم: اعبةيبة كالعةف ضد اؼبةأةك دار اؼبدل للثقافة كالةطةك القاهةة -3
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 ادلبحررررث اليناين
 احلماية اجلزااية للزواة ضررررد العنف النفسي واجلنسي

للةغ  م  كق ع العةف للى ال آ ر كاإلانثك إال أف اؼبةأة يبارس ضدها العةف دبخ لف أن الس ن اجمل  ع  
ات الصادرة م  اعبهات اؼبعةيةك كقد لت ف للعادات كال قاليد اليت لؤم  هبا ألطتل أآي كفقا لل قارلة كاإلاصاي

ال عض كاليت يفضل أبف ل   ال يفظ لليها كآ  اف ص ر اإلساية اؼب ت  كق لها للى اؼبةأة افاظا للى األسةةك 
ماصة  ل ه  ن  عل التث  م  ص ر اإلساية طي الت  افك مع أف العةف جب يع أن الس كص ره كأشتالسك

العةف اللفظي لؤثة ألطتل أآي للى اؼبةأة اؼبعةفة م  الةااية الصيية كالةف ية كاال   اليةك ألل كيب د أتث ه 
للى ن ق آياف األسةة كاس قةارهاك ل ل  يدمل اؼبطةع غب الة اؼبةأة م  ه ا العةف م  مبلؿ ال عدلل رق  

ؿ ه ا اؼب يث م  مبلؿ مشل اك لبصص اؼبشلب ن ةاك   اؼبعدؿ كاؼب    لقان ف العق لتك كلليس- 19-15
األكؿ ل ةاكؿ مظاهة ضبالة الاك ة م  العةف الةف ي للاكجك أما اؼبشلب الثاُك فةخصصس ل ةاكؿ مظاهة ضبالة 

 .الاك ة م  العةف اعبة ي للاكج
 احلماية اجلزااية للزواة ضد العنف النفسي للزوج: ادلطل  األول

آل م  …لعاقب” ألق ؽبا 01متةر 266العةف الةف ي للاكج اؼبادة نصت للى ضبالة الاك ة م  
اريتب ضد زك  س أم شتل م  أشتاؿ ال عدم أك العةف اللفظي أك الةف ي اؼب تةر ال م هبعل الضيية ن 

كم  مبلؿ ه ه اؼبادةك ن عةؼ للى مفهـ  ”. االة سبا ألتةام ها أك يؤثة للى سبلم ها ال دنية أك الةف ية
 .الةف ي ن الفةع األكؿك كلبصص الفةع الثاُ ل ةاكؿ العق ألة اؼبقةرة ؽب ه اعبةيبة  ةيبة العةف

 .الفرع األول:  مفهوم ارمة العنف النفسي
آ ا س قت اإلشارةك فإف العةف الةف ي ل   ألشةؽ م عددة كلؤثة للى معة ايت الاك ة كوب  م  آةام ها. 

أف اؼبطةع اعباا ةم أكرد لدة  19-15القان ف م   01متةر  266كما لبلاظ م  مبلؿ نص اؼبادة 
مصشليات آال عدمك العةف اللفظي كآ ل  العةف الةف يك ايث آاف م  األ در االق صار للى مصشلح 
العةف الةف ي ال م ل ض   العةف اللفظيك فتل شتل م  أشتاؿ االل داي اليت يؤدم إً اغب  م  آةامة 

 1.لدمل ض   مصشلح العةف الةف ي الاك ة كمعة ايهتا كيؤثة للى نف ي ها
كلتفي لقياـ  ةيبة العةف الةف ي إث ات العبلقة الاك ية ألعقد رظبي ايف كل  آانت الضيية ال يقي  مع 
اعباُ ربت سقف أليت كاادك آ ا أف اعبةيبة ال ية في ايف كل  انفصل الاك ا رظبيا آيدكث الشبلؽ أليةه ا 

قةك آ ا  عل اؼبطةع صفح الضيية شةلشة إث ات أف  ةيبة العةف الةف ي قامت أل  ب العبلقة الاك ية ال األ
م  األس اب اليت يضع ادا لل  األعة اعباا يةك كاس  عد اؼبطةع اس فادة الاكج م  ظةكؼ ال خفيف إذا كقعت 
 ةيبة العةف الةف ي للى الاك ة كهي اامل أك آانت هبا إلاقة أك كقعت حبض ر ااد أألةا ها القصة أك ربت 

                                                           

 .56-23ـك ص ص: 2005األردفك  -دك العةف ضد اؼبةأةك دار مع ا للةطة كال  زلعك ل اف سهلية ؿب    -1
 .126ك ص: 2008ك دار مةاأل ك اعباا ةك 1مع  ؽ (صباؿ): مدمل إً لل  اال   اع اعبةا يك "أه  الةظةايت اؼبف ةة للجةيبة كاالكبةاؼ"ك ج -
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ات  ةيبة العةف الةف يك فإف اؼبطةع أقة للضيية اس ع اؿ آافة كسا ل ال هدلد لل بلح. كنظةا لصع ألة إث 
 .1اإلث ات
لطرتط اؼبطةع ك  د لقد زكاج ألا الاك ا س اي آاف قا  ا أك ساألقاك لقد زكاج صييح كفق أاتاـ    

ا ألعد االنفصاؿ قان ف األسةةك كلل اٌ فالةص هةا ال وب ي العطيقة ك اػبليلة ككال اػبشي ة ن فرتة اػبش ألةك أم
أم الشبلؽ ال ا   كليا الشبلؽ الة عي ألف الاك ية هةا ي قى قا  ةك فقد اشرتط اؼبطةع أف لت ف العةف 
اللفظي لس لبلقة لغبياة الاك ية ال األقةك كاؼبطةع ألضا ال لطرتط أف هب عه ا مقة كااد آ ا اشرتطس ن  ةيبة 

 يةؾ األسةة. 
 الركن ادلادي يف ارمة العنف اللفظي :   - أ

 ل ت ف الةآ  اؼبادم م  ال ل ؾ كالة يجة كالعبلقة ال   ية ألا ال ل ؾ كالة يجة. 

ال ل ؾ: ل  ثل ال ل ؾ ن  ةيبة العةف اللفظي ن فعل العةف اللفظي اؼب تةرك كم اس العةف -
 ةف ية. اللفظي ألتةامة الاك ة كال أث  للى سبلم ها ال دنية أك ال

فالعةف اللفظي ه  االس  ةار ن الط ا  ك ذباهل أك رفض الاك ة آأف لق ؿ الاكج لاك  س أسب  أُ ي    
 اياك  ك أنت غ يةك أنت ال قي ة ل ... 

كلط ل العةف اللفظي ال سا ل اللفظية اليت هتدؼ للي  م  قي ة اؼبةأة إبشعارها أهنا سيئةك أك ش  ها    
خ لليهاك أك يلقي ها أبظباي اق ةك أك نع ها أبلفاظ أل لئةك أك ال خةلة مةها أماـ اآلمةل ك أك لعةها أك الصةا 

كإألداي لدـ اإلارتاـ كال قدلة ؽباك أك يعي ها ألصفة فيها أك يعي ها أبهلها فبا لالاع ثق ها ألةف ها كهبعلها يطعة 
 أبهنا غ  مةغ ب فيها. 

م  الفعل الثاُك دبع  أف الاكج إذا لةف زك  س مةة فبل يعد  ةيبةك أما كال يقـ  اعبةيبة إال لل تةارك أم    
 إذا لةفها أآثة م  مةة فهةا يقـ  اعبةيبة.

الة يجة: هي ما ل   س سل ؾ الفالل م  ضةر أك مشة لصيب أك لهدد مصلية ؿب ية قان انك كي  ثل  -2
الاك ة أك ال أث  للى سبلم ها ال دنية أك الةف يةك الة يجة ن  ةيبة العةف اللفظي كالةف ي ن اؼب اس ألتةامة 

فالة يجة هةا ال يع ي مادلةك كالعةف اللفظي ىب لف م  امةأة إً امةأة أمةل فهةاؾ ما قد هبةح كقد ال هبةح 
امةأة أمةل آل ه ا حب ب الاماف كاؼبتافك فاؼبةأة اليت يع دت للى اعب  األسةم اؼبليي لأللفاظ اؽباد ة لي ت  

 2اؼبةأة اليت لاشت كيةلةلت ن    أسةم مليي لأللفاظ اػبادشة.آ
                                                           

كم اشةا كداال ألةف س للى ال اقعة اؼبةاد اث اهتا ألل لتفي اف ي  خلص ات ة ث  ت يل  ال اقعة اف الدليل ن االم ر اعبةا ية قد ال لت ف صةوبا  - 1
ك ما يتطفس الظةكؼ كالقةا   كلل اٌ يةييب الة ا ج للى اؼبقدمات ألطةط اف لت ف ذل  االس ة اج ه  الةأم ال ايد ال م يبت   لالس ة اج

ات ة ألعد يقدلةها كال أآد م  صي هاك ك ؿبت ة اؼب ض ع م  اقها اف ي  خلص م  اق اؿ الطه د كسا ة اس خبلصس م  االدلة اؼبشةكاة اماـ 
اس خبلصها العةاصة اؼبشةكاة امامها للى أل اط ال يث الص رة الدقيقة ل اقعة الدل ل ا   ا لؤدم اليس اق ةالها كاف يشةح ما ىبالفس م  ص ر ماداـ 

 لعقل كاؼبةشق كؽبا اصلها ن االكراؽم  ةدا اً ادلة معق لة ن ا
مةس إغباؽ اإلل اي اؼبعة م لؼبةأة كال   ب ن معاانهتا نف ياك كلع ي م   كلصاغ ه ا الة ع م  االلفاظ ن شتل إل اي نف ي أك لفظي كاؽبدؼ - 2

 266.  اي ن اؼبادة 2أل   ده م  الةااية القان نية اؼالعةف ألنس غ  ؿب  س كال لرتؾ أاثر كاضية مادلة. كلل اٌ لصعب إث ايس كااللرت  أمشة أن اع
انس لعاقب لغب ا م  سةة أك ثبلث سة ات آل م  اريتب ضد زك س أم شتل م  أشتاؿ ال عدم أك العةف اللفظي أك الةف ي اؼب تةر  1متةر
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العبلقة ال   ية ألا ال ل ؾ كالة يجة: هي يل  الصلة اليت يةأل  ال ل ؾ كالة يجةك أم ال ألد أف لت ف - 
سل ؾ الفالل قد ي  ب ن إاداث الة يجةك ففي ه ه اعبةيبة لطرتط أف لت ف العةف اللفظي ه  ال م أدل 

  اس ألتةامة الاك ة كال أث  للى سبلم ها ال دنية كالةف ية. إً اؼب
 الةآ  اؼبعة م ن  ةيبة العةف اللفظي:  -ب
ل ت ف الةآ  اؼبعة م م  لةصةم العل  كاإلرادةك فعةصة العل  ضةكرة أف لت ف الفالل للى لل  أبرآاهناك    

 ة. أما اإلرادة فهي ك  ب أف ي   س نية الفالل إً اريتاب اعبةيب
فجةيبة العةف اللفظي م  اعبةا   الع دلة اليت لطرتط فيها اؼبطةع القصد اعبةا يك أم أف لت ف الاكج    

للى لل  دبا لق لس ألف ه ه األلفاظ ذبةح آةامة اؼبةأة كيؤثة للى سبلم ها الةف يةك كلةلد ربقيق الة يجةك كفي ا 
لطرتط اث اهتا أل سيلة معيةةك ألل يبت  اث اهتا ألتافة الشةؽ  ىبص اث ات  ةيبة العةف اللفظي كالةف يك فاؼبطةع ي

 كال سا ل. 
 .الفرع اليناين: عقوبة ارمة العنف النفسي

سةة  01قةر اؼبطةع اعباا ةم عبةيبة العةف الةف ي ال اقع م  الاكج ضد زك  س لق ألة يرتاكح مدهتا ماألا  
رة ال ي ةاسب مع األضةار اليت يبت  أف ل   ها العةف سة ات. كما يبت  مبلاظ س ه  أف العق ألة اؼبقة  03إً 

الةف ي. ف ثل ا يبت  أف وبدث العةف اعب دم لاهة م  ديبة للاك ةك يبت  أف لؤدم العةف الةف ي إً 
 .ادكث إلاقة   دلة دا  ة للاك ةك ل ل  ل دك م  األر ح للى اؼبطةع مةا عة ه ه اغبالة

للقاضي آامل ال لشة ن يقدلة الظةكؼ اؼبخففة عبةيبة العةف اللفظي كالةف يك كلت  اؼبطةع أكرد اس ثةاي 
م  قان ف العق لتك إذا آانت الضيية  52ايث ال ل  فيد م  ظةكؼ ال خفيف اؼبةص ص لليها ن اؼبادة 

 بلح أما الصفح ن  ةيبة العةف اامبل أك معاقة أك إذا اريت ت حبض ر األألةاي القصة أك ربت ال هدلد لل
اللفظيك فيجب أف نفةؽ ن  ةيبة العةف اللفظي كالةف ي ألا مةال اك فإذا آاف الصفح ق ل صدكر ات  

كال أثة مع  هنا ي لت فإنس لضع ادا لل  األعة اعباا يةك أما إذا آاف الصفح ألعد صدكر ات  هنا ي لت فبل 
 لس. 

 
 

                                                                                                                                                                      

للى إفادات لعدد آث  م  الة اي آ  ضيااي للعةف كألةاي -ال م هبعل الضيية ن االة سبا ألتةام ها أك يؤثة للى سبلم ها ال دنية أك الةف ية
اؽبجـ  اللفظي مثل ال خةلةك -1:اللفظيك ككضعها ن فئات هي األسةم قاـ كيمةكف أل صف ؾب  لة م  ال ل آات اليت يعي ل  العةف الةف ي أك

العالة اليت يفصل اؼبةأة ل  ؿبيشها  - 2ت ال يشةة.إشعار اؼبةأة ألعدـ التفاية ألغةض إألقا ها رب ال يةش اللفظيك إطبلؽ األلقاب اليت لقصد مةها
ال هدلد اللفظي لالل داي -4ألطتل م تةر.  الغ ة الطدلدة كال ل ؾ ال  لتي آ ةاق ة سل ؾ اؼبةأة كاهتامها ألعدـ اإلمبلص- 3اال   الي.
 زبةلب أك يدم  فب لت ها الطخصية.-6ال هدلد اؼب تةر لؽبجة أك الشبلؽ.-5أكال ع لب.

 .132كص: ن2002األردفك الش عة األًك-لع ادة أمل سايك العةف ضد الاك ة ن اجمل  ع األردُك مت  ة الفجةك أرأليدا-
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 .اجلزااية للزواة ضد العنف اجلنسي للزوجاحلماية :   اليناينادلطلرررر
ن ةاكؿ ه ا اؼبشلب م  مبلؿ فةلاك ن ةاكؿ ن الفةع األكؿ مفهـ   ةيبة العةف اعبة يك أما الفةع    

 .الثاُ فةخصصس ل ةاكؿ العق ألة اؼبقةرة عبةيبة العةف اعبة ي
 .الفرع األول: مفهوم ارمة العنف اجلنسي

اؼب ض   يعدلل قان ف العق لتك ل ضح أف اؼبطةع ي  19-15القان ف رق  للة  ع إً نص ص       
ىبصص نصا ل جِة العةف ال اقع م  الاكج للى زك  سك ألل أكرد نص صا لامة ذبـة االل داي اعبة ي للى اؼبةأة 

ك آل ال داي …ما ي لطتل الفعل  ةيبة امشةك لعاقب” للى انس 03متةر 333أل  س لاـ. كيةص اؼبادة 
 .”ةيتب مل ة أك للعةف أك لإلآةاه أك ال هدلد كيبا لغبةمة اعبة ية للضييةل

فاؼبطةع اعباا ةمك ي وبدد اؼبةأة ضيية االل داي اعبة يك فبا لف ة أف االل داي ال اقع للى الاك ة لدمل 
هدلد أك أبم ض   نشاؽ يش يق ه ه اؼبادة. كلدد اؼبطةع ص ر ه ا االل دايك فإما أف لت ف للعةف أك لل 

شتل لدؿ للى لدـ رضاي الضيية آ ق ع االل داي مل ة م  اعباُ للى الضيية. فاؼبه  أف يبا االل داي 
لغبةمة اعبة ية للضييةك فبا لف ة أف االل داي اعبة ي للى الاك ة يبت  أف لت ف ألفعل ـبالفا ؼبا ه  

 .فبا وبقق  ةيبة العةف اعبة ي الاك ي مةص ص لليس ن شةلع ةا اإلسبلمية الغةاي كدكف رضاي الاك ةك
كقد يض ةت ه ه اؼبادة ام بلالت ن الصياغة اللغ لةك فاؼبطةع ل ضا أف لعاقب م  اريتب االل دايك فانس 

آل م  ” …لةص للى معاق ة االل دايك ل ل  م  األر ح أف لعيد صياغة ه ا الةص للى الةي  اآليت
ما ي لطتل الفعل  ةيبة ” أف اؼبطةع ألدا نص اؼبادة ألع ارةآ ا ….”. اريتب ال داي مل ة أك للعةف

ك كهي ل ارة غامضة ليا ؽبا ما لير ك  دها ن ه ا الةصك ايث ل دك م  األر ح ا فهاك كيعد …”امشة
م  قان ف  336ه ه اعبةيبة اول داين للى لةض اؼبةأة كاةل ها اعبة يةك ك هي الفعل اؼبةص ص لليس ن اؼبادة 

عباا ةمك إذ أف اؼبطةع اعباا ةم نص للى ذبةيبس كلق أل س دكف يعةلفس ايف ق ل ه ا ال عدلل ه ه اؼبادة العق لت ا
ك كيةؾ للقضاي كالفقس ربدلد ذل  إذ لعةؼ للى أنس ( م اقعة الة ل 1آاف لشلق لليها مصشلح ه   العةض

 2الومةأة دكف رضاها ).
للى اؼبةأة للغة أك القاصةة للى العتا القان ف الفةن ي  كال لقع العةف اعبة ي ن القان ف اعباا ةم إال -

ال م لقع فيس االوغ صاب ايف م  الاكج ال م لتةه زك  س لوس ع اؿ العةف اؼبادم أك ظةكؼ صيية ال ي  ح 
 ؽبا. 

كيةيتب ه ه اعبةيبة م  الة ل لوس ع اؿ العةف كقد لت ف مادم لوس ع اؿ الق ة اعب دلة أك كسيلة  -
م  شأهنا إمضاع كإآةاه اؼبةأة لبلوس جاألة لةغ ايس اعبة ية أك للعةف اؼبعة م ل  طةلق ال هدلد آ ا يبت  مادلة 

أف ل  ع ل اؼب اد ـبدرة أك اؼبة ماتك أك ن االة اعبة ف أك لدـ ال  ييا أك اوس غبلؿ الظةكؼ الصيية كاعب دلة 

                                                           

 .2014فيفةم 16مؤرمة ن  07اؼب ض   يعدلل القان ف العق لتك جك ر لدد  2004كاؼبؤرخ ن فيفةم 14/01قان ف  -1
 .103ص 1ك ح2012/2013ك15اعباا ي اػباصك اعباا ةك دار ه مسك الش عة د. أ ا   أل سقيعةك ال  يا ن القان ف  -2
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ك لصعب لليها مقاكمة الة ل كلقد ألشاها اؼبطةع لل ةأة آ هنا اامبل أك معاقةك أم ن االة ال يبت  ؽبا أ
 كصف  ةالة نظةان ػبش رهتا كرغ ة مةس ربقيق ضبالة فعالة لل ةأة.

سة ات آ ا يش ق فيها الفرتة أمةية ألق ة  10سة ات إً  5إذ ل عةض اعباُ فيها لعق ألة ال ج  م   -
 .1سة ات  10ف ؽ القان ف ن االة اغبت  ألعق ألة سال ة لليةلة مدهتا ي اكم أك ي

 سةة. 20سة ات إً  10سةة ف ت ف العق ألة م  18كإذ كقع العةف اعبة ي للى قاصة ي لت ل  -
أما  ةية مدش ايا ي اؼبةأة ن متاف الع  مي فقد لشاؿ الاك ة مارج ؿبيشها األسةم كأل ل  فإف  

دل  ي  30مؤرخ ن  15/19م  قان ف رق  05اؼبطةع اعباا ةم اوس يدث  ةيبة  دلدة دب  ب اؼبادة 
اليت "ذبـة آل  1متةر  333ك اليت سب ت قان ف العق لت لؼبادة 2اؼبعدؿ كاؼب    للقان ف العق لت 2015

 م اس حبياي اؼبةأة كآةام ها كمضالق ها ن األماآ  الع  مية س اي ألفعل أك ق ؿ أك إشارة زبدش ايايها".
م  قان ف العق لت أف أًك  335ل لغبياي مةص ص لليس ن اؼبادة كما يبيا ه ه اعبةيبة ل   ةيبة الفعل ـب

كك ذل  أل  ب اون طار ظاهةة اؼبضالقة اؼبةأة ن األماآ  الع  مية كيده ر ال ل ؾ 3يقع للى اؼبةأة دكف غ ها
ام ه  م  اؼبدُ كالقي  اال   الية ضبالة للة اي م  يصةفات الغ  األمبلقية اليت يشاكؽب  م  مبلؿ الع ث ألتة 

ك م   هة أمةل  ـة -. 4ق ل فاسدم األمبلؽ ال ل  ل خ كف ذل  كسيلة م  كسا ل ال  لية كقضاي ال قت
م  قان ف معدؿ رق   2متةر333اؼبطةع اعباا ةم  ةيبة الفعل العلين اؼبخل لغبياي كه ا ط قا لةص اؼبادة 

آلداب العامة فإذا آاف الفعل شتل  ةيبة ال األقة ال آة كاليت يةدرج ن ق   ال ادس ربت اون هاؾ ا 15/19
دج إً 1000.000أمشة فانس لعاقب  اُ ألعق ألة اغب ا م  ال ةة إً ثبلث سة ات كألغةامة مالية م  

 دجك لتل اول داي لةيتب مل ة أك للعةف أك اإلآةاه أك ال هدلد كيبا لغبةمة اعبة ية للضيية. 500.000
 .اجلنسي الزوايالفرع اليناين: عقوبة ارمة العنف 

 03سةة إً  01لق ألة اغب ا م   19-15م  القان ف  03متةر  333قةر اؼبطةع اعباا ةم ن اؼبادة 
دج إً 100.000سة ات ل  لق ألة االل داي اعبة ي للى اؼبةأة لإلضافة إً الغةامة اليت يرتاكح قي  ها م  

اعبة ي للى الاك ةك ل قى ه ا الةص  دجك فهي ل ارة ل   ةية. كلغياب نص ماص هبـة العةف500.000
كشدد اؼبطةع العق ألة إذا آانت الضيية اامبل أك هبا إلاقة أك لجا   صاغبا ل ش يقس للى اغبالة األم ةك
سة ات. كال لطرتط أف يت ف ه ه العبلمات ظاهةةك ألل  05سةة إً  02ألدُ أك ذهين ل ص ح يرتاكح م  
 .لتفي أف لت ف اعباُ للى لل  هبا

 
 

                                                           

 .111د. أ ا   أل سقيعةك نفا اؼبة ع ال األقكص - 1
 .104د.أ ا   أل سقيعةك نفا اؼبة ع ال األقكص- 2
 .2015دل  ي  30اؼبؤرمة ن  71اعبةلدة الةظبية العدد - 3
 .111د.أ ا   أل سقيعةك اؼبة ع ال األقك ص - 4



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 361 

 خاسبة
 2008ألعد االن هاي م  آ األة ه ه ال رقة ال يثية ن  ة ج ن األم  أنس سباشيا مع ال عدلل الدس  رم ل ةة 

اؼب ض   يةقية اق ؽ اؼبةأةك كنظةا الس فياؿ ظاهةة العةف ضد اؼبةأة السي ا العةف الاك يك فإف اؼبطةع 
ك كال م لاز م  ضبالة الاك ة ألةص ص 19-15اعباا ةم لدر إً يعدلل قان ف العق لت للقان ف رق  

ماصةك ك ـة اؼبطةع أفعاؿ العةف اعب دم كاالق صادم كالةف ي ال اقع م  الاكج للى زك  سك آ ا قةر ؽبا 
لق لت ي  اشى مع مش رة يل  األفعاؿك إال أنس ي ل رد نصا ماصا هبـة العةف الاك ي اعبة ي. آ ا أكرد 

 .ل ل  اؼب اد لدة أمشاي ن الصياغة اللغ لة
كقد اؼبطةع كفق ن يعالا اغب الة اعباا ية لل ةأة دبا ل  افق مع أل يقيق االم  األسةم كذل  لس يداثس   

متةر  اليت رب ي اؼبةأة م  آل أشتاؿ العةف اللفظي كالةف يك ذل  لنس قد أا   اية ا  266لل ادة 
ار أف العةف يبا ألتليه اك رغ  أف اؼبقص د هب ا اس ع ل آل ة زك س ن اؼبادة ل ط ل الاكج كالاك ة لل  

ال عدلل ه  ضبالة اؼبةأةك رغ  ما قد لق لس ال عض أبف اإلث ات مةص ص لليس ن الق الد العامةك فل اذا ا يتةاره 
ر م  ق ل اؼبطةع ن اؼب اد اؼب  يدثة  كلت  ل دك ٌ أف ه ا أتآيد أبنبية اعبةيبةك كلصع ألة اث ات ه ه اعبةيبة قة 

 كأآد اؼبطةع مةة أمةل اث اهتا جب يع الشةؽ كال سا ل. 
كقد لق ؿ ال عض أف اؼبطةع قد كسع ن صفة اعباُك كلت  ل دك ٌ أنس ا ةا فعل اؼبطةع هةا كذل  ل  ف  
ضبالة أآي للاك ا ألنس ي قى هةال  مطاآل لالقة ألعد االنفصاؿ ماصة إذا آاف أليةه ا أطفاؿك فاؼبطةع ي 

لف العةف اللفظيك صييح أف ال عارلف لي ت م  ام صاص اؼبطةع كإمبا م  ام صاص الفقسك كلت   وبدد يعة 
آاف م  األفضل أف ل رد يعةلفاك ألنس ىب لف م  مةشقة إً أمةلك ف ا لعد لةفا لفظيا ن مةشقة ما ال لعد 

 لةفا لفظيا ن مةشقة أمةل. 
لؤلفةادك كلتةها ن م ا ل األسةة قد ال يت ف آ ل  ؼبا كآ ا ه  صييح أف الق انا اعباا ية ي فة اغب الة 

قد ي   س م  هتدِ لؤلسةة أل  ب يدمل لةصة أ ةيب ن العبلقة  الاك ية اليت لفرتض فيها ال يفظ كال ةلة 
قدر اإلمتافك آ ا أف القان ف م   هة امةل ف ح ال اب كاسعا أـ الاك ة اليت قد ربصل للى أاتاـ م عددة 

  آ رة كيةجح ن اغبص ؿ للى ال شليق كإذالؿ االزكاج.للجةا   اؼب
 كه  ما لدل ان اً الق ؿ ألضةكرة: 
  .نطة ال لي لي ـب لف كسا ل اإللبلـ اؼبة ية كال  عية كاؼبت  ألة 
  القياـ ألدكرات يدرل ية لؤلزكاج اؼبق لا للى الاكاج م  أ ل ي ضيح م ؤكلية آل زكج ن األسةة مثل ا

 ه  مع  ؿ ألس ن ألعض الدكؿ. 
  إلادة الةظة ن مةظ مة القي  كيصييح التث  م  اؼبفاهي  اؼبغل طة آ  ضيح مع  ق امة الة ل اليت

 لفه ها التث  م  الة اؿ.  لقصد مةها القياـ لؼب ؤكلية كليا ال  ل  آ ا
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  ل ي   للى اؼبةظ ات كاؼبؤس ات اجمل  عية اؼبخ صة أبف ي عى  اهدة أل تثيف  ه دها كالع ل للى
م الدة هؤالي الاك ات اؼبعةفات كسبتيةه  ؼب ا هة العةف ال م لعالطةس دامل أسةه ك اؼبتاف ال م لفرتض 

  أف وبقق ؽب  األماف كال بلمة كاإلس قةار الةف ي.
   19-15آ ا  نقرتح إدراج نص ماص هبـة العةف اعبة ي للى الاك ة ض   نص ص القان ف رق 

اليت يةص للى معاق ة  03متةر 333اؼب ض   يعدلل قان ف العق لت اعباا ةمك آ ا نقرتح إلادة صياغة اؼبادة 
 .االل داي ل ضا ل  الةص للى معاق ة م  اريتب االل داي

 ضد الاك ة ن اجمل  ع اعباا ةمك فبا أدل إً آثةة الةاالات أماـ اعبهات  كنظةا ل فطي ظاهةة العةف
القضا يةك كه  ما م  شانس أف وبدث ام بلالت ن األسةة اعباا ةلة لةج  لةها لدلد قضااي الشبلؽك فإنةا 

 .سةةنقرتح يغليب الصلح القضا ي ن مثل ه ه القضااي ؿبافظة للى اس  ةار العبلقة الاك ية كسباس  األ
 

 :قاامة ادلرااع
 ادلرااع ابللغة العربية:

 ادلعاام والقواميس: أوال: -
أأل  الفضل صباؿ الدل  األ  مةظ ر اإلفةلقيك ل اف العةبك اجمللد ال اسعك دار الصادر للش الة  .1

 .1956كالةطةك أل كتك ل ةافك 
 اثنيا: الكت : –

اعبةا   ضد األشخاص كاألم اؿك دار -األكؿا   أل سقيعة ال  يا ن القان ف اعبةا ي اػباصك اعباي  -13
 .ن2002ه مس للش الة كالةطة كال  زلعك اعباا ة ط عة 

ك 1998-إسياؽ إألةاهي  مةص رك شةح قان ف العق لت اعباا ةمك " ةا ي ماص"ك الش عة الثانية  -18
 دل اف اؼبش  لات اعبامعيةك اعباا ة.

 م دامل األسةة اعباا ةلةك اعباا ةك دار أسامة للش الة اغباج أللقاس ك اؼبةأة كمظاهة يغي  الةظاـ األأل - -11
 .1كط2013كالةطة
ك أل كت.1مليل كدلع شت رك العةف كاعبةيبةك ط - -11  .1997 ك دار الةهضة العةألية للعلـ 
م ا ة ل د العالاك م ادئ ن ال ةطئة اال   اليةك دار الغةب للةطة كال  زلعك كهةافك اعباا ةك  - -15
2005. 
ك أل كتك 1كالةطةك ط امي لج : إشتالية العةفك اؼبؤس ة اعبامعية للدراساتر اي متيك س - -16
2008.. 
 .2005األردفك -سهلية ؿب  دك العةف ضد اؼبةأةك دار مع ا للةطة كال  زلعك ل اف  - -17
األردفك الش عة -الع ادة أمل سايك العةف ضد الاك ة ن اجمل  ع األردُك مت  ة الفجةك أرأليد - -18

 .2002األًك
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ك 6قادرم ل د العالا اق ؽ اإلن اف ن القان ف الدٌك كالعبلقات الدكلية ا  ايت كاآللياتك ط  - -19
 .2008دار ه مسك اعباا ةك 

ليلى ل د ال هاب: العةف األسةم: اعبةيبة كالعةف ضد اؼبةأةك دار اؼبدل للثقافة كالةطةك  - -31
 ط .1ك1994القاهةة
-15ةا ية لل ةأة ن ميااف ال ياسة اعبةا يةك قةاية ن القان ف ل د اغبلي  أل  مطةمك يعالا اغب الة اعب -33

 .2016ك امعة أل تةة (اعباا ة)كالعدد الثالث لطةك دل  ي19
ك أل كت.1مليل كدلع شت رك العةف كاعبةيبةك ط - -38  .1997ك دار الةهضة العةألية للعلـ 
كدار كا ل للةطة كال  زلعك ل اف 2دمحم ل دة اعب  رك اعبةا   ال اقعة للى األشخاصك دراسة مقارنةكط - -31
2012. 
اؼب ض    1966ل ني  سةة  8مؤرخ ن  156-66قان ف العق لت الصادر دب  ب األمة رق    - -31

ل ني  سةة  19مؤرخ ن  02-16كآ ا االقة ف رق   19-15قان ف العق لتك اؼبعدؿ كم    السي ا للقان ف 
2016. 
مع  ؽ (صباؿ): مدمل إً لل  اال   اع اعبةا يك "أه  الةظةايت اؼبف ةة للجةيبة كاالكبةاؼ"ك  - -35

 . 2008ك دار مةاأل ك اعباا ةك 1ج
 

 :: القوانُت والنصوص التنظيميةاثلينا
مؤرمة ن  07اؼب ض   يعدلل القان ف العق لتكجكر لدد  2004كاؼبؤرخ ن فيفةم 14/01قان ف   -01

 .2014فيفةم 16
اؼب ض    1966ل ني  سةة  8مؤرخ ن  156-66قان ف العق لت الصادر دب  ب األمة رق     -02

ل ني  سةة  19مؤرخ ن  02-16كآ ا القان ف رق   19-15قان ف العق لتك اؼبعدؿ كم    السي ا للقان ف 
2016. 
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 يف ااكم الشرعية األردنيةدور مكات  اإلصالح والتوفيق األسري 
 يف اجملتمع قيق األمن األسريرب يف

 
 راادة خالد محد نصَتات د.

 ن ق   الدراسات اإلسبلمية /آلية الطةلعة/ امعة ال م ؾ أس اذ م الد
 د. يوسف عبدهللا دمحم الشريفُت

 /آلية الطةلعة/ امعة ال م ؾأس اذ مطارؾ ن ق   الفقس كأص لس
 

 ادللخص
ل ػػػػدهللا دمحم/ دكر متايػػػػب اإلصػػػػبلح كال  فيػػػػق  نصػػػػ اتك را ػػػػده مالػػػػد ضبػػػػد؛ الطػػػػةلفاك ل سػػػػف

 .2018األسةم ن ااآ  الطةلية األردنية ن ربقيق األم  األسةم ك 
ال  فيػػػػق األسػػػػةم ن ربقيػػػػق األمػػػػ  ال سػػػػاطة ك لهػػػػدؼ ال يػػػػث إً أليػػػػاف دكر متايػػػػب اإلصػػػػبلح ك 

كاال   اليػػة كافػػظ اغبقػػ ؽ مػػ  كال ػػتيةة كاؼبػػ دة كاالسػػ قةار دامػػل األسػػةة آ سػػيلة مػػ  الةاايػػة الرتأل لػػة 
 .ن الدراسة الةااية القان نية؛ كذل  م  مبلؿ االل  اد للى اؼبةهج ال صفي كاالس قةا ي

عػػػد كسػػػيلة يةأل لػػػة لتايػػػب ن هػػػ ه اؼبف اإلصػػػبلح األسػػػةم إ كملصػػػت الدراسػػػة إً ن ػػػا ج مفادهػػػا:
ألثقافػة األمػ  األسػةم القا  ػة كيػ لي ه  األفػةاد م  مبلؿ ي  يس  ؛ل يقيق األم  األسةما   الية قان نية 

يعلي ػػػي  يةألػػػ اين  ان مةها ػػػايػػػث ألػػػدت اؼبدلةلػػػة دبتاي هػػػا  ن األسػػػةة؛ اغبقػػػ ؽ كال ا  ػػػاتفهػػػ  ط يعػػػة  للػػػى
مػػ  مػػبلؿ ؛ ك ك اؼبقصػػ دةربقيػػق األهػػداؼ لهػػدؼ إً  ؛اػبػػيات الرتأل لػػة أصػػياب لقػػـ  إبلػػداده ان مدركسػػ

ا فيػس ؼبػاالا تػاؾ اؼب اشػة ألفئػات اجمل  ػع كيػ لي ه ؛  ي ػعى إًكاليت  كاليت ي  ةاها الدا ةةاجمل  عية األنطشة 
أتمػػػ  مةالػػػة اغبتػػػ   الػػػيت القان نيػػػة عقػػػد االيفاقيػػػاتكهػػػي ن ال قػػػت نف ػػػس يك  هااسػػػ  ةارل األسػػػةةمصػػػلية 

أل ػػ ب  كاالط ئةػػاف ألفػػةاد األسػػةة اؼب ةازلػػة؛ يضػػ   الطػػع ر لألمػػ ك  كالقضػػا ي مػػ  ايػػث القػػ ة ال ةفي لػػة
 .األطةاؼألا كالةااع ل م  يش ر اػببلؼ ي قلالك  ؽباكاغبق ؽ اؼبادلة كاؼبعة لة ض اف 

؛ لةطػػة القضػػا ية كالرتأل لػػة كاإلرشػػادلة كل صػػي ال يػػث: ألضػػةكرة ال تامػػل ألػػا اؼبؤس ػػات اجمل  عيػػة
 قليػل مػ  مظػاهة ال فتػ  األسػةمك كربقيػق األمػ  األسػةم؛ المػ  أ ػل  الع ػل معػان ك فتةة هػ ه اؼبتايػبك 

االسػػػػ عانة كألضػػػػا ك الػػػػ م لة ػػػػين للػػػػى أمػػػػ  األسػػػػةة كاسػػػػ قةارها األمػػػػ  كاالسػػػػ قةار اجمل  عػػػػي لل صػػػػ ؿ إً
 ؛ات ال ػػػة لة لػػػدا ةة قاضػػػي القضػػػاة كمتايػػػب اإلصػػػبلح األسػػػةم يللدراسػػػات ال يليليػػػة لة ػػػا ج اإلاصػػػا

ال تامػل   ػةايإبة؛ ل تليف طل ة الدراسات العليا كاؼب خصصا ن زبصصات الرتأل لة كاال   الية كاألسةل
 ا لع د للى األسة كاجمل  ع الي للفا دة العل ية كالع لية.ؼب اؼبيدانيةكالةظةلة ك ال ي ث  ألا 
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التل ػػات اؼبف اايػػة: األمػػ  األسػػةمك ال  افػػق األسػػةمك االسػػ قةار األسػػةمك اؼبؤس ػػات القضػػا يةك 
 متايب اإلصبلح األسةمك ااآ  الطةلية. 

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. 

      Keywords: Family Security, Family Reconciliation, Family Stability, 

Judicial Institutions, Family Reform Offices, Shari'a Courts. 
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 :قدمةم
هػي الل ةػة ف ؛ألةػاي آ ػ  مػ  الل ةػات؛ كاألسػةة هػي اضػ  األكؿ لئلن ػافل ارة لػ  ف اجمل  ع اؼبعلـ  أ

ن األسػةة  أك اؼبػةأةة ػل ال مػ  ل  شيع آػلك كال ال ادة األًك م  كادات اجمل  عك كهي األًك ن اجمل  ع
األسػةة ف؛ ك ألف آليه ا لت ل اآلمة ن دكره ال م لقع للػى لايقػس ن اجمل  ػع دبعاؿ ل  اآلمةأف لعيش 

الػػيت ذبعله ػػا هب  عػػاف معػػا كلت ػػل آػػل مةه ػػا اآلمػػةك لق لػػس لليػػس  يلػػ  ال اػػدة اال   اليػػة الصػػغ ةهػػي 
   ك أم الةصف اؼبت ل لآلمة.1ال بلـ:" إمبا الة اي شقا ق الة اؿ"

 فػػبل ل يقػػق إال لة ن اغبيػػاة الاك يػػةكهػػ  االسػػ  ةار إليػػس األسػػةة اـ الػػيت ي ػػعى العػػشػػاألع الكايػػث إف 
نن  و{كلظهػة ذلػػ  مػ  ق لػس يعػػاً كاالسػ قةارك  ل ػت ل وات   ۡ  ۡا   نن ِّ َِ ۡ  ۡۡا ِّ نن َاننكا  ا ِّنۡ َمِ َا ِِننَِٓأ ۡاخ   ي ات َا   ۡ ِمن

 إِخَّ 
نتًۚ  ما ح  را دَّة  وا ىا نا ِّۡ مَّ عالا باي  ها  وا ا َ  ِّنَِّىيْ إِ اي  وخ َِِا ا ا َّن ِّ َت  ِا نلت  َِۡانى  َ ات ٓا ِ ن ا 

:} فِن   ات )؛ 21(الػةـك
مػػػػػػػػ   األسػػػػػػػػةم الػػػػػػػػاكاج ؛ كهػػػػػػػػ  ركح األمػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػةم؛ فػػػػػػػػاألم األكؿ مػػػػػػػػ  قصػػػػػػػػد أف هػػػػػػػػ ا هػػػػػػػػ  اؼبأم 
 اضػية الصػ رة إبظهػار الالػدل  اإلسػبلمي لليػس ليةٌآا ك كه ا ما ن أم ؾب  ع ان ح الفةد ية ية ل امل أه 

 .لؼب ل ا أفةادا كصبالاتيةيقي  كادكد شةلية م  يعالي  ك ث األت
ؾب  ػع سػلي   أم ال ل ػ ل ا  س؛افظ أمةك اجمل  ع  صلح صليت األسةة كانض   أمةها كايث إنس إذا

أفػػةاده اسػػ  ؛ كل يقيػػق هػػ ا اؽبػػدؼ ل ػػعى اجمل  ػػع دبؤس ػػايس إً سبإال أل تػػ ل  ل ةػػة سػػلي ة م ػػ قةة يمةػػة
 ػػخة  أف لس ال ألػػد لػػآػػاف  ه ؛أمةػػس اسػػ قةار  اجمل  ػػع األردُ ضػػ  تػػي لله  دامػػل األسػػةة ال ااػػدة؛ ك كيػػةاألش

اق ضػػ ها األ تػػةت كسػػيلة مه ػػة  كمػػ  هةػػا؛ ربقيػػق هػػ ه الغالػػةمػػ  أ ػػل كالشػػةؽ آػػل ال سػػا ل كاألسػػاليب 
ال  فيػػػػق ال سػػػػاطة ك متايػػػػب اإلصػػػبلح ك األسػػػػة اؼب ةازلػػػة لػػػػ  طةلػػػق  اإلصػػػػبلح ألػػػا اجمل  ػػػػع؛ كهػػػي اا ػػػة

يقليػل اػببلفػات  ن ام ػازت هػ ه اؼبتايػب ألفاللي هػا ايػث؛ األردنيػة األسةم اليت أنطػأهتا اػاآ  الطػةلية
 .ن اجمل  ع كاهنيارها ة األردنيةاألسةلة اليت قد يؤدم إً يفت  األسة 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لػدـ اسػ قةار األسػة  إً ييز مطتلة الدراسة ن ياالػد ن ػب الشػبلؽ كاػببلفػات األسػةلة الػيت يػؤدم

يقػػػـ  ألػػػدكرها ن يةسػػػيخ العػػػدؿ كنطػػػةه ألػػػا األسػػػة كاؼبعلػػػـ  أف اػػػاآ  الطػػػةلية ؛ هػػػا ن اجمل  ػػػع الػػػيكأمة
كسػا ل أمػةل م ػاندة لل يػاآ  ك األ تار كاسػ يداث الػ ؿ  اؼب ةازلة للى أا ك سك إال أنس آاف ال ألد م 

 األسػػةم ي ػػالد للػػى ربقيػػق األمػػ لل صػػ ؿ لألسػػة إً مةي ػػة اإلا ػػاف ال العػػدؿ فقػػ ؛ حبيػػث  اؼبخ صػػة
؛ مػ  ق ػل دا ػةة قاضػي القضػاةصبلح كال  فيػق األسػةم إلي متايب  ايت فتةة إنطاكم  هةا ؛ كاس قةاره

                                                           
ك كقاؿ شعيب األرنؤكط ن ذللس:" ادلث ا   لغ ه كه ا إسةاد ضعيف لضعف ل د هللا كه  األ  6/156اؼب ةدك أضبد أل  اة لك  -1

 ل ة الع ةم". 
 

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
http://www.hayah.cc/forum/t79918.html
http://www.hayah.cc/forum/t79918.html


 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 369 

هبػػػػدؼ ال خفيػػػػف مػػػػ  ن ػػػػب الشػػػػبلؽك كال قليػػػػل مػػػػ  اػػػػدة اػببلفػػػػاتك ألصػػػػ رة ي  ػػػػ  لل ػػػػةلة كالعدالػػػػة 
 .كال ةلة لؼبةكنة كاغبةلةألضا ليةك كسب از لكالفا

 ومكن ربديد مشكلة الدراسة من خالل اإلاابة عن األسئلة اآلتية
 ؤللدراسة ال  هيدلة األطةما  -1
 آيف يت ف متايب اإلصبلح األسةم كسيلة ل يقيق األم  األسةمؤ -2
 أهداف الدراسة: 
 .للدراسة ال  هيدلةطة دراسة األ -1
  سيلة ل يقيق األم  األسةم.آي ضيح دكر متايب اإلصبلح األسةم   -2

 ي جلى أنبية الدراسة ن اس فادة العل ية كالع لية للجهات اآليية م  الدراسة: أمهية الدراسة:
األسػػةة دراسػػة يػػةأل  ألػػػا الدراسػػة الرتأل لػػة كالدراسػػة القان نيػػػة  مطػػةكع لهػػ   ألقضػػػااي اإهٌنػػ -1

مدركسػة الطةلية ال ش يقية يش ق ن اؼبؤس ات القضا ية كالرتأل لةك كيةفػد اؼبت  ػة الرتأل لػة ألدراسػات قان نيػة 
إضافة مػةهج لل ػي ل لػي ن كضػع اقرتااػات يش يقيػة ي ػه  ن ي  يػس  دراسة يةأل لة إسبلميةك كي ه  ن

 . أمةها كاس قةارهام  أ ل ربقيق  ؛األسةة إً اللج ي إً متايب اإلصبلح
قػػػدـ إسػػػهامات يةأل لػػػة ل ليػػػة قان نيػػػة؛ ألشػػػخاص ك هػػػات كمؤس ػػػات ي ػػػ فيد مةهػػػا ل -2

 األسةلة؛ حبيث يض   لؤلسةة اس قةارهاك كم  ه ه اعبهات:أثةاي م ا هة اػببلفات 
يدرل يػة يةأل لػة ل ليػة ن اػل  دبقرتاػاتالقضاة كاام ف ن ااآ  الطةليةك م  مبلؿ ياكلده   - أ

 الةاالات.
القػػا   ف للػػى مةاآػػا اإلرشػػاد كاإلصػػبلح األسػػةمك سػػ اي ن اػػاآ  الطػػةلية أـ اؼبةاآػػا  - ب

ن آيفيػػػػة ربقيػػػػق هػػػػدؼ  ه  الرتأل لػػػػة؛ مػػػػ  مػػػػبلؿ آيفيػػػػة يعامػػػػل األزكاج في ػػػػا أليػػػػةه ك كيػػػػ لي االس طػػػػارلة
 االس قةار.
مؤس ػػة األكقػػاؼ اإلسػػبلمية؛ ألٌف العػػاملا فيهػػا أآثػػة اا تاآػػان للةػػاس مػػ  العػػاملا   - ت

 ن مؤس ة القضاي أل  ب ط يعة ل له  القا  ة للى ال لظ كاإلرشاد.
مةاآػػا ضبالػػة األسػػةة مػػ  أ ػػل أليػػاف أنػػس لػػيا اؼبقصػػ د مػػ  مةاآػػا ضبالػػة األسػػةة ضبالػػة   - ث

الاك ات م  أزكا ه  ألل اغب الة يت ف م  ي  يس اعب يع ألدكاره  كال ا  ات اليت يقع للى اػيف ال لقػع 
 . كل يقق االس قةار الةااع

 .ت اؼبق لا للى الاكاجي ين كدل  الدكرات كالةدكات اؼب علقة أل   يس األسة؛ كمةها دكرا - ج
 الدراسات السابقة:
هػػػ  اسػػػ قةار األسػػػةة فيهػػػا؛  ر الة ي ػػػي ة يةاكلػػػت هػػػ ا اؼب ضػػػ ع؛ ايػػػث إف اػػػهةػػػاؾ دراسػػػات آثػػػ  

كدراسة أس اب الةاالػات األسػةلة كياثرهػا كاغبلػ ؿ اؼبقرتاػة ؽبػا؛ إال أف اعبدلػد ن هػ ه الدراسػة  ككسباستها
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؛ أل ػػ ب ال عػػدم ن ن ػػب يػػةا ػػة اجمل  عاغبؤس ػػة قضػػا ية أنطػػأهتا م ةهػػ  دراسػػ ؛للػػى الدراسػػات ال ػػاألقة
كأتثػ  هػ ا ال فتػ  للػى اجمل  ػع؛  كاكببلؽبػاك سػ ب ن يفتػ  األسػة هػيالشبلؽ كالةاالػات األسػةلة الػيت 

متايػػب اإلصػػبلح كال سػػاطة كال  فيػػق األسػػةم ن اػػاآ  الطػػةلية آ سػػيلة اققػػت اقبػػازان  لػػ ل  أنطػػأت
كلل ػػػاٌ ربقيػػػق  ؛كال قليػػػل مػػػ  ن ػػػب الشػػػبلؽ ن اجمل  ػػػع كالةالػػػات دامػػػل األسػػػةة فعػػػاالن ن اصػػػة هػػػ ه

 االس قةار ن األسة كأمةها كاس  ةارها؛ كم  ه ه الدراسات: 
، دراسررة بعنرروان:" ادلسررؤولية األسرررية يف ربقيررق األمررن الفكررري، للطالرر  سررعدي دمحم الصرراحل-

اإلسالمية، كلية الدعوة وأصرول الردين، اجلامعرة اإلسرالمية رسالة مااستَت غَت منشورة، قسم الًتبية 
 :ق1428/1429يف ادلدينة ادلنورة، السعودية، 

كهتػػػدؼ الدراسػػػة إً إألػػػػةاز أهػػػ  األسػػػا الرتأل لػػػػة الػػػيت يلػػػػـا األسػػػةة ل يقيػػػق األمػػػػ  الفتػػػةمك كأليػػػػاف 
  الفتػةمك كي صػلت إً أف ال ش يقات الرتأل لة ل يقيق األمػ  الفتػةمك كأليػاف اآلاثر الرتأل لػة ل يقيػق األمػ

 األم  الفتةم مشلب م  اؼبشالب األساسية ن اغبياة ؛ فه  رأس األم  كماديس التيل. 
كأل ل  لظهة يةآيا ال ااث للى ن ع كااد م  األم  األسةم كه  األم  الفتةم كم ػؤكلية األسػةة 

 اع األمػػػ  األسػػػةم ألطػػػتل ن ربقيقػػػسك لتػػػ  لظهػػػة مػػػ  الدراسػػػة اغباليػػػة أهنػػػا يشةقػػػت إً اغبػػػدلث لػػػ  أنػػػ
م  اك كأليةت أف ؿب ر الدراسػة أليػاف دكر متايػب اإلصػبلح آ سػيلة ن ربقيػق األمػ  األسػةم أبن الػس مػ  

 مبلؿ ل ليات اإلصبلح كال  لية ال ثقيفية لؤلسة.
االسررررتقرار األسررررري وعالقترررره دبسررررتوى طمرررروح األبنرررراء يف ادلرحلررررة الينانويررررة  دراسررررة بعنرررروان: -

ادلرررؤسبر الرابرررع لالقتصررراد ادلنرررزيل، كليرررة  حبرررث مقررردم إىلك وفررراء دمحم فرررؤاد شرررلي دبحافظرررة القليوبيرررة،
 .2000/يوليو/ 17االقتصاد ادلنزيل، اامعة ادلنوفية، منوف، مصر،

هبػػػدؼ دراسػػػة  ؛دراسػػػة ميدانيػػػة قصػػػدت أألةػػػاي اؼبةالػػػة الثان لػػػة حبافظػػػة القلي أليػػػة آعيةػػػة دراسػػػةالهػػػ ه 
ك كإشػػػػ اع اا يا ػػػػاهت  ن مةااػػػػل الة ػػػػ  اؼبخ لفػػػػة؛ االسػػػػ قةار األسػػػػةم ألةػػػػاي للػػػػى م ػػػػ  ل ط ػػػػ ح األألةػػػػاي

 كرؤل ه  اليت ربقق أآي قدر م  ال  اس  كال عاكف دامل األسةة.
كي فق ه ه الدراسة مػع الدراسػة اغباليػة ن أف اؽبػدؼ مةهػا ربقيػق االسػ قةار كاألمػ  األسػةمك إال أف 

كالدراسػة اغباليػة  كسػة ال ااثػة كفػاي يةآػا للػى ربقيػق االسػ قةار األسػةم كلبلق ػس دب ػ  ل ط ػ ح األألةػايدرا
 ي ا دكر متايب اإلصبلح ن ربقيق كاألم  كاالس قةار األسةم.

دراسرررة بعنررروان:" فاعليرررة بررررانمج تربررروي إسرررالمي مقرررًتح لرصرررالح الزوااررري يف زلررراكم إربرررد  -
رسالة دكتورا  غَت منشورة، كلية الشريعة، اامعرة الَتمروك، إربرد، ، لبشايرةالشرعية"، مود إبراهيم ا

  :2016األردن، 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 373 

كهػػي دراسػػة ميدانيػػة هػػدفت إً ألةػػاي ألػػةانمج اإلصػػبلح الاكا ػػي مػػ  مةظػػ ر يةألػػ م إسػػبلميك كقيػػاس 
 .إرألد الطةليةأثة اليانمج ال درليب لئلصبلح الاكا ي لدل ليةة م  األزكاج اؼب ةازلا قضاين ن ؿباآ  

كايفقػػػػت هػػػػ ه الدراسػػػػة مػػػػع الدراسػػػػة اغباليػػػػة أبهنػػػػا يةاكلػػػػت ل ػػػػل اؼبتايػػػػب اإلصػػػػبلاية ن اػػػػاآ  
لل صػػػ ؿ  ؛اقػػػرتاح ألػػػةانمج يةألػػػ م يػػػدرليبيضػػػ ةت ميدانيػػػة دراسػػػة الطػػػةليةك إال أف دراسػػػة ال طػػػالةة آانػػػت 

 لش يعػة ل ػل نظػةم األػة اسػ قةايفاللية ك كأما الدراسة اغباليػة هػي آانػت دبثإً أللى در ات ال إلصبلحل
 ي ضػػيح ربقيػق األمػ  األسػةم ن اجمل  ػع مػ  مػبلؿ ل يػاف دكرهػا نمتايػب اإلصػبلح ن اػاآ  الطػةلية 

 .اال   الية اليت يقدمها لفئات اجمل  عك اإلصبلح ألا األسة كاألنطشة الرتأل لة  طةؽ
 منهجية الدراسة: 

دكر الػػ م يقػػـ  ألػػس هػػ ه الػػةا ي؛ مػػ  مػػبلؿ دراسػػة ال  ػػدت الدراسػػة للػػى اؼبػػةهج ال صػػفي كاالسػػ ق
يػػػاف كأل كل عةلػػػف هبػػػال فقامػػػتحبيػػػث ربقػػػق األمػػػ  كاالسػػػ قةار ن مؤس ػػػة األسػػػةة ؛  ؛اؼبتايػػب اإلصػػػبلاية

مػػػبلؿ اسػػػ قةاي  مػػػ  ذلػػػ ك كدكرهػػػا ن ربقيػػػق أنػػػ اع األمػػػ  األسػػػةم ن اجمل  ػػػع؛  كأنبي هػػػا كط يعػػػة ل لهػػػا
ن ربقيػػق اجمل  عيػػة  اؼبؤس ػػاتاؼبعل مػات مػػ  مصػػادرها كيف ػػ ها كربليلهػا لل صػػ ؿ إً مػػدل فالليػػة هػ ه 

 .الي ن اجمل  ع األم  ألا األسة س اي أآانت اؼب ةازلة أـ ال
 حدود الدراسة:

دكف غ هػا مػ   اق صةت الدراسػة للػى متايػب اإلصػبلح ن اػاآ  الطػةلية دامػل اؼب لتػة األردنيػة
دكرهػػػا الرتألػػػ م  أليػػػاف ك لإلضػػػافة إًدراسػػػة مػػػ  اعبانػػػب الةظػػػةم فقػػػ  آ أصػػػيل للجانػػػب ال ش يقػػػي الػػػدكؿ

 ن اجمل  ع. سةماال   الي كالقانُ  آ سيلة لئلصبلح ألا الاك ا هبدؼ ربقيق األم  األك 
 مصطلحات الدراسة: 
ألا أفةاد األسةة صبيعػان؛ كالػيت هتيػأ لؤلفػةاد :" لبلقة أسةلة يقـ  للى ال فالل الدا   األم  األسةم -

اغبيػػاة اال   اليػػة كالثقافيػػة كاالق صػػادلة كالدلةيػػة البلزمػػػة إلشػػ اع اا يا ػػاهت   كماصػػة األألةػػاي ن مةااػػػل 
الة ػػ  اؼبخ لفػػةك كي  ػػ  هػػ ه العبلقػػة ل ػػةك كاؼبػػ دةك كال ػػتيةةك كالطػػ رلك كال عػػاكف ألػػا أفػػةاد األسػػةة ن 

قػػػق أآػػػي قػػػدر مػػػ  ال  اسػػػ  كال عػػػاكف دامػػػل وباألسػػػةلةك فبػػػا لػػػدل  العبلقػػػات اإلن ػػػانيةك ك إدارة شػػػؤكهن  
 .1األسةة"
"متايػػب اتألعػػة ؼبدلةلػػة اإلصػػبلح كال سػػاطة كال  فيػػق األسػػةم؛ كهػػي  متايػػب اإلصػػبلح األسػػةم: -

 األسػةة مشل يٌ  أ ل م  كالعبل ي ال قا ي األسةم اإلرشاد إً هتدؼك دا ةة قاضي القضاة؛ لمدلةلة ي  ع 
 لتػبل وبفػظ كملػـا رضػا ي كٌدم ألطػتل طةلقهػا يعػرتض قػد الػيت األسػةلة اػببلفػات كاػل هاكل كاسػ  ةار 
 ".ااآ  ن القضا ية لإل ةايات اؼبةكر إً اغبا ة دكف اق قه ا الشةفا

                                                           
 ك أل صةؼ.7االس قةار األسةم كلبلق س دب   ل ط  ح األألةاي ن اؼبةالة الثان لة دبيافظة القلي أليةك كفاي دمحم فؤاد شليب ك ص -1
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مػػ   اػػاآ  الطػػةلية: "هػػي اجملػػالا الطػػةلية الػػيت لػػٌ  ٌك األمػػة (اؼبلػػ ) القػػػضاة فيهػػػاك أل ة ػػيب -
اجمللا القضا ي الطةليك كذل  للةظة ن مصػاو الةػاس اإلدارلػة الطػةليةك كاؼبةازلػات الػيت يعػةض لليهػاك 
كال أتمػػ  ألعػػض قةاراهتػػا الصػػادرة لةهػػا الدر ػػة القشعيػػة إال دبصػػادقة ؿبت ػػة االسػػ ئةاؼ الطػػةليةك مث يةفيػػ  

 .1اغبت  الصادر ن ق   ال ةفي  الطةلي"
 خطة البحث:

كي ضػػػػ  ( مطػػػػتلة الدراسػػػػة كأسػػػػئل هاك أهػػػػدافهاك أنبي هػػػػاك الدراسػػػػات ال ػػػػاألقةك مةهجيػػػػة  ادلقدمررررة:
 الدراسةك ادكدهاك مصشلياهتاك كمشة الدراسة)

 .للدراسة التمهيديةطر ادلبحث األول: األ
 .: ال عةلف اللغ م كاالصشبلاي ؼبفهـ  األم  األسةمادلطل  األول      
 .ن األردف دبتايب اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم: ال عةلف ادلطل  اليناين      
 ربقيقها.إً : أن اع األم  األسةم اليت ي عى اؼبتايب ادلطل  الينالث      

 ادلبحث اليناين: مكات  اإلصالح األسري وسيلة لتحقيق األمن األسري
 م: متايب اإلصبلح األسةم كسيلة يةأل لة ل يقيق األم  األسة ادلطل  األول      
 : متايب اإلصبلح األسةم كسيلة ا   الية ل يقيق األم  األسةمادلطل  اليناين      
 : متايب اإلصبلح األسةم كسيلة قان نية ل يقيق األم  األسةمادلطل  الينالث      

 .كي ض  ( الة ا ج كال  صيات) اخلاسبة:
 

 ادلبحث األول: 
 للدراسة األطر التمهيدية
 

 ادلطل  األول: التعريف اللغوي واالصطالحي دلفهوم األمن األسري      
 أوال: التعريف اللغوي واالصطالحي دلفهوم األمن:

  :تعريف األمن لغة 
الش أنيةػة كلػدـ اػبػ ؼك أك الثقػة كاؽبػدكي  يػدؿ آلهػا للػىلغػة دالالت مةهػا ن الكوب ل مع  األم  

 .:) 2(الةف يك إضافة إً رااة القلب كلدـ كق ع الغدر أك اػبيانة م  الغ 

                                                           
 22ألةانمج يةأل م إسبلمي مقرتح لئلصبلح الاكا ي ن ؿباآ  إرألد الطةليةك ؿب  د إألةاهي  ال طالةةكص فاللية 1
 . 14انظة: ك األم  الفتةم ن الطةلعة اإلسبلميةك رامي يي   فارس ك ص -2
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"األمػػػ  مػػػ  يمػػػ  أيمػػػ  أمةػػػان؛ فهػػػ  يمػػػ ك كيمػػػ  أمةػػػان كأمػػػااننك اط ػػػأف كي ىبػػػف؛ فهػػػ  يمػػػ  كأمػػػ       
م سل  مةػسك كأمػ  للػى مالػس لةػد فػبلف؛ أم كأماك كاألم  لعين: االس قةار كاالط ئةافك لقاؿ: أم  مةس أ

 علس ن ض انسك كاألماف كاألمانة دبع  كاادك فاألم  ضد اػب ؼك كاألمانػة ضػد اػبيانػةك كاؼبػأم  اؼب ضػع 
قػػاؿ األػػ  فػػارس: " اؽب ػػاة كاؼبػػي  كالةػػ ف أصػػبلف م قػػارلف: أاػػدنبا األمانػػة الػػيت هػػي ضػػد اػبيانػػةك ك1األمػػ "

" فبلف أمىةىةه أم أيمى ي آل أاد كلثق ألػسك كأيمةػس الةػاس كال ك ك2ة ال صدلق "كمعةاها ست ف القلبك كاآلم
 .4كاؼبأم : م ضع األم ك كاآلًم : اؼب  ج  ليأم  للى نف س ""كقيل:  ك) 3(ىباف ف غا ل س "

 ا ب رؤلة ال ااثا ؼبفهـ  األم  كمةها:يعةلفايس ية لت  فقداألمن اصطالحاً: أما 
ك كاتألعػػػػػػس أل عةلفػػػػػػس هػػػػػػ ا )5(لػػػػػػةَّؼ اعبة ػػػػػػاُ األمػػػػػػ  أبنس:"لػػػػػػدـ ي قػػػػػػع متػػػػػػةكه ن الامػػػػػػاف اآليت"  -
 .)7(كاؼبةاكم )6(الق ن م
"ما ألس لش ئ  الةاس للى دلةه  كأنف ه  كأم اؽب  كألةاضػه ك كل جػس يفتػ ه  إً مػا لةفػع شػأف  -

 .  ) 8(ؾب  عه  كلةهض أبم ه "
" االة م  اط ئةاف الفةد كهدكي نف سك كاسػ قةار اجمل  ػع كلػدـ اػبػ ؼ اؼبعشػل للييػاةك اغباصػل  -

 .) 9(م  ال ااـ شةع هللا يعاً" 
ك إال أهن ػػػا لصػػػ اف ن قالػػػب ؼ للػػػى أنػػػس شػػػع ر أك االػػػةلػػػةٌ  ؛لبلاػػػظ ن هػػػ ه ال عةلفػػػات أف األمػػػ 

 .ة م  األم  كاالس قةار كهدكي الةفاإً االالفةد ل صل  ال م االط ئةافإذا؛ ه   الطع رف كااد
اا ػة ل ػعى اإلن ػاف إً ربقيقهػا ن صبيػع ؾبػاالت  "تػ  يعةلػف األمػ  للػى أنػس: دك ألضان أنس يبلك 

 ."اغبياة م  أ ل ال ص ؿ إً االة م  االس قةار كلدـ اػب ؼ ن أم شأف م  شؤكف اغبياة ن اجمل  ع
فتػل  ؛فػظ الضػةكرايت اػب ػا مػ  أم لػدكاف لليهػا" االسػ عداد كاألمػاف؛ حبكألةاي للى ذل  لةي  

 .) 10(ما دؿ للى مع  الةااة كال تيةة كي ق  ال عادة كالةقي ن أم شأف م  شؤكف اغبياة"
 اثنياً: التعريف اللغوي واالصطالحي لألسرة:

                                                           
ك القام س اي  5/2071الةازمك . كانظة: ك ـب ار الصياحك  د أل  أيب ألتة أل  ل د القادر 1/163ل اف العةبك  األ  مةظ رك )   1(

 4/197ك  د أل  لعق ب الف كزيلدمك 
 1/133معج  مقاليا اللغة ك أليب اغب ا أضبد أل  فارس أل  زآةايك  -2
 .10انظة: أساس ال بلغةكأليب القاس  ؿب  د أل  ل ة أل  دمحم أل  ل ة اػب ارزمي الاـبطةمك ك ص:  -3
 .1/107أل  مةظ ر  انظة:ل اف العةبك  د أل  متـة -4
 .37ال عةلفاتك للي أل  دمحم اعبة اُ ك ص  -5
 1/11الق ن م ك للي أم  أل  هللا ل د أل  قاس  الفقهاي ك أنيا - 6
 .94الةؤكؼ اؼبًةاكم ك ص ل د دمحم  ال َّعارلفك  -7
 271-270/ 6اؼب س لة الفقهية الت ل يةك  -8
 . 16األم  الفتةم ن الطةلعة اإلسبلميةك رامي فارسك ص -9

ك إألةاهي  اؽب يبل ك ص -10  .21مق مات األم  ن القةيف التِة
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 :األسرة لغة 
 كقد يعددت دالالت لفظة األسةة ن اللغة كمةها:

القيػػػػدك كأسػػػػةا كإسػػػارا قيػػػػده كأمػػػػ ه أسػػػػ اك كأسػػػػة  ال ػػػػ ؿ أسػػػػةا أكال: مطػػػ قة مػػػػ  األسػػػػة كلقصػػػػد ألػػػػس 
 .) 1(:اا  ا فه  أسةك كاس أسةه : أم ه أس ا كلس اس  ل  ألسةهك ك اإلسار: ما لقيد ألس األس 

ألف آػػل مػ  أطةافهػػا مقيػػد ألنػس اريػػ   ألعقػػد هبػب أف لع ػػل دبق ضػػاه  ؛كقػد اشػػ قت األسػػةة مػ  القيػػد
 الطةلي.كه  لقد الةتاح  ؛ككا  اتكما ل ض ةس م  أاتاـ كاق ؽ 

اثنيػػا: األسػػة: دبعػػ  شػػدة اػبلػػقك لقػػاؿ شػػد هللا أسػػةه أاتػػ  ملقػػس كالقيػػد كلقػػاؿ هػػ ا الطػػيي لػػ   
ۡ    {لق لػػػػس يعػػػػاً: ك) 2(أبسػػػػةه آلػػػػس ك ػػػػايكا أبسػػػػةه  صبػػػػيعه  نننن ا ِّ ۡا َ ۡا   ننننۡاد  اا ۡ  وا هِّ نننننات  ۡ َا َا  ِّۡ نننن ( }  َّۡح 

 .)28اإلن افك
فهػػػي   ؛) 3(الػػػدرع اغبصػػيةة كأهػػػل الة ػػػل كلطػػػ يس كاعب الػػة لةألشهػػػا أمػػػة مطػػػرتؾاثلثػػا: األسػػػةة دبعػػػ : 

 لق ة الةلط  ال م لةأل  أفةاد األسةة كل فة ؽب  اغب الة.  آاغبص  
ك كإمبػػا الػػ م كرد أهػػل ال يػػتي يػػةد لفظػػة األسػػةة  كاعبػػدلة للػػ آة أف ك كمةػػس ق لػػس ) 4(ن القػػةيف التػػِة

ۡ   {يعاً: ۡ  ل  ۡادِّ ُّ ِّ ِّىۡآِّۥ  ا ِّ لت  ا   َِّ ِل باي  َ ۡا    .)12(القصصك } عاَاىت
  ًأما األسرة اصطالحا: 
في ضح أف آل ال عةلفػات الػيت لةفػت األسػةة رب ػل اؼبعػ  نف ػس اؼبشلػ ب ل عةلػف مصػشلح األسػةة؛  
كلةفػػت . )5( لػػف لػػ  اؼبعػػ  اللغػػ م ايػػث إهنػػا:" لطػػ ة الطػػخص كرهشػػس الػػ ل  ل قػػ ل هبػػ "زبال فهػػي 
 :أبهنا ألضان 

" اعب الة الصغ ة اليت ن اهتا ر ل كامػةأة لػةأل  أليةه ػا الػاكاج ألةلطػس اؼبقػدسك افظػان للػى الةػ ع   -
 ) 6(اإلن اُك كيث ي ا للقي  اإلن انية كاس  ةارها".

"ال ادة األساسية لل ةاي اال   ػاليك كرآةاهػا زكج كزك ػة لةي شػاف ألصػلة قان نيػة ملقيػة لعػدها    -
الػػػدل  كاجمل  ػػػعك كيقػػػـ  للػػػى الةضػػػا كاإلهبػػػابك كاالل ػػػااـ لاػػػرتاـ اغبقػػػ ؽ كأداي ال ا  ػػػات ل ظػػػل األسػػػاس 

 .7ال لي  كاػبية كالةجاح"

                                                           

 17/ 1اؼبعج  ال سي ك إألةاهي  مصشفى كيمةكف ك  -1
 17/ 1اؼبعج  ال سي ك إألةاهي  مصشفى كيمةكفك  -2
 .4/19ل اف العةبك  األ  مةظ رك  -3
إلسبلمية دراسة مقارنة ألا مؤس ات الرتأليةك ما د لةساف التيبلُ ك نقل م  االنرتنت م  ش تة األل آةك مؤس ات الرتألية ا -4

www.alukah.net 11ـ. ال الة: 20/5/2018ك أل ارلخAM. 
 .21-20األسةة اؼب ل ة كاألسةة اؼبعاصةةك ل د الغين ل  دك ص -5
 . 9مدمل إً العبلقات األسةلةك القاهةةك ظبيية ي فيقك ص -6
 20ل امل لدـ االس قةار األسةم كأثةها للى ال ل ؾ اال   الي كاالق صادم ؼبةالة االأل دا ية  دراسة مقارنةك انداي أأل  ستيةةك ص -7

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 تعريف األمن األسري كمرك  إضايفاثليناً: 
:" ال فالل اإلهبػايب ألػا الػاك ا اؼب ػين للػى ا ػة كاؼبػ دة كإشػ اع اغبا ػات أبنس   األسةماألم عةؼل

األساسيةك كربقيق مقاصد الاكاجك دبا وبقق أآي قدر فبت  م  ال ػعادة كاالسػ قةار كال  اسػ  كالةغ ػة ن 
 ".1دكاـ العطةة كاغبياة األسةلة

هػػ :" لبلقػػة أسػػةلة يقػػـ  للػػى ال فالػػل الػػدا   ألػػا أفػػةاد إال أف ال عةلػػف األلػػ  ؼبفهػػـ  األمػػ  األسػػةم 
األسػػػػػةة صبيعػػػػػان؛ كالػػػػػيت هتيػػػػػأ لؤلفػػػػػةاد اغبيػػػػػاة اال   اليػػػػػة كالثقافيػػػػػة كاالق صػػػػػادلة كالدلةيػػػػػة البلزمػػػػػة إلشػػػػػ اع 
اا يا ػػػاهت   كماصػػػة األألةػػػاي ن مةااػػػل الة ػػػ  اؼبخ لفػػػةك كي  ػػػ  هػػػ ه العبلقػػػة ل ػػػةك كاؼبػػػ دةك كال ػػػتيةةك 

ال عاكف ألا أفةاد األسةة ن إدارة شػؤكهن  األسػةلةك فبػا لػدل  العبلقػات اإلن ػانيةك كربقػق أآػي كالط رلك ك 
 .2قدر م  ال  اس  كال عاكف دامل األسةة

ن  مقصػػػ د م ع ػػػدشبػػػةة سػػػل ؾ  ألػػػل هػػػيك أتيت يلقا يػػػان أل ػػػ ب ال عػػػالشفػػػاألم  األسػػػةم لػػػيا ل ليػػػة 
ع ر لرتيػب للػى األل ػاؿ الػيت لقػـ  هبػا آػبلن مػ  فه  ش ؛معظ سك لصدر ل  آل زكج ألقصد إسعاد اآلمة

 لػػد شػػع ر لي الػػيت يقػػف كراي سػػل ؾ الشػػةؼ اآلمػػة كأل الػػس؛  للغػػاايتالػػاك اك كللػػى إدراؾ آػػبلن مةه ػػا 
أل ػ افة الةضبػة كاؼبػ دة  ال ػعادة الاك يػةكهػ ا مػا وبقػق ك أفػةاد األسػةة آتػلللةااة الةف ية كاالط ئةاف لػدل 

 .3كال تيةة فيها
للػػى الصػػ  د  اقػػدرهت مػػ  مػػبلؿ؛  ه ػػاألية الاك يػػة اؼبقدسػػة اسػػ  ةار العبلقػػة الػػاك الضػػ    كألػػ ل 

آػبلن مةه ػا اآلمػةك كالقػدرة الة ػ ية لؤلسػةة للػى ال تيػف   كيق ل اأماـ اؼبطتبلت كاؼبع قات اليت ي ا هه 
 .4الةف ية؛ فيطعة اعب يع للش أنيةة كالةااة ي ا س األسةةقد كاالس جاألة لع امل ال غ  اليت 

 .يف األردن ادلطل  اليناين: التعريف دبكات  اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري
 أكال: ال عةلف دبتايب اإلصبلح األسةم.

اتألعػػػة ؼبدلةلػػػة اإلصػػػبلح كال سػػػاطة كال  فيػػػق  كدا ػػػةة قاضػػػي القضػػػاة أنطػػػأت مػػػ  ق ػػػل "هػػػي متايػػػب
نظػػػاـ متايػػػب اإلصػػػبلح كال  فيػػػق مػػػ  مػػػبلؿ ك 2013) ل ػػػةة 17ت دب  ػػػب نظػػػاـ رقػػػ (أاألسػػػةم؛ أنطػػػ

؛ كقػد 5ـ"1959) ل ػةة31) م  قان ف أص ؿ ااآ ات الطةلية رق (11األسةم صادر دبق ضى اؼبادة(
 :6نصت اؼبادة الةاألعة مةس للى اآليت

                                                           
  61 ة ألةت ساي اعبهينك صلدـ اس قةار اجمل  ع ال ع دم كلبلق س إبدراؾ الاك ا لؼب ؤكليات األسةلةك ظب -1
 .7انظة: االس قةار األسةم كلبلق س دب   ل ط  ح األألةاي ن اؼبةالة الثان لة دبيافظة القلي أليةك كفاي فؤادك ص -2
 .46انظة: ال  افق الاكا ي كاس قةار األسةة م  مةظ ر إسبلمي نف ي ا   اليك سةاي دمحم سلي افك ك ص -3
ظب ة ساي اعبهينك  -دراسة مقارنة -سةم ن اجمل  ع ال ع دم كلبلق س إبدراؾ الاك ا لل  ؤكليات األسةلةانظة: لدـ االس قةار األ -4

 .62ص
 .1ك دا ةة قاضي القضاة األردنيةك ص2013) ل ةة 17نظاـ متايب اإلصبلح األسةم رق ( - 5
 .1)ك ص4دنية مادة رق  (ك دا ةة قاضي القضاة األر 2013) ل ةة 17نظاـ متايب اإلصبلح األسةم رق ( - 6



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 376 

لةطأ ن آػل ؿبت ػة شػةلية ا ػب اغبا ػة مت ػب ل ػ ى( مت ػب اإلصػبلح كال  فيػق األسػةم)  - أ
ألقػػةار مػػ  قاضػػي القضػػاةك لهػػدؼ إً إهنػػاي الةاالػػات األسػػةلة للشػػةؽ ال دلػػة كلل  ليػػة كال ثقيػػف لغبقػػ ؽ 

 كال ا  ات الاك ية كيقدِ اإلرشاد األسةم. 
 ؛الفقػػػػػةة(أ) مػػػػػ  هػػػػػ ه اؼبػػػػػادة لل ت ػػػػػب ن سػػػػػ يل ربقيػػػػػق أهدافػػػػػس اؼبةصػػػػػ ص لليهػػػػػا ن - ب

 االس عانة لألساليب كال سا ل كال قةيات اليت لةاها مةاس ة.
 ل ػةة) 1( رقػ  الةظػاـ دب  ػب كذلػ  األسػة؛ كال  فيػق اإلصػبلح متايػب نظػاـ إقػةار كألعػد ذلػ  ا

 اؼبعٌدؿ؛ ايث الطةلية ااآ ات أص ؿ قان ف (ج) م  فقةة لطةة اغبادلة اؼبادة إً كاؼب  ةد ـك2013
 ه ه ي ً  ؛الثالثة ل  در  س يقل ال قاضو  لدلةها األسةم كال  فيق لئلصبلح مدلةلة إنطاي الةظاـ يض  
 القضػاة قاضػي مػ  ألقةار للةظاـ كفقا يةطأ اليت األسةم كال  فيق اإلصبلح متايب للى اإلشةاؼ اؼبدلةلة
اؼبتايػب اؼبةصػ ص لليهػا ن الفقػةة (ج) مػ  ربػدد صبيػع األمػ ر اؼب علقػة ألع ػل  ث"حبيػ ؛1اغبا ػة ا ػب

هػػ ه اؼبػػادة دب  ػػب نظػػاـ لصػػدر لغالػػة دبػػا ن ذلػػ  مةالػػاة ال ػػةلة ن إ ػػةاي ل ػػل اؼبتايػػبك كلػػل القاضػػي 
رب لػػل طل ػػات ي ػػػجيل الشػػبلؽ كالػػدلاكل الػػػيت يق ػػل ال سػػاطة األسػػػةلة إً متايػػب اإلصػػبلح كال سػػػاطة 

 .2كال  فيق األسةم"
 ال قػا ي األسػةم اإلرشػاد إً هتػدؼ ات ميػة؛ رظبيػة متايػب ا أهنػا؛كألةػاي للػى مػا سػ ق ل  ػ

 ألطػتل ؛طةلقهػا يعػرتض قػد الػيت األسػةلة اػببلفػات كاػل كاسػ  ةارهاك األسػةة مشػل يٌ  أ ػل م  كالعبل ي
؛ 3اػاآ  ن القضػا ية لإل ػةايات اؼبةكر إً اغبا ة دكف اق قه ا الشةفا لتبل وبفظ ملـا رضا ي كٌدم

م ا هػػة ال يػػدايت الػػيت ي ا ػػس األسػػةة مػػ  مػػبلؿ؛ االس طػػارات األسػػةلةك كإهنػػاي  أهنػػا ي ػػعى إً ف ه  هػػا
الةاالات األسةلة للشةؽ ال دلة الةضا يةك كال درلب كاإلرشاد لل ق لا للػى الػاكاجك كالدراسػات كاألحبػاث 

 .4األسةلةك كال ساطة العا لية الدكلية
مػ  القضػػاة أك مػ ظفي الػػدا ةة كأمػا مت ػػبك كآػػادر مػػ  ر ػيا لتػػ ف  :"كل طػتل مت ػػب اإلصػبلح

إدارم معػػػػاكفك كلعػػػػا ن آػػػػل مت ػػػػب لػػػػدد مػػػػ  األشػػػػخاص لشلػػػػق للػػػػيه  ألضػػػػاي متايػػػػب اإلصػػػػبلح 
كال سػػاطة كال  فيػػق األسػػػةم؛ حبيػػث ال لقػػػل مؤهػػل الطػػػخص لػػ  الطػػػهادة اعبامعيػػة األًك ن زبصصػػػات 

فا أك لل  اال   اعك ل   ام ياره  ألعةالػة فا قػة ل يقيػق الطةلعة أك الطةلعة كالقان ف أك الرتألية أك لل  الة

                                                           
 .1ك دا ةة قاضي القضاة األردنيةك ص2013) ل ةة 17نظاـ متايب اإلصبلح األسةم رق ( - 1
ك إلداد: لا 2016) ل ةة 11كيعدلبليس كفقا للقان ف اؼبعدؿ رق ( 1959) ل ةة 31قان ف أص ؿ ااآ ات الطةلية األردنية رق ( - 2

 .14-13األردنيةك ص  الدل  الدقام ةك دا ةة قاضي القضاة
 3دليل اؼبصلح األسةمك دا ةة قاضي القضاةك ص 3-

 sjd.gov.joمدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةمك دا ةة قاضي القضاةك  -4
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اؽبػػدؼ اؼبةطػػ دك كلةظػػة اؼبت ػػب ن الةاالػػات الػػيت ربػػاؿ إليػػس مػػ  اػػاآ  الطػػةليةك أك يقػػدـ م اشػػة للػػة يا 
 .1"م  طةن الةااع أك أادنبا؛ كذل  ن اؼب ا ل ض   ام صاص ااآ  الطةلية

 اطة والتوفيق األسري:اثنيا: آلية عمل مكات  اإلصالح والوس
 :2يع ل اؼبتايب للى ؿب رل  أساسيا نبا

لةظػػػة ن القضػػػػااي الػػػيت ربػػػ ؿ مػػػ  ات ػػػة إً متايػػػػب كذلػػػ  لال سػػػاطة القضػػػا ية:  ارررور األول:
 اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم. 

ضػػػػاي لقػػػػـ  ر ػػػػيا  اؼبت ػػػػب ألعػػػػد االطػػػػبلع للػػػػى اغبالػػػػة أل ي للهػػػػا إً اؼبخ صػػػػا مػػػػ  ألايػػػػث     
لل صػ ؿ إً اإلصػبلح ألػا  مهلػة ؿبػددة مػ  ق ػل ؿبت ػة القضػااي؛اإلصبلحك للةظة ن اغبالة كدراسػ ها ن 

األطػػػةاؼ اؼب ةازلػػػةك كن اػػػاؿ يعػػػ ر اإلصػػػبلح أليػػػةه  لقػػػـ  اؼبت ػػػب ألػػػدكر ال سػػػي  األسػػػةم لل صػػػ ؿ إً 
األكالد كالػػػاك اك   صػػػياغة ايفاقيػػػة ألػػػا الشػػػةفا ربفػػػظ اقػػػ ؽ ؛لػػػ   ذلػػػ  مػػػ  مػػػبلؿك ال فةلػػػق االهبػػػايبك 

م قعػػس مػػةه  كلصػػادؽ لليهػػا مػػ  ق ػػل اؼبت ػػب كات ػػة اؼبخ صػػةك كهػػي دبةالػػة اغبتػػ  القضػػا ي مػػ  ايػػث 
إً  الػدل لالق ة ال ةفي لةك كن ااؿ يع ر اإلصبلح كصياغة ايفاقية رضا ية ألا الشػةفاك لعيػد اؼبت ػب  

 ص ؿ.   ا ب األفيها ات ة اؼبخ صة لل   ن الدل ل اؼبةظ ر 
لةظػػة ن القضػػااي الػػيت ربػػاؿ إً اؼبتايػػب مػػ  غػػ  طةلػػق القضػػايك لال سػػاطة اػباصػػة :  اررور الينرراين:

 لبلس طارات األسةلةك أك اؼب الدة للى ال الةاالاتك كيقدِ اغبل ؿ اؼبةاس ة لتل االة. 
أل ي للهػػػػا إً ر ػػػػيا اؼبت ػػػػب القاضػػػػي لقػػػػـ  الػػػػيت يةا ػػػػع ات ػػػػة؛ ألعػػػػد االطػػػػبلع للػػػػى اغبالػػػػة ك    

كدراس ها كإلانة األطػةاؼ إً ال صػ ؿ إً اغبلػ ؿ ال  افقيػة ها للةظة في ؛صا م  ألضاي اإلصبلح خصاؼب
 :3نسأب أك اإلرشاد اؼبشل بك لل ان 

 مت ػب للػى لةضػها ألعػد إال الطخصػية األاػ اؿ م ػا ل ن ات ػة أمػاـ الػدل ل يق ػل ال -
 كاإلرث ال صػٌية آ  ػا ل ؛اؼب ػا ل ألعػض  ذلػ مػ  ث كلي ػ  األسػةمك كال  فيػق كال سػاطة اإلصػبلح
 .كالشبلؽ الاكاج إث ات آدلاكل ألطأهنا الصلح ل ص ر ال اليت كالدلاكل
 كال  فيػق كال سػاطة اإلصػبلح مت ػب لضػ  أمػاـ معػا ك ػس للػى األطػةاؼ ألػا الصػلح اٌ  إذا -
 صبيػع لليهػا ل قع أل ثيقة الصلح للى االيفاؽ أل  ثيق العض  لقـ  ال  اده؛ األطةاؼ م  كطلب األسةمك

                                                           

ك كانظة 2ك : ص2017انظة: ال قةلة ال ة م ألل اؿ مت ب اإلصبلح األسةم / إرألد ك مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم -1
 4-1ك دا ةة قاضي القضاة: ص2014ألضا شةكط يعيا لض  اإلصبلح ن: يعلي ات ألضاي متايب اإلصبلح األسةم ل ةة 

 2مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم: ص 2017انظة: ال قةلة ال ة م ألل اؿ مت ب اإلصبلح األسةم / إرألد ك -2
 4-1ك دا ةة قاضي القضاة: ص2014ك يعلي ات ألضاي متايب اإلصبلح األسةم ل ةة 3انظة: دليل اؼبصلح األسةمك ص - 3
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 فيهػا للةظػة اؼبخ صػة ات ػة إً ييةفػع مث األسػةمك كال  فيق كال ساطة اإلصبلح مت ب كر يا األطةاؼك
  .ال ةفي  م ضع كضعهاك مث  العاـ للةظاـ ـبالفة يت  ي إذا األطةاؼ حبض ر لليها كليصٌدؽ كيدقيقان 
 متايػب ل ػل نظػاـ ن لليهػا اؼبةصػ ص ل مػا 30 مػدة مػبلؿ الةػااع طػةن ألػا الصلح يع ر إذا -

 :اآليت الةي  للى ازباذه ال ا ب اإل ةاي فيت ف ؛اإلصبلح
ػاؿ الةػااع آػاف إذا -  أل عػ ر اؼبخ صػة ات ػة اإلصػبلح مت ػب ر ػيا ىباطػب ات ػة؛ مػ  ؿبي

 .األص ؿ ا ب اإل ةايات ؼب األعة اإلصبلح
 الػة يا فعلػى  -أسػةلة اس طػارةآ-م اشػةة اؼبت ػب إً مقػدـ كال  فيػق اإلصػبلح طلػب آاف إذا -

  .اؼبخ صة ات ة دبةا عة اغبق لس أبف الشلب مقدـ إفهاـ اغبالة ه ه ن
 ربقيقها. إىلادلطل  الينالث: أنواع األمن األسري اليت تسعى ادلكات    

ن اجمل  ػػػعك مػػػ  ايػػػث يقػػػدِ االس طػػػارات األسػػػةلة  ةهػػػ ه اؼبتايػػػب ؽبػػػا دكر فعػػػاؿ ن مدمػػػة األسػػػة 
كضبالػة  كلل ي ا ا ؽباك كالع ػل للػى ربقػق األسػةة ألةلنيػة مؤهلػة غب ػل األمانػة الػيت ضبلهػا هللا يعػاً إايهػا

األسػػةة مػػ  ال فتػػ  ق ػػل اإلنطػػايك كمعاعبػػة اؼبطػػاآل الػػيت قػػد يػػؤدم حبيػػاة األسػػة إً اهنيػػارك كاؼب ػػانبة ن 
كلاطفي مة ج  مع يةألية األألةاي للى اؼب ادئ اإلسبلميةك كنطة الثقافػة كال  ليػة األسػةلة  أتما    يةأل م

اؼب علقػػة إبدارة اؼبطػػتبلتك كيةظػػي  اغبيػػاة األسػػةلة ألػػا الطػػ اب ق ػػل الػػاكاجك كاإلسػػهاـ  ة ػػا إً  ةػػب مػػع 
 الػ م يلجػأ إليػػس اػاآ  الطػةلية ن لػبلج مطػاآل األسػػةة األردنيػة؛ اػيف لتػ ف الشػبلؽ هػػ  اغبػل األمػ 

 كصػػيانة اجمل  ػػع مػػ  أمػػةاض االكبػػبلؿ كاإلدمػػاف كغػػ ه مػػ  األمػػةاض اؼب فطػػيةكآػػل هػػ ا مػػ  أ ػػل األسػػة؛ 
 األسةلة األ داي؛ ل ا فهي ي عى إً آافة أن اع األم  األسةل كم  ه ه األن اع:  اػببلفاتكالةاصبة ل  

 كلتي ل يقػق هػ ا هانئة مش ئةةك م  قةة يمةةكاياة ألةاي  كاألسةةغالة يت ل   أواًل: األمن الديٍت:
فبارسػػة ال ا  ػػات كالطػػعا ة الدلةيػػة؛ ايػػث إٌف هػػ ه  داملهػػا لػػ  طةلػقربقيػػق االسػػ قةار الػػدلين ؛ ال ألػد مػػ 

اؼب ارسات الدلةية يةفػع األسػةة فتػةاين كمعةػ اين كسػل آان؛ ف قػ م الػ ازع اإليبػاُ كسبةػع االكبػةاؼ ن سػل آيات 
كللػػػى  لعػػػٌد ال تامػػػل ألػػػا الػػػاك ا ن اجملػػػاؿ الػػػدلين انعتاسػػػان لليه ػػػا مػػػ   هػػػةك  كاػػػدةأفػػػةاد األسػػػةة ال ا

ية يػػة الػػ ازع  ن؛ لػػ ل  ال ألػػٌد أف لع ػػل آػػل كااػػد مةه ػػا للػػى م ػػالدة اآلمػػة ةلمػػ   هػػة أمػػ هت اأسػػة 
: "راػ  هللا ر ػبل قػاـ مػ  الليػل فصػلى كألقػظ امةأيػس س لليس ال ػبلـ؛ لق ل1اإليباُ كيعالا اؼب ارسات الدلةية

فإف أألػت نضػح ن ك ههػا اؼبػاي راػ  هللا امػةأة قامػت مػ  الليػل فصػلت كألقظػت زك هػا فػإف أ ى نضػيت 
 .2ن ك هس اؼباي" 

                                                           

 31انظة:فاللية ألةانمج يةأل م إسبلمي مقرتح لئلصبلح الاكا ي ن ؿباآ  إرألد الطةليةك ؿب  د إألةاهي  ال طالةة ك ص -1
ك قاؿ فيس األل اُ: "ا   1/418)ك 1308الصبلةك لب قياـ الليلكرق  اغبدلث( سة  أيب داكدك أأل  داكد ال ج  اُ ك آ اب - 2

 3/308صييح"ك انظة: صييح كضعيف سة  أيب داكدك دمحم انصة الدل  األل اُك 
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ايػػث  مػػ  أهػػ  األهػػداؼ الػػيت ي ػػعى اؼبتايػػب ل يقيقهػػا دامػػل األسػػةة ال ااػػدة؛الػػدلين االسػػ قةار ك  
ك تػػل هػػ ه الث األػػت اإليبانيػػةفمي كأساسػػيايس اؼبة ػػع الصػػان ؼبفهػػـ  األمػػ  ن اإلسػػبلـك "لعػػد الػػدل  اإلسػػبل
لػػدل اإلن ػػاف اؼب ػػل  يػػؤدم إً أمةػػسك كيضػػفي لليػػس ايػػااانن كط أنيةػػةك كربػػةره مػػ  القلػػق  كاؼبظػػاهة ال ع دلػػة

 .1"كاالضشةابك كيق ده إً ال تيةة كال  ازف االنفعاٌ
الػػيت أبسػػةيس ك  ل ػػدأ اا تاآػسال يػػت هػ  أكؿ ااضػػ  لؤلمػ  األسػػةم؛ فػالفةد  اثنيراً: األمررن الفكرري:

الفتػػػة ن مع قدايػػػس ؛ فػػػإذا آػػػاف  ؛ فيةطػػػأ فتػػػةه كاذباهايػػػس ن مةالػػػة ال قليػػػد ل الدلػػػساألشػػػياي مةهػػػا للػػػ ق 
ل ػػػػػ شيع أف ل ا ػػػػػس ال يػػػػػارات  لةطػػػػػأ الفػػػػػةد يمةػػػػػان قػػػػػ اين  الفتػػػػػةم ك ألعيػػػػػدان لػػػػػ  االكبػػػػػةاؼصػػػػػيييان سػػػػػلي ان 

كإف آاف غ  ذل  لةطأ للى فتة ال وبقػق لػس أم نػ ع مػ  أنػ اع ك ال يدايت الفتةلة الداملية كاػبار يةك 
:" آيػلُّ مىٍ ليػ دو لي لىػدي لىلىػى اٍلًفشٍػةىًة فىػأىألػى ىاهي -ملسو هيلع هللا ىلص -قػ ؿ رسػ ؿ هللاكمػ  هةػا ل؛ 2األم  اليت ه  هدؼ آػل أسػةة

ةىانًسً  ًة يػيةػٍ ىجي اٍل ىًهي ىةى هىٍل يػىةىل ًفيهىا  ىٍدلىايى".لػيهى ًٌدىانًًسك أىٍك لػيةىصًٌ ثىًل اٍل ىًهي ى  3ك أىٍك يبيىجًٌ ىانًًس آى ى
مػػ  أألػػػةز  ؛ظػػاهةة االكبػػةاؼ الفتػػةم كال عػػد لػػ  مػػةهج االل ػػداؿ ن ال فتػػ كانشبلقػػا مػػ  هػػ ا يعػػد 

كيعػػدد اؼبػػ اهب  كلصػػةالاتن ظهػػ ر الفػػنت كا م اشػػةان  سػػ  ان  تآانػػ  يتك كالػػن اجمل  عػػات ان ال يػػدايت ان طػػار 
لضػػعف قػػ ة األمػػة  فيهػػا؛ لػػ ل  لعػػد األمػػ  الفتػػةم مشلػػب آػػل اجمل  عػػات؛ ف عدمػػس الفتةلػػة كاالذباهػػات

 .4كلاكهتاك كلهدد آياهناك كلفقد أمةها كاس قةارها ك فيع  اػب ؼ كاالضشةاب
كربصػػيةها ضػػد ربصػػا األسػػةة مػػ  األفتػػار الدميلػػةك كل يقيػػق ذلػػ  ي ػػعى متايػػب اإلصػػبلح إً؛ 

لقػػـ  للػػى الفتػػة كاغبةلػػة كاغبػػ ار  الغلػػ  كال شػػةؼك كذلػػ  أل ةػػاي شخصػػية آػػل فػػةد ن األسػػةة ألةػػاي صػػيييان 
ألػػةامج  فاإلصػػبلح ن هػػ ه اؼبتايػب ل ػػارة لػػ  مطػػةكع ل ػػعى إً يقػػدِ كالقةالػة ال اييػػةك كصػػية ال ةطػػئة؛

الفٌعػػػػاؿ كاإلهبػػػػايب؛   صػػػػل الةػػػػا حهتػػػػدؼ إً يػػػػدرلب األزكاج للػػػػى اسػػػػ خداـ لغػػػػة اغبػػػػ ارك كمهػػػػارات ال  ا
  ػػين أفتػػار إهباأليػػة كأآثػػة انف ااػػان؛ حبيػػث يقػػـ  العبلقػػة الاك يػػة طف لاآاالسػػ  اع كااله  ػػاـ كالػػ فه  كال عػػ

لػى لك عػل االمػ بلؼ دليػل  كللى اغبب كاالارتاـ اغبقيقي كيق ل الشةؼ اآلمة كللى ذبػاكز االمػ بلؼ
 .كزايدة ن ب الشبلؽ ن اجمل  ع الاك ية اتاػببلفال تامل ال ال ةافة ال م ل صل إً 

العػػاطفي لعػػد األمػػ  الةف ػػي مػػ  اغبا ػػات الةف ػػية األساسػػية البلزمػػة للة ػػ   اثلينرراً: األمررن النفسرري:
لش أنيةػػة كال ػػ ازف االنفعػػاٌك الطػػع ر لآػػل فػػةد   ل ػػ شيعكالصػػية الةف ػػية لتػػل فػػةد دامػػل األسػػةة؛ كلتػػي 

الاك يػة  ػببلفػاتالػ  ك ال ألػد مػ  يػ افة ايػاة م ػ قةة يمةػة ألعيػدة كال يةر م  القلق كاالضشةاب كاػب ؼ
 اليت قد يؤدم إً ال فت  األسةم.

                                                           

 . 12انظة: األم  الةف ي لدل طل ة اعبامعات ن ؿبافظات غاةك صبيل ا   الشهةاكمك ص  - 1
 49-48الطةلعة اإلسبلميةك رامي يي   فارسك صاألم  الفتةم ن انظة:   - 2
 .2/125)ك 1385اعبامع الصييحك دمحم أل  إظباليل ال خارمك آ اب اإليبافك لب ألدي ال ايك ادلث رق (  - 3
 .6انظة: اؼب ؤكلية الرتأل لة لؤلسةة ن ربقيق األم  الفتةمك سعدم الصاوك ص  - 4
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آػػػل مةه ػػػا كبػػػ  اآلمػػػة ألطػػػع ر اغبػػػب كاؼبػػػ دة كال قػػػدلة كاالل  ػػػار كاالري ػػػاط الةف ػػػي   لطػػػعةدبعػػػ  أف 
؛ ف  ػػ د قػػدر مػػ  ألػػا أفةادهػػا اؼبطػػرتآة ةيػػااغبدكرها ن ألػػالعبلقػػات الاك يػػة كاألسػػةلة  قػػـ كالعػػاطفي؛ آػػي ي

يػػدفع اعب يػػع كبػػ  حبيػػث  ؛العبلقػػات العاطفيػػة اؼب  ادلػػة ل ػػ ح أل ػػ افة الةااػػة كالش أنيةػػة ألػػا أرآػػاف األسػػةة
 .1للى ربقيق االس قةار كاألم  كاس  ةار األسةة ىكي ع كال  ؿ كالعشاي

؛ مػػ  مػػبلؿ ي يقػػق مالصػػية الةف ػػية للييػػاة الاك يػػة الػػيت ي ػػعى كرايهػػا متايػػب اإلصػػبلح األسػػة ك 
يػػدرلب آػػل مػػ  الػػاك ا للػػى يتييػػف نف ػػيه ا للييػػاة الاك يػػةك حبيػػث لتػػ ف لتػػل مةه ػػا القػػدرة للػػى 

إشػػ اع اغبا ػػات الةف ػػية لتػػل مػػ   كي  يهه ػػا كبػػ ؛ اآلمػػةيغيػػ  سػػل آسك كيتػػ ل  العبلقػػات اؼبةضػػية مػػع 
لة كااػرتاـ شػةلتس كإشػ اع الشةفا؛ كهي اا ات ي ض   اغبػب كاغبةػاف كالطػع ر أبنٌػس م ضػع اػب كيقػد

؛ فػػإف ربقػػق األمػػ  الةف ػػي لػػدل الػػاك ا ان قػػل هػػ ا 2غةلػػاة األألػػ ة كاألم مػػة كال ع ػػ  اعبة ػػي لػػ  اغبػػب
األم  إً األألةاي ال ل  ه  اؽبدؼ األكؿ م  اري اط الة ل لؼبػةأة ألػةلط مقػدسك كهبػ ا ل يقػق األمػ  لةػد 

 .  صبيع أفةاد األسةة
آػػػل أسػػػةة أف  ك ك معيةػػػة الػػػاك ا لة  ػػػي إً أسػػػةة آػػػبلاؼبعلػػػـ  أف   اتمررراعي:ا: األمرررن الينقرررايف االرابعررر

يػػػػػدر ها كاأل عػػػػػدت ن  األسػػػػػةة زب لػػػػػف لػػػػػ  األمػػػػػةل ألقػػػػػدر مػػػػػ  االمػػػػػ بلؼ مه ػػػػػا يقارألػػػػػت م ػػػػػ  ايت
كذلػػ  أل ػػ ب امػػ بلؼ اػبص صػػيات الثقافيػػة مػػ  لػػادات كيقاليػػد كقػػي  كأمبػػاط يفتػػ  لتػػل اال   ػػاليك 

قػػػد يػػػؤثة ن اياهت ػػػا الػػػاك ا هػػػي الػػػيت  اؼبخ لفػػػة الػػػيت لة  ػػػي ؽبػػػا لفيػػػة الثقافيػػػةهػػػ ه اػبك ك أسػػػةة ن اجمل  ػػػع
الػ م هػ   كاالمػ بلؼك ػ د هػ ا مػع  إال أف ال عي إً ال  افق كال تيف كال تامل ألا الػاك ا كاؼبطرتآة

تػػػل ل اال   اليػػػة لعػػػاداتكااإلقػػػةار لآلمػػػة للقػػػي  كاالذباهػػػات ك ال  ػػػامح كال ق ػػػل مػػػع هب ػػػع أليةه ػػػا قػػػد 
 اػػيف ي ػػ قي  اغبيػػاة أليةه ػػا رغػػ  ك ػػ د االمػػ بلؼ ن اغبيػػاة اال   اليػػة للع ا ػػل الػػيت لة  يػػاف ؽبػػاك كمةه ػػا

ألا األسةة كذباكز أم ام بلؼ كي ال  في ػا ألعػد ك كمػ  إً مث  ال قارب الثقان كالقي ي كه ا ما لؤدم إً
     .3ربقيق األم  اال   الي

  ػػػالي كالصػػػية الةف ػػػية اري اطػػػان م   ػػػان؛ فػػػاألم  الةف ػػػي هػػػ  كلػػػةي   األمػػػ  الةف ػػػي كاألمػػػ  اال  
"ربةر الفةد م  اػب ؼ كال ص ؿ إً االة االط ئةاف للى صي س كم  ق لسك كالطع ر للثقة ذبػاه اآلمػةل  

ايػػػث إف األمػػػ  الةف ػػػي لػػػؤدم دكرا مه ػػػا ن ال ةطػػػئة اال   اليػػػة؛ فهػػػ  ل يػػػدد ؛ 4كمةآػػػاه اال   ػػػالي
أصػػػػػ يت العبلقػػػػػات  ايػػػػػث  ؛كيق ػػػػػل كرفػػػػػض كاػػػػػب كآةاهيػػػػػة كيعػػػػػاكفأبسػػػػػالي ها مػػػػػ  ي ػػػػػامح كي ػػػػػل  

                                                           

 . 34سةة م  مةظ ر إسبلمي نف ي ا   اليك سةاي دمحم سلي افك صانظة: ال  افق الاكا ي كاس قةار األ  - 1
 . 19انظة: الصية الةف ية لليياة الاك يةك صاو ل د العالا ك ص - 2
 . 34انظة: ال  افق الاكا ي كاس قةار األسةة م  مةظ ر إسبلمي نف ي ا   اليك سةاي دمحم سلي اف ك ص  - 3
 . 85. انظة: األسا الةف ية آلراي اؼباكردم الرتأل لةك صباؿ ا ا األل سيك ص- 4
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ك كدر ة األم  اليت لطػعة الفػةد هبػا يع  ػد للػى يػ ف  ا ػة اجمل  ع م  أس اب مب  م اشةان  اال   الية س  ان 
 1الس قةار.كالق  ؿ كا

الػػػػيت يعػػػػد اغبجػػػػة األسػػػػاس ن ال ةػػػػاي اال   ػػػػالي األهػػػػ ك ك األسػػػػةة هػػػػي اؼبؤس ػػػػة اال   اليػػػػة ألف ك 
؛ آالةظػاـ اال   ػالييعػد   لػ الل  ارها نقشة االريتػاز الػيت يةيتػا لليهػا ألقيػة مؤس ػات اجمل  ػع أبآ لػس؛ 

 اال   اليػة ن اجمل  ػع ة ػنظكإذا ف د ف ػدت آػل األ كإذا صلح صليت ألقية األنظ ة اال   الية ال م
 .2ال ااد
غػةس القػي  اإلسػبلمية كالعػادات كانشبلقا م  الدكر اؼبه  ال م يلع س األسةة ن اسػ قةار اجمل  ػع مػ   

مدلةلػػػػة  سػػػػعتك الػػػػيت ل  ةاهػػػػا اجمل  ػػػػع كنقلهػػػػا إً األ يػػػػاؿ البلاقػػػػةكية يػػػػة اؼبهػػػػارات كال قاليػػػػد كاأللػػػػةاؼ 
اإلصػػبلح إً يػػدرلب الػػاك ا؛ حبيػػث لقػػع للػػى لايقه ػػا اغبفػػاظ للػػى األسػػةة آةظػػاـ ا   ػػالي ال لةفػػ  

؛ ايػػث مػػ  أهػػ  أهػػداؼ ل ػػل اؼبتايػػب هػػ   لػػ  اجمل  ػػعك كذبػػاكز العق ػػات كاألزمػػات الػػيت يفتػػ  آياهنػػا
 .كاألساليب اؼب ااة م ا هة ال يدايت الداملية كاػبار ية اليت ي ا س األسةة ألتافة ال سا ل كال  ل

ربقيػػػق األمػػ  االق صػػػادم مػػػ  أهػػ  الع امػػػل الػػيت يػػػ ثة ن ربقيػػػق لعػػد  خامسرراً: األمرررن االقتصرررادي:
ات اؼبادلػة الػيت وب ػاج إليهػا يػاالس قةار األسػةم؛ ايػث لقػـ  ال تامػل االق صػادم للػى أسػاس يػ ف  اغبا 

فة اؼب ارد االق صادلة كاؼباليػة الػيت ي ػالد للػى الفةد ن ايايس الي مية كاألسةلةك كلع  د ه ا للى ضةكرة ي ا
 ىي ػػ  للػػ األسػػا اؽبامػػة للييػػاة الاك يػػةايػػث إف  ربقيػػق كيػػ ف  ـب لػػف اا ػػات كرغ ػػات أفػػةاد األسػػةة؛

آل ما ل علق ألطػؤكف األسػةة اؼباليػة؛ دمػبلن كإنفاقػان كاسػ هبلآان ك اسػ ث اران؛ ايػث   ن؛ ك  د اس قةار مادم
ن  أساسػػيان  ك كسػػ  ان ة كاهنيارهػػالة دامػػل األسػػةة مػػ  الع امػػل اؼبه ػػة ن يفتػػ  األسػػة يعػػٌد اؼبطػػتلة االق صػػاد

 .3 فةلق ألا الاك االاك ية اليت قد يؤدم إً ال الةاالات
ك حبيػػػػث ألسػػػػةة إً ي افػػػػق اق صػػػػادمل ال صػػػػ ؿلػػػػ ا ي ػػػػعى مدلةلػػػػة اإلصػػػػبلح األسػػػػةم دبتاي هػػػػا إً 

دبػا ق ػ  هللا يعػاً ؽبػا مػ  ظػةكؼ إلدراؾ كال فػاه  كالق ػ ؿ كالةضػا كالقةالػة ل ل صف أفةاد األسػةة ال ااػدة
عػيش قانعػة ل؛ لض   ما لػ بل   مػع قػدرات أفػةاد األسػةة كطاقػاهت  طةكعمع ال عي كراي الت ب اؼبك مادلة

ا مػ  شاقػة اق صػادلة ن اػدكد مػا ل ػ افة ؽبػالقػدرة ك الق يل يقم   هة؛  راضية ي عد دبا ل  افة ؽبا م  ماؿ
ؼب ازنػػة ال ػػلي ة ألػػا اؼب شل ػػات كاالل اامػػات اؼبادلػػة كاؼباليػػة اؼب االػػدة ألل ػػاي مػػ  مػػبلؿ ادمػػل كمػػ ارد ماليػػةك 

 .4م   هة أمةل اغبياة كألا م ارد األسةة اؼب ااة

                                                           

األم  الةف ي كلبلق س لذباهات الشال ة اعبامعية كب  فبارسة األنطشة الةايضيةك انهدة ل د زلد الدلي ي؛  دمحم  اس  الياسةمك  - 1
 10ؼبقاصد الطةليةك رشاد صاو رشاد زلد التيبلُك ص ك كانظةك األم  اال   اليكمفه مس أتصيلس الطةلي  كصل س ل381ص
 . 48-47انظة: العبلقات كاؼبطتبلت األسةلةك كص - 2
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إً كضػع مياانيػة اق صػادلة أل  ػس لػاـ  اؼب ػل ة ي  يػس األسػةكلتي ل يقق ذل  ي عى اؼبتايػب إً  
مػػ  مػػبلؿ اقػػرتاح اقا ػػب اق صػػادلة يقػػدـ للػػى شػػتل دكرات ككرش يعقػػدها الػػدمل األسػػةم يػػ بل   مػػع 

كماصة اؼبق لا للى الاكاجك كإرشاد األسة اؼب ةازلة أل  ب اػببلفات اؼبادلة االق صػادلة إً لفئات اجمل  ع 
ادم ن مػػا كضػػع مشػػ  اق صػػادلة ي ػػالد للػػى اػػل األزمػػات اؼباليػػة فيهػػا ككضػػع مياانيػػة يبل ػػ  ال ضػػع اؼبػػ

ربقيػػق أمػػ  األسػػة األسػػةة كذلػػ  مػػ  مػػبلؿ االسػػ عانة لؼب خصصػػا ن هػػ ا اجملػػاؿ؛ كآػػل هػػ ا مػػ  أ ػػل 
 .ها االق صادم ال م للعب الدكر اؼبه  ن االس قةار األسةمكاس قةار 
 

 ادلبحث اليناين:
 مكات  اإلصالح األسري وسيلة لتحقيق األمن األسري.

 
 وسيلة تربوية لتحقيق األمن األسري. اإلصالحمكات  ادلطل  األول:       
الػػػػػػداملي  الصػػػػػػعيدل للػػػػػػى  التثػػػػػػ ة  يػػػػػػدايتالألسػػػػػػةة اؼب ػػػػػػل ة ن ال قػػػػػػت اغباضػػػػػػة ي ا ػػػػػػس ا      
دا ػػةة مػػ  ق ػػل إنطػػاي هػػ ه اؼبتايػػب   ػػايت فتػػةة؛ كم فػػا مػػ  اهنيػػار هػػ ه اؼبؤس ػػة ن اجمل  ػػعكاػبػػار ي؛ 

اغبصػػا اؼب ػػا القػػادر للػػى ال صػػدم ؽبػػ ه ال يػػدايت   سػػيلة؛ عبعػػل هػػ ه اؼبؤس ػػة الػػدرعآقاضػػي القضػػاة  
 اليت ي ا س األسةة اؼب ل ة.

مػػػ  أرآػػػاف األسػػػةة ألػػػدكره اؼبةػػ ط ألػػسك كهػػ  الػػدكر الػػ م  رآػػ كل يقػػق األمػػ  ن األسػػةة أبف لقػػـ  آػػل  
كال فتػػػ  هػػػي مػػ  ل امػػػل االهنيػػار األسػػػػػػةة ال ػػػلي ة  ضبالػػةف فػػػإمػػػ  أ ػػػػل ربقيقػػػس يت نػػػػت األسػػػػةةك كلػػػ ا 

 مػػػػػ  الف ضػػػػػػى  سك ك ككقالػػػػػػػن اجمل  ػػػع ربقيػػػػػػق األمػػػػػػػ ك  االكبػػػػةاؼك الػػػػػػة األفػػػػػػػةاد مػػػػػػ  غبفعالػػػػػػػة ال سػػػػػػيلة ال
 كالف اد.

األسػػػػةة هػػػػي اؼبدرسػػػػػة األكلػػػػػى ال ػػػػػي لػػػػػ عل  فيهػػػػػا الشفػػػػػل اغبػػػػػق كال اطػػػػػلك كاػبيػػػػػة كالطػػػػةك كايػػػػث إف 
ك  يلػة ال لفػػةض أل ػػلشةدامػل األسػةة ألف األمػ  ؛ ك ة الةأم كازباذ القػةاركلت  ب رب ل اؼب ئ ليةك كاةل

أكالن ي ػػػدأ الػيت  لرتأليػػة األمةيػػػة آاف ال ألد م  ال عي كراي ام  أسل ب معامبلهت ك  ك ك  هاكإمبا لة ػع مػ  أفػةاد
 ن أألةا هػا كيع يقػػس األمػ  غػةسساسػي ن األ أمػ ان؛ فيػأيت دكر األسػةة لجمل  ع ل ة هيفػػي نشػػاؽ األسػػةةك 

 .1ن نف سه ؛ ليطعة اعب يع للةااة كا ة كالش أنيةة
كيقصػ  ألعػض كدكر مؤس ػة األسػةة ن غةسػسك كانشبلقان م  أنبيػة األمػ  األسػةم ن اسػ قةار اجمل  ػع 

اؼبؤس ػػة القضػػا ية مػػع االسػػ عانة دبؤس ػػات  سػػعت ألػػا أفةادهػػاك ن الرتأليػػة كال  ليػػة األمةيػػة األسػػةلةاألسػػة 
 ا  اتك كيشػ لة الػ لي هبػا الق ؽ اغبنطة ثقافة   ه  إًي  يس األفةاد كي ليالرتأل لة كاإلرشادلة إً  اجمل  ع
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ل صػػػ ح دبثاألػػػة مثػػػل لليػػػاك كم ػػػادئ لامػػػةك مثٌ فبارسػػػ ها ن اغبيػػػاة  ؛مػػػ  أ ػػػل يةسػػػيخ قػػػي  اقػػػ ؽ اإلن ػػػاف
 اؼب ػػ  ل الرتألػػ م كال علي ػػي إً مهػػارات ي ج ػػد ن قػػدرات كاسػػ عدادات حبيػػث ي يػػ ؿ ن ؛اال   اليػػة

 .1معةفية كك دانية كسل آية
نف ػها ألعػد ي  يههػا كي لي هػا ألػدكر آػل يلقػاي ربقػق األمػ  مػ   في  شيع األسةة أكألةاي للى ذل   

ل الػدكر الرتألػ م الػ م ثػاقػرتاح مبػ ذج يبكيبتػ   ؛اسػ  ةارها ن ال ػعي كراي  كم ػؤكلي س م  أفةاد األسةة فةد
يثقيػػف األزكاج أبدكارهػػ  اؼب  ثلػػة ألثقافػػة اغبقػػ ؽ كال ا  ػػات دامػػل األسػػةة مػػ  يقػػـ  ألػػس متايػػب اإلصػػبلح 

 م  مبلؿ الطتل اآليت:
 

 النموذج ادلقًتح
 لتمينيل الدور الًتبوي دلشروع اإلصالح يف مكات  اإلصالح

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
هػػػي سياسػػػة يةأل لػػػة قا  ػػػة للػػػى  ؛هػػػ ه اؼبتايػػػبل ػػػل قػػػـ  لليهػػػا لكاعبػػػدلة للػػػ آة أف ال ياسػػػة الػػػيت 

االسػ عانة مػ  مػبلؿ دا ػةة قاضػي القضػاة  ال م أقةيػسرتأل م الةهاج اؼب يبثلها؛ يةأل لة مدركسة  مشك أسا 
ق صادلة؛ كال تامػل ن مػا كاال كالقان نيةكاال   الية ؼب خصصا كذكم اػبية ن العلـ  الطةلية كالرتأل لة ل

ن ي ليػػػػػة األسػػػػػةك كيغيػػػػػ   ألغيػػػػػة ربقيػػػػػق األهػػػػػداؼ اؼبةطػػػػػ دة أليػػػػػةه  ن كضػػػػػع مةهػػػػػاج م ةاسػػػػػق م تامػػػػػل؛
ال ػػػػل آيات اػباطئػػػػة الػػػػيت سبارسػػػػها ألعػػػػض األسػػػػة دامػػػػل اجمل  ػػػػع األردُ؛ ايػػػػث إف هػػػػ ا اؼبةهػػػػاج الرتألػػػػ م 

                                                           

 أل صةؼ آ  . 22: ص1انظة : ك يعلي  ثقافة اغبق كاؼب اطةةك ل د اجمليد االن صارك ط-1

بالتعاون مع  مكاتب اإلصالح
 المؤسسات التربوية

 هاوواجبات سر األ قيم حقوق

ا من وواجباته األسر  مهارات حقوق
 خالل القيام باألدوار المنوطة

 ترسخ

 استخراج

تفاعل وجداني إيجابي باألدوار  باألدوار المنوطةالوعي المعرفي 
 المنوطة

تها وممارساألدوار استعداد عملي لتعزيز 
 بعد ذلك
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سػػػرتاييجيات اال ك ػػػ لا كهػػػداؼلةاصػػػة مه ػػػة ي ضػػػ  : األقا  ػػػة للػػػى م تاملػػػة  ةأل لػػػةيمشػػػة  ل ضػػػ  
.كأم ان  كنطشة يةأل لةكاأل  ال قِ 

ن اػػاآ  الطػػةلية األردنيػػة؛ ألهػػداؼ الػػيت ي ػػعى إليهػػا مدلةلػػة اإلصػػبلح كال  فيػػق األسػػةم ف ػػثبل ا 
 يق   إً ق  ا:

 :1كهي األهداؼ العامة لدا ةة اإلرشاد األسةم - أ
 اغبد م  ااالت الشبلؽ كال فت  األسةم. -
 األطفاؿ م  اآلاثر ال ل ية للةاالات األسةلة.ضبالة  -
 ي لية األسة لإلدارة الةا ية لل طتبلت األسةلة. -
 يقص  أمد ال قاضي ل  ف  اعبهد كال تلفة كال قت للى اؼب قاضا. -
 :2كهي األسةم اإلصبلحاألهداؼ اإل ةا ية لدا ةة   - ب
لل يت ػػػػة الطػػػػةليةك كحبػػػػث : كذلػػػػ  ألدراسػػػػة اغبػػػػاالت األسػػػػةلة الػػػػيت يعػػػػةض ةلبل يػػػػ ؼاهػػػػدأ -

دقيقانك كالع ل للى لبل هاك كازباذ اغبل ؿ البلزمة الػيت ي ػالد للػى زكاؿ  أس اهباك كيطخيصها يطخيصا ن
 أس اب اؼبطتلة.

  ضػػػيح كي ليػػػة الةػػػاس للقػػػ انا كال طػػػةلعات الػػػيت ذبةػػػب األسػػػةة كمطػػػتبلت آ: ةؼ كقا يػػػاهػػػدأ -
ي ة ككا  اهتػػا؛ كذلػػ  مػػ  مػػبلؿ الع ػػل مػػع األشػػخاص م ػػ ق لية كإرشػػاده  إً آيفيػػة ألةػػاي األسػػةة ال ػػل

 ال ل  للى كش  الاكاج.
: أل قػػدِ اؼبع نػػة كالةصػػيية القان نيػػة ن ؾبػػاؿ األاػػ اؿ الطخصػػية ؼبػػ  لةلػػدها مػػ  ةؼ إرشػػادلاهػػدأ -

 اعبة اك كاطبلله ا للى اقه ا الطةلي كالقانُ  ألعيدان ل  الغل  كاإلفةاط.
ال  ليػػة اجمل  عيػػة ألقضػػااي األسػػةة؛ كذلػػ  مػػ  مػػبلؿ اسػػ خداـ  ع ليػػاتكسبثلهػػا ال: ةية  لػػ أهػػداؼ -

 كسا ل اإللبلـ كيةظي  الدكراتك كالةدكاتك كاؼبؤسبةاتك كإصدار اؼبةط رات اليت يةاقش قضااي األسةة.
أما ا  ل العل ي ال م ال  ديس اؼبتايب ن مطةكلها اإلصبلاي؛ فقد ان هج هنجان كسػشان؛ لع  ػد 

مي كالعةيب؛ م  فتة كمةػاهج يصػلح لتػل زمػاف كمتػافك لإلضػافة إً العلػـ  اغبدلثػة للى اؼبتة ز اإلسبل
الػػػيت أثػػػةت ن هػػػ ا اؼب ضػػػ ع؛ سػػػ اي لألسػػػاليب أـ لل جػػػارب الػػػيت ي افػػػق اػػػدكد الطػػػةلعة اإلسػػػبلمية كال 

 .3يعارضها؛ أل صفها أمثلة صاغبة لبلس فادة مةها
ا ل علػػق أبصػػ ؿ في ػػن مادهتػػا العل يػػة كمةا عهػػا ال  ػػدت للػػى ؿب ػػ ل لل ػػي يضػػ   اؼبعةفػػة فهػػي  

آ ةا ػػػػع أساسػػػػية الألػػػػد مػػػػ  معةف هػػػػا   ؛كقػػػػان ف األاػػػػ اؿ الطخصػػػػية األردُ ةاألردنيػػػػالطػػػػةلية ااآ ػػػػات 
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ة كاالطػػػبلع لليهػػػا مػػػ  ق ػػػل اؼبصػػػلح األسػػػةمك لإلضػػػافة إً ا ػػػ ل العل ػػػي الػػػ م ل علػػػق ألعلػػػـ  الطػػػةلع
لػ ا  ك كاالس فادة ميات م  اآلمةل  ن أسػل ة للػ مه  كأتصػيلها؛كالةفا كاال   اع كمهارات االيصاؿ

 يقيػق ل دكف نقصػاف؛ لقيػاـ ألع لػساالػ رش كالػدكرات ال درل يػة الػيت هتيػئ اؼبصػلح األسػةم  اؼبتايب لقدت
 فيػق األسػةمك دأللػـ  اإلصػبلح ك كمةهػا؛ كرشػة هتيئػة ألضػاي اإلصػبلح كال إقبازالفاللية اؼبقص دة للى أا 

ك كآيفيػة ال عامػل مػع ال تة ل  يػا ) TOT(ك كألػةانمج يػدرلب اؼبػدرألااألسةمك دكرات مهارات االيصػاؿ
 .اغبدلثة

؛ فقػػػػد سبيػػػػا الع ػػػػل ن سػػػػرتاييجيات كاألنطػػػػشة اؼب  عػػػػة ن ربقيػػػػق األهػػػػداؼ اؼبقصػػػػ دةاإل كللةظػػػػة إً
كنػػػػة االسػػػػرتاييجيات كال سػػػػا ل كاإل ػػػػةايات كاآلليػػػػات كال  فيػػػػق األسػػػػةم دبة  متايػػػػب اإلصػػػػبلح كال سػػػػاطة

اؼب ػػػ خدمة؛ ايػػػث إف اؼبتايػػػب غػػػ  ملامػػػة لألصػػػ ؿ اإل ةا يػػػة القضػػػا يةك كق الػػػد اؼبةافعػػػات؛ فبػػػا لعشػػػي 
) ن كا  ػػػات العضػػػ  مػػػ  يعلي ػػػات 10؛ لػػػ ل  نصػػػت اؼبػػػادة(1مةكنػػػة كأروبيػػػة إضػػػافية لع ليػػػة اإلصػػػبلح
األسػل ب الػ م لػةاه ان يػان ن ربقيػق الصػلح ألػا أطػةاؼ الةػااعك  ألضاي اؼبت ب للى:" للعض  أف ىب ػار

ك كمػػػػ  هػػػػ ه االسػػػػرتاييجيات 2للػػػػى أف ل فػػػػق مػػػػع الطػػػػةلعة اإلسػػػػبلمية دبػػػػا لق ضػػػػيس ل ليػػػػة ربقيػػػػق الصػػػػلح"
 : كالشةا ق اؼب  عة

ك زلػةشةا ق اؼب  عػة مػ  ق ػل اؼبصػلح أثةػاي فبارسػة اإلصػبلح ألػا األطػةاؼ اؼب ةاالسرتاييجيات ك اإل أكالن:
  :3كمةها

 قا  ػة مهةيػة لبلقػة ل ةػاي؛  حاإلصػبل ل ػةعب اؼبصلح ق ل م  األكلية ك كال هيئة4اس ق اؿ الدل ل -
؛ كذلػ  ن  ػ  ل  ػ  للةااػة ن غػةؼ مؤثثػة أباثث مةػٌا اإلصػبلح كلضػ  الةػااع طػةن ألػا الثقػة للػى

 .5لضفي    م  ال دلة
 كيطخيصػػػها اػػػل اؼبطػػػتبلت القا  ػػػة ال قػػػ ؼ للػػػى اؼبطػػػتلة كربدلػػػدهاك إسػػػرتاييجيةاسػػػ خداـ  -

كربليلهػاك كصبػػع اؼبعل مػػات لل أآػد مػػ  صػػية الفةضػيات الػػيت قػػد لضػعها اؼبصػػلحك كيف ػػ هاك لل صػػ ؿ إً 
   6ال ؿ ي الد للى إهناي اؼبطتلة القا  ة

                                                           
 مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم مش لة ألدهتا دا ةة قاضي القضاةك أل صةؼ -1
 .4ك ص2014يعلي ات ألضاي متايب اإلصبلح كال  فيق األسةم ل ةة  -2
 20 -14لل ق ؼ للى االسرتاييجيات اؼب  عة ألطتل مفصل انظة: دليل اؼبصلح األسةمك ص - 3
كلل ق ؼ ن إ ةايات اس ق اؿ الدلاكل م  قاضي ؿبت ة ال دالة إً قاضي اإلصبلح مث إً اؼبصلح ألطتل مفصل انظة: يعلي ات  -4
 .4ك ص2014لضاي متايب اإلصبلح كال  فيق األسةم ل ةة أ
 انظة: مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم مش لة ألدهتا دا ةة قاضي القضاةك أل صةؼ -5
 انظة: مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم مش لة ألدهتا دا ةة قاضي القضاةك أل صةؼ -6
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 الة  لػة كال ػةة التػِة القػةاف مػ  الطػةلية للةصػ ص االسػ دالؿ هبػا كلقصػد :الدلةيػة اؼب ػاندة -
 مػع ال عامػل كأسػاليب الػاك ا ككا  ػات اقػ ؽ ي ػا الػيت آالةصػ ص ؛لإلصػبلح اؼب علقػة الطػةلفة

 .أليةه ا يشةأ قد اليت اػببلفات
 ال ي يػة الػاايرات لػ  ل ػارة هػ  :كاؼبعةفيػة كال  دانيػة اؼبادلػة(اال   اليػة كاؼب ػاندة الػ ايت العػبلج -
 آػاف إذا سػي ا القاضػيك مػ  إبذف اؼب قاضػا لػؤلزكاج األسػةم اؼب  ػس هبػا لقػـ  الػيت الةظبيػة كغػ  الةظبيػة
 ظػةكؼ مػ  ل ا ه نس دبا ؽب  كاؼب اندة الدل  يقدِ هبدؼ اػباصة االا يا ات ذكم م  أشخاص هةاؾ

 صع ة كأكضاع
 طةح مبلؿ م  إهباأليةك لقبلنية أفتار إً اؼبغل طة األفتار يعدلل للى القا   :العقبلُ العبلج -

 كاقػ ؽ الاك يػة العبلقػة مػع ال عامػل آيفيػة اػ ؿ الػ عض لع ةقهػا الػيت اػباطئػة األفتػار اػ ؿ ؿباضػةات
 .اآلمة للى الشةفا آبل ككا  ات
 صبيػع لػ  كال ع ػ  لل يػدث لػؤلزكاج الفةصػة إباتاػة اؼبصػلح لقػـ  ايػث :االنفعػاٌ ال ةفػيا -
  ل ػات ل ػل طةلػق لػ  كذلػ  ايػاهت ك ن مطػتلة ؽبػ  ي ػ ب أبهنػا لطػعةكف الػيت كاألاػداث أفتػاره 
 .االسرتماي للى ي الده  اؼبطارآا لؤلزكاج سبارل  ل ل كألضا ادا للى زك ا لتل انفعاٌ يةفيا
 كلةضػها اؼبطػتلة صػااب الطػخص ايػاة كاقػع مػ  م اقػف اسػ عةاض لػ   ايػث :دراما  ال ػيت -
 ال عػد لة جػس مػا طةلػق لػ  الدامليػة الصةالات م  اؼبطتلة صااب ربةلة هبدؼ كذل  سبثيليك أبسل ب
 .اآلمةل  مع طي ة لبلقة كإقامة ذايس كفه  االس  صار للى كم الديس االنفعاٌ ال ةفيا م  ال  ثيلي
 الةا ح اغب ار أسل ب مبللس م  ل ا سبثيلي ا ار إب ةاي األزكاج لقـ  أف كه  :كاؼبةاقطة اغب ار -
 لل يػة ألشةلقػة لتػ ف كاف اػبصػ مة لػ  ألعيػدا اغبقيقػة إً كال صػ ؿ كاألفتػار اآلراي ي ػادؿ ااػرتاـ كآيفيػة
 .اقةالية
 فارغػاك ل قػى كاآلمػة آةسي للى الاك ا ااد هبلا آةسيا كضع ل   ايث :الفارغ التةسي -
 مػا ألػ آة الػاكج في دأ اآلمة الشةؼ لليس هبلا الفارغ التةسي أف اعبال ة الاك ة أك اعبالا للاكج فيهيأ
 كل قػى فارغػا آػاف الػ م التةسػي للى الاكج فيجلا األمة ليعتا مث لطايك ما كلشلب زك س م  لعانيس

 للػةدك في ػدأ اؼبشالػب لػس ك هػت قػد الػ م الاكج ه  انس للى نف س للى للةد في دأ فارغا اآلمة التةسي
 أليػاف الفةيػة هػ ه مػ   كاؽبػدؼ زك ة كمةة زكج مةة اعبة ا دكر أللعب لقـ  الاك ة أك الاكج أف كلبلاظ
 كسػل ؾ أل ػل آس كليػان  أآثػة الاك ػة أك الػاكج ذبعػل أهنػا آ ا اؼب ا هةك للى القدرة يق لة مث ال فت  آيفية

 .اآلمة الطخص
 األشػخاص لػدل كيعالػاه كيق ل ػس االهبػايب ال ػل ؾ دلػ  مبلؽبػا م  ل   اليت الع لية كه  :ال عالا -
 يش يق م  ل  فيدكف ال ل  لؤلزكاج اعب ا ا ألعض يقدِ مبلؿ م  كذل  ألسك اؼبةغ ب غ  ال ل ؾ كإزالة

 .الي مية اياهت  ن اليانمج
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كذلػػػ  لل عػػػةؼ للػػػى الة ػػػاذج ال ػػػ لٌة ن ال يئػػػة كاالق ػػػداي هبػػػاك مػػػ  مػػػبلؿ  :كاالق ػػػداي ةالة   ػػػ -
كاإلرشػاد لةض ألعض الة اذج م  األزكاج الصاغبا كلةض مبػاذج مػ  ال ػةة الة  لػة الطػةلفة ألغيػة ال   يػس 

 كااآاة.
اثنيػػا: األنطػػشة الػػيت يقػػـ  اؼبتايػػب ألةلالػػة اؼبدلةلػػة ن دا ػػةة قاضػػي القضػػاة كزبػػدـ ألضػػاي اإلصػػبلح 

 .1األسةم كفئات اجمل  ع
ايػػث إف الع ػػل الػػ م يقػػـ  ألػػس اؼبتايػػب ن اؼب لتػػة األردنيػػة ل ػػارة لػػ  مطػػةكع إصػػبلاي األسػػةم؛ 

األسػػػة كيػػػدرلب اؼبق لػػػا للػػػى الػػػاكاجك كمػػػا لصػػػيب ذلػػػ  مػػػ  ل تثيػػػف اعبهػػػ د ال قا يػػػة اؼب  ثلػػػة أل   يػػػس 
االس فادة مػ  العلػـ  ال تة ل  يػة اغبدلثػةك كالػيت زبػدـ ألػدكرها رسػالة اؼبدلةلػة ن صػيانة األسػةةك إضػافة إً 
يتثيػػف اعبهػػد العبل ػػي الصػػييح اؼبػػدركس ل لػػ  الظػػ اهة اؼب ػػ يدثة اؼبةي شػػة لألسػػةة ق ػػل أف يصػػل إً 

ؼب ػػ فيلةك ن ال ػػعي اغبثيػػث لليفػػاظ للػػى األسػػةةك كصػػيان ها مػػ  االكبػػبلؿ جبهػػد م ػػ كؿ مةي ػػة الظػػاهةة ا
ض   م  م  ازف مع اغبفاظ للى اق ؽ أفةادها ن اغبياة الصيية كاؼب  قةة كاآلمةة القا  ة  للػى رلالػة 

 .2اق ؽ آل أفةادها ككا  اهت 
اآ  الطػةلية ن ربقيػق األهػداؼ أما آيفية اغبت  للػى مػدل قبػاح ل ػل اؼبتايػب اإلصػبلاية ن اػ

الػػيت  ال قػػِ  الق لػػي كال ةػػا ي كاػب ػػامي اتفيتػػ ف مػػ  مػػبلؿ ل ليػػ اؼبقصػػ دة ن ال  ليػػة كيعػػدلل ال ػػل ؾ؛
ك كالػيت هتػدؼ إً يقـ  هبا الدا ةة م  أ ل ال أآد م  فاللية مطةكع اإلصبلح ن اؼبتايب دامل اؼب لتػة

كرآػػػين األسػػػةل ماصػػػةك أك معةفػػػة مػػػدل يقػػػدـ  كألسػػػةة لامػػػةإاػػػداث يغيػػػ ات معيةػػػة مةغ ألػػػة ن سػػػل ؾ ا
؛ حبيػث لةظػة إً ال قػِ  للػى أنػس نظػاـ آلػي ل ضػ   اؼبتايب كب  األهداؼ اؼبةاد ربقيقهػا مػ  ق ػل الػدا ةة

ل ليات ال قِ  الفةلية م  يقيي  ؼبطةكع اإلصبلحك كيطخيص ؼبظاهة القػ ة كمػ اط  الضػعف ن ل لهػاك 
ا مع ال غ لة الةا عةك مث إصدار اغبت  للػى اؼبتايػب كل لهػا مػ  أ ػل ال صػييح كقياس آ يك كم األعة ؽب

؛ كال صػػ لب ن يةفيػػػ  ل ليػػػات اإلصػػػبلح كمطػػػارلعها اجمل  عيػػػة الػػػيت يقػػػدمها كيعػػػ د للفا ػػػدة للػػػى اجمل  ػػػع
يػػاالت الػػيت را عػػت متايػػب لل كن ػػا جإاصػػا يات  لػػ ل  ي ػػعى الػػدا ةة إً ل ػػل يقةلػػة سػػة م ل ضػػ  

 :3كم  ه ه اإلاصا يات كمدل ربقيقها لؤلهداؼ اؼبشل ألة؛ اإلصبلح
 2017خالل عام  األسريو الوساطة و التوفيق   اإلصالحنتااج احلاالت اليت رااعت مكات  

                                                           

 شلب الثاُ م  ه ا اؼب يثسي   اغبدلث ل  األنطشة ن اؼب -1
 مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةمك مش لة ألدهتا دا ةة قاضي القضاة. -2
ك دا ةة قاضي القضاة األردنيةك مدلةلة 2017ن ا ج اغباالت اليت را عت متايب اإلصبلح  ك ال ساطة ك ال  فيق األسةم مبلؿ لاـ  -3

 اإلصبلح األسةمك
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ايػػث إف إصبػػاٌ اغبػػاالت الػػيت را عػػت متايػػب اإلصػػبلح كال  فيػػق األسػػةم للػػى م ػػ  ل اؼب لتػػة 

االة؛ كقد آاف لدد اغباالت الػيت ا فيهػا الصػلح ضػ   ) 19597آاف لددها(ـ؛  2017لعاـ األردنية 
%ك كاغبػػاالت الػػيت اصػػل فيهػػا الصػػلح دكف أم 50أم مػػا لعػػادؿ  ؛االػػة )9893( ايفاقيػػة ألػػا الشػػةفا

االػػة أم مػػا ) 4437(الػػيت يعػػ ر فيهػػا الصػػلحاغبػػاالت %ك ك 22أم مػػا لعػػادؿ  ؛االػػة )4238( ايفاقيػػة
أم  ؛االػة )842(  سػةة 18دكف كالػيت ح فيها اإلذف للػاكاج اليت مةأما اغباالت % فق ك ك  23لعادؿ 

أم مػػػا  ؛االػػػة) 187( سػػػ  18اغبػػػاالت الػػػيت ي يبػػػةح فيهػػػا اإلذف للػػػاكاج دكف  كأمػػػ ان %ك 4مػػػا لعػػػادؿ 
 %.1لعادؿ 
 وسيلة ااتماعية لتحقيق األمن األسري.مكات  اإلصالح ادلطل  اليناين:       

الػيت يػدل  إً أمػ  األسػة كاسػ قةارها ؼبػا لرتيػب لليهػا مػ   اؼبليػةة اجمل  ػع كآ ا ذآة سػاألقان أف اا ػ
أمػػ  اجمل  ػػع كاسػػ قةاره؛  ػػايت فتػػػةة ضػػةكرة إنطػػاي مؤس ػػة مػػػ  مؤس ػػات اجمل  ػػع  لئلصػػبلح كال  فيػػػق 

الةاالػات كاػببلفػات  كايػث إف ؛م  اس  ل عى إً ال ش ر كاالزدهػار ا   الي ن يج ل ت ل األسةم؛ 
 .1ن ربقيق ذل  ان آ   كلا قان    ان سل ي ان األسةلة ؽبا أتث  

شػعاران ؽبػا؛ اةصػت دا ػةة قاضػي  اؼبتايػبس يػكانشبلقا م  شعار (الرتاضي ق ل ال قاضػي) الػ م ازب  
ك كاغبػػد مػػ  ن األسػػةةاألسػػةلةك كأتمػػا ال ػػ ل الػػيت ربػػد مػػ  يفػػاق  الةاالػػات  اػببلفػػاتالقضػػاة للػػى اػػل 

اسػ قةار أفػةاده دامػل األسػة األردنيػة؛ ن مةػس كاسػ قةاره ألضػ اف  لدد ااالت الشبلؽ ن اجمل  ػع األردُ؛
 2؛ م  مبلؿ:األسةم كال  فيقإبنطاي متايب اإلصبلح كال ساطة  ان ايث أصدرت قةار 

                                                           

 142-141الطةلي ن إصبلح األسةةك القـة ك  انظة: دكر القضاي -1
 5-4: ص2017انظة: ال قةلة ال ة م ألل اؿ مت ب اإلصبلح األسةم / إرألد  -2

50% 

22% 

23% 

4% 

1% 
 صلح باتفالٌة

 صلح بدون اتفالٌة

 تعذر الصلح

سنه  18حاالت إذن زواج دون 
 التى منح فٌها االذن

سنه  18حاالت إذن زواج دون 
 التى لم ٌمنح فٌها االذن
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ليػة ييص ي  ألةكش ر ماص لؼبت ب؛ وب  م للى اؼبعل مات األساسية ا ؿ اؼبت ب األهداؼك ك  -
 الع لك كمصا ص كماااي اؼبت ب كغ ها م  اؼبعل مات اليت ي ضح رسالة اؼبت بك كزبدـ اعب ه ر.  

سػػػةة  18 -15إلػػػداد اغبقي ػػػة ال درل يػػػة لل ق لػػػا للػػػى الػػػاكاجك كهػػػي إ  ارلػػػة ؼبػػػ  هػػػ  مػػػا ألػػػا  -
ا الػيت يقػـ  سةة مش ية؛ كقد يض ةت ي لية اؼبق لا للى الاكاج أبس 18مش يةك كام يارلة ؼب  ه  ف ؽ 

هبػػا العبلقػػة الاك يػػة األ ػػداي مػػ  مػػا ق ػػل الػػاكاج ن أسػػا ام يػػار الػػاك ا لتليه ػػاك كالعبلقػػات القا  ػػة ألػػا 
أفػػةاد األسػػةةك كآػػل مػػا ل علػػق لغبيػػاة األسػػةلة سػػ اي ن اجملػػاؿ الػػدلينك الرتألػػ مك اال   ػػاليك االق صػػادمك 

 .  1القانُ  كغ  ذل 
لعقػػػػد دكرات ن الػػػػدأللـ  اؼبهػػػػين ن  ؛الطػػػػةلي ك امعػػػػة  ػػػػدارا لقػػػػد ايفاقيػػػػة ألػػػػا اؼبعهػػػػد القضػػػػاي -

سػػػالة م ة لػػػة ألػػػا اعبانػػػب 100اإلصػػػبلح األسػػػةم ن إرألػػػد كالارقػػػاي كل ػػػاف يضػػػ ةت ؿباضػػػةات دبعػػػدؿ 
أكال للػى إصػبلح نف ػس  قػادرنطػاي  يػل كالػي مػدرب إل ؛الةظةم كال درلب الع لي ن متايب اإلصبلح

اؼب ػػدرب ك كل ػػ شيع ك كوب ػػد فيهػا اػبػػبلؼألسػػة الػػيت لقػػع فيهػا الةاالػػاتاأسػػةيس اثنيػػان؛ مث إصػبلح كإصػبلح 
ن سػػػػ ؽ الع ػػػػل ن متايػػػػب اإلصػػػػبلح كاالس طػػػػارات األسػػػػةلة  االسػػػػ فادة مةػػػػسمػػػػ  مػػػػبلؿ هػػػػ ا الػػػػدأللـ  

   2 اغبت مية كاػباصة.
لقػػػد دكرات يدرل يػػػة ككرش ل ػػػل ك ل ػػػات ا ارلػػػة لؤللضػػػاي كغػػػ ه  مػػػ  اجمل  ػػػع الػػػي لةطػػػة  -
 ك الت يطةج ك دكرة اؼبق لا للى الاكاج .   TOTت ب كرسال سك كمةها دكرة فتةة اؼب
لقػػػػد نػػػػدكات كؿباضػػػػةات مػػػػع مؤس ػػػػات اجمل  ػػػػع اؼبػػػػدُ ن اؼب ػػػػا د كاعبامعػػػػات كاعب عيػػػػات   -

ال ش لية؛ م  أ ل نطة فتةة اؼبت ب كرسال سك كزايدة ال لي أبنبية األسػةة ك كنطػة ثقافػة اغبػ ار مػ  لب 
ك لإلضػػافة إً طػػةح م ضػػ لات هتػػ  األسػػةة مةهػػا أسػػا االم يػػارك كاغبقػػ ؽ كال ا  ػػاتك العػػبلج ال قػػا ي

 م ػ  ل ؿبافظػة إرألػدعلػى فكمػ  األمثلػة  ؛األسةةك كيةألية األألةاي كغ ها م  اؼب ض لات اؽبامػة تكاق صاداي
ا لقػد دكرة ن اإلصػبلح األسػةم ن صبعيػة مؤس ػة الاآػاة األمةلتيػةك كمةآػا فاط ػة ن الل لتة األردنية؛ 

ك كأللدلة ارألد التيل كمةاآا قةينية أمةل.   الاهةاي الثقان ن ل اي الشي ةك كصبعية الع ف القانُ 
لقػػػػد ا   الػػػػػات دكرلػػػػة للعػػػػػاملا ن اؼبت ػػػػب مػػػػػ  اإلدارلػػػػا كاأللضػػػػػاي ؼبةاقطػػػػة األػػػػػةز القضػػػػػااي  -
  جدات كيقيي  الع ل آل س ة أشهة . كاؼب 

إنطاي قالة ماصة للةدكات كااضةات ي ػ خدـ مػ  ق ػل األلضػاي كدا ػةة قاضػي القضػاة ايػث  -
لعه  ؛ مػػػ  أ ػػػل رب ػػػا ل لهػػػ  مػػػ   هػػػة كإقامػػػة مطػػػار ا لقػػػد دكرات للعػػػاملا ن دا ػػػةة قاضػػػي القضػػػاة

 . ال  ل لة ن اجمل  ع الي
                                                           

 را ع: ألةانمج اقا ب إلداد اؼبق لا للى الاكاجك دا ةة قاضي القضاةك األردفك مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةمك. -1
اإلصبلح كاإلرشاد األسةمك معهد القضاي الطةلي ك امعة  داراك اليانمج ال درليب ال اسع/ ل اف ك  را ع: ك الدأللـ  اؼبهين ن -2

 كاليانمج ال درليب العاشة/ إرألدك الدأللـ  اؼبهين ن اإلصبلح كاإلرشاد األسةمك مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم.
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 صبلح األسةم.مطارآات إذالية م خصصة ن اإل -
إنطػػاي مت ػػب كاسػػ دل  إلبلمػػي لقػػـ  أل غشيػػة نطػػاطات اؼبت ػػبك كلقػػدـ رسػػال س لل ج  ػػع الػػي  -

ك كاس غبلؿ ش تة االنرتنت لةطة فتةة اإلصبلح ألا الةاس م   هة كألػث نطػاطات كالدٌك ألص رة ال قة
 .اؼبت ب م   هة أمةل
 األمن األسري.وسيلة قانونية لتحقيق مكات  اإلصالح ادلطل  الينالث: 

الع ػػل اؼب اشػػة ن اإلصػػبلح لػػ   مػػ  مػػبلؿ متايػػب اإلصػػبلح اؼبة طػػةة ن مةػػاطق اؼب لتػػة؛ كيعػػد إف 
ه ه اؼبتايب اتألعة لل ؤس ات القضا ية الطةلية اليت مػ  مه اهتػا اغبتػ  القضػا ي كال ةفيػ م ألػا األسػة 

اسػ قةار أسػةم ن اجمل  ػعك لػ ا فهػي ةاي كق ع اػبص مات؛ إال أنس لقع للػى آاهلهػا لػبي آ ػ  ن إهبػاد أث
ي اه  كألطتل آ   ن ل لية اإلرشاد األسػةم ماصػة ن انايػة إصػبلح ذات ال ػاك ك رغػ  أف اؼبطػةع ي 

ك ال يعػدك أف ات ػة ال دا يػةل ليػة الصػلح الػيت لقػـ  هبػا قاضػي  إال أف لغفل م ػألة الصػلح ألػا الػاك ا
ال ركح فيػػػسك إذ ل ل ليػػػة الصػػػلح ألػػػا  كن اغبقيقػػػةقيػػػد ألػػػام  ؿبػػػدد ال يبتػػػ  ذبػػػاكزهك يتػػػ ف إ ػػػةايان شػػػتليا ن

ق ػػ  مػػاص لع ػػػين هةػػػاؾ أف لتػػ ف  مػػ  الضػػةكرم ل  آػػػافك لػػ كصػػيان صبػػيبلن  آافيػػػان   الػػاك ا ي شلػػب كق ػػان 
اؼبصػلح ايػث إف ال اػببلفات الاك يػة؛  ىف لل  ف مدرأل  أمصا ي كلقـ  ألسك كلعشيس كق س الصلح دب ض ع

ألع ػػل اغبت ػػا اؼبة خ ػػا مػ  ق ػػل القاضػػي إال أف دكره أآثػػة فعاليػػة مػػ  اغبت ػػا؛  لقػػـ  ن هػ ه اؼبتايػػب
يك ن اػا أف اغبت ػا ل ػدأ ل له ػا ألنس لقـ  ألع ل اإلصبلح ق ل يش ر اػببلؼ أثةاي إ ةايات ال قاض

ألعد اس يتاـ اػببلؼ ن دلاكل الطقاؽ كالةااع ن يمة مش ة مػ  مشػ ات ال قاضػي ق ػل الةشػق حبتػ  
 .  1فةلق ألا الاك ا م  ق ل القاضيال 

كاؼبلفت للةظة أف ل ل اؼبصػلح لتػ ف ن اػل اػببلفػات كاالس طػارات األسػةلةك كآػل الػدلاكل الػيت 
ي علق لألسةةك كاليت رباؿ إً اؼبت ب م  ق ل ات ة ألضانك كه ا مػا ال لقػـ  ألػس اغبت ػاف؛ ألف ل له ػا 

 لق صة للى دل ل الطقاؽ كالةااع فق . 
متايػب اإلصػبلح  كال سػاطة كال  فيػق  إل اؿإف إصباٌ ف ؛ ب إاصا يات دا ةة قاضي القضاة اك 

 ـ هي.7201دامل اؼب لتة مبلؿ لاـ للياالت اليت يةا عها األسةم 

                                                           
)ك 36) م  قان ف األا اؿ الطخصية األردُ كيعدلبليس رق (126يةك را ع اؼبادة( لل ق ؼ للى يلية ل ل اغبت ا ن ااآ  الطةل -1

. كلل ق ؼ للى الفةؽ ألا ل ل اؼبصلح كات  ن القضاي الطةلي انظة: القيَّ  16-15ك دا ةة قاضي القضاة األردنيةك ص2010لعاـ 
 .21ة ن ااآ  الطةلية األردنيةك را دة مالد نص اتك صالرتأل لة اؼب ض ةة ن يلة ال يتي  ألا الاك ا كيش يقاهتا الرتأل ل
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كمػػع اؼبةكنػػة الػػيت ي صػػف هبػػا ل ليػػة اإلصػػبلح؛ إال أف ل ػػل اؼبصػػلح لتػػ ف ضػػ   أنظ ػػة للػػى شػػتل 
 .1ق ل الدا ةةك كهبب لليس أف لل ـا هبام اد قان نية مةص ص لليها م  

 متايػػبايػػث إٌف القاضػػي وبيػػل الػػدلاكل لمػػ بلؼ أن الهػػا ق ػػل ال ػػ  فيهػػا ا ػػب األصػػ ؿ إً  
ثبلثػا ل مػا  ال ي جػاكز اإلصبلح دامل ااآ  الطةليةك آل ه ا ل   ألعد أف يعشي ات ة اؼبت ػب مهلػة

صلي ف األلضاي اؼبة خ  ف مػ  ق ػل دا ػةة قاضػي القضػاة آػل لبلن هاي م  الةظة إً اغبالة؛ ايث ل  ؿ اؼب
اعبهد لئلصبلح ألا الاك ا ق ل أف ل  يت  اػببلؼك كيتطف األسةار الاك ية أماـ القاضػي كآػل مػ  
وبضػػة اعبل ػػة العلةيػػة لةػػد القاضػػي؛ فيصػػعب ألعػػدها ل ليػػة اإلصػػبلح ألف سػػرت الػػاك ا قػػد فضػػح أمػػاـ 

 اعب يع.
ليػػة اإلصػػبلحك كي ػػا أف لقػػد الػػاكاج ي لتػػ  ؿبققػػا ؼبقصػػ ده مػػ  ال ػػت  فػػإف لجػػا اؼبصػػلح مػػ  ل  

ايفاقيػػػػات  إً كاؼبػػػػ دة كاأللفػػػػة ن ايػػػػاة الػػػػاك ا؛ ان قػػػػل دكر اؼبصػػػػلح إً دكر ال سػػػػي  األسػػػػةم لل صػػػػ ؿ
معةفػة كاسػػعة دبػ اد قػػان ف األاػػ اؿ لػ ل  الألػػد أف لتػػ ف لػدل اؼبصػػلح  ؛لضػ اف اقػػ ؽ األطػةاؼ اؼب ةازلػػة

األطػػةاؼ لةػػدهك ف تػػ ف هػػ ه االيفاقيػػات آػػاغبت  القػػانُ  لتػػ   أم طػػةؼبل لظلػػ  فػػ ؛ردُالطخصػػية األ
ألرتاضػػي الشػػةفا كيصػػادقه ا لليهػػاك "كهػػ ه االيفاقيػػات الػػيت يػػةظ  ن متايػػب اإلصػػبلح كلصػػادؽ لليهػػا 

إذ لعػػػدها قػػػان ف  -أم لقػػػـ  ألع ػػػل قاضػػػي ال دالػػػة -هػػػي دبةالػػػة اغبتػػػ  القضػػػا ي مػػػ  ايػػػث القػػػ ة كال ةفيػػػ 
يبتػ  طةاػس لل ةفيػ  م اشػةة دكف اغبا ػة إً رفػع قضػااي كاس صػدار أاتػاـ  كال ةفي  الطةلي سةدان يةفيػ اين 

ك كم قػع لليػس مػ  ق ػل لليػس  ػةاي االيفػاؽ م فػق قضا يةك كلةد إمػبلؿ أم طػةؼ مػ  األطػةاؼ أبم ال ػااـ

                                                           
ن: نظاـ متايب  13إً اؼبادة 8لل ق ؼ للى اإل ةايات القان نية ن كص ؿ الدل ل إً اؼبصلح كآيفية ال   هبا را ع م  اؼبادة  -1

 . 4-2ك ص2013ل ةة  17اإلصبلح كال  فيق األسةم رق  

14% 

64% 

13% 

4% 

5% 

 االستشارات االسرٌة

حاالت محالة من المحكمة 
 بإستثناء طالبات الطالق

 حاالت احاله ذاتٌة

طلبات الطالق المحالة من 
 المحكمة

سنه 18طلبات الزواج دون   
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 ضػػػةر اللجػػػ ي إً ؿبػػػاآ  ل ػػػ شيع الشػػػةؼ اؼب الشػػػةفا ن كثيقػػػة االيفاقيػػػة الصػػػادرة لػػػ  مدلةلػػػة اإلصػػػبلح؛
 ".1 يان  ل ةفي  االل اامات ال اردة ن االيفاقية ؛ال ةفي  الطةلي

فػػػإف مػػػ  اغبلػػػ ؿ اؼبقرتاػػػة مػػػ  ق ػػػل اؼبصػػػلح؛ كإذا أصػػػة الشةفػػػاف للػػػى لػػػدـ االيفػػػاؽ للػػػى أم اػػػل 
اؼبةظػ رة ا ػب األصػ ؿ؛ أم  لإً ات ػة لل ػ  للػدل   الدل ل ألعػد آ األػة اؼبصػلح يقةلػةهاؼبت ب لعيد 

آ ػػػػا هػػػػ  مع ػػػػاد لليػػػػس ن أصػػػػ ؿ ااآ ػػػػات كقػػػػان ف األاػػػػ اؿ   لدل  الػػػػأف القاضػػػػي يبضػػػػي ن ال ػػػػ  ن 
 2 الطخصية دامل ااآ  الطةلية األردنية.

ال قليػػل مػػ  اػػدة الةػػااع ألػػا  كهػػ ه اإل ػػةايات القان نيػػة لبليفاقيػػات دامػػل مت ػػب اإلصػػبلح هػػدفها
 كمعػان  اؼب ةازلػة األطػةاؼ يةه ػا أمػاـ اؼبصػلح ألةػاي للػى رغ ػات كمصػاوالةضػا ي ألؽ االيفػاايػث  ؛الشػةفا

كيشػػػ ره أآثػػػةك كاسػػػ يالة الةػػػااع إطالػػػة مػػػدة دكف اللجػػػ ي إً القضػػػاي الػػػ م قػػػد لػػػؤدم ال قػػػ ؼ أمامػػػس إً 
َواَل تَنَسووْواٱ َۡلفََضووَ   {مػػ  ق لػػس يعػػاً:كألػػ ل  ل يقػػق اؼبقصػػ د ك ل ليػػة اإلصػػبلح في ػػا ألعػػد إف أمتػػ 

ووونَْكَم   ٌَ لػػػ   ام صػػػار األمػػػػد الػػػ م قػػػد لشػػػ ؿ أثةػػػػاي ؛  ك كهبػػػ ا اإل ػػػػةاي القػػػانُ  الػػػ دم )237(ل قػػػةةك }بَ
 فيهػػػػاك أم مػػػػبلؼ سػػػػ قةار ألػػػػا األسػػػػة اؼب ةازلػػػػة ق ػػػػل أف يشػػػػ راالمػػػػ  ك األي يقػػػػق إ ػػػػةايات ال قاضػػػػيك ف

يتػػ ف فتػةة الصػلح ألػا الػػاك ا  ك حبيػثالقان نيػة ه ػاال صػ ؿ إً اػل لةضػي الشػةفا مػػع ضػ اف اق قك 
 ألا الاك ا.  األألةاين اؼب  ق ل فبتةة ال يققك ماصة مع ك  د 

كم  إصباٌ ايفاقيات اإلصبلح األسةم اليت سبػت مػ  مػبلؿ متايػب اإلصػبلح كال  فيػق األسػةم ن 
 :1720لاـ  اؼب لتة األردنية اؽبامشية ا ب إاصاي دا ةة قاضي القضاة مبلؿ

 

                                                           
ك كألضا: نظاـ متايب اإلصبلح كال  فيق sjd.gov.joطة كال  فيق األسةمك دا ةة قاضي القضاةك انظة: مدلةلة اإلصبلح كال سا -1

 . 4-2ك ص2013ل ةة  17األسةم رق  
 لل ق ؼ للى آيفية ال   للدل ل را ع: قان ف أص ؿ ااآ ات الطةليةك دا ةة قاضي القضاة. -2
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 خاسبة:
 أواًل:  النتااج: وقد توصلت الدراسة إىل النتااج اآلتية:

:" لبلقػػة أسػػةلة يقػػـ  للػػى ال فالػػل الػػدا   ألػػا أفػػةاد األسػػةة صبيعػػان؛ كالػػيت  لقصػػد لألمػػ  األسػػةم: -
هتيأ لؤلفةاد اغبياة اال   الية كالثقافية كاالق صادلة كالدلةية البلزمة إلش اع اا يا اهت   كماصػة األألةػاي ن 

ال عػػػاكف ألػػػا أفػػػةاد مةااػػػل الة ػػػ  اؼبخ لفػػػةك كي  ػػػ  هػػػ ه العبلقػػػة ل ػػػةك كاؼبػػػ دةك كال ػػػتيةةك كالطػػػ رلك  ك 
األسػػةة ن إدارة شػػؤكهن  األسػػةلةك فبػػا لػػدل  العبلقػػات اإلن ػػانيةك كربقػػق أآػػي قػػدر مػػ  ال  اسػػ  كال عػػاكف 

 "دامل األسةة
متايػػب اإلصػػبلح األسػػةم: " متايػػب اتألعػػة ؼبدلةلػػة اإلصػػبلح كال سػػاطة كال  فيػػق األسػػةم؛ كهػػي  -

 األسػةة مشل يٌ  أ ل م  كالعبل ي ال قا ي األسةم اإلرشاد إً هتدؼك دا ةة قاضي القضاة؛ لمدلةلة ي  ع 
 لتػبل وبفػظ ملػـا رضػا ي كٌدم ألطػتل طةلقهػا يعػرتض قػد الػيت األسػةلة اػببلفػات كاػل كاسػ  ةارهاك

 ".ااآ  ن القضا ية لإل ةايات اؼبةكر إً اغبا ة دكف اق قه ا الشةفا
؛ للةظػة ن القضػااي الػيت ربػ ؿ مػ  أوالً  القضراايةالوسراطة يع ل متايب اإلصبلح للى ؿب رل :  -

؛ للةظػػة ن القضػػااي الػػيت ربػػاؿ إً اؼبتايػػب مػػ  غػػ  طةلػػق اثنيرراً  والوسرراطة اخلاصررةات ػػة إً اؼبتايػػبك 
 القضايك لبلس طارات األسةلةك أك اؼب الدة للى ال الةاالات.

األم  الػػػػدلينك آػػػػةم أبن الػػػػس؛  متايػػػػب اإلصػػػػبلح األسػػػػةم ؽبػػػػا دكر آ ػػػػ  ن ربقيػػػػق األمػػػػ  األسػػػػ -
 اس  ةارها دامل اجمل  ع. كم  مثالفتةمك الرتأل مك اال   اليك كاالق صادم؛ لض اف اس قةار األسة 
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مػ  مػبلؿ ي ليػة األفػةاد  ككسيلة يةأل لة ل يقيق األمػ  األسػةم ن اؼبتايب عد اإلصبلح األسةمل -
مةهػػػاج يةألػػػ م يعلي ػػػي يش يػػػق مػػػ  مػػػبلؿ  ؛  ػػػاتألثقافػػػة األمػػػ  األسػػػةم القا  ػػػة للػػػى ثقافػػػة اغبقػػػ ؽ كال ا

 مدركس ل يقيق األهداؼ لقـ  إبلداده ذكم اػبيات الرتأل لة مصدؽ لليس م  ق ل دا ةة قاضي القضاة. 
مػ  مػبلؿ  ؛تايب كسيلة ا   الية ل يقيق األمػ  األسػةم دامػل اجمل  ػعن اؼباإلصبلح األسةم  -

 ا كي  يههػا إً مػا  لي هػلاالا تػاؾ اؼب اشػة ألفئػات اجمل  ػع  إً ي ػعىكالػيت  ؛األنطشة اليت ي  ةاها الػدا ةة
 فيس اس  ةارلة األسةة.

القان نيػػة مػػ  مػػبلؿ لقػػد االيفاقيػػات  ؛اإلصػػبلح األسػػةم كسػػيلة قان نيػػة ل يقيػػق األمػػ  األسػػةم -  
لألمػػػ  الطػػػع ر  ربقػػػق ؛ حبيػػػث ةالػػػة اغبتػػػ  القضػػػا ي مػػػ  ايػػػث القػػػ ة ال ةفي لػػػةاؼبلامػػػة للشػػػةفا؛ ألهنػػػا دب

مػػػػػػ  يشػػػػػػ ر اػبػػػػػػبلؼ  كال قليػػػػػػل الػػػػػػيت ربٌصػػػػػػل قان نيػػػػػػا؛ لضػػػػػػ اف اغبقػػػػػػ ؽ اؼبادلػػػػػػة كاؼبعة لػػػػػػة ألػػػػػػا الشػػػػػػةفا
 .ه ا؛كام صار ال قت أثةاي إ ةايات ال قاضيألية

اققػػت اؼبتايػػب قبااػػا لهػػةا ن ربقيػػق األمػػ  األسػػةم ن اجمل  ػػع األردُ كالػػدليل ن ػػا ج اغبػػاالت  -
 ل سةة.اليت يقدمها مدلةلة اإلصبلح آ

 ويف ضوء النتااج فقد توصلت الدراسة إىل التوصيات اآلتية:؛ : التوصياتاثنيان 
ال عي لةطة فتةة اؼبتايب ألا الدكؿ اإلسبلمية ؼبا ؽبا م  دكر آ   ن االسػ قةار اجمل  عػيك لػ   -

 طةلق اس خداـ ال سا ل اإللبلمية كاؼبؤسبةات الدكلية كي ادؿ اػبيات ألا اؼبؤس ات دامل الدكؿ.  
هػػػا للػػػى إ ػػػةاي ال يػػػ ث اإل ةا يػػػة الػػػيت يػػػدرس كاقػػػع متايػػػب اإلصػػػبلح كال  فيػػػق األسػػػةم كأتث   -

 اؼبؤس ات اال   الية؛ إلآ اؿ ه ه الدراسة الةظةلة. 
متايب اإلصبلح ك ل  لي ها ألتيفية ال عامل ألػا أفػةاد األسػة  يةظ ها لقد دكرات لؤلسة اؼبشلقة -

الشػبلؽ؛ لتػي ال كقػ ع ألعػد  أف ل صف هبػا األزكاجاليت اصل فيها الشبلؽ لآلداب كاألمبلؽ اليت هبب 
كاغبفػػػاظ للػػى ظبعػػػة األزكاج كلػػػدـ الغي ػػػة ك الاك يػػػة مػػ   هػػػةبلفػػػات اػبألػػا -ا إف ك ػػػدك -لضػػيع األألةػػػاي 

؛ فػػػبل أمػػػةاض نف ػػػية كال ييفظ األمػػػ  كاالسػػػ قةار ألػػػا أفةادهػػػاكالة ي ػػػة ألػػػا الةػػػاس مػػػ   هػػػة أمػػػةل؛ فػػػ
 م  اجمل  ع.أب اضشةالت يضة

 ؛كالرتأليػػػة كاال   ػػػاعلل ة ػػػيق مػػػع آليػػػات الطػػػةلعة كالقػػػان ف مػػػ  ق ػػػل الػػػدا ةة إقامػػػة مػػػؤسبة سػػػة م  -
ماصػػػة أف هػػػ ه اؼبتايػػػب ك  هدفػػػس مةاقطػػػة كاقػػػع األسػػػة كاا اهتػػػاك كم ػػػ ق لها كال يػػػدايت الػػػيت ي ا ههػػػا؛

السػ فادة العل يػة كالع ليػة كألػ ل  ي يقػق ا  اشػةكاؼبا تػاؾ الاألسػة لألػس  اغبقيقػي الػ م سبػة اقػع الي ا س 
 ي ل  ف  األم  األسةم دامل اجمل  ع.الع لاعبانب اعبانب الةظةم ك  ؛ م  مبلؿ رأل ن يف كااد

ال ة ػػيق ألػػا األق ػػاـ كالتليػػات ن اعبامعػػاتك كمؤس ػػات الثقافػػةك كاإللػػبلـك كأندلػػة الطػػ ابك  -
ألطتل أكسع؛ كإ ةاي ال ي ث كالدراسات في ا ل علػق كال رش كاإلف اي كاألكقاؼ لعقد الدكرات كالةدكات 
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القػ م كأساليب كاسرتاييجيات  دلدة كم ة لػة ؽبػا أتث هػا  أل اقع األسة كلة  طةلق اؼبتايب الزباذ كسا ل
 ن ربقيق األم  األسةم ن اجمل  ع.

 قاامة ادلصادر وادلرااع
ك 2017 لاـ مبلؿ األسةم كال  فيق اإلصبلح متايب مبلؿ م  سبت اليت األسةم اإلصبلح ايفاقيات صباٌإ -

 .2018/ 1/1األردفكيقةلة مدلةلة اإلصبلح األسةمك دا ةة قاضي القضاةك 
ك يقةلػػة مدلةلػػة اإلصػػبلح 2017 لػػاـ مػػبلؿ سػػةماأل ال  فيػػق ك ال سػػاطة ك  صػػبلحاإل متايػػب ل ػػاؿإ صبػػاٌإ -

 .2018/ 1/1األسةمك دا ةة قاضي القضاةك األردفك
 كد.طكدار الفتػػػػةد.ـكالقاسػػػػ  ؿب ػػػػ د ألػػػػ  ل ػػػػة ألػػػػ  دمحم ألػػػػ  ل ػػػػة اػبػػػػ ارزمي الاـبطػػػػةمك   أسػػػػاس ال بلغػػػػةكأأل -

 ـ.1979هػ 1399
 كاالسػػ قةار األسػػةم كلبلق ػػس دب ػػ  ل ط ػػ ح األألةػػاي ن اؼبةالػػة الثان لػػة دبيافظػػة القلي أليػػةك كفػػاي دمحم فػػؤاد شػػليب -

ك  امعة اؼبة فيةك مة ؼك مصةك ك آلية االق صاد اؼبةٌا  .7ك ص2000/ل لي / 17اؼبؤسبة الةاألع لبلق صاد اؼبةٌا
 .1979ك 1 د الغين ل  د ك د.ـك دار الفتة العةيبك طاألسةة اؼب ل ة كاألسةة اؼبعاصةةك ل -
 . 1988ك ك د.طألغدادك مش عة ألغداد .األسا الةف ية آلراي اؼباكردم الرتأل لةك صباؿ ا ا األل سي -
األمػػ  اال   اليكمفه مػػس أتصػػيلس الطػػةلي  كصػػل س لؼبقاصػػد الطػػةليةك رشػػاد صػػاو رشػػاد زلػػد التػػيبلُك حبػػث  -

مػػ  اال   ػػالي ن ال صػػ ر اإلسػػبلميك آليػػة الطػػةلعةك  امعػػة يؿ ال يػػتك لل عػػاكف مػػع مقػػدـ لل ػػؤسبة الػػدٌك األ
 .4/7/2012-3هػ اؼب افق 1433/ شع اف/ 14-13راألشة اعبامعات اإلسبلميةك  

رسػالة ما  ػ   غػ  مةطػ رةك آليػة الطػةلعة كالقػان فك  كاألم  الفتةم ن الطةلعة اإلسبلميةك رامي يي   فػارس -
 . 2012ؼبقارفك اعبامعة اإلسبلميةك غاةك ق   الفقس ا

حبػث ؿبتػ  مق ػ ؿ للةطػةكمقدـ  كيػل ا ػ  الشهػةاكمصباألم  الةف ي لدل طل ة اعبامعات ن ؿبافظات غاةك  -
  .2006جمللة اعبامعة اإلسبلميةك غاةك

أليػػة األساسػػيةك األمػػ  الةف ػػي كلبلق ػػس لذباهػػات الشال ػػة اعبامعيػػة كبػػ  فبارسػػة األنطػػشة الةايضػػيةك ؾبلػػة آليػػة الرت  -
 .2012ك سب زك 8انهدة ل د زلد الدلي ي؛  دمحم  اس  الياسةم ك  امعة لأللك العةاؽك العدد 

 دار ك ػدة الت ي ػيك الػةزاؽ ل ػد أضبػد .د الق نػ م ك ربقيػق للػي أمػ  ألػ  هللا ل ػد ألػ  قاسػ  كالفقهػاي أنػيا -
 .ھ َُْٔ 1 ط ال فايك

الػػاكاج مدلةلػػة اإلصػػبلح كال سػػاطة كال  فيػػق األسػػةم ك دا ػػةة قاضػػي اقا ػػب إلػػداد اؼبق لػػا للػػى ألػػةانمج إلػػداد  -
 .2017ك القضاةك األردف

 .1410ك1ط كاؼبعاصة الفتة دار كدمطق أل كتك الدالةك دمحم :الةؤكؼ اؼبًةاكم ربقيق ل د دمحم ال َّعارلفك -
 .ـ1988-هػ1408ك 3دار الت ب العل ية ك ط  كللي أل  دمحم اعبة اُك أل كت ،ال عةلفات -
 ـ.2006 ك1مش عة ال  ايدمك ط كالةلط كيعلي  ثقافة اغبق كاؼب اطةةك ل د اجمليد االن صار -
) مػػ  نظػػاـ متايػػب 13ك صػػادرة اسػػ ةادا لل ػػادة (2014يعلي ػػات ألضػػاي متايػػب اإلصػػبلح األسػػةم ل ػػةة  -

 دا ةة قاضي القضاةك األردف.ك 2013) لعاـ 17اإلصبلح كال  فيق األسةم رق (
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مت ب اإلصبلح كال سػاطة كال  فيػق األسػةم ك  ارألػد  كال قةلة ال ة م ألل اؿ مت ب اإلصبلح األسةم / إرألد -
 .ك دا ةة قاضي القضاةك األردف2017مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةم

سةاي دمحم سلي افك القاهةةك لاي الت بك  ال  افق الاكا ي كاس قةار األسةة م  مةظ ر إسبلمي نف ي ا   اليك -
 .2005د.طك 

الدأللـ  اؼبهين ن اإلصبلح كاإلرشاد األسةمك معهد القضػاي الطػةلي ك امعػة  ػداراك الػيانمج ال ػدرليب العاشػة/  -
 .2017ك إرألدكمدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةمك األردف

معهػد القضػاي الطػةلي ك امعػة  ػداراك الػيانمج ال ػدرليب ال اسػع/ الدأللـ  اؼبهين ن اإلصبلح كاإلرشاد األسةمك  -
 ـ.2017ل اف مدلةلة اإلصبلح كال ساطة كال  فيق األسةمك األردفك 

 .قيد الش الة ن الدا ةةاألردنيةك الدليل دا ةة قاضي القضاة مدلةلة اإلصبلح األسةمك دليل اؼبصلح األسةمك  -
لػػػا اامػػػد ؿب ػػػدك كرقػػػة ل ػػػل مقدمػػػة لةػػػدكة اجمل  ػػع كاألمػػ  ن دكريػػس الثالثػػةك دكر األسػػػةة فػػػي أمػػػ  اجمل  ػػػعك إدر  -

 .ُِْٓمتية اؼبل  فهد األمةية للةايضك 
ك ل افك دار الثقافةك ط -  .2010ك 1دكر القضاي الطةلي ن إصبلح األسةةك انصة  ي القـة
 .1987 – 1407ك  1اعبامع الصييحك دمحم أل  إظباليل ال خارمك القاهةةك دار الطعبك ط -
سػػػة  أيب داكدك سػػػلي اف ألػػػ  األشػػػعث أألػػػ  داكد ال ج ػػػ اُ األزدمك ربقيػػػق : دمحم ؿبيػػػي الػػػدل  ل ػػػد اغب يػػػد ك  -

 .أل كتك دار الفتة كد.طك د.ت
 ـ. 1972صاو ل د العالا ك مصةك اؽبيئة اؼبصةلة العامة للت ابك د.طك  كالصية الةف ية لليياة الاك ية -
دك دمحم انصػػػػة الػػػػدل  األل ػػػػاُك مصػػػػدر الت ػػػػاب : ألػػػػةانمج مةظ مػػػػة ال يقيقػػػػات صػػػػييح كضػػػػعيف سػػػػة  أيب داك  -

  .م  إن اج مةآا ن ر اإلسبلـ ألحباث القةيف كال ةة لإلستةدرلةك اغبدلثية
ك ظبػػ ة ألةػػت سػػاي دراسػػة مقارنػػة لػػدـ اسػػ قةار اجمل  ػػع ال ػػع دم كلبلق ػػس إبدراؾ الػػاك ا لؼب ػػؤكليات األسػػةلة -

ك آلية الرتألية ك أـ القةلعبهين ك رسالة ما ا   .2008ك     غ  مةط رةك ق   االق صاد اؼبةٌا
ك 1مضػػةك ل ػػافك دار الفتػػةك ط مةػػاؿ ل ػػد الػػةضب  ؛العبلقػػات كاؼبطػػتبلت األسػػةلةك انداي ا ػػ  أألػػ  سػػتيةة  -

 .ـ2011
 .1996أل كتك دار اعبيلك د.طك  كلل  اال   اع الرتأل مك إألةاهي  ل دهللا انصة -
سػػ قةار األسػػةم كأثةهػػا للػػى ال ػػل ؾ اال   ػػالي كاالق صػػادم ؼبةالػػة االأل دا يػػة  دراسػػة مقارنػػةك ل امػػل لػػدـ اال -

 .1992رسالة دآ  راه غ  مةط رةك آلية االق صاد اؼبةٌا ك  امعة ال اف ك القاهةةك كانداي أأل  ستيةة
رسػالة   د إألػةاهي  ال طػالةة كفاللية ألةانمج يةأل م إسبلمي مقرتح لئلصبلح الاكا ي ن ؿباآ  إرألد الطػةليةك ؿب ػ -

 .2016دآ  راه غ  مةط رةك آلية الطةلعةك  امعة ال م ؾك إرألدك األردفك 
 .ك د.طك د.تؤس ة الةسالة تك مك أل  أل  لعق ب الف كزيلدمك  دمحمالقام س اي  ك  -
 األردف.ك دا ةة قاضي القضاةك ـ2010عاـ ل )36رق  ( كيعدلبليس قان ف األا اؿ الطخصية األردُ -
) ل ةة 11كيعدلبليس كفقا للقان ف اؼبعدؿ رق ( 1959ل ةة  )31ة رق (األردني الطةلية قان ف أص ؿ ااآ ات -

ك نطػة هػ ا القػان ف ن اعبةلػدة الةظبيػة دا ةة قاضي القضاة األردنيػةإلداد: لا الدل  ؿب  د الدقام ةك ك 2016
 .2016اف قك اؼب افق ني 1437ر ب 9) ك أل ارلخ 5392ن العدد (
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ك 2001) ل ػػةة 84كاؼبعػػدؿ للقػػان ف رقػػ ( 1959ل ػػةة  )31ة رقػػ (األردنيػػ الطػػةلية قػػان ف أصػػ ؿ ااآ ػػات -
ك صػفية رقػ  1449ك مةطػ ر لعبةلػدة الةظبيػة رقػ  دا ةة قاضػي القضػاة األردنيػةكإلداد: مصشفى ؿب  د فةاجك 

 .1/1/1959ك اترلخ 931
ي  ألػا الػاك ا كيش يقاهتػا الرتأل لػة ن اػاآ  الطػةلية األردنيػةك را ػدة مالػد القيَّ  الرتأل لة اؼب ض ةة ن يلػة ال يتػ -

حبػػػػث مق ػػػػ ؿ للةطػػػػةك ؾبلػػػػة األردنيػػػػة ن الدراسػػػػات اإلسػػػػبلميةك  امعػػػػة يؿ ال يػػػػتك اؼبفػػػػةؽك األردفك  كنصػػػػ ات
2017. 

 ـ. 2000ك دار صادرك أل كتك 1دمحم أل  متـة األ  مةظ ر ك ط كل اف العةب -
أل كت ك مت  ة ل ةاف انشػةكفك  ك د أل  أيب ألتة أل  ل د القادر الةازمك ربقيق: ؿب  د ماطةـب ار الصياحك غب -

 .1995 - 1415 د.ط
 . 1996ظبيية ي فيقك القاهةةك مت  ة األقبل ك د.طك  كمدمل إً العبلقات األسةلة -
 ربقيق : ؾب ػع اللغػة العةأليػةكاؼبعج  ال سي ك إألةاهي  مصشفى ؛ أضبد الاايت؛ اامد ل د القادر ؛ دمحم الةجارك  -

  د.طك د.ت.اسشة  ؿك دار الدل ةك
ك دار اعبيل كأل كت كاغب ا أضبد أل  فارس أل  زآةايك ربقيق: ل د ال بلـ دمحم هاركف  معج  مقاليا اللغة ك أأل -

 .ـ1999 -هػ 1420 ك2ط
عةأليػػػػة للدراسػػػػات األمةيػػػػة مق مػػػػات األمػػػػ  ن القػػػػةيف التػػػػِة ك إألػػػػةاهي  اؽب يبػػػػل ك حبػػػػث ؿبتػػػػ  مةطػػػػ رك اجمللػػػػة ال -

 .29ك العدد 15كال درلبك اجمللد 
كمش لة أنطػػأت مػػ  ق ػػل  مدلةلػػة اإلصػػبلح كال سػػاطة كال  فيػػق األسػػةم دا ػػةة قاضػػي متايػػب اإلصػػبلح األسػػةم -

 .2013ك القضاة األردنية
ة ك ك مدلةلػػػػة اإلصػػػػبلح كال سػػػػاطة كال  فيػػػػق األسػػػػةم دا ػػػػةة قاضػػػػي القضػػػػامتايػػػػب اإلصػػػػبلح كال  فيػػػػق األسػػػػةم -

sjd.gov.jo 
 ك د.طك د.ت.مؤس ة قةط ة  كالقاهةةك أضبد أل  اة ل الطي اُك  ةد اؼب -
اؼب ػػػؤكلية الرتأل لػػػة ن ربقيػػػق األمػػػ  الفتػػػةمك سػػػعدم دمحم الصػػػاوك رسػػػالة ما  ػػػ   غػػػ  مةطػػػ رةك ق ػػػ  الرتأليػػػة  -

 .1428/1429 دلةك اإلسبلميةك آلية الدل ة كأص ؿ الدل ك اعبامعة اإلسبلمية ن اؼبدلةة اؼبة رةك ال ع
نقػل مػ  االنرتنػت مػ   كمؤس ات الرتألية اإلسبلمية دراسة مقارنة ألا مؤس ات الرتأليةك ما د لةساف التيبلُ -

 .11AMـ. ال الة: 20/5/2018ك أل ارلخ www.alukah.netش تة األل آةك 
 ق.1427 -1404ك2كزارة األكقاؼ كالطئ ف اإلسبلميةك طاؼب س لة الفقهية الت ل يةك الت لت ك  -
مدلةلة يقةلة  ك2017مبلؿ لاـ  األسةمك ال ساطة ك ال  فيق   اإلصبلحن ا ج اغباالت اليت را عت متايب  -

 ـ.2018/ 1/1األردفك دا ةة قاضي القضاةك اإلصبلح األسةمك
) مػ  قػان ف 11صػادر دبق ضػى اؼبػادة( ك نظاـ متايب اإلصػبلح كال  فيػق األسػةم2013) ل ةة 17نظاـ رق ( -

  ك دا ةة قاضي القضاةك األردف.ـ1959) ل ةة31أص ؿ ااآ ات الطةلية رق (
 

 

http://www.alukah.net/
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 عتمد عليها يف تربية األبناء ادلراهقُتادلالوالدية لألسرة اجلزاارية  ادلعاملة أسالي 
 يف ظل التغَتات االاتماعية 

 د/خلوف حفيظة
 اعباا ة-ق   العلـ  اال   الية-العلـ  االن انية كاال   اليةآلية -أ –أس اذة ؿباضةة ق   

 
 

 مقررررررردمة:
لطهد العاي يغ ات   راي كل يقاك كث رة للى صبيع األصعدة كن صبيع اؼبيادل  كاجملاالتك كال م 
افةز سل آات كأمباط معيطة كأفتار كلادات  دلدةك كال م آاف لس أثة ل يق للى األسةة لل  ارها 

 كي أثة ألس. فيس اي م  ه ا اجمل  ع الت   يؤثة 
ك كيع ل كلشفل لفاألسةة يعد ال ةية اال   الية األًك  ي  ق ل ال ليد ال طةل مة  الليظات األًك

للى يةطئة كرلال س ق ل أف لة قل إً اؼبؤس ات اال   الية األمةلك ك كدبا أف األسةة ن اة اجمل  ع 
ح األسةةك فهي اي  األكؿ ال م لت ب الشفل اػبصا ص اال   الية فةجاح اجمل  ع م  قف للى قبا 

ي  يها فتةاي كسل آيا سلي اك ف  ات الطخصية اليت ل  يا  سكالةف ية كاػبلقية كاؼبعةفيةك كهي اليت ي  ه
 أساليب اؼبعاملةهبا الفةد ن اؼبةالة الةشد هي ن يجة ؼبا إآ   س كيعل س م  أسةيسك كن يجة ل فاللس مع 

ال غ ات اال   الية آاؼبع  دة ن ذل ك إال أف األسةة ن لصةان ه ا يعةضت إً لدة مؤثةاتك  ال الدلة 
فيها م  ايث ألةا ها كيةآي ها ككظا فهاك كأدكارها كم ؤكلياهتاك كأهدافها الرتأل لة كلبلق ها  ثةتاليت أت

 األساليب الرتأل لة. اال   الية
 اإلشكالية:

أه  مقاليا يش ر الطع بك كيقدمها العل يك كرقيها اغبضارمك فهي ال  يل اً  يع ي الرتألية م  
يطتيل فةد صاو جمل  عس كألم سك ألف األثة الرتأل م لل يئة اال   الية لةعتا ن يت ل  كألةاي شخصية 

ق ل لية الفةدك كن ربدلد أمباطس ال ل آية كاذباهايس الفتةلة كالةف ية كاليت لت   ها م  األسةة ل  طةل
لادايس كيقاليده كم اد س كمثلس العليا كثقاف س س ك ال ةطئة اال   الية مةاليا ن ذل  معال  اجمل  ع كقي 

 ال ا دة.
اآللي للى األألةاي كاليت ي ة ع كزب لف م   هافالرتألية ي دأ ن األسةة أبساليب كاذباهات كطةؽ يبارس

قاها أثةا ن اياة األألةاي كأأل ؤس ات الرتأل لة أتث اك أسةة اً أمةلك ف ع ي ه ه األم ة م  أآثة اؼب
لل  اره  يبارس ف أًك لبلقاهت  اإلن انية مع كالدله  مة  كالدهت ك مث ي  عها اؼبدرسة دبةهاج يةأل م 

 كنظاـ يعلي ي ؿبدد اؼبعاي إلس ت اؿ يت ل  كألةاي شخصية الفةد.
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اهيةك كالعدؿ كاإلنصاؼ كالظل ك كالعدكانية كالعةف فاألسةة ل عل  فيها األألةاي آل دركس اغبب كالتة 
كاؽبدكيك كأمباط الةلالة كاؼبعاملة ال الدلة ن يةطئة األألةاي يع ي دلةاميات ي  س سل ؾ الشفل كيةيقي 

العبلقات األسةلة ألا اآللي كاألألةاي ؽبا  أتث  آ    دا للى   انب اغبياة الةف ية  كفش يعةألطخصي س
اليت لعةفها  لصة ال غ ات    الية للفةدك ن ربدلد م  ق لسك ماصة ن لصةان اغباٌكال ل آية كاال

ؾب  عةا للى الصعيد اال   الي كالثقانك كاالق صادم كال ياسيك ه ا ال غ  ال م ما صبيع اعب انب 
شي ألظه ر أفتار كسل آات كيطتيل أدكار كم ؤكليات  دلدةك كيغ  ن العبلقات اال   اليةك كيبل

 .ال غ ات  اشى كلصةل  ألعض القي ك كرفض ؾب  لة م  العادات كال قاليد كاس  داؽبا أبمةل 
فال غ  اال   الي ال م لطهده العاي قد لدؿ للى ال ش ر كالةقي كالةفاهية كه  س يل ألقاي 

  م  اجمل  عات كيقدمهاك كال اقع أف ؾب  عةا اليـ  ل ا س ال غ  آيقيقة م ض لية ال م ما التث
أكسيت نف ية ك  مؤس ات اجمل  ع كللى رأسها األسةة فبا لجل ألظه ر دراسات ـب لفة س سي ل  ية

كاليت أليةت ن ا جها ما غبق لألسةة اعباا ةلة ن ألةا ها كيةآي هاك كرب للها م  أسةة فب دة اً أسةة ن كلة 
كن أه  طةؽ كأساليب يةطئة  1لةككن لبلق ها اال   الية كن أدكارها كم ؤكلياهتا ككظا فها الرتأل  

 أألةا ها.
كرغ  يعدد مؤس ات ال ةطئة اال   الية ن لصةان إال أف ي قى األسةة مةآا الثقل ن كضعها 
األسا األًك كاليت ي طتل فيها شخصية الفةد م  مبلؿ اآ  األس كيطةألس لل عال  اال   الية 

للى أنبية كدكر األسةة اً غالة ال  ار اؼبدرسة كاالذباهات ال ا دة ا لسك ايث رآا معظ  ال ااثا 
ك سبثل مدار ايايس اليت  كأف اياة الفةد مةه نة لػب ا سة ات األًك  Freudفرويدال يليلية ألالامة 

 اليت لعيطها أل  ا ها ك ش كذها
) م  مبلؿ 1987( دمحماجلودرفأنبية ال ةطئة اال   الية الصييية لؤلسةة يظ  ا ب رأم 

اؼب الدات كال   يهات ال لي ة اليت ل لقاها الصغ  م  أ ل إلدادهك كال  هيل لليس ليةدمج مع اجمل  ع 
 كذبةب الصع لت.

