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  ) (ICEFS منشورات المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية

 :بيانات الفهرسة 

  1029 : األمن األسري: الواقع والتحدياتالثالثاألوراق البحثية المقدمة للمؤتمر الدولي 

 الحكيم بن أحمد مصطفى/ د.خالد صالح حنفي د. :تنسيقإشراف و 

 المملكة المتحدة/ ) (ICEFSالمركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية  - 1029 ديسمبرالطبعة األولى: 

 978-1-9160489-2-8)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: 

  00110100244409الهاتف: 

 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

 رئيس اللجنة العليا للمؤتمر

 icefsت التربوية األسرية ارئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإلستراتيجي

 

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

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

ة وتوظيفها في خدمة قضايا األسرة، واالستجابة بين مجاالت الدراسات الشرعية واإلنسانية واالجتماعية والعلمي

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

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

ثم جاء المؤتمر الثاني بمدينة نوفي بازار بصربيا ليعيد االعتبار لمنظومة القيم في التربية والتوجيه واإلرشاد، معليا من 

شأن قيمة من القيم البانية؛ أال وهي قيمة الحوار التي نحن أحوج ما نكون إليها في عالم يعلو فيه صوت الصدام 

 واإلقصاء والتنافر.    

لدراسات جديدة، الملحة لذلك آثرنا تنظيم دورة جديدة في موضوع "األمن األسري"، باعتبار الحاجة 

ومقاربات متميزة، وحلول مبدعة، ومن أجل تعميق المناقشات، وتصحيح التصورات، ورصد االختالالت، واقتراح 

 البدائل، وحل المشكالت.

س قشت قضايا كثيرة، وعالجت مشكالت واقعة بِنَ فَ وقد استقبل المؤتمر أبحاثا المست جوانب عدة، ونا

استحضر المقاربة التكاملية، والنظرة الجمعية، والمعالجة الشاملة، فجاء الكتاب تحفة فريدة، ومشتال متنوعا جمع 

 ، والرؤى المتداخلة.والمشارب المختلفة ،التخصصات المتعددة
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كلمات الشكر والثناء العاطر لكل من بذل   رنثسب الفضل ألهل الفضل، وننوال ننسى في الختام أن ن

دمتهم رئيس المؤتمر وفي مق ؛أو كان سندا في اكتمال هذا العقد الفريد والكتاب المفيد ،أو قدم عونا ،جهدا

الدكتور ماجد العصيمي، ورئيس اللجنة العلمية الذي استفرغ الجهد والوسع ولم َيِضنَّ به الدكتور خالد صالح 

عليا واللجنة التنظيمية، ورعاة المؤتمر وفي مقدمتهم الدكتور أنور غيتسيتش عميد كلية الدراسات حنفي، والهيئة ال

اإلسالمية بصربيا على رعايته المباركة وحضوره الماتع النافع، والشكر موصول للشيخ الدكتور معمر زوكرليتش على 

مجلس أمنائها، ولكل الرعاة األكاديميين  تفضله بالموافقة على رعاية الجامعة الدولية نوفي بازار الذي يرأس

، والشكر األكبر للباحثين الذين بذلوا الجهد والوقت، وركبوا مراكب الكلمة القاصدة، وخاضوا والعلميين واإلعالميين

في بحار المشكالت، فتجاوزوا العقبات واقترحوا الحلول لكثير من المعضالت التي تعاني منه األسرة في عصرنا 

  الحاضر.
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 كلمة الدكتور ماجد عبد الله العصيمي

 رئيس المؤتمر

 

تطَلَّْعنا دائما في المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية لتحقيق دور متناٍم ومختلف نحو األسرة في 
وكبنية عالمنا العربي واإلسالمي وما وراءهما، بما يخدم دورها الهام والضامن الستمرار المجتمعات كهوية وثقافة، 

ورسالة، ليس فقط من خالل البحوث والدراسات، ولكن من خالل تحفيز النخبة المثقفة للكتابة حول هذه 
 الموضوعات ومتعلقاتها، وجعل الحديث عنها جزءا من الفضاء الثقافي العام في مجتمعاتنا.

لهذه السلسة من ال أعتقد بأنني بحاجة لتبرير اختيار موضوع "األمن األسري" كموضوع اشتغال دائم 
المؤتمرات، وخصوصًا في ظل المتغيرات المعاصرة، ولهذا كانت النسخة األولى من مؤتمرات "األمن األسري" قبل 
أقل من عام قد دشنت باكورة هذا الجهد المتواصل، وكان كل ما القيناه من تفاعل ايجابي دافعاً لنا لالستمرار في 

سلك تحفيز النخب المثقفة واألقالم المهتمة بموضوعات األسرة على العمل اإلعداد للنسخة الثانية منه، سالكين م
 الفكري المشترك.

إن موضوع "األمن األسري" يحيل الى كم هائل من التفريعات ذات العالقة، والتي عالجتها الورقة المؤسسة 
تهم، واهتماماتهم البحثية؛ لهذا المؤتمر، ومن ثم تناولها السادة الباحثون بالدراسة والبحث على اختالف تخصصا

 لنحقق بذلك شعارنا الدائم القاصد: "نحو أبحاث عابرة للتخصصات، متعددة المقاربات". 

لى جهدهم عوفي الختام ال يسعني إال أن أشكر كل الباحثين والباحثات المشاركين من كل الدول، َفِبهم و 
يمته وامتداده، ويحقق غاياته وأهدافه، كما أتوجه رفعت منارة هذا المحفل الدولي، وبإنتاجهم يستمد المؤتمر ق

بالشكر لكل اإلخوة العاملين في المركز الدولي وعلى رأسهم الهيئة العليا، والهيئة العلمية، وكافة اللجان التنظيمية 
 التي واصلت العمل عبر أشهر لنصل الى هذه النتيجة المشرفة.

 والله من وراء القصد،،،
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 صالح حنفيكلمة الدكتور خالد 

 
 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

 
شتى المجاالت نتيجة للثورة المعرفية والتكنولوجية وما أفرزته  يتمر اإلنسانية اليوم بتغيرات وتحوالت كبرى ف

أعاد صياغة الثقافة اإلنسانية، وقاد عملية  العولمة من تغيرات وتحديات، فإذا كان العلم هو العامل الرئيس الذى
التحديث الثقافي منذ عصر النهضة وحتى نهايات القرن العشرين، فإن التكنولوجيا اليوم تقود التحوالت الثقافية 

 يجاءت بعد نهاية الحرب الباردة، والمتمثلة أساسًا ف يذلك التحوالت االقتصادية الت يالجديدة، يساندها ف
 .اقتصاد السوق

"العولمة الثقافية"،  فهناك العديد من التحديات فيما يتعلق بثقافة اإلنسان العربي والمسلم، في ظل ما أطلق عليه
ومع التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات  .والتي تتزايد المخاوف من مخاطرها على الهوية الثقافية للفرد

سائط تثقيف الفرد، صارت الثقافة بال حدود، في عالم بال واالتصاالت، والتطور الكبير في أنواع وإمكانات و 
حدود، ونشأ التحدي الهائل والذى يتمثل في كيفية االستفادة القصوى من تلك التطورات في مجال تثقيف 

 اإلنسان المسلم، مع الحد من مخاطرها على هويته الثقافية، والتصدى لظاهرة الغزو الثقافى.
مين العربي واإلسالمي تحديات كبرى نتيجة للتطور التكنولوجي وثورة اإلنترنت، كما تواجه األسرة في العال

كان من أبرزها موت   يوالتطور في وسائل التواصل االجتماعي، وما نجم عنها من العديد من التهديدات، والت
و"الجنية النارية" حالة ألعاب "الحوت األزرق"،  يوإصابة العديد من األطفال أو استغاللهم وابتزازهم كما حدث ف

و"لعبة مريم"، وانتهاك خصوصيات األسر واألطفال ووقوعهم ضحية للتهديد واالستغالل واإليذاء، وساهمت تلك 
الوسائل في تهديد األمن األسري وزيادة وارتفاع معدالت الطالق والتفكك األسري إلى معدالت لم يشهدها 

س الخطر، ويستدعى االنتباه نحو مواجهة تلك المشكالت العالمين العربي واإلسالمي من قبل مما يدق ناقو 
 والمخاطر. 
االكتفاء بإلقاء اللوم على العولمة وثقافتها المنتشرة بصفة خاصة عبر االنترنت والفضائيات وتحميلها  يوال ينبغ

وعي مكثف، مسئولية ما يحدث فى المجتمعات العربية وفى أوساط الشباب العربي واألسر العربية من غزو ثقافي ن
ألن األمر يتطلب دراسة الظاهرة بصورة موضوعية والبحث عن بدائل وقائية للتخفيف من حدة الظاهرة وتحويل 

وممارسة ثقافة النقد والتغيير والمراجعة. فكل تلك التهديدات ألمن األسرة في  ،بعض مكوناتها إلى عناصر إيجابية
 يصد الواقع الراهن ألمن األسرة، وأبرز التحديات والتهديدات التالعالمين العربي واإلسالمي تستدعي الدراسة، ور 

تواجه األمن األسري على مستوى العالم  يتواجهه، وطرح السيناريوهات والحلول لمواجهة التحديات القائمة الت
 العربي.

والمعنون  (ICEFS)ومن هنا جاء المؤتمر الدولي الثالث للمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 
"األمن األسري: الواقع و التحديات" والمنظم تحت شعار "نحو أبحاث عابرة للتخصصات، متعددة للمقاربات" 
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ضمن سلسلة  ي( جلسات علمية، ليأت7وعلى مدى ) 0202يوليو  00-02الفترة من  يسطنبول فإ يوالمنعقد ف
تواجه األسرة العربية والمسلمة،  يات الفعلية التمن المؤتمرات في إطار مبادرة المركز للتصدي للمشكالت والتحدي

إيمانًا بضرورة تنسيق الجهود، والربط بين الخبراء والباحثين من مختلف البلدان العربية واإلسالمية، ومن مختلف 
 تواجه أمن األسرة العربية.  يالتخصصات، لتحقيق التكامل المعرفي في مواجهة التحديات الت

بيان اإلطار المفاهيمي العام لألمن األسري وأهميته ومقوماته، وتحديد أبرز متطلبات وقد هدف المؤتمر إلى 
األمن األسري، وتفصيل أبرز تحديات األمن األسري وسبل ووسائل مواجهتها سواء في المجتمعات المسلمة أو 

 .مجتمع األقليات المسلمة
 00لعلوم االجتماعية واإلنسانية من ( محكًما من مختلف تخصصات ا83وقد تكونت اللجنة العلمية من )

، دولة عربية وإسالمية )ماليزيا والهند واليمن وليبيا والعراق واألردن والجزائر ومصر والمغرب ولبنان وفلسطين
( بحثًا من 77(. وقامت اللجنة بتحكيم الملخصات والبحوث على مدى شهرين كاملين، وقبول عدد )والسعودية

ودان واألردن والمغرب والسعودية وتونس واليمن وفلسطين والعراق وليبيا ومصر والصين ( دولة )الجزائر والس07)
 وغينيا، وروسيا، ولبنان(. 

ختاًما؛ أتقدم بالشكر للقائمين على المركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية على حسن اختيارهم 
ين من مختلف البالد العربية واإلسالمية للتالقي، لموضوع المؤتمر، وجهودهم المخلصة في إتاحة الفرصة للباحث

 تواجه األمة. يوتبادل األفكار والخبرات تجاه تلك القضايا المصيرية الت
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر للسادة الزمالء أعضاء اللجنة العلمية على كل ما بذلوه من جهد متقن، وعمل 

ي قصير، وحرصهم على التواصل مع الباحثين، وذلك بصورة تطوعية تحكيم األوراق البحثية وفى مدى زمن يدؤوب ف
إيمانًا منهم بأهمية نقل العلم وتضافر الجهود والخبرات، وأهمية التكامل والتضامن، جزاهم الله جميعًا خير الجزاء، 

 ووفقنا جميعاً لصالح بلداننا ورفعتها.
 والله من وراء القصد،،
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 المنظمةورقة تعريفية بالجهة 

 

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 

واالستشرافية، وهو مؤسسة مستقلة ومنفتحة على كل الرؤى، وحريصة  واألبحاث الرصدية والتشخيصية واإلستراتيجية
 على تعزيز أواصر التعاون مع كل الفاعلين والباحثين والمهتمين.

 رسالة المركز:

تحديد الوظائف المشتركة، والمسؤوليات  إلىيهدف المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية 
والتعليم ومؤسسة التنشئة األسرية، ومواجهة المخاطر التي تستهدف أبناءنا وبناتنا،  المتبادلة بين مؤسسات التربية 

كما يروم تقديم المقترحات الناجعة، وسبل العالج الكفيلة بتخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذا الواقع، وبناء قواعد 
 واستراتيجيات تساعد على التحصين والحماية.

 يهدف المركز إلى:

 العلمي والدراسات المتصلة بقضايا األسرة والتربية؛تشجيع البحث  .0
 دراسة التجارب المقارنة في مجاالت التربية والتعليم؛ .0
 تقديم الخبرة واالستشارة وإبداء الرأي خاصة في المجاالت المتصلة بعمل المركز؛  .8
 تشجيع التواصل بين الباحثين والفاعلين في مجاالت البحث التربوي واألسري؛ .4
ث التربوي، والدراسات األسرية، واقتراح البدائل، وبناء التصورات، وإعداد السياسات تطوير البح .7

 والمشاريع التربوية واألسرية القابلة للتطبيق.
 يوظ ِّف المركز لتحقيق أهدافه جملة وسائل منها:

 إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير التشخيصية واإلستراتيجية واالستشرافية؛ 
  ودوريات وكتب متخصصة فردية أو جماعية؛إصدار نشرات 
  تنظيم الندوات، والمؤتمرات، والملتقيات، والمناظرات، وأوراش العمل، والدورات التكوينية والتدريبية في

 مجاالت اشتغاله؛
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  ،التواصل والتعاون مع مراكز الدراسات واألبحاث ذات االهتمام المشترك الوطنية منها والدولية
 الشراكة والتفاهم والتعاون؛وتوقيع مذكرات 

  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؛ 
 صل االجتماعي في خدمة رسالة المركز وتحقيق أهدافه؛  توظيف الشبكة العنكبوتية، ووسائط التوا 
  إنجاز كل عمل يدخل في مجاالت اشتغال المركز، ويتماشى مع األهداف المسطرة في المادة

 من النظام األساسي. 0
 -الهيئة العلمية  -المجلس األكاديمي االستشاري  -مجلس اإلدارة يتألف المركز من المؤسسات التالية: 

 هيئة اإلعالم.   -لوظيفية واألقسام التخصصية الوحدات ا

 

 الجهات الراعية للمؤتمر

 

 صربيا /كلية الدراسات اإلسالمية 
 الجامعة الدولية نوفي بازار /صربيا 
 مجمع الفقه اإلسالمي بالهند 
 شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات واألبحاث 
  للمؤتمرات واألبحاثمركز ضياء 
 الهند-مجمع الفقه اإلسالمي /  مجلة المدونة 
 المركز الدولي لإلستراتيجيات التربوية واألسرية مجلة سناد للبحوث التربوية واألسرية/–

 المملكة المتحدة
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 أرضية المؤتمر
 اإلشكالية، األهداف، المحاور، والضوابط:

منذ نشأته على حفز الهمم على النظر العميق، والتأمل  icefsحرص المركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 
الواعي في قضايا التربية واألسرة والمجتمع واإلنسان، والسعي إلى تحقيق التكامل المعرفي والوصل العلمي بين 
مجاالت الدراسات الشرعية واإلنسانية واالجتماعية والعلمية وتوظيفها في خدمة قضايا األسرة، واالستجابة 

ات التربية وإشكاالتها؛ بما يفتح الباب لدراسات وأبحاث عابرة للتخصصات، متعددة المقاربات، وهو ما لحاجي
سعى إلى تحقيقه من خالل مؤتمره الدولي األول: "األمن األسري: الواقع والتحديات"، المنظم برعاية أربع جامعات 

والذي شهد بحمد الله مشاركة أكثر من  حكومية، وأربع مجالت علمية محكمة، وثالث مؤسسات علمية دولية؛
 دولة، من أفريقيا وآسيا وأوربا. 07مشارك ومشاركة من  022

لذلك آثرنا تنظيم دورة جديدة للمؤتمر، باعتبار الحاجة لدراسات جديدة، ومقاربات متميزة، وحلول مبدعة،  ومن 
يعد الحديث عن مكانة األسرة وأهميتها أجل تعميق المناقشات، وتصحيح التصورات، ورصد االختالالت، ألنه لم 

أمراً مستغرباً أو يحتاج لمزيد إيضاح فقد ارتقى لمسلمات استقرت في البنية الثقافية ألي مجتمع عامته وخاصته؛ إال 
أن مسؤولية بناء التصورات، واستجالء المعضالت، واقتراح الحلول واإلجابات، والمساهمة في بناء األسرة وتحقيق 

وأمنها في شقيه المادي والمعنوي؛ منوط بمفكريه وباحثيه في ضوء فهمهم العميق لألحداث واألفكار،  استقرارها
فهم محللو الواقع ومنظرو المستقبل، ما يجعل نتاجاتهم مرتكزا الستخراج مشاريع إصالحية تضمن الحياة اآلمنة 

 ولى للبناء االجتماعي.المنشودة للمجتمع بعد تحققه في األسرة؛ باعتبار األخيرة اللبنة األ

تشير الدراسات األسرية أن اجتماع أعضاء األسرة في مكان واحد ال يحقق بالضرورة أمنهم األسري ما لم يرافق ذاك 
االجتماع المادي نظيره القيمي الذي تتفوق فيه عالقات العطاء والمسؤولية على األخذ أو االستالب، فاألسرة هي 

ه أخالقيات السعادة والحياة الطيبة، وتتم فيها التنشئة السوية ألعضائها، وتتحقق المحضن الرئيس الذي تنمو في
صحتهم النفسية وأفكارهم المستقبلية وأمنهم واستقرارهم؛ ما يؤهلهم للعمارة واالستخالف، وبالقدر الذي يتحقق 

متكاملة في شيوع األمن ذاك المطلوب في األسرة يتماسك المجتمع وترقى عالقاته، وتتكاتف جهوده ليكون بيئة 
 والحفاظ عليه. 

يتصدر األمن أولى الحاجات النفسية لإلنسان في عالقاته العامة ناهيك عن عالقاته األسرية، وضرورة يتطلع إليها 
بنو البشر بغض النظر عن اختالفاتهم العرقية أو القيمية أو الدينية أو حتى الفسيولوجية، وبالتحليل لدالالت األمن 

الجتماع مع اآلخرين ضمن معايير المنهج الرباني، وبذلك ندرك فإنه ثمرة الجمع بين الفضيلة في السلوك وحسن ا
اأْلَْمُن َوُهم  الحكمة في الجمع بين اإليمان واألمن في قوله تعالى: )الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَ ْلِبُسوا ِإيَمانَ ُهم ِبظُْلٍم أُولََِٰئَك َلُهمُ 
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ْهَتُدوَن()األنعام:  هات الربانية المنظمة لعالقات أعضائها في شتى المجاالت (، فتقنين الحياة األسرية بالتوجي30مُّ
مصدر األمن األسري األول، والستدامة تحقيقه شروط تقتضي توافر المتطلبات وانتفاء الموانع أو المفسدات: 
اجتماعية كانت أو إيدلوجية أو نفسية أو سياسية أو إعالمية... ما يتطلب مزيداً من وسائل العمل وبذل الوسع في 

وافر المتطلبات ومواجهة التحديات، وكلها بواعث دعت إلقامة هذا اللقاء العلمي والمؤتمر الدولي لمناقشة قضايا ت
األمن األسري قراءة للواقع، وتحديدا للمتطلبات، واقتراحا للحلول واإلجابات لحل اإلشكاالت، ومواجهة 

 التحديات.

 ألهداف اآلتية:انطالقًا مما تقدم، يسعى هذا المؤتمر إلى تحقيق ا

 أهداف المؤتمر:

 يهدف هذا المؤتمر العلمي الدولي لوضع حلول إلشكالياته، من خالل تحقيق األهداف اآلتية:

 بيان اإلطار المفاهيمي العام لألمن األسري بالمفهوم واألهمية تأصيالً وبناء. -

 تحديد أبرز متطلبات األمن األسري في ضوء الواقع. -

تفصيل أبرز تحديات )مفسدات( األمن األسري وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها سواء في المجتمعات  -
 المسلمة أو مجتمع األقليات المسلمة. 

 محاور المؤتمر: 

 المحور األول: اإلطار المفاهيمي لألمن األسري في الدراسات التأصيلية واالجتماعية والنفسية 

ميته في النصوص الشرعية: )القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية المطهرة( تأصيل مفهوم األمن األسري وأه -
 ومصطلحات ذات صلة.

 مفهوم األمن األسري وأهميته في الدراسات االجتماعية ومصطلحات ذات صلة. -

 مفهوم األمن األسري وأهميته في الدراسات النفسية ومصطلحات ذات صلة. -

 ري في ضوء الواقع.المحور الثاني: متطلبات األمن األس

 الشورى األسرية )التواصل األسري(. -

 متطلبات الكفاءة الزوجية والوالدية. -

 أخالقيات األمن األسري. -
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 نظرية المسؤولية مقابل الحق والواجب. -

 اقتصاديات األسرة. -

 الحافظية والقوامة. -

 التشريعات األسرية. -

وسائل وبرامج مواجهتها في المجتمعات المسلمة ومجتمع المحور الثالث: تحديات األمن األسري وسبل و 
 األقليات المسلمة.

 التحديات النفسية وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها -

 التحديات االجتماعية وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها -

 التحديات االقتصادية وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها -

 مواجهتهاالتحديات اإلعالمية وسبل ووسائل وبرامج  -

 التحديات التربوية والتعليمية وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها -

 التحديات الثقافية وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها -

 التحديات التشريعية والقانونية -
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 أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر

 

 د.مصطفى بن أحمد الحكيم لمؤتمر:اللجنة العليا ل رئيس 
 بن عبد الله العصيمي د.ماجد :لمؤتمررئيس ا 
 :د.خالد صالح حنفي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر 
 د.حمادي نايت شريف :المشرف العام على المؤتمر 
 د.رشيد كهوس :نائب المشرف العام على المؤتمر 

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية

 المغرب /ذ.محمد البدوي 
 السعودية /ذ.وليد الشريف 
 السعودية /.مشعل الشربيم 
 السعودية /الحارثي ذ.حميد 
 المغرب /ذ.مصطفى الشيكر 
 م.مشهور الشربي /السعودية  
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موا الملخصات واألوراق البحثية
َّ
 أعضاء اللجنة العلمية الذين حك

  

 االسم مؤسسة االنتساب الدولة

 د.خالد صالح حنفي )رئيس اللجنة العلمية( جامعة اإلسكندرية مصر
 د.عبد العزيز المطوع بن فيصلجامعة اإلمام عبد الرحمن  السعودية

 د.سعاد فايز ملكاوي الهيئة العلمية للمركز األردن
 ورد.علي سالم عاش الجامعة األسمرية ليبيا

  د.وسيم أبو ياسين الجامعة اللبنانية الدولية لبنان
 د.فاضل إبراهيم خليل سليمان جامعة الموصل  العراق

 الحميد عمارة د.عبد  0جامعة الجزائر الجزائر
  د.شفيق المة جامعة الحسن الثاني المغرب
 د.موالي عمر صوصي وزارة التربية الوطنية المغرب
  د.مبارك أبو معشر جامعة القاضي عياض  المغرب
  د.هشام المكي جامعة سيدي محمد بن عبد الله  المغرب
  د.عادل مطرب وزارة التربية الوطنية المغرب
 د.خالد صقلي سيدي محمد بن عبد اللهجامعة  المغرب
 د.أحمد بوعبدالوي وزارة التربية الوطنية المغرب
 د.مصطفى السماحي وزارة التربية الوطنية  المغرب
 د.لبنى الورطيطي وزارة التربية الوطنية المغرب

 معهد البحوث والدراسات العربية مصر

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 الطناحي د.محمد
 بد.عبيد الرحمن طي جامعة جواهر الل نهرو  الهند

 رشانيط د.ياسر محمد عبد الرحمان  جامعة المدينة العالمية ماليزيا
 ىد.بعلي مصطف جامعة المسيلة الجزائر

مركز الواحة الستشارات العالقات الزوجية  مصر
 واألسرية والتربوية

 د.أميمة السيد
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 االسم مؤسسة االنتساب الدولة

 د.زكريا محمد هيبة جامعة طيبة السعودية
 د.مرفق ناجي مصلح ياسين جامعة نجران  السعودية

 د.بلخير هانم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة المغرب
   

 د.يونس محسن وزارة التربية الوطنية المغرب
 د.هشام عطوش جامعة محمد الخامس المغرب

  د.سالم عبود حسن العراقيةالجامعة  العراق
  د. سمير زردة وزارة التربية الوطنية  المغرب
 د.لعشوش هشام وزارة التربية الوطنية  المغرب
 د.محمد عال جامعة عبد المالك السعدي المغرب

جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه اإلسالمية  ماليزيا
 العالمية

 د.محمد شافعي مفتاح بوشية
 د.يوسف بلمهدي جامعة عبد المالك السعدي  المغرب
 د.نادية لعشيري جامعة المولى إسماعيل المغرب
 د.ميلود الرحالي جامعة سيدي محمد بن عبد الله المغرب
 د.محمد البنعيادي جامعة سيدي محمد بن عبد الله  المغرب
 د.خالد ناصر الدين وزارة التربية الوطنية المغرب

 محمد صادق عبده عوض د. كونتان بهانج جامعة   ماليزيا
 د.عاطف أبو هربيد الجامعة اإلسالمية بغزة فلسطين

 د.خضر عيد مفلح السرحان  األردن
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 ىاألولبحوث الجلسة العلمية 
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 العربي في ضوء تحديات العصر الرقمي: دراسة تحليلية األسري األمن

 د. خالد صالح حنفي محمود
 أستاذ أصول التربية المساعد

 مصر - جامعة اإلسكندرية
 

 ملخص البحث
 

من العديد من المتغيرات  الرقمي العصر أو المعلوماتية الثورة ظل في العربية األسرة تعاني
من نفس المشكالت التى  األسرةإذ  تعاني .والتحديات، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ 

تعاني منها المجتمعات العربية من أوضاع سياسية واقتصادية صعبة، وغزو ثقافي وفكري، وتغير قيمي 
والمجتمع ككل. وأضعف تماسكها والتفاعل فيما بين  األسرةواجتماعي، كل ذلك أثر بدوره على أمن 

بالخطر، وتتفاوت في درجة خطورتها، أفرادها، كما أن هذه التحديات المعاصرة صارت تهدد األطفال 
 ها على الوضع االجتماعي والسلوكي.آثار و 

ومن ثم سعت الدراسة الراهنة من خالل استخدام المنهج الوصفي، وتحليل الدراسات 
ومقوماته، وأهميته، فضاًل عن التعرف على أبرز تحديات  األسري األمنوالبحوث، إلى تحليل مفهوم 

في مواجهة تحديات  األسري األمن، ومن ثم طرح تصور لكيفية الحفاظ على العصر الرقمي، وسلبياته
العصر الرقمي، ويشمل ذلك التصور المنطلقات التعامل مع العصر الرقمي وتحدياته، وآليات ووسائل 

 .األسرةتحقيق التصور المقترح من خالل كل من الدولة و 
 الكلمات المفتاحية:

 دراسة تحليلية –العصر الرقمي  –العربية  األسرة -األسري األمن
 
The Arab Family's Security in light of the Digital Age's 

Challenges: an analytical Study 

 

By. Dr. Khaled Salah Hanafy Mahmoud 
Assistant Professor of Foundations of Education 

Alexandria University 

The Arab family suffers of various and different challenges in light of the 

digital age and information's revolution. As the Arab societies, the Arab 

family suffers from the difficult economic and political conditions, the 
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cultural and intellectual invasion and the social values change. All of 

those variables have negative effects on family's security and even the 

society's security as a whole. They decrease its solidarity and the 

interaction between its members. Those modern challenges threaten 

children safety and they vary on their effects on both behavioral and 

social situation. 

Thus, the present study attempted through using the descriptive method 

and analyzing the previous researches and studies to analyze the concept 

of famil's security, its foundations and its importance for family and 

society. This study identified the most important challenges of the digital 

age and its disadvantages. It suggested a vision of how to keep the 

family's security in confronting the digital age's challenges. This vision 

included foundations of dealing with the challenges of the digital age and 

it contained the means to implement this suggested vision through both 

family and state. 
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Family's security – Arab Family – Digital age – An analytical study 

 
 مقدمة: 

 األسرةى فى صرح بنائه، وبقدر تماسك األولوحدة بناء المجتمع، واللبنة  األسرةتمثل 
وترابطها تكون قوة المجتمع، وال يتأتى ذلك إال من خالل استشعار المجتمع دوره فى التربية والتوجيه 

لعبادة و المراقبة، وتلك المسؤولية موزعة على مؤسسات التنشئة االجتماعية: كالبيت، والمدرسة، ودور ا
ى، واألكثر تأثيرًا فى النشء األولهو األبرز واألكبر، لكونها الحاضنة  األسرةووسائل اإلعالم، لكن دور 

أكثر من أي وقت مضى نظرًا للمتغيرات  األسرةوقد تضاعفت مسؤولية ى فى حياته. األولمنذ السنوات 
 ى األطفال. االجتماعية والمؤثرات التى فرضتها العولمة بجوانبها المتعددة عل

العربية اليوم العديد من المشكالت، المرتبطة بتغير بنية قيم المجتمعات العربية،  األسرةوتعاني 
أن االضطرابات السياسية  نتيجة ما مر بهذه المجتمعات من متغيرات سياسية واقتصادية وثقافية، كما

التي تشكل  األسرةاللها على والتحديات االقتصادية التي تكتنف دول العالم العربي أضحت تلقي بظ
العربية اليوم تتسم بالتنوع على  األسرةاللبنة األساسية لهذه المجتمعات العربية. فالتحديات التي تواجه 

إلى االضطرابات  وصوالً من الضغوط االقتصادية والتهديدات الثقافية  بدايةً غرار المنطقة نفسها، 
العربي، وسبب العديد من  األسري األمن، وكل ذلك أثر بدوره على السياسية والصراعات العنيفة
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التداعيات السلبية. وذلك ألن أى تهديد ألمن المجتمع أو مقوماته االقتصادية أو الثقافية أو السياسية 
 1.األسرةواالجتماعية يؤثر سلًبا على أمن 

ب سلطة األب، أو تعاني من غيا –بشكل أو بآخر  –لقد صارت كثير من األسر العربية 
ضعفها في بعض األحيان، وانشغال األم في كثير من األحيان عن القيام بدورها فى التربية والمتابعة، 

 أبيبدورها الرق األسرةواألوضاع االقتصادية الصعبة التى تعيشها بعض األسر، مما أثر فى قيام 
ة، وزادت معه معدالت الطالق بأرقام غير األسريوالتوجيهي، وأدى إلى التقصير في جانب المسؤولية 

 2، وانتشرت البطالة بين الشباب.األسريمسبوقة، وانتشر التفكك 
وفي الوقت الذي تؤكد فيه األمم المتحدة ضرورة أن ينشأ األطفال "في بيئة أسرية ومحيط من 

في ازدياد كبير، مع  لعربيا العالمفي  األسريالسعادة والمحبة والتفاهم"، فإن األرقام المتعّلقة بالتفكك 
سلبية على األطفال بصفة خاصة وعلى  آثارالطالق، وما يتضمنه ذلك من حاالت أرقام  ازدياد

 .المجتمع بشكل عام
في عالمنا المعاصر ينذر بالخطر، حيث أدى ضعفها، وعدم تمسكها بالقيم  األسرةإن واقع 

، والوطني، األسريالخلقية، وعدم استشعار العديد من األزواج إلى ظهور أجيال تعاني ضعف االنتماء 
 3وظهور العنف فى مجاالت الحياة المختلفة. 

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
من العديد من المتغيرات  الرقمي العصر أو المعلوماتية الثورة ظل في العربية األسرة تعاني

من نفس المشكالت  األسرةإذ  تعاني . والتحديات، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والغلو
التى تعاني منها المجتمعات العربية من أوضاع سياسية واقتصادية صعبة، وغزو ثقافي وفكري، وتغير 

والمجتمع ككل. وأضعف تماسكها والتفاعل  األسرةقيمي واجتماعي، كل ذلك أثر بدوره على أمن 
بالخطر، وتتفاوت في درجة فيما بين أفرادها، كما أن هذه التحديات المعاصرة صارت تهدد األطفال 

 4ها على الوضع االجتماعي والسلوكي.آثار خطورتها، و 
 يقود الذي األمر كبير، فراغ وقت من أبنائها من الكثير يعاني العربية من األسر فهناك العديد

 السيئة واالغتراب العادات في رئيسة بدرجة متمثلة الفراغ وقت بأمراض تسميته إلى ما يمكن

                                                           
(: األمن األسري: المفاهيم ، المقومات، المعوقات مع دراسة ميدنية على مدينة صنعاء، 9102. عزيز أحمد صالح ناصر الحسني ) 1

 .910-061(: 09)01مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة األندلس للعلوم والتقنية، 
 لمسئولية األسرية بين الواقع والمأمول، القاهرة: مجمع البحوث اإلسالمية.(. ا9102.اللجنة العلمية بمجمع البحوث اإلسالمية ) 2
-992(: نظرات موضوعية في قضايا إنسانية، القاهرة: مجمع البحوث اإلسالمية، ص ص 9102. محي الدين عفيفي أحمد ) 3

911. 
 .28قع  والمأمول، مرجع سابق، ص (: المسؤولية األسرية بين الوا9102. اللجنة العلمية بمجمع البحوث اإلسالمية ) 4
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 الشاشات مثل الرقمي وسائل العصر يستخدمون هؤالء من الكثير وأن الصحيحة، غير والصداقات

 بالمنفعة عليهم يعود بما استثمارها وليس الفراغ قتل كنوع من .... الجوال والهاتف واالنترنت الفضائية

العربية التى تتمثل فى  لألسرة الخارجية التحديات تبدأ هنا ومن االجتماعية مهاراتهم وعالقاتهم وتنمية
تعرض أفرادها للقرصنة، والجرائم االلكترونية، والتعرض ألفكار خارجة على قيم المجتمعات العربية 

 وانتشار االنحرافات الفكرية والتطرف. 
ظاهرة ارتفاع نسب الطالق، وانتشار ظاهرة  األسري األمنومن أبرز مؤشرات الخلل فى 

ة، والعنف الزوجي، مما األسريقضايا األحوال الشخصية، والجرائم ، وزيادة معدالت األسريالتفكك 
ككل، وعلى األبناء بدرجة أسوأ، ويسهم بدوره في انتشار العنف   األسرةألقى بتبعات سيئة على 

 واالنحرافات السلوكية والفكرية في المجتمع. 
تماسًكا أو  إن ظاهرة ارتفاع نسب الطالق تعد مؤشرًا قويًا على حالة المجتمعات ككل؛

 1تفكًكا، ولهذا ينبغي أال نتناوله بمعزل عن حالة المجتمع ككل ووضعه الحضاري. 
أنها في ازدياد بشكل  إالوتتفاوت أرقام الطالق من بلد عربي آلخر حسب عدد السكان، 

حكم طالق في عام ( 35000)المحاكم السعودية  سجلت. ففي السعودية، العربية عام معظم البلدان
حالة طالق في اليوم الواحد، دون الحديث عن حاالت أخرى للطالق تتم  (041)، بمعدل 7002

 2بعيدا عن المحاكم. 
ة عن وزارة العدل أن ملفات الطالق األسريوفي المغرب، نقلت الشبكة المغربية للوساطة 

دنية مغربية إلى االتحاد جمعية م 50، وهو ما دعا 7002حالة في عام  (000000)بلغت حوالي 
حالة  (011000)عدد حاالت الطالق   . أما في مصر، فقد بلغاألسريمن أجل محاربة التفكك 

زواج ( ألف حالة 105وذلك من بين عدد )المجلس القومي للمرأة،  تقرير حسب 7002في عام 
، حيث وصلت حاالت الطالق 7001 عامل مركز معلومات رئاسة الوزراء تقرير. وأوضح في العام ذاته

إلى مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقَتين ونصف، وهذا يعنى أن حاالت الطالق، تتعدى في 
، ونتج عن حالة موثقة مليون 3.5حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من  7300اليوم الواحد 

 .3ماليين طفل 2ذلك تشريد ما يقرب من 

                                                           
 .9998(، ص ص 686(: انهيار األسرة تراجع حضاري، مجلة الوعي اإلسالمي، العدد )9102. السنوسي محمد السنوس ) 1
(: في اليوم العالمي للوالدين: ما هي أرقام الطالق عند العرب؟، لالطالع: 9102. وكالة أنباء دويتش فيله ) 2

https://www.dw.com6/6/9102، في. 
(: حالة طالق كل دقيقتين، جريدة األهرام، لالطالع: ، 9102. شيماء شعبان ) 3

http://gate.ahram.org.eg/News/2082753.aspx 6/6/9102، فى. 

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://www.dw.com/
https://www.dw.com/
http://gate.ahram.org.eg/News/2082753.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/2082753.aspx
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 حسب إحصائيات وزارة العدل 7001خالل عام  (%32)إلى  ويتوارتفع الرقم في الك
حالة زواج.   (4140وبلغت عدد حاالت الطالق )آالف ،  (1431)، إذ بلغت عقود الزواج الكويتية

من أصل  ألف حالة طالق (51)، وذلك باحتساب (%70)كما تصل النسبة في الجزائر إلى 
 ألف حالة (05437)، بينما بلغت أرقام الطالق في تونس 7002ألف حالة زواج في عام  (541)

 .حسب تقرير لجريدة الصباح التونسية 7002-7005في السنة القضائية  طالق
أبرز األسباب وفق  التكنولوجيا الحديثة، لكن تعد األسريوتعدد أسباب الطالق والتفكك 

حول أسباب الخلع  (7002المصرية لعام ) األسرةقارير محاكم الصادرة عن ت التقارير واإلحصاءات
   .ما خلفته عوامل التطور التكنولوجى ليتسبب فى حدوث خلل جسيم فى العالقات الزوجيةو والطالق، 

المواقع اإلباحية التى  األسرةوتؤكد الدراسات على إنه من أشد العوامل التى تهدد استقرار 
مهنية وغير هادفة، والمواقع االلكترونية التى تبث االنحالل الخلقي في تتمثل فى قنوات فضائية غير 

ة، وقد يصل األمر إلى األسريويثير المشكالت  األسرةظل غياب الوازع الديني واألخالقي مما يفكك 
 1بالكامل. األسرةالطالق، وهدم 

البحث الراهن فى التعرف على كيفية التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التى  وتتمثل إشكالية
 العربية فى عصر الثورة الرقمية. األسرةتواجه أمن 

 وتضمن البحث الراهن اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:
 ومقوماته؟ األسري األمنما مفهوم  -0
 العربية فى العصر الرقمي؟ األسرةما التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه أمن  -7
 في مواجهة تحديات العصر الرقمي؟ األسري األمنكيف يمكن الحفاظ على   -5

 أهداف الدراسة: 
 وأبرز المفاهيم المرتبطة به. األسري األمنتحديد مفهوم  -

 .األسري األمنالتعرف على مقومات  -

 أبرز التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه أمن األسر العربية.تحليل  -

 طرح رؤية للتعامل مع التحديات الراهنة. -

 الدراسة: أهمية
                                                           

 : .  لمزيد من التفصيل 1
(: التفكك األسري وآثاره االجتماعية، القاهرة: مجمع البحوث 9102اللجنة العلمية بمجمع البحوث اإلسالمية ) -

 .16-16اإلسالمية، ص ص 
(: عوامل استقرار األسرة فى اإلسالم، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 9101رشا بسام إبراهيم زريقة )

 .001لسطين، ص نابلس، ف
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، ومقوماته وخصائصه وأبرز األسري األمنالدراسة النظرية فى التعرف على مفهوم  أهميةتتمثل  
الدراسة العملية التى  أهميةمضامينه، ورصد أبرز التحديات التى تواجهه فى هذا العصر، باإلضافة إلى 

، والتى كان من أبرز مؤشراتها: ارتفاع نسب الطالق األسري األمنتنبع من تنامي التحديات التى تواجه 
، فضاًل عن المراهقينواألطفال و  األسرةسي بين أفراد ، وانتشار ظاهرة االغتراب النفاألسريوالتفكك 

تزايد حاالت االنتحار واإلصابات بسبب األلعاب االلكترونية، والغزو الثقافي والفكري وانتشار 
العربية وتماسكها، ويتطلب البحث عن حلول  األسرةالشائعات والجرائم االلكترونية بما يهدد سالمة 

 لي ومشكالته.ورؤي للتعامل مع الواقع الحا

 منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي من خالل تحليل األدبيات والبحوث للتعرف على 

، وأبرز المفاهيم المرتبطة به، والتعرف على مقوماته، والتحديات المرتبطة بالعصر األسري األمنمفهوم 
 التحديات.الرقمي سواء داخلياً أو خارجياً، وكيفية مواجهة تلك 

 مصطلحات الدراسة: 
 األسري األمن
هو عدم الخوف أو  األمنلغة ضد الخوف، وهذا يعني أن الداللة اللغوية للمفهوم تدل على أن  األمن

فى االصطالح فهو "عدم توقع مكروه في الزمن  األمن، واألصل هو االطمئنان. أما 1زوال الخوف
والمجتمع على أن يحيوا حياة طيبة فى الدنيا،  األسرةالفرد و ، وعرفه الشطي على إنه "اطمئنان 2اآلتي"

  3وال يخافون على أموالهم ودينهم ونسلهم من التعدي عليها دون وجه حق".
وتمكينهم من ممارسة حقوقهم  باألمان واالطمئنان والحماية،  األسرةشعور أفراد : األسري األمن

 بما يحقق لهم مكانة ودور فيه. أمان، بالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 اإلطار النظري
 ومقوماته األسري األمن: أوالا 

 :األسري األمنمفهوم  -أ

                                                           
 .920،  بيروت: دار إحياء التراث العربي، ص 0(: مختار الصحاح، ط0220.  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) 1
(: التعريفات، تحقيق: محمد على أبو إدريس، القاهرة: دار 9112. السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي ) 2

 .89والتصدير، ص  الطالئع للنشر و التوزيع
(: تحقيق األمن االجتماعي فى اإلسالم: مسؤوليات وأدوار، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، 9112. بسام خضر الشطي ) 3

 .92(، ص 66الكويت: مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد )
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هى جماعة صغيرة ذات أدوار ومراكز اجتماعية مثل الزوج والزوج واألب واألم واالبن واالبنة  األسرة
ى في بناء األولاللبنة  األسرة يربطها رباط الدم، وتشترك فى سكن واحد وتتعاون اقتصادياً، وتمثل

، وفي تشكيل سلوكه في الفردفي تكوين شخصية  لما تقوم به من دوٍر محورياإلنسان والمجتمع، 
ى المسؤولة عن التنشئة االجتماعية والضبط األولالمؤسسة االجتماعية كما أنها مختلف مراحل حياته،  

فهي التي تقوم  ؛حياة األفراد والجماعات فيتأثيراً المؤسسات االجتماعية  أكثر وتعد من 1ي.االجتماع
يتعلم األفراد مبادئ السلوك وكيفية التعامل  هابمراقبة أفرادها وتضبط تصرفاتهم وسلوكياتهم، ومن خالل

تقوم بتأهيل أفرادها ليصبحوا ذوي و والمعايير السلوكية،  ،والعادات ،وإكسابهم القيم ،مع اآلخرين
فى تشكيل كبرى   أهميةفى حياة الطفل ى األولللسنوات ف 2.مواهب وطاقات خالقة في المجتمع

نظرا الن التاثيرات المترتبة على الرعاية واالهتمام اللذان يلقاهما الطفل في هذه المرحلة شخصيته 
قدرة فان التعلم ال يقتصر على سن معينة او على بيئة دراسية رسمية، ، خاصة و  تستمر طوال حياته

نشطة التعليم أمرحلة الطفولة من خالل  النمو فيفي  وتستمر ،لحظة والدتهالطفل على التعلم تبدأ 
 المبكر.

ليست مسؤولة عن تأمين الحاجات الفسيولوجية فحسب، إنما يقع على عاتقها تأمين  األسرةف
، األسرةالحاجات النفسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية من خالل التواصل اإلنساني مع أفراد 

  3. خالل الشتم والتحقير واإلهمال والعزلة، مما يتسبب بالعديد من المشكالت لألبناء وليس من

تلعب دوراً محوريًا وأساسيًا في تحقيق االستقرار والطمأنينة ألفرادها، ومن ثم تحقيق االستقرار  األسرةو 
واع التحديات أنواألمان في المجتمع، والذي يكون بدوره عاماًل هامًا في الصمود والتصدي لكافة 

 الداخلية والخارجية التى تواجه مجتمعاتنا العربية.
من أى خوف  األسرةتتكون من أفراد، فإذا أمن أفراد  األسرةألن  األسرةوأمن الفرد هو جزء من أمن 

قد ال تستطيع مواجهة  األمنالتى ال يتمتعه أفرادها ب األسرةيحصل لهم، فإن ذلك يعد أمنًا لألسرة، و 
من أهم العناصر األساسية فى  األمن، لذا فإن األسرةاألخطار التى تهددها، بل إنه سيؤثر على حياة 

 متالزمان وال يمكن الفصل بينهما. األسرةفأمن الفرد و  4.األسرةحياة الفرد و 
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من  األسرةة بكل معانيه وأبعاده، بمعنى حماي األمنكمصطلح يقصد به توفير   األسري األمنو 
باالطمئنان،  األسرةأى اعتداء على حياة أفرادها وممتلكاتها من أى أخطار تهددها، وأن يشعر أفراد 

 فيكون لهم دور ومكانة فى المجتمع. 
 :األسري األمنمقومات  -ب

 األمنالداخلي المتمثل في البيئة الداخلية لألسرة، و  األمنعلى جانبين هما:  األسري األمنيقوم 
ال يتحقق إال من خالل المحافطة  األسرة، وأمن األسرةالخارجي المتمثل في البيئة الخارجية المحيطة ب

االجتماعي ويؤثر ويتأثر به  األمنهو جزء من  األسري األمنوممتلكاتها، و  األسرةعلى حياة أفراد 
 األمنالصحي، و  األمناالقتصادي، و  األمنبشكل عام، أو فروعه بشكل خاص، ال سيما فى أفراعه ك

على توافر مجموعة من المقومات  األسري األمنالثقافي... إلخ. ويعتمد تحقيق  األمنالسياسي، و 
واستمراره، وعدم تعرضه ألي خلل داخلي أو  األسري األمنالمادية والمعنوية التى تحافظ على 

 خارجي.
 تنقسم إلى:  األسري األمنلذا يمكن القول إن مقومات 

 الداخلية:المقومات  -1
، والتوافق واالنسجام بين األسرةالداخلي: قيادة  األسرةتتضمن المقومات الداخلية في محيط 

، وتوافر االحتياجات األساسية لألسرى، والشورى بين أفرادها، والضبط األسرةالزوجين، وكذا بين أفراد 
بالمعايير والقوانين واألنظمة السائدة في المجتمع، واالستقرار  األسرةواالجتماعي، والتزام  األسري

وهذه المقومات  1السياسي واالجتماعي، وتوافر الخدمات العامة، والتكيف مع البيئة االجتماعية.
 تشكل منظومة متكاملة تؤثر وتتأثر فيما بينها. وذلك على النحو اآلتي:

ا، وهذا المجتمع ال بد من وجود قائد له، وإال سادت مجتمًعا صغيرً  األسرة: تشكل األسرةقيادة  -
من مجتمع إلى آخر، ففي المجتمعات اإلسالمية تسند وظيفة  األسرةالفوضى، والخلل، وتختلف يادة 

إلى الزوج دون انتقاص من شخصية المرأة المدنية، أو انتقاص لحقوها فى التملك أو  األسرةقيادة 
 حمل االلتزامات وإجراء مختلف العقود مستقلة عن غيرها.الحقوق المدنية، وبأهليتها في ت

، فتكيف الزوجين له األسري األمنمن مقومات  األسرة: يعد تكيف أفراد األسرةتكيف أفراد  -
ة على األبناء وتكيف األبناء مع المجتمع ككل، ومتغيراته االقتصادية واالجتماعية أبيانعكاسات إيج

 واستقرارها. األسرةاء إلى أمن والسياسية، ويؤدي التكيف البن
على غرس األسس والمبادئ  األسرةد التربية السليمة قائمة على االنضباط: فال بد أن تركز األوالً تربية  -

 وأخالقيات المجتمع، وأن تكون العالقات قائمة على احترام القوانين واألعراف واألخالق عموماً.
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: وتشمل الغذاء والملبس والسكن واألثاث واألدوات األسرةتوفير االحتياجات األساسية ألفراد  -
 المنزلية األساسية.

، والمستوى األسرةالوضع االقتصادي: يؤثر الوضع االقتصادي لألسرة على مختلف جوانب حياة  -
 التعليمي، والصحي.... كما أن االكتفاء االقتصادي يحقق االستقرار االقتصادي.

 األمنمن أهم مقومات  األسرةة: فسيادة العدل و المساواة بين أفراد سيادة قيم العدل والمساوا -
، سواء من قبل الوالدين تجاه األبناء، وكذلك األبناء فيما بينهم البعض، مما يؤدي إلى تحقيق األسري

 .األسري، والحماية من الصراع و التفكك األسرةاإلخاء والترابط والتماسك بين أفراد 
يؤدى إلى الترابط  األسرةالعاطفي بين أفراد  األسري: فتهيئة المناخ األسرةبين أفراد التماسك والترابط  -

والتماسك فيما بينها، وتحقيق العاطف والتودد  والتراحم يؤدى بدوره إلى تحقيق مناخ المودة 
 والتماسك، وتنتقل بالتالى إلى باقى المجتمع.

عن توفير الحماية ألفرادها من جميع النواحي مسؤولة  األسرة: فاألسرةتوفير الحماية ألفراد  -
)الجسدية، والصحية، والوقائية، والنفسية، واالقتصادية ... إلخ( والدفاع عن حرية أفرادها، ومواجهة 

 مختلف المشكالت واألحداث اليومية التى تصيب أفرادها.
 المقومات الخارجية:  -

 وتتمثل هذه المقومات فى البيئة الخارجية لألسرة وتشمل: 
الوضع االقتصادي للمجتمع: فكلما ارتفاع المستوي االقتصادي للمجتمع كلما انعكس ذلك  -

إيجابًا على الحياة المعيشية لألسرة والمجتمع، ووجود أى خلل فى الجانب االقتصادي 
 المعيشي لألسرة وحياتها. األمنللمجتمعه يؤثر سلباً على 

والمجتمع: التفاعل االجتماعيى عملية يرتبط بها أفراد المجتمع  األسرةالمشاركة والتفاعل بين  -
ال بد أن يكون لها دور فى المجتمع، وأن تتفاعل  األسرةببعضهم البعض ارتباطًا وثيقًان لذا ف

ن يشارك ويتفاعل مع مع كل أفراد المجتمع في مختلف جوانبه، وكذلك على المجتمع أ
 بما يحافظ على الحياة االجتماعية واستقراراها. األسرة

االستقرار السياسي: والذى يتضمن تحقيق السالم االجتماعي بين أفراد المجتمع، واتباع  -
القوانين واألنظمة، واإلدراك الواعي للحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، واستقرار الحياة 

 هيئ المناخ المالئم لتحقيق التنمية.السياسية ككل بما ي

االستقرار االجتماعي: ويقصد به استقرار األنماط االجتماعية والثقافية، واستقرار الحياة  -
االجتماعية اليومية دون أى اضطرابات أو خلل، وذلك بشعور أفراد المجتمع بسيادة العدالة 

 يمة، وتوافر االحتياجات األساسية.االجتماعية فى المجتمع، وتوافر سبل الحياة المعيشية الكر 
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توافر الخدمات العامة: من تعليم وصحة واتصال ووسائل نقل ومواصالت، بما يحقق  -
 االستقرار النفسي واالجتماعي لألفراد واألسر.

تحقق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع: وتعد العدالة االجتماعية من أهم مبادئ المساواة  -
، وتؤدي إلى تدعيم المبادئ األخالقية بين أفراد المجتمع، بما يعمق بين أفراد المجتمع

للفرد  األمنالتفاعالت والعالقات بين أفراد المجتمع في مختلف مجاالت الحياة، ويحقق 
 والمجتمع. األسرةو 

ما هى إال أحد مكونات المجتمع، وبالتالى فإن وجود  األسرةداخل المجتمع: ف األمنتوفر  -
 .األسري األمنؤدى إلى عدم االستقرار، واإلخالل بأى خلل أمنى ي

الضبط االجتماعي: ألن الضبط االجتماعي يؤدي إلى تحقيق االنضباط المجتمعي ومن  -
 خاللها يتعيش المجتمع فى سعادة وأمن وسالم.

 :األسري األمن أهمية -ج

ال يستطيع اإلنسان أن يبدع أو يفكر  األمنضرورة لحياة اإلنسان وكل كائن حي، فمن دون  األمنيعد 
أو يساهم فى التنمية أيًا كان نوعها، بل إنه يشعر باإلحباط ألن كل همه وتفكيره متركًز فى كيف 

 له أهميته في تحقيق الحياة الكريمة للفرد ولألسرة. األمنلنفسه أو لماله أو عرضه .. ف األمنيحقق 
 تمع وذلك على النحو اآلتي:والمج األسرةلكل من  أهمية األسريلألمن 

 : األسرةعلى مستوى  األمن أهمية -

 األسري األمنوأفرادها من التفكك، لذا فإن  األسرةأهميته فى الحفاظ على  األسريإن لألمن 
يؤدي إلى  األسري، كما أن التفكك األسرةضرورة اجتماعية فهو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد 

 األسرياكز، وضعف الروابط، وفقدان االحترام المتبادل، ويؤدى التفكك اختالف األدوار وصراع المر 
 1إلى التفكك واالنهيار. األسريإلى انهيار القيم السائدة فى المجتمع، مما يعرض البنيان 

 على مستوى المجتمع:  األمن أهمية -
أهميته الخاصة، ألنه يمثل المقوم األساسى لألمن االجتماعي، لذا فإن االهتمام  األسريولألمن 

 األمنيستقر  األسري األمناالجتماعي للمجتمع ككل، وباستقرار  األمنيعد اهتماًما ب األسري األمنب
ى األولهى الخلية أو النواة  األسرةاالجتماعي، الرتباط كل منهما باآلخر، والعكس صحيح ألن 

 االجتماعي. األمنمن مقومات  األسري األمنجتمع، لذلك فإن للم
 : األسري األمنخصائص  -د
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 بالخصائص اآلتية: األسري األمنيتميز 
وأفرادها، ويشكل منظومة متكاملة لجميع الجوانب  األسرةإنه أمن شامل لجميع نواحي حياة  -0

 الحياتية، والنفسية، والصحية... إلخ، وهو كل يتجزأ.
االجتماعي للمجتمع  األمنوأفرادها، بل مقوم من مقومات  األسرةيُعد مقوًما من مقومات حياة  -7

 ى للمجتمع.األولهى النواة  األسرةاألكبر، ألن 
ممارسة كل حقوقهم ومشاركة أفراد المجتمع  األسرةيستطيع جميع أفراد  األسري األمنفى وجود  -5

 قدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم العلمية والفكرية، والعملية.فى التنمية أياً كان نوعها، وإظهار 
وتوازنها من الخلل، والعكس من ذلك فى حالة وجود أى  األسرةعلى كيان  األسري األمنيحافظ  -4

 .األسرةخلل فى أحد عناصره ومقوماته يؤدي إلى وجود انعكاسات سلبية على أمن 
والمجتمع، والترابط والتكامل  األسرةالقوية بين أفراد  التفاعالت والعالقات األسري األمنيحقق  -3

 أو بين أفراد المجتمع. األسرةوالتعاون والتماسك سواء بين أفراد 
بالمتغيرات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية التى تحصل في المجتمع  األمنيتأثر  -5

 سلًبا وإيجابًا.
مستمرة ومتطورة بتطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً .. إلخ عملية ديناميكية  األسري األمن -2

 وهذه العملية ال تتم إال من خالل االلتزام بالقيم والمعايير والقواعد واألنظمة السائدة فى المجتمع. 
متغير ونسبي، كما إنه ال يمكن أن يتحقق بشكل كامل نظرًا لتأثره بالمتغيرات  األسري األمن -1

االقتصادية واالجتماعية وغيرها فى المجتمع، وباختالف الزمان والمكان واختالف أوضاع وأحوال كل 
 أسرة ، بل وكل مجتمع.

 : األسري األمنالتحديات التى تواجه  -ثانياا 
لومات فى القرن الحادي والعسرين والثورة المعلوماتية الهائلة ومع ظهور ثورة االتصاالت والمع

، واقتحامها مختلف أبيمع بدايات القرن الحالي، وتحول الجمهور من متلٍق سلبي إلى متلٍق إيج
جوانب الحياة فى المجتمع، برزت مشكالت أخالقية كبيرة جدًا مصاحبة لتلك الثورة االتصالية نتيجة 

ت دون قيود أو شروط، ولسهولة وصول الناس إلى هذه الوسائل الحديثة، وإللغاء التدفق الحر للمعلوما
حدود الزمان والمكان، وضعف الرقابة عليها، بدا المشهد العالمي وكان الجميع فى شغل شاغل عن 
التدقيق والتمحيص والمراجعة، والتعليق، والتحليل، حتى صارت أحد المشكالت الحالية لثورة 
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ة المعلومات كًما وكيًفا، مما تطلب إعادة النظر إلى الكثير من المفاهيم والقضايا المعلومت غزار 
 1.السائدة

لقد ازدحم فضاء المعلومات من حولنا وزاد حياتنا قلقًا واضطرابًا بداًل من أن يجعلها أكثر 
هدوًء واستقرارًا، وصرنا مشغولين فى جلساتنا، نتتبع هذا الموقع أو تلك الرسالة، وصار الناس يتسابقون 

على شبكة االنترنت  على السبق النقلي للمعلومات بغية نشرها وإرضاء المتابعين لحساباتهم ومواقعهم
دون تحرى أو تثبت من صدق تلك المعلومات أو كذبها، والكل صار منشغاًل بما ال ينفع وال 
يجدي، وصار الفضاء مفتوًحا أمام كل صاحب هوي أو متعصب أو منحرف ليرتكب جرائمه أو ينشر 

ل االجتماعي الناس أفكاره المسمومة عبر فضاء االنترنت، ولم يكن مستغربًا أن تشغل وسائل التواص
في عالمنا العربي عن قضاياهم القريبة واللصيقة بقضايا أوطانهم، فقد سلبت منهم هذه الوسائل 

وتنمية مهاراتهم في الواقع  ،والتدريب ،والتحصيل ،حرياتهم وأوقاتهم، فبدال من أن ينشغلوا بالعلم
 معلومات.الحقيقي الذى يعيشونه، بداًل من الضياع فى أدغال تكنولوجيا ال

وية فى الخدمات الحاسوبية ووسائل التواصل االجتماعي أن تجعل المعرفة الفكرية في األولإن 
خدمة اإلنسان لتحرره من األوقات التى يضيعها في الضرورات الخدمية، فيتفرغ للفكر والتأمل واإلبداع 

نًا يجرى فيه كل الناس باتجاه وإثراء الكيان اإلنساني بالنافع المفيد، ال أن يصبح العالم مسرًحا مجنو 
راد أواحدا. لهثاً وراء الماديات والمعرفة االدعائية المتمثلة في المعرفة الشمولية الواسعة لكل شئ، ومن 

أن يعرف كل شئ تغيب عنه أهم األشياء، ولن يدركها أبدًا إال بمنهج علمي وصحبة أستاذ عالم، 
أكثر من صوابه. وتحصيل المعلومات عن طريق المواقع وقديمًا قالوا من كان شيخه كتابه كان خطؤه 

 2االلكترونية باب ال يمكن توثيقه واعتماده مصدرا أصلياً وحقيقياً للمعرفة.

 ،نترنتإوشبكة  ،لقد ُوِجدت التكنولوجيا بجميع أشكالها وأنواعها من أجهزة حواسيب
اة اإلنسان، وتجعلها أكثر متعة لتسهل حي وألعاب الفيديو ،وكاميرات رقمية ،وهواتف عادية وذكية

، لكن الواقع الحالي يؤكد عكس ذلك فهناك من يجهل أو يتجاهل األهداف األساسية من ويسرًا 
اختراع وتطوير هذه التكنولوجيات، كما ال يعرف كيفية استخدامها استخداما أخالقيا سليما، والمثال 

اعتداء على الخصوصيات والتجسس  على ذلك، االستخدام غير األخالقي لشبكة اإلنترنت، من
المعلوماتي وسرقة الهويات الشخصية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسرقة البعض للنتاج الفكري 
لآلخرين من بحوث ومقاالت ونسبها ألنفسهم، أو سرقة األرصدة واألموال البنكية عبر التحويل 

                                                           
م إلعالجهة نظر مدرسي ان و إلجتماعي مت التواصل اشبكادام ستخ(، أخالقيات ا9106. سلطانة جدعان، ونايف الخريشة ) 1

 .9م، جامعة الشرق األوسط ، صإلعالالجامعات األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية افي ون لقانوا
 .6(، ص 608(، فوضى التحصيل وضياع التحصيل، مجلة العربي، ع )9102عادل سالم العبدالجادر).  2
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وإزالة وتشويه البيانات والمعلومات أو  اإللكتروني، أو سرقة البرامج أو إعادة نسخها، أو إتالف
التالعب بها ، أو التخريب والتدمير اإللكتروني لألنظمة المعلوماتية  أو الترويج لمواد ومحتويات ضارة 
غير هادفة عبر رسائل البريد االلكتروني، أو من خالل المواقع االلكترونية أو غرف المحادثة، أو في 

ويه سمعتهم، ناهيك عن المخاطر التي تنجم عن التحاور مع اإلساءة إلى أشخاص وتلويث وتش
 اآلخرين عبر مواقع المحادثة أو ما يسمى بغرف الدردشة )الشات(.