 ا م  هف  عى األسةة اً ية ية الشفل كيةطئة يةطئة ا   الية صاغبة كسلي ة كس لةك كل    
 ن يةألية أألةا ها. ااؼبع  د لليهمبلؿ أساليب اؼبعاملة ال الدلة ا

 اليت يع  د لليها ايث  ايت ه ه الدراسة اؼبيدانية ل لقي الض ي للى ن ع أساليب اؼبعاملة ال الدلة
ؼب الةة اؼبعشيات ك ن ظل ال غ ات اال   الية الةاهةة أثةاي ل لية ال ةطئة اال   الية األسةة اعباا ةلة 

االل  اد  األسةة ن العاي آتل كن ؾب  عةا ألصفة ماصةفةض للى ال غ ات اعبدلدة اليت أفةزهتا ه ه 
للى أساليب يةأل لة يةاسب ال غ ات الةاهةة كانعتاساهتا كأتث ها كـبلفاهتاك ف ج  عةا اعباا ةم اليـ  

                                                           
 .38ك ص 1982اعباا ة مصشفى أل يفة شتك مةاال يت ل  ال ةية اال   الية ن1
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ية اجمل  عاتك آ ا ل ا س صبلة م  اؼبطتبلت كاليت ملف ها ال ي الت  قل ا س ال غ  آيقيقة م ض لية آ
أثةت للى األسةة اعباا ةلة كللى أسالي ها كطةقها الرتأل لة فبا ل شلب ذل   هدا آ  ا  الةاهةة كاليت

ن إطار ال     للقي  كاؼبعال  دكف اكببلؽبا كاهنيارها كدكف  كل يقيق ال  افق ألا األصالة كاؼبعاصةة 
 شلب م  يعاصةة اعبدلدة ك كن نفا ال قت م اآ ة ال غ ات الةاهةةك فاغبياة اؼبكال قاليد يبلشي العادات
سل آات كاذباهات مةاس ة كمبل  ة ألدكار ا   الية  دلدة ي  ح ؽب  دب الةة العصةنة  األفةاد إآ  اب

ل يدلث أثة للى األسةة اعباا ةلة م  ايث هيتل ها ك لكال تيف معها ن آل اؼبيادل ك لل  ار أف 
ؿ يضييق نشاؽ األسةة اعباا ةلة م  ايث يغ  هتا كأهدافها في ت  أف نل ا ه ا ال أث  م  مبلاكمق م

اؼب  دة ه  ال ا دك ففي  ةاج هاك فقد رب لت األسةة اعباا ةلة اً أسةة ن كلة ألعدما آاف مب  األسة 
عد الطتل ال قليدم ال م ل  يا ألس اجمل  ع اعباا ةمك فقد آاف ال  اس  الداملي ن يال قت اغباضة ي 

اؼبت نة م  األبك كاألـ كاألكالدك كاعبد كاعبدةك كالع ات غ  اؼب اك ات كاألل اـ األسةة اعباا ةلة اؼبةآ ة ك 
كالةاأل  الق ل  1العااب كاؼب اك ا كزك اهت  كأألةا ه  م  أه  ال  ات اليت ي    هبا األسةة اعباا ةلةك

 أنس لةصة ضةكرم. لطعةال م ل  د أليةه  فتل كااد 
يةفةد ن م ت  ماص م اشةة ألعد الاكاج ألعيدا ل  أسةيت ألسةة اعباا ةلة اغبدلثة أص يت أما ا

الاك اف م  قلة اق صادايك كماداي كمع  دة للى مداميل الاك ة اليت ضةكرم أف يط غل ن لصةان ه اك 
 لاك ة.ام اي اآثة مةس األ اي ام أقةب م  م ت  أهبل غال ا ما لت ف ه ا اؼب ت 

 عل الاايرات ككمع ال ش رات اليت شهدهتا األسةة اعباا ةلة كاؼبصاا ة لل غ ات كاال   الية 
كاؼب الدات اؼب  ادلة ألا األسةة الاك ية كالت  ة قليلة ك فال ضام  اؼبادم كاؼبعة م آاف لع ي م  شي  

يقدـ دبقاألل أك ما لعي الدات اؼب أص يت فاليـ  كأما الفةد اعباا ةم اذباه أفةاد لا ل س ككا ب ان اُك 
لةس دب دأ األم  كالعشايك ضف اً ذل  ف  ادؿ الاايرات آاف مة طةا ألا األسة اعباا ةلة اؼبعي ل  ركح 

فه  اادل اؼبؤشةات التيل لل ضام  األسةمك فالاايرات آانت كا  ة كمفةكضة للى كال تافل كال عاكف 
غ ات اليت لةفها اجمل  ع اعباا ةم للى غةار اجمل  عات ل  يك كال   اعب يع كلت  مع ال ش ر ال تة

األمةلك فأص يت ال سا ل ال تة ل  ية ربل ؿبل الاايراتك آاؽبايف الةقاؿك كالةسا ل اليلدلة 
ك رغ  أف الاايرات العا لية اؼب اشةة دبثاألة كا ب كال اب ساب كالفالي كالفال   ؾ كاإللترتكنية آال تالب

ال سا ل ه ه  ل  ال ضام  إال أهنا أص يت انقصة  دا ن ؾب  عةا كالت ؿبلها  ا   اليك كاؼبعي
 اغبدلثة.

أما م  ايث كظا فها كيق ي  أدكارهاك فيدث يغ  كاضحك ففي األسةة اؼب  دة قبد األـ أك الاك ة 
ال لق صة إال لل  هي اليت يقـ  ألتل األل اؿ اؼبةالية كيةألية أطفاؽباك كالعةالة هب  أما األب أك الاكج فدكره

                                                           
1Boutefnouchet Mustapha, la famille ,son évolution et ses caractéristique ك p : 30-31. 
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أدكاره مار هاك  تاق ةاي م  لامات أسةيسك فدكر الاك ة  آاف لةيصة دامل أسةهتا أما الاكج ف ج د
كلت  مع ال ي الت اليت كأل صفس اؼبعيل لؤلسةة الت  ة ايث أف أدكار الاك اف آانت مق  ة ككاضية 

 زايدة مداميل أسةهتا كم الدة زك ها  انب ها نؼبشهدهتا األسةة اعباا ةلة كل ل اؼبةأة مارج اؼبةاؿ 
كيق ي  ال ظا ف اؼبةالية أليةه ا كأدل ه ا اً يدامل كي ادؿ األدكار ألا الاك ا كماداي لغبلي اؼبعيطة

كظا فها كأدكارها كه ا ياامةا مع ال غ  ال م أادثس ال ش ر ك لص اج  األسةة كيغ  ألةا ها ق ل
ع ل كال م أثة للى يةألية األطفاؿ ال ل  أص يت ي تفل ال تة ل  ي كال يضة كمةكج اؼبةأة  لل

ألةلال ه  مؤس ات ا   الية أمةل آالةكضة كاغبضانة كاألـ ال دللة آ ا أثة ه ا ال غ  للى ط يعة 
ريفاع ن  ة اػبلعك كالشبلؽك الال فت  األسةم كاإلكببلؿ ن يجة  إًالعبلقات الاك ية كال م أدل 

 كاػبيانة الاك ية.
م   ل القي  اال   الية كالعادات فيدثت رب الت آ  ة فاألسةة اعباا ةلة ال قليدلة أك أما للى 

العا لة أص يت يطعة لل ادةك كي ا س اؼبصالب ل ادهاك ألف األةا ها اؼب اك ا كاؼب  قلا لةها 
 ةك اً صبالة األسةة الت  ن  ايأص ي ا مةه تا ن مصاغبه  اػباصةك ن إطار غياب الطع ر لال

كأس اب ذل  مةي شة لألزمة االق صادلة كاؼبادلة كال شالة كي ةلح الع اؿ اليت شهدهتا ال بلدك كيدُ 
كن ؾب  عةا اؼبعاصة أص ح ال ربت س قي  الشالةك كاارتاـ الت   كالصيك  كم   ل اؼبعيطة كغبل ها

ليةك كه ا ن يجة يغ  يفت  فأص يت يع  د للى ال  ةد كرفض العادات كال قاليد كالق انا اال   ا
األفةاد ال ل  اس دلى ال  اده  قي  الظل  كلدـ ال عاكفك كلدـ الشالة كقلة اغبياي كاغبط ة كلدـ 

 ك إضافة اً األاننية كاب ال ات.اارتاـ األمةل 
أما للى م   ل ط يعة العبلقات األسةلة كاال   الية ألا اؼبةأة كالة ل فأص يت ي  دها مطارآة 

ع لك كي لشها أاياان للى الة ل ن مةك ها للللاك ة ن آث  م  القةاراتك م   ةاي ال عل  ك  أكسع
ايف لة كال خ لف كاالس هااي ألس أاياانك كيعةيفس كيبت  ي ال صةؼ كإصدار األكامة كال علي اتك كال 

 يه تلي  ت أص ياليت  فال ي الت اال   الية غ ت م  نظاـ ال لشة األأل لة دامل األسةة كضةألس 
فال غ  اإل   الي أفةز يغ ات كاضية ن كاقع األسةة اعباا ةلةك فاألب كللى صبيع أفةادها ةاؼبهي ة

لل  اره مب ذج للشالة كال قار كاإلارتاـك ي لعد اليـ  األب اؼب يشة ن لصة الع ؼبة كالعصةنة كال قدـ 
يت التث  م  الظ اهة الدميلة للى اجمل  ع ل  ي كأاياان ال يبل  القدرة للى ال يدايتك فأص   ال تة

ةافات ال ل آية كاإلدمافك كيعاطي اؼبخدرات أبن الهاك اعباا ةمك م فطية ألطتل آ   كمش   دا آاالكب
غاؽب  ن س  م تةةك مع نقص مةاق ة اآللي  كاؼب ا ةة فيهاك كال طةد كالفقة كان طار ل الة األطفاؿ كاش

 لية الدلةية كالةصح كاإلرشاد كال لظك كلدـ قدرهت  للى الض    لؤلألةايك كضعف ال   يس كال
م   ل اؼبعيطةك كسعي األسة كراي لق ة  أل  ب يدُط ؿ اليـ  اال   اليك أماـ غياب األـ كاألب 
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العيش كأماـ مةاف ة كسا ل اإللبلـ كاألنرتنيتك كاؼب اقع اإللاية كزايدة الضغ ط الةف ية لدل األألةاي 
 اؼبةاهقا.

كم  ؿبصبلت ال غ ات اليت لطهدها اجمل  ع اعباا ةمك لبلقة الت ار مع الصغارك كالش يعة الةف ية 
كب  ال يدلد كال غ   عل الصغار ن يعارض كصةاع دا   مع آ ار ال   كألا األألةاي كاآلليك في ا ىبص 

 كاغبط ة. يأداب الام كالل اس كال ل ؾك كاغبيا
 ظا ف الرتأل لة ل  اللي للى األسةة اعباا ةلةك مةكج العدلد م  كم  ـبلفات ال غ  اإل   ا

نشاقهاك كقياـ مؤس ات أمةل هباك ن يجة مةكج اؼبةأة للع لك كنقص العبلقات األسةلة كاه  اـ الاك اف 
األـ ل   اؿلعبانب اؼبادمك كصبع األم اؿ ل ي ا اؼب   ل االق صادمك فإريفاع م   ل الش  ح كانطغ

أكآلت مه ة الةلالة لل ةألية كالةكضة كاغبضانة فأص ح الشفل لقضي كق ا ايث ساسيةك األ هاكظا ف
 أط ؿ مارج اؼبةاؿ.

فاألسةة اعباا ةلة أتثةت لل غ ات اال   الية كاالق صادلة كالثقافية لي مةاال ـب لفة م  الام  اليت 
طةلقة ال ةطئة ك اهات ال الدلة م ت ؾباالت لدلدة كي ع ها آ ل  يغ ات ن أساليب اؼبعاملة كاالذب

 اال   الية.
اً ةآ ل  كم  مبلؿ ما س ق فع لية ال غ  اال   الي طةات ربدايت  دلةة للدراسةك كالةا ع

ألعدة أس اب أمةية اليت ملف ها  ةاريفاع ن  ة اؽبجةة الداملية م  القةل كاألرايؼ اً اؼبدف كاؼبةي ش
ها كا   اليةك فضعف دمل األفةادك كغبلي اؼبعيطةك كظاهةة العطةلة ال  دايك كأس اب اق صادلة مة

ي ةلح الع اؿ اؼبة طةة ن اعباا ة م   ةاي غلق كافبلس ألعض اؼبصانع كالطةآاتك أدل اً اريفاع معدؿ 
أدل اً ك  د يغ  للى م   ل الةلالة كال م  ال شالةك كدم ؿ اؼبةأة (األـك الاك ة) لاي الطغل 

العدلد  األمة ال م ساه  ن انت اش كيقلص كأمةل يةأل لةي كيةقلها اً مؤس ات اال   الية لؤلألةا
ك كقضاي األـ سالات ط للة مارج اؼبةاؿك كن الع ل كما ل  عس م  ارهاؽ األسةة اعباا ةلة م  كظا ف

 رلالة األةا هاك كظه ر آث  م  اػببلفاتكن ةك يكيعب كنةفاة كيقص  ن ال ا  ات اؼبةالية كالاك 
فه ه ال غ ات صاا ت يغ  ن ط يعة العبلقات ال م آاف س  ا ق اي ن آثةة الطجارات ألا كاألسةلة

األزكاجك كاريفاع ن  ة اػبلع لعدـ يةاسب اؼب   ل الثقان كاؼبادم ن آث  م  األايافك كإريفاع الشبلؽ 
اليت ك لة ن ال ة ات األم ةك ظاهةة الق ل كاالن يار اليت أص يت مة طةة ن األسة اعباا ة  إًإضافة 

أص يت أس اب آافية للعاكؼ ل  الاكاجك كاريفاع العة سة كال أمة ن الاكاجك م فا م  ال ق ع ن مثل 
 ه ه اؼبطتبلت.

ن ع أساليب اؼبعاملة ال الدلة اؼبع  دة م  طةؼ األسةة اعباا ةلة ه ا ما  علةا نةل ضةكرة ي ضيح 
 م  مبلؿ طةح األسئلة ال الية: ل ال غ ات اال   الية الةاهةةن ظ اؼبةاهقا أألةا ها  إذباه

 طرح األسئلة الفرعية:-2
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هل لع  د األب ن األسةة اعباا ةلة للى أسل ب الةفض للدر ة األًك ن معامل س  -1
 ألألةا س ن ظل ال غ ات اال   الية اغباصلة.

ر ة األًك معامل ها ألألةا ها هل يع  د األـ ن األسةة اعباا ةلة للى أسل ب ال ق ل للد -2
 ن ظل ال غ ات اال   الية الةاهةة.

هل ي  د فةكؽ ألا أساليب اؼبعاملة اؼبع  دة م  طةؼ األـ كاؼبع  دة م  طةؼ األب  -3
 إذباه أألةا ه ا.

 صياغة الفرضيات:-3
  كألعد لةضةا ؼبطتلة الدراسةك كال  اؤالت اليت يل ها يبت  إثة ذل  صيانة فةضيات الدراسة

 آال اٌ:
لع  د األب ن ظل ال غ ات اال   الية للى أسل ب الةفق للدر ة األًك ن معامل س  -1
 ألألةا س.
يع  د األـ ن ظل ال غ ات اال   الية للى أسل ب ال ق ل للدر ة األًك ن   -2

 معامل ها ألألةا ها.
األـ اذباه ي  د فةكؽ ألا األساليب اليت لع  دها األبك كاألساليب اليت يع  دها  -3

 .األألةاي ن األسةة اعباا ةلة ن ظل ال غ ات اال   الية اغباصلة
 
 

 ربديد ادلصطلحات األساسية:
 : م  ال عارلف اعباا ةلة ن يعةلف األسةة اعباا ةلة ن آة:تعريف األسرة اجلزاارية

كاألافادك :" األسةة اعباا ةلة هي كادة ا   الية ي ت ف م  األألةاي مصطفى بوتفنوشتيعةلف 
 1فيطتل ف أسة زكا ية صغ ة".

أبهنا:" الشةلقة اليت ل عامل هبا األب كاألـ مع  مصباح عامرلعةفها  تعريف أسالي  الوالدية:
 2أألةا ه  ن ل لية ال ةطئة اإل   الية".

آ ا لعةفها ل د هللا دمحم ل د الةضب  أبهنا:" األسل ب ال م ل  عس اآللي لةقل القي  كالعادات 
 3ل قاليد".كا

                                                           
1Boutefnouchet Mustafa : La famille , son évolutionet ses caractèrristique p : 30 -31 .. 

 . 29 ص2003 كمص اح لامة: ال ةطئة اال   الية كال ل ؾ االكبةان لل ل ي  ن اؼبةالة الثان لة  2
 .96ص  2000 : لل  اال   اع الةطأة ال ش رك  ل د هللا دمحم ل د الةضب  3
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) ال غ  اال   الي للى GUY ROCHEN( ي: لعةؼ    كشتعريف التغَت اإلاتماعي
 1أنس:" آل رب ؿ مبلاظ لي الام  يبا ال ةاي اال   الي عب الة ماك حبيث ال لت ف مؤقت...".

 : تعريف ادلراهقة
ألفرتات لص يةك ك هنا مةالة ل اطف ك ي ية ... يبة اؼبةاهق "أ: حسن عبد ادلعطيايث لةفها 

ك الصةالات الةف ية... ذك ا اسية شدلدةك يبيل اً اػب ؼ ماصة م  اجمل  ع  يتثة لةده االندفالية
 2آ ا ل  يا ألعدـ الث ات االنفعاٌ". 

 أمهية الدراسة:-4
كاجملاالت كال م أفةز  يادل ف يع د أنبية ه ه الدراسة اً ال غ  الع يق ال م ما صبيع اؼبإايث 

سل آات كأمباط معيطةك كأفتار كلادات  دلدةك كال م آاف لس أتث  ل يق للى األسةة لل  ارها  اي 
اال   الية كيةألية  ال ةطئة م  اجمل ع الت   ال م يؤثة فيس كي أثة ألسك كللى أه  ل لية يقـ  هبا كهي

اؼبيدانية ي ضيح أألةز كأآثة أساليب ال ةطئة فبارسة ك األ ياؿ ؽب ا ن عى م  مبلؿ ه ه الدراسة الةظةلة 
ن ال س  األسةم اعباا ةم للى األألةاي اؼبةاهقا ن ظل أه  ال غ ات اال   الية اليت ادثت كربدث 

 آ ها ه ه ال غ ات.ة اليت ي خلفاتن اجمل  ع اعباا ةمك كأه  اؼب
اليت مشل ها الدراسةك كهي مةالة اؼبةاهقةك  آ ا يع د أنبية الدراسة ألضا اً أنبية اؼبةالة الع ةلة

كاليت يع ي م  ألقد كأشد اؼبةاال ا اسيةك كاليت ي شلب م اندة أسةلة كؾب  عية كمدرسية كط يعة 
اؼبعاملة ال الدلة سبثل اغباس  ن اياة اؼبةاهقك حبيث أف ن ه ه اؼبةالة لل اتك للى اآللي كاؼبةألا 

ة كطةؽ ال ةطئة اال   الية اؼبةاس ة كالصييية ؼبةالاة الة  ك كربقيق ال  افقك ضةكرة ام يار أساليب الرتألي
مع الع ل للى يقليل الفج ة ألا  يل اآللي ك يل األألةايك كمعاكنة األألةاي ن فه  ذاهت  كية ية القي  

ؼب ؤكلية الصاغبة ن اجمل  عك كل  ثيق الصلة لجمل  ع ال م لعيط ف فيس لل  ت  م  إلداده  ل ي ل ا
 كال غلب كم ا ه س ما يةآ س ال ي الت اال   الية م  ياثر.

ل ل  ن عى م  مبلؿ ه ه الدراسة اً إألةاز أه  ال غ ات اال   الية اغباصلة ن اجمل  ع 
اعباا ةمك مع ربدلد أه  اآلاثر اليت يةآ ها إضافة اً رفع ال  ار ل  كاقع األسةة اعباا ةلة ن ظل ال غ ات 

الية الةاهةةك مع ي ضيح ن ع أساليب اؼبعاملة ال الدلة اؼبع  دة لليها ن يةألية األألةاي اؼبةاهقاك اال   
 كه ا  علةا نةل ضةكرة يةاكؿ ه ا اؼب ض ع كالقياـ ألدراسة ميدانية.

 أهداف الدراسة:-5
 مبلؿ الدراسة الةظةلة كاؼبيدانية اً: ن عى م 

                                                           

 . 83كص  2000اجمل  ع ك الثقافة الطخصية : ال يد ل د العاطي ال يد -1
 . 35ك ص 2009 لل  الةفا ال علي ي : ل د الةضب  العي  م-2
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ادثت كربدث للى اجمل  ع اعباا ةمك مع ربدلد أه  اآلاثر  األةاز أه  ال غ ات اال   الية اليت-أ
 اليت يةآ ها ه ه ال غ ات.

ي ضيح أألةز كأآثة أساليب ال ةطئة فبارسة ن ال س  األسةم اعباا ةم ن ظل ال غ ات  -ب
 اال   الية اغباصلة.

ا م  طةؼ اآللي اؼب انبة العل ية ن التطف ل  ن ع األساليب اؼبعاملة ال الدلة اؼبع  د لليه-ج
كاألمهات اؼبع  د لليها ن لصةان ه ا ؼب الةة اغبداثة كالعصةنة كال تة ل  يا كال غ ات اال   الية 

 الةاهةة.
 الدراسات السابقة:-6

ااكلةا ن ه ه الدراسة اؼب  اضعة اإلطبلع للى معظ  ال ي ث كالدراسات اعباا ةلة اليت يةاكلت 
ق ها دب غ ات ـب لفةك دبدل أنبية إم يار األسل ب الرتأل م اؼبةاسب لرتألية أساليب اؼبعاملة ال الدلة كلبل

 األ ياؿك كاإلس فادة م  ذل  ن اإلل  اد للى طةؽ يةأل لة معيةة يةاسب لصةان اغباٌ كيغ ايس
 سةياكؿ ألطتل م  ا يقدِ ألعض م  ه ه الدراسات مةها ما للي:

)كاليت ااكلت فيها التطف ل  مدل أتث  األساليب 1997-1996( عمار زغيبةدراسة -1
ال الدلة ن يةطئة األألةاي كللى صي ه  الةف يةك كقد مشلت ليةة الدراسة يبلمي  اؼبةالة الثان لةك كاليت 

 هدفت إً إلقاي الض ي للى ظةكؼ األألةاي اؼبضشةألا سل آياك كال عةؼ للى ظةكفه  األسةلة.
 طية ألا الدل  العا لي كالدافع لئلقباز كال يصيل اعبيد.هةاؾ لبلقة اري ا

) جبامعة اعباا ة ا ؿ م ض ع الدل  العا لي 2008-2007( تعابست أمينة ودراسة هدى -2
فةدا م  اعبة اك ايث كظف ا مقياس الدل   112كدافعية اإلقباز كال يصيل للى ليةة م ت نة م  

) كمقياس الدافع لئلقباز لػػ ALFERD and SHEUNG 2004اال   الي لتل م  (
)HERMANSك ايث ا ال  صل اً أف هةاؾ )ك إضافة إً ملفات ال بلمي  ؼبعةفة الدر ات

ؽب ا اري اط  لبلقة اري اطية ألا اؼب غ ات الثبلثة فبا لدؿ للى أف الدل  العا لي ك الدافع لبلقباز
 1شخصية الشفل ك يق ل ها ك ي افقها.لل يصيل الدراسي ك ك أف للدؼي العا لي ياثر للى ألةاي 

كاليت أ ةلت كاللة اعباا ةك ال ليدةك كاؼبدلة ا ؿ  )2012-2011سالطنة رشيدة (دراسة -3
فةد  600أسل ب العةف ال الدم كأتث ه للى يت ل  اؽب لة اال   الية لةد اؼبةاهق مع ليةة م ت نة م  

ذآ را كإاناثك ايث ي صلت ن ا ج الدراسة إً أف األساليب العةيفة اليت يبارسها اآللي م  شأهنا أف 

                                                           

 .1991أميةة: الدل  العا لي كدافعية اإلقباز  آطةكد هدل كيعاأل ت-1
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لؽب لة كيصعب إندما س كيتيفس مع ال س  اال   الي أك ن اؼبدرسةك كآ ا  يفقد الصغ  آل شع ر
 1زبلق شخصيات مضشةألة كغ  م  افقة.

 كألعد ال يليل اإلاصا ي ا ال  صل إً الة ا ج ال الية:
كلبلق ه  أل الدله ك كمدل أتث  اؼبعاملة ال الدلة ن ادكث لدـ ال  افق لةد األألةايك كي صلت 

أف هةاؾ فةكؽ ذات داللة إاصا ية ألا اإلانث كال آ ر ن أتث  االذباه ال الدم (ال الب/ الة ا ج إً 
 اؼب  ب) للى ال  افق الةف ي.

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:-7
 المنهج المتبع في الدراسة:-

لعد ه ا ال يث م  ال ي ث ال صفية ال يليلية اليت هتدؼ إً كصف الظاهةة ؿبل الدراسةك 
كيطخيصها كإلقاي الض ي للى ـب لف   ان ها كصبع ال ياانت البلزمة كربليلهاك كدبا أف هدؼ دراس ةا 

 األسةة اغبالية ه  التطف ل  أساليب اؼبعاملة ال الدلة اؼبع  د لليها م  طةؼ اآللي كاألمهات ن
اعباا ةلة اذباه األألةاي ن ظل ال غ ات اال   اليةك فإف اؼبةهج اؼببل   ه  اؼبةهج ال صفي ال يليلي ال م 
ل ةاسب مع ط يعة م ض ع ال يث آ نس األآثة اس خداما ن ال ي ث كالدراسات الةف ية كاال   الية 

 ه كيش لةه. كالرتأل لة قصد ال ص ؿ إً ن ا ج ي الد ن فه  ال اقع كيف   
 طريقة اختيار أفراد العينة:-

قامت ال ااثة لم يار اؼبؤس ات ال علي ية (الثان لة) قصد ام يار ليةة الدراسة األساسية اليت 
يل ي  كيل ي ةك ايث ال  دت ن ذل  للى الشةلقة  400أم ت م  اجمل  ع اؼب اح كاليت يت نت م  

  ع األصلي ليت ف لتل فةد م  أفةاده فةصة م تافئة العط ا ية ال  يشة كاليت يض   ليةة م  اجمل
كم  اكلة لبلم يار كألف العيةات اليت ل   ام يارها للشةؽ العط ا ية ال ي أثة لل ااث كربياايس فه ا 

 االم يار العط ا ي ه  األن ب ألنس لعشي اا  االن م  اكاين عب يع أفةاد اجمل  ع.
إال أنس ا االل  اد ن ام يار أفةاد ليةة  ك ية ال  يشة لدلدةطةؽ كأساليب ام يار العيةة العط ا 

الدراسة اغبالية ألشةلقة فةدلة م اشةة لط ا ية للى الشةلقة ال قليدلة كهي: طةلقة القةلة لل  ار أف اج  
 فةدان)ك ايث قامت ال ااثة ألت األة األظباي عب يع أفةاد اجمل  ع األصلي 400ؾب  ع حبثةا اغباٌ صغ ان (

ن أكراؽ مةفصلةك مث كضعت صبيع ه ه القصاصات ن صةدكؽ مةاسب كقامت خبلشها مع ألعضها 
ال عضك مث أ ةت ل لية ال يب لي   اغبص ؿ للى العيةة اددةك ف   ام يار أفةاد العيةة دكف سبييا ألا 

 األكراؽ اؼبخ لفة اؼب   دة ن الصةدكؽ.
 التعريف ابألدوات ادلستخدمة يف الدراسة:-

                                                           

 أساليب العةف ال الدم كأتث ه للى يت ل  اؽب لة اال   الية لةد اؼبةاهق.: سبلطةة رشيدة-2
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م  أ ل فه  الظاهةة كم ض ع الدراسة كألةايها اعبيدك كم  أ ل قياس أساليب اؼبعاملة ال الدلة 
(ال ق ل/ الةفض) كلبلق ها لل  افق الدراسي لؤلألةاي اؼب  درسا اؼبةاهقاك أدكات القياس اؼب  خدمة م  

 طةؼ ال ااثة سبثلت ن مقياسا نبا:
 Schaffer) 1965مقياس ادلعاملة الوالدية لر"شافر" (-

ك كقاـ Schaffer. E) 1965قاـ أل ص ي  كأتليف قا  ة ام يار اؼبعاملة ال الدلة "إلةؿ شافة" (
رشاد عبد العزيز ك صالح الدين أبو انهيةألرتصب ها كيقةيةها كيش يقها للى ال يئة العةألية آل م  ال ااثا 

ألفل شا. ايث أف ه ا االم  ار "لاكد ال ااث أل قدلة اقيقي ل  ال ل ؾ الفعلي كال  م  موسى
لل الدل  معان ن يعامله ا مع األألةاي ن ـب لف م اقف ال ةطئةك آ ا أهنا ي  يا ألط  لي ها كيغشي ها 

 للج انب األساسية ؼبعاملة ال الدل  لؤلألةاي". 

أسل ب لل عاملة ال الدلة   18) ألعدانك كيقيا 18إً (سؤاالن مق  ة  129ي ت ف االس  ارة م  
آل مقياس مت ف م  ؾب  لة ألة د كه ه اؼبقاليا هي: مقياس ال ق لك ال  ةآا ا ؿ الشفلك 
االس ي اذك الةفضك ال قييدك اإلآةاهك االندماج اإلهبايبك ال شفلك الض   م  مبلؿ الطع ر لل نبك 

لك ال ق لك الفةدلةك ال  اهل اعبدلدك يلقا القلق الدا  ك ال  الد الض   العدكاُك لدـ االي اؽك ال  اه
 كال ل يةك ان ياب العبلقةك االس قبلؿ اؼب شةؼ.

كن دراس ةا اغبالية قد ا ي ظيف مقياسا سبثبل ن أسل يب (ال ق ل/ الةفض) ال الدمك الل اف 
ألةدانك كاعبدكؿ اآليت  14ثاُ لض  ألةدانك كاؼبقياس ال 16ألةدان ايث لض  اؼبقياس األكؿ  30لط بلف 

 ل ضح ذل .
 ل ضح أرقاـ ال ة د اؼبت نة ؼبقياس ال ق ل :01 اجلدول

 الفقةات ال ةد ال عد
 19 – 17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1 16 ال ق ل

– 21  25 – 26 – 28. 
 ل ضح أرقاـ ال ة د اؼبت نة ؼبقياس الةفض :02 اجلدول

 الفقةات ال ةد ال عد
 – 24 – 23 – 22 – 20 – 18 – 15 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 14 الةفض

27 – 29 – 30. 
 توضيح طريقة اإلاابة: -
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) ن اػبانة اليت لةاها ال ل ي  مةاس ة لس ا ب ما xي   اإل األة للى فقةات اؼبقياس أل ضع لبلمة (
ؼبعاملة األب كمعاملة األـك ثبلثة أل دة لؤلب الك للة  ة  –ؤ (ال أدرم)  -للي: ثبلثة ألدا ل: نع  

 مقاأللة ثبلثة لؤلـ.
 .)1)ك (ال: 2)ك (ال أدرم: 3ي زلع األكزاف: (نع : 

ك ايث لت ف يةيي ها آ ا للي للة  ة للع ارات 1 – 2 – 3ايث يرتاكح قي ة اإل الت م : 
مف اح لل صييح لةالي اذباه  كا إلداد 3 – 2 – 1اإلهباأليةك كالعتا للة  ة للع ارات ال ل ية: 

 االس جاألة ن آل ألةد م  ألة د اؼبقياس.
 حساب صدق مقياس ادلعاملة الوالدية يف الدراسة احلالية: -
 صدق اكمُت: . أ

ق ةا حب اب صدؽ القا  ة م  مبلؿ اي اؽ آل ألةد مع الدر ة التلية لل قياسك ف   ال أآد م  
االري اط ألا آل ألةد كالدر ة التلية لل قياسك ايث صدؽ االي اؽ ؼبخ لف ألة د اؼبقياس حب اب 

ك كم  مبلؿ معامبلت االري اط ك ايضح أف آل ألةد 0.81ك 0.48يةاكات معامبلت االري اط ما ألا 
م  ألة د قا  ة اؼبعاملة ال الدلة لس لبلقة ق لة للدر ة التلية لل قياسك كه ا ما لؤآد أف االي اؽ 

 التلية دبع  أف ال ة د صادقة. الداملي لتل ال ة د مع الدر ة
 حساب ثبات القاامة يف الدراسة احلالية: 

 قامت ال ااثة ن ه ه الدراسة حب اب معامل ث ات القا  ة آ ا ه  م ضح ن اعبدكؿ
 : يوضح معامل ثبات قاامة ادلعاملة الوالدية03 اجلدول

 األسلوب اإلحصااي
 احلريةدراة  معامل سيربمان معامل بَتسون  األبعاد 

 28 0.97 0.95 التقبل
 28 0.91 0.85 الرفض

 28 0.87 0.78 القاامة كاملة
م  مبلؿ الة ا ج اؼبدكنة ن عبدكؿ كألعد ا اب ث ات اؼبقياس للى ليةة م  اثن لة "ل د الةضباف 

ايث أل  رس  " لعباا ة العاص ة ألشةلقة إلادة االم  ارك ايضح أف اؼبقياس ل   ع ألدر ة ث ات مةاسبك 
للة  ة لتل ألعدك آ ا يةاكات معامبلت الث ات لؤلألعاد  0.97ك 0.85يةاكات در ة األألعاد ما ألا 

 .28كه  داؿ لةد در ة اغبةلة =  0.87ك 0.78ما ألا 
 مةس فإنةا ن  شيع االل  اد للى االس  ارة ن دراس ها اغبالية.
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 شليزات ادلقياس: -
 اس خداـ ه ا اؼبقياس: م  اؼب ياات اليت  علت ال ااثة يلجأ إً

 مبليمة ل ارات اؼبقياس مع أهداؼ ه ه الدراسة كاري اطها لإل األة للى ي اؤالهتا. .1
لعد ه ا اؼبقياس كاادان م  أآفأ األدكات لقياس األألعاد األساسية ؼبعاملة ال الدل  لؤلألةايك  .2

 كذل  م  كاقع سل ؾ ال الدل  م  اؼب اقف اؼبخ لفة مع األألةاي.
األمهات)  –لقا  ة ألن اع م  ال ل ؾ اؼبل  س لؤلألةاي م  مبلؿ معاملة (اآللي كصف ألة د ا .3

 كل هل للى األألةاي مبلاظ س.
ث ات القا  ة ن ال يئات العةألية كاأل ة يةك كم  مث صبلاي س لي الثقافات اؼبخ لفةك كقد قامت 

 ال ااثة لل أآد م  صدؽ كث ات اؼبقياس.
 تقنيات االحصااية ادلستخدمة:

ن  SPSSإف اؼبعشيات كن ا ج ه ا اؼب ض ع معاعبة ااصا يا مع قياس دالل ها لس خداـ ألةانمج 
لقياس داللةالفةكؽ ن  Wilcosxonربليل ال ياانتك كام يار األساليب اإلاصا ية اؼبةاس ة ام  ار 

كه  االم  ار غ  معل ي لقيا داللة الفةكؽ  X2أساليب اؼبعاملة للة  ة آللي كاألمهات.ك ام  ار 
اس ةادا اً فةضيات ال يثك م   لة ألعةض الة ا ج  ألا مصا ص اؼب غ  الة لي (أسل ب اؼبعاملة)

كال يليل كال ف   كاؼبةاقطةك كم  ا ال يقق م  مدل صية الفةضيات ايث يرتاكح الة ا ج ما ألا 
  اػباسبة كن األم  ا ال  صل اً ؾب  لة م  االقرتااات.الق  ؿ كالةفض كص ال لبلس ة اج العاـ مث

 عرض النتااج حس  الفرضيات ادلطروحة وربليلها:-
لقصد أبسل ب ال ق ل مدل اغبب كالدؼي كال قةب م  الشفل ال م ل دلس ال الداف اذباهس 

ة مقياس اؼبعاملة كلدال ه ا ن اؼبعاملة ألا األألةاي كإشعاره  ألقي  ه  ال ايية كذل  م  مبلؿ در 
اليت ل يصل لليها يل ي  اؼبةالة الثان لة أل عض اثن ايت اعباا ة العاص ةك  Schafferشافر ال الدلة لػ

كأسل ب الةفض ال م لقصد ألس غياب الدؼي كا ة كلظهة م  مبلؿ الق  ة كالعةف كالعدكانية للى 
شعاره الشفل كال فةقةك كيلقا القلق الدا   كالطع ر لل نب كاغب الة الاا دةك كاإلآةاهك كإألعاده كإنبالس كإ

اليت ل يصل  شافرأبنس غ  مق  ؿ م  طةؼ ال الدل  كذل  م  مبلؿ در ة مقياس اؼبعاملة ال الدلة لػ
 لليها ال ل ي .

 فأسفة االم يار للى الة ا ج ال الية:
 عرض وربليل النتااج اخلاصة ابلفرضية األوىل: -

 يةص الفةضية األًك للى ما للي:
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الةفض للدر ة األًك ن معاملة األب ألألةا س ن ظل ال غ ات "يع  د األسةة اعباا ةلة للى أسل ب 
 اال   الية الةاهةة".
 )Style père): يوضح توزيع األفراد حس  نوع األسلوب لدى األب (04اجلدول رقم (

 النس  ادلئوية التكرار نوع األسلوب
 الرفض
 التقبل

134 
174 

43.5 
56.5 

 100 308 اجملموع
x2 = 5.19 p < 0.005 

ل ا ه ا اعبدكؿ ن ع أسل ب اؼبعاملة ال الدلة اؼبع  د لليها م  طةؼ األب اذباه أألةا س اؼب  درسا 
 اؼب زلة إً قش ا قشب ال ق ل/ الةفض آ ا ذآةان ساألقان.

ذل  م  مبلؿ در ات معاملة األب اليت ربصلةا لليها ألعد صبع در ات الع ارات اليت يط  إً 
 لؤلبك مث ق ةا أل ي لل ه ه الدر ات إً قي  معيارلة اثأل ة.أسل ب ال ق ل 

م  مبلؿ الة ا ج ي ا أف األب لع  د للدر ة األًك ن معاملة أألةا س للى أسل ب ال ق ل ألة  ة 
%) ايث  ايت ه ه الة يجة لتا ما ي قع س 43.5% مقارنة أبسل ب الةفض اؼبقدر ألػ(56.5

اليت يةص للى أف األسةة اعباا ةلة يع  د للى أسل ب الةفض ن  ال ااثة ن طةاها لفةضي ها األًك
 معاملة األب ألألةا سك ايث ل ضح ام  ار آاؼ مةألع آ  غ  كااد أبفَّ:

أغلب اآللي ل  خدم ف أسل ب ال ق ل كليا الةفض آ ا آاف م  قعان (آاؼ مةألع داؿ لةد  -
. 5.19) كل اكم 0.05  فبا لعين لدـ ربقق الفةضية األًك
 )Style Mère): يوضح توزيع األفراد حس  نوع األسلوب لدى األم (05جلدول رقم (ا

 
 النس  ادلئوية التكرار نوع األسلوب

 الرفض
 التقبل

111 
197 

36.0  
64.0  

  100 308 اجملموع
 x2 = 24.01 p < 0.001 

 عرض وربليل النتااج اخلاصة ابلفرضية الينانية: -
 اليت يةص للى ما للي:
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األسةة اعباا ةلة للى أسل ب ال ق ل للدر ة األًك ن معاملة األـ ألألةا ها ن ظل ال غ ات "يع  د 
 اال   الية الةاهةة".

)ك اؼب ضح لة ع األسل ب اؼبع  د م  طةؼ األـ اذباه معاملة 05ل ضح م  مبلؿ اعبدكؿ رق  (
ك ألة  ة قدرت أألةا ها اؼب  درساك أف أسل ب ال ق ل ه  األسل ب الغالب كاؼبع  د ل ليس للدر ة األًك

 %.64.0ألػ
ك ايت ه ه الة ا ج آ ا آاف م  قعان م  طةؼ ال ااثة ا ؿ أسل ب معاملة األـ اؼبع  د لليس 
 للدر ة األًك ن األسةة اعباا ةلة اذباه أألةا ها ن ظل ال ي الت اغباصلة كما ن ج لةها م  انعتاسات.

األسل ب الغالب ن معاملة األـ ألألةا ها كه  أسل ب ال ق لك ألعد أف أسفةت ن ا ج الدراسة للى 
ايث ل ضح ام  ار آاؼ مةألع ؼب غ  كااد أبٌف أغل ية األمهات ل  خدم  أسل ب ال ق ل آ ا آاف 

ك ما لعين ربقق الفةضية الثانيةك كذل  را ع  24.01) كل اكم 0.05م  قعان (آاؼ مةألع داؿ لةد 
  علت األـ يعشي أنبية آ  ة للعبلقات اإلهباألية دامل األسةة اعباا ةلة. ردبا لل غ ات اغباصلة اليت

 عرض النتااج اخلاصة ابلفرضية الينالينة:-
ال م ألا لدـ  Shapiroااكلةا ال أآد م  ال دالية ال  زلعاتك فش قةا ام  ار اإلل دالية

 .Wilcoxonاالل دالية فبا فةض اس خداـ ام  ار 
للة  ة  Wilcoxonلقياس الداللة اإلاصا ية للفةكؽ ألا اآللي كاألمهاتك فجايت قي ة 

للة  ة  zWilcoxonك آ ا ق ةا حب اب قي ة 0.01كهي دالة لةد  -4.18للةفض= 
ك ايث ي ا أف الفةكؽ دالة ألا أسل ب الةفض لؤلـ مع أسل ب 0.01كهي دالة لةد  -5.36لل ق ل=

ةيس ن يج س ميدانيا أل   د ام بلؼ ألا ال الدل  ن األساليب اؼبع  د لليها اذباه الةفض لؤلب كال م أسف
 معاملة أألةا ه ا.

ل ضح ام  ار اإلل دالية أبف ي زلعات م غ ات الدراسة غ  مع دلة فبا لفةض اس خداـ ام  ارات 
 ال معل ية. 

أسل ب الةفض لؤلبك ايث فةجد أف أسل ب الةفض لؤلـ ن معاملة أألةا ها اؼب  درسا أآي م  
) ري ة سل ية ألسل ب الةفض لؤلب. ن 89)ك مقاألل (139أللغت الةي ة ال ل ية ألسل ب الةفض لؤلـ (

اا ك دت ن ا ج ه ا اعبدكؿ أف اآللي كاألمهات ل  اكايف ن اس خداـ أسل ب الةفض ن معاملة 
 ب رفض األب.)ك دبع  أف أسل ب رفض األـ ل اكم أسل  Ex aequo 80cاألألةاي (

أما في ا ىبص أسل ب ال ق ل لؤلـ فأسفةت ن ا ج اعبدكؿ أهنا أقل م  أسل ب ال ق ل اؼبع  د م  
) ن اا أللغت الةي ة اإلهباألية ألسل ب 124cطةؼ األبك أما الةي ة ال ل ية ألسل ب يق ل األـ (

 داـ األسل ب ال ق لي(). ن اا ي اكل آل م  ال الدل  (األـك األب) ن اس خ164eال ق ل لؤلب (
Ex aequo 20k(. 
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كمةس ل ضح م  ن ا ج ال يليل اإلاصا ي أبٌف الفةكؽ دالة إاصا يان ألا اآللي كاألمهات في ا ىبص 
 اس خداـ أساليب اؼبعاملة ال الدلة (ال ق ل/ الةفض) ايث:

 ).0.01دالة لةد  Zأف أسل ب الةفض أآثة اس خدامان لدل اآللي آ ا آاف م  قعان (قي ة  -
 ). 0.01دالة لةد  Zأسل ب ال ق ل أآثة اس خدامان لدل األمهات آ ا آاف م  قعان (قي ة  -

كمةس أث  ت الفةضية الثالثة القا لة أل   د فةكؽ ن أساليب اؼبعاملة ال الدلة للة  ة لآللي كاألمهات 
 .فالعبلقة دالة في ا ىبص األسل ألا

 
 خلاصة ابلفرضية األوىل:تفسَت ومناقشة النتااج ا -

ه ه الفةضية يةص للى أنس: "يع  د األسةة اعباا ةلة للى أسل ب الةفض للدر ة األًك ن معاملة 
 األب ألألةا س ن ظل ال غ ات اال   الية الةاهةة".

دلت الة ا ج اؼب  صل إليها م  مبلؿ اؼبعاعبة اإلاصا ية ؽب ه الفةضية أٌف األب لع  د للى أسل ب 
ال ق ل للدر ة األًك ن معاملة كيةألية أألةا س ن لصةان اغباضةك فيياكؿ األب ن لصة الع ؼبة 
كال تة ل  يا كلصة ال يدايت كال غ ات اغباصلة للى صبيع األصعدة االل  اد للى األساليب الرتأل لة 

الي كضةكرة اؼب   ة ل  طةلق ي ف  دؼي كلشف األبك كاالأل عاد ل  اإلنباؿ العاطفي كاال   
االه  اـ ألس ن لصة ال غ  اال   الي اؼبصااب لل يضةك كال م لفةض للى الفةد ال تيف مع ه ه 
ال ي التك فش يعة العبلقة اال   الية ألا األب كأألةا س م  شأهنا أف ي الد الشفل للى م الةة 

 ال ي الت كم ا هة ال يدايت.
يع ي األـ هي اؼبصدر األكؿ إلش اع اا ات الشفل ال ي ل  ية كالةف يةك فال جاكب العاطفي ألا 
األـ كالشفل لس أنبية آ   ن صية الشفل الةف يةك "فاغبةماف م  اغبب كالعشف لؤدم إً القلق 

اآل اليت للى أٌف آث  م  اؼبط Bowlbyكاالضشةاب الةف ي كفقداف الثقةك ايث لةل كلؤآد "أل ليب" 
 1لقاأللها الشفل ن ايايس إمبا ية ع إً اةمانس م  اغبب. 

فاألب ن لصة ال يدايت ل  ع ن معاملة أألةا س أساليب ال ق ل اؼبةاس ة ؽب ا العصة اليت ي صف 
لل   يس كالض   كاإلرشاد كمةاق ة سل ؾ الشفلك لي قى دا  ا للى مب  سل آي مق  ؿك كاي اع العدالة 

 يةألية األألةاي كلدـ ال  ييا أليةه  ن اؼبعاملة أل  ب اعبةا أك الرتييب اؼبيبلدمك فأص ح األب كاؼب اكاة ن
ن ض ي ما أسفةت لةس ن ا ج الدراسة اغبالية اؼب علقة للفةضية الثانية ال لع  د للى أساليب اللـ  

                                                           

1-Bowlby J, Asecure base : parent-child attachment and realthy human 
développement, p23. 
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ا  ان إً سلشة  كال خةلة كال أنيبك كاألسل ب ال  لشيك لل  ار أف سلشة األب اػبار ية ي ي ؿ
 نف ية دالية لؤلألةاي.

لط  لل اي الصية كال ااثا أنس أص ح م  اؼب ل  ألس ن ال قت اغباضة االه  اـ لالذباهات 
كاألساليب ال الدلةك ألهنا يرتؾ ياثران سل ية كإهباألية ن شخصية األألةايك كاليت ألدكرها يؤثة ن صي ه  

 الةف ية.
قة ال الدلة اليت ي    للق  ؿ كاغبب كالثقة ألا ال الد كأألةا سك إً أف العبل 1984 سالمةيط  

ي الده  للى ال ةع  ألشف لة سعيدةك كاليت يةعتا إهباأليان للى ي افقه  الةف ي كاال   الي كالصيي 
 1كاالنفعاٌ. 

م  اؼبعةكؼ أف مةالة اؼبةاهقة هي مةالة اة ة كهي فرتة غامضة للة  ة لل ةاهقك كاا ات 
هق ن ه ه الفرتة ي عدد ايث يظهة ألعض اغبا ات الةف ية األساسية مثل اغبا ة إً االس قبلؿك اؼبةا

كاغبا ة إً أتآيد ال اتك كه ه اغبا ات إف ي ن  شع إش الها ن مةاخ أسةم س م كمبل   قد لت ف 
 2هن ان للعدلد م  الصةالات الةف ية. 

عالية ية ع لعدـ قدريس للى ال  افق مع ال يئة اليت لع قد لل اي الةفا أفَّ ا اسية اؼبةاهق االنف
لعيش فيهاك فإساية األب ن معاملة أألةا س اؼب  درسا اؼبةاهقا كال قليل م  شأهن  كلل اٌ الرتاض 
الشفل للى سل ؾ كالده كيعةضس للعدلد م  االضشةالت الةف ية اليت ال ي الده للى الةجاح ن 

 ايايس.
ال ي ل  ية كالةف ية كاال   اليةك  -كمةه  اؼبةاهقا-يت يط ع اا ات األألةاي دبا أف األسةة هي ال

فإذا ادث أم ملل ن ال ةاي األسةم كن أسل ب اؼبعاملة الصادر م  األب فإف ذل  سيةعتا سل ان 
 3للى األألةايك فاألساليب ال الدلة اؼب  عة يةعتا سل يان أك إهباأليان كفقا لة   األسل ب اؼب  ع. 

أنبية دكر األسةة ن ل لييت الرتألية كال ةطئة اال   اليةك دكف أف  Watsonضح "كاط  ف" أك 
لةقص م  أنبية األدكار األمةل آالقدرات اػباصةك كالظةكؼ اال   الية. فاؼبعاملة اإلهباألية يؤدم إً 

قدر فبت  م   مب  الشفل ن االذباه ال  مك كهي يل  الشةؽ ن ال ةطئة اال   الية اليت ربقق أآي 
ال  افق ن آل مةالة م  مةاال الة   ن ض ي مشالب آل مةالةك حبيث يؤدم إً مب  نف ي انفعاٌ 

 4كا   الي سلي  للشفل.

                                                           

 207ك ص1987ؤ  ما هي الةهضة : سبلمة م سى-2
 .05ك ص 1984زهةاف نيفا دمحم: دراسة الطع ر لل ادة الةف ية لدل اؼبةاهقا م  اعبةا كلبلق س أبساليب اآللي ن يةطئ ه ك ك -3
 .48ك ص2004ل د اؼبعشي ا ا مصشفى كهدل دمحم القةاكم: األسةة كمطتبلت األألةايك ك  -4
 .198ك ص2009العي  م ل د الةضباف: لل  الةفا ال علي ي-1
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لامة الرتاث العل ي للعدلد م  األحباث اليت يةاكلت أثة اؼبعاملة ال الدلة للى نف ية األألةاي كللى 
 1979 بيكرك كCompas 1989 كومبازل أحباث قبااه  كي افقه  صبيع   انب اغبياةك مث

Paker 1979 ول ك كى Wolp ك كاليت ي ا مةها أف اؼبعاملة ال الدلة يؤثة للى الة   اعب  ي
كاالنفعاٌ كللى ال عل ك كأف اؼبعاملة اؼب  لشة يؤدم إً االنعااؿ كاؽبدكي غ  ال  مك كياالد اؼبطتبلت 

 1االنفعالية.

أٌف اؼبعاملة ال يئة يطعة اؼبةاهقا  Rutterراترلؤآد التث  م  ال ااثا ن لل  الةفا أمثاؿ 
ك  2ألفقداف األم ك كية ي فيه  مطالة الةقصك كيع ده  آ ت انفعاالهت  كي  يس اللـ  للى أنف ه 

اغباصلةك  فأسل ب ال ق ل ال يه األب ن الثقافة اعباا ةلة يةاسب كي الة ال ي الت اال   الية
ال م لةل أف لدـ ك  د لبلقات يمةة ألا الشفل  Rutterراتركصةالات اغبياة اعبدلدةك كلؤلد ذل  

 3ككالدلس لطعةه ألعدـ الثقة كالتفالةك فبا لالد م  أتثةه للضغ ط كالعجا.
كلت ألةاين للى ما س ق كقد ية ع ه ه الة ا ج ا ب رأم ال ااثة إً ط يعة األسةة اعباا ةلة اليت اا

 يةمع ال ي الت اال   ال ي بليـدلدة سل آاذبأف يت  ب 
فئة مثقفةك كاألزكاج ا ام يار ألعضه ا ال عضك ايث ايث أف آث ا ما قبد ه ه األسة سبياها ال

  د ن ع م  اغبةلة كإألداي الةأم يقبدنبا م فانبافك كآل مةه ا لطعة أل عب اآلمة ل ةاقطاف دا  انك أل  
ل الد للى ال فاؼ األألةاي ا ؿ ال الدل  كام  ار أن ب كأفضل األساليب الرتأل لة كم دأ اغب ار كه ا 

ؼب الةة ال ي الت اال   الية اغباصلةك كأفضل أسل ب يةأل م ال  د لليس آبلنبا (األبك األـ) ه  
 األسل ب ال ق لي اؼببل   ل ل  القا   للى ال  امح كال   يس كال طجيعك فله ه األمباط م  األساليب
األسةلة اؼبع  د لليها ن يةألية األألةاي ي    لألثة اإلهبايب ن ال  افق ن ألةاي شخصية ق لة اليت ية ي 

 فيه  اؼبهارات كالقدرات.
كاليت  Schaffer et Belle 1957 بيلكى  شافركآ ل  ي فق ه ه الة يجة مع ن ا ج دراسة 

 4لةي   لنش ا ه  اال   الي.أسفةت للى أٌف ال ل ؾ ال الدم ال م ل صف للةفض كالة   
 تفسَت ومناقشة النتااج اخلاصة ابلفرضية الينانية:-

يةص الفةضية األًك للى ما للي: "يع  د األسةة اعباا ةلة للى أسل ب ال ق ل للدر ة األًك ن 
 معاملة األـ ألألةا ها ن ظل ال غ ات اال   الية".

                                                           

 .109ك ص 1989طاهة مي ةة آالدك أساليب اؼبعاملة ال الدلة كألعض   انب الطخصية-2
 .47ك ص 1993اؼب لتة العةألية ال ع دلة  الغامدم ا ا ل د الف اح: دراسات مقارنة لل  ات الطخصية اؼب ياة للجاكبيةب-3
 294-278 ك ص2011ـبي ةك مدمل اً لل  الةفا االريقا ي  ل اد دمحم -4
 .56طاهة مي ةة آالد ك مة ع ساألقك ص -1
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ن معاملة كيةألية أألةا ها للى أسل ب ال ق ل للدر ة دلت الة ا ج اؼب  صل إليها أٌف األـ يع  د 
األًك ؼب الةة ال غ ات اال   الية الةاهةةك كما لةج  لةها م  ياثر إهباألية كسل يةك كاؽبدؼ م  ذل  ه  
م الدة األألةاي للى ال تيف مع ال ي الت اغباصلة للى صبيع م   ايت اغبياةك ألعد أف ايضح أف لؤلـ 

ه  م  ألا أساليب اؼبعاملة ال الدلة اؼبةاس ة ن يةألية األألةايك لل  ارها م  اؼبعامبلت أف أسل ب ال ق ل 
األساسية اليت ل فالل معها الفةدك ايث أف لبلقة الشفل أل الدلس يع ي األساس اؼب ا ل ةاي شخصية ق لة 

 مب ه اؼب تامل. إذا آانت قا  ة للى أسا نف ية كيةأل لة سلي ة كم الدة للى إش اع اا ايس كربقيق
الدكر ال م يلع س األـ ن اياة أألةا ها هاـ  دانك م  مبلؿ االل  اد للى اإلذباهات ال الدلة ف

اإلهباألية اليت يقـ  للى هتيئة اعب  الةف ي ال لي  مبلؿ ل لية ال ةطئة اال   الية كاليت يقـ  للى يفه  
غ ايس كمةالاة مةاال يش ره كاارتاـ مصا ص أه  مةالة كهي مةالة اؼبةاهقة كيفه  اا ات اؼبةاهقك كر 

أف نقص دؼي  1982 هوااتلؤآد  ككالثقة ألا األألةاي كاألـك مب هك فبا ىبلق ن ع م  األلفةك 
العبلقات ألا الشفل كاألـ ذبعلس مياالن للطع ر لل ادة الةف ية ن مةالة اؼبةاهقةك ل ل  أساليب اؼبعاملة 

 1فإنس يةق ه م  مطتبلت نف ية قد يؤدم إً اضشةالت سل آية.اليت ل لقاها ن اؼبةاؿ ال لي  
فاألسةة هي اؼب ؤكلة ل  مب  سل آس كشخصي سك كال يئة اليت ل  دها الصةاع كال ل يات ألا الشفل 
كاألـك اليت يعد مصدر اغبةاف كاغببك يؤثة لليس ألطتل آ  ك كه ا ال أث  ال م لت ف سل يان كيبا صبيع 

 ل اٌ ال يبت  لس أف ل الة ه ا العصة كم شل ايس.  انب ايايسك ل
  ع  د للى ال سا ل ال أدل ية كالشةؽ اإلصبلاية اليت يعد أشد أتث ان كأقل مشةانكأص ي  األـ ف

 عل مةها ي  ع األساليب  ك ال م  عةف ها النعتاسات أساليب اؼبعاملة ال الدلة ال ال ة للى الشفلؼب
 اؼب   ة ن يةألية أألةا ها كماصة ن لصةان ه ا ؼبا ؽبا م  دكر آ   ن م ا هة ربداييس.

ك كاذباه  كل ضح ذل  م  مبلؿ ية ع األساليب اؼبع  دة م  طةؼ األـ ألا اذباه اؼبةكنة كاغبـا
كأهنا يغ ةه ألقدر آ   م   ال  ةآا ا ؿ الشفلك ايث لدرؾ االأل  أف كالديس ي    ع لغبدلث معسك

الةلالة كااله  اـك كاذباه االندماج اإلهبايب ال م ن عدل معاملة األـ در ة ال ق لك ايث أف ه ا 
األسل ب ل ض   قدران آ  ان م  الدؼي ايث لدرؾ الشفل اب األـ كاةاهنا كلشفهاك إضافة إً اذباه 

لة اإلهباألية اليت ي عث ن نفا اؼبةاهق الطع ر دبي ة يق ل الفةدلة ال م ليعد م  أساليب اؼبعاملة ال الد
كالديس كاارتامها التامل ف ق ل ثق س ألةف س فية   س اي كه ا ما ل عده لةا مهاكل اإلكبةاؼ كماصة ن 

 لصةان ه ا.

                                                           

 .65ك ص 2008ل د الةضباف أل  سلي اف ال ليهيك أساليب اؼبعاملة ال الدلة آ ا لدرآها األألةاي كلبلق ها لل  افق الةف ي-2
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أف مةهج االس قبلؿ ال ايت لل ةاهق أمةا مه ا  دان للة  ة  John Kaungerاون كوصلركلةل 
قلة اغبب كاإلفةاط الاا د ن ض شس كيقييد الشفلك قد لؤدايف إً ظه ر القلق كالصةاع لثق س ألةف سك فإف 

 1أليةس كألا نف س كدلةس كألا كالدلس. 
أن ب االذباهات ال الدلة ه  ما ام اج فيس ال ق ل لالس قبلؿ ال ايتك فإف م  شأف ه ه ف

كه ا ما  أآده زغي ة ل ار  ك 2الفٌعاؿاالذباهات أف يؤدم إً الثقة للةفا كال ش ع اال   الي 
فاؼبةاهق ال م لةطأ ن مةاخ أسةم س م لت  ب شخصية ق لة يثق ألةف ها كي ا س مطاآل ال غ ات .

رباكؿ هتيئة أليئة ا   الية مبلؿ فهي اغباصلة ن لصةان اغباضة. ل ل  فاألـ رغ  مةك ها للع ل 
 ل لية ال ةطئة يغةس فيها اغبب كية ي اؼبهارات.

 : الينالينة تفسَت ومناقشة النتااج اخلاصة ابلفرضية-
يةص الفةضية الثالثة للى أنس: "ي  د فةكؽ ألا أساليب اؼبعاملة ال الدلة اليت لع  دها األبك 

 كأساليب اؼبعاملة ال الدلة اليت يع  دها األـ اذباه األألةاي ن األسةة اعباا ةلة ن ظل ال غ  اال   الي".
اس ةادان للة ا ج اصل لليها كه ا ما لث ت فةضي ةا اليت يةص للى ك  يف  ان ل ل يبتةةا الق ؿ 

 ك  د فةكؽ ألا اآللي كاألمهات في ا ىبص اس خدما أساليب اؼبعاملة ال الدلة (ال ق ل كالةفض)ك ايث:
 أسل ب الةفض أآثة اس خداما لدل اآللي آ ا آاف م  قعان. -
 األمهات آ ا آاف م  قعان. أسل ب ال ق ل أآثة اس خداما لدل -

يبتةةا أف نف ة ذل  للق ؿ أنس رغ  ال ي الت اليت طةأت للى األسةة م  ايث مبشها كيقلص 
 كظا ف كيدامل أدكارهاك لتةها ي قى اػبلية األساسية كاألًك ن يةطئ كيةألية الشفل يةألية سلي ة.

ل ية ي األلفة كاؼب دة ألا أفةادها ن  فاألسةة يقدـ اغبةاف كالدؼي العاطفي ض   لبلقاهتا الداملية
غبياة العصةلة آي ل  اكل مع م شل ات العصةنة كال غ  اال   الي ال م ما صبيع اؼب   ايت ألظه ر 

 أفتار كسل آيات كيطتيل ادكار  دلدة كالع ل قدر اؼب  شاع للى اؼببل  ة ألا األصالة كاؼبعاصةة.
م  أه  أس اب ك  د فةكؽ كام بلفات ألا األساليب اليت  فال غ  اؼبلي ظ كال ةلع ن رأم ال ااثة

 لع  دها ال الداف اذباه األألةاي كاليت دلت إليها اغبداثة.
دبا أف ال غ  اال   الي ه  آل رب ؿ لقع ن أمباط العبلقات اال   اليةك ك ن القي  كاؼبعال  اليت 

يت ل  الفةد كيش لةه كرب يةس فتةاين اً  دؼهت كفاف الرتألية ن لصةان ه ا الألد أف3يؤثة ن سل ؾ الفةد"
ال يدايت اليت فةضها ال غ  اال   الي ألغية ال غلب لليهاك كيقدِ اغبل ؿ ؽبا ك  تطتبلاؼب ا هة ؼبك 

ايف ال لص ح الفةد ضيية ال اقع العصةم ك فتل أسةة ي عى إً اس خداـ أساليب معاملة كالدلس 
                                                           

 69نفا اؼبة ع ك ص -1
 .38ك ص 1997أساليب اؼبعاملة ال الدلة كلبلق ها لل  افق الةف ي   : زغي ة ل ار -2

 .382ك ص 1978معج  مصشليات العلـ  اال   اليةك   : أضبد ألدكم- 1
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ها اليت م  مبلؽبا لقـ  ال الداف ألةطة القي  كاؼب ادئ اليت يت ب الفةد ـب لفة أثةاي يةطئة كيةألية أألةا 
فبارسات كمهارات كقدرات ال تيف مع ال اقع اال   اليك قصد ربقيق ال  افق اال   الي ال م لعد 
م  ض اانت قباح ال غ  اال   اليك ك"إذا آانت اؼبدرسة ي ين يةطئ ها للى ال علي ك فإف األسةة يع  د 

ل لقا ل  طةلق ق ة العبلقة اليت يةأل  اآللي لألألةايك ه ا ال لقا ال م يبارسس اآللي للى األألةاي للى ا
 1مع قدل  أنس ال سيلة ال ايدة إلمبلي ق الد االنض اط كالرتألية كالةاألع م  سلش ه  للى أألةا ه ". 

الةة كاقعةا كما غبق ألس م  ف ة ع أساليب اؼبعاملة ال الدلة ا ب رأم ال ااثة ه  ال  اد مقص د ؼب 
يغ اتك اؼبع  د للى ل ليات العقاب كالث اب كاألكامة كالة اهي كال لظ كاإلرشاد كال طجيع كاإلوباي 
كاإلآةاه اعبةأةك الثقة للةفا كاإلا اس لألم  العاطفي كالةالة إً االس قبلؿك أك ال  ل  كالتةاهية 

   بلـ.كالعدكافك اغبب أك اغبقدك اؼب ادرةك االس
فشةلقة األب ن معاملة األألةاي قبدها سل يةك أما معاملة األـ ألألةا ها ف ت ف معاملة إهباألية 
ديبقةاطية فتبلنبا يبيبلف إً اس خداـ ؾب  لة م  األساليب أثةاي ل لية ال ةطئة اال   الية كن يةألية 

الشفلك فاألب يبيل إً اس خداـ  األألةاي قصد ربقيق ن عو م  ال  ازف كال تامل ن ال أث  للى شخصية
الطدة كالعقاب ال دُ كال دمل ن آل صغ ة كآ  ة لقـ  هبا األةس اؼبةاهقك فبا لقيد اس قبللي س كاةل سك 
كل يت  ألدقة ن يصةفايسك كل آةه ن آل مةة لألشياي الغ  م   ح هباك كال لرتآس لقةر ما لةلد فعلس 

 ب الض   العدكاُ إً إنطاي طفل غ  م فه  ل ايسك كغ  ألةف سك كقد لؤدم ه ا األسل ب أسل
م تيف مع ؿبيشسك ايث لظهة سل آات غ  س لةك كم  لبلمات ه ا األسل ب اس ع اؿ العقاب 
ال دُ القاسيك ايث لعاقب لي ي   ال صةؼك ك كلعاق س كلغضب مةس لةد ـبالف س ل   يهايسك إضافة 

ن فةض الةظاـ للى االأل  للق ة كالق  ةك كلدـ االس  اع آلرا سك  إً اس خداـ أسل ب اإلآةاه اؼب  ثل
مع ال قاد األب اعباـز أف أسل ب الةفض كالعقاب ال دُ كسيلة يةأل لة ال غ  لةها ن لاؼبةا اؼبعاصةك 

ألب للى أألةا س م  الضياع الإلضافة إً الةصح كاإلرشاد كال   يسك كلعل ه ا اغبةص كال طدلد م ؼ 
ة ال يدايت كالع ؼبة كال تة ل  ياك ف   مبلؿ ما ذآةانه وباكؿ األب أف لدرب أألةايه للى ن لص

م ا هة كاقع اغبياة ن اجمل  ع اؼبعاصة ألفعل ال غ ات اال   الية اغباصلة فيسك إال أف ه ا الة   
اؼبةاهقة كال م ال  لشي ال ل  افق مع م شل ات الة   الةف ي كاالنفعاٌ لةد األألةاي كماصة ن مةالة 

 يت ف ن ا جس كمي ة آ ت ل  لقد نقص كالضعف كه ا ن يجة اؼبعاملة ال يئة.
: "إذا درألةا أطفالةا للى يلقي األكامة كل ل األشياي جملةد أهن  أمةكا ألع لها اون ديوييق ؿ ف

 2ل العليا". كفطلةا ن إلشا ه  الثقة ليع ل ا كلفتةكا أبنف ه ك فإنةا نضع اا اان ن طةلق يدلي  اؼبث

                                                           
 .438ك ص رلالة األسةة: ؿب  د ا  1
 .358ك ص  1974سيت ل  ية الشف لة كاؼبةاهقة : مصشفى فه ي2
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إف ه ا االم بلؼ كال  ال  كالفةكؽ ن األمباط الرتأل لة األسةلة ل أثة ا ب رأم ال ااثة ألدر ة  
آ  ةك أبثة اؼب   ل اال   الي كاالق صادمك كأثة اؼب   ل ال علي ي لآلليك كأثة الع امل الثقافيةك كأثة 

 كطةؽ معامل ها ألألةا ها. اج  األسةةك كأثة  ةا الشفلك لتل أسةة يقاليدها كلاداهتا
مازالت اإلانث ن ألعض األسة اعباا ةلة لطغل  مةآاان أدَ م  ال آ ر ماصة ن الش قات ال سشى 
كالدنيا فاألـ يق   للى ال ةت كال يق   للى االأل  كآ ل  اغباؿ للة  ة لؤلبك قبد ال ل ؾ األأل م 

ً اغب الة الطدلدة لئلانث كسبيل للق  ة ىب لف ا ب  ةا ال لدك فأساليب اآللي الرتأل لة سبيل إ
 للة  ة لل آ ر.

أما األـ فةجدها لل  ارها لة  ع اغبةاف كاغبب كالدؼي العاطفي يع  د للى "مب  العبلقات 
الديبقةاطيةك ل خفيف ال  ازف الرتأل م كال تامل الةف ي ن شخص األطفاؿك آاعبةأة كالثقة للةفا كاؼبيل 

 1الةقدلة كاإلا اس لؼب ؤكلية كالقدرة للى ال تيف اال   الي".إً اؼب ادرة كالةكح 
ن إشارة للشفل "ن أم شيي ية ظةه أف لفتة إذا آةت يفتة لس ن آل  اون ااك روسولق ؿ 

 2شييك فغالة الرتألية هي يعلي  األطفاؿ آيف وبصل ف للى اغبياة أبنف ه  آل ا أمت  ذل ". 
كلت ب اؼبهارات م  مبلؿ ال  اده  للى أنف ه  كرب له   فأسل ب ال ق ل وبقق الثقة للةفا

اؼب ؤكلية. كه ا ما فةض ه ا االم بلؼ ألا أساليب اؼبعاملة ال الدلة اليت لع  دها األبك كاألـ اذباه 
 أألةا ه ا.

 ثبلث ؾب  عات: عبد هللا شريطكألةاي للى األمباط ال األقة للرتألية وبدد 
  أهنا يع لد األألةاي للى الشالة كاالم ثاؿك م  اآلا غ  ؾب  ع (م  ل ) لفه  الرتألية للى

 مع  دل .
  ؾب  ع (غ  م اؿ) لفه  الرتألية للى أهنا يع   ال يت لألكالد مث دفعه  للطارعك ال نظاـ كال

 ل ل ألل ل ث كطيشك كلدـ الطع ر لؼب ؤكلية.
 ك آل لؤدم كظيف سك كآل ل    ؾب  ع (ديبقةاطي) لفه  الرتألية للى أهنا يع لد األألةاي للى اؼبة ق

 3ل ل اآلمة آألضاي اعب  . 
 استنتاج عام: 

                                                           

 .83-82ك ص 1993لل  اال   اع الرتأل م : كطفة للي أسعد-1
 .29ألدكف سةةك ص  : دمحم مهدم-2
 

 .112-110معةآة اؼبفاهي  دكف سةةك ص : ل د هللا شةل -3
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م  مبلؿ الدراسة اؼبيدانية اليت ق ةا هباك كم  مبلؿ ما ا يقديبس كربليلس كيف  ه للى ض ي ما 
 اي ن اعبانب الةظةم كالدراسات ال األقة ي صلةا إً ؾب  لة م  الة ا ج كاليت هي ل ارة ل  إ الت 

 ال  اؤالت اليت طةات ن ه ه الدراسةك كم  أه  ه ه الة ا ج اؼب يصل لليها ما للي:
يع  د األسةة اعباا ةلة للى أسل ب ال ق ل للدر ة األًك ن معاملة األب ألألةا س ن  -1

 ظل ال غ ات اال   الية.
ال غ ات يع  د األـ للدر ة األًك للى أسل ب ال ق ل ن معامل ها ألألةا ها ن ظل  -2

 اال   الية.
 ل  د ام بلؼ ن أساليب اؼبعاملة ال الدلة للة  ة لآللي كاألمهات. -3

فام لفت أساليب اؼبعاملة ال الدلة ألا أسل ب الةفض كأسل ب ال ق لك قبد األب لع  د للدر ة 
  الية كما األًك ن معاملة أألةا س للى أسل ب ال ق لك ردبا ألهنا أساليب ي  اشى مع ال غ ات اال 

يفةضس م  ياثرك فقد ل خ  أسل ب الطدة كالصةامة كالعقاب كالث اب. ن نفا ال قت م فان للى أألةا س 
اؼبةاهقا م  لصة ال ف ح كربداييسك كقد قبد األب مه بلن ألألةا س كال  ب را ع إً ضغ طات اغبياة 

 ك كاريفاع ال شالة .العصةلة كآثةة م شل ات كغبلي اؼبعيطة كيده ر األكضاع االق صادلة
ه ه الع امل اليت أفةزهتا ال غ ات اال   الية  علت م  األب لع  د ن معاملة أألةا س للى أسل ب 
ال ق لك لل  ارها يؤثة ن ط يعة ال فالل األسةم كؾبالسك كألدكرها يؤثة ن اذباهات اآلليك ايث ل  خدـ 

للى الةفض إلقباز مه  س ن م اقف اغبياة اال   الية األب لددان م  أساليب اؼبعاملة ال الدلة اؼبع  د 
اؼب غ ة. فةجده لع  د للى اإلل اي اعب دمك كأسل ب اغبةماف كاغب الة الاا دة كأسل ب ال دمل الاا د 
كأسل ب اإلشعار لل نب كأسل ب ال دليلك إضافة إً أسل ب ام بلؼ ال الدل  ن يةألية األألةايك ردبا 

 س العصةنة كلصة ال ف ح كـبلفاهت  ال ل ية اليت م ت آث ان م  اعب انب.سباشيان مع ما يفةض
فاألب أثةاي معاملة أألةا س كلل  اده للى أسل ب الةفض ن لصة ال يدايت ي لعً  أنبية ؼبةالة 
اؼبةاهقةك كه  ما نةاه ن كق ع التث  م  اؼبةاهقا ن االضشةالت الةف يةك كاإلدماف... كغ ها. كفبا 

 ق ل ضح أف االه  اـ أبساليب اؼبعاملة ال الدلة كية ية األساليب ال  ي كااله  اـ أبصعب مةالة كهي س
فرتة اؼبةاهقةك لع ي اجة األساس ن ال قالة م  االضشةالت الةف ية كلامبلن أساسيان لل ص ؿ إً ال  افق 

إش اع اا ات األألةاي  لع ل اؼبةاخ األسةم الصيي للىك  الةف ي كاال   الي كالصيي لل ةاهق
 ألشةلقة س لة دكف إفةاط أك يفةل ك ألف سلشة اآللي اػبار ية ي ي ؿ إً سلشة نف ية داملية لؤلألةاي.

أما األـ لل  ارها مصدر إش اع اا ات الشفل ال ي ل  ية كالةف يةك كلة  ع اغبب كاغبةاف كالدؼي 
يهاك لل ان مةها أف ال جاكب العاطفي أليةها كألا هبعلها يع  د للى أسل ب ال ق ل ن معاملة كيةألية أألةا

الشفل لس أنبية آ  ة ن صية الشفل الةف يةك فاغبةماف م  اغبب كالعشف لؤدم إً القلق كاالضشةاب 
الةف يك ف ة ع األساليب الرتأل لة اؼبع  د لليها ن يةألية األألةاي ن ظل ال ي الت اال   الية ردبا 
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كؼب الةة ـبلفايسك ايث ل  د ام بلؼ ن األساليب اليت لع  دها األب كاألـ ؼببليم ها لعصة ال ي الت 
كاليت ي الةت ألا الةفض كالق  ؿك فةجدها زب لف في ا أليةها ن أمباط أساليب اؼبعاملة ال الدلة كاليت 

 العصةنة كاغبداثةك مع    اشى ليع  د ن يةألية األألةايك 
رب ؿ شتل األسةة اعباا ةلة إً الطتل الة ايت ك أف  م  آل ما س ق فإف ه ه الدراسة قد آطفت

اآللي كاألمهات ن األسةة اعباا ةلة لع  داف للى  عل م  أماـ ه ه ال ي الت اال   الية كالثقافية 
أساليب يةأل لة م ة لة زب لف م  اؼب اندة العاطفية إً أسل ب الق  ةك كي ل  ال الدل  أماـ ربدايت 

 ه ا العصة.
 األول: األسرة كمؤسسة للتنشئة االاتماعيةادلبحث 

األسةة هي اؼبؤس ة اال   الية األًك اليت لةطأ فيها الشفلك كهي اؼبؤس ة األًك ل  يةطئة 
إ   الياك رب يس كيةلاه كيط ع اا  س ال ي ل  ية كالةف ية اً أف لص ح قادرا للى اإلل  اد للى نف سك 

قا  ة أليةس كألا كالدلس ي  ل ر معاي شخصي س كلص ح قادرا للى كألةايا للى ال فالبلت  كالعبلقات ال
ال  افق مع مشالب اجمل  ع كقي ة كلتل أسةة طةقها كأساليب الرتأل لة اػباصة هباك كاؼبع  د لليها ن يةألية 

 األألةاي.
 ادلطل  األول: أمهية األسرة يف تنشئة األبناء

قة ال ثقى اليت لقـ  أليةس كألا أمسك مث ل ش ر ه ا ال أث  يؤثة األسةة ن اياة الشفل أتث ا ل دأ للعبل
اً لبلقة أكلية يةألشس أبأليس كأبفةاد األسةة اآلمةل ك كيظل ه ه العبلقات هتي   للى ايايس هي ةة ق لة 

 1ط ؿ طف ل س كمةاهق س مث ل يقق مةها ن لا ما ن رشده كألعد اآ  اؿ نضجس.
 الشفل كيةألية ن الة ااي ال الية م  ايايس:كيلعب األسةة دكرا أساسيا ن يةطئة 

ايث ل أثة الة   اعب  ي للشفل للظةكؼ االق صادلة كاال   الية  الناحية اجلسمية:-1
 كالصيية ال ا دة ن األسةة ايف ية  ا أ  امه  مب ا سلي ا م اانك آ ا ل أثة مب ه ألةقص ه ه الظةكؼ.

الشفل اللغة ه  ال الدل ك ق ل أف لت   ها م  إف أكؿ مصدر لت  ب مةس  الناحية العقلية:-2
ال س  اػبار ي أك ال علي  أم اؼبدرسةك فأثةاي ل لية ال ةطئة اال   الية كألةاي للى العبلقات كال فالل 
اإل   اليك ل أثة الشفل أبفتار اآلمةل  ف اداد معارفه  ي عا لل    ل الثقان كال علي  ال م نطأ كلعيش 

 س اللغ م ن ال  سع أل  سع دا ةة إا تاآس كيفاللس ن اجمل  ع.فيسك مث ل دأ قام س
يؤثة األسةة أتث ا هاما ن الشفل م  الةااية اال   اليةك ألنس لت  ب  الناحية االاتماعية:-3

مةها ال ل ؾ اإل   الي مبلؿ ل لية ال ةطئة اال   الية كؿباآايس كيقليده عب يع ما لقـ  ألس الت ار 
الألد م  مةالاة ه ا ال أث  كاغبةص للى أف يت ف األسةة هي مة ع القي  ال ا دة  كللى ه ا األساس

                                                           

 .216ك ص  2005 ي مي: ال ةطئة كالطخصية للشفل كاؼب  ق لالصبلح -1
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كاؼبثل األللى كاؼب ادئ العليا كأمباط ال ل ؾ ال  م اليت زبدـ الفةد كاجمل  ع (دكر األـك األبك اإلم ةك 
 دكر العبلقات األسةلة).

 ادلطل  اليناين: أسالي  ادلعاملة الوالدية:
طئة اال   الية يع  د األسةة للى ؾب  لة م  األساليب الرتأل لة اليت زب لف ألا أثةاي ل لية ال ة

األساليب اإلهباألية كال ال ةك كم  أساليب اؼبعاملة ال الدلة اإلهباألية قبد: أسل ب اغبةاف كالعشف ال م 
ـا ل ض   يب از إبقامة لبلقات لاطفية ي الد للى الة   ال لي  لطخصية الشفلك كأسل ب اؼبةكنة كاغب

الةصح كاإلرشاد كال ة يهات ن    م  اغبب كاغب ار كإألداي الةأم أما أسل ب ال  ااة ف   ثل ن 
ال  اح للشفل إبألداي رألس كمةاقطة كاةلة ال ع   كام يار األصدقايك كاةلة اللعبك كال عامل معه  ألةكح 

ي أسل ب ال  اب كالعقاب م  يقةيات الصداقة إلش اع اا اهت  كية ية قدراهت  كربقيق ي افقه ك آ ا لع 
األساليب اإلهباألية لةد فبارسة الشفل ل ل آات مةغ ألة كغ  مةغ ب فيهاك آ ا قبد أسل ب ال  ةآا 

 ا ؿ ال ات إللشاي آل االه  اـ للشفل كالةلالة.
أما أسل ب الض   لدل ال الدل  فةقصد ألس قدرة ال الدل  للى ال دمل ن ال قت اؼبةاسب كي  يس 

 كإرشاده كض شس كمةاق ة سل آس دكف اللج ي اً الق  ة كالعقاب.
أما األساليب الرتأل لة ال ل ية اليت زب لف ألا ال طدد ال م لةش م للى ال هدلد كالعقاب كأسل ب 
ي أل ب ال الدل  كال م لع ي م  أمشة الشةؽ الرتأل م للى صية الشفل كنف ي س لعدـ اس قةار ال الدل  

ن يةألية كمعامل الشفل كأسل ب اعب الة الاا دة ال م ىبلق طفل إشتاٌ كغ   للى أسل ب اثألت
مع  د للى نف سك إضافة اً أسل ب اإلنباؿ كالةفض كأسل ب العقاب ال دُ كأسل ب ال فةقة كلدـ 
 اي اع العدالة كاؼب اكاة ألا األألةاي كال  ييا أليةه ك إضافة اً أسل ب ال  اهل الطدلد ال م لؤدم اً

 البلم االة دبا لفعلس الشفل.
 ادلطل  الينالث: أسالي  التنشئة االاتماعية لألبناء يف األسرة اجلزاارية

 أسالي  التنشئة األسرية للطفل الذكر يف األسرة اجلزاارية-أوال
ىب لف مب ذج ال ةطئة األسةلة اؼبخصص لل آ ر ن األسةة اعباا ةلة ال قليدلةك ل  الة  ذج ال ةطئة 

ة اؼبخصص لئللةاث كل   يش يق شخصية ال لد للى أساس األدكار اؼب  قع أف لقـ  هبا ن األسةة األسةل
كاجمل  ع لةدما لص ح راشداك فدكره آة ل لقـ  للى قالدة االل  اد للى ال ات كااليااف كالصبلألة 

 ايس.كال يشةةك كلع ي الاكج أك ال لد اؼبعيل األساسي لؤلسةة كلة ظة مةس أف لؤم  اا يا 
لقرتف ؾبيي الشفل ال آة للرتايب كالفةح كال ةكرك دامل األسةة ألنس ن نظة أأل لس سيت ف ن 
اؼب  ق ل أتميةا ؽب ا للى العجا كالتيك كس ؼ لةث رأظباؿ األسةة اؼبادم كالةمام اؼب  ثل ماصة ن 

 اس  العا لة.
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 سمتانة أم سك كأف اغبةايت اؼبخ لة لسبيل األسةة اً أف يغةس ن نف ية ال لد أف متان س أفضل م  
أآي ألتث  م  يل  اؼبخ لة ؽباك " ألل لةكض للى أف ل يشة للى آل ما ه  أنث م دامل ذايس 
كمار ها"ك في دأ دبةاق ة يصةفاهتا مارج اؼبةاؿك كلفةض لليها لقاألس اذا اكبةفت أل ل آها ل  اؼبعال  

 كاغبدكد اؼبةس مة ؽبا.
 للبنت (األنينى) يف األسرة اجلزاارية: التنشئة األسرية-اثنيا

اال   الي لل ةت دامل األسةة اعباا ةلةك ه  اغبةص للى  -إف أألةز ما يبيا ال ت ل  الرتأل م
يدرل ها للقياـ لألشغاؿ اؼبةالية كايقاهناك ال أآيد للى قي ة العفة كالطةؼك كأم ا ال  عية كاػبض ع عبةا 

 ال آة.
لى القياـ لألل اؿ اؼبةاليةك آ ةظيف ال يت كيةألي سك غ ل األكاُ ففي س  م تةة ي دأ ال ةت ل

 .لياد أك لةدما وبل الضي ؼ لل يتن األصةع اغبل ايت ك ربض  القه ة كالطامك ك كاؼببلألاك 
يلق  اإلألةة ألضا ق الد ال ل ؾ كاآلداب اؼبةي شة لغبط ة كالطةؼك ك فبل لعل  ص هتا أك ي لفظ 

 للييايك كأف ربةص للى اريداي مبلألا ؿب ط ة.أللفظ أل مي اك مادش 
ايف يطدد لليها الةقاألة كما إف يصل ال ةت مةالة ال ل غ كيظهة لليها لبلمات الةضج اعبة ي 

اؽبا ا ها كن ه ه األثةاي الضا لص ح ياكهبكا لعبةا األمةك ألعدد م  اؼب انع الق لة  ق هاكرباط لبل
م  ذآة ؿباسةها كمةافق ها ن األماآ  اليت ذب  ع فيها للة اي  ال م ل شة للى يفت  األـك فبل يفرت

 .ماصة ن اغب اـ أك اؼبةاس اتك آاأللةاس كال ال   األمةل
 ادلبحث اليناين: التغَت اإلاتماعي

 ادلطل  األول: عوامل التغَت اإلاتماعي
ادكثس ألعدد م  اؼب غ ات ال غ  اال   الي ظاهةة إ   الية ال زبل ا مةها ألة صبالة ألطةلةك كلةي   

 كالع امل اليت م  أألةزها:
 : كاعب الات الع ةلة اؼبخ لفة اليت يقـ  خبلق كاألداع أساليب اياة  دلدة.ديناميات األايال-1
لعد ال علي  م  الع امل اليت يع ل إلاداث ال غ  اال   الي كالثقانك آ ا ل ض ةس  التعليم: -2

  م وبفا للى الةه ض كاالزدهار.م  ية ية القدرات اإلألدالية ال
يلعب ال تة ل  يا دكرا لرزا ن إاداث ال غ  ألعد دم ؽبا ن ؾباؿ ال علي ك  التكنولوايا:-3

 كالشب كالارالة كالفبلاةك كالصةالة كاإللبلـ كاغبياة الي مية ألتافة   ان ها.
 ادلطل  اليناين: مظاهر التغَت االاتماعي

 فةضت يغ ات للى كاقع األسةةك اليت ت  دلةة للدراسة ك طةح ربداي ل غ  اال   اليفا
يفاع ن  ة اؽبجةة الداملية م  القةل كاألرايؼ اً اؼبدف اؼبةي   ألعدة أس اب اق صادلة مةها كالر 
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كا   اليةك كدر ة ال قدـ االق صادم ألفعل الث رة الصةالية كال  سع الةأظباٌ كضعف دمل األفةادك 
ليت يط ل ر اؿ األل اؿ كأرلب اؼبصانع كالطةآات كال جارك كذكم اؼبه  اغبةة مع كيصالد الي  ازلة كا

ظه ر ق ة كيضالف الش قة العاملةكايث أدت الث رة الصةالية اً ياالد ألداد الش قة العاملةك كدم ؿ 
مؤس ات اؼبةأة لاي الطغل ال م سالد للى ك  د يغ  ن الةلالة اال   الية ألطفاؿك كاليت يةقلت اً 

ا   الية أمةل آدار اغبضانة كالةكضةك كال م أدل اً انت اش كيقلص العدلد م  كظا ف األسةةك 
أل  ب يعدد كسا   ال ةطئة اال   اليةك كم  مظاهة ال غ  اإل   الي الة   اغبضارم كال غ  الع ةاُ 

اؼبعة لة أل  ب الةغ ة ن  الرتآيا للى اعبانب اؼبادم كإنباؿ اعب انبك اؼبصااب للاايدة ال تانيةك 
ال قليد كاي اع أمباط ا   الية سل آية للى م   ل القي  كاألمبلؽ كـب لف أشتاؿ اغبياةك فه ه 

 ال ي الت أدت اً ادكث اضشةالت انعت ت للى لبلقة اآللي لألألةاي كاألألةاي لآللي.
 أشكال وخصااص األسرة اجلزاارية:

ألةا يا م  ثبلث أ ياؿ أك أآثة دبع  أهنا يض  األأل ل ك األألةاي غ  األسةة ال قليدلة: ي ت ف -1
اؼب اك ا كزك اهت  كأطفاؽب ك ايث لطةؼ للى شؤكهن  آ   العا لة كلعيش اإلم ة اؼب اك  ف كغ  
اؼب اك  ف ن ي افق كان جاـ ايف كل  آاف ظاهةاي فق ك كلت ف لئلأل  األآي ن ع م  ال لشة يع د إليس  

عد كفاة ال الدك ايث لص ح ه  اؼب ؤكؿ ل  إدارة كي ي  شؤكف األسةة كوبافظ للى كادهتا آاملة أل
 كسباستها.

 خصااص األسرة التقليدية:
 يصف األسةة ال قليدلة دبج  لة م  اػبصا ص اليت  عل ها زب لف ل  غ ها م  األسة في ا للي:

ن ؿبي  األسةة الت  ة ط ؿ ايايس ايث أف الفةد ن األسةة ال قليدلة لع  د للى ال يئة الية  -
 يت ف لبلقات ال عاكف كاإلماي كال ضام  اآلٌ كا ة هي ال ا دة.

آ ا ي  يا األسةة ال قليدلة لل قارب اؼبتاُ ال م لع ي فةصة لل قارب اال   الي ألا األفةادك  -
اس ة األفةاد للى أم اكبةاؼ كل هل األمة للى رب األسةة كاؼب ؤكؿ ل  شؤكهناك دببلاظة كمةاق ة كؿب

 أك سبةد للى القي  كالق الد اال   الية لؤلسةة.
االم ثاؿ للعةؼ اال   الي كالق الد اإلسبلمية اؼب ركثةك ايث يعشى للعةؼ أنبية آ  ة ن  -

 .ربدلد كض   ال ل ؾ اال   الي 
م يار الاكا ي م  إف الاكاج ل   للى أساس ال  افق ألا األسةيا كليا الاك اك كؼبا آاف اال -

طةؼ األسةة فغال ا ما يةطأ مبلفات آ  ة ألا الاك ا لعدـ ال فاه  أليةه ا فبا لؤثة للى اعب  العاـ 
 لؤلسةة كاألألةاي ال م وبدث ؽب  ن لا م  الصةاع الةف ي ن يجة للج  العا لي غ  اؼب  قة.

 األسرة احلضرية:-2
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اؼبدلةة كاآ   ت أمباطا  دلدة م  ال ل آات كالقي  األسةة اغبضةلة هي األسةة اليت ي ت  
كالعاداتك آ ا أهنا ي  يا أل ةلة يغ ها كيةاقص لدد أفةادها كضعف ال لشة األأل لة كهي ي ت ف م  

 األب كاألـ كاألطفاؿ.
 خصااص األسرة احلضرية:

ل  لادايس نظةا لل غ  اال   الي ال م لطهده اجمل  ع اعباا ةم كدم ؿ لةاصة ثقافية غةل ة 
ف ألةاي األسةة ككظيف ها قد أتثة هب ا ال غ  كرب ؿ مب  األسةة ال قليدم إً مب  ‘كيقاليده كألةافسك ؼ

 يمة  دلد ل  ى للة   اغبضةم ال م ل  يا دبج  لة م  اػبصا ص ن آة مةها:
ألـ أهنا أسةة م غ ة ي صف ألقلة لدد أفةادها كضعف ال لشة األأل لةك ايث ي ت ف م  األب كا -
 كاألألةاي.
ضعف الةكاأل  اال   الية ألا أفةاد األسةة ال اادةك ايث أنس ال ل  د ؾباؿ لل عاكف كال  اند  -

ال لقا يك فتل يعاكف ألا األفةاد قبده م   للى أساسا اؼبصلية الفةدلة اليت يشغي ألطتل لرز ن ه ا 
 الة ع م  األسة. 

كالثقافةك ايث أيييت ؽب  فةصة ال علي  كم   ل ةلة ألقدر م  ال علي  ضل  يا أفةاد األسةة اغب -
ماصة إذا آاف  -أفضل م  ال ةطئة اال   الية لقـ  للى أساليب كطةؽ يةأل لة ادلثةك س اي ن األسةة

ال الداف للى م   ل يعلي ي مق  ؿ أك ن مؤس ات ا   الية أمةل آاؼبدارس دكر اغبضانة كاؼبعاهد 
 ككسا ل الرتفيس.

 . ةلة للى مةح الفةصة لل علي  لتل م  ال آة كاألنثى يع ل األسةة اغبض -
يقلص ن ألعض كظا ف األسةة اغبضةلة مةها ال علي  كال ةطئة اال   الية األمة ال م  عل م   -

 ال قت اؼبخصص للةلالة األسةلة ضيق مقارنة مع هايس اؼبؤس ات.
ة ال قليدلةك كلتةس ي لعد أما في ا ىبص لادات الاكاج فل  ل غ    راي ل ا آاف لليس ن األسة  -

ؾبةد ايفاؽ ألا أسةيا كإمبا أص ح لقـ  للى ال  افق كاةلة االم يار للطةل  ال م وب   للى الاك ا 
رب ل م ؤكليات ه ا االم يارك كهت ا أص ح اؼبق  ؿ للى الاكاج ن اجمل  ع اعباا ةم لدله  اغبةلة ن 

 الق  ؿ أك رفض ه ا االري اط.
 العوامل ادلؤدية اىل تغَت األسرة اجلزاارية ادلطل  الينالث:

كاليت يبت  اصةها ن العامل اعبغةان (ال يئي)ك كالعامل ال تة ل  ي كالعامل ال تاُ إضافة اً 
العامل ال ياسي كااللدل ل  ي كيعدد اؼب اهب الفتةلة ن اجمل  عك اليت يؤثة ن نطاط األفةادك كن 

كال عامل االق صادم ال م لع ي م  الع امل اؽبامة ن يف   ظ اهة ادكث ل لية ال غ  اال   اليك 
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ال غ  اال   اليك كالعامل الثقان ايث أف أساس أم يغ  أك يش ر ا   الي لع د اً العامل الثقان 
 ال م لؤدم اً يغ ات ن العادات كال قاليد كاأللةاؼ.

 ة اجلزااريةادلبحث الينالث: مظاهر التغَت اإلاتماعي على األسر 
 على مستوى القيم االاتماعية: -أوال

لقةر أاد ال ااثا أمةا هاما ألطأف القي  ايث لق ؿ:" أف ال ي الت اؼبه لة اليت ادثت ن القي  
كاليت يث  اليـ  اس غةاألةا كدهط ةاك يعت ها ألطتل كاضح الفج ة ال ل آية كال هةية اليت يفضل ألا 

 1ر ما هي إنعتاس لل ي الت اال   الية.األ ياؿك لي ت ناكات فةدلة ألقد
فإه  اـ ال يث اال   الي أل يليل ال ي الت اليت ادثت ن ؾباؿ القي ك أك اليت ربدث اآلف 
ن يجة الع ؼبةك انألع م  إدراؾ العبلقات اؼب طاألتة اليت يةأل  القي  للع امل اػبار ية ايشة هباك فال غ ات 

  ياسية كاإل   الية كالثقافية يةعتا ا  ا للى القي  اال   الية.اليت سبا األكضاع االق صادلة كال
 ماذا ل  يغ  القي  ن األسةة اعباا ةلةؤ

 س ؼ كباكؿ اإل األة ل  ه ا ال ؤاؿ م  مبلؿ ال غ  ال م ما قي  ا ا   الي ا ؿب ريا كنبا:
ألعض العا بلت ماصة  اليت أص يت ال سبثل مةآالة ن ال ةطئة اال   الية لةد تغَت قيمة الشرف

ن اؼبدف التيل أما ن اجمل  عات الةلفية كالعطا ةلة كالق ا لية اليااؿ اافظة للى الطةؼ شةطا أساسيا 
 كأم لبلقة ألا الة ل اؼبةأة مارج إطار الاكاج يع ي فااطة كرذللة.

 صةان ه اؤهل زبلت األسةة اعباا ةلة للى قي  ال ضام  األسةم ن لتغَت قيمة اجلماعية: 
يبتةةا أف ي  خلص م  كاقعةا اؼبعاصة أف هةاؾ ميبل آ  ا للعدلد م  األفةاد ن االس ق اؿ ل  
األسةة الت  ةك كالعيش ألشةلقة ـب لفةك كأص ح ؾب  عةا اعباا ةم اؼبعاصة ن ربت س قي  الشالة كالصي 

ف ه ا ال غ  ل  دلي لدـ ال عاكف كاالارتاـ كه ا ن يجة يغ  طةلقة يفت  األفةادك كيصةفاهت  ايث أ
 2كلدـ الشالة كاالارتاـ كلدـ اغبياي كاالا طاـ.

ن لصةان اغباٌ أص ح مطارآة الاك ة ن صةع القةار  على مستوى العالقات األسرية:-اثنيا
دامل األسةة أمةا مه اك كن ألعض األسة قبد اؼبةأة يةفةد أل لشة القةار دكؿ يدمل الاكج أك أهل الاكج 

 3ن شؤكف أسةهتا الاك يةك س اي للة  ة لل ةاي العبلمات أك ايف للة  ة للة اي اؼباآثات.
مظاهة ال غ  اإل   الي ن أليئة ال لشة دامل األسةة اعباا ةلة: فالةظاـ األأل م ن ؾب  عةا اعباا ةم 

للى اؼبةأة كهي ةة الت ار قبده لةي   لألسةة ال قليدلةك أما ن األسةة اؼبعاصةة فأص يت هي ةة الة ل 
 للى الصغار ضعيفة.

                                                           

 .370صك    2001س يبل دمحم: ال يدلث كرب الت القي  ن أآاديبية اؼب لتة اؼبغةألية -1 
1-C. Bouatia : attitudes et représentation des femmes Algérienne  p207 
2-C. Bouatia, p 208. 
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 ادلطل  األول: أسباب وعوامل تغَت األسرة اجلزاارية
لع ي ال ش ر االق صادم لامبل مؤثةا ن يغ  ألةاي األسةة  عامل الظروف ادلادية واالقتصادية:-أ

إلس قبللية اؼبادلة كاال   اليةك اعباا ةلة كن رب ؽبا م  مب  األسةة ال قليدلة اً أسةة ن كلة ادلثة ي   ع ل
ايث أادث ال صةيع يغ ات   رلة للى اجمل  ع اعباا ةم كذل  أل  ب مةكج اؼبةأة اً ؾباؿ الع لك 
ايث أص ح ؽبا اغبق ن ال عل  كم اصلة الدراسات العليا كن ال علي  األمة ال م متةها م  فةض 

لل  ار أف اؼبدلةة أص يت قش ا صةاليا كمةآا ك  دهاك كآ ل  أل  ب اؽبجةة م  الةلف اً اؼبدلةة 
لل قدـ كال ش ر اال   الي كال تة ل  يا  عل مةها ؿبل ناكح م  طةؼ التث  م  األسة حبثا ل  ل ل 

 كم   ل معيطي أرقى.
فالعامل الثقان كاغبضارم ساه  ألص رة فعالة ن يغ  األسةة  العامل الينقايف واحلضري:-ب

اعباا ةلة م  ايث مبشها كلبلقاهتا اال   اليةك ذل  أل  ب يغ  مب  اؼبعيطة اغبدلثةك فال يضة كالثقافة 
لع ياف لاملا ر ي ا إلاداث ال غ  كس ب  فتةة ال يةر م  العا لة الت  ة كيغ  مظاهة اغبياة 

 1ةك كيغ  العادات كال قاليد كال ل آات كطةلقة ال فت .اال   الي
فال قدـ الصةالي كال تة ل  ي كال ش ر ن كسا ل اإليصاؿ ظبيت لؤلسةة اعباا ةلةك لص ح 
الت  ي ية كاألنرتنت رب ل ق شا آ  ا م  كقت اؼبةأة ماصة فبا أدل ن ال فةل  ن أنبية العبلقات ألا 

 ا سل ا لل  يةألية األألةايك كللى األساليب ال الدلة اؼبع  دة ن ذل .األفةاد األسةة كال م انعت
ادلطل  اليناين: العوامل ادلؤثرة يف أسالي  التنشئة االاتماعية وادلعاملة الوالدية 

 لألسرة اجلزاارية يف ظل التغَتات االاتماعية.
ق صادم لل الدل  : ل ه  اؼب   ل اال   الي كاالادلستوى االاتماعي واالقتصادي للوالدين-1

اً اد آ   ن يقةلة األسل ب اؼب  ع ن ال ةطئة األسةلة كلقد ك د ؿب  د ا ا أف األفةاد م  
اؼب   ايت اال   الية كاالق صادلة الدنيا يبيل ف اً أتآيد أسل ب الصةامة كالعقاب كال  ل  ن ض   

 األسل ب الديبقةاطي ال م لةش م للى الدفئ سل ؾ أألةا ه ك ألية ا يبيل أقةاهن  م  اؼب   ايت الةاقية اً
 2كال ق ل.

أما للة  ة لؤلسةة اعباا ةلة فةجد أف هدؼ اآللي ذك اؼب   ل العاٌ ه  اص ؿ أألةا ه  للى 
متانة مةم قةك فةجده  لع  دكف للى أسل ب ال يةر كاالس ق اؿ اؼب تةك أما األسة ذات اؼب   ل 

لى أسل ب الصةامة كال طجيع كاالل  اد للى الةفا آ ا لع  دكف اال   الي اؼب  س  فإهنا يع  د ل

                                                           

 24كص  2006  آ اب سل لة ال صل-1
 .145رلالة األسةةك ص : ؿب  د ا  -2
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للى ال أنيب كإشعار الشفل لل نبك أما في ا ل علق لألسة ذات اؼب   ل اال   الي اؼبةخفض فإف 
 أسل هب  الرتأل م يب از لل  ل  كالعقاب ال دُ.

ى االذباهات اليت ل  ةاها : لؤثة اؼب   ل ال علي ي لل الدل  للادلستوى التعليمي للوالدين -2
ال الدل  ن يةطئة أألةا ه اك فإذباهات األسة اؼبثقفة زب لف ل  إذباهات األسة غ  اؼبثقفة كاألمة ال ارز 
ن األسة اؼبثقفة ه  اإلل ةاي لألألةاي م  اناية ربصيله  الدراسيك كيش لة ثقاف ه ك كاثه  للى اؼبشالعة 

 1كالدراسة.
اا ةلة فأآد ال ااث ف أف اآللي يبيل ف اً اإلأل عاد ل  العقاب ال دل  آل ا أما للة  ة لؤلمة اعب
 إلبفض م   ل ال علي ي.

قبد أف أمهات األسةة اعباا ةلة الت  ة سبيل اً االل  اد للى أسل ب الصةامة حجم األسرة: -3
 كال دليل.كال يشةة ماصة اإلانث مةه ك أما األسةة صغ ة اغبج  ف ع  د للى أسل ب الدفئ 

ن اجمل  ع اعباا ةمك ال  يا ن اؼبعاملة ألا اعبة ا كاضح كال م لس أثة ن  انس الطفل:-4
ربدلد ن ع األساليب ال ةطئة اال   اليةك ففي ال س  األسةم اعباا ةم لقدـ لل آة مب ذ ا ل  م رث 

كلدلس ألم س معاملة سيئة  ثقان سا د ن ؾب  عس م  ايث ال  يا ألا ال آة كاألنثىك كم  مبلؿ معاملة
 كقاسية كم طددةك قبد ال آة لقلد كالدلس ن معامل س ألم س.

ن ال س  اعباا ةم يةييب الفةدل  ألا إم يس لامبل مه ا ن ربدلد الًتتي  ادليالدي للطفل: -5
فل األم  أسل ب ال ةطئة معسك فالشفل األكؿ لبلقي آل اإله  اـ كالةلالة كاإلس جاألة اؼبشال ةك أما الش

 ما لت ف مدلبل ألطتل آ   إضافة اً :
 القي  الدلةية كاغبضارلة. -
 كاؼبةيدر ال تين (أرشيف_اؼبدلةة). -

 خاسبة:
لقد يةاكلةا ن ه ه الدراسة م ض ع أساليب اؼبعاملة ال الدلة (ال ق ل/ الةفض) لؤلألةاي ن ظل 

انة دبقياس أساليب اؼبعاملة ال الدلة ك ايث ق ةا ن ام  ارها لالس ع -ال غ ات اال   الية الةاهةة
ل  ) سةةك فأنبية حبثةا اغباٌ يت   ن آطف 19-16كمصصةا ليةة حبثةا للفئة الع ةلة اؼب  دة م  (

 ن ع األساليب الرتأل لة اؼبع  دة ن يةألية األألةاي اؼبةاهقا ن ظل ال غ ات اال   الية اغباصلة.
للفةكض اليت طةا ها ال ااثة ي صلت إً أف ال غ ات ألعد ربليل كمةاقطة الة ا ج اػباصة 

ك كال ي ؿ كال ي الت كاسعة الةشاؽ اليت شهدها اجمل  ع اعباا ةمك كاليت انعت ت للى آافة   ان س
ال ةلع كاؼبلي ظ أن ج لةا ما ل  ى ألػ"أطفاؿ ال لفال ف" ك"أطفاؿ يعدد القة ات الفضا ية" ك"أطفاؿ 

                                                           

 .91مص اح لامة: ال ةطئة اال   الية كال ل ؾ اإلكبةان ن اؼبةالة الثان لةك ص -3
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إضافة إً أف ه ا ال ي ؿ اؼبفا ئ يةؾ ألص ات أل  ب  كاب اإللترتكنية"اإلنرتنت"  ك"أطفاؿ األلع
مةكج اؼبةأة للع ل كغياهبا ل  ال يت لفرتة ط للةك كاريفاع معدؿ ال شالة ألا فئات لةلضة م  الةاس قد 
قبد األب ؿ لع لك أك قبد ال الدل  ال لع بلف معانك كه ا ا  ان لؤدم إً يده ر اغبياة االق صادلة 

ادلة كان طار الفقة كاغبةمافك كغبلي األكضاع اؼبعيطية أرغ ت األسة للى قضاي  ل كق ها الهثة كراي كاؼب
سد رمقها كيل ية اا ات أطفاؽباك كال م آاف س  ان كاضيان ن يدامل األدكار ألا الاك ا كانت اش 

 ضانة كالةكضة.كيقلص ألعض ال ظا ف األسةلةك كظه ر مؤس ات  دلدة للةلالة كال ةطئة آدكر اغب
فاجمل  ع اعباا ةم أص ح لطهد ي يةات ن العبلقات اال   الية اليت م ت األسةك فأص ح ألعض 
اآللي كاألمهات ن لصة ال يدايت لع  دكف للى أسل ب العقاب كالق  ة كالعةف كال خ لف 

ة األألةاي لةدع كال هدلد كاؼبةاق ة اؼبطددةك كه  ما ل  ى أبسل ب الةفض اؼب  خدـ ن يةألية كمعامل
كقضاي  ل األكقات ن مقاهي اإلنرتنت كل تة ل  يا األ عدد كسا ل اإللبلـ ك   نطغاؽبالاالكبةاؼك 

كالدردشة كال عارؼ للى م اقع ال  اصل اال   الي أبن السك كمطاهدة األفبلـ اعبة يةك كالص ر اجملةدة 
س اب اؼب اشةة ن س ي ال  افق الدراسي اليت يعد م  األ كم  اغبط ة ا كالدم ؿ إً اؼب اقع اإللاية

 لل ل ي  اؼبةاهق كما لةج  ل  ذل  م  ـباطة آاي اع نشاؽ اعبةيبة كاالكبةاؼ.
فعصة ال غ  اال   الي ي  ب ن لدد م  ال  يةات اس جاألة لعصة ال تة ل  يا اغبدلثةك 

ةك كاالل  اد للى أساليب كال ي الت اليت ادثت ن ؾباالت اغبياةك كماصة اال   الية مةها كاؼبادل
  دلدة لليياة العصةلة اليت يةاسب كي  اشى مع ه ا ال اقع.

 االقًتاحات:
 كان هت الدراسة لالقرتااات ال الية:

لدـ م الغة اآللي كاألمهات ن ضبالة الشفلك كرلال س كاإلفةاط ن يدليلسك كيةؾ الفةص أمامس  -
 يفةضها اؼبعاصةة كـبلفات ال غي  اإل   الي. لتي ل ا س اؼب اقف اعبدلدةك كال يدايت اليت

أنبية ام ةاع ال الدل  ل  أسل ب الةفضك ال  ل  كال يت  كال يشةة كالعةف كالعدكانية كالق  ة  -
مة ظةل  مةه  الشالة فق  دكف ا ار ا   الي ألنس ال ل  ح لؤلألةاي ربقيق ذكاهت  كالثقة أبنف ه ك 

 الةف ي كاال   اليك كه ا ال ل ةاسب مع لاي لطهد يش رات ها لة.في  لد لدله  لدـ الطع ر لألماف 
ال  لية أل أث  اؼبعاملة ال الدلة غ  ال  لة ن مب  األألةاي لقليا كا   اليا كانفعاليا كلاطفيا ماصة  -

ن مةالة اؼبةاهقةك مع  يطجيع اةلة ال ع  ك كال ع   ل  آلرا ه  ن    ل  ده اغبب كالديبقةاطية دكف 
 اػبةكج ل  ادكد األدب كاألمبلؽ كاغبياي.

الرتآيا م  مبلؿ الرتألية اإللبلمية كالدلةية للى اس خداـ ال الدل  ألساليب ال   س كاإلرشاد  -
كال لظ كأسل ب اغب ار كاؼبةاقطة اؽبادفة مع األألةاي اؼب  درسا (اؼبةاهقا) ا ؿ ما ل علقك اياهت  الي مية 
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تةم أليةه  كألا ال الدل ك كه ا ما هبعله  مةف ياك كؽب  فدرة ال تيف مع ل يقيق االيصاؿ اؼبعة م كالف
 ال غ ات اغباصلة.

ضةكرة أف يت ف اؼبعاملة ال الدلة لؤلألةاي قا  ة للى سياسة رشيدة يقدر ط يعة مةالة اؼبةاهقةك  -
 ةطئة اال   الية كيفه  مصا صها كظباهتا الةف يةك اعب دلة كالعقليةك مع اي اع طةلقة مةنة ن ل لية ال

 يةاسب كال اقع اؼبعاصةك كما افةزه م  مطتبلت كربدايت كيغ ات.
 

 قاامة ادلرااع ابللغة العربية:
 .1978أضبد ألدكمك معج  مصشليات العلـ  اال   اليةك مت  ة ل ةافك أل كتك  .1
رسالة ما     ن لل  الةفا زغي ة ل ارك أساليب اؼبعاملة ال الدلة كلبلق ها لل  افق الةف يك دراسة ميدانيةك  .2

 .1997-1996كللـ  الرتأليةك  امعة اعباا ةك 
زهةاف نيفا دمحم: دراسة الطع ر لل ادة الةف ية لدل اؼبةاهقا م  اعبةا كلبلق س أبساليب اآللي ن يةطئ ه ك  .3

 .1984رسالة ما     غ  مةط رةك آلية الرتألية  امعة لا الط اك 
رب الت القي  ن أآادمية اؼب لتة اؼبغةأليةك أزمة القي  كدكر األسةة ن يش ر اجمل  ع اؼبعاصةك س يبل دمحم: ال يدلث ك  .4

 .2001سل لة الةدكافك مش  لات أآاديبية اؼب لتة اؼبغةألية الةلطك 
سبلطةة رشيدة: أساليب العةف ال الدم كأتث ه للى يت ل  اؽب لة اال   الية لةد اؼبةاهقك رسالة ما    ك  .5

 ة اعباا ة. امع
 .1987سبلمة م سىك ما هي الةهضة مةط رات األسا اعباا ةك  .6
صاو أضبد دمحم ا ا: يقدلة ال ات كلبلق س لإلآ ئاب لدل ليةة م  اؼبةاهقاك الت اب ال ة م ال ادسك  .7

 .1989اعب عية اؼبصةلة للدراسات الةف يةك القاهةةك 
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 اإلسالميةأمن األسرة يف ظّل ادلقارابت الفكريّة وخصوصّية الينقافة 
Family safety and welfare amid intellectual discourses 

and the particularity of Islamic ideals 

 دكتورة سوان عمر عّباديال
 األردف –جبامعة العلـ  اإلسبلمية العاؼبية  -أس اذ م الد ن القضاي الطةلي

 
 

 :  البحثملخص 
أبنبية آ  ة  علت م  ألةا ها سيا ان م يةان ن ظل اظيت األسةة ن الفتة اإلسبلمي      

اؼب غ ات الياصبايية  كاأللدكل  ية ك فبا أآ ب األسةة كاقعان فبياان ن ألةاي اغبضارة اإلسبلمية انف ت 
 ثقافات الطع ب األمةل ن م س  ذهيٌب يةؾ ألص ات كاضية ل ل  ال ةاي .

رلة ن لاؼبةا اؼبعاصة كان ياب اعبيل إً فتة ال غي  ال م كللةظة إً ال عددايت الفتةلة كاؼب  ا      
ل اآب اغبةآة اؼبعل مايية كال ش رات ال تة ل  ية ن آافة األصعدة ك يث ر مطتلة ه ا ال يث م  مبلؿ 

 ااكر كال  اؤالت اآليية :
 ث ار الفتة هل يبت  م  اناية م ض لية نقد الفتة ال م ال ل  اشى مع معشيات ال اقع كاسأواًل :

 كاالريقاي  ألس ؤ
هل أص يت األسةة أماـ ضةكرة يفتي  كذب يع لؤلدكات الفتةلة لل ص ؿ إً ن ع م  اؼبقارلت  اثنيًا :

 ك ن لصة يقدمت فيس كيعددت الةظةايت الفتةلة ؤ
 آيف يبت  لل ةاي األسةم أف ل ؤلـ كل  افق مع الةؤلة الفتةلة اليت ي عارض مع الع ؼبة اغبدلثة ؤ اثليناً :
 هل كب  م  عدكف ذاييان ن أسةان لثقافة ال غي  ؤ كما األدكات البلزمة ل ل  ؤرابعاً :
ألعادها كأثةها أييت ه ا ال يث دبةهج كصفٌي ربليلٌي ل  لي  الض ي للى ادكد ه ه اؼبطتلة كألياف أ     

 للى األم  األسةم ن ؿباكلة لفه  ال اقع الفتةم كاؼبدرآات الفتةلة اؼبةه نة لغبداثة كال غي  .
 
Abstract: 

In Islamic thought, the family has received distinct status strengthening 

its structural foundation amid pragmatic and ideological changes. Hence, 

in a golden juncture, the family attained a distinguishing reality in Islamic 

civilization with clear imprints to its structural foundation competing in 

privilege against the cultures of other nations . 

 In light of the current rapid intellectual hybrid movements, and the 

generational attention to the discourses of change in alignment with 
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informational and technological transformations in several contexts, this 

research addresses these core questions and concerns: 

First, can we objectively critique thoughts and discourses that are not in 

line with our current needs nor provide a progress to our intellectual 

investments? 

Second, does the family face a need for a deconstruction and 

reconstruction of the intellectual tools to achieve a compromise amid the 

current multiple intellectual theories? 

Third, how can the family structure be compatible with the intellectual 

vision that contradicts modern secularization? 

Fourth, are we ready within our own families for a culture of change? 

What are the necessary tools for the process? 

In an attempt to understand our current intellectual reality as affected by 

modernity and change, this research presents an analytic descriptive 

approach to shed light on the boundaries of this issue to clarify its 

dimensions and the impact on the welfare of family structure . 

  
 

 مقدمة :
اغب د  رب العاؼبا كالصبلة كال بلـ األسباف للى اؼب ع ث رضبة للعاؼبا سيدان دمحم كللى يلس     

 كصي س أصبعا ك كألعد :
ل م  قا ل : }كىلىٍ  ملق هللا يعاً اإلن اف ك عل االم بلؼ أصبلن م   دان ألا ال طة ك فقاؿ       

لى  ًل ى مى ةن كىالى لػىاىالي فى ـبيٍ ىًلًفاى * ًإالَّ مىٍ  رىًا ى رىألُّ ى كىًل ى ًل ىةي رىألًٌ ى شىايى رىألُّ ى عبىىعىلى الةَّاسى أيمَّةن كىاًادى قىهيٍ  كىسبىٍَّت آى
ةَّ ى ًم ى اعٍبًةًَّة كىالةَّاًس أىصٍبىًعاى{ ]ه د :  ىفَّ  ىهى ىٍمؤلى  ه اآللة التةيبة ال ألد لةا أف ككفقان ؽبك  [119-118ألى

نفةؽ ألا سةة االم بلؼ كشـؤ ال ةازع ك ال م ه  ن لة الفطل كال ط ت كالضياع ك كه ا اؼبةعتا 
 األم  األسةم ن الةشاؽ الفتةم ال م كب  ألصدد اغبدلث لةس . األكؿ ال م ىبدـ فتةة

ل ارىبية اؼبخ لفة يؤطة لصياغة فتة ماص ىبدـ كال ش  أف األلدكل  يات اليت نطأت أبط ارها ا    
أهداؼ ه ا الفتة كوبقق مصاغبس ك كلةد ذل  يقف األسةة دبةظ م ها ال ةا ية ن ا ة أماـ ال عددلة ك 
فهل يق لها أك ي اآ ها أك يةدمج فيها ك أك ي خ  الصاو مةها فبا ل افق ه ل ها ك أـ يةفض اعب يع كيقف 

 دبعاؿ ؤ
م  م ؼ اؽبي ةة ال م ل  للقت ألس مةظ مة األسةة لتاف ا  ان أف يقاسي م  كلبلت آل ذل  ان   

 الصةاع الداملي كال ط ت الفتةم كفقداف األم  ألا أفةادها .
ن إلقاي الض ي للى األسا اليت سبثل الث األت ن ال ةاي الفتةم  ولذا تربز أمهية هذا البحث      

م  آ اب هللا كسةة رس لس ك ليا ل   س إسبلم م ألدكل  ي فق  ك  لؤلسةة كاؼب   د م  القي  اؼبثالية
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ألل ؿباكلة  ادة لصياغة فتة  دلد لةقى ألةظاـ األسةة كلعشيها ص غة اؼبةكنة ن ال عامل مع ه ه اؼب ادئ 
. 
آ ا كلقدـ ال يث اغبل ؿ كاالقرتااات اؼب تةة أماـ إشتالية اؼبدمبلت الفتةلة ن ثقافة ال جدلد ك     
اران لل ة ع القا   للى مفهـ  ال عالش مع اآلمة ك كي ليل العق ات اليت قد ي ا س األفةاد ن ط ر إقة 

 اغبفاظ للى ه ل ها كاترىبها كاضارهتا م  ال كلف .
 كأتسي ان للى اؼبةهج العل ي اؼب  ع ن ال يث ا لةض مفةدايس م  مبلؿ اؼب ااث كاؼبشالب اآليية :    

  صٌية الثقافة الفتةلة اإلسبلمية كلبلق ها أبم  األسةة ك كفيس مشل اف : اؼب يث األٌكؿ : مص
 اؼبشلب األٌكؿ : أسا الثقافة الفتةلة اإلسبلمية :

 اؼبشلب الثاُ : لبلقة الثقافة الفتةلة اإلسبلمية أبم  األسةة :
 األسةة ك كفيس مشل اف :اؼب يث الثاُ : إشتالية اؼبدمبلت الفتةلة ن ثقافة ال جدلد كأثةها للى أم  

 اؼبشلب األكؿ : ال عددلة الفتةلة كاس  اد الثقافات كلبلق ها لل عد الٌدلين :
 اؼبشلب الثاُ : اس ث ار ثقافة ال غي  الفتةم كألةاي ال ات ن نظاـ األسةة اغبدلثة .

 االل  اد لليها كض ةت ال يث ن ماسب س دبج  لة م  ال  صيات كأغبقت قا  ة ماصة لؼبةا ع اليت ا
. 

 كهللا ن أؿ أف نت ف قد كفقةا ن طةح م ض لات ال يث دبا لت ف ؿببلن للةفع كال ش لة .
 ال ااثة : د. س ان ل ة ل ادم

 
 ادلبحث األّول : خصوصّية الينقافة الفكرية اإلسالمية وعالقتها أبمن األسرة     

ة ك ساه  ألطتل آ   ن صياغة مع  األم  آ ةيتا أساسي لثقافة األمٌ   -ساه  الفتة اإلسبلمي      
اجمل  عي ك لعق د ط للة ك ليا ألا اؼب ل ا في ب ك ألل ايف ألا أألةاي الش ا ف األمةل م  غ  
اؼب ل ا . كلعٌل مقٌ مات اغبضارة اإلسبلمية كمت انهتا أفةزت فةقان ن اؼب   ايت الظه رلة ألا الع اي 

ازدهار اغبضارة اإلسبلمية كيفٌ قها ك ايف أف أكركل ن العصة ال هيب  كاغبضارات اليت آانت ي ازم زم 
اإلسبلمي آانت يةظة ألعا ال  ين لليص ؿ للى شيي م  ال قدـ كال  يا ال م اظيت ألس ال بلد اليت 

 يعيش ن مظلة اغبضارة اإلسبلمية .
   اجمل  ع ك فقد اظيت هي كؼبٌا آانت األسةة هي اؼبت ف األساسي كالل ةة األًك ن يطتيل دلا    

ألدكرها ألف يت ف ألؤرة لصةع الفتة كالثقافة كصياغة العق ؿ اليت ية ج ر االت األمة كفتةها اؼبٌ قد ك ؼبا  
 آانت يقـ  لليس م  أساسات فتةلة  ية ين لليها ثقافة اجمل  ع اؼب ل  كاألسةة اؼب ل ة .

 ادلطل  األّول : أسس الينقافة الفكرية اإلسالمية :
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قـ  ال ةاي الفتةم اإلسبلمي للى لدة أسا سبثل مةيتاات الثقافة كن يج ال اقع ال م لةي   أل ل ؾ ل
 اجمل  عات ك كأهٌ  ه ه األسا :

 األساس األّول : البناء األخالقي والقيم :
قد لقارب ال عض ألا مفهـ  األمبلؽ كمفهـ  القي  ك كقد هبعله ا ال عض اآلمة م داملا ك كإف      

ال دامل ال م لة ين للى ال درج أفضل ما يبثل مفه مي القي  كاألمبلؽ ك إال أف ال ق ؼ للى آاف 
اؼبدل ؿ ال ي ي ل  ي  للقي  هبب أف لةشلق م  األص ؿ اال   الية كاؼبعةفية كالثقافية ؽبا ك كرغ  يعدد 

اؽ اؼبفضي إً اإلصباع ال عارلف للقي  ك ال ألد أف ن ةاكؽبا آ ياانت ا   الية يعي ل  ال جانا كاالي 
اال   الي ك فقد ألةزت يعةلفات القي  م  مبلؿ اؼبةظ ر الفل في ن آ الت الة  اكلا كآ ل  

كالقا  ة للى مثلث اغبق ( F.Netzcheكفةلدرل  ني طة ( ( Lotze) الت اب األؼبانيا أمثاؿ  ل يا 
كاػب  كاعب اؿ ك إال أنةا ن اؼبةيى األنثةكأل ل  ي سةةظة إً دكر القي ة كيصٌ رها ن ال ةاي اال   الي ك 
كلليس يبت  يعةلف القي ة أبهنا : "صفة أك سل ؾ ايفق للى مثالٌي س  فةداٌين أك صبالٌيان ك فبا هبعل األفةاد 

ك فالقي  إذف هي اليت يؤثة  1للا هب ه القي ة مةغ لن فيه  كؿبٌل يقدلة" أك اعب الات اؼب صفا أك الفا
ن سل ؾ اإلن اف كسبثل اؼبةعتا الطةطي غبا ات كرغ ات كمي ؿ كاه  امات األفةاد كدكافعه  ك فهي 

 2يض   ال ل ؾ كي  هس ك كرب ي ال ةاي اال   الي م  مبلؿ االل ااـ هبا .
مع اإلسبلـ ك إال أف القي  كما لة ج لةها م  أمبلؽ ؽبا مة عية مةض شة  كال ل عارض ه ا ال أسيا     

ن ال طةلع  وبت ها آ اب هللا كسةة رس لس ك فاإلسبلـ دل  القي  العلياك كاؼبثل ال امية كرسال س رسالة 
ييية كدا  ة ك القي  اإلن انية اليت ي    للةلنية كالط  لية كالث ات كال  ازف كالعاؼبيةك كه ا لعين أهنا ص

كن قها مةظ  م تامل م ةاغ  ك ي  ثلها ك لعيطها ل يقق مصاغبس آلها ف ك شاملة لتل ما لةاد لئلن اف
كال يضاربك آ ا ال لةف  ألعضها ل  ألعضك كااتاـ الطةع اغبةيف ماهي إال معال  قي ية  فيس ال يضاد

وب ل قي ة ؿبددة إما مةغ ب سامية ي ضح لئلن اف س ل ال ل ؾ اإلن اُ ال  مك فتل ات  شةلي 
 3.ف ا أمة هللا ألس مةغ ب فيس كما هنى اغبق لةس مةغ ب لةس ك فيها كإما مةغ ب لةها

 األساس اليناين : العلم والتطوير :
لع ي اإلسبلـ اؼبةهج العل ي كطل س ن آافة ؾباالت اغبياة أمةان كا  ان لغال ا : األًك معةفة اػبالق لا    

ك ل كال ص ؿ إً اإليباف كاقا قس ك كالثاُ ال قدـ لل طةلة ن ربقيق مفهـ  اػببلفة ك ليعيش اإلن اف 
ش مع أفةاد  ة س أك مت انت الت ف ك ن يش لة م   ة أللدكل  يات ايايس فبا ل هل طةلقة ال عال

                                                           
 31ك ص :  2003ك اؼبت ب اعبامعي اغبدلث ك اعباا ة ك  1ك أل ف لة أل طبيا ك ط اث من منظور قيمي أخالقياضلراف األحد 1
اعبلفة لاـ  –ك ن ر الدل  أل ل دٌ ك  امعة زايف لاش ر  عودلة القيم وأثرها على أسالي  الضبط االاتماعي داخل األسرة اجلزاارية 2

 96-95ك ص :  2017-2018
 . 26/8/2017ك مدهبة م  عد ك مقاؿ مدكانت اعبالةة :  القيمية يف اإلسالمادلنظومة  3
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كليا خباؼ ما لل ش لة م  لبلقة لؼبةيى ال فت م لدل الطع ب ك فقل ا قبد أمة ذب د فتةها كي قف 
ال يث العل ي فيها إال كصييات اؼبعاانة يعل  ن يجة ال ةاقض ال م لق ضيس الفةؽ ألا م  ل يث كم  

لعاي الثالث قبد أف الدكؿ اؼب قدمة اليت ي ةت اؼبةهج ال ل يث ك ففي لصة ل   ف فيس ؾب  عايةا ل
اإلسبلمي ن ال فتة كاس ع اؿ العقل لل ص ؿ إً متة انت العاي قد أادثت فج ة آ  ة  علت م  

 ؾب  عايةا ؾبةد ؾب  عات اس هبلآية كس ؽ ؿبلية ؼب  تةات الدكؿ اؼب قدمة .
  ل يق ألنبية العل  كال يث العل ي آاف لس دكر ن لقد اظيت اجمل  عات اإلسبلمية ن ال األق ألفه    

 هنضة األمة كيقدمها ن آافة مةااي اغبياة .
 األساس الينالث : ارتباط الشعاار ابلتطبيق العملي :

أمة فشةم أل ي   دان ي لت  ل مان معقدان لدر ة أنس لصعب فه س أك لصعب يش يقس ك فقد  ي ۡ ۡ       
ًةيفنا ًفٍشةىتى اَّللًَّ الَّيًت فىشىةى الةَّاسى لىلىيػٍهىا الى يػىٍ ًدللى ػًبىٍلًق اَّللًَّ قاؿ اغبق س يانس : }فىأىقً  ٍ  كىٍ هى ى لًلدًٌلً  اى

[ ك كإذا آاف الدل  أل فاصيلس مةي شان 30ذىًل ى الدًٌل ي اٍلقىيًٌ ي كىلىًت َّ أىٍآثػىةى الةَّاًس الى لػىٍعلى ي فى{ ]الةـك : 
لة ج  مع مصاو الةاس كلت ف س  ان ن نط ي اغبياة ال لي ة م  الف ضى ك أما  للفشةة ك فه ا لعين أنس

أف لت ف ال دل  طق سان شتلٌية آهة يية مةفصلة ل  ركح يل  الطعا ة كغالة شبةهتا الع لية ك فه ا ليا 
ةى يػىةػٍهىى م  اإلسبلـ ن شيي ك لق ؿ يعاً : }اٍيلي مىا أيكًايى إًلىٍي ى ًم ى اٍلًت ىاًب كىأىًقً  ال ةى ًإفَّ الصَّبلى صَّبلى
ًة كىلى ًٍآةي اَّللًَّ أىٍآ ػىةي كىاَّللَّي لػىٍعلى ي مىا يىٍصةػىعي فى{ ]العةت  ت :  [ ك فالصبلة إف ي يةس 45لىً  اٍلفىٍيطىاًي كىاٍل يٍةتى

 ل  الفيطاي كاؼبةتة ربٌ لت إً ؾبةد طق س ال ركح فيها .
ما ن  ع لفظ " ر اؿ الدل  " ليت ف يصةفاهت  الفةدلة مةعت ان  كن ال ة ات األم ة صةان آث ان       

لقي  اإلسبلـ أماـ صبه ر لة ظة أم زٌلة ربدث مةه  ك كل ل  نةفض ه ه االس عارة ؼبفهـ  ال دل  ك ألل 
إف الطعا ة اإلسبلمية إمبا هي س يل اريقاي للةفا كال ل ؾ كالةكح معان غ  مةي شة أبشخاص أك أرقاـ 

ل  اؼبةأة آث ة الع ادة لتةها يؤذم   اهنا ملسو هيلع هللا ىلص ي   ألفتة ل ين يقدمان كل بلن ك كل ا ؼبا سئل الةيب إمبا ية 
ألل اهناك قاؿ: إهنا ن الةارك كاية ا سيأؿ ل  اؼبةأة  قليلة الع ادة كرب   إً   اهنا قاؿ : إهنا ن اعبةة 

ق ؿ : إف ال دل  اغبقيقي ليا   دان ه ا ال م ظباه الطيخ  "دمحم الغااٌ" لل دل  اؼبغط ش ك ل 1.
  .مهاكالن م  ط ؿ اعب ع كال هةك ال دل  اغبقيقي إيباف ل العظي  كشع ر لػببلفة لةس لألرض

 األساس الرابع : التعاون والعمل اجملتمعي :
ة ال م ل عى أف وب ل هٌ  اآلمة ك كىبةج م  أل يقة األاننية كال ايية اجملةدة  إً ركح الغ لة اعب الي    

يبىافى  ارى كىاإٍلً إً مفهـ  ال عاكف كال تامل ك لق ؿ اغبق س يانس فب داان ااؿ اؼبؤمةا : }كىالًَّ ل ى يػى ػى َّييكا الدَّ
ديكفى ًن صيديكرًًهٍ  اىا ىةن فبَّا أيكيي ا كىلػيٍؤثًةيكفى لىلىى ةى إًلىٍيًهٍ  كىالى هبًى نٍػفيً ًهٍ  كىلىٍ  آىافى أى  ًمٍ  قػىٍ ًلًهٍ  وبًي ُّ فى مىٍ  هىا ى

                                                           
) ك ربقيق دمحم فؤاد ل د ال اقي ك دار ال طا ة 119م  ادلث أيب هةلةة ك لب : ال لؤذم  اره ك ح (  روا  البخاري يف األدب ادلفرد 1

 45ك ص :  1) ك ج/3ك ط( 1989أل كت  –اإلسبلمية 
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[  ك كلق ؿ يعاً : }ًإفَّ اَّللَّى 9هًبًٍ  مىصىاصىةه كىمىٍ  لي ؽى شيحَّ نػىٍفً ًس فىأيكلىًئ ى هي ي اٍل يٍفًليي فى{ ]اغبطة : 
{ ]الصف :  يىافه مىٍةصي صه أىنػَّهيٍ  ألػيةػٍ ً يًلًس صىفِّا آى بُّ الًَّ ل ى لػيقىايًلي فى ًن سى كال عاضد لعين [ ك ه ا ال آزر 4وبًي

أف وبدث يتافل للى م   ل األٌمة لش ق فيس م دأ اإلن انية ال م دلا إليس اإلسبلـ فيت ف اإلصبلح 
نبٌان ل عى إليس آل فةد ن دامل اجمل  ع ك هب ا األساس ال لت ف فق  كاللت ف ؿب اج كال يت ف ألؤرة 

 1ف لطد ألعضس ألعضان ك كش   أصاألعس"إف اؼبؤم  لل ؤم  آال ةياملسو هيلع هللا ىلص : " لف اد أك ف ضى ك لق ؿ الةيب 
ك كال لعين ذل  إنباؿ اا ات الةفا كمصاغبها ك كإمبا ه  ي فيق ألا ال ات كالغ  ليض   مفهـ  
ال تافل كال تامل اؼب ين للى العشاي ن أرقى ص ره ك ألف اا ات اجمل  ع يةعتا للى الفةد إذا آانت 

 ن كضعها ال لي  .
 مع اآلخر :األساس اخلامس : التعايش 

إً اؼبدلةة آاف م  أه  األل اؿ اليت قاـ هبا كضع كثيقة اؼبدلةة ك كاليت سبثل ملسو هيلع هللا ىلص ؼبا ها ة الةيب     
دس  ران اٌيان لة ض إً لـ  القيامة ن أتسيا مفهـ  ال عالش مع اآلمة ن دكلة يعرتؼ لل عددلة كيقٌة 

ال قادلة م  شاي كه أأل اهبا كم  شاي فبل ك  لالم بلؼ ك كال يلـا الةاس ألدم ؿ اإلسبلـ فالدل  اةلة
اارتمت ه ه ال ثيقة اق اؼب اطةة ليعيش اعب يع ن معاؿ ل  ال فةقة أك الدكنية ن ال عامل ك لقد أقٌة 

ةن كىالى لػىاىا لي فى اإلسبلـ االم بلؼ ألا الةاس ن ق ؿ اغبق س يانس : }كىلىٍ  شىايى رىألُّ ى عبىىعىلى الةَّاسى أيمَّةن كىاًادى
[ ك مث أمة لل عالش ال ل ي أليةه  119 -118ـبيٍ ىًلًفاى* ًإالَّ مىٍ  رىًا ى رىألُّ ى كىًل ىًل ى مىلىقىهيٍ { ]ه د :

لىٍقةىاآيٍ  ًمٍ  ذىآىةو كىأينٍػثىى كى ىعىٍلةىاآيٍ  شيعي لن كىقػى ىاً لى لً ػىعىارىفي   مىتيٍ  ًلٍةدى ا ًإفَّ أىٍآةى ن ق لس : }ايى أىلػُّهىا الةَّاسي ًإانَّ مى
 [13اَّللًَّ أىيٍػقىاآيٍ  ًإفَّ اَّللَّى لىًلي ه مىً  ه{ ]اغبجةات : 

ه ا لعين لدـ ال ييا ضد اآلمة م  اؼب ل ا أك غ ه  ك كن   آافة أشتاؿ العةصةايت     
كاإلقلي يات كالشا فيات كأم دل ة لل شةؼ أك ال تف  أك اؼبعاداة ربت أم م  ى آاف ك كقد سشةت 

مع آافة األطياؼ م  الةاس ك ملسو هيلع هللا ىلص ة الة  لة آل األمثلة ن ه ا ال ل ؾ اغبضارم ن يعامل الةيب ال   
 دكف يطةج أك سبييا فه  شةآاي مع اؼب ل ا ن الة   الثقان كإف ي لطرتآ ا معه  ن الة   الدلين .

 ادلطل  اليناين : عالقة الينقافة الفكرية اإلسالمية أبمن األسرة :
اؼبقص د لألم  األسةم ن نشاقس اال   الي : ل لية دلةاميتية م   ةة هتدؼ إً ي ف  الش أنيةة    

كاغب الة م    ان ها اؼبخ لفة لؤلسةة ك اليت سبثل ال ادة اال   الية األًك اؼبت نة م  الاك ا كم  
 2لعيش معه ا ك حبيث يبارس آل كااد اق قس ألتل أماف دكف أم هتدلد 

                                                           
) ك ربقيق مصشفى ال غا ك  467م  ادلث أيب م سى ك لب : يط ي  األصاألع ن اؼب جد كغ ه ك ح (  صحيحهروا  البخاري يف  1

 182ك ص :  1) ك ج/3ك ط ( 1987أل كت  –دار األ  آث  
نية ك صةعاي ك ك لالا أضبد الةاصة اغب ين ك ؾبلة األندلا للعلـ  اال   الية كاإلن ا األمن األسري : ادلفاهيم ادلقومات وادلعوقات 2

 "أل صةؼ" 171-170ك ص :  2016) ك أآ  ألة  15) ؾبلد(12لدد(
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إذا آانت األسةة سبثل اض  األكؿ  ن ألل رة شخصية أفةادها ك فتةاين كنف يان كألي ل  يان ك فه ا لعين ك    
أنةا أماـ ضةكرة أتهيل ؽب ه األسةة ل قدـ كا  اهتا اؼبة طة هبا ك ماصة ككب  نة قل كألطتل م  ارع  دان 

 ؼب ااات الطاسعة قةلة صغ ة .مع معشيات ألدكل  ية لاؼبية كيش رات يتة ل  ية ليت م  مبلؽبا ا
كل ا فإف اؼبدمبلت الفتةلة للثقافة اإلسبلمية يةعتا للضةكرة للى كادة األم  األًك ن اجمل  ع     

اؼب ل  ل قدـ صياغة لفتة هبعل م  األسةة أليئة يمةة مة جة م اآ ة لل ش ر ك قا  ة للى ال تامل الفتةم 
ؼب غ ات كال يدايت اليت ي ا س األسةة اؼبعاصةة ك كيظهة ه ه ال م لعا أفةادها للى الص  د أماـ ا

 م  مبلؿ األم ر اآليية :ك اؼبةعت ات للى األسةة 
 أوالً : احلوار أداة الفكر الًتبوية السليمة .

 عل اغبق س يانس كيعاً مادة اغب ار أساسان ن ال عامل ألا ال طةلة ك ألل كاأل دأ هبا ألةف س لا       
اًلله ًن كلبل ن ياي ًٌُ  ى ًة ًإ ً تى ت آث ة ن آ األس التِة ك م  مثل ق لس يعاً : }كىًإٍذ قىاؿى رىألُّ ى لًٍل ىبلى

ًليفىةن قىالي ا أىذبىٍعىلي ًفيهىا مىٍ  لػيٍفً دي ًفيهىا كىلىٍ ًف ي الدًٌمىايى كىكبىٍ ي ني ى ًٌحي حًبىٍ ًدؾى كىنػيقى  ًٌُ اأٍلىٍرًض مى دًٌسي لى ى قىاؿى ًإ
 [30لى ي مىا الى يػىٍعلى ي فى{ ]ال قةة : أىلٍ 

كلعٌةؼ اغب ار أبنس : " مةا عة التبلـ كيداكلس ألا طةفا ؼبعاعبة قضٌية م  قضااي الفتة كالعل  كاؼبعةفة 
 .1أبسل ب م تافئ لغلب لليس طاألع اؽبدكي كال عد ل  اػبص مة "

ال  اصل ألا أفةاد األسةة لة غي أف لقـ   كاا ة األسةة للي ار مةي شة أبمةها كاس قةارها ك ذل  أف    
للى ي ادؿ اػبيات كاآ  اهبا ن  ٌ  م  اؼبصاراة كاؼبتاشفة ض   أسل ب لٌا كأدب ن اػبشاب ك  
آ ا أف يعالا اغب ار دامل األسةة لعين يع لد األألةاي كأفةاد األسةة للى طةح أفتاره  كمةاقط ها فبا 

اد أفةاد األسةة ال  ح ألس ك كيبت  أف لت ف اغب ار ان يان ن ىب اؿ أل ل  أم فتة سليب قد ىبطى أ
 :2األسةة إذا آاف م  ةدان لؤلسا اآليية 

القدكة ن يعالا اغب ار ألا األألةاي : فإذا آاف اآللي ل  ثل ف أسل ب اغب ار اؼب ةهج اؼب ين للى  -1
فيةٌم لألألةاي إذف أف  األسا ال لي ة ن ال ص ؿ إً األهداؼ ن  ٌ  ل  ده األلفة كاٌ ة ك

 لع ادكا كفق ه ه الص رة الة شية للى اس ع اؿ اغب ار ال ٌةاي كسيلة لل خاطب كال  اصل .
مةح األألةاي فةصة آافية لل ع   ل  يرا ه  م  مبلؿ اغب ار ك دكف ق عه  م  ؾبةد االم بلؼ ن  -2

بلؿ ال يدث معه  ن الةأم ك ألل للى اآللي م ؤكلية ملق أس اب اغب ار مع أألةا ه  م  م

                                                           
ك ص  2008) ك 1ك مفةح أل  سلي اف الق اظبي ك مةآا اؼبل  ل د العالا للي ار ال طين ك ط( ضوابط احلوار يف الفكر اإلسالمي 1
:13 
 د هللا الطةلفا ك أابلـ ؿب  د مشالقة ك اجمللة العةألية ك ل اد ل آليات أتهيل األسرة لتحقيق األمن النفسي والفكري لدى األبناء 2

 "أل صةؼ" . 116-112هػ ك ص :  1435) ك ش اؿ 60) كلدد (30للدراسات األمةية كال درلب ك ؾبلد (
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م  جدات اغبياة كي ادؿ اآلراي ا ؿ ـب لف القضااي ك كاس غبلؿ اؼبةاس ات األسةلة كاال   الية 
 ل عالا ثق ه  أبنف ه  م  مبلؿ ال ع   ل  يرا ه  أبسل ب يةأل م سلي  .

أف ل تل  ا ال خلص م  الفتة ال لش م كالطع ر للف قية أثةاي اغب ار مع األألةاي ك إمبا نةلد مةه   -3
لةصةع ذكاهت  ال أف ل ق قع ا حبا ا م  اػب ؼ كانعداـ الثقة أل  ب لدـ ال قدلة آلرا ه  أك أفتاره  

. 
كإذا أدرآةا أف شخصية الط اب ي طتل م  مبلؿ أساليب اؼبعاملة ال ي ية دامل األسةة ك فإنس ال      

رم ال م لفضي إً ال طاكر كال ةاصح يبت  يص ر شخصيات انضجة فتةاٌين مع انعداـ ن ال  اصل اغب ا
ألا اآللي كاألألةاي ك ألل لت ف االيصاؿ ن معظ  األاياف ل  داين لهدؼ إً أتليد رأم رب األسةة ك 
كلت ف للى شتل أكامة كن اهي م  هة م  ه ا األم  إً لقي أفةاد األسةة ك دكف ك  د يغ لة ر عية 

ك أما ن ا جس 1ادلٌة الةأم اليت سبثل الدآ اي رلة ن أظبى معانيها س ل الق  ؿ كال ش يق ك كه ا ما هب د أا
ك فه  لطتل س  ان م اشةة ن ملق شخصيات مت  ية ا   الٌيان لرتاآ  إً أف لةفجة ن أم غبظة كقد 
لؤدم إً نط ي الصةالات اؼب تاثةة ألا أفةاد األسةة ك كيط ت األسةة كعب ي األألةاي إً اؼبشال ة للدل  

مارج األسةة كال م ال يبت  ي مي ل اق س اليت م  أدانها : االكبةاؼ الفتةم ك إف اغب ار ك كاغب ار  م 
فق  ه  ال م لض   ال عالش ال ل ي كأم  األسةة كاس قةاره كالطع ر لؼب اكاة كلدـ الطع ر للٌدكنٌية ك 

ؼ ال م لةيى أل ه لة كل ة إنس اجة األساس ن ألةاي القدرة الفتةلة للى اس يعاب ال ة ع كاالم بل
 إً اجمل  ع الت   ل جةب أم مفةزات فتةلة ال ية ج  مع اإلن انية كأسا ال عالش .

 اثنياً : التفكَت ادلوضوعي ادلستقّل صمام األمن األسري :
لعٌد ال فت  اؼب ض لي كاادان م  أه  أساليب ال يث العل ي ك كال م لعٌةؼ أبنس : "ؾب  لة م     

ال هةٌية اليت ي  ثل ن األساليب كاػبش ات كاألدكات اليت سبتةةا م  ال ق ؼ للى اغبقيقة ك  الع ليات
 2كال عامل معها للى ما هي لليس ك ألعيدان ل  ال ايية كاؼبؤثةات اػبار ية "

ه ا لعين ألةاي ال ات للى أسا م  ال فت  اؼبةصف م  غ  الةاكح إً ال فت  ال ليب أك ال فت      
لةم القا   للى إلقاي اللـ  للى اآلمةل  للهةكب م  م ا هة ال ات أك رب ل اؼب ؤكلية ذباه اآلمة ك ال ي 

 كلليس فإف كضع قالدة ألفةاد أسةة يب لت ف يفت ان م ض ليان م  قبلن ل شلب ربقيق أمةل  : 
 النقد البّناء القاام على ربّمل ادلسؤولية يف األقوال واألفعال : -1
كه ا لق ضي أف ل عاكف أفةاد األسةة ن اآ طاؼ اػبشأ كيقدِ ال دا ل ألشةلقة ي  عد ل  ال عصب ن     

الةأم ك مث ربٌ ل م ؤكلية اػبشأ ك آ ا كلق ضي أف لت ف الةقد قا  ان للى ال ل ؾ أك اغبدث ال للى 
                                                           

عة ل ار ك مِة رمضاُ ك ؾبلة الدراسات القان نية كال ياسية جبام األسرة ودورها يف ربقيق األمن الفكري داخل اجملتمع اجلزااري 1
 . 336ك ص :  2017) ك لةالة 1) ك ؾبلد (5ثليجي ك العدد( 

  2010) ك 4ك ل د التِة ال تارك دار القل  ك دمطق ك ط (فصول يف التفكَت ادلوضوعي  2
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أك ؿباكلة إفياـ اآلمة األشخاص ك فإف ي  يس الةقد لؤلشخاص م  شأنس أف لؤدم إً ال امت للفتةة 
دكف ال ص ؿ إً ن ا ج لل ية كفتةلة صييية يةضي صبيع األطةاؼ ك كلعٌل طةلقة لةض اؼب ض ع اؼب يٌن 
للى أساليب اغب ار الةا ح اليت يتل ةا لةها آفيلة أل جا ة الفتةة اؼبةاد الةقاش فيها دامل األسةة ك 

ك لفه  ك هة نظة اؼبقاألل ك قد ال لؤدم الةقاش كلل اٌ كضع اؼبطتلة ض   إطار ال يليل كالرتآيب 
الفتةم اؼب ض لي دامل األسةة لل ص ؿ إً اٌل مثاٌ كلتةس للى األقل ل  لط ت األسةة أك لصدـ 

 أبمةها إذا رالى آل كااد م  أفةاد األسةة الةقد أبسل ب م  دف ألعيد ل  الغضب أك رفع الص ت .
 تقليد األعمى :االستقاللية يف التفكَت بعيداً عن ال  -2
أف لع اد األألةاي كأفةاد األسةة للى ال فت  اؼب  قٌل ؛ لعين أف ال لةصهة أاده  ن أل يقة االقبةافات      

الفتةلة أك ال شةؼ أك ال عصب ك كه ا وب اج إً فبارسة مهارة ال فت  العل ي القا   للى الدليل 
ما هبةم ن سااة ال فت  اػبار ية اليت ال كل شلب ذل  أف لت ف اآللي للى در ة م  ال لي ألتل 

رقيب لليها كال ضاأل  لفةزها ك كل ا قبد أف ال يئة األسةلة اليت لقل فيها اؼب   ل ال علي ي لةد اآللي 
كلدـ م اآ  ه  لل ش ر ال م ل   لليس اجمل  ع لقلل م  االن جاـ الفتةم أليةه  كألا أألةا ه  ك كل  د 

ا اآللي كاألألةاي ك كل ا آاف م  أه  الشةؽ اليت ربافظ للى فتة م  قل فج ة آ   ن ال  اصل أل
مة ج  ألا أفةاد األسةة أف لت ف اعب يع للى در ة م  ال لي كالفه  ي  د ال فت  ال لي  ك كسبةع 

 ال قليد ال م لعشل الفتة كالعقل .
كلل اٌ لدـ يقٌ ل اآلمة ك  فت  زكاؿ االس قبللية ال ايية ن ال: م  مطاآل ال قليد ن ال فت      

فبا هبعلس إٌمعة ال لفتة إً م  مبلؿ مةظ مة  ك كرفض ما ىبالف القةالات اليت ا اس  ادها لةد اؼبقٌلد
ي قع الصداـ العةيف ألا م ركاثت األسةة كاؼبدمبلت اػبار ية اليت يقـ  للى ال قليد فيفت  اآلمةل  ك 

ـٌ الطارع اغبتي  ال ق ليد ال م لعشل العقل كيبةع م  ق  ؿ اغبق فقاؿ يعاً : }كىًإذىا ًقيلى ؽبىي ي ك كل ا ذ
ؤيهيٍ  الى لػىٍعقً  يىانى أىكىلىٍ  آىافى يلى ةىا لىلىٍيًس يلى ئنا كىالى لػىٍه ىديكفى{ ايًَّ عي ا مىا أىنٍػاىؿى اَّللَّي قىالي ا ألىٍل نػى ًَّ عي مىا أىٍلفىيػٍ يػٍ لي فى شى

لا كلبل ميا اإلن اف للعقل ك كأكؿ يدرلب ل لي للى يفعيل مادة العقل [ ك فا 170]ال قةة : 
كال فت  اؼب  قل ي دأ م  األسةة اليت يطتل ال تامل الفتةم لطخصية س لة زبةج لليياة كلل ج  ع 

 الت   إبهباألية .
 اثليناً : التواصل األسري أساس للضبط االاتماعي :

لفه  م  شخص آلمة ك كالشةلقة إللصاؿ األفتار كاآلراي كاغبقا ق ال  اصل ه  : ي ادؿ اؼبعل مات كا    
كاؼبطالة كالقي  لآلمةل  ك كلؤثة االيصاؿ للى سل ؾ األفةاد فيؤدم إً يغي ه أك يعدللس ك فه  ال سيلة 

 . 1ال  ادلية أليةه   تااليصاالاليت يبت  لطخص ما ال أث  للى سل ؾ شخص يمة ك كذل  ل  طةلق 
                                                           

  334ك ص :  1997ك ا ا اِة ك دار زهةاف للةطة ك األردف السلوك التنظيمي ، سلوك األفراد يف ادلنظمات انظة :  1
 . 511ك ص :  1984ك ال يد اةفي ل ض ك القاهةة اغبدلثة للش الة  ات العامةالعالق
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فقد ام لفت ل ارات لل اي اال   اع ن ربدلد مفهـ  ماص لس ك ي عان  : ض   اال   اليأما ال    
الم بلفه  ن ال ظيفة كالة   ال م لقـ  لليس للة  ة لتياف اجمل  ع ك كالض   اال   الي ليا فتةة 

 مقدم س ك  دلدة فقد أشار إليها قديبان آث  م  العل اي أمثاؿ أرسش  ك آ ا أشار إليها األ  ملدكف ن
إال أنةا يبت  أف نيمج يصٌ ران مطرتآان م  ل ارات لل اي اال   اع لةق ؿ أنس : "الع لية اليت ل  شيع 
اجمل  ع أل اسش ها ال يشةة للى أفةاده كيةظ  سل آه  م  مبلؿ ؾب  لة م  ال سا ل للطتل ال م 

لل يافظة للى اس  ةارلة اجمل  ع لؤدم إً اي اؽ ه ا ال ل ؾ مع ال  قعات اال   اليةك كاليت يع ل 
كمب ه ن األكضاع االل يادلة كيبلن ال خلف ال م وبدث ن ألعض مؤس ايس مبلؿ ل ليات ال ش ر 
ال درهبي أك ال غ  اؼبفا ئ السي ا أثةاي األزمات االق صادلة كاالنقبللت ال ياسية كاغبةكب كالث رات 

 .1كالت ارث الش يعية ... اى "
الزمة الس قةار الةظ  كاؼبؤس ات اال   الية ك هبدؼ اس  ةار فاللي س للى ص رة ربفظ  فه  ضةكرة   

الطتل ال ةا ي كاؽبيتل ال ظيفي للج الة كفئاهتا كط ا فها ك كه ه الضةكرة ية ثق م  ط يعة اإلن اف 
 اال   الية ك كهةا ليز دكر األسةة ك إذ أف األسةة ن الةظاـ اال   الي يقـ  أل ا  ا :

اػباص ألقضاي اغبا ات األكلية كإش اع الدكافع كاؼبي ؿ كالةغ ات األساسية م  صبيع  الواا  األول :
الة ااي اغبيايية كالرتأل لة كاالق صادلة ك كل   ذل  كفق ص رة ا   الية مة قة كفبارسات كلادات 

 كيقاليد يض   فعالي ها كربدد ق ال ها .
فةاد كال يشةة لليه  ك كيعدلل م اقفه  إزاي مي ؽب  كاذباه اػباص ألض   سل ؾ األ الواا  اليناين :

 .2معامبلهت  مع ألعضه  ك في ا ل  ى لل ةطئة اال   الية 
 فتيف يبت  لل  اصل األسةم أف لت ف س  ان ن الض   اال   الي ؤ

مادامت األسةة هي ال  يل األكؿ لل ةطئة اال   الية كيقدِ آل ما ه  مةاسب لض   سل ؾ الفةد    
ن األسةة ك فه ا لعين أنةا أماـ أهداؼ أسةلة يقـ  للى ال أث  اإلهبايب ألفةادها م  مبلؿ نقل األفتار 

ةاد األسةة ك كلةد ذل  يبت  أف كاؼبطالة كالةغ ات ألشةلقة لفظية أك غ  لفظية يؤدم إً ال  افق ألا أف
 : 3يؤدم هب ا ال  اصل إً دل  الض   اال   الي م  مبلؿ

 يعالا ال لي الدلين كمةظ مة القي  اليت يطتل سيا ان للفتة كاؼبعةفة . -1
ال يصا ال قا ي م  مبلؿ االه  اـ ألثقافة األألةاي كال عةؼ للى االم بلفات الفتةلة ن  ٌ   -2

 ة ن ال ص ؿ إً الفتة ال لي  ال عيد ل  ال عصب كال شةؼ .ل  ده اؼب ادئ العل ي

                                                           
 كما ألعدها . 43ك ص :  1979ك ل د هللا اػبةهبي  ك دار الطةكؽ ك القاهةة  الضبط االاتماعيانظة :  1
ك ل د اجمليد سيد أضبد مةص ر ك اؼبةآا العةيب للدراسات األمةية كال درلب ك  دور األسرة كأداة للضبط االاتماعي يف اجملتمع العريب 2

 . 65-63ك ص :  1987الةايض  
 اؼبة ع ال األق "أل صةؼ" 3
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ال عاكف كال تامل ن ملق أليئة أسةلة ي  اصل هب  مها كي  شيع إهباد ال دا ل كاغبل ؿ اؼبخ لفة ألم  -3
مطتبلت يعصف أباد أفةاد األسةة ك مع مةالاة ال خصص ال م يبت  أف ل الد ن يقليص دا ةة 

ادكار آل كااد م  أفةاد األسةة للى ام بلؼ أل اره  ك ة ه  ل  االم بلؼ ك كدكف أف يغيب 
 اؼبطارآة ن صةالة القةار أك إهباد اغبل ؿ .

اارتاـ اآلمة كإظهار االم ةاف ك ذل  أف اؼب ؤكلية اؼب  ادلة اؼبلقاة للى لايق آل فةد م  أفةاد األسةة  -4
م بلؼ ن الةأم ك كإذا آاف االم بلؼ يعين أف لت ف ال  اصل قا  ان للى االارتاـ اؼب  ادؿ لةد اال

ر  ةان لةهج ديبقةاطي ن يفعيل اغب ارات آأداة لل  اصل لقدٌ ال لف د لل ٌد قضية ك إذف سةت ف قد أطٌ 
آل فةد فيها رأم اآلمة ك آ ا كلطعةه للثةاي كاالم ةاف ل اقي أفةاد األسةة م  مبلؿ إدراؾ ال عد 

ال ع د للى ي  يس ل ارات الطتة كالثةاي أف يضفي  س  شأنالةفعي ال م ربققس األسةة للفةد ك كم
 .األسةة أ  اي ا ة كاالس قةار الةف ي كاألم  الفتةم دامل

 
 ادلبحث اليناين : إشكالية ادلدخالت الفكرية يف ثقافة التجديد وأثرها على أمن األسرة :

ة الثقافات اؼب غ ة زب لف ك هات الةظة ا ؿ األسا اليت يبت  ربدلدها ن م ا ه        
لةظاـ األسةة كلل اٌ يؤثة ن ه لة الثقافة الفتةلة ك  كالياغ ايتكاأللدكل  يات اليت سبا األثة ال ل آي 

كلةق   اؼبفتةكف إً مؤلد لثقافة ال غي  كإف آاف للى ا اب اؽب لة ك ف ا لعارض يمةكف كألطتل آ   
نطأت لليها األسة ك كلل اٌ يبت  أف لشةح ال ؤاؿ اآليت :  أم يغي  يبا اؽب لة كالثقافة الفتةلة اليت

هل ليت األسةة أماـ ضةكرة يفتي  كذب يع لؤلدكات الفتةلة لل ص ؿ إً ن ع م  اؼبقارلت ن لصة 
يعددت فيس الةظةايت الفتةلة ؤ كهل كب  ن مةظ مة أسةان م  عدكف لثقافة ال غي  ؤ في ا أييت ربليل 

 قا ع :داثت ه ه ال  
 ادلطل  األول : التعددية الفكرية واستَتاد الينقافات وعالقتها ابلبعد الّديٍت :

إف اؼب  عةض غبقيقة ال عددلة الفتةلة كال عددلة الثقافية لطغلس أكؿ األمة اؼبةيى ال م يبت  اف       
فهي ك ل تئ لليس ال عةلف ك ذل  أف ال عددلة دبفهـ  ال ة ع يع  د للى ص ر ـب لفة حب ب يةاكؽبا 

يبت  أف يةطأ م  اػببلؼ ال ياسي أك االق صادم أك الدلين أك اال   الي ك كأاين ما آانت الفتةة اليت 
نطأت مةها ال عددلة فإنةا ن فق للى اقيقة أف ال عددلة الفتةلة كالثقافية لي ت للطيي اغبدلث ك فقد 

ادكث الصةاع ألا األم  كالدكؿ ك دت إً أنطأت ألةط ي اإلن انية ك كأفةزت التث  م  ال ة لات اليت 
لل عد ال ياسي ماصة ن ال عددلة الفتةلة اغبدلثة اليت  اري اطسكل ا فإف الغالب لةد لةض اؼبصشلح 

ألدأت ي ق لب ض   إطار الع ؼبة ألعد اغبةألا العاؼبي ا األًك كالثانية ك مث ألعد اهنيار االرباد ال  فيييت 
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ةلع لل صشلح ن ظل رفض الثي قةاطيات كاؼبةاداة للعل انية ألتافة كما ألقب ه ه اؼبةالة م  يش ر س
 .1مظاهةها 

كزب لف ال عددلة الفتةلة كالثقافية ل  اغبداثة ك فاغبداثة سبثل : "سل لة م  ال ي الت ن اجمل  ع      
نف س ال اؼبعاصة قا  ة للى أساس الفتة كال صةيع كالعل  كال تة ل  يا ك كهي  هد يبارسس الفتة للى 

ل  قف ك كألةاي م  اصل لل ات ن لبلق ها أل اهتا ك كانف اح أقصى للى الت ف ك كملق م   ة للعاي ك 
فاغبداثة مةهج ن يت ل  الةؤلة الفل فية لل   د ( الت ف كاغبياة كاإلن اف ) لة ين للى أساس ؿب رلة 

 .2اإلن اف ك كال  اد العقل كقان ف اغبةآة كال ش ر ن ال   د "
فال عددلة إذف آ فهـ  يبت  أف يةادؼ ال ة ع ك أما آاصشبلح فإف ؽبا ط يعة مشاطة ال يبت  فصلها    

؛  فهةاؾ م  لةل ؛ آػ : رك يس الأل انتل  فتةة يش ر الدكلة أك فتةة ال ارلخ ال م أدل إً نط  ها ك 
قا دم أك فل في أك ل دلين أك –ال عددلة ي  د ايث ا ل  د ية ع أاين آاف الطتل ال م ل خ ه  أف

كهب ه الص رة ل غ  مع  ال عددلة أل غٌ  ك   ل     ألس الفةد أك اعب الة –ط قي أك اايب... اى 
 إهباألية مق  لة أك سل ية مةف ضةك كذل  أل  ب ام بلؼ القي  أك الظةكؼ اؼب ض ع ذايس ك كم  مث يت ف

اؼبع قدات الدلةية أك   ي علق لارتاـاال   الية م ض ع ال ة ٌع أك ال عٌدد ن آل االة ك فهي اا
لليها ك غ  أف الةظةة زب لف اية ا ل علق األمة  األمبلقية ال يضيى فق  مق  لة ألل كهبب ال أآيد

 .3كاالق صادلة  للة ااي اال   الية
كن ؿباكلة لفه  أثة ال عددلة للى أم  األسةة الفتةم ال ألد لةا م  إلقاي الض ي للى اؼبظاهة اؼب علقة      

 لل عددلة ك فتل كاادة لع ت دكران مةفصبلن للى أم  األسةة ك  ان ها الفتةلة كالثقافية آ ا أييت :
 أوالً : راديكالية الشباب ادلسلم :

اض اال   الية ( اليت يةعتا للى األم  األسةم ) ما ل  ى ألػ "فةاغ لع ي كاادان م  األمة      
ك كقد أش  إليس ن الث انيةيات كال  عيةيات م  القةف العطةل  لل  اره انصبان ل  كرطة " ال ق ع  4اؽب لة"

                                                           
للداللة للى صبالات زب لف أمباط اغبياة لدل آل مةها ام بلفان شاسعان  اإلنينروبولوايازب لف يعةلفات ال عددلة الثقافية ك إذ ي  خدمس  1

ف   ع لس للداللة للى صبالات ذات فةكقات كفبياات ملي ظة يعيش ن مةاطق  غةافية ؿبددة ك كيطتل  العلوم السياسية ها ك أما ل  غ
)  : هي رغ ة ألعض اعب الات ن اافظة السوسيولوايا (علم االاتماعه ه اؼب ياات اؼبلي ظة قالدة لق هتا ال ياسية ك كن يعةلف  

ا ألا أفةادها الل قاده  أف الصفات كالقي  كاؼبع قدات اؼبطرتآة يطتل مصدر شع ر األفةاد للفخة كالثقة للةفا للى أك س الط س في 
  للى اق كالثقة العقلية كال  اس  ك كهت   ال عددلة الثقافية لل ة ع ن إطار ال ادة ك كي  لـا ال     اإلهبايب لل ة ع ألا اعب الات القا 

ك أندرك هي د ك يةصبة : دمحم   مدخل إىل األيدولوايات السياسيةاؼبخ لفة ن االلرتاؼ كاالارتاـ . أ.هػ ك انظة :  اعب الات الثقافية
 كما ألعدها . 377ك ص :  2011)  1الصفار ك سل لة العلـ  اال   الية لل ااثا ك اؼبةآا الق مي للرتصبة ك ط(

 . 15 -11اقبي ك مةآا اغبضارة ل ة ية الفتة اإلسبلمي ك ص : ك ال يد صدر الدل  الق  األسس الفلسفية للحداثة 2
 . 2012مال   2كفاي لشفي ك مةآا الطةؽ العةيب للدراسات اغبضارلة كاالسرتاييجيةك  التعددية اجملتمعية ،انظة :  3
ؿ ال ات كاالن  اي إً الطيي آ نس : ؾب  لة ل ليات يقع ن الطخصية كن مةآا ثقاف ها اال   الية كيعين : االة اس قبل يقصد ابذلوية 4

ارات م  ياان  ك كيةشلق اؽب لة ن اؼبةظ ر اال   الي م  اإلا اس ال الي لئلن اف لل فةد ك كيةي   للع امل اجمل  عية ك كي عدد كفق ال ي
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القا  ة ألا ثقاف ا " ك إذ لضع ثقافة ذآ رلة م  فرتة ما ق ل اغبداثة أتثةت ألثقافة القةل غ  اؼب  دنة 
كآ ل  ال دل  القا   للى الفقس ال آ رم  كال م لؤلد ألظاهةه العادات  ك للى العادات كال قاليد

كال قاليد اؼب ركثة ن األسةة ك كأألةزت ه ه الثقافة آث ان م  اؼبظاهة اليت شتلت رفضان ش األيان صارمان  
ةم  كمةع يعلي  اإلانث كغ  ذل  ك آظاهةة االأل  األآي كلدـ يق ي  اؼب اث لل ةات ك كالاكاج الق 

كلقاألل ه ا الفتة الثقافة الغةألية اغبدلثة كالةالة إً الفةدلة اليت ظبيت لغبةايت كيعددلة أساليب اغبياة 
ال سي ا الةاسخة ن الثقافات الفةلية الط األية ألتافة أشتاؽبا ك كن ه ه الصياغة القا  ة للى "صةاع 

يل الثاُ ال عا اغبظ للى أنس لعاُ ن لان م  االهنيار الةف ي الثقان كإال أف ألا الثقافات " نيظة إً اعب
ألقدر ما هةال  م  فةاغ لله لٌة سالد الفتة  ال ف   اغبقيقي للظاهةة اللصل إً مفهـ  االهنيار اؼبةضيٌ 

ك كقد ساه  ذل   الةادلتاٌ األصٌ  اؼب طدد للى ملئس للة  ة إً العدلدل  م  اؼبة  ا للجيل الثاُ
ن صياغة ه لة ثقافية كفتةلة  دلدة لدل أكلئ  الط اب كالطالت ال اصة ؽبا ك ظهةت للى شتل 
مالج ؿبٌ  غ  ؿبدد اؼببلمح أللدكل  ية اثأل ة أك ان  اي دلين صةلح ك فةجد مثبلن شالت م ل ات كألعد 

ى الةكؾ اليت يعٌي ل  سبةدهٌ  اؼبةآب رالة الدراسة إً أكركل لل    اغبجاب كلةغ    آ ل  ن م سيق
فةجد م  ش اب اؼب ل ا م  لق ل للى ك ك إضافة إً فض ؿ ال جةألة ن آافة أشتاؿ الفةدلة 

اؼبخدرات كاجمل ف لل ع   ألضان ل  رفضه  ك كن اؼبقاألل ل جس فئة م  الط اب ال م زب ل  لليس مفاهي  
ها الفتة األصٌ  اؼب طدد ن لصة االنف اح كالع ؼبة كؿباكلة اؽب لة لبلس جاألة إً اؼبعضبلت اليت ل ا ه

ل دم  أسل ب اغبياة الغةيب ك فبا ناح هب  إً الفتة ال تف م مث إً فتة الةااع اؼب لح كالقياـ للع ليات 
 .1ال فج لة كارلؾ األم  اجمل  عي ض   ي رط  دم اقيقي ن فتة اإلرهاب 

اس هجاانن آ  ان م  أزمة اؽب لة ماصة ألا أألةا ها اؼبةاهقا ال ل  لش ي ف إً كي دم األسةة غال ان       
كلل اٌ لقع ف ن مالق فقداف اؽب لة كيط ت اؼبةآب ك ن ع م  اس قبللية ال ات ألعيدان ل  أم قي د 

كل ل   الةف ي كالفتةم فبا ل  د ذل  الصةاع ألا أفةاد األسةة كلةعتا سل ان للى ألةاي الثقة أليةه  ك 
اؽب لة الثقافية كاغبضارلة ألمةك  آاف ال ألد م  إهباد اغبل ؿ ألزمة اؽب لة اؼبعاصة ماصة إذا لةفةا أف

ال  ات كالق  ات اليت سبيا اضارة أمة ل  غ ها م   ن يطتل القدر الثاألت كاعب هةلة كاؼبطرتؾ
الطخصيات ال طةية الق مية اغبضارات كاليت ذبعل الطخصية ال طةية أك الق مية طاألعا ي  يا ألس ل  

 . األمةل
 

                                                                                                                                                                      

بليس ن سياؽ األألعاد ال ةا ية كال ظيفية الفتةلة دامل اجمل  ع  ك كي طاأل  كي دامل ن مةآب ن يجة ل غ  اجمل  ع كيطاأل  لبلق س كية ع يفال
 27ك فةايؿ ضب د ؾبلة  امعة دمطق ك ؾبلد (  مستوايت تشكل اذلوية االاتماعية وعالقتها ابجملاالت األساسية ادلكونة ذلا.أ.هػ انظة : 
 . 563ك ص :  2011) مليق : 

 127 - 125ك ص:  2013) 1ة هةداكم لل علي  كالثقافة ك ط(ك للي رااتن ي ك يةصبة : ل   ل اد يةآي ك مؤس  التعددية الينقافية 1
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 " . social media" اثنياً : التطور التكنولواي ومواقع التواصل االاتماعي 
ن كقت صةان نطهد فيس ال  ادان آ  ان للى ال تة ل  يا ن أدؽ مةاال ايايةا ألديان م  مة س       

اإللقاظ الي مي كمةكران أل سا ل اإللبلـ االلترتكنية اؼب   لة كاؼبة ية كان هاي دب اقع ال  صل اال   الي 
(social media  ) آ  ان ن اغبفاظ للى ن قها   فإف األسةة ليت يطتل أمامها ه ه اؼبعشيات ربداين

 ال  اصلي أكالن ك ك ألةؾبة األفتار كالقي  اليت ي  د م  مبلؽبا االة االس قةار ن األسةة اثنيان .
كل ةا ن معةض الةقد لةةفض اغبداثة كال قدـ ال م كصلت إليس ال طةلة ألقدر ما ل  عدم األمة إألةاز     

ل أك ي ظيفها ألطتل غ  مق  ؿ لعصف ألتياف األسةة مش رة س ي االس ع اؿ ؼبفةدات ه ه ال سا 
 كللغي األسا ال ةا ية الفتةلة كالثقافية كالةف ية اليت رب ي سيا ها .

مؤمةنا أصدرت ( اريةة) مؤس ة الدراسات كاألحباث ال قةية العاؼبية ن مدلةة (س ام ف رد)      
ة ألداد أ هاة ال  اصل اإللترتكنية اغبدلثة ك إذ األمةلتيةك يقةلةنا سة اين لعةض ية ؤات م  ق لية ل  زايد

يط  الدراسات أف لدد األ هاة ال آية اؼب  خدمة كاؼب صلة ألط تة اإلنرتنت قد لصل إً ما لقارب 
 .20201مليار  هاز م  خدـ ن لاـ  20.4ك ك2017مليار ن لاـ  8.4
 لامبلن ؿب راين ن يغي  معاي ايايةاك ال ش  أف ه ا االريفاع ال اضح ن معدالت االس خداـ لع ي     

ليا فق  للى العاي اؼبادم اؼبل  س ك ألل للى طةلقة يطتيل يفت ان كإدراآةا اؼبعةن كاغب ي للقضااي 
ـب لفة ك فال تة ل  يا كفقان لئلاصا ية ي يعد مياران م ااان ؛ ألل صارت كاقعان ال مفة مةس وب اج مةا إً 

 امل مع مفةداهتا للى نشاؽ األسةة أكالن كللى نشاؽ اجمل  ع اثنيان .يعالا س ل ال لي لل ع
كلىع ىي (مارشاؿ ماآل هاف) ن أادث نظةاييس االيصالية : أف آل اق ة زمةية ي   د شخصي ها      

 اؼب ياة م  ال سيلة اإللبلمية اؼب ااة ين اؾ ك فه  مثبلن لشلق للى الفرتة م  القةف الثام  لطة إً القةف
العطةل  لصة الش الة ك ككفقان لةألس أف لصة اإللترتكنيات قد ال ؿبل لصة الش الة ك كأف ه ه 
ال سا ل اغبدلثة سةلعة ال  اصل للى ام بلؼ م اقعها ن العاي يةصهة ن أل يقة كاادة ك كيطارؾ ألطتل 

يطتل ام دادان ل يق اياة اآلمةل  حبيث يقضي للى الفةدلة كالق مية كمب  ؾب  ع لاؼبي  دلد ك ك 
غب اس الفةد ك كيش ران أساسيان ن ايايس كذل  ألنس يبت  أف لصل إً أم شتل م  اؼبعل مات أك 
اػبدمات اليت لةلدك لت  ال هدلد لت   لةدما سبد لد اجمل  ع إليس آي ي  غلس كي يشة لليس م  مبلؿ 

 اؼبعةفة اليت شتل ها ال يئة ايشة ألس ك كلق ؿ  :
لغ ان كلؤثة للى ال ةية الفةدلة كاال   الية ك ألنةا ن فالل معس مةاران كيتةاران ايف لص ح " إف ال سي   

 ايان م  أنف ةا كفةي  اليـ  ال ن  شيع أف ن خيل ايايةا ألبل ه ايف ذآية أك انرتنت ك ألف آل كسي  
ل مي ن أاد  لدفعةا الس خداـ ا اس معيةة ليخلق لادة نداـك للى فبارس ها ك إف االلبةاط ألطتل

                                                           
 : https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917ك راأل   2017ش اط  ك Egham, U.K) ك Gartner( ؾبلة  1

https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
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ال سا   ل مان ألعد لـ  وبفا أاد اغب اس لدلةا الس خدامها أآثة م  غ ها ك كاؼبةالة األًك لدم ؽبا إً 
ألي يةا ه  ال عل  ك كاؼبةالة الثانية أف يت ف ه ه ال سا ل ن م ةاكؿ اعب يع ك كلت ف االلبةاط كاضيان 

 .IPad  (1 ألدأكا طف ل ه  للةس  للى اؿ أل اد ( لةد م  نطأكا للى ه ه ال تة ل  يا آاألطفاؿ ال ل 
 وعليه فإن وساال التواصل ربكمت من خالل العودلة يف نظامنا األسري أبمرين :    

ال ةاي االسةم ال ارىبي فبثبلن ن ط يعة إنطاي األسةة م  ايث مقدمات الاكاج اليت آانت قا  ة  األول :
للى يليات ركييةية أل يشة ك ه لة ك إذ آانت أغلب ااالت الاكاج ي   للى أساس أألةاي الع  مة أك 

اكاج الداملي" ك ألية ا أألةاي القةلة أك اؼبدلةة ال اادةك أك ايف الدل  ال ااد أم ما لعةؼ لل ينا ألػ "ال
صارت سبثل اليـ  سش ة للى لةاكل  ايايةا انشبلقان م  األسةة كيةا ع متان ها آأكل لة ن اياة الط اب 
م  اعبة ا ن ايايةا اؼبعاصةة ك ألدليل أتمة س  الاكاج كاريفاع ن ب الشبلؽ ن ؾب  عةا العةيب 

ا ك  كه  يع   ض ين ل  ال يدايت  اليت أدمل ها أدكات ال  اصل اال   الي للى كاإلسبلمي ربدلدن
أألةز مؤس ايةا ال ةطيئية كال عل ية اليت لفرتض أف ياكد اجمل  ع األآي أبفةاد وبافظ ف للى اس  ةارلة الة ع 
ال طةم كل  ثل ف اؼب   ح فيس كاؼبةهي لةس م  القي  كال ل آيات اؼب فق لليه ا ل  منا آ ع   ل  الثقافة 

آةك آال ع   ل  اػبص صية الثقافية ؽب ا اجمل  ع أك ذاؾ ك كه ا ما ألدأان نبلاظ ضعفس اعب عية اؼبطرت 
 كيةا ع أدا س م  ق ل األسة كب  ؾب  عاهتا العةألية ل  منا .

يغ  أدكار كمتاانت الاك ا كاألألةاي ن االسةة أل أث  أدكات ال  اصل نف ها ك ما قد لؤدم إً  اليناين :
سةة آ ؤس ة أًك لل ةطئة اال   الية اليت آانت يعل ه  قي  ال تافل كاعب الة إ  ار ال الدل  كاأل

كالض األ  الدلةية ن ال األق إً ال خلي ل  التث  م  أدكارها ه ه ك إذ أص يت كسا ل ال  اصل 
ال تة ل  ي هي األق ل ن إآ اب األألةاي م  اعبة ا مهارات اغبياة اؼبخ لفة كام يار االصدقاي 

ةل  للجغةافيا كاليات ك ايف اللغات ألفضل ي فة الرتصبة الف رلة ك اةلة سبثل الثقافات ال ل آية العاأل
 .2االمةل ألضان 

 اثليناً : اذلجرة ونظرية االندماج :
ظاهةة اي لٌة للى اؼب   لا ال ةا ي كال ظيفي ن 3أص يت اؽبجةة اليـ  ( الداملٌية كاػبار ٌية )      

كأص ح م  الع   الٌ قليل م  قي  ها أك الٌ غاضي لةها لؤلنبٌٌية اٌليت يت  يها ن اآلكنة مارطة اجمل  ع ك 
                                                           

 . 216-215ك ص :  2016ك ل د الةزاؽ الدلي ي ك مش عة اليازكرم ك  نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين 1
/ ني اف إألةلل ك  8ك ا ا ؿبادل  ك مقاؿ ن  ةلدة العةب اليـ  ك ال  ت اثر مواقع التواصل االاتماعي على العالقات األسرية  2

 http://www.arabstoday.net/b-922/075038ك  2017
أما اذلجرة اخلاراية  فتعٍت ةآة ال تانية ألا القةل كاؼبدف أك ألا مدلةة كمدلةة ( أك ما ل  ى للةاكح )ك اغب يقصد ابذلجرة الداخلية : 3

: مغادرة ألرض ال ط  ذباه أماآ  أمةل م  العاي ايث ي  ٌفة س ل رب ا اغبياة ك كللخةكج م  كضعٌية ا   الٌية لعيش أمةل أفضل ك 
ةٌ لة آٌل ا ب أس األس اػباٌصة كأهدافس اؼبةس مة ألص رة م  قة كيت ف األسةة ال اقية اغبلقة اؼبعٌية لٌ ا كيت ف دكافع ه ه اؼبغادرة لدلدة كم 

انعكاسات ظاهرة اذلجرة اخلاراية على بنية األسرة ووظااف أفرادها يف لةجٌة ل  اؽبجةة م  أتث ات يعتا قي  ها . ا.هػ ك انظة : "
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األم ة ك كال شٌ  ن أٌف الٌ فالل القا   ألا اػبلٌية األسةلٌة كل لٌية الٌ يٌةؾ الٌ ٌتاُ عبدلة أبف لفضي 
يبٌثبلف مع ألعضه ا ال عض  إً ربٌ الت ل يقة يعيطها األسةة إً در ة أص يت فيها اؽبجةة كاألسةة

الٌةقشة اؼبةآالٌة ن سياسات الٌدكؿ س اي اؼبصٌدرة أك اؼب  ق لة لل ها ةل  كن اليامج الٌ ة  لٌة العةألٌية 
 .1كاؼب  ٌسشٌية كاألكركألٌػٌية كالعاؼبٌية 

 اد ن اغبق ات الامةية ال األقة ألس اب م عددة شتلت ظ اهة اس  تية لاترىبٌيان كاؽبجةات        
األلدم العاملة فيها أآي مظهة ك مث يبلها اللج ي ال ياسي كاإلن اُ أل  ب اغبةكب كالصةالات 
الشا فية كالعةقية أك الت ارث ال يئية ك آ ا شتلت ن  ة آ  ة هجةة العق ؿ ل  طةلق ان قاؿ الط اب أك 

ي كالرتأل م كالةف ي ال ىبفى األسة ل لقي العل  األفضل ن ألبلد مارج ال ط  ك إال أف األثة اال   ال
للى األسةة كاس قةارها ك ف   أمثلة اؽبجةة ال ارزة ن يةاث اؼب ل ا : هجةة الةيب ملسو هيلع هللا ىلص م  متة إً 

ك كاليت يعٌد م  ق يل اؽبجةة الق ةلة إثة يعةضس ملسو هيلع هللا ىلص كاؼب ل ا للضغ  اجمل  عي ن ؿباكلة ل صفية 2اؼبدلةة 
الدل  اعبدلد ال م أثة للى مظاهة األلدكل  يات كاألاادلة لدل ة يقـ  أصبلن للى ال عددلة كق  ؿ ه ا 

اآلمة ك كه ا ماي يةض ألس ال ياسة ال لش لة كالعص ية الق لية اليت آانت ن متة كليت ربارب ه ا 
 الفتة ن ؿباكلة اي  ة الس ئصالس .

إً اؼبدلةة ألدأت يظهة اآلاثر الفتةلة كال عددلة م  مبلؿ ال ة ع اجمل  عي  كألعد هجةة الةيب ملسو هيلع هللا ىلص     
دلا   ال ق ل كال عددلة  –رغ  ذبةألة اللج ي الصع ة -ال م قاـ لليس ؾب  ع اؼبدلةة ك ايث أقاـ الةيب ملسو هيلع هللا ىلص 

ةلق كضع دس  ر اؼبدلةة الفتةلة كاؼب اطةة ل  طةلق اؼبؤاماة ألا اؼبها ةل  كاألنصار ك كآ ل  ل  ط
 -آ ا س ق كأشةان إليس–ال م لق ل ال عالش مع اآلمة م  غ  اؼب ل ا ألفئاهت  كط ا فه  اؼب عددة 

إلضفاي  ٌ  م  االس قةار الفتةم كاألسةم كاجمل  عي قا   للى أساس اإلن انية كال  امح كالعدؿ 
 (األنصار ) فقد ام دح اغبق س يانس سةلة كاؼب اكاة كق  ؿ اآلمة ك كن أتث  اؽبجةة للى اؼب  ق لا

ال عاكف كاٌل اؼبطتبلت اليت ظهةت ألعد قدـك ألداد آ  ة م  البل ئا (اؼبها ةل  ) شارآ ه  ن 
يبىافى ًمٍ  قػىٍ ًلًهٍ  وبًي ُّ فى مىٍ  هى  ارى كىاإٍلً  ىةى ام اآةه  كأرزاقه  كآل أم ع ه  ك لق ؿ يعاً : }كىالًَّ ل ى يػى ػى َّييكا الدَّ

ديكفى ًن صيديكرًًهٍ  اىا ىةن فبَّا أيكيي ا كىلػيٍؤثًةيكفى لىلىى أىنٍػفيً ًهٍ  كىلىٍ  آىافى هًبًٍ  مىصىاصى  ةه كىمىٍ  لي ؽى شيحَّ إًلىٍيًهٍ  كىالى هبًى
 [ .9نػىٍفً ًس فىأيكلىًئ ى هي ي اٍل يٍفًليي فى{ ]اغبطة : 

ن ال قت ذايس ك ف   األثة اإلهبايب ما أث   س كاؽبجةة ألطتل لاـ رب ل طاألعا إهبايب كسليب      
الٌ جارب ال يثٌية أبٌف أسةة اؼبها ة ي طٌةب العاي اال   الي كق الده دامل اي  اؼب  ا دة ألسك إً 

                                                                                                                                                                      

طةاأللا -ك نعي ة الفقيس ك ادم اةشاُ ك ؾبلة  يل العلـ  االن انية كاال   الية ك ل ةافرافية " دراسة سوسيودموغ -اجملتمع النفزاوي 
 . 133ك ص :  2017) ك  33ك العدد (

 . 133اؼبة ع ال األق ك ص :  1
 س ق اإلشارة إً اادثة اؽبجةة الطةلفة ن معةض اغبدلث ل  م دأ ال عالش ن اؼب يث األكؿ . 2
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در ة يصل فيها إً ي ٌش  اجمل  ع كال اقع اؼب ض ليك كن نفا ال قت يةسخ   ايت اؽبجةة اػبار ٌية 
ؼب  جٌدات اغبداثة اؼب ع ؼبة ك ف غدك العقلٌيات كالٌ صٌ رات  كيقٌ بلن  أآثة كليان حبيث يص ح ثقاف ها 

كالٌ ل آٌيات دامل الفضاي األسةم قاأللة للٌ  ٌدؿ كالٌ يٌ ؿ ك في ا قبد ن اؼبقاألل ردكد فعل لةيفة مضاٌدة 
ض ع ر يا لفتةة ال عددلة الةاشئة م  اةآة اؽبجةة ك اٌل ؿبلها ما ل  ى ألػ ( االندماج ) آ   

لل ياسات ال طةية كالية اؼب  هة إزاي األقليات العةقية ن صبيع أكباي الدكؿ اؼب  ق لة لل ها ةل  . 
كإضافة ل ل  اظيت أفتار : الرتاأل  اال   الي ك كال بلا  اال   الي ك كاؼب اطةة ك ألقدر آ   م  

دؼ دمج األقليات العةقية ن الثقافة ال طةية الدلالة اؼب  قة كيةآيا آ   للى مع  ( اؽب لة ال طةية ) هب
للى كب  أفضل ك إال أف ال يار ال م لةفض االندماج كلؤلد ال عددلة الثقافية كالفتةلة ل ض   ن يرا س 
ال ياسات اليت يقـ  لليها ال عددلة ك ف قدر ما ي الد للى اطد الدل  ؼبصلية ال ة ع العةقي ؛ ألقدر 

ر اؽبدامة ا  لة للهجةة ك فبا ل ا أنس ليا شبة مقالضة ا  ية ألا ال ة ع ما يبت  أف زبفف م  اآلاث
كال ضام  ك ألل م  اؼب ت  يلشيف اآلاثر اؼبرتي ة للى اؽبجةة كال ة ع الثقان كال أث  لليها إهبالن م  

 . 1اف اؼبضيفامبلؿ اؼب ادرات ال ياسية كاؼب ادرات ال ياسايية اليت هتيي مةامان أآثة يةاالن لدل ال ت
كن دراسة ميدانية ل اقع اؽبجةة م  الدكؿ الةامية إً الغةب : أظهةت الة ااي اإلهباألية يعالا ثقافة    

األسةة ك علها ن ظل االنف اح للى الغةب أآثة اداثة ك ايث أص يت ي    قي ان  دلدة سالدهتا 
شها الي دكف القشيعة مع ثقاف ها كه ل ها للى ذبدلد أمباط ال فت  كمباذج العبلقات داملها كمع ؿبي

األصلية ك الطيي ال م افا األسة العادلة ل قليد أسة اؼبها ةل  ن م   ل ألةا ها كلبلقاهتا كقي ها 
ككظا فها كسل آٌياهتا ك ن اؼبقاألل أظهةت الة ا ج أبٌف اؼبااك ة ألا الثٌقافة الغةألٌية كالثٌقافة اٌلٌية لفقد 

ها ألشةلقة زبٌل ألقي  أفةادها كسل آٌياهت  ك آ أث  سليب للهجةة للى ثقافة األسةة ك فبا أدل إً األسةة ه لٌ 
زلالة اس قةار األسةة كأمةها الفتةم كاال   الي كالةف ي ظهة م  مبلؿ : يده ر أكضاع األألةاي 

  ن يجة لل فاكت الفتةم ال ل آية كالرتأل لة كال علي ية ك كاكبةاؼ األألةاي كلدـ القدرة للى ال يشةة لليه
ألا اؼبها ة كاؼب  ق ل ك كأدل ذل  إً ملق صةالات معيقة لؤلداي األسةم ان هت أل ط ت األسةة أك 

 .2الشبلؽ ن أقل يقدلة 
صة لليٌد م  ياثر كه ه الظةكؼ كاآلاثر ال ل ية دفعت أل عض اؼبةظ ات إبقامة ألةامج يدرل ية ما     

ك اليت أس ت ن أمةلتا هبدؼ ألةاي اؼبةكنة  ( Strong Bonds) :  ك م  مثل ألةامجاؽبجةة ال ل ية
الفةدلة م  مبلؿ يعالا كزايدة االس عداد الفةدم ألفةاد اعبة د ن اعبيش كأسةه  لل درب للى اؼبهارات 
اغبيايية اؼبخ لفة ؼب اآ ة ل ليات الرتايل كل ليات الةطة كضغ ط أسل ب اغبياة الع تةلٌة ( ل ةاي أسة 

                                                           
 . 105- 103ك  97- 93ك للي رااتن ي ك مة ع ساألق ك ص : فية التعددية الينقا 1
ك نعي ة دراسة سوسيودموغرافية "  -انعكاسات ظاهرة اذلجرة اخلاراية على بنية األسرة ووظااف أفرادها يف اجملتمع النفزاوي " 2

 " أل صةؼ " . 142الفقيس ك ادم اةشاُ ك مة ع ساألق ك ص : 
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ق لة كم  عدة ) ك كقد  اي ن نطةة ألدهتا اؼبةظ ة ألعة اف : ( االس قةار ن ألبلد  دلدة : أثة اؽبجةة 
للى العا لة ) أنس كللى الةغ  م  شع ر معظ  العا بلت اليت يرتؾ ألبلدها األـ كي دأ اياهتا ن ألبلد 

 قاد أفةاد األسةة ل عض  دلدة لغباف كاألسى اؼب اك ا ألة ع م  األمل كال ط ؽ لل   ق ل ك كاف
العادات كاغبضارة اليت لة   ف إليها ك فإنس ال ألد م  ال لي ال اـ أبف اؼبغادرة آانت مةالة إ  ارلة أل  ب 
اغبةب أك اؼبطتبلت ال ياسية كاالق صادلة ك لة غي أف ل   ال عامل معها م  مبلؿ ال فت  ن الظةكؼ 

ي ألظةكؼ اغبياة اعبدلدة ك مص صان أكلئ  الط اب ال ل  مةكا اليت أعبأهت  للهجةة كؿباكلة إقةاع األألةا
ألصدمات إن انية كسياسية قد يؤدم إً ملق مطاآل نف ية كصيية لدله  ك كيعالاه  اكلة ال عان 

 .1م  أتث ات ال جارب القاسية 
ك آبمة ن ألةاي كأتسي ان ؼبا س ق فإف ال عددلة الفتةلة القا  ة للى ال ة ع الثقان يؤثة ألطتل أ    

األسةة كأمةها كاس قةارها ك فبا ل  عدم مالدان م  ال يث ن س يل زايدة اآلاثر اإلهباألية كال قليل م  
 اآلاثر ال ل ية إلشتالية ال عددلة .

 
 ادلطل  اليناين : استينمار ثقافة التغيَت الفكري وبناء الذات يف نظام األسرة احلديينة .

ال ش  أف االنف اح الفتةم للى العاي لطتل ربداٌين اقيقيان أماـ أم  األسةة الفتةم كالثقان ك        
كلؤثة ن الض   اجمل  عي ك كإذا آاف ال ة ع كيعدد أمةان كاقعيان فل  ال نؤسا (ألرضية مطرتآة ) يض   

الم بلؼ كلل عالش ن إطاره ك معادالت األطةاؼ صبيعها كربقق اؼبصاو اؼبطرتآة ك مع االا فاظ ل
كلدـ ال  اح أل  ييع طةؼ ؽب لة اآلمة أك اؼب اس أبم م  مع قدايس ك كليا ألضان دل ة لثقافة 

كما شاهبها ك اليت يدل  لل    كال  امي ال طةم كإألعاد الدل  ل  مةشقة ال فالل اإلن اُ 2"اللية نية " 
. 

دان ل  مب ذج الصداـ ألا اغبضارات ال م رٌكج لس هبب أف يت ف (األرضية اؼبطرتآة)  ألعي      
هة ةج  ف كلل ا كألةانرد ل لا كغ ه  م  لاثي " يفعيل الة  ذج" ك كال م لضع ف فيس العاي ن ثةا ية 
ي  يشية ساذ ة مفادها أف لاي قي  اغبضارة اللييالية كاالنف اح سيت ف معةضان ؽبج ات م  لاي 

كاإلرهاب اؼب  ثل ن ( اإلسبلـ ) ك ك( العاي اإلسبلمي ) ك مث الرتكلج لس م   االنغبلؽ كال امت كالعةف

                                                           
 ك  Strong Bonds (Building Ready Families ):  "العالقات األَسرية الوثيقة" ، انظرنشرة إعالمية من سلسلة  1

https://strongbonds.jointservicessupport.org/ 
 
ألا زبيل أف ال ك  د للدكؿ كأف األم ة ي  د {ك «زبيَّل»لاي   ف لية ف ه  لاي اللييالية الت زم أل لي انية ال م زب صةه أغةية ألعة اف  2

 ك كه  م دأ لل اُ لع ي أف الدل  ال لة غي أف لفةؽ ألا أم ة الطع ب كاألفةاد . }ألين ال طة
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ق ل اإللبلـ الغةيب ك كاس غبلؿ ما لةٌكج لس ألشةلقة سل ية  م   انب البلا ارلا كالبليفاكضيا ن لاؼبةا 
 . العةيب كاإلسبلمي ال ل  سب لئ مشالهت  للتةاهية لآلمة كلل اٌ لعازكف فتةة الصةاع

هبب أف يت ف (األرضية اؼبطرتآة) مار ان ل  سج  االنش اع األكؿ كاؼبعل مة األًك كاؼبعل مات     
اػباطئة كاؼبضللة اليت ل خ ها اإللبلـ آ ع ئة  ا ةة ضد العاي العةيب كاإلسبلمي ككضعةا للى مةألع ( 

ل اةب نف ية يصل إً أألطع اغبالة االا قانية اؼبةدفعة إً نفا االذباه ) كه  ن اغبقيقة ليا س  
 م   ايهتا لؽبجـ  اؼب اشة للى اؼبع قدات اإلسبلمية كاؼب اس للةم ز الدلةية لدلةا .

هبب أف يت ف (األرضية اؼبطرتآة) ن معاؿ ل  (كالظي التةاهية ) أصياب ااالت ال شةؼ الدلين    
يا اؼب صهيةا م  اناية ك كأصياب غ  اؼب   ؽ ن ال ارلخ اإلن اُ ك ماصة م  ل   ف حبةآة اؼب يي

الفه  اػباطئ لئلسبلـ م  كٌلاظ ال يبلت ف س ل اعبهل كال امت فب  لعلة ف اغبةب للى األدايف 
األمةل لس  اإلسبلـ ك كاإلسبلـ مةه  ألةمي م  اناية أمةل ك كلت  مشالهت  أٌطةت اإلسبلـ للى 

) ك كأادثت اػبلل ن ط يعة  1سبلم ف ألياأنس مصدر للخ ؼ كاإلرهاب كالط  ( في ا لعةؼ ألػ اإل
العبلقة ألا اؼب ل ا كغ ه  ألل كأسايت للقي  ال امية ن رسالة اإلسبلـ أك ل لت للى اس خداـ 
اإلسبلـ ألث ب سياسي لل ص ؿ إً مصاغبه  اػباصة ك مع أف ال يليل اؼب ض لي ال م ل فق لليس 

 قي س ال امية ال يشةؼ فيس كال يع ف . العقبلي م  ـب لف األلدكل  يات أف اإلسبلـ ن
نةلد (أرضية مطرتآة) ال يلغي اترىبةا أكي جاهل اضاريةا كال يعرتؼ دب انبة الةهضة األكركألية اليت     

أادث ها أقبلـ اؼب ل ا ن لص ر الظبلـ م  مت  ات األندلا اليت ي يت  ؾبةد ـباف للت ب ألقدر ما  
 .2كركل كالعاي اعبدلد آانت مهدان غبضارة ال غي  ن أ

ه ا ال   س ا  ان سيت ف ؿبٌل اس ث ار اقيقي ن فتة كثقافة أألةاي اجمل  ع ال يضعه  للى مصف      
الث رات الفتةلة ك ألل يؤطة ل ةاي ذكاهت  م  مبلؿ الةقي كال قدـ ال م ال للغي اؼباضي كال لقف لثةة 

 أماـ ال قدـ لل   ق ل .
 يق م دأ : (ال ة ية الفتةلة كالثقافية اؼب  دامة) لؤلسةة دبةظ ر إهبايب ك ف ةت ف كلتةةا إذا أردان يش    

أماـ أتسيا كأتصيل لل هارات اإلهباألية اليت يبت  أف يدل  كادة الة يج األسةٌم ألعيدان ل  فتة 

                                                           
: ه  ال يامل كالتةاهية كاػب ؼ م  اإلسبلـ أك م  اؼب ل ا ك دمل اؼبصشلح  )Islamophobia(إسالموفوبيا أو رهاب اإلسالم  1

لةدما قامت ملية يفت  ألةلشانية ل ارلة ال   س يدلى رني يد يةستك لس خدامس إلدانة  1997إً االس خداـ ن اللغة اإلقبليالة لاـ 
 ا ك كألةغ  اس خداـ اؼبصشلح للى نشاؽ كاسع االيانك إال أف مطالة التةاهية كاػب ؼ كاغبت  اؼب  ق اؼب  هة ضد اإلسبلـ أك اؼب ل

أبهنا شتل م  أشتاؿ العةصةلة ك اإلسالموفوبيا اؼبصشلح كاؼبفهـ  األساسي لس يعةض الن قادات شدلدة ك كلةؼ ألعض ال ااث ف 
 11د األكركيبك كرألشها ال عض اآلمة أباداث كيمةكف ال يكها ظاهةة مصاا ة ل االد لدد اؼبها ةل  اؼب ل ا ن ال الايت اؼب يدة كاالربا

 س   ي .أ.هػ ك انظة : كلت يداي اؼب س لة اغبةة .
انظة : إدارة األ ةدات كال يةارل هات اؼب ةازلة  ك ا   ك يس ك ربةلة : م  أأل  الفضل ظ  اندلة ؿب  د مصشفى ك دار الفتة ك دمطق  2

 "أل صةؼ" . 140 – 118ك ص :  2008
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ألضان ال عصب كال طدد كالفةدلة ال م لطتل لا قان أماـ ه ا اؽبدؼ ال امي ك كلل اٌ فإف اؼب ؤكلية 
س قع للى آاهل أفةاد األسةة ن ؿباكلة ل فتي  كذب يع األدكات الفتةلة لل ص ؿ إً ن ع م  اؼبقارلت 

 ي  اشى مع معشيات ال اقع ال م يعددت فيس الةظةايت الفتةلة.
كيبت  ألياف األدكار اليت يقع للى لايق اؼب ؤكلا ن ربقيق ه ا اؼب دأ م  مبلؿ دكر الدكلة      

 ات الدال ة ك كدكر أفةاد األسةة ك آ ا أييت : كاؼبةظ 
 أوالً : دور مؤسسات الدولة وادلنظمات الداعمة :

لقع للى الدكلة كاؼبةظ ات الدال ة لبي آ   ن ربقيق ال ادة كال تامل الفتةم لل ج  ع اؼبت ف      
كال ألد م  إدراؾ اقيقة أف جمل  ع األسة ك كاس قةار أمةها كافاظها للى ه ل ها كذبان ها الثقان كآ ا 

يقدـ الدكلة ل  لت ف أبسةة ضعيفة مه اة مط  ة ك فق ة الدكلة ي يصل ن الةهالة م  أسة ق لة فعالة 
مة جة سامية م اآ ة لل قدـ ك كيبت  صياغة ؾب  لة م  ال سا ل ال ألد للدكلة أف يعاز ك  دها ك ن 

ألسةلة ن االريقاي ألفتةها كثقاف ها كل ت ف مب ذ ان س يل ية ية ال ات ن شخصية الفةد كيش لة اػبلية ا
 قاألبلن لل قدـ كلل عالش مع اآلمة ك كم  ه ه ال سا ل :

يفعيل الق انا كال طةلعات اليت لت ف دبعاؿ ل  ال لشة اغباآ ة أك سلشة العط ة أك غ  ذل  ؛  -1
س اي ك يبت  فه  الفتةة أل  اطة  فبا لت ف لا قان أماـ نااهة ال ش يق ك كلل اٌ اعب يع أماـ القان ف

م  مبلؿ لدـ إظهار ال  الا أك ال عدم للى سلشة القان ف ربت أم غشاي ك كلل اٌ لةطأ الشفل 
 مة  صغةه للى اارتاـ الق انا ن األسةة كاؼبدرسة كاجمل  ع .

قاـ لليها دلةةا  إهباد اؼبؤس ات اليت ي    فتة اغب ار كيةفع م  قي  األمبلؽ كاؼب ادئ ال امية اليت -2
اغبةيف ك كل   اس غبلؿ ذل  م  اؼبؤس ات الرتأل لة ( اؼبدارس كاؼبعاهد كاعبامعات ) ك كف ح قة ات 

 ال ياكر مع شةوبة الط اب رلالة ؼب اه ه  كمعةفة ؼبعاانهت  .
 إنطاي إلبلـ كاع م  س م  مبلؿ القي  اؼبطرتآة ك وباكر األ ياؿ كلؤطة لقان ف ل اآب ال قدـ ألدالن  -3

 م  دكر رقايب في ب ك كفق مةظ ر يةأل م كاضح كراسخ .
ربقيق اؼب اكاة كيتافؤ الفةص ألا أفةاد اجمل  ع ن ال ل  اؽبةمي اال   الي كآ ل  ن يٌ   -4

ال ظا ف كاغبص ؿ لليها كفق التفاية كالعدالة دكف سبييا ن اعبةا أك االل  ارات العا لية كالعطا ةلة 
 قيات كالعص يات دامل إطار اجمل  ع ك كل يح الفةصة ل  ظيف الط اب ك فبا ل كب يدرهبيان الش

 كال قليل م  ال شالة.
الةه ض دبجاالت ال ة ية اؼبخ لفة م  مثل ي ف  العيش التِة كرلالة اغبا ات األسةلة كي ف   -5

فبا م شل ات الدكر ال ظيفي لل ةأة كالاك ة آإنطاي اغبضاانت لةلالة أطفاؿ الة اي العامبلت ك 
وبقق أليئة يمةة ك ألف ك  د أليئة يمةة لؤلسةة م  شأنس أف لعلي فةصة اس ث ار ال ات كالةقي دبج  ع 

 فاضل .
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 اثنياً : دور األسرة يف ثقافة التغيَت :
لي يقق ال تامل الفتةم كاألم  األسةم فإنةا أماـ كا  ات ال ألد لؤلسةة م  مبلاظ ها ربقيان       

للى كادة مةظ م ها ك إال أنةا كق ل معةفة األدكار ك ال ألد لةا أف نةظة  للض   اال   الي كافاظان 
أل اقعية إً ط يعة األسة ذباه ألةاي ال ات كالثقافة الفتةلة ك فاألسة ن الغالب ي جس ثقافيان ن أرألعة 

 اذباهات :
ألةاي كال ةات م  أسةة ذات ثقافة إهباألية يعد العدة ؼب ا هة األمشار اؼب فطية لجمل  ع ك ف ي ر األ -1

م ث ال ل ؾ ال ليب لن ظاـ ك كم  لب ال قالة رب اط سباـ االا ياط م  اناالؽ أاد أفةادها ن 
 م  ةقعات ال شةؼ اك االكبةاؼ .

أسةة ذات ثقافة سل ية ال ي  ؿ األس اب اؼبشل ألة غب الة م  ق ل األألةاي أمبلقيان ك كال ي  ث ة  -2
ي عة ل يصيل اؼبتاسب اؼبادلة كربصيل الل ات ألدكف ض األ  ك ذكاهت  ن ألةاي أفتاره  ك ألل 

كيعشي اةايت ش س مشلقة  ألفةادها ( هةكلن م  م ؤكلية الرتألية ) كيةفع لةه  دؼي اؼب األعة كألص ة 
 ال   س ( حبجة االس قبللية ) ك فت  م  غةكر ق ل صاا س ك كآ  م  إنباؿ أهل  صاا س .

ة أل اهتا ألةالة أاننية ك فبل هت   ارألة ال ل آيات الداملية كزال أسةة ذات ثقافة صام ة ك مطغ ل -3
 ربصا األفةاد م  العق ات .

أسةة ذات ثقافة م قل ة اترة يةهج هنج االنف اح ك كاترة أمةل ي ازف ألا األم ر كي األع اجملةايت ك  -4
 .1ه ه االسةة لةقصها ميات اغبـا األم ر كيفعيل اؼبهارات لل  اصل الصييح

 كم  هةا يبت  إألةاز دكر األسةة ن اعبانب الثقان كالفتةم م  مبلؿ كظيف ا :   
األًك : ال ظيفة ال ةا ية : كاليت يقـ  للى ي ظيف اػبيات كاؼبهارات الرتأل لة اؼبخ لفة لةفع القي ة الفتةلة 

اجمل  عي كالفتة اؼب ض لي ألا أفةادها ك كآ ل  اس  اؽ ال اقع اؼبت  ب أل قدِ الةااية ال قا ية ن الفه  
 إلنطاي  يل سلي  مثقف لعرتؼ لآلمة ك قاألل أف لةقل ثقاف س كفتةه للعاي أبسةه .

الثانية : ال ظيفة العبل ية : ن يقِ  أم فتة مةيةؼ أك م شةؼ فبت  أف ل   رده أاد أفةاد األسةة 
 ل أك الصي ة غ  الصاغبة .ن يجة لل  اصل ال م ل   رد أم فتة دميل كلت   س م  كسا ل ال  اص

 
 التوصيات 

 ويف هناية هذا البحث ننو  دبجموعة من التوصيات :
لقد الدكرات ككرشات ال درلب إلآ اب األسة اؼبهارات اغب ارلة كال ة  لة اؼبخ لفة مة  ـبششه   -1

 األكؿ ن اإلق اؿ للى الاكاج ك فتةة ( يدرلب ما ق ل الاكاج )
                                                           

لامان للى إنطاي الي ن ت  ك للت لت  60لشيفة التةدرم ك القة نقاشية دبةاس ة مةكر  اتماعية والسلوكيات الدخيلة ،الضوابط اال 1
 ."أل صةؼ". 2006لاـ : 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 851 

ل ثقيف األسة م  ي ين األفتار اؼب شةفة ك كيبت  أف ي عاكف صبيع إلداد اػبش  االسرتاييجية  -2
 اعبهات الةظبية كاػباصة ل  ين الفتةة آل ا ب م قعس .

يفعيل الدكر ال عاُك ألا األسةة كاؼبدرسة ن يعدلل الفتة كال ل ؾ لدل األألةاي ألثقافة ي  يهية  -3
 راقية ك ل يقيق األم  الفتةم .

ظيف ش تات ال  اصل ن نطة ال لي دبفهـ  اؼب اطةة كاالن  اي لدل إلداد ألةانمج م تامل ل    -4
 أفةاد األسةة .

 .كهللا ٌك ال  فيق
 
 

 قاامة ادلرااع مرتبة حبس  اذلوامش :
ك اؼبت ب اعبامعي اغبدلث ك اعباا ة ك  1ك أل ف لة أل طبيا ك ط األحداث من منظور قيمي أخالقي اضلراف -1

2003  
ك ن ر الدل  أل ل دٌ ك  امعة زايف  عودلة القيم وأثرها على أسالي  الضبط االاتماعي داخل األسرة اجلزاارية -2

 . 2018-2017اعبلفة لاـ  –لاش ر 
 . 26/8/2017ك مدهبة م  عد ك مقاؿ مدكانت اعبالةة :  ادلنظومة القيمية يف اإلسالم -3 
) 3ك ط( 1989أل كت  – فؤاد ل د ال اقي ك دار ال طا ة اإلسبلمية ك ربقيق دمحم  األدب ادلفرد لرمام البخاري -4
. 
 ).3ك ط ( 1987أل كت  –ربقيق مصشفى ال غا ك دار األ  آث   صحيح البخاري ، -5
ك لالا أضبد الةاصة اغب ين ك ؾبلة األندلا للعلـ  اال   الية  األمن األسري : ادلفاهيم ادلقومات وادلعوقات -6

 . 2016) ك أآ  ألة  15) ؾبلد(12صةعاي ك لدد( كاإلن انية ك
) 1ك مفةح أل  سلي اف الق اظبي ك مةآا اؼبل  ل د العالا للي ار ال طين ك ط( ضوابط احلوار يف الفكر اإلسالمي -7
 . 2008ك 
 د ك ل اد ل د هللا الطةلفا ك أابلـ ؿب  آليات أتهيل األسرة لتحقيق األمن النفسي والفكري لدى األبناء  -8

 .هػ  1435) ك ش اؿ 60) كلدد (30مشالقة ك اجمللة العةألية للدراسات األمةية كال درلب ك ؾبلد (
ك مِة رمضاُ ك ؾبلة الدراسات القان نية  األسرة ودورها يف ربقيق األمن الفكري داخل اجملتمع اجلزااري -9

 . 2017) ك لةالة 1) ك ؾبلد (5( كال ياسية جبامعة ل ار ثليجي ك العدد
  2010) ك 4ك ل د التِة ال تارك دار القل  ك دمطق ك ط (فصول يف التفكَت ادلوضوعي   -10
  . 1997ك ا ا اِة ك دار زهةاف للةطة ك األردف السلوك التنظيمي ، سلوك األفراد يف ادلنظمات   -11
 . 1984اغبدلثة للش الة ك ال يد اةفي ل ض ك القاهةة  العالقات العامة -12
 . 1979ك ل د هللا اػبةهبي  ك دار الطةكؽ ك القاهةة  الضبط االاتماعي  -13
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ك ل د اجمليد سيد أضبد مةص ر ك اؼبةآا العةيب  دور األسرة كأداة للضبط االاتماعي يف اجملتمع العريب -14
 . 1987للدراسات األمةية كال درلب ك الةايض  

ك أندرك هي د ك يةصبة : دمحم الصفار ك سل لة العلـ  اال   الية لل ااثا   األيدولوايات السياسيةمدخل إىل  -15
  2011)  1ك اؼبةآا الق مي للرتصبة ك ط(

 .ك ال يد صدر الدل  الق اقبي ك مةآا اغبضارة ل ة ية الفتة اإلسبلمي  األسس الفلسفية للحداثة -16
 2012مال   2شفي ك مةآا الطةؽ العةيب للدراسات اغبضارلة كاالسرتاييجيةك كفاي ل التعددية اجملتمعية ،  -17
ك فةايؿ ضب د ؾبلة  امعة  مستوايت تشكل اذلوية االاتماعية وعالقتها ابجملاالت األساسية ادلكونة ذلا  -18

 . 2011) مليق :  27دمطق ك ؾبلد ( 
 2013) 1كم لل علي  كالثقافة ك ط(د يةآي ك مؤس ة هةداك للي رااتن ي ك يةصبة : ل   ل ا التعددية الينقافية -19
ك راأل   2017ش اط  ، Egham, U.K( ، Gartner) ؾبلة   -20

https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917 : 
 .2016ك ل د الةزاؽ الدلي ي ك مش عة اليازكرم ك  نظرايت االتصال يف القرن احلادي والعشرين -21
ك ا ا ؿبادل  ك مقاؿ ن  ةلدة العةب اليـ  ك اثر مواقع التواصل االاتماعي على العالقات األسرية  -22

 http://www.arabstoday.net/b-922/075038ك  2017/ ني اف إألةلل ك  8ال  ت 
دراسة  -انعكاسات ظاهرة اذلجرة اخلاراية على بنية األسرة ووظااف أفرادها يف اجملتمع النفزاوي " -23

طةاأللا ك العدد -ك نعي ة الفقيس ك ادم اةشاُ ك ؾبلة  يل العلـ  االن انية كاال   الية ك ل ةافسوسيودموغرافية " 
 . 2017) ك  33(

ية شرة إعالمية من سلسلة "العالقات األَسر ن -24
 ،الوثيقة" 

 :Strong Bonds (Building Ready 

Families )  ك 
https://strongbonds.jointservicessupport.org/ 

ا   ك يس ك ربةلة : م  أأل  الفضل ظ  اندلة ؿب  د مصشفى  إدارة األاندات والسيناريوهات ادلتنازعة  ،  -25
  140 – 118ك ص :  2008ك دار الفتة ك دمطق 

لامان للى  60لشيفة التةدرم ك القة نقاشية دبةاس ة مةكر  الضوابط االاتماعية والسلوكيات الدخيلة ، -26
  2006إنطاي الي ن ت  ك للت لت لاـ : 

 

 
 
 
 
 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
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 اية ادلعاصرة و أثرها على األسرةالتغَتات التكنولو 
 ييحورية ط.ةذ

 /اعباا ة2 امعة ال ليدة 
 ملخص

ىب لػػػػػػػػف اثةػػػػػػػػافك أٌف األسػػػػػػػػةة هػػػػػػػػي اػبليٌػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػٌية ألٌم ؾب  ػػػػػػػػعك ك ال اػػػػػػػػدة الةٌ ي ػػػػػػػػٌية فيػػػػػػػػس. ك  ال
أنبيػػػػػة ال ظػػػػػا ف الػػػػػيت آانػػػػػت كك ال يػػػػػااؿ  إًلل ػػػػػاٌك فهػػػػػي ضػػػػػةكرلة ن آػػػػػل اؼبةااػػػػػل ال ارىبيٌػػػػػةك للٌةظػػػػػة 
 ييؤٌدلهاك ك اليت م  مبلؽبا لض   اجمل  ع ي ازنس ك اس قةاره.

اؼب اضػػػػػػػيع اؽبامػػػػػػػة الػػػػػػػيت أاثرت اه  ػػػػػػػاـ  إاػػػػػػػدليػػػػػػػداف األسػػػػػػػةةك لطػػػػػػػتل ل ل كأصػػػػػػػ ح ال يػػػػػػػث ن م
الفبلسػػػػػفة قػػػػػديباكك ال يػػػػػااؿ يثػػػػػ  ن ك ق ةػػػػػا الػػػػػةٌاه ك  ػػػػػدال فتػػػػػةاي ك فل ػػػػػفيا كاسػػػػػعا لػػػػػدل ال ػػػػػااثا ك 

 اؼبفتةل  م  ـب لف الٌ خٌصصات.
ك ك ػػػػػػ د األسػػػػػةة إفٌ  ن  -دلػػػػػػداك األسػػػػػةة العةأليٌػػػػػة اؼب ػػػػػل ة رب -أآثػػػػػة مػػػػػا ليطػػػػػغل لؿ ال ػػػػػااثا اليػػػػػـ 

 إًالػػػػػػػػيت ي ا ههػػػػػػػػاك دامليػػػػػػػػا ك مار يػػػػػػػػاك ك الػػػػػػػػيت قػػػػػػػػد يػػػػػػػػدفع هبػػػػػػػػا  الٌضػػػػػػػػغ طاتمفػػػػػػػػرتؽ الشٌػػػػػػػػةؽكحبت  
االكبػػػػػةاؼ ل ػػػػػا آانػػػػػت لليػػػػػس مػػػػػ  ق ػػػػػل. ك ن ظػػػػػٌل ال غػػػػػٌ ات الٌ ػػػػػةلعة الػػػػػيت لطػػػػػهدها لاؼبةػػػػػا اؼبعاصػػػػػةكك 

مػػػػػػ   أضػػػػػػيت األسػػػػػػةة ي ا ػػػػػػس صبلػػػػػػة -اق صػػػػػػادايك سياسػػػػػػيا كفتػػػػػػةاي ك ثقافيػػػػػػا –للػػػػػػى صبيػػػػػػع اؼب ػػػػػػ  ايت 
الٌ يػػػػػدايتك ال سػػػػػػي ا للػػػػػػى اؼب ػػػػػػ  ل الثقػػػػػػان ك اغبضػػػػػػارمك ك ربدلػػػػػػدا يلػػػػػػ  الػػػػػػيت يفةضػػػػػػها يتة ل  يػػػػػػا 

زب لػػػػػػػػف لػػػػػػػػ   ك دلػػػػػػػػدة إلبلميػػػػػػػػةك االٌيصػػػػػػػػاؿ اؼبعاصػػػػػػػػةةك الػػػػػػػػيت يشػػػػػػػػةح أشػػػػػػػػتاال ك مضػػػػػػػػاما  اإللػػػػػػػػبلـ
 ق الد الٌ ل ؾ اؼبأل فة ن ؾب  عايةاك آيامج العةف ك اعبةا ك اعبةيبة.

اؼبعاصػػػػػػةةكك  اإللػػػػػػبلـه ال رقػػػػػػة ال يثيٌػػػػػػةكاليت سػػػػػػة ةاكؿ فيهػػػػػػا ـبػػػػػػاطة كسػػػػػػا ل كهةػػػػػػا يت ػػػػػػ  أنبيٌػػػػػػة هػػػػػػ 
ألػػػػػػػػا ال  فيػػػػػػػػق ألػػػػػػػا م شل ػػػػػػػػات العصػػػػػػػػة ك مق ضػػػػػػػػيات  الٌ ا هػػػػػػػػةال يػػػػػػػٌدايت الػػػػػػػػيت ي ا ػػػػػػػػس األسػػػػػػػةة العةأليةك

   ليفاظ للى ك  دها ك سبلمة آياهنا.لاألصالةك حبثا ل  األسل ب األقبع 
abstract                         
Family is the basic and the main unit of any society. Its importance is reflected in the 

noble function that exercises and has always exercised. It is also through the family 

that society ensures its balance and stability. 

Thus, research in the field of family became, through the different periods of history, 

one of the important subjects that aroused the interest of philosophers and thinkers of 

various disciplines. 

Today, given the rapid changes that characterize our time at economic, political, 

intellectual and cultural levels,  it turns out that family has a number of challenges, 

particularly in cultural and civilizational terms, due to development of contemporary 

media, which can introduce and transmit new norms, and new forms of behavior, 

through various programs of violence, sex and crime. 

To deal with this reality, the big problem confronting the majority of families in 

Muslim societies is to find strategies that allow them to deal with the different means 
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of communication - which today seem an unavoidable necessity - while preserving 

their values and therefore its existence and its integrity. 

This study aims to highlight the dangers of contemporary media, and the challenges 

facing the family in the Muslim world, particularly in education and socialization 

fields. 

 
 :مقدمة

انلت األسةة ق شا آ  ا م  اه  اـ الٌدايانت الٌ  اكلٌة آٌلها. ك ن الٌداينة اإلسبلمٌيةك اضيت 
األسةة دبتانة سامية ال ييضاهى.فقد  اي اإلسبلـ ليةظٌ  العبلقات ألا أفةاد اجمل  ع لاٌمةككألا أفةاد 

 األسةة للى ك س الٌ يدلد.
ذل  الةلط الطةلي ال م هب ع ألا الة ل ك اؼبةأة الس  ةار الٌة ع ال طةمك   األسةةآانت   إذاك  
مؤٌس ة مة عٌية أكلٌيةك لت  ب فيها الفةد لض ل سك ك اليت ربٌدد ه ل سكآ ا لت  ب م   إذافهي 

آل أمباط ال ل آيات الٌ ا دةك م  قي  ك لادات كلغة ك ألةاؼك ك آل ما لس صلة لؼب ركث  مبلؽبا 
ل ل كليةظة إليها للى أهٌنا كادة األمبلؽ كي  يس الٌ ل ؾ.  لض  الٌدلامة األًك  األسةةانك ل ص ح الثٌق

أساسٌية ك مؤٌس ة يةأل لٌة أسةد ؽبا اجمل  ع أظبى ال ظا فك م  أليةها كظيفة الٌ ةطئة اال   الية. ك مع 
ييةكأص يت كسا ل اإللبلـ يشٌ ر اغبياةك ك حبت  ما شهده العاي م  ث رات يتة ل  ٌية ك معل ما

للٌةغ  م  اهباألياهتا  -إذ أضيتكآ ا ليةع ها ال عض  دبخ لف أ هاهتاك مةاف ا ق اٌي  ن ؾباؿ الٌ ةطئة.
الرٌتألية  إشتالية  ة لؤلسةك اٌك ك للةٌ أكلياي  دد للٌة  ة لؤلألةاي.ما لشةح لل ٌ  -إنتارهااليت ال يبت  

ن ظٌل ماصة ك هةا يت   اػبش رةك .نف اح كال دٌفق اإللبلمي الت  لصة اال   الية ن االكالٌ ةطئة 
 ن غالة الٌصع ألة. ال  الدلٌةن يل  ال سا ل قدرة اآلليك ما هبعل م ألة الةٌقاألة  األألةايقدرة ربٌت  يفٌ ؽ 

 تربويّة  -أّوال:األسرة كمؤّسسة ااتماعّية
سػػػػػ قش ت اه  ػػػػػاـ العدلػػػػػد مػػػػػ  العل ػػػػػاي شػػػػػٌتل م ضػػػػػ ع األسػػػػػةة إاػػػػػدل اؼب ػػػػػا ل اعب هةلٌػػػػػة الػػػػػيت ا

مػػػػػػػػػػ  ـب لػػػػػػػػػػف الٌ خٌصصػػػػػػػػػػات ك دبقػػػػػػػػػػارلت م عػػػػػػػػػػٌددةك ؼبػػػػػػػػػػا يت  ػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػ  أنبيٌػػػػػػػػػػة ن ايػػػػػػػػػػاة األفػػػػػػػػػػةاد ك 
اجمل  عػػػػػات. ك رغػػػػػ  امػػػػػ بلؼ هػػػػػؤالي ن ألعػػػػػض اعب انػػػػػبك نظػػػػػةا المػػػػػ بلؼ ي ٌ هػػػػػاهت  الٌةظةلٌػػػػػةكإالٌ أهٌنػػػػػ  

ة األساسػػػػػػٌية ن اجمل  عكلا بلؽبػػػػػػا الػػػػػػٌدكر لٌ فقػػػػػػ ف  ن ال قػػػػػػت ذايػػػػػػسك أٌف األسػػػػػػةة آانػػػػػػت ك ال يػػػػػػااؿ اػبليٌػػػػػػ
األٌكؿ ن يطػػػػػػػػػػػةلب الػػػػػػػػػػػرٌتاث الثٌقػػػػػػػػػػػان ك األمبلقػػػػػػػػػػػيك ك لل  ارهػػػػػػػػػػػا ألضػػػػػػػػػػػا اجمل  ػػػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػػػلي لة ػػػػػػػػػػػيج 
العبلقػػػػػػات اال   اليٌػػػػػػة. السػػػػػػٌي ا ن ظػػػػػػٌل الٌة ػػػػػػ ذج األسػػػػػػةم الٌ قليػػػػػػدمك الػػػػػػ م ليةظػػػػػػة إليػػػػػػس للػػػػػػى أنٌػػػػػػس 

ف ؽبػػػػػػػا الػػػػػػٌ رع الػػػػػػػ اقي مػػػػػػػ  آػػػػػػٌل أشػػػػػػػتاؿ االكبػػػػػػػةاؼ ك مبػػػػػػ ك كفٌػػػػػػػة لؤلسػػػػػػةة  ال ٌػػػػػػػ ازف ك االسػػػػػػػ قةارك كآػػػػػػا
 الٌ فٌت .ايث آانت األسةة ن ظٌل ه ا الٌة  ذجك ي  ٌ ع جب لة م  اػبصا ص ألةا ٌيا ككظيفٌيا.
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ألةا يٌػػػػػاك آانػػػػػت األسػػػػػةة العةأليٌػػػػػة مةٌآ ػػػػػة مػػػػػ  ؾب  لػػػػػة مػػػػػ  األلضػػػػػاي مػػػػػ  لػػػػػٌدة أ يػػػػػاؿك يضػػػػػٌ  اآللي 
 ك األألةاي ك األ داد ك األافاد.

ى اؼب ػػػػػػػ  ل الػػػػػػػ ظيفيك آانػػػػػػػت كظػػػػػػػا ف األسػػػػػػػةة  شػػػػػػػاملة عب يػػػػػػػع شػػػػػػػؤكف اغبياة.ايػػػػػػػث  أٌمػػػػػػػا للػػػػػػػ 
آانػػػػػػت هيئػػػػػػة اق صػػػػػػادلة مة جػػػػػػةكك هيئػػػػػػة سياسػػػػػػٌيةك ك آػػػػػػ ا هيئػػػػػػة قضػػػػػػا ٌية يع ػػػػػػل للػػػػػػى اػػػػػػٌل الٌةاالػػػػػػات 
ألػػػػػػا أفةادهػػػػػػا. ك ق ػػػػػػل آػػػػػػٌل ذلػػػػػػ ك آانػػػػػػت األسػػػػػػةة الٌ قليدلٌػػػػػػة كاػػػػػػدة يعلي يٌػػػػػػةك ك يةأل لٌػػػػػػةك يع ػػػػػػل للػػػػػػى 

ة ك الٌةكايٌػػػػػة ك اػبلقيٌػػػػػة ك الٌدلةيٌػػػػػة لػػػػػدل الٌةاشػػػػػئة. ك لل ٌػػػػػاٌك فػػػػػإٌف يةأليػػػػػة األألةػػػػػاي  غػػػػػةس القػػػػػي  اال   اليٌػػػػػ
ن هػػػػػػ ا الػػػػػػٌة   األسػػػػػػةم الٌ قليػػػػػػدم كآانػػػػػػت م ػػػػػػؤكلية مطػػػػػػرتآةك ل قاظبهػػػػػػا صبيػػػػػػع األ يػػػػػػاؿ. ك اعبػػػػػػدلة 

سػػػػػةة للػػػػػ ٌآةكأٌف هػػػػػ ا الٌة ػػػػػ ذج األسػػػػػةمك ل ػػػػػدك أنٌػػػػػس الٌة ػػػػػ ذج األمثػػػػػل مػػػػػ  اؼبةظػػػػػ ر اإلسػػػػػبلمي. ألٌف األ
ال زبي ػػػػػػػػاؿ ن اآللي ك األألةػػػػػػػػاي في ػػػػػػػػبك ألػػػػػػػػل   -آػػػػػػػػدل  ك لقيػػػػػػػػدة كآ ػػػػػػػػةهج ن اغبيػػػػػػػػاة  -ن اإلسػػػػػػػػبلـ

يطػػػػػ ل آػػػػػٌل القةاألػػػػػةك القا  ػػػػػة للٌدر ػػػػػة األًك للػػػػػى م ػػػػػدأ الٌ عاكف.لػػػػػ ل  لػػػػػةل التثػػػػػ  مػػػػػ  اٌللػػػػػاك أٌف 
أل ػػػػػة يةفيػػػػػ اك ماٌصػػػػػة أٌف الٌ ةطػػػػػئة اال   اليٌػػػػػة ن اجمل  عػػػػػات العةأليٌػػػػػة الٌ قليدلٌػػػػػةك آانػػػػػت أقػػػػػٌل يعقيػػػػػدا ك 

الػػػػػػ ل  ل  لٌػػػػػػ ف هػػػػػػ ه اؼبهٌ ػػػػػػةكيب ازكف ألةػػػػػػ ع مػػػػػػ  ال جػػػػػػانا الثقػػػػػػان ك الفتػػػػػػةمك ن ظػػػػػػٌل مةظ مػػػػػػة قي يٌػػػػػػة 
ك ألٌف األسػػػػػػػػةة ظػػػػػػػػاهةة ا   اليٌػػػػػػػػةكفهي يػػػػػػػػةي  ك مثلهػػػػػػػػا مثػػػػػػػػل أٌم ظػػػػػػػػاهةة 1.كاضػػػػػػػػية ك ؿبػػػػػػػػٌددة اؼبعػػػػػػػػاي

اؼب غػػػػػػػػٌ ات اؼبةي شػػػػػػػػة للٌ يػػػػػػػػ الت  ا   اليٌػػػػػػػػة أمػػػػػػػػةل للٌ ػػػػػػػػياقات ال ارىبيٌػػػػػػػػة اؼبخ لفػػػػػػػػةك ك زبضػػػػػػػػع جمل ػػػػػػػػل
اجمل  عيٌػػػػػػػػػة ك ن صبيػػػػػػػػػع الةٌػػػػػػػػػ ااي. ك ن ضػػػػػػػػػ ي هػػػػػػػػػ ا الٌ صػػػػػػػػػٌ ركك ن م ػػػػػػػػػ ة الٌ يػػػػػػػػػٌ الت الع يقػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػيت 
اػػػػػػػدثت ن العػػػػػػػاي العػػػػػػػةيب اؼبعاصػػػػػػػةك كا هػػػػػػػت األسػػػػػػػةة العةأليٌػػػػػػػة اؼب ػػػػػػػل ةك صبلػػػػػػػة مػػػػػػػ  الٌ غػػػػػػػٌ ات للػػػػػػػى 

لغالػػػػػػب للػػػػػػى معظػػػػػػ  األسػػػػػػة العةأليػػػػػػة هػػػػػػي م ػػػػػػ  ل ال ةػػػػػػاي ك األدكار ك ال ظػػػػػػا فك ك أصػػػػػػ ح الٌة ػػػػػػ ذج ا
 األسةة الٌة اة.

إٌف انفجػػػػػػػار األسػػػػػػػةة الٌ قليدلػػػػػػػة اؼب  ػػػػػػػٌدة إً أسػػػػػػػةة نػػػػػػػ اة ؿبػػػػػػػدكدة األلضػػػػػػػايك صػػػػػػػاا س مػػػػػػػ   هػػػػػػػةك 
يغيػػػػػ  للػػػػػى م ػػػػػ  ل العبلقػػػػػاتك سػػػػػ اي ألػػػػػا الػػػػػاك ا أك أليػػػػػةه  ك ألػػػػػا األألةػػػػػايك ك ألػػػػػا اإلمػػػػػ ة ك آػػػػػ ا 

يجػػػػة ا  يٌػػػػةك يغيػػػػػ ك ك دبعػػػػ  أدٌؽك يقلػػػػيص للػػػػػى ألػػػػا اعبة ػػػػا. آ ػػػػا صػػػػػاا س مػػػػ   هػػػػة أمػػػػػةلك كآة 
م ػػػػػػػػ  ل األدكار ك ال ظػػػػػػػػا فك دبػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا كظيفػػػػػػػػة الٌ ةطػػػػػػػػئة اال   اليٌػػػػػػػػة. ك لل ٌػػػػػػػػاٌك ي يعػػػػػػػػد األسػػػػػػػػةة 
مصػػػػػػػػػػدرا اقيقيٌػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػً  مهٌ ػػػػػػػػػػة الٌ ةطػػػػػػػػػػئة اال   اليٌػػػػػػػػػػةك ألعػػػػػػػػػػدما أصػػػػػػػػػػ ح دكرهػػػػػػػػػػا ؿبػػػػػػػػػػدكدا ن هػػػػػػػػػػ ا 

آيةك مقاألػػػػػػػػػػػل غيػػػػػػػػػػػاب القػػػػػػػػػػػي  اعب اليٌػػػػػػػػػػػة ك اجملاؿكماصػػػػػػػػػػة ألعػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػيشةة القػػػػػػػػػػػي  اؼبادلػػػػػػػػػػػة ك االسػػػػػػػػػػ هبل 
ك مػػػػػ  شبٌػػػػػةك ألػػػػػةكز القػػػػػي  الفةدلٌػػػػػة ك األاننيٌػػػػػة الػػػػػيت أضػػػػػيت يش ػػػػػع القػػػػػي  األسػػػػػةلةك ن لػػػػػاي ك 2"اإللثارلٌػػػػػة"

أللػػػػػػػ  أللػػػػػػػى در ػػػػػػػات الرٌتآيػػػػػػػب ك الٌ عقيػػػػػػػد. هػػػػػػػ ا العػػػػػػػاي الػػػػػػػ م أصػػػػػػػ يت فيػػػػػػػس الرٌتأليٌػػػػػػػة م ػػػػػػػألة معٌقػػػػػػػدة 
                                                           

 .127دكر الٌ ةطئة اال   الٌية ن يطتيل الٌ ل ؾ الٌ  م لؤلألةاي. مهةة ساي دمحم ألقاظبي .ص - 1
س   ي  28ك 27-26يطخيص لل طتبلت ك اآ طاؼ سياقات اؼب ا هة. امعة لا الٌط اكأاٌيـ مؤسبة كاقع األسةة ن اجمل  ع:  - 2

2004. 
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طق اغبضػػػػػػػػةلٌة. ايػػػػػػػػث ل ا ػػػػػػػػس اآللي ضػػػػػػػػغ طاتك ن يجػػػػػػػػة للٌة ػػػػػػػػ ة ألغل يٌػػػػػػػػة األسػػػػػػػػةك السػػػػػػػػٌي ا ن اؼبةػػػػػػػػا
ظػػػػػػػةكؼ الع ػػػػػػػل كمطػػػػػػػاآل الٌ ػػػػػػػت  ك مطػػػػػػػتبلت العةػػػػػػػف ك الٌصػػػػػػػةاع ألػػػػػػػا ألضػػػػػػػاي األسػػػػػػػةة ال ااػػػػػػػدة. 
األمػػػػػػػة الػػػػػػػ م سػػػػػػػاه  ن إضػػػػػػػعاؼ فػػػػػػػةص الٌ فالػػػػػػػل االهبػػػػػػػايبك ك ن يقلػػػػػػػيص قػػػػػػػدرة اآللي ن اسػػػػػػػ غبلؿ 

ا لعػػػػػرتض سػػػػػ يله  مػػػػػ   مطػػػػػاآلك ذات ؼبطػػػػػارآة األألةػػػػػاي ن اػػػػػٌل مػػػػػ 1كمياانيٌػػػػػة ال قػػػػػت أفضػػػػػل اسػػػػػ غبلؿ
ال عػػػػػد اؼبهػػػػػين أك اؼبدرسػػػػػي أك العػػػػػاطفيك ك الػػػػػيت أصػػػػػ يت يش ػػػػػع ايػػػػػاة معظػػػػػ  الٌطػػػػػ اب ك اؼبػػػػػةاهقا ن 

 لصةان ه ا.
ألةػػػػػايا للػػػػػى مػػػػػا ٌا لةضػػػػػسك ك ا ػػػػػب مػػػػػا يداكلػػػػػس التثػػػػػ  مػػػػػ  ال ػػػػػااثا اؼبه ٌ ػػػػػا ألطػػػػػؤكف األسػػػػػةةك 

اإلسػػػػػػػبلمٌيةك  أصػػػػػػػ يت يعػػػػػػػيش مةالػػػػػػػة مػػػػػػػا ألػػػػػػػا  فػػػػػػػإٌف معظػػػػػػػ  األسػػػػػػػةك السػػػػػػػٌي ا ن اجمل  عػػػػػػػات العةأليٌػػػػػػػة
إذ ي يعػػػػػػد سبػػػػػػارس نفػػػػػػا القػػػػػػٌ ة ك  2ضػػػػػػعف ك ضػػػػػػياعك أك للػػػػػػى األقػػػػػػل يبلشػػػػػػي لػػػػػػ عض القػػػػػػي  اؼب ركثػػػػػػة.

الٌ ػػػػػيشةة للػػػػػى األفةادككللػػػػػى األألةػػػػػاي ألصػػػػػفة ماٌصػػػػػة. ك لل ٌػػػػػاٌك فػػػػػإٌف األسػػػػػاليب الرٌتأل لٌػػػػػة ال قليدلٌػػػػػةك ي 
يصػػػػٌ رايس لػػػػ  يصػػػػٌ رات يل ػػػػس كأسػػػػبلفس.  يػػػػل م طػػػػٌ ع  يعػػػػد ؾبدلػػػػة. ماٌصػػػػة مػػػػع  يػػػػل م شلٌػػػػعك  زب لػػػػف

للقػػػػػي  الت نيػػػػػة ك ألثقافػػػػػة الع ؼبػػػػػةك اؼبةٌك ػػػػػة للثقافػػػػػة الغةأليٌػػػػػة ألتػػػػػٌل مػػػػػا رب لػػػػػس مػػػػػ  قػػػػػي  يفتيتٌيةكالسػػػػػٌي ا 
دهش ل سا ل اإللبلـ ك االٌيصاؿ. 

ي
 ن ظٌل الٌ شٌ ر اؽبا ل ك اؼب

ال ل ػػػػػػ  عد اآلمةكألػػػػػػل وبػػػػػػٌث الٌطػػػػػػع ب ك األمػػػػػػ ك لمػػػػػػ بلؼ مة عياهتػػػػػػاك   ك لػػػػػػ  أٌف دلةةػػػػػػا اغبةيػػػػػػف
للػػػػػى الٌ  اصػػػػػل ك الٌ عػػػػػارؼك آ ػػػػػا  ػػػػػاي ن اآللػػػػػة التةيبػػػػػة:"اي ألٌهػػػػػا الةٌػػػػػاس إاٌن ملقةػػػػػاآ  مػػػػػ  ذآػػػػػة كأنثػػػػػى 
ك  علةػػػػػػػػػاآ   شػػػػػػػػػع ل ك ق ا ػػػػػػػػػل ل عػػػػػػػػػارف ا إٌف أآػػػػػػػػػةمت  لةػػػػػػػػػد اَّلٌل أيقػػػػػػػػػاآ  إٌف اَّلٌل للػػػػػػػػػي  م  "(سػػػػػػػػػ رة 

 )  13اغبجةات اآللة
ك ضػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػػ ا الٌ ػػػػػػػػػػياؽك ليفػػػػػػػػػرتض أف لتػػػػػػػػػػ ف االمػػػػػػػػػ بلؼ نع ػػػػػػػػػةك كمصػػػػػػػػػػدرا ل ةػػػػػػػػػاي لبلقػػػػػػػػػػات 
ل ػػػػػػ دها  ال ٌػػػػػػ ازف ك الٌ تامػػػػػػل ألػػػػػػا الٌطػػػػػػع بك ك لػػػػػػيا مصػػػػػػدر للٌصػػػػػػةاع ك الٌ ةػػػػػػااة ك اؽبي ةػػػػػػة. لي قػػػػػػى 
معيػػػػػار ال قػػػػػ لك هػػػػػ  اؼبعيػػػػػار  ال ايػػػػػد الػػػػػ م وبػػػػػٌدد أفضػػػػػلٌية الٌطػػػػػع ب للػػػػػى ألعضػػػػػها الػػػػػ عضك ك الػػػػػ م 

لي ػػػػػػ  لليهػػػػػا الٌصػػػػػػةاع أك الٌ ةػػػػػافا. "فػػػػػػ راي اػبص صػػػػػيات ك االم بلفػػػػػػات ك يةػػػػػ ٌع اؽبػػػػػػ اٌيتك ليفػػػػػرتض أف 
الرتافػػػػػػا مةػػػػػػسكأٌف ك 3يت ػػػػػػ  ال اػػػػػػدة".آ ا  ػػػػػػاي ن إاػػػػػػدل مقػػػػػػ الت الفيل ػػػػػػ ؼ الفةن ػػػػػػي ألػػػػػػ ؿ رلتػػػػػػ ر

 اؽب لٌةكأاٌي آانتك ال يبت  إدراآها إالٌ ن ك  د اآلمة.
ك أٌف ا لٌ عٌددلٌػػػػػػة الثٌقافيػػػػػػة أصػػػػػػ يت نق ةكألعػػػػػػدما أضػػػػػػيت ألعػػػػػػدا  إالٌ أٌف مػػػػػػا وبػػػػػػدث ن العػػػػػػاي اليػػػػػػـ 

 ػػػػػ هةاي مػػػػػ  أألعػػػػػاد الٌصػػػػػةاعك ك أقػػػػػ ل سػػػػػبلح لعػػػػػٌ ؿ لليػػػػػس الغػػػػػةب كأمةلتػػػػػا ربدلػػػػػداك ن فػػػػػةض هي ة ػػػػػس 
اؼبشلقػػػػػػة للػػػػػػى العػػػػػػاي ك كالعػػػػػػاي اإلسػػػػػػبلمي للػػػػػػى ك ػػػػػػس الٌ يدلػػػػػػد. ك مػػػػػػا زاد مػػػػػػ  إصػػػػػػةار أمةلتػػػػػػا للػػػػػػى 
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هػػػػػػػي يلػػػػػػػ  ال خٌ فػػػػػػػات اؼبةضػػػػػػػٌيةكأك الف أليػػػػػػػات الػػػػػػػيت  -ك آ ػػػػػػػا  ػػػػػػػاي ن ربليػػػػػػػل ألعػػػػػػػض اػبػػػػػػػياي -ذلػػػػػػػ  
كلػػػػػػ  ذبػػػػػػد أمةلتػػػػػػا ـبة ػػػػػػا للٌ يػػػػػػٌةر مػػػػػػ   1.يطػػػػػػٌتلت لدلػػػػػػس مػػػػػػ  اإلسػػػػػػبلـك آػػػػػػدل  ك لقيػػػػػػدة ك اضػػػػػػارة

يلػػػػػػػػ  اؼبخػػػػػػػػاكؼكإالٌ ألضػػػػػػػػةب القػػػػػػػػي   اإلسػػػػػػػػبلميةك مػػػػػػػػ  مػػػػػػػػبلؿ نطػػػػػػػػة ثقاف هػػػػػػػػا لػػػػػػػػي ـب لػػػػػػػػف كسػػػػػػػػا ل 
ي الػػػػػػػػيت يػػػػػػػػؤٌدم أل لػػػػػػػػ  القػػػػػػػػي  إً اإللػػػػػػػػبلـ ك االٌيصػػػػػػػػاؿ اؼبعاصػػػػػػػػةةك ك لسػػػػػػػػ خداـ آػػػػػػػػٌل أسػػػػػػػػاليب اإلغػػػػػػػػةا

االكبػػػػػػػػػػػبلؿ ك الٌ فٌتػػػػػػػػػػػ  ك االل يػػػػػػػػػػػاؽ للثٌقافػػػػػػػػػػػة األمةلتيٌػػػػػػػػػػػة ك"مػػػػػػػػػػػ  دكف شخصػػػػػػػػػػػٌية كال ألػػػػػػػػػػػةانمج ك ال 
آ ػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػدك ن نظػػػػػػػػػة -أٌف اإللػػػػػػػػػبلـ اإلسػػػػػػػػػبلمي ك العػػػػػػػػػةيب ل  مػػػػػػػػػاكلعيش ماٌصػػػػػػػػػة2"مطػػػػػػػػػارآة إهباأليٌػػػػػػػػػة

مػػػػػػػػا هبعلػػػػػػػػس ضػػػػػػػػعيف  ك  صػػػػػػػػدمة إلبلميػػػػػػػػة للػػػػػػػػى اؼب ػػػػػػػػ  ل الٌ ياسػػػػػػػػي ك الٌ ةظي ػػػػػػػػي ك الفػػػػػػػػيٌنك-الػػػػػػػػ عض
. مػػػػػػػا لػػػػػػػدفع اؼبطػػػػػػػاهد العػػػػػػػةيبكال سػػػػػػػي ا مػػػػػػػ  األطفػػػػػػػاؿ ك الٌطػػػػػػػ ابك ألعػػػػػػػد 3االسػػػػػػػ جاألة لع ؼبػػػػػػػة اإللػػػػػػػبلـ

فقػػػػداف ثقػػػػ ه  لإللػػػػبلـ الػػػػيك االن هػػػػار دبػػػػا ل ثٌػػػػس الغػػػػةب مػػػػ  ألػػػػةامج سب ػػػػاز جبػػػػ دة فةيٌػػػػة فا قػػػػة. ك هتػػػػ ا 
لػػػػػػ ب للغالػػػػػػب ن شػػػػػػعاره ك ييفػػػػػػةض ثقافػػػػػػة الغالػػػػػػب للػػػػػػى اؼبغلػػػػػػ ب لػػػػػػي يليػػػػػػات الٌ قليدك"فيق ػػػػػػدم اؼبغ

مػػػػػػا لةهػػػػػػي ألةػػػػػػا إً . 4زلٌػػػػػػس ك كبل ػػػػػػس ك سػػػػػػا ة أا الػػػػػػس ك ل ا ػػػػػػده".للى اػػػػػػٌد يع ػػػػػػ  العبلٌمػػػػػػة األػػػػػػ  ملػػػػػػدكف
القػػػػػ ؿك أٌف اجملػػػػػاؿ الثٌقانكأصػػػػػ ح اليػػػػػـ  أآثػػػػػة اجملػػػػػاالت مصػػػػػ ألة ل ػػػػػداليات الع ؼبػػػػػةكاليت سبػػػػػٌا للٌدر ػػػػػة 

ألػػػػػػػل أآثػػػػػػػة اجملػػػػػػػاالت مشػػػػػػػ رةك حبتػػػػػػػ  قػػػػػػػدرهتا ،  باألًك الٌطخصػػػػػػػٌية الثٌقافيٌػػػػػػػة ك اؽب لٌػػػػػػػة كان  ػػػػػػػاي الٌطػػػػػػػع
للػػػػػػى امػػػػػػرتاؽ اؼبةظ مػػػػػػة الثٌقافيٌػػػػػػة ك القي يٌػػػػػػة لؤلسػػػػػػةةك ك مػػػػػػ  شبٌػػػػػػةك سبالػػػػػػق ال ةيػػػػػػة الٌ قليدلٌػػػػػػة الػػػػػػيت ألهةيػػػػػػت 

 لليها.
 أتثَتات تكنولوايا اإلعالم و االّتصال على األسرة  -اثنيا

فػػػػػالبل ل ػػػػػه  ألقػػػػػدر آ ػػػػػ  ن لقػػػػػد  ػػػػػايت ثػػػػػ رة االٌيصػػػػػاؿك ل جعػػػػػل مػػػػػ  كسػػػػػا ل اإللػػػػػبلـ شػػػػػةلتا 
الرٌتأليٌػػػػػػػة ك ن ل ليٌػػػػػػػة الٌ ةطػػػػػػػئة اال   اليٌػػػػػػػةك إً  انػػػػػػػب اؼبؤٌس ػػػػػػػات األمػػػػػػػةلك آاألسػػػػػػػةة ك اؼبدرسػػػػػػػة ك 

 اؼبؤٌس ة الٌدلةٌية.
يت ػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػ رة هػػػػػػػػ ه ال سػػػػػػػػا ل ن قػػػػػػػػدرهتا للػػػػػػػػى الٌ يػػػػػػػػٌةؾك ايػػػػػػػػث يصػػػػػػػػل إً اعب هػػػػػػػػ ر ألة ػػػػػػػػا 

 اسػػػػػػػػػشة مػػػػػػػػػػا ل ػػػػػػػػػ ى اليػػػػػػػػػـ  لؽبػػػػػػػػػػايف كي ػػػػػػػػػدك ن ال يػػػػػػػػػت ك متػػػػػػػػػاف الع لكألػػػػػػػػػػل كاػػػػػػػػػيف ن الٌطػػػػػػػػػارع أل
 آ ا زباطب صبه را لةلضاك الت   مةس ك الٌصغ  كم  اعبة ا. .ال آي
إٌف مشػػػػػػ رة يلػػػػػػ  ال سػػػػػػا لك يت ػػػػػػ  ألضػػػػػػا ن آ هنػػػػػػا رب ػػػػػػٌل آػػػػػػلٌ  ميػػػػػػادل  الفتػػػػػػة كال ػػػػػػأث ك مػػػػػػ   

 ثقافػػػػػة ك يػػػػػةكلح ك ي  يػػػػػسك أل قةيػػػػػػات لاليػػػػػة ك ق الػػػػػب  ٌ األػػػػػػةك مػػػػػا هبعػػػػػل اإلن ػػػػػػاف ل ػػػػػٌل  نف ػػػػػس ألتػػػػػػلٌ 
ك عباذأليٌػػػػػػة ؿب ػػػػػػ ل ك مضػػػػػػ  ف يلػػػػػػ  ال سػػػػػػا لكك مػػػػػػا يػػػػػػةٌكج لػػػػػػس -ك ل اطفػػػػػػس للٌدر ػػػػػػة األًك -ا اسػػػػػػس
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ك قػػػػػػد ال يظهػػػػػػة ياثرهػػػػػػا ن الليظػػػػػػة  1مػػػػػػ  قػػػػػػي  ي عػػػػػػارض ن آثػػػػػػ  مػػػػػػ  اغبػػػػػػاالت لقي ػػػػػػس ك مة عيايػػػػػػس.
ذاهتػػػػػاك ألػػػػػل للػػػػػى اؼبػػػػػدل ال عيػػػػػد.ألٌف اؼبطػػػػػاهد قػػػػػد لتػػػػػ ف مطػػػػػاهدا ن ال دالػػػػػةك لي يػػػػػٌ ؿ في ػػػػػا ألعػػػػػد إً 

ػػػػػػػػػل إليػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػ  ألػػػػػػػػػةامج م ةٌ لػػػػػػػػػةك اؼبطػػػػػػػػػي نة جب لػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػي  ك م طػػػػػػػػػارؾ لعػػػػػػػػػيش أاػػػػػػػػػداث مػػػػػػػػػا ليةسى
االذٌباهػػػػػػاتك ذبػػػػػػد صػػػػػػداها لػػػػػػدل العاٌمػػػػػػةك ك لػػػػػػدل الٌطػػػػػػ اب ك األطفػػػػػػاؿ ألصػػػػػػفة ماٌصػػػػػػة. السػػػػػػٌي ا مػػػػػػ  

الػػػػػػػيت ي صػػػػػػػٌدر قا  ػػػػػػػة الػػػػػػػٌدكؿ الٌ األعػػػػػػػة  ك -دبػػػػػػػا ن ذلػػػػػػػ  الػػػػػػػٌدكؿ العةأليٌػػػػػػػة-الػػػػػػػٌدكؿ الٌةاميٌػػػػػػػة الغػػػػػػػ  ؿبٌصػػػػػػػةة
هلتة لل ة ػػػػػػ ج اإللبلمػػػػػػي القػػػػػػادـ مػػػػػػ  الغػػػػػػةب. هػػػػػػ ه الٌ  عيٌػػػػػػة ال يشػػػػػػةح في ػػػػػػب إشػػػػػػتالية مػػػػػػػ  اؼب ػػػػػػ 

ليةػػػػػػ ج أآثػػػػػػة مػػػػػػ  اآلمػػػػػػةك ألٌف اعب يػػػػػػع ليػػػػػػدرؾ  يٌػػػػػػدا الفجػػػػػػ ة ألػػػػػػا مػػػػػػا لية جػػػػػػس لػػػػػػاي  الغػػػػػػةبك صػػػػػػااب 
اإلمتػػػػػػاانت ال اسػػػػػػعةكك مػػػػػػا نية جػػػػػػس كبػػػػػػ  ن العػػػػػػاي اآلمػػػػػػة أبدكات ؿبليٌػػػػػػة م ركثػػػػػػةك ي زبضػػػػػػع ألٌم يغيػػػػػػ  

-ة. ك لل ٌػػػػػػػػػػاٌك فػػػػػػػػػػاٌف اإلشػػػػػػػػػػتالٌيةك يظهػػػػػػػػػػة ن أألعػػػػػػػػػػاد اؼب ارسػػػػػػػػػػات اإللبلميػػػػػػػػػػة اؼب ٌ هػػػػػػػػػػة إليةػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػ آ
السػػػػػػػػٌي ا مػػػػػػػا ل علٌػػػػػػػػق لل عػػػػػػػػد الثٌقػػػػػػػػان ك اغبضػػػػػػػػارمك ك  -السػػػػػػػ هبلآها دكف كلػػػػػػػػي ن أغلػػػػػػػػب اغبػػػػػػػػاالت

الػػػػيت هتػػػػدؼ إً يطػػػػ لس آػػػػٌل مػػػػا لػػػػس صػػػػلة لل ةيػػػػات الثٌقافيػػػػة لعاؼبةػػػػا. كهػػػػ ا للػػػػرتاؼ مػػػػياي مػػػػ  الغػػػػةب 
ايسكأصػػػػػػػػػياب نظةلػػػػػػػػػة "الٌ  عيٌػػػػػػػػػػة اإللبلمٌية"كالػػػػػػػػػ ل  اػػػػػػػػػٌ ركا مػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػبلؿ نظػػػػػػػػػةلٌ ه كم  ياثر الٌ  عيٌػػػػػػػػػػة ذ

. مػػػػػػع العلػػػػػػ  أٌف رقعػػػػػػة الغػػػػػػاك الثٌقػػػػػػانك قػػػػػػد يضػػػػػػالف 2اإللبلميٌػػػػػػة ن ملػػػػػػق الٌ غةلػػػػػػب ك الغػػػػػػاك الثٌقػػػػػػافٌيا
يػػػػػػػػدٌفق  اٌي ػػػػػػػػالها ألعػػػػػػػػد انت ػػػػػػػػاش التػػػػػػػػةة األرضػػػػػػػػٌيةك زمتانيٌػػػػػػػػا (أٌم ن الامػػػػػػػػاف ك اؼبتػػػػػػػػاف) مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػةاي

كالػػػػػػػ م أسػػػػػػػفة لٌ ػػػػػػػا أطلػػػػػػػق لليػػػػػػػس "ماآل هػػػػػػػاف" ن الٌ ػػػػػػػاألقك للقةلػػػػػػػة الت نية".هػػػػػػػ ا  اإللػػػػػػػبلـ اإللترتُك
اؼبفهػػػػػػـ  أصػػػػػػ ح آثػػػػػػ  ال ٌػػػػػػداكؿ ن الٌ ػػػػػػة ات األمػػػػػػ ةك السػػػػػػٌي ا ألعػػػػػػد مػػػػػػيبلد االنرتنت.مفػػػػػػاده أٌف العػػػػػػاي 

قشػػػػػع اؼب ػػػػػافات أك أصػػػػػ ح شػػػػػفافاك يبتػػػػػ  االطٌػػػػػبلع لليػػػػػس ك الٌ عامػػػػػل معػػػػػس لػػػػػ  ألعػػػػػدك دكف اغبا ػػػػػة إً 
إذ أصػػػػػ يةا –ا  يػػػػػاز اغبػػػػػدكد. ك ألقػػػػػدر مػػػػػا يثػػػػػ ه هػػػػػ ه اؼب ػػػػػألة مػػػػػ  إلجػػػػػاب ك م عػػػػػة ك مةفعػػػػػة ك إاثرة 

ألقػػػػػدر مػػػػػا يثػػػػػ ه لؼبقاألػػػػػل مػػػػػ  -أقػػػػػٌل  هػػػػػبل ك أآثػػػػػة لل ػػػػػا دبػػػػػا وبػػػػػدث ن العػػػػػاي أبقػػػػػلٌ  هػػػػػد ك يتلفػػػػػة
هةػػػػػػػاؾ مػػػػػػػ  لع ػػػػػػػي أٌف ـبػػػػػػػاكؼ للٌة ػػػػػػػ ة لؤلسػػػػػػػة ن آػػػػػػػٌل اجمل  عػػػػػػػاتك كربدلػػػػػػػدا ن اجمل  ػػػػػػػع اإلسػػػػػػػبلمي. 

القػػػػػةف الػػػػػ م نعػػػػػيش فيػػػػػس هػػػػػ  قػػػػػةف الٌ يػػػػػٌدم للٌة ػػػػػ ة لل  ػػػػػل ا. هػػػػػ ا القػػػػػةف اؼبلػػػػػيي لؼب غػػػػػ ات للغػػػػػة 
هي ةػػػػػػػة آ ل نياليٌػػػػػػػة ". إنٌػػػػػػػس اسػػػػػػػ ع ار ألثػػػػػػػ ب  دلػػػػػػػدك  3اػبشػػػػػػػ رة ك األنبيٌػػػػػػػةك ك للػػػػػػػى صبيػػػػػػػع اؼب ػػػػػػػ  ايت

ك أآثػػػػػػػة مػػػػػػػػ  غػػػػػػػػ ه 4غػػػػػػػ  م اشػػػػػػػػةة" ك ألصػػػػػػػػفة م االػػػػػػػػدةك . هػػػػػػػػ ا اجمل  ػػػػػػػػع الػػػػػػػ م أضػػػػػػػػيى ل ا ػػػػػػػػس اليػػػػػػػػـ 
ربػػػػػٌدايت ل ؼبػػػػػة يتة ل  يػػػػػا اإللػػػػػبلـ ك االٌيصػػػػػاؿكك الػػػػػيت يشػػػػػةح إشػػػػػتالية  يعامػػػػػل األسػػػػػةة اؼب ػػػػػل ة مػػػػػع 
األسػػػػػػاليب اإللبلميٌػػػػػػػة اغبدلثػػػػػػةك دبػػػػػػػا لي قػػػػػػي للػػػػػػػى قػػػػػػي  دلةهػػػػػػػاك ك دبػػػػػػا لي عػػػػػػػد لةهػػػػػػا آهػػػػػػػدؼ أظبىكآػػػػػػػٌل 
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يؿ إف آػػػػػػاف دبقػػػػػػدكر األسػػػػػػة اؼبخػػػػػػاطة الػػػػػػيت هتػػػػػػٌدد أمةهػػػػػػا كاسػػػػػػ قةارها.  إهٌنػػػػػػا اٌقػػػػػػا ؼبعادلػػػػػػة صػػػػػػع ةك ن  ػػػػػػا
آ ػػػػػػا سػػػػػػ قت اإلشػػػػػػارة إً   -ربقيقهػػػػػػاك ن زمػػػػػػ  ي ا ػػػػػػس فيػػػػػػس  صبلػػػػػػة مػػػػػػ  اؽب ػػػػػػـ  ك الٌ يػػػػػػدايتك الٌةاذبػػػػػػة 

اؼبعاصػػػػػػةة الػػػػػػيت ربيػػػػػػا فيهػػػػػػاك ك للػػػػػػى  ةلػػػػػػ  در ػػػػػػة الٌ عقيػػػػػػد الػػػػػػيت يش ػػػػػػع اغبيػػػػػػا -ذلػػػػػػ  ن م ضػػػػػػع سػػػػػػاألق
ا ن يطػػػػػػتيل شخصػػػػػػٌية أآثػػػػػػة مػػػػػػ  صػػػػػػعيد. . ك هتػػػػػػ اك يلعػػػػػػب كسػػػػػػا ل اإللػػػػػػبلـ ك االٌيصػػػػػػاؿ دكرا آ ػػػػػػ  

ك ثقافػػػػػػة األفػػػػػػةاد ك اجمل  عػػػػػػاتك ألعػػػػػػدما أصػػػػػػ يت لاؼبػػػػػػا قا  ػػػػػػا أل ايػػػػػػسك لػػػػػػس أهػػػػػػداؼ ك رسػػػػػػا ل م عػػػػػػٌددة 
 األألعاد ك األك س.كيبت  يلخيص أألةز يل  ال سا ل في ا للي:

 التلفاز:
أصػػػػػػػػ ح ال لفالػػػػػػػػ ف ن ال ػػػػػػػػة ات القليلػػػػػػػػة اؼباضػػػػػػػػية أداة فعالػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  أدكات االٌيصػػػػػػػػاؿك ليةقػػػػػػػػل مػػػػػػػػ  

لٌصػػػػػ ت ك الٌصػػػػػ رة ك األلػػػػػ اف لل طػػػػػاهدك ك لليػػػػػس ك فهػػػػػ  ليةظػػػػػة إليػػػػػس للػػػػػى أنٌػػػػػس سػػػػػاه  إهباأليػػػػػا مبللػػػػػس ا
ن إاػػػػػػػػػػداث يغػػػػػػػػػػٌ ات ا   اليٌػػػػػػػػػػة ك اق صػػػػػػػػػػادلٌة ك ثقافيٌػػػػػػػػػػة ك سياسػػػػػػػػػػٌية.فإذا ر عةػػػػػػػػػػا إً اترلػػػػػػػػػػخ اغبيػػػػػػػػػػاة 

ك مةػػػػػػػػػ  مةاالهػػػػػػػػػا األًك إً غالػػػػػػػػػة الثبلثيةػػػػػػػػػات ك األرألعيةػػػػػػػػػاتكك هػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرتة  -اإلن ػػػػػػػػػانٌيةك قبػػػػػػػػػد أهٌنػػػػػػػػػا
ي ي غػػػػػػػػٌ  آثػػػػػػػػ اك ليصػػػػػػػػ ح الٌ لفالػػػػػػػػ ف ن القػػػػػػػػةف اغبػػػػػػػػادم ك العطػػػػػػػػةكفكقٌ ة شػػػػػػػػدلدة  -دمػػػػػػػػاؿ ال لفالػػػػػػػػ فإ

ال ٌػػػػػػأث  للػػػػػػى اعب ػػػػػػاه ك السػػػػػػٌي ا ن يتػػػػػػ ل  الػػػػػػةٌأم العػػػػػػاـ. ؼبػػػػػػا لقٌدمػػػػػػس مػػػػػػ  أم ػػػػػػار ك معل مػػػػػػات سػػػػػػ اي  
 آانت كاقعٌية أـ ميالٌية.

لقػػػػػد أصػػػػػ ح ال لفالػػػػػ ف أاػػػػػد أقػػػػػ ل كسػػػػػا ل االيصػػػػػاؿ ن اترلػػػػػخ اغبضػػػػػارة اإلن ػػػػػانية. ذبػػػػػاكز مػػػػػ   
ايػػػػػث أتثػػػػػ ه للػػػػػى اعب ػػػػػاه ك مػػػػػا سػػػػػ قس مػػػػػ  كسػػػػػا ل إلبلميٌػػػػػة آالٌصػػػػػيافة ك اإلذالػػػػػةك ك ال لػػػػػااؿ اػػػػػيف 

ن  -ؼبػػػػػػػا لةفػػػػػػػةد ألػػػػػػس مػػػػػػػ  مااايكآقػػػػػػػٌ ة الٌصػػػػػػ رةك الػػػػػػػيت اا لٌػػػػػػػت ك1ألعػػػػػػد مػػػػػػػيبلد األنرتانتكوبػػػػػػػ فظ دبتان ػػػػػػس
م ػػػػػااة كاسػػػػػعة ن الٌ  اصػػػػػل ال طػػػػػةم أآثػػػػػة مػػػػػ  التل ػػػػػة ك ك ليػػػػػت يطػػػػػٌتل أاػػػػػد أهػػػػػٌ   -مػػػػػ  الع ؼبػػػػػةز 

متػػػػػػػػػػػػٌ انت الثٌقافػػػػػػػػػػػػة اؼبعاصػػػػػػػػػػػػةة.ألل ك أمشةهػػػػػػػػػػػػاكألٌف كراي سػػػػػػػػػػػػ ار صبالياهتػػػػػػػػػػػػاكزبفي مشػػػػػػػػػػػػال ثقافيػػػػػػػػػػػػا ك 
إلػػػػػػػػػدل ل  يا ك سياسػػػػػػػػػياك قػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػؤٌدم إً اسػػػػػػػػػ بلب ك ضػػػػػػػػػياع اؽب لٌػػػػػػػػػةك إف ي ن عامػػػػػػػػػل معػػػػػػػػػس ألػػػػػػػػػ لي ك 

 ا ألعػػػػػدما  أصػػػػػ ح لشػػػػػاألقك  ألػػػػػل ك لةػػػػػافا اؼبتانػػػػػة اؼبةم قػػػػػة لػػػػػةب األسػػػػػةة أك لل ػػػػػدرس ن .ال سػػػػػيٌ 2اػػػػػ ر
اؼبدرسػػػػػػةك للٌةظػػػػػػة إً اجػػػػػػ  مػػػػػػا لقٌدمػػػػػػس للٌةاشػػػػػػئة  مػػػػػػ  ايػػػػػػث غػػػػػػاارة اؼباٌدةكمقارنػػػػػػة دبػػػػػػا لقٌدمػػػػػػس اآللي ك 
  اؼبدٌرسػػػػػػا مػػػػػػ   هػػػػػػةك ك حبتػػػػػػ  أٌف يلػػػػػػ  اؼبػػػػػػادة "ال يق ػػػػػػل اغبػػػػػػ ار أك اؼبقاطعػػػػػػةك لل  ارهػػػػػػا إرسػػػػػػاال مػػػػػػ

   3"طةؼ كااد للشٌةؼ اآلمة اؼب لٌقي فق .
ك ن ال قػػػػػت الػػػػػ م يعػػػػػٌةض لػػػػػس الٌ لفالػػػػػ ف للتثػػػػػ  مػػػػػ  اؼبػػػػػدحك ؼبٌػػػػػا ال ػػػػػيه الػػػػػ عض اؼبدرسػػػػػة الثٌانيٌػػػػػة  

ك القةػػػػػاة الػػػػػيت سبػػػػػٌة ليهػػػػػا آػػػػػٌل اؼبعػػػػػارؼك ل  ػػػػػػايؿ الػػػػػ عض اآلمػػػػػة لػػػػػ  ط يعػػػػػة يلػػػػػ  اؼبعػػػػػارؼك ك لػػػػػػ  
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ن ؾب  ػػػػػع ي لعػػػػػد فيػػػػػس األفػػػػػةاد ىبػػػػػاط  ف ألعضػػػػػه  الػػػػػ عضك ألػػػػػل اػبدمػػػػػة الػػػػػيت لقػػػػػٌدمها الٌ لفالػػػػػ ف للثٌقافػػػػػةك 
 أص ح الٌ لفال ف ه  ال م ىباطب اعب يع.

اؼبةاهػػػػػػق ماٌصػػػػػػةك هػػػػػػي يلػػػػػػ  الػػػػػػيامج ك  و إٌف أمشػػػػػػة مػػػػػػا ل ثٌػػػػػػس هػػػػػػ ا اعبهػػػػػػاز للػػػػػػى اؼبطػػػػػػاهد لاٌمػػػػػػة
الغػػػػػػ   الٌةصػػػػػػ ص غػػػػػػ  األمبلقيٌػػػػػػة الػػػػػػيت ي ةػػػػػػاىف ك القػػػػػػي  األمبلقيٌػػػػػػة ك الٌدلةيٌػػػػػػة لل ج  عػػػػػػات اؼب ػػػػػػ هلتة

ؿبٌصػػػػةةك ؼبػػػػػا لعةضػػػػس مػػػػػ  أفػػػػبلـ ذب ػػػػػع ألػػػػػا العةػػػػف ك اإللايٌػػػػػة. ماٌصػػػػة أٌف اعب هػػػػػ ر اؼب   ٌػػػػع ؽبػػػػػ ا الةٌػػػػػ ع 
مػػػػ  األفػػػػبلـك قػػػػد لطػػػػػ ل ألضػػػػا الٌصػػػػغار الػػػػػ ل  يبيلػػػػ ف ألػػػػدافع الفضػػػػػ ؿ إً مطػػػػاهدة ألػػػػةامج الت ػػػػػارك ك 

غيػػػػاب كسػػػػا ل الرٌتفيػػػػس  ك ن ظػػػػلٌ  -لػػػػ  آػػػػاف ذلػػػػ  ن آثػػػػ  مػػػػ  األايػػػػاف ألػػػػدافع الٌ  ػػػػلٌية ك مػػػػؤل الفػػػػةاغ 
ال ك ػػػػػػػػ د لرتفيػػػػػػػػس ألػػػػػػػػةمي. ألٌف ألػػػػػػػػةامج -إالٌ أنٌػػػػػػػػسك كآ ػػػػػػػػا ليؤٌآػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػ  التثػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  اػبػػػػػػػػياي -األمػػػػػػػػةل

الٌ لفالػػػػػ فك أصػػػػػ يت مػػػػػادة ثقافيٌػػػػػة م عػػػػػٌددة األألعػػػػػاد ك ال ٌػػػػػأث اتك ذبػػػػػاكزت ن كظيف هػػػػػا نشػػػػػاؽ الٌ  ػػػػػلٌية 
 إً ألعػػػػػػض األفػػػػػػبلـك قبػػػػػػد أهٌنػػػػػػا يع ػػػػػػل ك الرٌتفيػػػػػػسك إً نشػػػػػػاؽ الٌ ةطػػػػػػئة ك ية ػػػػػػي  الٌ ػػػػػػل ؾ. فػػػػػػإذا نضػػػػػػةان

ألشةلقػػػػػة أك أبمػػػػػػةل ألػػػػػػٌث ركح اعبةيبػػػػػػة لػػػػػػدل الٌةاشػػػػػػئة.إذ غال ػػػػػػا مػػػػػػا لصػػػػػػٌ ر اجملػػػػػػـة ن صػػػػػػ رة ألش ليٌػػػػػػة يثػػػػػػ  
اإللجػػػػػػابك ليصػػػػػػ ح قػػػػػػدكة. ماٌصػػػػػػة لػػػػػػدل هػػػػػػؤالي الػػػػػػ ل  لػػػػػػدله  اسػػػػػػ عداد ل لقػػػػػػي صبيػػػػػػع اؼب اقػػػػػػف دكف 

أآثػػػػػػػة الفئػػػػػػػات اسػػػػػػػ جاألة لل ػػػػػػػؤثٌةات   ارهمػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػةاهقاك لل  ػػػػػػػ االػػػػػػػرتاض أك فبانعػػػػػػػة نف ػػػػػػػٌيةك السػػػػػػػي 
 اػبار ٌية. إهٌنا فعبل إادل االنعتاسات اػبش ة للٌ لفال ف.

ك اؼبؤسػػػػػفك أٌف يلػػػػػ  األفػػػػػبلـ ي يعػػػػػد مق صػػػػػةة للػػػػػى القةػػػػػ ات الغةأليٌػػػػػة في ػػػػػبك ألػػػػػل ام ػػػػػٌدت إً 
زباطػػػػػػػػب ألعػػػػػػػػض القةػػػػػػػػ ات العةأليٌػػػػػػػػة.إذ ي ػػػػػػػػٌاكأٌف أ هػػػػػػػػاة اإللػػػػػػػػبلـ اؼب  ػػػػػػػػ دة ن الػػػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػػػبلمية "ال 

اا يا ػػػػػػات اعب ػػػػػػاه  اؼب ػػػػػػل ةك ك إمبػػػػػػا ي ػػػػػػٌث آػػػػػػل مػػػػػػا ل عػػػػػػد اؼب ػػػػػػل ا لػػػػػػ  لقا ػػػػػػده ك ك ذلػػػػػػ  مػػػػػػ  
  1مبلؿ مارب لس م  يةاقض".

ك هةػػػػػػػػا يػػػػػػػػاداد اإلشػػػػػػػػتالية يعقيدا.فالٌطػػػػػػػػ اب اؼب ػػػػػػػػل  لعػػػػػػػػيش االػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  الٌصػػػػػػػػةاع الةٌػػػػػػػػايج لػػػػػػػػ   
ال سػػػػػٌي ا للػػػػػى م ػػػػػ  ل  الٌ ةػػػػػاقض ألػػػػػا مػػػػػا ل عٌل ػػػػػس دامػػػػػل أسػػػػػةيسكك مػػػػػا هبدكنػػػػػس سػػػػػا دا ن ؾب  عػػػػػاهت ك

القي .ف ية ػػػػػا يعتػػػػػف األسػػػػػةة للػػػػػى اغبفػػػػػاظ للػػػػػى اؼب ػػػػػادئ اإلسػػػػػبلمٌيةك يعػػػػػةض ـب لػػػػػف أ هػػػػػاة اإللػػػػػبلـ 
الٌصػػػػػػ ر اإللايٌػػػػػػة ك اػبليعػػػػػػةك كي ػػػػػػيح لػػػػػػي ألةاؾبهػػػػػػاك يةػػػػػػاكؿ اػب ػػػػػػة ك اػػػػػػٌ راتك مػػػػػػا لعػػػػػػٌاز الفجػػػػػػ ة ألػػػػػػا 

للػػػػػى م ػػػػػ  ل األفتػػػػػارك ك لػػػػػدـ ال اقػػػػػع ك الٌش ػػػػػ ح لػػػػػدل غال يٌػػػػػة الٌطػػػػػ ابك ك مػػػػػا لصػػػػػاا س مػػػػػ  ألل لػػػػػة 
الفهػػػػػػ  الٌصػػػػػػييح جملػػػػػػةايت األمػػػػػػ ر. ك قػػػػػػد ل ػػػػػػاه  ذلػػػػػػ  ن إألعػػػػػػاد الطػػػػػػ اب لػػػػػػ  ؾب  عػػػػػػاهت ك كال  ػػػػػػٌةد 

  _V 2لليها ن هنالة اؼبشاؼ.
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مػػػػػ  أآثػػػػػة األدكات القػػػػػادرة للػػػػػى  -رغػػػػػ  آػػػػػٌل  اؼبػػػػػاااي الػػػػػيت ل   ٌػػػػػع هبػػػػػا -ك لليػػػػػسك ل قػػػػػى الٌ لفالػػػػػ ف 
ماٌصػػػػػػػة ن لصػػػػػػػة الفضػػػػػػػا ٌياتك ك مػػػػػػػع  1دبػػػػػػػا سبليػػػػػػػس ثقافػػػػػػػة الع ؼبػػػػػػػة. "ي ػػػػػػػليع الثٌقافػػػػػػػة" كية ػػػػػػػي  األفػػػػػػػةاد

 اريفاع اج  القة ات ال لفال نية ن العاي.
 االنًتنت:-
نظػػػػػػة الػػػػػػ عضك حبيػػػػػػاة أفضػػػػػػل.  هػػػػػػ  ذلػػػػػػ  العػػػػػػاي اعبدلػػػػػػد الػػػػػػ م ظهػػػػػػة ن األفػػػػػػقك لػػػػػػاي ل  ٌلػػػػػػد ن 

ك آ هنػػػػػػػػا -إالٌ أٌف الػػػػػػػػ عض اآلمػػػػػػػػةك لػػػػػػػػةل ن اإلنرتنػػػػػػػػت ال  ػػػػػػػػس اآلمػػػػػػػػة لبلميايلية.فالثٌقافػػػػػػػػة االلترتكنيٌػػػػػػػػة
ي ػػػػػػػعى إً اصػػػػػػػة الثٌقافػػػػػػػات اليٌػػػػػػػةك لػػػػػػػي ي ػػػػػػػ لقها  -ؿب تػػػػػػػةة مػػػػػػػ  طػػػػػػػةؼ أمةلتػػػػػػػا للٌدر ػػػػػػػة األًك

ل ؾ. ك هةػػػػػا يت ػػػػػ  اػبشػػػػػ رةك للة ػػػػػ ذج األمةلتػػػػػي ألتػػػػػل مػػػػػا وب لػػػػػس مػػػػػ  مفػػػػػاهي  كلػػػػػادات ك قػػػػػي  ك سػػػػػ
  2ألٌف اؼب ألة زبٌص التياف ك اػبص صٌية ك ال اتك أٌم اؽب لة ألتٌل متٌ انهتا.

إٌف ال ٌػػػػػػػأث  الٌطػػػػػػػدلد ؽبػػػػػػػ ه ال سػػػػػػػيلةكيت   ن اسػػػػػػػ خداماهتا ال اسػػػػػػػعة ن اجمل  عػػػػػػػات اؼبعاصػػػػػػػػةة إً 
اؼبعل مػػػػػات اؼب ػػػػػ ٌفةة للػػػػػى اػػػػػٌد اإلدمػػػػػاف ماٌصػػػػػة للػػػػػى الٌطػػػػػ اب ك األطفػػػػػاؿ اؼبة هػػػػػةل  مػػػػػ   هػػػػػة حبجػػػػػ  

الٌطػػػػػ تةككلأللعاب االلترتكنيٌػػػػػة الػػػػػيت أصػػػػػ يت يشغػػػػػى للػػػػػى األلعػػػػػاب الٌ قليدلٌػػػػػة. ك ألغػػػػػض الٌةظػػػػػة لػػػػػ  
اعبانػػػػػب االهبػػػػػايب ل لػػػػػ  األلعػػػػػابك مػػػػػا لهٌ ةػػػػػا آ ج  ػػػػػع لة  ػػػػػي إً الثٌقافػػػػػة اإلسػػػػػبلميةك يلػػػػػ  اعب انػػػػػب 

ا إدراآهػػػػػػػػػػاك ك الػػػػػػػػػػ لي أل  عاهتػػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػػػى الٌ ػػػػػػػػػػل ٌيةك الٌ ػػػػػػػػػػل آٌية مةهػػػػػػػػػػا ك الٌدلةيٌػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػيت ل  ٌ ػػػػػػػػػػب لليةػػػػػػػػػػ
الٌةاشػػػػػػئة.كلل  ار أٌف الت  يػػػػػػ ية ىبلػػػػػػ  مػػػػػػ  الةٌقاألػػػػػػة اؼبفةكضػػػػػػة للػػػػػػى كسػػػػػػا ل اإللػػػػػػبلـ األمػػػػػػةلك لصػػػػػػ ح 
ألةػػػػػػايا للػػػػػػى ذلػػػػػػػ ك مػػػػػػ  أآػػػػػػي الٌ يػػػػػػػٌدايت الػػػػػػيت ي ا ههػػػػػػا األسػػػػػػػةةك ك لألمػػػػػػٌص األسػػػػػػةة اؼب ػػػػػػػل ةك ال 

مػػػػػػػ   اٌللػػػػػػػاك فػػػػػػػاٌف زايدة اجػػػػػػػ  ان طػػػػػػػار سػػػػػػػٌي ا ن ل ليٌػػػػػػػة الٌ ةطػػػػػػػئة اال   اليٌػػػػػػػة.ك حب ػػػػػػػب التثػػػػػػػ  
ألعػػػػػػػاب الت  يػػػػػػػ يةك يػػػػػػػدمل البٌللػػػػػػػب ن لػػػػػػػاي لصػػػػػػػعب لليػػػػػػػس الٌ فةقػػػػػػػة أليةػػػػػػػس ك ألػػػػػػػا العػػػػػػػاي اغبقيقػػػػػػػيك 
مقاألػػػػػػل لػػػػػػدـ إدراؾ اآللي ل ل .فاألسػػػػػػةة العةأليٌػػػػػػة ل  مػػػػػػاك ي يصػػػػػػل ألعػػػػػػد إً در ػػػػػػة آافيػػػػػػة مػػػػػػ  الػػػػػػ لي 

ن نظػػػػػػػػػػة غال يٌػػػػػػػػػػة اآلليك الٌ  ػػػػػػػػػػلٌية ك هبػػػػػػػػػ ه اؼبطػػػػػػػػػػتبلت. ايػػػػػػػػػػث ال يػػػػػػػػػااؿ ألعػػػػػػػػػػاب الت  يػػػػػػػػػػ ية يعػػػػػػػػػين 
الرٌتفيػػػػػػػػػػػػػػس.آ ا أٌف يفػػػػػػػػػػػػػػٌ ؽ األألةػػػػػػػػػػػػػػاي ن اسػػػػػػػػػػػػػػ خداـ كسػػػػػػػػػػػػػػا ل اإللػػػػػػػػػػػػػػبلـ ألطػػػػػػػػػػػػػػيف أشػػػػػػػػػػػػػػتاؽبا السػػػػػػػػػػػػػػٌي ا 

ال ضػػػػػػػػػػعكه   ةاإلنرتنتكسػػػػػػػػػػاه  ن إضػػػػػػػػػػعاؼ ن ػػػػػػػػػػ ة رقاألػػػػػػػػػػة اآللي للػػػػػػػػػػيه . ك مػػػػػػػػػػا لالػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػ ر 
آاؼبةػػػػػازؿ للػػػػػى -للػػػػػى األقػػػػػل مػػػػػ  ك هػػػػػة نظػػػػػة اآللي -اسػػػػػ خداـ يلػػػػػ  ال سػػػػػا ل ن أمػػػػػاآ  ي ػػػػػدك يمةػػػػػة

ك ػػػػػس الٌ يدلػػػػػد. ك هةػػػػػا يظهػػػػػة أنبيٌػػػػػة األسػػػػػةةك لل  ارهػػػػػا اؼب ػػػػػئ لة للػػػػػى يةطػػػػػئة الفػػػػػةد ك ألةا ػػػػػس كيت لةػػػػػسك 
   كياكلده للٌ ل آيات اليت سبٌتةس م  م ا هة ما وبي  ألس م  يغ ٌات.
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كيررررررف لألسرررررررة ادلسررررررلمة أن سبررررررارس وظيفتهررررررا الًّتبويررررررة النبيلررررررة ، يف ظررررررّل  -اثلينررررررا
 ّفق اإلعالمي و يف ظّل إعالم ُمعومل؟هذا الّتد

"ي ا س  -رغ  أهٌنا ال يااؿ م  ٌ تة ألقي ها األصيلة–لةل التث  م  اػبيايك أٌف األسةة اؼب ل ة 
ييارا  ارفا لقـ  للى ا  ثاث الٌث األت األسةلٌة غب اب ث األت قي ٌية  دلدة أآثة انفصاال ل  الٌ اتك ك 

  1."لغةيب ك ام يارايس اإللدل ل  ية ك اال   الٌيةأآثة ال صاقا للٌة  ذج األسةم ا

مع العل  أٌف الٌة  ذج األسةم الغةيبك آاف ل   ٌد قدسٌي س م  الٌدل . إالٌ أٌف شي ع ألعض الٌةظةايتك 
ه ا ما ل عى الغةب  2غٌ ت م  مفهـ  اإلن اف الغةيب لؤلسةةك ألغةض ربةلةها م  القي د الٌدلةٌية.

ي  لقس للعاي أصبعك كللعاي اإلسبلمي ربدلداكلي يليات الع ؼبة. ك ألغض الٌةظة إف آانت الع ؼبة هتدلدا 
فاألر ح أٌف لصة  -20003الٌ ؤاؿ ال م طةاس صةدكؽ الٌةقد الٌدٌك لاـ  -أـ فةصة للٌة  ة للغةبؤ

كايف ال ي اـك األسةة اؼب ل ة للى م اد ها ك  ي.الع ؼبة ه  لصة اؼب اكمة للٌة  ة للعاي اإلسبلم
قي هاك ذل  ال ليلامها إألعاد أألةا ها للى زماهن  كم شٌل ايسك ألل إلداده  للى كب  يبٌتةه  م  ليطس 

 أف أيم كا ألعا االل  ار -ك ه  يبارس ف كا  ه  الرٌتأل م -ف   كا ب اآللي. 4ألتفاية ك اس قامة
لعةك ك لل اٌك يةطئة أألةا ه  ن إطار ظةكؼ لصةه كك ذل  لم يار أن ب الشٌةؽ الٌ غٌ ات العاؼبٌية الٌ ة 

لغةس ركح الفضا لك ك هت لب الٌ ل ؾك ك اارتاـ اإلن اف ل ايسك كإرضاي اَّلٌل لٌا ك  ٌلك آهدؼ أظبى. 
ل الي ك ك للٌ اٌك فإٌف لظ ة دكر األسةة هةاكليز م  مبلؿ مدل قدرهتا ن ي يٌن ل لٌية الٌ   يس ا

 -ربدلدا سلي ا-العقبلُ ؼبةظ مة القي  ك اؼبعال ك ك ان قاي مةها  ما ل الد الةشي ن ربدلد ي ٌ هايس 
 كب  ذايس ك كب  اآلمةل . ما ل شٌلب م  األسةة مضالفة اعبه د ن يعالا الٌطع ر لدل األألةايك لالن  اي 

الٌ يدلد. ألٌف فقداف األألةاي الٌطع ر لالن  اي جمل  عه  ك ثقاف ه  ك اضارهت ك كألسةهت  للى ك س 
ألسةهت ك قد لف ح اجملاؿ أماـ صبالات أمةل ل يز آقٌ ة مةاف ة.مةها م   هةك صبالة الةٌفاؽكلل  ارها 
صبالة مة عٌية يؤثٌة ألطتل آ   ن ل لٌية الٌ ةطئة اال   الٌية السٌي ا ن مةالة اؼبةاهقةكك ؾب  ع الٌطارع 

 5.ةلك لل  اره ألضا "م ااة للٌ ةطئة اال   الٌية ك فضاي لل غامةة ك متاف للهةكبم   هة أم

آ ا ل  ٌمى للى األسةك يتثيف اعبه د ل عالا الٌطع ر لدل األألةاي لالن  اي لدلةه  ك لقيدهت ك  
ض كألةاي ه لٌ ه  كفق ما يبليس دلةةا اغبةيفكال م ال لقصي اآلمة آ ا س قت اإلشارة إً ذل ك ألغ

                                                           
   stg center.org األسةة اؼب ل ة ك ربٌدايت القي  ال ضعٌية اغبداثٌية: - 1
 اؼبة ع نف س. - 2
 http://ar.wikipidia.org/wikiك2006ربدايت الع ؼبة: اجملٌلة االلترتكنٌية ل اس ألس: كفيالة  - 3
 .57م ار األسةةكم ادئ ل   يس األسةة: ل د التِة ألتارك ص - 4
ك أفةلل 59س سي ل  يا ؾب  ع الٌطارع ألا إث ات الٌ ات ك ال يث ل  اؽب لٌة:  عفة أل از ك دمحم ؽببلؿك ؾبٌلة للـ  الرٌتألٌيةك العدد   - 5

 .139ص  2014
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الٌةظة ل  لقيديس ك لغ س ك ل نسكألل دل  لدل  إً ضةكرة اغب ار ك الٌ عالش ك الٌ  ادؿ الثٌقانك شةلشة 
آ ا  اي ن يصٌ ر اؼبفٌتة اعباا ةم" مال  أل  نيب" -إمضاع القي  ال افدة لع لٌية يصفية ك ان قاي  ادة  

ياؽ للى ضةكرة "إمضاع مؤٌس ات ك ال م شٌدد ن نفا ال ٌ  -أاد ألبلـ الفتة اإلسبلمي اؼبعاصةك
أضيت ن اجمل  عات  ك ل  أٌف م ألة اؼبةاق ةكن ال قادان. 1"يطتيل العقل ك الٌطخصٌية لل ةاق ة الٌطدلدة

الةٌاهةة م  األم ر الٌصع ة أك الٌط س م  ييلة إف أمت  الق ؿك نظةا ؼبا لطهده العاي م   يغٌ ات ها لةك 
جدلة للٌ يشةة للى مقاألل لدـ ام بلؾ مؤٌس ات ال

ي
رٌتألية ك للى رأسها األسةةك لئلمتاانت التافية ك اؼب

ؾبةايت األم ر لاٌمةك ك للى  يل الٌط اب للى ك س الٌ يدلد. ه ا اعبيل ال م أصبعت ألطأنس معظ  
االة م  الٌ ةاقض كالغ  ضك ك  -ك ن لاي ي  ادؿ فيس اؼبعل مات ألطتل م  ارع -الٌ ياليلك أنٌس لعيش

ك ن ظٌل ه ه الظٌةكؼ الٌصع ةك ي ل قى لؤلسةة م  مة عٌية  2اؼب  ق ل. ؼالقدرة للى اس طةالدـ 
ي   ٌد مةها مقٌ مات الٌ ةطئة الٌصيييةك كم  سبلح ربارب ألس آٌل الق ل اليت هتٌدد أمةها ك اس قةار  
 آياهناك إال آ اب اَّلٌل ك سٌةة رس لس لليس الٌصبلة ك الٌ بلـك مة ع الٌ عادة ك الةضا كاألم  ك االس قةار. 

 ة خاسب
أآثة م  أٌم  كك هت اك اٌيضح م  ثةااي ه ا ال يثك آيف أص يت األسةة ن العاي اإلسبلميك 

كقت مضىك قاأللة أل ه لة لبلمرتاؽ الثٌقان. ك ه ا ألعد سيشةة أ هاة اإللبلـ ك االٌيصاؿ اؼبعاصةةك ك 
ة. ما لشةح إشتالٌية الرٌتألٌية للٌة  ة  ما صاا ها م  قي  ثقافٌية يف قة للٌض األ  الٌدلةٌية ك األمبلقٌية ك الرٌتأل لٌ 

 لغال ٌية األسة .
ك ىبي اؿ ن أتما اؼبأآل ك اؼبل ا ك اؼب ت ك ي لعدك لليسك  ألل ن ؿبارألة آٌل ما  دكر األسةة اليـ 

ذا لل ةا أٌف اؼبؤٌس ات اليت  إلهٌدد أمةها دبفه مس ال اسع. مع االلرتاؼ أٌف اؼبهٌ ة لي ت سهلةك ماٌصة 
يعٌ ؿ لليها ن اؼباضي ك اليت آانت ي قاس  معها األل ايك ي يعد أماآ  يمةةك ؼبا وبدث فيها م  آانت 

ك األمة ال م لالد م  ثقل اؼب ؤكلٌية الرٌتأل لٌة اغبضارلٌة الٌة يلة ظ اهة غةل ةك مةافية ك مةاهضة لةسال ها
لقاة للى لايق األسةة.

ي
 اؼب
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .60لي ىك ص مال  أل  نيب: ا ا ألتالفتة الرٌتأل م لةد  - 1
 .214ص م ألة الةلط اال   الي: مة ع ساألقك - 2
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 وادلرااع: ادلصادر
 .التِةالقةيف 

دكر الٌ ةطػػػػػػػئة اال   اليٌػػػػػػػة ن يطػػػػػػػتيل الٌ ػػػػػػػل ؾ الٌ ػػػػػػػ م لؤلألةػػػػػػػاي: مهػػػػػػػةة سػػػػػػػاي دمحم ألقػػػػػػػاظبيكدار الفتػػػػػػػة العػػػػػػػةيبك -1
ك   . 2010القاهةةكالش عة األًك

أطةكاة لةيػػػػػػػل ككهي ػػػػػػػة لي ػػػػػػػاكة: األسػػػػػػػةة ن ال سػػػػػػػ  اغبضػػػػػػػةم ضػػػػػػػغ طكدراسػػػػػػػة اػػػػػػػ ؿ األسةم.امػػػػػػػ بلؿ الٌةظػػػػػػػاـ -2
 .2014-2013اعك امعة اعباا ةكن لل  اال    شهادة دآ  راه 

رشػػػػػػيد ضبػػػػػػداش دار ه مػػػػػػة للشٌ الػػػػػػة ك :  أـ قشيعػػػػػػةؤ ام دادلػػػػػػةم ػػػػػػألة الػػػػػػٌةلط اال   ػػػػػػالي ن اعباا ػػػػػػة اؼبعاصػػػػػػةةك  -3
 .2009الٌةطة ك الٌ  زلعكاعباا ةك

مةطػػػػػػػ رات  كل ػػػػػػػة ألػػػػػػػ  أل  ليػػػػػػػدة: اآلمةكدراسػػػػػػػة أرآي ل  يػػػػػػػة ن دراسػػػػػػػة العقبلنيٌػػػػػػػة ك اعبةػػػػػػػ ف إألعػػػػػػػاداغبداثػػػػػػػة ك  -4
 .2017س يي يداي للٌةطة ك الٌ  زلع ي ناك الش عة الثانيةك

 عة شالمةطػػػػػػػػػػػػػػػػ رات لػػػػػػػػػػػػػػػػاي الرٌتألٌيةكمش عػػػػػػػػػػػػػػػػة الٌةجػػػػػػػػػػػػػػػػاح اعبدلػػػػػػػػػػػػػػػػدةك الػػػػػػػػػػػػػػػػدار ال يضػػػػػػػػػػػػػػػػايك: الٌ  اصػػػػػػػػػػػػػػػػل كالٌ ثػػػػػػػػػػػػػػػػاقف -5
ك  .2010كاألًك

كمةطػػػػػػػػ رات  ألدهةمية ػػػػػػػػيق مصػػػػػػػػشفى الطػػػػػػػػليح كدةكيمةػػػػػػػػة :ٌمػػػػػػػػبلت ن اؼبفهػػػػػػػػـ  ك ال ٌػػػػػػػػداكؿك أتالٌ  اصػػػػػػػػل الثٌقػػػػػػػػان -6
  .2006كمش عة فضالة ا دلةك عة األًكشالل دلةك اإلن انيةآلٌية العلـ  

 دار الطػػػػػػػػ اؼ للٌةطػػػػػػػػة ك الٌ  زلعكالش عػػػػػػػػة األًك أألػػػػػػػػ  اؼبظفػػػػػػػػة سػػػػػػػػعيد ألػػػػػػػػ  دمحم ال ػػػػػػػػةارم: مقدمػػػػػػػػة األػػػػػػػػ  ملػػػػػػػػدكف -7
2015.  

 .2015 األردف كف از اغبتي  دار أسامة للةطة ك ال  زلع: اعب اه م اإللبلـس سي ل  يا  -8
 عػػػػػػػػػة شالمؤمةػػػػػػػػػ ف ألػػػػػػػػػبل اػػػػػػػػػدكد للٌدراسػػػػػػػػػات ك األحباثك كاؼبػػػػػػػػػؤلفاؾب  لػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  : العػػػػػػػػةب كاجمل  ػػػػػػػػػع اغبػػػػػػػػػداثي   -9

ك  .2016األًك
  عػػػػػػة األًكشالكاألردفطػػػػػػة ك الٌ  زلػػػػػػعك دار اإللصػػػػػػار العل ػػػػػػي للةٌ  كمػػػػػػةكل لصػػػػػػاـ صػػػػػػبلحاإلسػػػػػػبلمي:  اإللػػػػػػبلـ -10

2015  
ل ػػػػػػد اجمليػػػػػػد سػػػػػػٌيد أضبػػػػػػد مةصػػػػػػ ركزآةاٌي أضبػػػػػػد : الٌطػػػػػػ اب ألػػػػػػا صػػػػػػةاع األ يػػػػػػاؿ اؼبعاصػػػػػػة ك اؽبػػػػػػدل اإلسػػػػػػبلمي -11

كشالالقاهةةكمصة  دار الفتة العةيب للٌةطةك الطةأليين   .2005 عة األًك
دار أسػػػػػػػػػامة للٌةطػػػػػػػػػة ك الٌ  زلعكاألردفكل ػػػػػػػػػافك  كلػػػػػػػػػااـ أألػػػػػػػػػ  ضبامػػػػػػػػػة: اإللػػػػػػػػػبلـ الثٌقانك ػػػػػػػػػدلٌيات ك ربػػػػػػػػػٌدايت  -12

2015. 
آةػػػػػػػػػ ز اغبت ػػػػػػػػػة للةطػػػػػػػػػة ك الٌ  زلػػػػػػػػػعكاعباا ةك   كشػػػػػػػػػةلف رضػػػػػػػػػا: ك إشػػػػػػػػػتالٌية الع ؼبػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػبلميةاؽب لٌػػػػػػػػػة العةأليٌػػػػػػػػػة  -13

2011.  
 عة شالاليـ  للٌةطةك الةايضك اإلسبلـمؤٌس ة  كل د التِة ألتار: م ار األسةةكم ادئ ل   يس األسةة - 14

 .2009كالثانية
ك   ر للٌةطة ك الٌ  زلعك  ىكا ا ألت لي: نيبالفتة الرٌتأل م لةد مال  أل   -15  .2017الشٌ عة األًك
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 المجالت

ؾبٌلة للـ  الرٌتألٌيةك  كك دمحم ؽببلؿ أل از عفة : س سي ل  يا ؾب  ع الٌطارع ألا إث ات الٌ ات ك ال يث ل  اؽب لٌة -16
 .2014أفةلل     59العدد 

 ادلؤسبرات
لل طػػػػػػػتبلت ك اآ طػػػػػػػاؼ سػػػػػػػياقات اؼب ا هة. امعػػػػػػػة لػػػػػػػا الٌطػػػػػػػ اكأاٌيـ كاقػػػػػػػع األسػػػػػػػةة ن اجمل  ع:يطػػػػػػػخيص  -17
 .2004س   ي  28ك 26-27
 . 2008كمةط رات  امعة فيبلدلفياك2007ثقافة الٌص رة: مؤسبة فيبلدلفيا الدٌك الثاُ  -18

 ادلواقع االلكًتونّية:
 stg ألػػػػػ  ات ػػػػػة س: ػػػػػ لٌة ك نظةلٌػػػػػة مػػػػػال   األسػػػػػةة اؼب ػػػػػل ة ك ربػػػػػٌدايت القػػػػػي  ال ضػػػػػعٌية اغبداثيٌػػػػػةكمب ذج الٌةظةلٌػػػػػة الةٌ 

center.org 

 .2006اجمللٌػػػػػػػػػػػػػػػػػة االلترتكنيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػ اس ألػػػػػػػػػػػػػػػػػس: كفيالػػػػػػػػػػػػػػػػػة : قضػػػػػػػػػػػػػػػػػااي لاؼبٌيةكربػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدايت الع ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 http://ar.wikipidia.org/wiki 
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ربدايت األمن األسري من واه نظر ادلستشارين يف مراكز االستشارات األسرية يف 
 الرايض

 (دراسة وصفية ربليلية)
 

 مسية بنت عبدالرمحن بن سالمة ادلزيٍتدة.
 ؿباضةة ن ق   لل  اال   اع كاػبدمة اال   الية

 ال ع دلة-الةايض– امعة اإلماـ دمحم أل  سع د اإلسبلمية 
 

 : ملخص الدراسة
أ ةلت ه ه الدراسة لل عةؼ للى اؼبع قات اال   الية كاالق صادلة كاألمةية اليت يع ؽ ربقيق       

 األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة للةايض.
كال  دت الدراسة ن مةهجها للى اؼب ح اال   اليك كللى االس  انة آأداة ر ي ة عب ع      
) م  اؼب  طارل  ن مةاآا 51. كقد اكبصة يش يق الدراسة للى لٌيةة غةضية ق مها (ال ياانت

 االس طارات األسةلة للةايض.
كي صلت الدراسة إً ؾب  لةو م  الة ا ج ي ٌا م  مبلؽبا أف  أألةز اؼبع قات اليت يع ؽ ربقيق      

أوذلا ةلة يؤثة للى لدة أصعدة: األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األس
للى  الصعيد اال   الي ف   مع قايس: أسل ب ال ةطئة اال   الية الصارمةك لإلضافة إً إصاألة أاد 
أفةاد األسةة لألمةاض اؼبامةةك كيدُ م   ل اػبدمات العامة كاليت مةها: ال علي يةك كالصييةك ...إى ن 

صادم فقد أثةت ن ألشالة العا لك كيةاآ  الدل ف للى األسةة فبا للى  الصعيد االق  واثنيهااجمل  ع. 
فعلى الصعيد األمين كال م كا س مع قات أألةزها: اريفاع معدالت  واثلينهالؤكؿ إً فقةها كقلة لدها. 

 اعبةيبةك كالف اد كما لرتيب لليس م  ي زلعو غ  لادؿو للثةكاتك لإلضافة إً ظه ر اؼبةظ ات اإلرهاألية.
ض ي يل  الة ا ج اليت ي صلت إليها الدراسة ي صي ال ااث ألػ  لية أرلب األسة أبساليب  كللى

ال ةطئة اال   الية ال فاللية القا  ة للى اغب ار اؼبطرتؾك دبا ل يح لؤلفةاد ال ع   ل  اا اهت  اؼبادلة كال 
التفيلة ألةفع م   ل مادلة ن ظةكؼ يمةة كم  قةة ألعيدة آل ال عد ل  العةفك كازباذ اإل ةايات 

اػبدمات اال   الية كالصيية كال عل ية ايث إف األم  األسةم مةي   للظةكؼ اال   الية ايشة 
 لألسةة.
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Abstract: 
     This study was conducted to identify the social obstacles, economic 
obstacles and security obstacles that impede the achievement of family 
security from the view of consultants’ who work at clam consultants’ family 
centers in Riyadh.  
      The research measurement is based on the social survey method. The 
questionnaire was used as a main tool for data collection. The research 
sample is a purposive sample that includes fifty-one of consultants who 
work at clam consultants’ family centers in Riyadh. 
     This study reached a set of obstacles results, where it was found the most 
important social obstacles are family member who has a chronic disease, the 
strict method of socialization, lack of education services, lack of health 
services. Furthermore, it was found the most important economics 
obstacles are unemployment, loan and poverty. Moreover, it was found the 
most important security obstacles are the high rates of crime, corruption 
and terrorist organizations. On the other hands, this study come up of a set 
of recommendation include parents should aware of the methods of social 
upbringing based on the common dialogue which allow their son’s and 
daughter’s to satisfy their tangible and intangible needs in safe conditions, 
raising the level of social services, health services and educational services as 
they relate to family security. 

 
 مقدمة:

أ ييةا ال غ ات اال   الية كال ياسية كاألمةية اليت لاصةهتا اجمل  عات اؼبخ لفة إً إلادة الةظة ن 
ضبالة الدكلة م  مفهـ  األم ك فل  ل قى مفهـ  األم  ؿبص ر للى اؼبع  الضيق لس ال م ل  ثل ن 

العدكافك ألل أضيى مفهـ  األم  أآثة قةلن م  اغبياة الي مية لؤلفةادك آ ا ظهة مفهـ  األم  اال   الي 
ك كال يي مفهـ  األم   كأص ح لل قي مع م   ايت األم  األمةل آاألم  الق ميك ك األم  الدٌك

م ؤكلية ا   الية مطرتآة ألا أفةاد األسةم آجاي م  مفهـ  األم  اال   الي. كلعد األم  األسةم 
اجمل  ع كال لشة ال ياسية كاؼبةظ ات اغبت مية كلةصة هاـ م  لةاصة اإلس قةارك كل اه  ربقق األم  
األسةم ن ربقق أتما األفةاد أل يةره  م  اػب ؼ كإش اع اا اهت  اؼبادلة كال مادلة ن ظةكؼ اىمةة 

  كيش رها كيقدمها.كلادلة دبا يبتةه  م  ية ية ؾب  عاهت  
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كاألسةة اإلسبلمية اؼبعاصةة شهدت كال زالت صبلة م  ال يدايت كاؼبع قات اليت يؤثة ن قيامها       
أل ظا فها كال سي ا أمةهاك كقد يت ف يل  اؼبع قات انألعة م  األسةة ذاهتا م  داملها داملية آأسل ب 

 اي فبا هبعل األفةاد غ  م  ازنا ا   اليانك أك ال ةطئة اال   الية الصاـر ال م لقـ  للى العةف كاإلل
أف يت ف اؼبع قات مار ية مةي شة للة ااي كاألا اؿ االق صادلة آرتدم اغباؿ االق صادم كال شالةك أك 
ردبا يت ف مةي شة للة ااي األمةية آاريفاع معدالت اعبةيبة كظه ر اؼبةظ ات اإلرهاألية. كمع قات األم  

م  اؼبطتبلت اليت ال يةيصة ن  انب األسةةك ألل ردبا ام دت إً اجمل  عك كم   األسةم زبلق لددان 
اؼبعلـ  أف األم  األسةم مةي   لألم  اجمل  عي؛ ل ل  يبت  الةظة إً أف ك  د مع قات لؤلم  األسةم 

ث لعد م  أألةز ال يدايت اليت ي ا س األسةة اإلسبلمية اؼبعاصةة كم  هةا  اي ربدلد م ض ع ال ي
 أل ةاكؿ اؼبع قات اال   الية كاالق صادلة كاألمةية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم.

 مشكلة الدراسة:
يعد األسةة اؼبت ف األساسي لل ج  ع الت  ك فهي أكؿ ال ةظي ات اال   الية الػيت لةف هػا ال طػةلة       

األفػػػةاد اؼبادلػػػة كال مادلػػػة   كقػػػد ا اهػػػا اإلسػػػبلـ ألعةالػػػة ماصػػػة ؼبػػػا ؽبػػػا مػػػ  دكر ر ػػػيا ن إشػػػ اع اا ػػػات
للػػػى ضػػػ   كيةظػػػي  اجمل  ػػػع. فاألسػػػةة يعػػػد اؼبصػػػدر األكؿ ل يقيػػػق األمػػػ   آاغبا ػػػة لؤلمػػػ  كاغبػػػب فضػػػبل ن
الةف ي كاال   الي. كم  ك هػة نظػة اؼبةظػ ر الػ ظيفي فػإف األسػةة آ ةظػي  ا   ػالي مػةي   لل ةظي ػات 

قيػػػػاـ أباػػػػد كظا فهػػػػا آ ظيفػػػػة ربقيػػػػق األمػػػػ  اال   اليػػػػة األمػػػػةل ن اجمل  ػػػػع إذا اػػػػدث ؽبػػػػا ملػػػػل ن ال
ألفةادهاك كسػ ؼ لػةعتا ذلػ  اػبلػل سػل ان للػى ال ةظي ػات اال   اليػة األمػةل ن اجمل  ػع؛ لػ ل  يعػد 

 األسةة مصدر األم  األكؿ ألفةادها كم  مث لل ج  ع.
ياسػػية الػػيت قػػد يػػؤثة اليػػـ  ي ا هػػس األيسػػة اؼبعاصػػةة لػػددان مػػ  ال غػػ ات اال   اليػػة كاالق صػػادلة كال       

للى قيامها هبػ ه ال ظيفػةك كمػ  اؼبؤشػةات الػيت يػدؿ للػى ذلػ  يقػدلةات كزارة الع ػل كال ة يػة اال   اليػة 
ـ كالػػ م لطػ  إً ياالػػد اػػاالت العةػف األسػػةم الػػ م هػ  نقػػيض األمػػ  األسػػةم 2016ن يقةلةهػا لػػاـ 

ك )1(ـ2016ألبلغػان اػػيف هنالػة لػػاـ  11142ايػث أللغػت لػػدد ال بلغػات ن مةاآػػا اغب الػة اال   اليػػة 
األمػػػة الػػػ م ل شلػػػب معةفػػػة مع قػػػات األمػػػ  األسػػػةم ايػػػث أف األمػػػ  األسػػػةم مػػػةي   دب ػػػ  ايت األمػػػ  
األمةل ن اجمل  ع فضبلن للى اري اطها لؼب غ ات اال   الية كاالق صػادلة كال ياسػية كال يئػةك كلؤآػد ذلػ  

أف األم  األسةم مةي   أبم  اجمل  ػع كأم ملػل ن أاػد  كاليت كضيت )2(ما ي صلت لس دراسة اغب يين 
لةاصػػةه أك مق مايػػس االق صػػادلة أك اال   اليػػة أك ال ياسػػية ..إى لػػؤثة سػػل ان للػػى أمػػ  األسػػةة. كال شػػ  

                                                           

 .84قك كزارة الع ل كال ة ية اال   اليةك ص 1436ـ_2016ال قةلة ال ة م لعاـ ) 1(
 .136) األم  األسةم اؼبفاهي  كاؼبع قات: دراسة ميدانية ن مدنية صةعايك لالا اغب يينك ص2(
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أف ك ػػ د ال يػػدايت أمػػاـ األمػػ  األسػػةم ىبلػػق لػػددان مػػ  اؼبطػػتبلت اال   اليػػة كاالق صػػادلة كالةف ػػيةك 
ٌ لت ن ف غ  قادرل  للى ية ية اجمل  ع.اؼب  ثلة ن ملق أفة   اد غ  م  ازنا نف يان كا   اليانك كم  مثى

كل   ػب لليةػػا ال قػػ ؼ كقفػس  ػػادة ايػػاؿ هػػ ا اؼب ضػ ع ايػػث أف أثػػةهي ال لػةعتا للػػى األسػػةة فقػػ       
   اليػة ألل للى اجمل  ع آتلك كل ا ي  ثل مطتلة الدراسػة الةاهةػة ن ؿباكلػة ال قػ ؼ للػى ال يػدايت اال

 كاالق صادلة كاألمةية اليت ي ا س األم  األسةم.
 أمهية الدراسة:

 ي  ثل أنبية م ض ع الدراسة ن لدة نقاط أنبها ما للي:     
أف األسػػػػػةة هػػػػػي الل ةػػػػػة األًك الػػػػػيت يتػػػػػٌ ف اجمل  ػػػػػع فصػػػػػبلاها كقيامهػػػػػا أل ظا فهػػػػػا كإشػػػػػ اع   .1

 اا يا ات أفةادها اؼبادلة كال مادلة آالطع ر لألم  لعد ضةكرة لقياـ ؾب  عو سلي .
 إثةاي الرتاث العل ي ن ؾباؿ ال ي ث اال   الية اؼب علقة لألم  األسةم.   .2
لفت أنظار ال ػااثا ؼب ضػ ع مع قػات األمػ  األسػةم ل ةاكلػس لل يػث كالدراسػة؛ ؼبػا لػس مػ    .3

 ايصاؿو ألعددو م  الةظ  اال   الية.
لدل اؼبؤس ات اؼبعةية لألسػةة لل يػدايت  قد ي ه  ن ا ج الدراسة اؼبيدانية ن ي  يس الةظة .4

 اليت يع ؽ األم  األسةم  للع ل للى اغبد مةها. 
 دراسة: أهداف ال

ي ج د األهداؼ الةاهةة انشبلقان م  أنبيػة اؼبطػتلة كميراهتػاك كل  ثػل اؽبػدؼ الػة يا للدراسػة الةاهةػة      
 ن ؿباكلة ال ق ؼ للى مع قات األم  األسةم. كل فةع م  ه ا اؽبدؼ الة يا األهداؼ الفةلية ال الية:

ألسػةم مػ  ك ػس نظػة اؼب  طػارل  ن ال عةؼ للى اؼبع قات اال   الية اليت يعػ ؽ ربقيػق األمػ  ا .1
 مةاآا االس طارات األسةلة.

ال عةؼ للى اؼبع قات االق صػادلة الػيت يعػ ؽ ربقيػق األمػ  األسػةم مػ  ك ػس نظػة اؼب  طػارل  ن  .2
 مةاآا االس طارات األسةلة.

ال عػػػةؼ للػػػى اؼبع قػػػات األمةيػػػة الػػػيت يعػػػ ؽ ربقيػػػق األمػػػ  األسػػػةم مػػػ  ك ػػػس نظػػػة اؼب  طػػػارل  ن  .3
 االس طارات األسةلة.مةاآا 

 يقدِ يص ر مقرتح ؼب ا هة ال يدايت اليت ي ا هس األم  األسةم. .4
 تساؤالت الدراسة:

ي عى الدراسة الةاهةة إً اإل األة ل  ي اؤؿ ر يا مؤٌداه: ما هي مع قات األمػ  األسػةمؤ كل فػةع       
 ل  ه ا ال  اؤؿ الة يا ال  اؤالت الفةلية ال الية:
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ال   الية الػيت يعػ ؽ ربقيػق األمػ  األسػةم مػ  ك ػس نظػة اؼب  طػارل  ن مةاآػا ماهي اؼبع قات ا .1
 االس طارات األسةلةؤ

ماهي اؼبع قػات االق صػادلة الػيت يعػ ؽ ربقيػق األمػ  األسػةم مػ  ك ػس نظػة اؼب  طػارل  ن مةاآػا  .2
 االس طارات األسةلةؤ

اؼب  طػػػارل  ن مةاآػػػا  مػػػاهي اؼبع قػػػات األمةيػػػة الػػػيت يعػػػ ؽ ربقيػػػق األمػػػ  األسػػػةم مػػػ  ك ػػػس نظػػػة .3
 االس طارات األسةلةؤ

 مفاهيم الدراسة:
ليعػد ربدلػد اؼبفػاهي  مشػ ة أساسػية ن أم دراسػة لل يػػةك فهػي يالػل الغ ػ ضك كي ضػح اؼبقصػد اؼبػػةاد      

 ن الدراسةك كس ؼ ي ةاكؿ الدراسة لددان م  اؼبفاهي  للى الةي  ال اٌ:
: اؼب ػػ ج  ليػػأم   ):Safetyاألمررن ( .1 ليعػػةؼ األمػػ  لللغػػة أبنػػس: "ضػػد اػبػػ ؼك كاألًمػػ ي آت ًػػفو

 .)1(للى نف ة"
 كقد كرد ن ألعض معا   العلـ  اال   الية للى لدة م   ايت مةها:       

كه :"أاػػد مظػػاهة اةلػػة األفػػةاد أبف أيمةػػ ا للػػى أنف ػػه  مػػ  ال ػػج   األمررن الفررردي .1
 .  )2(ل ع فية"كاالل قاؿ كالعق لت االس  دادلة ا

كهػػػػ : "الةطػػػػاط اغبتػػػػ مي الػػػػ م لهػػػػدؼ إً اسػػػػ قةار األمػػػػ  ن الػػػػ بلدك  األمررررن العررررام .2
كل ضػ   ذلػ  أل ػاؿ الػدفاع اال   ػاليك كالػدفاع اؼبػدُك كيةظػي  اةآػة اؼبػةكرك كرلالػة 

 .)3(اآلداب العامة. كاس قةار األم  صفة الزمة لئلن اج كالةماي"
يبتػػ  يعةلػػف األسػػةة اإلن ػػانية أبهنػػا: "مػػادة ا   اليػػة ألي ل  يػػة نظاميػػة  ):(Familyاألسرررة  .2

ي ت ف م  ر ل كامةأةك لقـ  أليةه ا راألشة زكا ية مقةرةك كلة ج لةه ا أألةاي. كمػ  أهػ  ال ظػا ف 
اليت يقـ  هبػا هػ ه اعب الػة: إشػ اع اغبا ػات العاطفيػةك كفبارسػة العبلقػات اعبة ػيةك كهتيئػة اؼبةػاخ 

 . )4(كالثقان اؼببل   لةلالة كيةطئة كي  يس األألةاي"اال   الي 
آ ػػا يعػػةؼ األسػػةة أبهنػػا: "ؾب  لػػة مػػ  األفػػةاد يػػةألشه  لبلقػػة كثيقػػة سبيػػاه  لػػ  غػػ ه  مػػ         

 .)5(اعب الاتك كلعيط ف ن مةاؿ مطرتؾ كيةألشه  ل اطف مطرتآة"

                                                           

 .1176اي ك الف كز اىلدم كص) القام س 1(
 .478) الطامل قام س مصشليات العلـ  اال   اليةك مصلح الصاوك ص2(
 .371) معج  مصشليات العلـ  اال   اليةك أضبد زآي ألدكمك ص3(
 .157) قام س لل  اال   اعك دمحم لاطف غيثك ص 4(
 .358) نظةة ن لل  اال   اع اؼبعاصةك سل ل ل د اغب يد اػبشيبك ص5(
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ةأليػػػػة األألةػػػػاي كقضػػػػاي ألعػػػػض آ ػػػػا يعػػػػةؼ أبهنػػػػا: "اعب الػػػػة القةاأليػػػػة الػػػػيت لػػػػ  طةلقهػػػػا لػػػػ   ي       
 .)1(االا يا ات اإلن انية اددة "

ف عػػد أف اس عةضػػةا مفهػػـ  األمػػ  كمفهػػـ  األسػػةة  ):(Family safetyاألمررن األسررري  .3
ن ةػػاكؿ مفهػػـ  األمػػ  األسػػةم الػػ م ل تػػ ف مػػ  التل  ػػا ال ػػاألق ا ايػػث لعػػةؼ أبنػػس: "األمػػ  

ة لػػػةك أم أف أمػػػ  األسػػػةة لطػػػ  ل للػػػى صبيػػػع الطػػػامل عب يػػػع   انػػػب ايػػػاة األسػػػةة اؼبادلػػػة كاؼبع
اعب انب اغبياييةك كالةف يةك كاؼبعيطيةك كالصييةك كالثقافيػةك ...إى ك كأف سبػارس اق قهػا ن أمػ  

 .)2(كأماف"
أمػػا يعةلػػف األمػػ  األسػػةم مػػ  ك هػػة نظػػة ال ااثػػة: "لػػدـ شػػع ر األسػػةة لػبػػ ؼ ن نف ػػها      

 دلة كال مادلة ن ظةكؼو يمةةو كلادلة".أك فب لتاهتاك كيل ية اا اهتا اؼبا
اؼبع قػػػػػات ن اللغػػػػػة هػػػػػي: " مػػػػػ  العػػػػػ ؽك كيعػػػػػين اغبػػػػػ ا كالصػػػػػةؼ  ):Barriersمعوقرررررات ( .4

 .  )3(كال ث ي  آال ع لق ك االل ياؽ"
كلعػػػةؼ اؼبعػػػ ؽ الػػػ ظيفي أبنػػػس: " آػػػل الة ػػػا ج أك الع ليػػػات الػػػيت ربػػػٌد مػػػ  يتيػػػف الة ػػػق        

 .)4(اال   الي أك ي افقةك آ ا ي ض   ضغشان كي يةان ن اؼب   ل ال ةا ي"
كيعةلفس مػ  ك هػة نظػة ال ااثػة هػ : " آػل مػا لعػ ؽ األسػةة أك أاػد أفةادهػا آتيػاف سػ اين        

ان أك اق صػػاداين أك أمةيػػان لػػ  إشػػ اع اا ػػاهت  اؼبادلػػة كالمادلػػة فبػػا ل  ػػ ب ن آػػاف اؼبعػػ ؽ ا   اليػػ
 الطع ر ألعدـ االيااف للى م   ل األسةة أك للى م   ل اجمل  ع".

 اإلطار النظري والدراسات السابقة                           
 الدراسات السابقة:

ييعػػد الدراسػػات ال ػػاألقة مة عػػان أساسػػيان لل ااػػث؛ اػػيف لػػ  ت  مػػ  االسػػ فادة مػػ  ن ا جهػػا كذبارهبػػا       
كمياهتػػػػػا العل يػػػػػة ك اؼبيدانيػػػػػة؛ كلتػػػػػي ال لتػػػػػةر اؼب ضػػػػػ لات ذاهتػػػػػاك آ ػػػػػا ل ػػػػػدأ مػػػػػ  ايػػػػػث ان هػػػػػت هػػػػػ ه 

األق هي نف ػها اؼبقػدمات ك فالعل  لس ط يعة يةاآ يةك كالة ا ج اليت ي صل إليها حبثه لل يّّ س)5(الدراسات
الػػػيت ل ػػػدأ مةهػػػا حبػػػثه الاػػػقك فهةػػػاؾ إمتانيػػػة إضػػػافة م غػػػ ات  دلػػػدةك أك التطػػػف لػػػ  ألعػػػض اعب انػػػب 

                                                           

 .220) أسيا لل  اال   اعك إظباليل ال يد مليل آ  خانةك ص1(
 .171) األم  األسةم اؼبفاهي  كاؼبع قات: دراسة ميدانية ن مدنية صةعايك لالا اغب يينك ص2(
 .913) قام س اي ك الف كز اىلدم كص3(
 .120) معج  مصشليات العلـ  اال   اليةك أضبد زآي ألدكمك ص4(

 .40ال ااث ن ال يث اال   اليك لدانف م ل & اىماؿ ل د الةاي ك ص) دليل 5(
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ك كمػػػػ  هػػػػ ا اؼبةشلػػػػق سػػػػ  ةاكؿ هػػػػ ه الدراسػػػػة ألعػػػػض الدراسػػػػات ال ػػػػاألقة ذات الصػػػػلة ال ثيقػػػػة )1(الغامضػػػػة
 دب ض ع الدراسة الةاهةة م  األادث إً األقدـ كاليت مةها ما للي:

(األمررن األسررري ادلفرراهيم وادلعوقررات مررع دراسررة ) دراسػػة ألعةػػ اف م2016احلسرريٍت،قػػدـ ( .1
ك ايث ي صلت الدراسػة إً اري ػاط األمػ  األسػةم أبمػ  اجمل  ػعك ميدانية يف مدينة صنعاء)

كأف مػػػػ  أهػػػػ  مع قػػػػات األمػػػػ  األسػػػػةم: ال شالػػػػةك كاػػػػ ادث اغبةلػػػػقك كاغبػػػػةكب كالةاالػػػػاتك 
 ث ال يئي.كاألمةاض اؼبعدلةك كال ل  

(مقارنرة برُت رابت األسرر ادلصررايت ) دراسة ألعةػ اف م2015نوفل& صقر،قدـ آل م  ( .2
ك كهػػػػدفت الدراسػػػػة إً ربدلػػػػد والسررررعودايت يف مسررررتوى الرررروعي إبدارة األمررررن األسررررري)

ط يعيػػػة الفػػػػةكؽ ألػػػػا رلت األسػػػة اؼبصػػػػةايت كرلت األسػػػػة ال ػػػع دايت ن م ػػػػ  ل الػػػػ لي 
ي صلت الدراسة إً ك  د فػةكؽ ذات داللػة إاصػا ية ألػا لٌيةػة إبدارة األماف األسةمك كقد 

رلت األسػػػػة اؼبصػػػػةايت كلٌيةػػػػة رلت األسػػػػة ال ػػػػع دايت ن م ػػػػ  ل الػػػػ لي إبدارة األمػػػػاف 
األسةم لصػاو رلت األسػة اؼبصػةايتك ايػث ك ػد فةكقػات ذات داللػة إاصػا ية ألػا لٌيةػة 

سػػة العػػامبلت كغػػ  العػػامبلت ن م ػػ  ل رلت األسػػة ال ػػع دايت كألػػا العٌيةػػة التليػػة للدرا
 ال لي إبدارة األماف األسةم لصاو رلت األسة العامبلت.

(العالقرررة التفاعليرررة يف التنشرررئة االاتماعيرررة برررُت ) دراسػػػة ألعةػػػ اف م2013الطيرررار،قػػػدـ (  .3
ااَلابء واألبناء وعالقتها ابألمن األسري دراسرة مسرحية علرى ادلوقروفُت يف دار ادلالحظرة 

ك ايػػػػػػث ي صػػػػػػلت الدراسػػػػػػة إً ك ػػػػػػ د لبلقػػػػػػةو اري اطيػػػػػػةو لل ةطػػػػػػئة عيررررررة ابلرررررررايض)االاتما
اال   اليػػػػػػػة ال فالليػػػػػػػة ألػػػػػػػا األب كاألـ كاألألةػػػػػػػػاي كاألمػػػػػػػ  األسػػػػػػػةمك كألٌيةػػػػػػػت أف ال ةطػػػػػػػػئة 

 اال   الية ال فاللية يي   لألم  األسةم.
زلافظررات بعنرروان (أثررر الفقررر علررى األمررن األسررري يف ) دراسػػة م2012سررليمان ،قػػدـ (  .4

ك كألٌيةػػت ن ػػا ج الدراسػػة ك ػػ د فػػةكؽ ذات داللػػة إاصػػا ية ن در ػػػة مشررال الضررفة الغربيررة)
 أتث  الفقة للى األم  األسةم ي عان ؼب غ  اعبةا كآانت الفةضية لصاو اإلانث. 

(العنررررف األسررررري ادلواررررة ضلررررو األبنرررراء دراسػػػػة ألعةػػػػ اف  م)2012السررررويطي،آ ػػػػا قػػػػدـ ( .5
ك كهػدفت لدى عّينة مرن طلبرة الصرف التاسرع يف مدينرة اخلليرل)وعالقته ابلشعور ابألمن 

الدراسػػة إً ال عػػةؼ للػػى العةػػف األسػػةم كلبلق ػػس للطػػع ر لألمػػ ك كآػػاف فبػػا ي صػػلت إليػػس 
الدراسػػػة أف هةػػػاؾ ن ػػػا ج لت ػػػية ألػػػا الطػػػع ر لألمػػػ  كأشػػػتاؿ العةػػػف األسػػػةم ايػػػث إف 

 يعةضه  ألشتاؿ العةف األسةم.الطع ر لألم  ل دَ لدل أفةاد العيةة ألاايدة در ة 

                                                           

 .26) أص ؿ ال يث اال   اليك ا   دمحم ل د ال اس ك ص1(
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 التعقي  على الدراسات السابقة:
ألعد االطبلع للى ن ا ج الدراسات ال األقة ذات الصلة ال ثيقة دب ض ع الدراسة ي ا لل ااثة أف       

لدد الدراسات اليت يةاكلت مع قات األم  األسةم للى ك س ال يدلد قليلة  دانك كيتاد معظ  
أاد الع امل آالفقة أك أسل ب ال ةطئة أك العةف للى األم  األسةمك ل ل  الدراسات ي ةاكؿ أثة 

اةصت ال ااثة للى يةاكؿ اؼبع قات اال   الية كاالق صادلة كال ياسية اليت يع ؽ األم  األسةم؛ 
ل قدِ إضافة لل ية ن ؾباؿ لل  اال   اع األسةم. آ ا يةل ال ااثة أف هةاؾ أك س يطاألس كأك س 

 الدراسة الةاهةة كالدراسات ال األقة يبت  إهبازها ن الةقاط ال الية:  ام بلؼ ألا
ي ا أف أغلب الدراسات ال األقة هدفت إً ال عةؼ للى أثة ألعض الع امل للى  اذلدف من الدراسة:

ـ) إً 2015األم  األسةم آدراسة (الشياركال  لشيكسلي اف).آ ا سعت دراسة (ن فل&صقة:
ماف األسةم لدل رلت األسة. ن اا أف الدراسة الةاهةة هتدؼ إً ال عةؼ ال عةؼ للى ال لي لأل

 ـ).2016للى مع قات األم  األسةم ك ي فق  ن ذل  مع دراسة (اغب يين ك
زب لف الدراسة الةاهةة مع معظ  الدراسات ن ام يار لٌيةة ال يثك كاليت ي  ثل ن  عّينة الدراسة:

 ت اال   الية.اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارا
 يطاألس الدراسة الةاهةة مع معظ  الدراسات ن اس خداـ اؼب ح اال   الي.  منهج الدراسة:
ي فػػق الدراسػػة الةاهةػػة مػػع معظػػ  الدراسػػات ن اسػػ خداـ االسػػ  انة آػػأداة عب ػػع ال يػػاانت.  أداة الدراسررة:

 ة  آأداة عب ع ال ياانت.ـ) ايث اس خدـ اؼبقاألل2016كزب لف الدراسة الةاهةة مع دراسة (اغب يين:
آ ػػػا يػػػ لخص أك ػػػس االسػػػ فادة مػػػ  الدراسػػػات ال ػػػاألقة ن ال ػػػاٌ: صػػػياغة مطػػػتلة ال يػػػث صػػػياغة       

 دقيقةك كاإلسهاـ أل يدلد مفاهي  الدراسةك كمقارنة ن ا ج الدراسة الةاهةة ألة ا ج الدراسات ال األقة.
 النظرية ادلفسرة لتحدايت األمن األسري:

ةلة شيئان مةقشعان ل  ال يثك كإمبا هي أتسيا لسك فعةدما ل دأ ال ااث ألدراسة ظاهةة لي ت الةظ      
ما أك مطتلة ما فإنس هبهل التث  ل  اعب انب اؼبخ لفةك كل ل  للجأ ال ااث إً دراسة الةظةايت 
اال   اليةك ايف لت ف لدلس يص ر كرؤلة كاضية كب  مطتلة الدراسةك كهب ا فالةظةلة هي اؼبدمل 

. فالةظةلة ياكدان )1(العل ي إً دراسة اؼبطتلة؛ ألهنا يطتل اإلطار اؼبة عي أك اؽبيتل العظ ي لل يث
ألفه  أل ق كيف   أمشل ؼبا لدكر ا لةاك كم  ه ا اؼبةشلق ق تي لم يار نظةلة الدكر ل ف   مع قات 

 األم  األسةم .

                                                           

) نظةايت لل  اال   اع: يصةيفاهتاك اذباهاهتاك كألعض مباذ ها ال ش يقية م  الةظةلة ال ضعية إً ما ألعد اغبداثة كل دالعالا الغةلبك 1( 
 .51ص
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أسه  ا ن نظةلة الدكرك كمةه : ماآا فييك هةاؾ لدد م  اؼبةظةل  ال ل  : نظرية الدور االاتماعي
كلرس ناك كرالت ملاك كهانا آث مك كي  ةد نظةلة الدكر للى لدد م  اؼب ادئ أنبها: ال ةاي اال   الي  
كال م ل يلل إً لدد م  اؼبؤس ات اال   اليةك كربلل اؼبؤس ة اال   الية إً لدد م  األدكارك 

ت لؤدلها الفةد ألةاين للى مؤهبليس كميايسك كال يبت  إشغاؿ الفةد كلةش م للى الدكر ؾب  لة كا  ا
للدكر اال   الي كأداؤه ألص رةو  يدةو كفاللةو ألدكف ال درلب لليسك كقد يت ف األدكار م ضارألةن أك 

. كأآد مليا كهانا للى أف )1(م ةاقضةن لةدما ال يؤدم اؼبؤس ة أدكارها ألص رةو  يدةو كالعتا صييح
ـ مةآام لل ج  عك كلةاه آ ةاي ل ت ف م  لدد آ   م  األدكار ال ةظي يةك آ ا يبت  ربليل الدكر مفه  

ال ةاي اال   الي التلي إً لدد آ   م  األكضاع ال ةظي ية كال ياسية كاالق صادلة كغ هاك كل   يف   
 .)2(الدكر م  ال  ار اجمل  ع ألةاي ل تٌ ف م  لدة أدكار مةي شة ألةظ  ـب لفة 

كي  شيع نظةلة الدكر يف   ربدايت األم  األسةم ايث أف األسةة يع ي مؤس ة م         
اؼبؤس ات اال   الية دامل اجمل  عك كهةاؾ لدد م  األدكار داملهاك ف ثبل هةاؾ دكر األبك كدكر 

مياهت ك  األـك كدكر األألةاي ك كلةش م للى متانة األب كاألـ كاألألةاي ؾب  لة م  ال ا  ات ألةاين للى
كلتي لق م ا أبدكاره  ألطتل فالل  ايف ل ه  ا  ن ربقيق األم  األسةم الألد م  يدرل ه  كي  يه  
م  ق ل اؼبؤس ات اال   الية األمةلك آ ا أف دكره  ن ربقيق األم  األسةم مةي   ألعدد م  

سي ل اؼبثاؿ: ك  د  ال ةظي ات اال   الية األمةل آال ةظي  االق صادم كال ياسي كاال   اليك فعلى
مطتبلت اق صادلة ي  ب ن ألشالة العا ل (األب). أك ك  د مطتبلت ا   الية مثل: إصاألة 
لألمةاض يع ؽ دكرهي ن ربقيق األم  األسةم ألألةا س. آ ل  ك  د مطتبلت سياسية ي  ب أل   د 

 اةكب كناالات يعيق العا ل ن ربقيق األم  األسةم لؤلسةة.
 

 جية للبحثاإلاراءات ادلنه
) اليت Descriptive studiesييعد الدراسة الةاهةة م  الدراسات ال صفية ال يليلية ( نوع الدراسة:

هتدؼ إً صبع اؼبعل مات كاغبقا قك ككصفها كصفان دقيقانك كي عى الدراسة اغبالية إً صبع اغبقا ق ا ؿ 
 مع قات األم  األسةم: اال   اليةك كاالق صادلةك كاألمةية.

 Social Survey Methodا اس خداـ مةهج اؼب ح اال   الي للعٌيةة ( منهج الدراسة:

Sample  لل  اره أآثة اؼبةاهج مبليمةن ؼب ض ع الدراسةك كاألهداؼ اليت ي عى لل ص ؿ إليهاك كه (
 أاد اؼبةاهج الة ي ة اليت ي  خدـ ن ال ي ث ال صفية.

                                                           

 .164ةايت اال   الية اؼب قدمةك إا اف اغب  ك ص) الةظ1( 
 .139) اترلخ الفتة اال   اليك ل د اؽبادم كاٌك ص2( 
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لع  د لليها الدارس ن صبع اؼبادة العل ية اؼب علقة دب ض ع حبثسك األداة هي ال سيلة اليت  أداة الدراسة:
ـي أداة االس  انة ( ) كهي أآثة األدكات مبليمةن Questionnaireكألةاي للى ما س ق س ؼ اس خد

ل يقيق أهداؼ الدراسةك ايث إف الدراسة ي عى ؼبعةفة معل مات م ع قة ل  مع قات األم  األسةم.  
 انة للى لدة مةاال: اؼبةالة األًك ي  ثل لالطبلع للى الدراسات ال األقةك كقد ا يص ي   االس 

كإلدادها ألص رة أكليةك مث لةضها للى لدد م  ات ا ن ق   لل  اال   اع كاػبدمة اال   اليةك 
كلدد م  اؼب خصصا لؼب ض عك كا يعدللها اس جاألة ل عض اؼببلاظات اليت قيدمت م  مبلؿ ل لية 

ي  اؼب آ رة كأل ل  ا االن هاي م  إلداد االس  انة ألطتلها الةها يك  كص  ت االس  انة لالل  اد ال يت
غ  م افق). كي ت ف االس  انة م  لدة ؿباكر -إً اد ما -للى اؼبقياس الثبلثي ال م  ل دأ م  (م افق

 هي: 
 أكالن: ال ياانت الطخصية اليت ذب د مصا ص العيةة.

 ؼب علقة لؽبدؼ األكؿ ل  اؼبع قات اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم.اثنيان: األسئلة ا
 اثلثان: األسئلة اؼب علقة لؽبدؼ الثاُ ل  اؼبع قات االق صادلة اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم.
 راألعان: األسئلة اؼب علقة لؽبدؼ الثالث ل  اؼبع قات األمةية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم.

  صدق وثبات أداة الدراسة:  
 قامت ال ااثة لل يقق م  صدؽ كث ات الدراسة ن لدد م  اإل ةايات ال الية:      
كلعين الصدؽ أف اؼبقياس ال م ل  خدمس ال ااث لقيا للفعل مػا لة غػي  اختبار الصدق: .1

أف ليقاسك فاؼبقياس الصادؽ ه  الػ م لقػيا مػا أيلػد لقياسػسك أك الػ م وبقػق الغػةض الػ م 
 . كلل أآد م  صدؽ االس  انة قامت ال ااثة ألعدد م  اإل ةاياتك كهي:)1(أيلد أل لس

لظػاهةم مػ  مػبلؿ اي ػاؽ االسػ  انة كمش ؽبػا عب يػع أهػداؼ ا ال يقػق مػ  الصػدؽ ا الصردق الظراهري:
 الدراسةك كاي اع األسا العل ية ل ص ي  أداة االس  انة.

يت ا م  مبلؿ لةض االس  انة للى لدد م  األساي ة  صدق ادلُحكمُت:
ي
ا اغبص ؿ للى صدؽ اؼب

) 4كألل  لدده  (ن ق   لل  اال   اع كاػبدمة اال   اليةك كألعض اؼب خصصا ن اؼب ض عك 
يت ا.

ي
ت اك كسبت االس جاألة لل عدلبلت اليت ايفق لليها أغلب اؼب  ؿبي

لل أآد م  صدؽ االي اؽ الداملي ا ا اب معامل االري اط  صدق االتساق الداخلي لألداة:
(أل س ف) ألا در ة آل ل ارة م  ل ارات االس  انة للدر ة التلية لل ي ر ال م ية  ي إليس الع ارةك  

 آ ا ل ضح ذل  اعبدكؿ ال اٌ:
 ) معامبلت اري اط أل س ف لع ارات ؿب ر أداة الدراسةُ دكؿ رق  (              

                                                           

 .32) مقدمة ن اإلاصاي اال   اليك صاو دمحم الصغ ك ص1(
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 فأقل  0.01** داؿ لةد م   ل الداللة 

 فبػػػا ك)0.01( الدالػػػة م ػػػ  ل لةػػػد إاصػػػا يان  دالػػػة الع ػػػارات صبيػػػع أف) ُ( رقػػػ  اعبػػػدكؿ مػػػ  ل ضػػػح      
 يبتػ  كآافيػة مةيفعػة صػدؽ مؤشةات إً لط  آ ا الدامليك االي اؽ معامبلت اريفاع للى داللة لعشي
 الدراسة. أداة يش يق ن هبا ال ث ؽ
الث ػػػات لعػػػين اسػػػ قةار اؼبقيػػػاس كلػػػدـ يةاقضػػػس مػػػع نف ػػػةك أم أف  :ثبرررات أداة الدراسرررة .2

ث ػػات ). كلقيػػاس 1اؼبقيػػاس لعشػػي الة يجػػة نف ػػها يقةل ػػان إذا أيليػػد يش يقػػس للػػى العيةػػة نف ػػها(
) ِأداة الدراسػػة (االسػػ  انة) فقػػد ا اسػػ خداـ معامػػل ألفػػا آةكن ػػاخك كل ضػػح اعبػػدكؿ رقػػ  (

 معامل الث ات اكر أداة الدراسة.
 ) معامل ألفا آةكن اخ لقياس ث ات أداة الدراسة  ِ دكؿ رق  (                     

 
ق  ؿ إاصا يانك ايث يةاكات معامبلت ) أف أداة الدراسة ي   ع ألث ات مِل ضح اعبدكؿ رق  (      

)ك كهي معامبلت ث ات مةيفعة يبت  ال ث ؽ هبا ن 0.837ك  0.700ث ات أداة الدراسة ما ألا (
 يش يق أداة الدراسة. 

                                                           

 .197ك سع د الضيياف &لات ا  ك صspss) معاعبة ال ياانت لس خداـ ألةانمج 1(
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ل ت ف ؾب  ع الدراسة اغبالية م  صبيع اؼب  طارل  ن مةاآا  رلتمع وعّينة الدراسة: .3
كزارة الع ل كال ة ية اال   الية ن الةايضك كقد االس طارات األسةلة األهلية اؼبةمصة م  

عبأتي الم يار لٌيةة غةضية كذل  ط قان للغةض ال م ي  هدؼ ربقيقس م  مبلؿ ال يث 
كال م ل  ثل لل عةؼ للى مع قات األم  األسةم م  ق ل أهل االم صاص ن اإلرشاد 

س طارات األسةلة مةها: ) م  طاران ن لدد م  مةاآا اال51األسةم ك كألل  ق اـ العيةة (
مةآا ألص ات اال   اليك ككفاؽ لبلس طارات األسةلةك كمةآا ذايتك كمةآا الدآ  رة ليلى 

 اؽببلٌك كمةآا هدؼ ال تاملك كمةآا رافدك كمةآا أمليك كمةآا هدكيك  ...إى.
ا اس خداـ العدلد م  األساليب اإلاصا ية اؼبةاس ة  أسالي  ادلعاجلة اإلحصااية: .4

 Statistical Package for Socialخداـ اغبـا اإلاصا ية للعلـ  اال   الية (لس 

Sciences) كاليت لةما ؽبا ام صاران للةما (SPSS كل يدلد ط ؿ مبلاي اؼبقياس .(
) در اتك م افق 3الثبلثي (اغبدكد الدنيا كالعليا) اؼب  خدمة ن ؿباكر الدراسة: م افق (

) در ة كاادةك كن س يل كضع معيار ؼبف اح 1م افق () در  افك غ  2اً اد ما (
ال صييح لليت  للى در ة اس جاألة أفةاد ؾب  ع الدراسة للى أداة الدراسة (االس  انة)ك 

)ك كم  مثىَّ لت ف ط ؿ الفئة 2=  1-3ا ا اب اؼبدل ؼب   ايت االس جاألة كه  (
ةات أفةاد ؾب  ع ) ل ضح معيار اغبت  ل قدلّ)ك كاعبدكؿ (0.66=  2/3ل اكم (

 الدراسة للى أداة الدراسةك كهت ا أص ح ط ؿ اػببلاي آ ا للي:
 ) ي زلع للفئات كفق ال درج اؼب  خدـ ن أداة ال يث ؼبقياس ليتةت الثبلثيّ دكؿ رق  (      

 
 كألعد ذل  ا ا اب اؼبقاليا اإلاصا ية ال الية:      

ا ص الطخصية كال ظيفية ألفةاد الدراسةك كربدلد لل عةؼ للى اػبص (التكرارات والنس  ادلئوية)
 اس جالت أفةادها ذباه ل ارات ااكر الة ي ة اليت ي ض ةها أداة الدراسة.

كذل  ؼبعةفة مدل اريفاع أك البفاض اس جالت أفةاد الدراسة ل  ااكر  " Meanادلتوسط احلسايب " 
نس لفيد ن يةييب ااكر ا ب أللى م  س  الة ي ة (م  س  أك م  سشات الع ارات)ك مع العل  أب

 ا ايب.
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لل عةؼ للى مدل اكبةاؼ اس جالت أفةاد الدراسة  "Standard Deviation"االضلراف ادلعياري 
لتل ل ارة م  ل ارات م غ ات الدراسةك كلتل ؿب ر م  ااكر الة ي ة ل  م  سشها اغب ايبك كلبلاظ 

ت ن اس جالت أفةاد الدراسة لتل ل ارة م  ل ارات م غ ات أف االكبةاؼ اؼبعيارم ل ضح ال ط 
الدراسةك إً  انب ااكر الة ي ةك فتل ا اقرتألت قي  س م  الصفة يةآات االس جالت كالبفض يط  ها 

 ألا اؼبقياس.
 ربليل البياانت وتفسَتها

سعت ه ه الدراسة إً ال عةؼ للى اؼبع قات اال   الية كاالق صادلة كاألمةية اليت يع ؽ األم        
األسةم م  ك هة نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات اال   الية للةايضك كل يقيق ه ه األهداؼ 

للى ليةة م  سي   مبلؿ ه ا الفصل اس عاض ما أسفةت لةس ن ا ج الدراسة اؼبيدانية اؼبش قة 
اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات اال   الية للةايض كذل  م  مبلؿ ال عةؼ للى مصا ص ليةة 

 الدراسةك كللي ذل  اإل األة ل  ي اؤالت الدراسة كربليل الة ا ج .
 
 

                          أواًل: خصااص أفراد الدراسة:
 أفةاد الدراسة كفق اؼب غ ات  ) ي زلعْ دكؿ رق  (                        
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) ي زلع أفةاد الدراسة كفقان ل عض اؼب غ اتك ايث أف الة  ة األآي م  ْل ضح اعبدكؿ رق  (
%)ك ألية ا أف الة  ة األآي م  أفةاد الدراسة آانت أل اره  54.9أفةاد الدراسة آان ا م  اإلانث (

 ؼب  سة ات مياهت  م  أآثة م  سةة إً %) ك ن اا آانت الة  ة األآي1ك45سةة فأآثة( 40
%)ك ايث أف الة  ة األآي م  أفةاد الدراسة م  مؤهله  ما     37.3أقل م  أرألعة سة ات (

%) كه ا ال ة ع ن أفةاد الدراسة م  ايث اؼبؤهل العل يك كسة ات اػبيةك كالع ةك كاعبةاك 45.1(
 ال اقع ألطتل  يد م  مبلؿ ميهت .كه ا سيعشي إثةاين للدراسة؛ لقدرهت  للى كصف 

 اثنياً: ادلعوقات االاتماعية اليت تعوق الشعور ابألمن األسري  
لل عةؼ للى اؼبع قات اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن        

مةاآا االس طارات األسةلة دبدلةة الةايض ا ا اب ال تةاراتك كالة ب اؼبئ لةك كاؼب  سشات اغب األيةك 
ر اؼبع قات اال   الية اليت كاالكبةافات اؼبعيارلةك كالةيبك الس جالت أفةاد الدراسة للى ل ارات ؿب  

يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة ك ايت الة ا ج آ ا 
 ل ضيها اعبدكؿ ال اٌ:

) اس جالت أفةاد الدراسة للى ل ارات ؿب ر اؼبع قات اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  ٓ دكؿ (
 رل  ن مةاآا االس طارات األسةلة مةي ة يةازليان ا ب م  سشات اؼب افقةاألسةم م  ك س نظة اؼب  طا

 
كم  مبلؿ الة ا ج اؼب ضية ألبله ل ضح أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة م افق للى اؼبع قات       

اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة  
)ك كيف ة يل  الة يجة مدل أتث  اؼبع قات اال   الية ن ربقيق األم  األسةم 2.59 س  ا ايب(دب 
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اؼب  ثلة ن أسل ب ال ةطئة اال   الية الصارمةك أك إصاألة أاد أفةاد األسةة لألمةاض اؼبامةةك كيدُ 
أنبية االه  اـ  م   ل اػبدمات: ال علي يةك كالصييةك ...إى ن اجمل  عك آ ا آطفت الة ا ج ل 
 لل ةطئة اال   الية كااله  اـ أل  لية األسةة ك رفع م   ل اػبدمات ال علي ية كالصيية.

كم  مبلؿ الة ا ج اؼب ضية ألبله ل ضح أف هةاؾ يفاكت ن م افقة أفةاد الدراسة للى اؼبع قات       
اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة 

 (م افق/  م افق إً ايث يةاكات م  سشات م افق ه  للى الع ارات ما ألا الثبلثي كالل اف يط اف إً
اد ما) للى أداة الدراسة فبا ل ضح يقارب ك هات نظة أفةاد الدراسة ا ؿ مدل أتث  اؼبع قات 

 اال   الية للى األم  األسةم.
كل ضح م  الة ا ج أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة يط  إً (م افق) للى صبيع ل ارات ؿب ر       

ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات اؼبع قات اال   الية اليت يع  
 األسةلة كاليت ا يةيي ها يةازليان ا ب م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة (م افق) آال اٌ:

) كهي" أسل ب ال ةطئة اال   الية الصارمة " لؼبةي ة األًك م  ايث 5 ايت الع ارة رق  (      
ـ)  2013) ك كه ا ل فق مع دراسة (الشيارك2.86دراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (م افقة أفةاد ال

اليت ي صلت إً العبلقة ال فاللية ن ال ةطئة اال   الية ألا االىلي كاألألةاي كلبلق ها لألم  األسةمك 
 ايث أف األم  األسةم لي   لل ةطئة ال فاللية كليا الصارمة.

) كهي" إصاألة أاد أفةاد األسةة لألمةاض اؼبامةة " لؼبةي ة الثانية م  ايث 3(  ايت الع ارة رق       
) كيف ة ه ه الة يجة أف م  ألا اؼبع قات 2.86م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق  دب  س  (

ةك كه ه اال   الية األآثة أتث ان ن ربقيق األم  األسةم ه  إصاألة أاد أفةاد األسةة لألمةاض اؼبامة
الة يجة ي فق مع فةضيات نظةلة الدكر اليت يط  إً اري اط دكر الفةد  ألعدد  ال ةظي ات كاألا اؿ 
اال   الية فإصاألة أاد األفةاد لألمةاض اؼبامةة قد لع قس ل  أداي دكرةك كم  مث وبدث الطع ر ألعدـ 

 األم  األسةم ل   د ملل ن مةظ مة األدكار .
) كهي" يدُ م   ل اػبدمات: "ال علي يةك الصييةك ...إى ن اجمل  ع " 12رق  (  ايت الع ارة       

)ك كيط  ه ه الة يجة 2.84لؼبةي ة الثالثة م  ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (
ك هة  أبف أتث  يدُ م   ل اػبدمات ال عل ية كالصيية ن اجمل  ع ن لدـ ربقيق األم  األسةم م 

نظة اؼب  طارل  لؼبةاآا االس طارلةك آ ا ل ضح م  الة يجة ال األقة أف األم  األسةم مةي   
ـ) اليت ي صلت إً 2016لل ةظي ات اال   الية األمةلك كي فق ه ه الة يجة مع دراسة (اغب يين ك

رها مع قان م  مع قات ان طار األمةاض اؼبعدلة "اليت أتيت آة يجة ل دُ م   ل اػبدمات الصيية" كال  ا
 األم  األسةم.
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) كهي" إدماف أاد افةاد األسةة شةب اؼب تةات" لؼبةي ة الةاألعة م  ايث 11 ايت الع ارة رق  (      
 ).2.80م افقة أفةاد الدراسة ألدر ة م افق كدب  س  (

ة اػبام ة م  ) كهي " الشبلؽ كما لرتيب م  انفصاؿ ال الداف " لؼبةي 2 ايت الع ارة رق  (      
 ).2.71ايث م افقة أفةاد الدراسة ألدر ة م افق دب  س  (

) كهي" الفه  اػباطئ ؼبفهـ  الق امة لةد ألعض األزكاج" لؼبةي ة ال ادسة 13 ايت الع ارة رق  (      
 ).2.69م  ايث م افقة أفةاد ليةة الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (

هي" ألعض العادات اليت يعد العةف مقياسان للة  لة" لؼبةي ة ال األعة ) ك 14 ايت الع ارة رق  (       
 ).2.63م  ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (

) كهي" مةكج األـ للع ل" لؼبةي ة الثامةة م  ايث م افقة أفةاد الدراسة 7 ايت الع ارة رق  (        
 ).2.63لليها ألدر ة م افق دب  س  (

) كهي" إدماف أفةاد األسةة للى ألةامج ال  اصل اال   الي" ال اسعة م  9 ايت الع ارة رق  (         
 ).2.55ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (

) كهي" إدماف أاد أفةاد األسةة اؼبخدرات" لؼبةي ة العاشةة م  ايث 4 ايت الع ارة رق  (         
 ).2.53الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (م افقة أفةاد 

) كهي" فقداف العا ل "م ت"  لؼبةي ة اغبادلة لطة م  ايث م افقة أفةاد 1 ايت الع ارة رق  (
 ).2.51الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (

اسة ) كهي" هجةة رب األسةة" الثانية لطة م  ايث م افقة أفةاد الدر 6 ايت الع ارة رق  (         
). كال ش  أهنا مةي ة م أمةة كقد ية ع إً قلة لدد هجةات أرلب 2.45لليها ألدر ة م افق دب  س  (

 األسة ن الةايضك ايث أهنا العاص ة كم  اؼبدف اليت لها ة إليها.
) كهي" اػبيانة الاك ية م  أاد الشةفا" لؼبةي ة ق ل األم ة م  ايث 10 ايت الع ارة رق  (

)ك كل ضح م  الة يجة ال األقة أف اػبيانة 2.35الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  ( م افقة أفةاد
الاك ية م  أاد الشةفا يع ي م  ألا اؼبع قات اال   الية األقل أتث ان ن ربقيق األم  األسةمك كيعاك 

 الشةؼ األمة.ال ااثة ه ه الة يجة إً أف اػبيانة الاك ية م  أاد الشةفا ربدث لػبفاي دكف لل  
) كهي" ال فةقة ألا األألةاي ن ال عامل" لؼبةي ة األم ة م  ايث م افقة أفةاد 8 ايت الع ارة رق  (       

)ك كيط  يل  الة يجة إً أف اؼبع ؽ اال   الي 1.92الدراسة لليها ألدر ة م افق إً اد ما دب  س  (
األألةاي ن ال عاملك كيعاك ال ااثة الة يجة إً أف قد  األقل أتث  ن ربقيق األم  األسةم ه  ال فةقة ألا

 لت ف ن الغالب م  ل  اصل مع اؼب  طارل  ه  أرلب األسة كليا األألةاي.
 اثليناً: ادلعوقات االقتصادية اليت تعوق الشعور ابألمن األسري 
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لل عةؼ للى اؼبع قات االق صادلة اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن        
مةاآا االس طارات األسةلة دبدلةة الةايض ا ا اب ال تةاراتك كالة ب اؼبئ لةك كاؼب  سشات اغب األيةك 

ر اؼبع قات االق صادلة اليت كاالكبةافات اؼبعيارلةك كالةيبك الس جالت أفةاد الدراسة للى ل ارات ؿب  
يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة ك ايت الة ا ج آ ا 

 ل ضيها اعبدكؿ ال اٌ:
) اس جالت أفةاد الدراسة للى ل ارات ؿب ر اؼبع قات االق صادلة  اليت يع ؽ ربقيق ٔ دكؿ (       

اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة مةي ة يةازليان ا ب م  سشات  األم  األسةم م  ك س نظة
 اؼب افقة

 
 

م  مبلؿ الة ا ج اؼب ضية ألبله ل ضح أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة م افق للى اؼبع قات 
االق صادلة اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلةك 

)ك كيف ة يل  الة يجة مدل أتث  اؼبع قات االق صادلة ن ربقيق األم  األسةم 2.54( دب  س  ا ايب
اؼب  ثلة ن ألشالة العا لك كيةاآ  الدل ف للى األسةة كفقةهاك آ ا آطفت الة ا ج ل  أنبية االه  اـ 

 لعبانب االق صادم لؤلسة حبيث لع ل للى ربقيق األم  األسةم.
بلؿ الة ا ج اؼب ضية ألبله ل ضح أف هةاؾ يفاكت ن م افقة أفةاد الدراسة للى اؼبع قات كم  م        

االق صادلة اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة 
م افق إً ايث يةاكات م  سشات م افق ه  للى الع ارات ما ألا الثبلثي كالل اف يط اف إً (م افق/  

اد ما) للى أداة الدراسة فبا ل ضح يقارب ك هات نظة أفةاد الدراسة ا ؿ مدل أتث  اؼبع قات 
 االق صادلة  للى األم  األسةم. 
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كل  ا م  الة ا ج ألضاى أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة يط  إً (م افق) للى صبيع ل ارات        
ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا  ؿب ر اؼبع قات االق صادلة اليت يع ؽ

 االس طارات األسةلة كاليت ا يةيي ها يةازليان ا ب م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق آال اٌ:
) كهي" ألشالة العا ل" لؼبةي ة األًك م  ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها 1 ايت الع ارة رق  (      

)ك كيعاك ال ااثة ه ه الة يجة إً أتث  ألشالة العا ل ن ربقيق األم  2.90دب  س  (ألدر ة م افق 
األسةم م  ك هة نظة اؼب  طارل ك إذ يع ي م  أآي اؼبع قات االق صادلة اليت ي ا س األسة ن ربقيق 

ات ـ) اليت ي صلت إً أف أه  مع ق2016األم  األسةم. كه ه الة يجة ي فق مع دراسة (اغب يينك
 األم  األسةم هي ال شالة.

) كهي" يةاآ  الدل ف للى األسةة " لؼبةي ة الثانية م  ايث م افقة أفةاد 5 ايت الع ارة رق  (       
) كيف ة ه ه الة يجة إً أتث  الدل ف كيةاآ ها للى األسة 2.80الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (

لل  ار أف يةاآ  الدل ف لطتل لامل ضغ  كي ية للى  حبيث يطتل لا قان م  ربقيق األم  األسةم
 األسةة فبا  علها يطعة ألعدـ األم  كاػب ؼ م  اؼب  ق ل.

) كهي" فقة األسةة " لؼبةي ة الثالثة م  ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها 2 ايت الع ارة رق  (       
ةة كفاللي س ن لدـ ربقيق األم  )ك كيط  ه ه الة يجة دكر فقة األس2.60ألدر ة م افق دب  س  (

ـ) اليت ي صلت إً 2012األسةم م  ك هة نظة اؼب  طارل . كه ه الة يجة ي فق مع دراسة (سلي اف ك
 ك  د فةكؽ ذات داللة إاصا ية ن در ة أتث  الفقة للى األم  األسةم.

ةي ة الةاألعة م  ايث ) كهي" ال ضخ  االق صادم "اريفاع األسعار" لؼب4 ايت الع ارة رق  (       
 ).2.47م افقة أفةاد الدراسة ألدر ة م افق كدب  س  (

) كهي " ك  د فج ة ألا ما لش ح إليس الفةد ماداين كألا ما وبصل لليس ن 7 ايت الع ارة رق  (       
). كل  ا م  2.41ال اقع" لؼبةي ة اػبام ة م  ايث م افقة أفةاد الدراسة ألدر ة م افق دب  س  (

) اصلت للى مةي ة م أمةة م  ألا اؼبع قات االق صادلة اليت يع ؽ 7لة يجة ال األقة أف الع ارة رق  (ا
األم  األسةمك كقد لت ف ذل  سيادة قي  العدؿ كاعبااي دبقدار اعبهد ن ظل ال ش رات اليت يطهدها 

 اؼب لتة.
لؼبةي ة ق ل األم ة م  ايث  ) كهي" لدـ ام بلؾ األسةة ل ت  مبل  "3 ايت الع ارة رق  (        

)ك كيف ة ه ه الة يجة أف لدـ ام بلؾ األسةة 2.41م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (
لل ت  اؼببل   لع ي م  ألا اؼبع قات االق صادلة األقل أتث ان ن ربقيق األم  األسةم. كذل  قد لت ف 

 ةاهةة كاريفاع األسعار أمة ن غالة الصع ألة.أل  ب أف ام بلؾ اؼب ت  ن ظل الظةكؼ ال
) كهي" أتمة لجلة ال ة ية االق صادلة" لؼبةي ة األم ة م  ايث م افقة 6 ايت الع ارة رق  (        

)ك كقد لت ف ذل  أل  ب لدـ ال لي 2.20أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق إً اد ما دب  س  (
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أم  اجمل  ع االق صادم مةي   أبم  األسةة كه ا ما أآدت للية  أبنبية ال ة ية االق صادلةك ايث إف
 ـ).2016دراسة (اغب يينك

 رابعاً: ادلعوقات األمنية اليت تعوق الشعور ابألمن األسري 
لل عةؼ للى اؼبع قات األمةية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا         

دلةة الةايض ا ا اب ال تةاراتك كالة ب اؼبئ لةك كاؼب  سشات اغب األيةك االس طارات األسةلة دب
كاالكبةافات اؼبعيارلةك كالةيبك الس جالت أفةاد الدراسة للى ل ارات ؿب ر اؼبع قات األمةية ك ايت 

 الة ا ج آ ا ل ضيها اعبدكؿ ال اٌ:
األمةية اليت يع ؽ ربقيق األم   ) اس جالت أفةاد الدراسة للى ل ارات ؿب ر اؼبع قات8 دكؿ رق  (

 األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة مةي ة يةازليان ا ب م  سشات اؼب افقة

 
م  مبلؿ الة ا ج اؼب ضية ألبله ل ضح أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة (م افق) للى اؼبع قات        

م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلةك دب  س   األمةية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم
)ك كيف ة يل  الة يجة مدل أتث  اؼبع قات األمةية ن ربقيق األم  األسةم اؼب  ثلة ن 2.51ا ايب (

اريفاع معدالت اعبةيبةك كدكر الف اد كما لرتيب لليس م  ي زلع غ  لادؿ لثةكةك كألضان ظه ر اؼبةظ ات 
ة.  كم  مبلؿ الة ا ج اؼب ضية ألبله ل ضح أف هةاؾ يفاكت ن م افقة أفةاد الدراسة للى اإلرهاألي

اؼبع قات األمةية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة 
افق/ م افق إً ايث يةاكات م  سشات م افق ه  للى الع ارات ما ألا الثبلثي كالل اف يط اف إً (م  

اد ما) للى أداة الدراسة فبا ل ضح يقارب ك هات نظة أفةاد الدراسة ا ؿ مدل أتث  اؼبع قات األمةية 
 للى األم  األسةم.
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كل ضح م  الة ا ج أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة يط  إً (م افق) للى صبيع ل ارات ؿب ر         
م  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلة اؼبع قات األمةية اليت يع ؽ ربقيق األ

 كاليت ا يةيي ها يةازليان ا ب م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق آال اٌ:
) كهي" اريفاع معدالت اعبةيبة" لؼبةي ة األًك م  ايث م افقة أفةاد 4 ايت الع ارة رق  (       

) كيعاك ال ااثة ه ه الة يجة إً مشة اريفاع معدالت 2.61دب  س  ( الدراسة لليها ألدر ة م افق
اعبةيبة للى اجمل  ع ألطتل لاـ كاألسةة ألطتل ماص لل  ارها مت ف أساسي لل ج  عك كه ه الة يجة 

 ـ) ايث ي صلت الدراسة إً أف األم  األسةم مةي   أبم  اجمل  ع.2016ي فق مع دراسة (اغب يين ك
) كهي" الف اد كما لرتيب لليس م  ي زلع غ  لادؿ لثةكة" لؼبةي ة الثانية م  6 ارة رق  ( ايت الع       

) كيف ة ه ه الة يجة أف م  ألا 2.47ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (
  لادؿ للثةكةك اؼبع قات األمةية األآثة أتث ان ن ربقيق األم  األسةم الف اد كما لرتيب لليس م  ي زلع غ

كيف ة ال ااثة ه ه الة يجة أبف الف اد كما لرتيب للية هبعل األسةة غ  قادرة للى يل ية اا اهتا ن 
 ظةكؼ يمةة كلادلة فبا لؤدم إً إلاقة شع رها لألم  األسةم.

) كهي" ظه ر اؼبةظ ات اإلرهاألية" لؼبةي ة الثالثة م  ايث م افقة أفةاد 3 ايت الع ارة رق  (       
)ك كيط  ه ه الة يجة أبف أتث  ظه ر اؼبةظ ات اإلرهاألية 2.39الدراسة لليها ألدر ة م افق دب  س  (

 لالاع األم  الداملي للدكلةك كم  مث لةعتا ذل  للى األسةة.
) كهي" ضعف م   ل األم  العاـ ن ألعض اؼبةاطق" لؼبةي ة الةاألعة م  5الع ارة رق  (  ايت       

 ).2.33ايث م افقة أفةاد الدراسة ألدر ة (م افق( ك(دب  س ) (
) كهي " يفاق  الشا فية كما لرتيب لليها م  ناالات" لؼبةي ة اػبام ة م  2 ايت الع ارة رق  (       

). كاصلت ه ه الع ارة للى مةي ة م أمةة ن ع 2.27ة ألدر ة م افق دب  س  (ايث م افقة أفةاد الدراس
) اليت ي صلت إً أف الةاالات مع ؽ م  مع قات 2016ما كه ه الة يجة ال ي فق مع دراسة (اغب يينك

 األم  األسةمك كيير ذل  ال ااثة للى ام بلؼ ؾب  ع الدراسة.
ر اؼبؤس ات العقاألية ذباه اؼب    ا لل ل ث ال يئي" ) كهي" ضعف دك 7 ايت الع ارة رق  (        

)ك كه ه 2.18لؼبةي ة ق ل األم ة م  ايث م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة (م افق دب  س ) (
ـ) اليت ي صلت إً أف ال ل ث ال يئي لعد مع قان م  2016الة يجة ال ي فق ألضان مع دراسة (اغب يينك

 ير ذل  ال ااثة ن ام بلؼ ؾب  ع الدراسة.مع قات األم  األسةمك كي
) كهي" اغبةكب ن ال لداف اجملاكرة" لؼبةي ة األم ة م  ايث م افقة أفةاد 1 ايت الع ارة رق  (         

)ك كيف ة ال ااثة ه ه الة يجة لريفاع م   ل 2.12الدراسة لليها ألدر ة (م افق إً ادما دب  س ) (
 األم  العاـ ن اؼب لتة.

 النتااج والتوصيات
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 أواًل: نتااج الدراسة
أ ةلت الدراسة الةاهةة م  أ ل ال ق ؼ للى اؼبع قات اال   الية كاالق صادلة كاألمةية اليت يع ؽ األم  
األسةم م  ك هة نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلةك كقد ط قت الدراسة للى ليةة مت نة م  

آا االس طارات األسةلة للةايضك كقد أسفةت الدراسة ل  لدد م  الة ا ج يبت  ) م  اؼب  طارل  ن مةا 51(
 ذآة أنبها ن ض ي ال  اؤالت اليت طةا ها الدراسة في ا للي:

ما اؼبع قات اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا  التساؤل األول:
أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة يط  إً (م افق) للى اؼبع قات االس طارات األسةلةؤ ايث ايضح 

اال   الية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلةك دب  س  
)ك كيف ة يل  الة يجة مدل أتث  اؼبع قات اال   الية ن ربقيق األم  األسةم اؼب  ثلة ن 2.59ا ايب(

ل ب ال ةطئة اال   الية الصارمةك أك إصاألة أاد أفةاد األسةة لألمةاض اؼبامةةك كيدُ م   ل اػبدمات: أس
ال علي يةك كالصييةك ...إى ن اجمل  عك آ ا آطفت الة ا ج ل  أنبية االه  اـ لل ةطئة اال   الية كااله  اـ 

ليت ا يةيي ها يةازليان ا ب م افقة أفةاد الدراسة أل  لية األسةة ك رفع م   ل اػبدمات ال علي ية كالصييةك كا
 لليها ألدر ة م افق آال اٌ:

 إصاألة أاد أفةاد األسةة لألمةاض اؼبامةة. .2 أسل ب ال ةطئة اال   الية الصارمة. .1
يدُ م   ل اػبدمات: ال علي يةك  .3

 كالصييةك...إى ن اجمل  ع.
 إدماف أاد افةاد األسةة شةب اؼب تةات. .4

الفه  اػباطئ ؼبفهـ  الق امة لةد ألعض  .6 كما لرتيب م  انفصاؿ ال الداف.الشبلؽ  .5
 األزكاج.

ألعض العادات اليت يعد العةف مقياسان  .7
 للة  لة.

 مةكج األـ للع ل. .8

إدماف أفةاد األسةة للى ألةامج ال  اصل  .9
 اال   الي.

إدماف أاد أفةاد األسةة  .10
 اؼبخدرات.

لة اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا ما اؼبع قات االق صاد التساؤل اليناين:
االس طارات األسةلةؤ ايث ي ا أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة (م افق) للى اؼبع قات االق صادلة اليت يع ؽ 

)ك 2.54ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا االس طارات األسةلةك دب  س  ا ايب (
كيف ة يل  الة يجة مدل أتث  اؼبع قات االق صادلة ن ربقيق األم  األسةم اؼب  ثلة ن ألشالة العا لك كيةاآ  
الدل ف للى األسةة كفقةهاك آ ا آطفت الة ا ج ل  أنبية االه  اـ لعبانب االق صادم لؤلسة حبيث يع ل 

 قة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق آال اٌ:للى ربقيق األم  األسةمك كاليت ا يةيي ها يةازليان ا ب م اف
 يةاآ  الدل ف للى األسةة. .2 ألشالة العا ل. .1
 ال ضخ  االق صادم "اريفاع األسعار". .4 فقة األسةة. .3
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ك  د فج ة ألا ما لش ح إليس الفةد ماداين  .5
 كألا ما وبصل لليس ن ال اقع.

 لدـ ام بلؾ األسةة ل ت  مبل  . .6

  االق صادلة.أتمة لجلة ال ة ية  .7
ما اؼبع قات األمةية اليت يع ؽ ربقيق األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةاآا  التساؤل الينالث:

االس طارات األسةلةؤ أف أفةاد الدراسة م افق ف ألدر ة يط  إً (م افق) للى اؼبع قات األمةية اليت يع ؽ ربقيق 
)ك كيف ة 2.51آا االس طارات األسةلةك دب  س  ا ايب (األم  األسةم م  ك س نظة اؼب  طارل  ن مةا 

يل  الة يجة مدل أتث  اؼبع قات األمةية ن ربقيق األم  األسةم اؼب  ثلة ن اريفاع معدالت اعبةيبةك كدكر 
الف اد كما لرتيب لليس م  ي زلع غ  لادؿ لثةكةك كألضان ظه ر اؼبةظ ات اإلرهاأليةك آ ا آطفت الة ا ج ضةكرة 

الدكلة ل قليل اريفاع اعبةيبةك كاليت ا يةيي ها يةازليان ا ب م افقة أفةاد الدراسة لليها ألدر ة م افق   سعي
 آال اٌ:
الف اد كما لرتيب لليس م  ي زلع غ   .2 اريفاع معدالت اعبةيبة. .1

 لادؿ لثةكة.
ضعف م   ل األم  العاـ ن ألعض  .4 ظه ر اؼبةظ ات اإلرهاألية. .3

 اؼبةاطق.
الشا فية كما لرتيب لليها م  يفاق   .5

 ناالات.
ضعف دكر اؼبؤس ات العقاألية ذباه  .6

 اؼب    ا لل ل ث ال يئي.
   اغبةكب ن ال لداف اجملاكرة. .7

 ربدايت األمن األسري ةاثنياً: تقدمي تصور مقًتح دلوااه
 ػػػػػاي ال صػػػػػ ر اؼبقػػػػػرتح ألةػػػػػاي للػػػػػى الة ػػػػػا ج الػػػػػيت ي صػػػػػلت إليهػػػػػا الدراسػػػػػة ألطػػػػػأف ربػػػػػدايت األمػػػػػ          

األسػػػػةمك كقػػػػد ل ضػػػػ   ال صػػػػ ر اؼبقػػػػرتح مػػػػا لة غػػػػي أف يتػػػػ ف لليػػػػة األسػػػػةة ن اجمل  ػػػػع ل ع ػػػػق الطػػػػع ر لألمػػػػ  
عك كذلػػػػ  مػػػػ  لػػػػدل األفػػػػةاد ايػػػػث أف الطػػػػع ر لألمػػػػ  لعػػػػد مػػػػ  أهػػػػ  اغبا ػػػػات ال طػػػػةلة الػػػػيت يشلػػػػب اإلشػػػػ ا 

 مبلؿ لدة لةاصة كهي:
 ايػػػػث ي  ػػػػد ؾب  لػػػػة مػػػػ  الع امػػػػل ييػػػػيٌر كضػػػػع يصػػػػ رو مقػػػػرتحو ؼب ا هػػػػة مررررربرات التصررررور ادلقررررًتح :

ربػػػػػػدايت األمػػػػػػ  األسػػػػػػةم كهػػػػػػي : الطػػػػػػع ر لألمػػػػػػ  األسػػػػػػةم  لعػػػػػػد مشل ػػػػػػان مػػػػػػ  اؼب شل ػػػػػػات اإلن ػػػػػػانية الػػػػػػيت 
لةػػػػػػػد "ماسػػػػػػػل "ك كاألثػػػػػػػة اإلهبػػػػػػػايب  يشلػػػػػػػب إشػػػػػػػ اع ألعػػػػػػػض اغبا ػػػػػػػات الف ػػػػػػػي ل  ية كفقػػػػػػػان ؽبػػػػػػػـة االا يا ػػػػػػػات

الػػػػػ م لرتآػػػػػس شػػػػػع ر الفػػػػػةد لألمػػػػػ  األسػػػػػةل للػػػػػى نف ػػػػػة كاجمل  ػػػػػعك كالعبلقػػػػػة االري اطيػػػػػة ألػػػػػا األسػػػػػةة كاجمل  ػػػػػع 
 فصبلح األسةة لةعتا للى صبلح اجمل  ع.

 :لةشلػػػػػػق ال صػػػػػػ ر اؼبقػػػػػػرتح مػػػػػػ  اقيقػػػػػػة مفادهػػػػػػا "أف األمػػػػػػ  كاألمػػػػػػاف  منطلقررررررات التصررررررور ادلقررررررًتح
دك كلل  ػػػػار أف األسػػػػةة هػػػػي الل ةػػػػة األساسػػػػية لل ج  ػػػػع كمػػػػ  مبلؽبػػػػا لػػػػ   إلػػػػداد الػػػػةشي اػػػػق مطػػػػةكع لؤلفػػػػةا

كإشػػػػػ اع اا ػػػػػاهت  كال سػػػػػي ا اا يا ػػػػػات األمػػػػػاف " فاألسػػػػػةة اآلمةػػػػػة هػػػػػي األسػػػػػةة الػػػػػيت ي أسػػػػػا ألػػػػػاكاج يمػػػػػ  
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شػػػػةلي كم تػػػػػافئ ا   اليػػػػان ي  لػػػػػ  ألػػػػس مق مػػػػػات مطػػػػرتآة ماصػػػػػة ألي ل  يػػػػة كثقافيػػػػػة كف ػػػػي ل  ية كاق صػػػػػادلة 
ك كمػػػػ  مػػػػبلؿ ربقيػػػػق األمػػػػ  األسػػػػةم يبتػػػػ  إرسػػػػاي ق الػػػػد ؾب  ػػػػع )1(لػػػػة كلاطفيػػػػة لبلسػػػػ  ةار كاالسػػػػ قةار ماد

 كالي كيم .
  :لهػػػػػدؼ ال صػػػػػ ر اؼبقػػػػػرتح إً ربقيػػػػػق األمػػػػػ  األسػػػػػةم مػػػػػ  مػػػػػبلؿ لػػػػػدد عناصرررررر التصرررررور ادلقرررررًتح

 م  اؼبؤس ات كهي:
 األسرة: . أ
 م لقػػػػػػـ  للػػػػػػى لةاصػػػػػػة مطػػػػػػةآة ألػػػػػػا .إرشػػػػػػاد اؼبق لػػػػػػا للػػػػػػى الػػػػػػاكاج لبلم يػػػػػػار الاكا ػػػػػػي ال ػػػػػػلي  الػػػػػػ1 

الػػػػػػاك ا حبيػػػػػػث لقلػػػػػػل مػػػػػػ  اػػػػػػدة ال ػػػػػػ ية ألػػػػػػا أفػػػػػػةاد األسػػػػػػةةك كمػػػػػػ  مث ربقيػػػػػػق االسػػػػػػ قةار كاألمػػػػػػ  األسػػػػػػةمك 
كلطػػػػػػػػارؾ فيهػػػػػػػػا: اعب عيػػػػػػػػات الػػػػػػػػيت يقػػػػػػػػدـ ألػػػػػػػػةامج ال أهيػػػػػػػػل لل ق لػػػػػػػػا للػػػػػػػػى الػػػػػػػػاكاجك كمةاآػػػػػػػػا االس طػػػػػػػػارات 

 األسةلة. 
للػػػػى لغػػػػة اغبػػػػ ار اؼبطػػػػرتؾ مػػػػ  مػػػػبلؿ ضبلػػػػة إلبلنيػػػػة .ال  ليػػػػة أبسػػػػاليب ال ةطػػػػئة اال   اليػػػػة القا  ػػػػة 2

لطػػػػػارؾ فيهػػػػػا ر ػػػػػاؿ الػػػػػدل  كاؼب خصصػػػػػا ألطػػػػػؤكف األسػػػػػةةك كيطػػػػػارؾ فيهػػػػػا كسػػػػػا ل اإللػػػػػبلـ ألضػػػػػان اؼبخ لفػػػػػةك 
 كاؼبؤس ات الدلةية كيطةؼ لليها كزارة الع ل كال ة ية اال   الية.

ت االق صػػػػػػػادلة كاال   اليػػػػػػػة . إقامػػػػػػػة دكرات يدرل ػػػػػػػة ألرلب األسػػػػػػػةة لتيفيػػػػػػػة ال غلػػػػػػػب للػػػػػػػى األزمػػػػػػػا3
الػػػػيت ي ا ههػػػػا األسػػػػةة دكف أتثػػػػ  للػػػػى آيػػػػاف األسػػػػةة كاسػػػػ قةارها كلقػػػػـ  هبػػػػا أسػػػػاي ة للػػػػ  اال   ػػػػاع كاػبدمػػػػة 
اال   اليػػػػػػة كللػػػػػػ  الػػػػػػةفا مػػػػػػ  مػػػػػػبلؿ ألػػػػػػةامج يدرل ػػػػػػة يقػػػػػػدمها اعب عيػػػػػػات اؼبعةيػػػػػػة لألسػػػػػػةة كربػػػػػػت إشػػػػػػةاؼ 

 كزارة الع ل ك ال ة ية اال   الية.
 التعليمة:ب. ادلؤسسات 

. أف ي ضػػػػػػػػػ   اؼبةػػػػػػػػػاهج الدراسػػػػػػػػػية فصػػػػػػػػػ الن اػػػػػػػػػ ؿ ال ةػػػػػػػػػاي ال ػػػػػػػػػلي  لؤلسػػػػػػػػػةة القػػػػػػػػػا   للػػػػػػػػػى ال  ػػػػػػػػػامح 1
كال تامػػػػػل كال عػػػػػاكف ألػػػػػا أفػػػػػةاد األسػػػػػةة ل ةػػػػػاي لبلقػػػػػات أسػػػػػةلة سػػػػػلي ةك كيقػػػػػـ  لإلشػػػػػةاؼ لليهػػػػػا كزارة ال علػػػػػي  

 الق   اؼبع  لؼبةاهج.
ت كالةػػػػػػدكات اػػػػػػ ؿ األمػػػػػػ  األسػػػػػػةم ؼبعةفػػػػػػة مػػػػػػا .أف يقػػػػػػـ  مؤس ػػػػػػات ال علػػػػػػي  العػػػػػػاٌ إبقامػػػػػػة اؼبػػػػػػؤسبةا2

 هي ربداييسؤ كالع ل للى اغبد مةها ربت إشةاؼ كزارة ال علي .
 ج. ادلؤسسات االاتماعية اخلَتية:

. م الدة أرلب األسة العاطلا ل  الع ل للى إهباد فةص ل ل ي ةاسب مع قدراهت  كمؤهبلهت  1
 األسةم كفق ما أشارت إليس ن ا ج الدراسة.كايث أف األم  اؼبادم مشلبه ل يقيق األم  

 .يقدِ م الدات مادلة ل ي ا اؼب   ل اؼبادم كاال   الي لؤلسة الفق ة.2
 د. ادلؤسسات األمنية يف الدولة:

 .إنااؿ العق لت ألطتل صاـر  للى آل م  ل   ب ن إمبلؿ أم  األسةة كاجمل  ع .1

                                                           

 .6كيعالا االس قةار األسةمك دمحم ضبدافك ص ) الاكاج كألةاي أسةة اىمةة كصيةة1( 
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ةيػػػػػػة ن الدكلػػػػػػة ن القضػػػػػػاي للػػػػػػى الف ػػػػػػاد كاعبةيبػػػػػػة .يعػػػػػػاكف اؼبؤس ػػػػػػات األمػػػػػػةل مػػػػػػع اؼبؤس ػػػػػػات األم2
 .كاإلرهاب

 اثليناً: توصيات الدراسة
 ن ض ي الة ا ج اليت ال  صل إليها ي صي ال ااثة دبا للي:     
  ي لية أرلب األسة أبساليب ال ةطئة اال   الية ال فاللية القا  ة للى اغب ار اؼبطرتؾك دبا ل يح لؤلفةاد

 اؼبادلة كال مادلة ن ظةكؼ يمةة كم  قةة ألعيدة آل ال عد ل  العةف.ال ع   ل  اا اهت  
   ازباذ اإل ةايات التفيلة ألةفع م   ل اػبدمات اال   الية كالصيية كال عل ية ايث أف األم

 األسةم مةي   للظةكؼ اال   الية ايشة لألسة.
 اها االق صادم م  مبلؿ ي ين سياسات ربفيالة يع ل للى دل  كيطجيع أفةاد األسةة لةفع م   

يقدِ فةص ل ل ألرلب األسةك أك سب لل مطارلع األسة اؼبة جةك فبا ل ه  ن اغبد م  اؼبع قات االق صادلة 
اليت يع ؽ شع ر األفةاد لألم  األسةمك ايث أث ت الدراسة الةاهةة كالدراسات ال األقة ألضا ل   د لبلقة ألا 

 األسةم. الفقة كلدـ شع ر األفةاد لألم 
  ازباذ اإل ةايات اؼبةاس ة لةفع م   ل األم  العاـ كؿباكلة اغبد م  اريفاع معدالت اعبةا  ك ايث أف

 األم  األسةم مةي   دب   ايت األم  األمةل.
   إ ةاي اؼبالد م  الدراسات اليت يتطف ل  ربدايت األم  األسةم م  مبلؿ دراسة االة يعاُ م

 فقداف األم  األسةم.
 