الفوائد الكثيرة للتكنولوجيا الحديثة وأهمّيتها في حياتنا المعاصرة من كل النواحي  من رغمالعلى و 
أّن سوء  إالالكثير من األشخاص ببعضهم بعضاً، الحياتية الشخصية والمهنية، ودورها في إعادة اّتصال 

استخدامها من قبل البعض، جعل منها وسائَل تَنتهك الخصوصية واألدبّيات، ما أّدى الى ظهور طرق 
  ."جديدة من العنف، تختلف عن سابقاتها، تُعرف تحت مسمى "العنف الرقمي

إنتشار مقاطع وألعاب العنف والقتل أبرزها ومن ، على شبكة االنترنتالعنف الرقمي  تتنوع صورو 
وإطالق النار المتوافرة على األجهزة الذكية، والمعلومات المنفّلتة التي من شأنها تأجيج النزاعات 

نتشار البرمجيات والتطبيقات اومن مظاهر العنف الرقمي أيضًا  .وخلخلة التماسك والروابط االجتماعية
جميعها تهدف الى التجّسس على اآلخرين عبر اختراق الضارة التي تنتشر بأشكال وطرق متعددة 

البريد اإللكتروني، أو السطو على الحسابات، أو التطّفل والتجّسس على الدردشات أو اختراق جهازه 
الذكي لإلّطالع على محتوياته والملّفات المحفوظة عليه. وكل ذلك يخدم غرضًا واحداً، هو إلحاق 

ومن أشكال وصور ظاهرة   .ماديًا أو نشر الشائعات واألكاذيب حوله الضرر والحرج لصاحبها وابتزازه
 رقم نشرو  ،عليه عنيفة أو مقبولة غير رسائل وترك ما شخص يملكه موقع اختراقالعنف الرقمي: 

 عرضة الرقم هذا صاحب بعدها يكون إيحائية رسائل مع االنترنت، على ما لشخص الجوال الهاتف
 تم أو حقيقية إما –صور نشرو  ،االنترنت شبكة مستخدمي من السوقيةو  البذيئة الرسائل من لسيل

 بواسطة )فيروسات( ضارة برمجيات إرسالو  ،لصاحبها والحرج الضرر إلحاق بغرض – عليها التعديل
 تم إن الرقمي، للعنف يمكنو  الضحية. حاسوب في الموجودة البيانات تدمير بغرض االلكتروني البريد
 وقد الضحية، على مدمرة تربوية أو عاطفية أو نفسية آثار له تكون أن بغيرها، أو األشكال هذه بأحد

 كبيرة.  نقدية مبالغ تكلفه

على الرغم من الفوائد الجمة لمواقع التواصل االجتماعي بما تسهم به من خبرات، وإنشاء 
لتواصل والتالقي مع اآلخرين، إضافة لمساحات الحرية صالت وروابط وعالقات وخلق فضاءات ل

والتعبير الالمحدودة التى تتيحها لكل فرد بما يعزز ثقته بنفسه ويصقل مواهبه. إال أن اإلشكال هو 
اتجاهنا في العالم العربي للجانب السلبي لهذه الوسائل والمواقع، وصار الكثيرون عبيًدا لها، مسلوبي 
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ها، وصار كل همهم تصفح تلك المواقع وإضاعة أوقاتهم فيما ال يفيد، وترويج اإلرادة، بل مدمنين ل
 آثارالشائعات، والفضائح، ونقل وتداول األخبار غير الموثوق في مصادرها، بما يحمله ذلك من 

السلبية الجسدية والصحية المترتبة على اإلفراط في  ثارسلبية على المجتمع ككل. إضافة إلى اآل
إدمان  8102في يناير  (WHO)المواقع، وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية استخدام تلك 

  التكنولوجيا في قائمة األمراض النفسية المتعارف عليها.

فى الوقت الحالى تحديات عديدة فرضتها طبيعة العصر وظروفه والتى  األسري األمنويواجه 
، حتى وإن اختلف الحال تشكل قوام الحياة اليومية لألفراد اآلن صارتالتقنية الرقمية  ان تمثلت فى

كان إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، فالعصر الذي نعيش فيه، يطلق عليه العصر الرقمي أوالعصر من م
على الوسائل التكنولوجية أمرا ال  االعتماد صارالتكنولوجي، نظرا للطفرة التكنولوجية التي ميزته بحيث 

 .1تقريباحياتنا يتعلق بكافة جوانب و  مفر منه،

( ترى أن الثورة الصناعية الرابعة قادمة ال محالة، وإن لم 8102بل إن جيفارا البحيري )
نستعد لها فسنصبح خارج التاريخ،  فالمجتمع اإلنساني القادم سوف تشاركه حياته كائنات أخرى 

التكنولوجيا والنانوتكنولوجي في تفاعل عضوي مع تعيش معه هي الروبوت واآلالت الذكية وتطبيقات 
ثورة التقدم فى الفيزياء والبيولوجي والرقمنة. وصار العالم اليوم يبحث عن مكان لفكر اإلنسان وسط 
هذه الكائنات الحية التى تعيش حوله وتحيط به، وأن الذكاء االصطناعي سوف يصل ال محالة إلى 

حضارة اإلنسان، لذلك نحن فى حاجة إلى ربط أهدافنا ، وسوف يشكل 8182حياة اإلنسان فى 
التربوية بأهداف الذكاء االصطناعي قبل أن يتجاوز قدراتنا العقلية، وتصل تطبيقاته إلى جميع مناحي 

 2حياتنا.

( إلى أن دور الكبار في تعليم الصغار قد تراجع ربما ألول مرة 8102ويشير قدري حفني )
الكبار بعد انتشار التكنولوجيا الرقمية، وصار التعليم اإللكتروني ينافس بعد أن أصبح الصغار يعلمون 

في التعليم بما يحتوى عليه من معلومات سواء كانت نزيهة أو مغرضة مرغوبة، أو مرفوضة  األسرة
داخلية أم خارجية، وقد أدى ذلك إلى تضاءل دور األب المعلم وصعود دور األب المتعلم، وذلك 

                                                           
ين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر (: تربية الطفل في العصر الرقمي ب9102. جمال الدهشان ) 1

 .6/9102-6الدولى األولى "بناء طفل لمجتمع أفضل في ظل المتغيرات المعاصرة"، كلية رياض األطفال بجامعة أسيوط، 
2 . Gevara AlBehairy (2018): A.I. and Future Life, Paper presented at the Round table, 
Arab Council For Childhood& Development, Cairo, 28 Febraury- 1 March. 
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رفون أكثر من اآلباء في مجال البحث اإللكتروني حيث صار هناك ما يسمى بالتعليم لكون األبناء يع
 1الصامت الذى ال يحتاج إلى شرح أو كالم أو حوار. 

لقد صارت تكنولوجيا المعلومات جزًء ال يتجزأ من حياة المجتمعات وهى تستقطب ماليين 
ها السلبية؟ آثار ول اآلن هو: كيف نواجه البشر وتنمو رأسيًا بصورة مذهلة، والتحدي الذي يواجه الد

وال شك أن  2وكيف سنتحمل التغيير في القيم التربوية والثقافية في مجتمعاتنا؟ وكيف نستعد لها؟ 
 والمجتمعي. األسري األمنها وتداعياتها على آثار لتلك التكنولوجيا 

مختلفة من العالم بسبب قد انتشرت فى الفترة األخيرة األخبار عن انتحار األطفال فى دول ل
( 050ما يطلق عليه ألعاب االنترنت، وأشهرها لعبة الحوت األزرق، فقد أودت هذه اللعبة بحياة )

طفل ومراهق في روسيا وحدها، كما أن هناك عشرات الضحايا فى األرجنتين والهند وبلغاريا وإيطاليا 
لعربية من هذا الخطر فانتحر العشرات من والواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، ولم تسلم الدول ا

 3 األطفال فى الجزائر والمغرب ومصر وتونس.

وتتعدد المخاطر الناجمة عن تعرض األطفال لشبكة االنترنت؛ فعندما تتزايد ساعات تواجدهم 
تبط أمام شاشة الكمبيوتر ومواقع االنترنت، يزداد احتمال وقوعهم في براثن دائرة إدمان االنترنت، وهو ير 

في البداية لدى األطفال باستغراق وقت طويل أمام ألعاب الكمبيوتر، األمر الذي يؤدي إلى التوقف 
عن أداء أي نشاطات أخرى مثل الدراسة أو ممارسة الرياضة أو لقاء األصدقاء. كما قد يتعرض 

سنهم وعدم  األطفال إلى االحتيال عبر االنترنت، ألنهم يكونوا مستهدفين من قبل المحتالين لصغر
خبرتهم بشأن نوعية المعلومات التي قد يشكل تداولها خطراً عليهم أو على اآلخرين، ويمكن أن يؤدي 

 4 أو الطفل إلى التعرض للسرقة أو االختطاف أو التهديد أو االبتزاز. األسرةتسريب معلومات حول 

عندما يتم كما أكدت الدراسات على مخاطر مواقع التواصل االجتماعي على األطفال 
ة الستخدامات األطفال لتلك المواقع، األسرياستخدامها بشبكة االنترنت، مع غياب المتابعة والرقابة 

والتى تتمثل فى إهدار خصوصية الطفل من خالل مشاركة بياناته ونشاطاته وذكرياته على صفحته 
وأضرار سلوكية مترتبة  الشخصية، وإهدار الوقت من خالل استخدام الطفل لتلك الشبكات فترة طويلة،

                                                           
 (.92)2(: دور األسرة في تأكيد مواطنة الطفل العربي وتعميق انتمائه،  مجلة الطفولة والتنمية، 9106. قدري حفني ) 1
-096(: 18لة الطفولة والتنمية، العدد )(: استخدام األطفال لألجهزة الرقمية: دراسة ميدانية، مج9102. عفاف أحمد عويس ) 2

011. 
(: حماية الطفل العربي على االنترنت في ضوء االتجاهات العالمية المعاصر: دراسة تحليلية، مجلة 9102. خالد صالح حنفي ) 3

 .096-26(: 18الطفولة والتنمية، العدد )
 .21-62(، ص ص 611اإلنترنت؟، مجلة الوعي اإلسالمي، ع)(. كيف نحمي أبنائنا من مخاطر 9102. خالد صالح حنفي ) 4
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على نشوء عالقات اجتماعية افتراضية مع مجهولين مما يجعله عرضة ألفكار غريبة أو غير مقبولة، 
  1وأضرار صحية ناتجة عن اإلشعاعات الصادرة عن أجهزة الحاسب.

: األطفال في عالم 7102وضع أطفال العالم "وقد أشارت اليونسيف فى تقرير لها بعنوان
رقمي"، إلى ارتفاع أعداد مستخدمي اإلنترنت من األطفال، والحاجة إلى تعزيز جهود حماية بياناتهم 
وهوياتهم على اإلنترنت، وأوضحت خطورة مشكلة االستغالل التجاري للطفولة وبيانات األطفال 

من مستخدمي اإلنترنت هم من األطفال  %01نسبة الشخصية. وأوضح التقرير أنه في ماليزيا فإن 
سنة. ويكشف أكبر استقصاء وطني عن السالمة على الفضاء  70والشباب الذين تقل أعمارهم عن 

من األطفال يبُ ّلغون عن تعرضهم  %21اإللكتروني لتالميذ المدارس في ماليزيا أن أكثر من 
 2. تنمر إلكترونياً منهم لل %72لمضايقات على اإلنترنت، بينما تعرَّض 

ساعات  00إلى  2وتظهر اإلحصائيات واألرقام التي تؤكد أن األطفال يقضون حوالي من 
يوميا أمام وسائل اإلعالم الحديثة سواء على االنترنت أو الفضائيات، ويتعرضون إلى خطر التعرض 

مانتك لألمن للصور اإلباحية واالستغالل الجنسي، وعلى سبيل المثال أوضحت دراسة شركة "سي
المعلوماتي" المنتجة لبرنامج مكافحة الفيروسات الشهير "نورتون" أن المواضيع اإلباحية والجنس تأتي 
بالدرجة الرابعة من المواضيع التي تحظى اهتمام األطفال ما دون السابعة من العمر على شبكة 

ة والتنمية أن الدراسات ألسرياوأوضح ريتشارد ويلكنز مدير معهد الدوحة الدولي للدراسات االنترنت.
من األطفال على شبكة االنترنت يشاهدون عن عمد المواقع التي تحمل  %44الغربية وجدت أن 

من األطفال الذين يستخدمون االنترنت تُفرض عليهم مشاهدة هذه المواد:  %55المواد اإلباحية، و
 3ية. بمعنى أنهم كانوا يتفصحون مواقع أخرى ولكنها تتضمن مواد إباح

ومن المحتمل أيضا أن يتعرض الطفل خالل استخدامه اإلنترنت للكثير من الرسائل اإلعالمية،والثقافية 
التي قد يتعارض محتواها الفكري والثقافي مع ديننا اإلسالمي أو ثقافتنا العربية األصيلة مما يؤثر سلبا 

بة عن دينه ومجتمعه، وقد أطلقت في الطفل وهويته، كما يمكن من خاللها أن يتبنى الطفل هوية غري
  4 ”.المواد غير المناسبة“على هذه الرسائل أو المصادر اسم  Iannottaيانوتا إ

                                                           
 (.6(. مخاطر الشبكات االجتماعية، مجلة التعليم االلكتروني، جامعة المنصورة، العدد )9101رنا محفوظ حمدي ).  1

2 . UNICEF (2017). The State of the World's Children 2017, UNICEF: New York. 
، الدوحة، قطر، مؤتمر األسرة واإلعالم العربي(. 9101. المجلس العربي للطفولة والتنمية ومعهد الدوحة الدولى للدراسات األسرية ) 3

 9101مايو  9-1
4 . Iannotta, J. (2001).Nontechnical strategies to reduce children’s exposure to 
inappropriate material on the internet. Washington, DC: CSTB & National Research 
Council 
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ومخاطر االنترنت ليست على األسر العربية فقط ولكن على المستوى العالمي، فقد أشارت دراسة يو 
الدور التربوي للوالدين في متابعة استخدام  همية( ألYu Cheung Wong,2011شينج وانج )

األطفال لالنترنت، وتحديد العوامل المختلفة التى تؤثر في إحساس الوالدين بالرضا عن جهودهم 
( فى االستفادة من االنترنت وتقليل المخاطر التى يتعرضون لها وقد 02-5لمساعدة األبناء من سن )

إنه بالرغم من الفوائد الهائلة الستخدام األطفال ( أسرة،  إلى 7312أجرى البحث على عدد )
لالنترنت، إال أن ذلك االستخدام غير خاضع للمراقبة إلى حد كبير، مما يجعل األطفال يدخلون على 
مواقع غير مناسبة تعرضهم لإليذاء من قبل الغرباء واستغاللهم فى مواد إباحية. وأوصت الدراسة بضرورة 

 1واجهة هذا الخطر.التدخل المحلي والدولي لم

ساعات يوميا أمام  00إلى  2وتظهر اإلحصائيات واألرقام التي تؤكد أن األطفال يقضون حوالي من 
وسائل اإلعالم الحديثة سواء على االنترنت أو الفضائيات، ويتعرضون إلى خطر التعرض للصور 

سلبية كثيرة، وعلى سبيل المثال  آثاراإلباحية واالستغالل الجنسي، أرقام مخيفة ومستقبل غامض و 
أوضحت دراسة شركة "سيمانتك لألمن المعلوماتي" المنتجة لبرنامج مكافحة الفيروسات الشهير 
"نورتون" أن المواضيع اإلباحية والجنس تأتي بالدرجة الرابعة من المواضيع التي تحظى اهتمام األطفال 

 ما دون السابعة من العمر على شبكة االنترنت.

يجة انتشار الهواتف المحمولة بين األطفال، حدثت زيادة كبيرة فى استخدام األطفال ونت
سنة  21إلى  1( من األطفال فى الشريحة العمرية من %22لالنترنت، فتشير اإلحصائيات إلى أن )

( %29إلى أن ) 0222البريطانية فى عام  Ofcomيمتلكون هاتًفا جوااًل، كما أشار تقرير تقرير 
( سنة يمتلكون هاتًفا ذكياً خاًصا بهم، كما أن المتوسط 22-1فال فى الشريحة العمرية من )من األط

( 2( ساعات، وعلى موقع ياهو )2الشهرى لعدد الساعات التى يقضيها األطفال على اليوتيوب بلغ )
 EAساعات، وأن أكثر مواقع األلعاب استخداًما من الطفل هى موقع روبلوكس، وموقع شركة 

Games وموقع فالف ،Valve Corporation وأشار تقرير ،Children Internet  أن
( من أطفال الشرق األوسط يدخلون على مواقع إباحية محجوبة باستخدام برامج لكسر 29%)

( من األطفال فى الشرق األوسط يلعبون ألعابًا غير مالئمة لمراحلهم %02الحجب والمنع، بينما )
ف أو الجنس أو الجريمة ومواد غير الئقة بصفة عامة. وأشار تقرير السنية، وتحوي مشاهد للعن

Center for Media Research ( األمريكيين  المراهقين( من %22األمريكي أن )نسبة
( يستخدمون اإلنترنت من أجل %20يستخدمون االنترنت دون أي متابعة من اآلباء واألمهات، وأن )

                                                           
1 . Yu Cheung Wong (2011): Cyber-partenting: Internet Benefits, Risks and Parenting 
Issues, Ph.D thesis, University of Hong Kong, Hong Kong. 
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 المراهقين( من %22مريكية المتخصصة فى أمن المعلومات أن )اللعب، وأشار تقرير شركة نورتون األ
 1( يتعاملون مع االنترنت من أجل مواقع التواصل االجتماعي. 22-22األمريكيين فى الفئة العمرية )

هدفت إلى تشخيص المعوقات الداخلية  التي( 7102عزيز أحمد الحسني) وقد أوضحت دراسة 
( من أرباب 07تكونت عينة الدراسة من) ، و ومعالجتها األسري األمنوالخارجية التي تؤثر سلبًا في 

  األسري األمنتوصلت الدراسة إلى أن هناك مخاطر عدة تهدد و األسر وتم استخدام طريقة المقابلة. 
مرتبط بأمن المجتمع، وأي خلل في  األسري األمنكالبطالة، والحوادث البيئية. كما أظهرت النتائج أن 

مقوماته االقتصادية أو السياسية، أو الصحية، أو االجتماعية يؤثر سلبًا على أمن  أحد عناصره أو
 2.األسرة

على كل أفراد  ، إال أن لهذه المواقع االجتماعية سلبيات خطيرة جًدااإليجابياتوعلى الرغم من تلك  
 والمجتمع والتى تتمثل في: األسرة

فال حدود؛ بل كل شخص حر : المسموح والممنوعهذه المواقع ليس فيها حدود للتعامل بين -1
فيما يطرحه من فكر أو سلوك أو اعتقاد، فتجد انتشارًا كثيًفا لتلك الصفحات التي تدعو إلى نشر 
اإلباحية واإللحاد، وعقيدة الحرية الشخصية، وغير ذلك من األفكار الخبيثة والدخيلة على هذا 

 .المجتمع

الصفحات التي  فقد أسهمت تلك المواقع فى نشر المتطرفة:سهولة نشر األفكار الهدامة و  -2
في دينهم وفي عقيدتهم، وقد انتشرت تلك الصفحات االجتماعية بكثافة كبيرة جًدا،  األفرادتشكك 

 خصوًصا في األعوام الثالثة المنصرمة.

                                                           
1 . For more details, Look: 

- Family Education (2017). kids and internet usage: the surprising facts, 
retrievedfrom,https://www.familyeducation.com/life/internet-facts/kids-
internet-usage-surprising-facts 

- Ofcom. (2017).Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. 
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-
parents-media-use-attitudes-2017.pdf 

- Rideout, V. (2017). The Common Sense census: Media use by kids' age zero to 
eight.San Francisco, CA: Common Sense Media. 

(: األمن األسري: المفاهيم ، المقومات، المعوقات مع دراسة ميدنية على مدينة صنعاء، 9102عزيز أحمد صالح ناصر الحسني ) . 2
 .910-061(: 09)01مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة األندلس للعلوم والتقنية، 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf
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ا، تضييع  -3 ك قد يجلس بالساعات الطوال أمام تل اإلنسانحيث إن  لألوقات بشكل كبير جدا
المواقع وهو ال يدري؛ وذلك لما تقدمه تلك المواقع من وسائل متعددة، سواء كانت ترفيهية أو 

 ، مما يؤثر سلَبا على صحته الجسدية والنفسية. تواصلية

فهناك كثير من رواد تلك المواقع اكتفوا بهذا التواصل االفتراضي، واستغنوا به  :العزلة االجتماعية -4
عن التواصل الحقيقي مع الناس العاديين، وفي هذا خطر شديد جًدا على الصحة النفسية، وكذلك 
القدرات العقلية، مع مرور الوقت، مما قد يجعل الشخص مصابًا بمرض التوحد، وهذا األمر أخطر ما 

ُُ ى األطفال، حيث قد يؤدي إلى تأخر النمو بشكل خطير، يكون عل  عن االنطوائية والعزلة. فضاًل

وذلك لما تكفله تلك المواقع من بعض  لبناء عالقات شخصية محرمة؛إتاحة الفرص  -5
الخصوصيات للمستخدمين، يستطيع من خاللها المستخدم التحكم في كل ما يقوم بعرضه، وما 

  .غير السوية الي فما أسهل التواصل مع الغير، وبناء مثل تلك العالقاتيتشاركه مع غيره، وبالت

وكان فريق من " المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية " في مصر قد أعد دراسة حول 
 "نع خلص من خاللها لنتائج خطيرة ، ومما جاء فيها أأبيموقع "الفيس بوك " استغرقت عدة أس

وعالقتهم القديمة وأعادوا إقامة الجسور  األولنجحوا في العثور على حبهم العديد من رواد الموقع 
 . "العربية، وهو ما ينذر بحدوث أخطار تهدد الحياة الزوجية لألسرة  األسرةالمهدمة خارج حظيرة 

حالة من كل خمس حاالت طالق تعود الكتشاف شريك  " وقد جاء في دراسة " المركز القومي " أن
 . " القة مع طرف آخر عبر اإلنترنت، من خالل موقع " الفيس بوكالحياة وجود ع

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من تجنيد بعض دوائر المخابرات األجنبية لبعض  -6
فقد استفادت دوائر االستخبارات األجنبية من توافر المعلومات  العالمين اإلسالمي والعربي:

االقتصادية والمعيشية ، واستغالل ذلك بالتجسس  أحوالهموذلك بالنظر في  الشخصية للشباب العربي،
 .، وإضعاف المجتمعات العربيةلصالحها

 سهولة نشر الشائعات والدعاية المعادية والفتن عبر وسائل التواصل االجتماعي:  -7

 وصورته المجتمع مرآة وهو االجتماعي، التواصل مواقع على الهشيم في كالنار الشائعات انتشارف
 يُقال، المكذوب الحديث أو الخبر بات. وتعاملهم البشر طبائع عن باستمرار الُمحّدثة اإللكترونية

 المشكلة أساس وهنا .واإلعجابات والتعليق المشاركة ألزرار الضغطات آالف إلى البرق بسرعة فيتحّول
 . العقل إعمال وال الدقة تحري دون ومن تروٍّ  دون من الشائعات نشر وهي ؛
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أصبحت  : الواحدة األسرةراد أف بين االجتماعية العالقات هشاشةو  األسريظاهرة االغتراب  -8
 اليوم أن نقول بأس فال االضمحالل في بدأت و تتراجع بطبعه اجتماعي االنسان ان :القائلة المقولة

 الى التحاور وافتقارهاوسائل  وأذكى ألحدث نجذب و ينبهر أصبح اذ بطبعه، تكنولوجي االنسان أن

 أفراد بين القصيرة الجمل يقتصر على االتصال فأصبح المشاعر، و األفكار تبادل و الراجعة التغدية

 أو رغباته على هأبي أو أمه مع قالمرأةيتحاور  أن فبداًل من الضرورة، تقتضيها التي الواحدة األسرة

 المراهقين فيجلسفإنه يبحث عن الحلول في العالم االفتراضي،  والعاطفية، سيةاالدر  مشكالته

 وفي والمعلومات، التواصل من تكنولوجيا ويستفيدون التواُصل، أجهزة أمام محدودة غير ألوقات

 وتعني الجسماِني، الخمول وتعني ،األسرةعن  االجتماعية العزلة تعني الساعات هذه فإن المقابل

 البريئة غير المواقع إلى الدخول نتيجة عليهم التأثيرات السلبية عن فضال النفسي، والتوتر الضغط

 1. والالأخالقية
الحميمية،  ةاألسري العالقة ترابط يهدد عقالنية، بغير واستعمالها البيت في االنترنت كما إن وجود

 في الزوجينأحد  شك من يزيد مما االنترنت، أمام طويال وقتا العائلة أفراد أحد قضاء عند خاصة

 على أخالقية ومواقع غير اجتماعية آفات بظهور خاصة ذاتها، حد في التكنولوجيا لهذا االستعمال

 العصبية بالبرودة احدهما عند إحساس وخاصة زوجية، خيانة ظهور إلى يؤدي مما العنكبوتية، الشبكة

 وغيرها. الشات المواقع وكذا بالحياء، المواقع المخلة إلى الهروب إلى يؤدي مما اآلخر، الطرف من
بأنه حالة التيه والضياع والعزلة التي تصيب الفرد وهو داخل أسرته عندما يفتقد  األسرييعرف االغتراب 

األمان العائلي وال يستطيع استيعاب المتناقضات التي تحيط به والتغيرات السريعة والمتالحقة، السيما 
الطفرة التكنولوجية الرهيبة التي جعلت الفرد أسيرا لها، وال طغيان المادة على حياة البشر، إلى جانب 

 .يستطيع الفكاك منها

والمجتمع عموما، مما يجعله يفقد   األسرةوتكون معاناة الفرد كبيرة عندما يفقد إحساسه باالنتماء الى 
 .الثقة في ما حوله، وتنتج عن ذلك حالة من القلق والتوتر، وربما يقود هذا إلى العدوانية

أن االغتراب من اهم واخطر المشاكل االجتماعية المطروحة على  ويؤكد علماء االجتماع على 
 .مجتمعاتنا الراهنة، وتتجلى خطورتها في صفوف الشباب واألطفال بشكل أكثر حدة

 زيادة احتمالية التعرض إلى مشكلة إدمان مواقع التواصل االجتماعي:  -9

                                                           
(: وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين اآلباء واألبناء )االنترنت والهاتف 9101طاوس وازي، وعادل يوسف ).  1

 .2-1النقال نموذًجا، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني الثاني "االتصال وجودة الحياة في األسرة"، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص ص 
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ات، إدمانات من دون مخدر تسمى أيضاً اإلدمانتشهد المجتمعات الحديثة سياًل جارفًا من 
إلى جانب  تمثلالتى  اإلدمانمن  ةجديدوهى تمثل صورًا إدمانات سلوكية على وجه الخصوص، 

، حيث تبقى مسألة الفصل بين كونها أمراضًا أو مجرد عادات غير للعصراالكتئاب األمراض الرمزية 
ر األلم النفسي فى ثقافة معينة، وتعد أبية اجتماعًيا أو صحًيا ترتكز على األشكال التى تأخذها تعسلمي

 أمراً يصعب حسمه. 

ستهالكي، وبالفعل منذ بداية القرن الحادى والعشرين ومع ظهور ما يسمى بالمجتمع اال
ليًا من وسائل اتصال فى ، يضاف إلى ذلك ما قدمته التكنولوجيا وتقدمه، حاأصبح االستهالك إدماناً 

غاية التصنع والتعقيد تجذب اإلنسان: وسائل تؤمن له الهروب، وتسمح له باكتشاف وقائع أخرى، 
الدراسة التي أجرتها مجموعة "سوبيريور" لالستشارات فقد أظهرت  وتسمح له بالتعايش مع الخيال.

 "ة تعرف ب "النوموفوبيااألوسط لديهم حال من األطفال في منطقة الشرق % 31 نسبة إلى أن

Nomophobia وهو الشعور بالخوف من فقدان الهاتف المحمول أو السير من دونه. 

دراسة أجرتها جامعة كورنال األميركية ونشرت نتائجها في ديسمبر الجاري، أن  وأوضحت
ى دعوة واعتمدت الدراسة عل.الكثير ممن يحاولون اإلقالع عن موقع فيسبوك لكنهم يعودون إليه الحقا

يوما، والكتابة عن  11مجموعة من مستخدمي فيسبوك إلى إغالق حساباتهم في الموقع لمدة 
يوما، واكتشف القائمون على الدراسة عوامل تجبر الكثيرين على العودة إلى الموقع  55شعورهم خالل 

م أمام الناس له، وآخرون معنيون بصورته عالجالموقع إدمان ال استخدام االجتماعي، مثل اعتبار أن 
مليار مستخدم فعال لموقع  0.41وحسب الدراسة فإن هناك . لذلك يسعون إلى العودة للموقع

 .1فيسبوك الذي يعتبر أضخم شبكة اجتماعية في العالم

وكان الطبيب النفسي األميركي ايفان غولدبرغ هو أول من صاغ تعبير "اضطراب إدمان 
لمشكلة إدمان استخدام التكنولوجيا. ولكن هناك رأياً آخر يذكر ، وأول من نبه 0113االنترنت" عام 

، هي عالمة النفس Internet Addiction أن أول من وضع مصطلح " إدمان اإلنترنت "
، التي تعد من أولى أطباء النفس الذين عكفوا على Kimberly Youngاألميركية كيمبرلي يونغ

 .0114ذ عام دراسة هذه الظاهرة في الواليات المتحدة من

ساعة أسبوعياً. كما  51وتعرف يونغ : " إدمان اإلنترنت " بأنه استخدام اإلنترنت أكثر من 
 Center for على اإلنترنت " اإلدمانبتأسيس وإدارة " مركز  0111أنها قامت عام 

Online Addiction ن حول هذه الظاهرة هما أبيلبحث وعالج هذه الظاهرة، وقد أصدرت كت
                                                           

 .9108، أغسطس 161(.اإلدمان اإللكتروني وباء عصر العولمة واإلنترنت، مجلة الكويت، العدد 9108. أحمد أبو زيد ) 1
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 Tangled in ، و" التورط في الشبكة "Caught in the Net في قبضة اإلنترنت ""الوقوع 

the Web. 

وكانت يونغ قد قامت في التسعينات بأول دراسة موثقة عن إدمان اإلنترنت، شملت حوالي  
مستخدم لإلنترنت، تركزت حول سلوكهم أثناء تصفحهم شبكة اإلنترنت، حيث أجاب  300

بنعم على السؤال الذي وجه لهم وهو : عندما تتوقف عن استخدام اإلنترنت، المشاركون في الدراسة 
هل تعاني من أعراض اإلنقطاع كاإلكتئاب والقلق وسوء المزاج ،وقد جاء في نتائج هذه الدراسة أن 

ساعة أسبوعيا على اإلنترنت، مقارنة بحوالي خمس  51المشمولين في الدراسة قضوا على األقل 
 ياً لغير المدمنين.ساعات فقط أسبوع

 زيادة احتمالية تعرض الفرد للجرائم االلكترونية على اختالف أنواعها: -9

هي جريمة األلفية الجديدة كما سماها بعض المختصين في أمن المعلومات  انتحال الشخصية:  -أ
وذلك نظراً لسرعة انتشار ارتكابها خاصة في األوساط التجارية. تتمثل هذه الجريمة في استخدام هوية 
شخصية أخرى بطرقة غير شرعية. وتهدف إما لغرض االستفادة من مكانه تلك الهوية) أي هوية 

اء هوية شخصية المجرم لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى. إن ارتكاب هذه الجريمة على الضحية( أو إلخف
ية. وللتغلب على هذه المشكلة، فقد األمنشبكة اإلنترنت أمر سهل وهذه من أكبر سلبيات اإلنترنت 

بدأت كثير من المعامالت الحساسة على شبكة اإلنترنت كالتجارية في االعتماد على وسائل متينة 
 الهوية كالتوقيع الرقمي والتي تجعل من الصعب ارتكاب هذه الجريمة.  لتوثيق

يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن  التشهير وتشويه السمعة:  -ب
ضحيته ، والذي قد يكون فردًا أو مجتمع أو دين أو مؤسسة تجارية أو سياسية. تتعدد الوسائل 

نوع من الجرائم، لكن في مقدمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة يحوي المستخدمة في هذا ال
المعلومات المطلوبة نشرها أو إرسال هذه المعلومات عبر القوائم البريدية إلى أعداد كبيرة من 

 المستخدمين.

لقد وفرت شبكة اإلنترنت أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر  صناعة ونشر اإلباحية: -ج
إلباحية. إن اإلنترنت جعلت اإلباحية وسائل عرضها من صور وفيديو وحوارات في متناول الجميع، ا

ولعل هذا يعد أكبر الجوانب السلبية لإلنترنت خاصة في مجتمع محافظ على دينه وتقاليده  
كمجتمعنا.إن صناعة ونشر اإلباحية تعد جريمة في كثير من دول العالم خاصة تلك التي تستهدف أو 
تستخدم األطفال. لقد تمت إدانة مجرمين في أكثر من مائتي جريمة في الواليات المتحدة األمريكية 
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م، تتعلق هذه الجرائم بتغرير األطفال في 0111خالل فترة أربع سنوات والتي انتهت في ديسمبر 
 أعمال إباحية أو نشر مواقع تعرض مشاهد إباحية ألطفال.

نترنت مجااًل رحبًا لمن له سلع أو خدمات يريد أن يقدمها، أصبحت اإل النصب واالحتيال: -د
وبوسائل غير مسبوقة كاستخدام البريد اإللكتروني أو عرضها على موقع على الشبكة أو عن طريق 
ساحات الحوار. ومن الطبيعي أن يساء استخدام هذه الوسائل في عمليات نصب واحتيال. ولعل 

اإللكتروني بشكل مستمر تصله رسائل بريدية من هذا النوع. إن   القارئ الكريم الذي يستخدم البريد
كثيرًا من صور النصب واالحتيال التي يتعرض لها الناس في حياتهم اليومية لها مثيل على شبكة 
اإلنترنت مثل بيع سلع أو خدمات وهمية، أو المساهمة في مشاريع استثمارية وهمية أو سرقة معلومات 

إن ما يميز عمليات النصب واالحتيال على االنترنت عن مثيالتها في الحياة  البطاقات االئتمانية.
 اليومية هي سرعة قدرة مرتكبها على االختفاء والتالشي.

تتمثل في الدخول غير المصرح به إلى أجهزة أو شبكات حاسب آلي. إن جل  االختراقات: -هـ
ل برامج متوفرة على اإلنترنت يمكن لمن ت االختراقات( تتم من خالأوالً عمليات االختراقات) أو مح

 له خبرات تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة الغير، وهنا تكمن الخطورة.

تختلف األهداف المباشرة لالختراقات، فقد تكون المعلومات هي الهدف المباشر حيث يسعى 
لجهاز هو الهدف المباشر بغض النظر المخترق لتغيير أو سرقة أو إزالة معلومات معينة. وقد تكون ا

عن المعلومات المخزنة عليه، كأن يقوم المخترق بعمليته بقصد إبراز قدراته "اإلختراقيه" أو إلثبات 
 وجود ثغرات في الجهاز المخترق.

من أكثر األجهزة المستهدفة في هذا النوع من الجرائم هي تلك التي تستضيف المواقع على اإلنترنت، 
(.  Defacingحريف المعلومات الموجودة على الموقع أو ما يسمى بتغيير وجه الموقع )حيث يتم ت

إن استهداف هذا النوع من األجهزة يعود إلى عدة أسباب من أهمها كثرة وجود هذه األجهزة على 
 الشبكة، وسرعة انتشار الخبر حول اختراق ذلك الجهاز خاصة إذا كان يضم مواقع معروفة.

وهي أكثر جرائم اإلنترنت انتشارا وتأثيرا. إن الفيروسات كما هو معلوم  الفيروسات: صناعة ونشر -و
ليست وليدة اإلنترنت فقد أشار إلى مفهوم فيروس الحاسب العالم الرياضي المعروف فون نيومن في 
منتصف األربعينات الميالدية. لم تكن اإلنترنت الوسيلة األكثر استخداما في نشر وتوزيع الفيروسات 

 لسنوات الخمس األخيرة، حيث أصبحت اإلنترنت وسيلة فعالة وسريعة في نشر الفيروسات.إال في ا

 العربي فى مواجهة تحديات العصر الرقمي:  األسري األمنتصور مقترح للحفاظ على  -ثالثاا 
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إن التكنولوجيا صارت واقًعا مفروًضا ال غنى عنه، وال يمكن تجنبه، لكنها سالح ذو حدين، 
ها السلبية وخصوًصا على آثار ة وفوائد جمة، إال إنه يجب العمل على مواجهة أبيإيج ثارآفكما أن لها 

وحدها بل ال بد أن يكون هناك تنسيق وتكامل  األسرةالعربية. وهذه المهمة لن تقوم بها  األسرةأمن 
فى مواجهة أخطار العصر الرقمي. كما أن هناك ضرورة  األسرةبين مؤسسات المجتمع للوقوف بجانب 

للتحول الرقمي بالمجتمعات العربية، واالستفادة من تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، والبيانات الضخمة، 
والبلوك تشاين، وانترنت األشياء وإعداد كافة أفراد المجتمع ومؤسساته للتعامل مع هذه المتغيرات، 

 الرقمي القادر على التعامل مع العصر ومتغيراته. وإعداد وتنشئة المواطن
 منطلقات التصور المقترح: -1

 ينطلق التصور المقترح من:
 التكنولوجيا ضرورة حتمية ال غني عنها فى العصر الرقمي. -

ومواجهة تحديات ذلك  األسرةضرورة التكامل والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع لدعم  -
 العصر.

 وأمن المجتمع وترابطهما. األسرةن كل من أمن وجود عالقة وثيقة بي -

 نشر ثقافة التربية الرقمية بين اآلباء واألمهات وكافة طوائف المجتمع كضرورة عصرية. -

 آليات ووسائل تحقيق التصور المقترح:  -2
ال بد لتحقيق التصور المقترح من تكامل األدوار بين الدولة ككل ومختلف المؤسسات، بهدف تدعيم 

 ة لها، وذلك من خالل: أبياإليج ثارالسلبية للتكنولوجيا، وتعظيم اآل ثار، والتغلب على اآلسرةاألأمن 
 دور الدول والحكومات العربية:  -أ

ال بد من وجود رؤية متكاملة وإعداد الخطط واالستراتيجيات للتحول بالمجتمع ككل إلى  -
تتكامل فيها األدوار بين الوزارت العصر الرقمي، وتزويد أفراد المجتمع بمهاراته ومعارفه، و 

 المختلفة من ثقافة وإعالم وشباب وأوقاف وتعليم وغيرها.

الناجحة التى تمثل القدوة فى  األسرةقيام وزارات اإلعالم فى الدول العربية بالتركيز على نماذج  -
األعمال الدرامية، والتركيز على البرامج التوعوية التى تنشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع 

 وتدربه على التعامل مع أخطار العصر الرقمي والجرائم االلكترونية.

ضرورة سن القوانين والتشريعات التى تنظم استخدام مواقع االنترنت عمومًا ومواقع التواصل  -
االجتماعي على وجه الخصوص، ومراجعة الموجود منها بما يحافظ على سالمة األطفال 

 واألفراد، ويدافع عن قيم وأخالقيات المجتمع، ويحفظ خصوصية األفراد والبيانات. 
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عقد الندوات لتثقيف وتوعية اآلباء واألمهات بمهارات العصر الرقمي، قيام وزارات الثقافة ب -
وآليات التربية الرقمية لألبناء، وتعويد أبنائهم بالحفاظ على خصوصياتهم، والتعامل مع الجرائم 

 الرقمية، وإدمان التكنولوجيا، واالغتراب الرقمي، وغيرها من مشكالت العصر وأمراضه.

رات الشئون الدينية فى الدول العربية على توعية األئمة وخطباء عمل وزارات األوقاف ووزا -
المساجد من خالل الندوات والمؤتمرات، والبرامج التدريبية، بكيفية توعية أفراد المجتمع بما 
يجب فعله حيال هذه الوسائل المنتشرة فى حياة المجتمعات العربية واإلسالمية، وتدريبهم 

امل معها، واالستفادة من إمكانيات االنترنت ومواقع التواصل على مهارات استخدامها، والتع
 االجتماعي فى نشر الدعوة اإلسالمية، وتجديد مفردات خطابها وآلياتها.

ال بد أن تعمل وزارات التربية والتعليم فى الدول العربية واإلسالمية على إعداد مقررات دراسية  -
فية التعامل معها فى مختلف المراحل عن مواقع التواصل االجتماعي، واستخدامتها وكي

 الدراسية.

أن تعمل الحكومات العربية على التنسيق مع المواقع العالمية والشركات بما يضمن عدم بث  -
محتوى مخل أو غير الئق أو يخالف اآلداب واألخالق في المجتمعات العربية، وال تعتمد 

 ليس حالً نهائياً للمشكلة. ألن ذلكالحكومات العربية على مجرد الحجب من طرف واحد 

أن تعمل الحكومات على متابعة ما يثار على مواقع التواصل االجتماعي من شائعات  -
 بأول. أوالً والتصدى لها 

إنشاء مراكز قيام وزارات الشئون االجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني على  -
، وعقد البرامج المجتمع المحلي، وتفعيل دورها فى األسريللتوجيه واإلرشاد الزواجي و 

اعتماد برامج مشتركة بين اآلباء واألبناء لزيادة التفاعل والدورات التدريبية للتأهيل للزواج، و 
بينهم من خالل أنشطة اجتماعية وثقافية مشتركة لتعزيز العالقة االجتماعية القائمة على 

 .المحبة والتفاهم والحوار بينهم

والزواج من المرحلة الثانوية، وفى  األسرةتدريس مواد ثقافية في مجال اهتمام وزارات التعليم ب -
 .الجامعات للطلبة والطالبات على السواء، وفق أسس علمية ودينية ونفسية، واجتماعية

السيبراني والرقمي، وتوفير الحوافز  األمنتشجيع ودعم إنشاء شركات القطاع الخاص في مجال  -
 .لى االنترنتلنشر المحتوى الرقمي العربي ع

العمل على مواجهة ظاهرة األمية الرقمية والحاسوبية من خالل قيام وزارات االتصاالت  -
وتكنولوجيا المعلومات بعقد البرامج التدريبية للشباب واألسر للتدريب على مهارات تكنولوجيا 

 .المعلومات
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 : األسرةدور  -ب

يجب على اآلباء تعليم وتدريب أبنائهم على كيفية الحفاظ على ذواتهم وخصوصياتهم، والتعامل 
 مع مواقع التواصل االجتماعي بشكل آمن، ويمكن لآلباء اتباع الخطوات اآلتية: 

 وتشجيع الشبكة عبر خبراتهم بخصوص إليهم االستماعو  ،والصدق المصارحة على األبناء تعويد -
 نشرات أو رسائل أي بخصوص لهم الدائم واإلرشاد النصح توجيه يجب كما الحسنة السلوكيات

 لعاداتنا وفقا ذلك على بناء وتوجيههم محتوياتها قراءة  وتعّود بريدهم، صناديق إلى تصل قد
، وتوعية األطفال بعدم وضع أى صور شخصية لهم، أو بيانات خاصة اإلسالمية العربية وتقاليدنا

 وأ شخصية صور -الهواتف رقامأ -المهن -العناوين –سماءاأل)أشخاص غير معروفين مع 
 ، وتحذيرهم من فتح أى ملفات أو رسائل غير معروف صاحبها أو مصدرها.(سرةلأل

تحديد عدد ساعات و  تعويد وتدريب الطفل على عدم إضاعة الوقت أو المال على تلك المواقع،  -
عدد ساعات استخدام وتقترح الكثيرمن الدراسات أال يزيد  مخصصة للطفل أمام تلك األجهزة،

ساعتين يومياً، كما يمكن تحديد ساعات ال يمكن للطفل  الطفل لشبكة االنترنت عموماً 
 استخدام التكنولوجيا فيها كوقت العشاء أو قبل النوم حتى ال يتأثر الجهاز العصبى للطفل سلباً 

ن ألعاب أو برامج أو مسلسالت أو تطبيقات تكنولوجية، متابعة ما يشاهده أو يستخدمه الطفل مو 
واستبعاد التطبيقات والبرامج غير المناسبة أو الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، واتباع أسلوب النقاش 

 .والحوار مع الطفل، لتعليمه مفاهيم الصواب والخطأ

ا أثناء التعامل مع األطفال، أن يقلل اآلباء واألمهات والمعلمات أنفسهم من االنشغال بالتكنولوجي -
بل عليهم أن ينتبهوا إلى التعامل مع األطفال، وما يشاهده األطفال منهم من سلوكيات، حتى ال 
يكونوا سبباً فى إدمان أطفالهم بالمثل للتكنولوجيا، فقد وجدت دراسة أمريكية أن ما يقارب نسبته 

 لتكنولوجيا وانشغالهم بها.من األطفال األمريكيين يشتكون من إدمان آبائهم ل 37%

 على الدخول حظر خاللها من يمكنو  المواقعفلترة  برامج الفلترة: وتساعد فياستخدام اآلباء ل  -
 الكلمات من وغيرها االرهاب وأ المخدرات وأ الجنس مثل معينة بكلمات تبدأ معينة مواقع

 .المفتاحية
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بشكل دوري، وتعويدهم على المناقشة والحوار مشاركة اآلباء لألبناء فى تصفح المواقع واالنترنت  -
 حول ما يشاهدونه وما هو خطأ وما هو صواب، وربطها بأحكام الشريعة والدين.

وضع الجهاز الذى يستخدمه الطفل فى مكان يسهل منه متابعته بواسطة الوالدين، وحرص اآلباء  -
، ومتابعة Google Kindleعلى استخدام األطفال المواقع االلكترونية المناسبة لألطفال مثل 

 المحتوى الذى يتابعه األبناء ويستخدمونه.

حرص اآلباء على تعلمهم وتعليم أبنائهم مهارات التعامل مع التكنولوجيا وإتقانها، ألنها لغة  -
 العصر.

 الدراسات والبحوث المقترحة: 

 يوصي الباحث بإجراء الدراسات اآلتية: 

فى البيئة  األسرةلفة لمواجهة األخطار التى تهدد سالمة الطفل و دراسة  تشريعات دول العالم المخت -0
 الرقمية.

إجراء الدراسات حول انتشار ظاهرة الطالق فى الشرائح االجتماعية المختلفة وتأثير التكنولوجيا  -7
 الرقمية فى زيادتها.

الرقمي وانتشاره بين األطفال في المجتمعات واألسر العربية من مختلف  اإلدماندراسة ظاهرة  -5
 الطبقات االجتماعية و االقتصادية.

الرقمي والسيبراني، والبرمجيات التى يمكن استخدامها  األمندراسة خبرات دول العالم فى مجال  -4
 فى ذلك المجال، وإمكانية تطبيقها في العالم العربي.

 الرقمي، وكيفية التعامل معها وعالجها نفسياً. اإلدمانغتراب الرقمي، و دراسة ظاهرة اال -3

 المراجع

 المراجع العربية: -أوالا 

، أغسطس 520، العدد مجلة الكويتاإللكتروني وباء عصر العولمة واإلنترنت،  اإلدمان(.7004أحمد أبو زيد ) .0
7004. 

ة وعالقتها بمستوى أبيأساليب المعاملة الوالدية كما يدركه األبناء في النرجسية العص .(7003سماعيل الهلول) إ .7
 . 035 -000(: 0)19 ،ةمجلة جامعة األقصى، سلسلة العلوم اإلنساني . تقدير الذات
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النفسي  األمن(. أساليب المعاملة الوالدية كما تدركها المهات وعالقتها ب7004أميرة دوام وشريف حورية) .5
 . 30-42(، 0)99مجلة العلوم التربوية، جامعة اإلسكندرية،  لألبناء،

مجلة الشريعة االجتماعي فى اإلسالم: مسؤوليات وأدوار،  األمنتحقيق  .(7001بسام خضر الشطي ) .4
 .71(، ص 22، الكويت: مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد )والدراسات اإلسالمية

تربية الطفل في العصر الرقمي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل، ورقة بحثية  .(7001)جمال الدهشان  .3
ى "بناء طفل لمجتمع أفضل في ظل المتغيرات المعاصرة"، كلية رياض األطفال األولمقدمة إلى المؤتمر الدولى 

 .2/7001-5بجامعة أسيوط، 

وعالقته بالكفاءة  المراهقونكما يدركه   األسرياألداء الوظيفي  .(7004جهاد عالء الدين وتغريد العلي)  .5
 .65- 88: (1 )11، المجلة األردنية في العلوم التربوية االجتماعية والقلق،

(، 555، ع)مجلة الوعي اإلسالمي(. كيف نحمي أبنائنا من مخاطر اإلنترنت؟، 7001خالد صالح حنفي ) .2
 .10-21ص ص 

حماية الطفل العربي على االنترنت في ضوء االتجاهات العالمية المعاصر: دراسة (. 0229خالد صالح حنفي ) .1
 .202-92(: 22، العدد )، مجلة الطفولة والتنميةتحليلية

، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستيرفى اإلسالم،  األسرة(. عوامل استقرار 0222رشا بسام إبراهيم زريقة ) .9
 لسطين.جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ف

جامعة المنصورة، العدد  ،مجلة التعليم االلكتروني، (. مخاطر الشبكات االجتماعية7000رنا محفوظ حمدي ) .00
(5.) 

 نظر وجهةن م االجتماعي التواصل شبكات استخدام أخالقيات .(7005) الخريشة جدعان، ونايف سلطانة .00
 الشرق جامعةم، إلعالا كلية،  غير منشورةرسالة ماجستير ، األردنية الجامعاتفي  والقانونم إلعالا مدرسي

 األوسط.
(، ص 222، العدد )مجلة الوعي اإلسالميتراجع حضاري،  األسرة(. انهيار 0229السنوسي محمد السنوس ) .20

 .0002ص 

، تحقيق: محمد على أبو إدريس، التعريفات .(7001السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي ) .05
 الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير.القاهرة: دار 

(. حالة طالق كل دقيقتين، جريدة األهرام، لالطالع: 0229شيماء شعبان ) .22
http://gate.ahram.org.eg/News/2082753.aspx 2/2/0229، فى. 

التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين اآلباء واألبناء وسائل (. 0222طاوس وازي، وعادل يوسف ) .22
"، األسرة، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني الثاني "االتصال وجودة الحياة في )االنترنت والهاتف النقال نموذجاا(

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
 .2(، ص 204، ع )بيمجلة العر (، فوضى التحصيل وضياع التحصيل، 7001عادل سالم العبدالجادر) .05
: المفاهيم ، المقومات، المعوقات مع دراسة ميدنية األسري األمن .(7001عزيز أحمد صالح ناصر الحسني ) .02

(: 07)19مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة األندلس للعلوم والتقنية، على مدينة صنعاء، 
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(: 54، العدد )مجلة الطفولة والتنميةاستخدام األطفال لألجهزة الرقمية: دراسة ميدانية،  .(7001عفاف أحمد عويس ) .01
072-030. 
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 رؤية تأصيلية: أساس البناء االجتماعي السليم األسري األمن

 البنعياديمحمد .د
 المغرب / جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

 ملخص البحث: 

، ألن حاجة األمنمصطلح افهما وتبينالتي نحتاج إليها كثيرا،  القرآن الكريم مصطلحات من
فالقلق مسيطر على البشرية في كل مجال، االضطراب والحيرة وقلق  .البشرية إليه اليوم شديدة جدا

البال واضطراب الحال، حال القلوب خاصة، ألن الشيء الذي به يسكن القلب البشري ويطمئن 
 ،ويرتاح، والذي به تسعد الروح البشرية في هذه الدنيا وفي اآلخرة أيضا، ليس هو الذي له السيادة اليوم

كتاب الله، بينما هو الروح، قتات البشرية، وإليه ترجع، فالمرجعية اليوم لغير وليس هو الذي منه ت

ِلكَ ى: )روح البشرية حقيقة كما قال تعال ۚ   أَْمِرنَا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا َوَكَذَٰ

يَمانُ  َوَل  اْلِكتَابُ  َما تَْدِري ُكْنتَ  َما ِكنْ  اْْلِ  ۚ   ِعبَاِدنَا ِمنْ  نََشاءُ  نْ مَ بِهِ  نَْهِدي نُوًرا َجعَْلنَاهُ  َولََٰ
 (.1)(  ُمْستَِقيم   ِصَراط   إِلَىَٰ  لَتَْهِدي َوإِنَّكَ 

وحاولت هذه الورقة من خالل استخدام المنهج الوصفي وتحليل النصوص القرآنية، وما ورد 
، وأبعاده ومصامينه، وأبرز الوسائل التى ركزت األسريفى السنة النبوية الشريفة إلى تأصيل مفهوم األمن 

 الشريعة اإلسالمية لتحقيقه. 

 التأصيل –األسرة  –االجتماع  –األمن: الكلمات المفتاحية

The Security of the Family as the Basis for a Sound Social 
Construction: A Foundational point of view 

Dr. Mohammed ELBENAYADI  

Professor of Higher Education, Department of IslamicStudies, Sidi 

Mohamed Ben Abdallah University, Fes, Morocco 

Abstract 

One of the terms in the Qur'an, whichweneed a lot in matters of 

understanding and clarification, is the termsecuritybecausehumanityis in 

dire need for ittoday. Humankindisoverwhelmed by worries in a 

                                                           
 19الشورى:  - 1



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 29 

multitude of fields: disorder, confusion and anxiety are the characteristics 

of the current living situation of humanity in general and of the family in 

particular. The latter which has begun to lose the physicalitythat the 

Qur'an has founded “And of Hissignsisthat He created for you mates 

fromamongyourselves, sothatyoumayfindtranquility in them; and He 

planted love and compassion betweenyou. In this are signs for people 

whoreflect”. (the Romans: 30, 21)  and that the Prophet (pbuh) explained 

in hisHadeeth: “The believers in theirmutualkindness, compassion and 

sympathy are justlike one body. When one of the limbssuffers, the whole 

body responds to itwithwakefulness and fever.” (Narrated by Ahmad and 

Muslim). A Hadethwhich sets the foundations of a social network 

thatprevents dispersion and achievesfamily and social security. That 

prophetwhoembodiedmeanings of higherIslamic values  in his life to be a 

paradigmfollowed in life and in family and humanrelationships. 

The safefamily to whichhe laid down the foundationsis the place 

of residence and tranquility, of social and psychologicalwarmth, ameans 

of affection and a home of mercy and compassion, a suitablesoil for 

planting the seeds of the future of a secure life. Safefamilyrelationships 

are the basis of prolonged social relationships and the pillar of human 

relations, “O people! Fearyour Lord, whocreatedyoufrom a single soul, 

and createdfromitits mate, and propagatedfromthemmany men and 

women."(Women, 4:1) 

Thinking about building and protecting a safefamilyrequires 

building the means and tools of cultural and educational formation 

sothatthey do not turnhousesinto sheds interestedonly in food, drink and 

mating. And thatsocietieswouldturninto jungles and human society into 

an arena of chaos and instability, wherein man sees no limits for hisrights 

and hisonlyinterestissatisfyinghis instincts withoutthinking about the 

consequences of hisresponsibilities and hisduties. Thus, man of duty, of 

nature, productivity, builder of civilization, and patron of the family  has 

vanished, and the man of right claiming, of instinct, consumer of 

civilization and disrespectful of values has emerged. This 

iswhatiscalledcivilizationalwearinessreligious love of life predominates 

the hatred of death. 

 مقـدمـة
، ألن حاجة األمنمصطلح افهما وتبينالتي نحتاج إليها كثيرا،  القرآن الكريم مصطلحات من

فالقلق مسيطر على البشرية في كل مجال، االضطراب والحيرة وقلق  .البشرية إليه اليوم شديدة جدا
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البال واضطراب الحال، حال القلوب خاصة، ألن الشيء الذي به يسكن القلب البشري ويطمئن 
 ،ادة اليومويرتاح، والذي به تسعد الروح البشرية في هذه الدنيا وفي اآلخرة أيضا، ليس هو الذي له السي

كتاب الله، بينما هو الروح، وليس هو الذي منه تقتات البشرية، وإليه ترجع، فالمرجعية اليوم لغير 

ِلكَ ى: )روح البشرية حقيقة كما قال تعال ۚ   أَْمِرنَا ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا َوَكَذَٰ

يَمانُ  َوَل  اْلِكتَابُ  َما تَْدِري ُكْنتَ  َما ِكنْ  اْْلِ  ۚ   ِعبَاِدنَا ِمنْ  نََشاءُ  نْ مَ بِهِ  نَْهِدي نُوًرا َجعَْلنَاهُ  َولََٰ
 (.1)(  ُمْستَِقيم   ِصَراط   إِلَىَٰ  لَتَْهِدي َوإِنَّكَ 

القرآن هو الروح الذي يجمع هذه القطع المتناثرة من أمة اإلسالم ليجعل منهاجسدا واحدا و 
الصحيح المشهور: )مثل المؤمنين في في الحديث   له كل مظاهر الحياة التي أشار إليها رسول الله

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
 .(2)والحمى(

( باعتبارها وحدة األسرة اآلمنة( اآلمنة المطمئنة، أولوية )الجسديةومن أولويات تجلي هذه )
 ( الذي يرفده التعاطف والتراحم والمودة والرحمة.عاماألمن االجتماعي الاجتماعية نقيس بها )

ومركزيته في البناء االجتماعي السليم،  األسرياألمن لذلك تأتي هذه الورقة لتقارب بعد 
 باعتبار ذلك سنة إلهية وفطرية واجتماعية تحضر في كل المجتمعات البشرية.