 ااع:ادلر 
 سلي افك را د أمب ذ اك قلقيلية ؿبافظة: الغةألية الضفة مشاؿ ؿبافظات ن األسةم األم  للى الفقة أثة -1

 .مصة ك130العدد كاؼبعةفةك القةاية ؾبلة ك)ـ2012(
 . دة كال  زلعك للةطة إشةاقات ك)ـ2003( آ  خانةك مليل ال يد إظباليل اال   اعك لل  أسيا -2
 األندلا ؾبلة ك)ـ2016( اغب يينك لالا صةعايك مدلةة ن ميدانية دراسة: كاؼبع قات اؼبفاهي  األسةم األم  -3

 األندلا.  امعة -كاال   الية اإلن انية للعلـ 
 العةألية اؼب لتة ك)ـ2016( اال   اليةك كال ة ية الع ل كزارة قك1436_ـ2016 لعاـ ال ة م ال قةلة -4

 . الةايض ال ع دلةك
 كالةطةك للش الة الت ب لاي دار ك)ـ1999( الصاوك مصلح اال   اليةك لـ الع مصشليات قام س الطامل -5

 .الةايض
 اػبليلك مدلةة ن ال اسع الصف طل ة م  ليٌةة لدل لألم  للطع ر كلبلق س األألةاي كب  اؼب  ة األسةم العةف -6

 ك1العدد ك14 اجمللد اإلن انيةك العلـ  سل لة ألغاة األزهة  امعة ؾبلة ك)ـ2012( ال  لشيك الةاصة ل د
 .فل شا

 .األردف كال  زلعك لةطة كا ل دار ك)ـ2010( اغب  ك إا اف اؼب قدمةك اال   الية الةظةايت -7
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 .لطةة الثانية الش عة القاهةةك كه ةك مت  ة ك)ـ1998( ال اس ك ل د دمحم ا   اال   اليك ال يث أص ؿ -8
 .مصة طةشاك  امعة لؼبؤلفك ماص نطة ك)ـ2006( كاٌك اؽبادم ل د اال   اليك الفتة اترلخ -9

 ـ)ك الاكاج كألةاي أسةة يمةة كصيةة كيعالا االس قةار األسةمك دار الرتألية اغبدلثةك س راي.2015ضبدافك دمحم زايد ( -10
& ن فل رأليع األسةمك األماف إبدارة ال لي م   ل ن كال ع دايت اؼبصةايت األسة رلت ألا مقارنة دراسة -11

 .مصة ك6 العدد ك30اجمللد ال ش يقيةك للعلـ  اؼبصةلة اجمللة ك)ـ2015( صقةك شي اي
 . الةايض للةطةك الع يتاف ك)ـ2011( الةاي ك ل د اىماؿ& م ل  لدانف اال   اليك ال يث ن ال ااث دليل -12
 .أل كت ك كال  زلع لةطة الةسالة مؤس ة) ـ2005( اىلدم اي كالف كز قام س -13
 .اإلستةدرلة اعبامعيةك اؼبعةفة دار ك)ـ2016( غيثك لاطف دمحم اال   اعك لل  قام س -14
 مةهجيةك حب ث سل ة ك)ـ2002( ا  ك لات& الضيياف سع د كspss ألةانمج لس خداـ ال ياانت معاعبة -15

 .الةايض
 .أل كت ل ةافك مت  ة ك)ـ1982( ألدكمك زآي أضبد اال   اليةك العلـ  مصشليات معج  -16
 .الةايض سع دك اؼبل   امعس مشاألع ك)هػ1422( الصغ ك دمحم صاو اال   اليك اإلاصاي ن مقدمة -17
 كال  زلعك ألةطة الطق م مت  ة ك)ـ2009( اػبشيبك اغب يد ل د سل ل اؼبعاصةك اال   اع لل  ن نظةة -18

 . الةايض
 اغبداثةك ألعد ما إً ال ضعية الةظةلة م  ال ش يقية مباذ ها كألعض اذباهاهتاك يصةيفاهتاك: اال   اع لل  نظةايت -19

 .الةايض كال  زلعك للةطة الاهةاي دار ك)ـ2012( الغةلبك ل دالعالا
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 من اخلطب املنربيّة" ذبليات األمن األسري يف اخلطاب ادلسجدي " دراسة ميدانية لعينة

 د/عينمان الطي  
 اعباا ة-يب ألتة أللقالد يل  اف امعة أ

 
 مقدمة:

األساسية لل ج  عك كاألم  األسةم الضام  ل عادة األب كاألـ كاألألةاي كلعد إف األسةة هي الة اة     
 لامبل مه ا ن اس قةار اجمل  عك فاألسةة ماضعة لل فالل ألا أفةادهاك فإما أف لت ف ه ا ال فالل إهباأليان 

دد اس قةار ف ص ح أسةة مةلضة هت ف  قدـ األسةة كية ج أألةاي صاغباك كإما أف لت ف ه ا ال فالل سل يان 
 اجمل  ع كآياف أم  الدكلة. 

ل م ؤكلية ربقيق األم  األسةل لطارؾ فيها اجمل  ع دبؤس ايس كأنظ  س اال   الية. ألل ل عدٌ  آ ا أفَّ      
لل اي اال   اع م  أصياب  ااً   انب أمةل آدكر الدل  كلبلق س لال   اع األسةلك ايث نظة 

لةكح اعب الة فه  لعي ل  ال   د اعب عي لؤلفةاد  الةظةة ال ظيفية اً الدل . لل  اره ذب يداى 
فبارس س اعب عية زبلق يقارل ألا أفةاد اعب الة كيع ل للى إهباد االة ركاية نف ية  كاعب الاتك آ ا أفَّ 

ة الةافد الدلين اإلسبلميك ال م ل ةاكؿ كلعاه آل شؤكف كل جلى ه ا االه  اـ اؼب يا ن كفة 1مطرتآة.
األسةةك ن ـب لف اعب انبك كا ؿ أدؽ ال فاصيلك في ا لةي   أل أسيا األسةة كيت لةهاك كطةلقة إدارهتاك 
كربدلد مةلشة اغبق ؽ كال ا  ات أللضا هاك كمعاعبة اؼبطاآل كالعق ات اليت قد ي ا ههاك كيعالا 

 كضبال ها م  ال فت  كال صدع. م قعها ن اجمل  عك

لةكح اعب الة كاؼب جد كال م هب  ع فيس اؼب ل  ف ل أدلة  كم  ألا أه  اؼبؤس ات اليت سبثل ذب يدان     
صبلة اعب الة آل لـ  لإلضافة اً صبلة اعب عة اليت يعد كا ب إسبلمي كال م لل قي فيس اؼب ل  ف  

مشال ي اصليا لم يازك كلصةف  ك اؼبةيم آل أس  ع لبلس  اع اػبش  ا كالصبلة كايث يبثل اػبشاب 
 أث  اؼب اشة للى اؼب لقيك كذل  ؼبا لس م  أتث ات للى فئات لةلضة فب  ض   اػبشالت ذات ال

ك فه  مشاب ك كثقافيان ك كا   اليان ل لق نسك كآ ا ل داليايس اؼبخ لفة للى شيٌف مةااي اغبياة لقداين 
 . لتها اً يبن اغب  لة اللغ لة كالق ة الةمالة   م   ةك ل    ألصفيت الي مي كالدا  ك كيت   أنبي س ألضان 

كؽب ا فإف دراسة لبلقة اػبشاب اؼب جدل لألم  األسةل ل  لـا ربدلد العةاصة اؼبت نة لفةكع     
آاألم  الثقان كاألم  الفتةم كاألم    يدمل ن ينطتل ألةي لة اػبشاب كاألم  األمةل اليت 

 االق صادمك ل دامل اغباصل أليةه ا 
 

                                                           
 2ك ص2011ك 21مةآا اؼبعل مات كدل  ازباذ القةار كرقة حبثية رق  رق ك : أضبد ل د زالدكقيم التنمية يف اخلطاب الديٍت ادلعاصر أ1
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 :اإلشكالية-1
ك جمل  ع م اضيع ؽبا لبلقة  اؼب جدم ككاؼب ج د ن مشب اعب عة  اػبشابىب ي ال يث قدرة     

للرتألية األسةلة للى يع يق ال ادة كال  اس  ك م  مبلؿ ال ع   ل  اسرتاييجية ي اصلية كألةا ية ض   
الفاللا اؼبؤس ا لة ق األسةم ككالقدرة للى ال صدم ؼب ا ل ال فت  اال   الي ككالقدرة للى 

ع اؼب  جدات اليت فةض ها الع ؼبة الثقافية كمص صا مع ألةكز الفة دانية ال تيف م
)l‟individualisme(  اليت يطدد للى فتةة االس قبلليةك كال  اد الفةد للى نف س ن ازباذ قةارايس

كه ا ما سالد للى ال أث  ن اال   اع األسةم كلل اٌ للى كظا ف كمهاـ األسةة آ ؤس ة 
 ا   الية.

ف ه ا لت  م  رب ؿ الدل  إً لقيدة شخصيةك كمه ا لت  م  طغياف اعب انب اؼبادلة للى اياة     
ال لةظة إليس أل صفس  األفةادك فالدل ال طةك فإف الدل  يب ل  سلشة كق ة رمالة ل   م  مبلؽبا ال أث  للى 

قداتك ل ةيها األفةاد ألقدر ما لةظة إليس أل صفس مطالة كرم ز كمع  مق لة ألةا ية ربت  الةاس م  للً 
كاعب الات ن لق ؽب ك فه  لاي م  اؼبعاُ كالةم ز اعب عيةك اليت رب ؿ اػبيات كاؼب ض لات ذات الشاألع 

1القدسيك م  لاي القداسة اً فبارسات اغبياة الي مية.
 

دبا وب لس م   اؼب جدمل ال  آاف رهاف للى اؼبؤس ة الدلةية ال قليدلة (اعبامع) ل  طةلق مشاهبا     
لتل ناالات ال فت  أل جالئيك إً رااب أفق  م ض ليان  ك نقيضان ال ةطئة األسةلةق ة رمالة اذباه 

 ال عالش األسةمك ن إطار إمةاج  اذب لل  اصل كاالن  اي اعب الي.
فإً أم اد اس شاع اػبشاب اؼب جدم ن يةسيخ لقي  األم  األسةم. ن ظل ال يدايت اليت ي ا س 

 ةطئة األسةلةؤ ماهي ذبليات كادكد األم  األسةل ن ألةية اػبشاب اؼب جدلؤال 
 فرضية البحث:-2

كسيلة م  كسا ل ال  لي  ال م لع ل للى أتسيا م ألة األم   اؼب جدم الدلين يبثل اػبشاب    
ا ية الى الثقان ألا ثة ين م علقة لألم ال م لشةح يدامل ألألعاد مةآ ة ي اه  ن يفالل ألي كك األسةل

ك  كاؼب  ثل ن أتما اؼب ارد  اإلسبلميةك كاألم  االق صادمالفتةم اغبامل لل ة عية الدلةية  كاألم كالتُ 
كالعيش اؼبطرتؾك ن إطار م تامل  األم  كاالس قةاريعشى لؤلسةة  كاؼب  لامات اليتكاالا يا ات 

 إلقلي ية كاإلن انية.كم فالل ا ؿ اال   اع األسةم مع ركافده الية كأفاقس ا

                                                           
1Element of a sociologique theory of Religion : Berger. P.1990.the sacred canopy New yrk.anchor 
books 
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 من الدراسة: اذلدف- 3
س هدؼ دراس ةا اً ؿباكلة فه  مض  ف ه ا اػبشاب كرهاانيس كادكده لةدما ل ةاكؿ قضااي ذات     

لبلقة ألدالالت األم  االسةل. لقد امرتان آ دمل لدراسة ه ا اؼب ض ع مؤس ة دلةية هي مؤس ة 
يقاـ لـ  اعب عة ق ل الصبلةك كال لعد  اليتكاؼب  ثل ن اػبش  ا  ماؼب جد م  مبلؿ اػبشاب اؼب جد

االم  االسةم ض   الة ق  ه ا االم يار ذباكزا ؼبدامل أمةل أك لفاللا ؽب  أنبي ه  ن فه  كدراسة
كإمبا ه  ؾبةد ام يار ذم ط يعة إ ةا ية ال يبةعةا م  يةاكؿ ـب لف اعب انب األمةل اليت  اؼب جدمك
 .ظ مة اؼب جدلةيطتل اؼبة

 ربديد ادلفاهيم:-4

 ادلسجدي:اخلطاب الديٍت  -

اػبشاب أك اػبش ة م  ق ؽب :" مشب اػباطب للى اؼبةي مشاألة الة ل اػبشيب أم  اخلطاب لغة:-أ
1ا   اػبش ة كماط  س أم ك هت اغبدلث إليس.

 

كن القةيف التِة .كرد لفظ اػبشاب ن م اضيع لدلدة مقةكان دبع  العاة كشدة ال أس كاغبت ة     
  َوفَۡصَل   ٱۡۡلِۡكَمةَ َءاَتۡيَنَُٰه  وَ  وََشَدۡدنَا ُملَۡكهُ   ١٩  » يف قوله تعاىلصفة فصل اػبشاب  الرازيكفقد ف ة 

ـب لف ف ن مةايب القدرة  للى ال ع   ل ا ن الض   كف ةه  م  ل ع ر  "أبف الةاس  2 ٢٠ ٱۡۡلَِطابِ 
لليس الرتييب م  ألعض ال   ه كمةه  م  لت ف قادرا للى ض   اؼبع  كال ع   لةس إً أقصى الغاايت 
..كألف فصل اػبشاب ل ارة ل  آ نس قادرا للى ال ع   ل  آل ما ىبشة لل اؿ ككوبضة ن اػبياؿ 

كهب ا ي ضح أنبية الفةكؽ الفةدلة اليت ي فاكت م   3ىب ل  ألطييك لةفصل آل مقاـ ل  مقاـ. كحبيث ال
 مةسل إً مةسل أمة.

: إلدراؾ مع  الع ارة األوىل أتويليةأما للى اؼب   ل ال  سي ل  ي في   م  مبلؿ قضي ا مه  اك     
كأما 4 لقاك كداللة الع ارةك كقصد اؼب تل  "اللغ لةك كهةا هبب اؼب ازنة ألا ثبلث لةاصة أساسية "فه  اؼب

 لادة ما يت ف م   ةا اػبشابك فإذا آاف اػبشاب مثبل سياسيان  ابلسلطةالقضية الثانية فهي ي علق 
 يت ف ال لشة الدلةية كهت ا. أف يب ل  سلشة سياسيةك كإذا آاف اػبشاب دلةيان  فه  حبا ة إً

الةص ألتل يت لةايس كيطتيبليس اللغ لة ليقدـ نظاما فتةاي  ففي األدأليات ال ي ي ل  يا ل جاكز ادكد
أنس ش تة معقدة م  العبلقات »"مشال فوكو لعي ل   انب معا م  ال اقع اال   اليك كقد لةفس 

                                                           
 128ص  2006عب هةم ل د اؽبادمك اؼبت ب اعبامعي اغبدلث اإلستةدرلة مصة  قاموس علم االاتماع: 1
  202اآللة  سورة السد: لقرآن الكرمي،ا 
 35ك ص2004ك1الت اب اعبدلدك ل ةافك ط ، دارل د اؽبادم أل  ظافة الطهةم :اسًتاتيجية اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية3
 220نفا اؼبة ع ص اسًتاتيجية اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية4
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اال   الية كال ياسية كالثقافية اليت ييز فيها التيفية اليت لة ج فيها التبلـ آخشاب لةش م للى اؽبي ةة 
نس ي لعد ؾبةد لغة فق  كإمبا ي خلل أ-ا ؿ اػبشاب فوكو"  مبلؿ الشةح ال م قدمس "ف  1 .كاؼبخاطة

ال لشةك ألف اػبشاب  للظ اهة اال   الية مص صان  ؾب  ع كلبلق سمعانيس لبلقايس لؼبخياؿ الثقان لتل 
 الية كه ا ه  لبلقة ا   الية ألا فةد أك أفةاد يمةل ك قصد ال أث  لليه  كإآ اهب  معالة كقي  ا  

 ال أث  ن اد ذايس سلشة.

أما لةد دمج اػبشاب للدل  كرأل  ظبة اإلسبلميك فاؼبقص د: اػبشاب ال م لع  د للى مة عية     
إسبلمية ن اؼبخاط ة كلةالى أساسيات الدل ك كلةس  أكل اييس للى أساس القي  كاؼب ادئ اإلسبلمية 

 ةة كاجملادلة لليت هي أا  .الثبلث اؼبعةكفة كهي: اغبت ة كاؼب لظة اغب 

الةايج الفتةم اؼبة ثق ل  الةص ص اؼبت  ألة أك اؼبقةكية أك  ذال "ه   عبد اجلليل أبو اجملدكلعةفس "     
اؼبةق لة م  اؼب ارسة اجمل  عيةك س اي  ا ت ن شتل قةايات كا  هادات فةدلة أك صبالية اياؿ 

كه  ال ياف ال م ل  س  2الةص ص اإلسبلمية اؼب  ثلة للضةكرة كللدر ة األٌك ن كاي (القةاف كال ةة).
 الةاس م ل ا كغ  م ل ا لدل هت  اً االسبلـ كيعالي س ؽب  كيةألي ه  لليس كل ض   لس  اإلسبلـ إً

الفةدلةك كالقضااي  كالعقيدةك كالطةلعة كالع ادة كاؼبعاملةك كالفتة كال ل ؾ كاؼب قف م  اغبياة كاالن اف
3كاؼبادلةك كالةظةلة كالعل ية. اال   اليةك كالةكاية كالقضااي

 

اإلسبلمي دامل اإلطار ال ةي م ال  سي ل  ي كإمضالس لل عاعبة ال أكللية أل صفس   ضع اػبشابلك     
ك ل  ا أنس ل ارة ل   هد ألطةل مالصك ل  ؿ ل لقى الةص ص الرؤية الفيربيةفعبل ا   اليان كفق 

الدلةية ال أسي ية كإلشا ها مع  معا يظهة مصا صس اإلدراآية أل  ثلس كذب ده ن اغبياة الفةدلة 
 ال   الية.كا

كه  أل ال  لع د إً ل لية ال ف   كال يث ن الةص ص كما ي ض ةس م  معاف كم ادئ رب  م     
4اً يةظي  العبلقات اال   الية ألصفة ماصة. كق اناك هتدؼ كأاتاـك كنظ كامة كن اهي أ

 

ا ه  يف   كأتكلل العقل اؼب ل  مع كاعبدلة لل آة أف اػبشاب اإلسبلمي ليا ه  االسبلـك كإمبَّ     
لعل ةا درس ن ال أكلل كلق ؿ لةا "ال أكلل ال لت ف ماطئا إال إذا   ومرتن هيدغر""الدل  آةسالة ظب لس 

نس ال أكلل ال ايد. دبع  لليةا أف ن  اضع إزاي اػبشالت الدلةية اليت نقدمها كأف نع ي أف  أآاف لع قد 
 ه  ن ع م  االس تطاؼك ن ع م  االس طتاؿ كؿباكلة إن اج اؼبع . آل ما نقدمس م  معةفة دلةية

                                                           
 220ك ص2008رسالة اؼب جدك العدد األكؿك اعباا ةك  اىف ،مةزكقي الع ةمراهن اخلطاب ادلسجدي وادلراعية الدينية الوطنية:  1
 23ص 2011اؼبغةب -إفةلقيا الطةؽ ،ل د اعبليل أأل  اجملد ل د العاٌ اارث ذبديد اخلطاب اإلسالمي وربدايت احلداثة: 2
 2ك نفا اؼبة ع: صذبديد اخلطاب اإلسالمي وربدايت احلداثة 3
 221ص  :نفا اؼبة عراهن اخلطاب ادلسجدي وادلراعية الدينية الوطنية  4
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كلاداد اس ث ار اػبشاب كقةاية ل ق معانيس مص صان ن اغبقل الدلينك كي  خدمس اؼبؤس ة الدلةية      
آث انك ألهٌنا يع ي نف ها اؼب ثل الطةلي للدل ك كؽب ا فإٌف أن ب ما ل الد ن ال  اصل مع اؼب دلةا ه  

 .شاباػب

:  ل جٌ د اػبشاب الدلين ن مشب اعب عة لؼب جد ال م آاف ادلفهوم اإلارااي للخطاب الديٍت    
كما لااؿ مةآا يفالل ا   الي لل  ل اك لل قا ه  آٌل مةٌة ن اؼب جد ألداي صبلة اعب عةك كاػبش ة 

 اي فيهاك انهي  ل  ال قا ه  ن اليـ  طبا مةاتك كما لصااب ذل  م  إلقاي دركس أك اس ف اي ه  أ
ه  آل ا لقدمس اؼب جد م  أل اؿ لل ية ي ٌ  صياغ ها لغ اين  اؼب جدماإلماـ؛ فبٌا لدؿ للى أٌف اػبشاب 

هاك فبٌا لهدؼ إً م  مش ة اعب عة إً درس اعب عة إً الدركس اؼبخ لفة اؼب علقة لؼبةاس ات كغ  
 سلشة دلةية . ال أث  الم بلآسإاداث ن ع م  

يؤكؿ ألةا إً ربدلد مؤشةات األم   اؼب جدمكهت ا فإف آل ؿباكلة يص   إً ربدلد اػبشاب     
الثقانك األم  الفتةمك األم   أفةلسك آاألم  سي ا ن ماصك الاألسةل ألطتل لاـ كفةكلس ألطتل 

 االق صادم. اى.

 :سسة الدينيةادلؤ  -

 ادلؤسسة-

إذف اؼبؤس ة لغة مط قة 1: مط قة م  الفعل أسا ال م ه  الدار ألين ادكدها كرفع م  ق الدها.لغة-أ
 لط  إً هيتل م ين. أل ال ك معينم  فعل لعين ال ةاي كهي 

فهي ؾب  لة الق الد القان نية اليت ي ةاكؿ ذات اؼب ض ع كال ظا فك كيطتيل م يدان : اصطالحا-ب
2.كمةظ ان مة قان 

 

الدكؿك ن العاي اإلسبلمي ن التث  م   آ  ا س ايلع ت دكرا سياسيا   ادلؤسسة الدينيةكلل  ار أف     
 ماصك ل ال يبت  ربدلد أألعاد ه ه اؼبؤس ةك للى أهنا هيتل يةظي ي هةميك كؽبا رب لل ماٌ  ل ال 

أم هيتل  للىلصح لةا أف نشلق ي  ية اؼبؤس ة الدلةية لليهاك ل   د العةاصة االرألعة ال ا ب ي فةها 
3ل ي لل اؼباٌ.ال ةظي ك اؽبدؼ االس  ةارلة كا هي:يةظي ي ل ةش ق لليس ي  ية مؤس ةك كه ه العةاصة 

 

القا   ف لليها م   اؼبةظ ةك ل ً  اال   اليةإذ يع ي مؤس ة ذات ن ق م  اؼبعالة كاألدكار     
التث  م  األسئلة الةها ية اؼب صلة لغبياة  للىكيقدِ اإل الت الضةكرلة  الدل ك ل  ف اؼب خصصا ن 

دباهية العبلقة دبا ه  غييب  لؼب دلةا. لل ايت ربي  الدني لة كالدلةية. لإلضافة إً الثقافة الدلةية ال

                                                           
 8ص  1978ك دار الطةكؽ أل كت ل ةاف 22ط  ،ال   اُ فؤاد كيمةكف منجد الطالب: 1
 10ك ص1982الشليعة لش الة كالةطة كال  زلعك أل كتك ، دارإظباليل غااؿ القانون الدستوري والنظم السياسية: 2
 1261ك ص 1968كمت  ة اؽببلؿ لش الة كالةطة كال  زلعك ، دارأضبد لشية هللا القاموس السياسي: 3
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" كماهي العبلقة اؼببل  ة اليت لة غي أف يقـ  ادلقدسربدلد اؼبقص د ألػ" اإلن افك كآ ال مقدسك كألا 
1ألا اؼبقدس.

 

أك ألةاي دامل الة يج اال   الي آتلك  كيةآي ةف   مبل ما س ق نفه  أف اؼبؤس ة الدلةية ك كادة     
الدكر قد يؤدلس اؼبؤس ة ن إطار رظبي مهيتل الق الد ك الق اناك فبا  كهادفا كه ايلعب دكرا اي اين 

ادكد اؼب ؤكلياتككال ظا فكك اؼبهاـ اؼبخ لة ؽب  كفبارس ها ألطتل  ال ااـ كهبعل األفةاد ال ل  لة   ف إليها
ت  اؼبؤس ة الدلةية م  أداي رسال ها ذات األألعاد ط يعيكك ن إطار م  الةظاـ ك االن ظاـ ال م يبِّ 

كهى سبثل ن ع ماص م  اؼبؤس اتك اليت ال هتدؼ إً الةألح اؼبادم فهي اؼبخ لفة للي ال  س األفضل ك
مادلة ألل م   ات رمالة ؾبةدة ككيت   رظب يها ن يتليفها م  طةؼ سلشة  اق صادلةات ال ية ج م  

 لل  ارها زبضع ل لش ها ك مةاق  ها لإلنفةاد -الدكلة
لل  اره اؼبتاف ال م هب  ع فيس الةاس موضوع حبيننا: ادلسجد كم  ألا اؼبؤس ات الدلةية اليت هي      

 صبعة.فةكضة آل لـ  ل أدلة الصبلة اػب ا كالصبلة اؼب

 األمن األسري: -
2لةل إأل  مةظ ر أف األم  ه  ضد اػب ؼ كاألمانة ضد اػبيانة  األمن لغة:-أ

 

كمار ياك كلعةؼ أبنس أتما آياف الدكلة كاجمل  ع ضد األمشار اليت هتددها دامليا  اصطالحا:-ب
يعي ل   كالغاايت اليتل يقيق األهداؼ  اق صاداين كا   اليان مصاغبها كهتيئة الظةكؼ اؼبةاس ة  كأتما

ل  ال  ن  األم ك ن يجةكللى الةغ  م  ك  د ي ال  ألا ال ااثا ألطأف يعةلفات 3الةضا العاـ ن اجمل  ع 
أف  ل ال عةلفات لؤلم  يتاد ي فق ن  إليسك إاللة  ي  ال م آل دراسة أك اغبقل اؼبعةن  ط يعة كام بلؼ

 كاؼب  ق ل.كق ع أم متةكه ن اغباضة  كال تيةةك كلدـ االط ئةافك  لع  ؾب لها للى أف يعةلف األم
 

 األسرة: -

اليت لة  ب إليها اإلن اف  هي الةااية اللغ لةفاألسةة م  4أهل الة ل كأهل اؼبةأة  : هيلغة األسرة-أ
اغبياةك كاغب الةك العط ة اليت ي فة ألفةادها س ل  آةفهاك كاألسةة هياليت لعيش ن   كهي أنثى)(ذآة أك 

 افةدها.ألا  كالرتأليةك كال ضام 

                                                           
 215ص  1981مت  ة غةلب مصة  ،زلداف ل د ال اقيعلم االاتماع الديٍت: ) 1
 60: األ  مةظ ر أأل  الفضل صباؿ الدل ك دار الفتة لش الة كالةطة أل كتك صه)1312لسان العرب ( 2
ضب د أل  فا ا اغببلىفك رسالة ما ي رت ن لل  اال   اعك  امعة انلف العةألية للعلـ   دور خط  ادلسااد يف تعزيز األمن الفكري: 3

 10ك ص 2015األمةيةك آلية العلـ  اال   الية كاإلدارلةك ق   لل  اال   اع سةة 
  54ك ص1979ك1ال طةية لةطة كال  زلع اعباا ةك ط ، الشركةللى أل  هادلة كامةكفقاموس اجلديد لطالب:  4
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 كأطفاؿك أكأبهنا راألشة ا   الية م  زكج كزك ة " أواربون ونيمكوف"لعةفها آل م  اصطالحا:-ب
األقاربك  كاألافادك كألعضي  ع كيط ل اعبد  اطفاؽباك كقدزك ة مع  أطفالسك أكم  زكج دبفةده مع 

.هةا يشةح م الة 1أف لت ن ا مطرتآا ن معيطة كاادة مع الاك ة أك الاكج أك االطفاؿ . للى
ل  إ   اع  الةاه كهل يبت  أف ن  ا ل اليـ  كن ه ا  األسةم دبع ال ي الت اليت طةأت للى ال ةاي 

  األسةلؤأسةل ل ض   أسةة ن كلة كأسةة فب دة أـ أف هةاؾ أشتاؿ  دلدة م  اال   اع 

كل ا م  مبلؿ ال عةلفات  أسرةكالثانية آل ة  األمنل ت ف م  آل  ا األًك  األمن األسري: -ج
ي ف   األم  ألتل معانيس ه   -لؤلم  األسةلال األقة لتل ة األم  كآل ة أسةة ل   كضع يعةلف 

م أمشار ك كي ف  األم  لع  ضبالة األسةة م  أم ال داي للى اياة أفةادها كفب لتاهتا م  أكأألعاده
هتددهاك كأف لطعة أفةاد األسةة لالط ئةاف كفيت ف ؽب  دكر كمتانة ن اجمل  ع ككيبارس ف آل اق قه   

 كؽب ا2.ال ياسية كاالق صادلة ..اى ن أم  كيمافك كال لطعةكف أبم هتدلد لتياف األسةة أك أاد مةها
إنطا هاك كاق ؽ ككا  ات آل فةد فيهاك أم  األسةة  كربدلد كظا فها كأدكارها كأرآاف شةكط  دلعِّ 

كأساليب الرتأليةك كأساليب م ا هة األزمات كاؼبطتبلت داملهاك ه  اؼبعجاة التيل اليت ربقق االندماج 
 اال   الي كال ادة ال طةية.

االسةة ال  اػبار يك كأم  كاألم  الدامليكنباك األم   م  االسةم لقـ  للى  انا أساساكاأل     
األسةل لةي   لألم   كفب لتاهتاك كاألم إال م  مبلؿ اافظة للى اياة أفةاد األسةة ل يقق 

االق صادمك سي ا ن فةكلس آاألم   ماصك الفةكلس ألطتل  لاـك أككلؤثة كل أثة ألس ألطتل  اال   الي
3.كاألم  الصييك كاألم  ال ياسيك كاألم  الثقان. اى

 

  ؾب  لة آ  ة م  اؼبعجاات اؼبادلة كاؼبعة لة كن مقدم ها معجاة كلعل الفااص لئلسبلـ هبده ل ض    
القةيف التِة أللفظسك كما يض ةس م  لغة معجاة كلقيدة كاضية لق لها العقل ال لي  كالفشةة ال  لةك 
كما ل ض ةس م  أاتاـ كض األ  كقي  كلبلقات كأمبلقيات كسل آيات يض   األم  األسةم 

 تل الةاس دامل ادكد ؾب  ع أم  لدكلة.كاالق صادم كاال   الي ل
ل   يفتيتس ؼبعاعبة م ض ع الدراسة ((أبنس  كال م س ؼ األسرى:أما ادلفهوم اإلارااي لألمن       

كاؼب علق لل ةطئة اال   الية كلبلقة اؼبتانة  األم  الطامل عب يع   انب اغبياة االسةلة اؼبادلة كاؼبعة لةك
أنس لط ل أم  االسةة ن صبيع اعب انب الثقافية كاال   الية  كالدكر لؼب ؤكلية اال   الية لإلضافة إً

                                                           
 90ك ص1980لقاهةةك مت  ة الةهضة اؼبصةلة ك، ال د ال اقي زلدافرة والطفولة: األس 1
دراسة ميدانية ن مدلةة صةعايك  امعة االندلاك للعلـ   ،لالا أضبد صاو انصة اغب يينادلقومات ادلعوقات: -األمن األسرى ادلفاهيم 2

 171ك ص 2016سةة 10اجملل د 12ال قةيةك ؾبلة االندلاك اؿ لدد
 171ك نفا اؼبة ع: صادلقومات ادلعوقات-من األسرى ادلفاهيماأل3
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الفتةلة كالدلةية. اى كأف سبارس اق قها ن أم  كأماف كه ه اعب انب يطتل مةظ مة كاالق صادلة ك 
 سةة.األ م تاملة ألم 

 ربديد مفاهيم الفئات ادلتعلقة بفئات التحليل اليت يتفرع منها األمن األسرى:-5

 األمن الينقايف: -
أقرتف إس ع اؿ مفهـ  األم  الثقانك دبيبلد ظاهةة الع ؼبة ن فجة لقد ال  عيةات م  القةف      

كأل اٌ سيت ف لس أتث  للى الثقافات 1اؼباضيك كه  اقرتاف ن أف الع ؼبة أن جت ثقاف ها العاألةة لليدكد 
  الثقافية اليت ا ال فاه  ا ؽبا ال قليدلة فبا هبعل هةاؾ قلق ه اييت يفةضس الع ؼبةك كاػب ؼ م  فقداف القي

 يطتل اؼب يد ال م يل ف ا لس اعب الة. كاليت

اؼبفهـ  مع  ألةا يانك يةاآ يانك إف ا  ةا األم  الثقان مةادؼ ن الداللة  كم   هة أمةل لت  ب   
 ل يقيق اإلش اع ال ايت م  اغبا ات الثقافية.

ي ف  اا اهتا للى اإلن اج كالرتاآ  كمغال ة الةدرة كاػبصاصة أم  الثقافة هب ا اؼبع ك ه  قدرهتا للى      
كاغبا ةك كرفع مشة اػب ؼ م  العجا كفقداف القي  الثقافية كالةمالة اليت ذبيب ل  مشالب اجمل  ع 

كال كؽك إف دافعي س ن ه ا اغباؿ إ األيسك كسبثل نداي ل يقا لةطد ال ش ر كال قدـ  كالفتةك كال  داف
2  أ ل االم  العاـ كالطامل لل ج  ع.كاالألداعك كم

 

فه  ضبالة اػبص صيات الثقافية اؼبطتلة لله لة اليةك أك ما  أما ادلفهوم اإلارااي لألمن الينقايف:     
اؼب  جدات اليت فةض ها الع ؼبة الثقافية ألشةؽ إهباألية.  عم يعارؼ لليس اجمل  ع م  قي  كمعالةك كال تيف
 .  أم اافظة للى الى كاالنف اح للى التُ 

 األمن الفكري:  -

 ه  ي صيف اؼبهددات كاألمشار كاؼبصادر كاألس اب اليت يؤدم اً ها القةالات الفتةلة أك الث األت    
كالدلةية لؤلم  ال طينك كال ياسات العامة كاال ةايات العقدلةك كاؼبق مات األمبلقية كاال   الية 

كالةطاطات غب الة اؼبةظ مة العقدلة كاالمبلقية القي ية م  آل فتة شاذ أك مةيةؼ أك مع قد ماطئ 
3 هة ذال  ألتل ال  ل كال سا ل.اكم  

 

ل  كالعبلقات ه  ضبالة افةد األسةة م  صبيع اؼب ادلفهوم االارااي لألمن الفكري: فيما يتعلق اب    
اافظة للى  اال   الية الغ  س لة اليت هتدد األم  الفتةمك كرأل  ـبة ات ال   يس الدلين كال علي ي ن

 الفتة كيةشيد ال ل ؾ كفق ض األ  اؼبة عية الدلةية االسبلمية.

                                                           
 07ك ص03/06/2009ك1530ل د اإللس للقالاك  ةلدة ال ط  اإلمارات اؼب يدةك اؿ لد مفهوم األمن الينقايف: 1
 08ك نفا اؼبة ع: صمفهوم األمن الينقايف 2
 رسالة ما ي رت ن لل  اال   اع  ،ىفانظة ضب د أل  فا ا اغببل دور خط  ادلسااد يف تعزيز االمن الفكري: 3
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 من االقتصادي:األ -

ه  أف يبل  اؼبةي ال سا ل اؼبادلة اليت سبتةس م   "األم  االق صادمك ا ب مةظ ة األم  اؼب يدة      
 أف وبيا اياة م  قةة كمط عة م  مبلؿ إم بلؾ ما لتفي م  الةق د إلش اع اغبا ات األساسية كهي

لط ل يداأل  اغب الة  االق صادمأم أف األم  1كالةلالة الصيية األساسية كال علي . البل ق الغداي اؼبأكل
  اف لليص ؿ للى اا ايس األساسية كض اف اغبد األدَ ؼب   ل اؼبعيطة.يؤهل اإلن كالض اف اليت

كاؼب  لامات اؼبادلة اػباصة لألسةةك  االا يا اته   أما ادلفهوم اإلارااي لألمن االقتصادي:     
اليت لتفلها اإلسبلـ للفاللا اؼبطتلا للة ق االسةلك م  دمل لا ليك كطةؽ آ ب اؼباؿ م   هةك 

كالعدؿ ن اؽب ةك  كنفقة الاك ة حبضانة الشفلكم   هة امةل آل ما ه  مةي   للقي ة اؼبالية اػباصة 
 فقة كال شالة كال   ؿ كغ ها.لل يافظة للى االس قةار العا لي م  ال

 
 اإلاراءات ادلنهجية لدراسة -
 ادلتبع: ادلنهج-1

يع  د الدراسة للى اؼبةهج ال صفي ال يليليك كه  مةهج للجأ اليس ال ااثك ايث لت ف للى لل      
ال اقع أبألعاد ك  انب الظاهةة اليت لةلد دراس ها كلع  د للى دراسة ال اقع أك الظاهةة آ ا ي  د ن 

ل  طةلق صبع ال اث ق اؼب علقة لؼبطتلة كيف    كآ يان  كله   أل صفها كصفان دقيقا كلعي لةها آيفيان 
2الة ا ج كال ص ؿ اً اس ة ا ات.

 

آ ا ه  م ضح ن نص   اؼب جدمكقد اس عةةا هب ا اؼبةهج ن ه ه الدراسة ل صف مض  ف اػبشاب     
ل  يك كألضان ال  دان للى اؼبةهج الت ي نظةان لش يعة اؼب ض عك اػبش ةك كربليلس كفق إطار نظةم س سي  

كذال  م  أ ل إلشاي داللة إاصا ية لل  غ ات ال اردة ن حبثةاك كذال  أل ي لل اؼبعشيات كال ياانت 
 التيفيةك اً ألياانت آ ية م  مبلؿ  دكؿ ال ياانت الةق ية.

 الدراسة: رلتمع-2

ؾب  ع الدراسة ه  مشب اعب عة دب ا د كاللة سيدم أللع اس اعباا ةك حبيث يةاكلت الدراسة      
 لل يليل لددان معيةا م  اػبشب ؽبا لبلقة لال   اع األسةم.

 الدراسة: عينة-3

                                                           
ال ع دلةك كرقة  ،سعيد للى ا   القليشى التخطيط االسًتاتيجي لتحقيق األمن االقتصادي والنهضة ادلعلوماتية ابدلملكة العربية: 1

 .2008قدمت اً: مؤسبة يقةية اؼبعل مات كاألم  ال طينك الةايض 
«http//www.ilo.org/puplic/enlich/protection/ses/info/pupl/ennomicsecuritu.htm» 

 128ك ص1995ك 1دل اف اؼبش  لات اعبامعيةك ط ،ل ار أل ا ش مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية: 2
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ثبلث  ألقيت نه ه اػبشب قد  مشبك كآانت 07مشب صبعة مة قاة م  لدد إصباٌ ل ل      
 مسجد أبوبكر الصديق. كالكوثرمسجد  كاعفربن مسجد عبد  م ا د:

 سبت معاينة خطبها ادلسااد اليت الدراسة)) يوضح عدد اخلط  (عينة 01اجلدول رقم (
 عدد اخلط   ادلسجد 

 03 م جد ل د  أل   عفة 
 02 م جد الت ثة 
 02 أأل ألتة الصدلق 

كألدالة  2017كقد ا إم يار العيةة م  اػبشب اؼبةيلة اليت ألقيت ألفرتات م  الدة مع هنالة سةة       
حبيث آانت اؼبعالةة قصدلة ان قا ية م  ايث ي  ع اؼب اضع اغباملة ألآي قدر فبت  م  اؼبع   2018

 األسةم.كالداللة اليت ؽبا لبلقة لال   اع 
 الدراسة: تقنية-4

م   لةك لقـ  ه ا األسل ب للى كصف مةظ  كدقيق   ل نص ص مت  ألة أك  زلتوى:ربليل       
سي   إم يار اغباالت  الدراسةك ال ممبلؿ ربدلد م ض ع الدراسة كهدفها كال عةؼ للى ؾب  ع  م 

اؼب اضيع  ماهيلةؼ ام ياران للعيةة م  سؤاؿ مفادهك ايث  1 .اػباصة مةس لدراسة مض  هنا كربليلها
فئة اؼب ض ع اليت ي  ح لل عةؼ للى اؼب ض ع اؼبعاه  أل   عق ةا  -  ل لةا.ؤاليت س ؼ يت ف م ض ع 
س اي ما يعلق لػبشب  األسةمكاؼب اضيع اليت ؽبا لبلقة للة ق  كهي اؼبةيلةككال م يشةقت إليس اػبشب 

ادلرأة يف التنشئة  األسري، ومركزيةاآلابء واألبناء يف اإلاتماع  ك كدكرالطفولةاليت ي يدث ل  
 كرصداألطفال، إختطاف  الطالق، وظاهرةإنتشار  الزواج، وظاهرةيتعلق برابط  االسرية، وما

 االسةم.ن يعالا األم   اؼب جدمإً إسهامات اػبشاب  ال ادة اؼبط ةيتةارات 

مدل يض   اػبشب  كهي الدراسةككقد اةصةا للى يصةيف معاُ اػبشب كفق ؿباكر كأهداؼ     
  انب  كهي االق صادمك الفتةمك األم  الثقانك األم لؤلم  االسةل دبيددايس اؼب  ثلة ن األم  

 كل   ال يث ل  دالالهتا كفق الفةضية اؼبشةكاة.   اؼب جدم أليةها ض   اػبشابي دامل في ا 
دبثاألة ل لية يقشيع نص اإليصاؿ  آ ع ك كه كن ض ي هايس الدراسة ق ةا لزباذ كادات ال يليل       

كما ا اغبص ؿ  افرتاضس ما الدل  ل لية اؼبقارنة ألا  الفةضياتك أملةرتؾ مةس فق  ما لس لبلقة خبدمة 
الةص  الفتةةك أك (التل ةك اعب لةك الفقةةكن إطار هايس ال ادة يبت  أف قبد  2ال يقق.لليس م  ل لية 

                                                           
 336ص1996ك1اؼبت  ة األآاديبيةك ط ،اضبد ألدر أصول البحث العلمي ومناهجه: 1
اعباا ةك دار القص ة لةطة  ،سعد س ع ف كافصة  ةادم نهجي يف إعداد ادلذكرات والرساال اجلامعية يف علم االاتماع:الدليل ادل 2

 236ص 2012كال  زلع 
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يل اعب لة ل يدلد القي  كاألاتاـ اليت يقع للى م   ل الةسالة أك للى كادة ربل ال  دانكقد  التامل)
 اػبشاب.

شةلفك يلة قةينية أـ ادلث  لػ:للى إدراج فئات الطتل م  ايث يض   اػبشاب  ال  دانآ ا       
رأل اػبشيب أـ إق  اسك أك قصة ايف ل   ال عةؼ للى ن لية الرتاآيب اللغ لة اليت ل  خدمها  أـ

 اؼب لقا.هتدؼ إً اإلقةاع كااليصاؿ مع  اػبش اي اليت
 
 

 عرض وربليل بياانت الدراسة ومناقشة نتااجها -

لةد يص ي  إلس  ارة ربليل اؼبض  ف ق ةا ألرتميا أهداؼ الةسالة  اؼبةهجية اؼب  عةم  ألا اإل ةايات 
 فئة-3األمن الينقايف،  فئة-2األمن األسرى ، فئة-1 هي:ألفئات ال يليل الة ي ية كه ه الفئات 

 . االقتصادياألمن  فئة-4األمن الفكري 

يةي   كية  ي إً الفئة الة ي ية ن دالل ها  فةليةكرب ها كادات ربليل  يةدرجكآل فئة ر ي ية      
لةض آل فئىة مع الفئات الفةلية اليت ية  ي إليهاك كن ا جها كالقياـ ألع لية ال أكلل  كأهدافها كسي  

 .لليهاال  سي ل  ي كفق اؼبعشيات اصل 

 ) يوضح نتااج ربليل ادلضمون للفئة الرايسة األوىل02اجلدول رقم (
 فئة األمن األسرى

 النسبة ادلئوية التكرار كادات ال يليل 
 %34.69 17 اال   الية الصاغبة أتآيد للى ال ةطئة

 %26.53 13 ألةية الفعل ال  اصل األسةل 

 %38.77 19 اؼب ؤكلية كلبلق ها لؼبتانة كالدكر ض   الة ق االسةم 

 %100 49 اجمل  ع 

 

 

 فئة لٌم األمن االسرى 

 وحدات التحلٌ  

 تأكٌد على التنشئة االجتماعٌة الصالحة

 بنٌة الفع  التواص  االسرى 
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 ) يوضح نتااج ربليل مضمون لفئة األمن األسرى1( البياين رقمالشكل 
  

نبلاظ م  مبلؿ اعبدكؿ  ربليلك ايثلعشيةا إذف ربليل ؿب  ل فئة األم  األسةل ثبلث كادات     
س اي  األسةلكاؼب ؤكلية كلبلق ها لؼبتانة كالدكر ض   الة ق  في ا ىبص %38.77يض   اػبش ة لػ 

 الاك يةكما يعلق دب ؤكلية اآللي اذباه األألةاي أك م ؤكلية الاكج اذباه الاك ة أك العتا الس  ةارلة العطةة 
كااد مةه ا لليفاظ للى  اؼب آلة لتلكه ا ل يدد كفق اؼبتانة كالدكر ال م وب لس آل مةه ا كفق اؼبهاـ 

زبص ال ةطئة اال   الية الصاغبة % 6934. مقاألل قبد األسةم.    نألقاي كاس  ةارلة اإل   اع 
 ف   مبلؿ الدالالت اػبشاب صاغبةككاليت زبضع لرتألية اؼبةالية م  ق ل ال الدل  آي لةطأ الشفل ن أليئة 

مبلؿ يض   ألعض  م  ال ةطئة اال   اليةإألةاز دكر األسةة ن ل لية  اؼبةالية ه إذباه ال ةطئة  اؼب جدم
 الفطرة فأبوا ما من مولود يولد على (( ق لس" ناػبشب   "غبدلث الةس ؿ لليس الصلة كال بلـ 

كه ا دليل للى انبية ال الدل  ن ال ةطئة  ).(روا  البخاري) مجسانه)يهودانه أو ينصرانه أو 
 األسةلة.اال   الية 

م  مبلؿ يفاللس  اال   اليةك كذال حبيث سبثل الع لية اليت م  مبلؽبا ي طتل شخصية الشفل      
األسةة هب ه الع لية م  أ ل إدماج  إ   اليانك كيقـ ال م لعيش فيس ليت ف آا ةان  اال   اليمع اي  

لي س مباذج ال ل ؾ ن يت لةس كيع الثقانطةلق إدماؿ الرتاث  العاـك ل الشفل ن اإلطار الثقان 
اؼبع قدات الطا عة ن نف س فيةطأ مة  الشف لة ن     اليسك كغةسلة  ب  ال ماؼبخ لفة ن اجمل  ع 

1األفتار كاؼبع قدات كالقي  كاؼبعال  اؼبت   ة   مليئ هب ه
 

يشةقت اليس اػبش ة ن إألةاز  كال م%26.53 ن اا قبد ؿبدد ألةية الفعل ال  اصلي ألة  ة      
مص صا لةدما يعرتضه  مطاآل ككضعيات ض   اال   اع  األألةايكال  اصل ألا الاك ا كألا 

لغة اغب ار ايث  نعداـإ يفه  كاألسةلك ايث أتآد ألعض الدارسات أف م  أس اب الشبلؽ ه  لدـ 
" كينَتًا ما نرى صور شىت من الالمباالت، تتم  دالالت اػبش ة اؼب جدلة اليت يط  إً أنس قبد ألعض

ابأللفاظ ودالالت الكالم، وترى الكلمة زبرج من فم ادلرء ال يلقى ذلا ابل دون حوار وتواصل 
 وتفهم، ردبا هوت بُت الزواُت يف مسالك الضياع والرذيلة ".

ألا الفةد كاالمة دا  ا للى أف يت ف العبلقات ال  اصلية ألا األفةاد أم ذلذا أراد "هربرمارس " "     
أساس اللغة اليت شتلت لةده ن قا م  الق الدك اليت ي الد للى ي ليد يع  ات لدر ة أف آل يع   
مصاغ ألطتل صييح لع ي لةصة م  ه ه اللغة كم  مث ال كات القادرة للى اس ع اؿ ه ه ال ع  ات 

                                                           
 123ك د.تك ص3مت  ة الةهضة العةأليةك ط ،ف زلة دايب منو الطفل والتنشئة بُت االسرة ودور احلضانة: 1
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شتلت العبلقات  1  ل كاعب اب لليهايطارؾ ن ل ليات ال  اصل ألهنا ي  شيع ال ع   كفه  اعب
ال  اصلية لةد هةألةمارس ن قا م  الق الد ي الد للى ي ليد ال ع ات ألطتل صييح كإذ أف اؼبةاقطة 
كاإلقةاع كاغب ار ك ألا الاكج كالاك ة كاألألةاي لة ى ركح ال فاه  كااليفاؽ ألا اؼب فاللا كاؼبطارآا ن 

 اغب ار.

 

 ) يوضح نتااج ربليل ادلضمون للفئة الرايسة الينانية 03اجلدول رقم (
 

 فئة األمن الينقايف
 النسبة ادلئوية التكرار وحدات التحليل 

ال لي لؼب غ ات كال يدايت اغبضارلة كأتث ها للى 
 اإل   اع األسةل 

05 83.33% 

 %16.66 01 االن  اي اؽب اييى كيةسيخ قي  ال طةية 

 %100 6 اجمل  ع 

 

 

  الينقايف) يوضح نتااج ربليل مضمون لفئة األمن 02( البياين رقمالشكل 
 
م  اػبشب زبص ال لى % 83.33للجدكؿ نبلاظ  ن  ة  اإلاصا يم  مبلؿ ال عليق        

لؼب غ ات كال يدايت  اغبضارلة كالثقافية كما أادث س م   أتث ات سل ية ن العبلقات األسةلة  م ت 
مةظ مة القي  كاؼبعالة  اؼبطتلة لله لة كثقافة اجمل  ع اعباا ةمك ايث لاعبت ؾب ل اػبشب اؼب جدلة 

كظ اهة مش ة ي اه  ن ملخلة الةظاـ  اؼبخاطة اليت هتدد آياف األسةة ن ألةكز أمباط  دلدة

                                                           
 287ك ص 2005غةدالة ك1الدرا ي زركمى دار ص يي لش الةك كالةطةك ط ادلذاه  الفلسفية الكربى سؤال القيم: 1

0 

2 

4 

6 

 فئة لٌم االمن الثمافى 

 اإلنتماءالهوٌاتى وترسٌخ لٌم الوطنٌة  الوعى بالمتغٌرات الحضارٌة وتأثٌرھا على االجتماع االسرى 
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ككاثة الطاشات  اال   الياألسةل كم  ميانة زك ية اليت ربدث ألفعل م اقع ال  اصل  اال   الي
ال  عية كال صةلة للى يطتيل شخصية الشفل ألفعل اؼب ل بلت كاألفبلـ اليت ربث للى اؼبغامةات 

ل غ ات ن مب  ككظيفة اؼبةأة كن مةك ها إً كاإلاثرة فبا يصةع لة  ذج الشفل العةيف كآ ا م ت ا
"أن أس قش ها ؼبخ لف األدكار ألفعل ال يدلث ك ايث يض ةت ألعض اػبشب ن ه ا الصدٌد ك الع ل 

،أهنا قادرة على  ما أفرزته التغَتات احلضارية كينرة الطالق ألن ادلرأة ابتت أكينر ارأة ابعتمادها
ة إىل الرال، ألن عملها وشهادهتا يعتربان ابلنسبة اليها دبينابة تسَت حياهتا ورعاية أبنااها دون احلاا

"اورلش ابك م عارؼ لليس ك ايث ل ةاكؿ   آل هايس ال غ ات هي دبثاألة ث رة كمشة ضد ماهاالمان " 
"ايث آاف هتدلد الفةد كأسةيس لؼبةض كال فاة اؼب تةة   اإلنساين" يف كتابه رلتمع ادلخاطر عن الواود 

كاك هتدلد اعب الة أل  ب اجملالات كاألكألئة أآي آث ا ن اؼباضي م  اليـ  ككلت  هبب أف نفةؽ ألا 
ذال  كألا داللة اؼبخاطة اليت اري شت مة  ألدالة العصة اغبدلث كلألنبية اؼب االدة ن ل لية ال يدلث 

 1ال دل  كال يقليد . ال لقيدهل  قبااات ال  دف كاغبضارة حبيث أص ح ؾب  ع غال ا ما ية ج 
ايث أف م  مص صيات الثقافية لل ج  ع اعباا ةم ن اإل   اع األسةل لغلب لليس طاألع اجمل  ع      

ة األسة  القةاراتك كمب ذجم  س اترىبيا حبيث يبثل األب ه  ال لشة العليا ن ازباذ  ثقاناألأل م ألفعل 
ؿبلها األسةة الة كلة اليت سب از للفة دانية كضعف الةاأل   كال آز التاؼب  دة اليت لغلب لليها ال ضام  

 األسةل. اال   الي

أادث س ن ألةاي األسةة ه  نقد م  س  األسةلة كماف ةاكؿ اػبشاب اؼب جدم لش يعة ال ي الت       
كالقي   كيث ا كيفعيل اؼبعال إسرتاذبيات ربفظ األسةة م  ال فت ك  الةاه ك ككضعل تيف مع ال ضع 

. الية اؼب عارؼ لليها دكف إغفاؿ التيفية اليت ن عامل معها مع ال افد   التُ 
ايث يض ةت اػبشب اؼب جدلة دالال ت كمعاُ اؽبدؼ مةها االنف اح للى اؼبتاسب اغبضارلة     

قنية نبتكرها أو نشًتيها ألنفسنا وألوالدان لن ربقق مكاس  " أن كل تكنولوايا أو تم  مبلؿ
 مستدامة إال إذا كانت مرتبطة بقيمة اإلنسان، وقيمة اإلنسان هي أخالقه وسلوكه القومي."

هةاؾ ألكؿ مةة ااضة كااد مطرتؾ  اإليصاؿك أص حه ا العاي اؼب طاأل  م  مبلؿ يتة ل  يا  ففي    
أمةك  فتل شع ب أص ح  ار ألطتل م اشة لطعب  كالدلةيةكالعةقية  اعب الات ال طةك آلألا آافة 

سب د أل ةلة غ  م   قة ل ط ل آل شع ب  األرضيةكن م ضع ما ن التةة  اه اازات ربدثأف أم  آ ا
لض   أبم م  األا اؿ  مطرتؾك كالل  ةد إً ماضي  ال اقعيك اله ا اغباضة اؼبطرتؾ  األرضك كلت 

2مةس.يص لت للى ذال  كدكف م افقة  قصدك كدكفألف العاي م يد دكف  لدامطرتآاك كربدم  ق بل 
 

                                                           
يةصبة لبل لادؿك كهةد إألةاهي ك كأل ةت ا  ك دار الةطة اؼبةآا الق مي ، لؾ اكرليش رلتمع ادلخاطر العادلي حبث عن األمان ادلفقود: 1

 22ك ص 2013ك سةة 1لرتصبةك ط
 38ك نفا اؼبة ع: ص ادلفقودرلتمع ادلخاطر العادلي حبث عن األمان 2
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اما خبص ص دالالت اػبشاب اؼب جدل اؼب علقة لل ادة الثانية ا ؿ االن  اي اؽب اييى ن يةسخ قي      
حبيث يبثل يةسيخ لقي   االن  اي ال طين م  مةظ ر اػبشاب اؼب جدل .%16.66اؼب اطةة يقدر ألة  ة 

ال م هبب أف لعي لليس الشفلك لرتسيخ اؽب لة  اجمل  عيأف  األسةة ؽبا  انبية آ  ة ن ربقيق اآلم  
ال طةيةك كه  قي ة أل ق ألتث  كايث  يظهة ذبليايس ن مدمة ال ط  كالدفاع لةس كسبثيلس ن الطع ر 
اعب عي ك م  مبلؿ  ي ظٌيف اؼبةاس ات الدلةية  كال طةية إلآ اب األألةاي العادات كال قاليد اإلهباأليةك 

 ةيةك كية ي ن قل هب  اب ال ط . كيةسخ لدله  اؽب لة ال ط

 فيسك ف  أف اإلسبلـ  عل اب األكطاف م  اإليباف كا  ان شةليان ال  داؿ الشعراوي "كلةل "     
مات دكف أهلس فه   إيبانياك ف  إً األسةة كا  ا  االن  ايم   شهيدك ك علمات دكف كطةس فه  

ال م لعد  اايان م  اإلسبلـ  ككطةسكإً اإلسبلـ  اإلسبلـ العص ية الع ياي إً االن  اي شهيدك كا ؿى 
1.االا  اييبل  القدرة للى  ال مالت   

 

 ) يوضح نتااج ربليل ادلضمون للفئة الرايسة الينالينة04اجلدول رقم (
 فئة األمن الفكري

 النسبة ادلئوية التكرار كادات ال يليل
 %31.25 10 رأل  األم  الفتةم األسةم لل عد الرتأل م كال علي ي 

 %18.75 06 أس اب اكبةاؼ الفتةم

 %34.37 11 ال أآيد للى اؼبة عية الدلةية االسبلمية

 %15.62 05 أنبية اؼبقاصد الطةلية ن اغبفاظ للى االم  االسةم

 %100 32 اجملموع 

 

 

 ) يوضح نتااج ربليل مضمون لفئة األمن الفكري  03( البياين رقمالشكل 

                                                           
 55اؼبة ع ص ، نفسضب د أل  فا ا اغببلىف دور خط  ادلسااد يف تعزيز االمن الفكري: 1
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 فئة لٌم األمن الفكرى 

 أسباب إنحراف الفكري ربط االمن الفكري االسري بالبعد التربوى والتعلٌمً 

 أھمٌة المماصد الشرعٌة فً الحفاظ على االمن االسري التأكٌد على المرجعٌة الدٌنٌة االسالمٌة
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 ا ت معاُ ال أآيد للى اؼبة عية الدلةية اإلسبلمية ن اافظة للى األم  األسةل ألة  ة     
اؼبة عية   اه  اـكم  مبلؿ اػبشب اليت سجلت م  اجمل  ع الى رآات له  اـ الفت ن 34.37%

الدلةية اإلسبلمية مص صا ن نص ص ال أسي ية األًك (الت اب كال ةة ) ن إألةاز متانة اال   اع 
م  اجمل  ع م  أؼبةع ال ق ع ن الاان كاغبةاـ كلل اٌ  األسةل ن اإلسبلـ كطةؽ يطيده ألةلط الاكاجك

على الولد ،فإن الزاين يفكك "أن الزان اناية ايث يض ةت ألعض ل ارات اػبشب  اػبلقياالكببلؿ 
على واه جيعل النسمة ادلَُخلقة منها مقطوعة عن النس  إىل اآلابء والنس   االاتماعيالنظام 

 الزان سببًا لواود الولد عاراًي من العواطف " والتعاضد فكانمعدود من الروابط الداعية إىل التعاون 
أة ن العقيدة اإلسبلمية كك  ات اآللي كب  آ ا يض ةت اػبشب م الة اق ؽ ال الدل  ككمتانة اؼبة 

ككضع ؽبا لبلقة يةاألشية  اؼب جدمألألةاي كك  ات األألةاي كب  اآلليكػ آلها م ا ل يشةؽ إليها اػبشاب 
 لؼبة عية الدلةية اإلسبلمية .

مصادر كأدلة معيةة ل ت ل   إًاإلطار التلي كاألساسي اؼبةهجيك اؼب  ةد  كاؼبة عية الدلةية هي      
 كنقصد لؼبة عية 1.كل بلن  معةفة ما أك إدراؾ ما ل ين لليس ق ؿ أك م هب أك اذباه ل  ثل ن ال اقع لل ان 

الفقهية أم الةافد الدلين اؼبعةن كاؼبؤس ايت ال م ل  قي مةس الع ل الدلين ن اعباا ةك أم ذال  اػبشاب 
يةسيخس ن أذهاف  للىية آ زارة الطؤكف الدلةية كاألكقاؼ كيع ل الدلين ال م ي  ةاه ال لشات الةظب
اغبدلث ل  الفتة الفقهي ن اعباا ة لت ف لألساس ل   الدلةيةك فعةدااللشارت الدلةية لي اؼبؤس ات 

 الدل .اؼبصاو كدري اؼبفاسد ن  الة ازؿك ك لبالفقس اؼبالتي مص صا ن يعاملس مع 

ال طةية كيبلضبت مع اؼبة عية الدلةية ن الفرتة االس ع ارلةك ألٌف قضية الطعب كقد ذبٌ دت اؼبة عية     
اعباا ةم ألدأت ن ال  ل ر كال ش رك كألفعل رابلت اعباا ةلا إً اؼبطةؽك فقد أتثةكا لغبةآة اإلصبلاية 

عية الدلةية كظهةت صبعية العل اي اؼب ل ا اعباا ةلا ل  اج ألا اؼبة  كاليت سادت م  مبلؿ ألبلمها.
كاؼبة عية ال طةيةك كإف آاف ه ا ال لةفي دكر اؼبقاكمات الطع ية أبهدافها اعبهادلة اؼبةيتاة للى أرضية 
ص فيةك فقد آانت مة عية دلةية أآثة مةها كطةيةك كآ ل  دكر اؼبدارس القةينية اليت اق صةت للى 

 لٌة ال طةية كه  اللغة العةأليةك ربفيظ القةيفك كلت  م   هة أمةل اافظت للى أهٌ  مقٌ ـ ن اؽب
كاس  ٌة األمة آ ل  مع صبعية العل اي اؼب ل ا كالرتآيا للى اإلصبلح كيةألية الفةد للى القي  

 الفاضلة....

أما في ا ل علق لألم  الفتةم األسةل كلبلق س لل عد الرتأل م كيعلي ي ف ط  دالالت اػبشب إً       
لدل  ن يلقا اؼبعةن كالعل ي لؤلألةاي كأف اهايس ال ادة مه ة ال  %ايث ا رصد ن 31.25ن  ة 

                                                           
ك 50ؾبلة  امعة أـ القةل لعلـ  الطةلعة كالدراسات اإلسبلمية العدد  سعيد أل  انصة الغامدمك ادلراعية معناها أمهيتها وأقسامها: 1

 369ك هػ ص 1431ر ب 
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"فال تضنوا ال عد ال علي ي ليا اتةاى للى اؼبدرسة كفاألسة ؽبا دكر ن ذال  آ ا يط  ألعض اػبشب 
حدود  التنشئة اجلسدية أو يقتصر على  دعن تنتهيأيها اآلابء و األمهات أن حدود الًتبية 

آ ا يض ةت اػبشب ي اصل ،بل أنتم معنيون أيضَا بتنمية قدراهتم العقلية ."تسجيلهم يف ادلدارس 
ؼبعاعبة ط يعة اؼب   ل  اؼب جدمال الدل  مع اؼبدرسة ؼبةاق ة األألةاي ن ربصيله  العل ي لية قل اػبشاب 

ن األم  ن  الاكا يال علي ي لاك ا كلبلق س لالن جاـ الفتةم .كال ل لدمل ض   ال أهيل 
  اف اعبانب الفتةم كال علي ي لتبل الشةفا اؼبق لا للى الاكاج.اغب 

" الرفاعيمسَتة ايث يةل"      
1
ف ال أهيل الاكا ي ه  ال خشي  ال اع كاإللداد اؼب  ق لليياة الاك ية أ

 دبا لض   ربقيق غاايت إنطا ها كاس  ةارها كهبة ها ال  يةات كاإلهناي الفاشل.

يةاكلت اػبشب اؼب ال  %18.75أما خبص ص أس اب االكبةاؼ الفتةم اليت ربصلت للى ن  ة     
األألةايك اآللي ل  م األعة  اال   اليةك كهتاكفاؼبؤدلة لبلكبةاؼ الفتةم م  أليةها الصي ة كاػبلشة 

  ال شةؼ.ال ازع الدلين ال م لؤدل إً  كضعف

 أتس ت ال تة ل  يا الدل  فتل القد ادت اغبداثة كالةاالات االلدكل  يا اؼب عددة اً يةا ع      
يعدد  اغبداثة إًأدت  الدلةيةك لقدال ل ؾك قل سباسا اؼبعاُ  الم ياراتكالفةدانية كالةاالات العقلية 

م  القلق  أل ال  االة قتالدلةية كملاؼبعاُ كالةؤل كإابلؿ ال ف  ات الدني لة ؿبل ال ف  ات 

).the homeles mindاغبالة اليت كصفها ألة ة للعقل الضاؿ ( هيكاالغرتاب كيل  
2

 

ايث سبثل  %15.62للى االم  االسةل ألة  ة  اافظةنبية اؼبقاصد االسبلمية ن أفي ا ربصلت     
يةالى  ألهنااال  هادلة االسبلمية ك اؼبةظ مةؽبا انبية آ  ة ن  اليتهايس ال ادة م  ألا ال ادات 

كيفعيل اؼبقاصد ن م ئلة ال  لي  م  ق ل  لألسةيعصف  اليتاؼب ا ل  ةمعاعبالضةكرايت اػب ا ن 
الة ب  حبقها كوبفظربفظ الةف س اؼبعص مة م  الق ل إال  األم  ايثكالف حبفظها ل  د ال لاظ 

 العةض م  ال شاكؿ لليس كمدشس كمي ة كوبفظللرتآيا للي ربِة الاان كما لةطأ لةس م  ـباطة كن ا ج 

 .3الفتةلة كال ل   معاعب ها إال خبشاب لقبلُ ال ةقة كاالكبةافاتكوبفظ اؼباؿ م  ربِة 
 

                                                           
اؼبؤسبة الدٌك اػباما: "زكااي م جددة ن العلـ  اإلن انية كاال   الية مفاهي  كيص رات مقرتاة"ك اؼبةآا  ظب ة الةفالي الزوااي:التأهيل   1

 )ك كاؼبةعقد ن رااب  امعة سانت ل لا ال لجيتية.ECRCاألكركيب لل ي ث كاالس طارات أللةدف(
2the homeless mind : Berger.and h.kellner.1974 : consciousness and modernization.newyork : ventage 
books. 

-02-22اؼبغاريب سيدم لق ة أل تةة أايـ  ، ادللتقيل ة م ل د ل د اغب يد االمن الفكري ودور مؤسسات ادلغرب يف إرسااه: 3
 252ك مةط رات كزارة الطؤكف الدلةية كاالكقاؼك ص2010
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 ) يوضح نتااج ربليل ادلضمون للفئة الرايسة الرابعة05اجلدول رقم (
 من اإلقتصادىفئة األ

 ادلئويةالنسبة  التكرار وحدات التحليل 
 %16.66 02 اق ؽ اضانة األطفاؿ كنفقة الاك ة  

 %16.66 02 العدؿ ن اؽب ة ألا االكالد 

 %66.66 08 آ ب اؼباؿ كلبلق س لالس قةار العا للى

 %100 12 اجملموع 

 

 

   اإلقتصادى) يوضح نتااج ربليل مضمون لفئة األمن 04( البياين رقمالشكل 
 

االق صادل نبلاظ الة  ة االآي ألػ لألم  كفق اؼبعشيات اصل لليها م  مبلؿ اعبدؿ اػباص     
هايس  اػبشبك ناالسةل ايث  ا ت دالالت  لألم في ا ل علق ألت ب اؼباؿ كلبلق س 66.66%

كالد ن اؼبصادر الشةؽ الطةلية ن آ ب اؼباؿك كم األعة األ ل دلينك  مةظ رم ا ل م   ال ادةك ي ةاكؿ
 ال مكالد الثةاي الفااش كلبلق س أل ش ع األ اؼب جدميةاكؿ اػبشاب  اؼباؿك آ ال يصل ف فيها للى  اليت

 .اؼبهينقد لةعتا سل ا للى مطةكله  

اؽب ة ألا االكالد  آ ا  ا ت ن ب م  اكلة ألا اق ؽ اضانة الشفل كنفقة الاك ة ك العدؿ ن    
اػبشب ا ؿ اضانة الشفل كنفقة  ألداللةاما في ا ل علق % 16.66 ديا للى ن  ةكقد ربصلت ال ا

اغبق ؽ ه  أم   لل  ارنبايتفل مصلية  الشفل كالاك ة  اليتسبثل م  ألا اعب انب اؼبه ة  فهي الاك ة
إال انس قد يب ةع ل  ألعضه  أل  ب لدـ رب ل األكلياي ؼب ؤكلياهت  اى ....رلالة كاضانة كم اث  م 

ذباه أكالده  ألنس كأل  اطة ك  ده  انيج ل  دقا ق شه ة ككطيش ش اب أك غةلاة شيشانية كاألمة 
 لرتاكح ما ألاككلد ل اس ما  ال طينال ل ملف ا ب إاصا يات أكردها كزلة ال ضام  
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 تأكٌد حك المرأة فً المٌراث  حموق حضانة األطفا  ونفمة الزوجة  

 كسب الما  وعاللته باالستمرار العائللى
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ف ه ه أآد للى أسة اي دكف ا اب ال الدات غ  اؼبصةح هبا آ ا  شةليم ل د غ   1200ك1100
 1الظاهةة يضالفت ألطتل مشةد مبلؿ مةالة سة ات اعب ة ن اعباا ة .

م  مبلؿ مصادق ها  الشفلك كذال آ  ا دبصلية   امان  يً  إهت اليتكيع ي اعباا ة م  ألا الدكؿ     
اؼبطةع أل ةظي  اؼب ا ل اؼب علقة حب الة اق ؽ الشفل اؼبالية ل  طةلق قياـ  الشفلك اكاق ؽ  ايفاقيةللى 

لعشى  اإلسبلمياف يض   اػبشب اؼبةيلة ؼب ا ل مصلية الشفل م  مةض ر ال طةلع  كالطخصيةك آ ا
 الشفل.للى اق ؽ  اافظةانبية آ  ة للى انبية اؼبقدس الدلين ن 

اتاـ شةلية ربفظ لؤلكالد اق قه  كيتفل أفتاف اإلسبلـ اكؿ ما اندل حبق ؽ األكالد ف ضع     
ل ضع نص ص يطةلعية يث ت ن  ه  كيدألة  العل اي اساسان  ازب هارلال ه  مة  كالدهت  ايف ال ل غ ايث 

م  كراي ه ه االاتاـ ضبالة الصغار اإلسبلمي أراد اؼبطةع  لليه ك كقد كاضان ه ك كاإلنفاؽرضال ه  
2م  الضياع.

 

ة كمطةب كرلال مأآللى اق ؽ نفقة الاك ة كي ف  ؽبا صبيع اؼب  لامات م  آ ا اافظ االسبلـ ل    
 كذال  غبفظ آةام ها دكف اؼب الغة م  ق ل الاك ة أم ا ب إمتانية الاكج ألضا 

كاػبشب اؼبةيلة ن ية ؽبا ؼب ض ع اغبضانة كنفقة الاك ة لدمل ض   ي لية اجمل  ع م  ـباطة اليت     
األكلياي ل  اداي الدكر ن ي ف  اؼب  لامات لتبل الشةفا كالعق لت القان نية يةجة ل  لاكؼ 

 كال طةلعية م  كراي ذال .
كهي يصةؼ شةلى الا ها الطةا ع ال  اكلة  اما في ا ىبص ال ادة اؼب علقة ن العدؿ ن اؽب ة    

إألةمت م  ا لهاك ايث كالق انا ال ضعية كنظ ت اات ها كفق ض األ  ذبعلها ربقق أهدفها اليت 
اً رااب  كل جةب الطقاؽ كالفةقة كال فاضل اؽب ةك كذال يض ةت اػبشب العدؿ ألا االكالد ن 

 ال فت .كالد كلل اٌ افض االسةة م  كا ة ل جةب الضغا   ألا األ ال أمياؼب اكاة م  ا ل 

هة اثنية كلادة ما يةي   اؽب ات يقـ  للى ال خاي م   هة كاإللااـ م    فهيكلله ة ألةية مةآ ة     
يق لة  اؽب ة اً العشايك كهتدؼم  كإلادة كاأل العشاي إل ااماتدبةاس ات العشاي كما لرتيب لليس م  

 لها إً اف ي عدل أملقت م   اليتايث انس قد يبت  اف يةيةؼ مه ة اؽب ة 3العبلقات اال   الية.
ؽب ا آاف رهاف للى  كسةكالد كاألم  الطقاؽ ألا األألفعل ال صةؼ ال طةل البللادؿ اً إاداث ن ع 

 اؼبادلة.مضاما اػبشب اؼبةيلة اغبث للى العدؿ ن اؽب ة م  ا ل ال  اكم ن يق ي  اػب ات 

                                                           
م آةة لةيل شهادة اؼبا ي رتك قان ف االسةة اؼبقارف آلية اغبق ؽ  ،إانس أل  لص اف ن ةل  مصلحة الطفل يف قانون االسرة اجلزااري: 1

 9ك8ص 2009ك2008 امعة ايب ألتة أللقالد يل  اف ك
 5ك نفا اؼبة ع: ص مصلحة الطفل يف قانون االسرة اجلزااري 2
م سى أل  ل سفك ق    ل، تراث االنينروبولوايا الفرنسية يف تقدير ادلمارسة الفكرية دلرسال موس:أنينروبولواية اذلدية وانساق التباد 3

 62ص 2016الفل فة كالعلـ  االن انيةك مؤس ة مؤمة ف ألل ادكدك اؼبغةب فيار 
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ادلستخدمة يف خط  عينة  ادلعاين) اجلدول يوضح نس  اشكال 06اجلدول رقم (
 الدراسة

 فئة الشكل 
 ادلئويةالنسبة  التكرار شكل ادلعٌت  

 %10.30 10 ألة قةينية 

 %10.30 10 ادلث شةلف 

 % .70.10 68 اػبشيب رأل

 %02.06 2 قصة 

 %7.21 7 إق  اس

 %100 97 اجملموع 

 

   نس  اشكال ادلعاين ) يوضح نتااج 05( البياين رقمالشكل 
ن ذال   الصياألة م  جي ةمث الصبلة للي الةيب كسبجيد  كاإلقةار للطهادةي دأ اػبشب لل   لة     

 اػبش ة. اف  احالفقس االسبلمي م  طةؽ  ما ادده ن ذال  اػبشب م  عةاإلطار ال م لةفت ألس 

 .70.10االماـ ألة  ة  رألف اػبشب لشغى لليها أايث نبلاظ م  مبلؿ فئات الطتل     
ا ؿ األم   الطخصيل أكللس  ماضعةاؼبقدمة  اآلراي كاال  هاداتف ط يعة أكه ا دليل للى %

لق ل  اعباا ةلةك فبا لألسةسبا  اليتلف ح اجملاؿ للى قدرة اػبشيب ن مقارأل س للقضااي  االسةلك فبا
كمعاهد  مؤس اتماضع لش يعة ال ت ل  اؼبقدـ للخش اي م  ق ل  االقةاعك كه ااج س كلةفع معدالت 

 ػبش اي اؼب ا د. لم يازي هة للى يقدِ يت ل   اليتيت ل  االطارات الدلةية ن اعباا ة 

م  اكلة كه ا كهى ن ب %  10.30كاالاادلث الة  لة ألة ب اآلايت القةينية يةييب  أييتآ ا     
التِة كال ةة  القةافاالًك (  ال أسي يةكمعاَ االم  االسةل ي  د ألتثةة ن الةص ص ة لؤآد اف دالل

عجاة كلقيدة كاضية لق لها العقل ال لي  كالفشةة ال  لةك كما ل ض ةس م  الة  لة ) كما يض ةس م  لغة م

 التكرار

 النسبة النئوٌة

10 

0 

10 

0 

68 

0 
2 

0 

7 

0 

 شكل المعنى 

 إلتباس لصة  راى الخطٌب حدٌث شرٌف  أٌة لرآنٌة 
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كالفتةم أاتاـ كض األ  كقي  كلبلقات كأمبلقيات كسل آيات يض   األم  األسةم كاالق صادم 
لتل الةاس دامل ادكد ؾب  ع يم  دكلةك ايث اف  أآثة الةظ  اليت لين القةيف لل فضيل   كالثقان

األاادلث اليت يةظ  أمة األسةة آث ةك مةها ما لةظ  ك اال   الي  علها اساس ال ةاي ك  فيها هي األسةة
اجمل  ع الصاو .كهةا  كالعتا ل ةايلبلقة األب أبكالدهك كلبلقة األكالد أبأليه ك كلبلقة الاك ة ألاك ها 

 إي ع اػبش اي اسرتذبية ال ةة الة  لة ل عالا االم  االسةم.

كي  ع دالالت الفتةة  اؼبعاُ ذال  الف إس قصاي%7.21آ ا قبد شتل اسل ب االق  اس دبعدؿ     
كاؼبض  ف ل  لـا آل اساليب االس ة اط كاالس ة اج ماصة إذا آاف اػبشيب لهدؼ اً ربدلد ؿب  ل 

ه  نقل ل  مصدر امة س اي آاف ه ا نقل م اشة اك غ  م اشة كهب ز  فتةم" فاالق  اس لم صار
م  ا ةات ال دلعية  –أم االق  اس –كشةكط فه   ألض األ االق  اس م  القةيف كال ةة الة  لة كلت  

1أللفضية.
 

% كالقصة كسيلة ي ضيح كإقةاع يةأل لة مه ة 02.06ف عدلس االقل ألة  ة  القصصياما االسل ب     
ل هل إلصاؿ الفتةة اً  األسةمك ايثالتِة ل ض   قصص آث ة يعشى لي ا ؿ اال   اع  اففالقة 

 القصة.اؼب   ع ألشةلقة 

 

 للفئات الرايسية العامة) يوضح نتااج ربليل ادلضمون 07اجلدول رقم (
 الفئات الرايسة 

 ادلئويةالنسبة  التكرار فئات التحليل الرايسية
 %48.48 48 األم  االسةل

 %07..07 07 األم  الثقان 

 %32.32 32 الفتةماألم  

 %12.12 12 االق صادماألم  

 %100 99 اجملموع 

 
 

                                                           
 113: ص اؼبة ع ال األق، ضب د أل  فا ا اغببلىف دور خط  ادلسااد يف تعزيز االمن الفكري:ا 1
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   العامة للفئات الرايسية  ) يوضح نتااج 06( البياين رقمالشكل 
 

م  مشب اؼب ا د اؼبخ ارة آعيةة ألعد ربليل ؿب  اها كاسه ت ن  اليت ان ثقتا اػبةكج للة ا ج     
 حبيث:هداؼ الدراسة  ا ت الة ا ج كفق اعبدكؿ ال األق أربقيق 

 ي اؤالتللى اإل األة يض ة ها اػبشب اكلة  اليتف يتةارات فئات ال يليل أل ضح م  مبللس     
للى  دلينيةاكلت دبةظ ر  %48.48ة ألػ ربصلت للى ن  ة آ    اليتسةل م  األفئة األ هىالدراسة 

 ل مدامل الة ق االسةم كا ال  اصليس ها الفعل أ كاليتال ةطئة اال   الية الصاغبة  أتآيد للى
ل يدد م  مبلؿ اؼب ؤكلية اؼبرتي ة للى آل لض  لدمل ن يطتيل اال   اع االسةم كفق اؼبتانة 

 مةه ا.وب لس آل كااد  ال مكالدكر 

ؿبددات م   اؼب جدم انشبلقان  ض   اػبشابسةم ن م  األم ض ع الدراسة ا يفتي  األكلفه      
س م  مبلؿ رألش % 32.32ربصل للى ن  ة  ال م   الفتةم آاألم مةل  لبلقة ألفةكع االم  األ ؽبا

را للى اؼبة عية الدلةة االسبلمية مةك  الفتةمك كال أآيداالكبةاؼ  أبس ابسة كي لية األ الرتأل ملل عد 
 األسةل.م  للى األ ظةلية ن اغبفاطاؼبقاصد ال أبنبية

يةاكلت اق ؽ اضانة األطفاؿ % 12.12للى ن  ة  االق صادم األم ن اا ربصلت فئة     
 العا لي. اؼباؿ كلبلق س لإلس قةار االكالدك كآ بن اؽب ة ألا  الاك ةك كالعدؿكنفقة 

كاليف يشةقت اً %07.07للى ن  ة  الثقانايث ربصلت الفئة الة ي ة االم ة كاؼب  ثلة ن االم  
كيةسيخ قي   االسةلك كاالن  اي اؽب اييتللى اال   اع  كأتث هاكال يدايت اغبضارلة  لل غ ات ال لي

 االندماج ال طين لدكلة. ل يقيق  كالن  اياؼب اطةة 
األم  االسةل آفئة ربليليةك ربصلت للى ن  ة أآيك ه ا ال لع  ذباكز كال قليل  كللة  ع اً م غ     

م  أنبية دكر اددات األم  األمةل ل دامل اغباصل أليةه ا ن ألةي لة اػبشابك آةم ز كمعاُ ي اه  
 ن يطتيل التل اؼبةآبك كم  مبل ما س ق نبلاظ أف فةلق الفةضية قد ربقق. 

 الدراسة:توصيات 

 النسبة النئوٌة التكرار

0 

50 

100 

150 

 الفئات الرئٌسٌة 

 المجموع  األمن االلتصادى  األمن الفكرى  األمن الثمافً  األمن االسرى
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ا ال  صل اليها مة ت الدراسة أل عض ال  صيات يبت  ي اه  ن دكر اػبشاب  اليتن ض ي الة ا ج 
 ال  صيات:اؼب جدل ن يفعيل االم  االسةل كم  ه ه 

دمج اػبشاب اؼب جدم ن االسرتاييجيات الرتأل لة كاألسةلة لل  ار أف الدل  أآثة إقرتابك كضبي ية  -
 لس م  قدرة اس طعارلةك ن ال أث .للة  ة اً اإلن اف ؼبا لد

 دمج اػبشاب اؼب جدم ن القي  ال ة  لة ن ألةاي اؼبطةكع اجمل  عي. -
اقل العلـ  اال   الية ن ال ي ث العةألية اإلسبلمية لليس أف للقى اإلصباع للى م   ل اؼبفاهي   -

 كاؼبةاهج مص صان اقل لل  اال   اع الدلين.
    ل  ياك ل قةية ربليل اؼبض  ف ن الدارسات اليت ي علق للطأف األسةلك األنبية اؼبةهجية كاألأل -

لل  ارها أداتك يقـ  لغبفة اؼبعةن ن ال يث ل  البلمفتة فيسك ن ال ي ث ال  سي ل  يةك لفه  
 األس اب كالظ اهة اليت ي يت  لال   اع االسةم.

 قاامة ادلرااع 
اعبدلدك دار الت اب الطهةمك ل د اؽبادم أل  ظافة  تداولية،لغوية  اخلطاب، مقاربة اسًتاتيجية .3

 .2004ك 1ل ةافك ط

 .1980الةهضة اؼبصةلة ك القاهةةك مت  ةزلداف  ال اقيل د  ،األسرة والطفولة .2
 1996ك 1االآاديبيةك طاؼبت  ة  ألدركك اضبد ومناهجه العلمياصول البحث  .1

 ك إفةلقياالعاٌ اارث اجملد ل دل د اعبليل أأل   كاحلداثةذبديد اخلطاب اإلسالمي وربدايت  .1
 .2011اؼبغةب -الطةؽ

كافصة  س ع فسعد  كاالاتماعيف إعداد ادلذكرات والرساال اجلامعية يف علم  الدليل ادلنهجي .5
  2012القص ة لةطة كال  زلع  ك دار، اجلزاار ةادم

 .1981غةلب مصة  ال اقيك مت  ةزلداف ل د  الديٍت،علم االاتماع  .6

 .1968كالةطة كال  زلعك كمت  ة اؽببلؿ لش الة ، دارهللاك أضبد لشية البستاينالقاموس  .7

ك 1اعباا ةك ط كال  زلع ال طةية لةطة لطةآةا كأل  هادلة كيمةكف للىلطالب، قاموس اجلديد  .8
1979. 

اعبامعي اغبدلث اإلستةدرلة مصة  ، ادلكت اؽبادمعب هةم ل د ا كاالاتماعقاموس علم  .9
2006.  

ك كالةطة كال  زلعالشليعة لش الة  دار كإظباليل غااؿ كالسياسيةالقانون الدستوري والنظم  .31
 .1982أل كتك
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ق) دار الفتة لش الة كالةطة 1312( الدل مةظ ر األ  الفضل صباؿ  األ  ،لسان العرب .33
 أل كت.

إألةاهي ك  لادؿك كهةدلبل  ك يةصبةلؾ اكرليشك ادلفقودحبث عن األمان  العادليرلتمع ادلخاطر  .38
 .2013 ك سةة1لرتصبةك طالةطة اؼبةآا الق مي  ا  ك دار كأل ةت

لش الةك كالةطةك  ص يي ، دارزركمى الدار ى كالقيمسؤال  الكربى،ادلذاه  الفلسفية  .31
  2005غةدالة ك1ط

ك 1اعبامعيةك طاؼبش  لات  ك دل افل ار أل ا ش كاإلنسانيةمناهج البحث العلمي يف العلوم  .31
1995. 

 .1978 ك22 ك طالطةكؽ أل كت ل ةاف دار ،كيمةكفال   اُ فؤاد  الطالب،منجد  .35

ك 3العةأليةك طالةهضة  ، مكتبةدايبف زلة ك احلضانةمنو الطفل والتنشئة بُت االسرة ودور  .36
 .د.ت

 
 وادللتقيات:اجملالت والندوات 

 

الفكرية   االنينروبولوايا الفرنسية يف تقدير ادلمارسة  التبادل، تراثأنينروبولواية اذلدية وانساق .8
 ادكدك اؼبغةبمؤمة ف ألل  االن انيةك مؤس ةالفل فة كالعلـ   ل سفك ق  م سى أل   دلارسال موس

 .2016فيار 

لالا أضبد صاو  كصنعاءميدانية يف مدينة  ادلعوقات، دراسةادلقومات -االسرى ادلفاهيم األمن .3
 .2016سةة 10اجملل د 12االندلاك اؿ لدد ال قةيةك ؾبلة االندلاك للعلـ  اغب يين  امعةانصة 

اؼبغاريب سيدم  اغب يدك اؼبل قيل ة م ل د ل د  كإرسااهاالمن الفكري ودور مؤسسات ادلغرب يف  .8
 كزارة الطؤكف الدلةية كاالكقاؼ. ك مةط رات2010-02-22 أل تةة أايـلق ة 

م جددة ن العلـ  اإلن انية كاال   الية مفاهي  كيص رات  زكاايالةفاليك ظب ة  كالزواايالتأهيل  .1
كاؼبةعقد ن رااب ك اؼبةآا األكركيب لل ي ث كاالس طارات أللةدف اػباماكمقرتاة اؼبؤسبة الدٌك 

  امعة سانت ل لا ال لجيتية.

 ليشىالقسعيد للى ا    كوالنهضة ادلعلوماتية االقتصاديلتحقيق األمن  التخطيط االسًتاتيجي .1
 .2008 ال طينك الةايضمؤسبة يقةية اؼبعل مات كاألم   اً:كرقة قدمت  ال ع دلةكلؼب لتة العةألية 

األكؿك  اؼب جدك العدد ك مةزكؽ الع ةم رسالةالوطنيةالدينية  ادلسجدي وادلراعيةراهن اخلطاب  .5
 .2008 اعباا ةك  انفى
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ؾبلة  امعة اـ القةم لعلـ  الطةلعة  الغامدمكسعيد أل  انصة  امهيتها واقسامها، معناهاادلراعية  .6
 .1431 ك ر ب50 االسبلميةك العددكالدراسات 

اؼب يدةك اؿ  ال ط ك االمارات للقالاك  ةلدةل د االلس ك الينقايفاألمن  مفهوم .7
 .03/06/2009ك1530لد

 اجلامعية:الرساال 
ما ي رت ن لل   رسالة ضب د أل  فا ا اغببلىف كالفكريدور خط  ادلسااد يف تعزيز االمن  .3

كاالدارلةك العلـ  اال   الية  االمةيةك آليةانلف العةألية للعلـ   ما ي رتك  امعةرسالة  اال   اعك
 .2015لل  اال   اع سةة  ق  

لةيل شهادة  م آةة، ن ةل  لص اف أل  إانسك اجلزااريالطفل يف قانون االسرة  مصلحة .8
 .2009ك2008اغبق ؽ  امعى ايب ألتة أللقالد يل  اف ك اؼبقارف آليةقان ف االسةة  اؼبا ي رتك

 االانبية:ادلرااع 
.1 the homeless mind: Berger. And h.kellner.1974 : consciousness and 

modernization.newyork : ventage books. 
.2 Element of a sociological theory of Religion: Berger. P.1990.the sacred 

canopy : New yrk.anchor books. 
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 الوساال واألسالي  االاتماعية لتعزيز أمن األسرة

 م. مينٌت محيد شهاب
 العةاؽ - امعة دايً-اإلسبلميةآلية العلـ  

 د.محادي حسُت علي
 العةاؽ-مدلةلة ال علي  اإلسبلمي

 
  مقدمة:

 ألعد :أما كللى يلس كصي س أصبعا اغب د  رب العاؼبا كصلى هللا كسل  للى سيدان دمحم 
األسةة اؼب ل ة ي  يا أبهنا الل ةة األساسية ن ألةاي اجمل  ع اإلسبلمي الق مك اؼب يص  ألق الد  إفٌ ف

كأص ؿ فةلدة ذبعلها أمب ذ ان فةلدان لليياة الةقية الصيييةك العاملة دبةهج اإلسبلـ ن اغبياة اال   الية 
ك ألل ه  الدكر الة يا ن يةألية الةشيك كاغبفاظ للى ه لة ان آ     ان دكر سةةك كلليس فإنٌلؤلالشي ة التةيبة

آث نا م  ال اث ق اؼبعةية   اجمل  ع كسباستسك كمع ذل  ي يعشها ال اث ق الدكلية االه  اـ البل ق هبا ألل إفٌ 
 فةدان م قشعان ت اؼبةأةلؼبةأة ملت ألة دها سبامنا م  ألة إشارة لؤلسةة دبفه مها الش يعي كالفشةمك كإمبا يةاكل

كالبلفت أف ال اث ق اليت ذآةت فيها األسةةك  اي ذآةها اندرنا كهامطيِّاك كن  كم  سياقس اال   الي
سياقات يؤدم م  مبلؿ ال ش يق إً إضعاؼ األسةة كهدمهاك آأف يةد ض   سياؽ اؼبشال ة أل قليل 

األألةاي في ا أطلقت لليس ال اث ق: "العةف  الة لك أك ض   سياؽ يقييد صبلاية اآللي ن ي  يس كيةألية
ن نشاؽ األسةة"ك أك أف أييت اؼبفهـ  ن سياؽ ن مة هى اػبش رة كه  ضةكرة االلرتاؼ أل   د أشتاؿ 

االلرتاؼ للط كذ كيقةيةس كإلشاي الط اذ نفا اغبق ؽ اليت ل   ع هبا  أمةل لؤلسةةك كه  ما لعين
ن الاكاج كال  ارث كاغبص ؿ للى آافة اػبدمات اال   اليةك  األس ايي م  ض اانت ا   الية كاغبق

 كدفع الضةا ب... إى.

 مشكلة البحث:
 ي    مطتلة ال يث  ألعدة أم ر مةها:

 اا ة األسةة اً يعةؼ الض   اال   الي ال م ل ه  ن أم  األسةة كسباستها. -1
 ضعف الةقاألة األسةلةأدإتً ظه ر مطتبلت ن اجمل  ع . -2
العبلقات ألا اعبيل اغباٌ كاعبيل ال األق حبت  ال ش رااتل ةلعة اليت شهدها ضعف  -3

 العصة اغبدلثك كاؼب ادئ كالقي  كاأللةاؼ كال قاليد اليت نطأ لليها اعبيل ال األق.
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 أهداف البحث:
 يفعيل الض   اال   الي ن األسةة ال م ل ه  ن يعالا العبلقة ألا أفةاداألسةة. -1
ةة هبةب ألضايها االكبةافات كالصةالات اليت يؤدم اً يصدع سباس  ألةاي األس -2
 األسةة.

 منهج البحث:
اؼبةهج ال صفي:كصف ال اقع أك الظاهةةك آ ا ي  د ن ال اقع م  أ ل إصدار األاتاـ  -1

  الصييية ؽباك ألٌف اغبت  للى الطيي فةع م  يص رهكفإذا ام ل ال صف ام ل اغبت .
  ض ع كاس قةاؤه م  مظانسككصبع اؼبعل مات اؼب علقة ألس.اؼبةهج االس قةا ي: ي  ع اؼب -2
اؼبةهج ال يليلي :ربليل ما اس قةأه ال ااث م  الةص ص كاألفتار اليت ا طةاها ن  -3

 ه ا اؼب ض ع.
 خطة البحث:

 ادلبحث األول : وفيه ثالثة مطال  :
 ادلطل  األول: التعريف دبفردات البحث واأللفاظ ذات الصلة.

 ادلطل  اليناين: العالقة بُت الًتبية والضبط االاتماعي ابعتبارها احد أساليبالضبط. 
 ادلطل  الينالث:التحصُت ودور  يف سباسك األسرة وأمنها.

 ادلبحث اليناين: وفيه ثالثة مطال :
 ادلطل  األول: نظرة إىل الضبط االاتماعي يف اإلسالم.

 ي يف اإلسالم.ادلطل  اليناين: مصادر وطرق الضبط االاتماع
ادلطل  الينالث: صوٌر للظواهر اليت تعمل ضد الضبط وتؤدي إىل حصول توترات يف أمن 

 األسرة واجملتمع.
 النتااج والتوصيات.
 ادلصادر وادلرااع.
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 ادلبحث األول
 ادلطل  األول

 التعريف دبفردات البحث
كالٌدر ة كالقةألةكال صلىةككاعب ع: ال سا لك ة لةد اؼبل ك لى كال اسلة: اؼبةا  يلىةسال  الوساال يف اللغة:

 .1ك كاعب ع: ال سل كال سا لةب ألس ًإً الغ قة: ما ل لى سي  كقىاؿى اعب هةم: ال
كسا لي  عهاكسيلة ]مفةد[: صب ك اي ن معج  اللغة العةألية اؼبعاصةة لل سيلة لدة معاف مةها:

كسيلة  -  آلَّ ال سا ل لليص ؿ للى كظيفةككيسيل:آٌل ما ل يقَّق ألس غةض معٌاك لقاأللها غالة "ازب
كسيلة إلبلف: ألَّة كسيلة أك أداة  -كسا ل الةَّقل: طيةيقس -كسا ل الةَّااة: أس اهبا -شةلٌية"  كسا ل ال َّعلي 

 .2يبت  أل اسش ها إلصاؿ فتةة أك غالة معيَّةة إً أذهاف اعب ه ر
ال سيلة: ال  سل إً الطيي ألةغ ة. كال سيلة ما ل قةب ألس إً الغ  كقاؿ أأل  ال قاي:  اصطالحاً:و 

 .3ال سا ل صبع كسيلة: كهي ما ل  صل إً ال يصيل
:طةلقةك م هبك مب  "سلتت أسل ب فبلف ن  عسأيسل ب مفةد: صب األسالي  يف اللغة: أساليبي

 أسل ب سليٌب: -سل ب ايت : شتلس كنظامسلتٌل إن اف أسل ب ن اغبياة"  أ -معاعبة اؼبطتلة
ألية: اؼبةاهجك كالشُّةؽ العل يَّة -يصةؼ سليبٌ   .4األساليب اغبدلثة للرتَّ
كيعددها فقيػل: هػ   نةل أنس قد لةؼ أاياانن دبا لط ل آل أن اع األساليب للى ام بلفهاواصطالحاً:

 . )5(طةلقة ال غ  

ك كفػػ  مػػ   الفةػػ ف طةلقػػة ماصػػة ن ال ع ػػ  كي ضػػييسك كآػػ ل  كأليػػاف ذلػػ  أف لتػػل للػػ  مػػ  العلػػـ 
لتػػل مػػ تل  كآايػػب مػػةهج مػػاص ألػػس كأسػػل ب م  يػػا ن ال ع ػػ  لػػ  مقاصػػده كأغةاضػػسك ىب لػػف ألػػس لػػ  

 غ ه.
                                                           

س م    اهة القام سكأتليف: ؿبٌ د أل  ؿبٌ د أل  ل د الةزٌاؽ اغب يينك أأل  الفيضك اؼبلٌقب دبةيضىك الاَّأليدم (اؼب  ىف: اتج العةك  -1
 .71كص31اكالةاشة: دار اؽبدالةكجهػ)كربقيق: ؾب  لة م  اقق1205

هػ) دب الدة فةلق ل لكالةاشة: لاي الت بكط: 1424معج  اللغة العةألية اؼبعاصةةكأتليف:  أضبد ـب ار ل د اغب يد ل ة (اؼب  ىف:  -2
 .2441كص3ـكج 2008 -هػ  1429لةطة كاترلخ ا1

ال  قيف للى مه ات ال عارلفكأتليف: زل  الدل  دمحم اؼبدل  ألع د الةؤكؼ أل  اتج العارفا أل  للي أل  زل  العاألدل  اغبدادم مث  -3
-هػ1410كاترلخ الةطة 1القاهةةك ط: -ل د اػبالق ثةكت 38الت ب هػ)كالةاشة: لاي 1031اؼبةاكم القاهةم (اؼب  ىف: 

 .337ـكص1990
 .1089كص2معج  اللغة العةألية اؼبعاصةكج -4
 .32ـك ص 2003كاترلخ الةطة:12األسل ب كأضبد الطالبك الةاشة : مت  ة الةهضة العةأليةك ط: -5
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 ى أٍيمىػػ ي أىٍمةػػان. كاؼبػػأمى ي: مىٍ ضػػعي األىمػػػ . مػػأمػػ : األىمػػ : ضػػد اػبػػ ؼك كالفعػػػل مةػػس: أاألمررن يف اللغررة:
اس  مىٍ ض عه م  أمةتكاألمىةىةي م  األىٍم ك 

األمشػار الػيت ي هػٌددها دامليِّػا  مػ أتما آياف الدَّكلة كاجمل  ع .1
كمار يِّا كأتما مصاغبها كهتيئة الظةكؼ اؼبةاس ة اق صادايِّ كا   اليِّا ل يقيق ال َّة يػة الطَّػاملة لتػٌل فئػات 

 .2اجمل  ع
ي الةػػػت ال عةلفػػػات االصػػػشبلاية لؤلمػػػ  ل  ػػػال  اؼبطػػػارب كال ةػػػ ع ن الةظػػػةة كامػػػ بلؼ :واصرررطالحاً 

ال ص رات ألا الت اب كالعل اي كمياي ال ياسة كاألم ك لتةهػا ن اصػلة يصػب ن معػا كااػد كي ػعى 
ل يقيػػػق هػػػدؼ مطػػػرتؾ ل فػػػق لليػػػس صبيػػػع األطػػػةاؼ كهػػػ  يػػػ ف  ايػػػاة آةيبػػػة هانئػػػة لعػػػيش فيهػػػا الفػػػةد أبمػػػ  

 ػب حباللغػة كمػ  مػبلؿ ي ػال  ال عةلفػات آػل  األمػ  ن يعػارلف مػ سبلـككلليس م  مػبلؿ آػل مػا كرد ك 
: أبنػػس ؾب  لػػة ال ػػداأل  الػيت ي خػػ ها الدكلػػة أك ال ةظي ػػات غب الػػة أفةادهػػا مػػ  أم  أبهنػػاك هػة نظػػةه نعةفهػػا 

( كمػػ  ة هانئػػة كم ػػ قة  مشػػة ل هػػددها سػػ اي آػػاف دامليػػان أك مار يػػان دبػػا لتفػػل لطػػع ها ايػػاة اػػةة آةيبػػة
 ).األسةةكأفةادهام  أض ةها 

ؾاألسرة يف اللغة:  .3الدرٍع اغبصيةة كىأهل الة ل كلط يس كىاعبٍى ىالىة لةألشها أىمة ميٍطرتى
كاألسةة ن االصشبلح الفقهي يشلق كلةاد هبا األب كاألـ كما ان ثق مةها م  ذرلة أألةاي واصطالحاً:

 4كل ات كلاقلة الفةدكألةات كأم ة كأم اتك أل اـ 
كال امت لغبق ؽ كال ا  ات ألا صييح شةلي نطأت ألعقداعب الة اليت " كلليس يبت  يعةلفهاأبهنا:
".  كللى ه ا فإف األسةة ن اإلسبلـ ؽبا رآةاف  كي اه  ن رفد اجمل  عطةفيها كما ن ج لةها م  ذرلة

 القة ى.ك كرآةاف اتألعاف نبا: األكالد كذكم افأساسياف نبا الاك 
ك ك اي ن 5"رألي س يةألية كيةأليةكأم غ كيسكه ا لتل ما لة ي كآال لد كالارع ككب ه"لغة:الًتبية 

ان أيرىألًٌيس يػىٍةألًيةنك كيػىةىألػٍَّي سك كرىألػىٍي سك كرىألَّي سك دبىٍع  كىاًاد"هت لب اللغة: ًٌُ ألىٍرأب أل  لى  اؿ: لقك ككرىألػٍَّيت فبلى ًإ
 .6"لىةسي  ذىًل  اأٍلىمةك أىم أىٍرفىع 

                                                           
هػ)كربقيق: د مهدم 170أل  سبي  الفةاهيدم ال صةم (اؼب  ىف: آ اب العاكأتليف: أأل  ل د الةضب  اػبليل أل  أضبد أل  ل ةك  -1

 .388كص8اشة: دار كمت  ة اؽببلؿكجاؼبخاكميك د إألةاهي  ال امةا يك الة
 .123كص1معج  اللغة العةألية اؼبعاصة كج -2
ادر / دمحم الةجار)كالةاشة: دار اؼبعج  ال سي كأتليف: ؾب ع اللغة العةألية للقاهةة(إألةاهي  مصشفى / أضبد الاايت / اامد ل د الق -3

 .17كص1الدل ةكج
ك  د. ل دالةضب  الشةلفي يعةيا الة اي ك    32-31/31كما ألعدها . كاؼب س لة الفقهية ج 34/52لةظة : األ  يي ية ؾب  ع الف اكل  -4

 .87-86ك ص 31ؾبلة العدؿ ال ع دلة ع
 ك2350كص6الصياح اتج اللغة كصياح العةألية كلب (رل)كج: -5
هػ)كربقيق: دمحم ل ض مةلبكالةاشة: دار إاياي 370هت لب اللغةك اتليف: دمحم أل  أضبد أل  األزهةم اؽبةكمك أأل  مةص ر (اؼب  ىف:  -6

ك  –الرتاث العةيب   .198كص15ـكج:2001أل كتكالش عة: األًك
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"ىب لف يعةلف الرتألية اصشبلاا لم بلؼ اؼبةشلقات الفل فيةكاليت ي لتها اعب الات واصطالحاً:
 اإلن انية ن يدرلب أ ياؽباك كإرساي قي ها كمع قداهتاككلم بلؼ اآلراي ا ؿ مفهـ  الع لية الرتأل لة 

 ككلليس فقد كرد لدة يعارلف للرتألية مةها:1كطةقها ككسا لها"

كمةها الرتألية:"يعين الةلالة كالعةالة ن مةاال ، 2"إنطاي الطيي ااال فياال إً اد ال  اـ "الًتبية:
الع ة األدَكس اي آانت ه ه العةالة م  هة إً اعبانب اعب  ي أـ م  هة إً اعبانب اػبيلقي ال م 

 .3إليها" ل  ثل ن إآ اب الشفل أساسيات ق الد ال ل ؾ كمعال  اعب الة اليت لة  ي
اس  متاف م  ا   عى/ ا   عى ألػ:  ؾب  عكس  مفع ؿ م  ا   عى/ م  (صبع)كااالاتماعيةلغة:

 .4ؾبلا "أق ل لليه  ن ؾب  عه "

صبالة م  الةَّاس يةألشها ركاأل  كمصاو مطرتآة كلادات كيقاليد كق انا كاادة "واصطالحاً:
اعب الات اإلن انية كمب ها كط يع ها كق انيةها لل  اال   اع لل  ل يث ن نط ي ككآ ل  لةؼ ب"5"

 .6"كنظ ها كلقاؿ ر ل ا   الي مااكؿ لليياة اال   الية آث  اؼبخالشة للةَّاس
لاـك شىٍيي الى لفارقهفي آل شييك كر ل ضاأًل : شدلد ه : الضبط االاتماعي: الضبط يف اللغة

 .7 ة كاعب  قشك كالشاٍل 
لف ه ا اؼبصشلح للفس آث  م  الغ  ضك كذل  أل  ب ام بلؼ يراي ف ا زاؿ يعة  مركباً:أمايعةلفس 

ال ااثا ا ؿ يعةلفس م  انايةك كم  اناية أمةل اس ع اؿ اؼبصشلح ن أآثة م  لل  آال ياسة 
 .8كالقان فككالرتألية ككاألمبلؽ ككاالق صاد كغ ها

                                                                                                                                                                      

 
 .16ـكص2002-ق1423ضبصك -اؼبةهج الرتأل م اإلسبلمي للشفلكهباي الدل  الاه رمكالةاشة الي امة -1
ال  قيف للى مه ات ال عارلفكاتليف: زل  الدل  دمحم اؼبدل  ألع د الةؤكؼ أل  اتج العارفا أل  للي أل  زل  العاألدل  اغبدادم مث -2

ك -ل د اػبالق ثةكت 38هػ)كالةاشة: لاي الت ب 1031اؼبةاكم القاهةم (اؼب  ىف:  -هػ1410القاهةةكالش عة: األًك
 .95كص1ـكج:1990

 .14 امعة طةشا كص-آلية الرتألية-داؼ الرتأل لة للع ادات ن االسبلـكأتليف:دمحم ا ا اضبدكاطةكاة دآ  راه ن الرتأليةااله -3
 .396كص1لغة العةألية اؼبعاصةةك ج:معج  ال -4
 .396كص1اؼبصدر ال األق كج: -5
الاايت / اامد ل د القادر / دمحم (إألةاهي  مصشفى / أضبد -اؼبعج  ال سي كأتليف: ؾب ع اللغة العةألية للقاهةة -6

 .135كص1الةجار)كالةاشة: دار الدل ةكج:
هػ)كربقيق: دمحم ل ض مةلبكالةاشة: دار إاياي الرتاث 370هت لب اللغةكأتليف: دمحم أل  أضبد أل  األزهةم اؽبةكمك أأل  مةص ر (اؼب  ىف: -7

 .388كص11ـكج2001كاترلخ الةطة 1: أل كتكط –العةيب 
 .418ـكص1967اال   الي مدمل لدراسة اجمل  ع ك اضبد األ  زلد ك الةاشة :اؼبت ب اعبامعي اغبدلثك اترلخ الةطة: ال ةاي  -8
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أٌف مصشلح الض   اال   الي ل  خدـ لئلشارة إً أف أفعاؿ الفةد  قاموس علم االاتماع:ككرد ن 
كسل آس ؿبدكدة لعب الاتككلجمل  ع اليككاجمل  ع الت   ال م لعدُّ لض ا فيس ككالض   كسيلة 
ا   الية كثقافية يفةض ل  طةلقها قي د مةظ ة كمة قة ن  ياك للى سل ؾ الفةد هبدؼ ال  صل إً 

ككذآة دمحم ل د 1اط ال ل ؾ ذات األنبية ن أداي اعب الة ل ظيف ها للى كب  م  قةم الةة الفعل ألمب
ال  يع أف " الض   اال   الي: الشةلقة اليت ل شاألق هبا الةظاـ اال   اليك آلس لليفاظ للى هيتلس 
كمق مايسكمث آيفية يق ل األفةاد كالفئات اال   الية ؽب ه الشةلقة كما سبارسس ق ل الض   م  

اُ ككذآةت سل ل سلي : " ه  ؾب  لة م  الق الد الةظبية كغ  الةظبيةك اؼبةظ ة لل ل ؾ اإلن 2ضغ ط"
اليت يض   سل ؾ الفةدكم  مبلؿ ؾب  لة الق الد الدلةية كالقان نية كالق الد اؼب  ارثة األمةلكم  لادات 

 .3كغ  اؼبق  ؿ ا   اليا"كيقاليد كألةاؼ سا دة ن اجمل  ع اليت ربدد أمباط ال ل ؾ اؼبق  ؿ 
كال م ل الد للى  كم  مبلؿ ما ا ذآةه م  يعارلف كيبت  أف ي ه  ن ض   ال ل ؾ األسةم

ك كيصيييها كيبلفيهاكم  أ ل أم  األسةة كاجمل  عككم  األهداؼ اؼب ت  يلخيصها يطخيص األمشاي
 م  ه ه ال عارلف اآليت:

 الض   اال   الي لل ج  ع.م  األسةةكك أإف الرتألية ؽبا دكر ن ربقيق  -1
إف للض   اال   الي قدرة للى ربقيق ال  ازف ن اجمل  عكإذا ادث أم يغ  ن األسةةأك  -2

 اجمل  عككه ا ما رب اج لس ؾب  عايةا.
 إف للض   اال   الي قدرة للى ربدلد ال ل ؾ اؼبةغ ب ن اجمل  ع. -3
ال يئة اال   اليةكس اي   آطف اػبلل ال م لصيب الرتألية الصييية ن األسةةكي ه  ن -4

 آاف اػبلل ن اؽبدؼ أك ال سيلة.
 

 ادلبحث األول
 ادلطل  اليناين

 العالقة بُت الًتبية والضبط االاتماعي ابعتبارها أحد أسالي  الضبط
إف العبلقة ألا الرتألية كالض   اال   الي لبلقة كثيقةككقد أًك اإلسبلـ اه  اما للرتأليةك اليت لةطأ 

                                                           
اإلستةدرلةكاترلخ  –قام س لل  اال   اعك أتليف :دمحم لاطف غيث كيمةكف ك الةاشة:دار اؼبعةفة اعبامعيةكمتاف الةطة:مصة  -1

 .418ـكص1979الةطة:
 .383اؼبفاهي  كالقضاايكدمحم ل د ال  يع لث افك دكف انشة ك القاهةة كصأسا لل  اال   اع  -2
اإلسبلـ كالض   اال   اليكسل ل للي سلـ  كأطةكاة دآ  راه مةط رةك آلية الدراسات اإلن انية ك امعة األزهة كالقاهةة كاترلخ  -3

 .24كص1كط:1985الةطة :
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الفةدكايث اه   ألرتألية الفةد ق ل نطأة الفةد ن ال   د ك للى ضد أصياب الةظةايت الرتأل لةك فيها 
ال ل  لةادكف أبف الرتألية ي دأ م  ال الدةكألل إف الدل  اإلسبلميك أراد م  الفةد لةد إق الس للى 

اؽبا كغب  ها كعب اؽبا :(( يةتح اؼبةأة ألرألع: ؼبالاكاجكأم ران هبب أف لةاليها لةد الاكاجك ألدليل ق لس
كإذان الدل  اإلسبلمي قد أًك األسةة آث ان م  االه  اـك ألدليل 1كلدلةها فاظفة أل ات الدل  يةألت لداؾ))

اغبدلث ال األقكف  ألة االم يار الصييحكي ه  ن إنطاي أسةة لت ف الفةد فيها لارفان ما لس م  
يةطئة الفةد ال م ىبدـ اجمل  ع ككبافظ لليس م  كا  ات كاق ؽككمةها لت ف دكر الرتألية الصييية ن 

االكبةاؼك كذآة أضبد أل  ل د العالا ن آ األس: "أنبية األسةة ن ألةاي الفةد كألشى أنبية آ  ة  دا لدكر 
ال يئة الصاغبة ن أداي كظيفة مه ة كهي الع ل للى يت ل  الفةد الصاو ن اجمل  ع ككأليئة الفةد األًك 

ككم  2لقع لليها أآي ق   م  الرتألية كأتث ها آ   فيأفةادها س اي آاف لل ةاي أك اؽبدـ"هي أسةيس اليت 
مبلؿ ما يقدـ نةل أف هةاؾ لبلقة ألا الرتألية كل لية الض   اال   اليك فالرتألية يةف  للى كفق 

أمةل  ض األ  ا   الية لضعها اجمل  ع كه ه الض األ  زب لف م  ؾب  ع إً يمةكآ ل  م  أسةة إً
 كم  

مبلؿ ه ا نةل أف الض   اال   الي لقـ  ألع لية مةاق ة الع لية الرتأل لة ن صبيع مةاالهاك 
 كل دمل ن االة ك  د أم ملل كلصليس مه ا آانت اؼبةالة الرتأل لة اليت ظهة فيها اػبلل.

ا للى "فالرتألية إذا هي األساس ال م ي   لليس الض األ  اال   الية األمةل كسبارس سيشةهت
األفةادكفالشفل ال م لةطأ نطأة سبتةس م  ربدم سلشة الدكلة اؼب  ثلة ن ق انيةها ىبةج ل  القان فككل ا 
قيل اإل ةاـ مب ذج م  ال ل ؾ ال م لص ح لادة ذات سلشاف قاهة كيت ف سلشة الض   اال   الي 

 األفةاد لبلقات كدلة م ةية للى لظي ة األثة ن نف س األفةاد كن اجمل  لات األكليةكاليت يةطأ فيها ألا
يعامله  اؼب   ة في ا أليةه  كيع ي األسةة كهي إادل اؼبؤس ات الرتأل لة غ  الةظبية م  أه  ه ه 

مؤس ات الرتألية الةظبية مة  ألداايهتا األًك آانت كال يااؿ  ك كآ ا إف اؼبدرسة إادل3اعب الات"
كيع ل للى ال  فيق ألا الض   الداملي هدفها ل  ثل ن اافظة للى الرتاث الثقان 

ل لية الض   اليت يتيف الفةد للى أف لةل نف س دامل اعب الةك كن إطار كاػبار يك كي  د مةه ا 
اؼبصاو اؼبطرتآة ك كأال لت ف سل آس مصدر رضا نف س ألل مصدر إسعاد لغ ه ككسيلة سبت  اآلمةل  م  

ض   كال ةطئة ن اؼبدارسأص ي  لؤلسف ضعيفة ن ه ا ككاقيقة إف ه ا ال4أف وبصل ا للى اق قه "
                                                           

إً رس ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكاتليف: م ل  أل  اغبجاج أأل  اغب   القط م الةي األ رم (اؼب  ىف: اؼب ةد الصييح اؼبخ صة ألةقل العدؿ ل  العدؿ  -1
أل كتكلب اس ي اب نتاح ذات الدل  كرق  اغبدلث  –هػ)كربقيق: دمحم فؤاد ل د ال اقيك الةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب 261

 .1086ك ص 2)كج:1466(
 .140قكص1419ك2ها كاسا ألةا هاك اضبد أل  ل د العالا اغبليبك سل لة الةسا ل اعبامعية كط:ثقافة الشفل اؼب ل  مفه م -2
ك ا   ال الايتك الةاشة: مت  ة االقبل  اؼبصةلة ك القاهةة كط: -3  .40كص1968كاترلخ الةطة: 3لل  اال   اع القانُ 
 .48كص1989كاترلخ الةطة :5طق كامةكفك الةاشة : دار القل  للةطة كال  زلعك الت لتكط:الرتألية اؼبعاصةة ط يع ها كاألعادها االساسيةك دمحم ل د الةزاؽ شف -4
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اجملاؿ كآأف اؼبدرسة أص يت ؾبةد الةجاح كاالن قاؿ م  مةالة إلىأمةلكف دأت سل آيات الفةد ي   للى 
اب ال ات م  غ  الةظة إلىاآلمةل  كاق قه ك "كلؤدم الض   اال   الي ل  طةلق الرتألية للث اب 

اؼبع ج ال م ال ل فق مع القي  اال   الية كالة اذج ال ل آية اؼبق  لة ن كالعقاب إً يصييح ال ل ؾ 
 اجمل  عككلؤدم 

 
 ك ك  اي ن آ اب 1آ ل  كظيفة مه ة أمةل هي أنس يبةح الفةد اغب اسية اال   الية للةأم اعب عي"

شخص أسا لل  اال   اع " إف ل لييت الرتألية كال ثقيف هتدفاف إً يةكلض الفةد كرب للس م  
ك كلليس إذا أردان أف 2لعيش لةف س إً شخص لض  ن اعب الة لطارآه  ن اغبياة كل ي ل ي عاهتا"

كبافظ كنعاز أم  األسةة ن اجمل  عك أف ال قبعل م  الرتألية فق  اؼبعةفةككه ا اؼبفهـ  ه  الغالب للى 
فا الفةد اارتاـ اآلمةل  ك أفتار اعبيل الصالد حبت  ال ش ر كاغبضارم ال ةلعك ألل هبب أف نارع ن ن

كاارتاـ العادات كال قاليد كالقي  كمةالاة اق ؽ اآلمةل كألنةا ألدأان نطعة خبش رة ه ه اؼب ألة اليت ي ا س 
ن م ا هة  كباكؿ اافظة لليسكإذا لل ةا أف اص  األسةة ه  اغبص  األم  ال م األسةة كاجمل  ع ك

  ع الدٌك للى هدـ األسةة كاس ئصاؽباك اترة ألدل ل ال يدلثك اؽبي ةة الغةأليةك ألدرآةا سة إصةار اجمل
كأمةل ألدل ل االس جاألة ؼب غ ات العصةك يل  اؼب غ ات اليت ه ت لليةا ن زم  الرتا ع اغبضارم 

هي ةة لل  ل ا أفةادان كؾب  عات كليا إسبلمان انصعان أل  األسةة كضباها م  الضياعككما كصلةا إليس م  
 مفاهي  يل الغةألية ن لصةان اغباٌك كال م شهد قياـ ؿباكالت لدلدة لل عي إً ي  لق اغبضارة 

اغبضارة ماصة ن  ان ها اال   الي كال ل آيك كقد آانت هيئة األم  اؼب يدة هي األداة اليت ا 
اامة اس خدامها ل يقيق ذل  اؽبدؼك كذل  م  مبلؿ لقد اؼبؤسبةات العاؼبية كما لعق ها م  اس صدار 

م  اؼب اثيق اياؿ العدلد م  القضااي اال   الية ربت م  يات لدة آال ة يةك كاؼبةأةك كالشفلك كغ هاك 
القي   كمعارضةاغب ا ا األمبلقية  اليت نطأان لليها ؿباكلة آ ةياة ربش  اغبإً  -ن ؾب لها-كاليت أدت 

ا) للى (اغبةل الطخصية)؛ ألنس ال  ةالدلةية إً اد ال  ار أف مفهـ  األسةة ال م لطةلس الدل  يبثل (قيدن
 .ل ق ل العبلقات اعبة ية اؼبف  اة كغ  اؼبةض شة للقي د الطةلية

ية للى اؼبقارألة ألا قي  الثقافة الغةأل -ردبا حب   نية- لديةا م  لع ل  م  ألين س ظهةأن ك لؤلسف
كالقي  اإلسبلميةك كإل اس ال افد الغةيب الث ب اإلسبلميك ألدل ل اؼبةكنة كلدـ رفض آل ما ه  غةيبك 

المرتاؽ اص  األسةة آاف ال  ب الة يا   كه  ما لؤدم إً يي   مةكر يل  األفتار إً ؾب  عايةاك دبا
 اؼبةيع.

أنةا أمة م أمةة كال ن  شيع كأص ح ش األةا كلؤلسف ل  األق ف ل قليد الغةب ن آل شيي كحبجة 
                                                           

 .48دراسات ن مطتبلت الض   اال   اليك دمحم ل د اؼبع  د مةسيك ألدكف انشةك غ  مؤرخكص -1
 .257كص6كط:ـ 1965اسا لل  اال   اعك ا   شيايس سعفاف كالةاشة: دار الةهضة العةأليةك القاهةةك سةة الةطة: -2
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ال قدـ ك فبا أك ب لليةا الع ل للى الع دة كالارع ن نف س الط اب كأبنةا أمة الةايدة كال قدـ ككه ا 
الع ل ل شلب  هدا كم  نطأة الفةد دامل األسةة كيةألي س لليس إً اؼبدرسة كفضبل ل  ذل   اؼبةاهج 

ربص  فتةه كي الدان ن يعالا أم  األسةة كاافظة اليت ي الد للى غةس يل  األفتار ن الفةد كك 
 لليها.

 
 ادلبحث األول
 ادلطل  الينالث

 التحصُت ودور  يف سباسك األسرة وأمنها
ال ألد لل ج  ع ال م لةلد ال قدـ أف وبص  األسةة م  آل اكبةاؼ ك كإال فتيف ل ص ر أف لةقى 

اإلسبلـ لآلسةة ككضع ؽبا أطةان آفل ؽبا الصيانة ؾب  ع كاألسة يعاُ فيس م  ال أمة كالضياع كقد اه   
كالعفاؼ كال  اس  كال عاكف ك كأل ل  اس شاع اجمل  ع اإلسبلميأف لةهض هنض س اليت أثةل هبا العاي آلسك 
كربصا األسةة ما ه  داملي كما ه  مار يكفالداملي لة ع م  اآلسةة ذاهتاك كأما اػبار ي فيةطأ م  

ككال يصا الداملي كه  أييت م  لدة أم ر؛ أنبا ل ق إا اس مؤسا األسةة أم ر مار ة ل  اآلسةة
لؽب لة اإلسبلمية لامة إا اسا صادقا أميةاككذل  أبف لطعة ألصدؽ ل ق م ؤكلي س ل  األسةة آ  ها 
كصغ ها كفعلى الاكج أف لةالي اغببلؿ ن آ  س ككأف لدقق ن آل آل ة زبةج م  ف س ن ألي سككلليس أف 

د للى العادات اغب ةة ن ألي سكألنس قدكة ألألةا سك كم  ا  اليت يعيطها أسةان اليـ  إنةا اف قدان لع ا
لادات طي ة آانت األسة قد  ةت لليهاكفتانت األسة قد يع دت اعبل س إً رب اآلسةة كية فع 

األسةة لطارآ ف ن ألعل س إف آاف لاؼباك كي  فيد م  ذبةأل سك كيةهل م  نصيس كي  يسك كأٌف صبيع أفةاد 
اؼبةاقطاتك كلع ادكف ا   اؼبةاظةةك كيداب اعبداؿك كم  شبار ه ه العادات الشي ة يرتاأل  اآلسةة ك كاف 

ك كلت  سةلة ال ش ر م  االنرتنت ككسا ل ال  اصل اال   اليك 1وبا آل فةد دبا وب س اآلمةكف
فت  األسةك كأص ح آل فةد مةها أسه ت ن ضياع يل  اعبل اتك كما  ة س األسة م  ذل  ال قدـ ي

لعيش ن كادك كآ ل  أص يت ه ه العادات ثقافة األب كأالـ ك فبل لةظة إً األألةاي إال كقت الشعاـك 
كال ل ه  ف ن ال مطاآله ك ل ا الألد م  ربصا األسةة دامليان م  أ ل م ا هة اؼبخاطة اػبار ية 

ألب أف هبد كسا ل ي ه  ن ال عةؼ للى آل مطتبلت اليت قد ي ا س األسةة م  ق بلنكل ا الألد للى ا
أفةاد العا لة كالهاك ك عل العبلقة ألا األسةة م ةية للى ال عاكف كاأللفة كا ةك ألٌف ذل  ل ه  ن 

 سباس  األسةة كربصيةها دامليان كيعالا األم  فيها.

                                                           
كسةة الةطة : 1العةألية اؼب يدة كط: –االمارات  -االسةة اؼب لة كربدايت العصةك أتليف ا   أل  دمحم اغبفةاكمك الةاشة : اجمل ع القان كاأل  ظيب -1
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ش رة فيس أنس ال ىب ص جبهة أما ال يصا اػبار ي لؤلسةة : فه ا ال يصا ل ل  ق ة األنبيةك كاػب
كاادةك كإمبا ل صل جبهات لدةككاألم ر أليةها م طاألتةك كأكؿ  هة هي اؼبدرسة: كهي ذات مشة لظي  

ذل  أف الشفل ن مةاالس الدراسية األًك إمبا ل أثة لؼبدرسة أتثةا للغانكفهي أكؿ ،ن ال أث  ن األسةة
فيسككه ا ال أث  لرتؾ ألص ايس كاضية للى ايايس آلها متاف ا   الي لةاتده ن ايايس كلص ح لض ا 

كم  اؼبؤسف ن  ل ألبلدان اإلسبلميةكإف الدكلة ال هت   آث ا لؼبةالة االأل دا ية مع أهنا أمشة مةاال 
ال علي  ن اياة اإلن افككآاف يلؤان كأ دادان له   ف هب ه اؼبةالة م  ايث آاف الشفل وبفظ القةيفك 

لة اهككل  قي  ألس ل انس ككيصح ألس لغ سككآ ل  ال ل ي  ن يل  اؼبةالة ل أثة دبدرسس ن  فبل لقدر لس أف
أم ر آث ة مةها طةلقة يعاملسككان قاي ألفاظس كأسل ألس مع ال اقا كغ  ه اككم  مةا ال ل  آة يل  اغبق ة 

ه  أف اؼب اهب كالع قةايت ن ايايسك كأكلئ  األساي ة ال ل  أثةكا ن شخصي س إهبال كسل انككهةاؾ أمة م
ك كآ ل  اإللبلـ لس دكر ن ال أث  ن يةطئة الشفل كفيجب الرتآيا 1كال  يا ي دأ مظاهةها مة  الشف لة

للى اليامج اؽبادفة ك اليت يارع الثقافة اإلسبلمية الصييية ك كزرع القي  األمبلقية اعب يلة ك ؼب ا هة 
الفةد كاألسةةككمعةفة األس اب الداملية كاػبار يةك ل ه  ن ال يدايت اػبار يةك اليت يؤثة ن نفا 

 يعالا أم  األسةة.
  

 ادلبحث اليناين
 ادلطل  األول

 نظرة إىل الضبط االاتماعي يف اإلسالم
الةظةة إً الض   اال   الي ىب لف م  ؾب  ع إً يمة كم  أسةة إً أمةلككاالل قاد كالفتة 

اددات اليت يع ل للى يطتيل ل لية الض   اال   الي أبألعاده ال ا د ن أم ؾب  ع م  أه  
اؼبخ لفةك كىب لف الدل  اإلسبلمي ل  غ ه م  األدايف أنس لع ل للى يةظي  اغبياة ألص رة مش لية م   
آل الة ااي الثقافية كال ياسية كاالق صادلة كاال   اليةك كألشى الض   ال ايت الةاألع م  دامل نفا 

 امان آ  ان حبيث لت ف الفةد رقي ان للى نف س ن آل يصةفايس ذباه نف س كذباه اآلمةل ككلعد اإلن اف اه 
ككلليس الألد م  االطبلع للى الش يعة اإلن انية ن اإلسبلـ 2ه ا أرقى ص ر الض   اال   الي

 كاا  ها إً الض  .
لةها ك كلةل مفتةكف أف فل فة لعد م ض ع الش يعة اإلن انية م  اؼب ض لات اؼبه ة اليت ال ل  غ  

ككلليس فإف ط يعة اإلن اف للى ه ه األرض مادك ة كل دأآأنس  3الرتألية هي فل فة اإلن اف ق ل آل شيي
                                                           

 .272-271االسةة اؼب ل ة كربدايت العصةك ص -1
 .37-35كص2001هطاؿ الةكميكدكف انشةكاترلخ الةطة  االسةة كالض   اال   اليكدمحم أل  معجب اغبامد أل  -2
 .25ـكص1967كاترلخ الةطة:1الرتألية العامة ك ركنيس أكأل كيةصبة ل د هللا ل د الدا  ك الةاشة: دار اؼببللاكأل كتكط: -3
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آا ةاف: آا   مادم م      آثيف لطده إً األرض ط يع س الشيةية كلس دكافعس كشه ايسك كآا   غ  
اإلسبلـ دبعةف س ط يعة اإلن اف اق معةف ها ي مادم م  ركح شفاؼ كلقل مالص ل شلع إً ال  ايك ك 

لغفل الةكح م  أ ل اعب دك كي لغفل اعب د م  أ ل الةكحك ألل زاكج أليةه ا ألشةلقة مة قةك للى 
 مبلؼ أدايف أغفلت اعبانب اؼبادم اعب دم ن اإلن اف كل لت للى يع ل س لية   اعبانب 

آ ػا إف لػػس لقػبل يبيػػا ألػس ألػػا طةلػق اؽبدالػػة كطةلػػق الةكايكآ ػا إف اإلن ػػاف لػيا ؾب ػػ را للػى الع ػػل ك  
ك كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ص القةينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 1الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ

رثزثيتىبيبرتزتمتنتىتنبنئىئيئربزبمبمئِّّٰرئزئٹٱٹٱُّٱاغبقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
كهف:َّىقيقاكلكمكيفمثنثىثيثىف (القياَّمغجفحفخفمفحقٹٱٹٱُّٱ،٩٢ال

ٱ،)ُْمة: 

ال ظيفة  اإلسبلـ أف كأآدك )8 – ٕالط ا: )َّّٰرئزئمئنئىئيئربٹٱٹٱُّٱ
 )كٔٓال ارايت:)َّّٰرئزئمئنئىئيئٹٱٹٱُّٱ: هي ل ادة هللا ألدليل األساسية لئلن اف

إذا نظة اإلسبلـ إً ذات اإلن اف كما هبا م  ظبات كاضية اؼبعايككلليس الألد م  أف لت ف آل م ل  
للى كلي آاؼ هبا ليدرؾ يل  الشاقاتك كمعةفة ما هبا م  ق ة كضعفككقد أك د اإلسبلـ الضاأل  

ل ا قبد أف ذات  اإلن اف مةق   للى ثبلث نف سك نفا أمارة ية ثق ال م وبافظ فيس للى الفةد ك ك 
ل  اب الطه ات اؼبالفة 

 ك)ّٓسف: ل (َّىهىنينجهمهمنحمخمممىميمجنحنخنجمملىليلٹٱٹٱُّٱألدليلك
كه ه الةفا ألعيدة ل  هللا يعاًكألعيدة ل  اغبق كاؽبدم الة  مككيت ف ؿبشة سهلة يبت   للطة الدم ؿ 
مةها كلص ح صاا ها لةصةان سيئان ن األسةة كآ ل  ن اجمل  عك ألهنا مةيع الطة كالعدايك كاب ال ات 

لةدلها كلق مهاكالق    م  غ  م ؼ م  هللا كآ ل  م  الةاس كل ا ضةرها لظي  إذا ي لت  هةاؾ ما
ك كه ه الةفا ألا أف يلـ  صاا ها للى يقص ه ن طالة هللاككألا ل امة مل مة اآلمة هي الةفا الل امة

ألهنا رضيت أبل اؽبا كي يل  صاا هاككالق   الثاُ م  الةفا أدَ متانة ن ال دل  م  الةفا 
الةقي هبا إً الةفا اؼبش ئةةكأما الةفا األم ةك  اؼبش ئةةك ألهنا ألا مد ك اركف ي اج إً رقاألة م  أ ل

هي الةفا اؼبش ئةة يةع  هبا ال ات اإلن انية كي  قة كيةاتحك كما نعيطس اليـ  أف ال ات اإلن انية 
ؿب ا ة إً الض   اال   الي ألتل كسا لسكس اي آاف م  ق ل األفةادك أـ م  ال لشةك أـ م  هدم 

ا أماـ الضغ ط التث ةك اليت ي ا هها ن اغبياةك م  ناغ الطيشافككم  ال  ايكؼب الدهتا كدل  م قفه
كس سة العاصا اؼبف دل ككم  ال قاليد الضارة اليت كرثةهاككم  الطه اتك كآل ه ه ؽبا دكر ن إستات 

                                                           
 .59-58ـكص1994القاهةة ػ اترلخ الةطة :حب ث كدراسات ن لل  اال   اع االسبلمي ك ل د الةاي  سباـ األ  آةلطةك الةاشة: مت  ة لا الط ا ك  -1
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الض  ك كانشفاي الة ر ن القلبك فيص ح اإلن اف ن أسةيس كؾب  عسك ـب ل ال  ازف ن فتةه ل هل يةدلس 
  الةذللة ككلص ح مشةا للى أم  األسةة كاجمل  ع.ن

كأكقفين أٌف اإلماـ مال  أل  أنا أنس قاؿ ل  زمانس:(( ما ن زمانةا شيي أقل م  األنصاؼ)) فقاؿ 
القةطيب معلقا للى ذل : (( ه ا زماف مال  فتيف ن زمانةا اليـ  ال م ل ى فيس الف اد كآثة فيس 

للدرالة ألل للظه ر ن الدنياكغل ة األقةاف لؼبةاي كاعبداؿ ال م ل قي القلب الشعاـ كطلب فيس للةايسة ال 
كه ا إذا آاف ن زمةه  1كل رث الضغ ككذل  فبا وب ل للى لدـ ال ق لك كيةؾ اػب ؼ م  هللا يعاً))

فتيف لت ف اغباؿ اآلفككن رد ن ه ا اؼبقاـ قصة ذآةها القةيف فقدت فيها  أل صلة الض   اال   اليك 
ف ي ؿ فيها اغب د كال غض إً كسيلة سباؽ األسةة ك فإم ة ل سف وب دكنس كلةق  ف لليس لطدة قةألس 

م  أأليه  كفأص ي ا لفتةكف ن ق لسككان هى ال آمةإبلقا س ن غياألة اعببك فالش يعة ال طةلة ن ه ه 
 القصةك يعي ل  

ك ه ا 2ـ كالعبلقات األسةلة اغب ي ةنف ها أصدؽ يع   ألةغ  ما لةي   ألس ال طة م  قي  كركاأل  الد
األمة كقع ن أليت الة  ة فتيف اآلفك ل ا فالةفا ال طةلة حبا ة إً الض  ك ال م كباكؿ فيس اافظة 
للى األسةة اؼب ل ةك كذبةي ها الضياع ألف األسةة الصييية ال لي ة هي أساس اجمل  عككأشار األ  

اليك كإف ي لت  ألةفا اؼبصشلح اؼب داكؿ اآلفككلتةس أل  ملدكف ن مقدم س للى ضةكرة الض   اال   
ضةكريس للى ضةكرة أمةل كهي ا   اع ال طة كألا أف ه ا اال   اع الألد أف ل   للى كفق ؿبددات 
كض األ  ا   الية ككازع ااآ  لة ع ف إليسك كأف ات  اغباآ  قد لت ف م  ةدا إً شةع مةاؿ م  لةد 

اهن  للث اب كالعقاب لليسك كاترة لة ع إً سياسة لقلية ي  ب انقياده  هللا ل  ب انقياده  إليس إيب
 .3إليها ما ل  قع ف م  ث اب ذل  اغباآ  ألعد معةف ه  دبصاغبه 

إذا الض   وب اج دا  ا إً مةاق ةك س اي آانت ه ه الةقاألة ه  اػب ؼ م  هللاككه ه أظبى كأرقى 
ص ف نف س م  ال ق ع ن الةذللةك أك م  مبلؿ مةاق ة مةاق ةكي عد اإلن اف ل  اريتاب اؼبعاصي ك 

األسةةأك اجمل  ع لسك كآل ه ه الةقاألة ي اه  ن ربصا األسةة كاجمل  عككدا  ا يدفع كب  ألةاي أسةة 
 م  استةك كؾب  ع ق مك قادر للى م ا هة ال غ ات ال ةلعة .

 

                                                           

أتليف:األ  ل د هللا دمحم أل  ايب ألتة أل  فةح االنصارم اػبار ي مشا الدل  اعبامع الاتاـ القةيف ك -1
القاهةةك -ق)كربقيق:اضبد اليدُك كاألةاهي  أطفيشكالةاشة:دار ال ب اؼبصةلة671القةطيب(ت:

 .286كص1كج: ـ1964-ق1384كاترلخ الةطة:2ط:
 .29لل  اال   اع القانُ  ك ا   ال الايت كص -2
كالةاشة :دار مصة للش ع كالةطة ك القاهةة كاترلخ 3مقدمة األ  ملدكفكل د الةضب  أل  دمحم أل  ملدكف كربقيق : للي ل د ال ااد كانك ط: -3

 .773كص2كج:1981الةطة:
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 ادلبحث اليناين
 ادلطل  اليناين

 يف اإلسالممصادر وطرق الضبط االاتماعي 
 أه  مصادر الض   اال   الي ن اإلسبلـ هي: إف
: ه  اؼبصدر يالقة  -1 مصاو الةاس م  الضةكرايت  ض َّ ك كقد اإلسبلميلل طةلع  األكؿف التِة

 ايثكاآلمةة آل شيي له  الةاس ن الدنيا   كأكضحكاغبا يات كال ي يةاتك 
زثرثرتزتمتنتىتيتيبّٰرئزئمئنئىئيئربزبمبنبىبٹٱٹٱُّٱ

ن آل شيي ال  ارا م   اإلن افف نظ  اياة يالقة  إف)كآ ا  ّٖ: ( األنعاـَّمثنثىثيث
الصية الةكايةك كم  اغبق ؽ  إًال ظا ف الدني لة الي ميةك ف   الصية ال دنية  إًال ظا ف الدلةية 

 األمبلؽ إًاؼبةافع اال   اليةك كم  ميداف لل   إًاغبق ؽ اال   اليةك كم  اؼبةافع الفةدلة  إًالفةدلة 
اعبااي  إًك كم  اعبااي الدني م األمةكلةاغبياة  إًك كم  اغبياة الدني لة اإلن انيةداف لل  ال جااي مي

 اإلن انيةم افقا للفشةة  كاآلمةةف ألعظ  س ه ه ا ل مةهجا م تامبل لليياة الدنيا يك كالقة 1األمةكم
كسه لة  كاألم ار كمبل  ا للةف س ال طةلة مةظ ا لل ج  ع يةظي ا دقيقا لتفل لس االس قة 

عب يع الض األ  اال   الية ن  األكؿف التِة ه  اؼبصدر يالقة  أفككل فق لل اي اؼب ل اك للى 2ال عامل
ك اال   الية كالثقافية كاالق صادلة كال ياسية كالع تةلة كالرتأل لةككاف أنظ  ساجمل  ع اؼب ل  ن صبيع 

 .3ف صاغبة ن آل زماف كمتافينص ص القة 
ك كهبب االل ااـ لل ةة أبن الهاك ال ةة  -2 الة  لة:يع ي ال ةة هي األصل الثاُ ألعد القةيف التِة

س اي آانت ق لية أك فعالية أك يقةلةلةكالٌف ال ةة يؤدم دكران لظي ان ن إظهار اؼبةاد م  آ اب هللا ن إزالة 
 :4يما قد لقع ن فه س م  مبلؼ أك ش هة كألياهنا للت اب للى ثبلثة أن اع ه

 زبصيص لامس. - أ
 يقييد مشلقس. - ب
 يفصيل ؾب لس. - ت

كلليس يع ي ال ةة الة  لة مصدران أساسيان مه  ن الض   اال   الي ن اجمل  ع اؼب ل كألهنا كضعت 
ض األ  ن العقيدة أك ن الع ادات أك ن اؼبعامبلت أك ن األمبلؽكايث يع ي األمبلؽ أاد أه  

 اال   الي.الدلا   اؼبه ة ن الض   
                                                           

 .18كص1ـكج:1986كالةايضك1  انب الرتألية االسبلمية االساسية ك مقداد ايعب ك ط: -1
 .43-36كص1998اص ؿ الفقس االسبلمي ك اضبد ؿب  د الطافعيك الةاشة : دار اؽبدل لل ش  لاتكاالستةدرلةكاترلخ الش ع: -2
 .24كصق1418كاترلخ الةطة:1مدمل اً الرتألية االسبلميةك ل د الةضب  أل  ل د اػبالق أل  اجة الغامدمكالةاشة:دار اػبةهبي للةطة كال  زلعكالةايضكط: -3
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اؼبصادر ال طةلة: لقد أدل ذبدد اغب ادث أل جدد الامافككام بلفها لم بلؼ األقشار كال لداف -3
إً ألةكز آافة اال  هادات كالشاقات اليت ي  ؿ آل  هد لل ص ؿ إً ما وبقق أغةاض الطةلعة اإلسبلمية 

ان وادلصاحل ادلرسلة والعرف اإلمجاع والقياس واالستحسكمصاو اعب الات كاألفةاد كه ه اؼبصادر: 
 .1ك كصبيعها ألةيت للى اؼبصدرل  ال األقا القةيف كال ةةواالستصحاب وسد الذرااع

أما طةؽ الض   اال   الي ن اإلسبلـ: لتي لت ف ال ةاي اجمل  عي ق اي م  استا فبل ألد أف لةيتا 
 للى

ق الد سلي ة يض   لس ال تامل كذبعل ض األشس اال   الية يؤدم دكرها للى م   ل مةيفع م  
الضعف لصيب ال ةاي اال   الي أبآ لس  أتث الفالليةك كآل ا ضعف االل  اد للى ه ه الق الد فإف 

 :2اآليتللى الةي   اإلسبلميكيبت  ي ضيح ق الد الض   اال   الي ن الدل  
 أم رن ظل غياب العقيدة ال لي ة يضشةب  اإلن افة م  الضعف كاػبلل:العقيدة ال لي  -1

كات س  إلىاألشيايال ةاقضكآ ا زب لف نظةيس  إًاد قد لصل  إًايايس كي  ال  فيها اؼب ازل  كاؼبقاليا 
 لليها ي عا الم بلؼ ال يئةك كام بلؼ ال قاليد كاؼب ارلث.

ي رت معةاه فبل لصلح اصةه ن أنكال هب ز   إلسبلـاه   اإلسبلـالفه  ال لي  الع يق الطامل:  -2
عب لة م  العق ؿك آ ا انس  إن انيةأكلعقلية  إفةازا   الي  اي ن يجة  كاق صادأي أكم هب سياسي أنس

 إصبلحلط ل  كاإلسبلـصباليا ن ج ل  ذبارب م عددةك أكهت ل ا فةداي شخصيا  أمبلقيةأكليا فل فة 
االق صادم كما  أكال ياسي  أكاال   الي  أكالعقلي  أكصبيع   انب اغبياة س اي آاف مةها الةف ي 

 كال ه لب الفةدم كاعب الي. لألمبلؽل صل 
ه  اعبانب ال شه م لل ه لب الطخصي  :هةا اؼبدمةة كياثرهاالةف ية  األمةاضال خلص م   -3

كؾب  ع  إلهبادأسةةكاال   اليك  األسةمل بلمة ال ةاي  ك كه  مش ة مه ةاإلسبلميةكالرتألية اال   الية 
ؾب  عك  أسةة أكع  صفات ن الفةد كاعب الةك اليت ل  ظهةت ن أم اإلسبلممةض   كق مككقد هنى 

كلدـ االس قةاركآالتيك كالةفاؽككالغضبككاغب دككس ي الظ ككغ ها....ك كمةها  ىلة ج لةها الف ض
 لثةات الل اف كإي اعكاجمل  عيكآالظل  كاػبداعك األسةمملبل ن ال ةاي ا   اليةك يطتل  أمةاضما ه  

ؾب  عايةا  أفاػبشةككمص صان  إًكاجمل  ع  األمةاألسةمؽبا دكر ن يعةض  األمةاضكغ ها...كفه ه 
لس دكر ن  كاألمةاضكفال خلص م  ه ه الصفات لآلمةل يعاُ ف اد ال م  ككس ي الفه  كالظ   ألدأت
 ن اجمل  ع. أساسيةلل  ارها رآياة  األسةةافظ 
: ل علق ه ا اعبانب دبا اإلسبلـال ل ؾ اال   الي ن  كيدابالفه  ال لي  ل ا  ات اجمل  ع  -4
كأًك كالفةؽك  األ ةاس كاألدايفاجمل  ع كصبالايس للى ام بلؼ  إلفةادل  يب ل لس للة  ة  أكهبب 

                                                           
 .32مدمل اً الرتألية االسبلميةكل د الةضب  أل  ل د اػبالق أل  اجة الغامدمكص -1
 .30ـكص1987كاترلخ الةطة :5كالةطةك القاهةة كط:ال ل ؾ اال   الي ن االسبلـ كا   ال ب كالةاشة : دار الرتاث العةيب للش الة  -2
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 ن اس قةار اجمل  عات. نبي هاأللةالة اتمة كذل   األم ره ه  اإلسبلـ
 

 ادلبحث اليناين
 ادلطل  الينالث

 صور لظواهر هدم الضبط االاتماعي وتؤدي إىل حصول توترات يف أمن األسرة واجملتمع
أمةان اإلسبلـ لالأل عاد ل  الةذا ل اال   اليةكؼبا ؽبا م  األثة ن سل ؾ الفةد كال م هدفس ربقيق 

إً ما لليق اآلمةل  م  الضةرك كيعد ه ه ال ل آيات مصدرا لتث  مصلية شخصيةك م  غ  الةظة 
اال   اليك فيصي س لل ه  ال م   م  اؼبطاآل اليت يعانيس األسةة كاجمل  عك كيؤثة  سل ا ن ل لية الض 

م  شأنس أف لؤدم اً لدـ اس قةار األنظ ة اال   الية كالثقافية كاالق صادلة كال ياسيةككمةها للى 
 اؼبثاؿ ال اغبصة:س يل 
الة ي ة:مةض ا   الي مشة للى صبيع أفةاد اجمل  ع ك كلةطئ ال  اغض ألا أفةاد اجمل  ع -1

كآ ل  األسةة ال اادةك فالفةد ال م يبطي للة ي ة لع ل للى إلقاع اػببلؼ ألا الاك ا فييدث 
الشبلؽ كلدـ اس قةار يل  األسةة ك كلع ل للى هدمهاك كقد ذـ هللا صااب ه ه الةذللة ايث 

 َُ (القل :َّجخمخجسحسخسمسحصخصمصجضحضخضمضحطمظٹٱُّٱٹٱ
ك كلؤلسف فإف ؾب  عايةا اإلسبلمية يعاُ م  1:(( ال لدمل اعبةة مباـ))ك كقاؿ رس ؿ هللا )ُِ-

ه ه اآلفة اػبش ةك فبل لتاد أليت اصلت فيس مطاآل إال كآانت الة ي ة س  ان ن هدـ يل  األسةةك 
 آياف األسةة كربصيةها م  ه ه اآلفة اػبش ة.ل ا كب اج إً كقفة  ادةك م  أ ل اغبفاظ للى  

لطل  إًاد معاكؿ اؽبدـ ن اجمل  عك كظاهةة اقيقية ل غي  ال قا عك كرب لل اغبق أق ؿ الاكر:  -4
ال ل ية اليت يع د للى مصلية الفةد كاجمل  ع للضةر ككا ران هللا يعاً م  ق ؿ  اآلاثرك كه  م  للضدك 

 الاكر

حصخصمصجضحضخضمسحجمججحمحجخمخجسحسخسمثهتٹٱٹٱُّٱايث

: ( م  ي لدع ق ؿ كقاؿ الةيب،)َّ (اغبج:َّمظجعمعجغمغجفحفخفحطمض
كل ا ك ب االن  اه إً ه ا اؼبةض الةف ي 2الاكر كالع ل ألسكفليا  اا ة ن أف لدع طعامس كشةاألس)

                                                           
 اؼب ةد الصييح اؼبخ صة ألةقل العدؿ ل  العدؿ إً رس ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكأتليف: م ل  أل  اغبجاج أأل  اغب   القط م الةي األ رم -1

كتكلب ألياف غلظ ربِة الة ي ةكرق  أل   –هػ)كربقيق: دمحم فؤاد ل د ال اقيك الةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب 261(اؼب  ىف: 
 .101كص1كج:105اغبدلث:

 (اؼب  ىف: ـبيٍ ىصىة صىًييحي اإًلمىاـً ال يخىارًمكأتليف: أأل  ل د الةضب  دمحم انصة الدل ك أل  اغباج ن ح أل  قبايت أل  يدـك األشق درم األل اُ-2
عارؼ للةٍَّطة كال  زلعك الةايضكط: 1420

ى
ـكلب م  ي لدع ق ؿ الاكر كالع ل ألس ن  2002 -هػ  1422ك 1هػ)كالةاشة: مت ى ة اؼب

كرق  اغبدلث:  .549ك ص1كج886الصـ 
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اػبش  ال م لع ل للى ضةب األسةة كاجمل  ع كلق شع اغبق م  أصياألس لل اطل كالاكر م  أ ل ربقيق 
 شخصية .غالة 

كاجمل  ع آالغش كالغي ة كغ ها  األسةةالض   اال   الي ن  ناليت يؤثة  األمةاضكهةاؾ آث  م  
م  أن اه  ن يعالا  أفك ل ى األمةاضهب ا القدرك م   تكاآ فيبل ل ع اؼبقاـ ل آةهاك األمةاضم  

 كاجمل  ع س اي. هبااػبش ة اليت يف    اآلفاتم  ه ه  أألةا ةاكربصا  األسةة
 

 النتااج والتوصيات 
 كم  أه  الة ا ج اليت ي صل إليها ال ااثاف ن يعالا أم  األسةةكسباستها كمةها:

أبهنا: " اعب الة اليت نطأت ألعقد شةلي صييح كال امت لغبق ؽ كال ا  ات ألا  األسةة -1
 ي ه  ن رفد اجمل  ع ".   طةفيها كما ن ج لةها م  ذرلة

 ؽبا. عاز األم دامليا كمار يا ل األسةةربصا  -2
آطف اػبلل ال م لصيب ال يئة اال   اليةكس اي  لع ل للى   الرتألية الصييية ن األسةةك -3

 آاف اػبلل ن اؽبدؼ أك ال سيلة.
إف للض   اال   الي قدرة للى ربقيق ال  ازف ن اجمل  عكإذا ادث أم يغ  ن األسةة  -4

 ؾب  عايةا. إليسأك اجمل  عككه ا ما رب اج 
إف الض   اال   الي لقـ  ألع لية مةاق ة الع لية الرتأل لة ن صبيع مةاالهاك كل دمل ن  -5

 االة ك  د أم ملل كلصليس مه ا آانت اؼبةالة الرتأل لة اليت ظهة فيها اػبلل.
ل ا س  ربدو  كأكؿم  اؼبؤثةات اػبار ية اليت يؤثة ن يةطئة الشفل  كاإللبلـؼبدرسة إف ا -6

 متاف ا   الي لةاتده كلص ح لةصةا فيس. نس أكؿاألسةة أل
اددات اليت يع ل للى يطتيل ل لية  أه االل قاد كالفتة ال ا د ن أم ؾب  ع م   -7

 .الض   اال   الي أبألعاده اؼبخ لفة
 ص ر الض   اال   الي أرقىلعد اإلن اف ال مالض   ال ايت الةاألع م  دامل  -8

كازع  ةك(يةألياآلمةل ن آل يصةفايس ذباه نف س كذباه  حبيث لت ف الفةد رقي ا للى نف س 
 .الض  )

مةاق ة ك س اي آانت ه ه الةقاألة اػب ؼ م  هللا  إًالض   اال   الي وب اج دا  ا   -9
ع ن   ص ف نف س م  ال قيل  اريتاب اؼبعاصي ك  اإلن افمةاق ةكي عد  ىرقأك  أظبىككه ه 
 .اجمل  ع لس األسةةأكم  مبلؿ مةاق ة  أكالةذللةك
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 كسباستها. األسةةافظ  يع بلف للىالعقيدة ال لي ة كالفه  الصييح  -10
 األسةةكامةها.ي ه  ن ضعف  ألهناالةف ية كال خلص مةها  األمةاضاالأل عاد ل   -11
 

 ادلصادر وادلرااع
 أوال : القرآن الكرمي

 اثنيا:
الةؤكؼ أل  اتج العارفا أل  للي أل  زل  ال عارلفكأتليف: زل  الدل  دمحم اؼبدل  ألع د ال  قيف للى مه ات  -1

-ل د اػبالق ثةكت 38هػ)كالةاشة: لاي الت ب 1031العاألدل  اغبدادم مث اؼبةاكم القاهةم (اؼب  ىف: 
 .ـ1990-هػ1410كاترلخ الةطة 1القاهةةك ط: 

كسةة 6سا لل  اال   اع ك ا   شيايس سعفاف كالةاشة : دار الةهضة العةأليةك القاهةةك ط:أ -2
 ـ .1965:الةطة

 انشة ك القاهةة ك. ألبلأسا لل  اال   اع اؼبفاهي  كالقضاايكدمحم ل د ال  يع لث افك   -3
كاترلخ 6اص ؿ ال طةلع االسبلميكللي ا ب هللاكالةاشة:دار الفتة العةيبكالقاهةة كط: -4

 .47ـكص1982الةطة:
لل ش  لاتكاالستةدرلةكاترلخ اص ؿ الفقس االسبلمي ك اضبد ؿب  د الطافعيك الةاشة : دار اؽبدل  -5

 ـ.1998الش ع:
االمارات  -ة كربدايت العصةك أتليف ا   أل  دمحم اغبفةاكمكالةاشة : اجمل ع القان كاأل  ظيب االسةة اؼب ل -6

 ـ.2001كسةة الةطة : 1العةألية اؼب يدة كط: –
 ـ.2001الةطة انشةكاترلخ  ألبل االسةة كالض   اال   اليكدمحم أل  معجب اغبامد أل  هطاؿ الةكميك -7
اإلسبلـ كالض   اال   اليكسل ل للي سلـ  كأطةكاة دآ  راه مةط رةك آلية الدراسات اإلن انية ك امعة  -8

 .1كط:1985األزهة كالقاهةة كاترلخ الةطة :
 ـ.2003كاترلخ الةطة:12األسل ب كأضبد الطالبكالةاشة : مت  ة الةهضة العةأليةك ط: -9

 امعة -آلية الرتألية-بلـكأتليف:دمحم ا ا اضبدكاطةكاة دآ  راه ن الرتأليةاالهداؼ الرتأل لة للع ادات ن االس -10
 طةشا .

ال ةاي اال   الي مدمل لدراسة اجمل  ع ك اضبد األ  زلد ك الةاشة :اؼبت ب اعبامعي اغبدلثك اترلخ الةطة:  -11
 ـ.1967

كاترلخ 1 كأل كتكط:الرتألية العامة ك ركنيس أكأل كيةصبة ل د هللا ل د الدا  كالةاشة :دار اؼببللا -12
 ـ.1967الةطة:

الرتألية اؼبعاصةة ط يع ها كاألعادها االساسيةك دمحم ل د الةزاؽ شفطق كامةكفكالةاشة : دار القل  للةطة كال  زلعك  -13
 .1989كاترلخ الةطة :5الت لتكط:

للي أل  زل  ال  قيف للى مه ات ال عارلفكاتليف: زل  الدل  دمحم اؼبدل  ألع د الةؤكؼ أل  اتج العارفا أل   -14
-ل د اػبالق ثةكت 38هػ)كالةاشة: لاي الت ب 1031العاألدل  اغبدادم مث اؼبةاكم القاهةم (اؼب  ىف: 
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ك   ـ.1990-هػ1410القاهةةكالش عة: األًك
نصارايػبار ي مشا الدل  أتليف:األ  ل د هللا دمحم أل  ايب ألتة أل  فةح األالقةاف ك  ألاتاـاعبامع  -15

كاترلخ 2القاهةةك ط:-د اليدُك كاألةاهي  أطفيشكالةاشة:دار ال ب اؼبصةلةق)كربقيق:اضب671القةطيب(ت:
 ـ.1964-ق1384الةطة:

ال ل ؾ اال   الي ن االسبلـ كا   ال ب كالةاشة : دار الرتاث العةيب للش الة كالةطةك القاهةة  -16
 .ـ1987كاترلخ الةطة :5كط:

: م ل  أل  اغبجاج أأل  اغب   أتليف ملسو هيلع هللا ىلصكاؼب ةد الصييح اؼبخ صة ألةقل العدؿ ل  العدؿ إً رس ؿ هللا -17
 –هػ)كربقيق: دمحم فؤاد ل د ال اقيك الةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب 261القط م الةي األ رم (اؼب  ىف: 

 .أل كت
اغبجاج أأل  اغب   اؼب ةد الصييح اؼبخ صة ألةقل العدؿ ل  العدؿ إً رس ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصكأتليف: م ل  أل   -18

 –هػ)كربقيق: دمحم فؤاد ل د ال اقيك الةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب 261القط م الةي األ رم (اؼب  ىف: 
 أل كت.

حب ث كدراسات ن لل  اال   اع االسبلمي ك ل د الةاي  سباـ األ  آةلطةك الةاشة: مت  ة لا الط ا ك  -19
 ـ.1994القاهةة ػ اترلخ الةطة :

هػ)كربقيق: دمحم ل ض 370ةكأتليف: دمحم أل  أضبد أل  األزهةم اؽبةكمك أأل  مةص ر (اؼب  ىف: هت لب اللغ -20
 ـ.2001كاترلخ الةطة 1أل كتكط:  –مةلبكالةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب 

ثقافة الشفل اؼب ل  مفه مها كاسا ألةا هاكاضبد أل  ل د العالا اغبليبكسل لة الةسا ل اعبامعية  -21
 ق. 1419ك2كط:

 ـ. 1986كالةايضك1انب الرتألية االسبلمية االساسية ك مقداد ايعب ك ط:    -22
 دراسات ن مطتبلت الض   اال   الي ك دمحم ل د اؼبع  د مةسيكألدكف انشةك غ  مؤرخ. -23
كا   ال الايتكالةاشة:مت  ة االقبل  اؼبصةلة ك القاهةة كط: -24 كاترلخ الةطة: 3لل  اال   اع القانُ 

 ـ.1968
 –اال   اعك أتليف :دمحم لاطف غيث كيمةكف ك الةاشة:دار اؼبعةفة اعبامعيةكمتاف الةطة:مصة قام س لل   -25

 ـ.1979اإلستةدرلةكاترلخ الةطة:
آ اب العاكاتليف: أأل  ل د الةضب  اػبليل أل  أضبد أل  ل ةك أل  سبي  الفةاهيدم ال صةم (اؼب  ىف:  -26

 ك الةاشة: دار كمت  ة اؽببلؿ.هػ)كربقيق: د مهدم اؼبخاكميك د إألةاهي  ال امةا ي170
 ىصىة صىًييحي اإًلمىاـً ال يخىارًمكأتليف: أأل  ل د الةضب  دمحم انصة الدل ك أل  اغباج ن ح أل  قبايت أل  يدـك ـبٍ  -27

عارؼ للةٍَّطة كال  زلعك الةايضكط: 1420األشق درم األل اُ (اؼب  ىف: 
ى
هػ  1422ك 1هػ)كالةاشة: مت ى ة اؼب

 ـ. 2002 -
الرتألية االسبلميةك ل د الةضب  أل  ل د اػبالق أل  اجة الغامدمكالةاشة:دار اػبةهبي للةطة مدمل اً  -28

 ق.1418كاترلخ الةطة:1كال  زلعكالةايضكط:
هػ) دب الدة فةلق 1424معج  اللغة العةألية اؼبعاصةةكأتليف:  أضبد ـب ار ل د اغب يد ل ة (اؼب  ىف:  -29

 ـ. 2008 -هػ  1429كاترلخ الةطة 1ل لكالةاشة: لاي الت بكط: 
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كالةاشة :دار مصة 3مقدمة األ  ملدكفكل د الةضب  أل  دمحم أل  ملدكف كربقيق : للي ل د ال ااد كانك ط: -30
 .1981للش ع كالةطة ك القاهةة كاترلخ الةطة:

 اؼبعج  ال سي كأتليف: ؾب ع اللغة العةألية للقاهةة (إألةاهي  مصشفى / أضبد الاايت / اامد ل د القادر / دمحم -31
 الةجار)كالةاشة: دار الدل ةك.

اتج العةكس م    اهة القام سكأتليف: ؿبٌ د أل  ؿبٌ د أل  ل د الةزٌاؽ اغب يينك أأل  الفيضك اؼبلٌقب    -32
 هػ)كربقيق: ؾب  لة م  اققاكالةاشة: دار اؽبدالة.1205دبةيضىك الاَّأليدم (اؼب  ىف: 

هػ)كربقيق: دمحم ل ض 370مك أأل  مةص ر (اؼب  ىف: : دمحم أل  أضبد أل  األزهةم اؽبةك أتليف لب اللغةكهت -33
ك  –مةلبكالةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب   ـ.2001أل كتكالش عة: األًك

 ـ.2002-ق1423ضبصك -اؼبةهج الرتأل م اإلسبلمي للشفلكهباي الدل  الاه رمكالةاشة الي امة -34
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 لدى عينة من ادلراهقُت ادلتمدرسُت ادلناخ األسري يف عالقته ابلتوافق الدراسي
 

 أ/ بلخيررر رشيررد
 اعباا ة- امعة ييام كزكك

 مقدمة:
 اال   الية ال ةطئة ن األكلية اؼب ادئ كيلقيةس الشفل شخصية ل طتيل األًك الل ةة األسةة يعد

 ما ل يقق أف ال فالل ؽب ا يبت  كال األفةادك م  غ ه مع ال فالل مبلؿ م  ية   قدرايس كآفايايس ففيها
للشفل. لت  قد ي عةض  كاال   الي الةف ي ال  ازف وبقق ال م األسةة دامل كال  اصل اغب ار ل  فة ي

هده األم ة ل عض الظةكؼ اال   الية اليت يعيق أدا ها ل عض كظا فها إزاي أطفاؽباك ما لةعتا سل ا 
 للى ال ةاي الةف ي كاال   الي كالرتأل م لؤلألةاي. 

 مشكلة الدراسة:   -1
لتي لت ف اجمل  ع مرتاأل  كسلي  كق م هبب أف يت ف كادايس صييية كسلي ة نف يا كا   الياك      

لل ج  ع هي األسةةك كاليت يقع للى لايقها يلقا الشفل م ادئ اغبياة اال   الية ل   كالل ةة األًك
طةلق الرتألية اؼبقص دة آ علي  الدل  كاألمبلؽك كية ية االنض اط كرب ل اؼب ؤكلية ل  طةلق الث اب 

ألسةة كه ا ما كالعقابك أك ل  طةلق الرتألية غ  اؼب اشةة اؼب  ثلة ن ال ل آيات كالعبلقات ألا أفةاد ا
 لدلى لؼبةاخ األسةم. 

أٌآد لل اي ال يليل الةف ي للى أنبية اػبيات األسةلة األًك ن سل ؾ األألةاي كاذباهاهت ك كاليت ؽبا       
أتث  هاـ ن مب ه  الةف ي كاال   اليك كيت ل  شخصياهت  كظيفيا كدلةامتياك فاألسةة ال عيدة يعٌد 

  م كيؤدم إً سعادة األألةاي كصي ه  الةف يةك أما األسةة اؼبضشةألة يعٌد أليئة نف ية صيية للة   ال
أليئة نف ية سيئة الة  ك  فهي يت ف دبثاألة مةيع مصب لبلكبةافات ال ل آية كاالضشةالت الةف ية 
كاال   الية. فش يعة ما ىبيه الشفل م  لبلقايس ن آةف أسةيس هي اليت ربدد كإً اد آ   ما إذا آاف 

 ) 483ك ص2006( إألةاهي  مليلك ة   مب ا نف يا سلي ا أـ ال. سي
أشار إً ميات الشف لة اؼب تةة اليت أكلت ؽبا مدرسة ال يليل الةف ي األنبية  إألةاهي  مليلكلعل       

القص ل آ هنا األرضية أك الدلامة األساسية اليت ي   لليها شخصية الفةد م  ق بلك فإف آانت ه ه 
األرضية صل ة ق لةك م  مبلؿ مةاخ اسةم سلي  كم  ازف كم ةاغ ك فإف الشفل لة   مب ا سلي ا م  

  ةااية العقليةك الةف يةك كاال   الية.ال
إف اؼبةاخ األسةم الصيي لع ل للى إش اع اا ات األألةاي ألشةلقة س لة دكف إفةاط أك يفةل        

كألطتل م  ازف ا ب أكل لة اغبا ات كأنبي ها كيةاس ها مع آل مةالة مبا يةك آ ا لؤدم اؼبةاخ األسةم 
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غبا ات الةف ية لؤلألةاي أك إا اطها ألطتل لدفع األألةاي إً القلق ال يئ اؼب  ية إً لدـ أك س ي إش اع ا
ن أف أثة اؼبةاخ  )1963م س  (دراسة  كال  ية كاالندفاع كب  ال ل ؾ ال ليب اؼبةيةؼك  كه ا ما أآديس

األسةم اؼب  ثل ن طاألع لبلقة ال الدل  لألألةاي ن أف األألةاي ال ل  ي وبصل ا للى لشف أأل م ألدر ة  
ك 2000(ألي مي مليلك ية آان ا اقل ثقة للةفا كأقل ي افقا ن لبلقاهت  اال   الية مع اآلمةل .آاف
 )17ص

أف اإلطار اال   الي ال م  (Cindey et Christian, 2012)يق ؿ آل م  ساندم كآةل  ياُ 
لة   فيس الشفل لس أتث  آ   للى صي س كسبلم سك ف  ي معاملة الشفل يبت  أف يت ف لس ل اقب 

 كمي ة للى اؼب   ل اعب  اُ أك الةف اُ.
فيجب مةالاة اا يا ات آل مةالةك مثبل إلشاي االه  اـ كالعشف كاغبةاف ن اؼبةالة األًك مث أتيت     

كمدح األفعاؿ اعبيدة كن اؼبةالة اؼب ش رة وب اج لبلارتاـ كاغب ارك فتيف يبت  يقدِ ه ه األم ر  اؽبدااي
 إذا ساد القلق كال  ية ن األسةة. 

كلل ةاخ األسةم أنبية لؤلألةايك نظةا لدكره ن يطتيل فتة كلقل االأل  اؼبةاهقك ايث أف مةالة      
لطخصية ال  لة اليت ي عالش مع ال اقع كي أمل فيس كربافظ لليسك اؼبةاهقة هي مةالة ربقيق اؽب لة كرس  ا

فاؼبةاخ األسةم ال  م لعشي  ككيضع لةف ها ال ص ر اؼب  ق لي ن اؼبطارآة الفعلية ن مباي كيش ر اجمل  ع
االأل  قدرا م  اغبةلة كاغبب كلطعةه ألقي  س كأنبي سك آ ا سبثل القي  كاؼب ادئ كاؼبثل كالدل  كاأللةاؼ 

 )11ك ص2009(اإلماـ كاعب الدةك ال قاليد إطاراي مة عيا لس. ك 
يقع م ؤكلية ي ف  اعب  األسةم اآلم  اػباٌ م  اؼبطااةات كال  ية للى لايق األهلك ليا فق       

أايـ االم ياانت ألل هبب أف يت ف دا  ة كأال لعةؼ األطفاؿ أك لطعةكا لػببلفات ألا كالدله ك كفبا 
ال ىبل  أليت م  اؼبطتبلت الاك يةك لت  للى األب كاألـ أف ىبفياها ألعيدا ل  م امع الش  فيس أنس 

أكالده  كاالأل عاد ل  ال  ية دامل اؼبةاؿ ألف ذل  لةعتا سل ا للى نف ية األطفاؿ كلل اٌ للى 
 )2012أدا ه  الدراسي. (شيادةك 

الصةالات مؤذلة للشفلك ألل أنس ليا آل (Yvonne Poncet-bonissol) كيةل أل ن يت أل ني  ؿ 
ق الد اغبياة اليت  هبب للى ال الدل  فق  معةفة ال  ل إً الها ل  طةلق اإلصغاي كاغب ار كالع دة اً

 ذب ع ألا األفةاد. 
كاؼبةاخ األسةم كلبلق س أل عض أشتاؿ ال ل ؾ اال   الي االهبايب لدل األطفاؿك ه  أاد اؼب اضع      

ايث أشار إً ك  د لبلقة اري اطيس م   ة دالة إاصا يا ألا )ك 2007سية ف يي (اليت درسها 
ؾب  ع األألعاد األرألعة لل ةاخ األسةم كألا سل ؾ اإللثار آطتل م  أشتاؿ ال ل ؾ اال   الي االهبايب 

 ). 0,01) سةة ن اذباه ال  اي لةد م   ل داللة (12-9لدم األطفاؿ م  (
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  الةف ي م  اؼبةاخ األسةم لدل يبلمي  اؼبةالة االأل دا يةك  م  كأ ةلت دراسة ا ؿ ال ة ؤ لألم     
( امعة اؼبل  ل د العالا) ك كآاف م  ألا ن ا ج الدراسة ك  د لبلقة لنقيب ك  أل  مليل مالتيطةؼ  

اري اطيس دالة إاصا يا سال ة ألا اؼبةاخ األسةم كاألم  الةف يك ايث أللغت قي ة معامل االري اط  
). لل ا أنس آل ا آانت در ة الفةد مةخفضة ن مقياس اؼبةاخ األسةم  0,01داللة () لةد -0,809(

  )2012(أل  مليل مالتي كلنقيبك آل ا آاف أقةب إً ال  اي. 
أف اؼبةاخ األسةم دبثاألة ال ةد الق م ال م لدفع األألةاي لبلنشبلؽ  )2008اةفي (ألٌيةت دراسة        

لليياة كال فالل معها ألصبلألة كق ة كمةكنةك آ ا أف األألةاي لص ي ف أآثة آفاية ن ال فالبلت كاؼب اقف 
 اال   الية اؼبخ لفة.

سةد ق م  ن دراس س أف لؤآد مدل أنبية اؼبةاخ األسةم ال م ه ) 2008اةفي (إذف اس شاع    
 ل الد األألةاي للى الة   ال لي  كال فالل كال تيف.  

ا ؿ االس قبلؿ الةف ي ل  ال الدل  كلبلق س لل  افق  )2010(أل صفة دليلة كقبد دراسة       
الدراسي لدل الشالب اعبامعي اؼبقي ك ايث أآدت ك  د لبلقة ضعيفة كسل ية ألا االس قبلؿ الةف ي 

  كال  افق الدراسي.
) ألدراسة ا ؿ لبلقة أساليب اؼبعاملة ال الدلة ال يئة لل  افق الدراسي لدل 2015قامت أل ػبةص (   

األألةاي ال ل  لااكل ف دراساهت  ن ال علي  اؼب  س ك كأسفةت الة ا ج ل  ك  د لبلقةك فال  افق الدراسي 
 ل أثة سل ا أك إهبال أبساليب اؼبعاملة ال الدلة.

لب دراسيا وب اج إً مةاخ ان  اطي مف  ح ماؿ م  األساليب الدآ اي رلةك  كل  ده ٌف ي افق الشاإ      
اعب  الديبقةاطي. فلتي لت ف الشالب م  افق دراسيا هبب أف ل  ق ذل  ك  د ي افق نف ي ا   الي 

ـك 2001(شق رةك لدلسك فاؼبطتبلت الةف ية يعيق االن  اه كالرتآياك كلل اٌ قد لفطل ن الدراسة. 
 )43ص

فإذا آانت اغب ار ه  ال ا د دامل األسةةك فإف ذل  لطتل أنبية آ  ةك في ب فةان           
اغب ار ه  ال ع   لؤلمة (لبلأل  أك ألاد الاك ا) ل  االا يا ات  (Frank Vitaro)  في ارك 

 كاؼبطالةك كه  آ ل  اإلصغاي لس. 
الدراسات ال األقة اليت يةاكؽبا ال ااث ل  ا أنبية اؼبةاخ األسةم ال م لةطأ فيس الشفل  أغلب ايت    

) أف ال  افق الدراسي وب اج 2001ن مب ه ال لي  ماصة ن ي افقس الدراسيك فقد أليةت دراسة شق رة (
  األساليب ان  اطي مف  ح ماؿ م اً ي افق نف ي كا   اليك كه ا األم  ال ل يقق إال دبةاخ أسةم

الدآ اي رلةك فبا قد وبقق لدا الشفل شع ره لألم  الةف ي آ ا أآديس دراسة أل  مليل مالتي كلنقيب 
). كلت  سب ع اؼبةاخ األسةم لالن  اطية كمل ه م  األساليب الدآ اي رلة ليا العامل ال ايد 2012(
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لت  الغل  ن االن  اطية كاغبةلة قد ال م لؤدم إً ال  افق الةف ي كالدراسي لدل الشفل أك ال ل ي ك 
 لةطأ أطفاال مدللا لصعب لليه  االنفصاؿ م  ال الدل ك فبا يبت  أف لؤدم إً ن ا ج لت ية.

للى ض ي ما قدمةاه م  دراسات ساألقةك كما نل  س م  مظاهة دامل األسة م  لبلقات ذات      
ال بلمي  ن اؼبدرسةك ي صلةا إً طةح طاألع يةافةم أك ان جامي كما لةج  لةس م  أتث ات للى 

 ال  اؤالت ال الية: 
 التساؤل العام: -أ

 هل هةاؾ لبلقة ألا اؼبةاخ األسةم كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس ؤ
 التساؤالت اجلزاية:  -ب
ق هل هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا م   ل األماف األسةم كال  افق الدراسي لدل اؼبةاه -  

 اؼب  درسؤ
هل هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا م   ل ال ضيية كال عاكف األسةم كألا ال  افق الدراسي  -  

 لدل اؼبةاهق اؼب  درسؤ
هل هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا م   ل ربدلد األدكار كاؼب ؤكليات كألا ال  افق الدراسي  -  

 لدل اؼبةاهق اؼب  درسؤ
هل هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا م   ل الض   كنظاـ اغبياة األسةلة كألا ال  افق الدراسي  -  

 لدل اؼبةاهق اؼب  درسؤ
هل هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا م   ل إش اع اا ات أفةاد األسةة كال  افق الدراسي  -  

 لدل اؼبةاهق اؼب  درسؤ
إاصا ية ألا م   ل اغبياة الةكاية كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق هل هةاؾ لبلقة ذات داللة  -

 اؼب  درسؤ
 فرضيات البحث: -2
 الفرضية العامة:  -2-1

 هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة ألا اؼبةاخ األسةم كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.     
 الفرضيات اجلزاية: -2-2
 وىل: الفرضية اجلزاية األ -2-2-1

هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة ألا م   ل األماف األسةم كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق      
 اؼب  درس.

 الفرضية اجلزاية الينانية: -2-2-2
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هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة ألا م   ل ال ضيية ك ال عاكف كألا ال  افق الدراسي لدل 
 اؼبةاهق اؼب  درس.

 لفرضية اجلزاية الينالينة:  ا -2-2-3
هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة ألا م   ل ربدلد األدكار ك اؼب ؤكليات كألا ال  افق الدراسي 

 لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
 الفرضية اجلزاية الرابعة: -2-2-4

ل  افق هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة ألا م   ل الض   كنظاـ اغبياة األسةلة كألا ا     
 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.

 الفرضية اجلزاية اخلامسة: -2-2-5
هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة ألا م   ل إش اع اا ات أفةاد األسةة  كال  افق الدراسي      

 لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
 الفرضية اجلزاية السادسة: -2-2-6

ألا م   ل اغبياة الةكاية لؤلسةة كال  افق الدراسي لدل هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية م   ة     
 اؼبةاهق اؼب  درس.

 التعريف اإلارااي دلتغَتات الدراسة:  -3
 ادلناخ األسري: -3-1

ه  ذل  الشاألع العاـ ال م ل  د األسةة م  ايث ط يعة اغبياة الةف ية كاال   الية كاألمبلقية اليت 
لت ف اؼبةاخ األسةم س اي كاف آانت سيئة نق ؿ لةس غ  س م.  لعيطها أفةاد األسةة فإف آانت  يدة

كه  الدر ة اليت وبصل لليها اؼبةاهق اؼب  درس ن مةالة اؼب  س  ن يجة إ اليس للى فقةات مقياس 
للي ات ماغبة ك ال م آيف س ال ااثة ـ) 2000دمحم ألي مي (اؼبةاخ األسةم اؼبعد م  ق ل ال ااث 

 اا ةم  جبامعة م ل د مع ةم ييام كزك.ن اجمل  ع اعبـ) 2010(
 التوافق الدراسي: -3-2

ه  قدرة ال ل ي  للى ربقيق ال بلـؤ كاالن جاـ مع زمبل س  كأساي يس كمع اؼب اد الدراسيةك كلظهة ذل  ن 
سل آايس مع زمبل س كأساي يس كآ ل  ل  هاده كم اظ  س ن الدراسة كل ضح ه ا م  مبلؿ مقياس 

ن اجمل  ع ـ) 2015( ؼبيايأل ػبةاصكال م قامت أل تييفس ال ااثة  (ألةية إألةاهي )سي ؿال  افق الدرا
 اعباا ةم جبامعة دمحم ميضة أل تةة.

 ادلراهقة: -3-3
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هي مةالة م  اياة الفةد ايث ربدث فيها ؾب  لة م  ال غ ات الة ا ية الطاملة الفيال ل  ية كالةف ية 
) 14 اً 12كربدد ن حبثةا ه ا ألع ة ((Véronique Bedin, 2009, P. 08). . كاال   الية

 سةة كهي  فرتة يصادؼ يبلمي  مةالة ال علي  اؼب  س . 
 منهج البحث: -4

ال  دان ن حبثةا ه ا للى اؼبةهج ال صفي اإلري اطيك آ نس ل  افق مع م ض ع حبثةا اؼب  ثل ن دراسة      
العبلقة اليت يةأل  ألا اؼبةاخ األسةم  كال  افق الدراسيك كألنس لع  د للى طةلقة لل ية مةظ ة سبت  

أبنٌس  سامي دمحم ملي فس ال ااث ال ااث م  دراسة الظاهةة كصبع ال ياانت كاؼبعل مات كربليلها. كلعة 
أاد أشتاؿ ال يليل كال ف   العل ي ل صف ظاهةة أك مطتلة ؿبددةك كيص رها آ يا ل  طةلق صبع 

(ملي ك ألياانت كمعل مات مقةةة ل  الظاهةة أك اؼبطتلة كيصةيفها كربليلها كإمضالها للدراسة الدقيقة. 
 )324ك ص2000

 عينة البحث: -5
فةدا  333فةدا م   120سبثل ليةة ال يث  اي م  ؾب  ع ال يثك فقد كصل لدد ليةة ال يث إً    
ك  م  ؾب  ع ال يث كآاف االم  ار (االم يار) % 36أم  لط ا ي ط قي إذ لط ل يبلمي  ال ةة أًك

 لي  اؼب  س .اثنية كاثلثة م  س  كاس ثةيةا يبلمي  ال ةة الةاألعة م  س   إلري اطه  لم ياف شهادة ال ع
 خصااص عينة البحث حس  اجلنس:  -5-1

 ):  خصااص عينة البحث حس  اجلنس01ادول (
 النس  ادلئوية التكرارات اجلنس
 % 35 42 ذآ ر
 %65 78 إانث
 %100 120 اجمل  ع

 

كه  مةيفع  دا مقارنة ألعدد   %65سبثلس الة  ة  78نبلاظ أف لدد يتةارات اإلانث ه       
. ك ه ا لرت   س ب آثةة الة اي ن الع ل ال م وب اج %35كال م سبثلس الة  ة  42يتةارات ال آ ر 

 إً م   ل دراسي مةيفع.  
 خصااص عينة البحث حس  السنة الدراسية: -5-2

 ): خصااص عينة البحث حس  السنة الدراسية02ادول (
 %النس  ادلئوية التالميذعدد  السنة الدراسية

 52.50 63 ال ةة أًك م  س 
 28.33 34 ال ةة اثنية م  س 
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 19.17 23 ال ةة اثلثة م  س 
 100 120 اجمل  ع

 

كهي أللى ن  ةك مث يليها ن  ة   %52.50نبلاظ أف ن  ة م   ل أًك م  س  سبثل      
 ألةكز م   ل أًك م  س ك .  %19.17اليت سبثل م   ل اثنية م  س  مث اثلثة م  س    28.33%

 أمة ط يعي نظةا ل االد الة   الديبغةان  ن آل سةة إضافة لل بلمي  ال ل  لعيدكف ال ةة.
 خصااص عينة البحث حس  العمر:   -5-3

 مينل توزيع أفراد العينة حس  العمر :)03ادول (
 النس  ادلئوية التكرارات عمرال
 %  46 55 سةة 11
 %  31 37 سةة 12

 %  23 28 سةة 14سةة إً   13
 

سةة ب  12كهي أللى ن  ةك مث يليها ن  ة  ل ة  %  46سةة  سبثل 11نبلاظ أف ن  ة ل ة      
للصف  %  23سةة اؼب ثلة ب  14إً  13اليت سبثل اثُ م  س ك كألعدها قبد فئة ذات س   % 31

 الثالث م  س .
 :حدود البحث -6
  سشة ألع  ش سعيد م ي  ثل اغبدكد اؼبتانية ل يثةا اغباٌ نحدود البحث ادلكانية:  -6-1

 ككاللة ييام كزكك اعباا ة.دبدلةة ييام كزك
ي  ثل اغبدكد الامانية ل يثةا اغباٌ ن فرتة إقباز ال يث كهي حدود البحث الزمانية:   -6-2

 . 2017 أفةلل 13إً غالة  2017فيفةم  19 فرتة فب دة م 
 أدوات البحث:  -7

 مقياس اؼبةاخ األسةمك كمقياس ال  افق الدراسي .-اس  لةا ن حبثةا ه ا االدكات ال الية:
 مقياس ادلناخ األسري:  -7-1
"  دمحم دمحم ألي مي مليلكه  م  إلداد ال ااث اؼبصةم الدآ  ر " التعريف ابدلقياس: -7-1-1

ألةد  61ـ. كوب  م اؼبقياس للى 2000كال م نطةه ن آ األس سيت ل  ية العبلقات األسةلة سةة 
 كل ت ف م  س ة أألعاد كهي م ضية ن اعبدكؿ ال اٌ:

 ): توزيع البنود على أبعاد ادلقياس04ادول (
 اجمل  ع أرقاـ ال ة د األألعاد
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 ال ل ية االهباألية 
 10 19ك31ك43 ك58ك13ك25ك37ك49ك7ك1 األماف األسةم 1
 10 38ك26ك14ك2 61ك50ك44ك32ك20ك8 ال ضيية ك ال عاكف األسةم 2
 09 39ك33ك15ك9 51ك45ك27ك21ك3 ربدلد األدكار كاؼب ؤكليات األسةلة 3
4ك40ك34ك28ك22ك16ك10ك4 الض   كنظاـ اغبياة األسةلة 4

 59ك52ك6
 10 

 10 17ك35ك41 ك60ك5ك11ك23ك29ك47ك53 إش اع اا يات أفةاد األسةة 5
 ك48ك42ك36ك30ك18ك6 اغبياة الةكاية لؤلسةة 6

 57ك56ك55ك54
 12 24ك12

 61 اجمل  ع
 

 كقد اي ع الشةلقة الثبلثية (كقد اي ع يدرج ليتةت الثبلثي) ن ال صييح كيقدلة الدر ات آ اللي:
 ): دراات تصحيح مقياس ادلناخ األسري05ادول (

 اندرا أاياان دا  ا 
 1 2 3 الع ارات اؼب   ة
 3 2 1 الع ارات ال ل ية

 

 )22ك ص2000 ك(م ي ميكيدؿ الدر ة اؼبةيفعة للي ال ضع األفضل .   
 اخلصااص السيكومًتية دلقياس ادلناخ األسري:  -7-1-2

آ نس مقة    األسةما اب اػبصا ص ال يت مرتلة ؼبقياس اؼبةاخ  إبلادةي لق  ال ااث      
كا ا اب مصا صس ال يت مرتلة م  ايث الصدؽ  للي ات ماغبةن ال يئة اعباا ةلة م  طةؼ 

 )200ك ص2010(للي اتك  كالث ات.
 كقد ا ذل  ألشةلق ا حساب الصدق: -أ
أس اذ ن لل  الةفا جبامعة  11قامت ال ااثة ألعةض اؼبقياس للى ات ا كه  صدؽ ات ا:  -

 ك امعة أل لةةك فأدل ا لقرتاااهت  كمبلاظاهت .ييام كزك 
قامت ال ااثة حب اب الصدؽ ال ايت انشبلقا م  ا اب اعب ر الرتأليعي ؼبعامل :  الصدؽ ال ايت -

 كه ا ما لدؿ للى أف اؼبقياس صادؽ.  0,894الث اتك ك ايت قي ة الصدؽ ال ايت ب 
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 101ى ليةة م  ال بلمي  ألل  لدده  لقد قامت ال ااثة أل  زلع اؼبقياس لل حساب الينبات: -ب
يل ي  كألعد ال صييح ك ا اب الث ات لس ع اؿ قان ف الفاآةكن اخك ف  دت أٌف قي ة الفاآةكن اخ 

 ) ه ا لعين أٌف اؼبقياس آتل اثألت. 0,7000) كهي أآي م  (0,8009ي اكم (
 مقياس  التوافق الدراسي:   -7-1
ألةدا  29د ال ااث ألةية األةاهي ك كوب  م اؼبقياس للى كه  م  إلداالتعريف ابدلقياس:  -7-2-1

 أل تييفس للى ال يئة اعباا ةلة.   ؼبياي أل ػبةاصكقامت ال ااثة 
 ): دراات تصحيح مقياس التوافق الدراسي06ادول (

 ال أكافق ؿبالد أكافق 
 0 1 2 الع ارات اؼب   ة
 2 1 0 الع ارات ال ل ية

 

  للمقياس:اخلصااص السيكومًتية  -7-2-2
آ نس مقة  ن   ال  افق الدراسيا اب اػبصا ص ال يت مرتلة ؼبقياس  إبلادةي لق  ال ااث 

حب اب اػبصا ص ال يت مرتلة ؼبقياس ال  افق  ؼبياي أل ػبةاصقامت ال ااثة ال يئة اعباا ةلة م  طةؼ 
 ) 50ـك ص2015(أل ػبةاصك  الدراسي كذل  حب اب الصدؽ كالث ات.

 كقد ا ذل  ألشةلق احساب الصدق:  -أ
أس اذ ن لل  الةفا  07ألعةض اؼبقياس للى ات ا كه   قامت ال ااثةصدؽ ات ا:  -

 ك كأصبع ا للى أف اؼبقياس صادؽ.اؼبدرسي جبامعة أل تةةك فأدل ا لقرتاااهت  كمبلاظاهت 
قامت ال ااثة حب اب الصدؽ ال ايت انشبلقا م  ا اب اعب ر الرتأليعي ؼبعامل :  الصدؽ ال ايت -

ؽب ا نع ي  0,05اجملدكلةك لةد  م   ل   داللة   0.36كهي أآي م    2,18الث اتك كآانت قي  س 
 أٌف اؼبقياس صادؽ.      

ك دبعادلة ةلقد قامت ال ااثة حب األس ال  ادا للى  طةلقة ال جا ة الةصفي حساب الينبات: -ب
كهي أآي م    4,77كآانت القي ة اصلة لليها هي  أل س ك كم  مث يعدللس دبعادلة س  ماف ألةاكف.

 ك إذف اؼبقياس اثألت. 0,01م   ل داللة  لةد  2,76القي ة اجملدكلة  
 األساليب اإلاصا ية اؼب  ع لة:  -7 

ةة اؼبدركسة يف  ا آ يا كإاصا ياك كقد إف اس خداـ األساليب اإلاصا ية ل الدان للى لةض الظاه   
 .SPSS اس خدامةا غب اب قي  ه ه األساليب ألةانمج
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   100 ×= (لدد ال تةارت/لدد األفةاد)  النس  ادلئوية - 
 :.معامل االرتباط بَتسون -

م غ ل   لعد معامل اري اط أل س  آأاد اؼبؤشةات اإلاصا ية ال اراميرتلة لدراسة ق ة كاذباه العبلقة ألا 
 ) أادنبا م  قل كاثنيه ا اتألع.(س كع آ يا

) ؼبعامل اري اط "أل س " 1-أك 1)  كيدؿ القي ة اػبشية (+1-إً  1كقي ة ه ا اؼبعامل يرتاكح ألا (+
ك للى انعداـ ك  د لبلقة مشية 0للى ك  د لبلقة اتمة ألا اؼب غ ل ك كلؼبقاألل يدؿ قي  س اؼب اكلة 

) دؿ ذل  للى 1-) أك م  (1ساك كآل ا اقرتألت قي ة معامل "أل س " م  (+ألا اؼب غ ل  اؼبدرك 
ك 2009(أل لبلؽك  .) دؿ ذل  للى ضعف العبلقة0ك  د لبلقة ق لة أليةه اك كاذا اقرتألت م  (

 ).79ص.
 كل   ا اب معامل اري اط أل س  لؼبعادلة ال الية:

 
 
 
 
 
 

 حبيث:
 ر: معامل اري اط أل س 

 ف: لدد أفةاد العيةة
 مج س : ؾب  ع در ات اؼب غ  األكؿ
 مج ص:ؾب  ع در ات اؼب غ  الثاُ

 ).166ك 165ك ص.2006(أأل  زلةةك 
 

           :نتااج الدراسة ومناقشتها -8
 عرض وربليل النتااج: -8-1

ألعد يش يق مقياس اؼبةاخ األسةم كمقياس ال  افق الدراسي للى ليةة ال يث م  ال بلمي  لؼبةالة     
 اؼب  سشةك أسفةت ن ا ج ال يث للى ما للي:

 عرض وربليل نتااج الفرضيات اجلزاية:  -8-1-1

 
 مج ص Χمج س   –ص  Χن مج س 

 

 [8)مج ص (  - 8مج ص ن[ ] 8)مج س( – 8مج سن ]    

 ر =
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 عرض وربليل نتااج الفرضية اجلزاية األوىل: -8-1-1-1
ألا م   م األماف األسةم كال  افق الدراسي لدل م   ة إاصا ية  كنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة   

 اؼبةاهق اؼب  درس.
 ): عرض نتااج الفرضية اجلزاية األوىل07ادول (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

االكبةاؼ 
م   ل الداللة  معامل االري اط اؼبعيارم

 ا  ب
م   ل الداللة 

 القةار اؼبع  د

 2,742 37,39 االماف االسةم
 داؿ 0,01 0,000 0,393

 8,629 57,98 ال  افق الدراسي
 

ك إذف 0,01 كه  داؿ لةد ك0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  07م  اعبدكؿ رق  ( 
ألا م غ  األماف األسةم كم غ  ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق  م   ةهةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية 

 اؼب  درس.  
 عرض وربليل نتااج الفرضية اجلزاية الينانية: -8-1-1-2

ألا م   ل ال ضيية كال عاكف األسةم كألا  م   ةكنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية      
 ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس. 

 
 

 ): عرض نتااج الفرضية اجلزاية الينانية08ادول  (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

اؼ االكبة 
 اؼبعيارم

م   ل الداللة  معامل االري اط
 ا  ب

م   ل الداللة 
 اؼبع  د

 القةار

ال ضيية كال عاكف 
 4,479 35,15 األسةم

0,371 0,000 
 

0,01 
 

 داؿ
 8,629 57,98 ال  افق الدراسي

 

ك 0,01 كه  داؿ لةدك 0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  08م  اعبدكؿ رق  (     
ألا م غ   ال ضيية كال عاكف األسةم كم غ  ال  افق  م   ةإذف هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية 

 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
 عرض وربليل نتااج الفرضية اجلزاية الينالينة: -8-1-1-3

يات كألا ألا م   ل ربدلد األدكار كاؼب ؤكل م   ةكنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية      
 ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس .
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 ): عرض نتااج الفرضية اجلزاية االينالينة09ادول (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

االكبةاؼ 
 اؼبعيارم

معامل 
 االري اط

م   ل الداللة 
 ا  ب

م   ل الداللة 
 القةار اؼبع  د

األدكار  ربدلد
 2,838 33,38 كاؼب ؤكليات

 داؿ 0,01 0,000 0,602
 8,629 57,98 ال  افق الدراسي

 

ك 0,01 كه  داؿ لةدك 0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  09م  اعبدكؿ رق  (      
ألا م غ  ربدلد األدكار كاؼب ؤكليات  كم غ  ال  افق  م   ة إذف هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية
 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.      

                                          
 عرض وربليل نتااج الفرضية اجلزاية الرابعة: -8-1-1-4

ألا م   ل الض   كنظاـ اغبياة األسةلة كألا  م   ةكنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية      
 ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس. 

 ة الرابعة): عرض نتااج الفرضية اجلزاي10ادول (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

االكبةاؼ 
 اؼبعيارم

معامل 
 االري اط

م   ل الداللة 
 ا  ب

م   ل الداللة 
 القةار اؼبع  د

الض   كنظاـ 
 4,181 33,75 اغبياة األسةلة

0,335 0,000 
 

0,01 
 

 داؿ
 8,629 57,98 ال  افق الدراسي

 

ك 0,01 داؿ لةدك كه  0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  10م  اعبدكؿ رق  (     
ألا م غ  الض   كنظاـ اغبياة األسةلة كألا م غ  ال  افق  م   ةإذف هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية 

 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
 اخلامسة:عرض وربليل نتااج الفرضية اجلزاية  -8-1-1-5

ألا م   ل إش اع اا ات أفةاد األسةة كألا ال  افق  م   ةكنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية 
 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس .
 ): عرض نتااج الفرضية اجلزاية اخلامسة11ادول (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

االكبةاؼ 
م   ل الداللة  معامل االري اط اؼبعيارم

 ا  ب
م   ل الداللة 

 القةار اؼبع  د
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إش اع اا ات 
 أفةاد األسةة

34,76 4,010 
0,315 0,000 

 
0,01 
 

 داؿ
 8,629 57,98 ال  افق الدراسي

 

ك إذف كه  داؿ لةدك 0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  11م  اعبدكؿ رق  (      
ألا م غ  إش اع اا ات أفةاد األسةة كألا م غ  ال  افق  م   ةهةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية 

 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.                                                
 :عرض وربليل نتااج الفرضية اجلزاية السادسة  -8-1-1-6

لؤلسةة كألا ال  افق  ألا م   ل اغبياة الةكاية م   ة كنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية     
 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس. 
 ): عرض نتااج الفرضية اجلزاية السادسة12ادول (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

االكبةاؼ 
 اؼبعيارم

م   ل الداللة  معامل االري اط
 ا  ب

م   ل الداللة 
 اؼبع  د

 القةار

اغبياة الةكاية 
 لؤلسةة

42,76 4,114 
 داؿ 0,01 0,000 0,418

 8,629 57,98 ال  افق الدراسي
 

ك 0,01 كه  داؿ لةدك 0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  12م  اعبدكؿ رق  (    
ال  افق الدراسي لدل ك ألا م غ  اغبياة الةكاية لؤلسةة  م   ة إذف هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية

 اؼبةاهق اؼب  درس.
 نتااج الفرضية االعامة:عرض وربليل  -8-1-2

ألا اؼبةاخ األسةم كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق  م   ةكنصها: هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية      
 اؼب  درس. 

 ): عرض نتااج الفرضية العامة13ادول  (

اؼب  س   اؼب غ ات
 اغب ايب

االكبةاؼ 
م   ل الداللة  معامل االري اط اؼبعيارم

 ا  ب
الداللة م   ل 

 القةار اؼبع  د

 18,539 220,70 اؼبةاخ األسةم
 داؿ 0.01 0,000 0,501

 8,629 57,98 ال  افق الدراسي
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ك 0,01 كه  داؿ لةدك 0,000) نبلاظ أف م   ل الداللة ا  ب ألل  13م  اعبدكؿ رق  (     
ألا م غ  اؼبةاخ األسةم كم غ  ال  افق الدراسي لدل  م   ةإذف هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية 

 اؼبةاهق اؼب  درس. 
 مناقشة وتفسَت النتااج:  -8-2
 مناقشة وتفسَت نتااج الفرضيات اجلزاية: -8-2-1
 مناقشة وتفسَت نتااج الفرضية اجلزاية األوىل: -8-2-1-1

األسةم كال  افق الدراسي لل ةاهق  ألا م   ل األماف م   ةهةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية  :كنصها
 اؼب  درس.

إً أنٌس ي  دلبلقة طةدلة ألا  )07اعبدكؿ رق  (يط  ن ا ج الدراسة اؼبيدانية آ ا هي م ضية ن      
.  در ة شع ر ال بلمي  لألماف األسةم كألا ال  افق الدراسي لدله .  فبا لؤآد ربقق الفةضية اعبا ية األًك

إً دكر الثقة للةفا كاغبي لة كال ف ح كااليااف كالةظاـ كااليصاؿ ألا  )FINN )1979 أشارت دراسة
 )54ك ص 1998(فةشاُك األفةاد ن الةجاح الدراسي. 

إً أف األمافك كاالط ئةاف كاالس قةار وبفا ) 2000( دمحم دمحمألي مي مليل كن ه ا الصدد لط      
كللعتا لةد ك  د الصةالات ما هبعلس لصةؼ  هده كلطجع الفةد للى الةجاح كال  افق الدراسي 

 غبلها.
كهب ا لع ي األماف األسةم ألعد مه  ن ل لية ال  افق الدراسي إذ أنس ل ارة لةاالس قةارك ك ال فاه ك  
كالثقة اؼب  ادلةك  األمانةك  ال فاؤؿ كاالن  اي األسةم كه  ضد اػب ؼك  القلق الط ك  اغب ة كال هدلد 

ف  فة األماف األسةم أمة ملح للجةا ال طةم ل  ما كلل ةاهق ماصةك  فإا اس الشالب للشبلؽ. 
لألماف لدفعس دكما ل ي ا كضعس اال   الي كاالق صادم ل  طةلق آ ب اؼبتانة اؼبةم قة ن اجمل  ع 

 كالش  أف ال  يل ل ل  ه  الةجاح كال  افق الدراسي.
 
 
 اجلزاية الينانية: مناقشة وتفسَت نتااج الفرضية -8-2-1-2

ألا ال ضيية كال عاكف كألا ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق  م   ة:هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية كنصها
 اؼب  درس. 

إً أنٌس ي  دلبلقة طةدلة ألا  )08اعبدكؿ رق  (يط  ن ا ج الدراسة اؼبيدانية آ ا هي م ضية ن      
 فبا لؤآد ربقق الفةضية اعبا ية الثانية. ه  الدراسي.در ة ال ضيية كال عاكف كألا در ة ي افق
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أف األطفاؿ ال ل  لةطؤكف ن    أسةم ل    لل فالل االهبايب ألا  ركزكف كاندرلدكقد أكضح       
اآللي كاألطفاؿ كاؼب  ثل ن اه  اـ اآللي دبا لؤدلس األألةاي لةدما لعيكف ل  اه  اماهت  اػباصة كآ ل  

م  مبلؿ اطار كي  يس لاـ ؼبا لؤدكنس كدكف ال دمل ن يفاصيل ه ا األداي وبقق ف  يطجيعه  كدل ه 
 اقبازا دراسيا لاليا.

كلدـ ي فة ال ضيية كال عاكف لؤدم إٌ ظه ر الصةاع كالطقاؽ كاألاننية كاب ال ات كأل ل  يت ف      
كل أثة اؼبةاهق لدل  شةكخ: "صبلااشخصية ال ل ي  غ  س لة  ما لعيقها ل  الدراسة ال لي ةك إذ لق ؿ 

أل اقع العبلقة ألا األأل ل  كألقية أفةاد األسةة كاي ك  كاػبلل ن يل  العبلقة لةعتا سل ا للى الشفلك  
كلؤدم إٌ فقداف ال  ازف اػبلقي لةدهك  كاً ام بلؿ اؼبعال  األمبلقية لدلس ك فيطب مت  ات سامشا 

 )194ك ص 2010 ،(شةكخ  هرتا ن لبلقايس لآلمةل ". ااقداك  م  ةداك  أاننياك  ف ض ايك م
ل لقي الشفل ن اؼبةاؿ الق الد األًك لل ل ؾ األمبلقيك  اهباألية آانت أك سل يةك  ففيس ل عل       

اإللثار كاب الغ  ال ضيية م  أ ل الغ  أك األاننية كاب ال اتك  فاؼبةاخ األسةم ال م ي  د فيس 
مثبل م  ل الده للى مةا عة  ركح ال ضيية كال عاكف ل فة للشفل آل اا يا ايس اؼبعة لة كاؼبادلةك  فيجد

 دركسس .
كآل ه ا ل الده للى ربقيق ال  افق الدراسي كالعتاك إذا آاف أفةاد األسةة مةطغلا آل ل اده      

ل ت األاننية فبل هبد ال ل ي  اؼبةاهق م  لليب اا يا ايس اؼبعة لة أك اؼبادلةك  ما هبعلس لةضة للفطل 
 الدراسي كلدـ ي افقس.

 اقشة وتفسَت نتااج الفرضية اجلزاية الينالينة:من -8-2-1-3
ألا م   ل ربدلد األدكار كاؼب ؤكليات األسةلة  م   ة هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا ية كنصها:     

 كألا ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
 ؤكليات كألا إً ك  د لبلقة ألا در ة ربدلد األدكار ككض ح اؼب )09اعبدكؿ رق  (يط  ن ا ج      

 . فبا لؤآد ربقق الفةضية اعبا ية الثالثة. ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس
ايث يةاكلت ن دراس ها مطتلة اإلمفاؽ الدراسي  )1985مشيا ( زهةةكه ا ما ذه ت إليس ال ااثة  

لدل ال بلمي  ن لدة مدارسك  كي صلت إً أف هؤالي ال بلمي  أذآياي كل صف ف لاليااف لتةه  
أمفق اك  كلقد أر عت أس اب اإلمفاؽ إً ال يئة األسةلة ماصة لةد إنباؿ ال الدل  ؼب ؤكلياهت .  

 ) 65ك ص 1998(فةشاُك 
أدكار ال الدل  ه  دكر اؼبعل  كن ه ا الصدد لق ؿ ال ااث ل د الص د دمحم ال يد: لت ف  م  أه      

فيها ال الداف دبثاألة معل ا لةقبلف لؤلألةاي قي  اجمل  عك آ ا لق ماف لل ظيفة االن قا ية للثقافة ايشة كنبا 
 ) 699 ك ص2011(دمحم ال يدك اؼب ؤكالف ل  اآ  اب الشفل ال ل ؾ اال   الي . 
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اؼب ؤكليات األسةلة أبهنا صبيع االل اامات كال ا  ات كاألل اؿ كاؼبهاـ اليت  ـ)2003إماـ (كقد لةفت 
يؤدلها األسةة ألغةض إش اع اا ات أفةادهاك  كربقق ؽب  الطع ر للةضا كال عادةك  اليت ي  ثل ن إدارة 

 كإماـ(اي كشةاي م  لامات األسةة كغ ها.شؤكف األسةة كأداي األل اؿ اؼبةالية اؼبخ لفةك  كرلالة األألة
 )93ص ك2003

كم  ايث القيادة لةفت األسةة قديبا قيادة آ ار ال   ؽبا ل يقيق الةظاـ كاالارتاـ كاألم ك   مث صارت 
لل آ ر أل  ب ال ظا ف الش يعية للة اي كأل ب  الدفاع. كاليـ  ألعض األسة لق دها الة اؿك كألعضها 

 )44ك ص 2008(شةكخك  األآي.ىبضع للة ايك أك األخ 
فبا س ق كم  ألة د ربدلد األدكار كاؼب ؤكليات للى مقياس اؼبةاخ األسةم ن  خلص أف كض ح      

األدكار كاؼب ؤكليات ماصة لةد ال الدل  كاارتاـ أدكار األألةاي ك عل ال عادة هدؼ مطرتؾ ألا أفةاد 
ي للى الدراسة ألية ا غياب الت ار ل  قيادة األسةةك  هبعل اؼبةاخ األسةم صيي كس م كوبفا األألةا

األسةة كيةآها للصغار كام بلط األدكار هبعل األسةة مضشةألةك  فيةطغل األألةاي ل  الدراسة كأل ل  
 ل أمةكف ن أداي كا  اهت  الدراسية كلل اٌ اإلمفاؽ ن ربقيق ال  افق الدراسي.

 ابعة:مناقشة وتفسَت نتااج الفرضية اجلزاية الر  -8-2-1-4
ألا در ة الض   كنظاـ اغبياة األسةلة كألا  م   ة: ي  د لبلقة ذات داللة إاصا ية كنصها     

 ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
قبد أف آل يبلمي  ال ل  لدله  در ة الض   كنظاـ اغبياة دامل  )10اعبدكؿ رق  ( ا ب ن ا ج

 فبا لؤآد ربقق الفةضية اعبا ية الةاألعة. أسةه  ألدر ة لالية م  افق ف دراسيا.
) أبنس Briestedtالةظاـ دامل األسةة  اي م  الةظاـ اال   الي كه ا األم  لعةفس ألةس يد (     

) الةظ  John.p) ك  ه  (L.Gillenأسل ب ؿبدد كمةظ  لع ل شئ ما . كلةؼ  يلا (
كاالذباهات كاأللةاض كاألشياي اؼبادلة كالةم ز  اال   الية أبهنا األن اؽ اؼبةظ ة الدا  ة ن  يا لل صةؼ

 )30ك ص2008(اامدك كاؼبثل اليت ي  س أغلب ن ااي اغبياة اال   الية.  
أسل ب الض   ل ل ؾ أفةاد األسةة وبدد سبلم ه  الةف يةك فإذا آاف الض   قا  ا للى الةصح      

اس الداملي لل ا بك كاالل ااـ اػبلقي أدل كاإلرشاد كال   يس كالقدكةك  كية ية الض   اػبلقي كاإلا 
 ن الةهالة إٌ ربقيق االنض اط الداملي كالةقاألة ال ايية .

آ ا أف نظاـ اغبياة األسةلة وبدد أسل ب يفالل األألةاي مع اغبياةك فإذا آاف نظاـ اغبياة األسةلة قا  ا      
االن ظاـ ل ةايف ن   انب اغبياة األسةلة آاف للى زبشي  كاارتاـ اؼب الد كالةظاـ كالرتييب كآاف الةظاـ ك 

 يفالل األألةاي اهباأليا مع اغبياة.
أما إذا آاف طاألع اغبياة األسةلة اإلنباؿ كلدـ الرتييب كال خ   كلدـ ال خشي  فاف يفالل األألةاي     

 )34-33ك ص2000(ألي مي مليلك مع اغبياة لت ف سل ياك كلط ا يا دكف مشة أك هدؼ كاضح. 
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فبا س ق ن  خلص أف أسل ب الض   القا   للى ال   يس كاإلرشاد كاارتاـ ذايية األألةاي سيؤدم إٌ     
ربقيق ال  افق الدراسيك أما إف آاف قا  ا للى الق  ة كال  ل  كالعقاب كال هدلد أك اإلنباؿ سيؤدم 

 .قيق ال  افق الدراسيذل  إٌ يعةضه  للقلق كال  ية كاألمةاض الةف ية كالعص ية كه ا لعيقه  للي رب
 مناقشة وتفسَت نتااج الفرضية اجلزاية اخلامسة: -8-2-1-5

ألا م   ل إش اع اا ات أفةاد األسةة كال  افق  م   ة : هةاؾ لبلقة ذات داللة إاصا يةكنصها     
 الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.

ألا إش اع اا ات أفةاد  0.01ك  د لبلقة م   ة دالة لةد  )11اعبدكؿ رق  (يط  ن ا ج      
 فبا لؤآد ربقق الفةضية اعبا ية اػبام ة. األسةة كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس .

أف اإلن اف ل  يا ألتثةة اا ايس كيعددها  ماسل كه ا لث ت صية الفةضية اؼبشةكاةك لةل      
 هي اليت يط ع ه ه اغبا اتك  كية لهاك كؽبا أثة كاضح للى سل آسك كاألسةة 

فيةماف الفةد كلدـ إش اع اا ات الةف ية األساس لؤدم إً شع ره لنعداـ األم  كاغبب      
كاالن  ايك كشع ره لإلا اطك كه ا األم  انشئ ل  هتدلد كاس خداـ آل ات ال يق  أماـ الامبليك 

لؤثة أتث ا آ  ا ن شخصي س كسل آيايس  كاالس هااي ألقدرايس كلدـ إش اع اا ايس ال يت ل  يةك فبا
 )488ك ص 2006(مليلك اؼب  ق ليةك م  مبلؿ ضعف الثقة للةفا كالطع ر لإلا اط. 

كذل  ألف األفةاد ال ل  يط ع اا اهت  اؼبخ لفة ألشةلقة مع دلةك لت ن ف أقل ي يةاك كأآثة رضا     
كال عارؾ معها ألق ة دافعها األملك كرا دها ال يدمك  كشع را لالريياحك كأآثة يفاؤال كإق اال للى اغبياةك

كاإلصةار للى ألل غ األهداؼك كربقيق الش  اات كال عي الديكب لل  افق ألطتل  يد مع اغبياة . 
 )35ك ص 2000(ألي مي مليلك 

اليت آانت ا ؿ لبلقة اؼب   ل اال   الي  )1983اؽبامي ل د العالا ؿبج ب (دراسة     
افق الدراسيك ي صلت فيها إً ك  د فةكؽ ذات داللة إاصا ية ألا اؼب   ايت كاالق صادم لل   

(ل  ز كاجاجك اال   الية ك االق صادلة اؼبخ لفة لصاو اؼب   ايت العليا مقارنة لؼب   ايت اؼبةخفضة.  
 )11ك ص2013

 مناقشة وتفسَت نتااج الفرضية اجلزاية السادسة: -8-2-1-6
ألا م   ل اغبياة الةكاية كألا ال  افق الدراسي لدل  م   ة اللة إاصا ية: هةاؾ لبلقة ذات دكنصها

 اؼبةاهق اؼب  درس.
إً أنٌس ي  دلبلقة طةدلة ألا  )12اعبدكؿ رق  (يط  ن ا ج الدراسة اؼبيدانية آ ا هي م ضية ن        

 الفةضية اعبا ية ال ادسة.. فبا لؤآد ربقق اغبياة الةكاية كألا ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس
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فإذا آانت يةألي س دامل األسةة قد سبت ألص رة  يدة فانس ل  شيع أف ل عامل مع العاي اػبار ي      
ألص رة مثلىك كل ل  فاف أم غياب لدكر العا لة ن يةألية الشفل كيةطئ س ال ةطئة اإليبانية كاألمبلقية 

ك ص 2011(دمحم ال يدك أن اع ال ل ؾ اغب يد. ال  ية س ؼ لؤدم إً ك  د آا   ألطةم فاقد لتل 
692( 

الدل  كاألمبلؽ صة اف كك هاف غبقيقة كاادةك كآ ا ل طةب الشفل م  األسةة أمبلقس آ ل            
ل طةب الدل  كأاتامس كقي س كلقا ده كيداألسك كمعامبليسك كلت ف ذل  آلس م  األطة اؼبة عية ل ل آس. 

 )194ك ص 2010(شةكخ ك 
آ ا أف للدل  أنبية للغة ن اجمل  ع اإلن اُك كاألسةة هي ال س  ال لي  لغةس القي  كاؼب ادئ            

الدلةية ن أفةادهاك ل ل  فهي مشال ة أبف يدرؾ التث  م  اؼبعارؼ الدلةية كمص صا ن ال   اؼب تةة 
 ايف لطب الفةد م   تا أبمبلقيات الدل  كقي س.

الدل  أبنس ن ق م تامل م  اؼبع قدات كاؼب ارسات يةي   دب ض لات مقدسةك  دكرآهاِكآ ا لعةؼ      
ل  د ألا أكلئ  ال ل  لؤمة ف هب ه اؼبع قدات أبف الرتألية الدلةية كاػبلقية ذات أنبية آيل ن اياة 
 الفةدك ألف مه ة الرتألية الدلةية األساسية هي ية ية الطع ر لؼب ؤكلية ن الةف س كيةألية الض  

 ) 125ك ص 2014(ال امةا يك كاإلمبلص في ا لع لس اإلن اف.
 م  هةا ل جلى لظ  األمانة اليت ي ي لها األسةة ن ي ف  اؼبةاخ األسةم اؼب الد للى      

ك ن لك كفايك أمانة  ية ية كيةسيخ القي  اال   الية كاألمبلؽ اغب يدة (يضام ك يعاكفك ي امحك آـة
 يةفع م  م   ل ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس . ....)ك كه ه القي  ألدكرها

 مناقشة وتفسَت نتااج الفرضية العامة: -8-2-2
ألا اؼبةاخ األسةم كال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق  م   ةهةاؾ لبلقة ذات داللة ااصا ية كنصها:

 اؼب  درس.
إً أنٌس ي  دلبلقة طةدلة ألا  )13  (اعبدكؿ رقيط  ن ا ج الدراسة اؼبيدانية آ ا هي م ضية ن        

 فبا لؤآد ربقق الفةضية العامة. اؼبةاخ األسةم كألا ال  افق الدراسي لدل اؼبةاهق اؼب  درس.
اليت ي صلت إً أف األسةة اؼب األعة ي الد  )Lata )2005و Mohanrajكه ا ل افق دراسة      

 كل ة اجاج هللا ال  ز صلت دراسة لع د أألةا ها للى ربقيق ال  افق كال يصيل الدراسيك آ ا ي
 إً أف أساليب ال ةطئة دامل األسةة ؽبا لبلقة ق لة أل  افق ال ل ي  دامل اؼبدرسة.) 2013(

كه ا ل ضح دكر ال يئة األسةلة ال  لة ن يعل  األألةاي ايث أف ف ح لب اؼبةاقطة كاالس  اع     
النطغاالت األألةاي كاارتاـ يفت ه  كام يار األسل ب اؼبةاسب للةد لليه  هبعله  قادرل  للى ذباكز 

ل  م القا   للى الةظاـك اؼبطتبلت ال ل آية االنفعاليةك اليت يعيق ي افقه  الدراسيك فاؼبةاخ األسةم ا
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االس قةارك ال فاه ك الثقةك القةالةك االلثارك اغب ارك الرتييبك الةظافة كايث يت ف اؼبطارلع ـبششة هبعل 
 شخصية ال ل ي  س لة ذات دافعية لل عل  ألعتا اعب  ال م ل  د فيس اػب ؼ كالقلق. 

 اقًتاحات: 
و ن اجمل  ع ان يا ن دراس س هبب للى اؽبيئات إً ألة األماف ك علس لض ا صا الشابإللصاؿ      

اؼبعةية الع ل جبد كإصةارككأف ال له ل ا اؼب ؤكلية اؼب آلة إليه  ا ؿ يةألية كيت ل  شخصية الشفلكماصة  
 آل م  األسةة كاؼبدرسة فعليس نقرتح:

األألةاي ن إرشاد ال الدل  إً أفضل األساليب ل ت ل  مةاخ أسةم س م كال م ل الد للى ي افق  -
 اغبياة آتل كن اؼبدرسة ماصة.

 ألث ال لي كنطة العلـ  اػباصة أبساليب يت ل  اعب  األسةم ال لي  لي ـب لف كسا ل اإللبلـ. -
 يدرلب كيت ل  اآللي كاألمهات ق ل الاكاج للى آيفية يةألية االألةاي كآيفية ي ف  مةاخ أسةم س م. -
 ؼبةاخ األسةم.إلبلـ األكلياي ل  أس اب اضشةاب ا -
لؤلسة م  مبلؿ اعب عيات ل  ضيح أساليب يةألية األألةاي ن  كألةامج ي ل لةلقد دكرات رب ي ية  -

 اإلسبلـ.
 
 

 قاامة ادلرااع:
ادلناخ األسري وعالقته ابألمن الفكري لدى  )ك2009االماـ دمحم صاو كاعب الدة فؤاد ليدك ( -

حبث مقدـ لل ؤسبة ال طين األكؿ لؤلم  الفتةمك اؼبفاهي  كال يدايت  كادلراهقُت ذوي االعاقة البصرية
 آةسي األم  انلف أل  ل د العالا لدراسات األم  الفتةمك  امعة اؼبل  سع د.   –
ادلناخ األسري األسري وعالقته بقدرات التفكَت االبتكاري  )ك2010اغب هبي مليل األةاهي ك ( -

ك آلية العلـ  اال   اليةك مةط رة رسالة دآ  راه ك الرايض واذلفوفلدى طالب ادلرحلة الينانوية دبدينيت
  امعة االماـ دمحم أل  سع د االسبلمية. 

 ك دار الةطة ال رآايك لةدف.رعاية ادلعوقُت والتكامل األسري)ك 2004ال امةا ي ص يية ( -
ؾبلة حب ث  كوعالقتها ابلتوافق الزواايمشاركة األزواج يف ادلسؤوليات األسرية )ك 2003اماـ ما دة اماـك ( -

ك  امعة اؼبة فيةك ؾبلد    .118-91. 2ك العدد13االق صاد اؼبةٌا
االستقالل النفسي عن الوالدين وعالقته ابلتوافق لدى الطال  اجلامعي )ك 2011أل صفة دليلة ( -

 م.رسالة ما     ن لل  الةفا اؼبدرسيك   امعة م ل د مع ة سنة)، 21-18ادلقيم (
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التنبؤ ابألمن النفسيمن ادلناخ )ك 2012ضباة أل  مليل مالتيك كللي ل د الةضب  أضبد لنقيبك ( -
مؤس ة ال ادة للصيافة كالش الة ك ك  امعة ل د العالااألسري لدى تالميذ ادلرحلة االبتدااية

: كالةطةكدمطقك س راي. للى اليلد  دل  ي  20اترلخ الدم ؿ:  .www.thawra.syااللترتُك
 دقيقة. 00سا ك22للى ال الة  2016

ادلناخ األسري وعالقته ابلصالبة النفسية لدى ادلراهقُت لدى  )ك2008اةفي يغةلد ا ةاك ( -
 اهةة. ك رسالة ما    ك معهد الدراسات كال ي ث الرتأل لةك  امعة القاجلنسُت

 ك    ر للةطة كال  زلعك اعباا ة ادلدخل اىل علم االاتماع)ك 2008مالد اامد ( -
ك مؤس ة ال ادة ادلناخ األسري وأثر  على التحصيل الدراسي)ك 2012مل د ات ت شيادة ( -

: للصيافة كالش الة كالةطةك دمطق س رايك للى اليلد  . اترلخ www.thawra.syااللترتُك
 دقيقة. 40سا ك18للى ال الة  2016-12-15الدم ؿ:   

ك دار اؼب  ة للةطة كال  زلع القياس والتقومي يف الًتبية وعلم النفس)ك 2000سامي دمحم ملي  ( -
 كالش الةك ل اف. 

ألسري وعالقته ببعض أشكال السلوك االاتماعي ادلناخ ا)ك 2007سية ف يي إألةاهي  ال يدك( -
: للى اليلد  كاإلجيايب لدى األطفال -10. اترلخ الدم ؿ: comnwww.almodo.االلترتُك

 دقيقة. 00سا ك18للى ال الة  12-2016
 اهجك ل افك األردف. ك دار اؼبةتكنولوايا االتصال)ك 2001شق رة ل د الةاي  شع افك ( -
 ك دار العلـ  للةطة كال  زلع.علم االاتماع الًتبوي)ك 2010صبلح الدل  شةكخ ( -
 كك ألفا للةطة كال  زلعك اعبياة2ك جموسوعة تربية األطفال)ك 2011ل د ال اس  دمحم ال يدك ( -

 مصة. 
بتوافقالتلميذ داخل  عالقة أسالي  التنشئة داخل األسرة )ك2013ل د هللا ل  ز كل ة اجاجك ( -

 دراسة ميدانية أل عض اثن ايت مدلةة كرقلةك  امعة قصدم مةلحك كرقلة. كادلدرسة
ك ؾبلة آلية الرتأليىة ادلناخ األسري وعالقته ابلصحة النفسية لألبناء)ك 2006لفةاي األةاهي  مليل ( -

 األساسيةك اعبامعة اؼب  ةصةلةك العدد ال اسع كاالرألع ف. 
ك  ادلناخ األسري  وعالقته  ابلتفّوق  الدراسي  لدى  ادلراهق  ادلتمدرس)ك 2010( ةللي ات ماغب -

 دراسة  ميدانية  ألثان ايت  كالليت أل لةة  كييام كزكك  رسالة  ما    ك  امعة م ل د مع ةم ييام كزك.   
ك ع يبلمي الثان ايتك دراسة ميدانية مادلعاملة الوالدية وحااة األبناء لرصلاز)ك 1998فةشاُ ل لاة ( -

 رسالة ما    ك  امعة اعباا ة.

http://www.thawra.sy/
http://www.thawra.sy/
http://www.almodon.com/
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ك مناهج البحث العلمي واإلحصاء يف البحث العلمي)ك 2006فةلد آامل أأل  زلةة كيمةكف ( -
.  ل افك دار اؼب  ة للةطة كال  زلعك الش عة األًك

الدراسي لدىتالميذ عالقة أسالي  ادلعاملة الوالدية السّيئة ابلتوافق )ك 2015ؼبياي أل ػبةاص ( -
  امعة دمحم ميضة أل تةة. رسالة ماسرتك كمرحلة ادلتوسط

ادلواه يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف العلوم النفسية والًتبوية )ك 2009دمحم أل لبلؽ ( -
 ك اعباا ةك دار األمل للش الة كالةطة كال  زلعك ألدكف ط عة.واالاتماعية

دار ق اي للةطة كال  زلع (ل دك  كسيكولواية العالقات األسرية)ك 2000دمحم دمحم ألي مي مليلك ( -
 غةلب)ك القاهةة.

- Cindy W. Christan M. D. (2012), Mal traitance des enfants, Mc 

Master University, Canada.  

- Frank Vitaro, Trucs et conseils pour une meilleure harmonie 

familiale, comité permanent de lutte à la toxicomanie et maison Jean 

Lapointe, Montréal, Canada. 

- Véronique Bédin et al (2009), Qu’est ce que l’adolescence, sciences 

humaines éditions, France. 

- Yvonne Poncet-Bonissol, L’enfant au cœur du conflit familial, 

Dangles éditions, France. 
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  لأُلسرة االاتماعي الينقايف ابدلستوى وعالقتها األسرية الًتبية أمناط
 الوالدين نظر واهة من

 
 أبو ايسُتوسيم د.

 ل ةاف –اس اذ م الد ن آلية الرتألية ن اعبامعة الل ةانية الدكلية 
 داوود شكيبة  .ذة 

 ل ةاف  -اعبامعة الل ةانية الدكلية
 

 مقدمة
 ىطخصٌية ال ص ؿ إً أ ل م  أليةها في ا ي فالل ل امل لٌدة ل أث  آة يجة الشٌفل شخصية ي تٌ ف
 اؼبؤس ة الٌدلةيةك أك اؼبدرسةك أك اجمل  عك أك لأليسةةك ل علق ما الع امل ه ه م . كا   الٌيان  نف ٌيان  م  ازنة

 . غ ها أك أك صبالة الةٌفاؽ
اؼبهد األٌكؿ ل ةطئة الفةد كية ية القي   ييعدٌ  أهٌنا ايث األطفاؿ شخصية ألةاي ن هامنا دكرنا األسةة يلعب

ةةي هي اجمل  ع األٌكؿ للشٌفل كل ا فإٌف األمباط فاألس .كالعادات كالٌ قاليد كي  يهها ن اإلذٌباه الٌصييح
 اؼبٌ  عة ن يةألية األألةاي يلعب دكرا هاٌمان ن يت ل  شخصية األألةاي كربدلد إذٌباهاهت .

كآ ل  فإف إهباد لبلقة ألا أساليب الرتألية اؼبع  دة كسل ؾ األطفاؿ ليا لألمة ال هل. ففي آث  
م  األاياف قبد أف األهل لع  دكف أسل ب الرتألية نف س مع صبيع أألةا ه  ألية ا ي تٌ ف لتل مةه  

يئة دافئة يٌ    شخصٌية ـب لفة كسل ؾ ـب لف. لت  فبا ال ش  فيس أف شخصٌية الشٌفل اليت يةطأ ن أل
للعشف كالٌ فاه  كاؼبطارآةك زب لف ل  يل  اليت يةطأ ن  ٌ  لٌ صف للق  ة كالٌصةامة كاغبةماف 

 العاطفي. 
Baumrind(1( األيسةلة هي دراسة أل مةند مباط الرتأليةكم  أهٌ  الٌدراسات اؼب علقة أب

الطه ة  
كالرتألية اؼب  اهلة  (Authoritarian)  لشة اليت ن ج لةها ثبلثة أمباط أسةلة أال كهي: الرتألية اؼب

(Permissive)  كالرتألية اغبازمة(Authoritative) كقد  مشلت أمباط الرتألية ال ا دة ن العاي. آ ا 
 كماري  ماآ يب قاـ

دبةا عة األمباط الثبلثة اؼب آ رة كإضافة مب  راألع ه  الرتألية غ  اؼب فاللة 2
(Uninvolved)  . 

األيسةلة اؼبٌ  عة كمدل أتث ها للى األم  األسةم  مباط الرتأليةم  الرٌتأل لا دبعةفة أ العدلدله ىٌ  
للعا بلت؛ كلقـ  ال عض للٌ ته  ل  األمباط األآثة شي لأ ن مةاطقه  كأللداهن . إألى أنس ليا م  

                                                           
1 The influence of Parenting Styles on Adolescent Competence and Substance Use, Baumrind ,D., 1971 
2 Socialization in the Context of the Family: Parent- Child Interaction. Maccoby, E. , Martin, J., 1983 
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أف  1لةم كفةح كفٌياضالضةكرم أف ل  ٌيا األهل ألة   كاادو ن يةألية األألةايك فلقد أظهةت دراسة الدك 
ال الدل  لادة ما لت ف لدله  أآثة م  مب  ن يةألية أألةا ه ك لت  أاد األمباط ه  الغالب أك اؼب يشة. 

األيسةلة اؼبٌ  عة ن ؿبافشة ال قاع ن ل ةاف ألشةلقة لل يةك ارأتل ال ااث ف  مباط الرتأليةكم  أ ل ربدلد أ
 القياـ للدراسة اغبالية. 

 ي والدراسات السابقة اإلطار الّنظر 
 اإلطار النظري 

إٌف يةطئة األكالد مهٌ ة معٌقدة ي ض   العدلد م  اؼب ارسات اليت يؤثة للى سل ؾ كشخصية  
 األطفاؿ. 

لت  الة   العاـ اؼب  ع ن يةألية األكالد ه  ال م وبدد صية الشفل الةف ية كلي ت اؼب ارسات 
 .2اؼبةفةدة

ألدراسة أمباط الرتألية ال ا دة ن اجمل  عات كلبلق ها للعدلد م  لقد قاـ العدلد م  ال ااثا 
اليت لةيت أل يدلد أمباط   3دراسة أل مةند مباط الرتأليةاؼب غ ات. كم  أه  الةظةايت اليت يشةقت اً أ

أل يدلد أليعدل  وبٌدداف الة   اؼب ٌ ع م  ق ل 4الرتألية كاؼبخة ات اليت ية ج لةها. آ ا قاـ ماآ يب كماري 
ال الدل  ن الرتألية األسةلة كنبا اس جاألة ال الدل  لشل ات األألةاي كطل ات ال الدل  م  األألةاي. كيع د 

الٌ ةظي   للى يعالا الطخصية اؼب  قلة ألألةا ه ك كية ية قدرة األألةاي للى "إس جاألة ال الدل " اً قدرهت ا
 . أما "طل ات ال الدل " ف ع د اً ما لشل س لي دل ه  ؽب  كاإلس جاألة الا يا اهت كأتآيد ال ات الٌ ايت

 ال الداف م  أألةا ه  لتي لت ن ا أفةادان فاللا ن العا لة كن اجمل  ع.
لةد ال شةؽ إً أساليب الرتألية  5ألديس أل مةند ال  د العدلد م  ال ااثا للى ال صةيف ال م

 رنا للعدلد م  الدراسات اليت يدرس أمباط األسةلة. كيع ي األساليب الثبلثة اددة م  ق ل أل مةند ؿب
الرتألية لدل ال الدل . كه ه األمباط هي: الرتألية اؼب  لشةك الرتألية اؼب  اهلةك كالرتألية اغبازمة. لإلضافة اً 

 كه : الرتألية غ  اؼب فاللة.  6الة   الةاألع ال م أضافس ماآ يب كماري 
 الًتبية ادلتسلطة

للٌ عامل مع األطفاؿ لس  دادلة كدلت اي رلة كؽب  سيشةة آاملة للى  لقـ  األهل ن ه ا الٌة  
أألةا ه  م  غ  مةاقطة أك ا ار. آ ا كليظهة األهل ن ه ا الة   م   لن م دنيان م  اإلس جاألة 

                                                           
1 Parenting Styles in Arab Societies, M. Dwairy, A. Farah , M. Fayad , 2006 
2 Parenting Styles and its Correlates, Darling, N., 1999 
3 The influence of Parenting Styles on Adolescent Competence and Substance Use, Baumrind, D., 1971 
4 Socialization in the Context of the Family: Parent- Child Interaction. Maccoby, E., Martin, J., 1983 
5 The influence of Parenting Styles on Adolescent Competence and Substance Use, Baumrind, D., 1971 
6 Socialization in the Context of the Family: Parent- Child Interaction. Maccoby, E. ,Martin, J., 1983 
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. ل  ٌقع األهل 1 أبم ر لدة  ألألةا ه  كن اؼبقاألل لظهةكف م   لن لاؿو م  ال يت  أل ل آياهت  كمشال  ه 
أألةا ه  الشٌالة الع ياي كلةغ  ف أف ل ٌ  آل شيي ًكفق ق انا ؿبت ة ال ؾباؿ للرتا ع لةها أك اؼبةاقطة م  

فيها. كلة ج ل  ه ه الرتألية م اصفات سل ية ن االألةايك مةها ضعفه  ن اجملاالت ال الية: ال يصيل 
 2.العل يك ال ع   ل  ال اتك االس قبلليةك كالثقة للةفا

 تساهلةالًتبية ادل
دكف يعالا  -أم شيي كآل شيي -لقـ  األهل ن ه ا الة   للٌ  اح ألألةا ه  ألع ل ما وبل  ؽب 

أك لقاب. فه  ل  جي  ف ؼبشال ه ك لتٌةه  ال لشال  هن  أبم شيي ن اؼبقاألل. ليظهة األهل اؼب  اهل ف 
دؼي العاطفي آ سيلة م   ل لاؿو م  الٌدؼي العاطفي كلتةه  لق م ف حبةماف أألةا ه  م  ه ا ال

لعقاهب . األألةاي ن ه ه األسة ه  مدلٌل ف كال لتٌلف ف أنف ه  لةاي القياـ أبم شيي كه  ؿب ر اغبياة 
للة  ة ألهله . إال أف األهل اؼب  اهل ف ه  لةضة ألف لةفجة غض ه  ألعد أف لىًصل ا غبالة يةعدـ فيها 

. يئة أك طل اهت  اؼب تةرةقدرهت  للى رب ُّل اؼبالد م  يصةفات أألةا ه  ال
3 

كهبدر الق ؿ اً أف األألةاي ن ه ه األيسة ل   ع ف ألثقة لالية أبنف ه  كلتةه  قد يبيل ف ل عاطي 
.اؼبخدرات كقد ال له   ف لل يصيل الدراسي

4 
 الًتبية احلازمة

رتألية اؼب  اهلة. ن ه ا الة   م  الرتألية لع  د األهل أسل لن كسشينا ألا مب  الرتألية اؼب  لشة كال
ليظهة األهل اغبازم ف م   ايت لالية م  ال يت  كال يشةة آ ا ليظهةكف م   ايت لالية م  الدؼي 
العاطفيك كآ ل  لع  دكف أسل ب الةقاش كاغب ار مع أألةا ه  ن معظ  األاياف. كلةد أتدلب أألةا ه  

 ا ج مع األةا ه . آ ا اهن  ل  اصل ف ل  خدـ ال الداف أسل ب ال عالا االهبايب كمةاقطة األس اب كالة
 .5أل ض ح كصةااة كلطجع ف األةايه  للى اإلس قبللية ال ايية

كييظهة الدراسات اف أألةاي ه ه األسة لدلها م   ايت لالية م  الدكافع ال اييةك ال يصيل العل يك 
6الق  ؿ م  نظةا ه ك الفعاليةك كالقدرات العقلية

. 

 الًتبية غَت ادلتفاعلة
                                                           

1 The Development of Instrumental Competence through Socialization, Baumrind ,D.,1973 
2 The Relationship between Family Environment & Parenting Style: A Preliminary Study of 
American- African Families, Hill, N., 1995 

3 The Development of Instrumental Competence through Socialization, Baumrind ,D.,1973 
4 Patterns of Competence and Adjustment among Adolescents from Authoritarian, Authoritative 
Indulgent and Neglectful Families, Lamborn, S. , Steinberg, N., 1991 
5 The Development of Instrumental Competence through Socialization, Baumrind ,D.,1973 
6 Family Factors Related to Children's Intrinsic and Extrinsic Motivational Orientation and Academic 
Performance, Ginsburg, G. ,Bronstein, P., 1993 
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الدراسات ال األقة ك  د مب  راألع ن الرتألية األسةلة كه  مب  الرتألية غ  اؼب فاللة اؼب صفة  أظهةت
 دب   ل م دفو م  ال يشةة كدب   ل م دفو م  الدؼي العاطفي

1
آ ا لصف ال ااث ف األهل غ  . 

ه ه الرتألية "الة   غ    2اؼب فاللا أبهن  مةفصل ف لاطفينا ل  أألةا ه . كلقد ظبى ماآ يب ك ماري 
 اؼبترتث" فه  ال لترتث ف الا يا ات األةا ه  ألل لق م ف أل ل ي ها فق  لل خلص م  مشال ة أألةا ه  ؽب . 

 كماآ يب كماري  3كم  أ ل ربقيق أهداؼ الدراسة اغبالية قاـ ال ااث ف لل  اد نظةليت أل مةند
4 

م  مبللس يص ي  االس  ياف كم  مث ال عةؼ للى األمباط كاألمباط األرألعة اؼب آ رة ألبله آإطارو نظةم ا 
 ا دة ن مةشقة ال قاع ن ل ةاف. األسةلة ال 

 الّدراسات السابقة
غ ها.  اؼبدرسة أك ي أثٌة أمباط الرتألية ألع امل لٌدة مةها ما ل عٌلق لألهل كمةها ما ل علق لجمل  ع أك

اؼب علقة لألهل آاؼب   ل ال علي ي لؤلهل كم   ل الٌدمل ليةيىت الدراسة اغبالية ألدراسة ألعض اؼب غ ات 
 األسةة كلي ة األهل.

 أمناط الًتبية األسرية يف بلدان عربّية وغربّية
 6اؼب آ ر ينفناك أظهةت دراسة اقلي ية 5للى الةغ  م  أف اجمل  عات الغةألية ي بل   مع يصةيف أل مةند

 أف معظ  
الرتألية فيها اً يل  اددة م  ق ل أل مةند. فقد ا ال  اد اصدار اجمل  عات العةألية ال يةيصة امباط 

مةاهق لةيب ن مصةك اعباا ةك ل ةافك  (2893)لللغة العةألية كي زلعها للى 7 اس  ارة ال لشة األأل لة
األردفك فل شاك اؼب لتة العةألية ال ع دلةك كالي  . كأظهةت ن ا ج ال يليل العةق دم ك  د ثبلثة أمباط 
م داملة يطتل ثبلثة أساليب ن الرتألية كهي: األسل ب اؼب يشةك كيطرتؾ فيس الرتألية اؼب  لشة كالرتألية 

اؼب قلب  –ؾ فيس الرتألية اغبازمة كالرتألية اؼب  اهلةك كاألسل ب غ  الثاألت اغبازمةك األسل ب اؼبةف كيطرت 
كيطرتؾ فيس الرتألية اؼب  لشة كالرتألية اؼب  اهلة. يظهة ه ه األمباط اؼب داملة أٌف أمباط الرتألية األسةلة ن 

ه األمباط الثبلث أغلب اجمل  عات العةألية لي ت م  قلة ل  ألعضها آ ا ن اجمل  عات الغةألية. إال أف ه 
ي يظهة ؾب  عة ن آل اجمل  عات العةألية اليت يض ة ها الدراسة. فقد ساد األسل ب اؼب يشة ن فل شا 
كال ع دلةك ألية ا ساد االسل ب اؼبةف ن ل ةافك كاعباا ةك كاألردف. أما األسل ب غ  الثاألت فقد آاف 

                                                           
1 Parental Reasoning Complexity, Social Class and Child Rearing behaviors, Dekovic , M. and Gerris, J., 1992 
2 Socialization in the Context of the Family: Parent- Child Interaction. Maccoby, E. Martin, J., 1983 
3 The influence of Parenting Styles on Adolescent Competence And Substance Use, Baumrind, D. , 1971 
4 Socialization in the Context of the Family: Parent- Child Interaction. Maccoby, E. Martin, J., 1983 
5 The influence of Parenting Styles on Adolescent Competence And Substance Use, Baumrind, D. , 1971 
6 Parenting Styles in Arab Societies, M. Dwairy, A. Farah , M. Fayad , 2006 
 
7 Parental Authority Questionnaire , Buri, J.R., 1991 
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األساليب اؼب آ رة ساألقنا دب   ايت م قارألة لتل  األآثة ان طارا. آ ل  ي ا أف اجمل  ع اؼبصةم ل ض  
1مةه ا

. 

آ ل  أظهةت ه ه الدراسة الة ب اؼبئ لة لتل م  أمباط الرتألية األسةلة الثبلثة: اؼب  لشةك اغبازمة 
% مث 39كاؼب  اهلة اؼب  عة ن الدكؿ العةألية كآانت الة يجة ن ل ةاف للى الةي  ال اٌ: الة   اغباـز 

 % . 24% لليس اؼب  ل  26اؼب  اهل 
لإلضافة اً ما س قك أظهةت الدراسة أف أمباط الرتألية األسةلة ن ال لداف ال قليدلة آالي   
كال ع دلة هي أآثة ي لشنا م  يل  اؼب   دة ن ال لداف العصةلة آل ةاف كاألردف. آ ا أف األمباط اؼب  عة 

 عة مع الف ياف. أما امباط الرتألية اؼب  عة ن اؼبةاطق مع الف يات هي أآثة اامنا كأقل ي لشا م  يل  اؼب 
الةلفية ف  يل اً الرتألية اؼب  لشة. كألعد دراسة األمباطك قاـ ال ااث ف ألدراسة لبلقة األمباط أل عض 
اؼب غ ات فظهة اف لل    ل اال   الي االق صادم للعا لة لبلقة اهباألية مع الرتألية اؼب  اهلة كاغبازمةك 

2 ية مع الرتألية اؼب  لشةكلبلقة سل
. 

ك للى ال ااثا ي مي اغب ر لةد 3دبا أف أمباط الرتألية األسةلة ي أثة للع امل اال   الية االق صادلة
يع ي  الة ا ج م  أللد آلمة. فقد أظهةت ألعض الدراسات اليت أي ةلت ن ؾب  عات لةألية ن ا ج 

 بلمي  ن الصف الثاُ ن مصة ه  أآثة اف أمهات ال 4م ةاقضة. كللى س يل اؼبثاؿك آطف سبلمة
ا لل ةات.   ربٌت ى

كقد أي ةلت دراسات لدلدة ي ةاكؿ م ض ع امباط الرتألية األسةلة ن دكؿ غ  لةألية مةها دراسة 
5أ ةاها ميت ن  

ن أثي أليا. أظهةت الدراسة أف الرتألية اغبازمة هي األآثة شي لناك ل  عها الرتألية اؼب  لشة  
 اؼب  اهلةك ألية ا ي ا دت الرتألية غ  اؼب فاللة ألة ب م دنية ن اجمل  ع االثي يب.مث الرتألية 

% 28% م  األهل لع  دكف الرتألية اغبازمةك 38ك ي ا أف 6كن دراسة امةل أي ةلت ن الصا
 % ل  ع ف الرتألية غ  اؼب فاللة. 15ل  ع ف الرتألية اؼب  اهلةك ألية ا 

                                                           
1 Parenting Style, Individuation and Mental Health of Egyptian, Dwairy, M. , 2006 

 اؼبة ع نف س  2
3 Extending Research on the Consequences of Parenting Styles for Chinese Americans And 
European Americans, Chao, R. , 2001 

4 Relationship between Parenting Styles and Behavioral Problems in Middle Childhood , Salama, 
M., 1984 

5 Effects of Family Educational Background , Dwelling and Parenting Style on Students' Academic 
Achievement, Mekonnen , M., 2017 

6 Extending Research on the Consequences of Parenting Styles for Chinese Americans And 
European Americans, Chao, R. , 2001 
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1البلييةيةك فقد كصف ألعض ال ااث ف األهل البلييةي ف أبهن  م  اهل فأٌما للة  ة اً اجمل  عات 
 

 ألية ا كصفه  ال عض اآلمة أبهن  م  لش ف
أف الٌ فالبلت ألا ال الدل  كاألألةاي ن  3كآطفت فيغا2

 اجمل  عات البلييةية ي  يا للدؼي كالةلالة. 

 ادلستوى التعليمي لألهل 
لبلقة ألا اؼب   ل ال علي ي لؤلهل كأمباط الرتألية األسةلة.  أظهةت ألعض الدراسات الغةألية ك  د 

أف آل ا زاد اؼب   ل ال علي ي لؤلـ آل ا آانت أقل ي لشا كربت ا م   4آ ا أظهةت دراسة اؼب ألق
ن اعباا ة أف آل ا ازداد   6ن مصة كالصيةاكم 5غ ها م  االمهات. كن اؼبقاألل أظهةت دراسة هانة

 7ؤلـ آل ا آانت أآثة اامان كيطجيعان إلس قبللية أألةا ها.أٌما حب ب دراسة الدكلةماؼب   ل ال علي ي ل
فإف أمباط الرتألية األسةلة ن العاي العةيب ال ي أثة للع امل اإل   الية مثل اؼب   ل ال علي ي لؤلهل.  

لثقان لؤلهل آ ل  أظهةت ن ا ج العدلد م  الدراسات للى ك  د لبلقة دالة إاصا يان ألا اؼب   ل ا
كالة   اؼب  ل .آ ا يط  الدراسات أف األلي األقل يعل ان لت ن ف أآثة ميبلن ألساليب الق  ة 

 .8كاإلنباؿ
 مستوى دخل األسرة
ك  د لبلقة ألا م   ل دمل األهل كأمباط الرتألية األسةلة.  Grimm(9أظهةت دراسة غِة (

ك  د لبلقة لت ية ألا م   ل دمل األهل كالة   ال لش م كك  د  10كآ ا أظهةت دراسة الدكلةم
لبلقة إهباألية ذات داللة إاصا ية ألا م   ل دمل األهل كالة   اؼب  اهل  كلدـ ك  د أم داللة 

أٌف األهل  11إاصا ية ألا م   ل دمل األهل كلقي أمباط الرتألية األسةلة.. كأظهةت ن ا ج الدراسات
 12لع  دكف الة   ال لش م ن يةألية أكالده . كأظهةت دراسة ف آا كيي ةمافذكم الدمل ادكد 

                                                           
1 Cultural Variations in Parenting: perception of Caucasian, African- American- Hispanic and Asian 
American Parents , Julian, T.W., and Mckenny , P.C., 1994 

2 Parenting Styles and its Correlates, Darling, N., 1999 
3 Hispanic Families in the 1980s: A Decade of Research, Vega, W.A., 1990 

 1981ك . طفاؿ ن اؼب لتة العةألية ال ع دلة كاؼب ألقك هػ إذباهات يةألية األ 4
 1974يةطئة الصغار ن القاهةة ك هانة ـ. س.ك حب ث ن اساليب 5
 1998اؼبعاملة ال الدلة كإذباهات األألةاي كب  الرتألية ال دنيةك اعباا ةك صيةاكمك ـ.  6

7 Parenting Styles in Arab Societies, M. Dwairy, A. Farah , M. Fayad , 2006 
 2006العةاؽك العش مك ض.  -أثة الة   ال ةطئة األسةلة ن يقدلة ال ات لدل طل ة اؼبةالة الثان لة ن مدلةة ي  ؾ 8

9 All in a Day’s work: Job Experiences, Self Esteem and Fathering in Working Class Families, Family 
Relations, Grimm, T., 1994 

10 Parenting Styles in Arab Societies, Dwairy,  M., Farah, A. ,. Fayad, M.,  2006 
11 All in a Day’s work: Job Experiences, Self Esteem and Fathering in Working Class Families, 
Family Relations, Grimm T., 1994 

12 The Relationship between Socio-economic Status, Parenting Styles and Motivation Orientation, 
Fox, K. , Timmerman, L., 2007 
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 1لدـ ك  د لبلقة ألا م   ل الدمل األهل كأمباط الرتألية األسةلة. ن ه ا اإلطار أظهةت الدراسات
 أف آل ا زاد م   ل الدمل األهل آل ا آان ا أآثة اامان ن يةألية كيةطئة أألةايه .

 عمر الوالدين
ةدرة الدراسات اليت يظهة العبلقة ألا ل ة ال الدل  كأمباط الرتألية األسةلة ي ل  فة س ل نظةان ل

 الدراس ا ال الي ا:
ك اليت يةاكلت أمباط ال ةطئة اإل   الية اؼب ارسة لدل األيسة األيردنية 2أظهةت دراسة الةقب كالال د

كأمباط الرتألية األيسةلة اؼب  عة. ألية ا أظهةت م  ك هة نظة ال الدل ك أنس ال ل  د لبلقة ألا ل ة األهل 
ك  د لبلقة ألا أسل ب الرتألية األسةلة كل ة ال الدل ك فتل ا زاد الفارؽ الامين ألا  3دراسة العش م

 األلي كاألألةاي إزدادت فةصة ال ص ؿ إً أساليب يةطئة غ  س لة. 
 أهداف الدراسة: 

األمباط األسةلة اؼب  عة ن ؿبافشة ال قاع ن ل ةاف كاً  هدفت الدراسة اغبالية ال عٌةؼ للى ط يعة
معةفة العبلقة ألا ه ه األمباط كآل م  اؼب   ل ال علي ي لل الدل  كم   ل الدمل األسةة كل ة 

 ال الدل .
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

 ي جلى مطتلة الدراسة اغبالية ن ؿباكلة اإل األة ل  ال  اؤالت ال الية:
 أمباط الرتألية األسةلة األآثة شي لا ن ؿبافشة ال قاع ن ل ةافؤ ما هي  -1
ما العبلقة ألا اؼب   ل ال علي ي لل الدل  كمب  الرتألية األسةلة اؼبع  د ن ؿبافظة ال قاع ن  -2
 ل ةافؤ
 ما العبلقة ألا م   ل دمل األسةة كمب  الرتألية األسةلة اؼبع  د ن ؿبافظة ال قاع ن ل ةافؤ -3
 ما العبلقة ألا ل ة ال الدل  كمب  الرتألية األسةلة اؼبع  د ن ؿبافظة ال قاع ن ل ةافؤ -4

 فرضيات الدراسة: 
 الٌ ؤاؿ األكؿ ألبله ه  سؤاؿ كصفي ل ا ي ي   صياغة فةضٌية ماصة ألس.

 لئل األة للى أسئلة الدراسة سي   إم  ار الفةضيات الصفةلة ال الية:
يان ألا اؼب   ل ال علي ي لل الدل  كمب  الرتألية األسةلة اؼبع  د ن ال ي  د لبلقة دالة إاصا  -1

 ؿبافظة ال قاع ن ل ةاف.

                                                           
 1998اؼبعاملة ال الدلة كإذباهات األألةاي كب  الرتألية ال دنيةك اعباا ةك صيةاكمك ـ.  1
 2008سة األردنية م  ك هة نظة ال الدل ك الةقبك الصاوك الال دك هػػ .كأمباط ال ةطئة األ   الية اؼب ارسة لدل األ 2
 2006العةاؽك العش مك ض.  -أثة الة   ال ةطئة األسةلة ن يقدلة ال ات لدل طل ة اؼبةالة الثان لة ن مدلةة ي  ؾ 3
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ال ي  د لبلقة دالة إاصا يان ألا م   ل دمل األسةة كمب  الرتألية األسةلة اؼبع  د ن  -2
 ؿبافظة ال قاع ن ل ةاف.

سةلة اؼبع  د ن ؿبافظة ال ي  د لبلقة دالة إاصا يان ألا ل ة ال الدل  كمب  الرتألية األ -3
 ال قاع ن ل ةاف.

 أمّهية الدراسة 
ي ضح أنبية الدراسة م  مبلؿ قيامها ألدراسة كاقعية للتطف ل  أمباط الرتألية اليت ي  عها األسةة 

الل ةانية  كلتطف العبلقة ألا ه ه األمباط كلدة ل امل م علقة لألهل. آ ا يطتل ه ه الدراسة إطار 
 نظةم لدراسات م  ق لية يع  لألم  األيسةم للعا بلت. 

 حدود الدراسة 
 ي يدد الدراسة اغبالية لٌددات ال الية: 

لألسةة الل ةانيةك ايث يةاكلت األسةة لل  ارها أاد ال سا   اؼبه ة للرتأليةك كاليت ي عهد الشفل -
 مة  م لده.

 لل الدل ك كذل  ألف ال الدل  أآثة قدرة للى إصدار األاتاـ ل  أطفاؽب  ماصةن الصغار مةه . -
 حبيث يت ف الدراسة أل ق.لألداة اؼب  خدمة -
دبةشقة ال قاع اليت ا ةلت فيها الدراسة حبيث  قد زب لف الة ا ج اف أي ةلت الدراسة دبدلةة مثل -
 أل كت.
 . 2017-3اً شهة  2017-1لؼبدة الامانية اؼب  دة م  شهة -

 منهجية الدراسة
ل ال ااث ف أف ل  خدم ا اس جاألة لة لية اؼب ض ع كال م ل شلب إ ةاي دراسة ميدانيةك فقد ارأت

اؼبةهج ال صفي ال يليلي ال م ل    ألقدريس للى اس قصاي األراي ألطتل م اشة م  أفةاد العيةةك آ ا 
 لع ل للى دراسة العبلقة ألا الع امل اؼبخ لفةك كص ال اً ن ا ج أآثة دقة ككض اا كقاأللة لل ع ي . 

 عينة الدراسة 
دلة م  مدارس رظبية كماصة م زلة للى اؼبةاطق اعبغةافية ا ام يار لٌيةة الدراسة ألشةلقة قص

) لا لة م  أهاٌ ال بلمي  ن صفي ال ادس 637اؼبخ لفة ن مةشقة ال قاع ن ل ةاف. يت نت العيةة م (
) مدرسة رظبية كماصة. أما دكر ال بلمي  فتان ا صلة ال صل ألا ال ااثا كألا األهل 13كال األع ن (

أايـ. كييع ي ه ه العيةة فبثلة  جمل  ع  7-5اإلس  ارات ألهاليه  مث ألادكها ألعد ايث أيرسلت معه  
 الدراسة ايث أهنا يط  ل للى افةاد م  م   ايت يعلي يةك كثقافيةك كا   الية م ة لة. 

 أداة الدراسة
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 نت م  ألعد اإلطبلع للى الدراسات ال األقة اؼب علقة دبجاؿ الرتألية األسةلةك ا الداد اس  ارة يت
ا ال  د ال ااث ف ن ألةا ها للى اس  ارة ال لشة األأل لة 42 2كاس  ارة ؾباالت كأمباط الرتألية األسةلة 1ألةدن

 

كيةاكلت العطةة ألة د األًك معل مات شخصية ي علق لألهل م  ايث م   ل دمل األسةةك كاؼب   ل 
ة لتل م  األـ كاألب. أما ال ة د اؼب  قية الثقان لتل م  ال الدل ك كاؼبه  لتل مةه ا لإلضافة اً الع 

) ألعة اف "اا ات 8-1ل ارة) فق  ت اً ثبلثة أق اـ ظاهةة لالس  ارة ايث اري شت ال ة د ( 32(
) 32-22) فاري شت ألعة اف "اؼبةاقطة مع األألةاي"ك ألية ا اري شت ال ة د (21-9األألةاي"ك أما ال ة د (

ألعة اف "ال عامل مع يصةفات االألةاي". أما للة  ة ل  ثيل الع ارات لؤلمباط اؼبخ لفة فقد ي زلت ألة د 
اإلس  ارة لل  اكم ألا األمباط األسةلة األرألعة حبيث اري   ألتل مب  أسةم شبانية ل ارات ي زلت 

ة للى آل ألةد كفق مقياس ألطتل لط ا ي ض   األق اـ الثبلثة. آ ا طيلب م  مالئي االس  ارة اإل األ
= دا  نا. كسبت آ األة الع ارات لللغة االنتليالة مث 6=أألدا اً 1ليتةت ال داسي ال م ل درج م  

 يةصبت اً اللغة العةألية. 
ك 973ألعد اسباـ اإلس  ارة ألص رهتا الةها ية قاـ ال ااث ف أل  زلعها للى ال بلمي  ايث أللػ  لدده  

إس  ارة أل  ب لدـ اآ  اؿ ال ياانت أكلػدـ إ األػة األهل للى  11 ا ؼ مةه . ا 648ألية ا ألادها 
 .دقيقة) 15-10( ألة د اإلس  ارةك كلػ  غةؽ زمػ  اإل األة للى االس  ارة

 صدق األداة
ل ارات اإلس  ارة ا لةضها للى لدد م  اٌت ا كاػبياي م  أساي ة اعبامعاتك   ألعد صياغة

كإلشػاي نصا يه  كمبلاظاهت  ن ل ارات اإلس  ارة كمدل ان  اي آل مةها  ايث قام ا إبألػداي يرا هػ 
 لؤلمباطك مث قاـ ال ااث ف أل عدلل صياغة ألعض الع ارات إً أف كصلت االس  انة اً ص رهتا الةها ية.

أيسة مطاهبة للعيةة كلتةها مار ة لةها. كه   10آ ا ا ذبةلب االس  انة للى ؾب  لة مؤلفة م  
 قٌدم ا مبلاظاهت  ل  مدل كض ح الع ارات كسه لة فه ها.  ألدكره 

 ثبات أداة الدراسة   
أسةةك  30للى ليةة مت نة م   (Test-Retest)ا ا اب ث ات االس  انة ألشةلقة اإللادة 

ل ما م  ال ش يق األكؿ. كألل  معامل اري اط أل س ف ألا مٌةيت ال ش يق للة  ة  21كألفاصل زمين قدره 
ك آ ا أف معامل اري اط (0.72)ك كألا مةيت ال ش يق للة  ة للرتألية اغبازمة (0.70)اؼب  لشة للرتألية 

ك كألا مةيت ال ش يق للة  ة للرتألية غ  (0.62)أل س ف ألا مةيت ال ش يق للة  ة للرتألية اؼب  اهلة ألل  
 . كهي ن ب مق  لة لغاايت إ ةاي الدراسة. (0.71)اؼب فاللة 

                                                           
1Parental Authority Questionnaire , Buri, J.R., 1991  

 اؼبة ع نف س  2
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 البياانتإاراءات مجع 
ق ل اؼب اشةة أل  زلع االس  اراتك اصل ال ااث ف للى إذف ل  زلعها للى يبلمي  صفي ال ادس 

كال األع م  مدراي اؼبدارس اؼب  هدفة. ألعد ذل ك قاـ ال ااث ف أل  زلع اإلس  ارات للى ال بلمي  كشةا ا 
مهلة إللادة اإلس  ارة فبل ية م  ؽب  ل  آيفية مؤل اإلس  ارة كال ةلة اؼب  عة فيها لإلضافة اً ربدلد 

أايـ. ألعد مضي اؼبدة اؼب آ رةك قاـ ال ااث ف جب ع  7اً  5أاد ال الدل  أك آبلنبا كهي مدة يرتاكح ألا 
 اإلس  ارات ن اؼبدارس لي  تة ا م  ال دي لل يليل العل ي. 

 ادلعاجلة اإلحصااية
ألعد صبع اإلس  اانت ا يفةل  ال ياانت اً اغباس بك كربليلها لس خداـ ألةانمج ال يليل اإلاصا ي 

 كأي ةلت اؼبعاعبات اإلاصا ية كفقنا ألسئلة الدراسة.  (SPSS)للدراسات اإل   الية 
 عرض نتااج الدراسة

اإل األة للى أسئلة الدراسة  ألةاينا للى اؼبعاعبة اإلاصا ية لل ياانتك سي   لةض الة ا ج م  مبلؿ 
 آ ا للي:

أواًل: النتااج ادلتعلقة ابإلاابة عن سؤال الدراسة األول: ما هي أمناط الًتبية األسرية  األكينر 
 شيوعا يف زلافطة البقاع يف لبنان؟

لئل األة ل  ه ا ال ؤاؿ أ ةل ال ااث ف ربليل لاملي اس تطان لي ألةانمج ال يليل اإلاصا ي 
(SPSS)  :ٌكقد أظهةت الة ا ج أف ن ب ان طار أمباط الرتألية األسةلة هي للى الةي  ال ا 
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 (: ر ۡ بي ۡ   ىضح تى  ع ۡۡم ط ي ِ بيت يٓ   ت ف  ي بۡ ع ف   بن خ ب  نَبت ي مئى ت1ر ۡ بي ۡ  )

 

رتييب األكؿ ليبلاظ م  مبلؿ الةس  ال ياُ ألبله اف الٌة   األآثة شي لنأ ه  الرتألية اغبازمة ن ال
%ك كأم نا الرتألية 18.4%ك مث الرتألية اؼب  اهلة ألة  ة 30.7%ك يليس الرتألية اؼب  لشة ألة  ة 41.3 ألة  ة

 %.9.5غ  اؼب فاللة ألة  ة 
اثنيا: النتااج ادلتعلقة ابإلاابة عن سؤال الدراسة اليناين: ما العالقة بُت ادلستوى التعليمي 

 ادلعتمد يف زلافظة البقاع يف لبنان؟للوالدين ومنط الًتبية اأُلسرية 

  
 

 ادول رقم (1)
 ) بُت ادلستوى التعليمي للوالدين والنمط الًتبوي األسريr(ادول يوضح معامل اإلرتباط

 
 α≤0.05دالة للى م   ل                          

ألا اؼب   ل  α=0.05 ) ك  د لبلقة إهباألية دالة إاصا ينا للى م   ل1أظهةت الة ا ج ( دكؿ  
ألا اؼب   ل  α=0.05 ال علي ي لؤلب كالرتألية اغبازمةك ك لبلقة سل ية دالة إاصا يان للى م   ل

إاصا ينا ألا اؼب   ل ال علي ي لؤلب كلدـ ك  د لبلقة دالة  ال علي ي لؤلب كالرتألية اؼب  لشة؛
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 د لبلقة دالة ااصا ينا ألا اؼب   ل كالرتألية اؼب  اهلة كالرتألية غ  الفاللة؛ آ ا أظهةت الة ا ج لدـ ك 
 ال علي ي لؤلـ كأم م  أمباط الرتألية األسةلة.

اثلينا: النتااج ادلتعلقة ابإلاابة عن سؤال الدراسة الينالث: ما العالقة بُت مستوى دخل األسرة ومنط 
 الًتبية األسرية  ادلعتمد يف زلافظة البقاع يف لبنان؟

لدـ ك  د لبلقة دالة ااصا ينا ألا م   ل دمل األسةة  ( r) أظهةت ن ا ج معامل اري اط أل س ف
 ).2كأم م  أمباط الرتألية األسةلة ( دكؿ 

 ادول رقم (2) 
 ) بُت مستوى دخل العاالة للوالدين والنمط الًتبوي األسريr(ادول يوضح معامل اإلرتباط 

 

 
 
 
 
 
 

رابعا: النتااج ادلتعلقة ابإلاابة عن سؤال الدراسة الرابع: ما العالقة بُت عمر الوالدين ومنط 
 الًتبية األسرية  ادلعتمد يف زلافظة البقاع يف لبنان؟

ك  د لبلقة سل ية دالة  ( r)أما للة  ة لع ة ال الدل  فأظهةت ن ا ج معامل اري اط أل س ف 
ك كك  د لبلقة سل ية دالة ااصا يا للى  α =0.05ااصا ينا للى م   ل  ألا ل ة األب كالة   اغباـز

 ( r)ألا لي ة األب كالة   اؼب  اهل. آ ا أظهةت ن ا ج معامل اري اط أل س ف  α =0.01م   ل 
ألا الة   اغباـز كالة   اؼب  اهل كلي ة األـ  α =0.01ك  د لبلقة سل ية دالة ااصا ينا للى م   ل 

 ).3( دكؿ 
 ادول رقم  (3)

 األسري) بُت ُعمر الوالدين والنمط الًتبوي r(ادول يوضح معامل اإلرتباط
 
 
 

 
 

 
 
 

 النمط التربوي لألسرة مستوى دخل العائلة

 النمط المتسلط 0.066

 النمط الحازم 0.040-

 النمط المتساھ  0.027

 النمط غٌر المتفاع  0.025-

 النمط التربوي لألسرة عمر األب عمر األم

 النمط المتسلط 0.183- 10118

 النمط الحازم *0.089- **0.124-

 النمط المتساھ  **0.312- **0.130-

 النمط  غٌر المتفاع  0.005 0.027
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αدالة للى م   ل  ≤0.05 *    
α** دالة للى م   ل  ≤0.01     

 مناقشة النتااج
) اؼب علق ألة ا ج ال ؤاؿ األكؿ للدراسةك ل  ا أف مب  الرتألية األسةلة 1للة  ع إً الةس  ال ياُ (

) ك ألية ا اصل مب  %41.3ال ا د ن ال قاع ن ل ةاف ه  مب  الرتألية اغبازمة ايث ااز للى ن  ة (
ك مث لليس مب  الرتألية غ  )%18.4)ك لليس مب  الرتألية اؼب  اهلة ألة  ة (%30.7الرتألية اؼب  لشة للى (

). كه ا ل  افق مع ن ا ج الدراسة اإلقلي ية اليت أظهةت اف الة   ال ا د ن ل ةاف %9.5اؼب فاللة ألة  ة (
ه  مب  الرتألية اغبازمةك لت  ن ا ج الدراسة اغبالية أظهةت اف الة   الثاُ م  ايث االن طار ه  مب  

الدراسة اإلقلي ية اليت ادلت أبف الة   الثاُ ه  مب  الرتألية الرتألية اؼب  لشة فبا ىب لف مع ن ا ج 
 اؼب  اهلة. 

آ ا أظهةت ن ا ج الدراسة اغبالية ك  د لبلقة إهباألية ذات داللة إاصا ية ألا اؼب   ل ال علي ي 
لؤلب كمب  الرتألية اغبازمة. فبا لعين أنس آل ا زاد م   ل ال يصيل العل ي لؤلبك يةيفع ن  ة إي الس 
لة   الرتألية اغبازمة اؼب  ازنة ن يةألية أألةا س.آ ا أظهةت الة ا ج ك  د لبلقة سل ية ذات داللة إاصا ية 
ألا اؼب   ل ال علي ي لؤلب كمب  الرتألية اؼب  لشةك أم أنس آل ا زاد م   ل ال يصيل العل ي لؤلبك 

ايث  1الة ا ج ي  افق مع دراسة لش ميقٌل ن  ة إي الس لة   الرتألية اؼب  لشة ن يةألية أألةا س. كإف ه ه 
أشار ن دراس س إً أف اآللي األقل يعل ا ه  أآثة ميبل ألساليب الق  ة كاإلنباؿ. أٌما للة  ة 
لل    ل ال علي ي لؤلـ فقد أظهةت ن ا ج الدراسة اغبالية لدـ ك  د لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا 

ةلةك كزب لف ن ا ج ه ه الدراسة أل ل  ل  ن ا ج دراسة م   ل ال علي ي لؤلـ كأم م  األمباط األس
حبيث أشارات اً ك  د لبلقة إهباألية ألا اؼب   ل ال علي ي لؤلـ كمب  الرتألية  3كدراسة الصيةاكم 2هانة

اغبازمةك آ ا اً ك  د لبلقة سل ية ألا اؼب   ل ال علي ي لؤلـ كمب  الرتألية اؼب  لشة. كن اؼبقاأللك 
اليف أظهةت لدـ ك  د لبلقة ألا 4 لدراسة اغبالية ن ه ا اإلطار ن ا ج دراسة دكلةمكافقت ن ا ج ا

 األمباط األسةلة ن العاي العةيب كم   ل األهل ال علي ي. 
أما ن ما ىبص العبلقة ألا م   ل دمل األسةة كاألمباط األسةلة اؼب  عةك أظهةت الدراسة لدـ 

 م   ل دمل األسةة كاألمباط األسةلةك فبا لعين اف م   ل ك  د أم لبلقة ذات داللة إاصا ية ألا
دمل األسةة ال لؤثة للى ال  اد األهل لة   معا م  أمباط الرتألية األسةلة. ككافقت ه ه الدراسة 

                                                           
 2006العةاؽك العش مك ص.  -ال ةطئة األسةلة ن يقدلة ال ات لدل طل ة اؼبةالة الثان لة ن مدلةة ي  ؾأثة مب   1
 1974 يةطئة الصغار ن القاهةة ك هانة ـ. س.ك حب ث ن اساليب 2
 1998اؼبعاملة ال الدلة كإذباهات األألةاي كب  الرتألية ال دنيةك اعباا ةك صيةاكمك ـ.  3

4 Parenting Styles in Arab Societies,. Dwairy , M., Farah , A. , Fayad ,M. 2006 
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ألطتل  ا ي حبيث أظهةت لدـ  2ألطتل اتـ آ ا كافقت دراسة الدكلةم1 ن ا ج دراسة آيلي ف آا
األسةلة كم   ل دمل األسةة لس ثةاي ك  د لبلقة اهباألية ألا مب  الرتألية  ك  د لبلقة ألا أمباط الرتألية

كدراسة Grimm(  3( غِة اؼب  اهلة كم   ل دمل األسةة. كام لفت ن ا ج ه ا ال  اؤؿ مع دراسة
 . 4الصيةاكم

كآ ل  أظهةت الدراسة ك  د لبلقة سل ية ذات داللة إاصا ية ألا لي ة األب كمب  الرتألية 
اغبازمة. أم أٌف اآللي األصغة سٌةا ه  أآثة اامنا. كقد لع د ه ا األمة اً أنس مع مةكر الام  ياداد 
م ؤكليات األب العا لية كاال   الية فبا ال ل  ح لس دب األعة ألعض األم ر  اؼب علقة ن شؤكف أألةا س كن 

م قدمة كلل اٌ أص ي ا ش س سل آياهت ك كآ ل  فإف األألةاي لت ن ف قد أص ي ا ن مةالة ل ةلة 
م  قلا ن يرا ه  كسل آياهت  كال وب اج اآللي إً م األع ه  كإرشاده  لس  ةار. كزب لف ن ا ج ه ه 

اليت أشارت اً لدـ ك  د لبلقة ألا الة   األسةم كل ة  5الدراسة مع ن ا ج دراسة الةقب كالال د
ذات داللة إاصا ية ألا لي ة األب كمب  الرتألية  األهل. آ ا أسفةت الة ا ج ل  ك  د لبلقة سل ية

اؼب  اهلة. فبا لعين أنس آل ا زاد ل ة األبك لص ح أقل ي اهبل مع أألةا س. كه ا قد لع د اً أف قدرة 
األب للى اإلس جاألة ؼبشالب األألةاي كللى إظهار الدؼي العاطفي قد يرتا ع مع يقدـ سٌةس إما أل  ب 

م  اؼب األعة كإما أل  ب اريفاع لدد األكالد. كي  افق ه ه الة يجة مع ن يجة الضغ طات الةف ية كال عب 
اليت أشارت إً أف زايدة الفةؽ ألا ل ة اآللي كاألألةاي لالد فةصة ال ص ؿ اً يةألية غ   6دراسة العش م

 س لة.
  اخلالصة

ة ي ازانك ااز للى إف اػببلصة اليف ن  شيع أف لبةج هبا هي أف مب  الرتألية اغبازمةك كه  األآث
ل ةاف. كه ا قد لدل  لبلط ئةاف ن لا ما. اال أف لقي األمباط -الة  ة األآي ألا سا ة األمباط ن ال قاع

كلألمص مبشي الرتألية اؼب  لشة كالرتألية اؼب  اهلة اازا للى ن ب مع ية ألضنا كلتل مةه ا ياثر سل ية 
نبية القياـ أل  لية اجمل  ع ل  أنبية اي اع األهل للى شخصيات كسل ؾ االألةاي. كم  هةا يةشلق أ

لؤلساليب اؼبةنة م   هة كاؼب انة كاغبازمة م   هة امةل كاليت ية ج  مع م شل ات أألةا ه  الةف ية 

                                                           
1 The Relationship between Socio-economic Status, Parenting Styles and Motivation Orientation, 
Fox, K., Timmerman, L., 2007 

2 Parenting Styles in Arab Societies, Dwairy , M., Farah , A. , Fayad ,M. 2006 
3 All in a Day’s work: Job Experiences, Self Esteem and Fathering in Working Class Families, Family 
Relations, Grimm T., 1994 

 1998دنيةك اعباا ةك صيةاكمك ـ.ك اؼبعاملة ال الدلة كإذباهات األألةاي كب  الرتألية ال  4
  2008أمباط ال ةطئة األ   الية اؼب ارسة لدل األسة األردنية م  ك هة نظة ال الدل ك الةقبك كالال دك هػػ .ك 5
 2006العةاؽك العش مك ص.  -أثة مب  ال ةطئة األسةلة ن يقدلة ال ات لدل طل ة اؼبةالة الثان لة ن مدلةة ي  ؾ 6
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كاعب دلة لي  تة ا م  ألةاي شخصيات م انة قادرة للى رب ل اؼب ؤكلية. فطخصية االن اف هي لام د 
 ةاد لصلح اجمل  ع أبسةه. فقةم ألم ؾب  ع فإف صلح األف

 التوصيات والدراسات ادلستقبلية
 ن ض ي الة ا ج اليت ي ٌصلت إليها الدراسة فإف ال ااثا ل ص ف لآليت:

يع يق فه  األسة الل ةانية ل  أنبية ال  اد الرتألية اغبازمة ؼبا لؤلمباط األمةل م  ـباطة للى ألةاي -
  يس اؼب اشة كلي اؼبؤس ات كالقة ات اإللبلمية اغبدلثة. األفةاد كاجمل  عات. كذل  م  مبلؿ ال   

إ ةاي دراسات ل  أمباط الرتألية األسةلة كلبلق ها لؼب   ل الثقان اال   الي لؤلسةة كلل يصيل -
 العل ي لؤلألةايك كألثق ه  أبنف ه ك كألغ ها م  الصفات الطخصية.

ة األألةايك كاألألةاي كال الدل  معنا ؼبا ن ذل  إ ةاي دراسات ل  أمباط الرتألية األسةلة م  ك هة نظ-
 م  ي صيف أل ق كأقةب لل اقع. 
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 اخليانة الزواية وآاثرها على العالقات األسرية
 من منظور التشريع اجلزااري

 األستاذ صرحربرري دمحم أمُت
 اامعة اياليل ليابس سيدي بلعباس/اجلزاار -العلوم السياسية كلية احلقوق و -"ب"اضر قسم أستاذ زل

 
 ملخص: 

آل آ ا ريب  ك     الية إً اد أدَ م  الةلالةإف األسةة ن أم ؾب  ع رب اج حبت  متان ها اال
الاك ية للى العبلقة الاك ية اق قا كإل اامات م  أ ل ي ي  اغبياة كالقان ف ال ضعي الطارع اغبتي  م  

س ا ا ةا كيق م الةاألشة ألا أفةاد األسةة كل  قي  أمةها م  مبلؿ ذبةيب األزكاج ال ق ع ن لبلقات 
كيع ي اػبيانة الاك ية م    غ  مطةكلة يع د للى األسةة آباثر سل ية يصل إً اد ف  الةاألشة األسةلةك

اؼب ل     عاجملض ع ا اس  دا ن م  ك فه  آبل الشةفا م  أه  اؼبطتبلت الاك ية ن اياة الاك ا
إبل  اره ؾب  ع ؿبافظ ل  ةتة ألطدة ه ا الفعل ن إريتاب أاد طةن العبلقة الاك ية س ايا آاف الة ل 

فالقان ف اعباا ةم ي لفةؽ ألا اؼبةأة كالة ل ن م ألة اػبيانة الاك يةكحبيث أف   أك آانت اؼبةأة لفعل الاانك
   .ة مارج إطار الاكاج لعد مةيت ا عبةيبة اػبيانة الاك يةآل م  مارس مةه ا لبلقة  ة ي

اخليانة الزواية، الزان، التفكك األسري، اخليانة اإلفًتاضية، العالقات :  الكلمات ادلفتاحية
 الزواية.

Abstract: 
    The family in any society requires a minimum of care for its social 

status, The wise street and the positive law on the marital relationship 

have arranged rights and obligations for the good conduct of married life 

and strengthen the bond between the family members and settle it by 

preventing husbands from falling into a relationship The marital infidelity 

of both parties is considered one of the most important marital problems 

in the life of the couple. It is a very sensitive subject in the Muslim 

society as a conservative society that strongly condemns this act in 

committing one of the parties to the marital relationship, That the man or 

the woman to commit adultery, Algerian law did not distinguish between 

women and men in the issue of infidelity, so that anyone who exercised a 

sexual relationship outside the marriage is a perpetrator of the crime of 

adultery. 
Keywords: adultery, adultery, family disintegration, infidelity, marital 

relations. 
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 مقدمة:
   الية إً اد أدَ م  الةلالة كؽب ا فقد إف األسةة ن أم ؾب  ع رب اج حبت  متان ها اال    

اليت يشالب الدكؿ آافة اإل ةايات البلزمة ل  ف  صدرت العدلد م  الةص ص القان نية كاؼب اثيق الدكلية 
اغب الة القان نية ألفةادهاك آ ا ريب الطارع اغبتي  للى العبلقة الاك ية اق قا كإل اامات م  أ ل ي ي  
اغبياة الاك ية س ا ا ةا كيق م الةاألشة ألا أفةاد األسةة كل  قي  أمةها م  مبلؿ ذبةيب األزكاج ال ق ع 

  مطةكلة يع د للى األسةة آباثر سل ية يصل إً اد ف  الةاألشة األسةلةك كلعل  ةيبة ن لبلقات غ
 تاػبيانة الاك ية م   هة كالاان م   هة أمةل أألةز مظاهة يدم  يل  الةاألشة الاك يةك آ ا اظي

ك اقي  س كغاايهتالعبلقة الاك ية دبتانة مةم قة ن الطةلعة اإلسبلمية ق ل الق انا ال ضعية م ض ةة ألياهنا ل
ُهَما ِمااََة َاْلَدٍة " وقال تعاىل: نرْ َواَل أتَُْخْذُكم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن  ۖ  الزَّانَِيُة َوالزَّاين فَاْاِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ

َن اْلُمْؤِمِنُتَ َوْلَيْشَهْد َعَذابَرُهَما طَااَِفٌة  ۖ  اَّللَِّ ِإن ُكنُتْم تُرْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَرْوِم اآْلِخِر  سورة النور، اآلية ("مِّ

: إىل أي مدى إستطاع ادلشرع اجلزااري يف توفَت محاية كافية م  هةا نشةح اإلشتالية اآليية ، )02
   .لألسرة من ارمة اخليانة الزواية ويف صيانة حرمة احلياة األسرية؟

 الزواية: األحكام اإلارااية يف ربريك دعوى اخليانة األول اور
ل  اجمل  ع ن ية ب سةد للةياألة العامة كظيفة م اشةة االه  اـك فهي أإف ال طةلع ال ضعي اعباا ةم 

م  قان ف اإل ةايات اعباا ية اعباا ةلة  29م اشةهتا للدل ل الع  مية كسبثل اؼبدلي فيهاك إذ يةص اؼبادة 
  ع كيشالب أل ش يق القان ف ... "ما للي " ي اشة الةياألة العامة الدل ل الع  مية لس  اجمل 

كم  نص اؼبادة ل  ا أف الةياألة العامة هي اؼبخ صة ل ادها ن رفع الدل ل الع  مية إال أف القان ف 
لقيد الةياألة العامة ن م اشةة ألعض اعبةا   كلعلقها للى شت ل م  اجملين لليس ال م لرتؾ لس اؼب آ ر 

ال ألةايا للى اعة األسةة كآةام هاك فبل هب ز ؽبا رفع الدل ل يقدلة ذل  لعدة ال  ارات لت هنا سبا ظب
أك م  لة ب لةس كم  ض   ه ه اعبةا   هي  ةيبة الاان اليت     شت ل شفهية أك آ األية م  اجملين لليس 

 .1قان ف العق لت اعباا ةم 339نصت لليها اؼبادة 
 الشكوى وشروطها ادلطل  األول:

 الشكوى -أوال
لقد مةع القان ف الةياألة العامة م  ربةل  الدل ل الع  مية خبص ص  ةيبة الاان  إال ألةايا للى 
شت ل م  الاكج اجملين لليس س اي آانت اعبةيبة م علقة ألاان الاك ة أك ألاان الاكجك إال أف ه ا القيد ال ارد 

لعا لة كافاظا للى آةامة األسةة    للى اةلة الةياألة العامة ن ربةل  الدل ل الع  مية قد أمل س مصلية ا
كلع ي ه ا القيد م  الةظاـ العاـك فإذا أقدمت الةياألة العامة للى ربةلتها دكف شت ل م  الاكج اجملين 
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لليس آانت إ ةايات الدل ل لطلة كيقضي ات ة ألةفضهاك إال أف ال  اؤؿ ال م لشةح ه  هل ي قى 
دد  ةيبة الاان مع غ ها م  اعبةا   اليت ال لعلق اؼبطةع رفع دل ل اةلة الةياألة العامة مقيدة ن االة يع

ألطأهنا للى الطت لك فقد ام لفت يراي الفقس كالقضاي ن ه ا الصدد  كسةعةض ه ه اآلراي للى الةي  
 ال اٌ:
 تعدد اجلراام البسيط: .1

اؼبةأة الاانية أل ةقة ن ه ه الص رة يقع اعبةا   دكف أف يت ف مةي شة أل عضها ال عض آأف لقـ  شةل  
ماؿ فبل ؾ لاك هاك فعةد   هب ز للةياألة العامة أف ي   ن الدل ل خبص ص  ةيبة ال ةقة دكف ان ظار 

 الطت ل م  ق ل الاكج  اجملين لليس كلت  ي قى مقيدة للة  ة عبةيبة الَا إً اا يقدِ الطت ل.
 التعدد الذي ال يقبل التجزاة: .2

عبةا   اري اطا كثيقا ال لق ل ال جا ة آ ا إذا اري تت  ةيبة الَا لبلنية ايث ن ه ه الص رة يةي   ا
 لةش م الفعل للى  ةيب ا  ةيبة َز ك ةيبة فعل فاضح.

فقد ذهب رأم إً أنس هبب الةظة إً اعبةيبة ذات ال صف األشد فإذا آانت  ةيبة الاان هي 
يق فيها أما إذا آانت  ةيبة الاان لق أل ها أمف م  األشدك فبل يبت  إزباذ أم إ ةاي م  إ ةايات ال يق

اعبةيبة األمةل لت ف للةياألة العامة مشلق اغبةلة ن ربةل  الدل ل كال يقيق ن اعبةيبة األشد لق ألة  
 آاريتاب اعباُ مثبل  ةالة الق ل الع د فةارا م  اؼب ؤكلية ن  ةيبة الاان

لة  ة عبةيبة الق ل الع د دكف اا ة إً يقدِ شت ل فعةد   هب ز للةياألة العامة ربةل  الدل ل ل
 .2م  اجملين لليس ن  ةيبة الَا

كلةل ال عض اآلمة م  الفقهاي أنس ال هب ز للةياألة العامة ربةل  الدل ل ك م اشةهتا إال إذا قدمت 
ك أما ن القان ف اعباا ةم فقد نص ن اؼبادة  م  قان ف  325الطت ل م  اجملين لليس ن  ةيبة الَا

العق لت للى أنس " هبب أف ل صف الفعل ال ااد ال م وب  ل لدة أكصاؼ لل صف األشد م  أليةها 
م  نفا القان ف ي ا أف ال عدد ن اعبةا   معةاه أف يةيتب ن كقت كااد أك ن  33"ك آ ا أف اؼبادة 

 أكقات م عددة لدة  ةا   ال لفصل أليةس ات  هنا ي.
لعاقب للى اعبةيبة ذات ال صف األشد ألية ا ي كب اعبةيبة ذات ال صف كاألصل أف القان ف 

األمف للى أف يت ف ه ه اعبةا   اؼبةي شة قا  ة أما إذا ات  للى إادل اعبةيب ا لليايةك فه ا ال 
 يبةع م  معاق ة اعباُ ل  اعبةيبة األمةل.

 شروط الشكوى -اثنيا



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 178 

شت ل كايف يت ف ه ه الطت ل صييية ال ألد م   إف الدل ل الع  مية ال ربةؾ إال ألةاي للى
ي افة ؾب  لة م  الطةكط ي  ثل ن أف الطت ل هبب أف يصدر م  اجملين لليسك ل   يقديبها إً اعبهة 

 اؼبخ صة كأف يت ف كاضية ن التطف ل  الةية  كسة ا ه ه الطةكط آاآليت:
 صدور الشكوى من اجملٍت عليه: .1

قان ف العق لت للى ك  ب يقدِ الطت ل م  الاكج  339اؼبادة لقد نص اؼبطةع اعباا ةم ن 
اؼبضةكر كن االة يعدد الاك ات اجملين لليه ك فيتفي أف يقدـ إاداه  شت ل ضد الاكج الااُ 
كلةقضي اغبق ن يقدِ الطت ل أل فاة اجملين لليس للةغ  م  لدـ نص اؼبطةع اعباا ةم للى ه ه اغبالةك 

ي اق شخصي ال لة قل إً ال رثة كايف يق ل الطت ل آاف الزما أف لت ف ألف يقدِ الطت ل ه
 الاكاج شةليا  كصيييا ألغض الةظة ل  آ نس رظبي أك لةن.

كيبت  للاكج ي آيل شخص ي آيبل ماصا ألصدر اريتاب اعبةيبة ك ليا ق ل اريتاهباك إذ ال يبتةس 
س للاان م  ق بلك فه ا لع ي يةازال ل  اق أف ل آل غ ه ي آيبل مقدما ن االة ما إذا اريت ت زك  

ال لشة الاك ية كه  غ   ا ا قان انك أما للة  ة للاكج اؼبضةكر القاصةك فال عض لةل أنس ال لصح 
ال  لي  م  الصغ  كال م  كليس لت ف ه ا اغبق ه  اق شخصي كه ا الةأم معةاه ال  اح للاك ة أف 

ة أبنس هبب ال  ييا ما إذا آاف ه ا الصغ  فبيا أك غ  فبياك فإذا  يُا اية ا يطايك   كلةل ال عض اآلم
 .3آاف فبياا آاف لس اغبق ن ال  لي ك أما إذا آاف غ  فبيا لت ف ل ليس اغبق ن ال  لي  ل   ةيبة الَا

إف ه ا األمة غةلب كلتةس غ  م  ييلك فالتث  م  الةاس لقدم ف للى االن يار إبرادهت           
م ياره  فليا ال  لي  ل   ةيبة لق أل ها ه  اغب ا ألضعة شع ر أبصعب كأشق كأمشة م  االن يارك كا

غ  أف القان ف ال ضعية ي ي عةض ؼبثل ه ه اغبالةك أما في ا ىبص الشبلؽ فيجب ال فةلق ألا الشبلؽ 
إال إذا ان هت العدة  الة عي   كألا الشبلؽ ال ا  ك فالشبلؽ الة عي يت ف الاك ية ال زالت ملتا لاك ها

 أما الشبلؽ ال ا   فهةا ال لت ف للاكج اؼبضةكر اغبق ن يقدِ الطت ل.
 تقدمي الشكوى إىل اجلهة ادلختصة: .2

ل   يقدِ الطت ل م  طةؼ اجملين لليس إً اعبهة اؼبخ صة كهي الطةطة أك الةياألة العامة م اشةةك 
فإذا أقدمت الطت ل إً غ  ه ه اعبهات فبل لت ف ؽبا أم أثة قانُ  ف فقا لل طةلع اعباا ةم هبب 

 لصية الطت ل أف يقدـ إً  هة ـب صة أل لقي الطتاكم ك ال بلغات كهي: 
  :قان ف اإل ةايات اعباا ية ألق ؽبا "لقـ  كآيل اعب ه رلة أل لقي  36ا ب نص اؼبادة النيابة

 .ااضة كالطت ل كال بلغات ك لقةر ما ل خ  ألطأهنا "
 :قان ف اإل ةايات اعباا ية " ل اشة ضاأل   17ا ب نص اؼبادة  ضابط الشرطة القضااية

 ". 13ك 12الطةطة القضا ية ال لشات اؼب ض لة ن اؼباديا 
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 :ا ب ما نصت لليس اؼبادة الثالثة فقةة الثانيةك أما إذا قدمت  أمام زلكمة اجلنح مباشرة
الطت ل إً ات ة اؼبدنية ن ص رة دل ل يع لض يت ف غ  مق  لة كال يع ي شت ل ألضا يل  اليت 

لشة العامة نظةا ؼبا يقدـ إً اعبهة اإلدارلةك كن االة ال ل ا هب ز يقديبها ؼب  آاف ااضةا م  ر اؿ ال 
 ي  دليس م  إ ةايات سةلعة.

 أن تكون واضحة يف الكشف عن النية: .3
هبب أف يت ف الطت ل س اي آانت آ األية أك شف لة آاشفة كأل ض ح إرادة الاكج ن إقامة الدل ل  

ضد الاكج اعباُ كال هب ز يعليق ه ه الطت ل للى شةط كإال آانت لديبة األثة ايف كل  ربقق في ا 
 ألعد ه ا الطةطك آ ا أنس ليا م  البلـز أف يط  ل الطت ل للى ألياف يفصيلي أل اقعة الاان.

 تقدمي الشكوى ضد الزوج الزاين: .4
هبيا ال طةلع اعباا ةم للاكج أف ل قدـ ألطت اه ضد زك  س الاانيةك آ ا هبيا للاك ة أل قدِ شت اها 

لعق لت اعباا ةمك كالطت ل ال يقدـ ضد قان ف ا  339ضد زك ها الااُ كه  ما نصت لليس اؼبادة 
الطةل  ال ااد دكف الاكج الاانا فه ه اإل ةايات يع ي لطلة إذ أف مص  الطةل  مةي   للفالل 
األصلي كه  الاكج الااُ كإذا آاف الطةل  م اك ا كيقدـ اجملين لليس ألطت ل ضده فيعاقب كلع ي فالبل 

 .4أصليا
 األسباب اليت تدفع هبا اخليانة الزواية ادلطل  اليناين:

 الزوج ادلضرور مقدما ابلزان ىرض -أوال
ال طةلع اعباا ةم ي لةص للى ه ه اغبالة اا أكردهتا ألعض الق انا ن نص صها غ  أهنا ام لفت 

 في ا أليةها كاكبصة اػببلؼ ن رألا:
 س للاان لضيع اقس ن الطت لك فإذا  الاكج اؼبضةكر مقدما لريتاب زك  ىف ل الفةلق األكؿ أف رض

آاف صفح الاكج اؼبضةكر ل  اعباُ نعد كق ع اعبةيبة م قشا غبقس ن الطت لك م  لب أًك ال يق ل 
أك اةضها للى اريتاب الاانك فإذا ث ت أف اؼبضةكر آاف ل  ح لاك  س للاان     شت اه إذا أذف لاك  س 

زك  س أك لت  س ه  (الاكج) م  الاانك فل  ألشى القان ف اغبق  أك ازب  الاكاج كسيلة للعيش فبا يت  س
للاكج اؼبضةكر ن رفع شت ل ألعد رضايه م  قا للاان الس ع اؽبا كسيلة للضغ  للى اعباُ كالطةل  
ل لب األم اؿ كاأل اازنبا كهتدلدنبا للفضيية آ ا أنس م  غ  اؼبعق ؿ أف ي  ح للاكج اؼبضةكر ألةفع 

 ألطةفس ن اا أنس فةط ن شةفس كلةضس ألةضاه مقاألل أ ة أك ألة  مصلية أمةل.الطت ل ليثأر 
 التنازل عن الشكوى -اثنيا

اعباا ةم قد أ از اؼبطةع للطاآي دكف غ ه ال ةازؿ ل  الطت ل كالغالة م  ذل  اافظة  عطة اؼب 
لك أما إذا زالت أس اب للى آياف األسةةك كيبت  ؼب  لس ال اللة للى اجملين لليس ال ةازؿ ل  الطت  
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ال اللة أص ح اجملين لليس كاده ال م لس اغبق ن ال ةازؿ كآ ل  ن االة ما إذا آانت الطت ل قد 
قدمت م  كآيل ماص فبل هب ز ؽب ا األم  ال ةازؿ ل  الطت ل إال ألةايا للى ي آيل ماص يمة 

 ل ض   ال ةازؿ.
الَا ال ل عداه إً كقا ع أمةل م  قلة  كإف يةازؿ الاكج اؼبضةكر ل  الطت ل خبص ص كاقعة

اصلت ق لها أك ألعدها كاق ال ةازؿ ال م لصدره ل  الاكج اؼبضةكر ال وبةف اجملين لليس ن الصفح ل  
 .5اعباُ إذا ما رأل ن ذل  ؿبافظة للى األكالد  كمصلية العا لة

ي للةغ  م  أف ال ةازؿ اق كقد ألشى اؼبطةع لؤلكالد اق ال ةازؿ ل  الطت ل ن االة كفاة الطاآ
 شخصي.

كي لطرتط اؼبطةع أف ل   ال ةازؿ ن شتل ماصك فقد لت ف آ األة أك شفاهة أك ض ةا كلل يت ة 
أف ي  طف ذل ك آ ا أف ه ا ال ةازؿ ال لت ف فق  أماـ ات ة كإمبا قد لت ف ل  طةلق متاي ات 

 اؼبتاي ات صةوبة يدؿ للى ال ةازؿ. ألا الاك ا أك ل  طةلق أم شخص  يمة ألطةط أف يت ف ه ه
كن االة يعدد زكاج اجملين لليه  آأف لت ف الاكاج الااُ م اكج أبآثة م  زك ةك فإف ال ةازؿ ل  
الطت ل ال لة ج أثةه إال إذا صدر م  صبيع الاك ات البليت قدم  الطت لك فإف يةازلت إاداه  فبل 

مبلؼ يقدِ الطت ل ال م لتفي يقديبها م  إاداه  لعين ذل  يةازؿ األمةايت ل  الطت ل للى 
 ايف كإف يةازلت ال اقيات ل  الطت ل.

غبل أنس يبت  أف لت ف الاكج اؼبضةكر أألدل لف ه ل  اعباُ كق ل معاشةهتا  م   دلدك قد أراد م  
 ذل  معاق  ها آاس خدامها آخادمة كه ا األمة م  الصعب معةف س كاس طافس م  ات ة.

زؿ ل  الطت ل لفقد الطاآي اغبق ن الة  ع لةس كال عض لةل أبنس إبمتاف اجملين لليس كال ةا
الة  ع ل  ال ةازؿك إذا ظهةت كقا ع  دلدة ي لت  لعل  هبا كلةل ال عض اآلمة أف ال ةازؿ مل  ل ا 

هب ز يعليق ه ا  العدك ل  ال ةازؿك آ ا أنس ال -الاكج اؼبضةكر –للى لدـ ي افة األدلة كلل اٌ ال يبتةس 
 ال ةازؿ ل  شةط آأف لق ؿ مثبل الاكج اؼبضةكر أم الطاآي أصفح لة  مقاألل أف يدفع آ ا.

 وفاة الزوج ادلضرور أو الزاين -اثلينا
إف ال طةلع اعباا ةم لف قة لةص صةلح في ا ل علق أل فاة الاكج اؼبضةكرك كما داـ األمة آ ل  ك ب 

ان ف اإل ةايات اعباا ية " يةقضي الدل ة الع  مية الةامية إً يش يق الة  ع إً نص اؼبادة ال ادسة م  ق
كلل قادـ كالعف  الطامل كإبلغاي قان ف العق لت كألصدكر ات  اا ا لق ة الطيي  العق ألة أل فاة اؼب ه 

 اؼبقضي فيس "ك كقبد آ ل  ن قان ف اإل ةايات اعباا ية اؼبصةم ن اؼبادة ال األعة اليت يةص للى أنس "
لةقضي اغبق ن الطت ل دب ت اجملين لليس "ك فه ه الةص ص ي ا لةا أنس ن االة ما إذا ي ن الاكج 
اؼبضةكر دكف أف ل قدـ ألطت اه ألم س ب آافك فإف القان ف لع يه قد يةازؿ ل  الطت ل ق ل كفايس 

كلت   ؼب  أصاألس ضةر   كأل ل  لةقضي اقس ن يقدِ الطت ل دب يسك كال ل ةقل إً كرث س ألعد كفايس
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م اشة م   ةاي اعبةيبة م  هؤالي ال رثة مشال ة اعباُ لل ع لضك كن االة ما إ ذا آاف الاكج اؼبضةكر 
فاقدا ألهلي س كمات لةقضي اقس  ن الطت لك غ  أف الاكج اجملين لليس ال م قدـ شت اه مث مات فإف 

 الطت ل ال يةقضي كال ي أثة أل فايس.
 رتكاب الزوج ادلضرور اخليانة الزواية.سبق ا -رابعا

قبد أف اؼبطةع اعباا ةم ي ل رد أم نص خبص ص ه ه اغبالةك كقد يعةض ال طةلع اؼبصةم ؽب ه 
م  قان ف العق لت اؼبصةم أبنس " ال ذب ز ؿباآ ة الاانية إال ألةاي  273اؼب ألة كه  ما نصت لليس اؼبادة 

 ن اؼب ت  اؼبقي  فيس مع زك  س ال ي  ع دل اه لليس ". للى دل ل زك ها إال أنس أذا َز الاكج
ف   ه ا الةص قبد أف الاكج إذا س ق زك  س إال ان هاؾ اةمة الاكاج ال وبق لس ألعد ه ا أف 
لطت هاك فبل يق ل مةس شت ل خبص ص  ةيبة نف س لةيت هاك ف تافؤ ال يئات لؤدم إً اص ؿ 

ك كآ ا أنس يبت  للاكج ال م ل ه  6ك ة كادها دكف الطةل مقاصة أليةه ا كه ا الدفع ي  فيد مةس الا 
للَا أف لدفع الدل ل أل  ق اريتاب زك  س عبةيبة الاان كذل  لت ف الة ل ه  القدكة للعا لة كلطرتط 

 أف وبصل َز الاكج ااؿ قياـ الاك ة فعبل أك ات ها أم أثةاي العدة ن الشبلؽ الة عي مثبل.
س مث زنت فأقاـ ضدها شت ل  از ؽبا الدفع لريتاألس ه  ألضا  ةيبة فإذا زان زكج كست ت زك  

أف ي قف الفصل ن الدل ل اؼبقامة ضدها إال  الاانك فيا ي قدـ الاك ة هب ا الدفع ك ب للى ات ة
 ألعد الفصل ن دفعها للاان.

 
 أدلة إثبات الزان يف القانون و العقوبة ادلقررة ذلا اليناين: اور

 أدلة إثبات اخليانة الزواية. األول:ادلطل  
إف األفعاؿ اجملةمة هب ز إث اهتا ألتافة طةؽ اإلث ات آأصل لاـ إال أنس ن ألعض اغباالتك ألعض 
القان ف اعبةا ي للى أدلة قان نية ؿبددة ن م اده آ ا ه  اغباؿ للة  ة ل سا ل اإلث ات ن  ةيبة اػبيانة 

ان ف العق لت اعباا ةمك لقـ  إما ألةايا للى ؿبضة قضا ي وبةره ق 34الاك ية كما نصت لليها اؼبادة 
ااد ر اؿ الض   القضا ي ل  االة ال ل اك كإما ألةايا للى إقةار كارد ن كسا ل أك م  ةدات صادرة 

قان ف العق لت اؼبعدؿ كاؼب   ك ل ضح  341ل  اؼب ه ك أك ألةايا للى الرتاؼ قضا يك كم  نص اؼبادة 
 إث ات اػبيانة الاك ية هي:لةا أبف أدلة 
 .االة ال ل ا 
 . اإلقةار م  طةؼ اؼب ه 
 .اإلقةار القضا ي 

 قان ف لق لت اعباا ةم اؼبعدؿ كاؼب   . 341ث كفق نص اؼبادة كسةقـ  ألطةح ه ه األدلة الثبل
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 التلبس ابخليانة الزواية. -أوال
القضا ية أك أاد الطه د دبطاهدة ل  ثل اإلث ات هب ه الشةلقة ن أف لقـ  أاد ض اط الطةطة 

اؼب ه ا م ل  ا جبةيبة الاانك فييةر ضاأل  الطةطة القضا ية ؿبضة لدكف فيس آل ما شاهده ألةف س س اي  
آاف كاده أك رفقة زمبل س كمعاكنيس لقدـ ه ا اضة إً كآيل اعب ه رلةك كال يت ف لس ألة سلشة ن 

فبثل الةياألة العامة إال إذا آاف قد اصل للى شت ل رظبية م   ه  للىإلقاي الق ض للى اؼب ه ا كيقديب
 .7الاكج اؼبضةكر ق ل أف لطةع ن ربةلة اضة

غ  أنس  هبب أف يت ف ه ه اؼبطاهدة قد اصلت ل  طةلق مطةكعك إذ أف االة ال ل ا ال يقـ  
اؼب اآ  ؼبا فيس م   إذا آاف ضاأل  الطةطة القضا ية أك الطه د قد لالة ا اؼب ه ا م  ثق ب أأل اب

أك مارس ا ال ع ف ن يةفي  إذف ال ف يش فإذا اآ طف ا االة ال ل ا ل         م اس حبةمة اؼب ت 
 ان ف اإل ةاياتق 41كالطةكط اليت أكردهتا اؼبادة  طةلق اإل ةايات ال اطلة فبل لقـ  ال ل ا قان ان 

ات اػبيانة الاك يةك كإذ لتفي أف ل  د اعباا ية خبص ص االة ال ل ا لي ت هي فق  اليت يبت  إث 
اؼب ه ا ن ظةكؼ ال يدع ؾباال للط  ن كق ع الاان س اي ل  طةلق ظباله اك آأف ل  د معا ن غةفة 
مقفلة  أك دببلألا الةـ  أك ف يت الاك ة ال اب كظهةت مضشةألة كمةيت ة كك  د الاكج ر ل م خفيا 

ك فقد  اي ن ات  ف لع ي اؼب ه ا آاان ن االة ال ل افتل ه ا لصح أب –اادثة اؼب تةة  –للغةفة 
: ن الق   اعباا ي ق   اعبةح اؼبؤرخ أل ارلخ 8قضا ي للى م   ل ؿبت ة سيدم أللع اس

ك ألا طةن الدل ل آل م  06184/16ك رق  الفهةس 04920/16ك رق  اعبدكؿ 05/12/2016
ليس سبثلت ال قا ع ال الية أنس ألةايا للى ح.ـ (ضيية) م   هة ضد ق.ب (م ه ة) م   هة اثنيةك كل

شت ل مقدمة إً ال يد كآيل اعب ه رلة لدل ؿبت ة سيدم أللع اس م  اؼب  ى ح.ـ خبص ص اػبيانة 
الاك ية م  ق ل زك  س اؼب  اة ق.ب كللى إثةها ف ح ربقيق أٌك كلةد ظباع الطاآي ح.ـ صةح أف 

ن ج لةس  2012  للية  04أل ارلخ  1300اج رق  اؼبط تى مةها ق.ب هي زك  س الطةلية ألعقد الاك 
كلده اؼبدل  أ.عك كأف اياهت  آاف ل  دها اؼب دة كلت  مة  شهة أفةلل ألدأت اؼبطاآل كأنس ألطهة مام 
ادث أليةس كألا اؼبط تى مةها أل  قامت أل قييدها شت ل ضده خبص ص ضةب األزكاج كألعد اض ر 

كأثة مةاكشات آبلمية أليةس كألا اؼبط تى مةها  2016ام م13اعبل ة يةازلت ل  القضيةك كأنس أل ارلخ 
خبص ص األةس ال م آاف ن مةاؽب  أل  طلب مةها إاضاره للعيش معه ا أل  رفضت كقامت لؼبغادرة 

لادت إً اؼبةاؿ كقامت أبم  أغةاضهاك كانس ألعد مغادرة  2016مام 14ألدكف اذف مةسك كأل ارلخ 
أشهة كن شهة أكت كألعد يصفيس 04ها إً مةاؽب  مة  ا اٌ اؼبط تى مةها اؼبةاؿ العا لي كي  ه

لط تة ال  اصل اال   الي (فال   ؾ) ن ا اهبا اػباص لفت ان  اهس غب اب ماص لس  زك  س 
ألس ص ر ؽبا رفقة ر اؿ ال الةفه  ن شاطئ ال ية كآ ل  ص ر ن كضعيات كهي  B.Iربت اس  

ع شخص ال الةفسك كص ر مع فبثل مطه ر اؼبدل  ب.ؾك نصف لارلة رفقة صدلقاهتاك كص ر م تةرة م
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كلةد ظباع اؼبط تى مةها ق.ب نفت ال ه ة اؼبة  ألة إليها كألعد ان هاي ال يقيق أرسل اضة ألعد إقبازه 
إً ال يد كآيل اعب ه رلة ؼب اشةة إ ةايات اؼب األعة اعباا يةك كن اؼب األعة فقد ي ألعت اؼب ه ة ق.ب م  

امة لدل ؿبت ة سيدم أللع اس الريتاهبا كمة  زم  ي يبض لليس أمد ال قادـ ألعد ألدا ةة طةؼ الةياألة الع
ام صاص ؿبت ة سيدم أللع اس ؾبلا قضاي سيدم أللع اس  ةية الاان الفعل اؼبةص ص كاؼبعاقب ألةص 

 م  قان ف العق لت.  339اؼبادة 
 333ل بل أباتاـ اؼباديا كأايلت اؼب ه ة أماـ ات ة كفقا إل ةايات االس دلاي اؼب اشة 

 28كأ لت عبل ة  2016ن ف ي  14م  قان ف اإل ةايات اعباا يةك ك دكلت القضية عبل ة  335ك
غبض ر الضيية كألشلب م  دفاع اؼب ه ةك ن  ل ة ااآ ة إل  ا فبثل الةياألة العامة  2016ن ف ي 

 دج غةامة انف ة.  100.000سةة ا ا انف ة ك
للةشق لغبت   2016دل  ي  05القضية للفصل فيها كضعت ن الةظة عبل ة ألعد أف هتيأت 

م  قان ف العق لت اعباا ةم  339كفقا للقان فك ن ي  يب اغبت  ل   ةية الاان كط قا لةص اؼبادة 
اؼبعدؿ كاؼب    يةص للى انس" لقضي لغب ا م  سةة إً سة ا للى آل امةاة م اك ة ث ت اريتاهبا 

 ان كيش ق العق ألة ذاهتا للى آل م  اريتب  ةيبة الاان مع امةأة لعل  أهنا م اك ة". ةيبة الا 
كلليس ث ت لل يت ة م  مبلؿ ملف القضية كما اصل هبا م  مةاقطات أف كاقعة الاان غ  اثأل ة  

ن اق اؼب ه  كذل  م  مبلؿ ماللي: أف الضيية صةح ن ؿبضة الض شية القضا ية أف اؼب ه ة ي  هت 
 شاطئ ال ية رفقة أشخاص ال لعةفه  آ ا ه  اثألت م  مبلؿ الص ر اؼبةفقة لؼبلفك كأف اؼب ه ة إً

أنتةت ال ه ة اؼبة  ألة إليها لةد ظبالها ن ؿبضة الض شية القضا يةك كأنس ال ل  د لؼبلف أم دليل 
ؼبلف الدل ل ال يةقى أف مادم أك قةا   يفيد أف اؼب ه ة قد إريت ت كاقعة الاانك كأف الص ر اؼبةفقة ن ا

يت ف آدليل إث ات ل اقعة الاان اليت ي شلب ض   اؼب ه ة ن االة يل اك كأف ؿبت ة اعبةح هي ؿبت ة 
دليلك كن غياب أم دليل إث ات فاف كاقعة الاان غ  م ةدة عبانب اؼب ه ةك كأف أرآاف  ةية الاان غ  

س كاغباؿ آ ل  ال ل ع لل يت ة إال ال صدم ألياية قا  ة كم  افةة م  رآ  مادم كرآةها اؼبعة مك كأن
م  قان ف اإل ةايات اعباا يةك كلليس مةش ؽ كؽب ه  364اؼب ه ة ل ا ن ب ؽباك إل اال أباتاـ اؼبادة 

األس اب قضت ات ة ااؿ فصلها ن قضااي اعبةح للةيا األ دا يا اض رم ك اهي لل  ه ة كال  ارم 
 مية ألياية اؼب ه ة ق.ب م   ةية الاان الفعل اؼبةص ص كاؼبعاقب اض رم للضيية ن الدل ل الع 

م  قان ف العق لت مع رب يل اػبالةة الع  مية اؼبصارلف القضا ية كاؼبقدرة ألث امبا ة  339لليس لؼبادة 
 دج).        800دلةار  اا ةم (

أف يت ف االة ال ل ا قان ف لق لت اعباا ةمك أك ب القان ف اعباا ةم   341ككفقا لةص اؼبادة 
قا  ة ن اضة ال م وبةره أاد مأم رم الض   القضا يك فإذا  ي يت   ةيبة الاان اؼب ل ا هبا غ  

 قا  ة للى ؿبضة ال يعد لس آدليل مق  ؿ ل  اعبةيبة. 
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 إقرار ادلتهم-اثنيا
ألعيدا ل  االنفعاالت  إف ه ا اإلقةار الصادر ل  اؼب ه  لعين الرتافس للى نف س لريتاألس لفعل الاان

الةف ية كدبعاؿ ل  الطةطة كالقضاةك أم أف ه ا االلرتاؼ وبةره اؼب ه  دبيض إراديس دكف أم إآةاه 
 ض   رسا ل أك م آةات ل عث فيها قصة فعل الاان ألصةااة ككض ح.

ا ن قان ف لق لت اعباا ةم قبد أنس هبب أف لت ف ه ا اإلقةار كارد 341كللة  ع إً نص اؼبادة  
رسا ل أك م  ةدات صادرة م  نفا اؼب ه  أم ايف لع د هب ا اإلقةار آدليل الريتاب الاان الألد أف 
لت ف آ األياك فاإلقةار الطف م كآ ا اإلقةار الت ايب ال ارد ن غ  الةسا ل كاؼب  ةدات الصادرة م  اؼب ه  

 ال يع ي آدليل مق  ؿ.
ن م  ةدات أك رسا ل صادرة م  غ ه كإمبا لت ف كاإلقةار ال ل ةم ن اق اؼب ه  إذا كرد 

 االلرتاؼ م  طةؼ اؼب ه  نف س إبراديس اغبةة دكف فبارسة ضغ طات أك أم إآةاه مادم أك معة م. 
إذ التث  م  األألةايي لا  ف أبنف ه  ن قفص االهتاـ ألس اب لدلدة آال خلص م  اغبياة أك 

ضي مةالاة مدل ان جاـ اإلقةار لألدلة األمةل  ن الفطل ن إهباد الع ل فتاف م  كا ب القا
الدل ل كقد لت ف ال الث م  كراي اإلقةار ه  اغبص ؿ للى ات  للشبلؽ مثبل كااللرتاؼ ه  ماص 

 للطةل  فق  دكف الاكج اعباُ ألف االلرتاؼ ه ا األم  جبةيبة الاان ال لق ل اجة للى الطةل . 
أك ال  قيع للى الةسا ل أك اؼب  ةدات آ ا أنس ال لطرتط ن أف كلتفي إلدانة اؼب ه  الت األة   

لت ف ه ا اإلقةار صةوبا لريتاألس اعبةيبة كإمبا لتفي اس خبلص ذل  فبا رب  لس ه ه الةسا ل أك 
 اؼب  ةدات كاألمة مرتكؾ للقاضي ن يقدلة ما إذا آانت ه ه الةسا ل أك اؼب  ةدات يث ت اعبةيبة أـ ال.

 أك امة يقضي أبنس للى آل م  لةلد ال     لإلقةار الصادر ل  اؼب ه  ن اؼب  ةداتكالقالدة الع
الةسا ل خبص ص دل ل الاان هبب أف لت ف قد اصل لليس ألشةؽ مطةكلة ذل  ألف الةسا ل أك 
اؼب  ةدات اليت ا اغبص ؿ لليس ألشةؽ مطةكلة ذل  ألف الةسا ل أك اؼب  ةدات اليت ا اغبص ؿ لليها 

  مطةكلة ال يق ل آدليل ل  اعبةيبة كن االة ما إذا ستت اؼب ه  ل  ه ا الةفع أماـ ات ة ألشةؽ غ
م  الدر ة األًك فقد اقس كال يبتةس ال     ألس أماـ ؿبت ة الدر ة الثانيةك غ  أف ها اغبت  مة قد 

س  أف ل أآد م  ألف الاكج أأليح لس أف لةاقب زك س األمةك فإذا اامت ا ؿ الاك ة مثبل ش  هات فل
 ال قاده كل  مل ة.

كلصح االس طهاد للص ر الف ي غةافية آالةسا ل أك اؼب  ةدات الصادرة م  اؼب ه  ميف أط ئ  
القاضي دبشاألق ها ألص ؿ اليت أم ت لةها كلت  الص ر الف ي غةافية اليت ي ا اؼب ه  ن كضع مةلب مع 

اؼب ه  ن دل ل الاان ألف م  ض   الطةكط الاك ة قد ات  ألعدـ إمتاف صبلاي ها آدليل للى 
 اػباصة لإلقةار أف يت ف آ األية كؿبةرة م  اؼب ه  نف س.
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 اإلقرار القضااي -اثلينا
لقصد لإلقةار القضا ي االلرتاؼ ن ؾبلا قضاي أك ن ؿبضة رظبيك فه  ل ارة ل  يصةوبات 

ليه  كه ا االلرتاؼ قد لت ف شف اي  شفهية لدٌ هبا الطخص اؼب ه  ل ةد للى نف س الفعاؿ اؼب ةدة إ
آ ا قد لت ف آ األياك اؼبه  أف لصدر ه ا االلرتاؼ م  اؼب ه  ن ؾبلا القضاي أك ن ؿبضة رظبيك آ ا 
لطرتط لصية االلرتاؼ أف لت ف اؼبعرتؼ لعبةيبة لاقبل فبياا ـب ارا أك غ  متةه كأهبل لل صةفات كآ ا 

ا فيسك إال أف ه ا االلرتاؼ ال لدلى إً غ ه كال للـا ه ا لت ف االلرتاؼ صةوبا ال غ  ض كال ل 
 .الغ  كال لطتل اجة كدليل ضده

فإذا رأل القاضي أبف قةار اؼب ه  كدليل مقةع كآان إلدان سك ل   د ات س  للى أساس ه ا 
اؼ االلرتاؼك كن االس كي أيم  ألسك كلبللرتاؼ لع ي سيد األدلة  كليا هةاؾ دليل أق ل م  الرت 

اؼب ه  لريتاألس  ةيبة الاان إال أف ه ا االلرتاؼ ال لع د ألسك إذ ايضح انس آاف س ب إآةاه أك هتدلد أك  
آاف غ  مشاألق لليقيقة إذ أف التث  م  ل ه  ف أنف ه  ك ه  ن اغبقيقة أألةايي أل ل زبليص اجملةما 

ذل ك في تةس أف ل  ة ج  م  أق اؿ اغبقيقيا  أك أل ل دكافع أمةلك كللقاضي ال لشة ال قدلةلة ن 
 اؼب ه  ما لةلد.

ه ه ال سا ل أك الشةؽ اليت لطرتط القان ف ضةكرة ي افةها أك ي فة إاداها للى األقل لقياـ  ةيبة 
م  قان ف العق لت  اا ةم للى س يل اغبص ؿ كال هب ز ال  سع فيها كال  341الاان كقد ذآةهتا اؼبادة 

ك كقد  اي ن قةار  اا ي لل يت ة ض الق انا اليت يضيف أدلة أمةلالقياس لليها للى لتا ألع
 24/06/2009ك قةار مؤرخ أل ارلخ 443709العليا لعباا ة غةفة اعبةح كاؼبخالفات ن ملف رق  

 :9قضية (ب.ؼ) كم  معها ضد الةياألة العامة للى ماللي
 الزان.: ال يعد شريط "الفيديو" دليال من أدلة إثبات ارمة ادلبدأ

 أدلة إث ات الاان معددة للى س يل اغبصة كهي:
 ؿبضة معالةة ال ل ا لعبةيبةك وبةره أاد ض اط الض شية القضا ية. -
 إقةار كارد ن رسا ل أك م  ةدات صادرة م  اؼب ه . -
 إقةار قضا ي. -

يقةلةها اؼبت  ب إف ات ة العليا ألعد االس  اع إً ال يدة اكرزدل  كردلة اؼب  طارة اؼبقةرة ن يبلكة 
كإً ال يد مبلؾ ل د هللا اامي العاـ ن يقدِ طل ايس اؼبت  ألة لةفض طع  الشالةة (ب.ؼ) كلدـ 

 ق  ؿ طعين (ـ.ـ) ك(ح.ح)شتبل.
القاضي أل أليد اغبت  اؼب  أنف م د يا  28/11/2005فصبل ن الشع ف للةقض اؼبةف لة لـ  
 ة لتل كاادك ألعدما ات ت ات ة للى آل كااد م  كيعدلبل لس مفض العق ألة إً لاـ ا ا انف

) ا ا انف  كإلااـ اتـ  لليها أبدا ه ا للضيية (ح.م) زك ة (ـ) الدلةار 02اؼب ه ا أل ة ا (
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الةمام كذل  م  أ ل هت ة الاان لل  ه  (ـ.ـ) كاؼبطارآة ن الاان لل  ه ة(ب.ؼ) الفعل اؼبة ه كاؼبعاقب 
 قان ف العق لت.م   339لةس ألةص اؼبادة 

ايث أف الةسـ  القضا ية قد ا دفعهاك كأنس آاف للى الشالةا (ـ.ـ) : وعليه فإن اكمة العليا
ك(ح.م) يدلي ا لشعةها أف لق ما إبلداع م آةة فبضاة م  طةؼ ؿبامي مع  د لدل ات ة العليا 

م  قان ف  505اؼبادة  ي ض   أك س طعةه اك كأف ه ا اإل ةاي ي يقع مةال س ـبالفا أل ل  نص
اإل ةايات اعباا يةك كأف الشالةة (ب.ؼ) يدلي ا لشعةها أكدلت أل اسشة ؿباميها األس اذ م.ـ اامي 

) أك س لةقض القةارك آ ا أف طعةها م   ن لؤلكضاع 05اؼبع  د لدل ات ة العليا م آةة أاثرت فيها (
 القان نية فه  مق  ؿ شتبل.
وادلأخوذة من سلالفة القانون طبقا  :ر مسبقا من قبل الطاعنة (ب.ف)عن الواه الينالث ادلينا

 من قانون اإلاراءات اجلزااية، 500/07للمادة 
ذل   ةيبة الاان ال يبت  إث اهتا ألتافة ال سا ل كإمبا زبضع ل سا ل إث ات ؿبددة كه ا ن  خلصس م  

 الاان.م  قان ف العق لت اليت اصةت كسا ل إث ات  ةيبة  341اؼبادة 
ن اا أف القةار اؼبشع ف فيس لةيتا إلث ات  ةيبة الاان للى شةل  فيدل  غ  كاضح كغ  م ا 
للطخصا اؼب جلا كأف ه ه ال سيلة ال يدمل ض   كسا ل كال دال ل اإلث ات اليت  ايت للى 

القان ف  م  قان ف العق لت كلت ف أل ل  قضاة االس ئةاؼ قد مالف ا 341س يل اغبصة ن اؼبادة 
 كلةض ا قةاره  للةقض.

فعبل ايث أنس للة  ع للقةار اؼبشع ف فيس ل ضح أف قضاة اؼب ض ع إلدانة الشالةة أل ه ة اؼبطارآة ن 
م  قان ف العق لت ال يكا شةل  الفيدل  آأنس كسيلة إث ات آاملةك  42ك 339الاان ط قا لل اديا 

م  قان ف  341 ص لليها للى س يل اغبصة ن اؼبادة ألية ا الطةل  الفيدل  ليا م  الدال ل اؼبةص
 339العق لت اليت يطرتط أف لت ف الدليل ال م لق ل ل  اريتاب ه ه اعبةيبة اؼبعاقب لليها لؼبادة 

م  نفا القان ف إما ؿبضة قضا ي وبةره ااد ر اؿ الض   القضا ي ل  االة يل اك كإما إبقةار كارد 
 م  اؼب ه ة كإما إبقةار قضا ي.ن رسا ل أك م  ةدات صادرة 

 341ايث أف ال سا ل اليت أتسا لليها اغبت  كالقةار ال يدمل ض   الدال ل اليت لددهتا اؼبادة 
م  قان ف العق لت ماصة كاف اؼب ه ا لةتةاف ال ه ة اؼبة  ألة إليه اك كه ا لعد ـبالفة للقان ف كلل اٌ 

شع ف فيس كذل  دكف ال شةؽ لؤلك س األمةل اؼبقدمة م  ق ل ال  س اؼبثار مؤسا كلؤدم لةقض القةار اؼب
 الشالةة.

فله ه األس اب يقضي ات ة العليا ألعدـ ق  ؿ طعين اؼب ه  (ـ.ـ) كالشةؼ :  ويف منطوق القرار
 م  قان ف اإل ةايات اعباا يةك  505اؼبدُ (ح.م) شتبلك ط قا لةص اؼبادة 
 كم ض لاكألق  ؿ طع  اؼب ه ة (ب.ؼ) شتبل 
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ألةقض كإألشاؿ القةار اؼبشع ف فيس مع إاالة القضية كاألطةاؼ أماـ نفا اجمللا مطتبل يطتيبل 
 أمة للفصل فيها م   دلد ط قا للقان ف.
 اؼبصارلف القضا ية للى اػبالةة العامة.

  الق  -غةفة اعبةح كاؼبخالفات-أل ا صدر القةار لل ارلخ اؼب آ ر ألبله م  ق ل ات ة العليا
 األكؿ..  

 وموقف ادلشرع من اخليانة اإلفًتاضية العقوابت ادلًتتبة للجرمة ادلطل  اليناين:
لقصد للعق ألة اعبااي ال م لفةضس القان ف ؼبصلية اجمل  ع للى لصياف أمة الطارع إلصبلح ااؿ 

 الةاس كضبال ه  م  الفاسد.
ل  ثل ن مصلية الةاس فهي رب له  ه ا اعبااي لقع آةها للى م  لةيتب اعبةيبة فهدؼ العق ألة 

للى ما لتةه ف ما داـ أنس وبقق مصاغبه  كيصةفه  آ ا لط ه ف ما داـ أنس لؤدم إً ف اده  فالةدع 
اػباص لل  نب م  شأنس أف لةدع العاـ م  الةاس فاؼبطةع ألا األفعاؿ اليت لع ي  ةا   كقةرها لقاب 

 ةم ل فع مع الطةلعة اإلسبلمية ن أف الغةض م  العق ألة ه  لرتاكح ألا الطدة كال خفيف كال طةلع اعباا
ضبالة اعب الة حبيث يتفي العق ألة ال أدلب اجملـة للى فعل س كز ة غ ه ل  ال فت  ن مثلها كم  ض   

 .10ه ه اعبةا   اليت قةرها اؼبطةع لق ألة اعبةا ية الاك ية إال أف ه ه العق ألة
كف أنس هبب اؼب اكاة ن العق ألة ألا الة ل كاؼبةأة م  لةل أنس ال قد اثر ألطأهنا  دكؿ ف ةه  م  لة 

هبب اؼب اكاة ن العق ألة ألا الة ل كاؼبةيةك فيجة الةأم األكؿ  ه  أنس مه ا قيل ن ميانة اؼبةية للة ل 
كن آ هنا أشد   امة م  ميانة الة ل لل ةأة أما اجة الةأم الثاُك فه   لةكف أف ميانة الاك ية 

 ها أس أ م  ميانة الاكج ؽبا آ ا يبت  أف لدمل ن العا لة أطفاال غ  شةليا لة  ف الاكج دكف لاك 
ك س اق  اؼبطةع اعباا ةم آاف ن ال دالة م  أنصار الةأم األكؿ إال أنس لاد كساكل ن العق ألة ألا 

ك ية كن شةؽ إً ل ر ال خفيف الة ل كاؼبةأة كلليس سةقـ  أل  ياف مقدار العق ألة اؼبقةرة جبةيبة اػبيانة الا 
 م  العق ألة كآ ا اؼبصارلف كال ع لضات الةاذبة ل   ةيبة اػبيانة الاك ية.

 مقدار العقوبة وعذر التخفيف. -أوال
 مقدار العقوبة  
قان ف العق لت للى لق ألة م  لةيتب اػبيانة الاك ية  339لقد نص اؼبطةع اعباا ةم ن اؼبادة  

 م  سةة إً سة ا للى آل امةأة م اك ة ث ت اريتاهبا  ةيبة الاان". ألق ؽبا: " لقضي لغب ا
 كيش ق العق ألة ذاهتا للى م  اريتب  ةيبة الاان مع امةأة لعل  أهنا م اك ة.

كلعاقب الاكج ال م لةيتب  ةيبة الاان لغب ا م  سةة إً سة ا كيش ق العق ألة ذاهتا للى 
 شةلت س.
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ق ألة اؼبقةرة عبةيبة الاان لغب ا م  سةة إً سة ا للة  ة للاكج في ضح م  نص اؼبادة أف الع  
الااُ كشةلتسك كال ي اؼبطةع  ةيبة الاان م  اعبةح كقد ساكل ن العق ألة ألا الاكج كالاك ة ال م لقـ  

 لريتاب ه ه اعبةيبة ألعدما آاف ن ال األق لعاقب الاكج الااُ لغب ا م  س ة أشهة إً سة ا.
 فيف العقوبةعذر زب 
للى أنس: " ل  فيد مةيتب قان ف العق لت اعباا ةم اؼبعدؿ كاؼب     279لقد نصت اؼبادة  

الق ل كاعبةح  كالضةب م  األل ار إذا اريت ها ااد الاك ا للى الاكج اآلمة أك للى شةلتس ن 
 الليظة اليت لفا ئس فيها ن االة يل ا الاان.

اؼب ا ن القان ف مة عس إً الث رة الةف ية اليت ية اب الاكج ال ش  ن أف زبفيف العقاب  
كيدفعس لبلن قاـ لطةفس دكف أف لقدر للى في ا لصدر لةس م  أل اؿك كقد ذهب رأم إً أف ه ا الع ر 
ليا م  شانس يغي  كصف اعبةالة إً  ةية كالةأم الةا ح كه  الةأم ال م لؤلده صبه ر الطةاح ه  أف 

   م  كصف اعبةالة فيي ؽبا للى  ةية كلت ف لل اٌ االم صاص ت ة اعبةح.ه ا الع ر لغ
قان ف  279كلطرتط ل ش يق الع ر أف ي  افة ؾب  لة م  الطةكط كه  ما نصت لليس اؼبادة  

 العق لت اؼبعدؿ كاؼب   ك كه ه الطةكط هي:
 صفة اجلاين: .1

لت ف اجملين لليس ه  الاكج  فيطرتط القان ف أف لت ف اعباُ ه  أاد الاك ا كأف  
الااُ أك شةلتسك كه ا الغدر لق صة للى الاكج اؼبضةكرك كال لط ل غ ه آأقارألس الاك ة أك الاكج أك 
أصدقا سك كل عا أف لت ف هةاؾ لقد زكاج صييح قا  ا اقيقيا أك ات ا كقت اريتاب الفعلك 

العدةك فإذا اريتب الاكج مثبل  ةيبة الق ل ن كالشبلؽ الة عي ال لةهي الةاألشة الاك ية إال إذا انقضت 
 فرتة لدة الشبلؽ ل  فيد م  الع ر اؼبخفف ألف اجملين لليها ما زالت زك  س.  

 مفااأة الزوج (الزوج أو الزواة) متلبسا ابلزان: .2
إف ال ل ا اؼبقص د ه  أف ل  د ه ا الاكج ن االة ال يدع ؾباال للط  ن أف الاان قد كقعك إذ أف 

ا الطةط لةش م للى شةلشة اؼبفا ئة كال ل ا للاان للة  ة لل فا ئةك هبب أف لفا أ الاكج اؼبضةكر ه 
الاكج اآلمة م ل  ا للاانك إذ أف ربقيق ه ه اؼبفا أة ل يقق ل ر ال خفيف آ ا إذا آانت ربـ  ا ؿ 

زب أ ن اؼبةاؿك فإذا ام لت  الاك ة مثبل إشالات لريتاهبا اػبيانة الاك يةك ف ظاهة الاكج للع ل ألية ا
الاك ة للطةل  ك اريت ت معس الاانك فيتفي أف ي  فة ظةكؼ ال يدع ؾباال للط  ن أف الاان كقع آ   
هبد شخصا غةل ا ن مةالس ليبل مالعا مبلأل س أك ف ح الاك ة ال اب كالاظ لليها زك ها اضشةاب 

 .11فاآ طف أف شخصا ىب في ن ال يت
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م  قان ف اإل ةايات اعباا ية للى االة مفا أة الاكج اؼبضةكر زك س الااُ  41فقد نصت اؼبادة 
م ل  ا للَا أبنس لتفي أف لت ف الاكج ك شةلتس قد ش هد  ن ظةكؼ ال يرتؾ ؾباال للط  ن 

.  اريتاهب ا فعل الَا
 القتل واجلرح والضرب يف احلال: .3

ا ةم ال ي اؼبطةع اعباا ةم انس ن االة قان ف العق لت اعبا  279في ب ما نصت لليس اؼبادة 
اآ طاؼ الاكج اؼبضةكر غبالة ال ل ا للَا فق ل أك  ةح أك ضةب زك س الااُ أك شةلتسك فإف الاكج 
اؼبضةكر ل  فيد م  األل ار إذا اريتب ه ه األفعاؿ كقت اؼبفا أةك ك ؽب ا الع ر مقةر ألاد الاك ا 

ك فق  ؿ الع ر لت ف ن االة أتثة س اي الاكج أك الاك ة للى الاكج ا آلمة أك للى الطةل  ن الَا
كانفعاؿ كغضبك فإذا انقضى الام  ال م لدا للى الغضب سق  الع ر كالعق ألة الاكج اؼبةيتب غبد 

ال الفة ال آة كم ألة يقدلة الام  لرتؾ أمةها للقاضي أما إذا  279األفعاؿ اؼبةص ص لليها ن اؼبادة 
اعبةح أك الضةب شخصا غ  الاكج اؼبضةكر لق ألة الطخص جبةيبة الق ل كقد ذهب اريتب الق ل أك 

الطةاح إً أف الاكج اؼبضةكر إذا اريتب فعل م  األفعاؿ اؼب آ رة مع س ق اإلصةار ال لع ر كال لت ف 
هةاؾ زبفيف ن العق ألة  ن اا  لةل معظ  الطةاح أنس هبب ال فةلق ألا اال اك االة ما إذا آاف 
الاكج م أآد م  ميانة زك  س دكف ش ك فيخ  أ كلق لها كاالة ما إذا آاف لط  فق  ن ميان ها ف كف 
أنس ال ل  د ل ر ن اغبالة األًك ألف الدافع ال م أدل إً الق ل ه  االن قاـ أما اغبالة الثانية فه  لةكف 

ففك ألف الاكج آاف ل د ال ق ؼ للى أبف الاكج اؼبضةكر كال م قاـ جبةيبة الق ل ل  فيد م  الع ر اؼبخ
 اغبقيقة كؼبا رأل اؼبطهد اثر كي وب  ل فظالة اؼبطهد فأقدـ للى الق ل.

كمثاؿ ذال  ما قضت ألس ؿبت ة الةقض اؼبصةلة ن قضية يدكر ايثياهتا ن أف الاكج أاا أل   د 
ك  س ن ه ا الطأف صلة غ  شةلية ألا زك  س كشخص يمة فأراد أف ل يقق  م  األمة ألعد أف سأؿ ز 

أنتةت ف ظاهة انس ذاهب إً ال  ؽ كزب أ ن اؼبةاؿ ايف اضة ذل  الطخص كام لى للاك ة كأمد 
لةاكدها كلدال ها إً أف ال بلها فيز الة ل اؼبضةكر كق لس لل تا أما الاك ة فهةألت كام فت  ن مةاؿ 

 ةد إً اؼب ه  لةش ق للى اغبالة الثانية كلليس اعبار ف عدما أليةت ات ة يراي الطةح قاؿ لف الفعل اؼب
 ل  فيد ه ا اؼب ه  م  ل ر ال خفيف.

آ ا أف العية لي ت ألش ؿ ال قت ال م فصل ألا اآ طاؼ اػبيانة كالق ل  أك اعبةح أك الضةب 
 كلت  العية حبالة الغضب كاؽبيجاف اليت يع ي نفا الاكج اؼبضةكر لةد رؤل س اؼبطهد اؼبةكع كلت  ال
لع ر الاكج ال م ف  ئ ألاك س اآلمة م ل  ا للَا ف اكمس كشةلتس أك أادنبا للى دفع يع لض نظ  

 .12ست يس كإما ي لةجح ن ال ص ؿ إً م  غاه قاـ لريتاب أاد األفعاؿ اؼبةص ص لليها ن القان ف
 ادلصاريف والتعويضات. -اثنيا
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 ادلصاريف -1
نص صةلح للى م  ل ي ل مصارلف دل ل اػبيانة الاك ية إف ال طةلع اعباا ةم ي ل عةض ن 

كل ل  س ؼ ن عةض ألاتاـ ااآ  كما  ةل لليس الع ل ن ه ا الطأف فدل ل اػبيانة الاك ية إما 
أف لة هي حبت  اإلدانة للى الاكج أك الاك ة كإما أف ي قف ألةايا للى يةازؿ الاكج اؼبضةكر الصةلح أك 

 ا للياية.الض ين كإما أف لقضي فيه
فإذا آاف قد صدر ات  لإلدانة فإف اؼبصارلف يضاؼ للى  انب اػباانة العامة كه  ما  ةىت 
ااآ  اؼبصةلة لليسك أما ن ااؿ اإللقاؼ فبل لااؿ القضاي اؼبصةم مرتددا  كي ي  قة أاتامس ألعد للى 

ج الااُ كاده اؼبصارلف م  وبت  لليس لؼبصارلف فقد ام لفت األاتاـك ف عضها صدرت رب ل الاك 
كألعض األاتاـ صدرت رب لها للاكج الااُ كشةلتس لل ضام  كأاتاـ أمةل رب لها للطةل  كادهك 
كن فةن ا ات  أنس إذا انقضت الدل ل الع  مية ي عا لعدكؿ الاكج ل  الطت ل أك ي عا ل صاغبس مع 

ج اؼبضةكر لؼبصارلف إذا آاف ه ا األم  الاكج اآلمة فإف هب ز ألةايا للى طلب الةياألة اغبت  للى الاك 
قد ادلى مدنيا أما إذا ي لت  الاكج الطاآي قد أدلى مدنيا فإف الدل ل ي ق  دكف اغبت  

 .لؼبصارلف
 التعويضات -2

إذا صدر ن دل ل الاان ات  لقضي ألعق ألة الاكج الااُك فهل ل  فيد الاكج اؼبضةكر م  يع لض 
ادم أك معة مك أك ألع ارة أمةل هل يبت  للاكج اؼبضةكر مشال ة الاكج م   ةاي ما أصاألس م  ضةر م

 اؼبعاقب كشةلتس لل ع لض.
فقد لت ف الشبلؽ ن يجة ؽب ه اعبةيبة آ ا قد لرتيب لليها يغي  اؼب ت  كيطةد األطفاؿ فتل ه ه 

أما في ا ىبص الضةر  اآلاثر اليت ية ج ل   ةيبة الاان م  شأهنا أف لليق أضةار اؼبادلة للاكج اؼبضةكرك
 اؼبعة مك فيعين ضياع الطةؼ كيل لث العةض  كشي ع الفضيية ك ان طارها.

ف ل ألعض الطةاح أف ال ع لض ل  األضةار  ا ا إذا آانت ه ه األضةار اقيقة كظاهةةك آ غي  
ةح ه ا اؼب ت  مثبلك أما ال ع لض ل  الضةر اؼبعة م فبل هب ز اؼبشال ة  ألس لت ف أف القان ف ي يب

ال ع لض ل  األضةار صةااة للاكج اؼبضةكر كآ ل  أنس م  غ  اؼبعق ؿ أف لقـ  الطةؼ لؼباؿ فبل يبت  
للاكج اجملين لليس إر اع ال  عة كالتةامة إً أصلها مه ا آاف م ل  ال ع لض آ  ك آ ا أنس م  اؼبخجل 

 أف لشالب الاكج اؼبضةكر شبةا لطةفس فيأم  ماال أل  ب زان زك س.
إال أف الفقس كالقضاي مةح الاكج اجملين لليس اغبق ن مشال ة الاكج اعباُ كشةلتس لل ع لض ل  
الضةر ألة لس اؼبادم كاؼبعة مك أما إذا يةازؿ الاكج اجملين لليس ل  شت ل كيصاو مع زك س الااُ فقد 

 اققس ن اؼبشال ة لل ع لض.
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 االفًتاضيةموقف القانون اجلزااري من  اخليانة   -اثلينا
لدؽ ام صاصي ف انق س اػبشة م  ياثر الط تات  اعباا ة آغ ها م  ال لداف العةألية اافظةك

كظػػاهػػػػةة اػبيانة الاك ية هي لألساس غةل ة للى اجمل  ع اعباا ةمك ك اال   الية اؼب    ة ن مةاب ال ي ت
ؼب  ألةف س » اصل اال   اليك كزب صة أل  ب الشاألع اافظ ال م ألدأت زبرتقس يدرهبان يقةيات ال 

اؼب افات ل غ لة ناكايس العاألةة. إذ أص يت ااآ  يعج دبعاعبة مئات القضااي سة اين اليت ية هي « مةض
لت  م  الصعب  دان إث اهتا ك غال ان للشبلؽ أك اػبلع أك إدانة اؼب ه  ن ااؿ ي افة القةا   اؼبثٌ  ة للجـة

 . أماـ ات ةقان نيان إذا رفعت قضااي
فبل ي  افة ايف اآلف دراسة ا   الية كنف ية رظبية ؿبلية ا ؿ أتث  الط تة العةت  يية كم اقع 
ال  اصل اال   الي للى ال  اس  األسةمك فالقان ف اعباا ةم ال لعرتؼ لػبيانة اإللترتكنية لعدـ ك  د 

ة هي فةع م  فةكع الاانك أما م  الةااية شةط ال لٌ ا م  طةؼ ال لشات القضا ية أك الض شية. فاػبيان
 .القان نية فييعاقب فق  اؼب اك  ف

م  قػان ف  339أما غ  اؼب اك ا ف ي آة لق لهت  ض   لب الفااطة. كلل اٌ فإف يش يق اؼبادة 
 .العق لت القاضية لغب ا م  سةة إً سة ا لتل زكج ما   مع إث ات اػبيانةك أمة م  ييل

اليت ل ياؽ ي ضح اللجةػػة ال طةيػػػة االس طارلة لرتقية اق ؽ اإلن اف (هيئة اق قية رظبية)ك كن ه ا ا
ظاهةة م ت اتن لةها ت أف ه ه يدر اف ض   مانة اػبيانة اإللترتكنيةك اليت ال ي  اايمعاعبة قضااكلت 

ل  إث ات الضةر  جاف ك فهةاؾ م  الاك ات الل ايت لعن اجمل  ع اعباا ةم م جلة ان طاران مش ان ؽبا
يقدِ القةا   البلزمة لل شال ة للشبلؽك أل  ب غياب  ازكا ه  فبا ل ع ر لليه  م   هب ال م غبق 

فاألمة صػػعب للة  ة إً إث ات  ةيبة الاان كاػبيانة الاك ية  ك«اػبيانة العػػػصةلة»مادة ن القان ف ا ؿ 
ثغةة قان نية آ  ة ن قان ف العق لت لطتل ن نظة اغبق قيا  فبان العاي ال اقعيك ف ا لل  لالفرتاضية 

 .اعباا ةم
 اخلاسبة:

اعباا ةم دبعاق ة أاد الاك ا ن االة إريتاب  ةيبة اػبيانة الاك ية دكف أف  اآ فى القان ف    
لصفها للةغ  لل قيد دب دأ الطةليةك كآ ل  ي لفةؽ ألا اػبيانة ألا الاكج أك الاك ة كلعاقب آليه ا ن 

فظ للى االة إريتاب ه ه اعبةيبةكه ا ما ل  خلص أبنس هةاؾ قان ف  اا ي لؤلسةة وب ي آياهنا كوبا
قات العبل ن الصيية الثقافة طةألد م  نالاك ية ال اػبيانةل جةب  كأسا الةجاح ن العبلقات الاك ية

 ما كربـة األسةلة الةكاأل  سة الثقافة الدلةية اليت يقدنط م  اؼبةاسبك كالألد طةل ق ل الاكاج كام يار ال
م  األهل كاألقارب  اػبيانة   ب  ألاياهت هدـ ألس اؼبقص د الاك ا ألاال دمل  ذبةبألد م  كال كدكهنا

 اؼبةأة صداقةع للى يطج اليت ـكاألفبل اؼب ض لات طةا أف م  األنبية لدـ نآ  كالع ف الةصحكيقدمي 
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ك كلليس قبد ن العةيب اجمل  عة كغةلها م  الثقافات الغةل ة ل  يم ر ل مع ضبي ة للقة كإقامة م اك ة
 األم  ما للي:

  ةا   كذبِة صفك  ن هة أمةل  م  اعبةا ي القان ف كألا عاجمل   عكاق ألا ال اضح ال ةاقض -
 اػبيانة الاك ية.

ي    ك ايثفق   الاانأل جِة ىكاآ فاػبيانة الاك ية  مفهـ  م يب اعباا ةم العقاع ال طةلمل   -
 .فق  الاان جبةيبة ااصةهتك الاك ية  للخيانة يقضال اؼبفهـ 
 لآلمةك دكف الط  كالةل ة كاؼبةاق ة.اغبةص الةقاألة ال الية  -
القضاي الف رم للى  الة مطتبلت  ة ية للةد كال فاه ك كيقدلة ظةكؼ اآلمة كيطجيعس دكف  -

 هتت  أك ازدراي
 دا ها. أال عةؼ للى اغبق ؽ الاك ية كال     هباك كال ا  ات الاك ية كاغبةص للى  -
 ال  داُ ألا الاك ا.ن جاـ كال ادة الةف ية كال تامل ربقيق اال -
 ربقيق اإلش اع اعبة ي ألشةلقة س لة مق  لة ط يعية حبيث ل يقق الةضا اعبة ي لدل الاك ا. -
 اؼبعةفة الصييية لةص ص األاتاـ الطةلية في ا ل علق لغبياة الاك ية كان ظامها. -
 كضع اغبياة الاك ية كاألسةلة للى رأس قا  ة االه  امات. -
 األسةم.ربقيق األم  كاألماف  -
*** 

 قاامة اذلوامش:
 .25ك ص1976اإلماـ أأل  زهةةك اؼبلتية كنظةلة العقد ن الطةلعة اإلسبلميةك دار الفتة العةيبك ط عة  )1
 .56ص مصةك ك1950) اإلماـ أأل  زهةةك األا اؿ الطخصيةك الش عة الثانيةك دار الفتة العةيبك القاهةة 2
ط عة  ك اعباا ةكاذباه االآ طافات اغبدلثة للعلـ  الش يعية كال ي ل  يةك دل اف اؼبش  لات اعبامعيةيط ار اعبيبلٌك الاكاج كالشبلؽ  )3

 .96ك ص2001
 .59ك ص1982)ل د الةزاؽ اضبد ال ةه رمك ال سي  ن شةح القان ف اؼبدُك اعباي الثاُك اجمللد األكؿك دار الةهضة العةأليةك القاهةةك 4
 .10كالشبلؽ ن قان ف األسةة اعباا ةمك دار ه مة للش الة كالةطة كال  زلع اعباا ةك ص ) ل د العالا سعدك الاكاج5
 .20) ل د الةزاؽ اضبد ال ةه رمك اؼب   ط ن شةح قان ف  اؼبدُك نظةلة العقدك دار إاياي الرتاث العةيبك ص6
 .23ص 2002 اعباا ةك ؼبش  لات اعبامعيةك) العةيب أللياج ال  يا ن شةح قان ف األسةة اعباا ةم اعباي األكؿك دل اف ا7
 ك اعباا ة.05/12/2016ات   اا ي صادر م  ؿبت ة سيدم أللع اسك ق   اعبةحك الصادر أل ارلخ  )8
ك 2010ك ق   ال اث قك العدد الثاُك ؾبلة ات ة العلياك 24/06/2009اؼبؤرخ أل ارلخ  443709) قةار قضا ي  اا يك ملف رق  9

 .339 ك338ك 337ك 336ص 
 .77ك دل اف اؼبش  لات اعبامعية اعباا ةك ص1990العةيب أللياجك الةظةلة العامة لبلل ااـ ن القان ف اؼبدُ اعباا ةمك اعباي األكؿ ) 10
 .69ص ك2010  د العالا سعدك نظاـ اغبالة اؼبدنية ن اعباا ةك الش عة الثانيةك دار ه مةك اعباا ةك) ل11
 .14ك ص1986ألسةة اعباا ةم ن الاكاج كالشبلؽ اعباي األكؿك اؼبؤس ة ال طةية للت ابك اعباا ة فضيل سعدك شةح قان ف ا) 12
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سرة يف التحصيل الدراسي لدى طلبة قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية دور األ
 االساسية/اامعة دايىل 

 
 أ.د رايض حسُت علي

  امعة دايً -آلية الرتألية/ اؼبقداد
 لطيف النعيميم.م فتحي محدي 

 اؼبدلةلة العامة لرتألية دايً
 
 

 : ثحملخص الب
دؼ ال يث ال عةؼ للى دكر االسةة ن ال يصيل الدراسي لدل طل ة ق   اللغة العةألية ن آلية لس

 . الشل ة الرتألية االساسية/ امعة دايً م  ك هة نظة
) 31إبلداد(االس  ياف) كلدد فقةايس()ك ايث قاما س  يافاس ع ل ال ااثاف اؼبةهج ال صفي ال يليلي(ا

 فقةةن يدكر ا ؿ دكر االسةة ن ال يصيل الدراسي ألألةا ها. 
ال  د ال ااثاف للى اؼبقياس الثبلثي لئل األة للى فقةات االس  ياف كه (نع ك إً ادو ماك ال)ك كايددَّ 

 م  ك هة نظة الشل ة. ) كذل  ل يدلد در ة اإل األة 2/3اذباه آل يقدلة أل ق ي  اؼبدل للى الفئات(
مشلت ليةة ال يث للى طل ة الدراسات األكلية(اؼبةالة الةاألعة) ن ق   اللغة العةألية/آلية الرتألية 

 ) طال ةن. 75) طال ان ك(36) طال ان كطال ةن أل اقع(111االساسية كال ال  لدده (
 ). 2017/2018ألكؿ لعاـ(كزع ال ااثاف األداة(االس  ياف) للى الشل ة ق ل هنالة الفصل الدراسي ا

اس خدـ ال ااثاف ال سا ل االاصا ية اآليية:(ال س  اغب ايبك االكبةاؼ اؼبعيارمك معامل اري اط 
 الفاآةكألةاخ). 

 ألعد ربليل الة ا ج كمعاعب ها ااصا يان ي صل ال يث إً اآليت: 
 ي ه  االسةة ألص رة آ  ة ن م   ل ال يصيل الدراسي ألألةا ها الشل ة.  ●

 كي صل ال يث إً لددو م  االس ة ا ات مةها:
يقع اؼب ؤكلية للى االسةة ن ي ف  اؼب  لامات الة ي ية ن رفع م   ايت ال يصيل  ●

 الدراسي ألألةا ها الشل ة. 
 كملص ال يث إً لددو م  ال  صيات مةها: 

 ضةكرة قياـ االسةة ألدكرها ن ربفيا أألةا ها الشل ة للى الدراسة.  ●
 ث إً لددو م  اؼبقرتاات مةها: كملص ال ي
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 .   إ ةاي دراسة فباثلة ؽب ه الدراسة ن أق اـ كآليات ك امعات أمةل ●

 
 

Department of Arabic language at college basic education  

University of Diyala 

Abstract: 
The research aims to identify The role of the family in the academic 

achievement of students in the Department of Arabic language at college 

basic education  University of Diyala from thire point of view. 

The researchers used the descriptive analytical method (questionnaire), 

where they prepared (questionnaire) and the number of paragraphs (31) 

items about the role of the family in the academic achievement their sons. 

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 students. 

The research sample included preliminary studies students (fourth stage) 

in the Department of Arabic Language / College of Basic Education's 

(111) students by (36) and students (75 students). 

The researchers distributed tool (questionnaire) on the students before the 

end 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: 

• Family contribute significantly to the academic achievement of their 

sons. 

The research reached a number of conclusions: 

• it is the responsibility of the family in the provision of key inputs in 

raising the achievement levels of their children to school students. 

The research is concluded a number of recommendations. 

The family's role in motivating her students to study. 

The research is concluded a number of proposals, including: 

• Conduct a similar study for this study in other departments, colleges and 

universities. 
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 مقدمة
  :مشكلة البحث 

إفَّ الةظاـ ال علي ػي هػ  أسػاس الة ػ  كال ةػافا ن شػيف ؾبػاالت اغبيػاة ألػا الطػع ب كالػدكؿك كأهػ  
األنظ ػػػة األساسػػػية اؼبت نػػػة لل ج  ػػػع. كهةػػػاؾ التثػػػ  مػػػ  اؼبؤس ػػػات اال   اليػػػة ي ػػػه  أل قػػػدـ الع ليػػػة 

ي تامػػل في ػػا أليةهػػا ال علي يػػة كرفػػع م ػػ  ايت ال علػػي  ن اجمل  عػػات كالػػدكؿ كمةهػػا األسػػةة كاؼبدرسػػةك ايػػث 
أبداي ه ا الدكر الت   كم  مبلؽب ػا لػ  ُّ ربصػيل القػي  كاؼبعػارؼ العل يػة كاػبػيات اؼبةأليػة كنقلهػا مػ   يػل 
إً  يلك كآ ل  ؽب ا اؼبه ة األساسية كهي إلداد اعبيل الةاشئ كيةطئ ه  ألص رة صييية لتي ل يػدَّكا 

   كيش ر اجمل  ع. اؼبةالة اؼبق لة ألةجاح آ   لتي ل انب ا ن مب
إفَّ األدكار الػػيت يقػػـ  هبػػا األسػػةة ن م األعػػة أألةا هػػا ن اؼبؤس ػػات ال علي يػػة آثػػ ة كم عػػددةك لػػ ا أف 
اغلػػب الدراسػػات يةآػػا للػػى لبلقػػة األسػػةة دب ػػ  ايت ال يصػػيل الدراسػػي ألألةا هػػا كالػػ م لػػؤثة للػػى ذلػػ  

 ػػػاليك كهػػػ ه األكضػػػاع ؽبػػػا اري ػػػاط م اشػػػة ال ضػػػع االق صػػػادم كال ضػػػع الثقػػػان كال علي ػػػي كال ضػػػع اال  
دب ػػػ  ايت ال يصػػػيل الدراسػػػي لؤلألةػػػايك لإلضػػػافة إً أف هةػػػاؾ ل امػػػل يةػػػافا دكر األسػػػةة ن ذلػػػ  كمػػػ  

 .1ه ه الع امل ل امل س سي ل  ية كغ  س سي ل  ية آث ة كمعقدة
ي ة أل ػػػػ ب لػػػػةل ال ااثػػػػاف أف دكر األسػػػػةة ن العػػػػةاؽ دكف م ػػػػ  ل الش ػػػػ حك كمػػػػةت دبةااػػػػل لصػػػػ

الظػػػػةكؼ الػػػػيت مػػػػةَّ هبػػػػا العػػػػةاؽ كمػػػػ  هػػػػ ه الظػػػػةكؼ اغبػػػػةكب العدلػػػػدة كالظػػػػةكؼ ال ياسػػػػية كاالق صػػػػادلة 
كاال   اليػػة الػػيت ألقػػٍت ألظبلؽبػػا للػػى العبلقػػات اال   اليػػة اؼب  ثلػػة للقػػي  كااللػػةاؼ كالعػػادات كال قاليػػد 

آلنفػػة الػ آة اصػػ ح شػةخه كاضػػحه ؽبػػ ه اال   اليػةك كالػػيت آانػت م  اسػػتة كق لػة كاثأل ػػةك كن يجػػةن للظػةكؼ ا
العبلقػػػات اال   اليػػػة كؽبػػػا أتثػػػ  آ ػػػ  للػػػى األسػػػةة كدكرهػػػا ن يةأليػػػة األألةػػػاي كيةطػػػئ ه  كم األعػػػة ربصػػػيله  
الدراسػػي ن اؼبؤس ػػات ال علي يػػةك كيشػػ رت هػػ ه األاػػداث كآػػاف ال ةػػافة كال ةػػااة كصػػ الن إً ال قايػػل ن 

ةل فبػػػا أدل إً يلتػػأ دكر األسػػةة ن يةأليػػة كيةطػػئة أألةا هػػا كلػػػدـ ألعػػض األايػػافك كال هجػػ  ن اايػػاف أمػػ
االه  ػػػاـ هبػػػ  ن م األعػػػة دراسػػػ ه ك فبػػػا قػػػادى هػػػ ا الػػػدكر إً التثػػػ  مػػػ  األيسػػػة إً إرغػػػاـ أألةػػػا ه  ن يػػػةؾ 
اؼبؤس ات ال علي ية أل  ب لدـ ي فة اؼبدارس كالتليات ن مةاطق هتجػ ه ك كهةػاؾ أسػ اب أمػةل انبهػا 

نب االق صادم كاؼبعيطي ؽب ه األيسة ألهن  األ عدكا ل  مةاطق ستةاه  كأليػ هت ك كفقػدكا مااكلػة ضعف اعبا
 ال اؽب  اليت آانت يدرُّ لليه  االم اؿ اؼبعيطية ألفةاد ه ه األيسة. 

كدبا أف العصة اغبدلث ل    لل غػ  ال ػةلع كبػ  ال شػ ر كيتة ل  يػا اؼبعل مػات كالػ م لػس دكر آ ػ  
دُ م ػػ  ايت الشل ػػة ن اؼبؤس ػػات ال علي يػػةك ف قػػع للػػى األسػػةة م ػػؤكلية م األعػػة م ػػ  ايت ن رفػػع أك يػػ

أألةا هػػا الدراسػػية كيػػ  يهه  ن االسػػ ع اؿ الصػػييح ؽبػػ ه ال تة ل  يػػاك لػػ ا فاألسػػةة هػػي الػػيت يعَّػػدي األةايهػػا 

                                                           
1  123: 1989سهاـ األ  لشيةك  ال الدل  لؤلطفاؿكرلالة . 
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هػا ن الشةلػق الصػييحك لل علي  كيقي     ر ال عاكف كال  اصل أليةها كألا اؼبؤس ات ال علي ية ل ضػع األةاي
ألف قبااه  كيف قه  اصيلة لبلقات م يةة ألا األسةة كاؼبؤس ة ال علي ية اساسها الثقة اؼب  ادلػة كالةسػالة 
اؼبطػػرتآة كلل ػػاٌ رب ػػا م ػػ  ايت ال يصػػيل الدراسػػي للشل ػػة لسػػ ع اؿ يتة ل  يػػا اؼبعل مػػات لليصػػ ؿ 

 . 2للى اؼبعارؼ كاؼبعل مات
أي ةلػػت التثػػ  مػػ  الدراسػػات كال يػػ ث الػػيت يةاكلػػت م ضػػ ع ال يصػػيل الدراسػػي كؽبػػ ا شػػتلت 
ؾب  لػػة مػػ  الع امػػل الػػيت يػػ يت  ن اريفػػاع م ػػ  ل ال يصػػيل الدراسػػي أك يدنيػػسك كألعػػض هػػ ه ال يػػ ث 
درسػػت الع امػػػل الػػػيت ؽبػػػا لبلقػػة لريفػػػاع أك يػػػدُ م ػػػ  ل ال يصػػيل ن ـب لػػػف اؼبةااػػػل الدراسػػػيةك ك ػػػةل 
يطخيص لدد م  ه ه الع امل اليت يقف كراي ذل ك في ا ان هى هب  األمػة أبف هػ ه الظػاهةة ذات ط يعػة 
مةآ ة كمعقدةك فق   مةهػا مػا هػ  ذك ط يعػة ذاييػة لة ػع إً الفػةكؽ الفةدلػة ألػا الشل ػةك كمةهػا مػا هػ  ذك 

سػػةلة لػػس لبلقػػة ألةػػ ع األسػػةة ط يعػػة أليداغ  يػػة ؽبػػا لبلقػػة لؼبؤس ػػات ال علي يػػةك كمةهػػا مػػا هػػ  ذك ط يعػػة أي 
كاؼب ػػ  ل اال   ػػالي كالثقػػان كاالق صػػادم ؽبػػاك كصػػ الن إً مػػا ل علػػق ألضػػان ألة ليػػة األدكار الػػيت لقػػـ  هبػػا 

 ال الداف ن م األعة ال يصيل الدراسي ألألةا ه . 
 آػاف االل قػػاد لفػػرتة ط للػػة مػػ  الػػام  أف م ػػ  ل ال يصػػيل الدراسػػي لػػدل الشل ػػة لػػةي   للقػػدرات
العقليػػة ؽبػػ ك كلتػػ  هػػ ا االل قػػاد يغػػٌ  ن ال قػػت اغباضػػة أل االػػد اه  ػػاـ العل ػػاي كال ػػااثا أبنبيػػة اعب انػػب 
الةف ػػية كاالنفعاليػػػة كاال   اليػػػة للػػػى أداي الشل ػػػة ألصػػػفة لامػػة كللػػػى م ػػػ  ل ربصػػػيله  الدراسػػػي ألصػػػفةو 

 .1أل ل  ألصفة ماصةماصةوك كلةي   ألعض ه ه اعب انب لل يئة األسةلة ألصفة لامة كدكر األ
ي يتػ  األسػةة ذلػػ  اؼبتػاف الػ م أيكم األألةػػاي ألعػد هنالػة دكامهػػ  اليػ مي ن اؼبؤس ػات ال علي يػػةك 
كلتةس ذل  اؼبتاف ال م لطعة فيس األألةاي لغب الة كاألمػافك كوبصػل ف للػى الةااػة كاؽبػدكي كاالسػ قةار دبػا 

لػػيت يقػػـ  هبػػا األسػػةة ن يػػ ف  هػػ ه األ ػػ اي لػػس أنبيػػة  ل ػػ ح ؽبػػ  م األعػػة الدراسػػة ألةطػػاط كاي لػػةوك كاعبهػػ د ا
آ ػػ ة ن يقليػػل هػػ ه ال ػػ يةات الػػيت ل عػػةض ؽبػػا األألةػػايك فبػػا لقػػ ده  ذلػػ  إً االسػػ عداد كالةغ ػػة ن م األعػػة 
الدراسػػةك كل ػػػدك أف دكر األسػػةة أل ػػػ فة اؼبةػػػاخ اؼببل ػػ  للدراسػػػة لػػس أنبيػػػة آ ػػػ ة ن ربدلػػد م ػػػ  ل ال يصػػػيل 

 . الدراسي ؽب 
كللػػةغ  فبػػا يقدمػػس األسػػةة ألألةا هػػا ف ػيعَّػػدي هػػي اؼبتػػاف الػػ م هبػػدكف فيػػس االه  ػػاـ كالةلالػػة ل خفيػػف 
الصػػع لت الػػيت يػػ ا هه  ن ايػػاهت  الدراسػػية سػػ اي آانػػت ن اعبانػػب اؼبػػادم أك اؼبعةػػ مك ؼب ػػالدهت  ن 

ل علي يػػػػة الػػػػيت لة  ػػػػ ف م ػػػػ  ايت ال يصػػػػيل الدراسػػػػي اعبيػػػػد ؽبػػػػ  كربقيػػػػق أفضػػػػل الة ػػػػا ج ن اؼبؤس ػػػػات ا
 .2اليها

                                                           
2 167: 2000دمحم ؿب  د اغبيلةك   أثة االس خداـ اؼبةٌا لؤلنرتنيت ن ال يصيل الدراسي ؼب  خدميسك. 
1 83: 2011اةاف مالتيك  يتامل األدكار ال ظيفية ألا األسةة كاؼبدرسةك  . 
2 47: 1989دراسي كال فت  االأل تارمك ل د العالا ل د اغبتي  اضبد ال آيلك االذباهات ال الدلة كلبلق س لل يصيل ال . 
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كلع قػػد ال ااثػػاف أف اؼبطػػتلة ال يطػػ ل صبيػػع الع امػػل األيسػػةلة الػػيت ؽبػػا لبلقػػة دب ػػ  ايت ال يصػػيل 
الدراسػػي ألألةػػا ه  الشل ػػة كالػػيت ي علػػق لعب انػػب اؼبادلػػة فقػػ ك كذلػػ  أل ػػ ف  هػػ ه اؼب ػػ لامات كاؼبصػػارلف 

 األعػة كال يفيػا كالضػ   كال   يػس كاؼب ػالدة الػيت لقػدمها ال الػداف الدراسيةك كامبا هةاؾ أدكاران مه ةن كهي اؼب
 ألألةا ه  الشل ة.

 كل ا أف ه ا ال يث ل  ةآا ن ال  اؤؿ اآليت:
ما دكر األسةة ن ال يصيل الدراسي لدل طل ة ق ػ  اللغػة العةأليػة ن آليػة الرتأليػة األساسػية/ امعة 

        دايً م  ك هة نظة الشل ةؤ 
 البحث أمهية 

أهػػػػ  الفػػػػرتات ن يتػػػػ ل  مػػػػ  يػيعَّػػػػدي ال ػػػػة ات االًك مػػػػ  ايػػػػاة الفػػػػةد كماصػػػػة ن مةالػػػػة الشف لػػػػة 
شخصي س كربدلد مبلؿبها  الة ي يةك كللى ه ا فاألسةة هي اجملاؿ الرتأل م اؼبه  ال م ل  ا د فيػس الشفػلك 

 ػافك  كل لقػى يةألي ػس  االساسػيةك االًك ن اجمل  ػع  الػ م  لة ػ  فيػس اإلن فالل معسك فاألسةة هي اػبلية لك 
ك كهػي الػيت يةلػاه لاطفيػان كفتػةاين كا   اليػانك كيػؤدم فاألسةة يةقل لشفلها ثقافة اعب الػة الػيت لة  ػي إليهػا

األسػػةة دكران للػػ  األنبيػػة ن ي  يػػس األكالد كبػػ  الدراسػػة كاؼبهةػػة اؼبةاسػػ ة م ػػ ق بلنك كلرتيػػب للػػى ي  يههػػا 
يػػاة الفػػةد اغباضػػةة كاؼب ػػ ق لية مػػ  مػػبلؿ يتػػ ل  اذباهػػات اهباأليػػة كبػػ  الدراسػػة ن ػػا ج ا ػػةةك أك سػػل ية حب

 .1كم األع ها كربقيق مهةة اؼب  ق ل
كلع قػػػد ال ااثػػػاف أبف األسػػػةة يػيعَّػػػدي االسػػػاس األكؿ ن اجمل  ػػػع كهػػػي مة ػػػع العبلقػػػات االن ػػػانيةك لػػػ ا 

كيػػةألي ه  الرتأليػػة الصػػيييةك كهػػي يةشلػػق مػػ    أكالهػػا اإلسػػبلـ العةالػػة الت ػػ ة ألألةا هػػا كااله  ػػاـ أل ةطػػئ ه
 ةم ػػػػؤكلياهتا الت ػػػػ ة الػػػػيت ي  ثػػػػل ن الرتأليػػػػة الدلةيػػػػة كالرتأليػػػػة اعب ػػػػ ية كالصػػػػيية كاالمبلقيػػػػة كاال   اليػػػػػ

كالةف ية كال  دانية كالثقافيػة كالعل يػةك كأف دكر األسػةة ن م األعػة أألةا هػا ن آػل الػ م ذيآًػةى ألصػ رة لامػةك 
ها ال م لس لبلقة كطيدة كاري اط كثيق دب   ل ال يصيل الدراسي ألألةا هػا ن مؤس ػاهت  لإلضافة اؿ دكر 

 ال علي ية ألص رة ماصة. 
ف ػ  اؼبعػةكؼ أف األسػةة ال ي  ثػػل فقػ  لل الػدل ك ألػػل يضػ  ألضػان اإلمػػ ة كاألمػ ات كأايػاانن اآثػػة 

ران آ ػػػ ان كفبيػػػاان ن ال ػػػأث  للػػػى مػػػ  ذلػػػ  آ ػػػا هػػػ  اغبػػػاؿ ن كضػػػع األسػػػةة اؼب  ػػػدةك كل قػػػى دكر ال الػػػدل  دك 
م ػػػ  ل ال يصػػػيل الدراسػػػي الػػػ م وبققػػػس أألةػػػاؤه  اثةػػػاي اؼبةااػػػل ال علي يػػػة اؼبخ لفػػػةك ألف هػػػ ه اؼب ػػػؤكلية 
الطخصية كاليت يقع للى لايقه ا. مع لدـ يػ ف  ال الػدل  اإلمتػاانت اؼبادلػة كاؼبعة لػة كالظػةكؼ اؼببل  ػة 

                                                           
1 45: 1989نعي  الةفاليك  ال   يس اؼبهين كاؼبدرسيك . 
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ةػػاي للػػى اقبػػاز ال يصػػيل الدراسػػي اؼبةطػػ دك الػػ م ل ػػه  ن ربقيػػق قػػد لٌضػػعف ألطػػتل آ ػػ  مػػ  قػػدرة األأل
 .2يماؽب  اليت لش ي ف إليها ن م  ق ل اياهت 

لهػػ   لل ػػاي الرتأليػػة كاال   ػػاع لل تامػػل األسػػةم ن أداي يلػػ  ال ظػػا ف لةالػػة ماصػػةك ؼبػػا لػػس مػػ  
ئ اؼب  هػػة للرتأليػػة األسػػةلة كاؼب  ثلػػة ن فا ػػدة يعػػ د للػػى الفػػةد كاجمل  ػػعك فهػػ  وب ػػل ن طيايػػس اؼبعػػال  كاؼب ػػاد

أداي األسةة لدكرها ألتفاية كفاللية. آ ا أف لل درسة دكران مه ان كفٌعػاالن ن يةأليػة األألةػاي كيةطػئ ه  كاآ ػاؿ 
دكر األسػػةة كفػػق نظػػ  كفل ػػفة مةسػػ مة لةظبهػػا اجمل  ػػع كفقػػان للخشػػ  كاؼبةػػاهج اػػددة كل ليػػات ال فالػػل 

 .3الصف) الدراسي كمار سكاالنطشة دامل الفصل(
يلقػػػي األسػػػةة لللػػػـ  للػػػى اؼبؤس ػػػات ال علي يػػػة كاألسػػػاي ة في ػػػا ل علػػػق دب ػػػ  ل كن ليػػػة ال يصػػػيل 
الدراسي ألألةا ه ك ال قادان مةه  أف ال ظيفة الرتأل لة هي مه ة ه ه اؼبؤس ات كاألساي ة دكف غ ه ك مػع 

عبلقػة ال طيػدة ألػا األسػةة كاؼبدرسػة في ػا ل علػق ألػاايدة أف الدراسات اال   الية اؼبيدانية يؤآد ألق ة للػى ال
م ػػ  ل ال يصػػيل الدراسػػي ألألةػػا ه ك ألػػل كقبػػااه  ن ربقيػػق أللػػى م ػػ  ايت ال فػػ ؽ الدراسػػي كاإل ػػادة 

 .4كالة  غ كال  ت 
آ ػػػا ل عػػػدل دكر اؼبدرسػػػة إً نقػػػل كي  ػػػي  كيةقيػػػة كيشػػػ لة الػػػرتاث الثقػػػان كية يػػػة االألػػػداع كيػػػ ف  

ال م لطػجع للػى فبارسػة القػي  كالعبلقػات االن ػانيةك لإلضػافة إً اآ ػاؿ دكر األسػةة ن كظا فهػا اؼبةاخ 
شئ الػ عض لةػدما لظػ  أف ال يػاؽ الشفػل لؼبدرسػة لعػين ي قػف مه ػة األسػةة ازاي الع ليػة  اؼب ة لةك ل ا ىبي

رهػػا ال يئػػة اؼبةاسػػ ة اؼب خصصػػة ال علي يػػة كالرتأل لػػةك الل قػػاده  أف اؼبه ػػة أصػػ يت م آلػػة إً اؼبدرسػػة لل  ا
اليت ليع  د لليها ن يةألية اال يػاؿ كآػأف اؼبدرسػة مؤس ػة م ػ قلة ن غػ  اا ػة لبليصػاؿ لل يئػة كاجمل  ػع 

 .1اػبار ي
إفَّ يػػػػ ف  اعبػػػػ  اؼبةاسػػػػب للدراسػػػػة ال لعػػػػين للضػػػػػةكرة ك ػػػػ د الةغ ػػػػة أك ال يفيػػػػا للدراسػػػػةك ألػػػػػل أف 

ؼبدرسة ن اؼبةاال الع ةلػة اؼب تػةة  ػدانك كهػ ا ل  قػف ألطػتل اساسػي للػى اس جاألة الشفل ن ال دالة إً ا
دكر األسػػةة ن ربفيػػا األةا هػػا كرب ي ػػه  أبنبيػػة ال علػػي  كرب يػػ ه  فيػػسك كي قػػى اغبا ػػة إً ال يفيػػا اػػيف ن 
مةالػػػة اؼبةاهقػػػة؛ فػػػإف ال علػػػي  ل ليػػػة لي ػػػت لل ػػػهلة كامبػػػا فيهػػػا صػػػع لت صبػػػة هبػػػب ذباكزهػػػاك فقػػػد لفقػػػد 

ألألةػػػاي رغ ػػػ ه  ن الدراسػػػة فيعافػػػ ف لةهػػػاك أل ػػػ ب العجػػػا أك الت ػػػل أك اؼبلػػػل أك لػػػدـ كلػػػيه  كادراآهػػػ  ا
لقي ػػة كانبيػػة الدراسػػةك أك ألفعػػل ال اقػػع اال   ػػالي اػػي  الػػ م ال لػػث   اعبهػػ د العل يػػةك كهةػػا هبػػب أف 

                                                           
2  35: 2007األسةة كالقةاألةك قب ل ل د اغب يدك . 
3 48: 2007ل د اػبالق دمحم لفيفيك  اػبدمة اال   الية ن اجملاؿ اؼبدرسي...ك . 
4 78: 2011اةاف مالتيك  يتامل األدكار ال ظيفية ألا األسةة كاؼبدرسةك. 
1 93: 2006دمحم سبلمة غ ارمك  اػبدمة اال   الية ن اؼبؤس ات ال علي يةك. 
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النك كمػ  ا ػل رفػع م ػ  ايت يةهض األسةة ألدكرها ن ربفيػا األةا هػا مػ  ا ػل االسػ  ةار دب األعػة الدراسػة اك 
 . 2األةا ه  ن ال يصيل الدراسي اثنيان 

كلػػةل ال ااثػػاف أف دكر األسػػةة ن يةطػػئة األألةػػاي كيطػػتيل سػػل آه  كألةػػاي شخصػػياهت  مػػ  القضػػااي 
اليت ال ىب لف ألطأهنا لل اي اال   اع كلل اي الػةفا كلل ػاي الرتأليػةك كمػ  مث أف اعبهػد الػيت ي  لػس األسػةة 

األةا ها ال ل آيات كالعادات كالصػفات الدراسػية اغب يػدةك كضػ   سػل آه  دبػا لػ بل   كشػةكط  ن إآ اب
 ال يصيل الدراسي اعبيد ؽبا اآلاثر اليت ال زب لف ن ربدلد م   ايت ه ا ال يصيل. 

 كية ع انبية ه ه الدراسة إً اآليت: 
 ل عالا ال ي ث كالدراسات اليت يةاكلت دكر األسةة ن ال يصيل الدراسي ألألةا ها.  .1
يضيف ه ه الدراسة ألعض اغبقا ق الةظةلة كاؼبيدانية لل ي ث كالدراسات ال األقة اليت يةاكلػت  .2

 دكر األسةة ن ال يصيل الدراسي م    انب ـب لفة. 
ال يصػػػػيل الدراسػػػػي ألألةا هػػػػا الشل ػػػػة ن ي ػػػػه  هػػػػ ه الدراسػػػػة ن اإلشػػػػارة إً دكر األسػػػػةة ن  .3

اعبامعات العةاقية كآلياهتا ألصفة لامة كآليات الرتألية االساسػية ألصػفة ماصػةك لتػي له  ػ ا ن 
م األعػػػة اعب انػػػب اؼبعةفيػػػة كالعل يػػػة ن ؾبػػػاؿ زبصصػػػاهت  كن االق ػػػداي لل ػػػل ؾ ال ػػػ م كيتػػػ ل  

 ال ةاية في ا أليةه .  ةالعبلقات اال   الي
لدراسػػة لػػ  العبلقػػة الػػيت يػػةأل  ال تامػػل الػػ ظيفي ألػػا األسػػةة كالتليػػةك كم األعػػة يتطػػف هػػ ه ا .4

 ال يصيل الدراسي أبسل ب لل ي. 
ي ه  ه ه الدراسة ن الرتآيا للى مةالة ل ةلة مه ة كهي مةالػة اؼبةاهقػة كمةالػة مه ػة مػ   .5

 اؼبةاال الدراسية كهي مةالة ال علي  اعبامعي. 
أتيت أنبية ه ه الدراسة م  ط يعة فئة الشل ة اعبػامعيا كدكرهػ  ن اجمل  ػعك كرب ػاج إً رلال هػا  .6

كالعةالػػة هبػػا كاافظػػة لليهػػا مػػ  ق ػػل األسػػةة كاعبامعػػةك لتػػي يتػػ ف ن م ػػ ق ل يمػػ  كافضػػلك 
 ػبدمة اجمل  ع كافةاده للةه ض ألس إً مشاؼ اجمل  عات كالدكؿ اؼب قدمة. 

اسػة ن يعالػا دكر األسػةة ن ية يػػة ك ػ دة اؼب ػ  ايت الدراسػية ألألةا هػا الشل ػػة ي ػه  هػ ه الدر  .7
اعبػػػامعياك كهػػػ  مػػػ  فئػػػة الطػػػ اب ن اغبفػػػاظ للػػػى آيػػػاف اؼبػػػ اط  العػػػةيب ككاديػػػسك كيصػػػييح 

 سياسة ال غي  ال ياسي اعبدلد ال م ادث فيس. 
لدراسػي كلبلق ػس لألسػةةك ي ه  ه ه الدراسػة ن م األعػة الػدكر اغبيػ م كاؼبهػ  كهػ  ال يصػيل ا .8

كيػػػػيز انبي هػػػػا ن اضػػػػافة معةفػػػػة لل يػػػػة  دلػػػػدة اػػػػ ؿ لبلقػػػػة ألعػػػػض الع امػػػػل دامػػػػل األسػػػػةة 
 لل يصيل الدراسي لشل ة اؼبةالة اعبامعية. 