 .لمباحث الموالية معالجتهاوهذه المقاربة هي ما ستحاوال

 المبحث األول: في مفهوم األمن وأهميته ومداخل مقاربته في القرآن الكريم

 المطلب الول: في مفهوم األمن وأهميته

األمن: طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويكون األمن في مقابلة خوف العدو بخصوصه، 
 . (3)ي الزمان اآلتيواألمن يتعلق بالمستقبل، ولذا عرفه عبد القاهر الجرجاني بأنه: عدم توقع مكروه ف

ألن مقتضاه: األمن النفسي  ،يكاد يكون من أعظم النعم ، إذفي الحياة أهمية خاصة ألمنول
، والطمأنينة والسكينة التي يستشعرها اإلنسان، فيزول عنه هاجس الخوف، ويحس بالرضا والسعادة

 .فينخرط في مسيرة العمران االستخالفي كما سنوضح الحقا

 لمقاربة مفهوم األمن في القرآن الكريم: (1)مداخلالمطلب الثاني: 

                                                           
 19الشورى:  - 1
  6610رواه مسلم في باب )تراحم المؤمنين وتعاطفهم(، حديث رقم - 2
 11ري، ص ، تحقيق: إبراهيماألبيا0811/ 0بيروت، ط–الجرجاني، دارالكتابالعربي -التعريفات  - 3
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 متعددة وصيغ متنوعة: لفظ )األمن( في مواضعالمدخل األول: ورود

 :في قوله تعالى ،في الصورة المطلقة معرفامنها ورد  ثالثةورد في خمسة مواضع،

ونِّي ِفي اللَّهِ ) ُه قَ ْوُمُه ۚ قَاَل أَُتَحاجُّ وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َواَل َتَخاُفوَن أَنَُّكْم  َوَحاجَّ
ُتْم تَ ْعَلُموَن  َوَقْد َأْشرَْكُتْم بِاللَِّه َما َلْم يُ نَ ّزِْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ۚ فََأيُّ اْلَفرِيَقْيِن َأَحقُّ بِاأْلَْمِن ۖ ِإْن ُكن ْ 

ًئا ۗ َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ۗ أََفاَل َهَداِن ۚ َواَل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه  ِإالَّ َأْن َيَشاَء َربِّي َشي ْ
ُرونَالَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَ ْلِبُسوا ِإيَمانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولََِٰئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن   ( 2)( تَ َتذَكَّ

 :منها قوله تعالى ،منكراورد  نتاومر 
ُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َوَعدَ ) الَِّذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي لََيْسَتْخِلَفن َّ
  قَ ْبِلِهمْ  نْ مُِ  

ُهْم ِمنْ  اْرَتَضىَٰ  الَِّذي ِدينَ ُهمُ  َلُهمْ  َولَُيَمكَِّننَّ  (3)( أَْمًنا َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ  َلُهْم َولَيُ َبدِّلَن َّ
، 

سواء بصيغة الماضي أو المضارع أو في صيغة  مرات كثيرة،غير الصورة اإلسميةوورد على 
المشتق كاسم الفاعل المفرد أو الجمع، وقد ورد اللفظ بعدة أشكال، لكنه لم يرد مقيدا ال بوصف وال 

نقطة ، فهذه فاألمن شيء كلي شامل ال يقبل التبعيضبإضافة، ومعنى ذلك أنه غير قابل للتبعيض، 
إما أن تكون وإما أن ال تكون، وال يمكن أن تكون  ،األمن نعمة يتنعم بها الناسوهو أن  ،مهمة

 ، وفي جميع المجاالت.شرطيتها في أي بناء حضاري منشودوفي هذا دليل على .مبعضة

 ، وفي حديثه عن غزوتين:من القرآن الكريم ة" في موضعيننَ ورد لفظ: "أمَ كما

أنزل الله النعاس على الصحابة أثناء المعركة، قال في غزوة بدر، حين -
يُكمُ  ِإذْ )تعالى: َعاسَ  يُ َغشِّ  َعَلْيُكْم  َويُ نَ ّزِلُ  ِمْنهُ  أََمَنةً  الن ُّ

                                                                                                                                                                      
 01انظر في ذلك المحاضرة القيمة للدكتور الشاهد البوشيخي: مفهوم األمن في القرءان الكريم، التي نشرتها مجلةحراء،العدد: - 1

. وتمت االستفادة منها في هذه الورقة. وكان قد قدمها برحاب المجلس العلمي بمكناس ضمن أشغال 9112ديسمبر(  -)أكتوبر 
 م.9116ماي  91/99الموافق  0896ربيع الثاني  99/98أيام  الملتقى الثاني للقرآن الكريم،

 29-21األنعام:  - 2
 11النور: - 3
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َماءِ  نَ مِ  رَُكمْ  َماءً  السَّ ْيطَانِ  رِْجزَ  َعْنُكمْ  َويُْذِهبَ  بِهِ  لُِيَطهِّ بِِه  َويُ ثَ بِّتَ  قُ ُلوِبُكمْ  َعَلىَٰ  َولِيَ ْرِبطَ  الشَّ
 .(1)(اأْلَْقَدامَ 

َعَلْيُكْم  أَنْ َزلَ  ثُمَّ قول: )وفي غزوة أحد، -
 ( 2)( ۖ   ِمْنُكمْ  طَائَِفةً  يَ ْغَشىَٰ  نُ َعاًسا أََمَنةً  اْلَغمِّ  بَ ْعدِ  ِمنْ 

تختص فيما إذا كان سبب الخوف  األمنة: أن -وإن كانا متقاربين-والفرق بين األمن واألمنة 
حاضراً، مثل حالة حرب العدو وحصاره، فما يحصل للمسلمين من أمن ينزله الله عليهم في تلك 

 فهو شامل لما هو أعم من ذلك.  األمنالحال يسمى: "أمنة"، أما 

  هي ألفاظ هذا الدين وعليها المدار، والقرآن نفسه بينها في مواطن القرآن الكريمألفاظ إن 
الراسخون في العلم عبر القرون اجتهدوا أيضا في ثم ، صلى الله عليه وسلم رسول اللهوكذلك كثيرة، 

بيانها في مواطن كثيرة، ولكن حال زماننا هذا بما هو عليه من قدر غير يسير من البعد عن كتاب 
هتمام على هذه االتركيز بعد لغوي وبعد إيماني، بعد مفهوميوبعد مصطلحي، هذا البعد يجعل  : الله

هي ثابتة في كتاب بالزمان والمكان،و األلفاظ اليوم من أوجب الواجبات، وهذه األلفاظ ال تتأثر 
من  حاول المحاولون أن يحدثوا التغيير في أي مفهوم  فمهما، هيحمل معجمه ويحمي الذي الله

َوِإنَّا َلُه  الذِّْكرَ  نَ زَّْلَنا َنْحنُ ِإنَّا : )لكتابه  فلن يستطيعوا ذلك، وذلك من حفظ الله كتاب اللهمفاهيم  
 (3)( َلَحاِفظُونَ 

 في كيان واحد حي قطعه، ولن تجتمع آمنا مطمئنا األمة فبغير روح القرآن ال يكون جسد
من آ، ولن يكون اجتماعمطمئنة بغير هذا القرآن لن تكون حياة.إذ يرى ويسمع ويفقه آمن مطمئن،

وتاريخيا ومذهبيا وفكريا األمة من جديد، فما أكثر الحواجز بين أطرافها جغرافيا  مطمئن يبعث
االجتهاد إلعادة روح القرآن وإحاللها في كيان اإلنسان، في كل مكان من أرض  لذلك أصبح، وسلوكيا

 اإلسالم، فإن هذه القطع وهذه األجزاء ستجتمع ليتخلق منها جسد واحد حي له كل خصائص الحياة
 الثاني للقرآن الكريم وهو:، وليحدث هذا فنحن بحاجة إلى أن نتبين المدخل طمئنةالم

 المدخل الثاني: أمن القلب أمان لإلنسان

                                                           
 00األنفال:  - 1
 018آل عمران:  - 2
 2الحجر:  - 3
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إن تتبعنا لمفهوم األمن يوصلنا إلى حقيقة مفادها أنه مستقر في القلب، ومدار مادة "أمن" 
أصل األمن: طمأنينة النفس وزوال و على سكينة يطمئن إليها القلب بعد اضطراب،  (1)في اللسان العربي

الخوف... و"آمن" إنما يقال على وجهين: أحدهما متعديا بنفسه، يقال "آمنته": أي جعلت له 
األمن، ومنه قيل لله مؤمن، والثاني: غير متعد، ومعناه صار ذا أمن ...واإليمان هو التصديق الذي معه 

تصور أن يكون هناك مؤمن وليس عنده أمن، وليس في قلبه أمن أي سكينة واطمئنان، نال  ناكأنأمن،  
، ألنه مطمئن إلى ربه فيه أي استقرار ال اهتزاز وال اضطراب وال قلق وال حيرة

ِكيَنَة ِفي ،(2)(اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  ُۗ َأاَل  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  قُ ُلوبُ ُهمْ  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ ) )ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض ۚ وََكاَن اللَّ  َع ِإيَمانِِهْمۗ  َولِلَِّه ُجُنوُد السَّ (3)( ُه َعِليًما َحِكيًماقُ ُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن لِيَ ْزَداُدوا ِإيَمانًا مَّ

. 

دارت فيه المادة سواء في صورة وجود سكينة في القلب في جميع ما فالمدار إذن على 
، المدار على هذه السكينة وعلى هذه الطمأنينة التي تأتي في "أمن" أو "آمن" المتعدي والالزم

 أيضا حقيقتها بعد نوع من القلق واالضطراب، وتأتي بعد قدر من الخوف، وهذا الخوف عبر عنه
ٌر مِّ بالبأس ن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنوَن(وبالفزع )َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُه َخي ْ َها َوُهم مِّ وعبر عنه بألفاظ أخرى ( 4)ن ْ

غير هذه األلفاظ، ولكن مؤداها جميعا هي أنها تحدث لدى اإلنسان ضربا من الخوف، فإذا جاء 
هذا المدار الذي تدور عليه المادة يجعلنا نتجه إلى أن المعنى الذي لألمن  .األمن أزال ذلك الخوف

قلبية تجعل المتصف بها في الدنيا يرتاح ويطمئن، والموصوف بها في اآلخرة تحصل حال هو أنه 
 .له السعادة األبدية

وإذا ربطنا الكالم ببعضه فإننا نجد من أسماء الله الحسنى  ،هذه الحال هي نعمة من الله
المؤمن، وقد فهم الراغب األصفهاني كما مر في نصه السابق أن معنى اسم الله المؤمن الذي يمنح 

ياَلِف قُ َرْيشٍ ، هو الذي يعطيها األمن ويعطيه، فهذه الحال التي هي نعمة من الله ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة  )إِلِ
َتاِء َوالصَّْيفِ  َذا اْلبَ ْيتِ   الشِّ ْن َخْوفٍ   فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ هََٰ ن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّ ومعنى ، (5)(الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ

أي أعطاهم األمن، وللمكان طبيعته الخاصة وسره الخاص، فقد وصف القرآن  (آمنهم من خوف)
: آمن الكريم ذلك المكان في مواطن متعددة بأنه

                                                           
 -المعاصر ، دارالفكر  الفكر الداية، دار رضوان المناوي، تحقيق: محمد الرؤوف عبد التعاريف، محمد مهمات على التوقيف - 1

 .28، ص 0801/ 0دمشق، طبيروت ، 
 92الرعد:  - 2
 8الفتح:  - 3
 22النمل:  - 4
 8-0قريش:  - 5
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َذا اْجَعلْ  َربِّ  ِإبْ رَاِهيمُ  قَالَ  َوِإذْ ) )أََوَلْم يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا ، (1)( اأْلَْصَنامَ  نَ ْعُبدَ  َأنْ  َوبَِنيَّ  َواْجنُ ْبِني آِمًنا اْلبَ َلدَ  هََٰ
ذلك سر جعله الله  .(2)َوبِِنْعَمِة اللَِّه َيْكُفُروَن(َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم ۚ أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن 

اندياح  -على سبيل المثال -في ذلك المكان تفضال منه، وإنا لنرى ذلك حتى الساعة، إذ كيف نفسر
لبلد الحرام، ال ألن تلك المنطقة كانت إالا -تقريبا –موجة االستعمار الغربي على جميع ديار اإلسالم 

في هذا األمر جعله آمنا ومن دخله كان  االستعمار أن يحتلها، ولكن هناك سر للهقوية، فعسر على 
لكن بالنسبة لإلنسان حصول تلك الحال مرتبط بأسباب وشروط. و آمنا، هذا شيء نراه عبر التاريخ، 

 .المدخل الثالثوهنا

 رهين باإليمان األمن وشروط استمراره حصول: الثالث المدخل

، واألمر اإليمانهو  -وهو شرط في نفس الوقت -لوجود األمن في هذه األمة الرئيسالسبب 
هناك عالقة بين اإليمان واألمانة واألمن، وهذه األلفاظ الثالثة تنتمي لنفس المادة، ففي غاية الوضوح، 

ن وال إيما ،واألصل الذي يتفرع منه كل شيء هو اإليمان، واإليمان يعطي األمانة ويعطي أداء األمانة
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل )خيانة اللمن ال أمانة له، والله أمر بأداء األمانات وحرم 

وكل المسؤوليات أمانات، فما نسميه اليوم بالمسؤولية هو أمانة،  ،(3)(َوَتُخونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 
في اآلية  -أي لإلنسان -وهناك األمانة العظمى التي أشارت إليها اآلية الكريمة بالنسبة آلدم وبنيه

َماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل فَأَبَ ْيَن أَْن يَ )المشهورة َها َوَحَمَلَها ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ ْحِمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
ْنَساُنۖ  ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل  ، فاألمانة العامة هكذا على إطالقها أمانة االستخالف العامةهذه ( 4)(اإْلِ

 -هذه األمانة  .آدم غيرهم مسخر لهم وكل ما سواهم يخدمهم وهي أمانة االستخالف في األرض، فبن
بالنسبة لهذه األمة  أمانة الشهادة على الناستليها أمانة أخرى أعظم منها، هي  -خالفأمانة االست

ِلَك )خاصة، ألن األمم السابقة ما حّملت تبليغ الدين فرضا، ولذلك جعلها الله في مستوى معين وََكذََٰ
ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن  َلَة الَِّتي  َجَعْلَناُكْم أُمَّ الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ۗ َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

َقِلُب َعَلىَٰ َعِقبَ ْيِه ۚ َوِإْن َكاَنْت َلَكِبيرَةً  ْن يَ ن ْ َها ِإالَّ لِنَ ْعَلَم َمْن يَ تَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّ  ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ُكْنَت َعَلي ْ
(5)(ُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ۚ ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ اللَُّه ۗ َوَما َكاَن اللَُّه لِ 
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هذه األمانة إلى جانب األمانة األخرى كلها إنما تؤدى على حقيقتها باإليمان، فإذا وجد 
، وهذه األمانة على عمومها تحتها أمانات، فالصالة أمانة، والزكاة أُهملتاإليمان أديت، وإذا لم يوجد 

وتربية األوالد أمانة... وكل تكليف أمانة من األمانات، والله يأمر بأداء األمانات بصفة عامة، أمانة، 
وكلها مسؤوليات بتعبير اليوم يجب أن تؤدى، وإنما تؤدى على وجهها الصحيح بسبب اإليمان، وفي 

مر الثالث بصورة وعندما يوجد اإليمان وتؤدى األمانة، يأتي األ.(1)(الحديث )ال إيمان لمن ال أمانة له
من حيث ما يشعرون به من طمأنينة  قلباطبيعية وهو حال يجد المؤمنون أنفسهم فيها قلبا وقالبا: 

اإليمان  :أو بالتعبير اآلخر ،وسكينة وراحة بال، إذ يشعرون بالراحة الكاملة نتيجة اإليمان وأداء األمانة
)وهو نوع من األمن(، فاألمن محله  يجدون ما يسمى بالسلم القالبوالعمل الصالح، ومن حيث 

 في الخارج هي السالم.  (ما في القلب)القلب أساسا، والصورة التي ينتجها 

يتفضل  ، إنما هو نتيجة طيبة ونعمة من اللهاألمن إذن نتيجة وليس فعال يمكن أن نفعله
وهو الشرط الثاني. وذلك ما نص عليه  عملنا الصالحاتبها علينا إذا آمنا وهو الشرط األول، وإذا 

ُهْم ِفي )النورالوعد السابق الوارد في سورة  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَّذِ  ي اْرَتَضىَٰ َلُهْم َولَيُ َبدِّلَن َّ

ِلَكَفُأولََِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  ًئا ۚ َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد ذََٰ (2)(أَْمًناۚ  يَ ْعُبُدونَِني اَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشي ْ
فيأتي األمن نتيجة ما ، 

 .وبالنسبة للجماعةأبالنسبة للفرد سواء اإليمان الصحيح والعمل الصالح،  نتيجةسبق، 

)عدم كفران النعم( وال بأس من اإلشارة في هذا المقام إلى سبب آخر من أسباب االستمرار 
َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت : )تشير إليه اآلية

حين اختفى اإليمان واختفى العمل ف، (3)(بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 
سلبها الله نعمة األمن، هاهنا چڦ  ڦ  ڦچ الصالح، واختفى الشكر وحل محله شيء آخر سماه القرآن

 .نعمة األمنكفران النعمة يسلب اإلشارة إلى أن 

باإليمان وبالعمل الصالح، لكن هل يستمر أو ال يستمر؟ :يأتي بشروط محددةإذن فاألمن 
المدخل الجواب عن ذلك هو أن األمن يستمر بشكر النعمة وينقطع بكفران النعمة. وهنا نأتي إلى 

 :اآلخر وهو

  موانع األمن: في الرابع المدخل
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الذي تحدثت  تتلخص في )كفران النعمة( هموانع وكلنعمة كبرى كما قلنا، ن نعمة األمنإ
َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه ۚ َلْو يُِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم : )تعالى يقول، هذه اآلية عن مفرداته

يَماَن َوَزي ََّنُه ِفي قُ ُلوِبُكْم  وََكرََّه إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن ۚ أُولََِٰئَك ُهُم َولََِٰكنَّ اللََّه َحبََّب ِإلَْيُكُم اإْلِ
في الخطورة والتأثير على  فهذه األنواع الثالثة كلها كفران ألنعم الله على رتب متفاوتة، (1)(الرَّاِشُدونَ 

 :األمن

الصريحة، بل ، الذي أظهر أصحابه مناقضتهم البواحالكفر الصراح : هي الرتبة األولىف
 ضربهم الواضح لإليمان وأهله.

فهناك إيمان  ،ورفض االمتثال مطلقا ليس إنكارا لله الخرق المستمر للطاعةثانية هي الرتبةوال
 كفر إبليس من هذا النوع، قالو واعتراف بوجود الله، ولكن صاحب هذا النوع يرفض طاعته نهائيا. 

اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فَ َفَسَق َعْن أَْمِر َربِِّهۗ  َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَماَلِئَكِة )تعالى: 
ۚ  بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَداًل  أي رفض أن يطيع. لكن (  2)(أَفَ تَ تَِّخُذونَُه َوُذرِّي ََّتُه أَْولَِياَء ِمن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ

ْيطَاُن قَاَل يَا آَدُم : )كانت من نوع آخر، قال  -الله عليه قبل أن يتوب - معصية آدم فَ َوْسَوَس إِلَْيِه الشَّ
َها فَ َبَدْت َلُهَما َسْوآتُ ُهَما َوَطِفَقا َيخْ  َلىَٰ فََأَكاَل ِمن ْ ِصَفاِن َعَلْيِهَما َهْل أَُدلَُّك َعَلىَٰ َشَجرَِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ يَ ب ْ

فمعصيته نتيجة خطأ  ،(3)(َعَصىَٰ آَدُم َربَُّه فَ َغَوىَٰ ثُمَّ اْجتَ َباُه َربُُّه فَ َتاَب َعَلْيِه َوَهَدىَٰ ِمن َوَرِق اْلَجنَِّةۚ  وَ 
بينما معصية  ،ونتيجة زلل، وكانت معصية عارضة فقط، وليس معها إصرار على رفض الطاعة مطلقا

بل كان يدعوه  ،اللهلم يكن إبليس ينكر وجود إذ والفسوق درجة عليا في المعصية،  ،إبليس فسق
َعثُونَ )ويرجوه أن ينظره إلى يوم البعث قَاَل يَا ِإبِْليُس َما الطاعة )رفض مبدأ و ، (4)(قَاَل أَنِظْرِني ِإَلىَٰ يَ ْوِم يُ ب ْ

 سبحانه نه يطعن في حكمتهإ،(5)(َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ ۖ َأْسَتْكبَ ْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعالِينَ 
 .هذا هو الفسوق، و وعدله

تمنع  هناالمعصية و ممن يطيع أحيانا ويعصي أحيانا،  هذا يكونو ، العصيانالثالثة هي و 
حصول األمن عند العاصي بقدر وجودها، سواء كان فردا أو جماعة أو أمة، ويصير مانعا من حصول 

غاية األهمية ألنها تشير تلقائيا إلى   ، وهذه النقطة فياألسرياالجتماعي العام وقبله األمن  حال األمن
 .هكيف نكتسب األمن وكيف نقي أنفسنا من خطر انعدام
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 بركات األمن في:الخامس المدخل

حين يوجد األمن توجد أشياء أخرى معه، وترافقه خيرات وبركات، نجد آيات تتحدث عن 
َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْريًَة  : )هذا المعنى، منها قوله تعالى

َوقَاُلوا ِإْن نَ تَِّبِع ): ه وقول،(1)(َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه فََأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 
أَْرِضَناۚ  أََوَلْم نَُمكِّْن َلُهْم َحَرًما آِمًنا ُيْجَبىَٰ ِإلَْيِه ثََمرَاُت ُكلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن َلُدنَّا اْلُهَدىَٰ َمَعَك نُ َتَخطَّْف ِمْن 

   (2)(َولََِٰكنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 

راحة نفسية للناس و تأتي خيرات  ،والمجتمع الفرد واألسرةاألمن في قلوب  حضور فمع
يقع فتجعلهم يمارسون حياتهم في اطمئنان كامل، آمنين على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم، 

 .السلم االجتماعي العام

مع تلقائيا  وتنتفيالعمل الصالح، و وجودها بوجود اإليمان نعمة األمن مشروط  إنإذن، 
إلى باقي الجوارح وإلى جميع  والممتديتبعض ال  الذي . فإذا أحببنا أن ننعم حقا باألمنانتفائهما

الجسد على القاعدة المشهورة التي أشار إليها رسول اللهبقوله: )أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
 .(3)(صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

واالجتماعي  األسريالفردي و  وما حدث في زماننا هذا من الحديث عن أنواع كثيرة من األمن
والفزع والقلق  إما أن تكون وإما أن يكون الخوف،حالة واحدة جعله كتاب اللهاإلقليمي والدولي...و 

 واالضطراب والحيرة والبأس.

،توبة تستمد مشروعيتها من العودة توبة نصوحا أفرادا وجماعات تستلزمنعمة األمن حقيقة ف
العزة باالستخالف في  . فتأتيحياتنا في إطار شرع الله إلى القرآن وما يقتضي ذلك من ممارسة

تبديل الخوف  يالنعمة الكبيرة األخيرة وه وحصلتاألرض، وجاء ما يعقبها من التمكين في األرض، 
 .القائم اآلن في جميع أنحاء األمة اإلسالمية أمنا

 المبحث الثاني: في مفهوم  األمن الجتماعي وأهميته

 هوم األمن الجتماعيالمطلب األول: في مف
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الخوف والفزع عن اإلنسان، فردًا أو جماعة، أي أن  فيهو الطمأنينة التي تن االجتماعي األمن
 (1)يكون المجتمع المسلم، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا

كل شيء مادي ومعنوي، فهو حق للجميع  يستوعب  ومفهوم األمن االجتماعي في اإلسالم
حفظ الدين  وغير مسلمين، تحققه وتحميه مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمسة:أفرادا وجماعات، مسلمين 

 والنفس والعقل والمال والعرض المطلوب شرعا المحافظة عليها.

وال شك أن بقاء ونماء األفراد والمجتمعات واألمم قوامه األمن االجتماعي الذي يقوم 
صر على أداء حقوق اآلخرين، بل أداء ما علينا األمانة والعدل والتحرر من الخوف، فاألمانة ال تقت على

 .(2)من التزامات، فباألمن صالح األمة ونهضته، وفائض في الواجبات ضمانتها كما يقول مالك بن نبي

 المطلب الثاني: في أهمية األمن الجتماعي

جاء اإلسالم محققًا مقاصد عظيمة يجب أن يتعلمها كّل مسلٍم ومسلمة، هي حفظ الضرورات 
الخمس، وعلى رأسها األمن، الذي إذا تحقق قوي عود البناء االجتماعي، وتعززت شبكة العالقات 

 (.األمة الجسداالجتماعية المؤهلة لبناء )

لتجعله فريضة  قد تجاوزت الحق اإلنساني أهمية األمن االجتماعي في االسالملذلك فإن 
مران البشري، وإقامة مقومات األمن االجتماعي استقامة الع إلهية، وواجبًا شرعياً، وضرورة من ضرورات

األساسي إلقامة الدين، فرتب على صالح الدنيا باألمن صالُح الدين، وليس العكس كما قد يحسب 
 الكثيرون.

فالقرآن الكريم قد أعطى هذا الجانب اهتمامًا كبيراً، باعتباره موضوعًا يهم االجتماع البشري 
 .ألة األمن االجتماعي تعد أمراً أساسّياً في الوجود مس ألن عموما والمسلمين خصوصا؛

حاجة أساسية؛ الستمرار الحياة وديمومتها وعمران األرض التي استخلف  الحاجة إلى األمنإن 
الله تعالى عليها بني آدم، وانعدام األمن يؤدي إلى القلق والخوف ويحول دون االستقرار والبناء، مما يقود 

 إلى انهيار المجتمعات ومقومات وجودها.

 
 المبحث الثالث: األمن الجتماعي: عناصره ومشروعيته

                                                           
زارة األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم: عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، الكتاب منشور على موقع و  - 1

 ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: )المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص...( الحديث.0/69األوقاف السعودية، 
 توسع ابن نبي في ذلك في كتابه )شروط النهضة(. - 2

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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السياسية واالجتماعية والتربوية والدينية :لحياةلجميع نواحي ان ضرورة اجتماعية وشرط األم
 .مستقرالكريمالبالعيشوحصوله بهذه الشمولية يشعر األفراد والجماعات والمجتمعاتباالطمئنان ، والثقافية

 من عناصر األمن االجتماعيالمطلب األول: 

كما   أن األمن االجتماعي في اإلسالم فريضة شرعيةإن المتأمل في القرءان الكريم يخلص إلى 
فال يهنأ إلنساٍن عيش وهو مهدد في  ، حيث سبق العقائد كلها في الحديث عن أهميته.ألمحنا سابقا

 ماله أو نفسه أو عرضه. ومن عناصره:

في المجتمع حتى ال تتحول إلى خطر يهدد  االهتمام بالفئات الهشة الضعيفة والهامشية -أ
يمان الحقيقي المتفاعل مع حاجات االجتماع اعي العام، وربط ذلك بمقتضيات اإلاالمن االجتم

َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلىَٰ ُحبِِّه ِمْسِكيًنا : )قال تعالى .فجعل اإلسالم منزلة من يطعم الطعام الجنة البشري.
 . (1)(َويَِتيًما َوَأِسيًرا ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكورًا

جعل لذلك نظاما خاصا حيث داخل المجتمع،  التحذير من االعتداء والعداوات -ب
دين  باعتبار االعتداء هضما صارخا للحق في أمن المجتمع وبنائه القوي، بغض النظر عنللعقوبات، 

َوَقاتُِلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ۚ ِإنَّ اللََّه اَل : )قال تعالىاالنسان أو لغته أو قومه، 
 .(2)(ُيِحبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

في الدولة اإلسالمية، ألنه مطلب لإلنسان الذي كرمه الله،  أمن غير المسلمضمن اإلسالم أي
على نفسه وماله  - (3)الذي يعيش في المجتمع المسلم -وهو نعمة تعم الناس جميعاً. فأمن غير المسلم 

وعرضه، مضمون ما دام ملتزمًا بما تقضي به تلك األحكام ال يُمس إال بحق. وهي أحكام تهم جانبا 
من شريعة اإلسالم الكاملة، إذ هو واجب ديني، قبل أن يكون مصلحة سياسية أو التزاماً دولياً يحقق  مهما

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكم مِ ن : )األمن والسالم.قال الله تعالى َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِ  الَّ يـَنـْ
َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاتـَُلوُكْم ِفي ِديَارُِكْم َأن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُقْ  ِسُطوا ِإلَْيِهْمۚ  ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ِإنََّما يـَنـْ

يِن َوَأْخَرُجوُكم مِ ن ِديَارُِكْم َوظَاَهُروا َعَلٰى ِإْخَراِجُكْم َأن تـََولَّْوُهْم ۚ َوَمن يـَتَـَولَُّهْم َفُأولَِٰئكَ   ُهُم الدِ 
ْهُر اْلَحَراُم : )وأنزل العقوبات على المعتدين ونوعها حسب نوع االعتداء، قال تعالى، (4)(اِلُمونَ الظَّ  الشَّ

                                                           
 2-2اإلنسان: - 1
 021البقرة:  - 2
انظر نص الصحيفة )دستور المدينة( في )مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة( للدكتور محمد حميد الله، دار  - 3

 وما بعدها 12، ص 2/9112النفائس، ط
 2 -2الممتحنة:  - 4
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ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص ۚ َفَمِن اْعَتَدىَٰ َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدىَٰ َعَليْ  ُكْمۚ  َوات َُّقوا اللََّه بِالشَّ
 (1)(َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

وفي ذلك بر بالمخالف في الدين، وهي درجة لم يصل إليها أهل الحضارة المعاصرة رغم 
  شعارات حقوق االنسان الكثيرة والمتنوعة.

فاألساس لحقوق غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع المسلم، لم يكن وليد تطور 
َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل  ، )۞في القرآن الكريمالتوجيه االلهي أساسه كان اجتماعي أو تقدم حضاري، ولكن  

ُهْم ۖ وَ  َنا َوأُنزَِل ِإلَْيُكْم َوِإلََُٰهَناَوِإلََُٰهُكْم اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ ُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنزَِل ِإلَي ْ
  .(2)(َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 

هذا هو األمن على األنفس واألبدان واألموال واألعراض،حين يتعامل المسلم مع غير 
 المسلم في شئون الحياة.

 بأمرين:  التعامل مع غير المسلمينخصوص بفاإلسالم يتميز 

 أن له نظاماً، يعد جزءاً ال يتجزأ من شريعته المتكاملة. ألول:ا

أن القواعد التي وضعها اإلسالم لتنظيم العالقة بين المسلمين وغيرهم في المجتمع  الثاني:
، والتكريم الظلم لمجرد االختالف في الدين المسلم، تتميز بالسماحة واليسر، وحفظ الحقوق، وتجنب

َناُهم مِ َن الطَّيِ َباِت  : )۞تعالى استجابة لقوله َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِ  َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ
ْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالا   .(3(َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر مِ مَّ

اإلسالمي بهاتين الميزتين، يضمن العيش اآلمن لغير المسلم في المجتمع  وال شك أن التشريع
 وأمنه.( 4)المسلم، بل يعين غير المسلم على أن يكون فرداً يعمل من أجل خدمة هذا المجتمع وتنميته

 مشروعية األمن االجتماعي المطلب الثاني: في

 في القرآن الكريم  -أ

عبر بث عناصر البناء  ،الكريم مصدر أساس لبناء المجتمعات اآلمنة على أسس سليمة القرآنإن
واألمن والطمأنينة، بإرساء منهج يتعالى عن الزمان والمكان، وقد وضع قنوات لبناء األمن االجتماعي، 

 منها:

                                                           
 028البقرة:  - 1
 86العنكبوت:  - 2
 61اإلسراء:  - 3
 0/61األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم. عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي - 4

http://women.bo7.net/girls161336
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ْهَر اْلَحَراَم َواَل ) :التعاون على البر والتقوى - يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتِحلُّوا َشَعائَِر اللَِّه َواَل الشَّ
ن رَّبِِّهْم َوِرْضَوانًا ۚ َوِإَذا حَ  تَ ُغوَن َفْضاًل مِّ يَن اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم يَ ب ْ َلْلُتْم فَاْصطَاُدواۚ  َوال اْلَهْدَي َواَل اْلَقاَلِئَد َواَل آمِّ

قْ َيجْ  وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن تَ ْعَتُدوا ۘ َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ ۖ  َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى رَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأن َصدُّ َوىَٰ
ْثِم َواْلُعْدَواِنۚ  َوات َُّقوا اللََّهۖ  ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ   (1)(اإْلِ

نََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  َفَأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم ۚ َواتَـُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم إِ : )واألخوة -
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء : )ىقال تعال هم،.وهذه األخوة قرينة الوالية المتبادلة بين(2)(تـُْرَحُمونَ 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ۚ بـَْعٍض ۚ يَْأُمُروَن   بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
 .(3)(ُأولَِٰئَك َسيـَْرَحُمُهُم اللَُّه ۗ ِإنَّ اللََّه َعزِيز  َحِكيم  

 إعداد القوة االجتماعية -
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا الى: )تع ومشروعيته في اإلسالم من قولهيستمد األمن االجتماعي شرعيته 

ِبينٌ  ْيطَاِنۚ  ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْلِم َكافًَّة َواَل تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ، باعتبار اتباع خطوات الشيطان (4)(اْدُخُلوا ِفي السِّ
من االستعداد  عي، وللحفاظ على السلم واألمن البدالذي ينزغ بين بني آدم عامال هادما لألمن االجتما

ن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط اْلَخْيِل تُ ْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآخَ لمواجهته وأعوانه، ) ا اْسَتَطْعُتم مِّ وا َلُهم مَّ رِيَن َوَأِعدُّ
 .(5)(َما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه يُ َوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم اَل ُتْظَلُمونَ ِمن ُدونِِهْم اَل تَ ْعَلُمونَ ُهُم اللَُّه يَ ْعَلُمُهْمۚ  وَ 

والعسكرية واالجتماعية والسياسية التي توفر األمن  واإلعداد يتسع لجميع أنواع القوة: الفكرية
محيص قوة ومتانة اإلعداد المظلوم، ولت للجميع، القوة التي تحفظ الحق وتصون العهد وترد الظالم وتنصر

َن سان، )واالستعداد جعل االبتالء بالخوف، من قبيل الفتن التي يتعرض لها اإلن ُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مِّ َولَنَ ب ْ
اِبرِينَ  ِر الصَّ َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس َوالثََّمَراِت ۗ َوَبشِّ  .(6)(اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَ ْقٍص مِّ

، عندما ُتكفر االجتماعي واالطمئنان النفسي إلى خوف األمن نقلبي ثمإن من سنن الله أن
ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنْ ُعِم اللَِّه َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا ، )النعمة

 . (7)(فََأَذاقَ َها اللَُّه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصنَ ُعونَ 
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فالمجتمع اآلمن هو الذي يشعر فيه الناس بحرمة األنفس واألعراض واألموال فيما بينهم، 
 ويؤدون فيه شعائرهم بكل اطمئنان، يحفز على النمو واالرتقاء، 

َهْوَن َعِن : )األمةتحقيقا لخيرية  ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َر أُمَّ ُتْم َخي ْ اْلُمْنَكِر ُكن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهُم اْلفَ  ًرا َلُهْمۚ  ِمن ْ  ، (1)(اِسُقونَ َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه ۗ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخي ْ

 ، وتحقيقا لسنة االستخالف

 .واستيفاءا لشروط التمكين اإلنساني

اِلَحاِت : )ىقال تعالوهذه كلها سبل لألمن االجتماعي  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَِّذي ارْ  ُهْم لََيْسَتْخِلَفن َّ لَن َّ َتَضىَٰ َلُهْم َولَيُ َبدِّ

ِلَكَفُأولََِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمنً  ًئا ۚ َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد ذََٰ  .(2)(اۚ  يَ ْعُبُدونَِني اَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشي ْ

 األمن االجتماعي في السنة النبوية الشريفة -ب 

شرائط األمن االجتماعي بشكل واضح في قوله صلى الله عليه النبوي قد استجمع الحديث ل
الُمْؤِمِنيَن ِفي تـََراُحِمِهْم َوتـََوادِ ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم، َكَمَثِل الَجَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضواا َتَداَعى َلُه تـََرى وسلم:)

التواصل الجالب للمحبة  بالتراحم بأخوة اإليمان، والتواد يكون . ف(3)َسائُِر َجَسِدِه بِالسََّهِر َوالُحمَّى(
 .اثة بعضهم بعضاإغبكالتزاور والتهادي، والتعاطف 

دليل ، (4): )ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن اَل يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه(وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
على أصل شرعية األمن االجتماعي، حيث جعل عدم األمن من وقوع الضرر سببا لنفي دخول الجنة، 

َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمناا ِفي ِسْرِبِه ُمَعافاى ِفي َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت َمْن فكيف إذا تحقق الضرر والشر، لذلك )
نـَْيا( بدن من العلل، واألمن على الفاألمن على نفس اإلنسان، وعلى سالمة  .(5)يـَْوِمِه َفَكأَنََّما ِحيَزْت َلُه الدُّ

ة ملك الدنيا بأسرها، فكل بمثاب هالرزق، هو األمن الشامل الذي عرفه هذا الحديث الشريف، وجعل تحقق
 توفر األمن واألمان والسلم والسالم.ما يملكه اإلنسان في دنياه، ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا 

إلى كل عمل يبعث األمن االجتماعي واالطمئنان في -صلى الله عليه وسلم -ولقد دعا الرسول 
صلى الله عليه  -ن من دعاء النبي النفوس، ونهى عن كل فعل يبث الخوف والرعب في الجماعة، فكا

                                                           
 001آل عمران:  - 1
 11النور: - 2
 سبق تخريجه - 3
 020م في باب )بيان تحريم إيذاء الجار(، حديث رقم رواه مسل - 4
 9186، حديث رقم18رواه الترمذي في باب رقم  - 5
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.فالخوف والروع، نقيض األمن المجتمعي الذي (1) : )اللُهمَّ اْستـُْر َعْورَاِتي، َوآِمْن َرْوَعاِتي(ربه -وسلم
كان يجدد الدعاء بتجديد األمن   –صلى الله عليه وسلم  - حتى أنه، يطلبه المسلم في دنياه وآخرته

يَما): الئقامطلع كل رؤية هالل  َنا بِاْلُيْمِن َواإْلِ ْسالمِ اللُهمَّ َأِهلَُّه َعَلي ْ الَمِة َواإْلِ  كيف تقدم  فتأمل، (2)(ِن، َوالسَّ
 اإليمان. علىالدعاء باألمن 

وعليه، فإن أصل األمن االجتماعي مستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية، باعتبارهما المخرج 
أحضانه يترعرع ويتأسس البناء االجتماعي السليم لحل مشكالت األمن االجتماعي الذي في 

 واالستخالف البشري القويم الذي شرطاه االيمان والعمران.
 األمن االجتماعي في الفقه اإلسالمي -جــ 

 -اصطالحنا المعاصر في (االجتماعيأي ) -العام(  األمنق( و)المطل األمنمصطلح )لقد كان 
 ن عبر التاريخ االسالمي.الفقهاء والمصلحي من المصطلحات الرائجة في كتب

العمران ، هي مفاهيم وآفاق "الرؤية اإلسالمية في ،االجتماعي األمنوآفاق  وقد ذكرنا إن مفاهيم
استنبطوا من نصوص الكتاب والسنة وكان من الذين  ،(3)" كما ذهب إلى ذلك ابن خلدوناإلنساني

 في باب الضرورات بتعبير األصوليين والفقهاء، وليس فقط، في مقومات العمران اإلنساني، واضعين إياها
مقاصد الشريعة عن الضرورات الخمس التي سبقت اإلشارة إليها في  مبحث في باب الحقوق، فتحدثوا

فقرات سابقة، التي ال قيام للدين وال للدنيا بدون تحققها؛ ألن غيابها يفضي إلى اختالل استقامة 
 ، فتتهدد الحياة الدنيا واآلخرة معا. المصالح

تضمن التشريع اإلسالمي، ما يكفل بيان األصل الشرعي لألمن االجتماعي وكيفية   ولقد
 :(4)ويظهر ذلك فيما يليتحقيقه. 

أصل في فقه العبادات،فقد جعل الله أمن الطريق شرطا من شروط  إن األمن االجتماعي له -
 ال يجب بدون الزاد والراحلة، وال بقاء للزاد والراحلة بدون أمن. ؛ ألنه(5)الحج مثال

يحقق األمن  -التي تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم -كما أن تشريع الزكاة   -
مسئول عن غير القادر في الوفاء بضرورات حياته، حتى ال يشيع االجتماعي، إذ يشعر فيه القادر بأنه 

 الحقد في المجتمع، إذا كان المال ُدولة بين األغنياء وحدهم، وال ينال العاجَز والضعيَف منه شيء.
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-12-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176#_edn49
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واإلحسان إلى األيتام، وحض الحكام ووالة األمر على الرفق  األرحامكما أن الصدقة وصلة 
الراعي والرعية... كل ذلك يسهم في تمتين شبكة العالقات االجتماعية التي  بالناس، وتبادل النصح بين

تتعزز بمجموعة من األحكام والتشريعات الضامنة لسير عملية بناء السلم االجتماعي بكل يسر ومرونة، 
 ( 1)هم طلبا لألمن االجتماعيوإال كانقتال ،لذلك حكم الله على البغاة بضرورة االنخراط في الجماعة

في الشرع  احكم -الذي يعيق األمن االجتماعي في بعض المواضع -إن للشعور بالخوف  -
من األعذار المبيحة للتخلف عن صالة الجماعة، وقد  ( 2)يناسب حال اإلنسان عند الخوف. فالخ وف

 (3)يؤثر في كيفية الصالة وصفتها، كما هي الحال في صالة الخوف المشروعة

 :الخالصةوفي 

تعد شرطا للبناء االجتماعي السليم اآلمن إن األمن أساس تمتين العالقات االجتماعية، التي 
الذي تطمئن فيه كل المكونات على وجودها المادي والمعنوي، وهذا يجعل األمة تعيش حالة السكن 

 واالستقرار باعتبارها ضامنة لحقيقة االستخالف المؤسس على شرطي االيمان والعمران.

 ة اآلمنة المستقرة.رياألسوال يمكن الوصول إلى ذلك إال بالمرور عبر المؤسسة 

 فما هي مواصفات هذه المؤسسة؟

 ؟اآلمن وكيف تكون لبنة في البناء االجتماعي االسالمي السليم

  المبحث المواليهذا ما سنقاربه في 
 واستقراره : أسرة آمنةٌ، أمينةٌ على المجتمعالمبحث الرابع

خاللها يتم ترابط المجتمع يعتبر اإلسالم )األسرة( الخلية االجتماعية األولى التي من 
أن الحكيمالمشرع  أكد، لذلك األساس في البناء االجتماعياللبنة الغرب الفرد  بينما يعتبر،وسالمته

َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن : )قال تعالى ،آية من آياته سبحانه الزواج المحقق للسكينة والمودة
ُرونَ  أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِلَك آَليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًةۚ  ِإنَّ ِفي ذََٰ َها َوَجَعَل بَ ي ْ  .(4)(إِلَي ْ

 اآلمن األسريالمطلب األول: من عناصر البناء 

                                                           
ه ( دار الكتب العلمية، 0110انظر تفاصيل الموضوع في: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي )ت:  - 1

6/060. 
 9/20ه (، دار الفكر للطباعة/ بيروت، 0010شرح مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )ت:  - 2
 9/21يشرح مختصر خليل للخرش - 3
 90الروم:  - 4

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176#_edn58
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5176#_edn68
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 آمن، مجتمع متماسك متعاون ، كانتأساسسرة متحدة متعاونة متماسكةكلما كانت األ
 :والتوجيهات ، ومن تلك اآلدابوتوجيهاته البانية السمح سالماإلآداب يتغذى من 

 وعدم عقوقهما بر الوالدين -1

، وهو اْلَقْطع  كما الرحم عق : يقال القطع العقوق أصل، و العقوُق في اللغة مشَتقٌّ من اْلَعقِّ
 .(1)نادر جمع وهو أعقةٌ  العاق وجمع. قطعها: يقال

 تأذيا نحوه أو الوالد به يتأذى فعل كل المحرم العقوق: -الله رحمه– لصالح ا ابن وقال
 من ثكل العقوق)  العرب أمثال من: عبيدة أبو قال. و (2)الواجبة األفعال من ليس كونه مع، بالهين ليس

 (3)أحياء  كانوا وإن ثكلهم فقد م،ولده معقه إذا :يقول .(يثكل لم

 لم أوأمه أبوه عليه هوإذاأقسم: قال -ماهو؟ الوالدين عقوق عن وقدسئل -األحبار كعب وقال
 وهذه( 4)خانهما ائتمناه وإذا يعطهما، لم شيئا أمرهما،وإذاسأاله يطع بأمرلم أمراه قسمهما،وإذا يبر

 .ذلك ونحو وسبهما بهما األذى إلحاق: منها مظاهرأخرى بقيت وقد العقوق، مظاهر بعض الشك

 من محّرما كان والديه غير مع فعله لو بما والديه أحد الولد يؤذي أن هو  :حجر ابن الوق
 فيما أحدهما أو والديه أمر أويخالف الكبائر، إلى الوالدين أحد إلى بالّنسبة فينتقل الّصغائر جملة

 أن ذلك،أو في الوالد لميّتهم أعضائهما من عضو أو نفسه فوات من الولد على الخوف فيه يدخل
 نافع بعلم ليس فيما طويلة غيبة في الولد،أويخالف على بفرض وليس الوالد على يشقّ  سفر في يخالف

 (5)والكسب

                                                           
العلمية، ط  لطريفي/اميلبديعاليعقوب، دارالكتب نبي البغدادي، تحقيق: محمد بنعمر القادر العرب، عبد بلسان ولبلبا خزانةاألدب - 1

 6/866م، بيروت، 0222
 ،816/ 01انظر: فتح الباري البن حجر - 2
 9/62م، بيروت، 0262ه  0122األمالي في لغة العرب، أبوعلي القالي البغدادي، دارالكتب العلمية، ط/  - 3
 صلى الله عليه وسلم –، نقال عن: نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم 80ذكره الذهبي في الكبائر، ص - 4

 01/1109، 8جدة، ط  والتوزيع، الوسيلة للنشر إشراف الشيخ/ صالح بن عبدالله بن حميد، دار
 861م ، ص 0226 -ه  0816، 0الفكر، ط دار الهيتمي السعدي األنصاري، عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الزواجر - 5
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قال اإلمام ابن الجوزي )رحمه الله(: عقوق الوالدين: مخاَلفُة الوالدين فيما يْأمران به من 
 .(1)الُمَباح، وسوء األدب في القول والفعل

أو فعل، إال في  : صدوُر ما يَ َتَأذَّى به الوالُد من ولده من قولفي الجملة عقوق الوالدينو 
 .(2)ِشْرك أو معصية

ن الوالدين أولى الناس بالبر وأجدرهم بالعطف وأحقهم بالعناية والرعاية، فهما سبب الوجود إ
وإن لهما واجب الحب  يفوق كل األفضال،أقرب األقرباء، وإن لهما لفضاًل  همافي هذه الحياة، وإن

 .وأمر بإكرامهما وأوجب اإلحسان إليهما ،مولى عز وجلوالتكريم واالحترام والتوقير، ولذا وّصى بهما ال

فطر اإلنسان على احترام والديه وتقديرهما والعناية بهما، وجاء القرآن الكريم الذي عني ولقد 
َوَقَضىَٰ َربَُّك َأالَّ  )۞ فأمر المسلم بتقدير والديه وطاعتهما ،بإتمام مكارم األخالق ليركِّز على هذه القيم

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما َفاَل تَ ُقل تَ ْعُبُدوا  ا يَ ب ْ لَُّهَما ُأفٍّ َوال ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ۚ ِإمَّ
َهْرُهَما َوُقل لَُّهَما قَ ْواًل َكرِيًما َنا ، قالتعالى: )غير مسلمينحتى لو كانا ، (3)(تَ ن ْ ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َوَوصَّي ْ اإْلِ

ُتْم ُحْسًنا ۖ َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِبي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ۚ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئكُ  ْم ِبَما ُكن ْ
لبه جراء ما ، ونهى عن عقوق الوالدين وأمر ببرهما ووصلهما. لكن المشاهد للواقع ينفطر ق(4)(تَ ْعَمُلونَ 

 .يشاهده من تفشي مظاهر العقوق في المجتمع بصورة ملحوظة

 :عقوق اآلباء لألبناء منصور البر باألبناء و  -2

عن عقوق اآلباء واألمهات ألوالدهم، وذلك انطالقا من  غريبا عند البعضالحديثربما يكون 
كلكم راع، وكلكم مسئول )مسؤولية اآلباء تجاه أبنائهم، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: 

، وليس من الحكمة أن يمرض اإلنسان، ويخفي مرضه خشية منه، فذلك يعني أنالمرض (5)(عن رعيته
يفتك به، ومثله السكوت عن أمراض المجتمع،  سيستمر ويستشري في جسده، حتى

                                                           
 006ص  –البن الجوزي  -البر والصلة  - 1
 .816/ 01فتح الباري   البن حجر العسقالني - 2
 91اإلسراء:  - 3
 2العنكبوت:  - 4
 221رواه البخاري، باب )بَاب اْلُجُمَعِة ِفي اْلُقَرى َواْلُمُدِن(، حديث رقم - 5
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صلى الله عليه  -هوقد كان من هديوأمنه وسالمته واستقراره.  بنية المجتمع ولحمتهفتجاهلهاأخطرعلى 
ما بال أقوام يفعلون كذا )إذا انتشر مرض في المجتمع، جمع الصحابة وخطبهم قائال:  - وسلم
 :صور عقوق اآلباء لألبناء. ومنويقدم العالج للناس، حتى يلفت االنتباه إلى الخطر، (1)(وكذا

 :ةالتفرقة في المعاملالتمييز و 

بين مكونات األسرة ويدق إسفينا في أمنها وسالمتها وقوتها وهو ما يولد حقدا وكرها 
على األقل وإن كنا ال نستطيع مصادرة القلوب، وأن نجعلها تقسم الحب بالتساوي، ف واستقرارها. 

يجب أن يظهر في األعمال المادية، من التسوية بين األبناء في العطية، واالبتسامة والقبالت وغيرها 
إني ال أشهد على )قدر اإلمكان، وقد رفض الرسول أن يشهد على هبة والد ألحد أبنائه، وقال له: 

شيئا قلبيا . وهذا يعني أنه قد يكون في القلب حب زائد لولد دون آخر، بشرط أن يبقى (2)(جور
 (3)(اللهم هذا قسمي فيما أملك، فال تلمني فيما تملك وال أملك)

ِإْذ قَاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يَا أََبِت ِإنِّي ) لما رأى يوسف عليه السالم الرؤيافهذا يعقوب عليه السالم 
ْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْ تُ ُهْم ِلي  قَاَل يَا بُ َنيَّ ال )، قال له عليه السالم(4)(َساِجِدينَ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّ

ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبينٌ  ْيطَاَن ِلإْلِ ، ثم فسر له الرؤيا، (5)(تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلىَٰ ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيًداۖ  ِإنَّ الشَّ
على المهم، ونصحه بإخفاء  فقد أدرك خطر معرفة إخوته للرؤيا، وأن كيدهم سيزيد له، فقدم األهم

، رغبة منه في الحفاظ على تالحم األسرة واستمرار األمر على إخوته أوال، ثم فسر له األمر ثانيا
 تضامنها وحمايتها من الصراع ثم التفكك.

  :طبيعة التعامل 

ت على اآلباء أن يدركوا طبيعة المرحلة التي يعيشها أبناؤهم، وأن األجيال مختلفة، وأن تأثيرا
. ولهذا ما أحسن ما كان والتحول في العقليات والثقافات واألولويات البيئة تحدث نوعا من التغيير

 .يعالج به النبي صلى الله عليه وسلم خطأ الناس

ومثال ذلك الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنى، وكاد الصحابة أن يبطشوا به، ولكنه قربه 
 ، فقال له:الجامحةليه أسئلة تهدم، بالحوار البناء، رغبته منه، وكلمه بحوار العقل والقلب، وطرح ع

                                                           
 -ه  0801المغني عن حمل األسفار، أبو الفضل العراقي، تحقيق أشرف عبد المقصود، الناشر مكتبة طبرية، سنة النشر  - 1

 291، ص 9م، مكان النشر الرياض، ج 0221
 9116لى شهادة جور إذا أشهد(، حديث رقمرواه البخاري، باب )ال يشهد ع - 2
 9016رواه أبو داوود، باب )في القسم بين النساء(، حديث رقم - 3
  8يوسف:  - 4
 1يوسف:  - 5
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أترضاه ألمك؟ قال: ال والله يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإن الناس ال يرضونه )
ثم … ألمهاتهم، أترضاه ألختك؟ قال: ال والله يا رسول الله؟ قال: فإن الناس ال يرضونه ألخواتهم

 .ودعا له بالهدايةوضع يده على قلبه، 

والله يا رسول الله ما كان أحب إلى قلبي من الزنى، واآلن ما )فخرج الشاب وهو يقول: 
. فإن رأى اآلباء شيئا يكرهونه من أبنائهم، فليكن الحوار هو السبيل (1)(أبغض إلى قلبي من الزنى

 ة وتقويتها.ألسريا، حفاظا على سالمة العالقة األمثل لالقتناع ألجل ترك شيء، أو فعل شيء

 :بالرأي الستبدادا 

إظهار اآلباء أنهم يملكون الحق ب وذلك ،صور العقوقأخطر الرأي، من باالستبداد إن  
تزويج فتاة  ات مصيرية مثلقرار بوخاصة إذا كان هذا الرأي متعلقا  ،األوحد، وأن األبناء دائما على خطأ

قد جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن والدها أراد أن يزوجها قريبا .فدون رضاها
لها ليرفع به خسيسته، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج، فلما رأت الفتاة أن األمر لها، قالت: 

ن ليس لآلباء يا رسول الله، قد أجزت ما أجاز أبي، غير أني أحببت أن أعلم من ورائي من النساء أ)
 (2) (في هذا األمر شيء

 هدم القدوة:

من أهم مظاهر العقوق، فعدد غير قليل من اآلباء المتزوجين لهم عالقات  العالقات المحرمة
في بعض -فإنه يؤثر سلبا على تربية األوالد، بل يكتشف األبناء  -فضال عن حرمته-، وهذا محرمة

هذه العالقة، فتنهار كل المثل العليا التي يرونها في أبيهم، وتتحطم في عيونهم الصورة  -األحايين
 وتنهار مع ذلك سالمة األسرة واستقرارها وأمنها.الجميلة لألب، 

 صلة الرحم -3

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )يا معشر المسلمين اتقوا قال عن جابر بن عبد الله قال: 
فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم. وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع  ،الله وصلوا أرحامكم

ال يجدها من عقوبة بغي. وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، والله 
وال شيخ زان وال جار إزاره خيالء، إنما الكبر لله رب العالمين، والكذب كله إثم إال ما  ،قاطع رحم

                                                           
 1/916 المسند جيد، بإسناد أحمد رواه - 1
  91181رواه االمام أحمد في مسنده، حديث رقم - 2
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ليس فيها إال  ،نفعت به مؤمناً، ودفعت به عن دين. وإن في الجنة لسوقًا يباع فيها ما ال يشترى
 . (1)(الصور. فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها

 على مجموعة من األسس التي يقوم عليها البناء االجتماعي اإلسالمي ويشتمل الحديث
،أولها: التقوى، وثانيها: صلة الرحم، وثالثها: االبتعاد عن البغي، ورابعها: االبتعاد عن عقوق اآلمن

 واالجتماعي اآلمن األسريوكلها عوامل إثراء ورفد لعملية البناء الوالدين، وخامسها: االبتعاد عن الكبر. 
 السليم.

عن أنس، رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: من أحب أن يبسط له و 
  .(2) (في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

واإلسالم بهذا المنهج  ،ن صلة األقارب تكون بأي نوع من أنواع الصالت المادية أو الروحيةإ
المجتمع اإلسالمي بتقوية األسرة وتوطيد  مكونات وتلك اآلداب يهدف إلى الوحدة المتكاملة بين

من سره أن يمد له في عمره ويوسع له )صلى الله عليه وسلم: ، وهذا ما أكده قوله العالقة بين أفرادها
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ، ال، بل إن (3)(في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه

ولشرف صلة الرحم ذكرها ، (4))الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله(
خلقت الرحم وشققت  ،أنا الله وأنا الرحمن)قال الله عز وجل:  الله عز وجل في الحديث القدسي:

  .(5)(ه ومن قطعها قطعته، أو قال بتتهفمن وصلها وصلت ي،لها اسماً من اسم

إن الله تعالى : )وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة: قال نعم أما 

ليس الواصل  :ثم قال .قال: فذاك لكترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، 
  .(6)(بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها

                                                           
عبد المحسن بن إبراهيم ، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد ،0801القاهرة ،  -الطبراني، دار الحرمين  –المعجم األوسط  - 1
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 1226رواه البخاري، باب )َمْن ُبِسَط َلُه ِفي الّرِْزِق ِبِصَلِة الرَِّحِم(، حديث رقم  - 2
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  6621رواه مسلم، باب )صلة الرحم وتحريم قطيعتها(، حديث رقم - 4
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إن صلة الرحم التي احتفى بها الله ورسوله هذا االحتفاء الكبير ما هي إال دليال على 
 أهميتها في بناء األمن االجتماعي الممهد لالستخالف الحضاري الرباني.

 (1)الجتماعية شبكةالعالقات علىوأثره  األسري التفككسؤال المطلب الثاني:

 نحو رصد لألسباب بدل التركيز على األعراض -1

التي شبكة من العالقات والتنظيمات االجتماعية، منظومة قائمة على إن المجتمع ما هو إال 
تتمثل خطورته فى أنه يضرب المجتمع   األسريتمثل األسرة نواتها وأساسها األول، لذلك فإن التفكك 

لذلك حثت الشريعة اإلسالمية على ضرورة التعاون والتكافل بين جميع أفراد المجتمع فى ككل، 
مواجهة أى مشكلة أو خطر يتهدده، فالمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو انطلق الجميع 

ساندة والعون، ومن هنا كانت ضرورة رصد فى تعاون وتكافل وتراحم يحاولون دفع الضرر وتقديم الم
التى تفاقمت أخيرًا فى أجزاء وبلدان من عالمنا العربي واإلسالمي، هل  األسريمشكلة التفكك 

األسباب والعوامل االقتصادية، أم الغزو الفكر، وموجه التفكك القيمي التى استشرت فى المجتمع  
ادة حدة تلك الظاهرة، لذلك يجب أن تركز ككل؟ وكيف ساهمت وسائل التواصل االجتماعي فى زي

البحوث والدراسات على تلك المسببات، وعلينا أن نعلم أن الشريعة حرصت على التضامن والتالحم 
 فى مواجهة دعاوى التفكك والتفكيك.

 األسرة ومحاوالت إعادة البناء والحماية -2

ضعها الحالي، والعوامل التى إن األسرة هى حصن المجتمع ونواته األولى، وال بد من دراسة و 
تهدد استقرار وأمنها، والتمسك بالقيم اإلسالمية الجليلة التى تمث اللحصن الحصين الذي تحتاج 
األسرة إلى اللجوء إليه فى مقابل ظاهرة التفكك، والقيم السلبية التى انتشرت فى الممجتمع، فاألسرة 

َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ َهارًاۖ  َوِمن ُكلِّ الثََّمرَاِت ُهَو الَِّذي : )تعالىهى األساس وهى النواة، قال 
ُرونَ  ِلَك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ َهاَرۚ  ِإنَّ ِفي ذََٰ  (2)(َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اثْ نَ ْيِن ۖ يُ ْغِشي اللَّْيَل الن َّ

ًة َوَنْجَعَلُهُم َونُرِيُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَّ ) تعالى الله يقول ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم أَئِمَّ
ا َكانُوا َيْحَذُرونَ  ُهم مَّ وأكد ذلك . (3)(اْلَوارِثِينَ َونَُمكَِّن َلُهْم ِفي اأْلَْرِض َونُرَِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمن ْ

                                                           
 21التفكك االسري: عبد المجيد بنمسعود، كتاب االمة عدد  - 1
 1الرعد:  - 2
 6-1القصص: - 3
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وبرهما عقب  ،ل حقهما مقرونًا بحقه وشكرهما مع شكرهتأكيدًا قويًا بليغًا في كتابه الكريم حتى جع
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر : )توحيده وطاعته فقال تعالى ا يَ ب ْ َوَقَضىَٰ َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًاۚ  ِإمَّ

َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما قَ ْواًل َكرِيًماَأَحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما َفاَل تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ َواَل  َواْعُبُدوا اللََّه َواَل ُتْشرُِكوا بِِه ، )(1)( تَ ن ْ
ًئا ۖ َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبىَٰ  َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبىَٰ َواْلَجاِر اْلُجُنِب  َشي ْ

ِبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيَمانُُكْم ۗ ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخورًاَوالصَّاِحِب   .(2)(بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّ

 خاتمة:
 وبعد،

فإن في أمن واستقرار األسرة قوتها، وفي قوتها وصالبتها قوة المجتمع وأمنه وقوة عالقاته 
القائمة  ،يؤدي إلى تأهيله للقيام بوظيفته االستخالفية المنشودة ومتانتها واستقراره ودوام نشاطه، مما

اء  باعتباره الفض العمران سرة بالقيم المعصومة الخالدة، وشرطالذي يغذي األ يماناإلعلى شرط 
 ممارسة وظائفها االجتماعية تحقيقا للشهود الحضاري المنشود.الطبيعي الذي يحتضن األسرة ل

 

  

                                                           
 91إلسراء ا - 1
 91اإلسراء  - 2
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 من خالل تعزيز القدرات الشخصية األسري األمنالفضاءات المدرسية ودورها في حفظ 

 هشام لعشوشد. 
 المغرب -مركز ابن غازي لألبحاث والداراسات االستراتيجية 

 مقدمة: 
 وبعد:

يات التي سعت اإلنسانية لتحقيقها أفرادا وجماعات، منذ األمنمن أكثر المطالب و  األمنف
الناس هذا،فهو أحد أهم األركان التي تستقيم بها حياة الناس وتطمئن بها نفوسهم، لذلك القدم إلى يوم 

التي أشارالرسول صلى الله عليه وسلم إليها في  هميةيقدم على غيره ويرجح على ماسواه؛ وهي األ
عنده قوت يومه فكأنما حيزت له  "من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسدهالحديث

 .(1)الدنيا"

"المرحلة التي يسود فيها الشعور ابتداء هي نقل الفرد إلى  األمنولئن كانت غاية 
، فإنها على مستوى المجتمع تمتد (2)بالطمأنينة والهدوء واالستقرار والبعد عن القلق واالضطراب"

عام هالتستغرق مقتضيات الوجود اإلنساني وشروط بقاءه، فتكون الحاجة إليه تعادل الحاجة إلى الطآثار 
 والشراب.