                                                           
2 56: 1989ل د العالا ل د اغبتي  اضبد ال آيلك  االذباهات ال الدلة كلبلق ها لل يصيل الدراسي كاالأل تارمك . 
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  :هدف البحث 
لهدؼ ال يث إً ال عةؼ للى دكر األسةة ن ال يصيل الدراسي لدل طل ة ق   اللغػة العةأليػة ن  

 م  ك هة نظة الشل ة.  2018-2017اسية/ امعة دايً للعاـ آلية الرتألية االس
 :سؤال البحث 

ما دكر األسةة ن ال يصيل الدراسي لدل طل ة ق ػ  اللغػة العةأليػة ن آليػة الرتأليػة االساسػية/ امعة 
 دايً م  ك هة نظة الشل ةؤ

  :حدود البحث 
اللغػػػػة العةأليػػػػة ن آليػػػػة الرتأليػػػػة ل يػػػػدد هػػػػ ا ال يػػػػث للشل ػػػػة اعبػػػػامعيا ن اؼبةالػػػػة الةاألعػػػػة ن ق ػػػػ  

 .  2018-2017االساسية/ امعة دايً لعاـ 
  :ربديد ادلصطلحات 

 األسرة: .1
  أهنػػا كاػػدة ألي ل  يػػة يقػػـ  للػػى زكاج شخصػػاك كلرتيػػب للػػى ذلػػ  الػػاكاج اقبػػاب أطفػػاؿك كهةػػا"

الػيت ي ي ؿ األسةة إً كادة ا   اليةك ربدث فيها اسػ جالت الشفػل األًك ن يجػة ال فػالبلت 
 . 1يةطأ أليةس كألا كالدلس كأم يس"

  أهنػػا ال يئػػة اال   اليػػة األًك الػػيت ل ػػدأ فيهػػا الشفػػل يتػػ ل  ذايػػس كال عػػةؼ للػػى نف ػػس لػػ  طةلػػق"
ل لية األم  كالعشاي كال عامل أليةػس كألػا الضػا هاك كن هػ ه ال يئػة ل لقػى أكؿ إا ػاس دبػا هبػب 

ـ هبػا يلقػى اؼبػدلحك كاألل ػاؿ األمػةل الػيت إذا قػاـ هبػا كما ال هبب القياـ ألس كاألل ػاؿ الػيت إذا قػا
 .  2يلقى ال ـ كاالس هاايك كأل ل  يعٌدهي لبلشرتاؾ ن اياة اعب الة ألصفة لامة"

  مؤس ة ا   الية ط يعية مؤلفة م  ؾب  لة م  األفػةاد يػةأل  أليػةه  راألشػة الػدـ كال ػت  ال ااػد"
 .3ألـ(ال الدل ) كأفةاد يمةكف ا ب ن ع العا لة"كالقي  اؼبطرتآةك كهؤالي األفةاد ه  األب كا

 التحصيل:  .2
  ال يصيل اؼبعةن(االآاديبي):"مدل اس يعاب الشل ة ؼبا اآ    ه مػ  مػيات مػ  مقػةرات دراسػية

عػػػػػػدة ؽبػػػػػػ ا 
ي
معيةػػػػػػة ييقػػػػػػاس للػػػػػػدر ات الػػػػػػيت وبصػػػػػػل لليهػػػػػػا الشل ػػػػػػة ن االم  ػػػػػػارات ال يصػػػػػػيلية اؼب

 .1الغةض"

                                                           
1 159: 1997  يا الشف لة كاؼبةاهقةك ل د الةضب  العي  م سيت ل . 
2 82: 1981دمحم ل يب الةجيييك  األسا اال   الية للرتأليةك . 
3  33: 2000ؾبلة الةداي الرتأل مك . 
1 5: 2000م سى لشا م سىك  اثة اس خداـ اؼبةيى ال يئي للى ال يصيل اآلُ كاؼبؤ ل...ك . 
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  :التفػػاايت العل يػػػة كاؼبهػػػارات ال ػػل آية الػػػيت وبصػػػل لليهػػا الشالػػػب ن مػػػادة ال يصػػيل العل ػػػي"
 .2لليسك كل  ُّ ذل  أل اسشة االم  ارات ال عدلة" ةدراسية ألعد ا ةاي ال جةأل

  هػػ  مػػا وبصػػل لليػػس الشالػػب مػػ  اؼبعل مػػات كاؼب اقػػف زايدة للػػى مػػا لةػػدهك كذلػػ  ن يجػػة لع ليػػة"
 .3ال علي  كال عل  لل قت نف س"

 اجلامعة: .3
هي اؼبؤس ة الرتأل لة اليت يقدـ لشبلهبا اغباصلا للى شهادة الثان لة العامةك أك مػا لعادؽبػاك يعلي ػان 
نظةاين معةفيان ثقافيانك ل    أيس ان الدل ل  يةك كان انية لبلزمس يدرلب مهين فػين لهػدؼ إمػةا ه  إً اغبيػاة 

عبػػة القضػػااي اغبي لػػة الػػيت يظهػػة للػػى فػػرتات م فاكيػػة ن العامػػة آػػأفةاد مة جػػاك فضػػبلن لػػ  اسػػهامها ن معا
 ةاجمل  ػػػػعك كيػػػػؤثة للػػػػى يفػػػػالبلت هػػػػؤالي الشػػػػبلب اؼبخ لفػػػػة ن ؾبػػػػ  عه ك دبػػػػا سبلتػػػػس مػػػػ  قػػػػةارات أآاديبيػػػػ

 .  4كألدل ل  ية كألطةلة
 :التعريف االارااي لكلية الًتبية االساسية 

كال يث العل ي العةاقيةك كاليت لػدملها الشل ػة ألعػد هي اادل التليات ال األعة ل زارة ال علي  العاٌ 
زبػػػة ه  مػػػ  اؼبةالػػػة االلدادلػػػة أك مػػػا لعادؽبػػػاك ي ػػػعى إً إلػػػداد مبلآػػػات يعلي يػػػة مؤهلػػػة يةألػػػ اين كلل يػػػان 

 سل درلا اؼبػ اد العل يػة كاالن ػانية اؼبخ لفػة ن مةالػة الدراسػة االأل دا يػةك كسبػةح التليػة شػهادة ال تػال رل  
 ا ػػػػب ام صاصػػػػسك ايػػػػث ي  ػػػػع التليػػػػة نظػػػػاـ الفصػػػػ ؿ الدراسية(الت رسػػػػات) ؼبػػػػدة ارألػػػػع ػبةهبيهػػػػا آػػػػبلن 

 سة ات.                                  
 ادلبحث اليناين

 اوان  نظرية ودراسات سابقة
 :وظااف األسرة 

إفَّ األسػػةة ن اإلسػػبلـ هػػي اؼب ػػؤكلة لػػ  ربقيػػق كظػػا ف ال ػػت  كاألمػػ  كاؼبػػ دة كالةضبػػةك ككظػػا ف 
اقبػػاب األألةػػاي كيةطػػئ ه  يةطػػئة صػػاغبةك كإشػػ اع اا ػػات الػػةشي االق صػػادلة كاال   اليػػة كالةف ػػية اػػيف 

 لصل إً مةالة االس قبلؿ كاالل  اد للى الةفا. 
أبف األسػػةة هػػي مصػػدر آػػل يةأليػػة صػػييية ل ػػأثة هبػػا الشفػػلك   ػػ ال نا)أللؤآػػد اؼبػػةيب الطػػه ( اف 

سةلة ية   شخصية الشفػلك في عػةؼ للػى ذايػس كللػى اآلمػةل  مػ  مػبلؿ ال عامػل أليةػس كألػا ففي ال يئة األي 

                                                           
2  18: 2000لث اف ل د اؼبةع  الع يدك  ال علي  ال عاُك ن ربصيل...كاثة اسل ب. 
3 11: 2005ل د اللشيف أل  ا ا فةجك  طةؽ ال درلا ن القةف ال ااد كالعطةل ك. 
4  290: 2002دكر اعبامعة ن م ا هة ال شةؼ الفتةمك كفاي اليليك . 
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 كمػا ال وبػب الضا هاك كل لقػى الػدركس األًك ن القػي  اال   اليػة كاالمبلقيػة مػ  مػبلؿ معةفػة مػا وبػب
 .1لدلس م  ألعد قي  اجمل  ع كامباط ال ل ؾ اؼبق  لة فيس زك كي عا القياـ ألس م  ال اؿ

 إفَّ األسةة آ ؤس ة ا   الية يقـ  دبج  لة م  ال ظا ف مةها اآليت: 
كهي اافظة للى الة ل(االقباب) ايف ل   ة لليفاظ كال قاي للى الةػ ع  الوظيفة البيولواية: .1

 ال طةم كذل  م  مبلؿ إقباب األكالد. 
إفَّ األسػػةة هػػي مػػ  أهػػ  اؼبؤس ػػات الػػيت يقػػـ  ألع ليػػة ال ةطػػئة اال   اليػػة  الوظيفررة االاتماعيررة: .2

كهػػي أكؿ صبالػػة لعػػيش فيهػػا الشفػػلك كلطػػعة لالن  ػػاي اليهػػاك كهػػي ال لػػاي الرتألػػ م الػػ م ييطػػتل 
م ك آ ػػا يقػػـ  أل اكلػػد اجمل  ػػع ألعقػػ ؿ م ف يػػة كألػػدداملػػس شخصػػية الفػػةد يطػػتيبلن فػػةداين ا   اليػػان 

 .2لاملة م  مبلؿ إلداده  لل فالل مع اغبياة اال   الية
لداده  لليياةك كؽب ا يػيعَّدي األسػةة نقشػة ربػ ؿ ن إيقـ  األسةة ألرتألية االطفاؿ ك  الوظيفة الًتبوية: .3

نقل ثقافة اجمل  ع كيش رهك آ ا أهنا اؼب ؤكلة األًك ل  ألقاي كاس  ةار اغبضػارة كهػي ال ظيفػة الػيت 
ع اؼبؤس ػػات الرتأل لػػة األمػػةل اؼبة طػػةة ن اجمل  ػػعك مثػػل اؼبدرسػػة كاألندلػػة اال   اليػػة ي قاظبهػػا مػػ

 .3كالثقافية كغ ها م  ال سا ل الرتأل لة األمةل
هػػػي ياكلػػػد افةادهػػػا لؼبػػػ اد االسػػػ هبلآيةك حبيػػػث يػيعَّػػػدي األسػػػةة الةلفيػػػة اآثػػػة  الوظيفرررة االقتصرررادية: .4

ن ػاج الةلفػيك فهػي يقػـ  إبن ػاج التثػ  ام دادان كيةآي ان كهي ال يااؿ يػيعَّػدي ال اػدة اال   اليػة ن اإل
 ن ػػاج كاالسػػ هبلؾك أمػػا اجمل  عػػات اؼبعاصػػةة كالصػػةاليةمػػ  ال ػػلع دامػػل األسػػةة كيقػػـ  ألع ليػػة اإل

 مةها ماصة فقد رب لت إً أيسة اس هبلآية اآثة م  آ هنا ان ا ية. 
يلعػب األسػػةة دكران ر ي ػيان ن يطػتيل كيتػ ل  شخصػػية الفػةد ن ربقيػق ذايػػسك  الوظيفرة النفسرية: .5

  االطفػػاؿ مػػ  الة ػػ  الةف ػػي كاال   ػػالي ايػػث أف  ػػ َّ األسػػةة اؼبفعػػ  لالسػػ قةار كالةااػػة يبتًٌػػ
 ػلي ك األمػة الػ م ل ػالده للػى أف ل تيػف مػع الصػع لت اغبياييػةك آ ػا أهنػا كالثقان كالػدلين ال

مصػػػػدر ربقيػػػػق ال ػػػػ ازف الةف ػػػػي للشفػػػػلك فاألسػػػػةة هػػػػي متػػػػاف لػػػػاكدي االطفػػػػاؿ أل ػػػػ كر الع اطػػػػف 
 .4كاالذباهات البلزمة ن اجمل  ع

ن اؼبةػػػاؿ لشلػػػعي الشفػػػل للػػػى اؼبعػػػاُ الق ميػػػة كال طةيػػػة لالسػػػ  اع إً األهػػػل  الوظيفرررة الوطنيرررة: .6
كأاػػػادلثه  ن أمػػػ ر اغبيػػػاة كالػػػ ط  كاألمػػػة كاغبػػػ ادث العاؼبيػػػة كأاادلػػػث ال ش لػػػةك كأسػػػاط  األمػػػة 

                                                           
1   22: 2010م س لة الرتألية األسةلةك لي ى الط اسك . 
2   31: 2000االرشاد األسةمك سعيد ا ين الغاةك . 
3  93: 1989رلالة ال الدل  لؤلطفاؿك سهاـ األ  لشيةك . 
4  32: 1996يةطئة الشفل كسي ل ال الدل  ن معامل سك زآةاي الطةأليين كل ةلة صادؽك . 
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كاتػػػػػاايهت  كأغانيهػػػػػا الطػػػػػع ية فبػػػػػا لغػػػػػةس ن نف ػػػػػس كلطػػػػػتل االطػػػػػار اؼبة عػػػػػي ل ػػػػػل آس الػػػػػ طين 
 .5كالق مي

أل قػػػػػت الفػػػػػةاغ كالطػػػػػع ر  االسػػػػػ   اعمػػػػػ  كا ػػػػػب األسػػػػػةة أف يػيعَّػػػػػ د الشفػػػػػل  فرررررة الًتوحييرررررة:الوظي .7
ال قػتك آ ػا أف مػ   سلل عادةك مع ال فةلق ألػا اللعػب اؼبفيػد كاللعػب غػ  اؼبفيػد الػ م لضػيع فيػ

 لطاؤكف دكف ي  يس كم األعة كالية.  اكا ب األسةة لدـ يةؾ االطفاؿ للع  ف م
ه  ألشػاألع األسةة أل ضع األسا األًك للعاطفة الدلةية لةد الصػغار كيشػ عٌ يقـ   الوظيفة الدينية: .8

دلػػين معػػاك كهػػي يعل هػػ  القػػي  الدلةيػػة كآيفيػػة اارتامهػػا كفبارسػػة طق سػػها مث يطػػارآها ألعػػد ذلػػ  
 .1اؼبدرسة كدكر الع ادة كاعب عيات الدلةية

 :العوامل األسرية 
ك كن  األسػػػةة هػػػي أهػػػ  ال سػػػا   الرتأل لػػػة ي قػػػاطع فيهػػػا آػػػل ال سػػػا   األمػػػةل كهػػػي اؼبدرسػػػة األًك
ال يػت ي ضػػع ال ػ كر األًك ل تػػ ل  الطخصػية كمػػا سػيت ف لليػػس الةاشػئ ن اؼب ػػ ق لك كهةػا ي ضػػع أسػػا 

 الصية العقلية. 
 كم  ه ه الع امل اآليت: 

لةل ال عض مػ  ال ػااثا أف اعبػٌ  األسػةم دبػا وب ػ م مػ  اسػ قةار كان ػجاـ  اجلّو األسري العام: .1
الةااػة كالش أنيةػةك كلالػد االسػ عداد  سكال الف كااليصاؿ اعبيد كال فاه  كاغب ار اؼب  ادؿك ل عث في

 .2لل عل  كربقيق ال  افق الدراسي كالعتا
قػػد لػػؤثة اؼب ػػ  ل االق صػػادم لؤلسػػةة لل ػػلب كاالهبػػاب للػػى  ادلسررتوى االقتصررادي لألسرررة: .2

ال يصػػػيل الدراسػػػي للشالػػػبك فاألسػػػةة ذات الػػػدمل الضػػػعيف يػػػؤثة ألطػػػتل سػػػليب للػػػى مػػػةدكد 
األطفاؿ ن لدـ قدرهتا ن يل يػة اا يػاهت  ن الدراسػةك مثػل شػةاي الت ػب أك األدكات اؼبدرسػيةك 

ة راػػبلت ال ػػيااة كالةاهػػة لل ع ػػ  لػػ  ال طػػجيع أمػػا األسػػةة ذات الػػدمل اعبيػػد يع ػػل للػػى ألةؾبػػ
لسػػػ شال ها أف يػػػ فة ألألةا هػػػا آػػػل مػػػا وب ػػػا  ف إليػػػس مػػػ  أدكات أك كسػػػا ل  االق صػػػادم اعبيػػػدك

 .3يعلي ية لإلضافة إً ال غ لة اعبيدة
إفَّ األسػةة ذات اؼب ػ  ل الثقػان كال علي ػي العػاٌ ي ػالد  ادلستوى الينقايف والتعليمي للوالردين: .3

طفلهػػا للػػى زايدة معل مايػػس العامػػةك كيػػ فة لػػس اعبػػٌ  اؼببل ػػ  لبلسػػ  آار كربثػػس للػػى العةالػػة ألدراسػػ س 

                                                           
5  69: 2004لل  اال   اع الرتأل مك صبلح الدل  شةكخك . 
1  174: 1981أص ؿ الرتألية كال علي ك راألح يةآيك . 
2  299: 2010اثة ال   يس اؼبدرسي للى ال يصيل ن مةالة الثان لةك ألةك دمحمك.  
3  178: 1996الصية الةف يةك نعي  الةفاليك . 
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كهػػػ ا آلػػػس لٌقػػػػ م  ككالقيػػػاـ أل ا  ايػػػس اؼبةاليػػػػة كي ػػػالده ن ذلػػػ ك كيطػػػػارآس قبااػػػس معةػػػ اين كمػػػػاداين 
 .4ا للة  ة لؤلسةة ذات اؼب   ل الثقان اؼب دُربصيلس الدراسي كالعت

  :األسرة وعملية التعلم 
إفَّ اغبا ػػة إً الػػ عل  كالةجػػاح مػػ  اغبا ػػات الةف ػػية الػػيت ل ػػعى األطفػػاؿ إلشػػ الها فهػػ  ل ػػع ف 

ألػسك كاػيف لػةجح ن اإلااطػة  ةشبلع كال يث كراي اؼبعةفة اعبدلدة ايف ل عػةؼ للػى ال يئػة ايشػس إً اال
للعػػػاي مػػػ  ا لػػػًس كهػػػ ه اغبا ػػػة أساسػػػية ن ي سػػػيع إدراؾ الشفػػػل كية يػػػة شخصػػػي س كهػػػ  هبػػػ ا وب ػػػاج إً 
يطػػػجيع األسػػػةة. إفَّ األطفػػػاؿ لصػػػ ي ف قػػػادرل  للػػػى الػػػ عل  كالة ػػػ  العقلػػػي إذا مػػػا يػػػ فةت ؽبػػػ  ن أليئػػػ ه  

ك آ ػػا أف ال يئػػة الغةيػػة للعبلقػػات الشي ػػة الػػ دكدة ظػػةكؼ  يػػدة لبلسػػ ثارة ي ػػالده  للػػى الػػ عل  كاالقبػػاز
 .  ألفةادهايتطف ل  نف ها ألطتل أساسي ن اؼب   ل العاـ لل ظا ف العقلية كال يصيلية 

مبلن لل فالػػل أآثػػة اإفَّ مػػا ل عل ػػس الشفػػل ن ؿبػػي  األسػػةة وب ػػل متانػػة مه ػػةك كؽبػػ ا لػيعَّػػدي ال الػػداف لػػ
الشفل كسةلاف مػا لػ عل  مػ  مػبلؿ أتثػ  شػع ر ال الػدل  ل ػ شيع إً  اأنبية م  س انباك فبا ل فالل معه 
 .  1ادٌو ما ال يشةة للى ما وبدث لس

س ن ملػق اؼبةػاخ اؼبةاسػب كاؼب  ػاز ماهكقد ػبص(الية ر) ذل  في ا ظباه لل الد اؼبعل  مػ  ايػث اسػ
  كال يصػػيل الدراسػػيك آ ػػا أف ل يقيػػق الػػ عل  مػػدل اغبيػػاةك كلل ػػاٌ فػػإٌف هةػػاؾ لبلقػػة ألػػا غيػػاب ال الػػدل

سػالد ذلػ  كال يصػيل الدراسػيك كآل ػا آػاف مفهػـ  الػ ات م   ػان هةاؾ لبلقة كطيدة ألا مفهـ  ال ات 
للػػى الةجػػاح كال يصػػيل الدراسػػيك ككبػػ  نعلػػ  مػػدل اري ػػاط مفهػػـ  الػػ ات كيق ػػل الػػ ات أل ق ػػل اآلمػػةل  

2كلشفه  كا ه  كيقدلةه  للشفل
. 

ال الدل  نبا الل اف وبػدداف مػدل يقػدـ أك أتمػة الشفػل ن اؼبدرسػةك كالػدليل للػى كيبت  الق ؿ أف 
ذل  أف اآللي اليـ  لقض ف كق ان أط ؿ ن م الدة أألةا ه  ن مةا عة دركسه  اآثة مػ  ذلػ  الػ م آػاف 

لي ن ال قػت ضيك كلة ع ه ا إً اريفاع اؼب   ل الثقان كال علي ي ألا اآلالقضيس اآللي مع األةا ه  ن اؼب
اغباضة ماصةن ن الفئػات العليػا كاؼب  سػشةك ايػث أييػيح لػآللي فةصػة الػ عل ك ن اػا أف الفئػات الع اليػة 

اةفٌػة أك لي ػػالدكه  ن  اكالةلفيػة قبػد اآللي ن آثػ  مػ  األايػػاف ىبة ػ ف أألةػا ه  مػ  اؼبدرسػػة إمػا لي عل ػ  
ااػػل ال علػػي ك كاغبقيقػػة ال اضػػية أف يلي اليػػـ  أآثػػة أل ػػاؿ الفبلاػػةك أك قػػد لت فػػ ف دبةالػػة معيةػػة مػػ  مة 

 .3اه  اما أبألةا ه ك آ ا أف در ة يعلي  ال الدل  لت ف ؽبا أثة آ   للى م   ل األألةاي الدراسي
  :امهية األسرة يف التنشئة االاتماعية 

                                                           
4 233: 2010ل ن مةالة الثان لةك ألةك دمحمك اثة ال   يس اؼبدرسي للى ال يصي. 
1  22: 1999اساليب يةألية الشفل ألا الةظةلة كال ش يقك سه  آامل اضبدك. 
2 .اؼبصدر ال األق: نفا الصفية 
3  ك  . 287: 1999األسةة كاغبياة العا ليةك سةاي اػبٌ 
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الةاشػئة كاالطفػاؿك هب ع ال ااث ف ن ـب لف اؼبيادل  للػى انبيػة الػدكر الػ م يلع ػس األسػةة ن ايػاة 
كهػػ  ألػػ ل  لةشلقػػ ف مػػ  االنبيػػة اػباصػػة ؼبةاػػة الشف لػػة للػػى اؼب ػػ  ل ال ي لػػ  ي كالةف ػػي كاال   ػػاليك 
كيػػؤثة األسػػةة للػػى ألةػػػاي شخصػػية الشفػػل ألفضػػل لػػػاملا اساسػػيا نبػػا الة ػػ  الت ػػػ  الػػ م وبققػػس الشفػػػل 

 مبلؿ سة ايس األًك ن ل لية ال عل . مبلؿ سة ايس األًك   داين كنف يانك مث قضاي الشفل ؼبعظ  كق س
) ن ه ا الصدد أف الشفل لت  ػب( كميايػس كمهارايػس ن ال ادسػة  س%) مػ  معارفػ33كلط (أللـ 

%) مػػ  ميايػػس ن الثالثػػة لطػػةةك كلصػػل هػػ ا االآ  ػػاب إً أسبػػس ن الثامةػػة لطػػةة 75مػػ  الع ػػةك كوبقػػق(
%) مػػ  كزنػػس ن ال ػػةة اػبام ػػة 90غ الشفػػل لصػػل إً(مػػ  الع ػػةك كلطػػ  لل ػػاي ال ي ل  يػػا ألضػػان أف دمػػا 

 %) م  كزنس ن العاشةة م  الع ة. 95لطةة م  الع ةك كإً(
كلة عي اا فاظ األسةة ألدكرها الة ي ي ن ال ةطئة اال   الية إً مػا لؤلسػةة االن ػانية ألصػفة لامػة 

 ػب ؽبػ ه اؼبؤس ػات ل  ػدأ فيهػا م  مصا ص أساسية فبياة ل  سا ة اؼبؤس ات اال   الية فبا هبعلها أن
يػػػة ال ةطػػػػئة اال   اليػػػةك فهػػػػي للػػػى الػػػػةغ  مػػػ  اسػػػػ  ةارها كي اصػػػلهاك إال أهنػػػػا زبضػػػع للع ليػػػػة لكمةهػػػا ل 

ال ش رلة آغ هاك كي أثة للعدلد مػ  الع امػل ال ارىبيػة كاغبضػارلة كالةف ػيةك الػيت ؽبػا انعتاسػات للػى الػةظي  
 لية ال ةطئة اال   الية. سةلة كدبجةد كالدة الشفل ي دأ ل األي 

سػػةلة ألنػػس كمةػػ  الليظػػة األًك ل الديػػس كانشبلقػػان مػػ  األسػػةة ي يػػدد العبلقػػة ألػػا الشفػػل كال يئػػة األٌ 
دان أبمس ل  طةلق الغ ايك إذ ال لقي  أم سبييا أليةس كألا ال يئة اال   اليػة ايشػة ألػسك آ ػا يظػل لت ف م يٌ 

ليػة ثقافيػة ي غػ  أليئ هػا اؼبادلػة كالةف ػية  أل غػ  اجمل  عػاتك لتػ  األسةة أكالن كق ل آػل شػيي مؤس ػة ا   ا
 .1كظيف ها األساسية ي قى ي  اصل أل  اصل اال ياؿ

ة للػػى أف العبلقػػات نيػػهػػ ا كىب لػػف أثػػة األسػػةة للػػى الة ػػ  اال   ػػالي للفػػةدك ي عػػان غبظهػػا مػػ  اؼبد
) اغبضارةك كل أثة الة ػ  اال   ػالي J.F. Brown  العا لية يضٌعفي آل ا يقدمتك كيدؿ دراسات(ألةاكف

للشفػػل ألةػػ ع األسػػةة الػػيت لةطػػأ فيهػػا رلفيػػة آانػػػت أـ مدنيػػةك هػػ ا كالشفػػل االن ػػاُ اآثػػة التا ةػػات اغبيػػػة 
ال  ػػادان للػػى أسػػةيسك ذلػػ  ألٌف طف ل ػػس أطػػ ؿ طف لػػة لةف هػػا اغبيػػاةك إذ ي لػػ  مػػا لقػػارب رألػػع أك ثلػػث ايػػاة 

 .2االسةةالفةد اليصالس ال ثيق أبق ل دكافع 
أتمػػػػ  اسػػػػاليب ال ةطػػػػػئة أك هػػػػان آثػػػػػ ة ن معاملػػػػة اآللي ألألةػػػػا ه  لتةةػػػػػا سػػػػةقف للػػػػػى أهػػػػ  هػػػػػ ه 

 األساليب كالشةؽ الغ  س لة ن اؼبعاملة كمعةفة ما إذا آاف ؽبا أتث  ن األألةاي الدراسي كهي:       
 اسلوب احلماية الزاادة: .1

اسػػل ب اغب الػػة الاا ػػدة ن اؼبعاملػػة ال الدلػػة لػػ  غلػػ  األب أك األـ ن اػػبًٌ الشفػػل كاافظػػة  يي ليعػػ
لليػػس كضبال ػػس مػػ  آػػل شػػييك كلظهػػة ذلػػ  ن اسػػل ب األألػػ ل  آػػالقلق الطػػدلد مػػ  غياألػػس لػػ  ال يػػت أك 

                                                           
1  215: 1977الرتألية العامةك ركلةس أأل ك يةصبة ل د هللا الداِك . 
2  :216اؼبصدر ال األق.  
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ةك كيقػػدِ آػػل مػػا اػبػػةكج مػػ  اؼبةػػاؿ ل اػػدهك أك ذهاألػػس إً اؼبدرسػػة ل اػػدهك كإااط ػػس للةلالػػة الش يػػة العاليػػ
 .3وب ا س م  طل ات

كل  ثػػل قيػػاـ أاػػد ال الػػدل  أك آبلنبػػا نياألػػة لػػ  الشفػػل لل ا  ػػات أك اؼب ػػؤكليات الػػيت يبتةػػس القيػػاـ 
هباك كوبةص ال الداف للى ضبالة الشفل كال دمل ن آل شؤكنسك فبل ل احي للشفل فةصػة ازبػاذ قػةاره ألةف ػًسك  

فػةاط ن الػ يت  فةاط ن االيصاؿ اؼبػادم ألػا ال الػدل  كالصػغ  كاإلة لإلآ ا ل  يا اسل ب اغب الة الاا د
 .4كاؼبةاق ة
 اسلوب التدليل:  .2

مه ػػػا آانػػػتك كمةيػػػس اؼبالػػػد مػػػ  اغبةػػػاف كلػػػدـ يطػػػجيعس للػػػى رب ػػػل  سً للػػػيب رغ ػػػات الشفػػػل كمشال ػػػ
اؼب ػػػػؤكليةك كقػػػػػد ل ضػػػػ   ذلػػػػػ  يطػػػػجيع الشفػػػػػل للػػػػػى القيػػػػاـ أبشػػػػػتاؿ مػػػػ  ال ػػػػػل ؾ غػػػػ  اؼبةغػػػػػ ب فيػػػػػس 

 .5ا   اليان 
آ ػػا لةشػػ م ال ػػدليل للػػى الرتامػػي كال جػػاكز للػػى األمشػػاي أم لػػدـ إشػػعاره خبشئػػًس كلػػدـ  علػػس 

دـ يػػدرلب الشفػل للػػى االم ثػاؿ أللػة قي ػػة أك نظػاـ أك أف  وب ػػل ألػة م ػػؤكلية ل ي ػل ن ػا ج امشا ػػًسك كلػ
 .1ن ايايس لؼبةاؿك كن معامل س للةاس

 اسلوب االمهال الوالدي:  .3
نباؿ وبدث دكف قصد لةد انطغاؿ األهل لل ظا ف كاألل اؿ ألكقات ط للة مػارج اؼبةػاؿك إفَّ اإل

 .2أك ن ااؿ آثةة األكالد كضيق اؼبتاف
كليقصػػػد ألػػػس يػػػةؾ الشفػػػل دكف يطػػػجيع للػػػى ال ػػػل ؾ اؼبةغػػػ ب فيػػػس أك االسػػػ جاألة لػػػسك كآػػػ ل  دكف 

نبػػاؿ ن سػػل ؾ اآللي كاألمهػػات ن لػػدـ ال ػػؤاؿ لػػ  ؿباسػػ  س للػػى ال ػػل ؾ غػػ  اؼبةغػػ ب فيػػس كاظهػػار اإل
كلػدـ ؿباسػ  س الشفلك كأل يصيلًس الدراسيك كلدـ اؼب االة إبش اع اا ايس كلدـ مداس لةدما لةجا ل ػبلن 

شػػئك كهةػػاؾ مػػ  ال الػػدل  مػػ  ال لةضػػ ف لػػ  يصػػةفات أكالدهػػ ك كلتػػةه  ل غاضػػ ف لػػ   كلقاألػػس لةػػدما ىبي
 .3يصةفاهت  كال ل  ل ف ألة ؿباكلة  ادة إلصبلح امةه 

 اسلوب القسوة:  .4
 كل  ثل ن اس خداـ اساليب العقاب ال دُ(الضةب) كال هدلد ألس كلس مبشا نبا: 

                                                           
3  98: 2003ال ةطئة اال   الية كال ل ؾ االكبةان ل ل ي  اؼبدرسة الثان لةك مص اح لامةك . 
4  335: 1979الة   الرتأل م للشفل كاؼبةاهقك آ اؿ الدس قيك . 
5  233: 2001لل  الةفا اال   اليك مع ا سيد ل د هللا كل د اللشيف دمحم مليفةك . 
1  608: 1970اص ؿ لل  الةفاك أضبد لات را حك . 
2  :531اؼبصدرال األق. 
3  39: 1994اساليب ال ةطئة اال   الية للشف لةك دمحم اضبد ص اغبة كمصشفى دمحم ا امدةك. 
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  العقاب ال دُك إفَّ ألعض اآللي لغال ف ن اسػ خداـ العقػابك في ا هػ ف آػل سػل ؾ اإلسةاؼ ن
غػػػ  مةغػػػ ب فيػػػس مػػػ   انػػػب اطفػػػاؽب  للعقػػػابك كالعقػػػاب قػػػد ال لػػػؤدم دا  ػػػان إً مةػػػع ال ػػػل ؾ 

 .4الطاذ كأاياانن لت ف ه ا اؼبةع مؤق انك كأاياانن قد لؤدم العقاب إً أتآيد ال ل ؾ الطاذ
 لةف ػػػيك ل  ثػػػل ن صبيػػػع األسػػػاليب الػػػيت يع  ػػػد للػػػى إاثرة األي الةف ػػػيك كقػػػد لتػػػ ف إاثرة األي ا

شػػعار الشفػػل للػػ نب آل ػػا أيػػى سػػل آان غػػ  مةغػػ ب فيػػسك آ ػػا قػػد لتػػ ف ذلػػ  اذلػػ  لػػ  طةلػػق 
الشفػػل كال قليػػل مػػ  شػػأنسك فػػ عض اآللي كاألمهػػات ل يثػػ ف لػػ  أمشػػاي الشفػػل ربفيػػا لػػ  طةلػػق 

هدامة ل ل آًسك فبػا لفقػد الشفػل ثق ػس أل ايػًس كغال ػان مػا لرتيػب للػى هػ ا كل دكف مبلاظات نقدلة 
 .5مةش لة غ  كاثقة ألةف هاك ي  س لدكاهنا كب  ذاهتا ةاألسل ب شخصية ان ياألي

 اسلوب التسلط:  .5
فػػػةاط ن اسػػػ خداـ ال ػػػلشة األأل لػػػة ن يةأليػػػة آػػػةاه كاإلاسػػػل ب يةألػػػ م لقػػػـ  للػػػى م ػػػادئ اإللػػػااـ كاإل 

طػػػئ ه ك كلةآػػػا هػػػ ا االذبػػػاه للػػػى م ػػػدأ العبلقػػػات الع  دلػػػة ألػػػا اآللي كاألألةػػػايك كأتمػػػ  هػػػ ه االطفػػػاؿ كية
العبلقات ص رة العةف أبشتالس الةف ية كالفيااي يػة كاعب ػدلةك كيبتػ  ربدلػد أهػ  اؼب ػادئ الػيت لقػـ  لليهػا 

 ال ل ؾ ال  لشي كهي:  
  .م دأ العةف أبشتالس اؼبخ لفة الةمالة كالةف ية كاؼبادلة 
   م ػػدأ اجملافػػاة االنفعاليػػة كالعاطفيػػة ألػػا اآللي كاألألةػػاي كل  ثػػل ذلػػ  أل  ػػ د اػػ ا ا نف ػػية يةأل لػػة

 .1آ  ة ألا افةاد األسةة
 اسلوب التقبل واالهتمام:  .6

األمثػػػػل لل ةطػػػػئة اال   اليػػػػة  ب ن مقاألػػػػل اسػػػػل ب االنبػػػػاؿ ن اؼبعاملػػػػة قبػػػػد يلي لػػػػةكف أف االسػػػػل
ل ق ػػػػل فيػػػػس ال الػػػػداف الصػػػػغ  ل ايػػػػًسك يق ػػػػل   ػػػػ ًس ك ة ػػػػًس الػػػػ م اغبتػػػػي  اؼب ػػػػاف كاألسػػػػةلة هػػػػ  االسػػػػل ب 

ن االه  اـ حبةل ػًس كإشػ اع اا ايػًسك  أكالةغ ة ن ك  ده آ ا ل د  سكإمتاانيس العقلية ألطتل لؤآد للى أنبي
 األمػػ  الةف ػػي لػػس ن اغباضػػةك كم ػػالديس للػػى  كم ػػالديس للػػى ربقيػػق ذايػػس مػػع يػػ ف  سكأتآيػػد اسػػ قبللي

 .2ي ف  ذل  لةف س ن اؼب  ق ل
 اسلوب التفرقة بُت األبناء:  .7

ل  ثػػل اذبػػاه ال فةقػػة ن يع ػػد لػػدـ اؼب ػػاكاة ألػػػا األألةػػاي كال فضػػيل أليػػةه  أل ػػ ب اعبػػةا أك يةييػػػب 
ا ال لػػد األآػػي لػػ  يػػاالمثلػػة للػػى ذلػػ  يفضػػيل الػػ آة للػػى األنثػػىك أك سبياؼب لػػ د أك ال ػػ ... اىك كمػػ  

                                                           
4  80: 2005الشفل يةطئ س كاا  سك هدل دمحم قةاكمك . 
5  :81اؼبصدر ال األق. 
1  237. 2004ألة لة الظاهةة اؼبدرسية ككظيف ها اال   اليةك للي اسعد كطفة كللي  اس  الطهابك  –لل  اال   اع اؼبدرسي. 
2  100: 2001االس قةار الةف ي كال يصيل الدراسيك اندلة أل  شبلؽك . 
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لداف ن األسػةة معػال  ماصػة لل لػد زب لػف اام يًس كأم ايًس ن اؼبأآل كاؼبل ا كاؼبصةكؼ كغ ها. لةطأ ال  
 .3  يةفضس األسةة إذا قامت ألس ال ةتقال ل ؾ  م ل  معال  ال ةتك ف ا لقـ  ألس ال لد 

 تذبذب: اسلوب ال .8
ل خ  ال  أل ب كالض   غ  اؼبة ظ  شتبلن م  اشتاؿ اؼبعاملػة ال الدلػة لؤلألةػايك كصػ ر هػ ا الػة   
ي  ثل ن ال قلب ن اؼبعاملة ألا اساليب م عددة ي أر ح ألا اللا كالطدةك الق  ؿ كالػةفضك أك اسػ خداـ 

ألػػػا الفعػػػل كرٌدهك كلػػػدـ ال شػػػاألق  ضاألألػػػ ل  اآثػػػة مػػػ  طةلقػػػة ن آػػػل مػػػةة ل قػػػِ  ال ػػػل ؾ نف ػػػس أك ال ةػػػاق
ه ػػاك نظػػةان المػػ بلؼ أفتػػار ال الػػدل  كي ػػال   أليةه ػػا ن إي ػػاع أسػػاليب يةأل لػػة كااػػدة ل   يػػس سػػل آيات أألةا

مع قػػداهت اك أك الي اله ػػا نصػػا ح م ةاقضػػة ن اسػػاليب الرتأليػػة الػػيت يالػػد مػػ  اػػ ة اآللي كقلقهػػ  آال يػػث 
 .4ه ك كه ا ما لالد م  ي أل هب  ن معامبلهت ل  االسل ب االمثل ن يةألية أألةا 

  :التحصيل الدراسي 
  مػ  قػيٌ إفَّ ال يصيل الدراسي "ه  م   ل ؿبدد مػ  االداي أك التفػاية ن الع ػل الدراسػيك آ ػا لي 

ق ل اؼبعل ا أك ل  طةلػق االم  ػارات اؼبقةةػة أك آليه ػا معػان. كلةآػا هػ ا اؼبفهػـ  لل يصػيل الدراسػي للػى 
األكؿ للى م   ل األداي أك التفايةك كالثػاُ للػى طةلقػة ال قيػي  الػيت لقػـ  هبػا اؼبعلػ ك كهػي لػادة  ان ا 

 .5ل لية غ  مقةةةك كزبضع لل طتلة ال ايية أك ل  طةلق ام  ارات مقةةة م ض لية
  :اهداف التحصيل الدراسي 

 م  اهداؼ ال يصيل الدراسي اآليت: 
 ً مةالة أمةل. يقةلة ن يجة الشالب الن قالًس إ .1
 ربدلد ن ع الدراسة كال خصص ال م سية قل إليس الشالب الاقان.  .2
 معةفة القدرات الفةدلة للشل ة.  .3
 .1االس فادة م  ن ا ج ال يصيل لبلن قاؿ م  مدرسة إً أمةل .4
  :العوامل ادلؤثرة يف التحصيل الدراسي 

 كهي يةق   إً ن لا:       
 الع امل الداملية: 

 كه ه الع امل يؤثة سل ان أك اهبالن للى الشل ة ن اؼبؤس ات ال علي ية. 
 النمو العقلي للطفل:  .1

                                                           
3  335: 2003ال ةطئة اال   الية للشفلك ل ة أضبد نبطةمك . 
4  69: 2000الع امل اؼبؤثةة ن ط يعة ال ةطئة األسةلة لؤلألةايك نصة الدل   األةك . 
5  18ك 2001صةاع القي  كمطتل ال  افق الدراسي لدل الشفلك الغاٌ ااةشاكك . 
1   293الع يدمك  د.تك لل  الةفا الرتأل م كيش يقايسك دمحم  اس.  
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ل  اطئ الة   اعب  ي ن مةالة الشف لة اؼب أمةة ألية ا أف الة   العقلي لاداد كذل  ن يجة مب  اؼبػخ 
كاعبهػػػاز العصػػػيبك كل ػػػالد هػػػ ا الة ػػػػ  ال يػػػاؽ الشفػػػل لؼبدرسػػػة ايػػػػث لػػػ عل  كلت  ػػػب فيهػػػا اؼبهػػػػارات 

شػ ر ا ػب أليا يػس مػ  األساسية كالضػةكرلة لػ عل  القػةاية كالت األػة كاغب ػابك آ ػا لة ػ  لدلػس ال فتػ  كل 
ة ػػ  القػػػدرة للػػػى االااطػػػة يال فتػػ  اغب ػػػي إً ال فتػػػ  الةمػػػام الطػػ س ا ػػػ س مث إً ال فتػػػ  اجملػػػةدك مث 

 مع إضفاي الشاألع اؼب ض لي للى ما وبي  ألس.  ةظ اهة ايشالالعقلية ل عض 
)  300اآثػة مػ (للة  ة لل ةدكد اللغ م فيت ف الشفل قػد اآ  ػب ن ال ػةة ال ادسػة مػ  الع ػة 

%) كهػػ  االمػػة 60آل ػػة كمػػع الػػدم ؿ اؼبدرسػػي لػػ عل  اللغػػة كيػػاداد اؼبفػػةدات الػػيت وبصػػل لليهػػا حبػػ اٌ(
 .2ال م هبعلس ل  شيع يةآيب اعب ل اؼبةآ ة آ ا ية   لدلس القدرة للى ال ع   الطف م مث الت ايب

ةالػة االأل دا يػةك أمػا االطفػاؿ مػا ) سػة ات أم ن اؼب9-6إفَّ ما ذيًآةى البله لط ل االطفاؿ ما ألا(
) سةةك في   ة ن ه ه اؼبةالة مبػ  الػ آاي كلة قػل االطفػاؿ إً ال فتػ  اجملػةد ايػث ل ػ خدـ 12-9ألا(

اؼبفاهي  كاؼبدرآات أم لص ح يفت ه كاقعيػانك لػ يت  ن الع ليػات العقليػة دكف اؼبةشقيػة مػع ادراؾ األشػياي 
ف ا ف ؽ لة   لدله  ال فت  االس دالٌك كي ت ف لػدله  أشػتاؿ ) سةة 12أل صفها. كألعد ذل  ن س (

فتةلػػة أآثػػة اسػػ ة ا ان أك اسػػ قةاين كيشػػ رانك أم لصػػ ح لػػدله  ال فتػػ  الرتآيػػيب الػػ م لقػػ ده  إً اسػػ خداـ 
 اؼبةاهج الس تطاؼ ال اقعك كألعد ذل  ية   لدله  القدرة للى االأل تار يدرهبيان.  

 اجلنس:  .2
أآػػدٍت العدلػػد مػػ  الدراسػػات أف الػػ آ ر لظهػػةكف قػػدرات ربصػػيلية أآثػػة مػػ  ال ةػػاتك كن اايػػاف 
أمػػػػةل أف اإلانث لظهػػػػةفى دافعيػػػػة أآػػػػي لل يصػػػػيل. كهػػػػ ه الفػػػػةكؽ ن ال يصػػػػيل يعػػػػ د إً اؼبدرسػػػػةك فقػػػػد 
أآػػػػدٍت ألعػػػػض الدراسػػػػات أف اؼبعل ػػػػا ل  هػػػػ ف ان قػػػػاداهت  للػػػػى ال يصػػػػيل الدراسػػػػي لل ةػػػػات اآثػػػػة مةػػػػس 

 ؤلكالدك كيت ف ان قاداهت  م  هة لؤلكالد اقل م  ال ةاتك كه ا لق د الشل ة إً الفطل الدراسي. ل
 الذكاء:  .3

(كآ ػػلة) الػػ آاي لنػػس " القػػدرة التليػػة للفػػةد للػػى الع ػػل اؽبػػادؼ كال فتػػ  اؼبةشقػػي كال فالػػل  ليعةؼي
 .1الةا ح مع ال يئة"

لبلقػػػة الػػػ آاي لل يصػػػيل الدراسػػػيك كيبتػػػ   هةػػػاؾ العدلػػػد مػػػ  الدراسػػػات كال يػػػ ث الػػػيت يةاكلػػػت
 اإلشارة إً ألعض الة ا ج اليت ي صلت إليها ه ه الدراسات كال ي ث مةها:

"كي ػػدى أف معامػػل االري ػػاط ألػػا الػػ آاي كال يصػػيل الدراسػػي اآػػي ن ال علػػي  األًك فبػػا هػػ  لليػػس ن 
) لػػػػدل يبلمػػػػ ة اؼبةالػػػػة 0,75أليةه ػػػػا( اؼبةااػػػػل العليا(الثػػػػان م كاعبػػػػامعي)ك ايػػػػث قيػػػػًدرى معامػػػػل االري ػػػػاط

 .2) لدل الشل ة اعبامعيا"0,50االأل دا ية ك(
                                                           

2  46: 2001سيت ل  يا الة  ك دراسة ن الشفل كاؼبةاهقك ل د الةضب  العي  مك.  
1  62-61لل  الةفا الرتأل مك اةاف ل د اغب يد العةاُك د.تك . 
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ل ػػػأثة ال يصػػػيل ألع امػػػل امػػػةل غػػػ  الػػػ آايك كلعػػػ د البفػػػاض ال يصػػػيل ن اؼبةااػػػل الدراسػػػية العليػػػا 
 . كمةها اعبامعة إً االس عدادات كاؼبي ؿ كااله  امات للة  ة للشل ة كآ ل  االيااف االنفعاٌ ؽب 

 االستعدادات والقدرات: .4
إفَّ در ػػة االسػػ عداد لػػس لبلقػػة ألةضػػج الشالػػبك فػػي ت  ربدلػػدها للقػػ ة أك الضػػعفك كالةضػػج هػػ  

 القدرة للى إآ  اب مهارة ما ن كقت معا. 
إفَّ أصػػػياب االذبػػػاه اؼبعػػػةن لع قػػػدكف أف الشل ػػػة هبػػػب أف يػػػ بليـ اؼبةػػػاهج الدراسػػػية مػػػع م ػػػ  ايت 

دد ا لفرتة اليت لت ف فيها الشالب م ػ عدان لبلسػ فادة مػ  اؼبةػاهج الدراسػية اؼبقدمػة لػس. نضجه ك ام أف ربي
 كه ا لس ال أث  للى ال يصيل الدراسي. 

 الفروق الفردية:  .5
يلعػػبي الفػػةكؽ الفةدلػػة دكران آ ػػ ان ن قبػػاح الشالػػب أك رسػػ ألسك كهػػ ا لعػػ د إً لػػاملا مه ػػا نبػػا: 

 ر ال ػػػأمة الدراسػػػي كلػػػدـ إيقػػػاف اؼبهػػػارات أك الةطػػػاط الػػػ م لقػػػـ  ألػػػس القصػػػ ر كالتفػػػايةك كليقصَّػػػدي للقصػػػ
األقػػةاف كهػػػ ا لػػؤثة سػػػل ان للػػى ربصػػػيل الشالػػب. أمػػػا التفػػاية فهػػػي قػػدرة الشالػػػب للػػى ربقيػػػق الةجػػػاح ن 
الدراسػػة كلتػػ ف للػػ آاي دكران آ ػػ ان ن ذلػػ  لإلضػػافة إً ال ةطػػئة اال   اليػػة كالثقافيػػة الػػيت يػػؤثة ن ذلػػ   

 .  آث ان 
  :العوامل اخلاراية 
 األسرة:  .1

يػيعَّدي األسةة  هي اؼبتاف األكؿ الػ م ل  ا ػد فيػس الشفػل كلة ػ  كل تػ ف فيػس ق ػل ال ياقػس لؼبدرسػةك 
كأف األسةة هي اليت يع ل للى يت ل  صفات شخصية الشفػل كربدلػد مي لػس كط ا عػسك كمػ  مػبلؿ ذلػ  

 ل  شيع أف وبصل للى ربصيل دراسي  يد إذا ي فةت لس األ  اي اؼبةاس ة. 
 ادلدرسة:  .2

يػيعَّػػػدي اؼبدرسػػػة ال يئػػػة الثانيػػػة للشفػػػلك كفيهػػػا لقضػػػي  ػػػايان آ ػػػ ان مػػػ  ايايػػػسك ل لقػػػى مةهػػػا شػػػيف أنػػػ اع 
اؼبعارؼ كالعلـ  لإلضافة إً الرتألية كال ةطئةك فهي لامل مه  ن يت ل  شخصية الشفػل كربدلػد اذباهايػس 

أف اؼبدرسػػة هػػي اؼبؤس ػػة ال علي يػػة كمي لػػس كرلال ػػس لإلضػػافة إً يش يػػع سػػل آس كيعالػػا لبلقايػػس لجمل  ػػع. ك 
الةظبيػػػة الػػػيت يقػػػـ  ألع ليػػػة الرتأليػػػة كنقػػػل الثقافػػػةك كلةػػػدما لػػػ عل  الشفػػػل ن اؼبدرسػػػة سػػػيقشع شػػػ طان آ ػػػ ان ن 

 ال ةطئة اال   الية ن األسةة.  
 ادلعلم:  .3

                                                                                                                                                                      
2  :63اؼبصدر ال األق . 
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صػػية هػػ  أاػػد أرآػػاف الع ليػػة ال علي يػػة ن اؼبدرسػػةك كأف لل علػػ  أنبيػػة آ ػػ ة كهػػ  ال لػػؤثة للػػى شخ
ال ل ي  أك الشالب في ب ألل للى ما ل عل سك كلظهة ه ا ن فاللية ال عل  اليت ي أثة دبا وب لس اؼبعلػ  مػ   
آفػػاية لل يػػةك كهػػ  لةصػػة اساسػػي فٌعػػاؿ ن ايػػاة ال ل يػػ  أك الشالػػب الدراسػػيةك فػػإذا آػػاف مب ذ ػػان ا ػػةان 

 بلمي  أك الشل ة لت ف لاليان ك يدان.  سيؤدم ا  ان إً ل لية يةأل لة يعلي ية  يدة كلل اٌ ربصيل ال 
 مجاعة الرفاق:  .4

ي تػػػػ ف صبالػػػػة الةفػػػػاؽ مػػػػ  أفػػػػةاد ي قػػػػارب أل ػػػػاره  الامةيػػػػة كالعقليػػػػةك لت نٌػػػػ ف في ػػػػا أليػػػػةه  كاػػػػدة 
م  استة يؤثة أتث ان ق اين للى سل ؾ الشفل أك اؼبةاهقك كلف ؽ أثةها للػى ال يػت كاؼبدرسػة ن هػ ه اؼبةالػة 

 سل ان أك اهبالن.  م  اغبياة كقد يؤثة
) سػػػػػػةة كمػػػػػػ  مػػػػػػبلؿ ال يػػػػػػاقه  لؼبدرسػػػػػػة ي  ػػػػػػع دا ػػػػػػةة العبلقػػػػػػات 12-6إفَّ األطفػػػػػػاؿ ن سػػػػػػ (

اال   اليػػة كخباصػػة األقػػةاف مػػع ألعضػػه ك ايػػث ل عةفػػ ف في ػػا أليػػةه  كهػػ  ن نفػػا ال ػػ  كن نفػػا اػبػػية 
 كن العبلقات اال   اليةك فأف الشفل وب اج إً ه ه اعب الة م  األصدقاي.

 البيئة االاتماعية:  .5
ليقصَّدي ألس ال س  اال   الي الػ م لعػيش فيػس ال ل يػ  أك الشالػبك ايػث أف ال يصػيل الدراسػي 

 لس لبلقة لل يئة اال   الية. 
إفَّ األطفاؿ الفقةاي  كأطفاؿ الةلف ه  أقل ربصيبلن دراسيان م  األةاي الفئات الغةيػةك كلتػي لتػ ف 

 أف لت ن ا مهيئا لبلنف اح اال   الي كاؼبعةن.  هؤالي أآثة ربصيبلن دراسيان هبب
  :دراسات سابقة 

دراسررررة ميدانيررررة دبدينررررة -بعررررض العوامررررل االاتماعيررررة والتعليميررررة وأثرهررررا يف التحصرررريل الدراسرررري . أ
 ). 2005طرابلس، سعاد أبو بكر أدمحم ادلقرحي(

هتػػدؼ ال ااثػػة إً دراسػػة ألعػػض الع امػػل اال   اليػػة كال علي يػػة كأتث هػػا ن ال يصػػيل الدراسػػي كمػػ  
 ه ا اؽبدؼ الة ي ي هةاؾ ؾب  لة م  األهداؼ هي: 

 .معةفة العبلقة ألا ال يصيل الدراسي كألعض الع امل اال   الية كال علي ية 
 لشالب. ال عةؼ للى العبلقة ألا دكر األسةة كال يصيل العل ي ل 
  .التطف للى مدل أتث  لبلقة الشالب ألامبل ًس للى ربصيلس الدراسي 
  .ال عةؼ للى أتث  اؼبةهج اؼبدرسي اؼبقةر للى م   ل ال يصيل الدراسي 

 ملصت ال ااثة إً لدد م  الة ا ج كهي: 
ةالػة ) سةة كهػي سػ  اؼب19-15الفئات الع ةلة ي ٌا م  مبلؿ الدراسة أف الفئة الع ةلة آانت( .1

 الثان لة. 
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) فػػأآثةك كهػػ ا لػػدؿ 8) كأآػػي ن ػػ ة(8-2مػػ  ايػػث أفػػةاد األسػػةة فتانػػت يػػرتاكح ألػػداده  مػػ ( .2
 للى أف األسةة اللي ية م  األيسة الت  ة. 

 م  ايث اؼب   ل ال علي ي لل الدل  أف الة  ة األآثة هي م  ال علي  اعبامعي.  .3
 العاـ الدراسي آاف اؼب   ل العاـ  يدان.  م  مبلؿ ال قدلةات اليت اصل لليها الشبلب أثةاي .4
في ػػا ىبػػص ام يػػار الشالػػب ل خصصػػًسك أف معظػػ  الشػػبلب آػػاف ام يػػاره  ل خصصػػه  ألةػػاين للػػى  .5

 رغ  ه . 
 دكر األيسةة ن م األعة أألةا هاك كآاف معظ  األيسة ؽبا دكر آ   ن يطجيع األةا ها للى الدراسة.  .6
 اهتا ط يعية. إفَّ معظ  الشبلب لعيط ف ن أيسة لبلق .7
 إفَّ أغلب األيسة ي فة ألألةا ها اعبٌ  اؼبةاسب للدراسة.  .8
 اغلب األيسة آانت لبلق ه   يدة كط يعية مع أألةا ه .  .9

م األعػػة األيسػػة ألألةا هػػا يعلي يػػان: آانػػت م فاكيػػة ن زايرة األيسػػة إً اؼبدرسػػةك كأليٌػةىػػت الة ػػا ج أف  .10
 أآثة م  نصف العيةة لق م ف ألاايراهت  م  اغبا إً اآلمة ؼب األعة أل اؿ أألةا ه  الدراسية. 

 أما اؼب اُ اؼبدرسية فأف معظ  اؼبدارس هي ادلثة ال ةاي كي  فة فيها اؼب  لامات الدراسية.  .11
 هت   اؼبدرسة أل طجيع طبلهبا ؼب ارسة ه اايهت  كآانت الة  ة  يدة.  .12
 لبلقة الشالب ألامبل س آانت  يدة كؽبا أتث  للى ال يصيل الدراسي.  .13
نصف الشبلب راضا ل  اؼبػةهج الدراسػي كأقػل م   ل الةضا ل  اؼبةهج: أظهةت الة ا ج أف  .14

 م  نصف الشبلب راضا ن لان ما ل  اؼبةهج الدراسي.
اؼب  سػػ ك أمػػا  -اعبيػػد-آفػاية اؼبػػدرس: إفَّ قػػدرة اؼبػػدرس ل  صػػيل اؼبعل مػػات يػرتاكح ألػػا اؼب  ػػاز  .15

 اؼبدرسا ن اؼب   ل الضعيف آانت ن   ه  قليلة. 
  ف مق مػػػات الطخصػػػية الةا يػػػة غبصػػػ ؽب  للػػػى ال يصػػػيل الدراسػػػي: اغلػػػب الشػػػبلب لت  ػػػ .16

الػػدر ات العاليػػةك أمػػا للة ػػ ة لػػدكر األيسػػةة ن رفػػع ال يصػػيل الدراسػػي فػػأف أغلػػب األسػػة يلعػػبي 
 الدكر الت   ن رفع م   ل ال يصيل الدراسي ألألةا ه . 

   )، دمشق سوراي.2006العالقة بُت ربصيل الوالدين علمياً وربصيل األبناء، علي ضليلي( . ب
 هتدؼ الدراسة إً اآليت: 

 الع امل اليت يؤثة للى م   ل ربصيل األألةاي.  .1
 العبلقة ألا م   ل ربصيل ال الدل  كأثةه للى ربصيل األألةاي.  .2
 األهداؼ اليت م  أ لها لطجع ال الداف أألةايىه  للى ال يصيل العل ي.  .3

ق ال ااػػث دراسػػ س للػػى ليةػػة إفَّ اؼبػػةهج الػػ م اي عػػس ال ااػػث هػػ  اؼبػػةهج ال صػػفي ال يليلػػيك كط ػػ
مشلػػت ؾب ػػ ل ا اَّ ام يارنبػػا ألشةلقػػة قصػػدلةك ايػػث اَّ ام يػػار أسػػةيا مػػ  آػػل مةشقػػة مػػ  مةػػاطق مدلةػػة 
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) 32دمطػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػ  األيسػػػػػػػػػػةة(ال الداف م عل ػػػػػػػػػػاف)ك كن الثانيػػػػػػػػػػة(غ  م عل ػػػػػػػػػػا)ك كآػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػدد األيسػػػػػػػػػػة(
 عل ػة مػ  الثان لػة العامػة ف ػا فػ ؽ. أمػا األسػةة ) كقػد اَّ ال  ػار األسػةة اؼب32كاألمهػات: 32أيسػةةن:(اآللي:

 غ  اؼب عل ة فتانت أما أمٌية ي ي عل  أك اصلت للى الطهادة االأل دا ية أك االلدادلة(اؼب  سشة).  
كي صػػػل ال ااػػػث إً أف أمبػػػاط ال ػػػل ؾ الةاذبػػػة لػػػ  م ػػػ  ل ربصػػػيل ال الػػػدل  لػػػؤثة للػػػى م ػػػ  ل 

ل ػػا أآثػػة رغ ػػة كأشػػد اه  امػػان دب األعػػة ربصػػيل أألةا ه ػػا كوبثاهن ػػا ربصػػيل األألةػػايك ايػػث أف ال الػػدل  اؼب ع
للػػػى اؼبػػػ اآةة كاػػػل ال ظػػػا فك كلػػػ فةاف ؽبػػػ  اعبػػػٌ  اؼبةاسػػػب للدراسػػػةك كلتػػػ انف للػػػى ايصػػػاؿ م ػػػ  ة مػػػع 
اؼبدرسػػة حبضػػ ر ؾبػػالا أكليػػاي االمػػػ ر كاإلسػػةاع ؼبقاأللػػة إدارة اؼبدرسػػة لةػػػد االسػػ دلايك كآػػ ل  لةػػد اػػػل 

يعيػػػق م اصػػػلة دراسػػػ ه ك كيقػػػدِ اغبلػػػ ؿ اؼبةاسػػػ ة ل جاكزهػػػاك كذلػػػ  لػػػ  طةلػػػق إرشػػػاده   اؼبطػػػتبلت الػػػيت
كيػػػػ  يهه  ن ال قػػػػت اؼبةاسػػػػبك كالاػػػػظ ال ااػػػػث أف اذباهػػػػات ال الػػػػدل  اؼب عل ػػػػا إهباأليػػػػة كبػػػػ  ال علػػػػي ك 

 فييثاف األةا ه  للى اؼبشالعة كإيقاف لغة أ ة يةك كرس  اجملاؿ العل ي لؤلألةاي. 
ف اؼب عل اف للى ي ف  اؼبت  ة اليت سبدُّ األألةػاي أبلػ اف مػ  الثقافػةك كلع ػبلف للػى يػ ف  كلع ل ال الدا

 اغب افا كب  الدراسةك كله  اف لؼب   ل العل ي ألصدقاي أألةا ه . 
أمػػا للة ػػ ة لل الػػدل  غػػ  اؼب عل ػػا أف اؼب ػػانبة ن مدمػػة اجمل  ػػع اا لػػت اؼبةآػػا األكؿك مػػ  ايػػث 

ربقيقػػػان للة ػػػ ة لل الػػػدلً  غػػػ  اؼب عل ػػػًاك كمػػػ  مػػػبلؿ اؼبقارنػػػة الاػػػظ ال ااػػػث أف  أف هػػػ ا اؽبػػػدؼ أسػػػهل
أهػداؼ ال الػدل  اؼب عل ػا زب لػف لػ  أهػداؼ ال الػدل  غػ  اؼب عل ػًاك ايػث أف يفتػ  آػل كااػد مةه ػا 

 ل علق لؼب   ل ال علي ي لس.     
 ).2008ء، نوال زغينة(دور الظروف االاتماعية لألسرة على التحصيل الدراسي لألبنا . ت

هتػػدؼ الدراسػػػة إً دكر الظػػػةكؼ اال   اليػػػة لؤلسػػػةة للػػى ال يصػػػيل الدراسػػػي لؤلألةػػػاي إً ربقيػػػق 
 األهداؼ اآليية: 

 التطف ل  العبلقة اؼب   دة ألا ظةكؼ األسةة اال   الية كال يصيل الدراسي لؤلألةاي.  .1
ال يػػػث لػػػ  صػػػيغة مبل  ػػػة ي ػػػ ح أل ي ػػػا دكر األسػػػةة اذبػػػاه األألةػػػاي ألغػػػض الةظػػػة لػػػ  ظةكفهػػػا  .2

 اال   الية ك كه ا ألدل ة األسةة ل تييف ظةكفها ل بل   ال يصيل الدراسي ألألةا ها. 
ؿباكلة اغبص ؿ للى م رد ألطةم ماؿو م  العيقدك كل  ت  مػ  رب ػل م ػؤكليات اجمل  ػع اؼبخ لفػة  .3

 ة الةاهةة. كربدايت اؼبةال
ام ػػػارت ال ااثػػػة اؼبػػػةهج ال صػػػفي ال يليلػػػي ك كقػػػد ط قػػػت الدراسػػػة للػػػى ليةػػػة لطػػػ ا ية م عػػػػددة 

 ) م  ؾب  ع الدراسة. ٪20اؼبةاال سبثل(
 ملصٍت ال ااثة إً الة ا ج كهي:

آل ا آانػت الظػةكؼ اال   اليػة لؤلسػةة مبل  ػة آل ػا آػاف ؽبػا دكران ن ال يصػيل الدراسػي لؤلألةػاي 
 كالعتا صييح. 
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 آل ا اريفع اؼب   ل ال علي ي لل الدل  لؤدم إً اريفاع ال يصيل الدراسي لؤلألةاي.  .1
 إفَّ االس قةار األيسةم لس أثة إهبايب للى ال يصيل الدراسي لؤلألةاي.  .2
اآللي مػػارج ال يػػتك لتػػ  أآثػػة األمهػػات ال لع لػػ  أم ي ا ػػده  ن ال يػػ تك لػػ ا أف  إفَّ ل ػػل .3

 ه ا ال ضع ل الده  للى االه  اـ أبألةا ه . 
 اعبانب االق صادم لؤلسةة(اغبالة اؼبادلة) ؽبا أثة ن رب ا ال يصيل الدراسي لؤلألةاي.  .4

الدراسػػػي ألألةا هػػػاك كآػػػ ل  أف كأآػػػدت الة ػػػا ج هػػػ  أف الع ا ػػػل الصػػػغ ة ؽبػػػا أثػػػة للػػػى ال يصػػػيل 
 األسةة اليت ي عامل مع أألةا ها أبساليب  يدة ؽبا أتث  للى ربصيله  الدراسي. 

  :التعليق على الدراسات السابقة 
  .ايفقت الدراسات ال األقة للى دكر األسةة ن ال يصيل الدراسي ألألةا ها 
 ةهج ال صفي ال يليلي. ايفقت ه ه الدراسة مع الدراسات ال األقة ن اؼبةهج كه  اؼب 
  ي الةت الدراسات ال األقة ن ربدلػد األسػ اب الػيت أدٍت إً يػدُ م ػ  ايت ال يصػيل الدراسػي

 اؼبخ لفة كدكر األسةة ن زبشي ه ه اؼب   ايت كاريفالها أل ضع اغبل ؿ اؼبةاس ة ؽبا. 
 لل يصػػػػػيل  إفَّ ألعػػػػػض الدراسػػػػػات ال ػػػػػاألقة يةآػػػػػا للػػػػػى ألعػػػػػض الع امػػػػػل األيسػػػػػةلة الػػػػػيت ؽبػػػػػا لبلقػػػػػة

 الدراسيك كدراسة أمةل يةآا للى الع امل األيسةلة األمةل. 
  يؤآػػد الدراسػػػات ال ػػػاألقة للشػػػبلب الػػػ ل  يبػػػةكف دبةالػػػة اؼبةاهقػػػة كهػػػي مةالػػػة الثان لػػػةك أمػػػا هػػػ ه

 الدراسة هت   ألشل ة اعبامعة. 
  أي ةلػػػػػػػػٍت هػػػػػػػػ ه الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  اؼبطػػػػػػػػتلة القا  ػػػػػػػػة كهػػػػػػػػي دكر األسػػػػػػػػةة ن ال يصػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػي

ألألةا ها(الشل ػػة) كماصػػة طل ػػة اعبامعػػةك كالػػيت أشػػارت إليهػػا معظػػ  الدراسػػات ال ػػاألقة مػػ  مػػبلؿ 
 ي صيات ال ااثا إً إ ةاي اؼبالد م  الدراسات اعبدلدة.  

 ادلبحث الينالث
 إاراءات البحث

  :منهج البحث 
 اؼبػػةهج كافك اؼبطػتلة لش يعػػة ؼببل   ػسً  نظػػةان  ال يػث مطػػتلة ؼبعاعبػة ال صػػفي اؼبػةهج ال ااثػػاف ل  ػدا
دكر األسػػػػةة ن  للػػػػى إً ال عػػػػةؼ الدراسػػػػة هتػػػػدؼ ايػػػػثك ؽبػػػػا اؼبةاسػػػػب اؼبػػػػةهج هػػػػ  ال يليلػػػػي ال صػػػػفي

دايً مػ  ك هػة نظػة   امعػة االساسػية/ الرتأليػة آليػة ن العةأليػة اللغػة ال يصيل الدراسي لػدل طل ػة  ق ػ 
 ال اقػػع ن ي  ػػد آ ػػا الظػػاهةة دراسػػة للػػى) 2004ك كامػػةكف ل يػػدات(لػػ آة آ ػػا اؼبػػةهج كهػػ اك الشل ػػة
 الظػػاهةة لةػػا ل صػػف  التيفػػي فػػال ع  ك آ يػػان  اك آيفيػػان  لةهػػا كلعػػيك ككاضػػيان  دقيقػػان  كصػػفان  أل صػػفها كلهػػ  
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 أك الظػػاهةة هػػ ه مقػػدار  ي ضػػيح مػػبلؿ مػػ  رق يػػان  كصػػفان  لعشيةػػا الت ػػي ال ع ػػ  أمػػاك مصا صػػها كل ضػػح
 .  1االمةل الظ اهة مع اري اطها كدر ات اج ها
  :رلتمع البحث 

لطػػػ ل ؾب  ػػػع ال يػػػث طل ػػػة ق ػػػ  اللغػػػة العةألية(اؼبةالػػػة الةاألعػػػة) ن آليػػػة الرتأليػػػة األساسػػػػية/ امعة 
 اك االشػػػخاص اك االفػػػةاد صبيػػػع ن ل  ثػػػل ال يػػػث ؾب  ػػػع إف)"2004ك كامػػػةكف ل يػػػدات(دايًك كلػػػ آة

 .2"ال يث مطتلة م ض ع لت ن ف ال ل  االشياي
  امعػة/األساسػية الرتأليػة آليػة ن الةاألعػة اؼبةالػة العةأليػة اللغػة ق ػ  طل ػة كل ت ف ؾب  ع ال يػث مػ 

 ).  1) طال ان كل ضح ذل  اعبدكؿ(36) طال ةن ك(75) طالبو كطال ةوك أل اقع(111دايً كال ال  لدده (
 )1اعبدكؿ(

دايً للعاـ   امعة/األساسية الرتألية آلية ن الةاألعة) العةألية(اؼبةالة اللغة الشل ة ن ق  لدد 
 2017/2018الدراسي 

 اجمل  ع لدد الشبلب لدد الشال ات اؼبةالة الدراسية
 111 36 75 اؼبةالة الةاألعة

  :عينة الدراسة 
ك آ ػػ ة يتػػ ف اف للضػػةكرة لػػيا لل ج  ػػع اؼب ثلػػة العيةػػة فػػاف مػػا اػػدٌو  إً م جػػانا اجمل  ػػع اف دبػػا

 ل يقيػق اػةان  ام يػاران  ال ااػث ىب ارهػا الػيت العيةػة:(هػي القصػدلة العيةػة كافك قصػداين  العيةػة ال ااثػاف كام ار
 .1)هبا لقـ  اليت الدراسة اغةاض

 الرتأليػػػػػػػة آليػػػػػػػة ن) الةاألعػػػػػػػة اؼبةالػػػػػػػة(العةأليػػػػػػػة اللغػػػػػػػة ق ػػػػػػػ  طل ػػػػػػػة كاشػػػػػػػ  لت ليةػػػػػػػة ال يػػػػػػػث للػػػػػػػى
 ).  2017/2018الدراسي( للعاـ دايً  امعة/األساسية

كرائسػة (ك) األساسػية الرتأليػة آليػة ل ػادة( اؼبخ صػة اعبهػات مػ  البلزمػة اؼب افقػات ال ااثاف اصل
 الدراسػة ن الةاألعػة) اؼب ػ  ةل  ق   اللغة العةألية(اؼبةالة طل ة للى الدراسة ا ةاي ا ؿ)  العةألية اللغة ق  

 ألعػد العةأليػة اللغػة ق ػ  ن الةاألعػة اؼبةالػة ن الشل ػة صبيػع مشػ ؿ اَّ  ايػث )2017/2018للعاـ الدراسػي(
 الغةض. ؽب ا أيلدت اليت االس  ياف فقةات ل ش يق كذل   الطخصية  م افق ه  للى اغبص ؿ

 االسػػػ  ياف ل تػػػ ف ك لل يػػػث اؼب علقػػػة ال يػػػاانت ك اؼبعل مػػات عب ػػػع آػػػأداة اسػػػ  ياانن  ال ااثػػػاف صػػاغ
 ق ػ  طل ػة لػدل الدراسػي ال يصػيل ن األسػةة دكر لػ  ال قصػي إً الفقػةات هػ ه كهتدؼ فقةه )31م (

                                                           
1 203: 2004ذكقاف ل يداتك كيمةكفك  ال يث العل ي مفه مس ادكايس كاسالي سك. 
2  :99اؼبصدر ال األق. 
1 106: 2004ذكقاف ل يداتك كيمةكفك  ال يث العل ي مفه مس ادكايس كاسالي سك. 
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 مػ  )2018 /2017الدراسػي( للعػاـ دايً  امعػس االساسػية/ الرتأليػة آليػس ن الةاألعة اؼبةالة العةألية اللغة
 الشل ة. نظة ك هة
 :صدق األداة 

 شػػػػيئان  لقػػػػيا فػػػػبل فعػػػػبلن  لقياسػػػػس كيضػػػػع الػػػػ م الطػػػػيي قيػػػػاس للػػػػى االم  ػػػػار قػػػػدرة هػػػػ : "الصػػػػدؽ
 . 3قياسها ا ل م  كيًضعىتٍ  اليت الظاهةة قياس للى قادرة االداة اف ك أم2يمة"

 كآ ػػاك معل مػػات مػ  يقدمػػس مػا للػػى كاالل  ػػاد اسػ ع اؽبا ن اساسػػي شػةط ال يػػث أداة صػدؽ إفَّ 
 لؤلغػػةاض ل ػػ ع ل هنا الػػيت االدكات صػػبلاية ن الثقػػة مػػ  اؼبالػػد للػػى اغبصػػ ؿ هػػ  ال ػػااثاً  هػػدؼ آػػاف
 .  4ا لها م  كيًضعتٍ  اليت

 مػػ  ؾب  لػػة للػػى االسػػ  ياف فقػػةات ألعػػةض كذلػػ  الظػػاهةم الصػػدؽ ال ااثػػاف الغػػةض ال  ػػد ؽبػػ ا
 إذ اػبػػياي مػ  االسػػ  اانت صبػع كألعػػدك الفقػةات صػػبلاية اػ ؿ) 2(اؼبليػػق يرا هػ  إلألػػداي اػبػياي ات ػا

 ايفػاؽ ن ػ ة للػى اصػلت ألهنػاك صبيعها الفقةات أيألقيت كل ل ك الفقةات ألعض صياغة كإلادة يعدلل اَّ 
 اصػ ح االسػ  ياف أف ال ااثػاف لػةلك لبلسػ  ياف الظػاهةم الصػدؽ ربقػق أف كألعػدك فاآثة) %80(ات ا
 ) فقةةن. 31لل ش يق كال م ل ض  (  اهاان 
  :ثبات األداة 

 نف ها الة ا ج الشت إذا اال للث ات األداة ي صف كالك للث ات ي صف أف ال يث ألداة لة غي
  .1نف ها الظةكؼ ربت ك انف ه  االفةاد للى يش يقها إلادة لةد

 :الشةا ق ه ه كاشهة الث ات غب اب م عددة طةا ق كهةاؾ 
 .اؼب تافئة الص ر طةلقة 
 .الةصفية ال جا ة طةلقة 
 .االم  ار إلادة طةلقة 
 . 2آةكن اخ ألفا طةلقة 

 أف للػػػى لػػػدؿ كهػػػ ا) 0,81(أللغػػػت إذ  آةكن ػػػاخ ألفػػػا ألشةلقػػػة الث ػػػات معامػػػل ال ااثػػػاف اسػػػ خدـ 
 .لالية ث ات ألقي ة ي   ع األداة
  :تطبيق األداة 

                                                           
2  407: 1999نظةلة كفبارسةك دمحم ؿب  د اغبيلةك  -يص ي  ال علي. 
3  39: 1981مةاهج ال يث ن الرتأليةك ل د اعبليل الاكألعيك كدمحم اضبد الغةاـك. 
4  132: 1999م ادئ القياس كال قِ  ن الرتأليةك زآةاي دمحم ظاهة كيمةكفك . 
1  129: 2004ال يث العل ي مفه مس ادكايس كاسالي سك ذكقاف ل يداتك كيمةكفك. 
2  148: 1990ال قِ  كالقياسك مصشفى ؿب  د اإلماـ كيمةكفك.  
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 ال يػػث انبيػػة لطػػةحك العةأليػػة اللغػػة ن ق ػػ  الةاألعػػة اؼبةالػػة مػػع طل ػػة اؼب اشػػةة اؼبقاأللػػة ال ااثػػاف ا ػػةل
 األاػػػػػد لػػػػػـ  ن اسػػػػػ  انة) 111(كيزًلػػػػػتٍ  كقػػػػػد .آثػػػػػ ة ف ا ػػػػػد مػػػػػ  لليػػػػػس لرتيػػػػػب كمػػػػػاك اؼب ػػػػػ ق لية كن ا جػػػػس
 الثػػػاُ الدراسػػػي الفصػػػل مػػ  اسػػػ  لا ؼبػػػدة كصبعهػػػا االسػػ  اانت ي زلػػػع كاسػػػ غةؽ)ك 4/2018/ 1(اؼب افػػق
االسػػػػ  يافك كاَّ صبػػػػع  فقػػػػةات للػػػػى لئل األػػػػة للشل ػػػػة الفةصػػػػة إللشػػػػاي). 2017/2018(الدراسػػػػي للعػػػػاـ

 ).  16/4/2018االس  اانت آاملةن ن لـ  االثةا اؼب افق(
الثبلثػػػي لقيػػػاس دكر األسػػػةة ن ال يصػػػيل الدراسػػػي ) ليتػػػةت(مقيػػػاس يش يػػػق للػػػى ال ااثػػػاف ال  ػػػد

ألػة لدل طل ة ق   اللغة العةألية(اؼبةالة الةاألعة) ن آلية الرتألية األساسية/ امعة دايًك ل يدلػد در ػة اإل ا
 ) ل ضح ذل . 2للى فقةات االس  ياف كاعبدكؿ(

 )2اعبدكؿ(
 م  سشات قي  در ة إ الت الشل ة كفقان ؼبقياس ليتةت الثبلثي

 اؼب  س  اغب ايب إ الت الشل ة مقياس ليتةت
  3إً  2,34م   نع  1
   2,33إً 1,67م  إً ادٌو ما 2
 1,66) إً 1م ( ال 3

 اإلحصااية الوساال : 
 ).T.test(اغب ايب ال س  .1
 ).standard deviation(اؼبعيارم االكبةاؼ .2
 .)Alpha Kronbachs(آةكن اخ ألفا .3

 وتفسَتها النتااج
للػػػػػى دكر األسػػػػػةة ن ال يصػػػػيل الدراسػػػػػي لػػػػػدل طل ػػػػة ق ػػػػػ  اللغػػػػػة  ال عػػػػةؼ ال يػػػػػث إً لهػػػػدؼ 

فقػػػػةات االسػػػػ  يافك كمػػػػ  مػػػػبلؿ إ ػػػػالت الشل ػػػػة للػػػػى  العةألية(اؼبةالػػػػة الةاألعػػػػة) مػػػػ  ك هػػػػة نظػػػػة الشل ػػػػةك
 .ل ضح ه ه الة ا ج )3(كاعبدكؿ الغةض ؽب ا اؼبعيارلة كاالكبةافات اغب األية اؼب  سشات ايس خًدمت

 )3اعبدكؿ(
 إ الت طل ة ليةة ال يث للى فقةات االس  ياف
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 م  سشة 0,685 2,05 ٪2,7 ٪53,2 ٪26,1لف خػػػػػػػػة افػػػػػػػػةاد  1 10
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األسػػػػػػػػػةة ألػػػػػػػػػ  
لةػػػػػدما يتػػػػػ ف 
مػػػػػػػػػػػ  الشل ػػػػػػػػػػػة 
اؼب فػػػػػػػػػػػػػػػ قا ن 

 .الدراسة

11 2 

يػػػػػػػػػػػػػػ فة لػػػػػػػػػػػػػػ  
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة 
االشػػياي اؼبادلػػة 
الػػػيت ي ػػػػالدؾ 
للػػػػػػػػى م األعػػػػػػػػة 

 .الدراسة

 م  سشة 0,674 2,02 21,6٪ 55٪ 23,4٪

6 3 

وبفػػػػػػػػاؾ أفػػػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن 

 .ال يت

 م  سشة 0,726 2 26,1٪ 47,7٪ 26,2٪

23 4 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدؾ 
األسػػةة ألقضػػاي 
أكقػػات فةاغػػ  
ن ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 .ألطتل مةلح

 م  سشة 0,694 1,99 24,3٪ 52,3٪ 23,4٪

29 5 

يقػػػػػػدـ األسػػػػػػةة 
الةصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ح 
كال   يهػػػػػػػػػػػػػات 
البلزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ل يقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 م  سشة 0,738 1,98 27,9٪ 45,9٪ 26,2٪
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قبااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .الدراسي

9 6 

ربصػػػػػػػػل للػػػػػػػػى 
متافئػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  
األسػػػػةة لةػػػػدما 
 .ي ف ؽ دراسيان 

 م  سشة 0,707 1,97 26,1٪ 50,5٪ 23,4٪

12 7 

يػػػػػػػػػػػػػػ فة لػػػػػػػػػػػػػػ  
األسػػػػػػػةة غةفػػػػػػػة 
ماصة ؼبةا عػة 

 .دركس 

 م  سشة 0,700 1,96 26,1٪ 51,4٪ 22,5٪

7 8 

لةشػػػػػػدؾ افػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
مةا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
اؼبت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .لس  ةار

 م  سشة 0,724 1,95 28,8٪ 47,7٪ 23,5٪

28 9 

يطػػجع األسػػةة 
ن مطػػػػػػػػػارآ   
ن االنطػػػػػػػػػػػػػػػشة 

 .اؼبخ لفة

 م  سشة 0,749 1,95 30,6٪ 44,1٪ 25,3٪

30 10 

يػػػػػػػػ فة األسػػػػػػػػةة 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
اؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػ لامات 

 .الدراسية

 م  سشة 0,730 1,94 20,7٪ 46,8٪ 32,5٪

13 11 
يػػػػػػػػ فة األسػػػػػػػػةة 

اؼببل ػػػػػػػػػ   اعبػػػػػػػػػ ٌ 
 م  سشة 0,686 1,92 27,9٪ 52,3٪ 19,8٪
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 .للدراسة

16 12 

يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجع  
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
يلقػػػي الػػػدركس 

 .اػبص صية

 م  سشة 0,728 1,92 30,6٪ 46,8٪ 22,6٪

1 13 

 ؾل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالد
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل 
االسػػةة العل ػػي 

 .الدراسة للى

 م  سشة 0,640 1,91 25,2٪ 58,6٪ 16,2٪

8 14 

لطجع  افػةاد 
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
الفا دة العل ية 
مػػػػػػػػػػػػ  م اقػػػػػػػػػػػػػع 

 .االنرتنت

 م  سشة 0,781 1,91 35,1٪ 38,7٪ 26,2٪

15 15 

يػػػػػػػػػػػػػػ فة لػػػػػػػػػػػػػػ  
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة 
اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
العل يػػة إلقبػػاز 
ال ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .ال ي ية

 م  سشة 0,718 1,89 31,5٪ 47,7٪ 20,8٪

31 16 

ي ػػػػػػاألع األسػػػػػػػةة 
ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ج 
االم يػػػػػػػػػػػػػاانت 
لل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اد 

 .الدراسية

 م  سشة 0,743 1,89 33,3٪ 44,1٪ 22,6٪
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24 17 

يةشدؾ األسػةة 
ألقضػػاي أكقػػات 
فةاغػػػػ  مػػػػارج 

 .ال يت

 م  سشة 0,671 1,88 28,8٪ 54,1٪ 17,1٪

25 18 

يةػػػػالج األسػػػػةة 
لةػػػدما يقضػػػػي 
أكقػػػػات الفػػػػةاغ 
الش للػػػػػػػػػػػة دكف 

 .الفا دة مةها

 م  سشة 0,723 1,88 32,4٪ 46,8٪ 20,8٪

26 19 

رباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
األسػػػػةة لةػػػػدما 
ي قى اً كقت 
م ػػػػػأمة مػػػػػارج 

 .ال يت

 م  سشة 0,783 1,88 36,9٪ 37,8٪ 25,3٪

17 20 

لػػػػػػػػػػػػاكر افػػػػػػػػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة 
ق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ن 
التليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لبلطػػبلع للػػى 
اؼب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ل 
 .الدراسي ل 

 م  سشة 0,752 1,87 35,1٪ 42,3٪ 22,6٪

14 21 

ل ػػالدؾ افػػةاد 
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
ربضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 .دركس 

 م  سشة 0,720 1,86 33,3٪ 46,8٪ 19,9٪
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18 22 

لطجع  افػةاد 
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
اقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 اال   اليػػػػػػػػػػػػػػػػػة
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 .اصدقا  

 م  سشة 0,757 1,84 37,8٪ 40,5٪ 21,7٪

20 23 

يةشدؾ األسػةة 
أل جةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقاي 

 .ال  ي

 م  سشة 0,796 1,84 38,7٪ 38,7٪ 22,6٪

27 24 
ل ػػ خدـ أفػػةاد 
األسػػػػػػةة اؼبػػػػػػدح 

 .كالثةاي مع 
 م  سشة 0,725 1,83 36٪ 45٪ 19٪

4 25 

لطػػػػػػػػػػيد افػػػػػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة 
أل ف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
العل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ن 

 .الدراسة

 م  سشة 0,654 1,81 32,4٪ 54,1٪ 13,5٪

21 26 

ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدؾ 
األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةة ن 
يةظػػػي  اكقايػػػ  
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 

 .كغ ها

 م  سشة 0,764 1,79 41,4٪ 37,8٪ 20,8٪

 م  سشة 0,674 1,77 ٪36,9 ٪49,5 ٪13,6اايػػاانن مػػا ذبػػد  27 2
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أاػػػػػػػػػػػػد افػػػػػػػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػػػةة لقػػػػػػػػػةأ  

 .آ الن 

5 28 

لطػػػػػػػػػػيد افػػػػػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػػػػةة لػػػػػػػػػػ  
األفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاد 
الةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يا 

 .لل يان 

 م  سشة 0,673 1,73 39,6٪ 47,7٪ 12,7٪

22 29 

يػػػػػػػػػػػػػػ فة لػػػػػػػػػػػػػػ  
األسػػػػػػػػػػػػػةة مػػػػػػػػػػػػػا 
رب ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 
أبكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .فةاغ 

 م  سشة 0,765 1,72 46,8٪ 34,2٪ 19٪

19 30 
ي دمل األسػةة 
ن ام يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 .األصدقاي
 م  سشة 0,682 1,70 42,3٪ 45٪ 12,7٪

3 31 

دا  ػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػا 
وبثػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػةاد 
األسػػػػػػػةة للػػػػػػػى 
م اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلة 

 .الدراسة

 م  سشة 0,608 1,67 40,5٪ 52,3٪ 7,2٪

 ) ريي ٍت إ الت الشل ة للى فقةات االس  ياف يةازليان م  األللى إً األدَ. 3م  مبلؿ اعبدكؿ(
 ألػ  األسػةة افػةاد ) اصلت للػى اؼبةي ػة  األًك كهي:(لف خػة10م  مبلؿ الة ا ج ي ٌا أف الفقةة(

) كاالكبػػػػػػةاؼ 2,05الدراسػػػػػػة)ك ايػػػػػػث أللػػػػػػ  ال سػػػػػػ  اغب ػػػػػػايب( ن اؼب فػػػػػػ قا الشل ػػػػػػة مػػػػػػ  يتػػػػػػ ف لةػػػػػػدما
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) كهػػػػي ن يجػػػػة إهباأليػػػػة ألف األسػػػػةة ال ألػػػػٌد ؽبػػػػا مػػػػ  أف يف خػػػػة أبألةا هػػػػا اية ػػػػا لت نػػػػ ف 0,685اؼبعيػػػػارم(
 م ف قا ن الدراسة. 

 للػى ي ػالدؾ الػيت اؼبادلػة االشػياي األسػةة ل  ) للى اؼبةي ة الثانية كهي:(ي فة11كاصلت الفقةة(
) كلقػع للػى األسػةة 0,674) كاالكبةاؼ اؼبعيارم(2,02لدراسة)ك ايث ألل  ال س  اغب ايب ؽبا(ا م األعة

 الدكر الت   ن ي ف  االشياي اؼبادلة اليت ي الد أألةا ها للى م األعة الدراسة. 
ال يػػت) ايػػث  ن الدراسػػة للػػى األسػػةة أفػػةاد ) للػػى اؼبةي ػػة الثالثػػة كهي:(وبفػػاؾ6كاصػػلت الفقػػةة(

)ك كهػػ ا لؤآػػد اه  ػػاـ األسػػةة دب األعػػة أألةػػا ه  ن 0,726) كاالكبػػةاؼ اؼبعيػػارم(2اغب ػػايب ؽبػػا( أللػػ  ال سػػ 
 الدراسة ن ال يت كاالشةاؼ لليه . 

 ال يػت ن فةاغػ  أكقػات ألقضػاي األسػةة ي ػالدؾ:(كهػي الةاألعػة اؼبةي ػة للى) 23(الفقةة كاصلت 
للػػى  لؤآػػد كهػػ ا)ك 0,694(اؼبعيػػارم كاالكبػػةاؼ) 1,99(ؽبػػا اغب ػػايب ال سػػ  أللػػ  ك ايػػث)مػػةلح ألطػػتل

أف األسةة هت   دب الدة أألةا هػا ألقضػاي أكقػات فػةاغه  ن ال يػت ألطػتل مػةلح مػ  مػبلؿ يػ ف  مػا وب ا ػس 
 األألةاي م  كسا ل الةااة.

 البلزمػػػة كال   يهػػػات الةصػػػا ح األسػػػةة يقػػػدـ:(كهػػػي اػبام ػػػة اؼبةي ػػػة للػػػى) 29(الفقػػػةة كاصػػػلت 
 كهػػ ا)ك 0,738(اؼبعيػارم كاالكبػػةاؼ) 1,98(ؽبػا اغب ػايب ال سػػ  أللػ  ايػث) دراسػػيال قبااػ  ل يقيػق

 .لدؿ للى أف األسةة يقدـ الةصا ح كاالرشادات ألألةا ها ؼب األعة الدراسة كم  مث ربقيق الةجاح
) الدراسػػػة للػػػى العل ػػػي األسػػػةة م ػػػ  ل ل ػػػالدؾ:() كهػػػي13اؼبةي ػػػة( للػػػى) 1الفقػػػةة( كاصػػػلت

لؤآػػػد للػػػى أف اؼب ػػػ  ل  كهػػػ ا)ك 0,640(اؼبعيػػػارم كاالكبػػػةاؼ) 1,91(ؽبػػػا اغب ػػػايب ال سػػػ  أللػػػ  ايػػػث
العل ػػي لؤلسػػةة لػػس دكر آ ػػ  ن م ػػالدة أألةا هػػا ن الدراسػػةك كلتػػ  ل ػػدك أف م ػػ  ايت أيسػػة الشل ػػة دكف 

 م   ل الش  حك كه ا هبعل أف هةاؾ قص ر ن م األعة أكلياي األم ر ألألةا ه  الشل ة. 
 م اقػع مػ  العل يػة الفا ػدة للػى األسةة افةاد لطجع :(كهي )14اؼبةي ة( للى) 8(الفقةة كاصلت

لؤآػػػد للػػػى أف  كهػػػ ا)ك 0,781(اؼبعيػػػارم كاالكبػػػةاؼ) 1,91(ؽبػػػا اغب ػػػايب ال سػػػ  أللػػػ  ايػػػث) االنرتنػػػت
م   ايت األيسة العل ية دكف م   ل الش  ح فبا لق د هبػ  ذلػ  إً لػدـ اه  ػاـ األيسػة أل طػجيع أألةػا ه  

 للى الفا دة العل ية م  م اقع األنرتنيت. 
 ال ا  ػات إلقبػاز العل يػة اؼبصػادر األسػةة لػ  يػ فة:(كهػي) 15(اؼبةي ػة للػى) 15(الفقػةة كاصلت

كهةػػػاؾ قصػػػ ر ن هػػػ ا )ك 0,718(اؼبعيػػػارم كاالكبػػػةاؼ) 1,89(ؽبػػػا غب ػػػايبا ال سػػػ  أللػػػ  ايػػػث) ال ي يػػػة
اعبانػػػػب ألف اؼب ػػػػ  ل العل ػػػػي مهػػػػ  ؼب األعػػػػة األسػػػػةة ألألةا هػػػػا أل ػػػػ ف  اؼبصػػػػادر العل يػػػػة لتػػػػي لةجػػػػا األألةػػػػاي 

 .ال ا  ات اؼبتلفا هبا
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 ايػث) فةاغػ  أبكقػات رب ا ػس مػا األسػةة لػ  ي فة:(كهي) 29(اؼبةي ة للى) 22(الفقةة كاصلت
كهػػػ ا لؤآػػػد أف هةػػػاؾ قصػػػ ر مػػػ  ق ػػػل )ك 0,765(اؼبعيػػػارم كاالكبػػػةاؼ) 1,72(ؽبػػػا اغب ػػػايب ال سػػػ  أللػػػ 

 .األسةة ن ذل ك كال هت   األسةة أل  ف  األشياي اؼبادلة ألألةا ها الشل ة
 أللػػػ  ايػػث) األصػػػدقاي ام يػػار ن األسػػةة ي ػػػدمل:(كهػػي) 30(اؼبةي ػػة للػػػى) 19(الفقػػةة كاصػػلت

ألعػػدـ يػػدمل األسػػةة ن ام يػػار  لؤآػػد كهػػ ا)ك 0,682(اؼبعيػػارم كاالكبػػةاؼ) 1,70(ؽبػػا اغب ػػايب ال سػػ 
 أألةا ها ألصدقا ه .
) الدراسػػة م اصػػلة للػػى األسػػةة افػػةاد وبثػػ  مػػا دا  ػػان :(كهػػي) 31(اؼبةي ػػة للػػى) 3(الفقػػةة كاصػػلت

ن  أف هةػػاؾ قصػػػ ر لؤآػػػد كهػػ ا)ك 0,608(اؼبعيػػػارم كاالكبػػةاؼ) 1,67(ؽبػػػا اغب ػػايب ال سػػػ  أللػػ  ايػػث
 .ه ا اعبانب ألعدـ م األعة األسةة ألألةا ها ن م اصلة دراس ه 

) ؼب األعػػة الفقػػةات األمػػةل كإ ػػالت الشل ػػة لليهػػا كال عػػةؼ 3كمػػ  اؼب تػػ  االطػػبلع للػػى اعبػػدكؿ(
 للى يةييب ه ه الفقةات كللى اؼبةي ات اليت اصلت لليها. 

 لشل ػػة الدراسػػي ال يصػػيل ن ةةاألسػػ دكر إف كهػػي ال ااثػػاف لليهػػا اصػػل الػػيت الة ػػا ج مػػبلؿ مػػ 
 كهبػب ذل  ن آ   قص ر هةاؾ أف ل ضح كه ا الش  حك م   ل دكف الةاألعة) العةألية(اؼبةالة اللغة ق  
 يػػ ف  ك م ػػاألع ه  مػػبلؿ مػػ  الشل ػػة لؤلألةػػاي الدراسػػي ال يصػػيل م ػػ  ل ن آ ػػ ة ألصػػ رة األسػػةة ي ػه  أف

 الدراسية. م   ايهت  رفع مث كم  دراس ه  ؼب اصلة الضةكرلة اؼبادلة اؼب  لامات
 االستنتااات 
 مةها: االس ة ا ات م  لدد إً ال يث كي صل

 الدراسػػػي ال يصػػػيل م ػػػ  ل رفػػػع ن الة ي ػػػية اؼب ػػػ لامات يػػػ ف  ن األسػػػةة للػػػى اؼب ػػػؤكلية يقػػػع .1
 الشل ة ألألةا ها

 الشل ة. ألألةا ها الدراسي ال يصيل اريفاع ن االهبايب ال أث  لؤلسةة إفَّ  .2
 الدراسة. م اصلة للى الشل ة األةا ها ربفيا ن لؤلسةة آ  ان  دكران  هةاؾ لت ف أف هبب .3
 الشل ة. األةا ها اا ات يليب أف األسةة للى هبب .4
 ال ػػػػأث  ؽبػػػا لتػػػ ف لتػػػي الشل ػػػػة ألألةا هػػػا كاؼبعةػػػ م اؼبػػػادم لل يفيػػػػا يقػػػـ  أف األسػػػةة للػػػى هبػػػب .5

 الدراسي. ربصيله  م   ل رفع ن االهبايب
 م ػػ  ايت اريفػػاع رب ػػا ن ي ػػه  ال ػػلي ة ال الدلػػة الرتأليػػة كمص صػػا اعبيػػدة األيسػػةلة الرتأليػػة إفَّ  .6

 الشل ة. ألألةا ها الدراسي ال يصيل
 ؽبػػا سػػيت ف اؼبةػػاؿ ن دراسػػ ه  م األعػػس كآػػ ل  التليػػة ن هػػ  ك الشل ػػة ألألةا هػػا األسػػةة م األعػػس إفَّ  .7

 الصييية. ال ةطئة االألةاي يةطئة ن الت   االثة
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 كسييةصػػػ ف األسػػػةة ن أبنبيػػ ه  االألةػػػاي لػػػدل شػػع ر سػػػي لد الشل ػػػة ألألةا هػػا األسػػػةة م األعػػػة لةػػد .8
 ألفعالية. كم األع ه  الدراسة للى

 األنبيػة غالػس ن أمػة الشل ػة األةػا ه  اليهػا لة  ػي الػيت ال علي ية كاؼبؤس ات األسةة ألا ال  اصل إفَّ  .9
 العل ية. الشل ة األةا ه  م   ايت رب ا ن ل ه  أف شأنس م  ذل  ك

 :التوصيات 
 كهي: ال  صيات م  لددان  ال ااثاف اكصى
 اكلياي مع اللقايات ك الةدكات اقامة مبلؿ م  الشل ة أبألةا ها لاله  اـ األسةة ي  يس ضةكرة .1

 كرب يةها. الدراسية م   ايهت  ؼب األعة الشل ة ام ر
 ك الدراسة م األعة للى ل يفياه  الشل ة ألألةا ها كاؼبعة لة اؼبادلة اعب انب أل  ف  األسةة اث .2

 العل ية. م   ايهت  رب ا
 ال عةؼ ك معه  ال يدث ك األةا ها مع للجل س آافية اكقات زبصص اف األسةة للى هبب .3

 كمطاآله . اا اؽب  للى
 كذل  اؼبةاهقة دكر ن كماصةن  االألةاي مع ال عامل آيفية ل  الت   للدكر اإللبلـ قياـ ضةكرة .4

 اؼبخ لفة. اإللبلمية اؼبؤس ات لي
 الدراسة. للى الشل ة األةا ها ربفيا ن ألدكرها األسةة قياـ ضةكرة .5
 لة ظةكنس. ال م م  ق له  ربدد اؼبةالة ه ه الف اعبامعية اؼبةالة ن لألألةاي االه  اـ ضةكرة .6
 للى لليص ؿ االنرتنت كم اقع اال   الي ال  اصل ش تات اس خداـ للى األسةة اث .7

 الدراسية. األةا ها م   ايت رفع ن ي ه  اليت العل ية اؼبعارؼ
 ال  اصل م اقع للى ؽب  صفيات انطاي للى اعبامعيا كاألساي ة الشل ة ام ر اكلياي يطجيع .8

 ال درل ية. الع لية ن كاس خدامها اغب ارات ك اللقايات ل  ادؿ اال   الي
 ادلقًتحات 

 كهي: اؼبقرتاات م  لددان  ال ااثاف اقرتح
 أمةل. ك امعات كآليات اق اـ ن الدراسة ؽب ه فباثلة دراسة إ ةاي .1
 الدراسي. أل يصيله  كلبلق ها ألألةا ها األيسةلة اؼبعاملة س ي ن دراسة إ ةاي .2
 للى كأثةها اال   الية العبلقات ك الاك ية العبلقات ك األيسةلة العبلقات ي ةاكؿ دراسة إ ةاي .3

 الشل ة. ألألةا ه  الدراسي ال يصيل
 األسةة. دامل الدراسي ال يصيل للى اؼبؤثةة الع امل دراسة .4
 الشل ة. ألألةا ها الدراسي لل يصيل كلبلق ها األسةة ن الةف ية الضغ ط ا ؿ دراسة .5
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 ادلصادر: 
 اغبتػػي  ل ػػد العالػػا ل ػػد االأل تػػارمك كال فتػػ  الدراسػػي لل يصػػيل كلبلق هػػا ال الدلػػة االذباهػػات 

 الػػةايضك سػػع دك اؼبلػػ   امعػػة الرتأليػػة آليػػة مةطػػ رة غػػ  ما  ػػ   رسػػالة )ك1989ال آيػػل( اضبػػد
 ال ع دلة. العةألية اؼب لتة

 االساسػػي ال اسػػع الصػػف طل ػػة لػػدل كاؼبؤ ػػل اآلُ ال يصػػيل للػػى ال يئػػي اؼبةيػػى اسػػ خداـ أثػػة 
ك طػػػػ ؿ ؿبافظػػػة ن اغبيػػػػاة للػػػ  ؼبػػػادة  غػػػػ  ما  ػػػ   )ك رسػػػػالة2000م سػػػى( لشػػػػا م سػػػى آػػػـة

 فل شا. انأللاك ال طةيةك الةجاح  امعة مةط رة
 االسػبلميةك  الرتأليػة مػاده ن اؼب  سػ  الثػاُ الصػف طػبلب ربصػيل ن ال عػاُك ال علػي  اسػل ب أثة

  امعػػة رشػػد) الرتأليػػة(األ  آليػػة مةطػػ رة غػػ  ما  ػػ   رسػػالة )ك2000الع يػػد( اؼبػػةع  ل ػػد لث ػػاف
 ألغداد.

 ك2000اغبيلػػة( ؿب ػػ د دمحم ؼب ػػ خدميسك الدراسػػي ال يصػػيل ن لؤلنرتنػػت اؼبةػػٌا االسػػ خداـ أثػػة( 
ك كالثقافة للرتألية العةألية اؼبةظ ة ؾبلة  ي نا. )ك2العدد( كالعلـ 
 للش الػػة االمػػل دار )ك2010دمحم( ألػػةك الثان لػػةك مةالػػة ن ال يصػػيل للػػى اؼبدرسػػي ال   يػػس أثػػة 

 االردف. ل افك كال  زلعك كالةطة
 االردف. ل افك كالةطةك مةآا الثقافة )ك2011الغاة( ا ين سعيد األسةمك االرشاد 
 اإلسػػػػتةدرلة مةآػػػا )ك1999اضبػػػد( آامػػػل سػػػه  كال ش يػػػقك الةظةلػػػة ألػػػا الشفػػػل يةأليػػػة أسػػػاليب 

 مصة. اإلستةدرلةك للت ابك
 الرتأليػػة آليػػة الرتألية(ؾبلػػة ؾبلػػة ك)2001(أل شػػبلؽ اندلػػة الدراسػػيك كال يصػػيل الةف ػػي االسػػ قةار 

 ).100األزهة)ك العدد(  امعة
 سػػةاي العا ليػػةك كاغبيػػاة األسػػةة )  كال  زلػػعك الةطػػة ك للش الػػة اعبامعيػػة اؼبعةفػػة دار )ك1999اػبػػٌ 

 مصة. اإلستةدرلةك
 مصة. القاهةةك للش الةك الة ر دار )ك2007اغب يد( ل د قب ل كالقةاألةك األسةة 
 ل ةاف. أل كتك العةأليةك الةهضة دار )ك1981الةجييي( ل يب دمحم للرتأليةك اال   الية األيسا 
 اعباا ة. كِط اعبامعيةك اؼبش  لات دل اف )ك1981يةآي( راألح كال علي ك الرتألية أص ؿ 
 اإلسػػتةدرلةك اغبػدلثك اؼبصػةم اؼبت ػب ك8ط )ك1970را ػح( لػػات اضبػد الػةفاك للػ  أصػ ؿ 

 مصة.
 ك الفتػة دارك 6ط)ك 2004(كامػةكف ل يػدات ذكقافك اسالي سك أدكايسك مفه مسك العل ي ال يث

 .االردفك ل اف
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 دبدلةػػػػة ميدانيػػػػة دراسػػػػة -الدراسػػػػي ال يصػػػػيل ن كأثةهػػػػا ال علي يػػػػة ك اال   اليػػػػة الع امػػػػل ألعػػػػض 
ك اآلداب آليػػسك مةطػػ رة غػػ  ما  ػػ   رسػػالة)ك 2005(اؼبقةاػػي ادمحم ألتػػة األػػ  سػػعادك طػػةاأللا
 .لي ياك طةاأللاك الفايح  امعة

 ل ةاف. أل كتك لل بللاك العل  دار )ك1977الداِ( هللا ل د يةصبس أأل ك ركنيس العامةك الرتألية 
  الةطػػػػػة ك للش الػػػػة اؼب ػػػػ ة دار)ك 1999(اغبيلػػػػة ؿب ػػػػػ د دمحمك كفبارسػػػػة نظةلػػػػة -ال علػػػػي  يصػػػػ ي 

 .االردفك ل افك كال  زلع
  ِك كالةطػػػػة للش الػػػػة اغبت ػػػػة دار)ك 1990(كامػػػػةكف االمػػػػاـ ؿب ػػػػ د مصػػػػشفىك القيػػػػاس ك ال قػػػػ

 .العةاؽك ألغداد
 لةيػل الدراسػة هنالػة مػ آةة )ك2011مالتي( اةاف كاؼبدرسةك األسةة ألا ال ظيفية االدكار يتامل 

 اعباا ة. أل تةةك ميضة دمحم  امعة اال   اع لل  ن اؼبا     شهادة
 كال  زلػػعك كالةطػػة للش الػػة صػػفاي دار ك)2003(نبطػػةم اضبػػد ل ػػةك للشفػػل اال   اليػػة ال ةطػػئة 

 االردف. ل افك
 دار شػةآة )ك2003لامة( مص اح الثان لةك اؼبدرسة ل ل ي  االكبةان كال ل ؾ اال   الية ال ةطئة 

 اعباا ة. االمةك
 الفتػػػة دار )1996صػػػادؽ( كل ػػػةلة الطػػػةأليين زآػػػةاي معامل ػػػسك ن ال الػػػدل  كسػػػ ل الشفػػػل يةطػػػئة 

 مصة. القاهةةك العةيبك
 س راي. دمطقك مش عة )ك1989الةفالي( نعي  كاؼبدرسيك اؼبهين ال   يس 
 دمحم اػبػػػػالق ل ػػػػد الثالثػػػػةك األلفيػػػػة إً الثانيػػػػة األلفيػػػػة مػػػػ  اؼبدرسػػػػي اجملػػػػاؿ ن اال   اليػػػػة اػبدمػػػػة 

 مصة. القاهةةك كال  زلعك للةطة العصةلة اؼبت  ة )ك2007لفيفي(
 اعبػػػػػامعي اؼبت ػػػػػب )2006غ ػػػػػارم( سػػػػػبلمة دمحم ال علي يػػػػػةك اؼبؤس ػػػػػات ن اال   اليػػػػػة اػبدمػػػػػة 

 مصة. اإلستةدرلةك اغبدلثك
 اعبامعيػػػػػػػةك اؼبعةفػػػػػػػة دار )ك2002اليلػػػػػػػي( كفػػػػػػػاي الفتػػػػػػػةمك ال شػػػػػػػةؼ م ا هػػػػػػػة ن اعبامعػػػػػػػة دكر 

 مصة. اإلستةدرلةك
 أطةكاػة)ك 2008(زغيةة ن اؿك لؤلألةاي الدراسي ال يصيل للى لؤلسةة اال   الية الظةكؼ دكر 

 .اعباا ةك مةط رة غ  دآ  راه
 الت لت. اال   اليةك العلـ  ؾبلة )ك1989لشية( األ  سهاـ لؤلطفاؿك ال الدل  رلالة 
 ل ةافك أل كتك الةهضة دار)ك 1997(العي  م الةضب  ل دك اؼبةاهق ك الشفل سيت ل  ية. 
 ك الةهضػػة دار)ك 2001(العي ػػ م الػػةضب  ل ػػدك اؼبةاهػػق ك الشفػػل ن دراسػػة -الة ػػ  سػػيت ل  ية

 .ل ةافك أل كت
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 الت ػػػػػب مدلةلػػػػػة )ك1996الةفػػػػػالي( نعػػػػػي  ال تيػػػػػفك سػػػػػيت ل  ية ن دراسػػػػػة الةف ػػػػػية الصػػػػػية 
 س راي. دمطقك كّط اعبامعيةك

 ل ةاف. أل كتك ك)2001(ااةشاك الغاٌك الشفل لدل الدراسي ال  افق مطتل ك القي  صةاع 
 اؼب ػػ ة دار )ك2005فػػةج( ا ػػا ألػػ  اللشيػػف ل ػػد كالعطػػةل ك ال ااػػد القػػةف ن ال ػػدرلا طػػةؽ 

 االردف. ل افك كال  زلعك للةطة
 القاهةة. اؼبصةلةك االقبل  مت  ة )ك2005قةاكم( دمحم هدل كاجايسك يةطئ س الشفل 
 أطةكاػة ك)200( دمطػق ن ميدانيػة دراسػة -االألةػاي كربصيل لل يان  ال الدل  ربصيل ألا العبلقة 

 .  س رايك دمطق  امعة مةط رة غ  دآ  راه
  ل ػػػػافك كال  زلػػػػعك للةطػػػػة العلػػػػـ  دار )ك2004شػػػػةكخ( الػػػػدل  صػػػػبلح الرتألػػػػ مك اال   ػػػػاع للػػػػ 

 االردف.
  كللػي كطفػةك اسػعد للػي اال   اليػةك ككظيف ها اؼبدرسية الظاهةة ألة لة -اؼبدرسي اال   اع لل 

 ل ةاف. أل كتك كال  زلع كالةطة للدراسات اعبامعية اؼبؤس ة )ك2004الطهاب(  اس 
  غةلػػػب دار )ك2001مليفػػس( دمحم اللشيػػف كل ػػد هللاك ل ػػد سػػيد مع ػػا اال   ػػاليك الػػةفا للػػ 

 مصة. القاهةةك كال  زلعك كالةطة للش الة
  االردف. ل افك الثقافة دار مت ب)ك ت.د(الع يدم  اس  دمحم كيش يقايسك الرتأل م الةفا لل 
  االردفك ل افك الصفاي دار)ك ت.د(العةاُ اغب يد ل د اةافك الرتأل م الةفا لل. 
 دمطػق  امعػة ؾبلة ك)2000( األة الدل  نصةك لؤلألةاي األيسةلة ال ةطئة ط يعة ن اؼبؤثةة الع امل 

 س راي. دمطقك )ك16( ؾبلد )ك3العدد( كالرتأل لةك اإلن انية كالعلـ  لآلداب
 للةطػػػػة الثقافػػػػة دار)ك 1999(كيمػػػػةكف الظػػػػاهة دمحم زآػػػػةايك الرتأليػػػػة ن  كال قػػػػِ  القيػػػػاس م ػػػػادئ 

 .االردفك  ل افك كال  زلع
 7العدد( اؼبغةبك اؽببلؿك مش  لات الرتأل مك الةداي ؾبلة.( 
 ك ألغػداد  امعػة مش عػة)ك 1981(الغةػاـ اضبد كدمحم الاكألعي اعبليل ل دك الرتألية ن ال يث مةاهج

 .العةاؽ
 س راي. دمطقك ال  رلةك العامةك اؽبيئة )ك2010الط اس( لي ى األسةلةك الرتألية م س لة 
   ل ةاف. أل كتك العةأليةك الةهضة دار )ك1979الدس قي( آ اؿ كاؼبةاهقك للشفل الرتأل م الة 
 ادلالحق 

 )1اؼبليق(
 (اؼبةالة الةاألعة)طل ة ق   اللغة العةألية فقةات االس  ياف اؼب  هة إً
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 الفقةات ت
 ال قدلة

اد  إً نع 
 ما

 ال

    .ل الد م   ل االسةة العل ي للى الدراسة 1
    .لقةأ آ الن ااياانن ما ذبد أاد افةاد األسةة  2
    .دا  ان ما وبث  افةاد األسةة للى م اصلة الدراسة 3
    .لطيد افةاد األسةة أل ف ق  العل ي ن الدراسة 4
    .لطيد افةاد األسةة ل  األفةاد الةا يا لل يان  5
    .وبفاؾ أفةاد األسةة للى الدراسة ن ال يت 6
    .اؼبت  ة لس  ةارلةشدؾ افةاد األسةة للى مةا عة  7
    .لطجع  افةاد األسةة للى الفا دة العل ية م  م اقع االنرتنت 8
    .ربصل للى متافئة م  األسةة لةدما ي ف ؽ دراسيان  9
لف خة افةاد األسةة أل  لةدما يت ف م  الشل ة اؼب ف قا ن  10

 .الدراسة
   

للى م األعة  ي فة ل  األسةة االشياي اؼبادلة اليت ي الدؾ 11
 .الدراسة

   

    .ي فة ل  األسةة غةفة ماصة ؼبةا عة دركس  12
    .ي فة األسةة اعب  اؼببل   للدراسة 13
     .ل الدؾ افةاد األسةة للى ربض  دركس  14
    .ي فة ل  األسةة اؼبصادر العل ية إلقباز ال ا  ات ال ي ية 15
    .اػبص صيةيطجع  األسةة للى يلقي الدركس  16
لاكر افةاد األسةة ق    ن التلية لبلطبلع للى اؼب   ل  17

 .الدراسي ل 
   

لطجع  افةاد األسةة للى اقامة العبلقات اال   الية مع  18
 .اصدقا  

   

    .ي دمل األسةة ن ام يار األصدقاي 19
    .يةشدؾ األسةة أل جةب اصدقاي ال  ي 20
    .يةظي  اكقاي  الدراسية كغ هاي الدؾ األسةة ن  21
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 الفقةات ت
 ال قدلة

اد  إً نع 
 ما

 ال

    .ي فة ل  األسةة ما رب ا س أبكقات فةاغ  22
    .ي الدؾ األسةة ألقضاي أكقات فةاغ  ن ال يت ألطتل مةلح 23
    .يةشدؾ األسةة ألقضاي أكقات فةاغ  مارج ال يت 24
يةالج األسةة لةدما يقضي أكقات الفةاغ الش للة دكف الفا دة  25

 .مةها
   

    .رباس   األسةة لةدما ي قى اً كقت م أمة مارج ال يت 26
    .ل  خدـ أفةاد األسةة اؼبدح كالثةاي مع  27
    .يطجع األسةة ن مطارآ   ن االنطشة اؼبخ لفة 28
يقدـ األسةة الةصا ح كال   يهات البلزمة ل يقيق قباا   29

 .الدراسي
   

    .اؼب  لامات الدراسيةي فة األسةة ل  آل  30
    .ي األع األسةة ن ا ج االم ياانت لل  اد الدراسية 31

 
 اظباي ات ا

 م قع الع ل االس  اللقب العل ي
 آلية الرتألية االساسية/  امعة دايً اظباي آاظ  فةدم د. أ

 آلية الرتألية االساسية/  امعة دايً لادؿ ل د الةضب  نصيف أ. د
 آلية الرتألية االساسية/  امعة دايً اغب   ل د االم  اضبدل د  د. أ

 آلية الرتألية االساسية/  امعة دايً مث  لل اف اعبطع ي أ. د
 آلية الرتألية االساسية/  امعة دايً دمحم ل د ال هاب ل د اعب ار د. أ

 آلية الرتألية االساسية/  امعة دايً مة ر م در ل د التِة أ. د
 آلية الرتألية/ اؼبقداد/  امعة دايً  اس  دمحم للي ملف أ. د
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 اجلندرية وانعكاساته على استقرار األسرة تغَت األدوار
 دراسة ميدانية لعينة من األسر ادلنتقلة من ادلناطق الريفية إىل ادلناطق شبه احلضرية واحلضرية

 -اجلزاار–بوالية ايجل 
 

 الررش مجرد/ حي
 اعباا ة - امعة  يجل ق   لل  اال   اعك 

  عسكري فاطمة أ/
 اعباا ة - امعة  يجل ق   لل  اال   اعك 

 
 مقدمة:

سبثل األسةة ألةظة اؼب خصصا اؼبط غلا ن اقل لل  اال   اع كادة أساسية ن ال طتيل ال ةي م 
لل ج  عك كلعةؼ لةها أبهنا يضشلع للعدلد م  ال ظا ف ك األدكار ذات األنبية ال الغةك فلتل فةد م  

  الي اي  لألسةةك أك أفةادها أدكارا معيةة لقـ  إبقبازهاك ربدد ن الغالب م  الة ق الثقان ك اال 
قدراهت  اؼبخ لفةك كىب لف ي عا عبة ه  كأل اره  ك م  مبلؿ ال ةية العا ليةك أك وبددها اآللي لؤلألةاي 

ربدلد األدكار اعبةدرلة ألا األسة الةلفية ك األسة ش س اغبضةلة ك اغبضةلةك فالطا ع أف األسةة الةلفية 
ن الغالب أسةة أأل لس ذآ رلةك يقـ  ن مةيتااهتا للى يطجيع  لت ف يةآياها م  ها كب  ال آ ر كيع ي

كيتةلا ي امي ال آ رة ن اجمل  عك ن اا ي جس األسةة اغبضةلة ن م ار أمة ـب لف   هةايك يع ل 
م  مبللس غال ا للى ربقيق ال  اكم ألا اعبة ا ن ل لية ربدلدها لؤلدكار كال ظا ف اؼبةاطة هب اك  

ربةر اؼبةأة ك اس قبللي هاك م  ه ا اؼبةشلق اريتا االه  اـ ن ه ه ال رقة ال يثية ا ؿ آ ا يطجع فتةة 
م ألة ؽبا أنبي ها اػباصة م  ال  هة ال  سي ل  يةك يةي   أل  س ال يدلد لألدكار اعبةدرلة اليت سبارس 

ف ل  ؿب  ل دامل األسة اؼبة قلة م  الةلف إً اؼبةاطق ش س اغبضةلة ك اغبضةلةك كؿباكلة التط
ال غ ات الشار ة لليها كاذباهاهتا كيدالياهتا للى اس قةار األفةاد كاألسةة ل  ما. كل يقيق ه ا الغةض 
يض ةت الدراسة ؾب  لة ؿباكر أساسيةك ألدي لؼبلخص ال م يشةقةا فيس إً أه  ما كرد ن ال يثك مث 

س قةار األسةم ك لألدكار اعبةدرلةك آ ا اإلشتالية ك الفةضياتك ربدلد مفاهي  الدراسة ذات الصلة لال
ااكلةا اس عةاض ألعض الدراسات اليت سالديةا ن ألةاي اؼب ض ع كاليت لاعبت إشتالية األدكار اعبةدرلة 
اؼب ارسة دامل األسةةك أما اعبانب ال ش يقي للدراسة فقد ا زبصيصس لعةض العيةة كأداة صبع ال ياانتك 

 اؼب  صل إليهاك كان هت الدراسة خباسبة ك ي صيات ال يث. اؼبةهجك لةض كربليل الة ا ج
 :اإلشكالية -1



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 111 

لع ي االس قةار األسةم كاادا م  اؼب ض لات اليت يت  ي أنبية للغة للة  ة للدراسات      
ال  سي ل  ية ككاادا م  ألا األهداؼ اليت يع ل األسةة  اهدة للى ربقيقس كاغبفاظ لليس م  مبلؿ 

ؼب ارسات اؼب عددة كاؼبخ لفة ألفةادهاك ك ال م أص ح مهددا ألفعل ل امل كمعشيات أسةلة  الةطاطات كا
آث ة داملية ك مار يةك ايث اغبةاؾ اال   الي ك ل ليات االن قاؿ م  ن ق ثقان ؿبافظ كيقليدم 

  د إً ن ق ثقان أمة مةف ح كمعصةفك يفةز يدالياهتا اؼبخ لفة للى أفةاد األسةةك ال ل  أص ح ل
لدله  االا اس لل  ا د ألا ثقاف ا ـب لف ا ك ن إطار كضعية اس ثةا يةك يلامه  ن مةة كاادة 

ياكلة ال أقل  مع ال يئة الثقافية دبألضةكرة اغبفاظ للى اؼب ارسات اال   الية األصلية م   هةك ك 
ه األم ة م  مب  اؼب  ق لة كيق ل ال ل آيات اؼب ارسة ن إطارها م   هة أمةلك ايث زب لف ه 

األسةة األأل م اؼب  دك اليت ي اه  صبيع أطةافس ن اغبفاظ للى ه ا الة قك إً مب  األسةة الة كلة اليت 
هبد فيها األأل ل  أنف ه ا ؾبياف للى ؿباكلة اا  اي ه ا الة ق م  االم بلالت ك ال ط هاتك ايث 

لة ن م   ل ال ظا ف ك األدكار اؼب ارسة ك وب  ل نظةاي أف ييز فبارسات  دلدة دامل األسةة الة ك 
ام بلطهاك كآ ا ن م   ل العبلقات األسةلة القا  ة ألا أفةادها كن ن لية االيصاؿ ال ا د داملهاك 
ال م لت ف لةضة لل غ  ك ال عدلل ألفعل ال يئة الثقافية اعبدلدةك اليت ي اه  ن ألةكز لدة أشتاؿ 

اآللي كب  اافظة للى العدلد م  اؼب ارسات الةلفيةك كأل ل  هبد للصةاع دامل األسةة ألفعل اذباه 
األألةاي أنف ه  ألا ثقافة رلفية سا دة دامل األسةة ألفعل اآلليك ك ثقافة اضةلة لفرتض أف ي طتل ن 
ظل العيش ن اؼبةاطق اغبضةلة. وبدث ذل  ألفعل يغ  األدكار اعبةدرلة اؼبةاطة ألتل م  ال آة ك األنثى 

اليت آاف ل خ   كطار ال يئة الثقافية اؼب  ق لةك ايث يرتا ع ال لشة األأل لة اؼب ارسة ن األسةة اؼب  دةن إ
فيها القةار م  طةؼ األب أك م  طةؼ االأل  األآيك آ ا سبةح اؼبةأة هامطا م  اغبةلة  ك االس قبللية 

ايث ليز شتبل للعدالة ن ازباذ القةار ن ازباذ قةاراهتا اػباصة ك اؼب انبة آ ل  ن القةارات األسةلةك 
لؼبةاقطة ألا أفةاد األسةةك كال  اح ؽب  لؼبطارآة فيس ألغض الةظة ل   ة ه كآ ا ي غ  األدكار 
اؼب ارسة دامل األسةة لتل م  اعبة اك ك ل غ  مفهـ  الةقاألة ال ا د ن اؼبةاطق الةلفيةك ايث ل اه  

ليك ليص ح اصةا للى أفةاد األسةة فق  ض   اؼبةاطق اغبضةلةك فيس صبيع األطةاؼ دامل اجمل  ع ا
اليت يع ي ن قا مةف يا مقارنة لؼبةاطق الةلفية. ألةاي للى ه ا يةشلق الدراسة م  طةح ال  اؤؿ ا رم 

 ال اٌ: ما هي انعتاسات ال غ  ن األدكار اعبةدرلة للى اس قةار األسةةؤ.
يةدرج ربت ه ا ال  اؤؿ اؼبةآام ي اؤالت فةلية أمةلك كباكؿ م  مبلؽبا اإل األة للى     

 االس فهامات ال الية:  
 ما هي انعتاسات يةا ع ال لشة األأل لة للى ان  اي األفةاد إً اجملاؿ األسةمؤ. -
 ما هي انعتاسات مطارآة األألةاي ن ازباذ القةار للى العبلقات األسةلةؤ. -
 ا هي انعتاسات ل ل ك اس قبللية اؼبةأة للى ال  افق الاكا يؤ.م -
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 ما هي انعتاسات األدكار ال طارآية ألا اعبة ا للى الصةالات األسةلةؤ. -
 فرضيات البحث: -2
  الفرضية الرايسة: - 

 لؤدم ال غ  ن األدكار اعبةدرلة إً انعتاسات اهباألية للى االس قةار األسةم.      
 الفرضيات الفرعية: - 
 لؤدم يةا ع ال لشة األأل لة إً شع ر األفةاد لالن  اي إً اجملاؿ األسةم.  -1
 يؤدم مطارآة األألةاي ن ازباذ القةار إً ي طيد العبلقات األسةلة. -2
 لؤدم ل ل ك اس قبللية اؼبةأة إً ال  افق الاكا ي. -3
 يؤدم األدكار ال طارآية ألا اعبة ا إً اغبد م  الصةالات األسةلة.        -4
 :لدراسةاألساسية لفاهيم ادل -3
 :   التغَت االاتماعيمفهوم  -1

مضافة ل   مبلؽبا ماج ؾب  لة م  الطةكط أك اؼبةاال  -ل لية قي ة»أبنس  :  "مسلسر" لعةفس       
)1(«.فعبل ادكث يغ  ا   الي معالرتيب للى ذل   للى ال  اٌ ق ل أف  

ال غ  اال   الي ن العاي اغبدلث لة ج ل  » :ن يعةلفة إً أف" دانييل بيل"م   ان س ل جس         
ال  ية ألا ؾباالت ثبلثة لل اقع اال   الي لع ل آل مةها كفقا ؼب ادئ ـب لفة ك ل يةؾ لذباه أهداؼ 

 . ) 2(«  ك الصةالة كاالق صاد)ك ك الة ق ال ياسي ك الثقافةال ةاي ال تة قةاطي (العل م  الةة:
ه  ال ي ؿ ال م لشةأ للى ال ةاي »آ ا لبلص ن يعةلف يمة إً أف ال غ  اال   الي:          

  )3(«.اال   الي ن ال ظا ف ك القي  ك األدكار اال   الية مبلؿ فرتة ؿبددة م  الام 
نقصد لل غ  اال   الي ن حبثةا ذل  ال غ  ال م ادث للى م   ل األدكار  التعريف اإلارااي:

 االن قاؿ إً اؼبدلةة.ل لية اعبةدرلة اؼب ارسة ن اؼبةاطق الةلفيةك ك يغ ت ألفعل الام  أثةاي 
 مفهوم اجلندر:  -2

 . )4( «.ن ق م  اؼب ارسات اال   الية»أبنس:  "وارتون أس "أمي لعةفس

                                                           

)- م س لة لل  اال   اعك   ردكف مارشاؿك يةصبة دمحم اعب هةمك اجمللا األللى للثقافةك اجمللد األكؿك ط2ك ني ل رؾك 2007ك ص 
388. 1 

  2 .389اؼبة ع نف سك ص -) 
  3)- ال تة ل  يا ك ال غ  اال   اليك ال يد رشاد غةي ك دار اؼبعةفة اعبامعيةك اإلستةدرلةك 2008ك ص 24. 

كاري فك يةصبة هاُ طبياك أضبد ل دهك اؼبةآا الق مي للرتصبةك القاهةةك ك ايبي اس لل  ا   اع الة عك مقدمة ن الةظةلة ك ال يث -)4
   .23ك  ص 2014
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لط  إً يل  ال ل آيات اليت ربدد األفةاد لل  اره  ذآ را أك إاناث ن سياقات » ه  آ ل  ك       
 )1(«.ا   الية ك ثقافية معيةة

العبلقات ك األدكار اال   الية ك القي  اليت وبددها اجمل  ع لتل »ك لط  الة ع اال   الي إً:        
دكار كالعبلقات ك القي  كفقا ل غ  الاماف ك اؼبتاف ك م  اعبة ا (الة اي ك الة اؿ). ي غ  ه ه األ

ك يطاألتها مع العبلقات اال   الية األمةل مثل الدل ك الش قة اال   اليةك    ذل  ل داملها
 )2(.«ؽالعة 

ن ه ه الدراسة يل  ال ل آيات ك ال صةفات  قصد للة ع اال   الي (اعبةدر)ل: التعريف اإلارااي
 ا ب  ة س. آبلكاألسةة  اليت لقـ  هبا أفةاد

 :مفهوم األدوار اجلندرية -3
هي يل  األدكار اال   الية » ا ب م ةد مفاهي  ك مصشليات الة ع اال   الي للي نيفي :       

اليت وبددها اجمل  ع ك الثقافة لتل م  الة اي ك الة اؿ للى أساس قي  ك ض األ  ك يص رات اجمل  ع 
ال آة كاألنثىك كقدراهت ا ك اس عدادنبا كما لليق ألتل كااد مةه ا ا ب لش يعة آل م  الة ل كاؼبةأةك 

     )3(«.ي قعات اجمل  ع
فاألدكار اال   الية للجة ا يةي   دب اقعه  اال   الية اددة ن » ":ابرسونز" حب ب        

ال ق ي  اال   الي للع ل ال م لعشيةا ـبششا للة  لة ك ال آ رلة ال م ن عل س م  مبلؿ ل لية 
 )4(«.االم بلط اال   اليك كا  س فالة اي ل  ة ف أدكارا يع  لة ألية ا ل    الة اؿ أدكارا ذرا عية

األدكار اعبةدرلة هي يل  األدكار اليت لقـ  هبا أفةاد األسةة آل ا ب  ة س ك اإلارااي:  التعريف
اليت اآ    ها م  طةؼ األسةة ك االلدكل  يا اال   الية ك اليت يغ ت ألفعل ان قاؿ األسة م  الةلف 

ةأة هامطا أآي م  كيط ل يةا ع الةقاألة األسةلةك مطارآة األألةاي ن ازباذ القةارك مةح اؼب إً اؼبدلةة
 اغبةلةك األدكار ال طارآية ألا اعبة ا...

 : األسرةمفهوم  -4
ال  ين ك  أكلةي ش ف ألةكاأل  الاكاج ك الدـ  األشخاصصبالة م  » أبهنا: "لوك" ك براس"لعةفها        

ك  األخك األبك  األـدكار الاكج ك الاك ةك أن ادكد  األمةلعيط ف معيطة كاادة ك ل فالل ف آل مع 
 )1(«.ك لطتل ف ثقافة مطرتآة  كاألمت

                                                           

  1)- لل  اال   اع اؼبفاهي  األساسيةك   ف ست تك يةصبة دمحم لث افك الط تة العةألية لؤلحباث ك الةطة ك أل كتك 2009ك ص 397.
ك ثةاي هطاـ ك قباح مةص رك اؼبةآا الرتأل م لل ي ث ك اإلمباي اال   الي ن ال علي دليل يدرليب لل عل ات ك اؼبعل ا ا ؿ قضااي الة ع  -)2

  .16ك ص 2012ك أل كتك 
  3)- ـسةد مفاهي  ك مصشليات الة ع اال   اليك اؼب ادرة الفل شيةية ل ع يق اغب ار العاؼبي كالديبقةاطيةك مف اح القدسك 2006كص10.

  398.4  ف ست تك مة ع ساألقك ص  -)
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 أك أطفاؽب ام  الاكج ك الاك ة ك  ي ألفراألشة ا   الية » :أبهنا "نيمكوف"ك  "أاربنلعةفها        
ك ك قد ي  ع أطفاؽبازك ة دبفةدها مع  أك أطفالسم  زكج دبفةده مع  األسةةك آ ا قد ي ت ف أطفاؿألدكف 
لت ن ا مطرتآا ن معيطة كاادة مع  أفللى  األقاربك ألعض  األافادك  األ دادحبيث يض   األسةة

 )2(«األطفاؿ.ك   الاكج ك الاك ة
صبالة م  األفةادك لعيط ف  لل  ارها ا ي ظيف مفهـ  األسةة ن ه ه الدراسةالتعريف اإلارااي : 

األألةاي ك ألعض أفةاد ربت سقف كاادك ذب عه  راألشة الاكاج ك الدـ ك ي طتل م  األب ك األـ ك 
 األسةة اؼب  دةك  ال ل  ان قل ا م  اؼبةاطق الةلفية إً اؼبةاطق ش س اغبضةلة ك اغبضةلة .

 مفهوم االستقرار األسري : -5
الة يجة االهباألية لل فالل ال لي  ألا أطةاؼ األسةةك ك ه  »" أبنس: أبو سكينةك  حقييعةفس "       

األطةاؼك لتي ي يدد الق الد ال لي ة لل عامل اؼب  ادؿ ألا أفةاد  ن يجة ط يعية عبهد ل  لس صبيع
األسةة... ك ه  م   ل العبلقات اال   الية ك الرتاأل  ألا األفةاد ال ل  لعيط ف دامل أسةة كاادة ك 

ال عامل مع األكضاع اال   الية ك ما لةي   هبا م  أكضاع اق صادلة ك صيية ك ك قدرهت  للى ال تيف 
 )3(«معيطية. يةأل لة ك
االس قةار األسةم يبثل العبلقة الاك ية ال لي ة اليت ربظى ألقدر لاؿ م  ال خشي  ال الي »ك        

ال م يةالى فيس الفةدلة ك ال تامل ن أداي األدكار ل يدلد آيفية رب ل اؼب ؤكليات ك ال ا  ات ك مدل 
 )4(«ال تيف مع اؼب غ ات.القدرة للى م ا ه ها مع مةالاة الديبقةاطية ك اؼبةكنة ك 

لقصد لالس قةار األسةم ك  د لبلقات مة ج ة ألا األفةاد اؼبت ن ف لؤلسةةك التعريف اإلارااي: 
ال أقل  مع اؼب غ ات الداملية ي يدد م  مبلؽبا األدكار اؼبةاطة ألتل م  ال آة ك األنثىك لةالى فيها 

ألسةمك العبلقات األسةلةك ال  افق الاكا يك الصةالات اػبار ية لؤلسةة ك لط ل: االن  اي إً اجملاؿ اك 
 األسةلة.

 
 الدراسات السابقة: -4
أزمة اذلوية اجلنسية لدى الشباب اجلزااري و انعكاساهتا على التقمص السوي  فضيلة حلمر، -1

 : )1(-دراسة ميدانية–لألدوار األبوية 
                                                                                                                                                                      

  1)- قام س لل  اال   اعك دمحم لاطف غيثك دار اؼبعةفة اعبامعيةك اإلستةدرلةك 2006ك ص 158 .
  2)- لل  ا   اع الاكاج ك األسةةك إ بلؿ إظباليل ال يك مت  ة االقبل  مصةلةك القاهةةك 2013ك ص 22.

ك ني اؿ فيصل ل د اغب يد دمحم لشيةك نقبل ل  دراسة مقارنة اذباه رلت األسة كب  أتثيث ك ية يق اؼبةاؿ ك لبلق س لالس قةار األسةمك -)3
  J.Agric. econom.and social sci . mansoura univ .vol.6(6) 2015. P 958 أأل  ستيةةك 

نفا اؼبة عك نفا الصفية . -) 4  
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ق ل مةالة الةشد  ال أزمة اؽب لة اعبة يةكأنبية  اريتا انطغاؿ ال ااثة ن ه ه الدراسة ا ؿ     
ا ؿ أه  مظاهةها دامل اجمل  عك ك مدل أتثة الط اب لؼبفاهي  ك األدكار اعبة ية العاؼبية اؼب تةك ك 

اعبدلدةك ك آيف يةعتا للى م  ق ل ام ياراهت  الاك ية ك يق صه  لؤلدكار األأل لةك قامت ال ااثة 
طال اك م جلا جبامعة دمحم ميضةك 120قصدلة مت نة م   ألدراسة ميدانية مشلت ليةة لط ا ية

سةةك ك ال  دت للى اؼبةهج االس تطان لس خداـ اؼبقياس  21ال ي عدل أل اره   -اعباا ة-أل تةة
اؼب ض لي لةيب اؽب لةك كي صلت ن ن ا ج  دراس ها إً لدـ ك  د يفاق  الزمة اؽب لة اعبة ية لدل أفةاد 

زمة ه لة إال أهنا ال يع د للدر ة األًك إً أزمة ه لة  ة ية ألل ي  زع للى أألعاد العيةةك كألةغ  ك  د أ
اؼبقياس ألطتل ـب لفك ك مطتلة ربدلد الدكر اعبة ي   كربدلد طةلقة ال عامل مع اعبةا األمة ال 

 يبت  ال  ارها اؼبطتلة الة ي ية اؼب    ة ن ألقاي الط اب ن ري ة األزمة ك ال عليق.
و طروب مجال البدور، األدوار اجلندرية اليت يكتسبها الشباب يف األسرة  دمحم اخلاروفأمل  -2

 : )2(-دراسة ميدانية يف مدينة الطفيلة- األردنية
هدفت الدراسة إً ال عةؼ للى األدكار اعبةدرلة اليت لت   ها الط اب ن األسةة األردنيةك م      

إلانث ن الةطاطات ك القةارات األسةلةك ك مدل ك  د مبلؿ ال عةؼ للى مدل مطارآة ال آ ر ك ا
ا ار ألا ال آ ر ك اإلانث ك كالدله  ن اؼب اضيع اػباصة للط ابك ك أثة اػبصا ص الديب غةافية ك 
اال   الية ك االق صادلة لؤلسةة للى اآ  اب األدكار اعبةدرلة لل آ ر ك اإلانث ن األسةةك ل يدد 

) ن 10-9-8آ ر ك اإلانث اؼبل يقا لؼبدارس اغبت مية ن الصف ؼ (ؾب  ع ال يث ن صبيع ال  
م  ؾب  ع ال يث ك  %50مدلةة الشفيلة. أ ةلت الدراسة اؼبيدانية للى ليةة لط ا ية ط قية سبثل 

طال ة)ك آ ا ا ي ظيف اؼبةهجا ال صفي ك  424طالبك  413طال ا كطال ة ( 837ي طتل م  
لليص ؿ للى اإلاصايات ال صفية للخصا ص spss اإلاصا ي ال يليلي كألةانمج ال يليل 

 الديب غةافية كاال   الية كاالق صادلةك ي صل ال ااثاف ن دراس ه ا إً لدة ن ا ج لفيد أنبها دبا للي: 
م ؤكلية نفقات ال ل  د فةكؽ  ةدرلة ألا آبل اعبة ا ن م ؤكلية القياـ لألل اؿ اؼبةاليةك ك    

األطفاؿك ألية ا ي  د فةكؽ  ةدرلة ألا آبل اعبة ا ن م ؤكلية ازباذ الفةار الةها ي ن  رلالةاألسةة  ك 
األسةةك ك ن مةح فةصة اؼبطارآة ن ازباذ القةارات األسةلةك لدـ ك  د فةكؽ  ةدرلة ألا آبل اعبة ا 

ك ك اػبصا ص ن ال  ح لألسةار اػباصةك  ك مةح ال الدل  للط اب فةصة اؼبطارآة ن ألعض األل اؿ
 الديب غةافية ك االق صادلة ك اال   الية لؤلسةة يؤثة للى األدكار اعبةدرلة للجة ا دامل األسةة .

                                                                                                                                                                      
لة"ك ك ؾبلة ال غ  اال   اليك العدد "ازمة اؽب لة اعبة ية لدم الط اب اعباا ةم ك انعتاساهتا للى ال ق ص ال  م لؤلدكار األأل   -)1

 .  2017الثاُك فيفةم 
رك "االدكار اعبةدرلة اليت لت   ها الط اب ن األسةة األردنيةك دراسة ميدانية ن مدلةة الشفيلة "ك أمل دمحم اػباركؼك طةكب صباؿ ال دك -)2

  . 2006ك 3ك العدد 33دراساتك العلـ  اإلن انية ك اال   اليةك اجمللد 
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الدراسات مدل مة م  طةؼ ألةانمج دل   :العوامل اليت تشكل اجلندرية ك2010 آخرونك  علي -3
 : )cida()1(-ال آالة التةدلة لل ة ية الدكلية -م ادرات يتافؤ الفةص

ك كاضعي اليامج ك اغب بلت  اؼبةأةي ف  ال ياانت لل ه  ا ألدراسات  إً اتهدفت ه ه الدراس    
آ ية ك آيفية ك مةهجية   أدكاتك ايث ا اس خداـ اؼبةأةيغي  ال   هات ال ل ية ذباه  إًاليت ي عى 

 اجمل  ع األردُك ذل  لل  الدة للى ي ضيح ك يف   الع امل اليت يطتل أدكار ال آ ر ك اإلانث ن
مشلت ه ه األدكات: االس  يافك اعب الات اؼبةآالةك اؼبقاألبلت اؼبتثفة. آ ا يض   االس  ياف لددا م  
ااكر الة ي ية اليت ل دت إً قياس ال   هات ك ال ل آيات لدل األفةاد ذباه األدكار اؼبةي شة للة ع 

م تةاك ا ام ياره لط ا يا لل عاكف مع دا ةة  3000ا يش يق االس  ياف للى  كgenderاال   الي 
اإلاصايات العامةك آ ا ا ام يار صبالات مةآاة سبثل ـب لف الطةا ح اال   الية (اغبضةك الةلفك 
ال ادلة). ملصت الدراسة إً أتآيد اس  ةار الص ر الة شية ألدكار ال آ ر ك اإلانثك كذل  ألةغ  

مؤشةات يغ  ن ـب لف اجملاالتك ايث ان هت الة ا ج ن ه ا الطأف إً التطف ل  هي ةة  ك  د
الة ل ن ازباذ القةارات األسةلةك للةغ  م  أف أآثة م  ثبلثة أرلع اؼب  جي ا لع قدكف لف اؼبةأة 

ؾ أتليدا آ  ا لع ل العاملة لص ح ؽبا دكر آ  ا ن ازباذ القةارات ن اؼبةاؿك آ ا أفادت ألضا أبف هةا
اؼبةأة ألةغ  ك  د قي د ربد م  اةل هاك ي علق ألش يعة ل لهاك ف عظ  اؼب  جي ا ألدكا ل ل اؼبةأة ن 
مةاصب قيادلةك ك هةاؾ أتليدا آ  ا لل ج  ع ن اغبد م  يفعيل دكر اؼبةأةك إضافة إً العادات ك 

اؼبةأةك للةغ  م  ك  د االس عداد لدل ال آ ر  ال قاليد اال   الية اليت ي اه  ن رس  ص رة سل ية ل 
ل غي  الص ر الة شية ألدكار اؼبةأة م  مبلؿ مطارآ ها ن القياـ ألعدد م  األدكار اليت لعارضها اجمل  عك 
أما في ا ل علق ألدر ة أتليد ل ل اؼبةأة ض   مصا ص معيةةك فقد آطفت الة ا ج أبف غال ية 

ةك العاليك اؼبشلقة كآ ا اؼب اك ة اليت ليا ؽبا أطفاؿ ألة ب يةاكات ما اؼب  جي ا لؤلدكف ل ل األرمل
 .%82-%81ألا 

م  ثبلثة ؾب  عات ؿبلية ن  امةأة 340  أف إً : أشارت)2(sultana 2010 )( سلطانة -4
 ةدرلة يقليدلة يعشي  إلدل ل  يا إي اع إًمعظ  الة اي الةلفيات ن ألةغبلدلش يبل   أفألةغبلدلشك ي ا 

ايث  كن معظ  اجملاالت (اؼبدرسة ك ال يت ك س ؽ الع ل ك اجمل  ع) األن ثةلل آ رة للى  األكل لة
 أألةايه الة اي لفضل  يعلي   أفك ي ا األألةاين يعلي   الة  لة األلدل ل  يارآات الدراسة للى دكر 

صل  للى نفا الفةصة اليت وبصل لليها ال وب اإلانثللة يجة فاف ك ك اإلانثال آ ر للى ا اب 

                                                           
 "اؼبطتبلت اعبةدرلة لل ةأة اؼبعيلة لؤلسةة ن ؿبافظة لجل ف"ك انداي إألةاهي  اياصاتك اةاف إألةاهي  الاغل ؿك اجمللة األردنية للعلـ -)1

 .148ك  147ك ص ص 2016ك 2ك العدد 9اال   اليةك اجمللد 
 .148انداي إ ألةاهي  اياصاتك اةاف إألةاهي  الاغل ؿك اؼبة ع نف سك ص  -)2
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 لؤللدل ل  يا إن ا ها إلادةك  اؼبةأةضد  اؼبةأةما لدؿ للى ربيا  كال آ ر ن اآ  اب اؼبهارة ك اؼبعةفة
 ال آ رلة. األأل لة

مةها  ي فق الدراسة اغبالية مع الدراسات ال األقة ن م ض ع ال يثك ايث يشةؽ آبلالتعليق: 
إً األدكار اعبةدرلة اؼب ارسة م  طةؼ أفةاد األسةة ذآ را ك إاناث إال أف الدراسة اغبالية زب لف معها ن 

 العيةةك ايث ق ةا ن 
دراس ةا لل  اد ليةة قصدلة مشلت األفةاد اؼبة قلا م  الةلف إً اؼبدلةة ك أل  س ال يدلد اآللي ك 

 األمهات.
 بة ادليدانية:البناء ادلنهجي للمقار  -5
ا ام يار ليةة الدراسة ألشةلقة قصدلةك كاريتا االم يار ربدلدا للى األفةاد   عينة الدراسة: -5/1

اؼبة قلا م  اؼبةاطق الةلفية إً اؼبةاطق ش س اغبضةلة كاغبضةلة أل اللة  يجلكاعباا ةك كألل  اج  العيةة 
 فةدا (ذآ را كإاناث).  60

 خصااص العينة: -5/2
مفةدة أنثى  26)ك ك%50,9فةدا ذآةا ( 27ي طتل ليةة الدراسة للى ال  اٌ م   اجلنس: -

)49,10% .( 
سةة) ن  ة 60-51ل  زع أفةاد العيةة ال يثية للى أرألع فئات ل ةلةك سبثل الفئة ( السن: -
سةة) 60سةة) ك(أآثة م  50-40يليها الفئ ا الع ةل ا ( فةداك 25م  العيةة دبج  ع  47,2٪

أفةاد)ك ن اا يرتا ع ن  ة سبثيل الفئة الع ةلة (أقل  10-%18,9ألةفا ن  ة ال  ثيل كلدد األفةاد (
) ل  ربدلد الفئة ٪05,7-أفةاد 03أفةاد. ألية ا ام ةع ( 05كدبج  ع  ٪09,4سةة) إً  40م  

 الع ةلة اليت لة   ف إليهاك ألس اب قبهلها. 
 13-%24,5ىب لف أفةاد العيةة م  ايث م   ايهت  ال علي يةك فأغل ه  ( ادلستوى التعليمي: -

فةدا)ك ن اا  12-%22,6فةدا) ذككا م   ل م  س ك ك أللغت ن  ة األمية ن كس  العيةة (
فةدا). كللعتا ن جل 11-%20,8يةخفض هده األرقاـ للة  ة ل كم اؼب   ل االأل دا ي إً (

أفةاد) للة  ة  6-%11.3اؼب   ايت اؼب قدمةك إذ أللغت للى ال  اٌ (يةا عا ؿب  سا للة  ة ل كم 
أفةاد) للة  ة لل علي  العاٌك نفا ه ه الة  ة األم ة ن جلها  5-%9.4لل    ل الثان م ك (

) ل  م   اه ال علي ي. ه ه %1.9للة  ة لل علي  القةيُك ن اا ي لتطف لةا م ي اث كاادا (
  مها أبف أفةاد العيةة ن غال ي ه  أميا أك ن أا   اغباالت ذككا م   ايت يعلي ية األرقاـ ي اي ن ل

: وب ل الًتتي  يف االسرة - م دنيةك ك ذل  لعتا إً اد ما ط يعة اؼب ارسات ال ا دة ن أسةه .
فةاد فةدا) الرتييب اؼب  س  ض   أفةاد األسةةك لليه  األ 27-%50,9غال ية أفةاد العيةة ال يثية (
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فةدا) م  ؾب  ع العيةةك ألية ا ألل  لدد اؼب  ج أل ف األصغة سةا  16-%30,2األآي سةاك كيبثل ف (
) يةيي س ن األسةة. %1.9) م  العيةةك ن اا ي ل ضح فةدا كاادا م  العيةة (٪17,9-أفةاد 09(

ةأل ل  الضغ طات العا ليةك كيفيد ه ه األرقاـ ض ةيا أبف األغل ية اؼبشلقة م  اؼب ي ثا آان ا ن  يا دب
اليت غال ا ما ي   معالط ها ألطتل أآي م  طةؼ األفةاد األآي سةاك حبت  الظةكؼ ال  سي اق صادلة 

 للعا لة.      
ي فاكت فرتات االن قاؿ إً اؼبدلةة ألطتل لرز ألا أفةاد العيةةك ايث ألل  لدد  سنة االنتقال: - 

ك ألية ا ي %83  فةدا كألة  ة سبثيل يقدر  44سةة) 15ة زمةية يف ؽ (ال ل  ان قل ا م  إً اؼبدلةة ؼبد
أفةاد)ك ن  3-٪5,7سة ات) ن  ة ( 5إً  1ل جاكز لدد ال ل  ان قل ا لفرتة زمةية يرتاكح ما ألا (

سة ات) كما ألا  10اً  6اا يةخفض ن  ة اؼبة قلا مة  فرتات زمةية يرتاكح للى ال  اٌ ما ألا (
كدبج  ع فةدل  اثةا لتل مةه اك آ ا ن جل نفا ه ه الة  ة كلدد  %3.8سةة) إً  15اً  11(

األفةاد للة  ة لل   ةعا ل  ربدلد فرتة ان قاؽب . ه ه األرقاـ لفرتض أف ي اي ن دالل ها أل ق لض ال   
ف االن قاؿ م  األرايؼ العا لية ال قليدلة كأل غ ات ن لية كمل  سة ن أمباط اؼب ارسة األسةلةك للةظة إً أ

 كب  اؼبدف يب د لدل غال يه  اؼبشلقة لفرتة زمةية مع ية. 
 أداة مجع البياانت: -5/3
كسبثل األداة األساسية اليت ا ال  ادها ن ل لية صبع ال ياانت اػباصة للدراسةك  االستمارة:  -

اس  عاد كاادة مةها لعدـ اس يفا ها اس  ارةػك كا  54فةداك اسرت عةا مةها  60كقد ق ةا أل  زلعها للى 
 لطةكط االس  ياف.

 منهج الدراسة: -5/4
ال  دت الدراسة للى اؼبةهج ال صفي ال يليلي كا ي ظيفس ألقصد كصف ك ربليل اؼبعشيات     

 األميلقيةك اليت سةياكؿ اس عةاضها كقةايهتا ربليليا ض   اعبداكؿ اإلاصا ية ال الية:
 الدراسة:عرض و ربليل نتااج  -6
 عرض و ربليل نتااج الفرضية األوىل: -6/1

 

 «01اجلدول رقم »
 االذبا  ضلو منح حرية التصرف ألفراد األسرة وعالقته ابألفراد ادلعربون أكينر عن أراءهم

 اعبةا        
 اجمل  ع ال إ األة ذآ ر + إانث إانث ذآ ر االذباهات
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 دا  ا
5       

33.33 % 
1         
6.66% 

9             
60% - 

15         
100% 

 أاياان
15       
39.47% 

9          
23.63% 

12        
31.57% 

2          
5.26% 

38        
100% 

      20 اجمل  ع
37.73% 

10      
18.86% 

21       
39.62% 

2           
3.77% 

53         
%100 

        

 ألفةادالعيةة ل  ي ف ؾب  ع كادات م   %39.62يفيد الة ا ج العامة للدراسة اؼبيدانية أبف         
ل آ ر فق ك ا عبةا أل ل    ل  ي ففب %37.73مقاألل ك رايه ي) لل ع   ل  ا ك إاناث(ذآ ر األسةة 

ة ا ج ن . كي اي ه ه ال%18.86ادكد  أل ل  عبةا اإلانثن اا ي ي جاكز ن  ة م  ل  ي ف 
 انب مةها لؼب اكاة كلدـ ال  ييا ك ألعدـ مصادرة اةلة الةأمك غ  أهنا يؤآد ن  ان ها اآلمة أبف 
األنثى اليااؿ زبضع لل صالة كأهنا ال سبارس اقها الش يعي ن ال ع   ل  رألها الطخصي حبةلة مشلقة 

 ن ألعض األسة.
اةلة يبةي ف العيةة ال ل   أفةاد) م  أفةاد 9-%60( أبفبلاظ ل كفي ا ىبص الة ا ج اعبا ية       

ك أرايه ) لل ع   ل  ا ك إاناثللجة ا (ذآ ر لؼب ازاة ك ل  ي ف األسةة ألطتل دا   ألفةادال صةؼ 
هامطا م  اغبةلة ن   ك ايث يبةياهناألألةاين ال عامل مع  أآثة ديبقةاطية كأآثة مةكنة أص يافال الدل  

ك ن الطأف العا لي آ ل ك لعين ذل  أف هةاؾ ي  ها كب  االلرتاؼ  ك ألل اصةاػب أم ره ال صةؼ ن 
لؤلألةاي لغبق ن ال ع   ل  أرايه  كانطغاالهت  ألغض الةظة ل  ام بلفاهت  اعبة ية ك ال  اح ؽب   

سةة)   15آ ل  لزباذ ألعض القةاراتك فاالن قاؿ م  الةلف إً اؼبدلةة ؼبدة زمةية ط للة (أآثة م  
 ي آافيا ل غي  ذهةيات األفةاد ك سل آياهت ك ه ا للى مبلؼ ما آاف سا دا ن اؼبةاطق الةلفيةك ايث لع

سبةح لس  تي لت  ل  ح لؤلألةاي لل ع   ل  يرا ه ك لدا ال آ ر مةه ك مص صا االأل  األآي ال م آان
فةدا) 15-%39.47أبف ( اغبةلة ك ال لشة ن ال صةؼ ن صبيع القضاايك ن اؼبقاألل يتطف اؼبعشيات

فب  يبةي ف اةلة ال صةؼ ألفةاد األسةة ن ألعض األايافك ل  ي ف لؼب ازاة لل آ ر فق  لل ع   ل  
يرا ه ك دبا معةاه أف ألعض أفةاد العيةة ال زال ا ؿبافظا للى الثقافة الةلفية القا  ة للى ال  يياك يبةح فيها 

 ضشهد اؼبةأة ة كيصادر اق قها.  ال آة اةلة ال ع   ك ال صةؼ ن اا ي
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«02اجلدول رقم »  
 امتالك حرية التصرف و عالقته أبسباب منح حرية التعبَت ألفراد األسرة

األس اب       
 اجمل  ع ال إ األة أمةل ا   الية رقاألية اؼب اكاة نف ية شخصية ؿب  ل اإل األة

         2 نع 
6.66% 

6         
20 % 

8         
26.66% 

4        
13.33% 

10        
33.33% 

30       
100% 

 ال
3          

13.63% 
4      

18.18% 
1       

%4.54 
1       
4.54% 

13     
59.09% 

28        
100% 

 - - ال إ األة
1         
100% - - 

1         
100% 

 اجمل  ع
5         
9.43% 

10       
18.86% 

10       
18.86% 

5         
9.43% 

23     
43.39% 

53       
100% 

           

فةدا) م  ؾب  ع كادات العيةة ي ل ضي ا  23-%43.39نبلاظ م  مبلؿ اعبدكؿ أف (       
) مةه  للى أف األس اب %18.86أس اب ظبااه  ألفةاد األسةة لل ع   ل  أرايه ك لؼب ازاة ل فق (

ا   الية رقاألية م   هة ك ذات لبلقة دب دأ اؼب اكاة م  اليت يدفعه  إً ذل  ذات طاألع مادكجك 
  هة أمةل.

-%100في ا ىبص لبلقة االري اط ال  يبك أفادت الدراسة ن ن ا جها اعبا ية أبف فةدا كاادا (       
 فةد) ي  1

لتطف في ا إذا آاف يب ل  ساألقا اةلة ال صةؼ م  لدمها أكضح ن ال قت ذايس أبف ظبااس ألفةاد 
أسةيس لل ع   ل  يرا ه  لة ع ألس اب ا   الية رقاأليةك ايث أف األسةة ن ال األق (األسةة الةلفية)  

ل  العا ليةك ايث  آانت أسةة فب دة ال ل  ح فيها ألفةاد العا لة لل صةؼ ن األم ر الطخصية ك آ 
آانت ال لشة فيها م  ارثة ألطتل ل  دم م  اعبد إً األب إً االأل  األآي...ك فييف ال آ ر ي 
يت  لدله  اةلة ال صةؼ اؼبشلقةك آ ا أف اغبق ن ال ع   ل  الةأم ي لت  م ااا للج يعك فالفةد   

شةك فاآللي ال ل  ي سبةح ؽب  ساألقا آ ا ل  خلص آاف لقـ  لألل اؿ اؼب آلة إليس م  طةؼ مال  ال ل
اةلة ال صةؼ ك إألداي الةأم ن أسةه ك وباكل ف القشع مع مب  اغبياة الةلفية ال قليدلة كال   ن اذباه 
يتةلا ثقافة لا لية مغالةةك م  مبلؿ اغبةص للى مةح أألةايه  هامطا م  اغبةلة ن ال ع   ل  

ةي شة حبياهت  الطخصيةك كلل اٌ لض اف لدـ كق له  ن يرايه ك ألقصد ال عةؼ للى مطتبلهت  اؼب
اػبشأ كؼبةعه  م  أشتاؿ الفطل ا  لةك كلػبص ص  ةا اإلانثك ن اؼبقاألل يفيد اؼبعشيات ال اقعية 
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م  ؾب  ع كادات العيةة ال ل  آانت يصادر اةل ه  ن ال صةؼ ساألقاك لطرتآ ف  %59,09أبف 
ا ل  ي ضيح أس اب ظبااه  ألفةاد أسةه  لل ع   ل  يرا ه ك ففي الغالب لؼب ازاة ن االم ةاع صبالي

ل جس أفةاد العيةة اذباها سل يا ن ال عامل مع أألةا ه ك ايث ل   يش يق نفا أمباط ال ةطئة اال   الية 
ؾ اةلة ال األقة م  مبلؿ يتةارها ك إلادة إن ا هاك ألل كسبدلدها إً اغبياة اػباصة لألألةايك فعدـ ام بل

ال صةؼ كال ع   ل  الةأم الطخصي ل اي ألفقداف األفةاد غبق قه  الش يعية األساسية ن ظل أسةة 
أأل لة لت ف فيها القةار أليد األبك كاالذباه كب  االم ةاع ل  اإل األة لة  ل  إمفاي ألعض اغبقا ق قد 

أف األفةاد ال ل  ي يبارس ا  لع يها األفةاد م  أسةار األسةة ك مص صياهتاك كقد لة ع ذل  ألضا إً
 اةايهت  الطخصية ساألقاك وب  ل يليا أال يبةي هنا ألألةا ه .

 
«03اجلدول رقم »  

 أفراد األسرة الذين سبنح ذلم حرية التصرف و عالقته دبيل أحد األفراد إىل العزلة
ؿب  ل اإل األة         

األفةاد    
 اجمل  ع ال نع 

 الاكج(ة)
5           

22.72% 
17       
77.27% 

22                  
100% 

 ال آ ر
10        
76.92% 

3          
23.07% 

13                
100% 

          3 الاكج(ة) + ال آ ر
  60% 

2             
40% 

5                     
%100 

 ال آ ر+ اإلانث
1           
25% 

3                   
75% 

4              
100% 

 الاكج(ة) + األألةاي
2           

33.33% 
4          

66.66% 
6                

%100 

 اجمل  ع
21        
39.62% 

29       
54.71% 

53           
100% 
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فةدا) م  ؾب  ع مفةدات  29-%54.71يتطف لةا الة ا ج العامة ن اعبدكؿ ألبله أف (       
فةدا) مةه  21-%39,62لبلاظ ا أاي م  أفةاد األسةة يبيل إً العالةك ألية ا لؤآد (العيةة ي 

 مبلاظ ه  ؽب ا ال ل ؾ لدل األألةاي ن ال س  العا لي.
آ ا أفةزت الدراسة اؼبيدانية ن ا جا  ا ية م علقة للعبلقة ال   ية قيد االم  ارك يتطف أف أآي         

فةدا) فب  يبةي ف اةلة ال صةؼ للاكج(ة)ي وبدث كأف  17-%77,27ن  ة م  كادات العيةة (
الاظ ا أادا م  أفةاد األسةة يبيل إً العالة. كألةؤلة ربليلية فإف مةح اةلة ال صةؼ للاكج(ة) ال يؤثة 
للى األألةاي ألطتل آ    ك معظ  القةارات اليت ل   ازباذها دامل األسةة كاليت يصدر م  طةؼ األب 

آانت قةارات شخصية أك لا لية أك ماصة لألألةاي ال يؤدم إً انعتاسات سل ية ك/أك األـك س اي  
للى األألةايك للةغ  م  أف مةح اةلة ال صةؼ للاك ة ربدلدا ي لت  سا دا لدل األسة القاطةة 
لؼبةاطق الةلفيةك إذ ي يت  األـ سب ل  اق ال صةؼ ن آامل القضاايك دبا ن ذل  اػباصة أبألةا هاك 

ف األألةاي ل ق ل ف يصةؼ ال الدل  ن صبيع األم ر دامل األسةة ايف أم ره  اػباصة ك اؼب علقة كآا
أفةاد) فب  يبةي ف اةلة ال صةؼ لل آ رك  10-%76.92لعبة ا دكف سبيياك ن اؼبقاألل لبلاظ أف (

اد العيةة ال زاؿ س ق ؽب  ن ال قت ذايس كأف الاظ ا ميبل كب  العالة لدل أاد أفةاد األسةة. ف عض أفة 
ؿبافظا للى مب  اؼب ارسات اليت آانت سا دة ن اغبياة الةلفيةك ايث ال آة آاف يبةح ن غالب 
اغباالت هامطا م  اغبةلة ن ال صةؼك ألعتا اؼبةأة اليت آانت يقـ  لألل اؿ اؼب آلة إليها فق ك كلليس 

ؽب  إً اؼبدلةةك ايث لفرتض أف اعبة ا فإف ؿبافظة أفةاد العيةة للى مثل ه ه اؼب ارسات ألةغ  ان قا
معا (ذآ را كإاناث) يبارساف اةل ه ا ن ال صةؼ للى قدـ اؼب اكاة كم  دكف سبيياك أدل (ال   س اافظ) 
إً ي ليد شتبل م  اإلا اس لدل األألةايك ألت هن  م  ا دل  ألا ن ق ثقان ذآ رم كن ق ثقان 

ةلة ال ع   لتبل اعبة اك كن ه ه اغبالة ربدلدا لت ف م  لةادم لؼب اكاة ك ل  ح لل يةر ك حب
الش يعي مبلاظة ميل أاد األألةاي إً العالةك ه ا اؼبيل كب  االنش اي الطخصي كاالنعااؿ ل  اعب الة  
كلألاةل ل  أفةاد األسةة  يبا ن الغالب اإلانث ألطتل أآيك كلت ف دبثاألة اس جاألة كرد فعل ط يعي 

سات ال ا دة دامل األسةة (فبارسات ذآ رلة) ن ظل العيش ن ن ق ثقان معارض ؽباك اياؿ اؼب ار 
ػد اإلا اس لل  ييا كاالضشهاد كلل اٌ إً ميل ُّف تةلا أفضلية ال آ ر للى اإلانث سيؤدم إً ي لػ

ات ـب لة اإلانث كب  العالة كاالن ياب م  اجملاؿ األسةمك كقد لة هي هب  إً ال  ةد كالقياـ أل ل آي
  .كمش ة
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 عرض و ربليل نتااج الفرضية الينانية -6/2
 «04اجلدول رقم »

 العالقة بُت أطراف ازباذ القرار يف السابق و تقييم عملية التواصل
م   ل        

 ال قيي 
 

 األطةاؼ اؼبقةرة

 اجمل  ع مةعدـ ضعيف م  س  آ  

 األب
8              
32% 

12          
48% 

3              
12% 

2              
8% 

25           
100% 

 األـ
2           

33.33% 
2          

33.33% 
2            

33.33% - 
6            
100% 

         11 األب ك األـ
64.70% 

6          
35.29% 

- - 17          
100% 

 أمةل
2 
40℅ 

2 
40℅ 

1            
20℅ 

- 
5 
100% 

 اجمل  ع
23         
43.40% 

22           
41.50% 

6              
11.32% 

2          
3.78% 

53            
100% 

م  ؾب  ع العيةة آان ا لعيط ف ن أسة ل  دها  %43,40ل  ا م  مبلؿ الة ا ج العامة أبف        
مةه ك آاف ال  اصل ن أسةه  م  سشاك ألية ا  %41,50ي اصل آ   ألا أفةادهاك ن اا أف 

للة  ة لل ل  آاف اغب ار مةعدما  فةدل ) 2-٪3,78يةخفض ه ه الة ب إً أدَ م   ايهتا (
للتامل دامل أسةه . ه ه اؼبعشيات ي اي ل  ما أبهن  نطأكا ن أليئات لا لية م  ازنة كدلةاميتيةك 

 فةادها.  يقـ  إً اد ما للى لبلقات ال فالل ألا أ
فةدا) م  ؾب  ع أفةاد العيةة  11-%64,70ن  انب يمة  يط  الة ا ج اعبا ية إً أف ن  ة (       

ال يثية لتطف ف أبف القةار ن أسةه  آاف ل خ  م  طةؼ األب كاألـك لؤآدكف لؼب ازاة أف ال  اصل 
 ية كم ةاسقةك يقـ  ن طةلقة ي ي  فيد ذل  أل ةية لا لية مةفال م آاف سا دا ن أسةه  لع ي آ  اك كل

شؤكهنا العامة للى ال عاكف كللى االلرتاؼ ألدكر اؼبةأة كأبنبي ها ال الغة للة  ة ؼب  ق ل كمص  األسةةك 
ايث ييز  آ ا ي ضيس اؼبعشيات اإلاصا ية آطةل  كفالل أساسي ن ازباذ القةارات العا لية كذل  

اآة يع ي م  الطةكط كاؼب شل ات األساسية اليت ي يح ؽبا إمتانية إً  انب األبك كاغباؿ أف ه ه الطة 
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ن ازباذ القةارات لصاو األألةايك ألل كألف ح ؾباؿ ال  اصل ال م ل  ح ؽب  لؼب ادرة ن ال ع   اؼب انبة 
ل  أرايه  ك انطغاالهت  ك دبياكلة إاثرة الةقاش معها ن شؤكهن  اػباصةك ال سي ا يل  اليت لت ف م  
الصعب مةاقط ها مع األب الل  ارات ا   اليةك ثقافية أك مةي شة ألعامل اعبةاك ك ذل  ال لعين 

 12 -%48مشلقا أف إمتانية ال  اصل مع األب غا  ة أك م  ييلة. ن اؼبقاألل يط  الة ا ج إً أف (
ف ال  اصل ن فةدا) م  ؾب  ع ال ل  آاف ل خ  القةار ن أسةه  م  طةؼ األبك لتطف ف لؼب ازاة أب

أسةه  آاف ن اؼب   ل اؼب  س . كألةؤلة ربليلية فإف ه ا الرتا ع الة يب ن القدرة للى ال  اصل لتطف 
إً اد ما ل  اس  ةار ثقافة ال  ل  لدل ال الدك ايث القةارات اليت ل خ ها ن األسةة ي   ن 

ياة) ألطتل م فةد كم  قل كم  دكف ااالت معيةة (قد يت ف ميرة ألةألس ألفعل ال جةألة ك اػبية ن اغب
الة  ع إً أفةادها أك اس طارهت  أك ؿباكلة معةفة يرا ه  اػباصة ا ؿ قضاايه  الطخصية كآ ا ا ؿ 
القضااي اؼبةي شة لألسةةك كلليس فأفةاد األسةة ألطتل لاـ ال وباكل ف ن مثل ه ه ال ضعيات ال  اصل 

اش خبص ص اؼب ا ل اؼبشةكاة أك اؼب  جدة ن األسةةك للةظة في ا أليةه ك آ ا ال ل ادركف إً ف ح الةق
إً أف مصدر القةار  ل يدد غال ا ن األبك  ك ذل  لت ف القةار ن األسةة ال شةلتية ل خ  م  طةؼ 

 األب أك ال آة األآي.
 

  «05اجلدول رقم »
 نوعية القرارات ادلتخذة و عالقتها بصعوابت التواصل داخل األسرة 

ؿب  ل اإل األة          
 اجمل  ع ال نع  ن لية القةارات

 القةارات الطخصية
4              

66.66% 
2             

33.33% 
6                 
100% 

 القةارات األسةلة
11            
34.73% 

21              
65.62% 

32                   
100% 

 الطخصية+ األسةلة
4              

36.36% 
7              

%63.63 
11              
100% 

 اجمل  ع
19            
38.77% 

30             
61.22% 

49                 
100% 
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 30-%61.22يفيد القةاية األكلية لل عشيات اإلاصا ية اؼب ض ةة ن اعبدكؿ ألبله أبف (       
يت  لدله  صع لت ن ال  اصل مع أفةاد أسةه ك ن اا أف فةدا) م  ؾب  ع مفةدات العيةة ي 

فةدا) مةه  آان ا ل ا ه ف صع لت ن ل لية ال  اصل. ك ي اي ه ه الة ا ج ن  19-38,77%(
ؿب  اها الض ين ألعدـ اإلقصاي كألةس خ أآثة فأآثة لثقافة االس  اع كااللرتاؼ اؼب  ادؿ ألا األفةاد 

  دا اامبل ؼبع  دامل األسةةك ليا فق  آأفةادك إمبا آفاللا أساسا هب ل ه  الطخصية كأبف ؽب  ك 
 ن اغبياة اعب الية. 

م  ؾب  ع ال ل   %66,66في ا ىبص الة ا ج ذات الصلة للعبلقة ال   ية لبلاظ أبف        
ع لت ل  ي ف ألفةاد األسةة لزباذ القةارات الطخصية لؤآدكف ن ال قت ذايس أبهن  كا ه ا ساألقا ص

آ ا سي  ضح األمة للة  ة لؤلفةاد ال ل  لصعب ال  اصل معه  ن –ن ال  اصل مع أفةاد أسةه  
. كل  فاد م  ه ه الة يجة اعبا ية أبف األفةاد غال ا ما لش ق ف أسل ب يةطئ ه  للى -اعبدكؿ اؼب اٌ

خصية ال لة ج للضةكرة ل  أسةه ك ايث أف ال  اح ألفةاد األسةة لزباذ القةارات اػباصة لألم ر الط
ال ياكر ك الةقاش ن ه ه األم رك لت هنا يع ي اثن لة للة  ة لؤلسةةك ل ل  ل خ ها األفةاد غال ا ألةاي 
للى رغ اهت  الطخصية دكف اللج ي إً ال الدل  أك لقي األفةاد ؼبعةف هاك خببلؼ ذل  ل جس 

ذ القةارات األسةلة إً ال أآيد أبهن  ي ل ا ه ا م  ؾب  ع ال ل  ل اه  أفةاد أسةه  ن ازبا 65,62%
ساألقا أم ن ع م  الصع لت ن ل لية ال  اصلك ايث اةلة ال ع   ل  أرايه  الطخصية كإمتانية 
ال  اصل مع ألقية أفةاد األسةة آانت م ااة ألطتل آاؼ كآ ل  األمة لةش ق للى األفةاد اآلمةل  ن 

ةم  ل خ  ألةاي للى ال ياكر ك اؼبةاقطة ألا أفةاد األسةةك كلت ف ذل  األسةةك لعين ذل  أف القةار األس
  لل  اح ؽب  لزباذ ألعض القةارات اليت لةكف أهنا صا  ة ك زبدـ اؼبصاو اغبي لة لؤلسةة.

  «06اجلدول رقم »
 ادلشاركة يف ازباذ القرار و عالقتها ابألشخاص الذين يصع  التواصل معهم 

 ه لة األشخاص   
             

 ؿب  ل اإل األة
 األب

 
 اإلم ة
 

 األم ات
ال الدل   
كاإلم ة   
 كاألم ات

األب      األب كاألـ
 ك اإلم ة

 اجمل  ع

 نع 
13           
61.90% 

5           
23.80

% 

1            
4.76% 

1          
4.76% - 

1            
4.76% 

21          
100% 

 ال
1           
50% - - - 

1           
50% - 

2           
100% 
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 اجمل  ع
14           
60.86% 

5                    
21,73 

1          
4.34% 

1          
4.34% 

1           
4.34% 

1           
4.34% 

23        
%100 

 

م  ؾب  ع مفةدات العيةة آان ا ل ا ه ف  %60,86يتطف الة ا ج العامة للدراسة أبف        
مةه  آانت صع لت ال  اصل للة  ة إليه  مع  %21,73صع لت ن ال  اصل مع يل ه ك كأف 

اإلم ة ال آ رك ن    اا يةخفض ن  ة ال ل  كا ه ا ه ه الصع لت مع لقي أفةاد العا لة إً 
 . ه ه الة ا ج ي اي  %4,34ادكد 

لصعب ال  اصل معها دامل األسةةك ألس اب يف  لة ـب لفةك ثقافيةك  أل عدد اعبهات اليت
 ا   الية...إى

فةدا) م  ال ل   13-%61,90أما في ا ىبص الة ا ج اعبا ية ف ط  معشيات اعبدكؿ إً أف (       
مع  ل  ي ف ألفةاد األسةة لؼبطارآة ن ازباذ القةار أآدكا لهن  كا ه ا ساألقا صع لت ن ال  اصل

األبك فع لية االيصاؿ ن األسةة الةلفية آانت يعةؼ ن لا م  ال خصصك ايث ي اصل ال آة لت ف 
ألطتل أآي مع صبالة ال آ ر ن كقت هبد صع ألة آ  ة ن ال  اصل مع اإلانثك ك لع د ذل  لت ف 

ال آة ال م  األسةة ال األ لة يقـ  ثقافيا كا   اليا للى الفصل ألا اعبة اك ك للى يتةلا أفضلية
ىبصص دبتانة فبياةك ن اا ي   ضع اؼبةأة للى الدكاـ ن مةي ة دكنيةك فال آة لت ف م يشةا ك اؼبةأة 
م يشةا لليها ألغض الةظة ل  الفارؽ الع ةم أليةه اك ك اغباؿ أف سيشةة األب يط ل صبيع أفةاد 

ةآ ف أفةاد أسةه  ن ازباذ القةار األسةةك ل ل  لت ف م  الصعب ال  اصل معسك إال أف هؤالي األفةاد لط
) ان قل ا م  الةلف إً اؼبدلةة ؼبدة زمةية %83ك لع د ذل  إً سبدف أفةاد العيةةك ايث أف أغل ه  (

سةةك ك يع ي ه ه اؼبدة آافية ل غي  ألعض ذهةيات األفةاد ك ي ةيه  ل عض ال ل آيات اليت  15ي جاكز 
ال ا ما ل  ح فيها ألفةاد األسةة لؼبطارآة ن ازباذ القةار. ن سبارس ن اؼبدلةةك ايث ه ه األم ة غ
م  ألا ال ل  ال لطةآ ف أفةاد اآلسةة ن ازباذ القةارات   %50اؼبقاألل يط  معشيات اعبدكؿ إً أف 

آان ا هبدكف صع ألة ن ال  اصل ن مةة كاادة مع األب كمع اإلم ةك فهؤالي لعين ذل  أف امتانية 
ةاد األسةة ي يت  م ااة للة  ة ؽب ك مص صا مع م خ م القةار (األب) ك آ ل  ال ياكر مع أف

اإلم ة ك ك ألطتل لاـ فاإلانث ه  البل ي ل ا ه  صع ألة أآي ن ال  اصل مع األب ك مع اإلم ة 
للةظة الن  ا ه  إً صبالة اإلانث دامل األسةةك اليت ؽبا رم ز ايصالية زب لف ل  يل  ال ا دة ن 

لة ال آ رك ك دبا أف هؤالي األفةاد ي لت  ل  ح ؽب  لزباذ القةار دامل األسةةك فإهن  اس  ةكا ن صبا
 مةع أفةاد أسةه  م  اؼبطارآة ن القةار ك ل  آاف ذل  ألشةلقة شتلية. 
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 عرض و ربليل معطيات الفرضية الينالينة : -6/3
            «07اجلدول رقم »

اتخاذ قراراتها سابقا وعالقته باندجام و توافق الوالديناستقاللية المرأة في   
 لةصة ال  افق          

 
 ؿب  ل اإل األة

 مةعدـ م   د ن  يا م   د
 
 أمةل
 

 اجمل  ع

 نع 
5                        

45.45% 
5               

45.45% 
1                
9.09% 

 
- 

11              
100% 

 ال
17              
42.85% 

20              
47.61% 

4                 
9.52% 

1 
2.38% 

42              
100% 

 اجمل  ع
22            
41.50% 

25              
47.16% 

5             
9.43% 

1 
1.88% 

53            
100% 

  

فةدا) م  ؾب  ع  25-% 47,16يفيد الة ا ج العامة اؼب  خلصة ن اعبدكؿ ألبله أبف (       
 22-%41,50كادات العيةة اقةكا لل   د الة يب لعةصة االن جاـ ألا ال الدل ك ن اا لتطف (

ألا  فةدا) مةه  لف ان جاـ كالدله  آاف ألدر ة آ  ةك ألية ا ي ي جاكز ن  ة ال ل  آاف االن جاـ
. كلفيد ذل  أبف العبلقة ألا الاك ا يع ي ل  ما مة ج ة لس ثةاي % 9,43كالدله  مةعدما ادكد 

اغباالت اػباصةك ايث يت ف لةضة ل عض اؼبطتبلت العاألةة اليت لإلمتاف ذباكزها كاليت قد يؤثة ن 
 العبلقة مةاليا م  دكف اإلمبلؿ أبساسها.  

م   %47,61لقة للعبلقة ال   يةك فقد أفادت الدراسة اؼبيدانية أبف في ا ىبص الة ا ج اؼب ع       
ؾب  ع ال ل  ي يت  اؼبةأة ن أسةه  سب ل  اةلة ازباذ قةاراهتا اػباصة لتطف ف لؼب ازاة أف االن جاـ ألا 

يت  سب ل   كالدله  آاف ن  يا. كلفيد ذل  ألةؤلة ربليلية أبف اؼبةأة ن األسةة الةلفية (األسةة اؼب  دة) ي
هامطا م  اغبةلة ن ازباذ قةاراهتا اػباصةك ايث ال لشة آانت ؿب تةة للتامل م  اعبةا ال آ رم 
(األب أك االأل  األآي)ك ال م آاف ال  ارا لثقافة ؾب  عية سا دة لطةل  لةف س اغبق ن ال دمل 

ال ف  لة إً ال ياؽ  كال صةؼ ن القضااي اػباصة لؼبةأةك كآ ا سلف فإف ذل  لة ع م  ال  هة
ال  سي ثقان ال ا د ن اجمل  ع كن اجمل  ع ال آ رم أل  س ال يدلدك ال م يبةح فيس ال آة صبيع اغبةايت 
ألغض الةظة ل  ل ةهك ن اا يقصى اؼبةأة م  اؼبطارآة ن األم ر العا ليةك ألل ك ي لب مةها اةل ها 

صةك كلع ي ذل  الؿبالة مصدر أتث  آ   للى الطخصية كلصادر اقها ن ال صةؼ ن شؤكهنا اػبا
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ي افق ال الدل ك ايث ل  لد اإلا اس لدل اؼبةأة ألت هنا مضشهدة كفاقدة ن ال قت ذايس غبةلة ال صةؼ 
ن األم ر اػباصة أبألةا هاك فال  اصل ألا الاك ا ن ه ه اغبالة لت ف ضعيفاك ايث الة ل ال للجا إً 

العا ليةك إمبا للجا إً أطةاؼ أمةل آاألب أك االأل  األآي...ك كأل ل  لرتا ع ؿباكرة اؼبةأة ن األم ر 
) م  ألا أفةاد العيةة %45.45م   ل ال  افق الاكا ي. ن مقاألل ذل  يتطف لةا الة ا ج أبف (

ال ل  آانت اؼبةأة ن أسةه  م  قلة ن قةاراهتاك لؤآدكف أبف ان جاـ ك ي افق كالدله  آاف قا  ا 
دا ألدر ة م قدمةك ن اا ي جس فئة أمةل إً ال أآيد ألةفا الة  ة ال تةارلة أبف لةصة ال  افق كم    

آاف م   دا كقا  ا ألا ال الدل ك غ  أف ك  ده آاف ن  يا كليا إً در ة آ  ةكك ك ل  ة ج م  ه ه 
بل ل  ذل  م  اؼب انبة األرقاـ اإلاصا ية أبف مةح اؼبةأة االس قبللية ن ازباذ قةاراهتا كسبتيةها فض

كاؼبطارآة ن القةارات األسةلة لؤدم إً ان جاـ ال الدل ك ايث ربا اؼبةأة أبف ؽبا ك  دا ن اغبياة 
 العا لية كألت هنا لةصةا فعاال ك مه ا دامل األسةة.

 
  «08اجلدول رقم »

 العالقة بُت القضااي اليت سبنح فيها ادلرأة حرية التصرف و التوافق الزوااي
 

ال  افق الاكا ي         
 اجمل  ع ال إ األة ضعيف م  س  آ   ن ع القضااي

           4 الدراسة
40% 

5             
50% 

1              
10% 

- 10             
100% 

 - ام يار الاكج
1              

33.33% 
2            

66.66% 
- 

3             
100% 

 - الع ل+الدراسة
2           
100% - - 

2            
100% 

            1 الع ل+ام يار الاكج
100% 

- - - 1          
100% 

الع ل+الدراسة+ام يار 
 الاكج

19          
63.33% 

9             
30% 

- 2              
6.66% 

30          
100% 

 الدراسة+ام يار الاكج
3                  
60% 

2                    
40% 

- - 
5                 
100% 
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 اجمل  ع
27          
52.94% 

19             
37.25% 

3                      
5.88% 

2                       
3.92% 

51               
100% 

      

م  ؾب  ع كادات العيةة  %52,94ل  ضح م  الة ا ج اإلاصا ية ال ارزة ن اعبدكؿ ألبله أبف        
لدله  ل  افق ف ألدر ة آ  ة مع أزكا ه  ن الطؤكف العا ليةك ن اا يرتا ع ن  ة األفةاد م  ذكم 

ك ألية ا لةخفض ألطتل ؿب  س لدد ال ل  ل  افق ف %37,25ال  افق الاكا ي اؼب  س  إً ادكد 
م  ؾب  ع أفةاد %5,88ي جاكز  مع أزكا ه  ألدر ة ضعيفةك إذ ألل  ادكده الدنيا ألة  ة سبثيل ي

العيةةك كي اي ه ه الة ا ج أبمباط اغبياة ال  يشةك ايث م شل ات الاك ا يبت  يل ي ها أل ه لة لعدـ 
يعقيدها ك آ ل  هي اغباؿ للة  ة للخبلفات اؽبامطية ا  لةك اليت ألدكرها يبت  ذباكزها لػبية 

 لليياة الاك ية. كال جةألة م  دكف أف يؤثة للى ال   العادم 
فةد) أآد أنس يبةح اؼبةأة  1-%100ن م   ل يمة آطفت الة ا ج اعبا ية أبف فةدا كاادا (       

اةلة ال صةؼ ن الع ل ك ن ام يار الاكج كلتطف ن ال قت ذايس أف لدلس ي افقا زكا يا آ  اك 
ة ال صةؼ ن األم ر اؼب علقة كل  فاد م  ذل  اف هةاؾ ي  ها كاسعا كب  مةح اؼبةأة هامطا م  اةل

للع ل ك ام يار الاكجك لل ا أف ه ه اغبةايت ي يت  سبارسها ساألقاك ألل ي لت  ل  ح ؽبا ايف إبألداي 
رألها الطخصي ن ام يار الاكجك للةظة لت نس لةدرج ن ض   اؼب ا ل اال   الية ا اغب اسة اليت ال 

ت هنا أنثى أك لألاةل لت هنا شخصا قاصةاك ف ةازؿ ال الد ي  شيع اؼبةأة ال صةؼ فيهاك كذل  أل  اطة ل
كالرتافس حبق األنثى ن األسةة لل صةؼ ن ألعض القضااي اغب اسة لؤدم إً ال  افق الاكا ي اعبيدك 
ايث ربا الاك ة أبهنا اسرت عت ألعض اق قها م  مبلؿ ألةاهتاك ن مقاألل ذل  ل  فاد م  

) أآد أنس يبةح اؼبةأة اةلة ال صةؼ ن الع ل ك الدراسةك %100ادا (اؼبعشيات ال اقعية أبف فةدا كا
لتطف لؼب ازاة أف ي افقس الاكا ي لع ي م  سشاك كهي ن يجة ربيلةا إً أصةاؼ م  األشخاص يبةي ف 
اؼبةأة اةلة ال صةؼ ن ألعض القضااي لت هنا يع ي دبةظ ره  اػباص غ  مص لةك كقد لؤدل ذل  إً 

ل ال  افق ألا الاك اك ايث يبةح ال آة صبيع اغبق ؽ ك لعرتؼ لس حبةلة ال صةؼ ن أغلب يةا ع م    
القضاايك ن اا يق صة اةلة ال صةؼ لةد اؼبةأة ن الدراسة ك الع ل ك اليت سبةح ؽبا كفق شةكط معيةة 

 كؿبددة لا ليا.
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  «09اجلدول رقم »
 عالقتها بتوافق الوالدينأسباب عدم امتالك ادلرأة لالستقاللية و 

م   ل        
 اجمل  ع مةعدـ م   د ن  يا م   د ال  افق     األس اب

               2 ا   الية
50% 

2               
50% 

- 4                  
100 

 ثقافية
7             

43.75% 
6               

37.50% 
3                 

18.75% 
16                
100% 

 فتةلة
5                
50% 

5                  
50% - 

10              
100% 

 نف ية
4               
80% 

1                
20% - 

5                
100% 

                2 ال إ األة
22.22% 

6                
66.66% 

1              
11.11% 

9               
100% 

 اجمل  ع
20              
45.45% 

20                   
45.45% 

4                 
9.09% 

44                 
100% 

   

م  ؾب  ع مفةدات  %45,45أسفةت اؼبقارألة ال جةل ية ل  ن ا ج لامةك يفيد آ يا أل أآيد        
العيةة ال   د الفعلي لعةصة االن جاـ ألا كالدله  كهي الة  ة نف ها اليت يؤآد أف االن جاـ لع ي 

) ن اإلقةار ألغياب %9,09م   دا لت  ألطتل ن يبك ن اا يطرتؾ الة  ة اؼب دنية مةه  (
 االن جاـ ألا ال الدل  كانعدامس آليا.

فةدا) م  ؾب  ع  20-%80راسة ل  ن ا ج  ا يةك يفيد أبف (ن  انب يمة أسفةت الد       
األفةاد ال ل  لةألش ف لدـ ام بلؾ اؼبةأة االس قبللية ن قةاراهتا اػباصة أبس اب نف يةك لؤآدكف ن ال قت 
ذايس أف االن جاـ كال  افق آاف م   دا ألا كالدله . فظاهةة االم ةاع كالرتدد ن مةح اؼبةأة اةلة ال صةؼ 

   يف  اي كللدر ة األًك أبس اب نف ية صةفة كل اي ذل  ن دالل س الض ةية لػب ؼ للى اؼبةأة لةي
ك دبياكلة ضبال هاك ايث ل   سبثلها ا   اليا ن ص رة التا   القاصة كالضعيفك ال م ال يب ل  القدرة 

ة الة ل. ه ا الة   للى م ا هة مطتبلت اغبياة ألطتل مةفةدك كلل اٌ فهي حبا ة دا  ة إً دلام
م  الةؤل ال لةعتا سل ا للى اغبياة الاك ية ألقدر ما ل اه  ن يق لها كسباستهاك فإا اس اؼبةأة أبهنا 

م  ؾب  ع  %66,66ؿب ية قد لؤثة ألطتل اهبايب للى ال  افق الاكا ي. ن مقاألل ذل  لبلاظ أبف 
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قةاراهتاك لتطف ف ن ال قت ذايس أف ال  افق ال ل  ي ل ضي ا أس اب لدـ ام بلؾ اؼبةأة االس قبللية ن 
ألا كالدله  آاف م   دا ألطتل ن يبك فأفةاد العيةة (دبا ن ذل  الة اي مةه ) لةظةكف إً اؼبةأة نظةة 
دكنيةك انذبة ل  ثقافة رلفية ذآ رلة ل  ح فيها لل آة دب ارسات م عددة كـب لفة ن اا وبدد دكر 

" ن دراس ها إً  ن يجة سلطانةاؿ اؼبةالية فق ك كن ه ا اإلطار (ي صلت "اؼبةأة ن القياـ أل عض األل 
مطاهبةك يتطف أبف معظ  الة اي الةلفيات ن ألةغبلدلش يبل  إً إي اع إلدل ل  يا  ةدرلة يقليدلة 
يعشي األكل لة لل آ رة للى ا اب األن ثة ن معظ  اجملاالتك ما لدؿ للى ربيا اؼبةأة ضد اؼبةأة ك 
إلادة إن ا ها لئللدل ل  يا األأل لة ال آ رلة)ك آ ا أف اجمل  ع لةظة إليها لل  ارها لارا للى اجمل  عك ل  
مةيت ألعض اغبةايت ف  قـ  أل صةفات ال أمبلقية يؤدم إً ف اد األسةة ك اجمل  ع آتلك ل ل  سبةع 

س اي اري   للقضااي األسةلة أك م  آل اغبق ؽ دبا ن ذل  اق اإلدالي للةأمك ال م ال ل  ح ؽبا ألسك 
للقضااي اػباصة لألألةايك غ  أف لدـ إشةاؾ اؼبةأة ن ألعض القةارات األسةلة ك ن قضاايها اػباصة قد 
يت ف لس يداليايس ال ل يةك اليت س ؤدم افرتاضا إً نقص االن جاـ الاكا يك ايث يع ي اؼبةأة نف ها 

 ة هامطية.ال ية  ي إً األسةة أك أف ؽبا متان
 عرض و ربليل نتااج الفرضية الرابعة: -6/4

  «10اجلدول رقم »
 العالقة بُت أمهية تقسيم األعمال ألفراد األسرة و أطراف الصراع

أطةاؼ     
الصةاع     

م   ل 
 األنبية

اإلم ة +  اإلم ة ال الدل 
 األم ات

ال الدل + 
 األألةاي

 اجمل  ع أمةل

          6 أنبية آ  ة
33.33% 

2          
11.11% 

- 9              
50% 

1           
5.55% 

18           
100% 

 أنبية م  سشة
5           

22.72% 
3         

13.63% 
1           
4.54% 

12          
54.54% 

1              
4.54% 

22            
100% 

             2 أنبية ضعيفة
40% 

- - 3                 
60% 

- 5              
100% 

 - - - أنبية مةعدمة
1              
100% 

- 
1             
100% 
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 اجمل  ع
13             
28.26% 

5              
10.86% 

1             
2.17% 

25              
54.34% 

2           
4.34% 

46          
100% 

 

م  ؾب  ع كادات العيةة أفادكا أبف األطةاؼ الفاللة  %54,34لبلاظ ن اعبدكؿ ألبله أف        
ن الصةالات األسةلة آانت ي يدد ساألقا ن ال الدل  ك األألةايك ن اا ي يدد األطةاؼ اؼب صارلة 

مةه  ن ال الدل ك ألية ا يرتا ع ن  ة ال ل  وبددكف ه ه األطةاؼ ن اإلم ة إً  %28,26لدل 
فق . ه ه الة ا ج يفيد ن اذباهها العاـ أبف ال  ي  االرذباٌ لطؤكف األسةة كلدـ   %10,86ادكد 

 لةك السي ا ي زلع األدكار أك ي زلعها ألشةلقة اللقبلنيةك قد لت ف س  ا م اشةا ن الصةالات األسةلة ا 
 ألا ال الدل  ك األألةاي.  

) لةل أبف م الة %100في ا ل علق للة ا ج اعبا يةك أفادت اؼبعشيات ال اقعية أبف فةدا كاادا (       
يق ي  الع ل ن األسةة يع ي لديبة األنبيةك لتطف لؼب ازاة أف أطةاؼ الصةالات األسةلة ال األقة 

م  ؾب  ع ال ل  ل ل ف أنبية  %60  االذباه ذايس ال م ن جلس لدل ي  ثل ن ال الدل  كاألألةاي  كه
ضعيفة ؼب الة يق ي  الع ل دامل األسةة. كألةؤلة ربليلية فإف لدـ األم  لالل  ار األنبية ال ظيفية 
ؼب ألة ل ق ي  الع ل كي زلع األدكار للى أفةاد األسةة ذآ را كإاناثك ل اي ألثقافة البلم االة اؼب  طةلة 

ل ال الدل  ن ألعض األسة كلالرذباؿ ن ل لية ال  ي  كال دأل ك م  م اكئ ه ا ال   س اليت ييز لد
ألطتل كاضح أاياانك ظاهةة ال  يب كام بلط ال ظا ف كيداملها ألطتل م قدـك قد ل اه  ن ي ليد 

ا كسباستها. العدلد م  أشتاؿ الصةالات العا لية كلل اٌ ن يعشيل مصاو األسة كاالمبلؿ أل ادهت
كلةج  ذل  ن ألعض   ان س ل  الةالة ال ا دة ن األسة ال قليدلة ال  يشة اليت لةيدر مةها ال الدل ك 
اليت آانت يقـ  ساألقا للى لدـ ربدلد األدكار  كللى غياب اد أدَ م  اؼبعةفة لألنبية ال ظيفية 

ييز ألا أفةادهاك كمع أف األسةة ن ل ق ي  الع ل دامل األسةةك كه  ما لف ة لبلقات الصةاع اليت 
اغبياة الةلفية آانت فيها األدكار اؼبةاطة لعبة ا ؿبددة ألشةلق ها ال دا يةك غ  أنس كن التث  م  
اغباالت آانت اؼبةأة يقـ  إبقباز العدلد م  األل اؿ مقارنة للة لك ه ا األم  آث ا ما لت ف دكره 

 س اجمل  ع اغبةلة كال لشة اؼبشلقة ن ال صةؼ.شتليا ن األسةةك كمع ذل  ىب ل
  «11اجلدول رقم »

 العالقة بُت تقسيم األعمال يف األسرة الريفية و أسباب الصراع
 أس اب الصةاع            
 

 ؿب  ل اإل األة
 فةض الةأم افا اؼبادم

ال دمل  ن 
 االم يارات 

لدـ ال فاه  
 ألا األألةاي

فةض 
الةأم+ال دمل  

 االم ياراتن 

افا 
اؼبادم+ال دمل  
 ن االم يارات

 
 أمةل

 
 ال إ األة

 
 اجمل  ع
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 نع 
8        

27.58%  
6      

20.68% 
7          

24.13% 
4      

13.79% - 
1       

3.44% 
3    

10.34% - 
29     

100% 

 ال
    3       

18.75% 
5     

31.25% 
3    

18.75% 
1          

   6.25 
1    

6.25% 
1     

6.25% 
1      

6.25% 
1        

6.25% 
16     

100% 

 ال إ األة
2       

100% - - - - - - - 
2       

100% 

 اجمل  ع
13    

27.65% 
11     

32.40% 
10     

21.27% 
5     

10.63% 
1      

2.12% 
2     

4.25% 
4     

8.51% 
1    

2.12% 
47   

100% 

     

م   ؾب  ع أفةاد العيةة وبددكف أس اب الصةاع  %27,65ل  ا م  مبلؿ اعبدكؿ ألبله أف        
مةه  وبددكهنا ن الةالة اؼب ةامية كب  فةض  %23,40ألا أفةاد األسةة ن غياب افاات اؼبادلةك ألية ا 

ألعامل ال دمل ن  إً رألشها % 21,27  الةأم للى األألةايك ن اا ي جس األقلية اؼب ثلة آ يا 
ام يارات األألةاي. كلبلص م  ه ه الة ا ج إً أف الصةالات العا لية ي  لد ل  أس اب ـب لفة  كم عددة 
األألعادك آ ا ل  فاد أبف الع امل اؼبادلة يع ي أألةز ه ه األس اب للى اإلطبلؽك ك قد لةي   ذل  

 يف  اي ألظةكؼ األسةة كأل ضعي ها ال  سي اق صادلة.
)ي لقدـ إ األة خبص ص م ألة %100م  مبلؿ الة ا ج اعبا ية اجملدكلة نبلاظ أف فةدا كاادا (       

يق ي  األل اؿ ن أسةيس ال األقةك لتةس وبدد لؼب ازاة أس اب الصةاع ن غياب افاات اؼبادلةك ه ا 
خصي للتطف ل  ال   س كب  االم ةاع ل  اإل األة ل اي ض ةيا لل  رت كألعدـ ي فة االس عداد الط

ألعض ال صةفات ال ا دة دامل األسةةك السي ا إذا ما آانت سبياها االم بلالت كال جاكزاتك آأف ال 
لقـ  األفةاد أبدكاره  للى أآ ل ك سك أك لت ف هةاؾ ملشا ك لط ا ية ن فبارسة األدكار أك أل  ب 

لع ي يلية مةاس ة ن اغبفاظ للى هي ةة ثقافة االيتالية ألا األفةاد. ك ال  رت ن مثل ه ه اغباالت 
مص صيات األسةة  ك أسةارها اليت ل    ب لدـ االشهار هباك كلليس ف   اؼبة ظة أف لقـ  ألعض 
االشخاص ألةأل  أس اب الصةالات العا لية لنعداـ افاات اؼبادلةك كذل  ن األصل لت هن  ال ل ل ف 

ال ظا ف للى الةي  البل ق دامل األسةةك ك آ ل   أنبية آ  ة ل ق ي  األل اؿ ك ؼب ارسة األدكار ك
ألف غياب افا اؼبادم م  غ  اؼب   عد أف لؤدم إً مةاكشات ك صةالات آث ة. لؼبقاألل لبلاظ أف 

م  ؾب  ع ال ل  ي يت  أسةه  يةيتا ساألقا للى م دأ يق ي  األل اؿ لةألش ف أس اب  31,25%
ألألةايك ايث آاف أفةاد األسةة ن ال األق لق م ف أبدكار ؿبددةك  الصةاع للةالة كب  فةض الةأم للى ا

آل ا ب  ة س ك سةسك فل  لت  هةاؾ ام بلط ن أداي اؼبهاـك س اي دامل األسةة أك مار ها ك 
أل ل  آانت األل اؿ سبارس أل لقا ية كلف لة دكف ألةكز اغبا ة إً يق ي هاك كذل  خببلؼ اؼبةالة 

أنف ه  ن كضع يمة للةظة إً أف مب  اياهت  الةلفية ال األقة ك اغبياة ن الةاهةة ايث هبد األفةاد 
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اؼبدلةة ىب لفاف   هةايك كأل ل  هبدكف أنف ه  ن إطار اؼبفارقة الفاصلة ألا طةلقة ليطه  الةلفية ك 
فية طةلقة العيش ن اؼبدلةة ك وباكل ف ألشةلقة أك أبمةل إقياـ ألعض ال ل آيات ال ا دة ن اغبياة الةل

ال األقة كسبدلدها ن اغبياة األسةلة ن اؼبدلةةك ك أل ل  وبدث الصةاع ألا اعبيل ال األق (اآللي) كاعبيل 
 اغباٌ (األألةاي).

  «12اجلدول رقم »
 العالقة بُت ظروف العمل التعاوين و أطراف الصراع داخل األسرة

 األطةاؼ            
 

 ؿب  ل اإل األة

 
 الاك ا
 

 
ك    ال الد(ة)    
 األألةاي
 

 
األألةاي مع 
 ألعضه 
 

الاك ا + 
األألةاي مع 
 ألعضه 

ال الد(ة)    ك 
األألةاي + 
األألةاي مع 
 ألعضه 

 آل األطةاؼ
 
 أمةل

 
 اجمل  ع

 نع 
2      
4.65% 

5     
11.62% 

29    
67.44% 

2       
4.65% 

2      
4.65% 

2          
4.65% 

1       
2.32% 

43      
100% 

 ال
1      
25% - - 

2       
50% 

1         
25% - - 

4        
100% 

 اجمل  ع
3       
6.38% 

5      
10.63% 

29     
61.70% 

4     
8.51% 

3        
6.38% 

2      
4.25% 

1        
2.12% 

47       
100% 

 

م  ؾب  ع أفةاد العيةة ي يدد أطةاؼ الصةاع  %61.70نبلاظ م  مبلؿ اعبدكؿ ألبله أف        
دامل أسةه  ألطتل اصةم ن األألةاي مع ألعضه  ال عضك ألية ا يت ف الصةالات األسةلة لدل 

مةه  ألا ال الد(ة) ك األألةاي. إف ه ا اليكز اؼبلفت لؤلألةاي آفاللا أساسيا كاصةلا ن  10,63%
اؼب ةامية لدل لةاصة اعبيل الفيت كب  فةض ك  ده   اقل الصةالات العا لية ل اي ض ةيا لؼبشامح

الطخصي ككب  ال   ضع اؼب  يا دامل األسةةك السي ا ن ضل االن ياب اؼببلاظ للى اآلليك ال ل  
أص ي ا حب ب اؼبعشيات ال اقعية ال لطتل ف لةصةا فالبل ن ه ه الصةالات ألس اب م ض لية 

كم ؤكلياهت  العا لية م   هة أمةلك اليت يلامه  حبليلة مةي شة ألعامل ال   م   هة كأل ضعياهت  
 مطتبلت األسةة كيةاقضاهتا كصةالاهتا كألض اف ي ازهنا كاس قةارها.  

م  ؾب  ع ال ل  ل هةكف للى  %61,70إضافة إً ذل  ن جل م  مبلؿ الة ا ج اعبا ية أبف        
ل أف األطةاؼ الفاللة ن صةالات األسةة ه  ي ف  ظةكؼ الع ل ال عاُك دامل األسةة لؤآدكف لؼبقاأل

األألةاي مع ألعضه  ال عض. ك قد لة ع ذل  لت ف ألعض اؼب ي ثا ألةغ  ي ف ه  لظةكؼ الع ل 
ك إال أهن  يبيل ف إً يفضيل ك سبييا ال آ ر للى اإلانث ن أغلب اؼب اقفك ايث ما يااؿ قي   ال عاُك

ةغ  اؼبدة الامةية الش للة اليت ان قل ا فيها م  الةلف إً اؼبدلةةك ن الثقافة الةلفية ال آ رلة سا دة لدله  أل
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م  ؾب  ع  %50كقت آاف م  الضةكرم أف ي   دؿ العقلية الةلفية لغبضةلةك ن اا نبلاظ أف 
ال ل  ال ل فةكف ظةكؼ الع ل ال عاُك لؤآدكف لؼبقاألل أف األطةاؼ األساسية ن الصةالات ال ا دة 

ن مةة كاادة الاك ا كآ ل  األألةايك ل  لد الصةاع ألا ه ه األطةاؼ ألس اب مةي شة  أبسةه  يط ل
أل أدلة اؼبهاـ اؼبةاطة ألتل فةد مةه ك كلةج  ن الغالب ل  اس طةاي ركح االيتالية ألا أفةاد األسةة ن 

 فبارسة ألعض األدكار أك ال قالا ن أدا ها ألفعل غياب الةقاألة ال الدلة.
 العامة للدراسة:النتااج  -7
ك اليت يط  إً أف يةا ع ال لشة األأل لة لؤدم إً انعتاسات للى  - يتطف ن ا ج الفةضية األًك

االن  اي إً اجملاؿ األسةم أبف أفةاد العيةة اؼبة قلا م  الةلف إً اؼبدلةة مازال ا ؿبافظا للى الثقافة 
لفرتة زمةية ط للةك آ ا ي اي الة ا ج ألرتا ع طفيف  الةلفية ألةغ  أف ل لية االن قاؿ سب د لدل غال ي ه 

لل لشة األأل لةك ما لعين أف معظ  أفةاد العيةة ليااؿ ازباذ القةار ن أسةه  ؿب تةا م  طةؼ  ةا ال آ ر 
األألةاي ال آ ر)ك ه ا ال   س آانت لس أتث ايس ال اسعة للى االس قةار األسةم (االن  اي إً اجملاؿ  (األبك
ك ايث لبلاظ ط قا للة ا ج ال اقعية أف شبة ي  ها كب  اؼبةح اغبصةم غبةلة ال صةؼ ن األم ر األسةم)

صبيعها عبةا ال آ ر دكف اإلانث ن ظل العيش ن ن ق ثقان وبث للى اؼبطارآة األسةلة ن ازباذ 
ك م  مبلؿ القةارك كأل ل  هبد أفةاد األسةةك السي ا مةه  اإلانث أنف ه  ألا ثقافة رلفية ذآ رلة

فبارسة اآلليك كألا ثقافة اضةلة لعيط ف ض ةهاك لفرتض أهنا يقـ  ن ل قها للى قي  ال يةر  ك للى 
اؼب اكاة ألا اعبة اك ك قد لؤدم ذل  ألبل ش  إً اإلمبلؿ لل  ازف األسةمك للةظة لئلمتانية 

كلل اٌ ا   اليا لدل األفةاد ا  لة ن يطتل مي ؿ (فةدلة آانت أـ صبالية) كب  االنعااؿ أسةاي 
اؼبقصيا كاؽبامطياك ال ل  ي لعرتؼ ؽب  حبق اؼبطارآة ن ازباذ القةارك ما لؤثة ألطتل لاـ للى اس قةار 

 األسةة كللى كادهتا.
يفيد ن ا ج الفةضية الثانية أبف هةاؾ ميبل لدل أفةاد األسةة كب  مةح هامطا م  اغبةلة لؤلألةاي ن ازباذ  -

ات الطخصيةك ألل كاشةاآه  ألضا ن القةارات األسةلةك غ  أف اؼب  فاد م  الة ا ج ه  أف اؽبامش القةار 
األآي م  اغبةلة ل   مةيس ن الغالب عبةا ال آ ر دكف اإلانثك آ ا آطفت الة ا ج ن  انب أمة 

ل جس أفةاد العيةة مةها ل  هي ةة نالة صبالية كب  ازباذ القةارات ألصفة اا تارلة كغ  يطارآيةك ايث 
ن غال ي ه  لب  ازباذ القةارات م  دكف الة  ع مشلقا إً األألةاي كدبعاؿ لةه  كألطتل م  قل سباماك مع 
ألةكز ن ألعض اغباالت اذباه كب  إشةاؾ  ةا ال آ رك السي ا األآي سةا دامل األسةةك كقد ي صل ن 

ك  د فةكؽ  ةدرلة ألا آبل اعبة ا ن ازباذ ه ا الصدد آبل م  اػباركؼ ك ال دكر ن دراس ه ا إً 
القةارات األسةلةك كلؤدم ه ا إً ضعف ال  اصل ن األسةة الةلفية آ ا لؤثة للى األسةة ن اؼبدلةةك 
كذل  أل  ب االذباه اافظ كلدـ ربةر اآللي م  الثقافة الةلفيةك اليت لعاد إن ا ها دامل األسةة ن 
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االيصاؿ آ ل  ن األسةة اغبضةلةك كهب ا فإف لدـ مطارآة األألةاي ن ازباذ  اؼبدلةةك ما لؤدم إً ضعف
 القةار سيةعتا سل ا للى األسةة ك ال  اصل األسةم ألطتل لاـ.

ي اي ن ا ج الفةضية الثالثة أبف أفةاد العيةة (ذآ را ك إاناث) مازال ا لةظةكف إً اؼبةأة نظةة دكنية  -
ط للة ن اؼبدلةةك اليت ربث ن قي ها اؼبعصةنة للى فتةة ربةر اؼبةأة  كاا قارلةك فيغ  العيش ل ة ات

كللى يةقية كضعي ها اال   الية كإلشا ها متانة م اكلة ؼبتانة الة لك إال أف أفةاد العيةة مازال ا 
ا قد ي صلت سلشانة ن ه لؿبافظا للى ثقاف ه  الةلفية كللى نظةهت  ال قليدلة اؼب جاكزة إً اؼبةأةك ك 

الطأف إً ن يجة فباثلة ن ربيا اؼبةأة ضد اؼبةأة ك إلادة إن ا ها لؤللدكل  ية األأل لة ال آ رلةك ايث 
مصادرة اةلة اؼبةأة ن ال صةؼ كن ام يار األن ب لؤدم إً صةالات كالدلة آث ة كإً لدـ ال  افق 

ات ال آ رلةك اليت غال ا ما زبص كلدـ االن جاـك فاؼبةأة مازالت يعاُ مظاهة ال  ييا ن ظل اجمل  ع
 رب لها األنثىك كذل  لرتيب لةس ال ؿبالة أتث ات سل ية يتال آة دبتانة م قدمة كراقية مقارنة لؼبتانة ال

 للى االس قةار األسةم.
يتطف لةا ن ا ج الفةضية الةاألعة أف يق ي  األل اؿ دامل األسةة مازاؿ ؿبدكدا للغالةك ايث ال  -  

دل  إً ربدلد ال ظا ف كاألدكار اؼبةاطة ألتل م  ال آة ك األنثى دامل األسةةك كه ا لؤدم للجأ ال ال
إً ألةكز صةالات ك مةاكشات ي تةر لس  ةار ألا أفةاد األسةةك ف دامل األدكار كلدـ كض اها إضافة 

ألسةة ك لل اٌ إً إً يقالا األفةاد ل  أتدلة اؼبهاـ اؼب آلة إليه ك غال ا ما لؤدم إً الصةاع دامل ا
 لدـ االس قةار األسةم.

 :النتيجة العامة -8
ل  ة ج م  الدراسة أبف أغلب أفةاد العيةة اؼبة قلا م  اؼبةاطق الةلفية إً اؼبةاطق اغبضةلة ي        

ل يةركا ألعد كألطتل آلي م  إلاامات الة ق الثقان الةلفي كم  فبارسايس ال قليدلة ال دا ية كاؼب يفظة 
ي  اجملاؿ اعبغةان كان قاؿ األسة الةلفية ن ظل العيش ن إطار اؼبدنية اغبدلثةك كلألاةل ن اؼبدلةةك ف غ

كب  اؼبدف كاؼبةاطق اغبضةلة مع اس  ةار اػبض ع ن ال قت ذايس للة ق الثقان الةلفي كال قيد التلي 
أل   يهايس كألقي س الثقافية اؼبلامةك لؤدم إً اإلا اس ألعدـ االندماج كإً ألةكز مظاهة االغرتاب دامل 

ها القي ية كالثقافية اؼبخ لفة   هةايك ك م  ألا اؼبؤشةات ال ارزة ألطتل كاضح ال يئة اؼب  ق لة دبةظ م 
س له  م  ُكمل  س للى األألةايك اا اسه  اعب الي لل  ا د ن مفرتؽ الشةؽ ألا ثقافة رلفية يػ

ف فبارسات اآلليك كثقافة اضةلة م  يدثةك يفةضها ال يئة اعبدلدة اؼبة قل إليهاك كلألاةل اليت لعيط  
ن إطارها االياك ه ه الةؤلة ي اي ن ؿب  اها الض ين أبف ام داد األدكار اعبةدرلة الةلفية  إً اؼبدف 
كاإلصةار اؼب  اصل للى ض اف اس  ةارها كاافظة لليها ن ظل العيش ن األماآ  اغبضةلة ذات الثقافة 

سةة كللى أمةها. فاجمل  ع اعباا ةم  اؼبخ لفةك قد ي  لد لةس انعتاسات سل ية م عددة للى اس قةار األ
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آ ا ل  فاد م  الدراسة الزاؿ ؿبافظا للى األلدل ل  يا اعبةدرلة ال قليدلة (ال آ رلة) ك ل ا س 
 مطتبلت اقيقية ن ال تيف مع ؿب  ل ال غ ات اليت يطهدها اجمل  عات اغبدلثة.

 خاسبة:
األآثة يعقيدا دامل ال ةية األسةلةك آ ا أف  يع ي األدكار اعبةدرلة كاادة م  اؼب ا ل كالقضااي    

ربدلدها ألشةؽ غ  صييية أك سبييالة قد يت ف لس يداليات كانعتاسات سل ية للغة اػبش رة ن مةة 
إليها ن الع ل  ؿَّصػكاادة للة  ة لؤلسةة     كاجمل  ع ل  ماك كن اإلطار ل  خلص م  الة ا ج اؼب   

د األدكار ك ال ظا ف اؼبفرتض أف يةاط لعبة ا (ذآ را ك إاناث) دامل ال يثي قيد االل  ار أبف ربدل
األسةة يع ي م ألة ا  ية كيةدرج ض   الع ليات اال   الية الضةكرلةك اليت لفرتض ذب يدها ألطتلها 
  اؼبل  س ن إطار الثقافة اجمل  عية ال ا دة. كدراس ةا اؼبيدانية لعيةة ربليلية ي ض   األسة اؼبة قلة م

الةلف إً اؼبةاطق اغبضةلة ك ش س اغبضةلة كاليت مشلت اآللي ك األمهاتك ان هت ن مبلص ها إً 
ن يجة لامةك مفادها أف ه ه األسة ال زالت م   ةة ل ليا ن يتةل ها لة   األدكار اعبةدرلة ال قليدلة 

لة ق الثقان ال آ رمك للةغ  اؼب  ارثة م  طةؼ العا لة اؼب  دة (األأل لة)ك ايث ال يااؿ ؿبافظة للى ا
م  ان قاؽبا إً اؼبدلةة مة  سة ات كفرتات م فاكية كمع ية أاياانك كال م آاف لفرتض دب   س أف يطهد 
األدكار ك ال ظا ف اليت سبارس م  طةؼ أفةادها اؼب عددل  للى ام بلؼ ان  اياهت  اعبة ية يغ ات 

  هناك ألفعل ال عالش دامل الة ق الثقان اؼب  ق لك ن لية هامةك كأف يظهة سل آيات ؿبدثة ن مض
كللةظة آ ل  إً ضةكرة االس جاألة لطةكط االندماج كال تيف مع م شل ات ه ا الة ق ك اغبفاظ 
لل اٌ للى األسةة م  اؼب ارسات اؼبهددة لتياهنا ك اس قةارهاك غ  أف افاظ األسة اؼبة قلة للى الة ق 

ل عارض أاياان مع ط يعة الطةكط كاؼب شل ات اؼبصاا ة لع لية ال غي  اغباصل الثقان ال قليدم كألطتل 
ن اجملاؿ اعبغةانك أفةز انعتاسات سل ية للى االس قةار األسةم للةظة لعدـ ال أقل  إً اد آاؼ مع 

 الثقافة اؼب  ق لة.
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 قاامة ادلرااع

دمحم اعب هةمك اجمللا األللى للثقافةك اجمللد األكؿك م س لة لل  اال   اعك   ردكف مارشاؿك يةصبة  -1
  .2007ك ني ل رؾك 2ط
 .2008ال تة ل  يا ك ال غ  اال   اليك ال يد رشاد غةي ك دار اؼبعةفة اعبامعيةك اإلستةدرلةك  -2
 يةصبة هاُ طبياك اضبد ل دهك لل  ا   اع الة عك مقدمة ن الةظةلة ك ال يثك ايبي اس كاري فك -3

  .2014اؼبةآا الق مي للرتصبةك القاهةةك 
لل  اال   اع اؼبفاهي  األساسيةك   ف ست تك يةصبة دمحم لث افك الط تة العةألية لؤلحباث ك  -4

 . 2009الةطةك أل كتك 
دليل يدرليب لل عل ات ك اؼبعل ا ا ؿ قضااي الة ع اال   الي ن ال علي ك ثةاي هطاـك قباح  -5

  .2012 م لل ي ث ك اإلمبايك أل كتك مةص رك اؼبةآا الرتأل
م ةد مفاهي  ك مصشليات الة ع اال   اليك اؼب ادرة الفل شيةية ل ع يق اغب ار العاؼبي ك  -6

 . 2006الديبقةاطيةك مف احك القدسك 
 . 2006قام س لل  اال   اعك دمحم لاطف غيثك دار اؼبعةفة اعبامعيةك اإلستةدرلةك  -7
 . 2013األسةةك إ بلؿ إظباليل ال يك مت  ة االقبل  مصةلةك القاهةةك  لل  ا   اع الاكاج ك -8
اذباه رلت األسة كب  أتثيث ك ية يق اؼبةاؿ ك لبلق س لالس قةار األسةمك دراسة مقارنةك ني اؿ  -9

 . j.agric. econom.and social sci أأل  ستيةةك  )نقبل ل (فيصل ل د اغب يد دمحم لشيةك 
mansoura univ .vol.6(6) 2015.  

زمة اؽب لة اعبة ية لدم الط اب اعباا ةم ك انعتاساهتا للى ال ق ص ال  م لؤلدكار األأل لة"ك أ" -10
 .  2017فضيلة غب ةك ؾبلة ال غ  اال   اليك العدد الثاُك فيفةم 

الشفيلة "ك  "االدكار اعبةدرلة اليت لت   ها الط اب ن األسةة األردنيةك دراسة ميدانية ن مدلةة -11
ك 3ك العدد 33أمل دمحم اػباركؼك طةكب صباؿ ال دكرك دراسات العلـ  اإلن انية ك اال   اليةك اجمللد 

2006.  
انداي إألةاهي  اياصاتك اةاف  ك"اؼبطتبلت اعبةدرلة لل ةأة اؼبعيلة لؤلسةة ن ؿبافظة لجل ف" -12

 .2016 ك2ك العدد9إألةاهي  الاغل ؿك اجمللة األردنية للعلـ  اال   اليةك اجمللد 
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 التعليم والًتبية ودورمها يف تعزيز أمن األسرة
 د/ عبيدالرمحن طي 

 ني دؽبي  (اؽبةد) -أس اذ مطارؾ دبةآا الدراسات العةألية كاإلفةلقية ك آلية اللغات ك  امعة   اهةالؿ هنةك
   التمهيد:

كل  قف لليها  -هي الة اة األًك للة ل اإلن اُ كالل ةة األًك لل ج  ع ال طةماألسةة  
ؾب  ع ألطةم ألدكف األسةة. كل ا يت  ب األسةة أنبية قص ل م بل ك  د ألفاس  ةار اعبةا ال طةمك 

  ةار الة ل االن اُ كاغبفاظ لليها ن اغبفاظ للى آياهنا كاس  ةار ك  دها آ ؤس ة م ؤكلة ل  اس
ي فة نظاما لل  ا د كال عاشة لألم  كال بلـ كيع   ه ه الدنيا كيش لةها لإلألدالات فهي كالدفاع لةها. 

للجيل القادـ ال م لةطأ فيس كاإلن ا ات كرفعها إً ذركة ال قدـ كالةقي كهي اص  اصا يم  
 يبل وب ل ل ايها كلةطة اضارهتا كثقاف ها ن العاي كل اه  ن ألةاي اجمل  ع كاليبت   دُّ عً يي ك  كلرتلةع.

يص ر أم ؾب  ع ألدكف األسة آ ا اليبت  أم يش ر ألطةم مةعاال ل  اجمل  ع فإذا ال ألد م  ي ف  أم  
كالةماي كسبلمة لؤلسةة إذ لع  د لليها  يش ر أم ؾب  ع ألطةم. كأل ل  ل  د األم  كال بلـ كال ش ر 

أف  كال لة غي لفةد كاجمل  ع كالدكلة.ا ؤكليات من اجمل  ع كالعاي. كال أآد م  أمةها كسبلم ها م  أًك 
اؼب اشي ألل هي كلاي لليضارة كالثقافة ال طةلة. فهي يش ر ما  كأمارلة للشي ر يقاس األسةة مارلة مثل 

 قادـ. كيةقلها إً اعبيل الال طةلة اصلت م  الثقافة كاغبضارة 
ايث ل عل  فيها كمةها ال قاليد كاأللةاؼ كالعلـ  كالفة ف  ةشي اعبدلدكاألسةة أكؿ مدرسة لل

(اؼبه ) كلت  ال يبت  ؽبا أف ياكد اعبيل اعبدلد ألتل ما وب اج إليها م  العلـ  كالفة ف كاؼبهارات ف ي اج 
ثانية ل لقى فيها اؼبعارؼ كالعلـ  مث إً مؤس ات يعلي ية أمةل فاؼبدرسة كالتلية كاعبامعة هي اؼبؤس ة ال

 آث ا م  األشياي مثل يداب اغبياة كال عامل مع أألةاي  ة س.  ااجمل  ع هي اؼبؤس ة الثالثة اليت ل لقى مةه
األسةة آل ة رب ل مع  أكسع م  العا لة أك هي دبع  العا لة  :األسرة لغة واصطالحا

: األسةة صبعها أسة كأسةاتك كمعةاه الدرع اغبصيةة كلقاؿ ففي القام س العةيب   Joint Familyاؼبطرتآة
ا   عت األسةة ن لـ  العيدك أم أفةاد العا لة م  أهل األب كاألـ معاك رب ل األسةة اليت ية  ي إً  د 

صبالة لةألشها أمة مطرتؾ أسةة اعب عية  -2مطرتؾ اظبا مطرتآا. كرب األسةة لا لها كاؼب ؤكؿ لةها. 
كالقصد هةا م  آل ة األسةة العا لة اليت لطرتؾ فيها  1ألسةة ال علي ية : العامل ف ن اقل ال علي .ال عاكنية. كا

  صبيع أفةاد العا لة ن اؼبت ب كاؼبأآل كاؼبل ا.
ألػ "أهنا الةقشة األًك اليت ل دأ مةها ال ش رك كهي اػبلية األًك ن  (Coont)"كقد لةفها آ نت 

    اجمل  عك كهي ال سي  الش يعي اال   الي ال م لرت ى كلةط  كلتي كلرتلةع مةس الفةد". كآ ل  

                                                           
 لةيب ك للى االنرتنيت. - س اؼبعاُ لةيبقام  1
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قدـ "غةلب ال يد أضبد يعةلفا لق ؿ : إف األسةة صبالة  ا   الية يةأل  أفةادها ركاأل  الدـ كالاكاجك 
 ف معا ن اياة مطرتآة كل فالل ف للى كب  م   ة لل فاي لؼب شل ات االق صادلة كاال   الية لعيط

الضةكرلة ل قاي األسةة." آ ا لةفها ؿب  د ا   أبهنا سبثل ص رة ال ج ع اإلن اُ األكؿ كهي ضبالة أكلية 
لعادات ال عاكف  دبع  أهنا أساس اإلقباب كال ش يع  اال   الي للجيل ال اٌ كهي آ ل  األصل

 1كال ةافا اليت يةي   إبش اع اغبا ات م  اغبب كاألم  كاؼبةآا اال   الي."
ي ف  ضبالة آافية لؤلسةة م  اإلل دايات كاؽبج ات الداملية فه   ما مفهـ  أم  األسةةأك 

كاليت ف  كاػبار ية ل ت ف مش ئةة كهاد ة غ  قلقة كآ ل  ي ف  ضبالة ؽبا م  الغاك الثقان كاغبضارم
متةهة أك ؾبية للى ي ين ثقافات كاضارات كيقاليد كألةاؼ اآلمةل  ألل يطعة هي كأفةادها اةة ن 
االا فاظ حبضارهتا كثقاف ها كيقاليدها كغةسها ن أذهاف ألضا ها كيةكهبها. فأم  األسةة لعين أمةها 

 ال ياسي كاالق صادم كاال   الي كاغبضارم كالثقان.
أل يصا كياكلد األسةة م  مق مات كأسا كدلا   ق لة م يةة رب يها كيص هنا  قاـ اإلسبلـ لقد

   األ غى فالاكاج فقد شةع الاكاج كاةـٌ آل ما س اه م  طةؽ اللقاي كاؼبعالطة كاإلقباب كال  ليدك (مةها ك 
آل شيئ ) كمةها ام يار الاك ة الصاغبة ( اؼب دلةة) ف ؽ  7كراي ذل  فأكلئ  ه  العادكف)) (اؼبؤمة ف :

  " عىٍ  أىيب هيةىلٍػةىةى رضى هللا لةس لىً  الةَّيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى ف م  اغب ب كالة ب كاؼباؿ كاعباه كاغب   كاعب اؿ
اًت الدًٌلً  يىةألىٍت لىدى  ً هىا كىصبىىاؽًبىا كىًلًدلًةهىاك فىاٍظفىٍة أًل ى ٍةأىةي ألىٍرألىعو ًل ىاؽًبىا كىغًبى ى كاث للى الاكاج 2.  " اؾى يػيٍةتىحي اٍل ى

عىٍ  أىيب هيةىلٍػةىةى لىً  الةَّيبًٌ فكدلا إً ال عالش ألشةلقة ا ةة كاؼبةاآية كاعب اع ألشةؽ ط يعية ٍل ىديكدى اٍل ىلي دى ل
ا   "ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  امىعى اٍمةىأىيىسي ًن ديأليةًهى ًى رى يلو  ى رىبًٌ هىٍب  ((لٌل  الدلاي ل رلة طي ة آ ل  ك   3.  " الى لػىٍةظيةي اَّللَّي ًإ

يعي الدُّلىاًي)) (يؿ ل ةاف: ۖ  ًٌ ًم  لَّدين ى ذيرًٌلَّةن طىيًٌ ىةن  ةفخ ص ت األذاف ن أيذيف اؼب ل د أمة ألك  )38ًإنَّ ى ظبًى
إذا ل ل  ك  كم ادئ اإلسبلـ / اؼب ل دة. كيعلي  الص ية التل ات الشي ة م  القةيف التِة كال ةة الة  لة

فصله  م  الفةاش كاالس ئ اف ن اا دم ؿ ال يت مث لدـ الاكاج أك لطة سة ات ال لد س ع سة ات 
م  أقةب األقةلي كلدـ الةظة إً غ  اـة كلدـ ال فة ألدكف اـة كغض ال صة لل ؤمةا كاؼبؤمةاتك 

ك كمةع اس عارة ؿل  ألطةط العدكمةع نتاح الطغارك كمةع ي ادؿ الاك ات كاٌدد لدد الاك ات أرألعة كذ
رساؿ الاك ة إً فيل لئلقباب كاس عارة را  امةأة أمةل لل  ليد. كآ ل  ال هب ز إأليضة امةأة أمةلك ك 

قامة لبلقات كدلة. إاإل هاض كه  ن ع م  ال أد ذآةا آاف أـ أنثى. آ ا اةـٌ الصداقة ألا امةاة كر ل ك 
إً امةأة أ ة ية كاالل قاي هبا كما ألدلها كيق يلها أك االنفةاد فالةظة  آ ل  اةـٌ اؼبعالطة ألدكف الاكاج.

الى ىبىٍلي ىفَّ رى يله ًلٍمةىأىةو   " قىاؿى أنس عىً  الةَّيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص فالطيشاف.  الٌي لةها الةس ؿ ص كاثلثه أم ر ؿبظ رة ك هبا 
                                                           

 124-123الفصل الثالث ألعة اف اإلسرتاييجة الرتأل لة األسةلة ك ص: pdfكقب  ظب ةك إسهاـ األسةة الرتأل م ل ف ؽ األألةاي دراسيا ك رسالة الدآ  ره ألصيغة   1
 5090آ اب الةتاحك لب األآفاي ن الدل  ك اغبدلث رق :   2
 1998ك  آ اب الةتاح ك اغبدلث رق  : ركاه األ  ما س  3
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ا الطٍَّيشىافي  لًثػىهي ى   اغبةيف أمة لغبجاب كلدـ ال يج لتيبل يث  ه ه األشياي كلعل الدل  . 1" ًإالَّ آىافى اثى
مطالة الة اؿ كماصة الط ي ة مةه . ه ا ما لعشي اؼبةأة در ة االارتاـ ال ال  كلقيها م  س ي الةظة 

آل طةلق كس يل  إليها كأسةار أمةل ال لعل ها إال اؼبطةٌع في ب. ألل ه ا ه  الدل  اإلؽبي ال م ل د
قداس ها كنقا ها كصفا ها. االا فاظ ألكالفج ر كالاان كذل  ل يصا األسةة ك  لؤدم إً الفي ش

االسبلـ كل ا قاـ حب ال ها كص هنا كافظها كأتميةها م   فاألسةة مؤس ة مقدسة ؿبرتمة ن نظة
 االل دايات كاؽبج ات الداملية كاػبار ية.

م  اؽبج ات كاالل دايات هبب للى الدكلة كالقا  ا للى أم ر الةلية أف يص ف آل أسةة و
 اػبار ية كإال يت  ف ادا ن األرض كيع ي فطبل ن رب ل اؼب ؤكلية كأداي كا  ه  فقد قاؿ لاك ل:

ٍ ا لىً  (( ةى كىييػى يا الاَّآىاةى كىأىمىةيكا ًلٍل ىٍعةيكًؼ كىنػىهى ًة الًَّ ل ى ًإف مَّتَّةَّاهيٍ  ًن اأٍلىٍرًض أىقىامي ا الصَّبلى َّللًًَّ كى  ۖ  اٍل يةتى
 )41لىاًق ىةي اأٍليمي ًر)) (اغبج : 

هبب للى األسةة أف يت ف ن كضع يم  م  الةااية االق صادلة كلليها أف ي عى غبص ؿ  آ ا
لق ة العيش ألشةؽ شةلية كيةفق ن أماآ  أالها هللا كأث  لليها فبلهب ز أف ي خل دبا رزقس هللا ال للى 

عىٍ  أىيب فد اس عاذ الةيب ص م  فقة هبي اؼبةي للى ال   ؿ. ألضاي األسةة كال للى لامة الةاس. كق
كقاؿ الضا . 2 " يػىعى َّذيكا ًلَّللًَّ ًم ى اٍلفىٍقًة كىاٍلًقلًَّة كىال ًٌلًَّة كىأىٍف يىٍظًل ى أىٍك ييٍظلى ى   " :هيةىلٍػةىةىك قىاؿى قىاؿى رىسي ؿي اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ٍعًد أٍلً  أىيب كىقَّاصو رضى هللا لةس  قاؿ قىاؿى الةَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص فل  لرتؾ أاد كراثؤه أغةياي م  لس  : ًإنَّ ى أىٍف  عىٍ  سى
ةه ًمٍ  أىٍف يىدىلىهيٍ  لىالىةن لػى ىتىفَّفي فى الةَّاسى ًن أىٍلًدلًهٍ ك" يػٍ يىدىعى كىرىثػى ى ى أىٍغًةيىايى مى

فعلى األسةة رب ل آافة  .3
 ي ل نفقات زك  س لم ؤكليات نفقات األكالد إً أف ل لغ ا أشده . كآ ل  ياكهبه  كللى اؼبةي أف 

ما األسةة م  الةااية االق صادلة كي ف  ألضايها ميداان للع ل األآثة لةفاهية األسةة أكه ا آلس ل 
 كأـ كأب كاألكالد. كألضا ها إذ أف األسةة لي ت إال اس  ل  ر ل  كامةأة

: ي فة األسةة ألضايها اصةا م يةا ل ةفا فيس الةشي اعبدلد ن األمن االاتماعي أو النفسي
أاضاف األب كاألـ كل   ع ألةلال ه  كا ه  كلشفه  كلةال ه . كاليبت  ألم مؤس ة أمةل أف ي فة 

لش أنية كالةااة كل    ع حب ه ا االا يا ات الةف ية كال دنية لؤلكالد ما ل فة ؽب  ال الداف. فيطعة ل
كرلال ه ا ألدكف م ؼ أك قلق لق ت لـ  أك إذا يبةض طفل / كلد فيق ماف حب ال س ككقال س كلبل س كآل 
ذل  ا ا كم دة مةه ا أكدلها هللا س يانس كيعاً ن آل قلب أـ كأب. آ ا أف اآللي كاألمهات 

((كىالًَّ ل ى لػىقي لي فى رىألػَّةىا األكالد ايث يقة أليةه  :  لطعةكف للش أنيةة كال ت ف الةف ي كال ةكر ألةؤلة

                                                           
 1171 امع الرتم م ك آ اب الةضاع ك لب ما  اي ن آةاهية الدم ؿ للى اؼبغي ات ك اغبدلث رق :   1
 3842سة  األ  ما سك  آ اب الدلاي ك لب دلاي الةس ؿ ص ك اغبدلث رق  :    2
 2742اغبدلث رق  :ركاه ال خارمك آ اب ال صاايك لب أف لرتؾ كرث س أغةياي ك   3
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و)) (الفةقاف : يًةىا قػيةَّةى أىٍلاي ٍي يػىقىةَّ ((. كن قصة م سى )74هىٍب لىةىا ًمٍ  أىٍزكىاً ةىا كىذيٌرايَّ ٰ أيمًٌ ى آى ًى ٍعةىاؾى ًإ فػىةى ى
ةػيهىا كىالى ربىٍاىفى  فأل  هبد ال ة ف كال ةات اغبب كاغبةاف ن دكر الةلالة اغبت مية كغ   )40)) (طس:لىيػٍ

اغبت مية كأل  لل الدل  يل  اؼب ةة كال هجة ما وبصل ف م  ؾبةد رؤلة ذرارله  للع  ف كهبةكف كلةقص ف 
 كلق ل ف كل ت ف للى أر له  كأاضاهن  كلضيت ف ن يف كااد. 

 وتتس  يف تفككها:األشياء اليت تؤثر سلبا على أمن األسرة 
فبا لة غي األم  ن اغب  اف أف هةاؾ العدلد م  األشياي اليت يؤثة سل ا للى أم  األسةة 

 عالي  اإلسبلمية غب   الاكاج كاؼبعاشةة أك للكي   ب ن يفتتها كيط  ها. كاأله  مةها لدـ ال قيد 
كاج لق د إً س ي العبلقات ألا ن اا الا  اية هلها كاعبةم كراي الدنيا كأاياان لدـ مةالاة التف

الاك ا كي فة ل  الفصل أليةه ا كلعل ه ا ه  ال  ب أف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص كلل اي الدل  اث ا للى مةالاة 
لي فة ذل  اس قةارا ن الاكاج كاألسةة. كش هد ألضا ماصة ن اجمل  عات اإلسبلمية اآلسي لة أف  ايةالتف
ةة ن ما سب ل  ألل اليعشى نصي ها م  اؼب اث كلامة اليط غل أل ظيفة كاليقـ  ال يت ف ا اؼب ل ة اؼبةأة

صف أل جارة فهي يت ف مع  دة سباما للى زك ها ن أم رها اؼبالية رغ  أف الطةلعة  علت ؽبا نصيب ن
رغ   .ن انطقاؽ كشجار كس ي لبلقة ألا الاك ا    بل ةي فالة ل ل  غل ه ا ال ضع كأاياان لل ما

دًآيٍ  (( السبلـ أمة ذل  ألصةااة قا بل:أف ا ًة ًمٍثلي اىظًٌ اأٍلينثػىيػىٍاً  ۖ  لي ًصيتي ي اَّللَّي ًن أىٍكالى ..)) ۖ  لًل َّآى
 )11(الة اي: 

لؤدم إً إً يمة أك أم لض  م  ألضاي األسةة  م  أادط  النظةة :  الشكوك والشبهات
شدلد ألا الاك ا كل ل  ق  س لةدما لقةراف الفصل اعبداؿ كالطجار  ن اغبياة العا لية كلق د إً ي ية 

ًث نا مًٌ ى الظَّ ًٌ ًإفَّ  أليةه ا كال هب ز ذل  ن نظة الطةلعة لق ؿ لاك ل : (( ا الًَّ ل ى يمىةي ا اٍ  ىًة ي ا آى ايى أىلػُّهى
فقد ربل ه ه  نةظة إً ال عالي  اإلسبلمية كنع ل لليها كل . )12)) (اغبجةات: ۖ  ألػىٍعضى الظَّ ًٌ ًإمٍثه 

 األشياي ألشةلقة سل ية إذ أف اإلسبلـ  عل ادكدا كقي دا لتل لض  م  ألضاي األسةة.
آ ا أف ألعض األشخاص لرتآ ف أزكا ه  اللةال ف أا اؽبا كاللةكف أم م ؤكلية لةها كلقي  ف 

نس ال ي  د للع ل أك ل ظيفة ما مارج القةلة أك اؼبدلةة ن مدلةة أمةل أك أللد يمة كل ة ات لدلدة آأ
م لبلقة أليةس كأليةها أك ل اكج إبمةأة أمةل غبا ة ما أك إش الا ؽب اه كلهجةها فهي يعيش ن كضع لةثى أ

ؽبا كيقضي أايمها آأهنا ية ظة اؼب ت. ه ا فبا ل   ب ن يط  ها أك فطلها ن ربقيق مقاصد اغبياة 
ق د الع ل الل  ح ألم مؤظف أبف كنةل أف اؽبة د لع ل ف ن دكؿ اػبليج العةيب كا ب ل األسةلة.

مبللا ن اؼب لتة العةألية  9لع د إً أللده إال ألعد سة ا. كلفيد مةآا اعبالةة للدراسات أبنس لع ل
 0.9ملي ف ن قشة ك 1.1ملي ف ن الت لت ك 1.5مبللا ن اإلمارات العةألية اؼب يدة ك4ال ع دلة ك

كل ل  إصباٌ لدد ال ل  لع ل ف ن دكؿ اػبليج العةيب ملي ف ن ال يةل   0.5ملي ف ن سلشةة ل اف ك
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فغياب رب العا لة لفرتة ط للة لرتؾ ياثرا ا   الية كنف ية للى زك  س كأكالده. آ ا  1ملي ف هةدم. 17
 لث  مطاآل زك ية كرلالة األطفاؿ كيةألي ه  كيعلي ه .

نقاذ اغبياة الاك ية م  ال عاسة كاؼبعاانة : ال يه الطةلعة أألغض اغببلؿ ك عل س مةف ا إلالطالق
مطتلة الةط ز كاؼبخاص ة كالةاالات م  الي مية إً اياة اةة مةف ية. كاغبياة الاك ية أاياان يعاُ 

كرغ  ؿباكالت الشةفا لل صاو ال هبد الاك اف أنف ه ا ن االة ل   ةاف اياهت ا الاك ية ففي مثل 
اياة  ف لفرتقا كلقضيا اياهت ا ألص رة ا ةة إذ أف الطةلعة ي دأبه ه الظةكؼ ظبيت الطةلعة ؽب ا 
كفبا لث  القلق اف ااالت الشبلؽ ازدادت ن اؽبةد ن ال قت  سعيدة للاك ا كلي ت اياة يع ة.

 0.56أنس أللغت ااالت الشبلؽ  2011الةاه  ايث يفيد إاصا يات عبةة م ح ال تاف لاـ 
كللى آل ااؿ إذا لفرتؽ الاك اف  2%االة ن اؽبةدكس ن اؽبةد 0.76%االة ن اؼب ل ا مقارنة مع 

أل  ب الشبلؽ أك يمة كؽب ا أكالد فه ا لرتؾ للى أكالدنبا أثةا سيئا كاغبياة ال ي  قة ؽب ا أألدا كالي  كؽ 
م مةه ا اػب  كاؽبدكي كال عادة آ ا أف األكالد وبةم ف م  شفق ه ا كرلال ه ا فبا ل فة ل  اةماهن  أ

 للى م  ق له  فبل ل  قع أم م  ق ل مطةؽ ؽب . التفالة اؼبالية كم  ال علي  كالرتألية كذل  لؤثة م 
قد ظبح هللا لل  ل ا الاكاج حبدكد أرألع ن  ة كلت  ألطةط العدؿ كه ا أمة  : تعدد األزواج 

ا كلارا ألية ا هي صعب  دا. ففي اجمل  عات اآلسي لة ما س ل العةألية اإلسبلمية لع ي الاكاج الثاُ لي 
أهنا اددت لدد الاك ات إً أرألع كاشرتطت فيس العدؿ ألا األزكاج كإال إذ م  ماااي الطةلعة اإلسبلمية 

االآ فاي لل اادة. كن الدايانت األمةل مثل اؽبةدكسية ال هب ز الاكاج إبمةأة أمةل إذا آانت الاك ة 
  أف اؼب يية يدلى اليـ  أنس ال ل  د يعدد األزكاج لك  يعدد الاهبات م   ح  األًك اية. كن اليه دلة

كن اغبضارة الغةألية يبت  لة ل  3.فيها كلت  الةص ص ساآ ة لةها كآانت مع  لة ن اجمل  ع اؼب ييي
أف لت ف لس صدلقة / صدلقات كلت  الهب ز الاكاج الثاُ لعين اغبياة الطةلية ايث ل ي ل الة ل 
ألعض اؼب ؤكليات ل  امةأة امةل إذا ه  لةغب فيها كلت  يفضل ه ه اغبضارة ال   ع ألدكف أم 

قة. كلت  ن اجمل  عات اآلسي لة مثل ش س م ؤكلية لعين يةكلج الفي ش كالاان ن اجمل  ع إبس  الصدا
ال اآ  انية لع ا اجمل  ع ك هس إذا ل اكج اؼبةي إبمةأة أمةل آ ا أف الاك ة الثانية ال يشيق ك القارة اؽبةدلة 

 دأ اػببلفات الاك ية كاؼبةي لامة اللعدؿ ألا األًك كالثانية فبا لعتة صف  يأف يةل ضةهتا ن ال يت كهةا 
األسةة اؽبدكي كال ةكر   ج ل  اؼبعاانة كل   ب ن يط ت األسةة كللى األقل يفقدالعبلقات كلة

 .كال عادة

                                                           
1  http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/09/201596418199269.html 
2 National Herald (Daily English Newspaper) June 29,2017 
3 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Polygamy 
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 اؿاؼبةض كالصية ن لد هللا كم  ات س كأسةاره فقد لصيب الة ل دبةض كآ ل  اؼبةأة كن ا
 قدحبيلة أف الطةلعة  أمةل كلطةع ن حبث ل  امةأة اكجلت ئب ال ط لل العبلجدبةض الاك ة  إصاألة 

ظبيت ؽبا أبف ي اكج أبرألع. صييح هب ز أف ل اكج اثنيا كاثلثا كراألعا كلت  هبب أف لفتة أكال ن الطةط 
 :العدؿ كه  ليا أبمة سهل كل ا أشار س يانس كيعاً إً ذل  ألق لسأال كه  ال م اشرتط س الطةلعة 

اٍل يعىلَّقىًة  ۖ   يٍ  كىلى  يىٍ  ىًشيعي ا أىف يػىٍعًدلي ا ألػىٍاى الةًٌ ىاًي كىلىٍ  اىةىصٍ (( ٍيًل فػى ى ىريكهىا آى ًيلي ا آيلَّ اٍل ى  )) ۖ  فىبلى سبى
" فاألا   ال طاكر ن ه ا األمة كرلال ها ألدر ة أقصى فبت  لتيبل يطعة أبهنا مهج رة )129 (الة اي:

كليا هةاؾ م  لةلاها كل ةدها ن اا رب اج إً رآ  أتكم إليس كسةد ي  ةد إليس. كلت  ش هد أف 
الة ل إذا ل اكج ألثانية فيرتؾ األًك سب ت أك ربيي. ه ا فبا ل   ب ن يعت  صف  العبلقات كس ي 

رألت ن قةليت أف الة ل ياكج م  اثنية كيةؾ الثانية يقضي  اؼبعاشةة كلدـ االم ثاؿ ألاتاـ هللا كرس لس.
انية ألدكف أف لؤدم كا  س اا اهتا كيع ل ن ألي ت الةاس لت ب ق ت اليـ  كلعيش اؼبةي مع زك  س الث

ذباهها م  ي ف  ال ت  كالغ اي كالت  ة. ه ا اغباج ل دهللا ألعد سة ات م  الاكاج م  "زآية" إذا ي 
يةجب لس كلدا ياكج م  اثنية كيةآها إما أف ي   ؿ أك يع ل ن ألي ت الةاس لت ب لق ة العيش. هت ا 

مة غبظات اياهتا. كي لعد اغباج ق  لي د إليها قضت اياهتا زبدـ أاد األثةايي ي رؼ دم لها ايف ي
لد الع ف. كن اؽبةد ذبدكف آث ا م  اغباالت آه ه فالدكلة ال ي دمل ن الطؤكف العا لية لل  ل ا 

 كاللع ل للى الطةلعة إال م  وبب الدل .
زقس ال آة األكالد م  ال آة كاألنثى نع ة كآ ل  ف ةة م  هللا س يانس كيعاً. ف   لطاي هللا لة 

كاألنثى كم  لطاي يبةيس ال آ ر في ب كم  لطاي اإلانث فق  كم  لةلد هللا هبعلس لقي ا. كلت  
ساؽ ل  اإلن اف ملق لج ال كلع قد أبنس قد وبصل للى آل شيئ أل عيس. كإذا ال يةجب اؼبةأة فيط ة 

دأ الطجار كاؼبخاص ة لضا ل أأة أمةل حبجة أهنا لقي ة اليةجب. كن ه ا األمة لل يث ل  امة اعبد 
ك لشلقها ه ا فبا لعتا سل ا للى األسةة أكالةااع ألا الاك ا فإما أف لةضي األًك أك قد لهجةها 

  كلعةضها لل فت  كال ط ت.
إً مدلةة أمةل أك أللد أ ةيب كلعيش ل قت ما  اؼبةي كن العصة اغباضة ل افة:  العالقات ارمة

ام  ألعيدا ل  األهل كاألسةة فيقع أاياان ن لبلقات  ة ية م أثةا أل ل  أك لقي  هةا لفرتة ط للة م  ال
اجمل  ع اغبة ايث ال مانع لس إذا رضيت هي. فاألمة لش ؿ كلةتطف سةه كلصل إليها ميه ل ا 
لةيتب مارج ال يت كهةا ال ألد م  امةأة غي رة م  أف يث ر للى زك ها كمثل ه ه العبلقات اةمة ال 

آ ا أف اؼبةأة أاياان يقع ن مثل ه ه الفي ش كالفج ر إذا ها.دمار ام بلؿ نظاـ األسةة ك  يؤدم إال إً
مةل أك أللد يمة كاللع د إً ألي س إال ألعد أيش ؿ مدة غياب زك س مثل ما نةل أف اؼبةي لع ل ن مدلةة 

ه ه األم ر. سة ا أك أآثة كمثل ه ا الغياب لطق للى زك ة شاألة كليا م  اؼب   عد أف يقع ن مثل 
كم  اؼبعةكؼ أف للجدار أذف. كسةلاف ما يصل إً أذف الاكج شا عات آه ه ي دأ الطت ؾ يدب فيس 
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كيظهة ن سل آس كمعامبليس معها كي  ي العبلقات الاك ية كم  الطجار كال خاص  إً االفرتاؽ 
 كاؽبجةاف.

كألضايها كلالد سعادة كاظا إذا األسةة سعيدة أبكالدها : يت ف  عدم العدل بُت أعضاء األسرة
في ا أليةه  كلةل آل مةه  أنس ؿبرـت كس اسي كاللفضل أاد للى غ ه. كلةدما  لقـ  األلضاي لل طاكر

مع أاد للعدؿ أك لفضل أاد للى اآلمةل    ف عامللم مةه  أف القا  ا للى أم ر األسةة ال ألطعة 
يؤثة للى أداي األسةة كربقيق  ناالا ن األسةة فبايخلق ي يةا كشجارا ك فن اؼبعامبلت كالعشايات 

ٍعتي الةػٍُّع ىافى أٍل ى ألىًط و فػى األهداؼ اؼبةط دة مةها. كل ا أمة الةيب ملسو هيلع هللا ىلص للعدؿ ألا األكالد  عىٍ  لىاًمةوك قىاؿى ظبًى
ك فػىقىالىٍت لىٍ ةىةي ألًٍةتي رىكىااىةى الى أىٍرضىى اىيفَّ رضى هللا لةه ا ػ كىهي ى لىلىى اٍلً ةػٍيىً لػىقي ؿي أىٍلشىاًُ أىيب لىًشيَّةن 

ًٌُ أىٍلشىٍيتي اأٍليًن ًمٍ  لىٍ ةىةى ألًٍةًت رىكىااىةى لىًشيَّةنك فىأىمىةى   . ييٍطًهدى رىسي ؿى اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص ٍييًن فىأىيىى رىسي ؿى اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىاؿى ًإ
ا   " قىاؿى   . رىسي ؿى اَّللًَّ  أىٍف أيٍشًهدىؾى ايى  فىايػَّقي ا اَّللَّىك كىاٍلًدلي ا ألػىٍاى   " قىاؿى   . قىاؿى الى   .  " أىٍلشىٍيتى سىا ًةى كىلىًدؾى ًمٍثلى هى ى

 . 1 . قىاؿى فػىةى ىعى فػىةىدَّ لىًشيػَّ ىسي   .  " أىٍكالىدًآيٍ  
: ألفضل ال ش رات العل ية  يالفضاايات واالنًتنيت واجلواالت ومواقع التواصل االاتماع

كال تة ل  يا رب ؿ العاي اليـ  إً قةلة صغ ة فه ا لصة انفجار اؼبعل مات كال تة ل  يا كااليصاالت 
كالقة ات الفضا ية كاص يت يع  آل قةلة كآل أليت س اي ن أكرل أك يسيا كآ ل  االنرتنيت كاألآثة م  

 الي ي يرتؾ أم أسةة ألل أم شخص صغ ا آاف أـ آ  ا ذل  اعب االت ال آية كم اقع ال  اصل اال  
إال أثةت لليس فه ه األدكات سهلت للةاس االيصاؿ اؼب اشة كال  اصل الف رم أبم شخص لت ف ن 
أقصى الطةؽ أك الغةب كذل  ن لدة ث اف. كااليا ل  خدـ كب  أرألعة ألبللا شخص اعب اؿ ن العاي 

كلاداد اس خداـ  2ل اال   الي كطب ة ألبللا شخص االنرتنيتكثبلثة ألبللا شخص م اقع ال  اص
 . كه ه الفضا يات كاالنرتنيت كم اقع ال  اصل اال   الي اعب االت كم اقع ال  اصل اال   الي آل لـ 

ي ث كيةطة آل يكنة م ادا زبةب ال ي ت كهتدـ األسة كيضلل الط ي ة كالطالت ألل آل شخص صغ  
شا عات كأفتار كنظةايت هدامة كأآثةه  لةضة للخشة كال فت  ه  األسةة كآ   ليا ن أم  م  

 كألضاؤها.
 : الدعاام اليت تعزز أمن األسرة

شةع هللا س يانس كيعاً الةتاح للعبلقات اعبة ية ألا الة ل كاؼبةأة ك عله ا زك ا  :النكاح
لقضياف اياة سعيدة هةيئة ن لي ت  آل مةه ا م  اآلمة كلشل اف الةزؽ الشيب م  ال ةا كال ةات ك 

الدنيا كاةـٌ آل أن اع العبلقات األمةل ألا الة ل كاؼبةأة مثل اؼبعالطة ألدكف الةتاح كإقامة لبلقات 
                                                           

 2587ركاه ال خارمك آ اب اؽب ة ك لب اإلشهاد ن اؽب ةك اغبدلث رق :   1
2 https://wearesocial.com/us/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 

https://wearesocial.com/us/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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الصداقة كإرساؿ زك ة إً فيل لئلقباب كي ادؿ الاك ات لل ل ذ اعبة ي. كالاان كاالغ صاب آبلنبا 
ال ضعية فالاان ألةضى الشةفا ليا لمة لعاقب لليس ألل ه  ؿبةماف ن الطةلعة اإلسبلمية أما ن الق انا 

م  اق الة ل كاؼبةأة أف ل   ع ا آيف ا لطاؤكف. كللى س يل اؼبثل أقةت ات ة العليا ن اؽبةد االيا أنس 
كنقلت   هب ز إقامة لبلقات مع رضى الشةفا كم  اق اؼبةأة أف ي   ع آيف ا يطاي كألدكف رضى الاكج

أف ات ة العليا  2018/ س   ي 27مية "دم غار ا" الصادرة ن ني دؽبي أل ارلخ الصييفة الي  
قضت أف "الاكج ليا أل يدها" كاؼبةأة اةة ن أف ي   ع جب دها آيف ا يطاي". كن قضية أمةل قةرت 

كاغبت ة ن الةتاح أال ل فطى  1ات ة أف اؼبثلية لي ت جبةيبة كهب ز لة لا أف ل اكج آل م  اآلمة".
الفي ش كالفج ر ن اجمل  ع كاغبفاظ للى الة ل كاةمة ال رارم كأتما األسةة م  آل أن اع 

 االل دايات. كقد  عل االسبلـ األسةة مؤس ة مقدسة هبب اارتامها للى اعب يع.
ةتاح ألدكف ٌك كال ي  ح الطةلعة أبف لعقد الةتاح سةا ألل هبب اإللبلف لةس كآ ل  الذبيا ال

عىٍ  لىاً طىةىك قىالىٍت قىاؿى رىسي ؿي اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص األمة إذ لق د ذل  إً ان طار الفي ش كالفج ر كالاان ن اجمل  ع فػى 
ًطله   "  ٍف دىمىلى هًبىا فىاٍل ىٍهةي ؽبىىا دبىا فىإً   " ثىبلىثى مىةَّاتو   .   " أىيبُّىا اٍمةىأىةو نىتىيىٍت أًلغىٍ ً ًإٍذًف مى ىالًيهىا فىًةتىاايهىا لى

َّ لىسي  ُّ مىٍ  الى كىًٌ    . 2 " أىصىابى ًمةػٍهىا فىًإٍف يىطىا ىةيكا فىال ٍُّلشىافي كىًٌ
آ ا أف الطةلعة يع ي الةتاح أمةا ؿب  ا كلدـ الةتاح كقضاي اياة ألاب االة اضشةار فقد 

ايى مىٍعطىةى الطَّ ىاًب مىً  اٍس ىشىاعى ًمٍةتي ي اٍل ىايىةى فػىٍليػى ػىاىكٍَّج   " :اث الةيب صلى هللا الط ي ة للى الةتاح قا بل 
   .3" فىًإنَّسي أىغىضُّ لًٍل ىصىًة كىأىٍاصى ي لًٍلفىةًٍج كىمىٍ  يىٍ لىٍ  ىًشٍع فػىعىلىٍيًس ًللصٍَّ ـً فىًإنَّسي لىسي ًك ىايه 

الة  لة حبفظ الفةكج ن أماآ  آث ة فقد قاؿ لاك ل كقد أشاد القةيف التِة كال ةة :  حفظ الفروج
﴿كال ل  ه  لفةك ه  اافظ ف. إال للى أزكا ه  أك ما ملتت أيباهن  فإهن  غ  مل ما. ف   األ غى 

كأث  س يانس كيعاً للى مِة لليها ال بلـ للى  )7-5كراي ذل  فأكلئ  ه  العادكف ﴾ (اؼبؤمة ف:
ا كىاألٍػةػىهىا يلىةن لًٌٍلعىالىً اى)) ((كىالَّيًت افظ الفةج قا بل:  ا ًم  رُّكًاةىا كى ىعىٍلةىاهى  أىٍاصىةىٍت فػىٍة ىهىا فػىةػىفىٍخةىا ًفيهى

   )91(األن ياي: 
ي  ح الطةلعة أف لةظة اؼبةي اؼبخش ألة ألعد ما اط أف م  آل الة ااي الدلةية كالثقافية  :رؤية ادلخطوبة

اغبة أف يت ف زك ة لس كه  لةلد خبالص الةية الاكاج هبا فلي دألة كاألمبلقية كالصيية كما إً ذل  أهنا ص
عىً  اٍل يًغ ىًة أٍلً  شيٍع ىةىك قىاؿى مىشىٍ تي اٍمةىأىةن مع أكلياي أم ره كأكلياي أم رها أف لةظةها كقد أ از الةيب ملسو هيلع هللا ىلص فػى 

                                                           
1 https://www.theguardian.com/world/2018/sep/27/adultery-is-not-a-crime-india-top-court-rules 

 2083دك  آ اب الةتاحك  لب ن الٌ  ك اغبدلث رق :ك دا ركاه أأل   2
 1400ركاه م ل  ك آ اب الةتاح ك لب اس ي اب الةتاح ك اغبدلث رق  :   3
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ا   " يبُّ ملسو هيلع هللا ىلص لىلىى لىٍهًد رىسي ًؿ اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص فػىقىاؿى الةَّ  ري أىٍف   " قىاؿى   ك قػيٍلتي الى   .   " أىنىظىٍةتى إًلىيػٍهى ا فىًإنَّسي أىٍ دى فىاٍنظيٍة إًلىيػٍهى
ةىتي ىا  ـى ألػىيػٍ    . 1 " لػيٍؤدى

أنس  ايةن الاكاج أمة ال ألد مةس كم  مصاو التف ايةلةل الفقهاي أف التف :اءةالكفمراعاة 
م مةه ا للدكلةة أنس لة  ي إً اسةة أقل شأان م  أل  قع أف لقضي الاك اف اياة مش ئةة فبل لطعة 

لىٍ  لىاً طىةىك ك أسةة الاك ة كآ ل  اليطعة هي للدكلةة أهنا ية  ي إً أسةة أقل شأان م  أسةة الاكج. 
  .2   " ةيكا لًةيشىًفتيٍ  كىاٍنًتيي ا األىٍآفىايى كىأىٍنًتيي ا إًلىٍيًهٍ  زبىىيػَّ   ":قىالىٍت قىاؿى رىسي ؿي اَّللًَّ ػ ملسو هيلع هللا ىلص 

كم  شةا   الةتاح أف لؤدم الاكج الصداؽ أك اؼبهة قليبل آاف أك آث ا   :ادلهرالصداق أو 
((كىييي ا الةًٌ ىايى كاألا   أف لت ف قليبل. كلعل ذل  رما ل  م ؤكلية اق صادلة للاك ة ل ي لها الاكج 

ًةيئنا مَّةًلئنا)) (الة اي:  ۚ  صىديقىاهًتً َّ كًبٍلىةن  ٍةسي نػىٍف نا فىتيلي هي هى ). كن األاادلث 4فىًإف ًطنٍبى لىتيٍ  لى  شىٍييو مًٌ
لظ  الة اي ألةآة أ :الة  لة قيل أف أا   الاكاج أل ةه صداقا أك مهةا فع  لا طة اهنع هللا يضر ل  الةيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ

ركاه  .م  الصداؽ أل ةه :لق ة أل  لامة أف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿل  ك  3أل ةه  مؤنة. ركاه أضبد ن م ةده.
 4كقاؿ األل اُ : ادلث صييح. اغباآ  ن اؼب  درؾ.

ي يت ف الطةلعة أل  ف  أم  لؤلسةة ألص رة ربِة الاان كإس يبلؿ الةتاح ألل أراد أف : شرتعاحسن ال
يعيش األسةة ن هدكي كاط ئةاف كي عى لةفاهية األسةة كسعادهتا ن الدنيا كاآلمةة فشل ت الةآةا 

الاك ة  م  ك م  الاكج أف وب   إً زك س   تطلاألساسا: الاكج كالاك ة أف لقضيا اياهت ا لؼبعةكؼ. 
لُّ لىتيٍ  أىف يىةًثي ا الةًٌ ىايى  ((أمة هللا س يانس كيعاً: كقد أف رب   إً زك ها.  ايى أىلػُّهىا الًَّ ل ى يمىةي ا الى وبًى

ا  ًٍياى أًلفىاًاطىةو مُّ ػىيًٌةىةو  ۖ  آىٍةهن كىلىاًشةيكهي َّ  ۖ  كىالى يػىٍعضيلي هي َّ لً ىٍ هى ي ا ألً ػىٍعًض مىا ييػىيػٍ ي ي هي َّ ًإالَّ أىف أيى
ًث نا)) (الة اي: ۖ  ًلٍل ىٍعةيكًؼ  يػٍةنا آى ئنا كىهبىٍعىلى اَّللَّي ًفيًس مى يػٍ ةًٍه ي ي هي َّ فػىعى ىٰى أىف يىٍتةىهي ا شى كقاؿ . )19فىًإف آى

نٍػيىا مى ىاعه   ":  قىاؿى عىٍ  لىٍ ًد اَّللًَّ أٍلً  لىٍ ةوكك أىفَّ رىسي ؿى اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلصالةيب ص م  م اع الدنيا اؼبةأة الصاغبة فػى  الدُّ
ٍةأىةي الصَّاغًبىةي  نٍػيىا اٍل ى يػٍةي مى ىاًع الدُّ ك قىاؿى فػى كقاؿ لليس ال بلـ أف اؼبةأة هي أاب شئي ن الدنيا   . 5 " كىمى عىٍ  أىنىاو

نٍػيىا الةًٌ ى   " : قىاؿى رىسي ؿي اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ًىَّ ًم ى الدُّ كقد أكصى  6." ايي كىالشًٌيبي كى يًعلى قػيةَّةي لىٍييًن ًن الصَّبلىةً اي ًٌبى ًإ
الةيب ملسو هيلع هللا ىلص حب   ال عامل مع اؼبةأة دبةاس ة اجة ال داع ايث آاف ا   ع ما ة كأرألع كلطةكف ألف 

عىٍ  سيلىٍي ىافى أٍلً  ف ن متاف كااد. ص صيايب كه  آاف أآي اطد م  الصياألة ا   ع ا ن ايايس
                                                           

 3235اغبدلث رق  :ركاه الة ا ي ك آ اب الةتاح ك لب إلاة الةظة ق ل ال اكلج ك   1
 . 2044ركاه األ  ما سك آ اب الةتاح ك رق  اغبدلث :   2
 9274كركاه الة ا ي ن ال ة  التيل الةق : 25162ركاه أضبد ن م ةده الةق :   3
 3279صييح اعبامع : الةق :  4
 715ركاه م ل  ك آ اب الةضاع ك لب م  م اع الدنيا اؼبةأة الصاغبة ك اغبدلث رق  :   5
    3939ركاه الة ا يك آ اب لطةة الة ايك لب اب الة ايك اغبدلث رق  :     6
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ثىيًن أىيب أىنَّسيك شىًهدى ًاجَّةى اٍل ىدىاًع مىعى رىسي ًؿ اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فىيىً دى اَّللَّى كىأىثٍػ ى لىلىٍيًس كىذىآَّةى  لىٍ ةًك أٍلً  األىٍا ىًصك اىدَّ
يػٍةنا فىًإمبَّىا  ": كىكىلىظى مثيَّ قىاؿى  ئنا غىيػٍةى ذىًل ى ًإالَّ   . هي َّ ًلٍةدىآيٍ  لى ىافو  اٍس ػىٍ صي ا ًللةًٌ ىاًي مى يػٍ ًٍلتي فى ًمةػٍهي َّ شى لىٍياى سبى

ًٍياى ألًفىاًاطىةو مي ػىيًٌةىةو فىًإٍف فػىعىٍل ى فىاٍهجيةيكهي َّ ًن اٍل ىضىاً ًع كىاٍضةألي هي َّ ضىٍةلن غىيػٍةى مي ػىةًٌ  حو فىًإٍف أىطىٍعةىتيٍ  فىبلى أىٍف أيى
فىبلى لي ًطٍئ ى ٍيًه َّ سىً يبلن ًإفَّ لىتيٍ  ًمٍ  ًن ىاً تيٍ  اىقِّا كىلًًة ىاً تيٍ  لىلىٍيتيٍ  اىقِّا فىأىمَّا اىقُّتيٍ  لىلىى ًن ىاً تيٍ  يػى ػٍغي ا لىلى 

ً ةي ا إًلىٍيًه َّ ًن ًآٍ  ىهًتً َّ فػيةيشىتيٍ  مىٍ  يىٍتةىهي فى كىالى أيىٍذىفَّ ًن ألػييي ًيتي ي ًل ىٍ  يىٍتةىهي فى أىالى كىاىقُّهي َّ لىلىٍيتيٍ  أىٍف ربيٍ 
ةيآيٍ  ألىٍهًلي " : ألضا قىاؿى   1 . " كىطىعىاًمًه َّ  يػٍ ةيآيٍ  ألىٍهًلًس كىأىانى مى يػٍ يػٍةيآيٍ  مى كي لت ف الةيب ص أل ل  ألل  . 2 "مى

ك لىً  الةَّيبًٌ قدـ أس ة ا ةة آ ا ه  األمة ن صبيع ؾباالت اغبياة ف أنس آاف الةيب ص ملسو هيلع هللا ىلص عىً  اأٍلً  لى َّاسو
كزك  س لا طة رض ل  األقاف ن اعبةم كه ا لة  ل  أا   االة زك ية فأاياان ه  ل  قها كأمةل هي 

األػىقىيًن الةَّيبُّ ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فى ى ػىٍق يسي "عىٍ  لىاً طىةىك قىالىٍت ي  قس ف    .3 "سى
كهبب أف يقضى األم ر األسةلة لل طاكر مع أفةاد العا لة كللى رأسها الاك ة فقد قاؿ  : التشاور

"كال الدات لةضع  أكالده  ا لا آاملا فإف ارادا فصاال ل  يةاض مةه  كيطاكر فبل  ةاح :لاك ل
 ؼبةالية. . كل  لت ف األمة مق صةا للى أمة اإلرضاع ألل لط ل سا ة األم ر ا)233لليه ا..." (ال قةة : 
اليبت  أتما األسةة كألضا ها دبجةد كضع الق انا كال     هبا ألل هبب لليها  : خلق بيئة صاحلة

كللى اجمل  ع أف زبلق أليئة صاغبة م ةية للى الي كال ق ل ايث ل هل للى ألضاي األسةة ال     
إلسبلـ مةع ان طار أل عالي  الدل  اغبةيف كلصعب اػبةكج للى الطةلعة كلعل ه ا ه  ال  ب أف ا

الفي ش كالفج ر ن اجمل  ع االسبلمي كأنتة للى ال ل  وب  ف أف يطيع الف ااش فيس.  كآ ل  ال 
ي  ح الطةلعة أبف ل ه  ر ل األمة فبا لضة لألسةة كلتدر    اجمل  ع اآلم  فقد لعةت كهددت 

ًت ((ًإفَّ الَّ :ألع اب ألي  ؼب  لةمي لؼبةأة الصاغبة  فقد قاؿ لاك ل  ً ل ى لػىٍةمي فى اٍل يٍيصىةىاًت اٍلغىاًفبلى
نٍػيىا كىاآٍلًمةىًة كىؽبىيٍ  لى ىابه لىًظي ه)) (الة ر:  . كي يت ف الطةلعة ألل أكصلت أم  )23اٍل يٍؤًمةىاًت ليًعةي ا ًن الدُّ

كأف  األسةة إً ذركة القداسة ايث أمة هللا س يانس كيعاً اؼبؤمةا كاؼبؤمةات أف لغض ا م  أألصاره 
 لغضض  م  أألصاره .كهب ا الصدد أمةت الطةلعة االه  اـ لل رت كلدـ ال يج ألضا فقد قاؿ لاك ل:

ٰى ؽبىيٍ   ۖ  ((قيل لًٌٍل يٍؤًمًةاى لػىغيضُّ ا ًمٍ  أىأٍلصىارًًهٍ  كىوبىٍفىظي ا فػيةيك ىهيٍ   ً  ه دبىا لىٍصةػىعي فى  ۖ  ذٰىًل ى أىزٍآى  )30(ًإفَّ اَّللَّى مى
ا كىقيل لًٌٍل يٍؤًمةىاًت لػىٍغضيٍض ى ًمٍ  أىأٍلصىارًًه َّ كىوبىٍفىٍظ ى فػيةيك ىهي َّ كىالى لػيٍ ًدل ى زًلةػى ػىهي َّ ًإالَّ مىا ظىهىةى  كىٍليىٍضةأًٍل ى  ۖ   ًمةػٍهى

ًي ألػيعي لىً ًه َّ أىٍك أىألٍػةىا ًًه َّ أىٍك أىألٍػةىايً كىالى  ۖ  خًبي يةًًه َّ لىلىٰى  ييي هًبً َّ   لػيٍ ًدل ى زًلةػى ػىهي َّ ًإالَّ لً ػيعي لىً ًه َّ أىٍك يلى ًًه َّ أىٍك يلى
ٍت أى  نػيهي َّ أىًك ال َّاألًًعاى غىٍ ً يٍبىاألػيعي لىً ًه َّ أىٍك ًإٍم ىاهًنً َّ أىٍك ألىيًن ًإٍم ىاهًنً َّ أىٍك ألىيًن أىمى ىاهًتً َّ أىٍك ًن ىا ًًه َّ أىٍك مىا مىلىتى

                                                           
 1851ركاه الة ا يك  آ اب الةتاح ك اغبدلث رق :  1
 2053ركاه األ  ما سك آ اب الةتاح ك اغبدلث رق  :    2
 2055ركاه األ  ما س ك آ اب الةتاح ك اغبدلث رق  :  3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
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ٍفًل الًَّ ل ى يٍى لىٍظهىةيكا لىلىٰى لىٍ رىاًت الةًٌ ىاًي  ٍرألىًة ًم ى الٌةً ىاًؿ أىًك الشًٌ كىالى لىٍضةأًٍل ى أبًىٍر يًلًه َّ لًيػيٍعلى ى مىا  ۖ  أيكًٌ اإٍلً
يعنا أىلُّسى  ۖ  ىبيًٍفاى ًم  زًلةىً ًه َّ  ًى اَّللًَّ صبًى  )31-30:)) (الة راٍل يٍؤًمةي فى لىعىلَّتيٍ  يػيٍفًليي فى  كىيي ألي ا ًإ

كم  أ ل ام ثاؿ أكامة هللا كذبةب ن اهيس هبب ملق أليئة مبل  ة ل ل  كللى األسةة كألضا ها  
االه  اـ أل بلكة القةيف التِة كقةاية األاادلث الة  لة كس  الصياألة كالصياأليات رض اف هللا لليه  

ة لظ اي اإلسبلـ كلل اي الدل  كال عةؼ للى آ ار الطخصيات العاؼبية كام يار أصبعا. كآ ل  قةاي
صي ة الصاغبا كاث األألةاي للى ام يار رفاؽ اغب   كذبةب رفاؽ ال  ي كآ ل  ال ألد م  إقامة 
القات درس م  اا آلمة ايث هب  ع الت ار كالصغار  آي ل عل  ا دلةه  كل  ف ةكا ل ا ىب لج ن 

 قضااي ال قت. صدكره  م  
آ ا هبب اث األكالد للى األلعاب كالةايضة ال دنية فبا لق م أ  امه  كلطغل لؽب . كاث 

قاؿ رس ؿ هللا   : األ  ل اس رضي هللا لةه ا قاؿ األكالد أف لةظ  ا أكقاهت  إذ هي ل ارة ل  اغبياة فع 
ل  األ  ل اس أف ويف رواية أخرى    1. " الصيةك كالفةاغ  : نع  اف مغ  ف فيه ا آث  م  الةاس  "    : ملسو هيلع هللا ىلص

ش األ  ق ل هةم ك كصي   ق ل  " اغ ة  طب ا ق ل طبا: رس ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لة ل كه  لعظس:
آ ا هبب   .ركاه أضبد ن م ةده2.سق  ك كغةاؾ ق ل فقةؾك كفةاغ  ق ل شغل ك كاياي  ق ل م ي "

 ي ض   الفي ش كاجمل ف كيق د الةطأ اعبدلد إً الضبلؿ كاإلقبةاؼ الفتةم مةع قةاية اؼبةط رات اليت
كالعقدم. كآ ل  هبب الةقاألة للى اس خداـ الت  ي ية كاالنرتنيت كاعب االت إذ هي ي فة آل شيئ ن 
يف كااد. كلعل اإلن اف اؼباضي ي لت  ل  فة لس مثل ه ه ال  هيبلت لل   ع ال هين مثل ما ه  م  فة 

ف ف ةقةة كاادة يظهة للى شاشة الت  ي ية كاعب االت مئآت اؼب اقع اؼبت ظة أبل اؿ شةيعة م  اآل
الفي ش كالفج ر كالاان كما إً ذل . كليا ألطيئ أضة للط ي ة م  اإلنرتنيت كليا ألطيئ أآي هدـ 

يات كيةاقب ألم  األسةة م  االنرتنيت كاعب اؿ. فعلى األسةة أف يت ف كالية دبضةات ه ه ال تة ل  
 ألضا ها أف لقع ا فةل ة ؽبا.

هبب للى العل اي كاؼبةظ ات الدلةية  :لبنُت والبناتاإعداد كتيبات تتحمل ارشادات وتوايهات لًتبية 
أف يعد مةط رات ألطتل آ ي ات رب ل ارشادات كي  يهات لل الدل  غب   يةألية ألضاي األسةة كذل  
لت ف م انبة قي ة ن س يل ي ف  أم  لؤلسةة كألةاي  يل مثقف اامل ل اي اإلسبلـ لض   للج يع : 

 مةة.األسةة كاجمل  ع كال بلد ال عادة ن الدنيا كاآل
 ر التعليم والًتبية يف تعزيز أمن األسرة:وْ دَ 

م  أ ل اغبفاظ للى األسةة كياكلدها أبق ل سبلح  لي  قي  ألضاؤها للى الفشةة ال لي ة كال 
م  لضل ا ل  س اي ال  يل كل  تة ا م  ؿبارألة األفتار الضالة كالةظةايت اؽبدامة  عل الدل  اإلسبلمي 

                                                           
 6412ما  اي ن الةقاؽك اغبدلث رق : ك آ اب الةقاؽك لب ركاه ال خارم  1
 ركاه أضبد ن م ةده.  2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
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ٍ  اأٍلً  لي ىة رضي هللا لةه ا لىٍ  الةَّيبًٌ صىلَّى اَّللَّي لىلىٍيًس فعى ي  األكالد كيةألي ه  يعلكفةا ضها  سةةاأل كا  ات
ٍ  مىٍ ئي ؿه لىٍ  رىًليًَّ ًس فىاأٍلىًم ي الًَّ م لىلىى الةَّاًس رى  ٍ  رىاعو كىآيلُّتي اعو كىهي ى مىٍ ئي ؿه لىٍ  رىًليًَّ ًس كىسىلَّ ى أىنَّسي قىاؿى : "أىال آيلُّتي
ا كىكىلىًدًه كى  ٍةأىةي رىاًليىةه لىلىى ألػىٍيًت ألػىٍعًلهى هيٍ  كىاٍل ى هيٍ  كىاٍلعىٍ دي كىالةَّ يلي رىاعو لىلىى أىٍهًل ألػىٍيً ًس كىهي ى مىٍ ئي ؿه لىةػٍ ًهيى مىٍ ئي لىةه لىةػٍ

ٍ  مى ٍ  ٍ  رىاعو كىآيلُّتي لُّتي يًًٌدًه كىهي ى مىٍ ئي ؿه لىٍةسي. أىال فىتي ئي ؿه لىٍ  رىًليًَّ ًس".رىاعو لىلىى مىاًؿ سى
كن ركالة أمةل ل  أنا  1

ل  الةيب ملسو هيلع هللا ىلص أنس قاؿ: إف هللا سا ل آل راع ل ا اسرتلاه أاىًفظى ذل  أـ ضيَّعى ايف ل أؿ الة ل للى أهل 
كالد ايث . كقد أكلد القةيف ل اقب كمي ة إذا ي أتم  األسةة ن اغب  اف أمة الرتألية كي هت   أبمة األ2ألي س"

: قاؿ: ﴿اي ألها ال ل  يمة ا ق ا أنف ت  كأهليت  انرا كق دها الةاس كاغبجارة﴾ كأشار الةيب ص إً  )6(ال يِة
مةها آيف ا يطاؤكف فقاؿ لليس الصبلة كال بلـ : (ما م   ااقيقة أف الشفل مثل اؼبادة اػباـ فبت  أف يصةع  

فالدل  اإلسبلمي  عل ال علي  كالرتألية م   .3انس أك يبج انس)م ل د ل لد للى الفشةة فأأل اه له دانس أك لةصة 
 كا  ات كم ؤكليات األسةة.

الفةؽ األساسي ألا اإلن اف كاغبي اف ه  الةشق كاإلن اف اؼب ل  ال  :األمن الفكري / العقدي 
الدني لة لعيش إال للتل ة. فييايس كفبايس للتل ة فق  كم  فقد التل ة ن ايايس فقد ضيع ايايس 

) كلةدد اؼب ل  162كاألمةكلة. ((قل إف صبليت كن تي كؿبيام كفبايت  رب العاؼبا.)) (األنعاـ :
التل ات "لظب  الله  أم ت كأايا". فاغبفاظ للى العقا د كالدل  كشعا ةه ه  اؼبقص د ن اغبياة 

ض أم  األسةة كألضا ها الفتةم كاؼب ل  ال لعيش إال لتل ة الإلس إال هللا كدمحم رس ؿ هللا كإف ل عة 
كالعقدم للخشة فل  ل ق ن اغبياة شيئ. كميعةٌفا لألم  الفتةم لق ؿ الت يب ألعة اف ربقيق األم  

لةافس أإف األم  الفتةم االة يطعة الفةد كاجمل  ع للش أنيةة للى ثقاف س كمع قدايس ك الفتةم :"
ت اب كال ةة م  أف لصي ها ال ط لس أكال ط لق أك كمت انت أصال س كمةظ م س الفتةلة اؼب   دة م  ال

  4"االمرتاؽ أكالض األية أك ال ع ي .
األم  الفتةم ه  أف لعيش الةاس ن أللداهن  كأكطاهن  كألا ؾب  عاهت  يمةا كلضيف قا بل : "

 5" مش ئةا للى مت انت أصال ه ك كثقاف ه  الة لية كمةظ م ه  الفتةلة.
 ل   ع ألس شخص أك أمة أك شعب أك دكلة كاليبت  اياة م  قةة هاد ة األم  م  آيايت نع  هللا

(فليع دكا رب ه ا ال يت.  هةيئة ألدكف األم  كال بلـ كقد ذآةه هللا س يانس كيعاً ذآةا صبيبل قا بل:
كال يه الةيب التِة ص م  نع  هللا  )4-3 ال م أطع ه  م    ع كيمةه  م  م ؼ.) ( س رة قةلش:

مىٍ  أىٍص ىحى ًمٍةتيٍ  ميعىاىفن ًن   ":قىاؿى رىسي ؿي اَّللًَّ ػ ملسو هيلع هللا ىلص   ل عد لألم  فتأنس ألشي آل شيئ فقد التيل كم
                                                           

 .1829كم ل  الةق :  7138ركاه ال خارم الةق  :   1
 9174ركاه الة ا ي الةق :  2
 ركاه ال خارم  3
 2ربقيق األم  الفتةم ك مةآا األحباث ال الدة  ن ال ي ث اال   الية كدراسات اؼبةأةك  امعة األم ة ن رة ألةت ل دالةضب ك ص:  4
 3اؼبة ع ال األق ك ص:  5
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نٍػيىا  كيًمةنا ًن ًسٍةألًسً  ك ى ىًدهً  هي قي تي لػىٍ ًمًس فىتىأىمبَّىا ًاياىٍت لىسي الدُّ كقد دلا األةاهي  لليس ال بلـ لؤلم   1  " ًلٍةدى
ا اٍل ػىلىدى يىًمةنا كىاٍ ةػيٍ يًن ))كآ ل  م  ال قالة م  اإلكبةاؼ الفتةم كالع لي:  كىًإٍذ قىاؿى ًإألٍػةىاًهي ي رىبًٌ اٍ عىٍل هى ى

ـى  أه  ما دلا لس ه  فدلاي األةاهي  ليا لةف س فق  ألل لع  ذرارلس ك  )35(األةاهي  :  ))كىألىيًنَّ أىٍف نػىٍع يدى اأٍلىٍصةىا
 األم  اعب دم مث األم  الفتةم كالعقدم.

كأه  كظيفة يقـ  هبا األسةة هي يعلي  كيةألية األكالد ال ل  ل فةاف األم  الفتةم كالعقدم كوب يه  م  
الال  كالضبلؿ كلغ له  ما لثةله  دبعل مات قي ة ل  يعالي  الدل  اغبةيف كلة ي غق ؿ الةاشئا كلعده  

ألفتار الف اآة كالضالة. فالقةيف التِة أكال لٌل  الدلاي ((اهدان الصةاط اؼب  قي . صةاط ال ل  أنع ت ارألة ا
آ ا أشار الةيب ملسو هيلع هللا ىلص إً دكر األسةة ن يةألية األكالد   )7-6(الفاربة:لليه  غ  اؼبغض ب لليه  كالضالا.)) 

م  م ل د ل لد للى الفشةة فأأل اه له دانس أك لةصةانس أك  قاؿ لليس الصبلة كال بلـ : (ماكيةطئ ه  فقد 
آ ا لدؿ ق ؿ الةس ؿ ص للى أف يعلي  كيةألية األكالد لهدله  إً اغبق كلقيه  م  الال  كالضبلؿ   .2يبج انس)

 كإف ي يق  األسةة هب ا ال ا ب فيؤدم إً اإلكبةاؼ الفتةم كال يس ن ميادل  اغبياة.
صل أص ؽبا ن قل هب  كم  يؤ يارع أل كر العقيدة اإلسبلمية ن األطفاؿ ك  ف    انب كااد هبب أف

 انب يمة هبب ياكلده  لؼبعل مات التافية ل  األفتار اؽبدامة كالةظةايت اؼبضللة ليت ن ا للى ا ر 
 مةها ألل يبت  ؽب  أف لةدكا لليها أبدلة مةشقية. ه ا آلس ل شلب يثقيف أكالدان مة  الصغة كيةألي ه  ايف

 آ ا لق ؿ اؼبثل العةيب "العل  ن الصغة آالةقش للى اغبجة".  يرتسخ فيه  العقا د كالقي  اإلسبلمية
ال فت  ال لي  كال فت   : األسةة يةيب الةشي اعبدلد للىالتعليم والًتبية مها الغذاء الفكري

ألل ليعليس إً األللى كنةل  . كال علي  كالرتألية ل فةاف الغ اي الفتةم لؤلسةة كألضا ها كلعاز فتةهال امي
أف األةاهي  لليس ال بلـ ي لدع ألف لت ف إماما ألل سأؿ هللا لاك ل أف هبعل أكالده  كذرارله  أ  ة 

اًللي ى لًلةَّاًس ًإمىامان قىاؿى كىًم  ذيرًٌلَّ كقادة. (( ًٌُ  ى  قىاؿى الى يًت كىًإًذ األٍػ ػىلىى ًإألٍػةىاًهي ى رىألُّسي أًلتىًل ىاتو فىأىسبىَّهي َّ قىاؿى ًإ
 )124 :ال قةة( )لػىةىاؿي لىٍهًدم الظَّاًلً اى )

كم  ظب  فتةه كلل ه أنس ي ل أؿ هللا س يانس كيعاً إال أمةا كغ اي مق اي للج   كالفتة فدلا 
ا يًمةنا كىاٍرزيٍؽ أىٍهلىسي ًم ى الثَّ ىةىاًت مىٍ  يمى ى (( األةاهي  لليس ال بلـ: ا ألػىلىدن هيٍ  ًلً كىاٍليػىٍ ـً رىبًٌ اٍ عىٍل هى ى ًمةػٍ

 )126(ال قةة: اآلًمًة))
الرتألية اغب ةة هي اليت ية ي ن الةاشئا ال ل ؾ الةصا اؼب  ازف كإف ي يق  األسةة هب ا ال ا ب فقد 
ال ل   ت ف آبداب ال ل ؾ كقد لةيت  ف للعق ؽ كالعصياف كىبة  ف للى قي  كأمبلؽ األسةة كاآلداب 

ف يداب أق اـ أمةل كل قلدكهن  ن القع د كالقياـ كاالس ق اؿ كال  دلع كال ييات اإلسبلمية كل  ة  
كال  لي ات كال هانئ كال يلتات كاؼببلألا كاؼبأآ الت كمظاهة اغبياة آلها. كل ا أآد اإلسبلـ للى 

                                                           
 4280ركاه الرتم م ك آ اب الاهدك اغبدلث رق  :  1
 ركاه ال خارم  2
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شفل / يعلي  كيةألية األكالد مة  أف لف ح طفل ليةيس ن ه ه الدنيا. فأكؿ ص ت هبب أف لصل إً أذف ال
الشفلة ه  هللا أآي ألص رة األذاف كهبب أف ل تل  أكؿ آل ة ه  هللا كدمحم رس ؿ هللا كغ ها م  
التل ات القةينية. كايث ا لرتلةع الشفل هبب يعلي ه  القةيف التِة كالصل ة كال أآيد للى أداي الصل ة 

ألكالد كيع لده  للى ال     كال طدلد ن ذل  ايف الضةب. ه ا لغةس العقا د اإلسبلمية ن نف س ا
هبا مة  الصغة. مث أتيت مةالة ال علي  ن اؼبؤس ات ال علي ية فيجب أف يت ف اؼبقةرات الدراسية كفق 
العقا د كال عالي  اإلسبلمية كآ ل  هبب أف لت ف اؼبعل  ف م   تا للدل  اغبةيف للى األقل للى 

ةاي كلقداي فقد لدمل ألعض األساي ة اؼب ف يا م   ل اؼبدارس ايث لت ف األكالد غ  انضجا فت
الةلب كالط  ن قل ب الةاشئا. كآ ل  للى م   ل اعبامعات لقـ  األساي ة ماصة أساي ة اؼب اد 
الدلةية كال ارىبية كاال   اع كاالق صاد كال ياسة أل عةلف أدايف كأفتار كنظةايت لطلة مثل نظةلة داركف 

ارآا كاؼب  طةقا ال ل  دس ا ال  ـ  ن العلـ  كالفة ف اإلسبلمية لس  اغبي لة كالط  كأفتار آارؿ م
ال يث كالدراسة كقد الل  ت  الشالب م  اس يعاهبا كلط  ن يعالي  الدل  اغبةيف فعلى م   ل 
اعبامعات هبب االه  اـ لم يار األساي ة األآفاي ال ل  ليعةف ف دبعل ماهت  ال اسعة كدراساهت  الع يقة 

ه ه األفتار كالةظةايت كل  تة ف م  ال  ييا ألا أدل ه  الاا غة كيقدِ م اقف االسبلـ ذباهه   ؼبثل
 كإث ات لقبلنية اإلسبلـ لليه .

كلؤلس اذ دكر مه  ن ال علي  كالرتألية فه  لةقل رسالة إً اعبيل :ًتبية التعليم و الدور األساتذة يف 
 س آ ا قاؿ أضبد ش قي :اعبدلد كه  دبثاألة الةس ؿ ن مه  س ككظيف 

 آاد اؼبعل  أف لت ف رس ال × بلػػػػػػػػػػجيػػ  كفٌػػًس ال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لل علػػق 
  الى ػػػػػل ين كلةطئ أنف ان كلق × ألل ت أشةؼ أك أ ل م  ال م 

ال بلمي  فاألس اذ ل ث القي  الفاضلةك كلعل  يداب ال ل ؾ كال عامل كاألمبلؽك كلع ق صبلت 
ألدلةه   كاضارهت  كيقاليده  كألةافه ك كلع ده  للى ال     هبا كفبارس ها ن اياهت  الي مية. آ ا أنس 
لعةؼ م اهب ال بلمي ك كق ة اإلألداع فيه ك كم اط  سبياه ك فيصقل م اه ه  كوبثه  للى ية ية قدراهت ك 

ألس ألضا للى أف وبقق ا أللى إمتانيات كاس غبلؽبا ل يقيق األفضل ؽب  للى مدل ال عيدك  كل الد طبل
لدله  ن الدراسة. كلس دكر آ   ن اجمل  ع ايث ل ه  ن إلداد األ ياؿ ل يقيق أمانيه  ن العاي. فه  
ال م لةيب كىبةج األ ياؿ ل ت ف مؤهلة لقيادة اؼب  ق ل فه  ال م ىبةج الش يب كاؼبهةدس كاؼبعل  

 كغ ه .
 اد الدراسية اليت نضعها أك لب ارها ؼبخ لف مةاال ال علي  م  اؼبدرسة إً اؼب:  ادلقررات الدراسية 

التلية كاعبامعة يلعب دكرا هاما ن صقل م اهب الشبلب كياكلده  لؼبعل مات كألةاي يفت ه  
. فج يع دكؿ العاي يع ل كي عى للى أرفع اؼب   ايت ل ةاي اؼبةاهج الدراسية اؼببل  ة كشخصياهت 
ل قادـ وب ل ل اي يل  األمة كالطعب. كيقـ  إبلادة الةظة ن اؼبقةرات الدراسية كذبةم إللداد  ي
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يعدلبلت ا ب رؤاها كأهدافها كمصاغبها كم شل ات العصة. كقد قاـ األس اذ ا ين ل داغبافظ 
 لس عةاض اؼبةاهج الدراسية ل عض الدكؿ اؽبامة ربت لة اف "اؼبةاهج الدراسية : رؤل كذبارب لاؼبية"
كذآة للى س يل اؼبثاؿ "قامت ماليااي إبدماؿ مادة ا ؿ ال يئة ربت اس  "اإلن اف كال يئة". كقامت 
اليازلل ألدمج ال تة ل  يا ال علي ية ن الع ل الرتأل م  كرأل  اؼبةاهج لل يئات الية كال خفيف م  آ  

  سع ن األنطشة كاؼب ارسات اؼبقةرات الدراسية الةظةلة دكف اإلمبلؿ لؼب   ل العل ي العاؼبي كال
الع لية.آ ا ي ض   اؼبقةرات الت رلة أشياي فب عة مثل يش لة العادات األساسية الفةدلة لليياة الي ميةك 
كغةس اب اعب اف كال ط  كآ ل  يش لة اذباهات الشبلب لفه  كيقدلة ثقاف ه  كيةاثه . كلقـ  اؼبعهد 

" فعلى 1 لدراسية كلع ل ربت اشةاؼ م اشة لة يا ال زراي.الت رم لل ةاهج كال قِ  أل ةاي اؼبةاهج ا
الدكؿ اإلسبلمية أف يعيد الةظة ن اؼبةاهج الدراسية م  اا آلمة كيقارهنا مع ما يدرس ن الدكؿ 
األمةل. كيبت  إدماؿ مادة ي علق لل يئة كيدرلا اللغات اليت هت  يل  ال بلد كاؼب اد األمةل اليت زبلق 

الطع ر لؽب لة. كآ ل  يبت  إدماؿ مادة "األسةة" ربت م  يات ـب لفة ػبلق الطع ر ن الةاشئا 
أبنبية األسةة كدكرها ن اجمل  ع كاؼب ؤكليات ذباهها. كللى آل ااؿ فإف هةاؾ أل ف شاسع ن أهداؼ 

ألل كي  هات كمي ؿ ؾب  ع كثين كألا ؾب  ع اسبلمي. كاؼب اد الدراسية ال ية  ل  ك هات نظةان في ب 
ن كللى س يل اؼبثاؿ ن اجمل  ع ال ثين لت ف أكؿ يةني ة ن مدح اآلؽبة كاألصةاـ كلت  رؤل ةا اؼب  ق لية.

اجمل  ع االسبلمي ل غ  الشبلب ضبدا  رب العاؼبا كآ ل  الطخصيات اؼبعةكفة ن أكرل مثل سقةاط 
 اؼبدارس كاعبامعات ي ض   اؼب اد اياةكألقةاط كاستةدر كانأللي ف كه لة كيطةيل كغ ه  آث كف كلت  ن 

أيب ألتة كل ة كلث اف كمالد أل  كليد كل ةك الةس ؿ التِة ص ك  الصياألة رض كللى رأسه األن ياي ك 
أل  العاص كسعد أل  ايب كقاص كدمحم أل  قاس  كم سى أل  نص  كل دالةضب  الدامل كدمحم سلي  

ل ة أف لعةف ا الطخصيات العاؼبية ألضا كلت  كسلي اف األلظ  كدمحم الفايح كغ ه . كهبب للى الش
الطخصيات اإلسبلمية ال ل  ألة ا ال ارلخ اإلسبلمي كأثةكا العلـ  كالفة ف كشيدكا ن األس ة كالقدكة ؽب  

صةح اغبضارة اإلسبلمية م  العصة اإلسبلمي مةكرا للعصة األم م كالع اسي كالعث اُ إً ل مةا ه ا. 
ل رباكؿ ليل هنار يط لس اترلخ كاضارة اإلسبلـ كاؼب ل ا كسبجيد اترىبها كللعل  أف الطع ب األمة 

للهةد كيقدـ العصة  (القدِ) ألةاز أألشاؽبا كه ه األمة اؽبةدكسية قد هنضت كرباكؿ سبجيد العصة الفيدمإك 
اسية اإلسبلمي آأنس كص ة لار للى   ا ال ارلخ اؽبةدم. فبل ألد م  يثقيف أألةايان ككضع اؼبقةرات الدر 

اليت يض  اترىبةا اجمليد كييز الدكر القيادم لل  ل ا ن ألةاي العاي كيش لة العلـ  كالفة ف. فاؼبقةرات 
يي قةكف فالدراسية ؽبا أنبية للغة ن إانرة قل ب الةاشئا كإال الع ؼبة الثقافية زبلق فيه  الطع ر للدكلةة 

 ارة الغةألية أك ال ثةية الل الة لط ا يا.اترىبه  كلط ئاكف م  ذآة أألشاؽب  كل قلدكف اغبض
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اق اؼبعةفة األفتار اؽبدامة كالةظةايت الضالة  أألةاؤان عةؼلآ ا هبب أف النظرايت الضالة : 
نظرية كللى س يل اؼبثاؿ كاؼبع قدات الفاسدة كال قاليد اؼبضللة كاؼبدنية ال ثةية اعب األة كالطعارات الل الة.

يفيد أبف االن اف ي ل لد آ ا نةاه    س كقام س كسا ة ألضاي   ده :  اليت  دارون للنمو البشري
اليـ  ألل كيًلدى أكال ألص رة قةد مث طةأ لليس يش رات ألي ل  ية فة ا كيةلةع للى مة األايـ ايف أص ح إن اان 
آامبل كلضةب لس مثاؿ الضفدع ال م ل لد ن اؼباي كلس ذنب كلة   كلرتلةع ايف لص ح آامبل ألدكف 

 .1ب مثل ما نةاهال ن
لؤلفتار الغةألية مثل اغبةلة كالعدالة كالديب قةاطية كاق ؽ اإلن اف كاق ؽ اؼبةأة األفكار اذلدامة : 

مفهـ  ىب لف فبا قبده ن الت اب كال ةة. فعلى س يل اؼبثاؿ الة ل كاؼبةأة س اي لدله  كال هب ز ال  ييا 
. كلت  االسبلـ  عل الة ل ق اما كاؼبةأة أليةه ا للى أساس اعبةا كلعشى آل مةه ا نفا الةصيب

اتألعة لس. كلعشي اؼبةأة نصف ما لعشيس الة ل كال ي اؼبةأة ضعيفة    ا كالة ل ق اي كلتل مةه ا 
اا يا ات كم شل ات ألي ل  ية كأم ا ن االل  ار قةر كألشى ما لبل   كط ا عه ا. كالفتةة أك الفل فة 

 اق اؼبةأة كلةفع شعارات اغبةلة كالعدالة. آ ا أف الفتة الغةيب لق ؿ الغةألية يع ي ه ا العشاي إ هاضا ن
أف   د اإلن اف لس كوبق لس أف ل  خدمس كل   ع ألس آيف ا لطاي فلل ةأة اق للى   دها ي   ع ألس 
كيفعل ألس ما يطاي ألية ا الفتة اإلسبلمي لق ؿ إف اعب د كسا ة الضاي اعب د كدلعة كأمانة م  هللا 

اً كاةاـ لليس / لليها أف ل  غلس إال آ ا أمة ألس مالقس. ن يجة ل ل  يع  الفي ش كالفج ر س يانس كيع
ن اجمل  ع الغةيب كأسةه م فتتة كم ط  ة. كأاياان اللعةؼ اؼبةي هل ه  لل قي إبمةأة أ ة ية أـ أمس أك 

فل فات كاألفتار أم س كيص ركا ماذا وبدث ن مثل ه ه األا اؿ. فهةاؾ أل ف شاسع ألا الةظةايت كال
الغةألية كاالسبلـ. كاليبت  أف لت ف أألةاي كألةات اإلسبلـ ن أم  للى أفتاره  كلقا ده  ألل معةض ف 

 للخشة كالطت ؾ كالال  كالضبلؿ ن آل يكنة. 
ف األسةة هي الل ةة األًك للة ل اإلن اُ كاجمل  ع ال طةم كال  آيد للى أمةها مبلصة الق ؿ : إ

 قاي كيقدـ اجمل  ع كال علي  كالرتألية للع اف دكرا ؿب راي ن أتما كربصا األسةة كسبلم ها ض اف ل
كألضا ها كياكداف األسةة أبق ل سبلح للدفاع لةها ضد ال يارات الفتةلة اؽبدامة كالةظةايت الضالة كالةد 

إلنرتنيت لليها. كن العصة اغبدلث أص يت األسةة أآثة لةضة لل فت  كال ط ت أل  ب الفضا يات كا
كاعب االت كم اقع ال  اصل اال   الي فبل ألد م  ضبالة األسةة ل قاي الة ل اإلن اُ كافظ آياهنا 
كاس قةارها لتي ي  ت  م  أداي كظيف ها اؼبقدسة م  إقباب كي ف  ال ت ف العاطفي كالةف ي كيةطئة 

 ةد م  اجمل  ع للش أنيةة كال عادة.اعبيل القادـ كإلداده ل ةاي لاي ل  د فيس األم  كال بلـ كلطعة آل ف
 

                                                           
1 https://www.darwins-theory-of-evolution.com/ 
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 واستقرار الدولةاألمن الغذااي لألسرة ونتااجه على أمن 
 د.بوحسون العريب

  امعة يل  اف اعباا ة
 مقدمة:

فةضت للي اؼببلاظات العامة ن اجمل  ع كاػباصة لؤلفةاد اؼبة  ا إً أسة مي  رة كأمةل فق ة 
ألعض ال  اؤالت اؼبةهجية ا ؿ ش تة العبلقات ألا الفقة كاألم ك كقد ي ادر إً ذهين أف األسة اؼبع زة 

األم  كاالس قةار ن اياة ألضا هاك فبا أن ج لدلها مةظ مة م  األفتار كال ل آيات  ال ي  فة للى
اػباصة هبا. آ ا أف إطبللي للى ما لت ب ل  الفقة كاغبةماف أآد ٌ أف ما ل  عه ا دا  ا ل ض   

مةل ن ا ج سل ية ن فبارسات األفةاد س اي للى اؼب   ل الضيق(األسةة) أك ن اؼب   ايت ال اسعة األ
اؼب  ثلة ن اغبي كاؼبدلةة مث الدكلة. لقد ي ل رت لدم ألضا فتةة   هةلة يع ي ال  ب األساسي ل ةاكؿ 
ه ا اؼب ض عك كه  أف هةاؾ لبلقة ي ادؿ إما سل ية كإما إهباألية ألا األم  الغ ا ي لؤلسةة كم   ل يش ر 

غ ا ي يت ف أفتار ألضا ها كصبلاية ألضا هاك أك اكبةافه . فإذا آانت األسةة مي  رة كي   ع أبم  
ال ةطئة اال   الية كال علي  كالصية إهباأليةك أما إذا آانت يف قة إً األم  الغ ا ي(يعاُ الفقة كاغبةماف) 

 يت ف أفتار ألضا ها سل ية سبيل إً االكبةاؼ كس ي ال خشي  ن م ا هة اؼب  ق ل.
ا أف الط اب ال م لعاُ اغبةماف ارأتلت م  مبلؿ ما س ق أف أحبث ن فةضية مفاده

س ي ال ةطئة اال   الية) لس قاأللية لبلكبةاؼ ل  معال  اجمل  ع كاألسةة كلت ف -فقة –اال   الي(ألشالة 
أآثة اس هدافا م  طةؼ اعب الات اإل ةامية كاإلرهاأليةك كياداد كضعي س أتزما ن غياب االيااف 
األمبلقي كالقي ي ألسةيسك كالعتا صييح. كقد أليةت العدلد م  الدراسات أف الط اب لػبص ص 

أل ه لة كأل ةلة ن ألةاث  اؼبف دل  كاؼبضللا كدلاة االس ع ار ال ل  ل ع ف إً ربشي  لقا د  "لقع
ك كآانت األزمة األمةية اليت 1الط اب كزلالة إيباهن  كيق لض دلا   ألةياهن  العقلي كالةف ي كاال   الي"

اب الفق  كال شاؿ كمةه  مةت هبا األسةة اعباا ةلة مبلؿ ال  عيةيات مثاال ل  انض اـ العدلد م  الط 
الفئات اعبامعية كآ ل  الفئات الط انية اليت يقش  ن األاياي الطع ية اليت يعاُ ظةكؼ اؼبعيطة الصع ة 
كألضا الت ادر اؼبه طة إً اعب الات اإل ةامية ن يل  الفرتة م  االن قاؿ ال ياسي كالديبقةاطي ن 

 2اعباا ة.
 اإلطار النظري للبحث:-1

                                                           

  .19يةألية اؼبةاهق ن اؼبدرسة اإلسبلميةك دمحم صباؿ الدل  ؿبف ظك ص 1- 
 .81ك أكرلدة ميليةك ص 2000-1992الفرتة ما ألا ال ضعية األمةية ن اعباا ة م  مبلؿ الصيافة ال طةية ن  -2
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تةة ه ا ال يث في ا قدمس العاي اليلشاُ أن ُ  غيدنا ل  نظةلة االس  عاد اال   اليك يةدرج ف
كه  ال م ن هةا إً ك  د شتلا م  االس  عاد ن اجمل  عات اؼبعاصةةك أكؽب ا اس  عاد أكلئ  اؼبعاكلا 

لطتل الثاُ يبثلس ل  ال يار الة ي ي ل  الفةص اليت ل ييها اجمل  ع كه  القاألعا ن القاعك أما ا
اؼب   دكف ن الق ة كل علق لالس  عاد اإلرادمك أك ما أظباه غيدنا"ث رة صبالة الصف ة"ك ايث ية يب 
اعب الات الثةلة م  فبارسات اغبياة الي ميةك إذ ىب ار ألضاؤها أف لعيط ا دبعاؿ ل  ألقية اجمل  عك ايث 

 . 1لعامة اػباصة لجمل  ع الت  ية يب ه ه اعب الة م  نظ  ال علي  العاـ كالصية ا

ه ا م   هةك كم   هة أمةل لةدرج ه ا ال يث ألضا ن نظةلة االس قشاب اليت ألةزت ن إطار 
الع ؼبةك كاالس قشاب ظاهةة فةض ها الع ؼبة ألتل أألعادها كم   ايهتا للى آل ما ه  ؿبلي(مص صي)ك 

 سشى اق صادايك فبا أدل إً نط ب الصةاع ايث اقبة لةها ذبةلد للقي  كاؽب لةك كإضعاؼ الش قة ال
اغباد ألا ط ق ا ط قة لليا آث ة الةف ذ كالق ة كالةفاهية اؼبادلة كقليلة العددك مقاألل ط قة أدَ سبثل غال ية 
الةاس فهي آث ة العدد كقليلة اغب ؿ كاؼباؿ(يعيش اغبةماف كالفقة). األمة ال م دفع ألط اب العاي 

 ن ال يث ل  ألدا ل للعيش ن اؼبةاطق األآثة رماي لس ع اؿ كسا ل كطةؽ لةاها اؼب خلف إً ال فت 
هي األن ب لل خلص م  الفقة كاغبةماف آاؽبجةة ال ةلةك كيعاطي اؼبخدراتك كااللبةاط ن اعب الات 
اإل ةامية كالط تات العاؼبية. كقد سالدت كسا ل االيصاؿ اغبدلث للى  لب كاس قشاب ـب لف ه ه 

 ات كدؾبها ن مةظ ات لاؼبية لبلكبةاؼ كاإل ةاـ. الفئ
يةآا نظةلة االس  عاد اال   الي للى مفاهي  آ  ة لشاؼبا شتلت ألؤر االنطقاؽ كالصعاب ن 
الدكؿ كاغبت مات كهي العدؿ كاؼب اكاةك كيةلد ه ه الةظةلة أف ييز ه ه اؼبفاهي  ن اجملاالت الدلةية 

 لداف انشبلقا م  م اه ها كمة عياهتا اليت يؤم  هبا م  أ ل ال ص ؿ إً كال ياسية كاالق صادلة لطيف ال
الةفاهية. لقد أص ح صةاع الع ؼبة لةاهة ف إً  انب مةظ ات زلالة األم  كاالس قةار ن اجمل  عات 
للى ه ه اؼبفاهي (العدؿ كاؼب اكاة) ل يقيق أغةاضه ك نظةا ألف قي  العدؿ كاؼب اكاة اال   الية ل ع ر 
ألل غها ألصفة آاملة مه ا ي فةت الظةكؼ كاإلمتانياتك كه  كاقع ألعيد  دا ل  ال اقع اغبقيقي للةاس. 
ي  ثل اؼب اكاة ن اندماج الةاس ن ؾب  عاهت  للى لدة أصعدة: الع ل كاإلن اج كاالس هبلؾ كالع ل 

ف أك اإلقصاي ل  ه ه ال ياسي كال فالل اال   اليك ألية ا لفه  م  البلم اكاة االس  عاد أك اغبةما
 اؼبطارآة.

انشبلقا م  ه ا ال لاي اؼبعةنك أيةاكؿ م ض ع األم  الغ ا ي لؤلسةة كن ا جس للى أم  كاس قةار 
البلم اكاة  ثَّ الدكلة أك اجمل  ع. ايث لع ي مؤشة الفقة العامل اغبقيقي للطع ر لإلقصاي كاغبةماف كم  

اليت هي ؿبةؾ اعب اه  كلألمص األسة كالط اب ذباه ال ع   ل  رفض كاقعه  اؼبعيطي كؿباكلة كضع 

                                                           
 .08االس  عاد اال   اليك   ف هيلا كيمةكفك يةصبة: دمحم اعب هةمك ص - 1
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قةارات فةدلة أك صبالية ذباه ه ا ال اقع. لقد ألان ال اقع العةيب أف فقداف األم  الغ ا ي لدل األسةة 
لطتل ألدالة مةالة غياب األم  كان طار كألضا ها مقاألل شع ر األغل ية لس ئثار فئة معيةة للثةكة 

اػب ؼك فبا ل يح الفةصة لؤلفتار اؼب شةفة لل  ةب إً ش اب ه ه اجمل  عات اليت أملت دب دأ اؼب اكاة 
 ل  طةلق اؼبةظ ات اؼبعادلة لل بلـ كاألم  العاؼبيا.  

 الدراسات السابقة:-2 
اي دراسات كربقيقات ميدانيةك كم  مبلؿ اه   العدلد م  ال ااثا كاؼبه  ا هب ا اؼب ض ع إب ة 

 ال قارلةك ن  ا ألعضها في ا للي:
أاد األس اب األساسية لبلكبةاؼ   دراسة كلياـ أل قبة: ااكلت ه ه الدراسة أف يث ت أف الفقة ه-

اال   اليك كقد أص ح اغبةماف اؼبادم كلدـ مقدرة األسةة للى يل ية اا ياهتا لطتل دافعا ق اي كب  
  1ةاد اناية العةفك كال يث ل  م ال  ال أمبلقية كال مطةكلة ل ل ية اا ياهتا اؼبادلة.ميل األف
دراسة رآات للى دكر األسةة كاؼبدرسة: ل اظ أف قلة فةص ال ةطئة اال   اليةك كأف ق الد -

الدراسية الض   اال   الي كاؼبدرسي ضعيف اف كال يؤدايف الدكر اؼبشل ب مةه ا. آ ا أف غياب اؼبي ؿ 
الرتفيهيةك ل  ح لل ل ي  ألش ع سل آس دبظاهة االكبةاؼ كال  ةد اليت يةفضها اؼبؤس ة. كض   ه ه الدكا ة 

كمع الطع ر لغبةماف كالفقة ال م لة اب األطفاؿ ن  2اؼبغلقة ىب ار ال ل ي  فضايات ل فج  لدكاني س.
ح مة عي ها الدلةية كالثقافية لة يب األطفاؿ أسةه  كماصة األسة غ  اؼب انة ن يةألي ها كأمبلقها ككض  

 كالط اب إً لاي يمة ه  العدكاُ دكف كليك لعادم كطةس كايف أهلس لةدما ال هبد اغبصانة التافية.
ؼبا آاف اؼبها ةل  الطةليا ال ل  لعيط ف الفقة كاغبةماف دراسات ا ؿ ل امل اؽبجةة كـبلفاهتا: -

لة كلغبد األدَ لؤل  رك كآ ل  اؼبها ةل  غ  الطةليا ال ل  ن فةن ا آالعيش للى مةح ال شا
  Alfons Riberaلعيط ف اؼبشاردات الي مية كاػب ؼ كالفقة كفقداف اؽب لة. قاـ أاد ال ااثا األس اف

ألطةح ه ا اؼب قف ألق لس" إذا آاف اػبشة ال م هتاألس أكركل أييت م  اعبة ب ألدافع اؽبجةة كأل  ب الع امل 
ألف فقة أسة كلا بلت هؤالي اؼبها ةل  م   3ادلةك فإف ه ا ل  عس مشةا للى أم  أكركل".االق ص

اجمل  عات اإلفةلقية كاؼب خلفة آاف ال  ب ن نطة اػب ؼ كلدـ االس قةار ن ال لداف األمةل كل  آانت 
 م ش رة.

إسرتاييجية األم  الغ ا ي ن اعباا ة: ه  م ض ع  ليـ  دراسي م  يةظي  عبةة الفبلاة لليؼباف -
ك حبث م  مبللس اػبياي كال ااثا إشتالية الغ اي كاألماف الغ ا ي م  8131اعباا ةمك ن شهة مام 

إً إشتالية ألف كاردات  اعبان ا االق صادم كاالسرتاييجي. كال يت ه ه الةدكة أف األم  الغ ا ي رب ؿ
                                                           

 . 135-132االغرتاب كال شةؼ كب  العةفك( دراسة نف ية ا   الية)ك دمحم ميضة ل د اؼبخ ارك ص - 1
 .19ف زم أضبد أل  درلدمك ص العةف لدل ال بلمي  ن اؼبدارس الثان لة اعباا ةلةك - 2
 .67ك م   فا اةك ك ص2010-1995مغارألية -ال عد األمين للهجةة غ  الطةلية ن إطار العبلقات أكرك -3
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ك كقد ال ي اػبياي ه ه القي ة مؤشة 8119مليار دكالر لاـ 508الغ اي ن ياالد م   ة أللغت سقف
للى ادكث فج ة غ ا ية إذا ي ي خ  اغبت مة اسرتاييجيات فعالة ن ؾباؿ القشاع الفبلاي كال ة ية 

ية لل  اط ك كآ ل  سياسات الغ اي ن ألطتل لاـك ايث كضع ا ميارات ارألة ضعف القدرة الطةا 
إطار ال ة ية اؼب  دامة ل جةب ال ق ع ن اؼبطتلة الغ ا يةك كما ل  عها م  ل اقب ا   اليةك كإال آيف 

 . 1نف ة البةاط فبثل  الطعب ن ه ا اؼب ض ع
 ربليل ادلفاهيم:-3
ال   الي ال م لط ل  لدمل مفهـ  األم  الغ ا ي ن اؼبفهـ  العاـ لؤلم  ا األمن الغذااي:-

آل الة ااي اغبيايية اليت هت  اإلن افك كلت  ارأتلت أف اق صة هةا للى االآ فاي اؼبعيطي كاالق صادم 
نبلاظ أف هةاؾ لبلقة ق لة ألا م شل ات العيش كاالس قةارك ايث  ثَّ كاالس قةار اغبيايت لئلن اف. كم  

أسةيس كن ؾب  عس الت  . لةل ال عض أف هةاؾ ثبلث زب ل ه ه العبلقة آل ا شعة الفةد للفقة كه  ن 
لةاصة أساسية ميف ي فةت زادت م  ق ة األم  اال   الي كميف ضعفت ي   ت ن ضعف األم  

 . 2اال   الي كهي العدالة كاؼب اكاة كيتافؤ الفةص
أألعادهاك  ي ل فق العدلد م  ال ااثا للى مفهـ  م اد للفقة نظةا ل عقد الظاهةة كيعدد الفقر:-

كلت   له  لعةف نس ألعجا الفةد كاألسةة ل  ي ف  اؼب اد التافية ل ل ية االا يا ات األساسية للعيشك أك 
ه  االة م  اغبةماف ي جلى ن البفاض اس هبلؾ الغ اي أل  ب البفاض الدمل كال شالةك ايث لس 

 . 3انعتاسات للى   انب أساسية ن اغبياة أنبها الصية كال علي 
أك س الفقة م ة لةك فهةاؾ م  الفقة كما لةي   ألس م  الفقة اؼبشلق كالفقة اؼبدقعك ايث يبثل إف 

م  الفقة اؼبشلق ألعدـ اس شالة الفةد كاألسةة إش اع اغبا ات األساسية م  الغ اي كاؼبل ا كاؼب ت  
الدنيا. ألية ا لت ف  كال علي  كالصية كالةقل كفق مب  اغبياة القا  ة ن اجمل  ع ال م لعيش فيس حبدكده

الفقة مدقعا لةدما وبـة الفةد كاألسةة م  إش اع اغبا ة إً الغ اي ألعدد معا م  ال عةات اغبةارلة اليت 
سبتةس م  اغبياة كفق الة   الغ ا ي ال ا د ن اجمل  ع حبدكد معيةة. قبد ال شالة كالعجا ل  الع ل 

قةك كإذا قلةا ال شالةك فإف ال شاؿ آ ا يعةفس مةظ ة أل  ب اؼبةض م  أه  م   ات ه ل  الة لا م  الف
الع ل الدكلية ه  ذل  الطخص ال م لةغب ن الع ل كالقادر لليس كل يث لةس لةد م   ل أ ة 

  .4سا د كلتةس ال هبده

                                                           
 . 71اةلق اعب دك مقاالت ن االق صاد اعباا ةمك ألط  مصيشفىك ص- 1
 . 12األم  اال   الي: مفه مسك أتصيلس الطةليك كصل س لؼبقاصد الطةليةك التيبلُ رشاد صاو رشاد زلدك ص -2

 .192الفقة: م   ايسك ياثره كس ل اغبد مةسك االة اعباا ةك آ يل فةلدك ص- 3
 .39االق صاد ال ياسي لل شالةك رمام زآيك ص  - 4
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الطاب الفق ك ه  ذل  الفةد ال م ل   ع للقدرة للى الع لك لتةس لعيش االة  فقر الشباب:-
ة أل  ب ال شالةك للةغ  م  أنس ل صدر آل الطعارات أبنس يبثل الثةكة الدا  ة كالةأظباؿ م  اغبةماف كالفق

اغبقيقي ألم ن ع م  ال ة ية. كن ص ر آيف لت ف كضعس الةف ي كاال   الي كفتةه ذباه ما لعيطسك 
فه  مهيأ لتل شيي اا هبد اؼبخةج م  ه ا اغبةمافك ل ل  ارأتلت أف أيشةؽ إً فقة الط اب  

 فهـ    هةمك حبيث ال ن ص ر أف فقة الشفل أك الطيخ أك اؼبةأة لعادؿ فقة الط اب م  ايث آ
ال  ثل ؼبفهـ  الع لك كم  ايث أف اؼبةالة الع ةلة يت  ي ؿبفاات كدكافع آث ة لل يث ل  ال ؿ 

ا أل لي لليةماف ألطيف الشةؽ كال سا لك كن ااؿ ان داد األأل اب للجأ إً ي ظيف ما يبل  م  طاقة إم
 أك ألغ  كلي.

م  الةااية العل ية لشةح ربدلد ه ا اؼبفهـ  لدة صع لت آ ا ه  الطأف ؼبفهـ   الشباب:-
الفقةك ه ا ما  عل لاي اال   اع الفةن ي أليار أل ردل  لع ي اغبدكد ألا الطةا ح الع ةلة ادكدا 

يبت  أف نقدر أل  ل دأ الفقة كأل   ال  اطيةك فبل نعةؼ م  أل  ل دأ مفهـ  الط اب كأل  لة هي مثل ا ال
لة هي آ ل  للة  ة للثةاي. كؽب ا لة غي لةد يعةلف الط اب الرتآيا للى ال ياقا اال   الي 

 كاالق صادم لل ج  ع ال م لة  ي إليس ه ا األم . 
زب لف سبثبلت الط اب للفقة كلل شالة م  أللد آلمة دبقدار سبثبلهت  ؼبفهـ   سبينالت الفقر:-

لةدما ذآة العبلقة ألا ال شالة كاإل ةاـك كقدـ لةا مبشا   MouëlJ.leع لك ه ا ما أشار إليس ال
ـب لفا ؼبعالطة الط اب لل شالةك ايث لق ؿ هةاؾ ال شالة اليت يعاش آ ةض للة  ة للط اب الشاؿبا 

ال ل  لعيط ف إً إدماج مهين كاندماج ا   الي ايث لع يكف الع ل كا ب معة م لتا الط اب 
االة ال شالة لريياحك فالفئة األًك يع ي ال شالة إقصاي كاةماف ا   الي كمعة مك ألية ا الفئة الثانية ال 
يع ي ال شالة يث  القلق. كللش ع ه ا مةده إً ام بلؼ يص رات الط اب للع ل كمدل أنبي س ن اجمل  ع 

إذا آاف للع ل قي ة أساسية فه  لع ي ال شالة اةماف ال م لعيش فيس ي عا لة ق القي  ال ا دة فيسك ف
كإقصايك كإذا آاف العتا أم ال لع ي الع ل ذا قي ة أص يت ال شالة االة لادلة قد ال لةجة لةها ألة 

. ن اعباا ة لظهة انق اـ ن فئة الط ابك هةاؾ م  ال لعشي قي ة للع ل الدا   كلفتة أآثة ن 1ل اقب
يبةيس ام يازات مادلة ن كقت قص  للةغ  م  أنس لعيش ال شالةك ألية ا هةاؾ فئة الدمل ال ةلع ال م 

أمةل يط غل رظبيا ألدمل شهةم م  اضع كؿبدكد لتةها يطعة للفقة أماـ اريفاع يتاليف اغبياةك فبا 
 علها هي األمةل يفتة ن القياـ أبل اؿ إضافية ال رظبية. لقد أدل ه ا ال ضع أآثة فأآثة إً 

ه ر القي ة اال   الية للع ل لدل فئات الط ابك كهةاؾ م  اس شاع أف ل غلب للى ظةكؼ الفقة يد

                                                           
1 - le chômage des jeunesك des «vécus » très différents, Jacques Le Mouël, p163-172. 
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كي يعد ال شالة يقلقسك ألية ا م  ألقي ش ح ال شالة كالفقة لشارده ألدأ لفتة ن اؽبجةة كاالكبةاؼ آةد فعل 
 .  للى لدـ الةضا للى كضعس اال   الي اؼب أـز

ة اليت يع ي أألةا ها م ض لا لبلس ث ار ال طةمك كيع ل للى ربقيق هي يل  األسة  األسرة ادلتزنة:-
أهدافها ارألة الفقة كاآلفات اال   الية األمةل أل اسشة ال ةطئة ال الية كالصييية أللضا هاك ايث 
يت ف ق لة ن قةاراهتا ذباه أفةادها ف   هه  كيص هن  م  االكبةاؼ أل اسشة ياكلده  ألقي  الع ل 

يع ي ال ص ة اليت ل عامل هبا الفةد مع ـب لف الصييية آ ا أف ياثر الرتألية األسةلة ؼب اطةة.  كال ضيية كا
كهي اليت يش ع شخصي س ؼب ا هة اؼب اقف اغبة ة كاألزمات اؼبخ لفة ن  ل مياكاجملاالت اليت ل فالل معها 

 ايايس.
 االستقرار االاتماعي:-األمن الغذااي-ربليل العالقة: البطالة-4

أه  ل امل فقداف األم  الغ ا ي للفةد كاألسةة انعداـ مصادر الدمل أل  ب ال شالةك كلت   م 
قد ي عةض األسةة للفقة كاغبةماف ايف م  دكف ألشالة ن االة يضالف أسعار اؼب اد االس هبلآية 

 15(أاداث 3988كالبفاض القدرة الطةا ية. لقد لةفت اعباا ة ه ه اغبالة ألعد سةة 
ك 3988مقارنة لل ةة  3995مةات سةة 5ك ايث يضالفت أسعار اؼب اد إً ادكد )3988أآ  ألة

إذ مشل ه ا االريفاع اؼب اد ذات االس هبلؾ ال اسع فبا أثة للى م   ل اؼبعيطة. كن ه ا اإلطار أآدت 
ك %15حب اٌ  3991-3986إادل الدراسات أف القدرة الطةا ية للطعب اعباا ةم يةا عت ألا 

 %56أف  3998اؼبةآا ال طين للدراسات كال ياليل اػباصة لل خشي  ن شهة مارس  كا ب يقةلة
ك ألل كقد 3991م  األسة اعباا ةلة قلصت اس هبلآها م  اؼب اد األساسية(اللي ك الالتك الف اآس مة  

  1زبلت ل  اس هبلؾ ألعض ه ه اؼب اد هنا يا كل ض ها لغب  ب.
 35الفقة ن أكساط العا بلت اعباا ةلةك ف ةد أآثة م  ل ي ذل  ال ضع ص رة ل  سع القد 

م  إصباٌ ال تاف أغل ي ه   %83ملي ف فق  ما لعادؿ  6,5سةة قدر لدد فقةاي ال لد أآثة م  
أما االيا فقد  .2لعيط ف ربت م  الفقة الغ ا ي %85لعيط ف ن األرايؼ م  ألا هؤالي  71%

ل ا للى ؾباالت الصية كال علي  كال ت ك كانؿ الط اب يضالفت ه ه األرقاـ فبا  علها يةعتا س
الق   األآي م  الفقة أل  ب ال شالة. كن يجة لل ده ر ن اغبالة الغ ا ية ظهةت العدلد م  اآلفات 
اال   الية م  أليةها: ظاهةة ال   ؿ لدل الة ايك ان طار األمةاض كاالكبةافات اال   الية(ال ةقة 

الدراسةك األميةك ل الة األطفاؿك األاياي القصدلةلةك الف اد كاؼبخدرات) االنقشاع ل  
اإلدارم(الةش ة)ك يفتي  األسة أل  ب الشبلؽ كالةاالاتك آل ه ا ن يجة لعدـ ي فة أم  غ ا ي م  قة 

                                                           
 .204مطتلة الفقة ن اعباا ةك أل  انصة لي ىك ص - 1
 .2001يقةلة اجمللا ال طين االق صادم كاال   اليك دكرة مام  - 2
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لض   لؤلفةاد اياة م  قةة ألعيدة ل  اػب ض ن ال فت  ن ال شةؼ كاؽبجةة كاإلرهاب. كيعد ه ه 
ـ اؼب اكاةك ايث لؤآد أاد ال ااثا للى أف لدـ اؼب اكاة ية ج العةف ال م اغباالت م  مظاهة لد

لؤدم إً ال شةؼ كاإلرهابك ن ه ه اغبالة ييز فئة ي  فيد ل ادها م  أرلح الةلع ال رتٌك فبا لدفع 
إً الدم ؿ ن ناالات س  ها اإلا اس ألعدـ اؼب اكاة مصي ألة ألعةف ا   الي سبياه أل اؿ شغب 

 . 1ل ي ؿ إً ألةكز العةف اإلرهايب كاػبشف كال ةقة كان طار العصالت ثُّ لةد الط ابك ماصة 
إف سيادة كضع آه اك لس انعتاسات سل ية للى الةطاط االق صادمك كقد لاشت اعباا ة ه ا 
ال ضع أثةاي العطةلة ال  داي اليت سادت فيها كضعية أمةية صع ة مليئة لػب ؼ كلدـ االس قةارك ايث 

ل نطاط العدلد م  اؼبؤس ات اإلن ا ية أل  ب ال خةلبك كقلة اةآة اؼبةكر س اي ن نقل اؼب اد األكلية ش
إً اؼبصانعك أكن نقل الع اؿ إً م اقع ل له ك كي  ب في ا ألعد ن ي قف العدلد م  الع اؿ ل  

الق صاد العاـ لعدة الع ل فبا أدل إً يده ر اإلن اج ألطتل لاـك كألقيت ه ه اغبلقة اؼبفةغة يةخة ا
 2سة ات إً أف ظهة االس قةار ال درهبي أل  ب قان ف اؼبصاغبة ال طةية. 

لقد يضةرت العدلد م  األسة لل ضعية األمةية اؼب ده رة أل  ك د غال ية الط اف أنف ه  ن 
ك ف غ ت 3ألشالة إ  ارلةك أقعدهت  ل  الت ب كانق ضت ألدله  ل  ال عي آ ا لق ؿ األ  ملدكف

اترلخ ألدالة يده ر الةطاط االق صادم  3986فتاره  ذباه أللده . كل  ق ةا أل   ع ه ه ال ش رات مة  أ
ن اعباا ة أل  ب اهنيار أسعار ال رتكؿ ل  صلةا إً إقامة لدة القات مرتاألشة يؤثة ال اادة ن األمةل  

 –ضعف م   ل معيطة األسة  –الفقة  كاغبةماف  –ال شالة  –آ ا للي: يده ر الةطاط االق صادم 
اآلفات الداملية.  قد  -يفاق  ال شالة م   دلد   -زبةلب ال ةية ال ي ية لبلق صاد  -العةف كاإلرهاب 

لع ي ه ا ال يةارل  آ ةعةج لبلن قاؿ االهبايب كب  رب ا ال ضعية أل اسشة قةارات سياسية إما أف يت ف 
دم العاـ ال م ل  عس ان عاش ن األسةةك كإما أف يت ف ان ية يةعتا للةجاح للى االن عاش االق صا

فاشلة يالد م  مش رة ال ضع الداملي لل بلد فيةجة لةس يفات كأفتار يدمل ن القة أمةل يةي   
للعاي اػبار يك أم االن قاؿ م  ال ضع الداملي إً ال ضع اػبار ي ل  طةلق اؽبجةات اؼبطةكلة كغ  

فبا لؤدم إً إلادة إن اج نفا اغبلقات ن ال لد اؼب  ق ل إذا آاف كضعس   اؼبطةكلة إً أللداف أمةلك
 االق صادم ضعيفك كقةارايس ال ياسية هطة.   

 دور األسرة ادلتزنة يف ظروف الفقر والبطالة:-5

                                                           
 .46 اا ة األملك أضبد أل  ألي  رك ص-1
 .29/09/2005.مطةكع اؼبيثاؽ م  أ ل ال ل  ك اؼبصاغبة ال طةيةك اعباا ة  -2
 .507األ  ملدكفك ص ،اؼبقدمة -3
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أقصد لألسةة اؼب انة هةا يل  األسةة القادرة للى ربصا أفةادها للرتألية الصييية كاؼب  قي ةك 
للقي  اليت قاـ لليها اجمل  ع آاؼب اطةة كال يدم كال ضيية. م  مهامها يت ل  أفةاد وب ل ف كيط عه  

الطخصية اؼب انةك أم اليت ي  شيع ال تيف مع يقل ات اغبياة سياسيا كاق صاداي كا   الياك ايث ال 
ضارلة كال يةيةؼ ل  ي أثة دبا هبةم ا ؽباك ألل هي اليت يؤثة ن ؿبيشهاك كي   ع ألةدكد أفعاؿ لقبلنية كا

اؼبق مات اليت نطأت ن ظلها. كيع ي األسةة اؼب انة دبثاألة اػبااف ال م يبد ال ط  أبفةاد كطةيا ككاليا 
أبدكاره  ذباه كطةه  كؿبصةا أماـ اؼبؤثةات اػبار يةك ه ا إً  انب الرتألية اػبلقية كالدلةية كالعل ية. 

ل أف ال طةية كاؼب اطةة شةط ل قاي ال ط ك ايث قاؿ:"م  سة  كن ه ا الصدد آاف الطيخ دمحم ل ده لة 
هللا ن اال   اع ال طةم اليت ليا ؽبا رب لل كال ي دلل ن اياة األم  إمبا يت ف حبي لة كطةي ها اليت 

 1ربافظ هبا للى اس قبلؿ كأم  كاياة أكطاهناك كم ت ه ه األم  ه  ره  دب ت كطةي ها.
لقيدة األفةادك ايث اس عاذ مةس رس لةا التِة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألق لس" الله   إف الفقة ظاهةة مش ة للى

إُ أل د أل  م  التفة كالفقة كغل ة الدل  كقهة الة اؿ"ك كقد قاؿ فيس ألضا "آاد الفقة أف لت ف  
اػبلقية آفةا". فإذا ما اه ا اإلن اف ن دلةس أل  ب الفقة فه ا لع ي م  أآي اؼبخاطة ألف ألةي س 

كال ل آية ي أثةك ايث ألاى ال اقع أف آث  م  الفقةاي ل صةف ف ألدافع اغبةماف كال ؤس أل ل آيات مةيةفةك 
كآث ا ما لت ف الطخص اةـك م  األم  الغ ا ي فاقدا للةشد ن ال فت  كن العقلك فقد ركم ل  أيب 

يل للى أف اإلن اف إذا م م ألشةس لفقد اةيفة أنس قاؿ:" ال ي  ط  م  ليا ن ألي س دقيق"ك كه ا دل
ال فت  ال لي  كلص ح غ  م اف ن ردكد أفعالس. كم  مثىن لص ح الفقة مشةا للى اياة األسةة كال ط  

ال م أطع ه  م    ع كيمةه  م  ﴿ألنس ه  مشية للخ ؼ كلدـ االس قةار. كقد قاؿ يعاً: 
 1. قةلش: ﴾م ؼ
 اق  الفقر:كيفية ربصُت أفراد األسرة من عو -6
الألد كأف أدكات ال يصا م ة لة كآل كاادة ؽبا مياهتا كطةقهاك كلت  ن الةهالة هي مت لة  

ل عضها ال عض. م  الش يعي أف ليز دكر األسةة ق ل آل أدكار اؼبؤس ات األمةل ن ل لية ال يصاك 
 كه ا حبت  نطأة األفةادك كيش ر أل اره  كيدر ه  م  مؤس ة ألمةلك ايث لت ف ال يصا ن
األسةة لل ةطئة الصييية آ ع لد األطفاؿ للى اب الع ل كن   الت لك يثقيفه  كي لي ه  أل قدِ 
ص رة اهباألية ل  الع ل كيةظبس ؽب  ن م   ل الع ادةك آ ا يقدـ ؽب  الص ر ال ل ية ل  القالدل  ل  

دارس كاؼب ا د كن ادم الع ل كما لليق هب  م  أضةار ا   الية. مث أييت دكر اؼبؤس ات ال علي ية آاؼب
اجمل  ع اؼبدُ كذل  م  مبلؿ اليامج ال ت لةية اليت يةسخ الص ر اإلهباألية ل  اب الع ل كإظهار 

                                                           
 .26ك أكرلدة ميليةك ص2000-1992ال ضعية األمةية ن اعباا ة م  مبلؿ الصيافة ال طةية ن الفرتة ما ألا  -1
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قي  س ن اجمل  عك كآ ل  ضببلت ال  لية كال درلب للى أف ال قدـ كؿبارألة الفقة كاغبةماف ال لت ف إال 
هبا الفةد كاجمل  ع. لةد   لت ف اؼب ار ال م قشعس  ألفضل اؼبطارآة الفعالة ن صبيع األل اؿ اليت ل ش ر

الفةد لي ه ه اؼبؤس ات صيييا لت  ب ثقافة اهباألية سبجد الع ل كيقدسس آ ا ذبعلس مط ع ألقةالات 
كم ادئ صل ة يقيس آل شةكر اغبةماف كالفقة كما لةجة لةه ا م  يفات ا   الية. إف األدكار اليت لع  ها 

ا ذبعلس م اطةا صاغبا ذباه كطةس ل    أبفتار سامية كؿب ا ل طةس كلدرؾ أف ه ه اؼبؤس ات ال ش  أهن
ما لضةه لضة كطةس ألضا. إف ه ا ال ت ل  الق م لؤلفةاد ه  أا   رأظباؿ لش ح إليس آل أللدك كآل 

نطة  أسةة ن العاي. كؽب ا يعد الرتألية أه  رآياة لل قدـ للى صبيع األصعدةك قد ذآةها الةسل كاألن ياي ن
 .  رساالهت  ن ـب لف الدايانت كي عه  آ ار العل اي كاؼبفتةل  مة  القدـ إً اليـ 

 قيمة األمن الغذااي(االقتصادي) يف االستقرار العام:-7
ألصفة لامة األم  ه  ظاهةة ألطةلة م عددة األألعادك كه  شةط كمشلب غبفظ الة ع ال طةم 

 1األم  للعيشك فقاؿ أاده : "األم  أهةأ ليش". كاس  ةار ايايسك ايث رأل  ألعض اغبت اي قديبا
كآ ا س ق أف أشةت ن العة اف آ ثاؿ االة اعباا ة م  مبلؿ ال ضعية اليت مةت هباك يبتةةا الق ؿ أف  

أل  ب يفاق  األزمة االق صادلة كاال   اليةك كأل  س  3986اس قةار الدكلة اعباا ةلة اه ا مةد سةة 
اؼب اط ك ف  د أغل ه  لعيط ف كضعا غ  ال ضع ال م ال ادكا لليس ق ل  ماص لةدما ام ل نظاـ معيطة

ه ه الفرتة. أل  ب ال ضخ  ظهةت ااالت ال شالة كالفقة كاغبةماف األسةمك كي ةلح الع اؿ م  
اؼبؤس اتك كيفطي الف اد اإلدارم(الةش ة كا  ألية)ك كآاف ه ا لامل أساسي ن ربةل  مطالة 

ما يعةض ا لل  اس أبمةه  اؼبعيطيك كآاف ه ا اؼبةعةج ال م أدل إً انفجار ال ضع اعباا ةلا ين اؾ لةد
 ك أل  ا   عت ألعض الع امل األمةل ال ياسية كالثقافية.3988أآ  ألة  15العاـ ن 

أما للة  ة لل ط  العةيب(مصة كي نا) آ ل  آاف لؤلم  الغ ا ي دكرا أساسيا ن قياـ ما ل  ى 
أدت إً ميبلد الةأليع العةيبك كيعد اادثة ان يار ال  لالام ن ي نا م  االن يار ألث رات اػب ا اليت 

"الف ض م" ال م لتثة ن زم  األزمات االق صادلةك كال م آاف ن يجة لل عاانة م  الفقة كاغبةماف اليت 
ـ ااكؿ ذباكزها دب ارسة ذبارة اػبضار لتةس كا س ن لا يمة م  اإلقصاي اال   الي لةدما اصشد

ال م ظل م ل لس  2لأل هاة األمةية اليت اش ت لةأل سك فبا  علس لق ل للى ردة فعل س ه ه(االن يار)
قا  ا كلة ر ألقياـ ث رات كأاداث أمةل ن ال ط  العةيب ألصفة ماصة ال م لعاُ م  ضعف األم  

ألق لس" إف رداية الغ ا ي لطع ألس. لقد لي أاد اػبياي ل  أتث  ضعف االق صاد للى األم  ال ياسي 

                                                           
 . 18اإلسبلـ كاألم  اال   اليك دمحم ل ارةك ص-1
 

 .86الةأليع العةيب كاف عاؿ ال  سي ل  ياك   زلف ل د هللاك ص - 2
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الة   االق صادم يدفع إً الغضب مث ال  ةد فبا لؤدم إً لدـ االس قةار ال ياسي كالةآ د االق صادمك 
 .1مث الغضب ال م ل ي ؿ إً مآسيك كه ا ما لعي لةس أبغ لة ال ؤس الدا  "

للى اةماف لقد اس غلت ألعض األطةاؼ األ ة ية اؼبعادلة لؤلنظ ة العةألية ه ا ال ضعك كرآات 
الط اب كفقةه جبل س إً اؼبةظ ات اإلرهاألية للى ال  ار أف فئة الط اب اليت اندؾبت هي الفئة اؼب  هدفة 
غ  ال الية كغ  اصةة آ ا ذآةان ساألقاك فجعل س لةقلب للى أكطانس ألط  ضببلت العداي كالتةاهية لس. 

أليا ل  ما لةصة الفقةك فأآثةه  لقي  ف ايث ي ا م  ألعض الدراسات أف أآثة ما هب ع ألا اإلرها
ن األاياي الطع ية كالعط ا ية كفب  ي ل  فة ؽب  فةص الع ل س اي ػبةهبي اعبامعات أـ اغبةفيا ال م 

. ه ا للةغ  م  أف 2أص ي ا لعان ف م  ال شالةك فه ا ال ضع ل لد لدله  التةاهية كاغبقد اال   الي
فقة كاده ال لتفي لصةالة اإلرهابك ألل الألد م  ذب يع لةاصة ألعض الدراسات األمةل يةل أف ال

 أمةل آاعبهل كال شةؼ الدلين.
إف العبلقة ألا ال ل (األم ) كالفقة لي ت ؽبا ادكدك أك أهنا ي  قف لةد ؾب  عات دكف أمةلك ألل 

كميف ال اعب ع م ض ع الفقة كاغبةماف كأتث ه للى اس قةار اجمل  عات آاف كال لااؿ م ض لا لاؼبياك أل  
إال كآاف إن ارا للى كق ع العةف كاالضشةاب اال   اليك فقد ألشت لةا الث رة ال لطفية ألضا مثاال 
يمة لةدما ربةؾ الع اؿ كالفبلا ف للقياـ للث رة كاهنـا اعبيش الةكسيك ايث ي لعد للةظاـ قدرة للى 

ك 3937اف ال ؤس س  ا ل فج  ث رة فيالةأتما الغ اي لل تاف ن ظل يفاق  أزمة اق صادلة مانقةك كآ
أل اسشة ن اي لامبلت ن مصانع الة يجك كأنظ  إليه  ألعد ذل  صباه  اليكلي اراي رافعا ه افاهت  "نةلد 

. 3اػب ا" فأقدـ ليةا للى صياغة ألةانمج ال بلشفة م ض ةا ثبلثة آل ات أساسية" ال ل  كاألرض كاػب ا"
اه  مرتآا للى ه ه اؼبفاهي  التيلك كأف إا اسس لغبةماف لاداد لةدما كه ا دليل للى أف كلي اعب 

.   سبا ه ه العةاصة للدر ة األًك
 خطر األمن الغذااي على الفرد واألسرة، وتطوراته والبحث عن احللول:-8

سةة لع ي اػبشة ذل  ال هدلد اليت لطعة ألس الفةد م   ةاي ظاهةة ماك كلع ي هتدلد الفقة للفةد كاأل
م  أشد ال هدلدات اليت ال ي  قف لةد اعب عك ألل ي عداه إً إفةازات لظ اهة اتألعة لسك كآل مةالة زمةية 
يفةز مصا ب الفقة كاجملالاتك آاألكألئةك كاألمةاضك كاعبهلك كيمةها اإلرهابك ال م لع ي أاد 

طة للعاي العةيب للى ك س مة جات اغبةماف كضة  العيش ن اؼبةالة الةاهةة. كم  مظاهة ؾب  ع اؼبخا
 ال يدلد آ ا لةل ال عضك ن آة لدة ظبات م  أليةها الفقة كال شالة كالبلم اكاة كالف اد اال   الي.

                                                           
 .41 اا ة األملك أضبد أل  ألي  رك ص- 1
 .106ال شةؼ كاإلرهاب م  مةظ ر لل  اال   اعك ا ا ل د اغب يد أضبد رش افك ص- 2
 .   9-8: انقبلب أـ ث رة ا   اليةؤ مطةكلية الث رة الةكسيةك أرن ت مةدؿك ص1917أآ  ألة- 3



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 188 

إف مشة األم  الغ ا ي للى م   ل الفةد لع ي ألدالة ل ل لة م  اغبلقات اؼبرتاألشة إً أف لصل 
  م يبثل القات  ال هدلد اؼب در ة كاؼب ش رة.إً اغبلقة األكسع. كيبت  ي ضيح ذل  هب ا الة  ذج ال

 
 

 
 

 
 
 

 
ايث ية قل ال هدلدات م  اؼب   ايت الضيقة إً اؼب   ايت التيل أل  ب ضعف األم  الغ ا ي للفةد 

 كلؤلسةةك كيت ف للى اؼبة اؿ ال اٌ:
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالم 

 الدولة

 األسرة         
 الفرد

ال شالة (أل  ب  هتدلد أم  كاس قةار الدكلة
 هجةةالعةف اال   اليك االكبةافاتك  االا جا اتك

  الط اب)

ك األسةلة الةاالاتالفقةك (أل  ب  ألم  األسةمهتدلد ا
 ك كالقلق)الشبلؽك األميةك األمةاضك اػب ؼ

(اإلرهابك يت ل  أل  ب  العاؼبيألم  هتدلد ا
ك اإل ةاميةك ية ية ال شةؼ الدلين اعب الات كالط تات

 )يةامي ظاهةة اؽبجةة ال ةلة

 أل  ب (الفقة كال شالة)  الغ ا ي للفةد هتدلد األم
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 بعض احللول وادلبادرات الحتواء مشاكل الفقر يف اجلزاار:-9
يضع العدلد م  الدكؿ ألةامج ا   الية كاق صادلة الا  اي مشالب الط اب كلألمص في ا ل علق 
دبشلب الع ل كال مطتل ال شالة ؼبةع ي ةب الفقة ؽب ه الفئة العةلضةك ككضع ال ؿ إلدماج األسة 

الدكؿ اليت اةكمة ن ألةامج الدل  اؼب  فةة آدل  الصية كال علي  كالفقة. كيعد اعباا ة إادل ه ه 
اه  ت هب ه الفئة العةلضة م  اجمل  ع أل  خ  اإلمتانيات اؼبادلة البلزمة الا  اي ألشالة الط ابك كذل  

ك (PNDA) اليانمج ال طين لل ة ية الفبلايةل  طةلق يفعيل إسرتاييجية أ هاة ال طغيل اؼب ة لة مثل: 
ال آالة ال طةية ك :(ADS)   اليةالال ة ية اكآالة ك  :(CNAC)الصةدكؽ ال طين لل أما ل  ال شالة

 س ث ارالال آالة ال طةية ل ش لة اك  :(CPE)لق د ما ق ل ال طغيل ،(ANSEJ)لدل  يطغيل الط اب

(ANDI):  ال آالة ال طةية ل  ي  القةض اؼبصغةك(ANGEM): ال آالة ال طةية لل طغيل 

(ANEM): األ هاة متةت ألعض األسة م  رب ا  لت  للةغ  م  أف ه ه  .ذبةألة صةدكؽ الاآاة
ظةكؼ ليطها كال خفيف اعبا ي م  ي عات الفقة م  مبلؿ اس فادة للى األقل فةد كااد م  ه ه 
األسة م  ال  ظيف اؼب اشةك إال أف ه ه اؼب ادرات ظلت لا اة ل  اا  اي العدد الت   م  ـبة ات 

  الفئات ال شالة األمةلك كايف ما ربقق مةها ال علي  اليت يعةؼ ياالدا ملي ظا مبلؿ آل سةةك كآ ل
اس غل ن ؾباالت أمةل غ  اجملاالت اليت أنطئت م  أ لها السي ا ن غياب اؼبةاق ة كاؼب األعة اؼب   ةةك 
ايث سل ت اإلمتانيات كاؼبطارلع لط اب ي وب ة ا ال  ي ك كهةاؾ م  ا ؽبا إً مقاكلة ػبدمة 

طاآل الفقة كال شالة اليت يفاق ت ن اآلكنة األم ة أل  ب ال ضخ  أغةاض شخصية ال ي اه  ن ال م
كيةا ع نطاط اؼبؤس ات اليت ي ذبد ال ال س ل يقليص اج  ال  ظيف أك إلغا س سباما. فبا ظبح 
لن عاش القشاع البلرظبي للى ا اب القشاع الةظبي فان طة الف اد اؼباٌ كاإلدارم ن مؤس ات 

     ال طغيل القا  ة.
إف ما نبلاظس ن ذبةألة اعباا ة أف أهداؼ ه ه االسرتاذبيات ألشت شبارها للةغ  م  الةقا ص ن 

األ هاةك ألهنا ذبة ت لةصة الةلالة كاغب الةك كالدل  اؼب اشة. لقد قامت أل ع لض أ هاة الدل   ي ي 
للى إنطاي مؤس ات كالةلالة أب هاة ال ة ية كال طغيل ل جعل م  ال شالا كاألشخاص غ  القادرل  

أشخاصا مة جا كفاللا ن اجمل  ع كليا أشخاصا لة ظةكف اؼب الدة كالةلالةك كه ا األسل ب ه  
طةلقة ي لية كيثقيف كيت ل  الفةد اعباا ةم للى االل  اد للى الةفاك ألدؿ االل  اد للى اؼبع نة 

كاألشخاص ال ل  ي  فة فيه  شةكط  اغبت مية. ألية ا يةآت الةلالة ال امة ؼب  وب ا  هنا م  العا بلت
 معيةة كه ا مدكف ن ق انا ال بلد.

 بعض النماذج والتجارب األخرى يف ربقيق األمن األسري:-11
اس شالت ألعض ال لداف ألفضل اسرتاييجياهتا كسياساهتا اال   الية كاالق صادلة أف يقلص م  

اك كللى س يل اؼبثاؿ ن آة ذبةأليت مالياايك مطاآل الفقة كأف ربقق األم  الغ ا ي كاألسةم ن ؾب  عاهت
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كآ ل  يةآيا ألقيادة ااب ال ة ية كالعدالة ال م اس شاع أف ىبةج ال بلد م  كضعيات مالية كاق صادلة 
 صع ة.

لقد األ تةت ماليااي ألةامج ن إطار فل فة ان ية ارألة فقة األسة م  مبلؿ اإليباف للعبلقة 
الة   كيقليل الفقة غال س كص ؿ الفقةاي إً يعلي  أفضل كصية أفضل. هتدؼ الشةدلة كاؼب   ة ألا زايدة 

ه ه اليامج إً ربقيق رأظباؿ ألطةم ل اه  ن زايدة الة   االق صادم لل لدك انشبلقا م  نظةايت رأس 
ال م قاؿ: لةد دراسة  S.KUZNETSاؼباؿ ال طةمك ل عض العل اي مثل العاي األمةلتي آان ا 

 صادم للى فرتات ط للة ن ؾب  عات ـب لفة سباـ االم بلؼ هبب أف نةظة إً مفهـ  رأس الة   االق
. فقد ازب ت 1اؼباؿ كيت لةس نظةة أكسع ي ض   االس ث ار ن الصية كال علي ك أم االس ث ار ن ال طة
ارألة الفقةك يقدِ ماليااي م  سياسة يقدِ القةكض م  دكف ف ا د للفقةاي ل   لل اؼبطارلع الصغ ة أداة 

مةح ات مية كإلاانت مالية لؤلفةاد ال ل  لع ل ف األسة الفق ة غ  القادرة للى الع ل أل  ب اؼبةض أك 
الطيخ مةك لإلضافة إً إنطاي ألةانمج ال ة ية لؤلسة األآثة فقةا هدفس العاـ رب ا ن لية اغبياة(ل لك 

  2 صيةك يعلي ك م ت ...).
أما يةآيا فقد ان قل ه ا ال لد نقلة ن لية ن ظةؼ زمين قص  ألفضل سياسة اق صادلة كا   الية 

الصية كالعدالة كاألم  ك ال علي ك إلادة ألةاي اإلن اف الرتآي ال  ادا للى -رشيدة يقـ  للى قالدة 
لة ان ية سبثلت ن ال  د ه ا ال لد للى ذب يد فل فة اق صاد. كاؼب اصبلت كاإلستاف اعب الي كالارالة

زبفيض معدالت الفا دة لدل  الة   االق صادمك كزبفيض الدل ف. آ ا قبيت ن يش لة ال يااةك 
ك علت مةها لامبل مه ا للرتكلج االق صادم لصةالاهتا ايث ل لت للى ي ف  االس قةار العاـ أل اسشة 

  3 سياسة اإلستاف اؼبدل مة ألدكف ف ا د.
أل اسشة ه ه ال ياسات الةا ية اليت يدل  األسة ن إهباد مةاصب ل ل ألألةا ها ككقال ه  م  
االكبةافات اس شالت ه ه ال لداف م   لب م اطةيها ك عله  لل ف ف ا ؽبا كلؤازركف كلدافع ف لةها 

س قةار أثةاي ا  كاألزمات اليت يعرتضها. لع ي ه ا األسل ب لامبل مه ا ن اافظة للى اال
اال   الي كيق لة ركح اؼب اطةة. ايث ل ش ر ي ادؿ ال الي ألا ال ط  كاؼب اطةا كه ا لامل أساسي ن 

  عل األكطاف يةع  لالس قةار كاألم  ال م ل اه  ن ربقيق األم  الغ ا ي لس  ةار. 
 اخلاسبة:-

ه ه ال رقة ال يثيةك نظةا لعدـ  ي لت  أل سعي إ ةاي ربقيق ميداُ للى ه ه الظاهةة اليت يةاكل ها ن
ي فة ال قت البلـز ل ل ك كفضلت أف أيعامل مع ن ا ج ألعض الدراساتك كالةظةايت ال األقة كااكلت 

                                                           
 .334األسا اال   الية للرتأليةك دمحم ل يب الةجيييك ص- 1
 ق رل  ااج ق لدرك (د.ص) ال طةلةك آ  ش لاش رك ال ة ية ن اؼباليالة ألةال جة - 2
 أضبد مةص رك (د.ص)ك اسرتاييجية أردكغاف ؼبعاعبة الفقة كالف اد- 3
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ي ضييها م  مبلؿ الةأل  أل عض اؼبفاهي  كال ياقات اال   الية مع إضافة يعليقات للى ذل . 
كاغبلقات ايشة هبا ن م ض ع األم   كاس ة جت ك  د مب ذج م عدد اغبلقات كمرتاأل  ل ض   الة اة

 الغ ا ي. 
لعد الفةد الة اةك ألية ا األسةة هي ا ض  األكؿ للفةدك كال ط  ا ض  الثاُ ألية ا وب  م العاي آل 
اغبلقات ال األقة. كألقدر ما لت ف الفةد لالة للى أسةيس يت ف األسةة لالة للى ال ط ك كلت ف ال ط  

 اي.ألدكره لالة للى الع
ي طتل ه ه اغبلقات م  سبثبلت الفةد كاألسةة لؤلم  الغ ا يك كل امل كطةؽ أتميةسك ايث يلعب 

 الثقافات كاألنظ ة ال ياسية كاالق صادلة كاال   الية الدكر األساسي ن يطتيل ه ه ال  ثبلت.   

ل ؽبا األسة لقد رآات م  ألدالة ه ا ال يث للى ـباطة األم  الغ ا يك كهي ـباطة لاؼبية ي صد
كاجمل  عات ألشةقها كإمتانياهتا اؼبخ لفةك ايث ي  ةب مآا الفقة م  الفةد لي  ع إً الدكلة كالعاي 
أبسةهك "فالفقة لةدما لة قل م  ااالت فةدلة إً ظاهةة لامة لعين أنس لة قل م  االأل بلي ال م لؤ ة 

ق  ؿ ألسك كن ه ه اغبالة ل ي ؿ الفقة إً صاا س إً ألبلي ان   ل  س ي إدارة االق صاد قد لؤا ل  ال
لامل فين كل  لظل مؤشةا معة اي كسيدفع لل تاف إً التفة أل ياسات الدكؿ كلدفع للش قة اؽبطة إً 
ال ةاؽ دايانت أمةل يصف للفق  ااالت لل عيطة أفضل كأرقي" لقد ػبص صااب ه ه الفقةة 

.  إف أمشة ما ن الفقة ه  لةدما ل  غل ن 1أف لت ف آفةا مض  هنا ن الع ارة ال الية ألق لس: آاد الفقة
ك فعةدما هت ا العقيدة هت ا معها أرآاف األسةة كالفةدك كلةد    الدل ك كه ا ما نبلاظس ن لاؼبةا اليـ 
لغيب االيااف ن الطخصية كاغبصانة اليت يقي األفةاد كاجمل  عات م  ال ل ج ن لاي العةف كاالنفبلت 

ل ال م وبصل ن لاؼبةا الةاه . كس ظل اؼبعادلة أم  غ ا ي اس قةار ا   الي م  أصعب األمين مث
اؼبعادالتك كألقدر ال يت  فيها لةجح الفةد كاألسةة كاجمل  عك كألقدر الفطل فيها يص ح اؼبةظ مة أبآ لها 

 لةضة ؼبخ لف ال هدلدات الداملية كاػبار ية. 
 

 ادلرااع:
  .3981اإلسبلميةك دمحم صباؿ الدل  ؿبف ظك ك اؽبيئة اؼبصةلة العامة للت ابك  يةألية اؼبةاهق ن اؼبدرسة -3
ك أكرلدة ميلية ك أطةكاة  8111-3998ال ضعية األمةية ن اعباا ة م  مبلؿ الصيافة ال طةية ن الفرتة ما ألا  -8

 .8133-8131دآ  راهك  امعة اعباا ةك 
 .8117أآ  ألة  111يةصبة: دمحم اعب هةمك لاي اؼبعةفةك العدد االس  عاد اال   اليك   ف هيلا كيمةكفك  -1
االغرتاب كال شةؼ كب  العةفك( دراسة نف ية ا   الية)ك دمحم مضة ل د اؼبخ ارك دار غةلب للش الة كالةطة/  -1

 القاهةةك (د.ت).

                                                           
 .  177اةلق اعب دك ألط  مصيشفىك ص-1
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دراسات كال ي ثك  امعة انلف العةف لدل ال بلمي  ن اؼبدارس الثان لة اعباا ةلةك ف زم أضبد أل  درلدمك مةآا ال -5
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 . 8138اإلسبلميةك األردف 
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 . 8111 امعة يل  افك مارس 

 .8113يقةلة اجمللا ال طين االق صادم كاال   اليك دكرة مام  - 31
 .8135 اا ة األملك أضبد أل  ألي  رك دار اػبلدكنية للةطة كال  زلعك اعباا ةك -31
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 .3988اؼبدرسةك أل كتك اؼبقدمة األ  ملدكفك دار الت اب الل ةاُك مت  ة  -36
ك أكرلدة ميليةك أطةكاة 8111-3998ال ضعية األمةية ن اعباا ة م  مبلؿ الصيافة ال طةية ن الفرتة ما ألا  -37

 .8133-8131دآ  راهك  امعة اعباا ةك 
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 .3997ال شةؼ كاإلرهاب م  مةظ ر لل  اال   اعك ا ا ل د اغب يد أضبد رش افك دار اؼبعةفة اعبامعيةك -83
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Capitals conflict and its impact on the family security: Case study of  

an extended family in Tunisia 

 

Nessim bouzayani 

نسيم بوزايين األستاذ  
ي نا- امعة صفاقا  

 

Abstract 

 

This research paper studies the reality of a Tunisian extended family that 

witnessed a huge collapse and disorder due to economic and social 

changes. In this research, we will shed light on the main factors that led to 

this reality. In fact, this investigation requires a sound sociological 

approach uniting both Pierre Bourdieu „s theory on fields conflict and 

Raymond Boudon‟s rational actions. These theories appear contradictory. 

However, our research will apply both theories to come up with fructuous 

findings that cover the issue under scrutiny. 

The research questions will look for answers related to the impact of the 

capitals‟ conflict and the rational actions of the different actors or agents 

on shaping new family relationships. 

The qualitative research is a suitable approach to examine the different 

details that contributed to the collapse of a strong extended family 

relationship. As research techniques, we opted to use the participant 

observation for being a member belonging to this family witnessing a 

dramatic change over a 20 – year period. We also resorted to the 

autobiography as a research instrument as we will focus our investigation 

on two influential social agents whose conflicts had a negative impact on 

the family as whole. Then, the semi – structured interviews proved to be 

efficient tools to collect the suitable and latent data that enable us 

construct an overall idea about the issue under investigation. 

This research came up with the following results:  economic and social 

fields‟ conflicts of two family members led to inevitable confrontations 

which by consequence had a negative impact on other family members 

each tried to position oneself following own rational actions. This reality 

resulted in threatening this extended family security and therefore this 

fact led to the deterioration and the collapse of these family members‟ 

interrelationships.  

  

Key words: Capitals conflict, rational actions, extended family, 

family security, deterioration, social capital, economic capital, 

Symbolic capital, Affective action. 
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Introduction 

amily security is a major concern of many researchers of 

different disciplines. Sociologists, psychologists, 

anthropologists, etc. have worked on the family covering many 

specific issues related to it. However, investigation on the family 

security still remains a controversial issue due to the plurality of 

disciplines working on it. As far as sociology is concerned, 

examining this topic requires a lot of care and attention. We may 

inquire about the different reasons that threaten the family security to 

detect the factors that may lead to the collapse of the family balance and 

equilibrium. 

This research is an attempt to shed light on the impact of particular 

factors, the capitals conflict and the rational actions, on an extended 

family security. In fact, the family under scrutiny witnessed a dramatic 

change over a 20 – year period. This change has started since an 

economic fact emerged. A family member started a firm and hired almost 

extended family members to work as employees in this company. Soon, 

conflicts started between the different family members: cousins, uncles 

and nephews. 

As a member of this extended family, we will not claim objectiveness to 

tackle this issue. However, and from a sociological viewpoint, we will 

pursue a scientific methodology starting with highlighting the theoretical 

background that will guide us in our investigation. We will also define 

the major concepts of this study. Then, we will mention the research 

methods applied to collect the suitable data that fit our research.  

The results obtained will be discussed to come up with findings 

explaining the impact of the capitals conflict and the rational actions of 

the different actors on this extended family security. 

I. Research question 

Family security guarantees the comfort of the family members whose 

emotional equilibrium depends on stability and reciprocal tender 

relationships. However, living in an extended family may result in some 

conflicts here and there. Such conflicts soon get resolved after the 

intervention of some influential actors who developed different influential 

capitals. But, in a context of a changing and dynamic society, many new 

factors such as economy, politics and the Ecological systems
1
 that 

                                                           
1 Urie Bronfenbrenner, an American psychologist, developed the Ecological systems 
theory . See Urie Bronfenbrenner, the Ecology of the Human Development,Harvard 

University Press, 1979. 
   

F 

https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Urie+BRONFENBRENNER%22
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strongly influence the individuals‟ behavior contribute in shaping new 

manifest and latent relationships among family members. This fact led to 

inevitable conflicts the way the family under scrutiny has witnessed.  

In fact, the two influential family social agents developed two different 

capitals in two different fields. The first, who was the older son of the 

second wife developed a social and political capital and the second, who 

is the nephew of the first one, developed an economic capital due to his 

entrepreneurial activities. 

So, to what extent have fields conflict threatened this extended family 

security. Then, how the different capitals’ struggle led the collapse of 

the family union. Also, how did the other family members react to 

this conflict and which rational actions has each member followed to 

position oneself in this dilemma. And finally, which main factors 

have led to the breakdown of this family union. 

 

 

 

 

 

II. Theoretical background 

1. Bourdieu’s theory 

a) The concept of fields  
Bourdieu raises the notion of fields in the sphere of sociology by 

connecting them with what Karl Marx studied “classes”. According to 

Karl Marx, social classes are theoretically conceptualized by restricting a 

group of agents who occupy the same position in the social space
1
. 

However, Bourdieu opposes this idea by confirming that different types 

of capital – economic, cultural, social, and symbolic capital shape the 

social space. The distribution of each capital results in a space organized 

by fields, which are perceived as markets where these capitals struggle 

among themselves. 
2
 

b) The concept of capital 

The concept of capital is an essential term in the economics field. But 

collaboration and trust are considered as marginal concerns in standard 

economics, which is built around explaining economic life in terms of 

rivalry and individual interest. The social network idea also has little 

                                                           
1 Rita de Cássia Pereira LimaI  Pedro Humberto Faria CamposI, Field and group: a 
conceptual approximation between Pierre Bourdieu and the socialrepresentation theory 
of Moscovici, p 66 
2 Ibid, the same page 
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place in standard economics, which explains social interaction almost 

entirely in terms of competitive equilibrium market processes
1
 

However, according to Bourdieu (1979), the notion of capital primarily 

adopts the economic approach i.e. the accumulation of wealth and 

fortune, which allow agents to convert their incomes in various social 

fields. As far as cultural capital is concerned, cultural capital is 

accumulated by acquiring culture. Bourdieu continues to mention other 

different types of capital that shape the social space: economic capital 

(income, wealth, material goods); social capital (an individual‟s social 

relations reflecting sociability, such as reciprocal invitations and leisure); 

and symbolic capital (rituals, honor related protocols). Bourdieu affirms 

that capital accumulation inevitably lead to conflicts in the social space, 

since it has a relevant role in terms of social reproduction, mainly in 

school forms, thus involving symbolic struggles through which the 

economic capital is reconverted into cultural capital
2
. 

Bourdieu‟s theory on fields and capitals struggle fit well our research. We 

will follow this theory as a solid support for our investigation to reveal 

how an extended family collapsed due to the fields and capitals‟ 

struggles. 

c) The concept of economic capital 

Bourdieu‟s concept of economic capital refers to the material assets that 

are promptly and directly convertible into money and may be 

institutionalized in the form of property rights.  Economic capital 

includes all kinds of material resources (for example, financial resources, 

land or property ownership).
3
 

d) The concept of social capital 

According to Bourdieu, Social capital is the combination of various 

resources related to a sturdy network of fluctuated institutionalized 

relationships of mutual acquaintance and recognition. Social capital is 

also associated to membership in a group which provides each of its 

members with the support of the communally owned capital, a 

“credential” which allows them to credit, in the various senses of the 

word. These relationships may exist only in the practical state, in material 

and/or symbolic exchanges which help to maintain them.
4
 

                                                           
1 John B. Davis, Social Capital and Social Identity: Trust and Conflict ,p 1 
2 Rita de Cássia Pereira and LimaI  Pedro Humberto Faria CamposI, Field and group: a 
conceptual approximation between Pierre Bourdieu and the social representation 
theory of Moscovici, p 67 
3 Wouter Pinxten and John Lievens, Sociology of Health and Illness,  p1097 
4 Pierre Bourdieu, Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education (1986), p 21 
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2. Raymond Boudon’s rational actions theory 

 

To defend his change of paradigm, Boudon tried to reach an enriched 

version of intentional explanation as the final aim of any sound 

sociological analysis
1
.  His theory defends that in order to comprehend 

any social phenomenon, one has to start from the actions-decisions of 

rational actors (a clear preference for methodological individualism).
2
   

Within this paradigm, social phenomena no longer reflect the coercive 

power of society and culture, but rather they are the result of the human 

capacity to reason, decide, and act rationally. Consequently, the social 

facts can be comprehended as the manifest or latent result of actions and 

rational decisions of intentional actors that interact in socially indexed 

contexts. Boudon proved faithful to the Weberian tradition thoroughly 

connected to the notion of autonomous social actors. The proximity to the 

theory of decision making and games seemed particularly suited to 

Boudon‟s aims. This did not automatically mean that he accepted the 

norms of the economic model as it is, and its view of human sentiments, 

motivation and actions. In fact, Boudon tried to label them by means of a 

multifaceted set of preferences activated throughout the decision-making 

process within particular strategic, normative and cultural contexts
3
.  

Thus, the particularity of Boudon‟s theory of rational action is that actors‟ 

reasons are completely unlimited in the sense that no specific class of 

reasons is given explanatory priority. The action of cost-benefit 

calculation fades behind the various arguments that actors can endorse 

and publicly defend to tolerate the beliefs that motivate them to act.
4
 

III. Methodology  

1. The qualitative method 

To examine the reality of the family that I belong to necessitates the use 

of qualitative instruments to collect data.  

The reason behind following the qualitative research lies in the fact that 

the family members conflicts couldn‟t be measured statistically.  

a) The participant observation 
As a member of this extended family, the participant observation during a 

period of more than 20 years enabled me observe actions, facts, events 

and conflicts. Now, a sociologist I will use the sociological lenses to 

examine the factors that led to the collapse of this family union  
                                                                                                                                                                      
  
1 Ángeles Lizón Ramón, Raymond Boudon: A Review, p472 
2 Ibid, p 472 
3 Ibid, p472 
4 Gianluca Manzo, European Journal of Social sciences,p38 
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b) The semi – structured interview 

I designed a semi structured interview asking the different 

family members about their relationships in the past, their 

current relationships and their opinion about what is 

happening in the family. 

c) The content analysis 

I tried to classify the interviews manuscripts into categories and worked 

on the terminology used and the way the interviewees responded to my 

questions 

d) The biography 

This instrument enabled me to dig deeper in the history of the family and 

the biography of two influential family members who were responsible 

for threatening this family security. 

2. Target population 

 

Ali’s Family Noureddine’s 

family 

Abdeljaoueds’ 

family 

Taoufik’s 

family 

Total 

 

21 members 

 

8 members 

 

11 members 

 

7 members 

55 members 

 

IV. Results 

 

1. The family tree 
Grand Father M. 

 

 

First grand Mum F.                                                                  Second grand Mum 

Kh. 

 

Ali                          Noureddine                                  Abdeljaoued                            

Taoufik 

 

 

 

  
Hechmi   Faouzi                              Fathi       Faicel               Nessim      Walid       Hamza                                          Riadh   

Ramzi     Med           Youssef     Nabil 

 

The family tree above describes well the extended family under 

investigation. The two highlighted names in bold and in red are the two 

influential members in the family and each developed his own capital. 

Hechmi due to his early engagement in the field of economy and 

commerce in the city developed an economic and relational capital. But 
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Abdeljaoued who kept working in the country side but he was so curious 

to enter fields of politics and society. Soon, he developed a political and 

social capital.                                                                                                                                   

1. The Bouzayani family’s biography  

A grandfather called M. gave birth to four boys and one girl. The two 

older boys A. and N and the girl H. were born to the first wife. After her 

death, M got married to another mother from another region and she gave 

birth to the two younger boys A. and T. 

This family grew up in a humble, rural and agricultural area. The young 

woman H. got married at the age of 12 and left to live with her husband 

not far away from her father‟s. 

Soon, these siblings grew up in an atmosphere of love and union.  

Noureddine , the second son of the first wife, confirmed that this family 

union was due to  Abdeljaoued‟s efforts who struggled to  unite all the 

family members and make them one unit to an extent that he refused to 

make his mother Khadija inherits a her legal portion of the land  (1/8). 

Abdeljaoued resorted to this solution to make all his brothers of both 

mothers as the first had died before) inherit the same square of the land. 

So, Abdeljoued- according to his brother Noureddine- was the suitable 

family member to be the leader of this family. That‟s why all family 

members turned to him in matters such as marriage of the family girls or 

resolving some conflicts.  

Moreover, Abdeljoued started developing communicative and social 

skills. The Sheik of the region at that time proposed to integrate him in 

the social and the political life at the local region. Soon, Abdeljoued 

became an influential personality that helped resolve conflicts, took in 

charge serving the region inhabitants providing them with the State aids, 

agricultural fertilizers and animals feed. 

So far, Abdeljoued became an influential character in the region and then 

he developed a strong social and political capital. 

Socialized in an atmosphere of mutual respect, love, affection and union, 

the four brother‟s kids were always playing together and they developed a 

strong relationship based on union and a sense of altruism. 

 Then, Hechmi (Abdeljaoued‟s nephew) who left the region early ( at the 

age of 12) to move to the city in search of work and money. There, he 

worked in many fields and developed a significant experience in 

commerce and a considerable network relationship. This enabled him to 

work with and get closer to businessmen and to reliable people. So, he 

created a small firm and started hiring his younger uncle Taoufik in this 

firm. Then the whole family moved to the city to dwell there. 

The rest kept working in agriculture and farming including Abdeljoued, 

Noureddine. 
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 Grandchildren grew up and joined schools and socioeconomic hardships 

arose. 

Performing well at school, Abdeljaoued‟s kids should continue their 

education in privileged region. But, the father‟s economic situation was 

humble and his low income never affords school expenses. His nephew 

Hechmi offered help and found a job for him in a city due to his relational 

capital. 

So far so good, this extended family dwelled near each other and lived in 

harmony and mutual love.   

Abdeljaoued still remain attached to the community that he guaranteed a 

well social and political position. He was leading them and they return to 

him when they face problems or conflicts even in local political conflicts.  

Both men (Hechmi and Abdeljaoued) invested their capitals to create a 

family firm. Abdeljaoued invested his political and social capital to 

convince partners to mortgage their lands as guarantees for the bank to 

fund this firm. Hechmi invested his relational and economical capital to 

fund this enterprise. 

Soon, the firm was created and everybody felt happy and proud of this 

achievement. Almost all extended family members found jobs in this 

industrial enterprise. They all shared everything: happiness, sadness, 

success, mutual cooperation, etc. 

However, soon conflicts started as each claimed leadership inside this 

newly created industrial firm. 

 

 

2. The family’s turning point. 
Hechmi, the chief executive officer of this firm and Abdeljaoued was 

hired by Hechmi to work as a commercial officer due to his 

communicational and social skills (Social capital). By the time going, 

both men started having conflicts and each felt that the other had crossed 

the other‟s field boundaries. Then, each one of them felt that his own 

capital was being threatened. 

Hechmi, invested his authority and economic capital to minimize and 

diminish Abdeljaoued‟s power at work. But this latter felt that his ego 

social capital threatened. So, he reacted unpleasantly and, in his turn, he 

invested his social   capital to react to his “boss”. 

In this new reality of conflicts, the other family members, each reacted 

according to his rational actions and calculated own bias in terms of loss 

and gain. 

To sum we can conclude that many family events have revealed the 

reality of capitals struggle of both influential family members as well as 

the rational ac 
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Events Economical capital 

(Hechmi) 
Social capital  

(Abdeljaoued) 

Rational actions  

1. 1.  

Abdeljaoued‟s 

refusal to 

mortgage his 

land 

- Felt nervous and 

disappointed but 

asked Abdeljoued not 

to tell the other 

partners about his 

decision 

- Felt threatened that 

Hechmi will 

dominate the family 

economically and 

then symbolically. 

Due to their desire to get 

profit of the firm, the rest of 

family members reacted 

unpleasantly against 

Abdeljaoued and decided to 

go further with Hechmi 

including Taoufik who will 

change his opinion later on. 

2.  Dispute 

over 

power 

and 

decision 

in the 

firm. 

- Hechmi 

decided to 

limit 

Abdeljaoued‟s 

authority in the 

firm because 

he felt that 

Abdeljaoued‟s 

social and 

communicativ

e capital 

threatened his 

position 

- Abdeljaoued 

reacted 

violently and 

he didn‟t 

accept 

Hechmi‟s 

economic 

capital  

- Most family 

members now work 

in the firm under 

Hechmi as boss. So, 

their actions were 

attentive and rational 

and based on 

calculation. That‟s 

why, they opted to 

satisfy Hechmi 

3. 3. Hechmi‟s 

decision to enter 

the field of 

politics and go 

back to home 

town to support 

a political party.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In search of social and 

symbolic capital, 

Hechmi went back 

hometown to 

influence the 

community to vote for 

the political party he 

supported. 

- Abdeljaoued felt 

threatened as the field 

of politics is his and 

he developed a big 

social status in the 

home town. So, he 

did his best to make 

Hechmi‟s efforts fail 

in gathering people 

around him. 

- Hechmi called for a meeting 

asking all family members 

not to contact Abdeljaoued 

and his children anymore. 

- Fathi who is Hechmi‟s 

cousin and Abdeljaoued‟s 

nephew felt angry and 

decided not to supply 

Abdeljaoued‟s family with 

water. Also, to satisfy 

Hechmi and driven by their 

rational actions most family 

members refused to attend 

Hamza‟s (Son of 

Abdeljaoued) engagement 

ceremony. 

- Abdeljaoued‟s sons reacted 

differently. 

- Hamza tried to insult this 

family members via 

facebook underestimating 
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 The detailed data mentioned above clearly explain the way the security 

of this family was threatened due to a strong fields conflict and capitals 

struggle that had a negative impact on the other family members‟ 

relationships. 

 

3. The impact of capitals struggle and rational actions on threatening 

the family security. 

So far, we have seen how both men (Hechmi and Abdeljaoued) started 

threatening the extended family security. 

a) The impact of capitals struggle on threatening the family security.   
The following observation grid will clarify how capitals struggle led to 

the disunity of an extended family. 

The detailed data mentioned above clearly explain the way the security of 

this family was threatened due to a strong fields conflict and capitals 

struggle that had a negative impact on the other family members‟ 

relationships. 

 

 

b) Capitals struggle as quest for symbolic capital and its impact on the 

family security 

Symbolic capital is one of the forms of capital central to the work of 

Pierre Bourdieu. Although it is often simply glossed as “honor” or 

“prestige,” it is important to note that the honor and prestige inherent 

in symbolic capital is the outcome of the conversion of other forms of 

capital
1
. 

                                                           
1 Steph Lawler, Symbolic capital, Encyclopedia of Consumer Culture, Edited by: Dale 
Southerton p1418.  

 

 

their educational level 

4. 4. Hechmi 

decided to kick 

out some 

workers 

including 

Abdeljaoued 

and Taoufik 

who ar his two 

uncles in a 

humiliating way 

- Hechmi invested his 

economical capital to 

satisfy his 

egocentrism.  

- He also invested his 

capital to ask his 

brothers, sisters and 

nephews not to attend 

Abdeljaoued‟s son 

Wedding ceremony. 

- Abdeljaoued felt that 

this humiliation 

insulted his social 

and symbolic capital. 

So, he decided to 

react unwisely. He 

took advantage of a 

conflict between 

Hechmi and a Libyan 

partner. So, he 

contacted this latter 

to let him know 

about all Hechmi‟s 

mismanagement in 

the firm 

- Toufik, Hechmi‟s uncle, 

have always been by the 

side of Hechmi longing for 

gaining some money. But 

after Hechmi refused to give 

him his money, he   decided 

to join Abdeljaoued and 

together complained against 

Hechmi at the court. 

-  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Certainly, both men (Abdeljaoued and Hechmi) conflicts have been the 

outcome of economic and social capitals rivalry. It is obvious that this 

struggle didn‟t arise from vacuum. Each personality tended to convert his 

own capital to a symbolic capital that enables him to acquire a 

comfortable position in society and therefore each guarantees recognition.  

In fact, Hechmi felt dissatisfied with his current social position and at 

every event and with the presence of his uncle Abdeljoued (Wedding 

ceremony or funeral), community members always tell him “You are safe 

and you will succeed as long as Abdeljaoued is by your side”. 

Hechmi felt uncomfortable with Abdeljaoued‟s ongoing threat to his 

economic capital. So, he decided to convert his economic and relational 

capital into symbolic capital to dominate Abdeljaoued‟s influence in the 

region. That‟s why he decided to eliminate Abdeljoued by breaking 

through his social and political field.  

Abdeljoued, in his turn, tried to convert his social and political capital 

into symbolic capital. He felt that he could overcome all conflicts in the 

firm because of his social and communicative skills. So, he broke into 

Hechmi‟s field and threatened his economic capital in the enterprise.  

     

 

c) Rational actions and their impact on threatening the family security. 

The semi – structured interviews and the participant observations 

instruments provided us with a lot of data concerning how some family 

members purely rational actions led to the collapse of this family union. 

Human actions are to be understood as the set of behaviors motivated by 

„significant‟ mental states responding to „expressed‟ motives or reasons. 

Its central relevance is naturally tied to humans‟ basic capacity for 

empathic understanding; an innate ability that allows us to „look inside‟ 

and understand the reasons for our actions and relate to others by 

understanding the motives behind theirs.
1
 

As our family as concerned, many family members reasoned well in this 

situation to calculate their position on the basis of loss and gain game. 