فقد اتجه ،  هو الواسطة المركزية في عالقة أمن الفرد بأمن المجتمع األسري األمنولما كان 
بمكانة مهمة ضمن دائرة االهتمامات المجتمعية؛ إذ من خالله تتبلور وتتشكل  االعتناء به  وبدأ يحظى

وتترابطهذه العالقة،فال تكاد تتمحض وتنفصل، بل يؤول بعضها إلى بعض ويستدعي بعضها البعض 
المجال الذي أنيطت به مهمة حفظ األسر حفظا متكامال وشامال في ضوء المقاصد  فهواآلخر، 

 تحقق السعادة والطمأنينة في الدنيا واآلخرة. الشرعية الكبرى التي

اليوم من تفكك وتراجع دورها الحيوي في حفظ أمن أفرادها،  األسرةإن ما تعرفه مؤسسة 
انشغاالتها  األسرةليدفعنا ويحفزنا لبذل مزيد من الجهد في مراجعة مهام المؤسسات التي تتقاسم مع 

هاما في تغطية كل نقص حاصل،وتجويدا لكل وتحدياتها، من أجل تنقيتها ونخلها دعما وإس

                                                           
، تحقيق محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعية مصطفى البابي الحلبي، 962سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت  -1

 م.0261 -ه0121مصر، الطبعة الثانية :
الندوة العلمية الرابعة " نحو استراتيجية عربية  ،األمن الفكري والعقائدي )مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقه(،أحمد علي المجدوب -2

 11للتدريب في الميادين األمنية"، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ص:
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التصورات والمناهج، ثم إخضاعهما آلليات تدبير وتتبع وتقويم ومراجعة، تروم حفظ نفسيات األجيال 
 ومعتقداتهم وتمثالتهم الفكرية والسلوكية.

المعايير والمؤهالت هي المدرسة وفضاءاتها  تتحقق فيه هذه ولعل أجدى وأسنى شريك
ي بيئة حاضنة أنشئت لدعماألسرومؤازرتهافي مواكبة التدفق العلمي والمعرفي الهائل، التعليمية؛ فه

ولمساعدتهافي مواكبة التحوالت الطارئة على بنية المجتمع وما عرض لهمن تحديات ومستجدات 
 تفوق قدرته؛ إذ تكون في غالب األحوال منقادة وخاضعة للعادات الجارفة ولإللف الوقتي.

 الفضاءات المدرسية:مفهوم  -1

"أداة المدرسة مؤسسة حديثة انتدبها المجتمع لتعكس تصوراته في التربية والتعليم، وهي 
...ولكنها أداة ناجحة، مقصودة لتربية الناشئين والشباب، األسرةصناعية وغير طبيعية، إذا قورنت ب

 .(1)لخدمته"فالمدرسة مؤسسة أنشأها المجتمع عن قصد لتحقق له أغراضا معينة 
وهي بهذا المعنى تطلق في الغالب على المباني التي تنشئها الدول أو الهيئات والمنظمات 

"وتتضمن باإلضافة إلى الفصل الدراسي،الساحة الخارجية المدرسية، واألفراد بشكل رسمي،
خارج البيئة واألنشطة الصفية، والعالقات االجتماعية بين التالميذ والهيئة التدريسية واإلدارية 

 .(2)الصفية والنسق القيمي والمعايير المحددة لطبيعة هذه العالقات"

وتحسن اإلشارة في هذا المقام، أن االهتمامات  المدرسية الحديثة ليست طارئة على 
المجتمع اإلسالمي وعلىانشغاالته، بل هي متأصلة في عمق الممارسة التعليمية والتربوية تاريخيا، ومن 

المساجد إليه صاحب كتاب "التربية اإلسالمية وفلسفتها"،ومضمنهأن انتشار التعليم بدأ في"ذلك مانبه 
والجوامع في جميع البالد اإلسالمية، فكثرت الحلقات التعليمية فيها بجانب الصالة والعبادة، 
وأحس المسلمون أنهم حقا في حاجة إلى إنشاء مدارس علمية، ومعاهد عالية كي ال يحدث 

ي المساجد الضيقة في أثناء الدرس، بسبب الجدل والمناقشة في الدروس، ويروي الضجيج ف
المقريـــزي في الخطط أن المدارس لم تعرف في عهـد الصحابة والتابعين، ولم تنشأ إال في نهاية 
القرن الرابع الهجري، وإن أهل نيسابور أول من بنوا مدرسة في اإلسالم وسموها المدرسة 

 .(3)البيهقية"
كان اختيار لفظة "الفضاءات المدرسية" تحديداألنها أجلى لمعانيها وأسد لحدودها؛ فهي و 

"المثيرات والخبرات والظروف والعوامل المادية والنفسية التي تشكل المعطيات تستوعب كل
                                                           

 .(م0262-ه 0122، القاهرة، مكتب االنجلو المصرية )21ديناميكية التربية في المجتمعات، سليمان عرفات عبد العزيز، ص -1
، القاهرة، مصر 60ألسس االجتماعية للتربية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة والثورة المعلوماتية، سميرة أحمد السيد، ص: ا-2
 م(.9118-ه 0891)
 م(.0261-ه 0121القاهرة إحياء الكتب العربية، )، ، 20التربية اإلسالمية وفلسفتها، محمد عطية األبراشي، ص: -3
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األساسية الالزمة إلنجاح المواقف التعليمية داخل الصف وخارجه عن طريق تعليم التالميذ وإنماء 
 .(1)بما يتالءم مع األهداف التربوية المقصودة" سلوكهم

 
 :األسري األمنالفضاءات المدرسية في حفظ  أهمية  -2

معنى عام شامل اليتحقق بخطوات إجرائية عادية، بل هو تكامل وترابط لحزمة  من  األمن
التصورات واإلجراءات التيتنتظم ضمن سياق فلسفييؤطر مسالك ودروبا تؤول جميعها إلى البحثفي 
سؤال الهوية،وحقيقة اإلنسان وعالقاته مع النفسومع الغير،ذلك أن مقاصد الشرع متمثلة في حفظ 

المراد  األمناس، وغاية وجودهم في مجملها تعزز جانبا واحدا أو جوانب متعددة من مصالح الن
 تحقيقه.

قادر على اإلسهام في صناعة النموذج  -بحسبما توفر لديه من إمكانات-والفضاءالمدرسي 
في نفسه المستأمن على أمته، يحفظ نهضتها ويعزز شهودها الحضاري، وكيف ال  األمناإلنساني

وقد أنيطت بهذا الفضاء مهمة عظيمة تمثلت في صقل شخصية المتعلم وإعداده وتأهيله؛ يتحقق ذلك 
حماية وحفظا لسالمة االعتقاد والفكر والسلوك، وبناء لعالقات اجتماعية خادمة للعمران البشري، لذا 
ال يمكن ألحد أن  يشكك في أهميتهمهما بذل من جهد في ابتالءمقتضياته المرعية، وال في 

 أحوالهومآالته بين ماهو واقع قائم، وماهو متوقع قادم. تمحيص

 فيما يأتي: األسري األمندور الفضاء المدرسي في حفظ  أهميةهذا؛ ويمكننا أن نجمل 

o  وضوح التصورات واإلجراءات والوسائل، واالبتعاد عن األحكام الجاهزة والتعميمات
 .والمقترحات المنبرية

o  التعليميةالتي كثيرا ما تخضع لألنماط السلوكية توحيد الممارسات والقرارات
 المضطربةوالعشوائيةداخل األسر.

o  ضمن دائرة االهتمامات األساسية للمناهج التعليمية، وتضمين  األمنجعل سؤال
 ي.األمنمختلف عناصر المدونة التعليميية برامج لتعزيز الحس 

o  الترف الفكري والمعارف ية من األمننقل المعارف واإلشكاالت والوضعيات والقضايا
العالمة والصور الكلية إلى خطط دقيقة ذات آليات تقويم ومؤشرات تتبع لمعرفة مواطن القصور 

 والضعف في التأصيل والممارسة.

o  إخضاع هذه القضية لألطر المرجعية التابعة والوفية للتصورات الفلسفية العامة التي أقرها
 .أصالة، أو إحالة من السنة النبوية،-األدلةأصل األصول ودليل -القرآن الكريم

                                                           
 م(.9111-ه 0898، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن )96حمد محمود الخوالدة، ص:مقدمة في التربية، م -1
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 ومما يجعل الفضاءات المدرسية تحظى بمزيد اهتمام كذلك:

o  أنها تمثل بيئة اجتماعية تتشكل من خاللها قناعات وتصورات السواد األعظم، فقد
 صارت بوابة كبرى يلجها ويتردد عليها كل أبناء المجتمع، خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة.

o كم الهائل من ساعات الزمن المدرسي  التي يقضيها المتعلمون في هذه الفضاءات، ال
 فيتعرضون خاللها لكثير من المعارف والتجارب والخبرات التي تؤثر في بناء هويتهم وشخصيتهم.

o تصور واضح قدرة المنهاج التعليمي على التدرج بتنمية مختلف القدرات الشخصية، ألنه"
واألهداف واألساليب والمعارف التي تؤطر عملية تنمية القدرات البشرية ومتكامل من القواعد 

 .(1)المختلفة وتأهيلها خدمة لمقاصد الدين وانضباطا بتوجيهاته"

 
 النفسيةالصحة فظ في حدور الفضاءات المدرسية : األولالمبحث 
 : مفهوم الصحة النفسيةاألولالمطلب 

الصحة: ذهاب السقم، والبراءة من  اللغة "جاء في مقاييس :الصحة في معاجم اللغة .1
يوردن ذو عاهة ال : صلى الله عليه وسلم..قال رسول الله .كل عيب، والصحيح والصحاح بمعنى

: ")الصوم مَصحة ومِصحة( بفتح الصاد وكسرها، والفتح أعلى أي وفي الحديث(2)على مصح"
 .(3)اآلخر، )صوموا تصحوا("يصح عليه هو مفعلة من الصحة العافية، وهو كقوله في الحديث 

"النفس في كالم العرب يجري على ذكر ابن منظور أن معنى  :النفس في معاجم اللغة .2
ضربين: إحداهما قولك خرجت نفس فالن أي روحه، وفي نفس فالن أن يفعل كذا وكذا أي في 

 (4)"روعه، والضرب اآلخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته...والجمع أنفس ونفوس
 فنفس اإلنسان حقيقته وجميعه وروحه.

البحث في داللة هذا المركب اللفظي، يوصلنا إلى الصحة النفسية في االصطالح: .3
مجموعة من النتائج المتباينة بحسب الحقول المعرفية التي تؤطرها وتنطلق منها،وقد اخترت من 

 التعريفات ما يخدم القضية التي نحن بصدد بيانها،ومن ذلك:

                                                           
 9102المنهاج التعليمي في القرآن الكريم وتطبيقاته في البيئة المدرسية،هشام لعشوش، عالم المتب الحديث للنشر والتوزيع  -1

 . 81ص:
أجزاء،  6ازي أبو الحسن، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ، ابن فارس أحمد القزويني الر 1/920مقاييس اللغة ج -2
 م(.0262-ه 0122)
جزء،  01، دار صادر بيروت، 9ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل األنصاري، ج 112-9/116لسان العرب، ج-3

 ه .0808(، 1)ط:
 ، مرجع سابق. 6/911لسان العرب ج -4
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"الوحي حياة الروح، كما أن ابن قيم الجوزيةالصحة النفسية بالحياة الطيبة، فأكد أنعرف 
الروح حياة البدن، ولهذا فمن فقد هذه الروح فقْد فقَد الحياة النافعة في الدنيا واآلخرة.....وقد 

لنفسية ومن الشروط األساسية لتحقق الصحة اجعل الله الحياة الطيبة ألهل معرفته، ومحبته وعبادته، 
يحتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو اإليمان وأوراد الطاعات، وإلى عنده،االهتمام بالقلب الذي "

حمية عن المؤذي الضــار، وذلك باجتنـاب اآلثام والمعاصـي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغــه 
 . (1)"من كل مادة فاسدة تعرض له بالثوبة النصوح، واستغفار غافر الخطيئات

"حالة دائمة نسبيا، يكون فيها يعرفها صاحب كتاب )التوجيه واإلرشاد النفسي( بأنها و 
الفرد متوافقا نفسيا، ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين، ويكون قادرا على تحقيق ذاته 
واستغالل قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن، ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة، 

 .(2)متكاملة سوية، ويكون سلوكه عاديا، بحيث يعيش في سالمة وسالم"وتكون شخصيته 

والصحة النفسية عند جمع من الباحثين المعاصرين،هي حالة ووضع نفسي يجعل 
يعيشعلى فطرته في قرب من الله، وسالم مع الناس، ووئام مع النفس وسالمة في الجسد اإلنسان"

 .(3)ونجاح في الحياة"
فطرته( أي فطرة اإلسالم، وقولهم في )قرب من الله( دليل على أن من  فقول  هم )يعيش على 

كان قريبا من الله استأنس به فاطمأن قلبه، فانعكس ذلك إيجابا على هدوء نفسه وطمأنينتها، وهو  
 أقرب التعاريف التي تعبر عن حقيقة الصحة النفسية.

 المطلب الثاني: الصحة النفسية في القرآن الكريم

الصحة النفسية ترتكز عند علماء النفس الغربيين على التوازن والتوافق بين اإلنسان إذا كانت 
ونفسه، وبين اإلنسان والمجتمع، فإنها في القرآن الكريم تنبني على حسن الخلق ابتداء مع الله ومع 

 . (4)الذات، ومع الناس

لماء النفس الغربيين وهذا االختالف في تحديد الصحة النفسية بين الرؤية القرآنية وتصور ع
 إنما هو نابع في الحقيقة من تحديد ماهية النفس ابتداء.

                                                           
، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة 0/06د الشيطان،ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر شمس الدين، جإغاثة اللهفان من مصاي -1

 المعارف، الرياض المملكة العربية السعودية.
 م.9،0221، القاهرة:عالم الكتب ط:90التوجيه واإلرشاد النفسي، زهران، حامد عبد السالم ص -2
 ه .0808، الكويت،دار القلم 68واإلسالم، محمد عودة محمد وكمال إبراهيم موسى ص:الصحة النفسية في ضوء علم النفس -3
، مجلة جامعة 06أنظر مثال:طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء القرآن الكريم، عاطف شواشرة وسهاد بني عطا ص: -4

 م.9101(،0) 98النجاح لألبحاث "العلوم اإلنسانية" مجلد 
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قاعدة أساسية في البناء فالقرآن الكريم اهتم بالصحة النفسية، بل شكل في مجمله "
النفسي للفرد في أقصى حاالت الشدة، وعزز بذلك سلوك الطمأنينة والراحة النفسية في مواجهة 

 .(1)"تيةالمتاعب، والضغوط الحيا
مئات المرات في صيغ متعددة...والمتأمل في وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم "

جميع هذه اآليات القرآنية الحكيمة يجد أنها تخاطب اإلنسان وليس جزءا منه كما اعتقد 
 . (2)"بعضهم

 فما ورد في كتاب الله تعالى عن النفس البشرية، وعن أسباب صالحها وفسادها، وسعادتها
الصحة  وضنكها، وكذا طرق عالجها، يعد سبقا عجزت النظريات الحديثة عن مجاراته؛ ألنه ربط

"ال يؤمنون بقدر فيرضوا به،  أما الذين كفروا فهم في ضيق وضنك، ألنهم. النفسيةباإليمان بالله تعالى
دينها أو وال بإله فيطمئنوا إلى حكمته في خلقه، ولهذا يكثر االنتحار في البيئات التي ضعف 

 .(3)فقدته، فإن لم يكن االنتحار فهو األلم القاتل والجزع الهالع"
ثم إن القرآن أكد على مبدأ التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد باعتبار أصل تركيبة 

"يعد شرطا ضروريا لتحقيق الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة اإلنسان، وهو التوازن الذي
فس التي سماها القرآن الكريم النفس المطمئنة. فاإلنسان السوي، صاحب النفسية، وهي الن

النفس المطمئنة هو الذي يعنى بصحة البدن وقوته، ويشبع حاجاته الضرورية عن طريق الحالل، 
ويشبع حاجاته الروحية بالتمسك بعقيدة التوحيد، والتقرب إلى الله تعالى بالعبادات واألعمال 

ن السيئات وكل ما يغضب الله تعالى. وهو الذي يتوخى دائما االستقامة في الصالحة، واالبتعاد ع
السلوك، ويكون في كل أقواله وأفعاله متفقا مع المنهج الذي وضعه الله تعالى لإلنسان في القرآن 

 .(4)في السنة الشريفة" صلى الله عليه وسلمالكريم، والذي بينه رسول الله 
 المدرسية الفضاءاتتطبيقات تعزيز الصحة النفسية في بعض المطلب الثالث: 

تمثل الفضاءات المدرسية بيئة نموذجية يمكنها أن تسهم في تعزيز الصحة النفسية 
للمتعلمين الذين يمثلون نسبة هامة من المجتمع المسلم، واالهتمام بهم ورعايتهم وتأهيلهم نفسيا هو 

الذي تعتمد عليه في نهضتها ورقيها، وال يتم ذلك إال من في الحقيقة حفظ لمخزون األمة االستراتيجي 

                                                           
بتصرف، مجلة البحث في التربية وعلم النفس  911نفسية وعالقاتها بالوعي الديني ومعنى الحياة، عبد الصمد فضل ص:الصالبة ال -1

 م.9119( 921-992العدد الثاني ) 0ج
، نقال عن: طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء القرآن 81أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية،الحياري حسن ص: -2

 مرجع سابق. 8ص:
 م.0221، 6بتصرف،  نشر مكتبة وهبة ط 069اإليمان والحياة، د يوسف القرضاوي ص: -3
 ،القاهرة:دار الشروق.962-966القرآن وعلم النفس، نجاتي محمد عثمان ص: -4
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خالل اإلفادة مما ورد في القرآن الكريم من المبادئ والوسائل المؤثرة في تنمية وحفظ الصحة 
 :النفسية،ومن أمثلة ذلك

فمما جلبت عليه النفوس تعلقها وحاجتها إلى وجود تقوية عالقة المتعلم بالله تعالى: .1
ويؤنس وحشتها، وال تزال هذه النفوس في حيرة وخوف ما لم تستقر على عبادته من يدبر شؤونها 

 .وتوحيده

وقد ، واالعتبار بتاريخ األمم السابقةفي خلق الله تعالى والتدبر المتعلم للتفكرتوجيه .2
إيقاظ النفس من إلفها، فهو بأسلوبه الساحر ينقل أوضح محمد قطب قدرة القرآن الكريم في "

اإلنسان نقال من إلفه وعاداته إلى مركز الحس بكامل وقعه وتدفقه، ومن ثم يعيش األشياء من 
حوله كأنها تحدث ألول مرة، فيعيش اإلنسان مع الكون في لقاء دائم يتجدد في داخل النفس، 

 .(1)وفي صفحة الكون، ال ينفد وال يسأم وال يزول"
وذلك بشغل النفس ، ن أسباب االضطراب النفسيالحرص على إبعاد المتعلمينع .3

 .بطلب العلم النافع، وذكر الله تعالى، وقراءة القرآن
وقد أكد على هذا المعنى بعض مفكري الغرب ومنهم: )كارل يونج( الذي اشتهر بعالجه 

الوازع الديني، وأنه ال مجال للعودة النفسي، فبين أن المرض النفسي يعزى في مجمله إلى فقدان 
، تحقيقا للتوازن الضروري بين مقتضيات الروح ومتطلبات (2)بالصحة النفسية إال بالرجوع إلى الدين

 الجسد.
كأسلوب الترغيب ؛لزرع القيم النفسية السليمة األساليب التعليميةتنوع استخدام  .4

 :من خالل المؤشرات اآلتيةللحالة النفسية للمتعلمين المستمرةمراقبة ال ، ووأسلوب التمثيل
 مع المحيط. أبيالقدرة على التفاعل اإليج 

 .القدرة على تجاوزالعقبات 

  نظرة المتعلم لنفسه وفهمه لحقيقة دوافعه ورغباته، وكذا ضبطهلنفسه وكبحه
 .جماحها

)التوجيه المعرفي :  أو ما يسمى ب:وسبل تحققها لصحة النفسيةبا المتعلمين تعريف .5
التنبيه إلى أن أعظم األمراض النفسية إنما هي من أسباب البعد عن الله، و ، (3)لتكوين الرؤية الصالحة (

 وعدم الثقة فيه، وانعدام حسن الظن به.
                                                           

 (.06، بتصرف دار الشروق، )ط:86-86منهج التربية اإلسالمية، محمد قطب،ص: -1
 ه . بتصرف.0801القاهرة دار عالم المعرفة  896موسى رشاد علي عبد العزيز وآخرون،ص:أنظر علم النفس الديني،  -2
، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية(، 62منهاج الدعم النفسي في القرآن الكريم، د. محمود خليل أبو دف، ص -3

 .9100يونيو  9، عدد02المجلد 
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والوسواس والقلق وإرشادهم إلى لمتعلمين الذين يعانون من حاالت االكتئابرعاية ا .6
السليم،وتوجيههم إلى ضرورة االعتقاد في قدرة الله وقدره وأن كل ما يحصل إنما أنماط السلوك النفسي 

 .هو بأمره سبحانه

 .الدعاء في إكساب الصحة النفسية أهميةبيان  .7

 التربية الجسميةفي دور الفضاءات المدرسية : الثانيالـمبحث  
 : مفهوم التربية الجسميةاألولالمطلب 

والسين والميم يدل على تجمع الشيء، فالجسم  "الجيم الجسم في معاجم اللغة: -1
"جماعة البدن أو األعضاء من الناس واإلبل والدواب ، وهو (1)كل شخص مدَرك"

 .(2)وغيرهم...والُجسمان جماعة جسم...قال أبو زيد :الجسم الجسد"
ذكر صاحب التعريفات"بأنه جوهر قابل لألبعاد الثالثة، :الجسم في االصطالح -2

. وتجدر اإلشارة هنا أن عددا من الباحثين لم (3)المركَّب المؤلف من الجوهر" وقيل: الجسم، هو
. وفي المقابل ذهب آخرون إلى أن (4)يفرقوا بين الجسم والجسد على المستويين اللغوي واالصطالحي

أما الجسم فهو يطلق على ما فيه  (5)"فالجسد ماال يأكل وال يشرب"بينهما عالقة عموم وخصوص،
. فهو (6)"الوعاء الذي يحتوي مكونات الذات اإلنسانية"ر الكالم هنا،أن الجسم هو روح ومختص

 .سفينة الروح والعقل والنفس ومجموع هذه العناصر كلها هو اإلنسان

تباره نعمة من الله تعالى فى القرآن الكريم باعورد لفظ الجسم :الجسم في القرآن الكريم -3
بذل الجهد في الحصول  أهميةوجب الحفاظ عليها، وعلى أن اقترانها ببسطة العلم دليل أيضا على" 

  .(7)على كل منهما بدرجة متساوية أو باعتبارهما يكونان معا اإلنسان الكامل"

ت متعددة البحث عن داللة التربية الجسميةيجعلنا إزاء تعريفا:مفهوم التربية الجسمية -4
 ومتنوعة أذكر منها:

                                                           
 ، مرجع سابق.0/816كتاب مقاييس اللغة، ابن فارس ج  -1
 ، مرجع سابق.09/22لسان العرب، ابن منظور ج -2
(، 0، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، )ط:0الجرجاني علي محمد بن علي الزين الشريف، ج، 0/66كتاب التعريفات ج  -3
 م(.0221-ه 0811)
 ، مرجع سابق09/22انظر مثال: لسان العرب ج -4
.، القرطبي أبو عبد الله محمد األنصاري الخزرجي شمس الدين، تحقيق أحمد 00/961ر القرطبيجالجامع ألحكام القرآن: تفسي -5

 م(.0268-ه 0128(، )9جزء، )ط: 91البرودي وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، 
 .011فلسفة التربية: انتماء وارتقاء،األسمر أحمد رجب ص: -6
 م(.0220-ه 0810،الكويت مكتبة الفالح )81م، الهوال حامد عبده ص:التعليم والتعلم في القرآن الكري -7
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"العملية التي يقوم الفرد خاللها بنشاط جسماني منظم، بهدف تنمية قدرات هي -أ
الجسم المختلفة، وزيادة كفاءته الحركية وما يرتبط بذلك من اكتساب مهارات حركية معينة، واتباع 

 .(1)عادات صحية سليمة، وذلك للتكيف مع متطلبات الحياة في مجتمعه"
العمل على تنمية جسم الفرد وتقويته، كي يستطيع أن يقوم باألعمال وهي " -ب

 .(2)"المتنوعة التي تطلب منه، وليقاوم األمراض التي يتعرض لها
 .(3)"عملية حفظ وتنمية الجانب البدني، ليقوم بدوره الذي خلق من أجله" وهي  -ج

وخالصة ماتحصل لدينا من سالف ماذكرناه منالمعاني اللغوية واالصطالحية، وكذا ما جاء 
في القرآن الكريم، وما سطره الباحثون من تعريفات للتربية الجسمية، أنها: )عملية تستهدف تنمية 

سان الجسم وزيادة كفاءته الحركية والحفاظ عليه بكل الطرق واألساليب المشروعة من أجل قيام اإلن
 بمهمته االستخالفية على أكمل وجه(.

 التربية الجسمية أهميةالمطلب الثاني: 
ارتبطت التربية الجسمية مباشرة باإلنسان الذي حباه الله تعالى بكامل الرعاية واالهتمام في 

"قادرا علـى أداء الوظيفة مختلف جوانبه، ودعاه إلى الحفاظ على قدرته الجسمية وتنميتها ليكون 
خلقه الله مـن أجلهـا في هذا الكون...ولكي يستطيع النهوض بأعباء التكاليف الحياتية التي 

المنوطة به وأداء دوره في العطاء والبناء...وحمل رسالة اإلسالم، والجهاد في سبيل الله والذود 
م . وهذا البعد التعبدي المستمد من تعالي(4)عن ديار اإلسالم، وتحمل المشقات وضروب االبتالء"

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةيزيد من فاعلية التربية الجسيمة في المجتمعات اإلسالمية بشكل 
"فشتان بين أن تكون الصحة والنظافة عام، ويضفي عليها طابعا إلزاميا مرتبطا بغاية وجود اإلنسان، 

وامر الطبيب أو عقيدة وسلوكا اجتماعيا ودينيا لشعب من الشعوب، وبين أن تأتي عن طاعة أل
 .(5)حتى عن اقتناع بفائدته"

 المطلب الثالث: تطبيقات التربية الجسمية في البيئة المدرسية

                                                           
، تونس 111أبو سمرة محمود، ص: -األصول والمبادئ–التربية الجسمية في القرآن والسنة، ضمن كتاب الفكر التربوي العربي  -1

 م0226المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
 ه .0121الكويت دار البحوث العلمية  80لصحي، محمود طنطاوي دنيا ص:التربية وأثرها في رفع المستوى ا -2
 ، مرجع سابق.021أصول التربية اإلسالمية،الحازمي خالد بن حامد ص: -3
 ه .0811عمان،دار البشير للنشر والتوزيع  69نظرات في التربية اإلسالمية،عز الدين التميمي،بدر إسماعيل سمران، ص: -4
 م.0221، 9، القاهرة،الهيئة المصرية للكتاب ط:981اإلسالم، د أحمد شوقي الفنجري ص: الطب الوقائي في -5
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الصحي، فالمتعلمون عموما  األمنتوفر المدرسة فرصة كبيرة للعناية بالتربية الجسمية وتعزيز 
وبسبب حداثة سنهم يكونون أكثر تفاعال واستجابةلما يقدم إليهم منبرامج وأنشطة، كما يكونون أكثر 

 تصديقا للتصورات والمفاهيم التي تشكلشخصياتهم.

ولما كان من مهام الفضاءات المدرسية إعداد المتعلم وتأهيله بشكل متكامل وشامل 
الهتمام بالتربية الجسمية اكتسى مكانته ضمن دائرة االهتماممات التي غالبا لجوانب شخصيته، فإن ا

جميع الخبرات التي تستطيع المدرسة أن ماارتبطت بالرياضةالمدرسيةأوبالصحة المدرسية وهي "
توفرها لتالميذها سواء في داخلها أو خارجها، بقصد تحقيق النمو الشامل لهم وإكسابهم األنماط 

ية التي تساعدهم على المحافظة على صحتهم وصحة المجتمع الذي يعيشون السلوكية الصح
 .(1)"فيه

 ولتفعيل جيد ومثمر لهذه التربية داخل الفضاءات المدرسة نوصي بما يلي:
o  ،ربط االهتمام بالجسم بامتثال تعاليم اإلسالم والقدرة على القيام بالتكاليف الشرعية

 . قدرته الجسميةوالتنبيه إلى أن اإلنسان سيسأل عن 

o  تضمين المحتوى التعليمي والمواقف والوضعيات التعليميةللخبرات والمعارف األساسية
 حول الجسم وأعضائه، وكذا المحاذير التي يجب تجنبها لعدم تعريضه للضرر.

o .التخطيط لنشر ثقافة وقائية والتعريف باألمراض المعدية والخطيرة 

o المدرسية من كل ما يمكن أن يهدد السالمة  الحرص على تأمين المرافق والفضاءات
 الجسمية للمتعلمين ويعرضهم لألذى.

o  متابعة السلوك الصحي لدى المتعلمين والحرص على عزل بعضهم من أجل الحد من
 األمراض المعدية.

o  تأمين الطرق المؤدية للمدرسة وبث ثقافة االهتمام بسالمة المتعلمين وإشراكمختلف
 .أطياف المجتمع في ذلك

o  ية في المواقف التعليمية واألنشطة الصفية.األولإدماج إجراءات الطوارئواإلسعافات 

o  الوضوء وسائر  أهميةإعطاء القدوة على مستوى النظافة والرياضة والتغذية المتوازنة وبيان
 العبادات في حفظ الجسم وتقويته.

o  التنافسية لزيادة فاعلية القدرات االهتمام بالمرافق الصحية والرياضية المدرسية والمسابقات
 الجسمية.

                                                           
 ه .0121.محمود طنطاوي دنيا، الكويت دار البحوث العلمية 61التربية وأثرها في رفع المستوى الصحي ، ص: -1
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o  متابعة التغيرات الصحية لدى المتعلمين والتدخل السريع لمعالجة االختالالت الجسمية
 الطارئة التي تنم عن وجود مشكل صحي.

o  فسح المجال للمتعلم إلبراز إمكانياته وتوظيف طاقاته ومواهبه الجسمية بعيدا عن
 مدرسة بصورة صحيحة.العنف، واستغالل األزمان ال

 
 خاتمة:

 أختم هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها والمتمثلة في العناصر اآلتية:
نعمة من الله تعالى تفضل بها على عباده الذين آمنوا وعملوا  األمنبينت الدراسة أن  -
 الصالحات.
 هو واسطة مركزية بين أمن األفراد وأمن المجتمع. األسري األمنأكدت هذه الدراسة أن  -
، وكذا دعم المؤسسات الوسيطة األسرةحثت الدراسة على ضرورة االهتمام بمؤسسة  -

 .األمنلتحقيق 
عبرت الدراسة عن أسباب اختيار الفضاءات المدرسية تحديدا،وبينت أنها تستوعب  -

 مختلف الممارسات التعليمية والتربوية.
الفضاءات المدرسية في تعزيز القدرات الشخصية للمتعلمين،  هميةأبينت الدراسة  -

 وأكدت ارتباط ذلك بحفظ أمن الفرد واألسر والمجتمع بشكل عام.
نبهت الدراسة إلى أن االهتمامات المدرسية ليست طارئة على المجتمع اإلسالمي، بل  -

 هي ضاربة بجذورها في تراثه وممارساته التعليمية والتربوية.
لدراسة بالصحة النفسية، ثم اقترحت مجموعة من التطبيقات العملية لحفظها عرفت ا -

 وتنميتها عند المتعلمين.
عرفت الدراسة بالتربية الجسمية، وبينت أهميتها، ثم اقترحت جملة من التطبيقات  -

 والتوصيات العملية لزيادة فاعليتها في الفضاءات المدرسية.
 المراجع

 اإلمام ورش عن اإلمام نافع.القرآن الكريم برواية  -1

األسس االجتماعية للتربية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة والثورة المعلوماتية، سميرة أحمد السيد،  -2
 م(.7110-ه 0075القاهرة، مصر )

بكر شمس الدين، تحقيق محمد حامد  أبيإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية محمد بن  -3
 لمعارف، الرياض المملكة العربية السعودية.الفقي، مكتبة ا
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الندوة العلمية  ،الفكري والعقائدي )مفاهيمه وخصائصه وكيفية تحقيقه(، أحمد علي المجدوب األمن -4
ية والتدريب، األمنية"، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنالرابعة " نحو استراتيجية عربية للتدريب في الميادين 

 الرياض، 
 م.0291، 2مان والحياة، د يوسف،  نشر مكتبة وهبة طاإلي -5
 .م(0225-ه 0325التربية اإلسالمية وفلسفتها، محمد عطية األبراشي، القاهرة إحياء الكتب العربية، ) -6
أبو سمرة  -األصول والمبادئ–التربية الجسمية في القرآن والسنة، ضمن كتاب الفكر التربوي العربي  -7

 م0292ربية للتربية والثقافة والعلوم، محمود،  تونس المنظمة الع
 ه .0325التربية وأثرها في رفع المستوى الصحي، محمود طنطاوي دنيا، الكويت دار البحوث العلمية  -8
 ه .0325التربية وأثرها في رفع المستوى الصحي، محمود طنطاوي دنيا، الكويت دار البحوث العلمية  -9

 م(.0290-ه 0010ل حامد عبده ، الكويت مكتبة الفالح )التعليم والتعلم في القرآن الكريم، الهوا -11
 م.0291، 7التوجيه واإلرشاد النفسي، زهران، حامد عبد السالم، القاهرة: عالم الكتب ط: -11
جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير أبو جعفر الطبري محمد اآلملي ، تحقيق أحمد محمد  -12

 .م7111(، 0جزء، )ط: 70شاكر، مؤسسة الرسالة، 
الجامع ألحكام القرآن: تفسير القرطبي، القرطبي أبو عبد الله محمد األنصاري الخزرجي شمس الدين،  -13

 م(.0220-ه 0390(، )7جزء، )ط: 71تحقيق أحمد البرودي وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية القاهرة، 
االنجلو المصرية  ديناميكية التربية في المجتمعات، سليمان عرفات عبد العزيز، القاهرة، مكتب -14

 م(.0222-ه 0322)
، تحقيق محمد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعية 722سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، ت  -15

 م.0225 -ه0325الحلبي، مصر، الطبعة الثانية : أبيمصطفى الب
الكويت، دار الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم، محمد عودة محمد وكمال إبراهيم موسى،  -16

 ه .0000القلم 
الصالبة النفسية وعالقاتها بالوعي الديني ومعنى الحياة، عبد الصمد فضل، مجلة البحث في التربية وعلم  -17

 م.7117(، 793-772العدد الثاني ) 0النفس ج
 م.0295، 7الطب الوقائي في اإلسالم، د أحمد شوقي الفنجري، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب ط: -18
النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء القرآن الكريم، عاطف شواشرة وسهاد بني، مجلة جامعة  طبيعة -19

 م.7101النجاح لألبحاث "العلوم اإلنسانية" ، 
طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء القرآن الكريم، عاطف شواشرة وسهاد بني عطا، مجلة  -21

 .م7101(، 0) 70انية"مجلد جامعة النجاح لألبحاث "العلوم اإلنس
 ه .0003علم النفس الديني، موسى رشاد علي عبد العزيز وآخرون، القاهرة دار عالم المعرفة  -21
بيروت، -فتح القدير، الشوكاني محمد بن علي بن عبد الله اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق -22

 ه .0000(، 0)ط:
 القاهرة: دار الشروق. القرآن وعلم النفس، نجاتي محمد عثمان ، -23
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 سور البقرة والنساء واألحزاب والتحريم والطالق: نالمعنوي لالسرة في القرآ األمنوم مفه

 أحمد محمد المومنيأ.د 

 ردناأل /  كلية القانون والشريعة -جامعة عمان العربية 

 لملخصا

امة  األسرة بين البحث أن في اإلسالم تتكون من الزوج والزوجة واألبناء، بخالف الدعوات التخريبية الهدَّ
القانونية من الجنس المتماثل: رجاًل ورجاًل، وامرأة وامرأة؛ فهي أسرة تتكون من  األسرةالتي تجعل 

 المساحقات ومن اللوطيين.

لإلنسان، ففيها ينشأ  األولى في بناء المجتمع، والمحضن األولهي الخلّية  األسرة أن يظهر من البحث
ويترعرع ويكتسب المثل والقيم والمبادئ واألخالق الحميدة، وهي جزء ال يتجزأ من بناء شخصية الفرد 

طية المأمور داخله، فعلى الوالدين العناية بهذا األمر وتربية األبناء التربية الصالحة التي تنطلق من منهج الوس
به.ويحسن بهم الحرص على معرفة أصدقاء أبنائهم وقرنائهم، وتوجيههم متى ما وجدوا ملحوظة على هذا 

المعنوي مسؤولية جماعية مشتركة، يتحملها األفراد والمؤسسات والدول،  األمنإن ترسيخ  الصديق.
 واالستقرار. األمنوُتحترم ويسود  وبمقدار تكامل الجهود وتكاتفها ُتحمى العقول واألفكار وُتصان الحقوق

المعنوي وجعل ثوابت في المراحل المتعددة  األسري األمناالسالم سباقا في تسجيل معنى  وقد كان
لألسرة منذ النكوين في الرحم الى مرحلة ما بعد الموت. وهذه الثوابت في االسالم ال يجوز تجاوزها 
ابدا،فان كان ال سمح الله كان بذلك الهالك. وأن هناك أمورا لم يرد فيها أمر من الله وال بيان من 

رك ذلك للعقول تستنبط ما فيه صالح المجتمع، ففي هذه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وت
د البنت المتوفيه قبل اباها نصيب امهم لو  أوالً باب االحتهاد لمن توفرت به شروط االجتهاد،مثل اعطاء 

كانت حية وهو ما يعرف في فقه الميراث بالوصية الواجبة،وقد جاء القانون الوضعي ليقرها. بمثل هذه 
 جديد الخطاب.الفرعية يكون ت

Abstract 

The research shows that the family in Islam consists of husband, wife and 

children, unlike subversive subversive calls that make the legal family of 

the same sex: man and man, woman and woman; it is a family consisting 

of prostitutes and homosexuals. 
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It is clear from the research that the family is the first cell in the building 

of society, the first incubator of man, in which it arises and grows and 

acquires ideals, values, principles and good morals, which is an integral 

part of building the personality of the individual within it. It is better to be 

careful to know the friends of their children and their horns, and guide 

them whenever they find noticeable on this friend. 

The establishment of moral security is a collective collective 

responsibility, borne by individuals, institutions and states, and the extent 

of complementarity of efforts and solidarity, protect minds and ideas, 

protect rights, respect and prevail security and stability. 

 المقدمة 

منذ آدم وحتى محمد عليه الصالة والسالم  لتحقيق  -وهو اإلسالم-األرض  أنزل الله دينه في 
مصالح الناس في الدنيا واآلخرة. وهذه المصالح الحقيقية إنما تتحقق بضمان أمن الناس في الدنيا 

 األمنو  األسري األمنالمادي و  األمنالذي يكفله اإلسالم للناس في الدنيا هو  األمنواآلخرة. وهذا 
الفردي، هذا ما  األمنالجماعي و  األمنالروحي و  األمنسي والنفسي و االجتماعي واالقتصادي والسيا

يحققه اإلسالم بأركانه الخمسة، وما يحققه اإليمان بأركانه الستة، وما يحققه اإلسالم بجوانبه 
في اآلخرة فيتحقق بالفوز بالجنة، مستقر  األمناألربعوهي العقيدة والشريعة واألخالق والحضارة. أما 

 دار كرامته.رحمة الله و 

ولعل الفاحص لإلسالم يجده يتضمن مجموعة كبيرة من المعجزات المادية والمعنوية وفي مقدمتها 
معجزة القرآن الكريم بلفظه وما تضمنه من لغة معجزة وعقيدة واضحة يقبلها العقل السليم والفطرة 

 األسري األمنضمن السوية، وما يتضمنه من أحكام وضوابط وقيم وعالقات وأخالقيات وسلوكيات ت
واالقتصادي واالجتماعي لكل الناس داخل حدود مجتمع آمن ودولة سياسية قوية، بدينها وبعلمها 
واقتصادياتها وبنائها ونظمها، وحريات أبنائها وحقهم في اختيار ولي األمر الشرعي أو الرئيس السياسي 

 .طية وتداول السلطةمن خالل مبادئ الشورى التي أسست لما يطلق عليه اآلن الديمقرا

الشامل للمجتمع، والدولة الديمقراطية بكل جوانبه، يعني  األمنالشامل لكل أبناء الوطن، و  األمنهذا 
تطبيق النظم اإلسالمية بأركانها وضوابطها وشروطها، لكن هذا يعني بدوره تربية الناس وتنشئتهم على 

والنظم. وهذا ال يتم إال إذا كانت هناك أسر آمنة أساس الثقافة اإلسالمية واحترام هذه الضوابط والقيم 
قوية مستكملة األركان والبناء والوظائف، تؤدي أدوارها في إطار أمن روحي ونفسي واجتماعي 

 واقتصادي.. الخ. 
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وتحديد وظائفها وأدوارها وأساليب وأركان وشروط  األسرةوبناء  األسري األمنو  األسرةولهذا كانت 
بات كل فرد فيها، وأساليب التربية وأساليب مواجهة األزمات والمشكالت إنشائها وحقوق وواج

 األسرةة القوية، وأساليب بناء األمنداخلها، هو المعجزة الكبرى التي تحقق بناء المجتمع والدولة 
 ا في كتابه بأمور منها:وتحديد

، وحدد أهم جوانب هذا مناأل: امتن الله على قريش حتى قبل رسالة محمد عليه الصالة والسالم بأوالً 
االقتصادي، قال الله تعالى: }فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا  األمنمن الخوف بكل أنواعه، و  األمن، وهو األمن

ْن َخْوٍف { قريش  ن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّ  .2 – 2اْلبَ ْيِت الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ

، فالمؤمن كما قال رسولنا الكريم، هو من آمنه الناس على األمنثانياً: ربط اإلسالم بين اإليمان و 
أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الله تعالى: }الَِّذيَن 

ال الله تعالى: }الَِّذيَن ، وق 01آَمُنوْاَوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر الّلِه َأاَل ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب { الرعد 
ْهَتُدوَن { األنعام  األمنآَمُنواْ َوَلْم يَ ْلِبُسواْ ِإيَمانَ ُهم ِبظُْلٍم أُْولَ ِئَك َلُهُم   . 10َوُهم مُّ

 ء.يهي المسؤولة عن غرس اإليمان في نفوس النش األسرةوالشك أن 

، ومن بينها قوله عليه ألمناثالثاً: تؤكد السنة المطهرة في عشرات األحاديث الصحيحة على قيمة 
الصالة والسالم: ) من بات آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 

 بحذافيرها(. رواه البخاري.

هي المسؤولة عن تربية النشء على تقوى الله، ومحاسبة النفس، وعلى الُخُلق  األسرةوالشك أن 
 الَحَسن.

إال إذا طبق اإلنسان منهج الرسول عليه الصالة والسالم في تعامله مع ربه، وفي  ألمنارابعاً: ال يتحقق 
تعامله مع نفسه، وفي تعامله مع الناس، وهذا ما يوجزه بإعجاز في قوله عليه الصالة والسالم: )اتق الله 

 .رواه ابو داود حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن(

ا ال يتأتى إال من خالل بناء أسرة آمنة هي العمود الفقري للمجتمع، تربي أبنائها على تقوى كل هذ
الله وعلى االمتثال ألحكامه، وإعالء قيم الدين والعلم والتكامل والتكافل والتعليم وحفظ حقوق كل 

س تتعرض اليوم ومنطلقه الرئي األمناإلسالمية وهي أساس  األسرةالناس وحرياتهم دون تمييز، ومؤسسة 
 لحمالت ضارية وتحديات خطيرة، بعضها خارجي واآلخر داخلي.
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يعتبر الفكر البشرى ركيزة هامة وأساسية في حياة الشعوب على مر العصور ومقياسًا لتقدم 
في أولويات المجتمع الذي تتكاتفوتتآزر   ة متقدمةالفكري مكان األمناألمموحضارتها ، وتحتل قضية 

الفكري تجنباً لتشتت الشعور الوطنيأو تغلغل  األمنكومية والمجتمعية لتحقيق مفهوم جهود أجهزته الح
الفكري هي حاجة ماسةلتحقيق  األمنالفكرية المنحرفة ، وبذلك تكون الحاجة إلى تحقيق  اراتالتي

 واالستقرار. األمن

المعنوي لكل مجتمع  األمنالمعنوي اذا علمنا أن  األمن أهمية: تظهر المعنوي األمنالبحث ب أهمية
يهدف إلى الحفاظ على هويته إذ إن في حياة كل مجتمعثوابت تمثل القاعدة التي تبنى عليها وتعد 

وتجعل  ،الرابط الذي يربط بين أفراد االسر، وتحدد سلوك أفراده وتكيف ردود أفعالهم تجاه األحداث
وهو يهدف فيما يهدف أيضا إلى حماية . للمجتمع استقالله وتميزه وتضمن بقاؤه في األمم األخرى

المعنوي يتعدى ذلك كله  األمنالعقول من الغزو الفكري ، واالنحراف الثقافي ، والتطرفالديني ، بل 
ية لحماية المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى اإلخالل األمنليكون من الضروريات 

 الوطني. األمنب

عنصر  األمنواالستقرار في المجتمعات، ف األمنا أحد، توافر من أسس الحياة التي ال يختلف عليه
ضروري لتوفير بيئة مناسبة للعيش والبناء، وبمقدار توافر هذا العنصر يستطيع األفراد ممارسة حياتهم 
وحفظ حقوقهم وأداء واجباتهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتتمكن الدولة من االرتقاء بنفسها في 

مجاالت وعلى كل الصعد داخليًا وخارجياً، وبمقدار اختالل هذا العنصر يأتي مختلف الجوانب وال
 النقص، وتنتشر اآلفات االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرها.

الفكري أو المعنوي لألسرة ومتطلباته  األمن: اسلك المنهج الوصفي لبيان مفهوم امنهجية البحث
 كريم عند الحاجة لذلك.وأسلك المنهج االستقرائي أليات القرآن ال

 األمنالصالحة تعمق التسامح واالستقرار و  األسرةالمقاصد التشريعية وقواعد كلمات افتتاحية:
 جتمع.مالمعنوي للفرد وال

) -المعنوي والوقاية من االنحراف األسرة:مفهوم أمن األولالقسم وسيكون البحث في قسمين: 
 .المعنوي ووسائل االنحراف وعالح االنحراف( األمنو  األسرةمفهوم 

المعنوي لالسرةفي  األمنى: األولالمرحلة  المعنوي لالسرة في القرآن الكريم. األمنوالقسم الثاني:
المعنوي لالسرة بعد  األمنالقرآن قبل الزواج،والمرحلة الثانية: اثناء الزواج ،والمرحلة الثالثة:

 انحالل عقدة الزواج.
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 المعنوي والوقاية من االنحراف األسرة: مفهوم أمن لاألو القسم 

  :المعنوي األمنمفهوم -1

المعنوي مصطلح حديث معاصر تخلو منه معاجم اللغة العربية، )وهذا التعبير على  األمنصطلح م
حداثة مبناه إال أنه قديم المدلول(؛ فلو نظرنا إلى مصطلحات لها بُعد تاريخي قديم كالغلو والتنطع 

 .وجدت أنها ناتجة ابتداء من انحراف في التفكير وسوء في توظيف العقل بما يتوافق مع الشرع

والفكر، وهما الكلمتان التي رُّكب  األمنألمعنوي أوالفكري مكانته الرتباطه ب األمناكتسب مفهوم لقد 
  منهما هذا المصطلح.

يعني السكينة واالستقرار النفسي واالطمئنان القلبي ، واختفاء مشاعر الخوف من النفس  األمن
 البشرية.

االقتصادي  األمنالثقافي والمعنوي أو الفكري و  األمنالنفسي و  األمنهناك أنواع عديدة لألمن منها : 
 األخرى. األمنالغذائي وغيرها من أنواع  األمنالوقائي ، و  األمنالوطني و  األمنالمائي و األمنو 

المعنوي:يعني الحفاظ على المكونات الثقافية األصيلة في مواجهة التيارات الثقافية  األمنومفهوم 
الوطني .  األمنالمشبوهة، فهو يصب في صالح الدعوة لتقوية هذا البعد من أبعاد األجنبية الوافدة ، او 

 حماية وصيانة الهوية الثقافية من االختراق او االحتواء من الخارج ، وهو بهذا يعني

ويعني أيضا الحفاظ على العقلمن االحتواء الخارجي وصيانة المؤسسات الثقافية في الداخل من  
 االنحراف.

ئنان الناس على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعية ومنظومتهم الفكرية ،ويعني وهو اطم
السكينةواالستقرار واالطمئنان القلبي واختفاء مشاعر الخوف على مستوى الفرد والجماعة في جميع 

 المجاالتالنفسية واالجتماعية واالقتصادية.

أو عقدية مخالفة لما تنص عليه صيانة عقول أفراد المجتمع ضد أية انحرافات فكرية  :ويعني
 تعاليماإلسالم الحنيف أو أنظمة المجتمع وتقاليده.

والّطمأنينة في  األمنلقد تحّدثت اآليات الكريمة عن حال األمم الّسابقة، وكيف امتّن الله عليهم ب
، ة برز مجتمع قريش وتحديدًا في مّكة المكّرمةاألمنبالدهم وأوطانهم، ومن بين تلك المجتمعات 

حيث يوجد المسجد الحرام والكعبة المشرّفة، فلقد كانت القبائل العربّية في الجاهلّية يغزو بعضها 
بعضاً، ويسلب بعضها بعضاً، ويشيع بينها مناخ الخوف والّرعب من اآلخر، ويسود فيها منطق القّوة 

والّطمأنية عليهم؛  مناألوالغلبة. جاء القرآن الكريم ليذّكر كّفار قريش كيف كان حالهم عندما حّل 
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عند من حولهم من  األمنبفضل وجود حرم الله عندهم وهو المسجد الحرام، في وقٍت غاب فيه 
 هو حالٌة من الّشعور الّنفسي باالطمئنان والّسكينة وعدم الخوف من المستقبل.  األمنالقبائل، ف

يمان الّصادق البعيد عن في مواضع أخرى كحالة مرتبطة باإل األمنكما تحّدث القرآن الكريم عن 
حينما يقيمون  األمنالّشرك ومظاهره، والمعاصي وأشكالها، فالله سبحانه وتعالى يعطي عباده نعمة 

حدوده ويلتزمون منهجه وشريعته في الحياة ويجتنبون نواهييه، قال تعالى في معرض الّتساؤل عن أحّق 
وهم مهتدون  األمنإيمانهم بظلم، أولئك لهم والّطمأنية، )الذين آمنوا ولم يلبسوا  األمنالّناس ب

 .،10األعراف (

في القرآن الكريم مرتبط بمدى القرب من الله تعالى وشريعته، فكلما التزم اإلنسان فيها  األمنفمفهوم  
في القرآن  األمن، وكّلما ابتعد عنها حّل به الخوف واستبد به القلق. بالّتالي فإّن األمنحّلت به نعمة 

له مفهوٌم شامل يتضّمن الجانب المادي والجانب المعنوي الّروحي، فمن الّناحية الماديّة على الكريم 
وردع األعداء، ومن الّناحية الّروحّية يجب  األمنالمسلمين أن يعّدوا أنفسهم ويتسّلحوا بالقّوة لتحقيق 

الّنفسي  األمنق لهم على المسلمين إقامة دين الله تعالى في األرض، وااللتزام بشريعته حّتى يتحقّ 
 واالجتماعي.

 المعنوي األمنمصادر تهديد -2 

الفكري أو المعنوي واختلفت باختالف مروجيها فتأتي أحيانا كثيرة  األمنلقد تعددت مصادر تهديد 
 والتشدد الفكري ، ومثيري الفتن ودعاة الفرقة. من جماعات التطرف

ية او الضوابط والقيود على ماتقوم بعرضه وبثه تلك الجماعات من خالل البث األمنولما كانت الرقابة  
نظرا لما يسمى بالعولمة وعصر تدفق ، اإلعالمي واالنترنت وغيرهما من الوسائل من الصعوبةبمكان 

المعلومات بكثافة ، فقد أصبح اللجوء إلى استراتيجيةاجتماعية متكاملة أمرا ملحا للمساهمة في 
ى عقول الشباب وغيرهم من الغزو الفكري ،وتحصينهم ثقافيا من خالل المعلومات الحفاظ عل

 ي والثقافي.األمنالصحيحة التي تزيد الوعي 

 المعنوي أو الفكري األمنوسائل حماية -3 

 المعنوي وجود وسائل وقائية ، وأخرى عالجية وهي على النحو التالي: األمنتتطلب حماية 

 ائية:: بعض الوسائل الوقأوالً 
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إظهار وسطية اإلسالم واعتداله وتوازنه ، وترسيخ االنتماء لدى الشباب لهذا الدين الوسطواشعارهم - 1
 . باالعتزاز بهذه الوسطية

 معرفة األفكار المنحرفة وتحصين الشباب ضدها : فال بد من تعريفهم بهذه األفكار وأخطائها قبل- 2
 ألن الفكر الهدام ينتقل بسرعة كبيرة جداًّ وال مجال لحجبه وصولها إليهم منمقة مزخرفة فيتأثرون بها ؛

  .عن الناس

إتاحة الفرصة الكاملة للحوار الحر الرشيد داخل المجتمع الواحد وتقويم االعوجاج الفكري - 3
واإلقناع ؛ ألن البديل هو تداول هذه األفكار بطريقة سرية غير موجهة وال رشيدة مما يؤدي  بالحجة

 .لى اإلخالل بأمن المجتمعفيالنهاية إ

 . االهتمام بالتربية : في المدارس والمساجد والبيوت ، وغيرها من مؤسسات المجتمع األخرى-2

هناك نسبة ال بأس بها من المنحرفين هم من الطالب ، لذا يجب أن يحصل تفاعل بين - 5
تعميم التربية والمعرفة ائدة في ر التعليمية ومحيطها ، بحيث يجعل منها مؤسسات مفتوحة  المؤسسات

، مما يسهللها متابعة رسالتها السامية في إيجاد المواطن الصالح ، بحيث يتهيأ ذهنيًا ونفسيًا للتوافق 
 . متطلبات الحياة االجتماعية مع

 األمنمجها فصواًل عن راإن من أهم ما ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية أن تضمن ب- 6
 لوقاية من االنحراف الثقافي والغزو الفكري ،تصب في قناة ا ،الفكري

 .1.القويمة ومباديء الفضيلة واالخالق. وذلك عن طريق نشر المبادئ الفكرية

 المعنوي لالسرة في القرآن األمنالقسم الثاني: متطلبات 

الفكري( يجعلنا أمام مصطلح من المصطلحات المهمة  األمنالمعنوي ) األمنفي مفهوم  األمنإن ربط الفكر ب
والسلبي في بناء العالقات  أبياإليج األثرفي هذا العصر خاصة مع ما يشهده العالم من تطور وتقدم، كان له 

  والتواصل مع األفكار والمعارف المختلفة.

مايته من منهجي اإلفراط المعنوي تعبير دقيق يصّور لنا غاية االهتمام بفكر اإلنسان، وح األمنإذن ف
المعنوي لالسرة كفيل بإذن الله بحفظ فكر الفرد المسلم  األمنوالتفريط، أو ُقل الغلو واالنحراف، ف

                                                           
 بصفة خاصة، منمن األهمية بمكان أن يتعلم الطالب كيف يتحقق أمن المجتمع بصفة عامة، وأمنه  .1

وينبغي أال نغفل أهمية دور المدرسة في الكشف عن   خالل تهيئة نفسية واجتماعية للتكيف مع القيم واآلمال وتطلعات المجتمع
 األخالقي منذ بدايتها، ودراستها دراسة دقيقة ومعالجتها عبر اإلرشاد الطالبي بالمدرسة، المظاهر ذات المؤشر االنحرافي الفكري أو

 الواالتص
 بولي أمر الطالب لتنظيم التعاون مع اإلدارة المدرسية قبل استفحال المشكلة، وعالجها قبل أن

  .تصبح سلوكاً اعتيادياً 
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 وحمايته، وجعله في جادة الوسطية واالعتدال.

المعنوي طريٌق إلى الخلِل في الجانب السلوكّي واالجتماعّي، وما  األمنوفي المقابل فالخلل في 
ت في األّمة مساِلَك العنِف واإلرهاب والقتِل واإلرعاب والتدمير والتفجير إالَّ تشبَّعت سلَكت فئا

أفكاُرها وغِسَلت أدِمغتها بما يسوِّغ لها تنفيَذ قناعاتها وتحسيَن تصرّفاتها، وذلك راجٌع إلى مخزون 
  ثقافّي أفَرَز عماًل إجراميًّا وسلوًكا عدوانيًّا.

المعنوي االعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان  األمنإن من وسائل تحقيق 
من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: )فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد( 
صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما أصال منهج التلقي، والتمسك 

بحماية الفرد والمجتمع في أمنه وفكره. ثم إنه لن يكون أعلم  -بإذن الله  -يالن واالعتصام بهما كف
ن الذين و بهذين المصدرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم، ثم أهل العلم الراسخ

ومن ثم من هدي السلف الصالح  ،استقوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ه؛ فهم أعلم الناس وخاصة في أوقات الفتن وكثرة الشبهات ، فالرجوع إلى رأيهم وعدم رحمهم الل

 مخالفتهم حصن حصين بإذن الله في كل وقت وحين. 

لقد استفاد لصوص العقول وناشرو الفكر المنحرف الضال من حديثي السن أو حديثي التدين أو 
، وزينوا لهم الشبهات فانطلت عليهم الحيل فوقعوا قليلي العلم فصوروا لهم المنكر معروفاً، والباطل حقاً 

 في أوحال الغلو والتطرُّف.

إنَّ الوسطية في كل شيء ومع كل شيء وصفت به هذه األمة، وإن من فخرنا أن نكون كما وصفنا 
 ربنا بقوله تعالى:

ًة َوَسطًا{البقرة  ال إفراط فيه، وال تفريط، وال ، هذا هو المنهاج الوسط الذي 222}وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمَّ
 غلو، وال تقصير.

المعنوي، والحفاظ عليه، مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات المجتمع وأفراده،  األمنإّن مسؤولية 
  ، والمدرسة، والجامعة، والمسجد، وغيرها، كٌل له جهده المطالب به، والمسؤول عنه.األسرةف

كما ينبغي الحرص أيضًا على مراقبة األبناء وتوجيههم في تعاملهم مع التقنيات الحديثة وخاصة ما 
يسمى باإلنترنت؛ فهو بوابة كبيرة لتبادل المعلومات واالطالع على الثقافات وفيه الصالح والطالح، 

رص، على أال أن يحرص غاية الح -المتعامل مع اإلنترنت  - أوالً والحسن والقبيح، فعلى الشاب 
يجعل ألرباب الفكر الضال على عقله باباً، باالطالع على مواقعهم أو كتابتهم حتى من باب الفضول؛ 

 فقد تقع الشبهة ويصعب تداركها، ويحسن باآلباء مراعاة ذلك والتذكير به.
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من  األمنمطلب ضروري من مطالب اإلنسان، وهو جزٌء عظيم أيضاً، ال يتجزّأ من اإلسالم، ف األمن
ق اإلسالم إاّل ب ، ولهذا كان من األمن، وال يُعمل بشعائر الدين إال في ظلِّ األمنتمام الدين، وال يتحقَّ

موعود الله لعباده المؤمنين، قال الله تعالى: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت 
ُهم ِفي اأْلَْرِض َكَما ا ُهم لََيْسَتْخِلَفن َّ ْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َولَيُ َبدِّلَن َّ

ن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يَ ْعُبُدونَِني اَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيئًا َوَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اْلَفا ِسُقوَن{)النور مِّ
على أهل َحَرمه فقال تعالى: }أََوَلْم يَ َرْوا أَنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا  األمن(، وقد امتّن الله تعالى ب22

(. ثم إن الله أيضًا أمتّن على قريش بهذه النعمة الكبيرة، 22َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم{)العنكبوت 
ن جُ  ْن َخْوٍف { قريش فقال سبحانه : }الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّ  .2وٍع َوآَمنَ ُهم مِّ

المادي والمعنوي ، المجتمع الذي يسارع في الخيرات ويأمر بالمعروف  األمنالمجتمع الذي ينعم ب
وينهي عن المنكر ، المجتمع الذي يأمنه جيرانه ، ويسارع في نجدتهم ، المجتمع الذي يطبق قيم 

هذه القيم وتطبيقاتها هي محصلة التنشئة االجتماعية الحق والعدل والتكافل واإلخاء والرحمة ... و 
 لألطفال في أسر صحية سليمة ، تسودها المودة والرحمة والسكن . 

 في اإلسالم من عدة أمور نوجزها في ثالثة مراحل فيما يلي: األسريوال أدل علي مركزية النظام 

 المعنوي لالسرة قبل الزواج في القرآن األمن: ى:األوللمرحلة ا

فقد أمر الله بالزواج، وتزويج الشباب . قال  األسرةأكثر النظم التي عني القرآن بالتفضيل فيها هي -2
( . واوجب القرآن معاشرة  20تعالي َ)أَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ( النور 

لَِّذيَن آَمُنوْا اَل َيِحلُّ َلُكْم َأن َترِثُوْا النَِّساء َكْرهًا َواَل تَ ْعُضُلوُهنَّ األزواج كل لآلخر بالمعروف )يَا أَي َُّها ا
بَ يَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإن ُتُموُهنَّ ِإالَّ َأن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة مُّ َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأن   لَِتْذَهُبوْا بِبَ ْعِض َما آتَ ي ْ

 .( 29َشْيئاً َوَيْجَعَل الّلُه ِفيِه َخْيراً َكِثيراً ( )النساء  َتْكَرُهواْ 

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَاراا ووصى بتمليكهن مهورهن بقوله تعالى: ) ِإْن َأَردتُُّم اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزْوٍج َوآتـَيـْ
ئاا   .21( النساء  ا مُِّبينااَأتَْأُخُذونَُه بـُْهَتاناا َوِإْثما  ۚ  َفاَل تَْأُخُذوا ِمْنُه َشيـْ

 ۚ  ل ِلر َِجاِل َنِصيب  مِ مَّا اْكَتَسُبوا  ۚ  َواَل تـََتَمنـَّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بـَْعَضُكْم َعَلٰى بـَْعٍض وقوله تعالى: )
اِإنَّ اللََّه َكاَن ِبكُ  ۚ  َواْسأَُلوا اللََّه ِمن َفْضِلِه  ۚ  َولِلنِ َساِء َنِصيب  مِ مَّا اْكَتَسْبَن  النساء (لِ  َشْيٍء َعِليما

20. 
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.  زيادة فياالطمئنان والسكينة  وفصل القرآن في ضرورة الزواج وعدم المعاشرة إال بعد عقد الزواج-0
ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن تكون النساء  كذلك فصل في حسن تبعل الزوجة لزوجها .

 زينة مطلوبة للرجال قال تعالى:

َواْلَخْيِل زُيِ َن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النِ َساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة )
نـَْيا  ۚ  اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنـَْعاِم َواْلَحْرِث  ِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ  (َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  ۚ  ذَٰ

. وجعل من باب االستقرار وألمن ان لكل منهما احترام كرامة اخر حتى في مبطالت 22ال عمران  
 نظيفا قال تعالى:  األسرةالطهارة ليبقى عش 

ا طَيِ باا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ) اللََّه   ِإنَّ  ۚ  َأْو اَلَمْسُتُم النِ َساَء فـََلْم َتِجُدوا َماءا فـَتَـَيمَُّموا َصِعيدا
 .22(النساء  َكاَن َعُفوًّا َغُفوراا

دكل ذلك هو أمان األوالً وفصل في الحقوق والواجبات لكال الزوجين وحقوق االباء واالمهات و  -2
كلبنة اساسية في بناء مجتمع   األسرةوالذي يظهر مدى اعتناء االسالم ب، معنوي ومادي في كتاب الله 

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم ) -داأوالً زوجات و –ى األهل .قوله تعالى في المحافظة علصالح
َها َماَلِئَكة  ِغاَلظ  ِشَداد  الَّ يـَْعُصوَن اللََّه َما َأمَ  َرُهْم َويـَْفَعُلوَن َوَأْهِليُكْم نَاراا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليـْ

 .2(التحريم َما يـُْؤَمُرونَ 

التي تحوطها غريزُة األمومة، وترعاها عاطفة األبوَّة، فتنبت نباتًا حسًنا،  األسرةسالم نواَة وضع اإل -4
وتثمر ثمارها اليانعة، وهذا النظام هو النظام الذي ارتضاه الله، وأبقى عليه اإلسالُم، وهدم كل ما 

العقيدة والعزيمة في اليقين الثابت الذي يقاوم االنحرافات مهما كانت  أهميةوضرب األمثال في .عداه
َوَضَرَب اللَُّه َمَثالا لِ لَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِ  اْبِن ِلي ِعنَدَك بقوة االيمان،قال تعالى: )

ِني ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه وَ  تاا ِفي اْلَجنَِّة َوَنجِ  ِني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ بـَيـْ  .22-22(التحريم  َنجِ 

د اإلسالم على أن لألسرة حقوقًا وواجبات لجميع أفرادها -5 ، حقوقًا واستقرارها األسرةتؤمن أمن  أكَّ
وََكْيَف  ﴿ :للزوج على زوجته، وللزوجة على زوجها، واألبناء على اآلباء، واآلباء على األبناء، قال تعالى

 :[، وقال تعالى02النساء: ]﴾  ُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم إَِلى بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًاتَْأخُ 

رًا َكِثي ﴿ ًئا َوَيْجَعَل اللَُّه ِفيِه َخي ْ النساء: ]﴾  رًاَوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ
الّرَِجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما أَنْ َفُقوا ِمْن  ﴿ :[، وقال عز وجل29

ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُ  اِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ وُهنَّ أَْمَواِلِهْم فَالصَّ
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ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اللََّه َكاَن  ﴾  َعِليًّا َكِبيرًاَواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تَ ب ْ
 .22النساء: ]

ِإْن ،فان تحقق ولو ظاهريا جاز التعدد قال تعالى: )و األسرةالعدل في بناء االستقرار في  أهميةووصى ب
َنٰى َوُثاَلَث َورُبَاَع  فَِإْن ِخْفُتْم  ۚ  ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِفي اْليَـَتاَمٰى فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكم مِ َن النِ َساِء َمثـْ

ِلَك َأْدَنٰى َأالَّ تـَُعوُلوا ۚ  َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدةا َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم   2( النساء ذَٰ

قات الزوجية في اإلسالم قائمة على االحترام المتباَدل، وعلى السرية، والصون من ألسنة الَعال -2
في وقاية من النزاع فلو حدث شقاق فان السعي لالصالح أول الخطى الهامة  األسرةولتبقى  العابثين،

َعثُوا َحَكما  ﴿ :قال تعالى لالبقاء عليها، ا ِمْن َأْهِلَها ِإْن َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـْ ا ِمْن َأْهِلِه َوَحَكما
ا َخِبيراا نَـُهَما ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليما ا يـَُوفِ ِق اللَُّه بـَيـْ  .[22النساء: ]﴾ يُرِيَدا ِإْصاَلحا

أكد اإلسالم على حقوق األبناء من الرعاية والعناية من قبِل الزواج إلى ما بعد الزواج إلى الوالدة،  -7
إلى أن يخرج هذا الوليد إلى المجتمع، إلى أن يكتفي بنفسه عبر األسس اختيار الزوجة الصالحة قال 

ر  مََّردًّا َواْلَباِقَياتُ  ۚ  َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهداى )تعالى:  ر  ِعنَد رَبِ َك ثـََواباا َوَخيـْ (  الصَّاِلَحاُت َخيـْ
 .76مريم 

ة عن المحرَّمات-ا ز اإلسالم على معيار الدين في اختيار األزواج، وهو عمل الصالحات والعفَّ  .فركَّ

-:تيسير الطرق للجمع بين الراغبين في الزواج؛ ألن الشاب قد ال يهتدي إلى الفتاة المناسبة --ب
[، وعرض 02القصص: ]﴾  ِإنِ ي ُأرِيُد َأْن أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابـْنَـَتيَّ َهاتـَْينِ  ﴿ :فشعيب قال لموسى (

 .بكر وعثمان أبيعمُر رضي الله عنه ابنَته على 

 (..وشرع للمرأِة أن تَعِرض نفسها على الكفء من ذوي الدين والخلق؛ تصريًحا أو تلميًحا (-

جل وأولياء المرأة أو المرأة نفسها، فيدل الرجل على المرأة، ويقرب بينهما، دخول الوسيط بين الر  -(ج
أو العكس، وقد استحبَّ الفقهاء ذلك، قال علقمة: كنت أمشي مع عبدالله بن مسعود بِمًنى، فلقيه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: أيا عبدالرحمن، أال أزوِّجك جارية 

ة؛ لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبدالله: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله شاب
صلى الله عليه وسلم: ))يا معشر الشباب، َمن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، وَمن لم يستطع فعليه 

فاعة أن يشفع بين بالصوم؛ فإنه له ِوَجاء((؛ رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ))ِمن أفضل الش
 .اثنين في النكاح((؛ ابن ماجه
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جعل اإلسالُم الِخطبَة طريًقا لتأليف القلوب، وشرع الوكالَة فيها، وجعل الَقبول أو الرفض أمرًا - 1
مقبواًل، فالبكر ُتستأَذن، والثيِّب يُطَلب تصريُحها بالَقبول أو الرفض، كما شرع اإلسالم استشارَة األم؛ 

 .عليه وسلم: ))آِمروا النساء في بناتهن((؛ البيهقي لقوله صلى الله

رًا، --9 فلو خدثخالف بين الزوجين أو طالق فليس من البر والمعروف جعل اإلسالم عقد الزواج ميسَّ
َفاَل تـَْعُضُلوُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن  ﴿ ،األسرةان يمنعوا من العودة للحياة الزوجية حفاظا على أمن 

 .020البقرة: ]﴾  َأْزَواَجُهنَّ 

))أقلهن مهورًا أكثرهن قال صلى الله عليه وسلم:تيسير سبل الزواج باستحباب تيسير المهور،  -22
 بركة(.

أكد اإلسالم على حقوق األبناء من الرعاية والعناية من قبِل الزواج إلى ما بعد الزواج إلى  -22 
 :ي بنفسه عبر األسس اآلتيةالوالدة، إلى أن يخرج هذا الوليد إلى المجتمع، إلى أن يكتف

 .اختيار الزوجة الصالحة -أ

َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإَلٰى ِنَساِئُكْم قال تعالى:) .االقتداء بالسنة النبوية في آداب الِجماع -ب ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
ْم َتْخَتانُوَن َأنُفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعِلَم اللَُّه َأنَُّكْم ُكنتُ  ۚ  ُهنَّ لَِباس  لَُّكْم َوَأنُتْم لَِباس  لَُّهنَّ  ۚ  

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّٰى يـَتَـبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط  ۚ  فَاآْلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم  ۚ  َعنُكْم 
َواَل تـَُباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن  ۚ  لصِ َياَم ِإَلى اللَّْيِل ثُمَّ َأتِمُّوا ا ۚ  ُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر بياأْل 

ِلَك يـُبَـيِ ُن اللَُّه آيَاتِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ   ۚ  تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفاَل تـَْقَربُوَها  ۚ  ِفي اْلَمَساِجِد  (البقرة  َكذَٰ
178. 

ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ  ۚ  فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه  ۚ  َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحتَّٰى َيْطُهْرَن .وقال تعالى)
ُتْم ِنَساؤُُكْم َحْرث  لَُّكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّٰى ِشئْـ : )وقال تعالى. 222(البقرة َن َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِ رِينَ أبيالتـَّوَّ 
ُموا أِلَنُفِسُكْم  ۚ   ِر اْلُمْؤِمِنين ۚ  َواتَـُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَُّكم مُّاَلُقوُه  ۚ  َوَقدِ  . وغير 002( البقرة َوَبشِ 

 .1.األسرةذلك من السنن التي تحافظ على أمن 

                                                           
1 

التسوية بين األبناء في العطية،  -.اختيار المربِّية الصالحة .االقتداء بالسنة النبوية عند الوالدة من التسمية، واآلذان، والعقيقة  -
 .بن بشير يوضح ذلك وحديث النعمان

 .التربية الصالحة تبدأ بتعلم القرآن، والتفرقة في المضاجع، وأمرهم بالصالة...، إلخ - -
 .الصحبة الصالحة في المدرسة والشارع والحي، عن طريق المراقبة - -
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بسياٍج من األخالق، ووضع العقوباِت المناسبة لمن ُتسوِّل له نفسه  األسرةأحاط اإلسالم  -12
المساس بهذه األخالق اإلسالمية؛ فحرَّم االختالط ونَهى عن أسبابه، وحرم الزنا، والقذف، واللواط 
والسحاق، وجميع األسباب المؤدِّية لذلك، والنصوص القرآنية واضحة في تشديد العقوبة للمحافظة 

ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإن طَلَّْقُتُم النِ َساَء َما َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا َلُهنَّ  قال تعالى: )ال .سرةاألعلى بناء 
َحقًّا َعَلى  ۚ  َوَمتِ ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه َمَتاعاا بِاْلَمْعُروِف  ۚ  َفرِيَضةا 

َنُكْم . وقال تعالى: )022رة ( البق اْلُمْحِسِنينَ  ( ِإنَّ اللََّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصير   ۚ  َواَل تَنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
 .022البقرة 

ويؤدي إلى نضوج  .الزواج يؤدي إلى االستقرار النفسي واالجتماعي والعقلي والعاطفي والغريزي 
وشعور بالمسؤولية  الشخصية، وتحقيق الذات، وممارسة الملكات، وثقٍة في القدرات،

َوآتُوا قال تعالى: ) .واالستمرارية،وتمتُّع بثمار الحياة من البنين والبنات الذين ال يأتون إال بالزواج
 .2( النساء  َفِإن ِطْبَن َلُكْم َعن َشْيٍء مِ ْنُه نـَْفساا َفُكُلوُه َهِنيئاا مَّرِيئاا ۚ  النِ َساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنْحَلةا 

 .1َمْدعاة للقلق على المستقبل، واإلحساس بالوحدة والعزلة، وانعدام الظهير والمساند العنوسة بينما

باعطاء كل منهما حقه فان نشزت المرأة عوقبت  األسرةاالستقرار وألمن في  أهميةوتظهر  -22
وزاا َأْو ِن اْمَرَأة  َخاَفْت ِمن بـَْعِلَها ُنشُ وكذلك ان تعدى الرجل حدوده فنشز عوقب ايضا قال تعالى: )

ا  نَـُهَما ُصْلحا ر   ۚ  ِإْعَراضاا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأن ُيْصِلَحا بـَيـْ َوُأْحِضَرِت اأْلَنُفُس الشُّحَّ  ۚ  َوالصُّْلُح َخيـْ
. ويظهر ايضا من قوله تعالى: 201(النساء َوِإن ُتْحِسُنوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرا  ۚ  

 ۚ  َفاَل َتِميُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فـََتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة  ۚ  َوَلن َتْسَتِطيُعوا َأن تـَْعِدُلوا بـَْيَن النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم )
ا . حتى الني صلى الله عليه وسلم 209( النساء  َوِإن ُتْصِلُحوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراا رَِّحيما

                                                           
1 

لالكتئاب عند النساء، وخاصة العنوسة تُفرِز الفطرة السلبية للمجتمع، وتؤدي إلى عدم الثقة بالنفس والحياة، وهذا مهيِّئ  -
  .المتوحدة

اإلنسان المتوحد أكثر عرضة لإلدمان واالنتحار أو محاولته، وللهستريا، ولالنحرافات الجنسية؛ عن طريق االستمناء، أو - -
رية، التلصص الجنسي، أو الجنسية المثلية، أو التمتع بأشياء الجنس اآلخر، أو الجنسية من خالل األجهزة السمعية أو البص

أو الجنسية االستعراضية، أو سواها من شذوٍذ وانحراف، والذي يؤدي إلى شعور بالقلق على السمعة والصحة والمصير 
  األخروي

  .التوحد يؤدي إلى تفاقم المرض النفسي، وبخاصة في مرض الفصام العقلي -
م الحب، وهو مرض عقلي، تعتقد ف - يه المرأة أنها محبوبٌة من رجل ذي منصب المتوحدات من النساء أكثر عرضًة بإصابة توهُّ

وجاه، وأنه سيتزوَّجها، وتعيش من خالل هذا الوهم مفصولًة من الواقع بعيدًة عنه، وتتصرف بِناًء عليه تصرفاٍت قد تؤدي إلى 
 .المشاكل العائلية واالجتماعية.

-  
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يَا َأيُـَّها النَِّبيُّ ِإَذا ما يخاطب به المسلمين بضرورة العدل واالحسان للزوجات قال تعالى: )يخاطب ب
َة  ِتِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ اَل ُتْخرُِجوُهنَّ ِمن بـُُيوتِِهنَّ َواَل  ۚ  َواتَـُّقوا اللََّه رَبَُّكْم  ۚ  طَلَّْقُتُم النِ َساَء َفطَلِ ُقوُهنَّ ِلِعدَّ

َوَمن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه  ۚ  َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه  ۚ  الَّ َأن يَْأتِيَن بَِفاِحَشٍة مُّبَـيِ َنٍة َيْخُرْجَن إِ 
ِلَك َأْمراا ۚ    .2( الطالق  اَل َتْدِري َلَعلَّ اللََّه ُيْحِدُث بـَْعَد ذَٰ

  مما يلي:: يظهر ذلك المعنوي بعد الزواج األمنالمرحلة الثانية:  

ى، وليس الفرد هو أساس األولى والخليَّة األولنظر اإلسالم لألسرة على أنها أساُس المجتمع، وهي اللَِّبنة -1
 :المجتمع، قال الله سبحانه

الطَّيَِّباِت َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن  ﴿ :
 .20النحل ﴾  أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ 

د اإلسالم على وحدة البناء االج-2 يَا َأيُـَّها  ﴿ :هي محور هذا الِبناء، قال تعالى األسرةتماعي، و أكَّ
َقاُكْم ِإنَّ النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباا َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ  َد اللَِّه َأتـْ

  22الحجرات ﴾  اللََّه َعِليم  َخِبير  

هي المحضن الطبيعي لإليمان؛ فمنها قامت دولة اإلسالم، فأول َمن آمن من النساء  األسرة-3
 .خديجة؛ فهي أول أسرة في اإلسالم، وأول محضن لهذه الدعوة

د إال على أرٍض يعرف أهُلها كيف يتكاثرون، وال يتعارضون  -4 أوضح اإلسالم أن اإليمان ال يتجسَّ
  :وال بالشذوذ الجنسي، قال تعالى مع الفطرة البشرية، ال بالزنا

َنُكْم َمَودَّةا َورَْحمَ ) َها َوَجَعَل بـَيـْ ا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ ةا ِإنَّ ِفي َذِلَك َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنـُْفِسُكْم َأْزَواجا
 .وقال تعالى:20الروم  ﴾ آَليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

َها اَل َنْسأَُلَك ِرْزقاا َنْحُن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوىَوْأُمْر َأْهَلَك بِ  ﴿  .202طه﴾ الصَّاَلِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

َها َماَلِئَكة   ﴿قال تعالى:   يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة َعَليـْ
 2التحريم ﴾ ِغاَلظ  ِشَداد  اَل يـَْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

الزوجية ُسنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مطَّردة ال يشذُّ عنها عاَلم اإلنسان، أو  -5
، [29الذاريات: ]﴾  َجْيِن َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ َوِمْن ُكلِ  َشْيٍء َخَلْقَنا َزوْ  عالم الحيوان، أو عالم النبات، ﴿

 .22يس: ]﴾ ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن َأنـُْفِسِهْم َوِممَّا اَل يـَْعَلُمونَ  ﴿
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استمرار الحياة، بعد األسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر و والحفاظ عليها هو  األسرةتكوين  -6
يَا َأيُـَّها  ﴿ :في تحقيق هذه الغاية أبيأن أعدَّ ِكاَل الزوجيِن، وهيَّأهما بحيث يقوم كل منهما بدور إيج

ُهَما رَِجاالا كَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِنَساءا ِثيراا وَ النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 .2النساء ﴾ َواتَـُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباا

لم يَشأ الله سبحانه أن يجعَل اإلنسان كغيره من العواِلم، فَيدَع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك -7
النظام المالئم لسيادته، والذي من شأنه أن يحفظ اتصال الذكر باألنثى فوضى ال ضابط له، بل وضع 

شرفه ويصون كرامته، فجعل اتِّصال الرجل بالمرأة كريًما مبنيًّا على رضاهما، وعلى إيجاٍب وقَبول  
 .كَمظهريِن لهذا الرضا، وعلى إشهاٍد، على أن كالًّ منهما قد أصبح لآلخر

ن الضياع، وصان المرأة عن أن تكون كأًل مباًحا بذلك أشبع الغريزة بالطريق السليم، وحِفظ النسل ع  
 ..لكل راتع

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسالا ِمْن قـَْبِلَك  رغَّب اإلسالم في الزواج، وجعله من سنن األنبياء والمرسلين، ﴿ -8
ا َوُذر ِيَّةا  ل رسول الله أيوب قال: قا أبي[، وفي حديث الترمذي عن 21الرعد: ] ﴾ َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزَواجا

( مسند ابن .أربع  ِمن سنن المرسلين: الحنَّاء، والتعطُّر، والسواك، والنكاحصلى الله عليه وسلم: ))
 حنبل.

َوَأْنِكُحوا  ﴿وجعله سبياًل للغنى يمدُّ طالَبه بالقوة التي تجعله قادرًا على التغلب على أسباب الفقر؛ 
 .20النور ﴾ ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقَراَء يـُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ اأْلَيَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن 

هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))ثالثٌة حقٌّ على الله  أبيوفي حديث الترمذي عن 
يريد العفاف((؛ حديث عونُهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاِتب الذي يريد األداء، والناكح الذي 

  .حسن

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))الدنيا متاٌع، 
وخيُر متاِعها الزوجة الصالحة((، فالزوجة الصالحة فيٌض من السعادة يغمر البيت، ويملؤه سرورًا وبهجة 

 ليه وسلم قال: أمامة عن النبي صلى الله ع أبيوإشراقًا؛ فعن 

))ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرًا من زوجة صالحة، إْن أمرها أطاَعْته، وإن نظر إليها 
 .سرَّته، وإن أقسم عليها أبرَّته، وإن غاب عنها نصَحْته في نفسها وماله((؛ ابن ماجه
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ن سعادة ابن آدم ثالثة، ومن وقَّاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مِ  أبيوعن سعد بن 
شقاوة ابن آدم ثالثة؛ ِمن سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن 
شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء((؛ أحمد بسند صحيح، والبزار، 

 ..والحاكم

نه، ويلقى بها ربَّه على أحسن حال من الطُّهر الزواج عبادة يستكمل اإلنسان بها نصف دي -9
؛ فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))َمن ودوام الحياة األسرة،وهو سبيلالمن والنقاء

رزقه الله امرأًة صالحة، فقد أعانه على شطر ديِنه، فليتَِّق الله في الشطر الباقي((؛ رواه الطبراني 
 .والحاكم

"لو لم يبَق ِمن أَجلي إال عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها، ولي َطْوُل النكاح  قال ابن مسعود:
   ".فيهن، لتزوجت مخافَة الفتنة

فعن ابن عباس أن  العائلة،سبيل لتحقق السكينة والمودة في للقادر على الزواج؛ التبتُّل النهُي عن -11
رجاًل شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة، فقال: أال أختصي؟ فقال: ))ليس منا من 

 .خصي أو اختصى((؛ الطبراني

وقاص: ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتُّل، ولو أِذن  أبيوقال سعد بن 
 .لبخاريا(. رواه له الخَتَصينا؛

ذ به، فلهذا أُنزِل  يب، وكل ما يتلذَّ قال الطبري: "التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريُم النساء والطِّ
 يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ُتَحر ُِموا طَيِ َباِت َما َأَحلَّ اللَُّه َلُكْم َواَل تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه اَل ُيِحبُّ  ﴿ :في حقه

 .12المائدة: ]﴾  ِدينَ اْلُمْعتَ 

ليست من  الرهبانية اإلعراض عن الزواج ال يمنع منه إال عجٌز أو فجور؛ كما قال عمر رضي الله عنه، وإن -11
وكثير من األسر خرََجت  .المنافع والمزايااإلسالم في شيء، واإلعراض عن الزواج يُفوِّت على اإلنسان كثيرًا من 

عن سماحة اإلسالم، وعقَّدوا الزواج، فَخلَقوا أزمًة تعرَّض بسببها الرجال والنساء آلالِم العزوبة وتباريحها، 
 .واالستجابة إلى الَعالقات الطائشة، والصالت الخليعة

ل المرأة، وخروجها ب ألقى الريبَة والشك في  -هذه الصورة المثيرة فالتغالي في المهور، وكثرة النفقات، وتبذُّ
سلوكها، وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته، بل إن بعض الناس أضَرَب عن الزواج؛ إذ لم يجد 

 .المرأة التي تصلح في نظرِه للقيام بأعباء الحياة الزوجية

https://www.alukah.net/culture/0/47222/
https://www.alukah.net/sharia/0/61752/
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ئتها على الفضيلة والعفاف وال بد من العودة إلى تعاليم اإلسالم فيما يتصل بتربية المرأة، وتنش
 .األسرةوذلك من أمن  .واالحتشام، وترك التغالي في المهر وتكاليف الزواج

 المعنوي لالسرة بعد انحالل عقد الزواج: األمنالمرحلة الثالثة: 

المعنوي الحفاظ على الحقوق لكال الزوجين واألبناء بعد انحالل  األسرةان من عناية االسالم بأمن 
 عقد الزواج بالموت أو الطالق ،وأهم هذه الحقوق:

 -1أن يقدم الزوج لزوجته المؤخر من المهر في حال بقي في ذمته وحلول األجل.-

ائن فال سكن أن يؤمن لطليقته السكن واالطعام والعالج اثناء عدتها منه في طالق رجعي أما الب -0
اسكنوهن )وال نفقة لها. اال اذا كانت حامال، خالفا لرأي الحنفية الذين يرون لها النفقة لقوله تعالى: 

 .2(الطالقمن حيث سكنتم من وجدكم

اسكنوهن من حيث سكنتم من قال تعالى: ) أن يمنحها نفقة المتعة مدة فترة العدة. -2
 .2(الطالقوجدكم

ما في حال تقطعت عالئق الزوجية وحلت محلها الكراهية والنفرة ولم ويعتبر الطالق عالجا ها-2
 يستطع المصلحون على ازالتها فتكون الحياة الزوجية قد انقلبت الى عكس المأمول منها.

انقطعت حاجتهم  الناس  لما كان المال اساس قيام المصالح الناس في الحياة فاذا مات-2
لميت فيتوزيع تركته وجعله واجبا،وترك االسالم المتوفي عنها للمال،فجعلت الشريعة نظاما القارب ا

فلها من تركة زوجها  ،وذل الفاقة ،ليصونها من هول الفقر زوجها نصيبا من ماله يضمن لها عيشاكريما
 قال تعالى: الربع ان لم يكن له ولد فان كان لهولد فلها الثمن مما ترك.

قْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ل ِلر َِجاِل َنِصيب  مِ مَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْـَربُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيب  مِ مَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَ )
 ۚ  ْم َيُكن لَُّكْم َوَلد  َوَلُهنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإن لَّ . وقال تعالى)2(النساء َنِصيباا مَّْفُروضاا ۚ  ِمْنُه َأْو َكثـَُر 

  .22....( النساء مِ ن بـَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَها َأْو َدْينٍ  ۚ  فَِإن َكاَن َلُكْم َوَلد  فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتم 

هي  األسرة، و األسرةالفكري الفردي والجمعي، فمنشأ الفرد في  األمنكبير في ترسيخ   األسرةأن دور 
وسوء التربية أو إهمالها من العوامل المساعدة على االنحراف  األسرةجتمع، وإن تصدع نواة الم

الفكري، وكثير ممن وقعوا في براثن السلوكيات العدوانية واألفكار العدائية جاؤوا من خلفيات أسرية 
 .مفككة
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باء واألمهات  كما أكد ذلك باحثو علم اإلجرام والدراسات اإلحصائية المقارنة، ولذلك فإن دور اآل
كبير في تزويد المجتمع بأفراد واعين ناضجين غيورين على أمن واستقرار وطنهم عبر اإلدارة الناجحة 

 ..لألسرة

ة، وتكوين شخصيات األبناء على أساس من العقيدة الوسطية األمنة األسريوذلك من خالل توفير البيئة 
، وتعويدهم على ضبط ردود األفعال تجاه المثيرات والثقافة المعتدلة واالتزان الفكري والعاطفي والنفسي

المختلفة، وخاصة في لحظات الغضب واالنفعال، فالغضب ذو ارتباط وثيق بالسلوك العدواني، 
وتعليمهم التسامح والعفو وتعويدهم على ذلك حتى ال يصبح الغضب واالنتقام سمة لديهم، فيقعون 

 فريسة للفكر العدواني.

ومن ذلك أيضًا متابعتهم والتفطن لما قد يطرأ عليهم من مظاهر االنحراف الفكري كالتكفير وغيره، 
وحسن معالجتها، وتزويدهم بالمعايير الصحيحة في اختيار الرفقة الصالحة، فمجموعة الرفقة ذات أثر  

في  األسرةي أمن ، كل هذا يصب فد اجتماعيًا وفكريًا في خارج نطاق العائلةاألوالً كبير في تنشئة 
 االسالم.
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في األردن  األسري األمنفي مواجهة التحديات اإلجتماعية التي تعيق  األسرةدور 
 وسبل عالجها 

 أحالم جمعة. د           سعاد فايز ملكاوي .د

 المملكة األردنية

 الملخص

 األسري األمنفي مواجهة التحديات االجتماعية التي تعيق هدفت الدراسة إلى وضع دور مقترح لألسرة 
أولياء أمورطلبة المرحلة األساسية في مدينة عمان في تكون مجتمع الدراسة من ،وسبل عالجها

 22، بواقع )ولي أمر( 222) األردن وتبلغ عينة الدراسة والتي تم اختيارها بطريقة عشوائية

، واستخدم فيها المنهج المسحي 9102/ 9102لثاني للفصل الدراسي ا أمهات،( 22و)آباء، )
لتحديات فقرة،  91، والمكونة من لدورالمطلوبتم تطوير أداة البحث وهي)االستبانة( لالتطويري، 

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج ، في األردن األسري األمنفي مواجهة التحديات التي تواجه  األسرة
 األسري األمنفي مواجهة التحديات االجتماعية التي تواجه  األسرةدور : إن التقدير الكلي لواقع اآلتية

ند ، وكذلك وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عمرتفعةجاءت أولياء األمور من وجهة نظر 
، وقد أوصت  والعمرية تعزى لمتغير الجنس األمنفي واقع تعزيزالتربية  (α≤ 0.05)الداللة ىمستو 

في الدراسة الحالية  هاالذي تم وضعبسبل العالج المقترحة الدراسة بعدة توصيات أهمها األخذ 
 .األسريلمواجهة التتحديات االجتماعيةلألمن 

 .األسريألمن ، األسرة،  التحديات االجتماعية: الكلمات الدالة

Abstract: The study aimed to develop a proposed role for the 

family in facing social challenges that hinder family security and ways of 

treating it. The study community is one of the parents of the primary 

stage students in Amman, Jordan. The study sample was randomly 

selected (150) parents, and (75) mothers for the second semester 

2018/2019, and used the developmental survey method, the research tool 

was developed (the questionnaire) of the required role, consisting of 20 

paragraphs. The study found the following results: The overall 

assessment of the role of the family in facing the social challenges facing 

family security from the point of view of the parents was high,there is no 

difference, at the level of (α≤ 0.05, in the findings related to the reality of 
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the security formation that can be attributed to the Gender or level of 

study as well as the absence of statistically significant differences The 

study recommended a number of recommendations, the most important of 

which is the adoption of the proposed treatment methods that were 

developed in the present study to address the social challenges of family 

security. 

Keywords: Security formation, Family,Social challenges. 

 -المقدمة:
من أجل  األمنوالمدرسة إلى تحقيق النماء، واإلزدهار للطفل، وتعزيز الشعور ب األسرةتسعى  

والمدرسة تعد ضرورية لضمان مسار العملية  األسرةضمان تربية حقيقية مرغوبة له، فتنظيم العالقة بين 
التربوية بصورة صحيحة، ونتيجة ظهور المشكالت التي تتعلق بالعنف المدرسي، وظاهرة التنمر، وكثرة 
الجرائم اإللكترونية، وظاهرة التسرب من المدارس أدت جميعها لتراجع المستوى السلوكي للطلبة، 

السريعة، واالنفتاح على العالم الذي نهل من  كل معين دون رقابة  وخاصًة مع  التطورات التكنولوجية
فاألمر يتطلب مزيدا من التخطيط والجهد المكثف لتالفي حدوث مشكالت تربوية  .وبال حدود

والمدرسة من  األسرةتعليمية مستقبلية، وال بد أيضَا من مراجعة الدور التربوي والتعليمي لكٍل من 
 ية ألفرادها لضمان العملية التربوية بصورة ناجعة .األمنخالاللتركيز على تعزيز التربية 

لمعاييره  أبيالمواكبة والفهم اإليج في األساس التكنولوجي يتطلب طورإن التراكم المعرفي والت
ة بحيث ال تترك ورائها خلاًل واضحًا في قيم األمنوأنماطه وكيفية التعامل معه بالصورة الصحيحة و 

الدور ية من خالل األمنالمجتمع وعلى درجة أصالته، وهذا يتطلب بطبيعة الحال التركيز على الثوابت 
لألفراد والتي تتوالها مؤسسات التنشئة االجتماعية وعلى رأسها  في التنشئة الصحيحة األسرةالمناط ب

  ).1) األسرة

تشجع على العنف واإلجرام  بعض األفرادأصبحت من قبل الواسعة لإلنترنتإن االستخدامات 
،  ومن هنا فقد ة المستمرةاألسريوانتشار المشكالت االجتماعية مثل الطالق، والخالفات والجنس،

لإلنترنت هي ضرورة واجبة ولذلك يتوجب على  األمنأصبحت قضية نشر ثقافة االستخدام 
إجراءات لحماية أفراد العائلة عند استخدام اإلنترنت،ويكون ذلك من خالل القيام بمجموعة األسرة

 (.2تقديم الوعي واإلرشاد الالزمينلحماية األفراد،والمجتمع من كل المخاطر)

                                                           

عشر وأثرها على التحصيل واتجاه الطلبة نحوها، علي قنديل،  بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية للصف الحادي  )1(
 .1الجامعة اإلسالمية ، غزة، ص 

 (. 902( األنترنت: الفوائد والمخاطر، أسماء عبد الرازق، مجلة الخدمة االجتماعية، مصر، ص،  9
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من أبرز النعم التي وهبها الله لإلنسان، وهي من المطالب المهمة التي ال يستغني  األمنوتعد نعمة 
قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدآمنًا وأجنبني وبني ان نعبد األصنام)إبراهيم:  عنها الفرد قال تعالى" وإذ

النفسي هو تحرير الفرد من مصادر الخوف وهو من أهم شروط الصحة النفسية، الن  األمن(. و 11
 الخوف سبب اساسي للمتاعب النفسية المتنوعة.

صبح للتربية دورًا بارزًا في نشر ، فأاألمنلقد اصبح من الصعب على الدول الفصل بين التربية و 
ية الرسمية في األمنليس مهمة األجهزة  األمني بين األفراد، وأصبح األمنيةوتعزيز الوعي األمنالثقافة 

والمدرسة من  األسرةاالجتماعية وعلى رأسها المجتمع إنما تحقيقه هو شراكة بين مؤسسات التنشئة
ي الحضاري للمجتمع، األمنظة عليه وابراز الجانب والمحاف األمنخالل توعية األبناء الطلبة ب

ية األمنمن والتوعية األمنصبحت المؤسسات اليوم في دول العالم تعمل بتنافسية شديدة لتحقيق أو 
 .( 1لضمان بقاء مجتمعات صالحة ومزدهرة ) 

مع األبناء، وتبادل الحوارات المباشرة معهم، تعزز نوعيه وهادفة أوقات  في تخصيص األسرةإن دور 
فيهم التنشئة التربوية السليمة، وتجعلهم أفرادًا قادرين على مواجهة المشكالت، والصعوبات والمؤثرات 

، واألمراض النفسية، أو تحت اإلدمانالخارجية، بعزيمة وإرادة صلبة، وتحصنهم من الوقوع في براثن 
 .(2)واالنضمام إلى الجماعات المتطرفةطائلة االنحرافات، 

ية للمؤسسات االجتماعية من أهم متطلبات المجتمع لما لها من دور بارز األمنوبما أن المسؤولية 
المسجد وتربيته اإلسالمية باعتباره من أبرز  أهميةتعزيز وبيان  األسرةفي الحد من انتشار الجرائم، فعلى 

 (. 3النفسي والسلوكي واألخالقي لألفراد) األمنقق مبادىء وأهم المؤسسات االجتماعية الذي يح

في العادة حول األدوار والمراكز االجتماعية داخلها، وما يتبعه  األسرةتحدث الخالفات بين أعضاء 
ة القيامبأدوار معينة، يصبح األسريمن اختالف في الدور المنوط بكل فرد، فعندما تتضمن العالقات 

، وخاصة فيما يتعلق األسرةالشعور باإلحباط والصراع حول القيام باالدوار عوامل أساسية بتصدع 
ة وما تفرضه من األسريبالحقوق والواجبات واألدوار الزوجية، وأدوار األقارب، وكذلك تعارض األدوار 

 (. 4) ةاألسريالجتماعي أسباباً في الخالفات مطالب الحياة الخارجية وما يتعلق بالعمل والنشاط ا

-ةاألسريتحدي العالقات -كثيرة في وقتنا الحاضر،ومن أبرزها :   األسري األمنوتعد تحديات 
أهم الدعائم التي تقوم عليها الحياة  األسرةحيث تشكل الصالت العاطفية التي تربط بين أعضاء 

                                                           

 02( التربية األمنية، جودت سعادة وفهد العميري، مجلة البحوث األمنية، السعودية، ص 0) 
 (2( اهمية دور األسرة في مواجهة التحديات المعاصرة، مركز الملك عبدالله للدراسات االسالمية المعاصرة، الرياض،.

 . 19( التربية األمنية، مسؤولية مؤسسات التنشئة االجتماعية، أحمد غنوم، مجلة البحوث األمنية، السعودية، ص، 1)
 ايبة، جريدة الرأي، األردن. ( تحديات تواجه األسرة في زماننا،فيصل غر 8)
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ة نوع من األسري، ولكن قد يشوب العالقات األسرةة بما يوفر الطمأنينة والمودة والرحمة بين أفراد األسري
التوتر تبعًا لطبيعة تكوين الزوجين ونظرة كل منهما إلى عملية تنميط األدوار، مما يكون له أثر في 

جتمع واحد ألنهما  حدوث النزاعات الزوجية، وتحدي النمط الثقافي رغم أن الزوجان ينتميان إلى م
كثيراً ما يختلفان بعادتهما وأخالقياتهما و واتجاهاتهما خارج المنزل وكذلك عمل األب في أكثر من 

من القيام بدورها التربوي التوجيهي كاماًل، إن ضغوط العمل وغالء  األسرةوظيفة، قد يحول دون تمكن 
من  األسرةا فوق القدرات،ال تمكن رب المعيشة وتعقد الحياة الحديثة، وتزايد الطموحات وتطلع لم

حماية أطفاله، مما يشكل تحدياًلالسرةوبالتالي إخالل أحد الوالدين في حل مشكالت األبناء وصياغة 
أفكارهم وإتجاهاتهم يترتب عليه ظهور نقاط ضعف في األبناء ال سيما مع إنتقال اإلبن من مرحلة 

ا ،حيث تتسع مساحة دور األب وتتعاظم مسؤوليته في زرع الطفولة المبكرة إلى مرحلة التمييز وما بعده
الثقة لدى األبناء، والعمل على تهذيبه وتأديبه وضبط سلوكه وعلى تعليمه كيفية حلول المشكالت، 

الغنية الميسورة يأخذ شكل  األسرةإضافًة إلى تحدي اإلقتصادي الذي يأخذ  وجهان، فهو لدى 
تع األبناء بسيولة يؤدي إلى التمادي في المماراسات غير المقبولة اإلسراف والمبالغة في اإلسراف وتم

من: تدخين وتعاطي مخدرات والسياقة المتهورة والمبالغة في ملذات السفر والتسوق، وهذا ينتزع من 
واإلشباع النفسي، كما لهذا النوع وجه آخر وهو الفقر وقلة  األمنأهم وظائفها في تحقيق  األسرة

أفراد يلهثون وراء لقمة العيش وينسحبون خلف من يعطيهم  األسرةالتي تصنع من أفراد  السيولة المالية
 .األسري األمناألموال ومحاولة الحصول عليها بطرق غير مشروعة مما يهدد 

 مشكلة الدراسة
جراءات مفهومًا دوليًا شائعاً، ولذلك ظهر العديد من التجارب واإل األسري األمنأصبح مفهوم 

الوطني والقومي واالجتماعي  األمنالهادفة إلى تفعيل هذا المفهوم ووضعه في قالٍب تربوي يعزز  عمليةال
فراد فكريًا وعقائديًا ونفسياً ن التربية بمفهومها الواسع ما هي إال تربية االأل ،للمجتمعات الحديثة

مان والرفاهية واأل األمنهمها تحقيق أواجتماعيًا من خالل ربط برامج التربية بحاجات المجتمع و 
 للشعوب وتعزيز االنتماء وتحقيق مفهوم الوطنية. 

تحديات اجتماعية بأن هناك تاالتربوية، الحظ امومن خالل خبرته تانفي ضور مما سبق، فإن الباحث
، وإن بعض األسر تقف عاجزًة أمام تلك التحديات وأهمها األسري األمنتقف حائاًل أمام تحقيق 

باألمان لألبناء، وبالتالي التأثير السلبي على  ة والفقر،مما يؤديلفقدان الشعوراألسريالطالق، والخالفات 
تعرضأبرز التحديات االجتماعية التي تواجه لومن هنا جاءت هذه الدراسة التنشئة الصحيحة، مخرجات 

  وسبل عالجها. األسري األمن

 : اآلتيةسؤال الدراسة على لذلك سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة 
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؟ويتفرع من هذا  دور األسرة في مواجهة التحديات االجتماعية التي تواجه األمن األسري في األردنما 
 :اآلتيةالسؤال األسئلة 

 من وجهة نظرعالجها وسبل  ،في األردن األسري األمنلتحديات اإلجتماعية التي تواجه ما ا -
 ور؟مأولياء األ

( في تقديرات عينة a=0.05الداللة ) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى -
تعزى لمتغيرات الجنس عالجها وسبل  األسرةللتحديات اإلجتماعية التي تواجه الدراسة 

 ؟والمستوى التعليمي ألولياء األمور
 

 : هدف الدراسة
 األمنفي مواجهة التحديات االجتماعية التي تواجه  األسرةتقديم دور تهدف الدراسة الحالية إلى 

  .في األردن وسبل عالجها األسري

 الدراسة أهمية
عالجها وسبل  األسري األمنالتي تواجه التحديات اإلجتماعية  أهميةهذه الدراسة من  أهميةتنبع  -

، وما يلزم من تخطيط طويل  األسري األمنلزيادة التحديات التي تواجه األسر  من خالل إدراك
دراسة هذه التحديات المدى والقيام بدراسات مستقبلية للعمل التربوي، حيث أن الهدف من 

 هبحيث تسهم في خدمة المجتمع في جميع جوانب األسري األمنزيادة إيجاد حلول تعمل على 
                                  العملية.                                                              

في مواجهة التحديات اإلجتماعية  األسرةدور ومن خالل ما ستقدمه هذه الدراسة من دراسة  -
فإنه يمكن تلخيص أهميتها من خالل وسبل عالجها من وجهة نظر أولياء األمور،  األسريلألمن 

 اآلتي:

على إعداد وتطوير جميع عناصر العملية يؤمل أن تكون بمثابة المرجعية للمعنيين والقائمين  -
تحديات  من عرضهمن خالل ما ست األسرة، ومؤسسات التنشئة اإلجتماعية ومن أهمها التعليمية

 .عالجها وسبل األسريإجتماعية لألمن 

في مواجهة التحديات  األسرةبدور دراسات العلمية المتعلقة ليؤمل أن تثري الجانب المعرفي ل -
 عالجها. وسبل األسرياإلجتماعية لألمن 
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 مصطلحات الدراسة
باألمان وحماية أرادها من أي اعتداء خارجي على  األسرةهو شعور : اصطالحاا:: األسري األمن -

أرواحهم وممتلكاتهم  وشعورهم باالطمئنان والقيام بادوارهم الموكلة لهم والمناطة بهم على اكمل 
 (. 1لحماية النشىء من التيارات السلبية الهدامة، التي تهدد أمن المجتمعات وسالمتها ) هوجه

في  األسرةالطرق والوسائل التي تستخدمها مؤسسات التنشئة االجتماعة وخاصًة وتعرف إجرائياا:  -
حافظة والحماية لألبناء والم األمنتربية األبناءباستخدام طرق التنشئة السليمة التي تؤدي لتوفير 

 على ا لسلوكيات المقبولة ضمن قيم المجتمع.

}َنْحُن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدنَا باللغة العربية تعني اإلمساك والقوة، لقوله سبحانه وتعإلى: :األسرة -
  [.92]سورة اإلنسان:َأْسَرُهْم{ 

ى في األولى في جسم المجتمع، وهي النقطة األوليعرفها أوجست كونت بأنها "الخلية 
 (. 2التطور، وهي الوسط الطبيعي االجتماعي الذي يترعرع فيه الفرد وينشأ تنشئة أسرية اجتماعية")

والمشاكل والعراقيل التي توضع  األسرة: تلك التحديات التي تواجه التحديات االجتماعية
 (.1المسلمة ) األسرةة وهدم الروابط القوية التي تجمع بين أفراد األسريبهدف تدمير العالقات 

في تربية األبناءباستخدام طرق التنشئة  األسرةالطرق والوسائل التي تستخدمها وتعرف إجرائياا:  -
وتقليل المشكالت الزوجية والبحث عن التوافق  والحماية لألبناء األمنالسليمة التي تؤدي لتوفير 

 ضمن قيم المجتمع.لتكون مقبولة األسرةأفراد  والمحافظة على سلوكيات األسري

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التطويري باعتباره األنسب لتحقيق أهداف :ا منهجية البحث -
الدراسة والسيما أنه يهتم بدراسة الظاهرة كما هي من خالل جمع البيانات، وتحليلها، وتحليل 

في مواجهة  األسرةتقديم دور النتائج، وتفسيرها من خالل ارتباطها بالواقع، وفي ضوء ذلك يتم 
 .في األردن األسري األمنلتحديات التي تقف في  وجه تحقق ا

 حدود الدراسة

                                                           

( واقع األمن األسري في المجتمع الفلسطيني كما يدركه الشباب الفلسطيني، رحاب السعدي، المؤتمر الدولي المحكم حول التفكك 0)
 .11األسري، فلسطين، ص 

 . 66( األسرة والمجتمع، سيد عبد العاطي، دار المعرفة الجامعية مصر، ص، 9)
ماعية والتربوية المعاصرة التي تواجه األسرة المسلمة، فاتن أبو شوقة، مؤتمر االسالم والتحديات المعاصرة، الجامعة ( التحديات االجت1)

 292اإلسالمية، ص:
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 تتحدد الدراسة باآلتي: -

 .أولياء االمور في مدينة عمان في األردنالحدود البشرية اقتصرت الدراسة على  -

 \9102الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -
9102 

 .ا أمور في العاصمة عمان في األردنالمكانية: تم تطبيق الدراسة على الحدود -

 :الدراسات السابقة

( بدراسة هدفت إلى استكشاف ما إذا كانت التقنيات اإلعالمية 9102قام محمد الشمري ) -
تعمل معًا أو أنها تعمل على  األسرةالجديدة داخل المنزل تعمل على جلب أجيال مختلفة من 

مما يهدد أمنها والتفاعل اإلجتماعي بين أفرادها، واستخدم  األسرةحياة مخصخصة داخل 
الباحث لتحقيق أهداف الدراسة البحث النوعي الذي يعتمد على الفهم الجيد للحالة اإلجتماعية 

واقع التواصل اإلجتماعي من خالل التحليل الكمي وفهم متعمق لتغيرات السلوكية التي تسببها م
على الشباب واألسباب التي تحكم مثل هذه السلوكات،أظهرت نتائج الدراسة أن تقنيات اإلعالم 
والوسائط الجديدة داخل المنزل ووسائل التفاعل اإلجتماعي اإلجتماعي تؤدي إلى زيادة العزلة 

 .(0خلي بشكل الفت)مما يهدد أمنها الدا األسرةاإلجتماعية وخصخصة حياة األفراد داخل 

من وجهة نظر  األسري األمن( دراسة هدفت التعرف إلى واقع 9102وأجرت رحاب السعدي ) -
طلبة الجامعة العربية األمريكية في مدينة جنين، ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير أداة 

( طالباً 911من )الدراسة )اإلستبانة( ثم تم التحقق من صدقها وثباتها، تكونت عينة الدراسة 
جاء  األسري األمنوطالبة، حيث بينت نتائج الدراسة أن إدراك الشباب الجامعي الفلسطيني لواقع 

(، a<=0.05بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
عاد باستثناء بعد على جميع األب األسري األمنفي متوسطات استجابات أفراد العينةحول واقع 

، وتبين وجود فروق على مستوى األداة الكلية وأبعادها بحسب متغير السنة األسريالتفاعل 
 الدراسية، ومكان السكن.

( هدفت تشخيص المعوقات الداخلية والخارجية التي تؤثر 9106عزيز أحمد الحسني) في دراسةل -
( من أرباب األسر وتم استخدام 09ومعالجتها. تكونت عينة الدراسة من)  األسري األمنسلباً في 

كالبطالة،   األسري األمنطريقة المقابلة. توصلت الدراسة إلى أن هناك مخاطر عدة تهدد 
مرتبط بأمن المجتمع، وأي خلل في أحد  األسري األمنوالحوادث البيئية. كما أظهرت النتائج أن 
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صادية أو السياسية، أو الصحية، أو االجتماعية يؤثر سلبًا على أمن عناصره أو مقوماته االقت
 .(1)األسرة

-    

،محمد الشمري، المجلة االلكترونية الشاملة متعددة األسري األمناإلعالم الجديد على  -
 .9102، 6التخصصات،ع

 مرجع سابق. -

 مرجع سابق. -

المسلمة  األسرة أهميةبيان ( حول 1()9101، العقيلي، الجبور)كل من   وفي دراسة أجراها -
سلبية كانت  تقنيالتي يشكلها التطور ال ثارومقوماتها التي تحفظها من التحديات المختلفة، واآل

 والتحديات. ثارالمسلمة اتخاذها تجاه هذه اآل األسرةة، وما هي الطرق التي يجب على أبيأم ايج
وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات، من ابرزها أن وسائل  التطور التقني ال غنى 

وتواجه  اإليجابياتعنها، غير انه ال بد لألسرة المسلمة أن تحسن استخدامها، بحيث تستفيد من 
زيد من السلبيات من خالل وضع الحلول المناسبة للتعامل معها، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء الم

المسلمة والتركيز  األسرةالتطور التقني على  آثارالدراسات االحصائية والعلمية المتخصصة التي تبين 
 على فئة الشباب النهم االكثر استخداًماً لوسائل التطور التقني.

في المجتمع الجزائري في مدينة وهران  األسري( عن التفكك 9109وفي دراسة قامت بها)الزهرة، -
وأثر التفكك  األسرين أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية في إحداث التفكك ، هدفت بيا

 األسريعلى انحراف األطفال في المجتمعات مبينة أثر التربية اإلسالمية على النهج  األسري
إذا بنيت على أسس  األسريى إلحداث التوازن األولالسليم وبينت أن مؤسسة الزواج هي 

 (2)صحيحة.

( بدراسة هدفت التعرف على مدى توافر مبادىء التربية  3()9101وحسين،   قام )العودات -
النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك في  األمنة وعالقته بمستوى األسريالوالدية اإلسالمية في البيئة 

                                                           

 . 1( التطور التقني وأثره على األسرة المسلمة المعاصرة ، آمنة العقيلي وفادي الجبور، الجامعة اإلردنية، االردن، ص، 0)
 918سري وأثره على انحراف األطفال، جالل الزهرة، مجلة دراسات اجتماعية، الجزائر،ص( التفكك األ 9) 
( مدى توافر مبادء التربية الوالدية اإلسالمية في البيئة األسرية وعالقته بمستوى األمن النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك، إسالم 1) 

 .1العودات و أحمد حسين، جامعة اليرموك، األردن،ص 
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توافر التربية  أهميةالنفسي وأهميته في حياة الطلبة، و  األمناألردن، ولقد ركزت الدراسة على 
الفكري  األمنبمختلف أشكاله لالبناء سواء  األمنإلسالمية الصحيحة في تحقيق الوالدية ا

( على مجموعة 9108/9101واالجتماعي والنفسي والثقافي وغيره، وطبقت الدراسة في العام)
توافر التربية  أهميةمن طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك من خالل توزيع استبانة للتعرف على 

 البنائهم الطلبة. األمنأسرهم واهميتها في توفير لدى  ميةالوالدية اإلسال

 مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من أولياء أمور مدينة عمان في األردن وتبلغ عينة الدراسة والتي تم اختيارها بطريقة عشوائية 

 والتي تم اختيارها بطريقة عشوائية . ( أمهات61آباء، و)) 61( ولي أمر، بواقع )011)

 عينة الدراسة وآداتها

 األمنفي التصدي للتحديات االجتماعية التي تواجه  األسرةدور تم تطوير أداة البحث وهي)االستبانة( ل
 األمنتحديات االجتماعية التي تواجه ( فقرات 01فقرة، ) 91،والمكونة من  في األردن األسري
الدراسة بالطريقة العشوائية والتي ،  بعد تحديد عينة سبل العالج( فقرات آلليات 01، و)األسري

يبين توزيع العدد النهائي الفراد عينة الدراسة في ضوء ( 0والجدول )، من أولياء األمور( 011بلغت)
 .والمستوى التعليميمتغيرات الجنس 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيرتها0الجدول )
 الكلي النسبة التكرار الجنس

 %11 61 ذكر
011 

 %11 61 أنثى
 الكلي النسبة التكرار المستوى التعليمي
 دون الثانوية العامة

 الثانوية العامة
 بكالوريوس

 دراسات عليا
 

11 
11 
61 
11 

91.1% 
91.1% 
81.1% 
91.1% 

 

011 

 داة الدراسةأصدق 
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تم التحقق من صدق آداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في    
( من آراء %21العلوم التربوية واالجتماعية في األردن، للتأكد من سالمة اآلداة وتم األخذ ب)

 ( فقرة ومجالين.91المحكين وأصبحت بالشكل النهائي )

 داةثبات األ
استخدام معامل االتساق الداخلي وفق معادلة )كرونباخ الفا(، وقد   تم ثبات أداة الدراسةحساب ل

 (.9كانت معامالت الثبات  كما في الجدول )

(: معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بالمعيارات الدراسة واألداة ككل و معامل االرتباط 2الجدول )
 المحور باألداة ككل.

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم
معامل االرتباط المحور 

 باألداة ككل

1.  
 األسري األمنالتحديات االجتماعيةالتي تواجه 

 في األردن
11 

.741 
 
 

.934** 
 

وسبل عالج التحديات االجتماعيةالتي آليات   .2
 في األردن األسري األمنتواجه 

11 .704 
 

.945** 
 

 21 الكلي  .3
.811 

 
 

 
التحديات االجتماعية  األول( أن قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات المجال 9يالحظ من الجدول)

وسبل عالج التحديات (، ولفقرات المجال الثاني آليات 1.680بلغت ) األسري األمنالتي تواجه 
وهذه ( 0.722(، وثبات األداة الكلي )704.1في األردن ) األسري األمناالجتماعيةاللتي تواجه 

 القيمة مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة .

 المعالجة اإلحصائية
واإلنحرافات المعيارية، والسؤال الثاني  ةالحسابيعن طريق استخراج المتوسطات  األولفستكون للسؤال 

الستخراج الفروق، واختبار شيفيه  Two Way Anovaستم استخدام تحليل التباين الثنائي 
لعالج التحديات للفروق البعدية، و وبعد مناقشة نتائج الدراسة سنختم البحث بالتوصيات المالئمة 

 في األردن. األسري األمناالجتماعية التي تواجه 

 إلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها:االنتائج المتعلقة ب
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وسبل  في األردن األسري األمناالجتماعية التي تواجهالتحديات ما  :األولالسؤال  -1
 ؟عالجها

، واإلنحرافات المعيارية والنسب ةالحسابي، تم استخراج المتوسطات األولولإلجابة عن السؤال 
فأكثر(  %80المئوية لفقرات أداة الدراسة وللمجال ككل، وتم اعتماد المقياس اآلتي، لتقدير: )

 عاٍل 
 (تبين نتائج ذلك، وعلى النحو التالي: 6،1،8،1والجداول )( منخفض جداً. %50من 

ستجابات أفراد ، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، الةالحسابي( المتوسطات 1الجدول )
 في األردن. األسري األمنالتحديات االجتماعية التي تواجه ما  األولالمجال على فقرات ةالدراس

 (1جدول)
الرقم في 

 الحسابيالمتوسط  األولفقرات المعيار  االستبانة
االنحراف 

 المستوى النسبية هميةاأل المعياري

5 
حاجة  لىقاعدة بيانات ع األسرةر يفيؤثرقلة تو 

 .األسريتنشئةاالجتماعيةلألمن ال
 

 عالٍ  73.49 81. 2.21

المشكالت حل  بشكل محدود في األسرةتشارك  11
 ة قبل تفاقمهااألسري

 عالٍ  71.83 53. 2.16

9 

ذاتالمستوى االجتماعي المتدني من  األسرةتعتبر 
 األمناسباب المشكالت اإلجتماعية التي تهدد 

 .األسري
 

 عالٍ  71.66 80. 2.15

4 
انفصال الزوجين وانعكاساته من  األسرةتعاني 

 .السلبية على األبناء
 

 عالٍ  71.49 52. 2.15

يعكس التباعد الفكري والثقافي بين الزوجين  3
 . األسري األمنمشكلةا اجتماعية تهدد 

 عالٍ  71.49 52. 2.15

6 
يؤدي عمل الوالدين لساعات طويلة عن المنزل 

 عالٍ  71.16 80. 2.14 مشكلة اجتماعية مؤثرة على االبناء.

8 
إلى تعذر قيام  األسرةيؤدي ارتفاع عدد االفراد في 

 بالواجبات الموكولة بها. األسرة
 

 عالٍ  71.16 54. 2.14

7 
لمؤسسات المجتمع  األسرةشارك يؤثرقلة م

 .األسري األمناالجتماعية على تعزيز 
 

 عالٍ  70.33 80. 2.11

 متوسط 67.16 70. 2.02 األمنالتي تهدد  األسريترتفع معدالت العنف  2
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 .األسري

لشبكات التواصل  األسرةيؤثر محدودية إستخدام  1
 ".االجتماعي إيجاباا على تربية األبناء

 متوسط 66.49 41. 2.00

 األولالدرجة الكلية للمعيار 
2.12 

 
.31 

 
70.63 

 
 عالٍ 

81.1 
الرقم في 

 االستبانة
االنحراف  الحسابيالمتوسط  األولفقرات المعيار 

 المعياري
 المستوى النسبية هميةاأل

13 
بين  األسريإلحداث التوافق  األسرةيندر لجوء 

 أفرادها بشكَل مستمر.
 

 عالٍ  73.49 81. 2.21

12 
عن مشاركة أفرادها في االطالع على  األسرةتبتعد 

المشكالت التي يعانون منها والبحث عن حلول 
 ناجعة لها

 عالٍ  71.83 53. 2.16

11 
ة األسريعلى اللقاءات  األسرةيتذبذب حرص 

 بشكِل دائم.
 

 عالٍ  71.66 80. 2.15

11 
يظهر األبوين السلوكيات غير الصحيحة اتجاه 

 .األبناء
 

 عالٍ  71.49 52. 2.15

17 
يهمل الزوجين مراقبة األبناء عند استخدام 

 .اإلنترنت
 عالٍ  71.49 52. 2.15

18 
ة بالطرق األسرييلجأ الزوجين إلى حل الخالفات 
 عالٍ  71.16 80. 2.14 التقليدية التي تؤثر سلباا على األبناء

15 
يراقب األبوين تصرفات وسلوكيات ابنائهم مع 

 الرفاق بشكل متدني.
 

 عالٍ  71.16 54. 2.14

16 
عن التمسك بالموروثات الثقافية للبيئة  األسرةتبتعد

 .ةاألسري
 

 عالٍ  70.33 80. 2.11

افرادها من خطر التدخين  األسرةتل درجة توعية  21
 والمخدرات.