In fact, two family members who are brothers followed a rational strategy 

based on mathematical reasoning. From the beginning of the conflicts, 

their bias to Hechmi was obvious. Many times, “Fathi” said “Hechmi is 

the father of the family. He was behind our financial success”. Of course, 

Fathi though his low educational level, he works in the company with a 

                                                                                                                                                                      

 

 
  

1 Ángeles Lizón Ramón, Raymond Boudon : A Review 
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considerable salary. Moreover, he and his son managed to create a 

supermarket due to the encouragement of this firm and Hechmi‟s ongoing 

support with vehicles and products supply. 

Taoufik, in his turn, at first was by Hechmi‟s side at any occasion 

because he calculated that he would gain a lot of money behind 

mortgaging his land.  

But, when he realized that he would never gain such amount and due to 

many humiliating actions from Hechmi, Taoufik “declared war” against 

all family members except his brother Abdeljaoued”. He joined 

Abdeljaoued to face and oppose Hechmi in order to do harm to Hechmi, 

their nephew. 

Taoufik said “ I did everything for Hehmi‟s sake to help him grow up in 

the field of industry But, he did every thing to humiliate me and he 

refused to give me my portion of the firm profits.”  

Now, Taoufik is in a big conflict with the rest of the family members. 

5. Affective actions and their impact on maintaining family security. 
According to Weber, a social action can be affectively and more precisely 

emotionally determined via feelings and current temperament.
1
 

During a considerable period of observation and direct contact with some 

family members, especially the youngers who have developed emotional 

and affective kinship thanks to their socialization as close and loving 

cousins. That‟s why family conflicts haven‟t had a negative impact on 

their relationships. Due to their strong emotional touch with each other, 

they still have good relationships and they always complain about what 

happened to this family. However, their submission to their fathers 

hindered them from taking steps towards reconciliation as they lack any 

kind of influencing capital. 

But, we still feel optimistic as these youngers started developing cultural 

and educational capitals and by consequence they may manage resolve 

the family members „conflicts. 

In fact, some of Hechmi‟s young cousins refused his decision to cut off 

any relations with Abdeljoued and his kids. Abdeljaoued‟s kids, driven by 

their emotional actions, refused Abdeljaoued‟s aggressive actions against 

Hechmi and tried to be peacemakers. However, the result is still below 

expectations as they haven‟t yet developed symbolic capital to have a say 

on the family as a whole.    

 

V. Findings 

To interpret and comprehend the results found, we may resort to the 

Snow Ball Effect Theory
2
 to understand well how capitals struggle and 

                                                           
1 Stephen Kalberg, La sociologie des émotions de Max Weber,  
2 The snowball effect explains how something grows in importance or influence in an 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 516 

rational actions of the family members resulted in the collapse of this 

family union and they threatened the family security though resistance of 

some affective actions of some family members. 

 
 

We deliberately kept the biggest snow unbroken because we still have 

faith in the younger generation as they may rebuild and construct what 

others had deteriorated because of their strong affectively driven actions. 

 

Conclusion 

This research paper is the result of a participant observation over more 

than 20 years. The topic of family security can be considered as a magnet 

that attracted us to investigate in a problematic that concerns our family. 

In fact, our investigation wasn‟t easy as we expected due to the 

complexity of the interrelated factors that contributed massively to the 

collapse of this extended family union. Economic and social changes 

overloaded some influential family members with egocentrism. This 

egocentrism was the outcome of accumulating capitals which doomed to 

struggle and conflicts. In this context, the rest of family members found 

themselves obliged to rationalize their actions in terms of loss and gain 

game. This reality led to inevitable family members‟ confrontations. By 

consequence, this family security was threatened and their union turned 

into disunion though many youngers refused this reality because of their 

emotionally driven actions. 

 

 
                                                                                                                                                                      

increasingly more hastily rate. The name comes from imagining a snowball rolling 
down a 
hill. It gets larger and larger with more snow and becomes faster and more powerful as it 
moves onward. It is when a situation starts small and gets more and more powerful and 

influential. A snowball effect can be negative or positive. ( Psychology Glossary) 
 
 

Economic and social change : Economical verus Social capital  

Attempts to convert economic and social capital into symbolic 

capital 

Rational actions based on Mathematica calculation  

The collapse of an extended family union  

Family security threatened 
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 وساال االتصال احلديينة واثرها على االسرة
 د.مزاحم مهدي إبراهيم النجار

  العةاؽ - امعة يتةلت 
 

 مقدمة:
اغب د  رب العاؼبا كالصبلة كال بلـ للى اؼب ع ث رضبة للعاؼبا سيدان كا ي ةا كشفيعةا دمحم صلى      

 هللا لليس كسل  كللى يلس كصي س كم  ي عه  إبا اف اً لـ  الدل  
 ؛كألعد 
   س ل عدُ كلطةفين اف اشارؾ ن اؼبؤسبة الدٌك االكؿ ( االم  االسةم ال اقع كال يدايت) كضإنف    

 ا ر الثاُ كربت لة اف (كسا ل االيصاؿ اغبدلثة كاثةها للى االسةة) 
ل ةاكؿ ه ا ال يث قضية مه ة ن كاقعةا اؼبعاصة كاثةها للى االسةة اال كهي ان طار كسا ل االيصاؿ 

 اغبدلثة كشي ع اس خدامها ن ألبلد اؼب ل ا 
 اف اه  اشتالية ن ه ا اؼب ض ع ه  مدل أتث  اس خداـ كسا ل االيصاؿ اغبدلثة للى االسةة  

لهدؼ ال يث اً دراسة كسا ل االيصاؿ اغبدلثة م  ا ل ألياف ال ل يات كاالهباأليات م  ا ل كضع 
 اػبش  كالض األ  لليد م  ه ه اؼب اكئ كلليفاظ للى االسةة 

ةا ي كال صفي كال يليلي كأبسل ب كاضح كل ارة سلي ة لي هل للى كقد ا اس خداـ اؼبةهج االس ق
 القارئ فه ها كاالس فادة مةها 

 ه ا كقد  اي ال يث للى ارألعة م ااث
 ربدثت ن اؼب يث االكؿ ل  اؼبفاهي  اػباصة ن لة اف ال يث

 اؼبشلب االكؿ: يعةلف ال سا ل لغة كاصشبلاا         
 لف االيصاؿ لغة كاصشبلاا كان الساؼبشلب الثاُ: يعة          
 اؼبشلب الثالث: يعةلف االسةة لغة كاصشبلاا        
 اؼبشلب الةاألع: يعةلف االثة        
 اؼبشلب اػباما: يعةلف اغبدلثة         

 كن اؼب يث الثاُ: انبي س العل   ن االسبلـ
 اؼب يث الثالث: انبية االسةة ن االسبلـ

 ع كسا ل االيصاؿ اغبدلثة كااثرها للى االسةة كض األ  االيصاؿاؼب يث الةاألع: ان ا 
 اؼبشلب االكؿ : ان اع كسا ل االيصاؿ اغبدلثة       
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 اؼبشلب الثاُ: االاثر االهباألية  كال ل ية                 
 دلثةاؼبشلب الثالث: الض األ  اليت هبب االل ااـ هبا لةد اس خداـ كسا ل االيصاؿ           اغب      

 اػباسبة : كي ض   اه  اؼبقرتاات
 اؼبصادر

كام ا اساؿ هللا يعاً اػب  كاؼب فقيس للقا  ا للى ه ا اؼبؤسبة كاف ل دد مشاه  مدمة للعل  كلئلسبلـ 
 كاؼب ل ا 

 رألةا ايةا ن الدنيا ا ةة كن االمةة ا ةة كقةا ل اب الةار 
    كصلى هللا يعاً للى سيدان كا ي ةا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

 ادلبحث االول:
 مفاهيم العنوان 

 وساال:تعريف الادلطل  االول: 
صبع مفةدها كسيلة ك قاؿ الليث: كسل فبلف اً رألس كسيلة اذا ل ل ل بل يقةب ألس اليس : الوساال  

 ك قاؿ ل يد)1(
 )2(ارل الةاس ال لدركف ما قدر امةه           أللى آل ذم لب اً هللا كاسل 

 خض  حض جض ٱُّٱ يعاً: كقاؿ االزهةم: ال سيلة : ال صلة كالقة ى كصبعها كسا ل كقاؿ هللا

 ٕٓاإلسةاي:  َّ  جغ مع جع مظ حط مض
كلقاؿ : ي سل فبلف اً فبلف أل سيلة : أم ي  ب اليس أل  ب كيقةب اليس حبةمة اصةة يعشفس 

  )3(لليس)
  )4(كال  سل كاادكقاؿ الةازم: ال سيلة : ما ل قةب ألس اً الغ .. كال  سيل 

 كقاؿ األ  مةظ ر : ال سيلة : اؼبةالة لةد اؼبل  كال سيلة الدر ة كال سيلة القةألة 
  )5(ككسل اً هللا كسيلة : ل ل ل بل يقةب ألس اليس   

                                                           

 13/48ك هت لب اللغةك دمحم أل  اضبد االزهةم 7/298كاػبليل أل  اضبد الفةاهيدم : العا 1
 1/85: دل اف ل يد 2
 13/48:  هت لب اللغة كدمحم أل  اضبد االزهةم 3
 5/1841كالصياح اتج اللغة كصياح العةأليةك دمحم أل  اظباليل اعب هةم 721: ـب ار الصياح ك دمحم أل  ايب ألتة الةازم 4
 11/724ب كاأل  مةظ ر: ل اف العة 5
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 كن معج  اللغة العةألية  ذآة لدة معاف كهي:
 : آل ما ل يقق ألس غةض معا1
 لصاؿ فتةة اك غالة معيةة اً اذهاف اعب ه ر: البلف أم كسيلة اك اداة يبت  أل اسش ها ا2
 : كاسشة إلهباد ـبةج مةاسب م  صع ألة اك كسيلة للخةكج م  مأزؽ3
 : در ة لالية ن اعبةة ( ايق ا هللا كاأل غ ا اليس ال سيلة)4
 )1(: در ة الةيب ملسو هيلع هللا ىلص م  اعبةة 5

 كاؼبةاد هبا هةا ه  الق ؿ الثاُ ؼبا كرد ن معج  اللغة العةألية كه : 
 اعالن أي وسيلة او اداة مكن بواسطتها ايصال فكرة او غاية معينة اىل اذهان اجلمهور

  :لغة واصطالحا االتصالتعريف ادلطل  اليناين: 
 اوال: تعريف االتصال لغة:

ايصل: االري اط ن فباسة كال ئاـ ك ضد االنقشاع كمةس ألت ة اؽب اة كال اي اؼبطددة م  االيصاؿ 
  )2(االيصاؿ ن صف ؼ الصبلة

  )3(ايصل فبلف ألفبلف : ا   ع ألس كماط س أل اسشة اؽبايف اك غ ه 
 )4(فااليصاؿ لغة لعين االقرتاف كالرتاأل  كاالل ئاـ كالصلة كاعب ع 

 communisاؼبأم ذة م  اللغة البلييةية  commonاما معةاها ن اللغة االنتليالة فإهنا يعين 
 )5(كيعين مطرتؾ اك اشرتاؾ

 االتصال اصطالحا:اثنيا: تعريف 
لقد كضعت لدة مفاهي  لبليصاؿ آل مةها لؤآد للى  انب اك امة لس انبية ن ل لية االيصاؿك   

 .كم  ه ه ال عةلفات
  )6(اس  ةار العبلقة اؼب يةة ألا طةن العبلقة اؼبطارآا فيها الةايج م  اس ع اؿ اغب اس  

  )7(كقيل: لبلقة ألا فةدل  للى االقل آل مةه ا يبثل ذاات نطيشا   
 كقاؿ امة : نقل اؼبعل مات كاالفتار كاؼبطالة كاؼب اقف م  اؼبةسل اً اؼب  ق ل 

  )1(فييللها كلعشي انش الس لةها 

                                                           
 . 3/2441: معج  اللغة العةأليةك د اضبد ـب ار ل د اغب يد  1
 . 4/19: ل اف العةبك األ  مةظ ر  2
 . 3/2449: معج  اللغة العةأليةك د اضبد ـب ار ل د اغب يد  3
 9: كسا ل ال  اصل اال   الي كاثةها للى االسةةك دلاي دمحم ل ةك رسالة ما      4
 20: مدمل اً لل  االيصاؿك د مةاؿ طلعت ؿب  د  5
 23: اؼبدمل ن االيصاؿ اعب اه مك لصاـ م سى سلي اف 6
 30: م ادئ لل  االيصاؿ كنظةايت ال أث ك ؿب  د اظباليل  7
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غةض اهباد ن ع م  ال فاه  كلةفها ايغي: اهنا ل لية نقل هادفة لل عل مات م  شخص اً امة أل
 . )2(أليةه ا

كلةفها الدآ  ر لادؿ صاو: ل لية ي اصل ألا طةفا هبدؼ ال ص ؿ اً هدؼ مطرتؾ ا ؿ م ض ع 
 .  )3(ؿبدد

مع العامل اخلاراي  لتواصلوساال االتصال: هي الطرق والوساال اليت سبكن االنسان من ا
 .)4(أبكمله

 
 : لغة واصطالحا االسرةتعريف ادلطل  الينالث: 

 لغة: اوال: تعريف االسرة 
مأم ذة م  االسة: كه  الق ة كالطدة ك فألضاي االسةة لطد ألعضه  ازر ألعض كلعد آبل مةه  درلا  

  )6( اؼب ؤكليةك آ ا اف القيد كاالسة لفه  مةس العبي اؼبلقى للى االن اف أم )5(لآلمة
 )7(فاؼبفهـ  اللغ م لؤلسةة لدؿ للى اؼب ؤكلية 

 )8(كاالسةة هي الدرع اغبصيةة كاهل الة ل كلط يس 
 )9(كقاؿ االزهةم: االسةة م  الة ل : الةه  االدن ف كلط يس ألنس ل ق ل هب  

 )10(كقاؿ الةياس: االسةة للض  : اقارب الة ل م  ق ل األيس 
  )11(صبالة لةألشها امة مطرتؾكن اؼبعج  ال سي : 

 
 

                                                                                                                                                                      
 . 10نقبل ل  مهارات االيصاؿك هالة اس انيٌ   30: اؼبصدر نف س  1
 14لترتكنية : مهارات االيصاؿك اعبامعة ال ع دلة اال 2
 5: مهارات االيصاؿ الفعاؿك د لادؿ صاو  3
 2016/اغ شا/25: كسا ل االيصاؿ اغبدلثةك هةا اؼبعشي كش تة االنرتنيت امة ربدلث  4
ك مت  ة االنتل  اؼبصةلة  5 ك اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا 14ص1996: مدمل اً العبلقات االسةلةك ظبيية آـة

 38ص 2004افةاد االسةة ال ع دلة ن ؿبافظة  دة ك اؽباـ ألةت فةلج أل  سعيد الع لضيك رسالة ما     ك
ك اثة اس خداـ  االنرتنيت للى 53ـ ص 2001عةيب ال ع دمك دمحم ل د ا    ال  هبةم :االسةة كال ةطئة اال   الية ن اجمل  ع ال 6

 38العبلقات االسةلة ك اؽباـ  ألةت فةلج
ك اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة  ألا افةاد  12: اتث  اس خداـ ش تة االنرتنيت للى العبلقات االسةلة اعباا ةلةك أل  هبلؿ اابلـ ص 7
  53كال ةطئة اال   الية ن اجمل  ع العةيبك دمحم ل د ا   ال  هبةم 38السةة ال ع دلةك اؽباـ ألةت فةلج ا
 .17/ 1كاؼبعج  ال سي ك األةاهي  مصشفى كامةكف 4/19: ل اف العةب ك األ  مةظ ر  8
 . 10/51: اتج  العةكسك دمحم أل  دمحم أل  ل د الةزاؽ اؼبعةكؼ للاأليدم  9

 . 1/51نف س : اؼبصدر  10
 1/17: اؼبعج  ال سي ك األةاهي  مصشفى كامةكف  11
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 اصطالحا: اثنيا: تعريف االسرة 
لقد تعددت التعريفات االصطالحية لألسرة بسب  تعدد امناطها واختالف ادلدخل الذي يتم من   

 وهذ  بعض التعريفات،خالله دراسة االسرة 
 )1(صبالة ا   الية اساسية كدا  ة كنظاـ ا   الي ر يا   

كقاؿ امة: ذب ع قانُ  ألفةاد اربدكا ألةكاأل  الاكاج كالقةاألة كه  ن الغالب لطارآ ف ألعضه  ألعض ن 
 )2(مةاؿ كااد ل فالل ف يفالل م  ادؿ ط قا ألدكار ا   الية ؿبددة ربدلدا دقيقا 

لة ع كلةفها الدآ  ر اضبد زآي ألدكم: هي ال ادة اال   الية االًك اليت هتدؼ اً اافظة للى ا
  )3(االن اُ كيقـ  للى اؼبق ضيات اليت لةيضيها العقل اعب عي كالق الد اليت يقةها اجمل  عات اؼبخ لفة

لهنا اػبلية االًك ل ةاي اجمل  ع كهبب اغبةص للى اف يت ف كادة م  استة 1972كلةفها الصاألُ  
  )4(م ةية للى اساس م  االماي كال عاطف كالةظ  كالق الد

ا هنا : ما قاله النحاس: وهم اقارب الرال من قبل ابيه وهذ  االسرة قد تكون مقتصرة وادلراد هب
على الزوج والزواة واالطفال ان وادوا فقط وقد يضاف اليها اجلد واالخوة اذا سكنوا يف منزل 

 .واحد
 

 :  لغة واصطالحا ثرتعريف االادلطل  الرابع: 
 : ذكر اصحاب ادلعاام معان متعددة لألثر منها: اوال: تعريف االثر لغة 

  )5(ألقية الطيي كاعب ع ااثر كاث ر كقاؿ ألعضه : ما ألقي م  رس  الطيي     
 كذآة اعبة اُ ثبلثة معاف كهي: االكؿ دبع  الة يجة كه  اغباصل م  الطيي

 )6(كالثاُ: دبع  العبلمة ك كالثالث: دبع  اػبي
 )7(كذآة صااب ؾب ع اللغة العةألية ي عة معاف مةها : س ب اك ن يجة 

 )8(كه  صفة لامة لئلشارة اً الة ا ج اؼب اشةة اؼبفرتضة اك اؼبقص دة
                                                           

 37ك  نقبل ل  االسةة كاغبياة العا لية ك سةاي اػبٌ  12: أتث  اس خداـ ش تة االنرتنيت للى العبلقات االسةلة اعباا ةلة ك أل  هبلؿ اابلـ   1
نقبل ل   العبلقات االسةلة كاصة صاو ك ي فيق رأليع  12أل  هبلؿ اابلـ   : اتث  اس خداـ ش تة االنرتنيت للى العبلقات االسةلة اعباا ةلةك 2

 .14ؿب  د
 .33نقبل ل  االسةة اؼب غ ة ن ؾب  ع اؼبدلةة العةأليةك د ل د القادر قص  9االلبلـ كال  لية  : 3
 39اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة ال ع دلةك اؽباـ ألةت فةلجك ص : 4
كل اف العةبك األ  22ك12ك دمحم أل  دمحم أل  ل د الةزاؽ اؼبعةكؼ للاأليدم/10كاتج العةكس237ك8/236: العاك اػبليل أل  اضبد الفةاهيدم  5

 .1/13الةازم  كـب ار الصياحك دمحم أل  ايب ألتة4/5مةظ ر 
 .1/9: ال عةلفاتك للي أل  دمحم اعبة اُ  6
 . 1/61: ؾب ع اللغة العةألية ك األةاهي  الاايت كامةكف 7
 . 208: قام س اؼبصشليات االلبلميةك دمحم فةلد لات  8
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كل  ضح م  مبلؿ ال عةلف اف ال أث  ما ه  اال ردة فعل اك انعتاس ن يجة ال عةض ل سيلة اك أم شيي 
 )1(امة

 عند الفقهاء: 
 )2(فيق ل ف: ااتاـ الةتاح أم ااثره الة يجة اؼبرتي ة للى ال صةؼ كلشلق لليها الفقهاي االاتاـ     

:   يغ ات للى االفةاد آ ا ل  ع لاصشبلاا :  ه  ما ربدثس كسا ل االلبلـ ماثنيا: يعةلف االثة  
 ل صف اذباه ساند ن الدراسات اؼب علقة أل سا ل االلبلـ

 )3(دث س ال تة ل  يا االلبلمية س اي آاف أتث ا سل يا اك اهباأليا كقاؿ امة: ه  ما اا
 .كاؼبقص د ألس هةا ما لرتيب للى اس خداـ كسا ل االيصاؿ م  مةافع كاضةار

 احلديينة تعريف: ادلطل  اخلامس
صفة  كاالس  اغبدلث ام ضد القدِ كاؼبةاد هبا هةا كسا ل االيصاؿ االلترتكنية م  انرتنيت ك كايا    

 كان  غةاـ ك فالي  كفيا أل ؾ 
 فوساال االتصال احلديينة:

 هي اال هاة اك االدكات اليت ي  خدـ إلرساؿ رسالة ما م  شخص اً امة 
  )4(فيها أليةه  ألطتل لاـ اك هي االدكات اليت ل  خدمها الةاس لل  اصل 

 
 

 ادلبحث اليناين: امهية العلم يف االسالم
لقد اهتم االسالم ابلعلم اهتماما كبَتا ، ومن يقرأ القرآن الكرمي والسنة النبوية جيد اآلايت الكينَتة   

 يل ىل مل ٱٹٱُّٱٹٱاليت ربث على العلم ، وان اول اية نزلت على الني دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هي اقرأ 

                                        1س رة العلق الة  ٱَّ رن مم ام

 لك  خك حك جك مق حق مف خف ٹٱٹٱُّٱان هللا سبحانه وتعاىل فرق بُت اهل العلم وغَتهم  

                                                         9س رة الامة الة: َّ جم هل مل خل حل مكجل

 اهتمام االسالم ابلعلم والعلماءهذ  امينلة قليلة تؤكد 
 اما ال ةة الة  لة فقد كردت ااادلث آث ة ن يعل  العل  كفضلس مةها ق لس 

                                                           
 اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة ال ع دلةك أل  هبلؿ اابلـ   : 1
 .264  اؼبعج  االلبلمي ك دمحم صباؿ العار صنقبل ل9
 1/42: معج  لغة الفقهايك دمحم ركاس قلعجي  2
 . 264: اؼبعج  االلبلميك دمحم صباؿ العار  3
 . 2018/األةلل/12: كسا ل االيصاؿ اال   الي كاثةها للى االسةة دراسة فقهيةك دلاي قبار/ 4
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 )1(ملسو هيلع هللا ىلص ( طلب العل  فةلضة للى آل م ل ) 
فقد لد الةيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اف طلب العل  فةلضة للى آل م ل  آ ا الصبلة كالصياـ فةلضة هبب للى 

 اؼب ل  ادايها ك 
ةة م  اؼب ل ا القةاية اف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص لطدة اه  امس للعل   عل فداي االسةل اف لعل  آل اس  لط 

 .الة  لة اليت يؤآد للى انبية العل   اً غ  ذل  م  االاادلث كالت األة
 ادلبحث الينالث: امهية االسرة يف االسالم   

االسةة هي الل ةة االًك ن اجمل  ع كهي اصغة كادة فيس ككهي االساس ال م لقـ  لليس اجمل  عك     
فق ة اجمل  ع يع  د للى صبلح االسةة كسباستهاك فعلى االسةة يقع م ؤكلية يةطاة االألةاي ال ةطئة 

كيةأليس كيةطئس الةطأة  الصييية ػبدمة اجمل  ع ككهي اغباضةة للشفل ن مةاالس االًك كهي اليت يعل س
 اؼبشل ألة ككهي اليت هتيئس ل ي ل اؼب ؤكليات كال ا  ات اليت زبدـ اجمل  ع ك

 آ ا ييز انبية االسةة م  مبلؿ كظا فها كالدكر ال م يؤدلس لؤلفةاد كاجمل  عات للى اد س اي     
 هات (كهي اليت يليب اغبا ات الغةلالة للاك ا ك كاغبا ات الفشةلة لآللي كاالم

كاالألةاي اػباصة ألتل مةه  كب  االمة ...كي اه  ألطتل فالل ن يق لة االكاصة كال شا ج ألا 
 )2(الةاس )

لقد الشى االسبلـ انبية آ  ة لؤلسةة ك كم  لةظة ن آ اب هللا يعاً القةاف التِة كن ال ةة الة  لة 
 هبد ذل  كاضيا ك

 :)3(دالالت لدلدة ككاضية مةهاكيبتةةا اف ن  ة   ه ه االنبية م  مبلؿ 
 زث ٱُّٱال طةلة كأل رل س ال ل  يةاسل ا م  ألعده فقاؿ يعاً: اف هللا س يانس كيعاً اق   ليب 1
لط  اً انبية ال الد كال لد كنبا ككه ا  ْ - ّال لد:  َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

ال لق   ألطيي اال لغةض ل علق  اي م  االسةة ك كه ا لدؿ للى انبية االسةة ك فا س يانس كيعاً 
                                                        لؼب ض ع آ ا قاؿ الطةقيشي ن اض اي ال ياف

: ظبيت اآثة س ر القةاف أبظباي ذات صلة ألقضااي االسةة  كهي يقارب العطةل  س رة مةها س رة 2
كاؼب  يةة كالشبلؽ كغ ها ك لإلضافة اً ذل  يعةض  الة اي كاؿ ل ةاف كاؼبا دة كاغبجةات كاجملادلة

ألعض مشالع ال  ر القةينية لقضااي اسةلة ألطتل م اشة آ ا ن س رة الة اي كالشبلؽ كالعلق كال تاثة 
 كاؽب اة كالةاس كغ ها

                                                           
 1543رق  اغبدلث3/193كشعب االيباف ك ال يهقي22رق  اغبدلث 1/36كاؼبعج  الصغ ك الشيا9ُرق  اغبدلث 1/7: اؼبعج  االكس ك الشياُ  1
 1: متانة االسةة ن االسبلـك الطيخ األةاهي  مليل ل ض هللاك  2
 20ػػػ1: اؼبصدر ال األق  3
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 ىي مي خي  حي جي ٱُّٱ: االسةة ربقق التث  م  اػب ات ألفةادها ك م  ذل  ق لس يعاً 3

                                   .    73ه د:  َّ  ٰذيي

كن اغبدلث الة  م ما لؤآد ان فاع لةاصة االسةة ألصبلح ألعضه  م  ذل  ما ركل ال خارم ل  ل د 
هللا أل  ايب اكىف قاؿ: آاف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص اذا ااته قـ  ألصدق ه  قاؿ (الله  صل للى اؿ فبلفك فااته ايب 

   )1(الله  صل للى اؿ ايب اكىف)ألصدق س فقاؿ: 
: آةر القةاف ذآة ال يت ن معةاه االه  كه  مأكل االسةةك ف رد اس خدامس ن معانيس اؼب ة لة طب ا 4

كس ا مةةك كه ا لط  اً انبي ها م  اناية يتةار ال آة كم  اناية الدكر ال م يؤدلس إلل اي االسة 
                               . 80الةيل:  َّ   حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقاؿ يعاًك

قدرها اال اؼبطةدكف ال ل  ال كن ذل  قاؿ سيد قشب (ال ت  كالش أنيةة ن ال ي ت نع ة ال لقدرها اق 
  )2(ألي ت ؽب  كال ست  كال ط أنيةة)

: يتةار ال ع   ل  االسةة أللفظ االهل لش قاقس اؼب عدد كصيغس اؼبخ لفة ن اآثة م  طب ا م ضعا م  القةاف التِة 5

ل سف:  َّ  مض خض حض  ٹٱٹٱُّٱكم  ذل  ما كرد للى ل اف ل سف لليس ال بلـ 
93                               

 )3(أم ليب كغ ه فب  لة ظ س لفظ االهل صبيعا م  الة اي كال رارم 

: ربقق االسة ف ا د صبة للةاس كففيها ل ت  لةاصة االسةة كيت ف اؼب دة كالةضبة ل اد العبلقات 6
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱاالسةلة قاؿ يعاً 

: َّ نن من زن رن مم ام  يلىل مل                                     21الةـك

: اف االسبلـ كضع اص ال ؼبةهج م تامل لؤلف دس  را آامبل كشامبل كدقيقا لةظاـ االسةةك كه ا لدلل 7
 .للى انبية االسةة ن االسبلـك كاآلايت القةينية كاضية ن ذل 

: كم  ادلة متانة االسةة كانبي ها لدل اػبلق اهنا يت ف دا  ا كاألدا ؿب  رلالة العقبلي ذكم الش اع 8
ال  لة م  اكليا ها كارلهبا ك فها ه  االن ياي ل ل ف اسةه  لا رلال ه  كمالص ادلي ه  ك آة ح لليس 

 هي مي خي حي جيٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم ُّٱال بلـ قاؿ 

                                                                         28 ح:ن َّ مئ

 خن حن جن مم خم ٱُّٱيعاً: يقـ  االسةة ألدكر آ   كذل  لغبفاظ للى الة ع ال طةم قاؿ 9

                                          72الةيل: َّ   مئهي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من

                                                           

 2/756ك صييح م ل ك م ل   أل  اغبجاجك2/139: صييح ال خارمك دمحم أل  اظباليل ك 1
 2187ػػػ2186 4ـ14:االل اؿ التاملةك سيد قشبكج 2
 4/305: يف   ايب ال ع دك دمحم الع ادمك دار ااياي الرتاث دت 3
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اؼبؤس ة االًك ن اغبياة االن انية ك االًك م  اناية اهنا نقشة ال دي قاؿ سيد قشب (اف االسةة هي 
اليت يؤثة ن آل مةاال الشةلقك االًك م  اناية االنبية ك ألهنا يااكؿ انطاي العةصة االن اُ 

                                            .     )1()سطئ كية

مةشقية ال قاس  ال ظيفي ألا اػبلقك فهي االمب ذج اؼبصغة  : لدلل يقاس  االدكار ن االسةة للى10
لل ج  ع االن اُ العاـك فللاكج مهامس كللاك ة مهامها كلل الدل  دكر ن رلالة االألةاي كلؤلألةاي دكر ن 

 ألةه 
: سبثل االسةة فبثلة أبه  مةيتااهتا كه  الاكج شتبل كاضيا م  اشتاؿ ال  اد كاالندماج قاؿ 11
 .ُٕٖال قةة:  َّ ىنمن خن حن جن  يم ىم ُّٱيعاً

: يطتل االسةة مظلة لؤلزكاج لل  ف فيها اا اهت  الفشةلة كالغةلالة ك كهب ا ل يقق االن جاـ مع 12
 االساس ال م ملق هللا لليس اػبلق

 : يطتل االسةة مأكل لؤلطفاؿ ل لق ف فيها الةلالة كاغبفظ كالرتألية 13
 لعقا د كألةاي االفتار : يقـ  االسةة ألدكر فالل ن يةسيخ ا14
 

 ادلبحث الرابع :انواع وساال االتصال واثرها على االسرة وضوابط االتصال
 ادلطل  االول: انواع وساال االتصال

 كسا ل االيصاؿ اغبدلثة  آث ة كم  انبها االنرتنيت كالفيا أل ؾ ك ي لرت ك ال ايا اب       
  لغة:االنًتنيت: 

) كيعين رأل  اآثة م  شيي أل عضس ال عضك interconnectionآل ة مت نة م  آل  ا نبا ( 
( networkكآل ة (  )net ()2كم  التل ة الثانية   inter) كيعين ش تةك ام  م  التل ة االًك

 ternationalألية ا لةل امةكف اف آل ة االنرتنيت ام صار ؼبصشلح الط تة الدكلية لل عل مات 
 net work)  in(  وذلك حبكم ان شبكة االنًتنيت دولية ويتم تسويقها عادليا)3( 

  اصطالحا:
اهنا ل ارة ل   ش تة لاؼبية ضخ ة يةأل  ألا اؼببللا م  ا هاة اغباسب االٌ اؼب   دة ن مةاطق 
ـب لفة ا ؿ العايك كي ألف م  لدة االؼ م  ش تات اغباسب االٌ ن اعبامعات كمةاآا االحباث 

  )1(العل ية كاؼبؤس ات اغبت مية كالطةآات ال جارلة الضخ ة ن ـب لف دكؿ العاي 

                                                           
  2649ـ5: االل اؿ التاملةك سيد قشب/ج 1
 59ك اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ك اؽباـ ألةت فةلج  170د  : معج  مصشليات االلبلـك طارؽ سيد اضب2
 59اؼبصدر نف س :  3
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ةفها امة لهنا: ا هاة ااس ب ي صل أل عضها ال عض ل  طةلق كسا ل ايصاالت أليامج ربقق كل
ان ياب كيدفق كي ادؿ ال ياانت ك أم انس يبت  ال  ار االنرتنيت اادل ال ش يقات االكسع ان طارا ن 

 )2(العاي لظاهةة اندماج اغباس ات االلترتكنية أبنظ ة االيصاالت 
طا م قع الفيا أل ؾ ه  مارؾ زكؾ أل ألةج ك اما ال   ية فرت ع اً اس  :اكؿ م  انالفيس بوك 

 )3(الدليل ال م ي ل س ألعض اعبامعات االمةلتية لشبلهبا اؼب  جدل 
ه  م قع ي اصل ا   الي لع ل للى يت ل  االصدقاي كل الده  للى ي ادؿ اؼبعل مات كاؼبلفات 

اادثة اك الدردشة الف رلة كل هل امتانية يت ل  كالص ر كمقاطع الفدل  كال عليق لليها كامتانية 
لبلقات ن فرتة قص ة كآ ل  امتانية ال قاي االصدقاي القدامى كاعبدد كي ادؿ اؼبعل مات كامة االن اي 

 .)4(كال ش رات معه 
 كه  اادل ش تات ال  اصل اال   الي اليت ان طةت ن ال ة ات االم ة  تويًت:

الي ال لقل انبية ل  الفيا أل ؾك ام  اظبس م  مصشلح (ي لت) ال م ه  م قع ي اصل ا      
لعين ال غةلد ككام  م  العصف رة رماا لس ككل  ح لل غةدل  ارساؿ رسا ل نصية قص ة ال ي عدل 

 )5() اةفا للةسالة ال اادة 140(

 )6(كه  مدمة مصغةة ي  ح لل طرتآا ارساؿ رسا ل نصية صغ ة 
 الواتس اب : 

صييات ال  اصل اال   الي ن العاي االفرتاضيك كذات فل فة ماصة ن ال  اصل م   اادل ه 
مبلؿ الرتاسل الف رم لي اؽب ايف ال آية للةص كالص ت كالص رة كالفدل  مع اؼبدر ا ن دليل ارقاـ 

  )7(اؽبايف اػبل م
 ادلطل  اليناين: فوااد وساال االتصال واضرار 

 اوال: فوااد وساال االتصال
: زايدة اؼبعل مات: ل  طةلق االنرتنيت يبت  للطخص اف وبصل للى معل مات م  مبلؿ االطبلع 1

 للى ما لةطة م  معل مات س اي آ ب اك غ ها    

                                                                                                                                                                      
 8ص1999: 1
 . 10الفيا أل ؾ ص رة اؼبثقف كس يس العصةلة :  2
 31: اثة اس خداـ ش تات ال  اصل االلترتُك  للى العبلقات اال   اليةك رسالة ما     كاةاف ألةت شعط ع  3
 32نف ساؼبصدر  4
  32: اثة اس خداـ ش تات ال  اصل االلترتكنية للى العبلقات اال   اليةك اةاف ألةت شعط ع 5
 . 33ػػ 32: اؼبصدر نف س6
 : ال ايا اب كاثة ال  اصل االفرتاضي للى اجمل  عك مالد ل اسك م قع لتاظ 7
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: االطبلع للى العاي اػبار ي: اس شالت كسا ل االيصاؿ اغبدلثة اف يقةب اؼب افات حبيث اص ح 2
 طبلع للى ثقافات الدكؿ اؼب عددة أل ه لة كسةلةالعاي آ ا لقاؿ قةلة صغ ة ككيبت  اال

: يقةلب ال عيد: اص يت كسا ل االيصاؿ اف يقةب ال عيد كأل ل  ل  شيع اؼب صل اف ل  ع  كلةل 3
أم شخص كللى ألعد األعد م افة كه ا لفيد الع ا ل اليت لدلها األةاي لدرس ف ن اػبارج  فع  طةلق 

 ك أم شخص ألعيد وبب اف ل  عس اك ل يدث اليساالنرتنيت يبت  مطاهدة كظباع االألةاي ا
 اثنيا: اضرار وساال االتصال:

كسا ل االيصاؿ اغبدلثة ا هاة مادلة يبت  االس فادة مةها اذا ما اس خدمت ألص رة صييية ك كلت    
اذا اس خدمت اس خداما ماطئا فاف اضةارها آ  ة كآث ة س اي للى االسةة اك اجمل  ع ك كدبا اف حبثةا 

 ؿ ااثر اس خداـ ه ه ال سا ل ل ا سأق صة ن ذآة االضةار للى االسةة فق  ا  
 كه ه هي  اضةار اس خداـ ه ه ال سا ل :

 : تدمَت احلياة االاتماعية لألسرة : 1
ألعد اف آانت االسة يةع  ألة ع م  ال  اس  كاالس قةار قديبا اال اهنا اليـ  كألعد ان طار كسا ل       

االيصاؿ اغبدلثة اص يت االسة اليـ  مفتتة م  الدامل ك فتل فةد فيها م  الاكج كالاك ة كاالألةاي 
 اغبياة  اال   الية لؤلسةة لعيش مع لاؼبس اػباص لي الفيا أل ؾ اك ال  لرت اك غ ها فبا ادل اً يدم 

 ككه ا ما اآديس العدلد م  الدراسات اغبدلثة مةها:
) / لةكف اف ش تة االنرتنيت يطتل مش رة للى اجمل  ع 75)اف 13ـ ص2001اآدت دراسة القـة

 )1(ي  ثل ن ملق لالة ل  اي  اال   الي

لةكف اف اس خداـ االنرتنيت / م  الشل ة 61) اف 285مص1998كي ضح دراسة اؼبالدم كاظباليل(
 )2(ل  ب العالة اال   الية كالعا لية

)اف هةاؾ لبلقة ألا اج  م األعة كسا ل االلبلـ ألصفة لامة 210ػػ205مص1995كلةل طةل شة (
 )3(كظاهةة يقلص اللقايات االسةلة كضعف العبلقات االسةلة

 ال أث ) اليت ا ةلت للى اجمل  ع االمةلتي ا ؿ  kraut et ػػػػػ p39  .1998كاظهةت دراسة ( 
 )4(اف االنرتنيت ي  ب العالة اال   الية كاالسةلة  لئلنرتنيتاال   الي 

 :التشجيع على الكذب: 2

                                                           
 78ال ع دلة ن ؿبافظة  دةك اؽباـ ألةت فةلج :اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة  1
 نف س: اؼبصدر  2
 78:  اؼبصدر نف س  3
 79: اؼبصدر نف س 4
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التث  م  اؼبطرتآا لي ال  اصل لغ  اظبس فهةاؾ م  الط اب م  ظبى نف س لس  ف اة كهةاؾ م        
اً اس  ذآة كه ا يطجيع للى الت ب ال م ه  م  اما الصفات اليت  الف يات م  غ ف اظبايه 

ل يلى هبا ألعض الةاس كقد  اي الةهي ل  الت ب ن ااادلث آث ة مةها ق ؿ الةيب دمحم صلى هللا لليس 
 )1(كسل  ( الة اؼبةافق ثبلث اذا ادث آ ب كاذا اؤسب  ماف كاذا كلد املف) 

 قي والفساد والتشجيع على الفاحشة:: مدخل لنشر ثقافة االضلالل اخلل3
 كذل  دبا لةطة للى م اقع ال  اصل اال   الي م  ص ر كافبلـ الاية كغ ها م  االم ر اةمة          

 فع  طةلق االنرتنيت ل   نطة ص ر كافبلـ  ة ية زبل للطةؼ كيؤدم اً      
ا اف االسبلـ قد اـة الةظة اليها ك كهي اادل ازدايد الفااطة ك كه ه ؽبا ااثرها ال يئة للى اؼب ل  لل 

الشةؽ اليت ل  خدمها التفار م  ا ل األعاد اؼب ل ا ل  دلةه  كقد اآدت الدراسات للى ذل  م  
ـ كقد أليةت اف م  خدمي االنرتنيت هبدكف اؼب اد 2000ه ه الدراسات ا ةلت ن امةلتا ن مارس 

  )2(االلاية للى م اقع الط تة العةت  يية 
اف يفطى  أبمةلتاكقد صةات كزارة العدؿ االمةلتية قا لة ( ي ل  ق ن فرتة م  اترلخ كسا ل االلبلـ 

اؽبا ل اغباٌ م  م اد الدلارة اماـ ه ه التثةة م  االطفاؿ ن ه ه التثةة م  ال ي ت م   مثل ه ا العدد
 )3()8ـ ص2002غ  أم قيد(القدهي 

 :: يؤدي اىل البالدة وقلة الذكاء4
االيصاؿ اغبدلثة م  ق ل االطفاؿ لؤدم اً قلة فه ه  كه ا ما اآديس ألعض  أدكاهاف اس خداـ       

/م  م  خدمي الط تة م  الشل ة االمةلتاف 58الدراسات اغبدلثة مةس دراسة ن امةلتا يؤآد اف 
 )4(دراسيا/م  اؼبدرسا لةكف اف يعلق االطفاؿ للط تة ال لفيده  86البفض م   اه  الدراسي ك

 : اضرار صحية:5
اف آثةة الةظة اً  هاز اؼب للل اك اغباس ة لؤدم اً مطاآل صيية نف ية مةها االدماف للى      

 اس خداـ االنرتنيت ك اك مطاآل   دلة آضعف اك الظهة  
لاب          كقد ا ر العل اي م  مش رة االدماف للى االنرتنيت فقد اشارت دراسة 

) ( اف ما لقدمس العل  م  ال تة ل  يا...سيجعل مدمات االنرتنيت يصل اً آل 289مص2001(

                                                           
 1/78ك صييح م ل ك م ل  أل  اغبجاج 1/16: صييح ال خارمك  1
 78:  اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة ال ع دلة ن ؿبافظة  دةك اؽباـ ألةت فةلج  2
 84اؼبصدر نف س :  3
 ش اب االنرتنيت ـباطة كؿباذلةك نعي ة ل د الف اح انصفك ش تة االل آة: 4
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مت ب كمةاؿ ن ال بلد ك ايةئ  ردبا يصل م الة ادماف االنرتنيت اً اغبد اؼبدمة اػبش  آ ا هي لدل 
 )1(الدكؿ اؼب قدمة) 

مة فقد اشار العام دم اما اؼبطاآل الصيية فقد اشارت العدلد م  الدراسات اً مش رة اال
) اً اف نصف  اؼب ي ثا لةكف اف اس خداـ اغباسب االٌ لقلل م  سالات الةـ  43مص1993(

 )2(كل  ب مطتبلت صيية ـب لفة 

كذآة لدانف الشةشة ن آ األس (كلدؾ كال لفاز) اف التث  م  االطفاؿ لعان ف م  ألعض االالـ ن الةاس 
 )3(كالةآ ة كالقدـكالعا كالةق ة كالت ف كالظهة 

 : العزلة والتنافر بُت االابء واالبناء:6
اف ال قاي ط لبل للة اال هاة اغبدلثة لؤدم اً اف لت ف الطخص مةعاال ل  االمةل  كماصة مع      

 االسةة  كال قاي كايدا مع االشخاص ال ل  ل يدث معه  كه ا لؤدم اً العالة كاػببلؼ مع ال الدل  
ـ للى اف ادماف ألعض االزكاج للى اس خداـ االنرتنيت لؤدم اً العالة 2009ألةآات فقد أليةت دراسة 

 )4(ل  اسةه  

 )5(كاليت  نطةهتا  ةلدة ال ياسة الت ل ية2011ت دراسة الفةار ي شار كآ ل  ا

 )6(كآ ل  دراسة د ظب ؿ

 : ضعف العالقة بُت الزواُت :7
اف انطغاؿ الاكج أل سا ل االيصاؿ اغبدلثة لؤدم اً قلة ال قاي مع الاك ة لي تل  م  الة اي لي       

كسا ل االيصاؿ اك الةظة اً االفبلـ  اعبة ية  اك االيصاؿ مع اشخاص كقد لؤدم اً ضعف العبلقة 
 ألا الاك ا  اك ال قاي ألطتل ص رم فق 

ل  ف اظهةت اف اس خداـ فيا أل ؾ آاف مؤشةا آ  ا للى اريفاع ففي دراسة ا ةاها الدآ  ر ركسل آبل
 )7(معدؿ الشبلؽ ألا الاك ا كياالد معدؿ اؼبطاآل أليةه ا

ت الدراسة للى اف معدالت الشبلؽ ألا االزكاج ياالدت أل  ب م اقع ال  اصل اال   الي ن شار آ ا ا
 .)8(دكلة 45

                                                           
 86اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة ال ع دلة ن ؿبافظة  دةك اؽباـ ألةت فةلج   :  1
 نف س:اؼبصدر  2
 : ال تة ل  يا كالعبلقات اال   الية ن االسةةك دل اس س يت 3
 : ال تة ل  يا كضعف العبلقات اال   الية ن االسةة ك دل اس س يت 4
 : اؼبصدر نف س 5
 : اؼبصدر نف س 6
 : م اقع ال  اصل اال   الي كدكرها ن ال فت  االسةم ك ليث اػباقاُك  7
 نف س : اؼبصدر  8
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 )1(الشبلؽ أل  ب الفيا أل ؾ/م  ااالت 66كقد رصدت ال الايت اؼب يدة 

 : التقليد االعمى: 8
اف طةؽ االيصاؿ اغبدلثة ادت اً يت ل  لبلقات كصداقة م  ق ل اشخاص م  شيف دكؿ العاي ك      

كم  اؼبعلـ  اف لتل دكلة يقاليدها كثقاف ها زب لف ل  الدكلة االمةل ك اف ه ه الصداقة يؤدم كردبا 
يقليدا ال ى فبا لس ااثره ال يئة للى االفةاد كم  مث االسةة كاجمل  ع كقد ألدكف شع ر اً يقليد االمةل   

لؤدم اً اريتاب ألعض اعبةا   ن يجة ل قليده ما لطاهده ك كقد ذآة د س يت العدلد م  اعبةا   اليت 
 )2(سبت ن ألعض الدكؿ ن يجة ل قليده  

افتار زبالف الفتة العاـ لل ج  ع  اف ش تة االنرتنيت اص يت م  امشة ال سا ل اليت ي اه  ن نقل
 اؼب ادئ(اف مش رة اؼب قف رب   للى اؼبثقفا اصياب  284ـ ص1996ك كقد ن س اليها ال  طي 

االسبلمية ال امية ال يةؾ أل ةلة غب الة اجمل  ع االسبلمي م  الغاك الفتةم كاالمبلقي كاالق صادم 
 )3(كغ ه م  مبلؿ الط تة اليت ل   الغاك م  مبلؽبا

 : انشغال النفس عن القيام بوااباهتا االاتماعية:9
اف آثةة ال قاي للى ادكات ال  اصل اغبدلثة ذبعل االن اف ألعيدا ل  القياـ لل ا  ات اؼبلقاة لليس     

 س اي اداي الع ادة اك ال ا  ات اؼبلقاة لليس ن االسةةك كه ا لؤدم اً ضعف االسةة كيفتتها
االنرتنيت قد لؤثة للى ادا س الفةا ض كال ا  ات الدلةية مثل صبلة اعب الة  ايث اف انطغالس لس خداـ

 كآ ا اف ش تة االنرتنيت ؾباؿ كاسع للقياـ دبا ىبالف الدل  
 : اضرار اقتصادية: 10

اف شةاي اال هاة اغبدلثة لتلف االسةة ام اال طا لة كآ ل  شةاي الةصيد اك االشرتاؾ لي       
ل  لـا اس قشاع م ل  م  اؼباؿ شهةاي ل داد يتلفة شةاي اعبهاز كم ل  االشرتاؾ االنرتنيت ك كه ا 

 .لألنرتنيت كه ه االم اؿ ل  صةفت ن مصلية االسةة لتاف افضل 
 

 ادلطل  الينالث: الضوابط اليت جي  االلتزام هبا عند استخدام وساال االتصال احلديينة

                                                           
 :اؼبصدر نف س 1
 : ال تة ل  يا كضعف لعبلقات اال   الية ن االسةة ك د س يت 2
 85اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة ال ع دلة ن ؿبافظة  دةك اؽباـ ألةت فةلج   :  3
 
 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 588 

لألسةة          اؼبه  ا       ن آل أليت ل شلب م  اف ان طار كسا ل ال  اصل اغبدلثة كدم ؽبا   
كاجمل  ع اً دراسة ه ه الظاهةة اػبش ة للى الفةد كاجمل  ع ك كألعد اف لةفةا اضةارها اػبش ة ك فقد كضع 

 العل اي اؼبخلصا ألعض اغبل ؿ ل قليل اؼبخاطة كه ه اغبل ؿ لةت  اف اق  ها اً لدة اق اـ: 
 الدولة على احلفاظ على ابنااهااوال: مسؤولية 

 :  كذل  دبةع القة ات اليت ي ث االفبلـ االلاية كضةكرة  عل لق ألة شدلدة للى ه ه اال هاة ؼبةعها1
كالصيف  مةها ال لفاز ك اؼبخ لفة الةظبية : ضةكرة نطة ال لي الدلين كاالمبلقي لي كسا ل االلبلـ 2

 ال هاة ألص رة غ  صيييةكاألةاز االمشار الةاصبة ل  اس ع اؿ ه ه ا
 : كضع لق لت للى آل م  ىبالف القةارات اليت يصدرها الدكلة 3
 : لقد لقايات مع الدكؿ ؼبةع ألث اؼب اقع االلاية كضةكرة كضع كيطةلع م اد قان نية ذبـة ذل 4
ع : ضةكرة كضع قان ف لبليصاالت ل ضح فيس ض األ  كشةكط اس خداـ االنرتنيت كاؽبايف الةقاؿ ككض5

لق لت لل خالفا ك لطرتؾ ن كضع القان ف لل اي القان ف كالطةلعة االسبلمية كلل اي اال   اع 
 كالةفا 

 اثنيا: مسؤولية العاالة: 
 : يةسيخ القي  االسبلمية كاالن انية ن ال عامل االن اُ كاس يضار ها 1
عةفة ما اذا آاف االأل  ل شلع اً االفبلـ : اؼبةاق ة م  ق ل االلي لؤلألةاي كاالطبلع للى  هاز اؼب للل ؼب2

االلاية اك الص ر اػبليعة كغ ها م  االم ر اؼبخالفة للطةلعة االسبلمية ايف ل  عد االألةاي ل  مثل ه ه 
 .اؼب اقع 

 : االس خداـ االمثل كالعقبلُ ؽب ه اال هاة3
 ال هاة  : ال أآيد للى اارتاـ الام  كلدـ مضيع س لل قاي  ط لبل للى ه ه ا4
: ضةكرة اف لت ف ال الداف قدكة صاغبة ألألةا ه   كيةألية األةا ه  الرتألية الصييية اؼبل امة لل ا  ات 5

 الطةلية
 : لةض ذبارب االمةل  ال ل  يعةض ا لؤلذل م  مبلؿ ه ه اال هاة6

 :  اثلينا: مسؤولية علماء الدين
يضة االن افك كه  م ؤكل ف ل  ألياف ما اةمس هللا كاليت  ايث اف مه ة لل اي الدل  ألياف االم ر اةمة

 يعاً ك
 :رابعا: مسؤولية منظمات اجملتمع ادلدين

  لقد ك دت ه ه اؼبةظ ات م  ا ل ضبالة اؼب اطةا ككضع االذل لةه  ك      
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كمؤس ات اجمل  ع اؼبدُ يع ل ن ؾباالت م عددة مةها ما لع ل كله   ألقضااي االسةة كالط اب     
لليها اف يع ل اآثة م  ا ل ي لية األةا ها للى مش رة كسا ل االيصاؿ اغبدلثة كألياف ـباطةها  ل ل 

 للى الفةد كاالسةة .
 خامسا: مسؤولية ادلدارس على اختالف مستوايهتا:

لل درسة دكر آ   ن الرتأليةك كأتيت للدر ة الثانية ألعد ال يتك ل ا فاف لليها م ؤكلية آ  ة ن    
 فةد م  ه ه االمشار.ربصا ال

 
 اخلاسبة

ألعد ه ه اعب لة ال ةلعة ا ؿ كسا ل االيصاؿ اغبدلثة كااثرها للى االسةة ي ا اف كسا ل االيصاؿ 
اغبدلثة آاإلنرتنيت كال ايا كغ ها م  ال سا ل اص يت ضةكرلة لئلن اف ن ال قت اغباضة كقد غات 

 اجمل  ع كاص يت ن م ةاكؿ الصغ  كالت  ك
ال سا ل  ك دت اكؿ مةة ؼب الدة االن اف كالقياـ دب الديس كك دت ػبدمة االن اف ؼبا لةفعس ه ه 

كلت  ألعد مدة اص يت ه ه ال سا ل كسا ل ضغ  للى االن اف  كادت اً االساية للفةد كلؤلسةة ك 
افع ه ه كه ا ما دلا التث  م  العل اي كن ؾباالت م عددة لل يث كالدراسة م  ا ل ألياف ـباطة كمة

اال هاة ألم  اغب ر م  اس خداـ ه ه اال هاة االس خداـ ال يي كألياف الشةؽ الصييية لتيفية 
 اس خدامها

لقد ألا ال يث مش رة اس خداـ ه ه اال هاة االس خداـ ال يي كا كضع ض األ  للي الة م  ه ه 
 اال هاة كه ه الض األ  م عددة كهي

 : م ؤكلية الدكلة1
 : م ؤكلية العا لة2
 : م ؤكلية لل اي الدل 3
 : م ؤكلية مةظ ات اجمل  ع اؼبد4ُ
 : م ؤكلية اؼبدارس للى ام بلؼ م   ايهتا 5
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 :المصادر
ك دار الةهضة العةأليةك   ـ1984ػػػػػػػػػ االسةة كاغبياة العا ليةك د سةاي اػبٌ 

 ال تة ل  يا كضعف العبلقات اال   الية ن االسةة اس اب كال ؿك د ل اس س يت 
ػػػػػػػػػػ اثة اس خداـ االنرتنيت للى العبلقات االسةلة ألا افةاد االسةة ال ع دلة ن ؿبافظة  دةك اؽباـ ألةت فةلج أل  

 ـ 2004هػ  ػػػػ  1424سعيد الع لضيك رسالة ما     
اؼب غ ة ن ؾب  ع اؼبدلةة العةأليةك ل د العادؿ القص ك دار الةهضة العةألية للش الة كالةطة ػػػ أل كتك ػػػػػػػػػػػػػ االسةة 

 ـ1999 2ط
اثة اس خداـ ش تات ال  اصل االلترتكنية للى العبلقات اال   اليةك الفيا أل ؾ كي لرت مب ذ اك اةاف ػػػػػػػػػػػ 

 ق1424ألةت شعط ع الطهةمك رسالة ما     
ا اـ الدل  ؿب  د  ػػػػػػػػػ ادماف االنرتنيت كلبلق س أل عض األعاد الصية الةف ية لدل طبلب اؼبةالة الثان لةكػػػػػ

 ـ2001لابك اؼبؤسبة العل ي ال ة م للشفل ك 
افك رسالة ػػػػػػػػػػػػػ االلبلـ كال  لية االسةلة ن اجمل  ع اعباا ةمك دراسة ميدانية لبلسة اؼبقي ة دبدلةة ليةةك الي ا شع 

 ما    
 2016ػػػػػػػػػػػػػػػػػ أتث  اس خداـ ش تة االنرتنيت للى العبلقات االسةلةك أل  هبلؿ اابلـك رسالة ما     

ؿبٌ د أل  ؿبٌ د أل  ل د الةزٌاؽ اغب يينك أأل  الفيضك اؼبلٌقب دبةيضىك  كاتج العةكس م    اهة القام س ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اقق: ؾب  لة م  اققا كهػ)1205الاَّأليدم (اؼب  ىف: 
 الةاشة: دار اؽبدالة

اقق: ض شس كصييس صبالة  كهػ)816للي أل  دمحم أل  للي الال  الطةلف اعبة اُ (اؼب  ىف:  كال عةلفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ـ1983-هػ 1403الش عة: األًك  كل ةاف–الةاشة: دار الت ب العل ية أل كت  كم  العل اي إبشةاؼ الةاشة

ػػػػػػػػػػػػػػػ ال تة ل  يا كضعف العبلقات اال   الية ن االسةة اس اب كال ؿك د ل اس س يتك م قع االنرتنيت ك نطة 
 2012/فيالة/12

مت  ة الع يتاف ػػػ الةايضك 1دمحم ل د ا   ال  هبةمك ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال ةطئة اال   الية ن اجمل  ع العةيب ال ع دمك
 ـ2001

هػ) ربقيق: دمحم ل ض مةلبك 370ػػػػػػػػػ هت لب اللغة كدمحم أل  أضبد أل  األزهةم اؽبةكمك أأل  مةص ر (اؼب  ىف: ػ
ك  -الةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب   ـ2001أل كت الش عةك األًك

د م  الصياألة (ت: ػػػػػػػ دل اف ل يد أل  رأليعة العامةمك لىً يد أل  رأليعة أل  مال ك أأل  لقيل العامةم الطالة معدك 
 ـ 2004 -هػ  1425هػ) ال   ألس: ضبد كطٌ اسك الةاشة: دار اؼبعةفة كالش عة: األًك 41

هػ) ربقيق: أضبد 393ػػػػػػػػػػػػػ الصياح كاتج اللغة كصياح العةألية أأل  نصة إظباليل أل  ضباد اعب هةم الفارايب (ت 
 ـ 1987هػ 1407ت الش عة: الةاألعة أل ك  -ل د الغف ر لشار الةاشة: دار العل  لل بللا 
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الةاشة:  كاقق: دمحم زه  أل  انصة الةاصة كدمحم أل  إظباليل أأل  ل دهللا ال خارم اعبعفي ك صييح ال خارم ػػػػػػػػػػػػػػ
ك  كدار ط ؽ الةجاة (مص رة ل  ال لشانية إبضافة يةقي  يةقي  دمحم فؤاد ل د ال اقي) هػ مع 1422الش عة: األًك

  -الت اب: شةح كيعليق د. مصشفى دلب ال غا أس اذ اغبدلث كلل مس ن آلية الطةلعة 
اقق: دمحم فؤاد ل د  كهػ)261م ل  أل  اغبجاج أأل  اغب   القط م الةي األ رم (اؼب  ىف:  ػػػػػػػػػػػػػػػػ صييح م ل ك

 أل كت -الةاشة: دار إاياي الرتاث العةيب  كال اقي
ربقيق: د ك هػ) 170ػػػػػػػػػػػػػػ العا كأأل  ل د الةضب  اػبليل أل  أضبد أل  ل ةك أل  سبي  الفةاهيدم ال صةم (اؼب  ىف: 

 مهدم اؼبخاكميك د إألةاهي  ال امةا يك الةاشة: دار كمت  ة اؽببلؿ
ظ ر األنصارم الةكلفعى اإلفةلقي (ت ػػػػػػػػػػػ ل اف العةبك دمحم أل  متـة أل  للىك أأل  الفضلك صباؿ الدل  األ  مة

 هػ 1414 -أل كت الش عةك الثالثة  -هػ) الةاشة: دار صادر 711
 هػ) ك مت  ة الةهضة ػػ ألغداد666ػػػ ـب ار الصياح كدمحم أل   ايب ألتة أل  ل د القادر الةازم (تػػػػػػػػػػ

 ـ1998اؼبصةلة  ألقبل امت  ة  ػػػػػػػػػػػػػ مدمل اً العبلقات االسةلةك ظبيية آـة ي فيقك
 ـ2002ػػػػ 2001ػػػػػػػػػػػػػػػػ مدمل اً لل  االيصاؿك د مةاؿ طلعت ؿب  دك 

اؼبعج  األكس  سلي اف أل  أضبد أل  أل ب أل  مش  اللخ ي الطاميك أأل  القاس  الشياُ (اؼب  ىف:  ػػػػػػػػػػػػػ
 القاهةة -الةاشة: دار اغبةما  كألةاهي  اغب ييناقق: طارؽ أل  ل ض هللا أل  دمحم ك ل د ا   أل  إ كهػ)360

هػ) ك الةاشة: لاي الت ب 1424ػػػػػػػػػػػػػػػػػ معج  اللغة العةألية اؼبعاصةة ك د أضبد ـب ار ل د اغب يد ل ة (ت 
ك   ـ 2008 -هػ  1429الش عةك األًك

الةاشة: دار الةفا ا للش الة كالةطة كال  زلع  كاامد صادؽ قةييب -دمحم ركاس قلعجي  كمعج  لغة الفقهاي ػػػػػػػػػػػػػ
 ـ 1988 -هػ  1408الش عة: الثانيةك 

اؼبعج  ال سي  ؾب ع اللغة العةألية للقاهةة (إألةاهي  مصشفى / أضبد الاايت / اامد ل د القادر / دمحم الةجار) 
 الةاشة: دار الدل ة

  مش  اللخ ي الطاميك أأل  القاس  الشياُ (اؼب  ىف: سلي اف أل  أضبد أل  أل ب أل كاؼبعج  الصغ  ػػػػػػػػػػػػػػ
 كأل كت ك ل اف -الةاشة: اؼبت ب اإلسبلمي ك دار ل ار  كاقق: دمحم شت ر ؿب  د اغباج أمةلة كهػ)360

ك   1985 - 1405الش عة: األًك
 مصة معج  مصشليات االلبلـ انتليام لةيب كطارؽ سيد اضبد اػبليفيك دار اؼبعةفة اعبامعيةك 

 متانة االسةة ن االسبلـك الطيخ األةاهي  مليل ل ض هللاك ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ـ2012ق ػػػ 1433 1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مهارات االيصاؿك اعبامعة ال ع دلة االلترتكنيةكط

 ػػػػػػػػػػػػ مهارات االيصاؿ الفعاؿك الدآ  ر لادؿ صاوك
رسالة ما      كاثةها للى االسةة دراسة فقهيةك دلاي ل ة دمحم آ انةك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كسا ل ال  اصل اال   الي

2015. 
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 إمهاُل لغِة ادلنشأ هتديٌد ألمن األسرة اجلزاارية
 أ.اياليل فاسي

 2 امعة اعباا ة  -آلية اللغة العةألية كيداهبا كاللغات الطةقية 
 
 :قدمةم

م   ايت م عددةك مةها آيفية ال  فيق ألا ي ا س األسةة العةألية كاإلسبلمية ربدايت آيل ن 
اافظة للى أصالة ه ل ها ن  ان ها اللغ م كالفتةم كألا ضةكرة االطبلع للى العاي اآلمة م  مبلؿ 
يعل  لغات أ ة ية. إف االطبلع للى ثقافة اآلمة أمةه ضةكرمّّ لط اب العاي العةيب كاإلسبلميك كقد آاف 

اليت قاـ هبا أسبلفةا األكل ف لةدما انف ي ا للى الثقافات م  ا ؽب ك ذل  س  ا م  أس اب الةهضة 
فةاا ا لرتصب ف م  اللغات الفارسية كاؽبةدلة كالي اننية ن فة ف شيفَّ كللـ  ـب لفة. فايضح هب ا أف يعل  

 اللغات األ ة ية أمةه ال ألد مةس لض اف م اآ ةو ا ةةو ل   اغبضارة اإلن انية.
ك فتث ا ما يت ف الة يجة للى لت  ل لية الرت  آيب كال  فيق ألا ه ا كذاؾ لي ت لألمة اؽباًٌ

مبلؼ االفرتاضك ف ا نةاه اليـ  ن ال اقع ه  غياب ال ةاسق ألا اافظة للى اللغة األـ كيعل  اللغات 
 ية رب لُّ متان ها األ ة يةك ألل إنةا نةل ن أاياف آث ة زاااةن للغة األـ إً مةي ة م أمةة لفا دة لغة أ ة

. كلط دُّ األمة أاياان في َّخ  شتل اارألة الفعلية للغة األـ قصد إقصا ها م  لةاصة اؽب لة  األًك
كالث األت ال طةية كاهتامها سةا ك هةا أبهنا أصلي ال خلف كأساسيسك م جاهلا ن ذل  أف هللا يعاً 

﴿َوِإنَُّه لََتنزِيُل عث ألس إً ال طةلةك قاؿ هللا يعاً: ام ارها م  ألا سا ة اللغات ل ت ف لغة يمة آ اب ل 
الطعةايك ( َربِّ اْلَعاَلِمَُت نَرَزَل ِبِه الرُّوُح اأْلَِمُُت َعَلى قَرْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن بِِلَساٍن َعَريبٍّ مُِّبٍُت﴾

 )01ل سفك ( ﴾ا َلَعلَُّكم َتعِقلونَ ِإاّن َأنَزلناُ  ُقرآاًن َعَربِيِّ  ﴿كقاؿ ن م ضع يمة: ) 192-195
كاؼبطتلة القا  ة اليـ  لدل الغال ية العظ ى لؤلسة العةألية هي غيابي ال  اصل لللغة العةألية 
الفصيىك كاق صاري اس خدامها ألا  دراف األق اـ ال علي ية للى يفاكت ن االس خداـ م  مادة 

 يعلي ية ألمةل.
أف ليٍ ه  اس ع اؿ لغة اؼبةطأ (العةألية الفصيى) ن ربقيق كال ؤاؿي األألةزي هةا: آيف يبت  

األم  الةف ي كاال   الي كيةسيخ اؽب لة الثقافية انشبلقا م  أاضاًف األسةة ق ل أف سب د إً ميادل  
ما أه  الةكافد كاغبل ؿ اليت هبب أف نع  د لليها لليفاظ للى ه ه اللغة اليت سبثل ه ل ةا ك ؤ اغبياة العامة

إً أمًٌ مدل أثَّة اس ع اؿ اللغات األ ة ية م  مبلؿ اػبشالت الي مية ن ط ا اؽب لة يةؤ العةأل
 ل دلي  اس خداـ العةأليةؤ  يبتةةا االل  اد لليهااؼب ادرات ال علي ية كاإلرشادلة اليت األصيلةؤ كما هي 
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ل اآلليي  اس خداـ لغة أ ة ية مع  إنةا ندرؾ  يدا االري اط ال ثيق ألا اللغة كالفتةك فعةدما ليفضًٌ
أطفاؽب  للى ا اب لغ ه  األصلية فإهن  لدفع هن  للضةكرة إً ال  اد مب و م  ال فت  ىب لف ل  
اؼب ركث اال   اليك كسيع ل ذل  مع مةكر ال قت للى إهباد شةخ ل دأ ن االي اع يدرهبيا ن نف س 

اك مث ليلقي هبا ن أاضاف ه لة أك ه ايت أمةل األ ياؿ ليجعلها ي  عد ل  اترلخ أم ها اليت ية  ب إليه
 يى عنا للغة اؼبخ ارةك كه ا م  شأنس أف لهدد األسةة ن أمةها م  الةااية الةف ية كالثقافية.

 أوال: مفهوم اللغة وحقيقة اكتساهبا
اري شت القضية ألطتل ر ي ي  ايث إً اترلخ قدِ ااآ  اهباللغة ك  االه  اـ ألدراسة  دلع

دب ا ل فل فية ي علق ألش يعة اإلن افك كن مة صف القةف العطةل  لقيت دراسة اآ  اب اللغة اه  اما 
مث ظه ر الةي  ال  ليدم  كن الل انيات ظه ر الةظةلة ال ل آية ن لل  الةفا كالةظةلة ال ة لة ألعدآ  ا 

كلل اي اللغة نقشة   كهت ا ك د لل اي الةفا ك)Noam Chomsky( ةعـ  يط م تيلكال ي للي 
 يقاطع ي لد لةها اقل ادلث ه  لل  اللغة الةف ي. أما ن ميداف يعلي  اللغات فقد ظهة اري اطه 

ألا لل  الل انيات كلل  الرتألية ال م ي لدت لةس الل انيات الرتأل لة أل صفها فةلا م  فةكع  يبلزميّّ 
 الل انيات ال ش يقية.

اؼب تل  ل   ألق لس: "كالل  أف اللغة ن اؼب عارؼ لليس هي ل ارةي  أل  ملدكف اللغةا ؼلةَّ كقد 
ّّ  مقص دهك كيل  الع ارة فعله  فبل ألد أف يص  ملتة م قةرة ن  كل  القصد إبفادة التبلـ انشئه  ل ا

 .1"العض  الفالل كه  الل افك كه  ن آل أمة حب ب اصشبلاه 
"هي ل ارة اؼب تل  ل   ن ق لس: كظيفيّّ  يعةلفه  ه  نبلاظ أف يعةلف األ  ملدكف للغة
كه ا ما رآا لليس ال ظيفي ف خبص ص كظيفة اللغة ن  كمقص ده" فال ظيفة األساسية للغة هي ال  اصل

 .2لغةم أل ا أساسي ا نبا ال  اصل كربدلد األهداؼ ال  اصلية ل
ادلثا اية ا  )John Austin ( أكس انف س ما  اي ألس   ف   مصشلح "فعل ل اُ" هك 

اإلقباز ال م لؤدلس اؼب تل  دبجةد يلفظس  فالفعل التبلمي لةاد ألس كنظةلة األفعاؿ التبلمية ةاكؿي
 .3دبلف ظات معيةة

ع إً معةفة األ  ملدكف ألعل  اال   اع رت : "ه  ن آل أمة حب ب اصشبلاه " فةكأما ل ار 
كأل ل  لت ف قد رأل   كإسهامايس الةا دة فيس ايث  عل س لةظة إً اللغة كلعةفها م  مةظ ر ذل  العل ك

ألا اللغة كاجمل  ع كاألمةك كه  ما لعةؼ اآلف حبقل الل انيات اال   الية ال م له   ألدراسة ه ه 
 .للغة ف  خدم  اؼباال   الية اليت لعيش فيها  كال ي العبلقة ألا اس خدامات اللغة 

                                                           
 .237ك ص3اؼبقدمةك ل د الةضب  أل  ملدكفك ج - 1
 .201-200الل انيات ال ظيفيةك اافظ إظباليل لل مك صؾبلة لاي الفتةك قضااي اللغة العةألية ن  - 2
 .10ال داكلية لةد العل اي العةبك م ع د صيةاكمك ص - 3
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كقد يةاكؿ األ  ملدكف قضية اآ  اب اللغة م  مةشلق اثألت مفاده أف اللغة ملتة ط يعية 
آاف يعل ها فبتةا شأف سا ة   "إال أف اللغات ؼبا آانت ملتات آ ا مةَّ لق ؿ: لت   ها اإلن اف ايث 

لت   ها اإلن اف ألطتل م درج غ  مقص د ف  دك ه ه  فاللغة لةده ل ارة ل  صفة إن انيةك 1اؼبلتات"
أف الشفل يبل  للفشةة يةظي ا ال م لةل ل فق مع يط م تي اؼبةظ ر  ه  هب اك . اؼبقدرة آأهنا فشةة

يبة العقل   م ار الة   ال ايتليف   مبلؿ ال فالل مع ال يئة ايشة ك  ؼبػىػلىتةكإدراآيا يبت  ي  ي س ل
 ثل فيها ال ي  اإلدراآية.أل  األع ااالت ي  

م  ألا الظ اهة الرتأل لة العا دة إً اؼبلتة الل انيةك كه ا هي  هاكظاهةة اآ  اب اللغة كربصيل
يبت  يعالاها آد األ  ملدكف للى أف اؼبلتة الل انية هةا لؤ ك . لل  الةفا اللغ مض   ما لةدرج ادلثا 

 ن لا م  ل لية االآ  اب اللغ م:ل  طةلق 
ظباع التبلـ كأساليب ال خاطبك : ل   ذل  ل  طةلق االآ  اب م  مبلؿ الرتلةع ن ال يئة .1

كال ع   ل  اؼبقاصد كيلق  اؼبفةدات كالرتاآيبك فالشفل لةطأ ن أليئة ما ف  لقى أذنس الرتاآيب 
اللغ لة كالتيفيات التبلميةك فيقـ  لل ع   ل  مقاصده أل اسشة ه ه التيفيات إً أف لص ح 

 .ملتة راسخة فيس
للغةك كهي  اؼب ارسة كاالل ياد كال تةار: ل   ذل  ل  طةلق اغبفظ كالفه م  مبلؿ آ  اب اال  .2

 ل لية ك دانية ذهةية.
 اثنيا: راهن اللغة العربية الفصحى يف اجملتمعات العربية

ض    ةى العةأليَّ  غةى اللُّ ال  دت دبي   س  3190قةارا ألةق   األم  اؼب يدةك أصدرت هيئةي 1973ن لاـ 
ِه 2م  آل لاـ دل  ي 18ن  وبلُّ  البلا فاؿ هب الاؼبي ال م ك ك علت ؽبالغاهتا الةظبية ك كه ا يتة

ك كإادل اس ع االم  أقدـ اللغات ال اميةك كأآثة لغات اجمل  لة ال امية  عدُّ يي ي  يقس العةألية اليت 
ذات أنبية  هي ملي ف ن  ة ن ال ط  العةيبك ك  400أآثة م   يةشق هباأآثة اللغات ان طارنا ن العايك 

كلغة ال ع ُّدك كهي ق ل ذل  آلس "ص رةي ك  د األمة أبفتارها  لغة القةيف ألهنا آ  ة لدل اؼب ل ا
 .3كمعانيها كاقا ق نف سها ك  دان م  ياا قا  ا خبصا صس"

ك فالعةألية يطهد ضعفا كاضيا لت  كاقع اللغة اليـ  ألا أألةا ها ألعيده ل  ه ا ال طةلف كال تِة 
للى أل ةة الةاطقا هبا األ داين م  اؼبةاال ال علي ية األًك ن االأل دا ية كما لليها م  أط ارك ككص الن إً 

                                                           
 .259ص 3اؼبقدمةك ج - 1
 لةظة: الصفية الةظبية ؽبيئة األم  اؼب يدة للى الةاأل :  - 2

http://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml 
 .28ص 3مصشفى صادؽ الةافعيك جكاي القل ك  - 3
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اؼبةالة اعبامعية. ايف إذا ذباكزان أأل اب اعبامعة إً فضاي اجمل  ع ال اسع ك دان اغباؿ للى ما ه  لليس 
 ؿ آ   للغة العةألية ن مقاألل ال أآيد للى الفةن ية أك اإلقبليالة الل  ارل  اثةا:ن ميداف ال علي  م  إنبا

ال  ار ال يدث لللغة الفةن ية أك اإلقبليالة رماان لل  دُّف كاغبضارة للى يفاكت ألا اعبة ا  .1
 م  ال آ ر كاإلانث ن االس ع اؿ.

أك ألف عب ي الط اب إً اللغات األ ة ية كنف ره م  العةألية ه  ضةكرة ال ألد مةها كلي ت  .2
لليص ؿ  يقاف ه ه اللغاتاألل اؿ لطرتط ف إالطةآات ك أصياب ميارا شخصيا ألف 

العةألية اللغة  سيقانإل ن اا ال قبد ن ملخص ال  ة ال ايية للطاب إشارةن  للى ال ظا فك
  ظيفة.الللى  سشةطان غبص لس لةد هؤالي كليا ألف ذل  ال قي ة ل

ية إبادل اللغات األ ة األسةة العةألية اآلف أص يت ي  اهى أل يدث أطفاؽبا كم  اؼبعلـ  أف 
ك كيةفض األـ فتةة أنبية يةطئة األطفاؿ للى يعل  اللغة العةألية كالةشق هبا فبل يي دم للى ا اب العةألية

فالقضية صارت م لَّ ة للة  ة ؽبا دكف كليو مةها للدكر األساسي للغة قاأللية لف ح الةقاش ن اؼب ض عك 
ن آ هنا أداة ايصاؿ غ  ؿبالدة ن ربدلد ه لة أطفاؽبا كمص صي ه  اغبضارلة كالثقافية. كانشبلقا م  
يل  القةالة ي عى إً ال يث ل  مدارس ماصة ألطفاؽبا ألدال م  اؼبدارس الع  مية ألف اؼبدارس 

ع  د ن نظامها الرتأل م لغات أ ة يةك فإف ي ذبد قةرت إلاامه  حبض ر دركس دل و ن مةاآا اػباصة ي
 ل علي  اللغات ربقق ؽبا أل ل  اؽبدؼ اؼبةط د.

اا يغلب ك  ال م يعيش فيسك األسةة العةألية ال يةفصل ل  اي  ال ياسي كاال   اليإف 
ع يشلعات اق صادلة ال ادكد ؽبا   الع ل ال م لللى اجمل  ع لغة ال  ؽك كىبضع العل  غبا ات س ؽ 

ادلثا لص ح اغبدلث ل  االه  اـ للعةألية  كا اب اإلن اف كالقي  كاؼب ادئكل  للى مادلة  اكأرلا
 خلف. كليا م  غةلن أف ذبد ألعضه  ل يدث ل  زبلف العةألية ن ال فاي ال ل ان م  أل اف كردبااثن اي 

إمبا ل خلف ك اللغة ال ي خلفك  أف اقيقةم جاهبل  كثقافية كال تة ل  يةدب شل ات العصة كم  جدايس ال
األسةة العةألية كه ا ه  راه   .أهلها اا ل يث ف ل  أقصة الشةؽ ؼب اآ ة اعبدلد أل عل  اللغات األمةل

 .اآلف
 اثلينا: مدى أتثَت استعمال اللغة األانبية يف طمس الشخصية األصيلة

أسل لن ظاهةه نطة كاإلسبلمية اضارايك ان هجت الق ل االس ع ارلة  لل يشةة للى األمة العةألية 
 اليت أص يت س اللغة العةأليةهي ا ما م  أمشة اليـ  هي الع ؼبة ك ك ن ه ل ها ةاألم يدم اؼبعةفة كلطةس 
ف ذبعل يةاثها كراي ظهةها كأف ي   ن رآب أباألمة إً ف لاك دلاة الع ؼبة ل  فك 1شةس ـ ي عةض ؽبج

 مطةكع ال يشةة كط ا ه لة األمة ن آة ما للي:كم  معاي  .ال قدـمصاؼ   ل األم  اؼب قدمة ل 

                                                           
 .78لةظة: األسةة اؼب ل ة كم ا هة ال يدايت اؼبعاصةةك ل د هللا أل  دمحم أل  ضبد الع  لينك ص - 1
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ف طتلة اؽب لة ليت مشةكاة ألطتل كاضح ن أللداف آث ة  كإلادة يعةلف هي لة الدكؿ العةألية .1
 مثل العةاؽ كس راي كال  داف كاعباا ة.

كال ط  العةيب كاألمة العةأليةك آ طةكع الطةؽ اؼبطةكلات الةامية إً اس  عاد مصشلح العةكألة  .2
 .األكس  اعبدلدك كمطةكع الطةاآة األكركألية اؼب  سشية

اؼبطةكلات العاملة للى اس  عاد اللغة العةألية م  ألا اللغات العاؼبية ن هيئة األم  اؼب يدة  .3
 .كاؼبةظ ات ال األعة ؽبا

كال  اد اللهجات العامية لؤلقالي  العةألية مثل ال علي  م  اللغة العةألية الفصيى اس  عاد دل ات  .4
 .إقلي  ألبلد الطاـ كالعةاؽك كإقلي  اػبليج العةيبك إقلي  اؼبغةب العةيبك كإقلي  مصة كال  دافك 

قبليالة ن اؼبدارس اػباصة كاعبامعات ة لللغة اإلل ي اد العاؼباؼبطةكلات العاملة للى يلقي  .5
 .لغة الفةن ية ن دكؿ اؼبغةب العةيباػباصة ن دكؿ اػبليج العةيبك كال

 ات ال  اصل اال   الي.للى يعالا اللهجات الدار ة ن القة ات الفضا ية كللى ش ت الع ل .6
ة إً قشع العبلقة مع   ال ع ي  للى اغبضارة العةألية اإلسبلميةك كيط لس ال ارلخ كياكلةهك كالدل .7

 .الرتاث
االةن م  االن بلخ العط ا ي ل  ان  ا س إً  كن يجة ل ل  اؽبج اتك أص ح ش اب األمة لعيش

ه ل س األصيلة اؼب  ثلة ن الدل  كاللغة كال ط ك كاس فيل ال غةلب كيع قت   كره ايف صار اؼب ج ؿ ن 
ش ارع اؼبدف العةألية ال لتاد ل  ع إال رطانة ن الل اف كيةدلدا ؼبفةدات أ ة ية ل  ه  قا لها أهنا يةفعس 

ا م  يتةارها.   ا   اليا فبل لةل ألي   دِّ
كفبا ال وب اج إً ألةهاف آ في األسةة هي اغبلقة اػبش ة ن ربقيق ه ا الغاك لؤلمةك ل ل  آاف 
الرتآيا لليها لألساس ف   اس هدافها ألطتل أآيك ألهن  لةظةكف إليها للى أهنا س ب ه ا ال  اس  

ف دأ ال طتي  ن ث األت األسةة كمق ماهتا الطدلد كالص  د الغةلب ن دكؿ م دالية اق صاداي كسياسياك 
ك كأيكايى إً ال الدل  أف م  ق ل أكالدنبا مةه فه دبدل ربصيله  1ل  طةلق مهاصب ها كؿباكلة ي كل ها

للغات األ ة يةك كأف قضاي ال ة ات األًك م  ال علي  ن ربصيل ق الد العةألية ن الت األة كالقةاية ال 
 هبدم نفعا.

اؼبثاؿك ي عى األسةة اعباا ةلة مة  األشهة األًك م  ل ة الشفل إً ـباط  س لللغة فعلى س يل 
 الفةن يةك كي  عا ن ذل  أل سا ل م ة لة ن آة مةها:

                                                           
 .230لةظة: األسةة اؼب ل ة ن العاي اؼبعاصةك أآـة رضا مةسيك ص - 1
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/ ام يار أانشيد الشف لة آةطيد الةـ  كغ ها لللغة الفةن يةك كأغلب يل  األانشيد اليت يةددها 1
الفةن ي للجاا ةك ألل إف مةها ما وب ل مقاطع ل  جيد رم ز الدكلة األمهات م ركثةه ل  فرتة االس ع ار 

 الفةن ية كاترىبها االس ع ارم.
 / يطغيل القة ات ال لفال نية الفةن ية ألطتل م   ة هبدؼ يعل  اللغة ل  طةلق ال  اع.2
 / ي  يس الشفل إً م األعة األفبلـ التةيي نية ن القة ات الفةن ية.3
اانت مع أظبا ها للفةن ية كص ر لليةكؼ األجبدلة ن غةفة الةـ  ايف ل  ت  / يعليق ص ر اغبي  4

 الشفل م  اس ظهارها.
 / ي ف  آ ب للقصص كغ ها ل ع لد الشفل للى القةاية للفةن ية.5

كمع مةكر الام  للى ه ا ال ضعك أص يت اللغة العةألية ن اعباا ة ن م ا هة صع لت آث ة 
 :1اآليية أم ت اؼبظاهة كا   الية كسياسية كيقةية نف يةكل ا ق ـب لفة 

 .إلشاي اللغة الفةن ية أنبية آيل للى اللغة العةألية كال  ارها لغة العل  كالثقافة .1
 .لللغة الفةن ية لغ  اا ة دلثاغب .2
 .ت الةظبيةؤس اضعف االه  اـ لللغة العةألية م  اؼب .3
 ال بلد.اليت زب لف لم بلؼ مةاطق ال تل  للعامية  .4
 .لدـ يش يق الق انا اػباصة أل ع ي  اس ع اؿ اللغة العةألية .5
 .س ع اؿ اللغة العةأليةللدـ إلااـ اإلدارة اعباا ةلة  .6
 .ك  د ام بلالت رافقت ل لية يةفي  ال عةلب .7
 .ضعف ال خشي  اللغ م ألشةلقة مش لية كذآيةك آ عةلب قشاع معا دكف قشالات أمةل .8
اللغة الفةن ية آأنس م  أهلهاك كاارب للغة العةألية آأهنا لغة   ؼبدافع لك  د ال يار الفةانتفُ  ا .9

 .األلداي
دس  ر كللى الةغ  م  أف الدكلة اعباا ةلة قد اددت مياراهتا الثقافية لآةا مثل ا ل ضح م  

اللغة  هي أآد للى أف اللغة العةألية فقد ن اترلخ اعباا ة اؼب  قلةك دس  ر ال م لعد أكؿ 1963 سةة
ك "2ال طةية كالةظبية ن اعباا ةك كذل  ن ماديس اػبام ة: "إف اللغة العةألية هي اللغة ال طةية كالةظبية للدكلة

إال أف ذب يد ذل  للى أرض ال اقع كا س معارضة شدلدة م  طةؼ ال يار الفةانتفُ  ال م ام دت 
 أذرليس ايف أللغت مةاآا م قدمة ن القيادة ال ياسية لل بلد.

ك ف  ٌخضت لةس قةارات يعٌاز يع ي  ن اعباا ة انعقاد اؼبؤسبة ال طين لل عةلب 1975كلةفت سةة 
الصةاع ألا  أل  ب اس  ةاردكف يش يق  شالت ال ياسيةاس ع اؿ اللغة العةألية اليت ألقيت رهيةة اػب

                                                           
 .2018ك 8ل د الةدك العدد اللغة العةألية ن اعباا ة ألا ال عةلب كالفةن ةك ا ةية لاازك ؾبلة  - 1
 .13ك ص 1963ااب   هة ال يةلة ال طينك دس  ر  -2 
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ار الدس  ر اعباا ةم آاف م  ياثر ه ا اؼبؤسبة اإللبلف الةظبي ل  إصدك اؼبؤلدل  لل عةلب كالةافضا لس. 
ال م آاف اؽبدؼ مةس يع ي  اس ع اؿ اللغة العةألية للى الصعيد الةظبيك   1976كي ين اؼبيثاؽ ال طين سةة 

 .1آ ا أنطأت اؼبدرسة األساسية اليت يقةر أف يت ف العةألية هي اللغة ال ايدة لل درلا
إً أف  لةؼ ذب يدا داـ سة اتو  كي لل ث قةار ال عةلب كيع ي  اس ع اؿ اللغة العةألية ط لبل ايف

ك كقد نص 1996دل  ي  21أل ارلخ  96-30قاـ الة يا الياما زركاؿ إبصدار قةار إلغاي ال ج يد رق  
كي عا ؽب ا القان ف ا إنطاي  .2للى أتسيا اجمللا األللى للغة العةألية ل ش يق القان ف 23األمة ن ماديس 

ةفي  قان ف ال ع ي  إلابلؿ العةألية اؼبتانة اليت ي  يقهاك لدد م  اؼبؤس ات اللغ لة ل  هة للى ي
ك كإً  انب أتسيا اجمللا األللى للغة العةألية ا كإلايا ها كإلادة اس ع اؽبا ن مةافق اغبياة العامة

. كألعد ذل ك يدل ت ال ااة ال طةية هبيئة 3مةآا ال ي ث العل ية كال قةية لرتقية اللغة العةألية أتسيا
 اثلثة هي اجمل ع اعباا ةم للغة العةألية ألقةار م  الة يا ل د العالا أل يفليقة.لغ لة 

إف ه ا العةض لل  ار ال ارىبي ؼب ألة ال عةلب ن اعباا ة ليز لةا   كر اؼبطتلة اللغ لة اليت 
قان لعاُ مةها اجمل  ع اعباا ةمك فبل لجب إف آانت األسة اعباا ةلة يعيش االة م  ال يس اللغ م كالث

يداليات مش ة سبثلت ألدال ها ن الطع ر للضياع كلدـ االن  ايك مث يش ر إً  -مع مةكر الام –أن ج 
اا قاف دامل الفةد مث األسةة لي  د ألعد ذل  كب  اجمل  عك ايف صار ييارا لةيفا ام د آالش فاف ليغةؽ 

 ال بلد ن لةف دم م داـ أآثة م  لطة سة ات.
اعباا ة ن يل  الفرتة مةدُّه إً اؼب ألة الثقافية كاللغ لة فق ك لت  أس األس  كال نال  أف ما شهديس

 آث ة كم داملة م  ض ةها االة ال ط ت كال جاذب ن قضااي اللغة كالثقافة كاؽب لة.   
 رابعا: مسامهة استعمال العربية ضمن االتصال األسري يف ربقيق األمن وترسيخ اذلوية

أل يقيق األم  الةف ي لؤلطفاؿ كيةسيخ اؽب لة فيه ك  أف االيصاؿ األسةم آفيله  سال ش  فيفبا 
ه  لغة ال فاه  كال ياكر  األسةمااليصاؿ ففه  لقضي للى ال ط ت كاالضشةاب ال م قد لعان ف مةسك 

 األسةةن  لآلمةل اليت يةقل أفتار آل مةه  كمطالةه كرغ ايس كاه  امايس كنب مس  األسةةألا أفةاد 
 4األسةلة.ال اادةك كذبعله  إما سعداي أك أشقياي ن اياهت  

 كيبت  أف ل خ  االيصاؿ األسةم يليات م ة لة مةها:
ألعض م  مبلؿ مطارآ ه  ن  ل  اغب ار الفعاؿ ألا أفةاد األسةةك كلدـ انعااؿ ألعضه  .1

 كم اساهت  ن أاااهن . أفةااه 

                                                           

 .27إصبلح ال علي ك ال ت ل  كاؼبدرسة األساسيةك دمحم ـبل نك ص -1 
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 .ال ليب ال م هبب لليه  ذبة سً ال ل ؾ إيدلي  سل آه  االهبايب كية يهه   .2

 .س ع اؽب  للغة العةألية ن مشاهب لقدكة اغب ةة ألألةا ه  كذل  م  مبلؿ ال اآللي ذب يد .3
 في ا أليةه . األألةايي طيد العبلقات ألا الاك ا ل ةعتا للى  .4
لأللفاظ العةألية ألدال  م  مبلؿ إفطاي ال بلـ األألةايكالدلةية لدل  األمبلقيةغةس القي   .5

 م  الع ارات األ ة ية كيةدلد أدلية الدم ؿ كاػبةكج اؼبأث رة.
ا لق ؿ مع يصييح األمشاي كيص ل ها م  األعةكم األسةةاعبيد لتل فةد م  أفةاد  اإلصغاي .6

 كرفض آل ما ه  دميل.
كااليصاؿ  أداةاللغة هي إف   هدللة  ما لفه    طةلقهالك  كلعي الفةد ل  نف س "ف اللغة األًك

كلت ف ه ا  كاألسةةاللغة ن كن اؼبةاال األًك ل عل  الشفل  اآلمةكفك كهي رما صبالي م فق لليس.
مةي شا للى كب و كثيقو للصية الةف ية للشفلك ألف الشفل ال ل عل  اللغة آ فةدات فق ك كلتةس  ال عل 

 .1امل األسةة"ل عل  أشياي آث ة م  الشةلقة اليت يي  خدىـ هبا اللغة د
أف يعلي  اللغة لعتا أسل ب األسةة ن يةألية الشفل  )Theodor Lidzلةل يي دكر ليدز (ك 

كيةطئ سك ألل إنس لؤآد للى أف ضعف القدرات اللغ لة كؿبدكدل ها يبهداف لبلن ياب اؼبةضي كالفصامي 
يعل س ل ل  األمباط ماصةك فالشفل ل عل  أمباط االس خدامات غ  ال  لة للغة آ ا هبدها أمامسك ك 

 .2اللغ لة لص ح في ا ألعد كسيلة لل ع   ل  اا ايس ف ت  ل لدلس ص رة ال ل ؾ غ  ال  م
ذبدر اإلشارة  انشبلقا م  أاضاف األسةةأتصيل اؽب لة كيع يق االن  اي ككغبل أزمة اللغة العةألية 

 :ضةكرة األم  لألس اب اآلييةإً 
 ةاي ال ي ث اؼبع قة الس تطاؼ قدراهتا إيفج  الشاقة التامةة ن اللغة العةأليةك م  مبلؿ  .1

 .كيداهباك كدبا ل ه  ن ي  ي  ق الدها
اإلفادة م  الث رة العل ية اليت يطهدها اللغ ايت اغبدلثةك إذ أفةزت م  اؼبةاهج العل ية اليت  .2

 .ا مضى العةألية اليت اس عصت للى اغبل فييبت  هبا يةاكؿ التث  م    انب إشتالية اللغة 
اإلفادة م  ال ش ر ال قين اؽبا ل ن هةدسة اللغة كفبا يامة ألس ش تة اؼبعل مات العاؼبية م  م اقع  .3

مطاهبة ػبدمة  علدلدة ل علي  كيعل  اللغة اإلقبليالة للةاطقا كغ  الةاطقا هباك كيش لة م اق
 . فادة مةهاكاث األألةاي للى االس اللغة العةألية

يطجيع ال ااثا ن ؾباؿ نظةلة األدب كلل  الةص اغبدلث كاؼبعج يات كاإلقبازاتك اليت  .4
 .كالصةؼ أث  ت  دكاها ن معاعبة اللغة العةألية يليِّا كماصة ن لل  الةي 

 .يتثيف اإلن اج ال  عي ال صةم لللغة العةألية ماصة ن ؾباؿ اليامج اؼب  هة لفئة األطفاؿ .5
                                                           

 .168اإلرشاد كالعبلج الةف ي األسةمك لبلي الدل  آفانك ص - 1
 .169اؼبة ع نف سك ص - 2



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 511 

 .ات ال علي ية كاإلرشادلة ل دلي  اس خداـ العةأليةاؼب ادر  .6
ُـّ ن ذل  آلس ه   ية ية اإلمتاانت اؼبةهجية كيةشيد الشةا ق العل ية ل علي  اللغة كل قى األمة اؽبا

 تييف اللغة العةألية الفصيى مع ال قةيات الةق ية اغبدلثة كيش ر كسا ل أدا ها كال ل   ذل  إال ألالعةأليةك 
 لطدة اري اط اياة األ ياؿ اؼبعاصةة هبا. نشقان كآ األة ن أ هاة ال  اصل اال   اليكي جيلها 

 :خاسبة وتوصيات
ش ا ن األكساط األسةلة لقـ  أللغات أمةل  ن طارإنباؿ اللغة العةألية كالقد ايضح  ليِّا أف 

ة. ادماأل ياؿ القكمي ة للى ك كؽب ا الش ا ل اقب ن لغ س كذايس  سثقالطخص  فقدافية ك ق ماؽب لة ال
ككسا ل اإللبلـك كه ا مؤس ات ال علي  مث  كالعةألية م ؤكلية األسةة ن اؼبقاـ األكؿ إف العةالة لللغة

 .ية م تاملة ي ي ل فيها آل مؤس ة م ؤكلي ها كيقـ  ألدكرهاق م ل شلب كضع مشة
الثقافية كآ ل  م  اغبقا ق اؼبقةرة أف اللغة هي كلاي الفتة كال م ةك كم   دع القي  ك 

ي ها لغ ةا كإضعافهاك كن  ها كإابلؿ أمةل متاهناك قد لؤدم إً ألل لة ن فتة لت  اال   الية. ك 
 .فبا لؤثة سل ا للى أمةه  كاس قةاره  أألةا ها كقي ه  العةلقةك كن معاُ اؽب لة كاالن  اي

فطيئنا إً ـباكف يل  ل  لغ س كاصشةع لغة غ هاك فإف فتةه ل ي ؿ شيئنا  الطخصكإذا زبلى 
مع مةكر ال قت إً ثقاف ه ك كقد ل ي ؿ ان  اؤه ك   كما ةهاك كلةي   يدرهبيِّا ألعادات أهلها كقي هذاللغة ك 
في ا ألعد ل  ال ع   ل  شع ره كل اطفس أللغ س اليت يلقاها ألفشةيس كغةلايس م  أمسك كل  خدـ  لعجا
 .اللغة اليت  ةفت ثقاف سك كغي ت معاؼبس اتيع   

ق مي كدلين ن يف كاادك فاللغة العةألية  إف ضبالة اللغة العةألية م  هج ات الع ؼبة هي كا به 
الطعب اعباا ةم لامة هي ال ياج اؼب ا ال م وب ي م  ياثر الع ؼبةك كمةاهضة الع ؼبة ي  دلي ي لية 

يس ئة ن اضار ضبالة لغ س كيةاثس كألياف اعب انب اؼبضي ه ا الطعبك كم  كا ب كالط اب مةس ماصة
 .س اجمليدكاترىبالعةلقة 

ك ل  اؼبشالعة ه م  لاكف كك أللدراسة  ه م  قلة اه  اـ أألةا ط تاكإذا آاف ألعض األمهات ل
قد لت ف اغبل ك فالعبلمات التفيلة للةجاح للى الةغ  م  الدراسة ه لدـ نيلك  م  أل ي ال عل  أك

م   ةالة االأل دا يةاؼبأم ق ل ك كفه ان مة  نع مة األظفارللج يع ه  إيقاف اللغة العةألية الفصيى ربداثن 
 ال علي ك مع ضةكرة األم  لل  صيات اآليية:

دامل األسةة ك علها مأل فة ؿب َّ ة إً نف س يعلي  اادثة لللغة العةألية الفصيى  .1
  األطفاؿ.

 .معاعبة مطتلة الضعف العاـ ن إيقاف اللغة العةألية الفصيى  .2
ل  اؼبعةفةك كذل  ل  طةلق اآ  اب اللغة العةألية  للعل  لاثو   يلو م دعو ؿببوٌ  إنطايي   .3

 . الفصيى للفشةة ن مدَّة اغبضانة كالةكضة كاؼبةالة االأل دا ية األًك
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اس ث ار اؼبدة اليت لت ف فيها دماغ الشفل قادرنا للى إيقاف اللغات للفشةة لتي ل فةغ ألعد   .4
 .ؼ كاؼبهارات اؼبخ لفة كإيقاهنا كاإلألداع فيهاذل  ل لقي العلـ  كاؼبعار 

 شفل.يعالا اب القةاية لدل ال  .5
اس ث ار ال علي  للرتفيس م  مبلؿ األلعاب ال قليدلة كاإللترتكنية ل ش لة اؼبفةدات العةألية ن  .6

 ذه  الشفل.
 يةظي  م ادرات م  ن ع "األدلب الشفل" ك"الطالة الشفل" ن اؼبدارس االأل دا ية كمةاآا .7

 الشف لةك مع يةظي  معارض مدرسية كلامة لل أآيد للى أنبية ال  اصل لللغة العةألية.
م  ال يت  ن اللغة  شالبلا  تا ليع ي  اؼبصشليات العةألية ن اؼبةاهج ال علي ية  .8

 العةألية.
 ك فهي:أنبية اللغة العةأليةال أآيد للى   .9

 . لغة القةيف التِة كال ةة الة  لة الطةلفة -
 . الرتاث العةيب اإلسبلمي للى مدل أرألعة لطة قةانن لغة  -
 اعباا ةلة. ةلغة ال علي  كال عل  ن اؼبدرس -
 ت  ات اعباا ةلة.لغة الت ب كاجملبلت كالصيف ن اؼب -
ةات كاػبشاألةك كهي ألضنا لغة التث  م  اليامج ضالغة نطةات األم ار كاؼبؤسبةات كا -

 .كالط تة اإللترتكنية ةكال لفا  ةن اإلذال
م  أ ل ال عل  كربقيق ال قدـ  ضةكرمّّ أمةه ل ا فإف إيقاهنا اس  النا كربداثن كقةايةن كآ األةن 

 سةة كاجمل  ع للى س اي.اغبضارم كاإلألداع الفتةم ال ايت كال  اس  الثقان لؤل
ك مل هبا هي العةأليةالرتآيا للى لغة اعبيل أبف يص ح اؼبفةدات اليت ل عل ها كل عا كم  الضةكرم

هي لغات إذ  كاللغات األ ة يةكال ل ةاىف ذل  مع يعلي  أسا سلي ة.  ذل  كفق   لهبب أف  كلت 
ي الد للى فه  ال ش ر ن   انب يقةية كلل ية كلغات م الدة ن س ؽ الع ل. كم  اناية اثنية فإف 

ألف يص ح اؼبةاهج للعةألية ااضةة كمؤثةة ن  ادرات اغبت مية كمةها اؼبةظ ة العاؼبية للغة العةألية ي عى اؼب
 .يعل  االيصاؿ لآلمةل  ن اؼبدرسة كاجمل  ع كس ؽ الع ل ألضان 
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ك الدار   ال يضاي.الفة ف كالعلـ  كاألدبك الش عة األًك
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http://www.un.org/ar/events/arabiclanguageday/index.shtml 
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Abstract  

If the theoretical debates on immigration and traditional research have 

been widely developed, the migration of the female labor force is a 

research theme that aims primarily to describe the major characteristics of 

this feminization of immigration, thus new fields of observation open. 

Research underestimated women's economic activity and participation in 

the labor market, either formal or informal, and its impact on the couple's 

family life. Female migration remains a recent concern. Migration flows 

are becoming more and more women affected by economic difficulties. 

The hope of a better life than they can have in their country of origin, has 

caused the weight of traditions, decide to embark on the adventure, 

especially since most of them are highly qualified and mothers with one 

or more children As a result, women's migration has become a visible 

phenomenon in this space, women migrate just like men, and the study of 

the migration of female labor involves analyzing the interaction between 

two fields. : the causes of these migratory flows and the integration of 

women workers? Through this contribution, we will try to show how are 

immigrate women‟s children educated ? To what extent does mother‟s 

absence affect their scholarship process? Our survey was carried out 

among 20 women who left their native wilayas(districts ) where their 

husbands and children reside, and come to the wilaya of Bejaia to work as 

university teachers. As far as our plan is concerned :I would like to deal 

with causes of women‟s immigration , familial problems linked to 

immigration ( couple‟s problems, women facing husbands, women facing 

children),children between  success and failure in studies) .We  will also  

speak about women dilemma to be torn between  financial familial duty  

and motherhood. In relation  with methodology I have chosen the 

qualitative method since it is suitable to our sample , and I used the 

interview via the technique of the focus group. 

Key words: immigration mother‟s absence , children scholarship  

Introduction 

Children in Algeria commonly live with their parents. But lately a new 

phenomenon appears estimating  an important percentage of children not 

living with their parents resulting partly from different reasons for 



 الواقع والتحدياتاملؤمتر الدولي األول: األمن األسري     ICEFSاملركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية 
 8138أكتوبر  31-31تركيا: -اسطنبول  

 518 

parental absence. Among which we cite :rapid urbanization, increasing 

levels of development, and migration
1
. 

Migration is a universal phenomenon that can be found everywhere and 

at all times with varying intensity. Few populations and territories which 

have not witnessed migration. It occurs  when a person or a  group of 

people leave their countries of origin and settle temporarily or 

permanently in another country . Because migration is a continuous, often 

repeated process rather than a single event, it is difficult to measure. 

Furthermore, because it is studied by researchers in all the social 

sciences, it lacks a standard data source or uniform approach
2
.It exists 

many types of migration among which : we cite internal migration .This 

latter  is the movement of people in space, often involving a change in the 

usual place of residence; internal migration is such a movement within 

national boundaries. 

Causes for this type of migration in  the search of better conditions, 

employment, education, etc to urban areas. The Internal Migration is very 

common in every country and mostly takes place at initial and medium 

stages of the urbanization. The Internal Migration consists of different 

types of migrations like,
3
 

Seasonal Migration 

 

 Rural to Urban Migration 

 

Rural to Rural Migration, etc 

In addition, migration can be categorized into two distinct types: national 

irregular and national permanent migration. National irregular  migration 

is temporary periods  that specially mothers spent away earning wages 

and sending remittances, and returns home  each two or  three days such 

as university teachers , doctors  .whereas, national permanent migration , 

is internal rural-rural migration or rural-urban migration associated with 

urbanization .  It is the case of women working in restoration , simple 

workers in textile factories , agriculture and in some season works .This 

category  of female migrants is composed of divorced women, widows, 

and poor ones with some children at their charge! 
4
 

Poorer households are more likely to send female migrants, and more-

educated individuals are more likely to migrate For female migrants, 

                                                           
1 Gender and migration in developing countries. Chant S,p12 
2 Oucho, J.O. 1981 Rural-rural migration and population change. A study of the Kericho tea estates 
complex in Kenya. Unpublished Ph.D. thesis, University of Nairobi. 
3 http://topdifferences.com/difference-between-internal-and-international-migration/ 
4 Genre et migrations internationales sud-nord.une synthèse de la littérature , VAUSE Sophie , 
p. 1. 
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more-educated, married women with one to two children are more likely 

to migrate. Relationship between migration and children‟s education is 

negative or neutral. 

Children with migrant mothers receive less adequate supervision and 

academic assistance and live in a home environment less conducive to 

learning  and can face school progress problems, and might they  develop 

emotional and behavioral problems.  

Methodology: 

The study we present here is the result of a qualitative survey undertaken 

in Bejaia, a city located in north-central-eastern Algeria. At first, a survey 

was conducted among fifty Algerian migrant women who came from all 

over the country. A figure that multiplied by three throughout my 

presence in the city cited (15years). In addition, being myself a migrant, 

makes me an exogenous work which allowed me to walk with some 

migrant women and live their conditions. From there, two-hour 

interviews conducted with these "adventurous" women, as we are 

accustomed to calling them allowed us to follow with particular attention 

their process of insertion in the different places of migration. Through 

these semi-structured interviews they were able to tell us their personal 

story of their experience in Bejaia. The main lines of the interview 

focused on their perceptions of the future and the problems with their 

children education .These interviews were conducted with multiple socio-

professional categories. 

 

Mothers ‘ role in their children life 
1
 

Mothers have the potential to play the most important role of educator in 

a child‟s early life and as children get older they are still at the heart of 

their  education. The home is the nest where the child rests, eats, sleeps, 

plays and is constantly learning. 

Children learn in a variety of ways during their waking hours at home, in 

school and at play. In natural state, babies are born with an intense 

curiosity; a yearning to learn everything possible about themselves and 

the world around them. This is called learning mode. The ability to 

remain in learning mode comes from a feeling of safety, acceptance and 

most importantly love.
2
 

                                                           
1 Single mothers and their children: A new American dilemma. Garfinkel I, McLanahan SS Washington, 
DC: The Urban Institute ;p 36. 
2 Children’s experiences of separation from parents as a consequence of migration, Jones A, Sharpe J, 
Sogren M, Caribbean Journal of Social Work.  pp89–109. 
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Children s‟ first task in life is to seek the love of their caregivers, and 

especially the main important one  at home, is the mother. When these 

latter love their children they are automatically being the first educators  

of their children. 

Mothers are often  the first to notice if there is a change in their child‟s 

humor after a day at school. Since, mothers  are able to control the  

challenging aspects of their children‟s education. They must be home for 

them as longer as possible . Because at this phase , he needs a large 

quantity of time, not “quality time. It can be harmful for the child‟s 

development when the mother works outside the home.
1
 

Children before age seven respond very well to the mother and wish to 

please her. The use of this advantage, makes her able to shape her 

children‟s behaviors..  

Children should learn the alphabet from their mother because she is the 

preschool teacher..  

Education includes learning how to react in life, how to evaluate 

situations, how to treat other people and how to love oneself and others. 

Not only are Mothers the heart of their children‟s scholarly education, but 

they are often the main teacher s when it comes to the tools their children 

will carry through life with them.
2
 

Child behavior problems with an absent mother
3
 

Ideally, children are raised with two loving parents to care for and 

support them. In some instances, however, this is not the case. When a 

child is left motherless as a result of work , the child may experience 

problems associated with this absence. Stuck in a situation that they have 

no control over and suffering consequences for something that had no 

role in, kids are challenged at an emotional level that may even test the 

nerves and patience of a strong adult. Forced into a single parent family, 

kids become vulnerable to various psychological effects, each almost 

equally disastrous in nature. 

Impact of anger 

 Angry and defiant behaviors are not the result of selfishness, but of 

serious emotional hurts from absent mother . Also, the treatment of the 

excessive anger in children who have been bullied or adopted, who have 

been through mother‟s absence trauma or who overreact in anger at 

                                                           
1 Lu Y:Household migration, social support, and psychosocial health: The perspective from migrant-
sending areas. Social Science & Medicine, 74:135–142 
2 Lu Y, Op cite , p143 
3 « L’absence des parents, "une vraie bombe à retardement » BERSET Jacques  Reportage  in agence 
Apic, Bolivie: «  L’émigration massive provoque la désintégration des familles »,14.12.2010 
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brother or a sister .Unfortunately this anger often is not properly 

identified, understood and addressed by busy parents, family members, 

educators and mental health professionals. The failure to identify and 

address this anger has serious consequences for the child, the parents and 

family, schools and society.
1
 

“Children who seem angry and defiant often have severe, and 

unrecognized, anxiety. If a child has anxiety, especially if he is hiding it, 

he may have a hard time coping with situations that cause his distress, 

and may lash out when the demands at school, for instance, put pressure 

on him that he can‟t handle. In an anxiety-inducing situation, the child 

“fight or flight” instinct may take hold—he may have a tantrum or refuse 

to do something to avoid the source of acute fear.”
2
 

In many instances, children who lack a mother feel anger. This anger and 

feeling of abandonment can lead to mood swings or physical aggression, 

leading to difficulty in school or when interacting with peers. While it 

would seem that children who have lost their mother due to death should 

not feel the same anger, research indicates that they commonly still feel 

anger at the parent, even through her absence was not by choice. 

Sense of inferiority 

Kids want both their parents to be there with them to feel whole, but 

when the split happens, they are reduced to just one parent. Single parent 

can try their very best to not let their kids feel that the absence of the 

missing parent, but they just can‟t fill the void. Kids hear their peers 

talking about how good their parents and get reminded of their own 

circumstances, which they resent. This resentment leads to feelings of 

inferiority, which in turn may affect their overall confidence. They stop 

believing in themselves and just want to be left alone. They have trouble 

making friends, talking to people, and setting goals for themselves. This 

feeling of inferiority increases overtime, and has negative psychosocial 

effects that can ruin them for life. ”Though my child actually smart, good 

looking, successful, he still feel inferior. He feels not  good enough ,and 

the feeling makes me guilty .”[Salima ,42 years old, Setif] 

Inferiority complex makes an individual feel worthless and  hopeless . 

The child begins to feel that he/she lacks certain qualities and is 

inferior to others with respect to those qualities. Due to an inferiority 

complex, the normal feelings of incompetence get exaggerated, which 

makes the  child (whatever his age) feel that it is impossible to achieve 

                                                           
1 http://www.maritalhealing.com/conflicts/angrychild.php 
2 https://childmind.org/article/is-my-childs-anger-normal/ 

https://shynesssocialanxiety.com/intelligence-social-anxiety/
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goals .
1
 

For instance, due to his/her continuous failure to get  an average or 

below average the child in his examination, he might feel inferior to 

others and think that it is impossible to compete with his/her peers, 

which in turn makes him feel worthless
2
 

 

 Hyperactivity
3
 

Hyperactivity is a state of being unusually or abnormally active. 

Hyperactivity is often difficult for people around the hyperactive person, 

such as teachers, employers, and parents. Hyperactive people often 

become anxious or depressed because of their condition and how people 

respond to them. 

Hyperactivity can be caused by mental and physical disorders. The most 

common are: 

 ADHD 

 hyperthyroidism, or having too much thyroid hormone 

 brain disorders 

 nervous system disorders 

 psychological and emotional  disorders 

In children, hyperactivity may lead to difficulty concentrating in school. 

They may also display impulsive behaviors such as: 

 talking out of turn 

 blurting things out 

 hitting other students 

 being overactive 

 

Children who are separated from their mother at a young age may be 

more prone to hyperactivity, than those who were given time with their 

mothers during development
4
.” I have, difficulty concentrating at work , 

difficulty remembering names, numbers, or bits of information, simply , 

the doctor told me that I displayed a hyperactivity at childhood    and 

emotional  disorder because mom worked as actress , and was all time 

absent”[Asma , 34 years old , herself  migrant mother  teacher ] 

 

Delinquency
5
 

                                                           
1 http://www.lifeandpsychology.com/2009/02/inferiority-and-inferiority-complex.html 
2 Ibid  
3 https://www.livestrong.com/article/562595-family-factors-that-influence-students-behavior-in-
school/ 
4 https://www.healthline.com/symptom/hyperactivity 
59.Can migration reduce educational attainment? Evidence from Mexico. Washington, D McKenzie DJ, 
Rapoport H. ,World Bank; 2006, p11.  

https://www.livestrong.com/article/562595-family-factors-that-influence-students-behavior-in-school/
https://www.livestrong.com/article/562595-family-factors-that-influence-students-behavior-in-school/
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“A broken home is a factor in personality mal-adjustment. For males, the 

largest proportion of crimes brought to the attention of the court were 

property offenses. The commission of traffic violations and misdemeanors 

were ranked second and third. The female delinquents were referred for 

running away, being ungovernable and committing some type of sexual 

deviancy. Of these individuals referred to the court, the greatest 

percentage of offenses influenced by broken homes was truancy, 

runaway, and ungovernability”
1
 

 Parents who are involved in a positive relationship with their children are 

important in the prevention of delinquency. The presence of a mother in 

the home is associated with positive adjustment in children. Her presence 

is influential in a child‟s identity and adjustment with others as well as 

the child‟s inclination toward delinquency
2
 

Kids who see their parents fight, mother absent , father frequently home 

and jobless. These emotional problems can cause their lives to become a 

mess.‟‟ All what I did  of troubles till now and will do worse  , just  to 

punish you because  you are always absent!”confessed [,Rachida , 45 

years old, Algiers ,  a delinquent boy who has problems with neighbors 

and  police,] 

When a child doesn‟t have the support of his mother, he may be more 

likely to engage in delinquent behavior. When a mother is out of the 

picture, the child doesn‟t have two sets of eyes monitoring his behavior, 

making it easier for him to get away with negative behaviors. 

Additionally, the child may allow his feelings of anger over the absence 

of his mother to lead him to act out and rebel against the remaining 

parent, causing him to engage in delinquent behavior. 

To cope with these issues, they regularly use drugs, drink alcohol, and 

some of them even resort to small-time crimes. If not stopped at an early 

stage, all three of these problems can become bigger, and can cause 

numerous issues for them as well as the parent they are living with. 

Nolen-Hoeksema, (2001) and Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, (2001), 

suggest  in their research that the link between father absence and 

adolescent behavior may differ by child gender. Girls and boys tend 

towards different types of behavior problems; internalizing symptoms are 

far more prevalent in girls than boys (whereas boys exhibit higher levels 

of externalizing behavior problems).While, in my research the opposite 

                                                           
1 WEEKS, H. A. (1940). Male and female broken home rates by types of delinquency. American 
Sociological Review, 5 (4), 601-609. 
2 WILKINSON, K. (1974). The broken family and juvenile delinquency: scientific explanation or 
ideology? Social Problems 21 (5), 726-739. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5082431/#R37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5082431/#R35
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happens , simply because , it is the girl who replaces the  absent mother in 

almost the time. 
1
 

 

Rejected feeling 
2
 

Single parents are rarely available for their kids because they have bills to 

pay, work to do, places to be at, etc. Already emotionally disturbed 

because of having to live with a single parent, kids begin to perceive their 

parent‟s non-availability as a sign of their insignificance for the latter. 

They begin to think of themselves as unwanted and even more alone than 

before. This makes them even more depressed and fills up their head with 

all kinds of negative thoughts. 

„My daughter says to me  you don‟t have to be perfect nor  cheerful 

and always baking meals . You don‟t have to never lose your temper. 

But ,I just need  you to be emotionally available to me „[Halima ,39 

ans , Bouira ] 

A child whose mother   is absent can present a challenge to his remaining 

father or other caregiver. It is difficult  to explain the  child causes of  his 

mother‟s  absence and make it even more difficult to help him to govern 

his natural emotions of loneliness and his access of need to his mother  . 

 

 
 

Most people agree that kids need to regularly attend school in order to 

succeed. Yet absenteeism, or being chronically absent, is a growing 

problem. 

Most schools report their overall daily attendance figures. But they don‟t 

keep track of how many students are chronically absent or missing more 

than 10 percent of school for any reason. If a child misses 18 or more 

days in a school year, he‟s considered to be chronically absent.
3
 

Some school absences are unavoidable. Kids get sick, or there may be a 

family emergency or other important reason for missing school. But, 

chronic absences keep kids from getting the consistent instruction they 

need to build on basic skills. For kids with learning and attention issues, 

there‟s something else to consider: Frequent absences mean missed 

opportunities to get help. 

In front of , the huge quantities of his work problems, domestic needs , 

couple emotional , financial problems, fathers may think that if their child 

does the class work at home, it doesn‟t matter that he missed the 

instruction. And a regular attendance isn‟t as crucial in the earlier grades. 

                                                           
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5082431/Father Absence and Adolescent Depression 
and Delinquency: A Comparison of Siblings Approach 
2 Migration, remittances and educational stratification among blacks in apartheid and post-apartheid 
South Africa. Lu Y, Treiman DJ;89:1119–1143.   
3 «Le rôle du père», Benoit Elsa http://perso.cluinternet.fr/aflande/psycho/defaillancepere.htm 

https://amotherfarfromhome.com/present-but-absent-parent/
http://perso.cluinternet.fr/aflande/psycho/defaillancepere.htm
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Because of that, parents may be less hesitant to keep their child home 

from school. 

 

Children absenteeism
1
  

 Why  do children refuse  to go to school ? 

 Want to stay at home with his mother whenever she is home “ when I 

returned home , though I work just two days in Béjaia, my daughter  

refuses to go school and stays all  the time stick at me and ever I go to 

toilette she comes with me!”[Djamila, 46, years old ,Tizi ouazou] 

 Get upset about going to school and may have stomach aches or 

headaches, or may not feel well without a physical cause “ it is a 

psychological reaction  towards mother‟s absence”[ Pr Slimani, 

psychologist ] 

 To punish the mother always absent. Punishment here refers to emotional 

blackmail , “I will go to school , if you stay home , and find you when I 

return home after class”[ confession of “Malak “ one of the interviewer‟s 

daughter, 8 years old ,Batna ] 

School refusal can happen at any age but is likely to be at times of change 

such as starting school or starting high school, or when changes are 

happening in the family (such as the family breaking up). 

The short-term problems are missing out on school work and not having 

the chance to enjoy playing with friends. These can happen if it goes on 

for a long time, as it sometimes does. 

 Separation anxiety 
2
 

knowing another child who has lived the same situation . 

 Fear that  the mother might come or leave while the child is at school.  

not having homework done  because his mother is not there to help him 
3
 

 Parents being unreliable about when they pick up after school. The father 

is very late picking up his children, and the children feels forgotten.  

 Children who run away from school to do other things (truancy) rather 

than stay home usually have different problems from those who don't 

want to go to school.  

 They may be wanting to get attention, trying to impress their friends or 

they may be angry because of school or home problems.  

 Truancy sometimes happens when parents are not very interested in the 

child getting a good education, and perhaps don't get on very well with 

the school themselves. 

                                                           
1 https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/working-with-childs-
teacher/the-problem-of-chronic-absenteeism-what-you-need-to-know 
13UNESCO. Education for all. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf. 
 

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf. opcit  

https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/working-with-childs-teacher/the-problem-of-chronic-absenteeism-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/working-with-childs-teacher/the-problem-of-chronic-absenteeism-what-you-need-to-know
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf.%20opcit
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Schools usually expect parents to inform the school in advance if their 

child will be absent through the student diary, or by phoning the school 

on the day of absence. It is a good way of ensuring your child's safety. 

After 3 days of unexplained absence the school will usually contact the 

parent, as schools are required to report student absences. 

 

How does migrant women  manage distance 

Despite the economic roots of most migration decisions and the problems 

that migration leaves in its wake, migrant mothers are often blamed for 

family breakdown and for the struggles of the children who stay behind. 

When we look at the phenomenon of migrating mothers through the lens 

of individual choice and responsibility, it is difficult to understand how a 

mother could leave, and it's easy to cast blame. However, when we place 

their reality in the context of global inequality and the structural 

constraints it presents, a much different story emerges. Despite the 

distance, they put tremendous energy into mothering from afar. 

Staying in touch 
1
 

Most mothers migrating manage their long-distance relationships  by 

phone. During phone calls, which happen weekly if not more often, 

mothers and children share happenings in their lives and lend each other 

support. Although separated by thousands of miles, this communication 

has a major impact. Children of migrants even though their mothers have 

been away for a long time, mothers continue to shape them as individuals, 

passing on important values and life lessons. They told me that their 

mothers tell them to "work hard" and "never give up." Mothers stress the 

importance of school and tell them how important it is that they believe in 

themselves. Children embrace these messages and use them to structure 

their lives, goals and expectations. Most mothers are committed to 

maintaining a strong and influential presence in their children's lives 

regardless of the distance. And so they work hard to nurture intimacy 

from afar. 

While migrant mothers work to maintain connections with their children, 

they must put their faith in networks of family and kin to care for their 

children in their absence.  

Economic support
2
 

Love, intimacy and care networks cannot flourish without economic 

support. These economic flows to the survival of poor families. Families 

use remittances to buy food and medicine, to pay school fees, make house 

                                                           
1 The global dimensions of female migration ,Migration Information Source ZLOTNIK Hania , 
http://www.migration information.org/Feature/display. cfm ? ID=109 
2 « Politique migratoire et femmes migrantes en Belgique », OUALI Nouria in Mohamed Charef 
(coordinateur), Les migrations au féminin,p 61-83. 

http://www.migration/
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repairs, migrants endure great sacrifices in order to accumulate a surplus 

to send to their families, working in low-wage jobs with poor working 

conditions. They also live in cramped, rundown apartments and trailers, 

and skimp on food and clothing in order to send money back home. 

"I am conscious that I am away from my family for  money .But I am sure 

that my children understand really that I did this for them to live 

decently , I would have done anything " 

Emotional struggles 

Indeed, for mothers who must live far away from their children, every 

day can be a struggle. Mothers express the greatest distress about trying 

to maintain connections with children who were very young when they 

left. Young children have difficulty understanding why their mothers had 

to leave, and they often do not remember them well. Mothers are also 

challenged when their children inquire about when they are coming 

home.. 

The homesickness and loneliness that burden migrant mothers are often 

coupled with anxiety over their children's health and safety. When I first 

met Paula, a Honduran living in Boston, I immediately sensed her 

depression.  

Dreams of reunification
1
 

Shared dreams of reunification help keep mothers and their children 

strong and connected. While the child  dreams of going out of school , he 

will find his mother waiting for him , and while returning home  he  will 

narrate for her his day school, they will stop to buy a toy or an ice-cream 
2
.Mother , will dream of a new , comfortable and well-paid job in order to 

secure her child education and assure him a decent future. And ,between  

dreams and reality , family reunification remains somehow unrealizable. 

Conclusion  

When a child misbehaves or fails to meet expectations at school, the 

child‟s home and family life should be considered. Several family factors 

can affect a child‟s behavior and ability to perform in the classroom. 

These include stability, changes in family relationships, parental attitudes 

toward education. 

Migration has long been linked to behavior problems, anxiety and 

depression in children. This is often because single-parent homes feature 

parents struggling with their own feelings of depression and anxiety, 

accomplishing household responsibilities previously held by two people 

and meeting more financial demands. Migrants mothers often must take 

on more hours at work to meet financial responsibilities, which can lead 

to children feeling neglected and acting out, and cause them to experience 

                                                           
1 - La féminisation des migrations clandestines en Afrique noire, MIMCHE, H., H. Yambéné, et al. P7. 
2 Les enfants face a la migration de leur mère  et le double rôle du père, LANANE.Mp28 
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the effects of economic instability mentioned above. Divorce associated 

to migration affects also and deeply  
1
. 
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 األسريوأثرها على االستقرار  األسريةاودة احلياة 
 

 بن العريب مليكة  -أ
 -اعباا ة– امعة ل ار ثليجي األغ اط 

 بوزيديمسعودة  -أ
 -اعباا ة– امعة قاصدم مةلح كرقلة 

 
 ملخص:

م  ازنة  أسةةاألسةم أييت م  مبلؿ ؾب  لة م  الشةؽ يض   ل  مف اح  االس قةارربقيق إف    
األسةة اؼب  قةة هي أفضل أليئة للة   الصيي للشفلك ل ل  هبب أف ي فة ؽب  أليئة صيية ك  كم  قةةك

اياهت   للىاألطفاؿ أتث  سليب  للىكأمةة. مص صان أبف أاد اؼبطاآل الطا عة لةد األسة اليـ  كيؤثة 
اياهت  كيفاق  اؼبطاآل ألا  للىال يشةة  كصع ألة اإل هادفهي هتدد اياة األطفاؿ كي  ب ؽب   الي ميةك

ل ي ا   دة اغبياة  ا  يةل ل  آانت هةاؾ ضةكرة  الدراسيكاألطفاؿ كال الدل  كضةر ال يصيل 
 .األسةم األسةلة ألهنا مشلب أساسي أل يقيق االس قةار

 
 

  Summary 

In order to realise the family stability, it comes from a set of methods to 

ensure a balanced family. The stabilised family is the best environment 

for a healthy growth for a child. So we must provide them with the best 

conditions in term of healthy and safe environment, especially that one 

among the common problems nowadays as far as family is concerned ,it 

affect negatively the children's daily life. Moreover, it causes exhausting 

and hard control on their life and it is a drawback of their learning process 

and results. That is why there is an obligation to improve the quality of 

family's life to make it stable. 
 .األسري، االستقرار األسريةالكلمات ادلفتاحية: اودة احلياة 

 
 دمة: رررمق

كألةاي شخصية األألةايك م  مبلؿ ما يقدمس م  رلالة ك  سبثل األسةة ال ةية  األساسية ن زبشي     
ك فهي ال يئة األًك اا  ايك آ ا ي ه  األسةة ألفاللية ن يدرل ه  للى ال عامل مع م اقف اغبياة ألتفاية 

كل فالل معها ك كفيها ي ت ف شخصي س كاذباهايس كقي س  كل   إش اع اا ايس  فةداليت لةطأ فيها ال
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فقد ي اه  األسةة ل  طةلق أساليب اؼبعاملة ال الدلة اليت ل  عها ك ة كالةف يةاألساسية الف ي ل  ي
كدبا أهنا اعب الة األكلية اليت لعيش فيها الفةدك ك ال الدل  كب  أألةا ه  ن ي افقه  أك س ي ي افقه  الةف ي

اصة مع ياالد مك فإف لؤلسةة ال أث  األآي لليسك ايث أص يت مه ة األسةة أآثة يعقيدان م  ذم ق ل
لعد اؼبةاهق حبا ة إً إش اع اا ايس األساسية فق   كإمبا ل عا ياكلده  أدكارها فل أل ا ها كيعدد 

فج دة اغبياة األسةلة ظاهةة ية   كي  ع ن ؾباؿ حب ث لألساليب الةا ية لل فالل كال  افق مع اغبياةك 
أساس معةفة مدل   دة الفةد ن اغبياة  األسةة ك كقد اه  ت ال ي ث ن   دة اغبياة األسةلة للى

كللى ك س اػبص ص  األسةةكاؼب ارسات األسةلة اػباصة ألس ك فهي م  الع امل اؽبامة ن فه    دة اياة 
ك ايث لؤآد أغلب ال ااثا للى أف   دة اياة الفةد هبب أف يط ل   دة ايشا ألس ك  أفةادها

ك  هتات ألا أفةاد األسةة ل يقيق صية األسةة كسعادايث ي ض   قدرة األسةة للى رب ا العبلقا
فاألسةة اليت ؽبا قدرة للى رب ا   دة اغبياة ألصفة لامة ي  يا للةفاهية ك كالطع ر لل عادة كالةضا 

 ل  اياهتا األسةلة.
صبيعان كاليت هتيأ لؤلألةاي اغبياة  األسةة أفةاديقـ  للى ال فالل الدا   ألا  أسةلةلبلقة  األسةمفاالس قةار 

اال   الية كالثقافية كاالق صادلة كالدلةية البلزمة إلش اع اا يا اهت  ن مةاال الة   اؼبخ لفةك كي    
ك فبا لدل  األسةلةن إدارة شئ هن   األسةة أفةاده ه العبلقة أل يادة ا ة كالديبقةاطية كال عاكف ألا 

 .األسةةأآي قدر م  ال  اس  كال قارب دامل  العبلقات اإلن انية كوبقق
  مشكلة البحث:-1 

يةيصة مق مات ايايس ن أتما اغبا ات األساسية كالضةكرلة ل قا س ألل  إف التا   ال طةم ال    
يطتل اؽبيتل األساسي  األسةة أفي عدل ذل  إً ما لط ل آل ما وب     دة اغبياة للفةدك كدبا 

الفتةم كالرتأل مك فاعب  ال ا د  أفةادهالبلس قةار اؼب   ة لل ج  عاتك ل ا ؽبا أتث  آ   ن اياة كمب  
ن األسةة م  شأنس أف ل الده للى ال غلب للى الصع لت اليت ي ا س آل فةد فيها ك كيعشيس دافعان ق اي 

اؼبضشةألة كلدـ القدرة للى ال  األسةلةالعبلقات  أفاكلة رب ا   دة ايايسك كلؤآد ال عض 
يؤثة ن ادكث القلق كاالآ ئاب  األسةةدامل  األفةادك كالصةالات ألا األفةاداؼبطتبلت الطخصية ألا 
أم  ك إفة ق م تامل كم  ازف لل فالبلت ألا ألضا ها آيع ل   األسةةلدل األألةايك كنظةا الف 

اؼب ؤكلة للدر ة األًك ل  االضشةالت الةف ية  األسةةالقا   الف  اضشةاب ن ه ا الة ق ىبل لل  ازف
ل ا اه    كاألسةمكاؼبطتبلت ال ل آية اليت يظهة لدل أألةا ها ن يجة لل فالبلت اؼبضشةألة دامل الة ق 

للى  األسةمك آ ا االس قةار  األسةلةاؼبخ ص ف أل ةاي الفةد اه  اما ملي ظا فياز م ض ع   دة اغبياة 
كن يب ىب لف م  شخص ألمة م  اعبان ا الةظةم  األألعادكلت نس مفهـ  م عدد   امه  غبداث ساه 

 األهداؼم   األسةةرب ا   دة اغبياة األسةلة ل أثة لإلهباب للى اس قةار كال ش يقيك ايث اص ح 
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يف  ية مداخلتناومنه تتبلور إشكالك اليت لةطدها أم ؾب  ع ن كق ةا اغباٌك ه ه األم ة ؿب ر دراس ةا
 التساؤل التايل:  

 ؟؟األسريعلى االستقرار  األسريةما أثر اودة احلياة   
اهداف الدراسة: -2  

عب دة اياهتا ألصفة لامة  األسةةااكلة لل ق ؼ للى مدل ط يعة العبلقة ألا إدراؾ  إً*هتدؼ الدراسة 
                                                     .األسةمكمدل أتث ها للى االس قةار 

للى هنج أساليب مةاس ة ن يةطئة  اآللي* م ض ع   دة اغبياة األسةلة قد ل فة قدرا م  اؼبعةفةك ل الد 
أألةا ه ك كيقدِ ما ل ةاسب مع ظباهت  الطخصية هبدؼ زايدة كي افقه  الةف ي كم  مث فاللي ه  اليت يدفع 

 إلقباز ن ؾباالت اغبياة.للةجاح كا
أمهية الدراسة:-3  

األسةم.                                  كم انب ها ن االس قةار  األسةلةي ضيح أنبية   دة اغبياة *  
كللدكر ال م يبت  أف يلع س ن م الدة أألةايها ن ربقيق  األسةمي لية األسةة أبنبية االس قةار *

                                                                                          الصية الةف ية.
 

 ادلبحث األول: اودة احلياة األسرية -
 مفهوم اودة احلياة األسرية -
 مقومات اودة احلياة األسرية-
 أسس ربقيق اودة احلياة األسرية وأبعادها -
 
ل  ع ل ال ااث ف : Quality of Life (لغة): اودة احلياة: األسريةمفهوم اودة احلياة -4-1

 Positive)ك كلل  الةفا اإلهبايب (Health Psychologyن لل  نفا الصية (
Psychology مصشليا ل دكاف م قارألا ن اؼبع ك كنبا   دة اغبياة كن لية اغبياة كاالثةاف قب ا (

اود احلياة لدى ادلتقاعدين وادلسنُت وفق ادلقياس ادلئوي ( Quality of Lifeل  يةصبة لل صشلح األ ةيب 
 ).76دلنظمة الصحة العادلية، بشَت معمريه، ص

 : األسرية (اصطالحا)مفهوم اودة احلياة -
ف   دة اغبياة األسةلة ال زب لف ن مت انهتا ل    دة اياة الفةد كلتةها زب لف ن يةآياها إ       

فج دة اغبياة األسةلة ي علق لألسةة ألطتل  طشاليت (ألطتل آلي)ك كليا آل فةد للى ادا كم  مث فه  
إً أمةلك كرغ  م  اؼبفاهي  ذات الشاألع اعبدٌك ايث زب لف مضاميةس كدالل س م  فةد آلمة كم  ثقافة 
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ذل  لةدرج ملفس التث  م  اؼبضاما كالدالالت: آالقةالة كالةضا كال عادة كال  امي للغةا ا كاألم  
لدى مريضات السرطان وأثر   االاتماعيفاعلية برانمج إرشادي يف تنمية التواصل (الةف يك كيقدلة ال ات كربقيق ال ات 

كهي اإلا اس اإلهبايب حب   اغباؿ كاليت يدؿ للى اريفاع )، 11إبراهيم الفقي،ص أمال، على اودة احلياة األسرية
م   ايت رضا الفةد ل  ذايس كل  ايايس ألطتل لاـ كسعيس اؼب  اصل ل يقيق أهداؼ شخصية ذات قي ة 
كمع  للة  ة لس كاس غبلؽبا ن ربدلد م ار ايايسك كإقام س لعبلقات ا   الية إهباألية م  ادلة مع 

 كاالس  ةار فيها آ ا يةي   لإلا اس العاـ لل تيةة كال عادة كالش أنيةة الةف ية آلمةل ا
(Refernace values for the Quality of life inex in the general swedish population 
18 years of age, Gullberg, et al, p751) 

مقاأللة اا يا ات األسةة كسب ع ألضاؤها حبياهت    دة اغبياة األسةلة للى أهنا  "ابراك وآخرون"لعةؼ 
معان آأسةةك كام بلؾ الفةصة عب دة اغبياة األسةلة كهي: ال فالل األسةمك كاغبياة الي ميةك كاغبالة اؼبادلة 

العوامل األسرية ( اؼب ي ةة لل الدل ك االيااف االنفعاٌك ال يئة اؼبادلة كالصية اال   الية كال  اس (الرتاأل )
 ).17درسية واجملتمعية ادلنبئة وجودة احلياة لدى األطفال ذوي صعوابت التعلم دبحافظة بٍت سويف، فوقية وسعيد حسُت، صوادل

  دة اغبياة األسةلة يعين ن لية العبلقة اليت  Jean Ann Summers)يعرف اان ان مسربز (
 ذب ع ألا أفةاد األسةة أك العا لة كأتث ها للى اياة آل فةد

 (Milieu Familial et réussite scolaire , Jean Ann Summers , p.238). 
فيعةؼ   دة اغبياة األسةلة أبهنا " اغبا ة إً الرتاأل  الق م ألفةاد األسةة ) Smithمسيث (أما 

                                                                                                                  ).64، كرمة حبرة، صحياة التلميذ وعالقتها ابلتحصيل الدراسي اودة»(
يعةؼ ألضا أبهنا ن لية اغبياة األسةلة اؼب  قةةك اليت يض   سعادة أفةادها إلدراآه  أف اياهت  ذات 

  ل  طةلق ال  افق ألا الاك ا كقدرهت  للى مع ك كل  فة فيها اا يا اهت  اؼبخ لفةك كل يقق ذل
ال  اصل كم ا هة صع لت اغبياة معانك كقدرهت  للى الةجاح ن رلالة أألةا ه  ألدنيا نف يا كا   الياك فبا 

(اودة حياة ل فة الظةكؼ ال يئية اؼببل  ة ل ة ية قدرات كمهارات األطفاؿ إللداد  يل صالد لل ج  ع 
رة األم الكتشاف وتنمية الذكاءات ادلتعددة لدى األطفال يف سن ما قبل ادلدرسة، خضر منار عبد الرمحان األسرة وأتثَتها على قد

 )90دمحم، و مربوك أحالم عبد العظيم ، ص

 :األسريةمقومات اودة احلياة -2.4
إف مفهـ    دة اغبياة ن يب ىب لف م  شخص آلمة ا ب ما لةاه م  معال  يقيي  ايايسك ل ا ي  د 

                                      ن ربدلد مق مات   دة اغبياة: امل آث ة ي يت ل  
القدرة للى ال فت  كأم  القةارات.-1  
.القدرة للى ال يت -2  
الصية اعب  انية كالعقلية.-3  
األا اؿ اؼبعيطية كالعبلقات اال   الية.-4  
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القي  الثقافية كاغبضارلة.-اؼبع قدات الدلةية-5  
األكضاع اؼبالية كاالق صادلة كاليت لليها وبدد آل شخص ما ه  الطيي األه  للة  ة لس كال م -6

قلق الوالدة لدى األمهات يف اافظات اجلنوبية لقطاع غزة وعالقتها وجودة احلياة، ( وبقق سعاديس ن اغبياة اليت لعيطها
 ).45صاحل إمساعيل عبد هللا اذلمص، ص

 احلياة األسرية: أسس ربقيق اودة-3.4
لتي ي   اعب دة ن اغبياة األسةلة هبب أف لعةؼ آل فةد كا  ايس اذباه أسةيس كاجمل  ع كلؤدلهاك كم   

مث لشالب حبق قسك كهي مفهـ  ال يبت  اس يضاره أك يغي س لةدما نةلدك ألل الألد م  اؼبثاألةة كالصي ايف 
ألعض اػبش ات األساسية ن ه ا اجملاؿ كم   نصل إً م  غاان ككبقق ذل ك كل الدان ن ذل  األمة

 :  ه ه اػبش ات ما للي
أف لت ان األأل اف قدكة صاغبة لؤلسةة ن االارتاـ اؼب  ادؿك كلدـ ال عارض ن القةارات أماـ أواًل: 

األألةايك ألف لدـ ك  د ان جاـ ألا ال الدل  سي لد أتث ا سل يا للى سل آيات األألةاي دامل األسةة 
 .  كمار ها
: هبب أف ل  د ن األسةة اارتاـ الت   كالعشف للى الصغ ك فلؤلـ كاألب اق االارتاـ م  اثنياً 

ق ل أألةا ه  ؼبا ل  ل نس ن س يل اتما م شل ات اغبياة التةيبة لؤلسةةك كلليه  ال يلي للعشف اغبةاف 
                             كب  أطفاؽب  أثةاي قيامه  أل ا ب الرتألية كالةصح كاإلرشاد. 

: نطة ثقافة اغب ار ن األسةة كي ادؿ اآلراي ا ؿ األم ر اليت هت  األسةة أك أاد أفةادهاك كلدـ اثليناً 
فةض اآلرايك ألل ال  اد لغة اإلقةاع كألياف ك هات الةظة اؼبخ لفة ألغية ال ص ؿ إً قةالات ؾبدلة كيةضي 

                                                      صبيع أفةاد األسةة.                
: إلشاي ف ية لؤلألةاي دب ارسة ه ايهت  كاآ طاؼ م اه ه  كية ي هاك الف ن فبارسة يل  رابعاً 

                               .اؽب اايت يش لة لطخصياهت ك كمةيه  قدرا آ  ا م  الثقة كال عادة
كمةاق ة سل آياهت  ل  ألعد ايف  اإلهباأليةللثقة كيطجيعه  للى اؼب ادرة : إشعار األألةاي خامساً 

            لت طف ا ما ا ؽب  كلت    ا اػبيات اغبياييةك كلت ن ا لةاصة فاللة ن ؾب  عاهت  كاياهت .   
: يق ي  اؼبهاـ ن اؼبةاؿ مه ا آانت أل يشةك حبيث ل ع د أفةاد األسةة للى ركح ال عاكف سادساً 

                         كرب ل اؼب ؤكلية كلدـ االل  اد التلي للى اآللي لةد قيامه  لؼبهاـ األسةلة.   
: إف   دة اغبياة األسةلة ال يت  ل إال لل عادة يغ ة صبيع أفةاد األسةةك فبل وبـة اآللي سابعاً 

 أنف ه  أس ة أألةا ه  أك ألقية أفةاد األسةة.
 ة يل ية صبيع اؼب شل ات الت الية لؤلألةايك كهبب لعل  األألةاي أف لؤلسةة ليا م  اغبتاثمناً: 

 )01، ص2017(ادلطَتي، إمتانيات ؿبدكدة ي  شيع مبلؽبا يل ية اغبا ات الضةكرلة ألفةادها 
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 : األسريةابعاد اودة احلياة -4.4
 يبت  سبييا ثبلث أألعاد عب دة اغبياة:                                                              أ/ أبعاد اودة احلياة: 

كيط ل ه ه الفئة اعب انب اال   الية عب دة األفةاد كاليت ل فةها اجمل  ع اودة احلياة ادلوضوعية: -1
       م  م  لامات مادلة.                                                                              

 .             : كلقصد هبا مدل الةضا الطخصي لغبياةك كشع ر الفةد جب دة اغبياةاودة احلياة الذاتية-2
كسبثل اغبد اؼبثاٌ إلش اع اا ات الفةدك كاس شال س العيش أل  افق ركاي اودة احلياة الواودية: -3

االغتراب النفدي وجودة الحياة لدى األسرى المحررين المبعدين إلى القطاع غزة (كنف ي مع ذايس كؾب  عس 
    ).36صضمن صفقة وفاء األحرار، أسمهان نبهان العروقي، 

اددت مؤشةات   دة اغبياة ن دراسة أمةل آاآليت:و    
االة شع رلة ذبعل الفةد لةل نف س قادرا للى إش اع اا ايس اؼبخ لفة اإلحساس وجودة احلياة: -

الفشةلة كاؼبت   ةك كاالس   اع للظةكؼ ايشة ألسك كيقاس لادة للدر ة اليت وبصل لليها اؼب  جيب 
                                                                                                       .  دة اليت لعدها ال ااث فل  فقةات مقياس اإلا اس لعب

كي  دل ن شع ر الفةد للقلق كاالآ ئابك أك ال  افق مع اؼبةضك كالطع ر ادلؤشرات النفسية: -
                                                                                        لل عادة كالةضا. 

كي ضح م  مبلؿ العبلقات الطخصية كن لي هاك فضبل ل  فبارسة الفةد ادلؤشرات االاتماعية: -
                                                                 لؤلنطشة اال   الية كالرتفيهية.   

كي  ثل ألدر ة رضا الفةد ل  مهة س كا س ؽبا كالقدرة للى يةفي  مهاـ كظيف سك ادلهنية:  ادلؤشرات-
                                              كقدريسك كقدريس للى ال  افق مع كا  ات ل لس.  

كالةـ  : كي  ثل ن رضا الفةد ل  اال س الصيية كال عالش مع اآلالـك ادلؤشرات اجلسمية والبدنية-
اودة احلياة لدى أسر األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية دبراكز الًتبية اخلاصة ( كالطهية ن يةاكؿ الغ ايك كالقدرة اعبة ية

  ).19ص صالح،زللية اخلرطوم، عذبة 
ن  خلص إف ؾب  ع هايس اؼبؤشةات رب ل ن آةفها ق ة اإليباف اليت ل   ع ألس الفةدك آ ا أسل ألس ن    

اغبياة كمدل اس   الس لألل اؿ اليت لقـ  هبا كشع ره للةضا كال  افق كال عادةك كالظةكؼ ايشة ألس 
 .    دة اغبياةمعها فبا هبعل الفةد أك اؼبةاهق ل   ع ألقدر آ   كلاٌ م كيتيفس كيعالطس

 :ب/أبعاد اودة احلياة األسرية
يع ي   دة اغبياة األسةلة مفه مان م عدد األألعاد ظهة ن ال ة ات األم ة ماصة ن ال الايت اؼب يدة  

  دة اغبياة  "ابرك وآخرون"قد صةف ك األمةلتيةك مةآاان أك مه  ان لألسة اليت لدلها أفةاد معاقاك 
 األسةلة إً أرألع أألعاد أساسية هي:                                                 
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ال فالل األسةمك ال الدلةك اغبالة اؼبادلة اؼب ي ةة لل الدل ك ال عادة االنفعاليةك كن نفا ال ياؽ لضيف 
 ألعدل  ر ي ا نبا: ) إً أف أألعاد   دة اغبياة األسةلة يبت  أف يصةف إParkًابرك (

:   انب أك ؾباالت فةدلة كي  ثل ن ال عادة االنفعاليةك ال يئة اؼبادلةك ال عادة اال   اليةك البعد األول
                                       الصية اإلن ا يةك كاؼبقاكمة كأساليب اؼب ا هة. 

ن: ال فالل األسةمك اغبياة الي ميةك ال الدلة اغبالة  : فه  اعب انب أك اجملاالت األسةلة كي  ثلالبعد اليناين
 ).65حبرة كرمة ، ص ، اودة حياة التلميذ وعالقتها ابلتحصيل الدراسي( اؼبادلة اؼب ي ةة

 
كمةس يةل ال ااث اف اف دكر آل افةاد االسةة اف وبافظ ا للى آياهن  ربقيقان للغاايت ال امية م  كرا ها     

اس قةارها للفةد كاجمل  عك كل يقيق ذل  هبب للى آل فةد م  افةادها اف لت ف للى أليةة لل ا  ات 
اآ ل ك سك فاالب ه  اؼبعيل  كاؼب ؤكليات اؼب  قعة كهبب اف لت ن ا قادرل  للى القياـ لل اؽب  للى

كاؼباكد الة ي ي للعا لة كم خ  القةارات كاف ل فة آل الظةكؼ اؼبادلة م  ست  كمأكل كلبلفةاد دامل 
االسةة كآ ا اعبانب اؼبعة م م  ام  كط أنيةةك اما االـ فيق صة دكرها للى القياـ ألتل ال ا  ات اؼبةالية 

 اـ للاكج كيل ية م شل ايس كاغبةص للى االيااف دامل االسةة كيةألية األطفاؿ كالةلالة كالعشف كااله 
كاغبفاظ للى اس قةارهاك اما األألةاي فيت   دكره  ن الشالة ال الدلة كا   معامل ه  كاغبةص للى  

                                                                                      آ ب رضاه  كيل ية أكامةه .
                                                                                

 ادلبحث اليناين: االستقرار االسري
مفهوم االستقرار االسري-  
أسس االستقرار االسري -  
العوامل ادلؤثرة يف االستقرار االسري -  

 
 :األسريمفهوم االستقرار -1.4

 (لغة): األسريمفهوم االستقرار 
االس قةار لغة: م  القة كالقةار ن اؼبتافك كاؼب  قة أم اؼبتاف ال م ال لي جاكز.  :االس قةار األسةم

 ).63(لسان العرب، ابن منظور، ص
 ادلفهوم االصطالحي: 

ه  العبلقة القا  ة للى ديبقةاطية ال عامل ككض ح األدكار كأتآيد قي  ال عاكف  األسةماالس قةار     
كاؼبطارآة كاآ  اب الاك ا صفة ال تيف كاؼببل  ة ن لبلق ه ا مع ألعضه ا ال عض كرب ل آل مةه ا 
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ال فالل كال تيف مع اؼبؤثةات  إًاؼبطتبلت لإلضافة  أكلةد ال عةض للصعاب  أككقت الطدة  لؤلمة
                                                                                           )100ص ،نورة الزهراينالعالقة األسرية بُت النظرية والتطبيق، (م  قةة  أسةلةػبار ية دبا يبهد غبياة ا

ه  ايفاؽ الاك ا للى ـب لف اؼب ض لات ن لبلق ه ا الاك ية كه  ؿبصلة لش يعة ال فالبلت اؼب  ادلة 
 كأسةيسكاارتامس ه   اآلمةألا الاك ا ن   انب م ة لة مةها ال ع   ل  اؼبطالة ال  دانية للشةؼ 

س أليةه ا ن القي  كاألفتار اغبةص للى اس  ةار العبلقة معس فضبلن ل  مقدار ال طاأل كإألدايكالثقة فيس 
سناء سيكولواية األسرة، ( األسةةمياانية  إنفاؽ كأك سكالعادات كمدل االيفاؽ ا ؿ أساليب يةطئة األطفاؿ 

                             ).58سليمان، ص
ك كه  ن يجة ط يعية األسةةلنس الة يجة اإلهباألية لل فالل ال لي  ألا اطةاؼ : "حقي وأبو سكينة"تعرفه 

ك كاف االس قةار األسةة أفةادعبهد ل  لس صبيع األطةاؼ لتي ي يدد الق الد ال لي ة لل عامل اؼب  ادؿ ألا 
ألا الاك ا لعين ال يةر الة يب م  الصةاع كااليفاؽ الة يب للى اؼب ض لات اؼب علقة حبياهت ا اؼبطرتآة 

ه  م   ل  األسةمخ لفة كي ادؿ الع اطفك كاالس قةار اؼب األسةلةكاألنطشة  األل اؿكاؼبطارآة ن 
كاادةك كقدرهت  للى ال تيف  أسةةال ل  لعيط ف دامل  األفةادالعبلقات اال   الية كالرتاأل  ألا 

كال عامل مع ـب لف األكضاع اال   الية كما لةي   هبا م  أكضاع اق صادلة كصيية كيةأل لة كنف ية 
يبثل العبلقة الاك ية ال لي ة اليت ربظى ألقدر لاؿ م  ال خشي  ال الي  األسةمكمعيطيةك كاالس قةار 

كال م يةالي فيس الفةدلة كال تامل ن أداي األدكار ل يدلد آيفية رب ل اؼب ؤكليات كال ا  ات كمدل  
دلنزل وعالقته (اذبا  رابت األسر ضلو أتثيث وتنسيق ا القدرة للى م ا ه ها مع مةالاة الديبقةاطية كاؼبةكنة كال تيف

                                            ) 956ابالستقرار األسري، نيبال فيصل عبد احلميد دمحم عطية،ص
 األسةة أفةاديقـ  للى ال فالل الدا   ألا  أسةلةل ارة ل  لبلقة  األسةماالس قةار فبا س ق نةل أف 

صبيعانك كاليت هتيأ لؤلألةاي اغبياة اال   الية كالثقافية كاالق صادلة كالدلةية البلزمة إلش اع اا يا اهت  ن 
ن إدارة  األسةة أفةادمةاال الة   اؼبخ لفة كي    ه ه العبلقة أل يادة ا ة كالديبقةاطية كال عاكف ألا 

                                                                          . األسةةأآي قدر م  ال  اس  كال قارب دامل  ك فبا لدل  العبلقات اإلن انية كوبققاألسةلةشؤكهن  
 : األسريخصااص االستقرار -2.5

 ؾب  لة م  الةقاط كهي: األسةمم  مصا ص االس قةار  إف
در ة م  اؼبةكنة ي  ح ؽبا لل تيف مع اؼب غ ات اليت قد ربدث ن اجمل  ع اػبار ي  األسةةاآ  اب -

 .                                لل  ارها  اي م  اجمل  ع األسةةكلت ف ؽبا كطأ للى 
الفةدلة كال تامل ن أداي األدكار ل يدلد آيفية رب ل اؼب ؤكليات كال ا  ات كمدة القدرة للى -

                                                                                                         كربقيق اؼبةكنة كال تيف. األزمات أماـآي ن  شيع الص  د   األسةة ها مع ديبقةاطية ال عامل ن م ا ه
لعةضه  ه ا للخشة  أف لي  دكف يؤدم كا  ات اي لة ألفةادها ايث سبده  لؼبأكل اؼبةلح كالغ اي ال-
 هبلب ؽب  أم قلق. أك
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 األسري(سيكولواية التوافق . لة   مب  سلي  أفللى  أطفاؽبايغةس فيه  اب اػب  كالتةامة أص ح ل الد -
 ).50واالستقرار، شادية التل، ص

 : األسريأسس االستقرار -3.5
 كم  قةةم  ازنة  أسةةاألسةم أييت م  مبلؿ ؾب  لة م  الشةؽ يض   ل  مف اح  االس قةار يقيق ف

األسةة اؼب  قةة هي أفضل أليئة للة   الصيي للشفلك ل ل  هبب أف ي فة ؽب  أليئة صيية كأمةة. 
 الي ميةاياهت   للىاألطفاؿ أتث  سليب  للىمص صان أبف أاد اؼبطاآل الطا عة لةد األسة اليـ  كيؤثة 

اياهت  كيفاق  اؼبطاآل ألا األطفاؿ  للىال يشةة  كصع ألة اإل هادفهي هتدد اياة األطفاؿ كي  ب ؽب  
األسةم ألشةؽ  االس قةار ل يقيق ا  يةل ل ك آانت هةاؾ ضةكرة  الدراسي.كال الدل  كضةر ال يصيل 
                                                                                        .ألاكاج م  قة كسعيد لبلس   اعفعالة يعةؼ لليها معاان 

 أفةادهالتي ل    لؤلسةة القياـ أل ظا فها كأتدلة دكرها آ ؤس ة ا   الية كلتي ربقق االس قةار ل  ك 
                         ي  فة ؽبا ؾب  لة م  األسا اليت ال غ  لةها مةها:  أفالألد 

لقصد هبا اآ  اب الاك ا ألصفة ال تيف ألعد زكا ه ا فق  كاً إمتانية يت ل  لبلقة : ةءمادلال-1
                           شخصية سهلة ألا الاك ا كه ا لعشي الفةصة كيبهد غبياة م  قةة.

أفعاؿ مل  سة ن  إً: يع  د للى إمتانية الاك ا للى يةصبة مظاهة اؼببل  ة القدرة وادلهارة-2
ن  األسةةا   الصةاع كال اؼبطاآل اليت يعرتض  إًق س لألمةل ك ماصة ن اؼب اقف اليت رب اج لبل

                                                                            اياهتا.
                                                                                                       لةد الصعاب اليت ي ا هس. أككقت الطدة كاؼبةض  اآلمةل : لقصد ألس القدرة للى رب ل اجلهد-3
ال يعيش دبعاؿ ل  اؼبث ات اػبار ية ل ل  فاف اؼب الدات اػبار ية ي ه  ن  األسةة إفاالعالة: -4

(آبل  األسةةب دكران هاما ن اياة كاألصدقاي كاؼبؤس ات اػبار ية يلع كاألقارب األسةةاس قةار اياة 
                   )                                                                                                                            50، صمراع نفسه. (األسةمم  الاك ا) كن يدلي  دكرنبا ن االس قةار 

 اغبق ؽ.م الدة األألةاي للى الي كأداي -5
 ال عد ل  آثةة اللـ  كالرتآيا للى ال طجيع كاغب افا الشي ة.-6
 هللا.الدلاي فدلاي ال الدل  م  جاب إف شاي -7
 ال  س  كاالل داؿ ن الرتألية.-8
 العدؿ ن اؼبعاملة.-9

 القدكة اغب ةة م  ال الدل .-10
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 :األسريالعوامل ادلؤثرة على االستقرار -4.5
ي  ثل الع امل االق صادلة ن اغباالت اليت يقل فيها اؼب ارد االق صادلة حبيث ال عومل اقتصادية: .1.5

كربدلد  اإلنفاؽاؼبخ لفة لدـ ال  افق ألا الاك ا للى أسل ب  اإلنفاؽيت ف مبل  ة ؼب ا هة   انب 
ن اؼبةاؿ كلت ف  اإلنفاؽك آاف لت ف الاكج ه  اؼب ؤكؿ ل  سةةاألاؼب ؤكؿ م  م صةؼ ن م ارد 

                                                                           .  األسةةكيص ح اؼبطتلة معقدة لةدما لةعدـ الدمل أل  ب مةض رب  اإلنفاؽخبيل ن  أكم ةؼ 
                                                                                     ومن بُت هاته العوامل ما يلي:

ؼبا لت ف ؽبا أتث  م اشة للى اياة آل فةد م   األسةة: اؼبطاآل االق صادلة ن ادلشاكل االقتصادية-
ن ادكث ف ارؽ كفج ات ألا ط قات اجمل  ع آ ا قد ربدث مطاآل  األسةةفقد ل  ب دمل  أفةادها
أل يي الدمل اؼبةخفض  أكك أهلس أك اي مةس للى أهلها  أكالاكج مةي ها آلية  أكالاك ة  أنفقتإذا 

األسرة (مطاآل كشجار م   ة كلدـ ال فاه  ألا الاك ا  إًحبيث لفقد لاكج اارتامس لةف س فبا لؤدم 

                                                           .)120امحد حيي، صوالبيئة، 
 إً: فبا هبعلها ألعدـ اا  ها اؼبادلة لاك ها كلةدما ربدث مبلفات قد يؤدم استقالل ادلرأة ماداي-

ؽبا ل  أدكارها  إقصايالف ن ذل   األسةةاالنفصاؿك فع ل اؼبةأة م  اؼبطتبلت األساسية اليت هتدد 
لش يعية آاك ة كآأـ ألألةا ها ي  ت  م  القياـ دب ؤكلياهتا ا أفك ف   الع   األم مةاألساسية كهي 

                                                                         )78امحد الكندري، صالقياس النفسي، (
سل آه  كانفعاالهت  كآل ما  كأمباطزب لف الةاس ن شخصياهت  كمصا صه  عوامل شخصية: - 2.5

                                                                       يبياه  آأشخاص كي  ثل ن:
الاكاج يتامل ألا شخصي ا نبا الاكج  إف: اآلخرزلاولة طمس معامل ومسات شخصية الطرف -

أل يشةة اادل الطخصي اك كه ه ال يشةة ل  ي    إالالاكاج ل  لةجح  أفكالاك ة كلت  ال عض لظ  
                                                                                                                                    )321ص مسيحة توفيق، سيكولواية ادلشكالت األسرية(كظبات الطخصية األمةل دبي ر معاي  إال
كيعةضها ل عض اؼبطاآل ف ةقلب ألا لةاصةها وتعارض االذباهات:  األسرةتصادم ادلواقف داخل -

لليس  ما آانت إً إلادهتاشقاي كلضشةب نظامها كيةق   كادهتا كلصعب ألعد ذل   إً األسةةسعادة 
                                                                                    )29مصطفى اخلشاب، صدراسات يف علم االاتماع العاالي، (

ن اغبياة  اآلمةآبلنبا دكره كدكر الشةؼ   أكل ص ر الاك اف  أاياان: الزواُت مبدأ ادلشاركة إمهال-
 أفشةلتس لليس  أفلفةض يص ره ه ا للى شةلتس كل  قع م  مبلؿ ه ا ال ص ر  أفالاك ية كوباكؿ 

رب ل اؼب ؤكلية لؤدم دكره آ ا لةاه ه ك كم  ظبات الاكاج األساسية اؼبطارآة ن ازباذ القةارات ن 
ؼب دأ اؼبطارآة فه ا لعين ف ح  أادنبا أككاؼبطارآة ن االه  اماتك ففي االة لدـ اس عداد الاك ا 

                             )                                                          80مراع نفسه ، ص( ال ادة م  اناية كالدلت اي رلة م  اناية أمةل أكال اب لل طتبلت االنعاالية 
 آبلنبا لق  ؿ م دأ ال ةازؿ.  أكاس  عاد أاد الاك ا  -
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 عوامل ااتماعية:- 3.5
االضشةالت ألا ال الدل   أكاال   الية ن الةاالات ن العبلقات الاك ية  األسةةي  ثل مطتبلت  

 .كاألألةاي
مةالة يبة هبا  أهناالاك اف لليياة الاك ية للى  أادقد لةظة عدم اجلدية يف النظر للحياة الزواية: -

 كليا اياة آاملة ي دأ للاكاج كية هي لن هاي ل ة الفةد. اإلن اف
كماصة لةدما  كاألألةايم  اإللي  أك: هي مطتبلت اليت ربدث ألا الطةلتا األسرةمشكالت -

 ).200شادية التل، صسيكولواية التوافق األسري واالستقرار، ( لت ن ف األألةاي ن س  الط اب
: ماصة ن اؼب ا ل اؼب علقة لل لشة كرب ل اؼب ؤكلية م  انعدام التفاهم وتوقف التفاعل بُت الزواُت-

ة الةااية االق صادلة كاؼب ادئ العامة ن يةألية األألةايك كالرتاؼ الة ل ألدكر اؼبةأة ن القياـ لألل اؿ اؼبةالي
 إاداث إًكاافظة للى األألةاي كرلال ه  كإذا انعدـ ه ا االلرتاؼ اؼب  ادؿ لدكر آل م  الاك ا لؤدم 

خَتي مجيلي وبدران بن ادلمارسة ادلهنية يف رلال األسرة، (الفج ة فبا لصعب إهباد قة ات ايصالية ؼب ا هة اؼبطتلة 
 )                             70عبد ، ص

لت ف الفةؽ ن ال   ألا الاك ا آ  ا فبا قد لؤدم إً ادكث ناالات بُت الزواُت:  فرق السن-
 لةيفة دامل األسةة. 

: غياب األب ل  اؼبةاؿ أل  ب الع ل أك اؽبجةة م  ا ل رب ا األا اؿ اؼبعيطية لؤلسةة غياب األب-
                              )  29(القضااي الًتبوية واألسرية، حصة ادلالك، صل  ب مطاآل أسةلة صبا 

كما ل صل ألس م  مطتبلت يؤدم إً ال  ية ن ؿبي  األسةة مثل إف يعدد الاك ات  تعدد الزواات:-
(ادلمارسة ادلهنية يف  لدـ العدؿ ن معاملة الاك ات أك يفضيل كلد للى األمة كلدـ ال فاي دبشالب األسةة

 )                                                                  48رلال األسرة، خَتي اجلميلي، ص
 أكالقلق  أكالطع ر ألعدـ الةااة الةف ية آال عةض غبالة االآ ئاب  إف: عوامل نفسية- 4.5

                                         ال س اس ذبعل الفةد ن االة ضيق يظهة ن الع امل ال الية:
أن اع م  الصةالات كاػببلفات  إًاليت يع ؽ ال فاه  كيؤدم بعض الصعوابت:  األسرةاعًتاض -

 إًزمات يؤدم ادكث أ إًكسباستها كيؤدم  األسةةفرتات م  ال  ية فبا لؤثة للى كادة  يع يقها
 ).                                                  89اندية أبو سكينة، ص األسرية،(العالقة يصدع آياهنا 

ل دأ الصةاع أليةه ا  اآلمة: لةدما لعاُ آل م  الاك ا م  الطع ر للتةاهية للشةؼ صراع الزواُت-
كآ ل  ال ل ية كالبلم االة هي شع ر أاد  األسةة أفةادكن يجة ذل  ية   مطالة اليأس كاإلا اط ألا 

                                           .األسةةآبلنبا اذباه   أكالاك ا 
دبطتلة نف ية  أكدبةض  األسةة أفةاد أادكهي مطتبلت ربدث ن يجة إلصاألة مشكالت نفسية: -

    )                                                                                                                            60القرين وسهَت عبد احلفيظ، صدمحم العالقات األسرية، (كآ ا يتةار اػببلفات ل صالد الطع ر لل  ية كالقلق 
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 عوامل صحية: - 5.5
كقد ي  ثل الع امل الصيية ن مصا ص    ية م ركثة أك اليت طةأت أل  ب إصاألة أليئية أك ضعف 
ال يئة أك فقداف إادل اغب اس أك ك  د العاهات اليت يع ؽ ال  اصل اغب ي كاألمةاض اليت يقلل م  

 فةص ال  افق ال  م كيظهة ه ه الع امل ن:                                   
لةي   الاكاج ألصية الاكج كالاك ةك فالصية اعبيدة لدل الاكج ي الد للى ربقيق صحية:  مشكالت-

ال عادةك إً أف ألعض األمةاض اليت يظهة قد يؤدم إً لدـ االس قةار دامل األسةة آظه ر مةض 
                                                                                          )             38(االستقرار الزوااي، عصام منر، ص مام  الاد الاك ا أك العق  أك العجا اعبة ي

: إف للعق  ياثر ضارة للى اغبياة األسةلة فقد لؤدم لدـ إقباب األطفاؿ إً مشكلة عدم اإلصلاب-
مراع نفسه، (انفصاؿ الةاألشة الاك يةك الف ذل  لؤثة للى اغبالة الةف ية لتبل الاك ا للدر ة األًك 

                                                                                               )87ص
 :األسريعلى االستقرار  األسريةأثر اودة احلياة -6
يطتل اؽبيتل األساسي لبلس قةار اؼب   ة لل ج  عاتك ل ا ؽبا أتث  آ   ن اياة كمب   األسةة أفدبا 

اؼبةاهق الفتةم كالرتأل مك فاعب  ال ا د ن األسةة لس دمل آ  ك إذ م  شأنس أف ل الده للى ال غلب 
 .ايايسللى الصع لت اليت ي ا هسك كيعشيس دافعان ق اي اكلة رب ا   دة 

 (The development of family quality of life concepts and measures P. S. 
Samuel et al, p.4).( 

وب اج الشفل لتي لة   ألص رة م ةاغ ة إً    أسةم م  قة ي  د فيس ا ة كاألمافك كيت ف العبلقات 
إش اع  األسةلة للى االة ا ةةك ايث لت ف ال الداف قادراف للى فه  اا ات أألةا ه  كالع ل للى

ه ا اعب   ن لةأل ف ه ه اغبا اتك كلت  ألشةلقة مق  لة كن ادكد مصلية األألةايك فاألطفاؿ ال ل 
 ال الدل  ألا اإلهباألية يعد العبلقة مطاآلك إذ دكف الدراسية اياهت  ل األع ف كاؽبدكي الةظاـ م  اغب ي 
 لؤلسةة العاطفي اعب  أف إً الدراساتيط   الشفلك إذ شخصية ن كاؼبؤثةة اؼبه ة الع امل م  كالشفل
ل  ده ال ق ل كال  امح كاؼب دةك كاغبب الثقة اؼبطارآة كال عاكف كالديبقةاطية ...اىك لعد م  أه   ال م

الع امل اؼبؤثةة إهبالن ن يت ل  شخصية األألةاي كمب ه  الةف ي كاال   الي كأساليب يتيفه ك آ ا أف 
كاؼب ا ل اليت هت  األسةة للى كب  لاـ كهت ه  للى كب  ماصك يؤثة ن مطارآة األألةاي ن القةارات 

ال تيف اال   الي لؤلألةاي إذ لص ي ف أآثة إهباألية ن يعامله  مع اآلمةل ك كأآثة م اظ ة كال  ادلة 
 .).337(التنشئة االاتماعية للطفل ،عمر امحد مهشري، ص  للى الةفاك كال   ع للصية الةف ية

العبلقات ألا ال الدل  للى شخصية األألةايك فتل ا آانت العبلقة ألا ال الدل  طي ة كيةعتا أثة 
ل  دها اغبب كاالن جاـ كال عاكف أدل ذل  إً    أسةم ل الد للى مب  شخصية الشفل اؼب انة 
 ال  لةك أما اػببلفات كال طاا  أليةه اك كماصة لةدما لطعة هبا الشفل ف ع ي م  الع امل اؼبؤدلة إً
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مب ه مب ان نف يان غ  سلي ك كاعب  األسةم ال م يطيع فيس اػببلفات كاؼبطااةات ىب لف ل  اعب  ال م 
يطيع فيس ا ة كال عاطفك آ ا ي  ب اػببلفات ألا ال الدل  ادكث صةاعو نف يو للشفل لهدد إش اع 

لؤدم إً أف ل ل  اا ايس إً اغبب كاألم  الةف ي كاالن  ايك كما وبدث لس م  ي ية نف ي قد 
سل آان مضشةلنك ألضان يؤثة ن ع العبلقة ألا ال الدل  كطةلقة يعامله ا مع األألةايك فعةدما لةطأ الشفل ن 
   مط ع لغببك كالثقة ل ي ؿ لةد مب ه إً شخص ل  شيع الطع ر لغببك كأف لثق ن غ ه ألنس 

ش اع اا ايس الةف ية آالطع ر لألم  نطأ ن    م  الثقة مع ال الدل ك آ ا ل الد ذل  للى إ
 ).5عبد ادلقصود، وشند مسَتة ،  ص أماين، األسرية(مقياس اودة احلياة كاإلا اس ألقي  س 

الن جاـ أفةاد األسةة أثة آ   للى يةطئة اؼبةاهقك فإذا آاف األألةاي لعيط ف ن أسةة ل  د فيها    
يعاُك ألعيد ل  اػببلفات كاؼبطااةات لت ف هةا أآثة اس قةارا كأألعد ل  االكبةاؼ كال أث ك كؽب ا فقد 

مةعدمة ال  اس   %) م  ااالت اعبة ح ربصل ن أسة ضعيفة أك70دلت ألعض الدراسات للى أف (
 ).152نعيسة، صاودة احلياة لدى طلبة اامعة دمشق، رغداء على (
 كأكضيت  (Bronzaft, A. 1996ن دراسة ؽبا أف اؼبعاملة اعبيدة كيت ل  لبلقات        (

إهباألية مع األألةايك كيت ل  لبلقات أسةلة ضبي ةك آاف ؽبا أآي األثة للى اإلقباز األآاديبي لؤلألةايك 
 ).6(عبد ادلقصود وشند، مراع نفسه، ص ع ر ألقي ة ال اتكالط

ايث أآدت التث  م  الدراسات أف ن لية العبلقات اال   الية اؼب  ادلة دامل األسةة ماصة 
العبلقات ألا اآللي كاألألةاي اؼبةاهقاك يع ي لامبل ر ي يان ن ربدلد م   ل   دة اغبياةك فقد ملصت 

إً أف يقدلة األداي ال ظيفي األسةم ه  ادد الة ي ي عب دة اغبياةك آ ا ) 1997(شيكن ا ج دراسة 
أهنا ي صلت ل   د اري اطات دالة ألا األداي األسةم ال ظيفي كال  افق الةف ي اال   اليك ماصة 

ةاهق آ ا ربقق العبلقة اإلهباألية ألا ال الدل  كاؼب).73نفسه،ص. ع(كرمة حبرة، مراالصية الةف ية اإلهباألية 
شع ره للتفاية كال ف ؽك كي هل ل لية االن قاؿ الةا ح م  مةالة الشف لة إً مةالة اؼبةاهقة دكف 

عبد ادلقصود، وشند مسَتة ،  أماين اودة احلياة األسرية وعالقتها بفاعلية الذات لدى عينة من األبناء ادلراهقُت،( اضشةالت
 ).514ص

أة اؽبدؼ األظبى كب  م  ق ل أفضل لؤلسةة اليت يعد اؼبؤس ة الرتأل لة كلعد االه  اـ جب دة اغبياة لدل اؼبة 
ال يت ف هةاؾ أسةةك   كألدن نباكاال   الية األه ك كهي اغبض  الدافئك كاؼببلذ األم  لؤلطفاؿ كالاكج 

ف كألغياهبا يف قد معاُ اغببك اغبةافك الدؼي كالةلالة فهي اليت ي ي ل العبي األآي ن الةلالةك ل ا فإ
يعةضها ألم ن ع م  االضشةالت الةف ية كالعص يةك كاعب دلة لها التياف األسةمك كألةيانس أبآ لسك إذ 
يت ف لا اة ل  ا   إدارة ألي ها كرلالة زك ها كأطفاؽباك فبا لةعتا للى األسةة ألةم هاك كم  هةا فاف 

ك كااله  اـ هبا أمة ن إهباأليةثة االه  اـ جب دة اغبياة لل ةأة ن اؼبقاـ األكؿ كاغبةص للى أف يت ف أآ
غالة األنبية ل  تةها م  اس غبلؿ طاقاهتاك كإمتانياهتا فبا لةعتا ل  رضاهاك إا اسها لل عادة 
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(التغَتات كالةغ ة ن اغبياةك كزايدة فاللي ها كه ا لعد م  أه  اؼبؤشةات الدالة للى االس قةار األسةم 
لطمث وعالقتها وجودة احلياة لدى عينة من النساء الفلسطينيات، أبو غايل، وأبو مصطفى، والنفسية ادلرتبطة ابنقطاع ا اجلسمية

 ).34ص
ه  الشةلقة اليت ل   م  مبلؽبا ال  ادؿ الطف م كالغ  شف م ألا أفةاد األسةةك كه   فااليصاؿ األسةم

كلت  ألضان االس  اع القدرة للى االن  اه دبا لفتة كلطعة ألس اآلمةكفك أم االيصاؿ ليا فق  ال يدث 
ؼبا لق لس اآلمةكفك فال  اصل األسةم ألت نس االيصاؿ ال م لت ف ألا طةفا (الاك ا) أك لدة أطةاؼ 
(ال الدل  كاألألةاي) كال م ل خ  أشتاالن ي اصليةك آاغب ار ال طاكر كال فاه ك كاإلقةاع كال  افقك كااليفاؽ 

ن أهبى ص ره ذل  ال  اد ألا األفةاد كال فالل ايف لص ي ا كال عاكف ال   يس كاؼب الدةك كلعين ال  اصل 
أصياب لغة كاادة كمفاهي  م ادة أك للى األقل مفاهي  م قارألةك كلع ي االيصاؿ الفعاؿ أاد 
مؤشةات   دة اياة األسةة كمؤشة لؤلسةة الق لةك كلقد أث  ت الدراسات أف االيصاؿ ه  أاد الل ةات 

ةك كااليصاؿ دامل األسةة يبت  أفةاد األسةة م  ال ع   ل  اا اهت  األساسية للعبلقات األسةل
كرغ اهت ك كانطغاالهت  ل عضه  ال عضك فااليصاؿ اؼبف  ح ىبلق   ان ل  ح ألفةاد األسةة لل ع   ل  

 ديةاألسرة اناالتصال األسري ودور  يف تفعيل العالقات داخل ( ام بلفاهت  كألضان ا ه  كإلجاهب  ل عضه  ال عض
 ).14بوشاللق، ص.

اؼب اندة ي  ثل ن اغبص ؿ للى  إف) 1994لةل "دمحم ؿبةكس الطةاكم" ك" دمحم ال يد ل د الةضباف"(و
كالطع ر لألماف الةف ي ل   د الفةد أليةه ك كانس ؿبل ثق ه  كاارتامه ك  األسةةالع ف كاؼب الدة م  ق ل 

ةس االل  اد لليه  كالثقة هب  كاللج ي اليه  لةد ذم أنبية ن ايايس سبت أشخاصكادراؾ الفةد ل   د 
كاؼب دة كاغببك كمب  مطالة الصداقةك  األم لؤلألةاي ن ي ف   األسةلةاغبا ةك كيظهة أنبية اؼب اندة 

مصدر اغبب كالصية الشي ة كاؼبطالة الصادقة ن م اقف ال ةاي كالضةايك ففي ال ةاي  األسةلةفاغبياة 
فياداد فةاان كسةكرانك كن الضةاي ل اس نس كىبفف ف لةس فياداد صيان كرب بلن ك فبا  ةااسأفالفةد  األسةةيطارؾ 

كظيفة أساسية ن ية ية الصية الةف ية كن ال قالة م  االكبةافات الةف ية  األسةلةهبعل اؼب اندة 
 ).21لدى عينة من التالميذ ادلراهقُت، رانيا دمحم علي يوسف، ص األسريةدلقياس اودة احلياة  ةالسيكو مًتياخلصااص (

 توصيات: -
إلداد ألةامج إرشادلة م  طةؼ ـب صا ي علق لألسةة اليت ي عالش مع ظاهةة لدـ االس قةار األسةم -

 كذل  هبدؼ ربقيق م   ل مةيفع م  االس قةار كال  اس  األسةم 
كم انب ها ن زايدة االس قةار  األسةلةألنبية   دة اغبياة  األسةة أفةادكآل  األكليايؿباكلة لفت االن  اه -

                                                             األسةم كذل  م  مبلؿ األايـ الدراسية اليت يةظ ها ـب لف اعب عيات كاؼبةاآا.                                                     
                                                                  دل ة ال ااثا اؼب خصصا ن ؾباؿ األسةة االه  اـ للقضااي اليت ي علق هب ه األم ة.                                            -
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ضةكرة ي لية لؼبق لا كاؼبق بلت للى الاكاج ألعقد ألةامج ي لية كدكرات م  مبلؿ اعب عياتك كسا ل -  
م  مبللس ل عل  التث  م   ي األسةة كال مألضا ال فالل معاإللبلـ اؼبخ لفة ألنبية االس قةار األسةم ك 

 ال ل آية ال لي ة. طاألمبا
 العبلقة األسةلة.متانس كالع ل للى إلقاؼ يده ره  أم ليال  اصل ألا الاك ا الع ل للى إثةاي -
كضع ألةامج إرشادلة للة اي العامبلت اؼب اك ات ؼب الدهت  للى ال تيف كي هيل ل لية ال  افق -

 الاكا ي ؽب  
 

  :اخلاسبة
 األسةةال ةطئة اال   الية اعبيدة كال لي ة اليت يفةض للى ن م اـ حبثةا ه ا نط  إً أف       

ماصة األألةاي دبعاُ  األسةةمد ألضاي ك ك االطبلع دبه  ها ن الرتألية كيعهد لؤلألةاي الةلالة اال   الية
يتيف األألةاي مع  إًاغبةاف كاالارتاـ لؤلمةل  كمعةفة اغبق ؽ كال ا  ات ن اجمل  عك كه ا ألدكره لؤدم 

هتيئة األسةة للى أف يت ف ؿبي  اال   الي اؼبةاسب ل ة ية ال م لعيط ف فيسك فبا ل  دلي اجمل  ع 
قدرات األألةاي الطخصية ل  طةلق شع ره لغب الة كالق  ؿ اال   اليك كمةس قبد أنس أص ح م  
الضةكرم أف نلق  أألةايان كأفةاد اجمل  ع ل  مان مفاهي  كمفاييح اعب دة ن اغبياة األسةلةك كإهنا لي ت ن 

ل ضع ال ظيفيك ألل ألضا ن آيفية ربقيق   دة اغبياة ن ـب لف ص رها كأشتاؽبا كؾباالهتا ربقيق الثةكة كا
األسةلة م  مبلؿ االه  اـ أل يقيق ال  ازف ألا اعب انب اعب  ية كالعقلية كاال   الية كالع ل للى 

فتار ية ية قدرات كمهارات كمفاييح الةجاح ن اغبياة األسةلة كال غلب للى مطتبلهتا كغةس األ
كاؼبطالة اإلهباأليةك فاالس قةار األسةم ليا ل لية مصادفة أك لط ا ية كلتةها شبةة سل ؾ قصدم 
كل دمك لصدر ل  آل زكج لهدؼ إً إسعاد الاكج األمةك فاالس قةار شع ر لرتيب للى األل اؿ 

ةؼ اآلمة كأل الس ك اليت لقـ  هبا آبل الاك اك كللى ادراؾ آبل مةه ا للدكافع اليت يقف كراي سل ؾ الش
فه  ل لد شع ر للةااة الةف ية كاالط ئةاف لدل الاك ا ك فاذا أدل اآللي  ما لليه  م  كا  ات 
أسةلة ن يةألية األألةاي كمةالاة الاك اف كادت األمهات ما لليه  م  م ؤكلية رلالة األألةاي كآ ا طالة 

رتاـ فاف األسةة س ةع  لعب دة غبياة أفةادها كمةس الاكجك كادل األألةاي ما لليه   م  كا ب الشالة كاالا
 لس قةارها كاس  ةارها .   س ةع  
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 :مرااع
أ. أل كت: دار الت ب اعباي -1ك طلسان العرب). 1993األ  مةظ رك أيب الفضل صباؿ الدل . (

 العل ية.
  د اغبياة لدل اؼب قالدل  كاؼب ةا كفق اؼبقياس اؼبئ م ؼبةظ ة الصية العاؼبية حبث ميداُ للى -1

ك اجمللة العربية للعلوم النفسية).  امعة اغباج ػبضة ليةةك 2015ليةات  اا ةلةك مع ةلسك ألط . (
                                                                         ).46العدد(

الع امل األسةلة كاؼبدرسية كاجمل  عية اؼبة ئة جب دة اغبياة لدل األطفاؿ ذكم صع لت ال عل  دبيافظة -2 
). اؼبؤسبة العل ي الةاألع 2006ألين س لفك ف قية أضبد ال يد ل د الف احك كسعيد ا ا دمحم ا ا. (

                                              لتلية الرتألية ألين س لفك مصة.
)ك م آةة لةيل شهادة 2014  دة اياة ال ل ي  كلبلق ها لل يصيل الدراسيك آةيبة حبةة (- 3

                                                                                                          اعباا ة. كهةافك امعة  الةفاكق   لل   األداياتكاؼبا     ن ال ة ية ال طةلة كفعالية 
  دة اياة األسةة كأتث ها للى قدرة األـ الآ طاؼ كية ية ال آايات اؼب عددة لدل األطفاؿ ن -4

). ؾبلة حب ث 2011ل د العظي . ( كميكؾ أابلـس  ما ق ل اؼبدرسةك مضة مةار ل د الةضباف دمحمك 
                                                                                                   ص رة. )ك  امعة اؼبة23الرتألية الة ليةك اعباي األكؿك العدد (

 ني اؿ فيصل كاألسةماذباه رلت األسة كب  أتثيث كية يق اؼبةاؿ كلبلق س لالس قةار -5
 امعة آفة الطيخك  –آلية الرتألية الة لية -) ق   االق صاد اؼبةٌا2015اغب يد دمحم لشية( دك ل  

                                                                                ).2) العدد(6اجمللد (
دار الصفاي ك ل افك األردف: 1). ط2003ال ةطئة اال   الية للشفلك نبطةمك ل ة أضبد. (-6

                                                           للش الة كالةطة كال  زلع.             
)ك دار العلـ  2015مقياس   دة اغبياة األسةلةك أماُ ل د اؼبقص د ل د ال هاب كظب ة دمحم شةد(-7 

 للةطة كال  زلعك  امعة لا الط ا. 
)ك ؾبلة دمطقك اجمللد الثام  2012نعي ة ( للى  دة اغبياة لدل طل ة  امعة دمطقك رغداي -8  

 كالعطةكفك العدد األكؿك دمطق.
  دة اغبياة األسةلة كلبلق ها ألفاللية ال ات لدل ليةة م  األألةاي اؼبةاهقاك أماُ ل د اؼبقص د ل د -9

م اػباما لطةك مةآا اإلرشاد الةف يك  امعة لا )ك اؼبؤسبة ال ة  2010ال هاب كظب ة دمحم شةد(
 الط ا.
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كالةف ية اؼبةي شة لنقشاع الش ث كلبلق ها جب دة اغبياة لدل ليةة م  الة اي  ال غ ات اعب  ية-10
). مؤية لل ي ث 2012الفل شيةياتك أأل  غاٌ ؿب  د أأل  لشاؼك كأأل  مصشفى نظ ي ل دة. (

                                                                                                            ).   27)ك اجمللد (2ية كاال   اليةك العدد(كالدراسات. سل لة ال ي ث اإلن ان
االيصاؿ األسةم كدكره ن يفعيل العبلقات دامل األسةة. اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ االيصاؿ -11

). االيصاؿ األسةم كدكره ن يفعيل العبلقات دامل 2013سةةك أل شبللقك اندلة. (ك  دة اغبياة ن األ
األسةة. اؼبل قى ال طين الثاُ ا ؿ االيصاؿ ك  دة اغبياة ن األسةةك  امعة قاصدم مةلح كرقلةك 

 اعباا ة.
 ك لاي الت بك القاهةة.2) ط2002كاالس قةارك شادلة ال لك ( األسةمسيت ل  ية ال  افق -12
 ك دار اؼب  ة للةطة كال  زلعك ل اف.1)ك ط2009ك اندلة أأل  ستيةة(األسةلةالعبلقة -13
 ك مت  ة لا الط اك القاهةة. 1)ك ط2008ألا الةظةلة كال ش يقك ن رة الاهةاُ( األسةلةالعبلقة -14
)ك دار الت ب للةطة كال  زلعك 1990ك لصاـ مبةك (-ة ن لل  الةفادراس-الاكا ي االس قةار-15

 القاهةة.
 ك مت  ة الةشدك الةايض.1)ك ط2004ك دمحم القُة كسه  ل د اغبفيظك (األسةلة العبلقات-16
ك دار الثقافة للةطة كال  زلعك 2)ك ط1990ك م م اعب يليك (األسةةاؼب ارسة اؼبهةية ن ؾباؿ -17

 مصة.
 ك دار اؼبعةفة اعب اليةك  دة.1)ك ط2006ك اصة اؼبال ك (كاألسةلةااي الرتأل لة القض-18
ك دار الةهضة العةألية 2)ك ط1985دراسات ن لل  اال   اع العا ليك مصشفى اػبطابك (-19

                                                                                                                     للش الةك مصة.
 ك دار ال بلؿك الت لت.   2)ك ط2000ك سةاي سلي افك (األسةةسيت ل  ية -20
 ك اؼبت ب اعبامعي اغبدلثك مصة.2)ك ط1998كال يئةك اضبد وبيك ( االسةة-21
 ك دار الفتة العةيبك األردف.      2)ك ط1992القياس الةف يك اضبد التةدرمك (-22

ك دار اؼب  ة للش الة كالةطة 1)ك ط1992ظبيية ي فيقك ( األسةلةسيت ل  ية اؼبطتبلت - 23 
                                                                                    كال  زلعك ل اف.

  صفقة كفاي اإلغرتاب الةف ي ك  دة اغبياة لدل األسةل اةرل  اؼب عدل  إً القشاع غاة ض -24
الرتألية  الةف يةك آليةرسالة لةيل در ة اؼبا     ن الصية  )ك2014أظبهاف ن هاف العةكقي ( األاةارك

                                                                                                          اعبامعة اإلسبلمية غاة.   الةف يةكق   الصية 
ال الدة لدل األمهات ن اافظات اعبة ألية لقشاع غاة كلبلق ها جب دة اغبياةك صاو إظباليل  قلق-25 

                         غاة.                                                                          اإلسبلميةكآلية الرتألية لعبامعة   الةفاكرسالة ما     ن لل   )ك2010ل د هللا اؽب ص(
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 ل سفلدل ليةة م  ال بلمي  اؼبةاهقاك  األسةلةمرتلة ؼبقياس   دة اغبياة  اػبصا ص ال يت -26
الةف ي  امعة لا الط اك القاهةةك  اإلرشادالةف يك مةآا  اإلرشاد). ؾبلة 2017لليك رانيا دمحم. (

                  ).  51العدد(
إرشادم ن ية ية ال  اصل اال   الي لدل مةلضات ال ةطاف كأثةه للى   دة فاللية ألةانمج -27

  )ك آلية الرتألية  امعة ألةها.2012اغبياة األسةلة أماؿ إألةاهي  الفقى (
 ادلرااع األانبية:

1-The development of family quality of life concepts and 
measures. P. S. Samuel, F. Rillotta ET. I. Brown. (2012). Journal 
of Intellectual Disability Research. 56(1). 
2-Family quality of life survey. Jean Ann Summers. (2006), 
research director, Beach Centre on disability 
3- Reference values for the Quality of life inex in the general 
Swedish population 18 years of age .Gulbarga, Hollman, 
Christian. (2010), Quality of life, vol, 19N1. 
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