 متوسط 67.16 70. 2.02

19 
تنشغل األسر في األعمال حال دون تكوين نسيجاا 

 .اجتماعياا راقياا مع االقارب والجيران
 

 متوسط 66.49 41. 2.00

 ثانيالدرجة الكلية للمعيار ال
2.12 

 
.31 

 
70.63 

 
 عالٍ 
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81.1% 
 األولوالمدرسة في األردن للمجال  األسرةية في األمنالتربية تحديات ( أن 1نالحظ من الجدول )

ية األمنالتربية تحديات (، وهذا يدل على أن 31.( وانحراف معياري )9.09قد أتى بمتوسط )
وذلك ألفرادها  األمنتجدان صعوبة في توفير والمدرسة في األردن عالية، وإن كالهما األسرةفي 

ادية أم لوجود العديد من التحديات التى تواجهها بكافة المجاالت سواًء أكانت إجتماعية أم إقتص
يجب التوجيه والتوعية وأسس التربية الصحيحة التينفسية سلوكية لدى األباء وكذلك اإلفتقار إلى 

 واحترام اآلخر والحفاظ على الحرية والمساواة. األسري األمنتتبعانها في التربية، والتيتحققأن 
ية  حيث النسبية العال همية( ذات األ1،1، 2،2،01، 6، 6، 8كما نالحظ أن الفقرات )

في حدها األعلى وكانت للفقرة ى األول( وجاء بالمرتبة 61.11 -  61.82ترواحت ما بين )

"، األسريتنشئةاالجتماعيةلألمن قاعدة بيانات عن حاجة ال األسرةر يفيقل تو ( والتي تنص"1رقم )
والمدرسة  األسرةمواكبة وقد يعزى ذلك إلى قلة ( بدرجة عالية،9.90بلغ )  أبيبمتوسط حس

ومن ي البلد،ية فاألمنلتنسيق والتعاون مع الجهات وعدما ية ومتطلباتها لألفراداألمنحتياجات لإل
 األسري األمنأهم سبل العالج التي البد أن نتبعها هو العمل على ايجاد قاعدة بيانات قويةعن 

ألولياء األمور عن طريق عقد ندوات دورية داخل المدارس وفي مؤسسات التربوية كافية حتى 
تشارك "( والتي تنص :01تالها الفقرة رقم ) نمكن أولياء األمور من مواجهة هذه التحديات.

( بدرجة 9.06بلغ ) أبي" بمتوسط حسة قبل تفاقمهااألسريالمشكالت حل  بشكل محدود في األسرة
نظرًا إلنشغال الوالدين عن األبناء  األسرةعلى عدم وجود لغة مشتركة بين أفراد عالية، وهذا يدل 

باألعمال خارج المنزل من أجل تأمين األمور المادية التي طغت على األمور األهم لألبناء مثل 
ومن أهم سبل العالج لمواجهة ،الحب واإلهتمام ومرعاة شؤونهم النفسية ومتابعة مشاكلهم بحثاثة

متابعة مشاكل أببنائهم منذ البداية وعدم إهمالها مهما كانت  أهميةب األسرةهذه المشكلة توعية 
صغيرة كما ال بد لوسائل اإلعالم الهادف بعمل برامج اجتماعية هادفة ومسؤولة تقوم بالتوعية 

 شكل فعال.الفاعلة لألسر حتى يكونو قادرين على حل مشكالت أبنائهم ب
ذات المستوى  األسرةتعتبر ( بدرجة عالية، والتي تنص 9.01) أبي( بمتوسط حس2تالها الفقرة رقم )

وقد يعزى ذلك "" األسري األمناسباب المشكالت اإلجتماعية التي تهدد االجتماعي المتدني من 
أنفسهم يشعرون بالنقص مقارنة بأبناء األسر األخرى من الزاوية االجتماعية، مما  األسرةإلى أن أفراد 

بشكل واضح.ومن أهم سبل عالج هذه المشكلة العمل  األسرياألمنيؤدي إلى أنحرافاتهم التي تهدد 
على رفع المستوى المعيشي لألسر الفقيرة والذي يقع على عاتق الدولة من خالل التشجيع على 
المشاريع الصغيرة الممولة من الدولة التي تعمل على رفع المستوى المعيشي لألسر مما يحسن من 

( بدرجة عاليةوالتي 9.01) أبي( ". بمتوسط حس8رة رقم )تالها الفقأوضاعهم المعيشية واإلقتصادية،
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انفصال الزوجين وانعكاساته السلبية على األبناء"وقد يعزى ذلك إلى أن من  األسرةتنص "تعاني 
المشكالت التي تنشأ عن اإلنفصال وغياب أحد أولياء األمور سواء أكان األم أم األب قد يؤدي ذلك 

، كما يمكن األسري األمناألبناء باألغلب إلى رفاق السوء مما يهدد  إلى ضياع وتشتت األبناء ولجوء
أن يعزى ذلك إلى تفضيل كل من الطرفين األم أو األب لمصلحته الشخصية على حساب مصلحة 

بشكل كبير.ومن أهم سبل العالج لهذه المشكلة إنشاء مراكز  األسري األمناألبناء مما يهدد 
عمل على اإلصالح بين الزوجين وتوعيتهم بآلية تعامالتهم مع أبنائهم متخصصة لحاالت الطالق والتي ت

 أبي(  بمتوسط حس1تالها الفقرة رقم )،األسرةبغض النظر عن حالة الطالق من أجل صالح األطفال و 
يعكس التباعد الفكري والثقافي بين الزوجين مشكلًة اجتماعية  ( بدرجة عالية التي تنص "9.01)

" وقد يعزى ذلك إلى نشوء خالفات أسرية كثيرة نتيجة البعد الفكري بين الطرفين األسري األمنتهدد 
حيث يتمسك كل طرف بأفكاره ومبادئه إذ تقل اللغة المشتركة وأساليب الحوار بينهم مما يحول دون 

الفكري بشكل كبير،ومن أهم سبل حل  األمنالوصول للحلول التي تنصف األبناء والعائلة وهذا يهدد 
المشكلة العمل التوعية بحسن اإلختيار واإلنتقاء عند إختيار الزوج أو الزوجة وأن يكون على قدر هذه 

يؤدي عمل الوالدين لساعات طويلة عن (التي تنص"6تالها الفقرة رقم )من التكافؤ الثقافي والفكري، 
وقد يعزى ذلك ، ( بدرجة عالية9.08) أبي" بمتوسط حسالمنزل مشكلة اجتماعية مؤثرة على االبناء"

إلى انشغال الوالدين عنأمور أبنائهم ومتابعة مشاكلهم الخاصة مما يؤدي إلى لجوء األبناء إلى أشخاص 
 األمنآخرين وعلى األغلب يكونوا غير مؤهلين وقد يساهمون في تفاقم المشاكل مما يودي إلى تزعزع 

المادية ال يجب أن تطغى على  ، ومن أهم سبل العالج هو إدراك أولياء األمور أن األموراألسري
األمور األخالقية والسلوكية ألبنائهم ، وإن صالح أبنائهم يكمن في تفرغ أحد الوالدين لهم مما يعزز 

يؤدي ارتفاع عدد االفراد في  (  التي تنص "2تالها الفقرة رقم )لدى العائلة بأكملها،  األسري األمن
وقد ( بدرجة عالية،9.08) أبيبمتوسط حس بالواجبات الموكولة بها." األسرةإلى تعذر قيام  األسرة

يعزى ذلك إلى كثرة األعباء المترتبة على اآلباءسواء كانت أعباء إقتصادية أو إجتماعية وحتى نفسية 
إضافة إلى عدم إيجاد الوقت الكافي التي يسمح بالحوار الفعال بين االباء واألبناءنتيجة كثرة أعداد 

تنظيم النسل  أهمية،ومن أهم سبل العالج هو إدراك أولياء األمور باألسري األمنمما يهدد  ألسرةاأفراد 
بأخذ كامل كما يقع على عاتق جميع  األسرةوالتباعد بين األحمال من أجل فتح المجال لكل فرد في 

( 6ها الفقرة رقم )تالوسائل اإلعالن بتوعية بضرورة تنظيم النسل مما له من فوائد على الفرد والمجتمع،
" األسري األمنلمؤسسات المجتمع االجتماعية على تعزيز  األسرةشارك " يؤثرقلة م التي تنص 

 األمنوقد يعزى ذلك إلى قلة الوعي لدى األسر بمفهوم  درجة عالية،ب( 9.00) أبيبمتوسط حس
 األسري األمن ةأهميوالذي يقع عاتقه على مؤسسات اإلعالم التي باتت مقصرة في إبراز  األسري

وسبل الوصول إليه بطرق مختلفة، ومن أهم سبل عالجها أنشاء مراكز ومنتديات في مختلف 
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المؤسسات التربوية تعمل على عقد دورات بشكل دوري وفاعل للمجتمع المحلي عن طريق الشراكات 
ها من أجل المجتمعية بين هذة المؤسسات والمجتمع المحلي حتى يتسنى ألولياء المور التفاعل مع

 .األسري األمنتحقيق 
 األسري".ترتفع معدالت العنف ( التي تنص9النسبية المتوسطة رقم ) هميةأما الفقرات ذات األ

وقد يعزى ذلك إلى أن ( بدرجة متوسطة،9.9) أبي" بمتوسط حساألسري األمنالتي تهدد 
عدوانية وصاحبة فكر مليء األبناء أكثر األطراف المتأثرين بالعنف مما يولد لديهم شخصيات 

بينهم وبين األسر األخرى مما  بالتطرف والغل للمجتمع الذي يعيشون فيه حيث يلحظون الفروق
،ومن أهم سبل عالج هذه المشكلة تشريع القوانين األسري األمنيسهم بشكل فعال في تهديد 

ية للمعنفين داخل اوضبطها حيث تشكل رادعاً لمن يمارس العنف داخل األسر وتوفير سبل الحما
"يؤثر محدودية إستخدام (  التي تنص0تالها الفقرة رقم )األسر من خالل جهات حكومية موثوقة، 

( بدرجة 9.11) أبيمتوسط حس".لشبكات التواصل االجتماعي إيجاباا على تربية األبناء األسرة
وقد يعزى ذلك إلى أن أولياء األمور يقومون باستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي متوسطة،

ألغرض شخصية ومن أجل إظهار صور وهميه عن ذاتهم وال يحاولون استخدامها فيما يعود 
بالفائدة على انفسهم أو أبنائهم، كما يمكن أن يعزى ذلك إلى قلة وعي أولياء األمور بكيفية 

بصورة  األسري األمنصل االجتماعي والبرامج التي تطرح التي من شأنها تعزيز أستخدام وسائل التوا
في  أبيمفيدة لهم والبنائهم، ومن أهم سبل العالج لهذه المشكلة طرح برامج تسهم بشكل ايج

تربية األبناء وتكون سهلة اإلستخدام ألولياء األمور حيث يتكون لديهم فكر كاٍف يمكنهم من 
 .األسري األمنافظتهم على تربية أبنائهم ومح

 ( تقع ضمن المستوى عالية.70.63النسبية للمجال ككل حيث بلغت ) هميةأما األ
درجة ( في α=0.05السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

تعزى  أولياء األمورمن وجهة نظر  في األردن األسري األمنالتحديات االجتماعية التي تواجه 
 ؟ لمستوى التعليميلمتغير الجنس وا

 متغير الجنس -
واإلنحرافات المعيارية  في تحديد  ةالحسابيلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

 أولياء األمورفي األردن من وجهة نظر  األسري األمنالتحديات االجتماعية التي تواجه درجة
 ( يبين نتائج ذلك.1حسب متغير الجنس والجدول )

( للكشف داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة t(  نتائج اختبار )8جدول ) 
 تبعاً لمتغير الجنس(  8جدول)الدراسة 
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 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية اإلنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  الجنس
 30. 2.11 ذكر

198 .215 .830 
 31. 2.10 انثى

التربية تحديات (  أن قيمة )ت( غير دالة إحصائيا في تحديد درجة واقع 8ويتضح من جدول )
في األردن  تبعًا لمتغير الجنس، حيث أولياء األمور في األردن من وجهة نظر  األسرةية باألمن

(، وهذا يدل على أنه ال 1.11جاءت قيمة احتمال المعنوية أكبر من قيمة مستوى المعنوية )
أفراد  إجاباتبين متوسطات    α=  1.11توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقاربًا  في وجهات نظر أفراد  عينة البحث تعزى لمتغير اختالف الجنس، مما يشير إلى أن هناك
في األردن ،  أولياء األمورمن وجهة نظر  األسري األمنالتحديات التي تواجه العينة نحو تحديد 

 األسري األمنوال أثر الختالف  متغير الجنس )ذكر، أنثى( على وجهات نظرهم، وإن تحقيق 
 عند الجنسين.واجب  والقدرة على عالج التحديات االجتماعية

 المستوى التعليميمتغير  -
واإلنحرافات المعيارية في تحديد درجة  ةالحسابيلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات 

لكل مجال  اولياء األمورفي األردن من وجهة نظر  األسري األمنالتحديات االجتماعية التي تواجه 
 ( يبين نتائج ذلك.1حسب المستوى والجدول )

التحديات االجتماعية واإلنحرافات المعيارية في تحديد درجة  ةالحسابي( المتوسطات 1جدول )
المستوى لكل مجال حسب  أولياء األمورفي األردن من وجهة نظر  األسري األمنالتي تواجه 

 التعليمي
 المجال المستوى الحسابيالمتوسط  االنحراف المعياري

 ما دون الثانوية العامة 2.17 0.35

التحديات االجتماعية التي تواجه ما 
 في األردن. األسري األمن

 الثانوية العامة 2.12 0.31
 البكالوريوس 2.09 0.29

 الدراسات العليا  
 الكلي 2.12 0.31
 ما دون الثانوية العامة 2.08 0.36

وسبل عالج التحديات  ما آليات
 األسري األمناالجتماعية التي تعيق 

 .في األردن

 الثانوية العامة 2.09 0.33
 البكالوريوس 2.07 0.37

 الدراسات العليا  
 الكلي 2.08 0.34
 ما دون الثانوية العامة 2.12 0.33

 الثانوية العامة 2.10 0.30 الكلي
 البكالوريوس 2.08 0.31
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 الدراسات العليا  
 الكلي 2.10 0.31

 
 
 

( للفروق في متوسطات One Way ANOVA)(  نتائج تحليل التباين األحادي 6جدول )
 أفراد الدراسة تبًعا لمتغير سنوات الخبرة إجابات

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
المربعا

 ت
الداللة  Fقيمة 

 اإلحصائية

التحديات ما 
االجتماعيةالتي 

 األمنتواجه 
في  األسري
 األردن.

 508. 681. 067. 2 133. بين المجموعات
   098. 197 19.314 داخل المجموعات

 المجموع
19.448 199    

وسبل ما آليات 
عالج التحديات 
االجتماعية التي 

 األسري األمنتعيق 
 .في األردن

 961. 040. 005. 2 009. بين المجموعات
   118. 197 23.159 داخل المجموعات

 المجموع
23.169 199    

 الدرجة الكلية
 808. 214. 020. 2 041. بين المجموعات

   095. 197 18.737 داخل المجموعات
    199 18.777 المجموع

بين  α=1.11( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 6يتضح من الجدول )
في جميع المجاالت، مما يدل على  تحديد درجة  المستوى التعليميأفراد الدراسة تبعًا لمتغير 

في األردن متساوية  أولياء األمورفي األردن من وجهة نظر  األسرة التحديات االجتماعيةالتي تواجه
 األسري األمنبتأثيراته على فيما يتعلق  عند أولياء األمور متوفر المستوى التعليمي، مما يشير بأن 

. 

 التوصيات:
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هامن خالل فرادألاألسري األمنفال بد لألسرة األردنية من زيادة تعزيز  نتائج الدراسة بعد استعراض
 -:اآلتيةاألمور 

على بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي من خالل المشاريع العملية أولياء األمور تدريب  -
بطرق  ةاألسريلمواجهة التحديات االجتماعية وخاصة حل الخالفات المهارات الكافية والمناسبة 

 علمية وعملية.

الجهات المعنية بالدراسة)األسر، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية االجتماعية، دور خذ ضرورة أ -
 ، بنتائج الدراسة الحالية.األسري، ومراكز اإلصالح األسرةحماية 

 المراجع والمصادر

 القرآن الكريم، كتاب رب العالمين. -

 م.9119والمجتمع، سيد عبد العاطي، دار المعرفة الجامعية،مصر،  األسرة -

 (11ألنترنت، الفوائد والمخاطر، أسماء عبدالرازق،مجلة الخدمة االجتماعية، مج)ا -

 م.9101مصر،

، 6،محمد الشمري، المجلة االلكترونية الشاملة متعددة التخصصات،عاألسري األمناإلعالم الجديد على  -
9102. 

 

 في مواجهة التحديات المعاصرة، مركز الملك عبدالله للدراسات اإلسالمية المعاصرة، الرياض. األسرةدور  أهمية -

 02ية، السعودية، ص األمنية، جودت سعادة وفهد العميري، مجلة البحوث األمنالتربية  - -

 19السعودية، ص،ية، األمنية، مسؤولية مؤسسات التنشئة االجتماعية، أحمد غنوم، مجلة البحوث األمنالتربية  -

المسلمة، فاتن أبو شوقة، مؤتمر االسالم والتحديات  األسرةالتحديات االجتماعية والتربوية المعاصرة التي تواجه  -
 292المعاصرة، الجامعة اإلسالمية، ص:

، ص، المسلمة المعاصرة ، آمنة العقيلي وفادي الجبور، الجامعة اإلردنية، االردن األسرةالتطور التقني وأثره على  -
1 . 

 918وأثره على انحراف األطفال، جالل الزهرة، مجلة دراسات اجتماعية، الجزائر،ص األسريالتفكك  -

النفسي لدى طلبة جامعة  األمنة وعالقته بمستوى األسريمدى توافر مبادىء التربية الوالدية اإلسالمية في البيئة  -
 .1ردن،ص اليرموك، إسالم العودات و أحمد حسين، جامعة اليرموك، األ
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في المجتمع الفلسطيني كما يدركه الشباب الفلسطيني، رحاب السعدي، المؤتمر الدولي  األسري األمنواقع  -
 .11، فلسطين، ص األسريالمحكم حول التفكك 

النفسي لدى طلبة جامعة  األمنة وعالقته بمستوى األسريمدى توافر مبادىء التربية الوالدية اإلسالمية في البيئة  -
 م.9106اليرموك، األردن، 
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 بين الماضي والحاضر األسري األمنالمرأة العاملة العربية وسؤال 
 لبنى الورطيطي .د

 المغرب /وزارة التربية الوطنية 

 المقدمة :
 عاشت المرأة العربية المسلمة في عصر النبوة والخالفة الراشدة رقّيا فكريا وروحيا وسلوكيا،

فبرزت كعنصر فاعل يستنير ببصيرة االسالم في فهمه ومواقفه ونشاطاته، حتى حانت لحظة التحول 
التي نقلتها من هذه الفاعلية والحركة إلى خمول وخمود كان في حقيقته انعكاس لركود مجتمعي عام 

ثم  ومستمر، أوقع البالد االسالمية منذ القرن التاسع عشر الميالدي تحت ضغوطات استعمارية
ت التصحيح أوالً احتالالت . في سياق هذه الصدمة الحضارية التي انتابت العالم االسالمي بدأت مح

لألوضاع المتردية ومنها وضعية المرأة، التي تمكنت من التحرر التدريجي من قيود الجهل، ومن اقتحام 
ما تزال نظرة  مجاالت عّدة والمساهمة في تنمية المجتمع. لكن رغم مظاهر العصرنة وأشكالها

التهميش واالقصاء لم ترفع عن النساء في العالم العربي، سواء منهن ربّات البيوت أو من أضفن إلى 
هذه المهمة مهّمات أخرى بالعمل خارج المنزل، وقد تعالت أصوات جديدة بالتنديد واالستنكار وكذا 

وصف االستاذ عبد السالم ياسين  ت االصالح لهذا الواقع البئيس الذي تعانيه المرأة، والذيأوالً مح
العربية في هذا العصربالقول"... استعباد المدنية، والمعاملة المهينة   بعض مظاهره لبسط مظلومية المرأة

للبدوية، واالمية االبجدية والجهل، واالجور البئيسة، واستغالل البنات في معامل تأكل عرقهن 
للعمل على إخراج المرأة من واقع التهميش فكيف السبيل  1الحرامية....والقائمة طويلة"

 واالقصاءالسوسيو اقتصادي؟. 

إن قضية المرأة واحدة من القضايا التي تنكشف فيها إحدى أخطر أزمات العالم العربي 
واالسالمي، والتي تتلخص في اتفاق النخب ودعاة اإلصالح في وصف الواقع وتشخيصه، واختالفهم 

توصيف الحلول والوسائل الناجعة لتنزيلها. فمحاولتي في هذه المقالة الى حّد التناقض والصراع في 
 األسري األمناإلسهام في بسط موضوع إشكالي هاّم يتعلق باالستقاللية االقتصادية للمرأة وسؤال 

 وانعكاساتها المجتمعية.
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ومواد  ، إما من خالل تدبيرها وصنعها ألشياءاألسرةلقد ساهمت المرأة عبر التاريخ في اقتصاد 
وإما بشكل مادي أحيانا أخرى. كما تسجل  -في غالب األحيان  -منزلية تقلل من مصاريف الرجل 

صفحات التاريخ نماذج لنساء ساهمن اقتصاديا في مجتمعاتهن كتاجرات أو حرفيات أو زارعات. لكن 
أموالهن ال ندري إن كانت هذه المشاركات قد مّكنت النساء من االستقالل المادي والتصرف في 

بكل حرية كما نّصت على ذلك الشريعة اإلسالمية، أم أنها كانت ضرورات وواجبات فرضتها الفاقة 
ة أو أسست لها العادات والتقاليد ليس إاّل ؟والسؤال األهم هو هل تمّكنت النساء األسريوالحاجة 

ة وغير األسريالقرارات بفضل هذه األعمال واألشغال اإلنتاجية من امتالك زمام أنفسهن والمشاركة في 
 ة ؟األسري

يبدو أن مساهمة النساء االقتصادية في عصور سابقة كانت غير واضحة كّما وكيفا، لذلك فإن 
تقييمها لن يخرج عن التخمينات والترجيحات، أما في الحقبة المعاصرة وقد تعددت الدوافع وتنوعت 

لية،وتمكنت نساء كثر من الخروج إلى الظروف التي ساعدت المرأة على المشاركة في الحياة العم
حوالي نصف أن  0221سوق العمل، حيث جاء في التقرير الذي أصدرته منظمة العمل الدولية لسنة 

،وإن كانت هذه النسبة تتوزع بتفاوت بين العالم 1يقمن بأنشطة اقتصاديةبالمائة( 09.5م ) نساء العال
خروج النساء للعمل في عصرنا الحالي استقاللهن المتقدم والنامي، فنتساءل من جديد هل يفسر 

 االقتصادي وتمّكنهن وبالتالي تحّسن أوضاعهن؟

 بعض الجهود الدولية والمحلية لتمكين المرأة اقتصاديا في العالم العربي: أوالا 
بدأ مصطلح التمكين بالبروز في تسعينات القرن العشرين من خالل الوثائق الدولية الخاّصة 

صادرة عن هيئة األمم المتحدة، ثّم انتشر انتشارا واسعا بين الهيئات واألفراد المعنيين بقضايا بالمرأة وال
المرأة والتنمية. ولقد انقسمت ردود الفعل حول هذا المصطلح بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، لكنه ال 

باع احتياجاتهم يعني أكثر منبناء القدرات الذاتية األفراد ليصبحوا أكثر قدرة في حّل مشكالتهم وإش
. وهو الوعي الذاتي 2باالعتماد على أنفسهم... ليشاركوا في عمليات صنع واتخاذ القراركمايعرفه نوريان 

للقدرات الكامنة وامتالك الوسائل واألدوات إلطالقها واالستفادة منها، وتوفير الفرص األساسية للفئات 
. ولتحقيق ذلك ينبغي أن يكون عمل المرأة له قيمة اقتصادية يمكن قياسها أو  3المهّمشة ومنها المرأة
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تقديرها من جهة، و من جهة ثانية أن يحقق كينونتها وهّويتها ويمنحها حق االختيار واتخاذ القرارات 
في حياتها، بل وفي الحياة العاّمة، حيث ينبغي أن تساهم في تنميتها بما رسخته من مؤهالت وقدرات 

 وإمكانات وتعّلمات.

الواقع أن هناك اهتمام عالمي بهذا الموضوع، فقد عقدت من أجله مؤتمرات عدة منذ 
ى لمؤتمرات أخرى تلته حول تمكين المرأة ، كان األولالسبعينات، وقد شكل مؤتمر المكسيك اللبنة 

ين المؤيدين ، الذي حضي بدراسات عدة وأثيرت حوله نقاشات قوية ب2992آخرها مؤتمر بكين عام 
هدافه االستراتيجية فيتعزيز حقوق المرأة االقتصادية والمعارضين لموضوع تمكين المرأة، وقد تلخصت أ

تسهيل سبل وصولها على قدم المساواة إلى الموارد والعمالة واألسواق واستقاللها االقتصادي،و 
والمعلومات والتكنولوجيا، سواقألتوفير الخدمات التجارية والتدريب وسبل الوصول إلى اوالتجارة، و 

تعزيز القدرة االقتصادية والشبكات التجارية للمرأة، والقض اء عل ى وبخاصة للمرأة المنخفضة الدخل، و 
 األسرةالتفرق ة الوظيفي ة وجمي ع أشكال التمييز في العمل، ثّم  تعزي ز المواءمة بي ن مسؤوليات العم ل و 

إجراءات لتنفيذ هذه األهداف اإلستراتيجية  تفاوتت في تنزيالتها . وقد تّم اتخاذ عّدة 1للنساء والرجال
 بين المجتمعات حسب ظروفها السياسية والسوسيو اقتصادية.

واستنارة بهذه الجهود الدولية، بذلت جهودا ملموسة لمساعدة النساء على اقتحام جميع 
اء من قبل الحكومات أو من ت لتمكينهن االقتصادي،سو أوالً مجاالت الشغل في البالد العربية، ومح

وقد لعبت المراة دورا بارزا في هذه الجهود. ففي تونس مثال تّم  جانب مؤسسات المجتمع المدني،
 األسرةم بإشراف نزيهة العبيدي وزيرة 0222وضع برنامج لدعم االستقاللية االقتصادية للمرأة سنة 

اء. وبموازاة ذلك برنامج آخر للتمكين والمرأة والطفولة، مّكن من إنجاز ألف مشروع لفائدة النس
.وتعّد المرأة التونسية  2ةأبيعائلة للمشاركة في االستحقاقات االنتخ 2222السياسي للمرأة أتاح إعداد 

سّباقة في النضال من أجل قضية إشراك المرأة ومساواتها بالرجل مقارنة مع مثيالتها في العالم العربي. 
ظلت المرأة لمدة طويلة غير قادرة على التصرف في أموالها، حيث كان  ففي المملكة العربية السعودية

يشترط إذن ولي األمر للنساء المستثمرات في القطاع الخاص عند إتمام اإلجراءات الروتينية لذلك، قبل 
أن تصدر قوانين تمنحها الحق في االمتالك واالتجار دون الحاجة إلذن ولي األمر، ولكن ذلك ينبغي 

                                                           
اعالن ومنهاج عمل نقال عن   06، الجلسة العامة  0221/سبتمبر  A/CONF.177/20/Rev.1وثيقة االمم المتحدة   - 1

 . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html ;بكين ، جامعة مينيسوتا
 بين المساواة لضمان وسيلة أفضل للمرأة واالقتصادية السياسية الستقالليةا - 2

 .     https://ar.webmanagercenter.comالجنسين.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html
https://ar.webmanagercenter.com/
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. وقد عانت المرأة السعودية عموما من تضييقات كثيرة على 1الكترونيا عبر مواقع التواصلأن يتّم 
 حركتها وأعمالها وأنشطتها.

وفي المغرب وإن تّم تدشين  تجربة مبكرة ومتميزة في إدماج المرأة اقتصاديا، لكن ماتزال فئات 
عريضة من النساء المغربيات يعانين التهميش والفاقة واالستغالل، وفي سياق التخفيف من معاناتهن 

 0222مارس  21نظمت وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي والبنك العالمي بتاريخ 
ساندوها" الخاصة بتعزيز القدرة االقتصادية للنساء  -بالدار البيضاء مبادرة هاكاثون المتميزة "إمباور

بالمناطق القروية وشبه الحضرية، وكانتالوسيلة لذلك والهدف تسخير الشباب والتكنولوجيا لخدمة 
اإلسهام في تذليل اإلكراهات التي  هؤالء النساء بابتكاروتطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية من شأنها

 .2تعترض سبيل هؤالء النسوة

وقد كانت هذه نماذج فقط  لمبادرات أخرى ممتدة في الزمان والمجال داخل بلدان العالم 
العربي واإلسالمي عّبرت عن االهتمام بهذه الفئة التي ما تزال تعاني من التهميش والتمييز. لكن ما 

ك عوائق حائلة دون تحقيق أهداف المؤتمرات الدولية والجهود المحلية في يجب اإللماع إليه، أن هنا
التمكين للمراة، منها ما هو عام في العالم العربي كاألمية، والفقر، وضعف القدرات المهارية، ومنها ما 

الدور الذي يمكن أن تقوم به  أهميةهو يخص المرأة كالعائق الثقافي المجتمعي حيث تدني الوعي ب
اء في الحياة العامة، أو الرغبة المسبقة في تشجيع تبعيتها اقتصاديا للرجل، وكذا قلة الموارد البشرية النس

 المخصصة لتأطير النساء وتنفيذ برامج نهضوية خاصة بهن.

 ثانيا: االستقاللية االقتصادية للمراة العربية المسلمة وسؤال الهوية
ومعارض لعمل المراة، ولكل فريق مبرراته وتفسيراته، تنقسم النخبة في العالم العربي بين مؤيد 

وتبقى أهم نقاط االختالف بينهما ترتبط بمفهوم الهوية وضرورة الحفاظ عليها. لكن من قراءات عديدة 
ة  في توضيح وجهات النظر ناهيك عن تقريبها. أبيلمختلف الطروحات يتبين أنه ما يزال غموض وضب

بين خيارين اثنين ال ثالث لهما، إما االنضباط للتقاليد والقناعة باألداور إن هذه الدراسات تجعل المرأة 
الهامشية في الحياة العامة، أوالتخلص من أسر هذه النظرة واالنغماس في الثقافة األوربية الحديثة 

ا لتحقق المكانة المرموقة في المجتمع.وإذ أننا نروم توضيح الرؤية  نحتاج لمعرفة عمق القضية وحقيقته
وإشكالياتها. فهل المشكلة تكمن في صعوبة العمل بالنسبة للمرأة واإلشفاق عليها من تحمل مشاق 

                                                           

.http://www.aleqt.com/2018/02/28/article_1340416.html-1 
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http://www.aleqt.com/2018/02/28/article_1340416.html


 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 202 

؟ أم أن اإلشكال يرتبط بالخروج إلى العمل وترك البيت لساعات قد  1أخرى إلى جانب األعباء المنزلية
تكمن في  تطول أو تقصر وما يرتبط بذلك من تهميش للدور األساسي لها؟ أو أن عمق المشكلة

 رفض ما ينتج عن العمل أو الوظيفة من تمكين للنساء في مجتمعات ماتزال توصف بالذكورية؟ 

 أ : الحياة االقتصادية للمرأة العربية في الماضي 

لقد ساهمت المرأة عبر التاريخ اإلسالمي ومنذ فجر الرسالة في اقتصاد المجتمع بأعمال مهنية 
وما سمحت به عادات وتقاليد الزمن، داخل البيت وخارجه . لكن أو حرفية أو تجارية حسب طاقتها 

ال يمكن قياس مدى التأثير والمشاركة الفعلية للنساء قبل الحقبة المعاصرة في اقتصاد مجتمعاتهن 
وأسرهن، ولم تطرح قضية المرأة العاملة في مقابل نظيرتها غير العاملة، ويبدو أن ذلك يعود من جهة 

إلحصاءات والعمل المأجور في العالم العربي والتي لم تظهر إال خالل القرنين إلى غياب مواضيع ا
 اتاألخيرين وخاصة مع موجة اإلصالحات التي اضطرت البالد اإلسالمية للقيام بها لمواجهة الضغوط

االستعمارية عليها خالل القرن التاسع عشر الميالدي. ومن جهة أخرى فقد ظل هناك لبس كبير في 
مرأة العاملة والحدود الفاصلة بين عملها االقتصادي وأعمالها األخرى. ولم تظهر إال خالل تعريف ال

القرن العشرين بعض الدراسات المتخصصة التي مافتئت تعمل على تصحيح المفهوم الخاطئ  "للمرأة 
ع، العاملة"، والذي يتعلق بالعمل في وظيفة رسمية خارج المنزل في المصالح الحكومية أو المصان

وأخيرا العمل المنزلي  أوالً وأكدت أن إنتاج الطعام والعمل الزراعي والتجارة و األعمال المأجورة... و 
 .2الذي يوفر مصروفا ويقّلل من اإلنفاق هو من صميم مفهوم المرأة العاملة

استنادا إلى بذلك فقد مارست المرأة العربية المسلمة في الماضي أعماال اقتصادية وساهمت في 
مية مجتمعها، وخرجت من البيت لتؤديها عند الضرورة، ومثال ذلك ما رواه اإلمام مسلم  عن جابر تن

بن عبد الله إذ قال : " طلقت خالتي فأرادت أن تجّد نخلها ) في فترة العّدة( فزجرها رجل أن تخرج 
. 3لي معروفا"فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل فجّدي نخلك فإنك عسى أ ن تصّدقي أو تفع

وعن عائشة رضي الله عنها قالت في وصف زينب بنت جحش" ...فكانت أطولنا يدا زينب ألنها  
 –وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح أن الحاكم روى في المستدرك   4كانت تعمل بيدها وتصّدق"

                                                           
يرى البعض ان المراة لها مهمة واحدة في هذه الحياة هي تكثير النوع االنساني وتربيته، واي مهمة اخرى لها هي خروج عن الفطرة  - 1

ة االوقاف والشؤون االسالمية وتكليفها فوق طاقتها. حقيقة موقف الشريعة االسالمية من القضية النسائية : يعقوبي خبيزة. اصدارات وزار 
 م.0222بالمغرب. الرباط. اكتوبر

علياء شكري/ حسن الخولي/ أحمد زايد: المراة في الريف والحضر.  سلسلة علم االجتماع المعاصر. الكتاب السبعون. دار  - 2
 98. ص 0222المعرفة الجامعية. 

 .096. ص 0ر القلم للنشر والتوزيع. القاهرة. ج عبد الحليم أبو شقة :  تحرير المرأة في عصر الرسالة. دا - 3
 .061نفسه: ص  - 4
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وما رواه البخاري عن  1أن زينب كانت تدبغ وتخرز وتصّدق في سبيل الله -وقال على شرط مسلم
سعد بن معاذ " أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها 

، فهذه أمثلة من عهد النبوة لنساء عملن  2فذبحتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها"
الله عليه وسلم تعد مثاال بارزا في الزراعة والرعي والحرف، ولعل السيدة خديجة زوج رسول الله صلى 

للنساء التاجرات، مارست التجارة قبل البعثة وكانت من أكفأ التجار، وقد كلفت سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأّمنته على مالها فازدهرت تجارتها ونما مالها. ويبدو أن غير هؤالء النساء في 

إهمال كبير لتراجم النساء، خاصة من اقتصرت التاريخ اإلسالمي لسن قليالت، وإن كان هناك 
مهّماتهن على فالحة أوحرفة أو حتى تجارة، إن كانت تجارتهن متواضعة ولم تكن صاحبتهاتنتمي 
ألسرة اشتهرت بحسب أو نسب أو فكر. وما يشفع في ذلك أن التراجم العربية أبخست في تراجم 

هم قد ساهمت في تنشيط اقتصاد الدول بشكل الرجال من الفالحين والحرفيين كذلك ما لم تكن حرف
ها المعمارية كمهنة بناء القصور والقيساريات.. وما يرتبط  بها من حرف، آثار بارزأو صناعة أمجادها و 

، وهو ما لم 3فقد ارتبط معاش الحرفي بالجاه وقدرته على إيصال سلعه إلى البيوتات الكبرى أو القصور
شكل مباشر. وبالتالي فممارسة المرأة لمهنة أو حرفة أو تجارة قبل يكن ليتيسر للنساء، على األقل ب

التحوالت التي عرفها العالم اإلسالمي منذ بداية القرن العشرين لم يكن ليلتفت إليه على أنه عمل 
تنموي بلغة العصر، ولقد سادت في الماضي على العموم ثقافة شعبية تحتقر االشتغال بالحرف بشكل 

، وإن ساهم العمل الحرفي النسائي في االقتصاد المنزلي لألسر العربية 4ن مهام العبيد عام  وتعتبرها م
 المسلمة واعتبر من صميم مهاّم المرأة الصالحة. 

 ب : المرأة العربية العاملة في الحقبة المعاصرة
في الحقبة المعاصرة أثبتت النساء جدارتهن في العمل في كل المجاالت التي التتطلب قوة 

مانية كبيرة، واختلفت عطاءاتهن وإسهامهن في التنمية حسب البيئات الثقافية ومدى قبولها لتعليم جس
النساء وتكوينهن، وتشجيعها لمواهبهن وخبراتهن وإبداعاتهن. وقد بينت دراسات لمنظمة العمل 

العربي ال  م، لكن نسبتهن في العالم0229الدولية أن حوالي نصف العاملين في العالم من النساء سنة 
بالمائة تتوزع هذه النسبة بشكل متفاوت حسب النمو االقتصادي والتطور الثقافي في  02تتعدى 

                                                           
 .066عبد الحليم أبو شقة :  تحرير المرأة في عصر الرسالة: ص - 1
 096نفسه: ص  - 2
 128م.  ص 0222عبد الرحمان ابن خلدون: المقدمة. دار الفكر. الطبعة االولى. - 3
بولقطيب الحسين : الدولة الموحدية ومجال المغرب االقصى. أطروحة مرقونة بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بالجديدة. ص  - 4

 . دراسة محمد بن شريفة. د. ت0./ الزجالي أبو يحيى: أمثال العوام في االندلس. ق116
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في الكويت وقطر على التوالي، بينما تسجل نسب أدنى  %34و %74إذ تصل إلى ،1البلدان العربية
اء في وترتفع نسبة معدالت النس، %14والجزائر %15، والعراق %17، واألردن %12في سوريا 

 القطاع غير المنظم وغير المسجل في كثير من األحيان في مختلف البالد العربية. 

بالمائة من ساعات العمل في  22وحسب اإلحصائيات العالمية فإن النساء يؤدين عمال يوازي 
غالل العالم، وإن كان العالم لم يقدر بعد للمرأة كفاءتها وإبداعها، من ناحية بتحميلها فوق طاقتها واست

جهدها رغم اتساع مجاالت التنمية االقتصادية المناسبة للمرأة، ومن ناحية أخرى بمنحها حقوق 
اقتصادية غير متساوية مع الرجل، إذ إنهن يعملن بأجر أقل مقارنة مع الرجال، وفي حالة تشابه عملها 

 .2بالمائة من أجره 22بعمل الرجل تأخذ 

في الوقت الحالي رغم اإلكراهات، ويرى أصحاب لقد أصبح عمل المرأة واقعا فرض نفسه 
التيار المعارض لعمل المرأة والتطورات التي صاحبت العولمة االقتصادية بشكل عام، أن النساء لم 
يخلقن لهذا وأن بقائهن في بيوتهن يعفيهن من المعاناة والضغوطات، ناهيك عما ينتج عن عملها من 

عمل لساعات طويلة في اليوم وتعود مرهقة من عملها أمامها تفكيك لألسر، خاصة إذا كانت المرأة ت
مسؤوليات ليست هّينة، من أشغال البيت ومتابعة أطفالها وتلبية احتياجاتهم وحّل مشاكلهم والجلوس 

 مع الزوج مما يوّلد لديها شعورا بالضغط والتعب.

لعربي، لكن ليس يبدو أن هذا الطرح له جانب كبير من الصواب في سياق المناخ الثقافي ا
باإلمكان الرجوع إلى الوراء خاصة مع االكراهات االقتصادية المتزايدة عبر السنوات، أمام المرأة التي 
تجد نفسها  في حاالت طالقها أوترّملها او حتى عنوستها مجبرة على ولوج سوق الشغل واحتراف 

تلي به العالم العربي االسالمي الذي اب األسريبعض المهن لتكسب قوتها، بالنظر إلى واقع التفكك 
ولم يعد مقتصرا على العوالم األخرى، كما أن كثيرا من الرجال، أمام األزمات االقتصادية المستديمة، 

حتى يستطيعون التغلب على متطلبات الحياة في الزواج  ة العاملة أالمر باتوا يفضلون أو يشترطون أحيانا 
ة و الحفاظ على استقرار البيوتات ومقاصد أفيق بين عمل المر ذن للتو إية المعاصرة. فما الحل المادّ 

 سيسها؟ أالشريعة من ت

سر ب تفكك األاسبمن أ ةأن عمل المر مجاراة التيار المعارض في الجزم  أ بداية ستطيعالن
ن  إسباب الحاسمة في ذلك، بل ن الدراسات المتخصصة ال تضعه ضمن األأكما   ،العربية المسلمة

لكن ما نوّد طرحه لتمتين و طارئة. و أظروف ثابتةزوجفي لالماّديل عوزالتفككت بسبب  سركثيرا من األ
 وعي شامل يعمّ  الروابط داخل األسر التي تعمل نساؤها خارج المنزل، هو ضرورة العمل الجاّد من أجل
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ة للعمل بات واقعا فرضته الحياة المعاصرة أن خروج المر أل تالوينه ليقبل أويتقبّ افة المجتمع بك
وعي يجعل النساء يفهمن ان بل أمرا مطلوبا ومرغوبا لدى الكثير من األزواج، بضغوطاتها المختلفة، 

فيكون خروجهن للعمل مسؤولية ثانية   ،بناءأولوية  مسؤولياتهن استقرار بيت زوجية ورعاية وتربية أ
ة ثبات الذات أوساديّ إلمرضية وقتهن دون السقوط في نرجسية يبدعن فيها ما سمحت لهن كفاءاتهن و 

مكانها للتوفيق إزواج في السكن، وببناء في التربية والرعاية وحقوق األفي انتزاع الحقوق على حساب األ
عباء المنزل من له الوقت والقدرة الكافيين من أفراد أعمال المعتادة من ن تفوض في األأمرين بين األ

 ديته بكفاءة.أأن تزرع فيهم روح التعاون وأهميتها لتجد وقتا لعملها خارج البيت وتبعد  األسرة

 واالسالمية مة العربيةتجعل رجال األوندعو إليها ملها أالتي نوالمجتمعية ن النهضة الثقافية إ
وباآلداب المتعارف  ،1مسبقاسباب يقبلها الرجل ن خروج الزوجات للعمل خارج البيت  ألأيستوعبون 

عباء تحرر من النظرة التي تلقي بهذه األالالبيت و  أشغالالمشاركة في بضافيا إعليها، يضع عليهم عبئا 
ة والمستمدة من الموروث الثقافي وليس من الشريعة التي تدعو للتأسي برسول أجميعها على كاهل المر 

زواج لجلب واستئجار ة الميسورين من األالله صلى الله عليه وسلم في مساعدته لزوجاته، بل ودعو 
 .مور فهو ليس مقامهاقوال الفقهاء في هذه األأل في ن نفصّ أعباء المنزل، دون أمساعدة للزوجة في 

لقد كان تحفيز الفقهاء رجال األمة اإلسالمية لمساعدة الزوجات أواستئجار الخادمة مقابل وظيفة ثم 
ما في عصرنا وقد أضافت كثير من النساء مهّمات أخرى وحيدة هي اإلنجاب والرعاية لألبناء، أ

فنحتاج الجتهادات فقهية جديدة في الموضوع . ونلفت إلى  2لتحسين المستوى المعيشي ألسرهن
يا ومعنويا ال عن هميتها في استقرار البيوت مادّ أن تصدر عن وعي بأننا نتحدث عن سلوكات ينبغي أ

المحمود في المسؤوليات في عهد النبوة وكان نبينا عليه الصالة ، وقد كان هذا التعاون واجبات وحقوق
أحدهما  بناء مسؤولية الوالدين وليست من مهامّ ن تربية األأ، هذا مع التأكيد 3والسالم قدوة في ذلك

 نشغاالت.المهما كانت ا ةدماالخ أو مهام

عباء المنزل تبرة ألمام الدولة واجبات كذلك بإصدار قوانين وتشريعات تمنح قيمة خاصة ومعوأ
وقوانين مكّملة ومنسجمة مع سابقاتها  بناء حتى الينظر إليها أنها مهمة الخدم والعبيد،وتربية األ
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 تالعامال نساءتمنح المن ذلك مثال أن و للتخفيف وتقدير ازدواجية عمل المرأة داخل البيت وخارجه، 
كما تفعل دول غربية العالقة لها بالدين االسالمي، لكنها استوعبت   نلهاطفأرضاع الوقت الكافي إل

وهو  استثماركبر أنسان منذ رضاعته ن االهتمام باإلأ سمالي قائم على قانون الربحأرغم تبنيها لنظام ر 
، وعلى الدولة كذلك توفير كل ما يرتبط بالرعاية الصحية للمرأة يفتل في قوة الدولة و مصداقيتها

 والتمكين من أساليب التنشئة السليمة.والطفل، 

 ثالثا: عمل المرأة العربية خارج البيت المكاسب والخسائر
نطرح في هذه الجزئية إشكاالت تشغل بال النخبة المثقفة في العالم العربي فيما يخص موضوع 

بنيوي الدراسة ومنها: هل يعتبر خروج النساء للعمل وسيلة أم غاية؟ وهل تحتاج المجتمعات بشكل 
حقيقي لمساهمة المرأة في التنمية االقتصادية المجتمعية أم أن المرأة تسعى فقط إلثبات كينونتها 

 وشخصيتها، ومحاولة الهروب من روتينية العمل المنزلي المعتاد والمتكرر؟

إن ما تستشعره جّل النساء في عملهن خارج البيت أو حتى داخله، عدا األشغال المعتادة 
ن طبخ وكنس وغيرهما، أنهن في حالة تفكير وتفّكر مستمرّين يسمحان باإلبداع وتطوير والضرورية م

القدرات المعنوية وكذلك المادية،وينمي روح المسؤولية ويرفع مستوى االهتمامات، بدل العطالة أو 
لضغط الحياة الرتيبة التي تجعل كثير منهن رغم كثرة انشغاالتهن  المنزلية يشعرن بالفراغ والضجر وا

في  النفسي، وبالتالي الحاجة المستمرة للتفسح واللهو واللغو وما يتبع ذلك من نقص أو ضعف
ويسمح بتكوين  1، كما أن عمل المرأة خارج البيت يكسبها مهارات تواصليةدراكهنإقدراتهن و 

حياة  " إن الحياة الرتيبة المنعزلة وراء جدران البيت هو أمر خطر علىعالقات اجتماعية مختلفة. 
وحياة المجتمع كله. إنه خطر يكاد يذهب بعقل المرأة كله، وتكاد تصبح معه   األسرةالمرأة وحياة 

 .2كالسائمة التملك من أمرها شيئا وال تدري ما يجري حولها شيئا"

مسؤوليات واهتمامات تنتج شخصيات متميزة قادرة على صناعة القرارات والمشاركة فيها وفي 
والمساهمة في اقتصادها طواعية، إرضاء ألسرتها ولرغباتها  األسرةلتخطيط لميزانية تنفيذها، ومن ذلك ا

االستهالكية المختلفة عن الرجل، لكنها توجهها ذاتيا لكونها مساهمة في التخطيط واإلنفاق، فتخفف 
عبئا على الرجل حتى ال يغرق في الديون والمشاكل االجتماعية المترتبة عن غالء المعيشة وغلبة الثقافة 

 االستهالكية.
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ن المرأة وإن عملت خارج المنزل لساعات وأبدعت، وبعض النساء ذوات الطموح يبذلن إ
للقيام بأنشطة أخرى تعليمية  -بعد التغلب على أعمال البيت والوظيفة  -جهودا أكبر لتفريغ أنفسهن 

هو أو تعّلمية أو جمعوية أو سياسية لحاجتهن للتطور والعطاء والتميز، فان انشغال المرأة األساسي 
، ليس بطلب أو توجيه من اآلخر وإنما استجابة لنداء فطرتها، وقد أشارت دراسة متخصصة في األسرة

الموضوع أن كثير من النساء يفضلن الوظائف أو األعمال التي تترك لهن فراغا كافيا للقيام بشؤون 
 1.األسرةلها عالقة ببالمائة من المواضيع التي تشاركها النساء العامالت مع بعضهّن  23، وأن األسرة

أما عن الدور الذي يمكن أن تساهم به النساء في التنمية االقتصادية المجتمعية فال يخفى أن  
كل عمل اقتصادي يمكن أن تساهم فيه المرأة ما لم يتعارض مع خصوصياتها  الجسدية والمعنوية، بل 

لميوالت واالهتمامات األنثوية  إنها تكون أكثر عطاء في بعض المجاالت من الرجل ألنها تنسجم مع ا
كالتعليم والتمريض ومجال الخدمات . وقد أكدت بحوث عديدة قدرة المرأة ودورها الهاّم في التنمية 
االقتصادية، لكن استمرار انتشار ثقافة تبخسها قيمتها وال تعترف بحقوقها مرّدها، في كثير من 

، ونشير لدراسة 2لون للمرأة سيطرتهم عليهااألحيان، إلى رغبات في إيجاد قناع يحجب فيه المستغ
ترجمت إلى العربية حول دور المرأة في االقتصاد   -ويتنبرغ و ميتالند  -هامة لكاتبتين أجنبيتين 

وقد وجدت دراسة أمريكية أن الشركات التي تضم أعلى نسبة كمؤشر النطالق ثورة اقتصادية قادمة، 
وال  .3في األداء تفوقا كبيرا على تلك التي تضم أدنى نسبة من النساء في فريق إدارتها العليا تفوقت

يعني ذلك بالتأكيد أن قدرات النساء أفضل من الرجال ولكن األداءات المختلفة في العمل اإلنتاجي 
 توضح التنوع والغنى فيه.

ويرى الفريق المعارض لعمل المرأة وخصوصا خارج المنزل أنه سلبي تماما أو أن الخسارات 
اته، بل إن بعضهم يعارض مبدئيا خروج المرأة الدائم سواء أبيمعية الناتجة عنه أكبر بكثير من ايجالمجت

لعمل أو دراسة أوغيرهما، وتبريرات ذلك متعددة جّلها يرتبط بالعادات والتقاليد والنظرة المريبة للمرأة. 
تتفرغ لمهمتها األساسية وحسب هذا الرأي فتعليم المرأة مجرد مضيعة للوقت أو نوع من الرفاهية ل

والوحيدة المتعلقة بالمنزل، كما أن عملها وبالتالي استقاللها المادي غير مستحسن وقد يخدش في 
قوامة الرجل، ألن المرأة العاملة تساهم في اإلنفاق واتخاذ القرار وهو ما يتعارض مع ثقافة ترى أن  

تصويب ومراجعات. وفي هذا السياق يرى البعض القرارات المنزلية حق للرجل وان آراء المرأة تحتاج ل
أن االستقالل المادي للمرأة في العالم العربي يشجعها على اتخاذ قرارات جريئة في حياتها ما كانت 
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تستطيعها دونه، كقرار الخلع للتخلص من زواج  فاشل، لعدم حاجتها الى الرجل اقتصاديا، وربما 
إكراهات الحياة المعاصرة تجعل بعض الرجال أو أكثرهم ، الن 1لالرتباط بشريك آخر دون صعوبات

يضعون مقاييس أخرى لشريكة الحياة من   -حسب اختالف الظروف االقتصادية في البالد العربية  -
 أهمها مقياس المال.  

إن ما يمكن استخالصه أن خروج المرأة وعملها يعتبر متغير من المتغيرات الذي جاءت به 
كن البنية الثقافية لمجتمعاتنا ال تكاد تتغير في جوهرها رغم مظاهر التطور الشكلي، الحياة المعاصرة، ل

وهو ما قد يظهر أن المرأة العاملة غير قادرة على التوفيق بين أعباء بيت وعمل خارجه، وإن استطاعت 
فمع تعب وإرهاق وضغط واضح، فالحل السهل حسب بنيتنا الثقافية والمجتمعية هو توزيع 

اصات  وليس التعاون فيها. لكن هذا الحّل قد يرضي نوعا واحدا من الجنس البشري هم االختص
الرجال، أما النساء فيحتجن لتفجير طاقاتهن والتخلص من التبعية الفكرية واالقتصادية في ظروف 

 تكاثرت فيها األزمات المختلفة االقتصادية والمجتمعية والسياسية والحروب، وهي المراحل التي تجبر
النساء عبر التاريخ على القيام بأعمال متنوعة، حتى تلك التي تكون حكرا على الرجال، خاّصة حينما 
يختل الهرم السكاني لصالح النساء بسبب كثرة القتلى والمعطوبين. فكيف يكون ذلك إن ظلت المرأة 

د تجعل المرأة أرملة أو قابعة في البيت ال تتقن شيئا من األعمال المدرّة للدخل، كما أن نوائب الدهر ق
 مطلقة في مجتمعات ما عادت األسر قادرة وال راغبة في التكفل بهن وبأطفالهن ؟؟ 

إنها دعوة لثورة ثقافية ومجتمعية تقوم على فهم متجدد للدين بعيدا عن الغلو والتشدد والخضوع 
ي أحكام الشرع الذي يفضي للتقاليد االجتماعية المكّرسة للتمييز ضد المرأة، لكنه ال يعني التساهل ف

 إلى التفلت من أوامر الدين وقطعيات أحكامه.

 الخالصات:
ألن معاناة المرأة وتهميشها لم تقتصر على المجال اإلسالمي، بل امتّدت في كل المجاالت  -

والثقافات الماضية باعتبارها القطب االنساني األضعف، ظهر خطاب حقوقي عالمي لصالح المرأة في 
ترجاع العصر الحالي، تبّنته مؤسسات دولية وأصدرت إعالنات ومواثيق وقوانين لمساعدة المرأة على اس

ولتحقيق أهداف المؤتمرات الدولية حقوقها الضائعة والمطالبة بأخرى فرضتها ظروف الحياة المادية، 
وكذا الجهود المحلية في التمكين للمرأة، ينبغي وضع هذه الجهود في السياقات االقتصادية 
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ت التخفيف من الً أو والمجتمعية للبلدان العربية، وعدم التنكر للخصوصيات والهّوية الثقافية، مع مح
 قيود التقاليد واألفكار السلبية الموروثة عن المرأة.

، يجب سيسهاأة و الحفاظ على استقرار البيوتات ومقاصد الشريعة من تأللتوفيق بين عمل المر  -
معالجة قضية المرأة و منها المرأة العاملة معالجة مجتمعية شاملة يشارك فيها الكّل رجاال ونساء، 

 مدني. حكومات ومجتمع
يتوّجب على النساء في العالم العربي بذل جهود حقيقية من أجل تمّكنهن االقتصادي  -

 والمساهمة في ثورة ثقافية مجتمعية، ومن أهّم هذه الجهود:

من خالل مساهمة النساء من داخل مؤسسات التنشئة االجتماعية  في الجهود التعليمية:  -0
يتهن وتطويرها يكون بالعمل الجاّد من أجل التعلم والتخلص بناء اعتقادات لدى الفتيات أن بناء شخص

 من النظرة التقليدانية التي تجعلها متاعا يجب أن يصان بحبسه داخل البيوت. 

ومما يساعد على ذلك أن العملية التعليمية والتعلمية في السنوات االخيرة باتت ال تقتصر 
بالضرورة على التعليم النظامي، فإذا كانت بعض النساء قد أجبرتهن ظروفهن على االنقطاع عن الدراسة 

تعّلمية  أو عدمها، فهناك تعليم غير نظامي لالستفادة من دورات وتكوينات أو االنخراط في مواقع
وغيرها كثير. إن ما تحتاجه النساء هي اإلرادة الصادقة والقدرة على التضحية للموازنة بين مهاّمهن 
التقليدية وضرورة التعّلم، لكي ال تتكرر أخطاء األجيال السابقة في إهمال تعليم البنات، واإللحاح في 

 هذا األمر لبناء جيل متعّلم بذكوره وإناثه. 

اإلضافة إلى ضرورته الشرعية وأهميته في بناء الشخصية وتنميتها، فرضته الضرورة ثم إن التعليم ب
.ضمان المعاش 1االقتصادية واالجتماعية للحصول على مؤهل فكري ومهارة صناعية تضمن المعاش

عامل أساس في الحصول على االستقاللية االقتصادية والقدرة والكفاءة للمشاركة في القرارات أو 
أو مؤسسات المجتمع التي تحتاج لفاعلية المرأة أو مؤسسات الدولة  األسرةاء تعلق األمر باتخاذها سو 

 التي من خاللها تساهم النساء في تحسين أوضاعهن وحماية حقوقهن.

 التكوين والتدريب : -2
فرضت التحوالت العالمية والمحلية على كثير من النساء في العقود األخيرة الخروج من البيت  

ى من أعمارهن، ثّم من أجل العمل في مراحل أخرى، لذلك على األولل التعّلم منذ المراحل من أج
المرأة أن تسعى كما الرجل لتحسين أدائها وإثبات كفاءتها فيما أوكل إليها من مهام وظيفية، فهنا 

رأة من نتحّدث عن ضرورة المشاركة والسعي لمتابعة التكوينات والتدريبات األساسية حتى تحّسن الم
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عملها، وتتمكن من مواجهة األحكام المسبقة وغير المسبقة بنقصان عقلها أو عجزها عن اإلبداع 
 وخلق التمّيز. 

تكون إمكانيات متابعة الدراسة أو التكوين متوفرة داخل مجال العمل في بعض األحيان، وهذا 
ّفف من ضغوطاتهن، فيجب يوفر على النساء العامالت جهودا في التنقل وإيجاد أوقات إضافية ويخ

عليهن أن ال يتأخرن في ذلك ما دام سيحّسن من أدائهن لمهاّمهن ويستجيب لشروط المهنية. وفي 
دراسة أجريت على عينة مهّمة من الموظفات في المغرب تبين أن ما يقرب من نصف الموظفات 

رتهن، مع اختالف هذه بالمائة( أّكدن توفر إمكانيات للتكوين ومتابعة الدراسة داخل إدا 0267)
. وفي الحاالت األخرى يتوجب على اللواتي يمتلكن من الجهد والوقت 1النسبة طبعا حسب المهن

 والقدرة المادية أن يبحثن عن تكوينات لتجويد أدائهن الوظيفي أو المهني بمبادرتهن الشخصية. 

العربي حتى من هو من المصطلحات التي قد تفزع البعض في العالم  الوعي الحقوقي : -3
النخب حينما يتعلق هذا الوعي بالمرأة، وكأن هذه األخيرة ال تصلح لممارسة واجباتها وال تفلح في 

 أهميةذلك إال إذا اقترن بجهل حقوقها كاّل أو بعضا، ولهذا البد من تصويب ثقافي من خالل تأصيل 
 المعرفة بالحقوق والواجبات للرجال والنساء معا.

قي النسائي ليس حديث عهد في زماننا، بل يضرب في عمق تاريخنا إن الخطاب الحقو 
اإلسالمي المجيد، وإن اشتهرت من النساء "الحقوقيات" قالئل كسيدتنا أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها التي أتت وافدة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسائل عن حّقها وحّق النساء من 

، في خطاب نأخذ منه ما يعنينا في هذا المقام، وهو 2وي المتساوي مع الرجالخلفها في األجر األخر 
المطالبة بالحق في المساواة بين قطبي االنسانية الرجل والمرأة، وإن كان دنيويا، قالت رضي الله عنها 

لرجال وأبو ".... أنا وافدة النساء إليك، يارسول الله: رّب الرجال ورّب النساء الله عّز وجّل، وآدم أبو ا
النساء، وحّواء أم الرجال وأم النساء، وبعثك عّز وجّل إلى الرجال والنساء..." ثّم تتساءل عن حق 
النساء مقابل ما يقمن به من واجبات مساءلة فيها مطالبة بأن تمنح المرأة حقوقا التقّل عن الرجال، 

محّفزا ومراعيا، قال عليه الصالة  فما كان رّد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاجرا أو مستغربا بل
 والسالم " أقرئي النساء مّني السالم وقولي لهن إن طاعة الزوج تعدل ما هنالك، وقليل منكن تفعله".

ففي هذا الحديث والحدث استفادات جّمة يمكن استخالصها لتقويم االعوجاج الثقافي الذي 
اء إذ أتته مسائلة في جمع من الرجال طالما أصاب االّمة، ذلك أن نبّي الرحمة لم ينهر سيدتنا أسم

أنها محافظة على اآلداب المتعارفة في الشكل والخطاب، ثّم إنه صلى الله عليه وسّلم لم يمتعض من 
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هذا االهتمام بالحقوق لدى النساء، بل يبدو أنه حّبذ ذلك من خالل رّده " أقرئي النساء مّني السالم 
من خاللها نساء األّمة أن أجورهن مكفولة ومتساوية مع الرجال، وقولي لهن.." وبعد ذلك أرضاها و 

 وإن بأعمال غير تلك التي فرضت عليهم، مراعاة للخصوصيات المتنوعة بين الذكور واالناث. 

لذلك فال ضير أن يستفيد العالم العربي واالسالمي من الدعوات العالمية إلنصاف المرأة 
 في عولمة ثقافية شرسة.وتكييفها مع خصوصياته حتى ال يذوب 

 المراجع 
 م.  2991ى.األولابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة. دار الفكر. الطبعة  -

 2أبو شقة عبد الحليم:  تحرير المرأة في عصر الرسالة. دار القلم للنشر والتوزيع. القاهرة. ج  -

بولقطيب الحسين : الدولة الموحدية ومجال المغرب االقصى. أطروحة مرقونة بكلية اآلداب  -
 والعلوم االنسانية بالجديدة. 

الربيش عبد العزيز بن محمد : أثر راتب الزوجة الموظفة على الحقوق الزوجية :دراسة فقهية.  -
كلية الشريعة واصول الدين. جامعة ه .  2202ى األول. الطبعة 2سلسلة البحوث الفقهية المحكمة رقم 

 القصيم.

شكري علياء / الخولي حسن/ زايد أحمد : المراة في الريف والحضر.  سلسلة علم االجتماع  -
 م2911المعاصر. الكتاب السبعون. دار المعرفة الجامعية. 

. الدكالي فوزية : النساء الموظفات في المغرب. دراسة وشهادات. سلسلة المعرفة االقتصادية -
 م.0220ى األولدار توبقال للنشر. الطبعة 

يعقوبي خبيزة : حقيقة موقف الشريعة االسالمية من القضية النسائية. اصدارات وزارة االوقاف  -
 م2991والشؤون االسالمية بالمغرب. الرباط. اكتوبر

 م.0229ى األولعبد السالم ياسين: إمامة االمة. دار لبنان للطباعة والنشر. الطبعة  -

 2992. الدار البيضاء ى األولالسالم ياسين: تنوير المومنات. مطبوعات االفق . الطبعة عبد  -
  2. ج

- https://www.ilo.org.beirut/media-

centre/news/WCMS_619759/lang--ar/index.htm 

- http://www.alriyadh.com/1506807 

إيمان عكور )رئيسة قسم التمكين االقتصادي بوزارة العمل االردنية( :التمكين االقتصادي  -
 https://alolabor.orgللمرأة الواقع واآلفاق. وزارة العمل االردنية. منشور في موقع    

https://www.ilo.org/
http://www.alriyadh.com/1506807
https://alolabor.org/
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  05، الجلسة العامة  0113/سبتمبر  A/CONF.177/20/Rev.1 وثيقة االمم المتحدة -
اعالن ومنهاج عمل بكين ، جامعة نقال عن 

 . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html ;مينيسوتا

 بين المساواة لضمان وسيلة أفضل للمرأة واالقتصادية السياسية الستقالليةا -
 .     https://ar.webmanagercenter.comالجنسين.

- http://www.aleqt.com/2018/02/28/article_1340416.html. 

- http://www.mcinet.gov.ma/ar/content/ 

- http://aliwaa.com.lb 

- https://mawdoo3.com 

- http://www.aleqt.com. 
- https://elaph.com/Web/news/2012/5/734000.html 

- https://islamqa.info/ar/answers/185336 
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 اإلنسانية األسرةة وأثرها في تحقيق أمن األسريالقصة النبوية 

 أ.د عبدالرزاق عبدالرحمن أسعد السعدي

 محافظة األنبار –العراق  –رئيس جمعية اآلداب اإلسالمية 

 روسيا االتحادية –تتارستان  –أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار اإلسالمية 

 ملخص البحث:

يم وصحيح السنة في النصوص الشرعية: القرآن الكر  األسري األمنتأصيل مفهوم دار هذا البحث حول 
النبوية  المطهرة، واعتمد الباحث فيه على استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تحليل 

، واستخالص أهم األسرةالبحوث والدراسات حول استخدام القصة النبوية ودورها في تحقيق أمن 
 فى عالمنا المعاصر. األسري األمنوذج لتحقيق الفوائد والدروس المستفادة فى طرح نم

 مشكلة البحث:

مما هو مقرر ومعلوم أن السنة النبوية هي المصدر الثاني المعتمد في التشريع اإلسالمي بعد          
، وهي تعني أقواَل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفعاَله -كتاب الله المجيد  - القرآن

والَقصُص النبويُّ عبارٌة عن أحداث جرت قوال وفعال وتقريرا على يد رسول الله محمد عليه  وتقريراتِه،
 األسريالصالة والسالم في مناسبات متنوعة وأسباٍب متعددة، وكان من بين ذلك الَقصٌص النبويٌّ 

والكمال؛  الذي تصرف فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصرفا يرقى إلى أعلى درجات الُنبل
 النجم: ﴾ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى ،َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى﴿ ألنه وحيُّ الله إلى رسوله، قال الله عز وجل:

لم ُيحيطوا علما بسيرة هذا النبي  –مسلمين وغيرهم  -، والمشكلة تكمن في أّن كثرا من الناس 8
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة ﴿ ِمْن قائل: حتى يقتدوا به، قال عز األسريالكريم في تعامله 

 .90 األحزاب: ﴾ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلَِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثيرًا

كون المجمع يت األسرةهي المجتمع المصغر الذي يتكون من أفراد، وب األسرةومعلوم أيضا أن 
اإلنساني الكبير، لذلك جاءت التشريعات اإلسالمية من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

صالح المجتمع  األسرةفي حياة الفرد والمجتمع، فصالح  أهميةلما لها من  األسرةتُعنى عناية فائقة ب
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ع مشكلة اجتماعة ينبغي العمل وفسادها خراب المجتمع، وهذا ما يجهله عدد من بني البشر مما يصن
 الناجح من خالل القصص النبوي في هذا الشأن. األسري األمن فاهيممعلى حلها  وترسيخ 

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

  الرفيع  األسريالتعريف بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تعامله
 المستوى.

 اإلنسانية عامة والمسلمة خاصة بالقصص  األسرةالمكانة العظيمة التي تتبوَّؤها  إظهار
 النبوي.

  من سعادة دنيوية وأخروية حين تتأسى بتصرفات النبي  األسرةتوضيح مدى ما تصل إليه
 ة.األسري
  وإثبات زيفها من خالل األسرةتجاه  يتشريع اإلسالمالتصحيح المفاهيم التي تتهم ،

 وية.الوقائع النب
   الفاضلة  األسرةتعليم الناشئة من الذكور واإلناث نظريا، وتدريبهم عمليا على تكوين

 .حةالصال
  من خالل القدوة الحسنة بما ورد في القصص النبوي األسري األمنتحقيق. 

 منهج البحث:

 ، بما روي من صحيح السنة، ويحلل تصرفاتاألسرةالبحث وصفي تحليلي، يصف التعامل النبوي مع 
وذلك باعتماد  األسري األمنويحقق  النبي عليه الصالة والسالم بما ينسجم وروح التشريع اإلسالمي،

 المصادر والمراجع المعتبرة واإلحالة إليها.

 خطة البحث:

 تقوم هيكلية هذا البحث على النحو اآلتي:

 -8 ،في اإلسالم األسرةمكانة  -1مكانة السنة النبوية،  -9 ،تمهيد )وهو هذا الملخص( -0
  .ة للنبي عليه الصالة والسالماألسريسرد أمثلة من التصرفات  -1 ،أثر القصىص في ترسيخ القيم

  مكانة السنة النبوية: -1
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أرسل الله تعالى رسوَلُه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى البشرية كافة؛ ليبلغ رسالة 
كارم األخالق، ونصح الناس م عليه الصالة والسالم ن، فتممربه فيما أمر ونهى، وجعله رحمة للعالمي

ألن  ؛غ به فعال وتركاووجههم نحو سعادة الدنيا واالخرة، وكان عليه الصالة والسالم أوَل العاملين بما بلَّ 
فعاله وتصرفاته سنة نبوية يعمل بها المنصفون، ومنهجا أالله تعالى أدَّبه فأحسن تأديبه. فكانت أقواله و 

الصدارة؛ وأنها ثاني  ر بنوره المؤمنون، وطريقا يسلكه الصادقون، فمكانة السنة النبوية من اإلسالميسي
وهو القرآن الكريم؛ ألنها الشارحة لكتاب الله المجيد،  األولمصادر التشريع اإلسالمي بعد المصدر 

من آيات العقيدة واألحكام، ل ما نزَّله الله تعالى موالموضحة لعموم آيات الذكر الحكيم، والمبينة لمج
ُرونَ ﴿ قال الله تعالى: ، وعلى 88 النحل: ﴾َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُ بَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ ّزَِل إَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ

  اللة، وزيٌغ عن الحق وجهالة.ضو  إنكاَر شيئ منها كفرٌ  هذا فإنَّ إنكار السنة النبوية أو

ى األولأثبت الواقع العملي أن المجتمعات التي تمسكت بالسنة النبوية في قرون اإلسالم وقد 
ألنها في حقيقة األمر  ؛عاشت حياة سعيدًة آمنة ملؤها الرحمة والتآلف والمحبة وفضائل األخالق

 فقد جاءت عدة آيات تصرح بأن طاعة الرسول من طاعة الله منها قوله تعالى: ،أطاعت الله تعالى
 ، وقوله تعالى:21 ﴾ النساء:َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللََّه َوَمْن تَ َولَّى َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا﴿
وا يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَِطيعُ ﴿ وقوله تعالى:، 019آل عمران:  ﴾َوأَِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ ﴿

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه إَِلى اللَِّه َوالرَّسُ  وِل ِإْن ُكن ْ
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل    .12 النساء: ﴾بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخي ْ

  وأركانها: األسرةتعريف  -2

على كل فرد واجبات ولكل فرد و وعة التي تتكون من أفراد محدودين مترابطين مهي المج
 حقوق، وتبدأ من الزوجين المرتبطين بزواج ونكاح شرعي ينتج عنه ذرية وأقارب، وأركانها أربعة:

 األب واألم واألجداد والجدات مهما عال. :األصول وهم  -0
 األبناء والبنات وما تناسل منهم مهما نزل. :روع وهمفال  -9
 ويتكون من األعمام والعمات وذرياتهم . :الجناح األيمن  -1
 ويتكون من األخوال والخاالت وذرياتهم. :الجناح األيسر  -8

وقد . الممتدة( األسرةالكبيرة ) األسرةوقد ينضم إلى هؤالء أفراد بالمصاهرة ويطلق على هذه 
﴿َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل  هذا النمط من األسر فقال تعالى: أشار القرآن الكريم إلى

النحل:   ُهْم َيْكُفُروَن﴾َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اللَّهِ 
69. 
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 األسرةالضيقة( أو ) األسرةمقتصرة على الزوجين وأحفادهما فيطلق عليها ) األسرةذا كانت أما إ
َها َزْوَجَها، البسيطة(  قال الله تعالى: ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجااًل َكِثيرًا  َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾ النساء: َوَبثَّ ِمن ْ
0. 

د ذكورا وإناثا األوالً في الحقوق والواجبات تشمل الزوجين و  األسرةوقد أوضح القرآن الكريم أن  
ى: ﴿َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ فقال تعال ،واألجداد والجدات واألخوة واألخوات

ا تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصيَن ِبَها أَْو َدْيٍن َوَلهُ  ا تَ رَْكُتْم ِإْن َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع ِممَّ نَّ الرُّبُُع ِممَّ
ا تَ رَْكُتْم ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِبَها أَْو َدْيٍن َوِإْن َكانَ  َلْم َيُكْن َلُكْم َوَلدٌ   فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

ُدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثَ رَ  ُهَما السُّ ْن َذِلَك فَ ُهْم مِ  َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة أَِو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمن ْ
َر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِلي ٌم َحِليٌم﴾ النساء: ُشرََكاُء ِفي الث ُُّلِث ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِبَها أَْو َدْيٍن َغي ْ

09. 

 في اإلسالم: األسرةتربية  -3

والعمل  األسرةمن أركان  يشكل ركناً ة اإلسالمية تعني التدريب والتوجيه للفرد الذي األسريالتربية 
وابط الدين اإلسالمي الحنيف والقيام ضعلى تنميته تنميًة إنسانية تؤهله لصنع حياة سعيدة بحدود 

  خاصة والمجتمع عامة. األسرةبأداء الواجبات واستعمال الحقوق تجاه أفراد 

ة شيئ عظيم وكبير يضيق األسريوفي التشريع اإلسالمي من األصول والفروع في مسالك التربية 
 ار الزوجين أحدهما اآلخر مروراً يوهي اخت األسرةى لتكوين األولالمقام بذكره هنا ابتداء من النواة 

بمرحلة الطفولة والشباب والكهولة وانتهاء بالشيخوخة، وكل ذلك وارد في كتاب الله المجيد وسنة 
  رسوله محمد عليه الصالة والسالم.

 :األسري األمن أثر القصص في ترسيخ قيم -1

القصة المحكمة تطرق السمع بشغف، وتنفذ إلى القلب بمحبة، وتروض النفس البشرية بسهوله 
كلل، وثؤثر في سلوك الفرد اإلنساني بالمباشر، فتؤتي  ويسر، وتالمس المشاعر من دون ممل وال

 أكلها بوضوح في حياة اإلنسان خيرا أو شرا. 

الملل والسآمة وال تتمكن النفس البشرية من  ثور توذلك أن الدروس النظرية التلقينية قد  
وأكثر فائدة، فسماع  نفعاً  ىإال بصعوبة، لذا فإنَّ األسلوب القصصي أجد بها متابعتها بدقة، وال التأثر
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رواية القصة يثبت في ذاكرة اإلنسان، فيتمثل بها ويرويها لآلخرين بكامل  ىالحكاية واإلصغاء إل
  تفاصيلها فيتأثرون بها. 

فطري أودعه الله تعالى في ُروع اإلنسان العاقل المفكر، وينبغي على  بالقصة أمرٌ  إن التأثر
ة خاصة، األسريية المربين من الرجال والنساء أن يفيدوا من القصص  في مجاالت التعليم عامة، والترب

وفي مقدمة ذلك التعليم الديني والتهذيب السلوكي الديني، الذي هو أساس التعليم وقوام التوجيه في 
  األسري األمن، التي يتحقق فيها ةاألسريالتربية 

في القصص القرآني مادة خصبه تساعد المربين على النجاح في مهمتهم،  نجد ومن هنا
وتمدهم بمزد من المعارف في سيرة النبيين وأخبار الماضين وسنة الله في حياة المجتمعات، وينقل 

حوال األمم بكل صدق وأمانة، وهذا ما نجده في القصص النبوي أيضا، فيمكن  أالقصص القرآني 
، في  األسرةالفكري للمتلقين من أفراد  ىة النبوية باألسلوب الذي يالئم المستو للمربي أن يقدم القص

 كل مرحلة من مراحل حياتهم.

 ة:األسريمواقف نبوية في الحياة  -5

مسلَّم به أن رسوَل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بشٌر من أبناء آدم عليه و مما هو معلوم 
 يصل إليه مخلوق سواه، وهذا ما نصَّ عليه التنزيل بقوله تعالى:السالم ويحمل من كمال البشرية ما لم 

، فله قلب بشري طاهر 001الكهف:  ﴿ُقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى إَِليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد﴾
وبناته وعلى أقاربه يحب فيه لله ويكره لله، وله عاطفة بشرية نقية يحنو بها على زوجاته وعلى أبنائه 

والمحسن  ،والمحب والمبغض ،وأرحامه، وله سلوك رفيع المستوى يتعامل فيه مع الصديق والعدوّ 
﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق  ، وقد أجمل القرآن الكريم كل ذلك في واحدة من آياته فقال عز وجل:ئوالمسي

فقلُت: يا أم المؤمنين أخبريني بُخُلِق رسول ، عن سعد بن عامر قال: اتيُت عائشَة، 8 القلم: َعِظيٍم﴾
قالْت: كان ُخُلقُه القرآَن، أما تقرُأ قوَل اللِه عز وجل: ﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق  ،الله صلى الله عليه وسلم

لَِّه ، قلُت: فإني أريد أن اتبتل، قالت: ال تفعل، أما قرأَت: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ال8 القلم: َعِظيٍم﴾
  .(1)فقد تزوج رسوُل الله صلى الله عليه وسلم، وقد ُوِلَد لهُ ، 90األحزاب:  أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾

كان ُخُلُق رسول الله  يا أمَّ المؤمنين ما وعن يزيد بن بابَ ُنوَس، قال: دخلنا على عائشة فقلنا:
﴿َقْد أَفْ َلَح  ن؟، قالْت: إقرأ:كان ُخُلقه القرآن، تقرؤون سورَة المؤمني صلى الله عليه وسلم؟، قالت:

                                                           

 . 6/12، والنسائي: 2/20أخرجه أحمد:   (1)
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 إلى ﴿ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن﴾ ﴿َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن﴾ قال يزيد: فقرأُت: ، 0المؤمنون: اْلُمْؤِمُنوَن﴾
  .(1)كان ُخُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، قالتْ 1المؤمنون: 

سعيدة، وعاشت أسرته آمنةدرُك أنَّ رسوَل الله صلى الله عليه وسلم عاش حياة أسرية وبذلك نُ 
، مما يحتم على البشرية جمعاء أن تستلهم من واألمان حياة ملؤها الطهر والعفاف والصفاء والنقاء

ة فضل الصالأة الهنية الكريمة، فقد قال عليه األسرية العبر، وتتذوق حالوة العيشة األسريحياته 
أكمل ))وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ، (2)(()خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي) والسالم:

وفيما يأتي نماذُج من مواقفه عليه ،  (3)((المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا
  ة:األسريحياتها أمن الصالة والسالم في أسرته، لتكون سراجا ينير طريق البشرية في 

 ة بحسن االختيار:األسريحياته  النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ  

ة الخاصة بكل ما فيها من قيم عظيمة، األسريبدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حياته 
وعادات نبيلة بأول زواج له من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت بداية راقية 

 قد أحسن عليه الصالةو هذا الزواج وفق األعراف المعروفة عند العرب آنذاك،  صحيحة، فقد تم
ذات شرف ومال ونسب،  ورغم فارق العمر بينهما فقد كانت السيدة خديجة امرأةً  والسالم االختيار،

، وكانت امرأة حازمة (5))سيدة نساء قريش( ، وتسمى ب (4))الطاهرة(  حتى كانت تسمى قبل االسالم ب
وأحسنت اختيار  ،(6)وجهاء على طلب الزواج منها فردتهم جميعاالجلدة شريفة مما حمل كثيرا من 

ا رأت فيه األمانة وكرم األخالق ووجدته الرجل الصالح لها، مما جعلها  َّ محمد عليه الصالة والسالم لم
إحدى نساء قريش، تخطبه لنفسها،  تخالف مألوف العرب في طلب الزواج منه حين أرسلت نفيسةَ 

وبعد أن وافق عليه الصالة والسالم على هذا األمر أحضر أعمامه لخطبتها وفي مقدمتهم عمه أبو 
  .وسعادةطالب الذي خطب خطبته المشهورة، وتم الزواج السعيد بكل يسر 

                                                           

 ( . 06622(، والنسائي في السنن الكبرى: تحفة األشراف: )112أخرجه البخاري في األدب المفرد: )  (1)
 صحيح.  حسن :وقال الترمذي، رواه  (2)
  رواه أحمد والترمذي.   (3)
 . 0/919سيرة النبي البن هشام:  ( 4)
 . 0/901الروض األنف للسهيلي:   (5)
 .  0/911سيرة النبي البن هشام:   (6)
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الله صلى الله إن مبادرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعرض رغبتها في الزواج من رسول 
عليه وسلم لما رأت فيه من الصفات الحميدة ينبغي أن تكون المثل األعلى لكل البشرية التي تهدف 

 .(1)كريمة إلى حياة أسرية

ة للرسول صلى الله عليه وسلم في ظل وجود السيدة خديجة معه مثاال األسريلقد كانت الحياة و 
تحمل كل المعاني النبيلة فقد كانت خديجة راعية للنبي عظيما يقتدى به وكانت الحياة الزوجية بينهما 

نت تخفف عنه أعباء ما يواجهه افهي التي بشرته بالنبوة وهي أول من آمنت به من النساء وك ،الكريم
من متاعب الدعوة ومما يسمعه من قريش في تكذيبهم إياه وتوجيه األذى إليه، وكانت لها موافق معه 

ه والمجاهرة بها ألنها المرجع الذي يرتاح إليه ويشكو همومه إليها رضي ساعدته على المضي في دعوت
 . (2)الله عنها

  ة:األسريالنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بحكمة في حياته 

سئلت السيدة عائشُة أم المؤمنين رضي الله عنها ذات يوم عن ُخُلق رسول الله صلى الله عليه 
 ُ قالت: كان رسوُل الله  ،8 القلم: ﴿َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾؟ القرآنوسلم؟ فقالت للسائل: أوما تقرا

طعاما، قالْت عائشة:  صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع أصحابه، فصنعُت له طعاما، وصنَعْت حفصةُ 
ْت حفصُة أن تضَع الط عام فسبقتني حفصُة، فقلت للجاريِة: انطلقي فاْكِفئي َقصَعَتها، فلِحقتها وقد همَّ

وانتشَر الطعاُم، قالْت  بين يََدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَاَْكَفأَتها الجاريُة، فانكسرت الَقصعُة،
وهو جلد يوضع عليه  -عائشُة: َفَجَمَعَها رسوُل اللِه صلى اللُه عليه وسلم وما فيها من طعاٍم على النَِّطِع 

)ُخذوا )الله عليه وسلم:  حفصَة، فقال النبي صلى فأكلوا، ثم بعث بَقصعتي، فدفعها إلى - الطعام
  .(3)، قالت عائشُة: فما رأيُت ذلك في وجِه رسول اللهِ ((َظْرفاً مكاَن ظرِفكم وكلوا ما فيها

فقد روي أّن زينب بنت جحش أّم المؤمنين  ،وكان عليه الصالة والسالم يلتمس العذر ألزواجه 
رضي الله عنها أهدت للّنبي عليه الّصالة والّسالم طبقاً من طعام وهو في بيت الّسيدة عائشة رضي الله 
عنها، وحينما رأت عائشة ذلك ضربت بيدها الطّبق فتكّسر نصفين وتناثر الطّعام في غرفتها، فلم يزد 

  صحيح البخاري. كما جاء في ()غارت أمكم()على أن يتبسّم قائاًل: الّنبي عليه الّصالة والّسالم 

  ة:األسريالنبي صلى الله عليه وسلم  يظهر حبه ألسرته في حياته 

                                                           

 . 2/06. الطبقات الكبرى البن سعد: 9/008سير أعالم النبالء:   (1)
 . 0/912. سيرة النبي البن هشام: 0/20عيون األثر البن سيد الناس:   (2)
 ( . 9111، وابن ماجه: )6/000أخرجه أحمد:   (3)
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عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، وزوج رسول الله صلى الله عليه 
الخلق الرفيع، وأرقى العاطفة الزوجية، وسلم، تخبُر األمة اإلسالمية عن سلوك نبوي يحمل منتهى 

والحنان العائلي، والذوق الرفيع في معاشرة الزوجة والتعامل معها، فتقول رضي الله عنها: كان رسول 
 . (1)ثم يأخده فيديره حتى يضع فاُه على موضع فمي الله صلى الله عليه وسلم، يعطيني العظم فأتعرَّقُهُ 

  ة:األسريالنبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في حياته 

أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه  (2)أخرج البخاري ومسلم
فحصلت القرعة من  القرعة، ىبين نسائه، وفي سفرة من السفرات أجر  (3)وسلم كان إذا أراد السفر أقرع

كان بالليل سار مع عائشة  رضي الله عنهما، وكان عليه الصالة والسالم إذانصيب عائشة وحفصة 
وإنما الَقْسُم في حالة  ،وال نهاراً  ليالً  يتحدث، ألن حالة السير ال تُعد من الَقْسِم بين الزوجات ال

رسول التوقف عن السفر والمبيت، فقد أخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة أنها قالت: )َقلَّ يوٌم إال و 
الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هو 

ثم إن حفصة رضي الله عنها قالت لعائشة: أال تركبين الليلة بعيري وأركب  -، (4)يومها بات عندها(
فركبت، فجاء النبي  واحدة منهما؟ فقالت عائشة: بلى،بعيرك حتى تنظرين وأنظر جودة سير بعير كل 

افتقدته عائشة في تلك المسيرة  فسلم عليها، وقد صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصُة،
وهي تقول: يا ربِّ سلط  ،(5)ألنَّ َفقد المألوف صعٌب، فلما نزلوا جعلت حفصة رجليها بين اإلذخر

شيئا، وكأنها بهذا الدعاء على نفسها عليَّ عقربا أو حيًة تلدغني، فال أستطيع أن أقول لرسولك 
بالموت تندم وتلوم نفسها على ما فعلت مع عائشة، وهذا خلق رفيع من أم المؤمنين حفصة حين 
اعترفت بالخطأ واعترفت بالحق المشروع لعائشة رضي الله عنهن جميعا، وكان النبي صلى الله عليه 

 نبوية بالغة.ما فسد بينهن بحكمة  وسلم عادال بين زوجاته مصلحاً 

  ة:األسريالنبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته في حياته 

 حياتهّن، لحظات أحلى زوجاته مشاركة وسلم عليه الله صّلى النبي عادة من فقد كان
 وهم الحبشة بمشاهدة عائشة للّسيدة يسمح كان حينما وجوههنّ  في البسمة ويزرع فيمازحهن،

  .معها ويتنافس عائشة يسابق كان كما المسجد، في بالحراب يرقصون
                                                           

 (. 111معنى أتعرقه: تأخذ اللحم من العظم بأسنانها. والحديث أخرجه اإلمام مسلم: )  (1)
 (. 9881(، صحيح مسلم: )1900صحيح البخاري: )  (2)
 أي: أجرى قرعة بين زوجاته لتسافر معه التي تخرج لها القرعة.  (3)
 حيح البخاري البن حجر العسقالني: )باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا(. فتح الباري شرح ص  (4)
 اإلذخر: نبت صحراوي معروف توجد فيه الهوام غالبا، ولدغتها قاتلة.    (5)
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  ة:األسريالنبي صلى الله عليه وسلم يساعد زوجاته في حياته 

 أن عن الكاملة رجولته من على الّرغم يتكّبر لمو  زوجاته كان عليه الصالة والسالم يساعد
 وسلم عليه الله صلى النبيُّ  كان ما عائشُة رضي الله عنها: ُسئلت فقد البيت، مهنة في زوجاته يساعد

 إلى خرجَ  الصالةُ  حضرتِ  فإذا - أهِله خدمةَ  تعني -أهِله  مهنةِ  في يكونُ  كان: قالت بيِته؟ في يصنعُ 
 الّصالة عليه أخالقه كمال على يدلّ  وهذا نعله، ويخصف ثوبه، يخيط كان إنّه :وتقول الصالِة،
 .بأهله ورحمته والّسالم

  وأهل بيته:النبي صلى الله عليه وسلم يعلم زوجاته 

أزواجه وأحفاده وأقاربه؛ ليكنوا قدوة  من كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم أسرته
صالحة لألمة، ولم يرَض ألحد منهم أن يبقى جاهال بعيدا عن المعرفة والثقافة العامة والخاصة سواء 

له عليه وسلم إلى جانبه دائما منها المعارف الدينية أو االجتماعية، وكان وجود نساء النبي صلى ال
جعلهن من العالمات الفقيهات األديبات العارفات بالحالل والحرام أكثر من باقي المسلمين، فقد 

كما هو حال أم المؤمنين حفصة  والقراءة عرفن أسباب نزول اآليات القرآنية الكريمات، وتعلمن الكتابة
كتابة من الشفاء بنت عبدالله العدوية وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقد تعلمت ال

 . (1)إحدى النساء المسلمات المهاجرات

وهكذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعلم من غيرها بالقرآن وبالفرائض وبالحالل 
 والحرام وبالشعر العربي وباألنساب وتاريخ العرب، وكان عروة بن الزبير وهو ابن اختها أسماء يقول لها:

بكر رضي الله  أبيوابنة  يا أمتاه! ال عجب من فقهك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم
بكر وكان أعلم الناس، ولكن أعجب  أبيعنه، وال عجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول بنت 

تيه أكانت تمن علمك بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ فأجابته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
الوفود من كل وجٍه فال يزال الرجل يشكو علًة به، فيسأله دواًء بذلك، فحفظُت ما كان يصفه لهم 

 . (2)وفهمته وحفظته

ويقوم على تعليمهن بنفسه، فقد  كان يشجع على تعليم النساء، إن النبي صلى الله عليه وسلم
بحديثك، وطلبْت منه أن يجعل رسول الله ذهب الرجال  جاءت امرأة من المسلمات وقالت له: يا

                                                           

 . 8/180اإلصابة البن الحجر:   (1)
 . 9/161. الطبقات الكبرى البن سعد: 0/806. أنساب األشراف للبالذري:9/82حلية األولياء ألبي نعيم األصفهاني:   (2)
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مما علمه الله، فطلَب منها أن تجتمع النساء في يوم معين وفي مكان  لهنَّ يوما يأتينه فيه، ليعلمهنَّ 
 . (1)معين، وأتاهنَّ بنفسه في مكان اجتماعهن وعلمهن مما علمه الله

 عديد من المسائليشاور أهل بيته في  النبي صلى الله عليه وسلم: 

 أم زوجته مشورة حين أخذ الحديبّية صلح في بيته أهل لمشورة عليه الصالة والسالماستمع 
 يراه حتى إحرامه من ويتحلل هديه، ويذبح رأسه يحلق أن عليه أشارت حينما رضي الله عنها  سلمة

بسبب صدهم عن بيت الله الحرام وإجراء الصلح مع  والغمّ  الهمّ  أصابهم حيث مثله فيفعلون المسلمون
 البيت دخول في رغبتهم بسبب إحرامهم من التحّلل في يترددون يومئذٍ  جعلهم ما قريش على ذلك،

  .عنه المشركون صّدهم الذي الحرام

  ة:األسريده في حياته أوالا النبي صلى الله عليه وسلم يحب 

الله عليه وسلم ثالثة بنين وأربع بنات وهم على  رزق الله تعالى عبده ورسوله محمدا صلى
تسلسل الوالدة: القاسم، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وعبدالله، وإبراهيم، والستة األوائل من أم 

ها إليه االمؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أما إبراهيم فمن مارية القبطية التي أهد
تة منهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إال فاطمة رضي الله عنها فإنها ملك مصر، وقد توفي س

 سبطيطالب  أبية أشهر، بعد أن أنجبت من زوجها علي بن تتوفيت بعده عليه الصالة والسالم بس
 . لنبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاا

ٍف يتألم بألمهم ويفرح و بناَءه وبناتِه محبَة أٍب رحيم رؤ محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكانت و 
أروع األمثال وأكرم األخالق  للبشرية بفرحهم، ويحزن على فقدهم، فهو عليه الصالة والسالم يضرب

   ومن مظاهر ذلك ما يأتي:ده، أوالً في تصرفه مع 

محبته البنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها، فقد كان عليه الصالة والسالم إذا دخلت  -0
ها أبيعليه قام من مجلسه وأمسك بيدها وقبلها ثم أجلسها في مجلسه، وكانت رضي الله عنها تبادل 

 عائشة عنهم وغير  والنسائي والترمذي داود أبو روى فقدعليه الصالة والسالم بالمثل إذا قدم عليها، 
 وسلم عليه الله صلى الله برسول وهدياً  الً الود سمتاً  أشبه كان أحداً  رأيت ما :قالت عنها الله رضي

 دخل إذا وكان مجلسه، في وأجلسها فقّبلها بيدها فأخذ إليها قام عليه دخلت إذا كانت فاطمة، من
 ا. مجلسه في وأجلسته فقّبلته بيده فأخذت إليه قامت عليها

                                                           

 .  9/911. نظام الحكومة النبوية لمحمد عبدالحي الكتاني: 2/098صحيح البخاري:   (1)
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ة دعليه الصالة والسالم على قبر أمه، وابنته أم كلثوم، وعند رؤيته قالذرفت دموعه  -9
ه، ولما حضرت الوفاة إبراهيم أزوجته  م المؤمنين خديجة، وقد أخذ ابنه إبراهيم عند والدته فقبله وشمَّ

إن تدمع، و ل)إن العين )بعد ستة عشر شهرا من عمره ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: 
  . (1)((براهيم لمحزونونإوال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا  ،يحزنل القلب

 الّصغار مع رحيماً  الّنبي فقد كان ،بيته أهل من باألطفال رحمته عليه الصالة والسالم -1
 خطبته يلقي وهو حّتى ويقّبلهم ويحتضنهم سبطيه والحسين الحسن برؤية ُيسعد وكان بيته، أهل من

 والحسينُ  الحسنُ  أقبلَ  إذ يخطبُ  المنَبرِ  على اللَّهِ  رسولُ  بينا :الحديث في ورد فقد المنبر، على
 دُُكمْ أوالً وَ  أَْمَواُلُكمْ  ِإنََّما: اللَّه صدقَ )): فقال وحمَلهما، فنزلَ  ويعثُراِن، يمشيانِ  أحمرانِ  قميصانِ  عليِهما

َنةٌ  كما جاء في ( (فحملُتهما نزلتُ  حتَّى أصبر فلم قميصْيهما في ويعثرانِ  يمشيانِ  هذينِ  رأيتُ  ،ِفت ْ
  البخاري. صحيح

زينب رضي الله عنها كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في مكة ابن  -8
مسلمة وهو   هاخالها أبو العاص بن الربيع، ثم طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها لكون

يه وسلم، وبعد هجرتها أسلم أبو العاص وهاجر فردها إليه كافر، فهاجرت إلى رسول الله صلى الله عل
 . (2)رسول الله بمهر جديد  ونكاح جديد

العاص ابنا اسمه علّي وبنتا اسمها أمامة التي كان رسول الله يحبها  أبيدت زينب من زوجها ولَ 
صلى الله عليه وكان يهدها ما يُهدى إليه، فقد دخل ، (3)ويحملها على عنقه حين خروجه إلى الصالة

، فقلن: يدفعها إلى ابنة  وسلم على أهله ومعه قالة جزع، بكر، فدعا  أبيفقال: ألعطينها أحبكن إليَّ
العاص من زينب فعقدها بيده، وكان على عينها غمٌص فمسحه بيده  أبينة بعليه الصالة والسالم با

 .(4)الشريفة وأعطاها خاتما من من ذهب أهداه إليه النجاشي، وقال لها: تحلي بهذا يا بُنية

كان عليه الصالة والسالم يكره أن يفرق في التعامل بين الذكر واألنثى، وال يفضل  -1
رضوان الله عليهم يقتدون بهذا النبي الكريم ويعتزون ببناتهم صحاب النبي أالذكور على اإلناث، وكان 

سهل بن رافع األنصاري يأتي بابنته ُعميرة إلى  أبيبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصح تأسياً 

                                                           

 (. 0111صحيح البخاري: )  (1)
 .  122- 0/126ألشراف للبالذري: . أنساب ا2/19الطبقات الكبرى البن سعد:   (2)
 .  8/06222االستيعاب البن عبدالبر:   (3)
 .  911، و2/81الطبقات الكبرى البن سعد:   (4)
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النبي صلى الله عليه وسلم قائال: يا رسول الله إنَّ لي حاجًة إليك، فقال عليه الصالة والسالم: ماهي؟ 
 .(1)بنتي هذه تدعو الله لي ولها، وتمسح رأسها فإنه ليس لي ولٌد غيرهاقال: ا

ويقول:   ،(()ال تكرهوا البنات فإنهنَّ المؤنسات الغاليالت)وفي هذا يقول عليه الصالة والسالم: 
من كانت له بنت فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعمة الله التي ))

 . (2)((جابا من النارحعليه كانت له سترا و أسبغت 

كان عليه الصالة والسالم إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين  -6
فيسأل عنهن ثم يذهب إلى أزواجه، وإذا دخلت عليه إحدى بناته قام إليهن فقبلهنَّ  بناته ثم يأتي 

  صلى الله عليه وسلم. معهورحب بهن كما كنَّ يصنعن هن 
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرته تعامال فريدا، فقد رعى مصالحهم، وحنى  -6

د هعليهم حنانا أبويا نبويا رحيما، فقد روي أن ابنته رقية رضي الله عنها أرسلت إليه تطلب منه أن يش
عنده مسمى، وفاة ابنها عبدالله، فأرسل إليها السالَم ويقول لها: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيئ 

فلتحتسب ولتصبر، فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحضور وهم 
 -قع ع، فرُفع الصبيُّ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الصبي تقأبيأسامة بن زيد، وسعد، و 

الله؟ فأجابه: إن هذه ٌد: ما هذا يا رسول سع، ففاضت عينا رسول الله، فسأل كأي: تضطرب وتتحر 
 .(3)رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، وال يرحُم اللُه من عباده إال الرحماء

ويقبلهم ويضمهم، ومن ذلك أنه عليه  سباطهكان عليه الصالة والسالم يالعب أ -2
عيينة بن حصن أو األقرع بن  -الحسين، فقال له أحد األعراب  ل الحسن أوبَّ    الصالة والسالم ق

حابس: أتُقبله يا رسوَل الله؟ وقد ولد لي عشرٌة ما قبلُت أحدا منهم، فأجابه رسوُل الله صلى الله عليه 
 .(4)وسلم بقوله: إنه من ال يَرحم ال يُرحم

اللهم إني أحبُّه، ))وكان عليه الصالة والسالم يضع الحسين على عاتقه وهو يقول:  -2
، وكان عليه الصالة والسالم يصلي بالمسلمين فيأتي الحسن وهو صبيٌّ (5)((حبني فليحبهفأحبَّه، ومن أ

صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، حتى يصير على ظهره، أو رقبته، فيرفعه رفعا رقيقا، فقال 
ذا المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صالته: يا رسوَل الله إنك لتصنع مع ه

                                                           

 . 0/0212االستيعاب البن عبدالبر:   (1)
 .  019أحكام النساء البن الجوزي:   (2)
 .   0/810. أنساب األشراف للبالذري: 019 -6/010صحيح البخاري:   (3)
 .  8/102. سنن الترمذي: 2/2صحيح البخاري:   (4)
 .  6/911صحيح البخاري:   (5)
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إن هذا ريحانتي، وإن ابني هذا سيٌد، وعسى الله أن ))الصبي شيئا ال تصنعه بأحد، فأجابهم النبي: 
  .(1)((يصلح به بين فئتين من المسلمين

ح للحسن أن يالعبه فيجعل يديه في لحيته الشريفة، مكان عليه الصالة والسالم يس -01
فمه، ثم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبَّ والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح فمه ثم يُدخل فمه في 

   .(2)من ُيحبه
  ابتداء من والدتهم: سباطهده وأأوالا النبي صلى الله عليه وسلم يرعى 

أوجد النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا ال يزال المسلمون يعملون به إلى يومنا هذا، وهو طريقة 
ض، وذلك حين ولدت السيدة فاطمة الزهراء أبياستقبال الطفل الوليد بمالبس بيضاء بأن يلف بقماش 

)الحسن( رضي الله عنه، فقد لفته قابلُته سوادُة بنت مسرح الِكندية بخرقة  األولرضي الله عنها ابنها 
صفراء، ولما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعته سوادة إليه، فأخذه بين يديه، فألقى الخرقة 

فيه  الصفراء قائال: ألم أعهد إليكنَّ أن ال تلفوا مولودا في خرقة صفراء؟ ولفه في خرقة بيضاء، وتفل في
ل النبيُّ أ، ثم أخذه عليه الصالة والسالم فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، ثم س-فمه  –

كنت ألسبقك بذلك، فقال رسول الله صلى الله  صلى الله عليه وسلم عليًا عن اسم ابنه، فأجابه: ما
  هارون كما أخبره جبريل. عليه وسلم: وال أنا بسابق ربي، ثم سماه )الحسن( تشبيها باسم نبي الله

وروي أن عليا رضي الله عنه سمى ابنه الحسن أول األمر حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 
وسأله: ما سميتموه؟ فقال له: حربا، فأجابه: بل هو الحسن، وكذلك الحسين ثم المحسن، وقال: 

 . (3)إنما سميتهم بأسماء ولد هارون ُشبَّر وُشبير وُمشبر

 :النبي صلى الله عليه وسلم يشاور بناته في زواجهن  

ع زواج بناته، فكان يأخذ رأيهن إذا ما و تعامل النبي صلى الله عليه وسلم تعامال راقيا في موض
تقدم أحد لخطبة الواحدة منهن، ويسمع رأيها ويمنحها كامل الحرية في أن توافق أو ترفض، مع بيان 

مثلة على ذلك كثيرة، وحسبنا أن نذكر قصة زواج السيدة فاطمة واأل خصال المتقدم والتعريف به،
طالب رضي الله عنهم أجمعين، فقد تقدم علي كرم الله وجهه لخطبة  أبيعلي بن  الزهراء من سيدنا

يملك من المال شيئا يذكر، فدخل على رسول الله صلى الله عليه  الزهراء رضي الله عنها، وكان ال

                                                           

 .  9/11حلية األولياء ألبي نعيم األصفهاني:   (1)
 المصدر السابق.   (2)

. سنن الترمذي: 8/112. اإلصابة البن حجر: 8/0262. االستيعاب البن عبدالبر: 0/818أنساب األشراف للبالذري:   (3)
  .9/1اد المعاد البن قيم الجوزية: . ز 8/26
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م يستطع الكالم حياء وإجالال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء وسلم وقعد بين يديه ول
، فأعاد عليه الصالة والسالم السؤال؟ ثم قال عليه الصالة والسالم: بَك؟ ألَك حاجة؟ فسكت عليٌّ 

لعلك جئت تخطب فاطمة؟ فأجابه عليٌّ بنعم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وهل عندك من شيئ 
يعني المهر؟ فأجابه علٌي: ال والله، فقال له عليه الصالة والسالم: ما فعلْت درٌع  -به  تستحلها

سلَّحُتكها؟ فقال: هي عندي، فدخل عليه الصالة والسالم على ابنته فاطمة فقال لها: إن عليا قد 
فسكتْت، فخرج عليه الصالة والسالم إلى علي فقال: قد زوجتكما فابعث بالدرع إليها، وفي   ذكرِك،

فزوجها،  ،(1)رواية: أن عليا باع بعيرا له بأربعمائة وثمانين درهما وقدمها مهرا لفاطمة رضي الله عنها
لله عنهما، ودخل عليها فاستدعى بإناء من ماء فدعا فيه بالبركة ثم رشه على فاطمة وعلي رضي ا

 . (2)وبعث بين يديها وصايف

 يرعى ذريته منذ والدتهم النبي صلى الله عليه وسلم:  

لما ُوِلد إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية ذبح العقيقة عنه بشاة يوم 
األرض السابع من والدته، وحلق رأسه وتصدق بزنته فضة على المساكين ، وأمر بشعره فدفن في 

(، وقال عليه الصالة والسالم: ) ) إن الغالم مرتهن بعقيقته يُذبح عنه يوم 9وسماه ) إبراهيم(، )
(، وفي حديث آخر: )) على الغالم شاتان وعلى الجارية شاة 1السابع وُيسمى وُيحلق رأُسُه(( )

كانت عادة قبل   (، وقد استمر المسلمون في اتباع هذه السنة التي8وال يضر ذكرانا أم إناثا(( )
اإلسالم ، لكنهم كانوا يلطخون رأس المولود بدم الذبيحة ، أما في اإلسالم فال يلطخ رأس 

 (1المولود، وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها تعق عن كل غالم بشاتين وعن الجارية بشاة، )
                                                           

 . 2/99. الطبقات الكبرى البن سعد: 982-1/986السير والمغازي البن اسحق:   (1)
 .  011المدهش البن الجوزي:   (2)

 .0/80، االستيعاب البن عبدالبر:0/882، أنساب األشراف للبالذري:011-0/018الطبقات الكبرى البن سعد: ( 9)

 .6/086، سنن النسائي:8/010الترمذي:( سنن 1)

 .6/086( سنن النسائي:8)

 .018-0/011( الطبقات الكبرى البن سعد: 1)

 ،0/112. حلية األولياء ألبي نعيم:018 -2/011( الطبقات الكبرى البن سعد:6)
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النبي عليه الصالة والسالم والعقيقة مرتهنة بالقدرة المالية لولي أمر المولود فليس ذبُحها واجبا، فإن 
عقَّ عن الحسن بشاة ، ولكن عندما ولدت السيدة فاطمة الحسين سألت رسول الله صلى الله 

( وأمرها بحلق شعر رأسه والتصدق بوزنه فضة 6عليه وسلم عن عمل العقيقة له، أجابها بكال )
ن ابنه بشاة واحدة مع على المساكين، وذلك لعدم القدرة المالية على الذبيحة، ، ولذالك عق ع

 أنه كان يعق عن أبنائه بشاتين وعن بناته بشاة ، حسب الظرف المالي.

 استنتاجات البحث:

جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين عامة وألسرته الصغيرة  -0
 والكبيرة خاصة.

س  كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق قدرة البشر مع أسرته ومع النا -9
 كافة،

النبوية أسرة آمنة راقية في حياتها وتصرفاتها بتوجيه نبوي ووحي  األسرةكانت  -1
 إلهّي.

حريٌّ بعلماء المسلمين أن ينشطوا في استخراج كنوز السنة النبوية في جانب  -8
، ويقدموها للعالم مثبتين في ذلك بأن اإلسالم سبق الميثاق  األسري األمن

 األممي لحقوق اإلنسان.
يجب أن تكون السيرة النبوية درسا هاما يدخل مناهج التعليم في جميع مراحله  -1

 . األسري، فإن الجهل بالسيرة النبوية أحُد أسباب اإلنهيار 
العمل على التحذير مما تعرضه الوسائل الحديثة من عادات وتصرفات هابطة  -6

المسلسالت أو  تتنافى مع القيم الراقية المتوازنه سواء أكان ذلك في األفالم أو
 وسائل التواصل .

ودورها في أمن المجتمعات  األسرةتشجيع الدعاة والخطباء على التركيز على  -6
 الكرامة واألخالق الكريمة. األمننحو  األسرةوتوضيح الوسائل التي تنمي 

 المراجع

 ( :112البخاري في األدب المفرد)، ( 06622الكبرى: تحفة األشراف: ) والنسائي في السنن . 
  :0/919سيرة النبي البن هشام . 
  :0/901الروض األنف للسهيلي . 
  :0/911سيرة النبي البن هشام  . 

 2/06الطبقات الكبرى البن سعد: . 9/008 أعالم النبالء: سير . 
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  0/912سيرة النبي البن هشام:  .0/20بن سيد الناس: ال األثرعيون.  
 ( :1900صحيح البخاري)، 
 ( :9881صحيح مسلم.)  

 باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا(. :فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني(  

  :8/180اإلصابة البن الحجر . 

  الطبقات الكبرى البن  .0/806أنساب األشراف للبالذري: .9/82نعيم األصفهاني:  بيياء ألاألولحلية
 . 9/161سعد: 

  :122- 0/126أنساب األشراف للبالذري:  .2/19الطبقات الكبرى البن سعد.   

  :8/06222االستيعاب البن عبدالبر.   

 :019 أحكام النساء البن الجوزي.   

  9/11: نعيم األصفهاني بيياء ألاألولحلية.   

  :اإلصابة البن حجر: .8/0262 االستيعاب البن عبدالبر: .0/818أنساب األشراف للبالذري 
  .9/1زاد المعاد البن قيم الجوزية:  .8/26سنن الترمذي:  .8/112

  :2/99 الطبقات الكبرى البن سعد: .982-1/986السير والمغازي البن اسحق.  

  :011المدهش البن الجوزي.   
  :االستيعاب البن 0/882، أنساب األشراف للبالذري:011-0/018الطبقات الكبرى البن سعد ،

 .0/80عبدالبر:
 :8/010سنن الترمذي ، 
  6/086النسائي:سنن. 
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 األسري األمنا فـي تفعيـل منظومة القيم ودوره

 فتيحـة ساطـع .د
 المغرب / بني مالل  -جامعة السلطان موالي سليمان

 ملخص 
ترجع إلى سبب قيمي أخالقي؛ أي األسر الحالية اليوم  األزمة التي تعاني منها إن 

جهل المبادئ العليا التي جاء بها الشارع تتأصل من تجاهل أو   أنها أزمة أخالقية روحية
الحكيم، وضياع روح التقديس الذي ينكره المستكبرون المغرورون؛ إذ سيطرت عليهم النزعات 
المادية والنزوات والشهوات وحب الملذات على حساب ما لإلنسان من قيم روحية كاالحترام 

رية التي تستسيغ حتما التحوالت وهذا ناجم عن التحوالت الحضا والكرامة والحرية والعدالة،
في القيم، فغذى على إثرها إنسان اليوم إنسانا متأزم ألنه لم يتمكن بعد من عقلنة أوضاع 
المعاصرة وأزماتها، فال يمكن أن تكون لألسرة  قيمة حقيقية إال من خالل كفاحها ومواجهة 

ن آفي النابع من القر ما يحيط بها من تيارات داخلية وخارجية ورجوعها إلى المصدر الصا
 الكريم والسنة النبوية .  

Abstract 

The crisis experienced by current families is due to a moral cause 

and value, that is to say , a spiritual moral crisis rooted in the ignorance 

or neglect of the supreme principles of wise legislator and the loss of 

the spirit of sanctification denied by arrogant and pretentious; because 

they were dominated by physical tendencies, caprices, desires and the 

love of pleasures at the expense of spiritual values such as respect, 

dignity, freedom and justice as a result of cultural transformations that 

inevitably led to transformations of values, that being human today has 

become painful because he has not yet been able to rationalize 

contemporary situations and his crises. The family can have real value 

only through its struggle and confrontation of all internal and external 

currents and the return to the pure source emanating from the Holy 

Qur'an and the Sunnah. 

 مقدمة:
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
من يهد الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمدا عبده 

 ورسوله.   

ائية  للتركيب من المواضيع المهمة في عصرنا الحالي، فهي الخلية البن األسرةيعتبر موضوع 
جتماعي والقاعدة األساسية للمجتمع اإلنساني، وهي ونواته الصغرى والوسط الذي نشأ فيه الطفل اإل

وتلقى من خاللها مكتسباته وأثبت معارفه وطور سلوكاته،وما نالحظه اليوم من تغيرات في جميع 
بي واإلقتصادي واألخالقي المستويات سواء في المجال الديني واالجتماعي والثقافي والسياسي واألد

وسلوك أفرادها، وأحدث تغييراً كبيراً في بنيتها ووظائفها وأدوارها   األسرةوغيره، قد أثر سلبا على محيط 
رتباك الشديد في تعاملها مع الثقافات الخارجية، أفقدها استقرارها كمؤسسة إجتماعية، فعانت من اإل

المسلمة   األسرةب القيم العليا داخل مؤسستها،بينما  دور وتوازنها بين أفرادها؛وكل ذلك راجع إلى غيا
يتجلى في تمثيل البعد الرسالي، تحقق  من خالله هدفا وغاية وتسعى إلى تحسين عالقتها مع نفسها 

، وتتربى خاللها مشاعر وخالقها،ومع اآلخر، تقوم على أمومة حنونة وأبوة راعية وبنوة بارة وأخوة عاطفة
من خالل ارتباطها  األسرة أهمية؛ وعليه سعت هذه الدراسة إلى إبراز يثار والتعاونالمحبة وعواطف اإل

بمنظومة القيم لبناء مجتمع حضاري عمراني، والتسليط الضوء على المخاطر التي تحوم حول األسر 
المعاصرة  نتيجة التأثيرات الذاخلية والخارجية، ومحاولة إعطاء الحلول البديلة، من خالل هذه 

نطالقا من الواقع الحالي الساعية ،ا األسرةالمؤتمرات القيمة المهتمة بأجود المواضيع خصوصاً  موضوع 
 :اآلتيةلإلصالح،وتم التطرق في الدراسة إلى الخطوات 

 مشكلة البحث 
تأثر المجتمع المسلم بالحضارة  المادية الغربية، إذ ظهرت بعض السلوكات السلبية في  

استرجاع  كيف يمكن ، نتج عنه تفكك كيانها وهذا البحث يجيب على السؤال اآلتي:    األسرةمجال 
المسلمة إلى شريعتها ومنهجها اإلسالمي باعتبارها مؤسسة طبيعة تراحمية تحكمها  األسرةكيان 

مواجهة الفكر الغربي بادعائهم أنها مؤسسة اصطناعية  ذات طبيعة صراعية لقيم العفو والمحبة 
 تنافسية ؟

 أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى اإلجابة عن اإلشكالية السابقة، وبيان دور األسر في تفعيل منظومة 
القيم، وتفعيل مجال تربية الجيل على منهج الصحابة والتابعين إنطالقًا من القرآن الكريم والسنة النبوية 

 الشريفة. 
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 البحث أهمية
 ل:في الحياة اإلنسانية من خال األسرة أهميةيبين هذا البحث 

 تربية األبناء تربية صالحة. -
 دورها في إصالح الفرد  المجتمع. -
 األسريتفعيل منظومة القيم من خالل البناء  -
 المسلمة. األسرةمواجهة التحديات الخارجية وكل الشوائب التي تعيق خصوصية  -

 منهجية البحث:
باعتباره ال يقف عند مرحلة النقد والتصويب، بل اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  

داخل  اإلنسانيةينتقل لتحديد القواعد واألسس المنهجية التي يمكن أن تسهم في بناء  الشخصية 
 من خالل االستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية.األخالقيةمنظومة القيم 

 :تيولقد كانت خطتي في هذا البحث على النحو اآل
 ،القيم.األسرة، األمنالتمهيد: وفيه التعرف بمصطلحات البحث: 

 في اإلسالم. األسرة أهمية:األولالمبحث 

 واإلستقراراإلجتماعي. األسري األمنالمبحث الثاني: 

 .ةاألسريالمبحث الثالث:تأثير العولمة  على مظاهر الحياة اإلجتماعية 

 .األسري: التفكك األولالمطلب 

 .المطلب الثاني: انفصال الدين عن القيم األخالقية   
 .األسري األمنوره  ا ف ي تفعي ل منظوم    ة القي م ود المبحث الرابع:

 .الخاتمة: وفيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

 ، القيم.األسرة، األمنالتمهيد: التعريف بمصطلحات: 
 :أوالا 
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عرفه ابن فارس بقوله" الهمزة  والميم والنون أصالن متقاربان: أحدهما األمانة التي  :لغةا  األمن
أُمن فالن  2في اللغة ضد الخوف" األمنو  1هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب واآلخر التصديق"

 .3"األمنعلى األرض :أي  األمن، وتقع  األمنُة: األمنيأمن أمناً وأمناً وأَمنًة وأماناً فهو أَمٌن، و 

وهو ما به يطمئن  الناس على   4:  هو عدم توقع مكروه في الزمان اآلتي "اصطالحاا  األمن
 5دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم"

" تدل على عدم الخوف وحصول األمنومن خالل الداللة اللغوية واالصطالحية؛ فإن لفظ "
 اً أوحيواناً إنسانكان ال يخاف أحد سواء   األمنواألمان ارتياح الضمير وراحة البال ، فب األمناالطمئنان و 

 . 

 ا:ثاني
في المعاجم والقواميس اللغويةبمعان متعددة، فهي الدرع  األسرةوردت كلمة : لغةا  األسرة

 األسرة. و 6عشيرة الرجل وأهل بيته ورهطه األدنون ألنه يتقوى بهم" األسرةالحصينة والجمع أَُسٌر، و 
 .8، واألسر: الشد والعصب وشد الخلق  والخلق"7ه"أبيبالضم أقارب الرجل من قبل 

ى في المجتمع وهي نواته الصغرى التي يقوم عليها كيانه، األولهي الخلية  األسرة :اصطالحاا  األسرة
فيه الطفل ويتلقى القيم االجتماعية التي توجه سلوكه في المجتمع، والوسط االجتماعي الذي ينشأ 

عرفها علماء اإلجتماع على أنها"وحدة ثنائية تتكون من رجل وامرأة تربطهما عالقات روحية متماسكة 
مع األطفال واألقارب ويكون وجودهما قائما على الدوافع الغريزية والمصالح المتبادلة والشعور المشترك 

. وبقول آخر" أنها وحدة إجتماعيةإقتصادية بيولوجية تتكون من مجموعة 9ناسب مع أفرادها"الذي يت

                                                           
 .011ص 0م(، ج 0262ه0122أحمد بن فارس بن زكرياء ، مقاييس اللغة، تحقيق  عبد السالم هارون، دار الفكر،) 1
 .00( ص 0226-0816محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتب العلمية، بيروت ط) 2
 .081البن منظور ، لسان العرب، ، دار المعارف، الجزء األول ص 3
نشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة، ص علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ،معجم التعريفات، ، تحقيق محمد صديق الم4

18. 
 (.960-961، ص) 6م( ، ج0226-ه0816، )9الموسوعة الففهية الكويتية، وزارة األوقاف الكويتية، دار السالسل الكويت، ط5
 .62ابن منظور ،لسان العرب ، دار المعارف، مجلد األول ص  6
وس من جواهر القاموس، ، تحقيق إبراهيم الترزي، مطبعة حكومة الكويت،) السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،تاج العر 7

 .10ص  01م(       ج 0269 -ه0129
 .  886م جزء األول، ص  0226،  0محمد بن يعقوب  الفيروزبادي ، القاموس المحيط، ، مطبعة الرسالة،بيروت،  ط8
 .022،ص 0222، السنة  0شر والطباعة، ط إحسان محمد الحسن، مدخل إلى علم االجتماع ، بيروت، دار الن9
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من األفراد الذين تربطهم عالقات من الزواج والدم والتبني، ويوجد في إطار من التفاعل عبر سلسلة من 
 .1المراكز واألدوار، تقوم بثنائية عدد من الوظائف التربوية واإلجتماعيةواإلقتصادية"

أو الدم أو القرابة،   2تنتج عن عالقة متينة ورابطة قوية عن طريق الزوجية" األسرةيتبين لنا أن 
تمثل الدرع الحصين واإلنس والسكن من خالل ترابطها وتماسكها، رمز األلفة والرحمة، وأساس 

وجعل لكم  جاً كما جاء في قوله تعالى: " والله جعل لكم من أنفسكم أزواض  التكاثر والتناسل فوق األر 
 [ 28من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات" ]النحل: 

 ثالثا:

مستقيم والقيم، أي  أصل قيم قويم على وزن فعيل والقوام المتكلف باألمر، وأمر قيم :القيم لغةا 
القيمة واحدة  3السيد وسائس األمر وهي قيمة ، وقيم المرأة زوجها ألنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه"

 4القيم، من فعل مضارع يقيم والماضي قيم؛ فالقيمة ثمن الشيء واستقامت طريقته فاستقام لوجهه"

طه عبد الرحمن بقوله: "القيم هي جملة المقاصد التي يسعى القوم عرفها  :القيم اصطالحاا 
 فيها فسادهم، عاجالً  ، أو إلى إزهاقها متى كانأو آجالً  إلى إحقاقها متى كان فيها صالحهم، عاجالً 

رفها محمد الهادي عفيفي بقوله:" القيمة هي مجموعة من األهداف والمثل العليا، كما ع  2"أو آجالً 
 .5التي توجه لإلنسان سواء في عالقته بالعالم المادي أو اإلجتماعي أو السماوي" 

وأشار عتدال، ومن خالل الدالالت اللغوية واإلصطالحية فلفظ القيم يدل على اإلستقامةواإل
تدل كلمة "قيمة" و [ 5:"وذلك دين القيمة " ]البينة: بقوله تعالىالله سبحانه في كتابه الكريم العزيز 

على معان متعددة، فمنها ما هو ذو عالقة بالجانب الروحي، ومنها ما هو ذو عالقة بالطابع المادي، 
داف والمثل العليا المستقيمة، يتفق ومنها ما له عالقة بالمحيط االجتماعي، تمثل مجموعة من األه

 الناس عليها وفق معايير وضوابط محدودة.

، القيم، تدل أهميتها وضرورتها إلرتباطها بالذات األسرة، األمنوكل هذه المصطلحات:
واألمان والسلم والسالم ونشر المحبة واإلخاء، فال  األمناإلنسانية، المستخلفة في األرض لتحقيق 

من منهج التغيير لقوله تعالى: "إن الله ال يغير ما بقوم حتى  نجاح لألسرة إال بنجاح أفرادها انطالقاً 
                                                           

 61م، ص0221علي أسعدوطنة ، علم االجتماع التربوي،  دمشق، جامعة دمشق للنشر والتوزيع ،1
 تتكون من رجل وامرأة قائما وجودهما على دوافع غريزية ومصالح متبادلة .2
-ه0890ابراهيم الترزي، الكويت الطبعة األولى، ) السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس، جواهر القاموس تحقيق3

 بتصرف. 102م( ، ص 9111
 .111، ص 09ابن منظور،لسان العرب، بيروت، مجلد 4
 . 162م، ص0261محمد الهادي عفيفي ،في أصول التربية، مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة،  5
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بكل أنواعه والضابط األخالقي  األمن[، فال سعادة أسرية إال بتوفر 00يغيروا ما بأنفسهم"  ]الرعد:
االستشعار بالرقابة اإللهية واإلحساس بالمسؤولية ألداء كل فرد دوره كما أمره الشارع والضمير الواعي ، ب

. 

 في اإلسالم األسرة أهمية: األولالمبحث 
نواته الصغرى و  ى في المجتمع،األولفهي الخلية  ،قاعدة أساسية للمجتمع اإلنساني األسرةتشكل 

التي يقوم عليها كيانهوالنظام الذي بدأ به التجمع البشري. كما أنها الوسط اإلجتماعي الذي ينشأ فيه 
الطفل ويتلقى القيم اإلجتماعية التي توجه سلوكه في المجتمع وتقدم له كل ما يحتاجه من أمور مادية 

تي يتخرج منها اإلنسان ويتلقى دروس ى الاألولإقتصادية، ومن أمور معنوية عاطفية، فهي المدرسة 
أساس المجتمع اإلسالمي، وهي وحدة أساسية من وحدات  األسرةالحياة االجتماعية، فلقد  شكلت 

 .العمران الكوني، حرص اإلسالم على تنظيم أحكامها لضمان استمرارية وجودها في المجتمع 

وما يتعلق بأبواب النكاح والمهر والنفقة والطالق والخلع  األسرةوقد فصل الفقهاء في أحكام 
من جوانبها، وبين نوع العالقة التي غامضاً  والظهار والحضانة والرضاع إلى غير ذلك ؛ فلم يترك جانباً 

يجب أن تكون بين الزوجين من األنس والمحبة والرحمة قوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من 
[ 80وا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون" ]الروم: لتسكن أنفسهم أزواجاً 

واهتم بالمرأة باعتبارها تمثل كيان المجتمع وأساس نجاحه من  ،ووصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ
 خالل تربية الناشئة، وحرص على كرامتها وإعطائها حقوقها وواجباتها.

ة، التي تربي أصول النزوع اإلجتماعي في اإلنسان في أول للتربي األولهي المحصن  األسرةف
للفرد تبين ماله من حقوق وما عليه من واجبات، تمثل" المجتمع  األولاستقباله للدنيا، والمزود الثقافي 

الصغير الذي يتربى فيه اإلنسان وينشأ من أول عهده في الحياة في أحضانه، ينطبع بطابعه ويرى 
فالمجتمع يحتاج إلى أسرة مستقرة، تقوم بواجباتها وتزرع ،1فها عن طريق أحكامه"األشياء بعينه ويتعر 

روح المحبة واإلخاء والود بين أطرافها، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لألسرة 
ت لهم قوله تعالى: " فبما رحمة من الله لنالنبوية مثال التضحية ورمز القوة والصالح واللين والرحمة، 

[،تميزه  صلى الله عليه وسلم 052غليظ القلب النفضوا من حولك " ]آل عمران :  ولو كنت فظاً 
[، وقوله 4الحق سبحانه " وإنك لعلى خلق عظيم"] القلم: بالخلق الحسن والفضل الجميل فخاطبهُ 

                                                           
 .108طبعة مخيمر، القاهرة ص محمد محمد المدني ،المجتمع المدني كما تضمنته سورة النساء، ،م1
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فقبل الحسن والحسين، وساعد أهل  1خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي"عليه الصالة والسالم :" 
 بيته تواضعا منه، وكان خير الناس ألهله.

د بتربيتهم تربية األوالً إلحسان إلى ، كما أوصى باإلى الوالدين أوصى القرآن الكريم باإلحسان
هريرة رضي الله عنه قال : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم  أبيفعن ،حسنة والشفقة والعطف عليهم

بن علي وعنده األقرع بن حابس التميمي جالسا ، فقال األقرع : إن لي عشرة من الولد ما الحسن 
فهؤالء الصغار  2قبلت منهم أحداً، فنظر إليه رسول صلى الله عليه وسلم ثم قال:)من ال يرحم ال يرحم(
واصل مع األبناء تؤثر فيهم القبلة غاية التأثير، فتحسين العالقة داخل العائلة  أمر ضروري من خالل الت

وإفساح المجال للتعبير عن أرائهم وعدم قمع أسلوبهم في الحوار، منحهم فرصة التعبير لخلق جو 
تربيتهم على تعاليم اإلسالم الصحيحةوكذلك تنبيههم عن و االنسجام والتعاون وتوجيههم ومراقبتهم؛

د يرضعون من والديهم ألبان األوالً ف"  اإلفراط في الدين أو التفريط بالتوجيه والمراقبة والتربية بالقدوة
  ورحم الله من قال في مدى تأثر األصل بالفرع:  3المكارم وسمو األخالق والفضائل 

 فقّلد شكل مشيته بنوهُ   مشى الطاووُس يوماً باعوجاج

 بدأت بهن ونحن مقلدوهُ  فقال: عالَم تختالوَن؟ فقالوا  

 معدلوهُ فإنا إن عدلت  فخالف سيرك المعوج واعدل

 يجاري بالخطى من أدبوه؟  أما تدري أبانا كل فرع 

 على ماكان عوّده أبوهُ   وينشأ ناشئ الفتيان من ا 

بن وطبيعة الطفولة فاألبوان يقومان بمهمة ترسيخ العقيدة والمفاهيم واألفكار والقيم في اإل
ستقباح ألمور  ستحسانواإلواإلتمتص بما ال ينطق به األبوان أو المجتمع مما يستنبطه الطفل من األذواق

 .4ويومي بها إليه إيماء مما يؤثر في سلوكه في كبره" كثيرة ال يشعر به الطفل، وإنما يتشرب بها تشرباً 

في ترسيخ القيم والعادات، فكل سلوك يكتسبه  هميةفي غاية األ األسرةوبذلك يتبين لنا دور 
ى بين أفراد أسرته والتي األولية، وذلك من خالل الخبرات األولالطفل من صدق وكذب ناتج عن التربية 

لها تأثير قوي في بناء الشخصية، وهذه المرحلة تستدعي الحنان والرقة والرحمة من الوالدين وحسن 

                                                           
سنن الترمذي،أخرجه  محمد بن عيسى أو عيسى الترمذي السلمي، باب فضل أزواج النبي، دار إحياء التراث العربي ،بيروت، 1

1/616 . 
 .1226البخاري ،صحيح البخاري، كتاب األدب،  باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم الحديث 2
 .068الزوجية في اإلسالم،  دار االعتصام، القاهرة، ص محمود الصباغ، السعادة  3
 .21، ص 0221، 6سعيد جودت، حتى يغيروا ما بأنفسهم،  دار الفكر المعاصر، ط 4
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المالعبة، أما استعمال أسلوب العنف والقمع كل ذلك يؤثر سلبًا في عالقة األبناء مع أنفسهم 
لتواصل مع اآلخر،فال عجب"أن نرى من أهم أسباب انهيار الحضارة ومجتمعهم بعدم قدرتهم على ا

الرومانية وتخليها عن أدوارها األساسية من تنشئة ورعاية والذي أدى  األسرةالرومانية العريقة تصدع 
 .1بدوره إلى تصدع المجتمع بأكمله"

 نحراف العقدي وذلك:إلفالبد من االجتهاد من طرف اآلباء والعمل على وقاية األبناء وصيانتهم من ا

 باالستعانة بالله تعالى. -
 لتزام بالتشريعات الربانية من )قرآن وسنة نبوية(.اإل -
 داخلها، وخلق أسلوب الحوار والتفاهم.  األسري األمنتوفير  -
 السلبية المحيطة بها من تيارات فكرية غربية.  ثارمن اآل األسرةحماية  -
 تخاذ القدوة الحسنة والتمثل بها.إ -

ة الفرد رهين بأسرته، وسعادته رهين بصالحها، وجودة تربية ناشئتها وتعليمها والتشبث بقيم فحيا
اإلسالم ومبادئه، وال يتم ذلك إال بتوفر العنصر الروحي والعقل اإلبداعي لمسايرة الفعل الحضاري 

إليه مالك بن انطالقا من المنهج القرآني، وغياب ذلك يؤثر حتما على الواقع اإلنساني وهذا ما أشار 
نبي بقوله:" إن غياب التربية اإليمانية الفاعلة في بناء الشخصية المسلمة من أسباب التراجع الحضاري 
لألمة، فاإلنفصال القائم بين إعتقاد المسلم وبين واقعه وفعله وسلوكه، نتج عنه غياب القيم اإلسالمية 

م "اقرأ" فغالبت معها قيم العلم والتعليم عن العمل والتشغيل في الواقع اإلجتماعيلألمة، فغابت قي
فال مجال لفصل التربية عن القيم لتكوين الشخصية اإلسالمية منذ بداية طفولته ، فالتربية ؛ 2والعمل"

 :  3"الناجحة كما أشار مصطفى السباعي تقوم على دعائم منها

دها للبناء تقوية شخصية الطفل بحيث يوجد في جو البيت ما ينمي مواهبه ويصقلها ويع -
 واإلفادة.

 في أرائه وغيرها. جريئاً  صريحاً  تنمية الجرأة األدبية في نفس الطفل بحيث يعيش شجاعاً  -
 .تقوية روح التعاون والتكافل حتى يكون له دور التفاعل  -

  جتماعيستقراراإلواإل األسري األمنالمبحث الثاني:

                                                           
 م. 0261أحمد علي عبد اللطيف،، التاريخ الروماني، القاهرة، مطبعة النهضة، 1
، شهر فبراير ص 9106سنة  010التربوية، دار المنظومة، العدد حسان عبد الله،، التربية الحضارية عند مالك بن نبي وتطبيقاتها 2
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 61-069مصطفى السباعي ،أخالقنا االجتماعية، ، مكتبة الشباب المسلم ، دمشق ص 3
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بكل فرد منها وأعطاها عناية خاصة، وحافظ على كينونتها واستقرارها و  األسرةهتم اإلسالم بإ
واستمرارية العيش بشروط وضوابط وحثها على اإلستقرار وضبط عالقتها وحل مشاكلها وحرص على 
نموها انطالقًا من بدايتها في اختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة، وتغليب الجانب الديني الخلقي 

:" ]وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا قوله تعالىكما في ب  على سائر الجوان
هو امتداد للحياة البشرية، وسر البقاء  األسرة؛ فوجود [02" ] النساء: كثيراً   ويجعل الله فيه خيراً 

 اإلنساني.

ج كل من الزو   األسرةوضح لنا الدين من خالل القيم المبنية على تفاعل أجزاء نظام وقد 
د ، وبين لكل منهم دوره الفاعل في البناء الحضاري وما يجب له وعليه من الحقوق األوالً والزوجة و 

والواجبات من خالل المنظور اإلسالمي المبني على المنهج القرآني الداعي إلى الرحمة والعدل 
لإلعمار في األرض واإلحسان والتسامح، وهذا هو البناء من خالل السنة اإللهية التي فطر الناس عليها 

فتوفر العنصر الروحي والعقل اإلبداعي يساهم في بناء الشخصية ستخالف فيها، وتحقيق منهج اإل
يساهم  األسرةوكيانها وديمومتها واستمرارها، وكل فرد من أفراد  األسرةاإلسالمية، ويحافظ على توازن 

الحصن الحصين من  األسرةجتماعي، لتشكل بذلك في توالد هذه القيم وإيجادها داخل محيطهاإل
 التأثيرات السلبية الوافدة.

لدى األفراد والجماعات مطلب أساسي لتحقيق السلم  األسري األمنإن الحاجة إلى 
بأن تعيش في هدوء  األسرةاإلجتماعيإطمئنان األمنواإلستقراراإلجتماعي من أجل التنمية، ونقصد ب

لبال توفر لها حياة طيبة، وهذا ما سعى إليه اإلسالم، روى الترمذي عن وسكينة وأمن وسالم وراحة ا
عبد الله بن محصن الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }من أصبح  آمنا في سربه معافى في 

 جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها{.

وضرورة حياتية، ال يستغني عنها أحد  جتماعي في اإلسالم فريضة شرعيةواإل األسري األمن
ا، حماية للنفس والمال والعرض من األخطار ومن الفساد والتخريب وهذا أو حيوانً  سواء أكان إنساناً 

للمفاسد بتقرير ءاً للمصالح بحفظ الكليات الخمس، ودر ما سعت إليه مقاصد الشريعة اإلسالمية، جلباً 
امد الغزالي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن ح أبي يقولما يلحق الضرر بتلك الكليات، 

يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ األصول الخمسة فهو 
يستقيم أمر الدنيا واآلخرة،  األمنبو ،1مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"

حرص على مصلحة الفرد ومنفعته بضمان حقوقه وكرامته، وتوفير ؛فالشارع وتصلح أحوال البالد والمعاد

                                                           
 .910ص  0أبو حامد الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، ج 1



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 222 

جتماعيباإلنجاب ستقراراإلأمنه واستقراره داخل أسرته وفي مجتمعه، وال يتم ذلك إال من خالل اإل
لُُّكْم كُ وتحمل المسؤولية فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:}

عن َرِعيَِّتِه، فَاإِلَماُم رَاٍع وهو َمْسُئوٌل عن َرِعيَِّتِه، والرَُّجُل في أْهِلِه رَاٍع وهو َمْسُئوٌل عن َرِعيَِّتِه، رَاٍع وَمْسُئوٌل 
عن والَمْرأَُة في بَ ْيِت َزْوِجَها رَاِعَيٌة وهي َمْسُئوَلٌة عن َرِعيَِّتَها، والَخاِدُم في َماِل َسيِِّدِه رَاٍع وهو َمْسُئوٌل 

ِتِه، قاَل: َفَسِمْعُت َهُؤاَلِء ِمن َرسوِل اللَِّه َصلَّى اللُه عليه وسلََّم، وَأْحِسُب النبيَّ َصلَّى اللُه عليه وسلََّم َرِعيَّ 
 .1{ِه رَاٍع وهو َمْسُئوٌل عن َرِعيَِّتِه، َفُكلُُّكْم رَاٍع وُكلُُّكْم َمْسُئوٌل عن َرِعيَِّتهِ أبيقاَل: والرَُّجُل في َماِل 

جتماعي ال يتم إال من خالل أسرة واعية بحقوقها وواجباتها، توفر اإل األمنإن وخالصة القول 
أمنها العقدي بتشبثها بمنهجها ودينها القويم وأمنها الصحي بإشباع حاجاتها من الغذاء والدواء إلى 

لبناء العمراني وغيره، لتحقيق أسرة مسلمة تساهم في ا لثقافياالفكري و و النفسي،  األمنغير ذلك من 
 واإلستخالف الحضاري.

 ة:األسريالمبحث الثالث:تأثير العولمة على مظاهر الحياة االجتماعية 

  األسري: التفكك األولالمطلب 
؛ ومن أبرز التحديات األسرةشهد العالم اليوم تغيرات واسعة في مجال العالقة بين مكونات  

المسلمة " العولمة " التي سعت إلى إزالة الحدود، وإذابة الفروقات، حيث فقدت  األسرةالتي واجهت 
وظيفتها في التربية والتنشئة اإلجتماعية، مما أتاح للغرب فرصته في بث سمومه ونشر أفكاره،  األسرة

أثر ذلك سلبا على كينونتها؛ فانتشرت نسبة الطالق، وشاع مصطلح الشريك والقرين،وتفككت 
، وانحلت روابطها، وانتزعت األلفة والرحمة بين األفراد وتحولت عالقاتهم إلى مجرد عالقات العالقات

مادية تنبني على المنفعة الفردية، وسادت العالقة االستهالكية الناتجة عن المصلحة فقط، وجرت 
ظهور  دعوات إلى فصل الدين عن القيم األخالقية، وإعالن القيم مجردة عن رابطتها العقدية، وسبب

هذه الدعوات هو التحول المعرفي الذي وسم العصور الحديثة في الدول الغربية، حيث هيمن العقل 
على الكنيسة بفضل الثورات العقلية التي قصدت نقد العقل الديني المسيحي الذي سيطر على أوربا 

 في العصور الوسطى، الذي قوض البرهان العقلي و ضيق حدود العلم و المعرفة.

وتخلفت عن القيم اإلنسانية العليا وعن األخالق الرفيعة، هدفها اليوم هو الرغبة  األسرةتحللت  
سلبية، ومع تصاعد موجات التغريب  آثارالشخصية في التصرف والسلوك الفردي، مما صاحب ذلك 

 .2وزيادة الهيمنة الغربية على المؤسسات الدولية خصوصا في العقدين األخيرين من القرن العشرين
                                                           

 .9812البخاري ، صحيح البخاري، ، رقم الحديث 1
،بتصرف  إسالمية المعرفة ، مجلة الفكر اإلسالمي 028في ظل التغيرات المعاصرة ، ماجد أبو غزالة ص انظر االسرة المسلمة 2

 م.9106ه 0816السنة الثنية و العشرون صيف  21المعاصر العدد 
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المسلمة ومحو خصوصيتها، وتتسارع المنظمات  األسرةبدأ الغرب يخطط إلقتحام ميدان 
ة بينها وبين الرجل، فنزعت حجابها النسائية العالمية إلى تحرير المرأة والنداء بالمساواة المطلق

واحتشامها وفقدت كرامتها وكينونتها، واستغلت المرأة كبضاعة من طرف أصحاب الشركات ورجال 
األعمال في واجهة اإلستقبال، زينة في المكاتب وواجهة في المتاجر، وتم  نشر صورها عارية في 

المسلسالت،مقابل ثمن مادي  زهيد، المجالت والكتب،وشاركت في القنوات الفضائية واألفالم و 
يوحي إليه سوى الدمار والهالك   أبييقضي على أنوثتها، فأي دعوى للفكر الغربي، وأي منطق ايج

 األسرةوالفساد والضياع والتخريب والشتات بكل أنواعه، وكل هذه األمور أثرت سلبا على وضعية 
ا وإعطاء حليبها لصغارها،ورعاية حقوق زوجها المسلمة؛ إذ لم يعد للمرأة الوقت حتى لمداعبة أطفاله

المسلمة مشتتة كل فرد في جهة، فالزوج ال يرى مسؤولية تقع على  األسرةوطاعتها له، و هذا ما جعل 
عاتقه سوى تدبير نفقات المعيشة و نجده في البيت حاضرا غائبا، كما أن الزوج لم يعد مهتما بشؤون 

وسهراته في الليل، مما هيأ جو التنافر والشقاق والخالفات بينه وبين عائلته لكثرة انشغاالته بأصدقائه 
والفتيات، فيميل  وانحراف الشباب  األسريالبيت زوجته وبين أبنائه، ، وكل ذلك يؤدي إلى انهيار 

وتعاطي  ،تفريغ الكبت الداخلي بإتمام العالقات العاطفية خارج البيتالنزوات و كالهما إلى 
المسكرات والمحرمات، فينتج عن هذا تكاثر األمراض النفسية والعقلية   المخدرات وكل أنواع

عن الحياة االجتماعية ويعيش حياة  األسرةكاالكتئاب أو الهستيريا أو الوساوس، ينعزل كل أفراد 
تقوم على العالقة بين األسرةأشكال بديلة من منطوية على الذات السليبة ،مما نتج عن ذلك ظهورُ 

بناء، وأصبحنا نجد أسرة من رجل واحد وأطفال، وامرأة واحدة وأطفال، وأطفال بدون األب واألم واأل
 .1أباء إلى غير ذلك

فسبب تزايد السعار الجنسي الذي يعتمد على قطاع اللذة و الرغبة عند األفراد؛ و الذي يعمل 
ت هي المعيار للحكم على هدم القيم األخالقية وإشباع القيم االستهالكية والنزوات النفسية التي أصبح

كآلية لنقل القيم األخالقية المثلى والمبادئ العليا، و تلقينها لألطفال؛ و   األسرةعلى اإلنسان، اختفت 
 األسرةقبل أن تربيه المدرسة والمجتمع،  فأدى ذلك إلى فشل  األسرةنحن نعلم أن الطفل يربيه البيت و 

عي بقوله " ففي الوقت الذي نود فيه إستقامة أخالق في تربية أبنائها كما أشار إلى ذلك مصطفى السبا
أبنائنا وبناتنا نحيطهم بكل ما يؤدي بهم إلى اإلنحراف، فنسمح لهم برفقاء السوء، و ندفع بهم إلى 
بعض المدارس األجنبية التي ال تقيم للقيم األخالقية المعهودة في شريعتنا وعاداتنا وزنا، ونأخذهم 

                                                           
 (.891-806أنظر" أجنحة المكر الثالثة وخوافيها " عبد الرحمن حسن جنبكة بتصرفص)1
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هدوا األفالم الغرامية والبوليسية، وهي تفسد أخالق الكبار فكيف الصغار ونضع بأيدينا إلى السينما ليش
 1بين أيديهم المجالت الماجنة التي تنجر بالغرائز وتشجع على اإلجرام"

المعاصرة في واقعنا المعاصر " ونتج عن هذا  االضطراب  األسرةسبب ذلك في اضطراب نظام 
واإلختالل الفاحش في  المفاهيم، فبينما يسود في األمة واإلنقالب الكبير الذي ساد المعايير، 

الملتزمة، تصبح أشكال  األسرةاإلسالمية الحقة أن الدين والتقاليد العريقة هي المعايير التي توجه سلوك 
الموضة و قوانين النظام الدولي الجديد و ألوان التعليقات و أنماط معينة من التفكير الزندقي الوافد من 

 2".األسرةة هي المتحكمة في األسريمن سوء التربية الغرب و 

من المشاكل االجتماعية الخطيرة التي  األسريو من خالل كل هذا نخلص إلى أن التفكك 
وعلى  األسرةسلبية أثرت على بناء وتركيبة  آثارأفرزها التغيير اإلجتماعي السريع وما صاحبه من 

أنماطها، كما أدى التغيير إلى غياب ما يسمى "بالضبط اإلجتماعي""وفقدان المعيارية اإلجتماعية"، 
جتماعية جديدة على إ"وغياب الضمير الجمعي" وهو األمر الذي أدى إلى ظهور قيم و عادات 

المسلمة  سرةاألهذا ما سعت إليه العولمة تدمير كيان ، و حساب غياب عادات و قيم المجتمع األصيلة
 آثارما ، مهويتها وقيمها ومبادئها وطمس والقضاء عليه، ومحو خصوصيتها، وتحريف عقيدتها 

الفوضى من قبل األسر ومناداتهم بالتقليد لألسر الغربية التي حاولت بكل جهدها  دس سمومها، 
خل أهل الضاد ووجدت الدول األوروبية فرصتها،فهذه التبعية للغرب جعلت " سؤال األخالق مغيب دا

، وأصبح و إيجاباً  وجعلت المجتمع العربي يحيى في العالم الحديث ونتائجه التي عادت عليه سلباً 
 3واقعه تحفه الفوضى االنطولوجية و االكسيولوجية"

من  األولفي الطور ية لألطفال األوللم يعد لألسرة  دور سوى تحقيق التوازن العاطفي والرعاية 
نشغال عن الرعاية لألسرة تنشئتهم ، كما لم يبق له من قيم المسؤولية األبوية إال مظاهر باهتة بسبب اإل

 لألبوي عن البيت الذي أصبح خالياً  منتظماً  بالنجاح المهني واإلنتاج االقتصادي، الذي بفرض غياباً 
الشارع أحيانا،وفقدت من دفء عاطفي ، فوجد األطفال الغوص عن ذلك في المدرسة والنادي و 

كما فقد األبوان القدرة التي ينبغي أن يحبها األطفال فيهما، وأصبح   بذلك سلطتها  تدريجياً  األسرة
 4األطفال يعيشون نوعا من االغتراب  االختالل العاطفي وربما وقعوا في أحضان االستغالل الشائن"

 المطلب الثاني: انفصال الدين عن القيم األخالقية

                                                           
 .061مصطفى السباعي، أخالقنا االجتماعية، ص:  - 1
 .81الدكتور محمد خروبات، بناء األسرة بين القيم و التحديات المعاصرة ، ص: - 2
 .02م، ص: 9101انظر  " األخالق و الرهانات اإلنسانية" نورة بوحناش، إفريقيا الشرق  بتصرف  - 3
 ضمن الدوريات.   82-86،ص المدخل التمهيدي ألعمال الدورة " محمد الكتاني4
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الم المعاصر اليوم أمام مأزق خطير بسبب اإلبتعاد عن المرجعية الدينية، وبسبب غياب إن الع
القيم العليا والمبادئ األخالقية السامية عن كافة نواحي الحياة الدينية والعلمية واالقتصادية والسياسية، 

تؤمن بالمادة أكثر من  وبسبب التطورات السريعة والتغيرات الجذرية التي تعرفها الحياة اإلنسانية، والتي
الروح، فأدى ذلك إلى خواء روحي وجداني، وأصبح اإلنسان يعيش جسدًا بال روح، تطغى عليه قيم 
الفردانية، على حساب القيم اإلنسانية التي تهتم بالبعد اإلنساني في كل جوانبها، فأصيبت الحضارة 

 التحرك الصحيح. بشلل عضوي في أجهزتها الخلقية وملكاتها النفسية يعوقها عن 

ترجع إلى سبب قيمي أخالقي؛ أي أنها أزمة األسر الحالية اليوم  األزمة التي تعاني منها  إن
، فبدل أن األسريإلنفصالبين الجانب المادي والروحي أثر سلبًا على الجانب أخالقية روحية، وهذا ا

المتحكمة في الطبيعة، أصبحت الطبيعة هي المتحكمة والمسيطرة عليها، وأصبح  األسرةتكون  
اإلنسان جزء ال يتجزأ منها، فضاؤه فضاؤها ومجاالته مجاالتها، بل تعدى األمر إلى وجوده ضمن 
مجموعة عالقات إنتاجية وهو لحظة من لحظات جدل الطبيعة على حد تعبير المسيري، و من تم 

لقوانينها المادية بقوله " الواقع ال إتجاه له، والكون ال ثبات فيه، وأصبحت كل  وجب عليه أن يخضع
األمور متساوية بسبب كل هذا ال يمكن قيام أية معيارية وال يمكن تأسيس اتفاقيات محدودة الشرعية 
ال تحدد في ضوء منظومة أخالقية وإنما في ضوء الوظيفة. والنتيجة كل ما يمكن التوصل إليه هو 

خالقيات برجماتية تأخذ شكل فلسفة القوة والهيمنة لألقوياء وفلسفة اإلذعان والتكييف للضعفاء، إذ أ
ال توجد معايير متجاوزة لإلنسان وال توجد وسيلة لتعريف الظلم والعدل، والحديث عن قمع اإلنسان 

باسم كل متجاوز لبعض رغباته وإرجاء تحقيق البعض اآلخر مستحيل، فتمثل هذا ال يمكن أن يتم إال 
و في إطار قصة عظمى، ومن هنا تصبح الرغبة و التعبير عنها معيارًا أخالقيا أساسيا، فما يعبر عن 

 .1الرغبة هو الخير"

إذا تحللت وتخلفت عن تعاليم الدين الحنفي وعن القيم اإلنسانية العليا وعن  األسرةف
يلبي الرغبة الشخصية في التصرف  األخالق الرفيعة أصبحت غير ملتزمة بحدود محدودة سوى ما

و مشروعية  األسرةوالسلوك الفردي، فتصبح الرغبة هي المعيار الذي نحكم بمقتضاه على وجود 
: ال تتعلق الرغبة الرغبة إما أن تكون رغبة  فرديةو  وأشار طه عبد الرحمن إلى ذلك بقول:" بقائها،

بوصفها مؤسسة واحدة و إنما تعلقها بكل فرد من أفرادها بوصفه عضوا حرا متفردا يقدر على  األسرةب
أن يكون مرجعا لنفسه و أن يشرع لنفسه.وال يجمعه إلى غيره من هؤالء األفراد إال احترام هذه الحرية 

ذاته ال  بكل واحد منهم؛ فلكل فرد منهم الحق في أن يطلب ما يرغب فيه وأن يفعل ما يصحبه كأن

                                                           
 – 926م،  ص: 0222عبد الوهاب المسيري، الموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،المجلد األول، دار الشروق، الطبعة - 1

 بتصرف.
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، وإنما معنوياً  شوقاً  ليست هذه الرغبة أبداً  و إما رغبة مادية:تتحقق وال تتفتح إال بالرغبة و اإلعجاب.
المحدثة يتنافسون في شيء تنافسهم في  األسرةعلى العموم بغية مادية أي شهوة فال تجد األفراد في 

ئهم ثانيا، والسيما أن محيطهم ولشركا أوالً جلب أقصى ما يمكن من الشهوات والملذات ألنفسهم 
الخارجي فتح لهم باب االستهالك على مصراعيه مستظهرا بكل وسائل اإلعالم على تزيين ما طاب 
ولذ من مستبدعات السوق التي إن لم تزدهم قلوب هؤالء مثل الشهوة الجنسية، فبعد إن كانت عاطفة 

المحدثة  األسرةقلبت هذه العاطفة في الحديثة، ان األسرةالحب تسهم في إقامة مؤسسة الزواج في 
لكي تصبح عنصرا يخرب هذه المؤسسة، و توضيح ذلك أن هذه العاطفة لم تكتف بأن تنزل منزلة 
المرجع في تأسيس العالقة بين الشريكين بل أمسى عنصر االستشهاد الجنسي في هذه الرابطة ال تدوم 

 .1يكين"ة و االنجذاب فيما بين الشر ثار إال بدوام أسباب اآل

والتي الحداثية  التي انفصلت عن األخالق  األسرةإلى في كالمه هذا طه عبد الرحمن  يشير
عالم ونزعتها التشبع بالمادة  والميل إلى الشهوات وبروزها في وسائل اإل ،همها اليومأصبح 

ستهالكية  وكل ذلك  يحصل خارج مؤسسة الزواج التقليدية " فالعالقة بين الزوجين تمثل مثابة اإل
 في السعادة تحول في السبب كانالشريكين فقط ، وأصبح الطفل كلعبة يلعب بها هذين األخيرين،  

 يتفرع أن كنيم ال مبدأ وهو الحداثة، هو بالدنيا التعلق مبدأ من نابع لعب إلى حداثية المابعد األسرة
 تصالا ال الذي اللحظي االستغراق مقتضاها لعبية بنزعة المابعدحداثية األسرة اتصفت فقد الخلود؛ عنه

 هذه عن فكاك فال ثمَّ  ومن السعادة أخالق على األسرة بناء في دوره الفرد يفقد بما بالحياة يرقى فيه
 السعادة شاهد بإدراك إال لوجودها إمكان ال يالت المتصلة الطيبة الحياة إلى بالسعي إال اللعبية النزعة

 2 الخلود." وهو األمثل

أزمة  العصرتعاني في هذا بصفة خاصة واألسر  ،وهذا ما جعل األمة اإلسالمية بصفة عامة
قيمية أخالقية فقدت معها هويتها، بسب إهمالها وابتعادها عن نهج الله سبحانه وتعالى، وعن تعاليم 
اإلسالم الحنيف، وبسبب احتكاكها وتأثرها بالمجتمع الغربي، فال حل لألسر إال بالمنهج القويم تدبره 

 ض.في األر  مهمة اإلستخالف و العمل به لتحقيق العبوديةلله تعالى وأداء

 األسري األمنمنظومة القيم ودورها في تفعيل  المبحث الرابع:

                                                           
 ، ضمن الدوريات181 – 188طه عبد الرحمان، ما بعد األسرة و ما بعد األخالق انقالب في قيم الحداثة ، ص:  - 1
،  9106مارس  90النور ،األسرة الغربية وتهاوي قيم التعالي طه عبد الرحمن مدافعا عن األسرة، مقال، دار الفكر، بتاريخ محمد عبد  2
 م
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يولد روح الخير لدى األفراد، وغرسها في النفوس يساعد على  األسرةداخل القيم مجال تفعيل إن 
راق تسوده  الملتزمة بالقيم  تكون  مجتمعاً  األسرةتحقيق الرقي المعنوي والمادي في الواقع اإلنساني، ف

حترام، وما ذاك إال ثمرة من الثمار الطيبة للقيم، لذا وجب علينا بناء اتجاه نسقي قيمي الطمأنينة واإل
إال  األسري األمنوال يتحقق واختياراتها وتوجيهاتها،  األسرةواضح وشامل يستند للشرع، يحكم فلسفة 

يث النبوي الشريف،وترجمة القيم والمبادئ نطالقا من القرآن الكريم والحدإبتفعيل هذا المجال القيمي 
تنزيل البرامج من  اإلسالمية إلى برامج، بحيث ال ينبغي أن تكون القيم مجرد أطروحات نظرية بل ينبغي

تطبيقية في شتى الميادين، من أجل المساهمة في معالجة أزمة الحضارة وخاصة خالل الممارسة ال
 .ومشاكل وكل ما يعيق بها من صعوبات األسرةمجال 

المعاصرة نظامها المحكم القائم على التعاليم الدينية " انحلت  األسرةذا فإنه متى فقدت كو ه 
نتزعت منها روح التعاطف والمودة والثقة المتبادلة، ونمت اإلنسانية الفردية وشعر كل فرد بأن اروابطها و 

إذا وجدت عالقات  مادية  األسرةمسؤولياته نحو أفراد أسرته أعباء ال موجب لها، و تنسى عالقات 
صرفة قائمة على أسس تبادل المصالح والمنافع، كاألسس التي تقوم عليها التجارة، و المعامالت 

األوروبية التي  أخذت في طريق االنحدار ومستهينة  األسرةاإلقتصادية األخرى، و هذا ما وصت إليه 
 1بقايا التعاليم الدينية القديمة. بتقاليدها و أنظمتها الموروثة" المستقاة أصولها من

، األسرةوتبقى القيم عموما ضرورة وجودية تؤسس للحالة السواء النموذجية أو المثالية المعيارية في 
في  انطالقا من بناء كل فرد فيها بما يؤهله لألداء الجماعي، فاللبنة الهشة في الجدار قد تكون سبباً 

 ، وال مقيماً من لم يكن صالحاً  صلحاً فال يكون مُ  ؛فات كثيرةلعلل وآ سقوطه، أو على األقل منفذاً 
بحرية غيره من لم يدرك حدود حريته،  للعدل واإلنصاف مع غيره من لم يقم ذلك مع نفسه، وال مؤمناً 

فالقيم تؤسس للكينونة المبررة للوجود، ، .وال بحق وواجب غيره من لم يدرك حق وواجب نفسه
وللمعنى والغاية والقصد من اإليجاد، وضمن هذا الفضاء تتأسس وتتحدد الوظائف والواجبات 
والمسؤوليات. ومنظومة القيم من شأنها أن تدرأ آفات التمركز والتحيز والنزاع والصدام التي هيمنت اآلن 

ى نظريات واتجاهات فكرية كما في كثير من النماذج التي ة، بل تحولت إلاألسريعلى كثير من النماذج 
  أوالً وإذا أردنا إقامة أسرة حضارية مسلمة،  فالبد من البدء من الفرد 2" تقدمها دول غربية اليوم لألسف

بالتربية و التعليم وادماجه داخل المجتمع وتوفير أمنه واستقراره حتى يكون شخصًا صالحاً  تكوينه و 
 سرته مجتمعه.يتفع ذاته وأ

                                                           
 .918م،  ص: 9111ه  0891عبد الرحمن حسن جنبكة الميداني، أجنحة المكر الثالثة، ،دار القلم دمشق الطبعة الثامنة،  - 1
مركز  9102أكتوبر  02لقرآن و البناء التكاملي لوظائف األسرة " سعيد شبار ،  بتصرف بتاريخ انظر مقالة " منظومة القيم في ا2

 دراسات المعرفة والحضارة.
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التربية أساسية للطفل منذ نشأته لغرس صفات المحبة والقيم منذ الصغر، ووعي  وخالصة القول : إن 
كل من األزواج بالمسؤولية وتدبير الشؤون المنزلية منذ بداية األمر لتكوين ناشئة صالحة وال يمكن 

منهج  من المنظومة اإلسالمية وتفعيل قيمي سديد انطالقاً ، تحقيق كل هذا إال بترشيد أخالقي سليم 
 ة.األسريالقران الكريم و السنة النبوية حل لكل المشاكل 

 خاتمة:

ة  ال تتم  إال عن طريق إتباع المنهج النبوي الذي اتبعه األسريإن انجالء األزمة وحل المشاكل 
تطبيق التعاليم و الرسول صلى الله عليه وسلم وتوظيفه من أجل تطوير القدرات الشخصية والذهنية، 

النبوية في سلوكات المسلم مع نفسه ومع غيره،  وداخل أسرته،وصالح اإلنسان هو األداة الرئيسية 
لنظر في مسألة القيم ، فاوهو المقصد األعظم للشريعة اإلسالمية واإلستخالف األمن لتحقيق مفهوم

سترجاع مجدها وعزتها وأخالقها الموجهة لألسرة اليوم لتوفير أمنها المجتمعي واستقرارها النفسي وا
راجع إلى وعي ضمير الفرد وكيفية تحقيق منهج استخالفه في  نومعالجة خللها الذاتي والخارجي

المسلمة من  األسرةة ال تمثل النموذج الغربي المادي االستهالكي، بل منبثقة إلى أبياألرض برؤية ايج
 .نشأتهاالمفهوم القرآني فيه الحل لكل مشكالتها منذ بداية 

أن األسر في عصرنا الحاضر أصبحت ضحية تأثيرات داخلية بوفي الختام يمكننا القول 
وخارجية ؛لذا فنحن نحتاج إلى إعادة النظر في كل األنظمة والقطاعات السياسية 

جتماعية المنفصلة على القيمة، وإلى إعادة النظر في القيم والمبادئ التي تسود حياتنا، قتصاديةواإلواإل
إال من  خالل كفاحها  األسريفال يمكن لألسرة أن تحقق أمنها مع ضرورة تصحيح السلوك البشري؛ 

 ومواجهة ما يحيط بها من تيارات مختلفة  ورجوعها إلى المصدر الصافي النابع من القران الكريم
 والسنة النبوية . 

 التوصيات 
 ة بما يلي:األسريتوصي الباحثة الباحثين التربويين وكل المتدخلين في تأسيس وبناء المؤسسة 

 تفعيل مقتضيات اإليمان والعقيدة في الواقع. -
 أهميةوبناء عالقة قوية بين أفرادهاوإعطاء  األسرةدور  أهميةتفعيل المنظمات لإلستشعار ب -

 لألسرة وكياتها بما يمكنها ويساعدها على بناء عالقة قوية ومتماسكة بين أفرادها
 االضطالع والمتابعة و  تدبير وسائل التواصل مع األطفال -
 والقيام بالعمل المؤسساتي، وإنشاء مراكز لنشر ثقافة التأصيل لألسرةتدبير العالقات الزوجية  -
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 وغيره واإلخالص وعدم الغش والكذبألمانة والصدق القيم من االتربية على  -
 واالطمئنان النفسي األسري األمنلتوفير  األسرةبث روح القيم داخل   -
 دعم المدارس وتوجيهها لتربية طالبها على نشر القيم السامية ومكارم األخالق. -
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 األسري األمنالنصوص التشريعية الجزائرية ودورها في تحقيق 

 حمو فخار .د

 الجزائر /جامعة غرداية 

 ملخص:

: تعالى الله قال ؛ه اإلسالم عناية خاصةأوالً من أهم القضايا التي تهم اإلنسان، ولذلك  األمنالشعور ب
 ٍفـَْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهم ِمْن ُجوٍع وآَمنَـُهْم ِمْن َخْوف و [18، 11]القريش .

"من أصبح منكم معافًى في ، ويقول رسول الله [86]الحجر؛ ننيِ م آمِ اَل ا بسَ لوهَ خُ ادْ قال تعالى 
" وهذا الحديث الشريف يعدد ابحذافيره جسده آمنًا في سربه عنده قوت يومه فكأنّما حيزت له الدنيا

مستقرة  األسرةفكلما كانت ، األسري األمنوفي مقدمتها نجد الحقوق االجتماعية األساسية لإلنسان 
وآمنة انعكس هذا على أفرادها ثم على المجتمع وعلى هذا األساس حرصت جل الدول على سّن 

وذلك بتجريم كل سلوك من شأنه المساس بهذا  األسرينصوص من شأنها أن تساهم في االستقرار 
انون الحق؛ ومن خالل هذه المداخلة نحاول تتبع أهم النصوص التي استحدثها المشرع الجزائري في ق

وبعض النصوص األخرى ذات الصلة معتمدين في ذلك المنهج التحليلي الوصفي الذي نراه  األسرة
 األسري األمنمناسبا لطبيعة هذا الموضوع، وهنا نتساءل: ما هو موقف المشرع الجزائري من مسألة 

 وهل النصوص التي استحدثها كافية لتحقيق هذا الغرض؟

 مقدمة:

باهتمام خاص في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، باعتبارها الخلية األساسية في المجتمع  األسرةحظيت 
واللبنة األساسية لتطوره وتماسكه وصالحه، وعلى هذا األساس حرصت التشريعات على إرساء قواعد خاصَّة 

وهذا حفاظا على قيامها وتماسكها  ،الذين تجمع بينهم صلة الزوجيَّة والقرابة األسرةلتنظيم العالقات بين أفراد 
 من األفعال التي تمس بكيانها واستقرارها. األسرةوتقرير أحكام لحماية 

؟ وكيف تعامل معها؟ وهل النصوص األسري األمنغير أننا نتساءل عن موقف المشرع الجزائري من مسألة 
 التي جاء بها واآلليات التي استحدثها كافية لتحقيق هذا المطلب؟   

إلجابة عن هذه اإلشكالية وما تفرع عنها من تساؤالت رأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثالثة محاور؛  ول
 كاآلتي: 
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 : في ضبط المفاهيم.األولالمحور 

 بموجب قانون األحوال الشخصية. األسرةالمحور الثاني: صور حماية 

 بموجب قانون العقوبات. األسرةالمحور الثالث: حماية  

 اعتمدنا المنهج التحليلي الوصفي المناسب لطبيعة هذا الموضوع.وقد 
 .األسرةأما الثاني في مصطلح  األمنفي  األولأما فيما يتصل بمصطلحات الدراسة فيتمثل 

 وقد خلصت هذه الدراسة إلى التوصية اآلتية:

مشرع الّتدخل مرة المتأمل في النصوص التشريعية الجزائرية ذات الصلة يجد ثمة فراغات تقتضي على ال
 األسرةمن قانون  02أخرى لمعالجة هذا الموضوع نذكر منها ما يتعلق بتوثيق عقد الزواج فنص المادة 

الحالي خاٍل من عنصر الجزاء أو الّردع مّما يشجع بعض األشخاص على التمرد أو التحايل عند إبرام 
ت الرسمية في حين تقييد مثل هذه عقد الزواج فهم يلجؤون إلى العقد العرفي بعيدا عن اإلجراءا

 التصرفات فيه مصلحة لألسرة بوجه عام وحقوق األطفال بوجه خاص.

 وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من المراجع أهمها:

 والعقوبات الجزائري. األسرةقانون  -

، 11مصر، طموسوعة التربية العملية للطفل، دار السالم، القاهرة، ش، هداية الله أحمد الشا -
 .م9112

ن لوزراء يالمؤتمر اإلسالمي الثاني والثالثاتفاقية بين الدول األطراف المصادق عليها في  -
الموافق  9111 جوان 11إلى  92اليمن، خالل الفترة من -الخارجية المنعقد في صنعاء

 .0896 ىاألول ىجماد 91إلى  90

 : في ضبط المفاهيم األولالمحور 

بالرجوع إلى عنوان هذه المداخلة نجد ثمة مصطلحين يتوجب الوقوف عند مدلولهما ليتسنى لنا 
 .األمن، األسرةالغوص في هذه الدراسة عن بينة، وهما: 

 :األسرة .1
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هي الخلية األساسية للمجتمع  األسرة» على: 1الجزائري المعدل األسرةعرفت المادة الثانية من قانون 
 .«بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة وتتكون من أشخاص تجمع

... »هي أول بيئة يتلقى فيها الناشئ التربية، وفي هذا يقول الشيخ أحمد الخليلي:  األسرةال شك أن 
والعناية بهذه المؤسسة في حقيقته عناية بمستقبل األمة، ألن مستقبل األمة معقود بحالة ناشئتها، 

 . 2«وصالح واستقامة وبّر وإيمان، يكون هذا المستقبل سعيدافبقدر ما تكون هذه الناشئة على خير 

هو السبب في رسوب  األسريأّكدت إحدى الدراسات أن عدم االستقرار  األسريوإبرازا لدور الوسط  
األطفال وتدّني مستواهم العلمي، كما أثبتت دراسات أخرى أن هناك عالقة طردية بين التفّكك 

 .3لدية من جانب وبين تعرض األبناء لالنحراف من جانب آخروأسلوب المعاملة الوا األسري

 :األمن .2

 لبعضهما األفراد خيانة بعدم بينهم، والمحبة الثقة وإشاعة بالطمأنينة، الجماعة أو الفرد شعور هو
 الجسدية متطلباتهم وتلبية وعيشهم، استقرارهم يهدد ما كل بإزالة الفساد، على والقضاء لبعض،

 .وأمان بسالم الحياة في االستمرار على قدرتهم لضمان والنفسية؛

منع األشخاص من االعتداء على حقوق بعضهم البعض بموجب لوتأتي الحماية في القانون كآلية    
، فالحماية بهذا المعنى تختلف من نوع آلخر تبعا الختالف طبيعة الحقوق ةأحكام قواعد قانوني

 .4المدنيَّة أو الجنائيَّة أو غيرها المحمية، فقد تكون الحماية متعلقة بالحقوق

 بموجب قانون األحوال الشخصية األسرةالمحور الثاني: صور حماية 

ويأتي في مقدمتها  ،األسرةت بنظام القوانين الجزائرية على غرار التشريعات الوضعية المقارنة اهتمَّ  إنَّ 
 .«تحظى بحماية الدولة والمجتمع األسرة»منه على  69الذي نّص في المادَّة ،5الدستور

                                                           
 .96/19/9111المؤرخ في  19-11األمر رقم  00-28. قانون األسرة الجزائري؛ رقم 1
 .919، ص 10الجهضمي، ج .من معالم الفكر التربوي عند الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، زايد بن سليمان 2
 .001. موسوعة التربية العملية للطفل، هداية الله أحمد الشاش، ص3
 .02، مصطفى الناير المنزول، ص -دراسة مقارنة-. الحماية القانونية للحقوق الفنية واألدبية في السودان 4
؛ المتضمن التعديل 9106مارس  16 الموافق 0816جمادى األولى  96مؤرخ في  10-06. الدستور الجزائري؛ قانون رقم 5

 الجديد.
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منذ 1الميثاق الوطنيمن قبل المشرع الجزائري ليس جديدا فهو مجسد في  األسرةوهذا االهتمام ب   
ى التي تعدهم لالندماج في األولتمثل بالنسبة إلى األطفال المدرسة  األسرةعلى أن فجر االستقالل 

 المجتمع.

 والذي يهدف إلى تحقيق المقاصد اآلتية: 2موهو ما أكده عهد حقوق الطفل في اإلسال

وتعزيز مكانتها، وتقديم الّدعم الالزم لها للحيلولة دون ترّدي أوضاعها االقتصادية أو  األسرةرعايُة »
االجتماعية أو الّصحّية، وتأهيُل الّزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية األطفال ونمائهم بدنّيا 

 منه: 12من الماّدة  10وقد جاء في البند  «ونفسّيا وسلوكّيا

من عوامل الّضعف واالنحالل، وتعمل على توفير الّرعاية ألفرادها  األسرةتحمي الّدوُل األطراُف، »
 «واألخذ بأسباب الّتماسك والّتوازن بقدر اإلمكانيات المتاحة...

وقانون الحالة المدنية قد  سرةاألوبالرجوع إلى النصوص التشريعية ذات الصلة نجد كال من قانون     
شروط الزواج  األولفعالج  األسرةتضمن كل واحد منها االهتمام بجانب خاص من جوانب بناء 

د وتنظيمها في سجالت خاصة األوالً هما، وعالج الثاني ضبط الحالة المدنية لألزواج و آثار والطالق و 
 بها.

 األسري األمنومن أجل إبراز أكثر لدور المشرع الجزائري رأينا تتبع بعض النصوص التي لها عالقة ب  
 على النحو الذي سنبّينه.

 جرائية إلبرام عقد الزواجالشروط الشكلية واإل .1

من ضرورة توفر عنصر الرضى في كل من  األسرةإلى جانب ما نّصت عليه المادة التاسعة من قانون 
 دانلي الزوجة وشاهالزوجين أضاف بعض الشروط التي استوجبها المشرع لصحة هذا العقدوهي: و 

 ق.وصدا

تلك الضوابط القانونية التي فرضها القانون إلبرام عقد الزواج من  فيقصد بها لشروط الشكليةأما ا
ي تحديد الجهات الرسمية الموكل لها قانونا إبرام عقد الناحية القانونية وهي على العموم تتلخص ف

الزواج عالوة على الشروط الشكلية األخرى ومنه على الخصوص تقديم شهادة طبية قبل الزواج 
 والحصول على الترخيص المسبق في حالة تزويج القصر وحالة التعدد في الزواج.

                                                           
 . هذا الميثاق كان يعادل الدستور في عهد نظام الحزب الواحد في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.1
 اليمن، خالل-. اتفاقية بين الدول األطراف المصادق عليها في المؤتمر اإلسالمي الثاني والثالثين لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء2

 .0896جمادى األولى  91إلى  90الموافق  9111جوان  11إلى  92الفترة من 
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 د:األوالا النفقة على الزوجة و  .2

 الطعام والكساء والعالج وغيره من ضروريات الحياة.يصرف الزوج على زوجته 

 :مشروعيتها دليل*

 [12]الطالق؛﴾َسَعِته.. ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُينِفقتعالى:﴿ الله قال: الكتاب من: أوالً  -

 َوَلُهنَّ َعَلْيُكْم ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ ..."الوداع حجة في والسالم الصالة عليه قوله: السنة من: ثانيا -
 .1"...بِاْلَمْعُروفِ 

تجب نفقة الزوجة على »الجزائري  األسرةمن قانون  68ثالثا: من القانون: جاء في نص المادة  -
 «من هذا القانون 21و 62و 62زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 

  . الصلح بين الزوجين:1

من التفكك والتصدع،أوجد نصا من خالله ألزم القاضي  رةاألسسعيا من المشرع الجزائري لحماية 
حينما يتقدم كل من الزوج والزوجة لفك الرابطة الزوجية يتدخل بموجب سلطته إليجاد الحل المناسب 
وإرجاع الزوجين إلى بيت الزوجية وإذا استحال األمر ففي مثل هذه الحالة أجاز له القانون تقرير حكم 

من  82المادة نصت د، حيث أوالً ين للتكفل بأبنائهم القصر إن كان بينهما الطالق مع إرشاد الزوج
القاضي دون أن تتجاوز  يجريهاصلح تأوالً محعدة يثبت الطالق إال بحكم بعد  ال»على األسرةقانون 

 .«من تاريخ رفع الدعوى ثالثة أشهر(1)مدة 

المستطاع، سعيًا إلقناع الطرفين الصلح هو محاولة سابقة لدعوى الطالق يقوم بها القاضي بقدر و 
 يعتبر هذا اإلجراء إلزاميا.و  بالمصالحة أو تحقيق التسوية بالتراضي،

 بموجب قانون العقوبات األسرةالمحور الثالث: حماية 

الزواج هو » 19-11الجزائري المعدلة بموجب األمر رقم  األسرةمن قانون  18بناًء على ما جاء في المادَّة 
عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون 

رتب تيتم بالطريقة الصحيحة شرعا وقانونا ي ، وعليه فأي زواج«وإحصان الزوجين والمحافظة على األنساب
تساعا كلَّما ات واجباوتزداد هذه ال ،أي الزوج والزوجة ؛متبادلة بين طرفي الرابطة الزوجيَّة اجباتعليه حقوق وو 

                                                           
 .019، ص 19، ج0211. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي. رقم: 1
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تخلى عن االلتزامات الملقاة على عاتقه فسوف  اد، وعليه فإن أي أحد من الزوجين إذأوالً نتج عن هذا القران 
 .وبالتالي يؤثر على كيانها ونظامها ،لى اإلضرار بأفراد أسرتهإيؤدِّي حتما 

واآلداب العامة"  األسرةوبالرجوع إلى القسم الخامس من الفصل الثاني تحت عنوان "الجنايات والجنح ضد   
واستقرار  األمننجد العديد من األفعال جرمها المشرع ورّتب لها جزاء ال لشيء إال أنها تشكل خطرا على 

 يأتي. على الذي سنبيّنه فيما األسرة

 جرائم اإلهمال العائلي: .1
يشكل جريمة من الجرائم التي  ضررا األسرةتخلي أحد الزوجين عن واجب من واجباته نحو قد ينجم عن 

قانون العقوبات من  110و 111سماها المشرِّع جرائم اإلهمال العائلي والتي نّص عليها في المادَّتين 
 :المتضمنة في هاتين المادَّتين، وهي صور أربعالجرائم  هذه وتأخذ الجزائري،

 .األسرةمقر  ترك -
 .الزوجة عن التخلي -
 د.والً لأل المعنوي اإلهمال -
 ء.قضا المقررة الغذائية النفقة تسديد عدم -

 شهرين من بالحبساألسرة  مقر ترك جنحة مرتكب قانون العقوبات الجزائري من 111 المادَّة تعاقب
 المّتهم على الحكم يجوز ذلك على وعالوة دج، 911.111إلى 11.111من وبغرامة سنة إلى

على  سنوات خمس إلى األقل على سنة من وذلك الوطنيَّة، الحقوق من بالحرمان تكميلية بعقوبة
 قانون العقوبات الجزائري. من 119 للمادَّة األكثر وفقاً 

 ( كل من9( أشهر إلى سنتين )6يعاقب بالحبس من ستة )»على: 1مكرر 111كما نصت المادة 
 مارس على زوجته أي شكل من أشكال اإلكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية.

 «يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

ومدى تأثيرهم على شخصية أبنائهم فقد جّرم  األسرةوإيمانا من المشرِّع الجزائري بمكانة الوالدين في 
ة الطفل وأخالقه، وهذا ما تقضي به المادَّة  أي سلوك من شأنه أن يشكل خطرا على فقرة  111صحَّ

إلى  11.111يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من » قانون العقوبات الجزائري:من  11
ة  911.111 ده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو أوالً دج،أحد الوالدين الذي يعرض صحَّ

                                                           
 .9101ديسمبر  11المؤرخ في  02-01رقم  قانون العقوبات الجزائري؛. 1
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تهم أو يكون مثال سيئا لهم لالعتياد على السكر أو سوء السلوك خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معامل
بإسقاط سلطته  يأو بأن يهمل رعايتهم أو ال يقوم باإلشراف الضروري عليهم وذلك سواء كان قد قض

 «.األبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها

ن العقوبات الجزائري قانو من  110جاء في المادَّة  األسرةوفيما يتعلق بضمان الحق في النفقة ألفراد 
إلى  دج 11.111سنوات وبغرامة من ( 1)أشهر إلى ثالث  (6) يعاقب بالحبس من ستة»أنه: 

 ئياعن تقديم المبالغ المقررة قضا (9) شهرينالدج كّل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز 111.111
فروعه، وذلك رغم صدور  إلعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو

 .1...«حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم

 جريمة اقتحام حرمة منزل: .2

باهتمام كبير وبحماية مؤكدة في الشريعة اإلسالمية قبل أن تعرف المجتمعات الموطن  األسرةحظي منزل 
َر ب ُُيوتُِكْم َحتَّى َتْسَتأِْنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ب ُُيوتًا يَ ﴿حيث جاء قول الله تعالى:  َغي ْ

ُروَن ) ٌر َلُكْم لََعلَُّكْم َتذَكَّ ( فَِإْن َلْم َتِجُدوا فِيَها َأَحدًا َفال َتْدُخُلوَها َحتَّى يُ ْؤَذَن َلُكْم َوِإْن ِقيَل 96أَْهِلَها َذِلُكْم َخي ْ
 [.92، 96( ﴾]النور،92َلُكْم َواللَّهُ ِبَما تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم )َلُكْم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو أَزَْكى 

 األسرةلمصدر من مصادر حماية منزل  األولوبذلك يكون التشريع اإلسالمي قد وضع الحجر األساس 
 وضمان عدم المساس بحرمته ودفع االعتداء عليه.

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المنزل » 9106من دستور  86أما بالنسبة إلى الدستور فلقد ورد في المادة 
فال تفتيش إال بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية 

 «المختصة

كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم »منه على أن  921وتأكيدا لهذا نص قانون العقوبات في المادة 
 دج. 011.111إلى  91.111من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من منزل مواطن يعاقب بالحبس 

وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على األقل إلى عشر 
 «دج 011.111إلى  91.111سنوات على األكثر وبغرامة من 

                                                           
فبراير  06مؤرخة في  6، المتضمن ، الجريدة الرسمية عدد 9108فبراير  18ممضي في  10-08الجزائري؛رقم  . قانون العقوبات1

 .0266يونيو سنة  2الموافق  0126صفر عام  02المؤرخ في  016-66، يعدل ويتمم األمر رقم 18، الصفحة 9108
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أما في قانون اإلجراءات الجزائية هو اآلخر تضمن نصا يقرر حماية المسكن من أي اعتداء حتى ولو كان   
منه على أنه إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي  29بغرض التحقيق في الجريمة فنصت المادة 

مواد الجنايات أن يقوم بتفتيش ، غير أنه يجوز له وحده في 86إلى  81التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 
 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه. 86مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 

 جرائم ترك األطفال والعاجزين: -3

إن من أهم الحقوق التي تضمنتها القوانين الجزائرية الوضعية حق الولد في االنتساب إلى والده، وحقه 
 92أمه مضافين إلى اسمه الشخصي وفقا لما ورد النص عليه في المادة في حمل لقبه واسمه، واسم 

وأحكام قانون الحالة المدنية، وحقه في أن  األسرةوما بعدها من قانون  80من القانون المدني والمادة 
يتولى كفالته أبواه طوال مدة صغره وحاجته إليهما، وأن يسهرا منفردين أو مجتمعين على رعايته 
وتعليمه، وعلى حمايته من كل ما يضره أو يلحق به األذى وال سيما األذى الذي يكون مصدره األبوان 

 لتعذيب والقتل.أنفسهما مثل: الترك والتسيب والضرب وا

ة من شأنها حماية الولد الصغير من كل أبيوفي هذا اإلطار جاء قانون العقوبات ووضع قواعد عق
تعسف ومن كل جور أو اعتداء سواء على خلقه أو جسمه، ومن شأنهما أيضا أن تعاقب أحد 

، فورد النص ده بالجزاء المناسب، وذلك في حالتينأوالً الوالدين الذي يتعمد االعتداء على حقوق 
المتعلقة بترك طفل أو عاجز غير قادر على حماية نفسه بسبب  108ى منهما في المادة األولعلى 

 حالته البدنية أو العقلية أو تعريضه أو حمل الغير على تعريضه للخطر في مكان خال من الناس.

ا بترك طفل عاجز غير من قانون العقوبات وتتعلق أيض 106وورد النص على الحالة الثانية في المادة 
قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو تعريضه أو حمل الغير على تعريضه للخطر 

 لكن في مكان غير خال من الناس.

ومن  األسرةهذا فيما يخص الوقائع الجرمية من حيث كونها وقائع مادية تشكل اعتداء على نظام 
 ألم كما يمكن أن يقوم بها غيرهما من الناس.حيث يمكن أن يقوم بها األب أو ا

قد تضمنتا كل  106-108أما فيما يخص العقوبة فإن األمر يختلف حيث أنه إذا كانت المادتان 
العناصر المكونة للجريمة وتضمنتا كل أنواع تلك الحاالت التي يمكن أن تنتج عن فعل ترك الولد 

ناس، وتضمنتا كل أنواع العقوبات األساسية المقررة وتعريضه للخطر في مكان خال أو غير خال من ال
قد نصت كل  106-101قانونا لكل نتيجة من نتائج فعل الترك والتعريض للخطر، فإن المادتين 

واحدة منهما على عقوبات مشددة كلما كان الفاعل أو المتهم أو مرتكب الجريمة من أصول الولد أو 
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ر، وحسبما إذا كان مكان الترك أو التعريض للخطر مكانا خاليا العاجز أو المتروكين أو المعرضين للخط
 من الناس أو غير خال منهم.

  جريمة اختطاف األطفال: .3
في ظل األرقام الهائلة التى تسجل يوميا لجرائم خطف األطفال، ومع زيادة أرقامها تصدت 

ين أعضاء إلى التشريعات الجزائرية لها، وشددت العقوبة، خصوصاا مع تعدد أسبابها بين ب
اعتداء جنسي، إلى خطف للحصول على الفدية. ويمكن الرجوع في ذلك إلى الفصل الثاني 

(، حيث تنوعت العقوبة ما بين الغرامة الكبيرة 326من قانون العقوبات الجزائري. والمادة )
 إلى الحبس. 

يعاقب بالحبس من شهر »: نجدها نصَّت على قانون العقوبات الجزائريمن  192بالرجوع إلى نّص المادَّة و 
دج األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم بتسليم قاصر 111011.إلى  91.111إلى سنة وبغرامة من 

قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، 
ن وكلت إليه حضانته  و من األماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك أوكذلك كّل من خطفه ممَّ

 .األماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتَّى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف

 «.وتزاد عقوبة الحبس إلى ثالث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة األبوية عن الجاني 

 جريمة الخيانة الزوجية: .1
ة إلى الزوجين أو إلى أحدهما من أخطر الجرائم المدمرة للحياة الزوجية تعتبر جريمة الزنى المنسوب

وتعرف بأنها فعل جنسي غير شرعي يقع بين رجل وامرأة كالهما أو أحدهما  األسرةوالمهدمة لبناء نظام 
 متزوج شرعيا وقانونيا وبناء على رغبتهما المشتركة واستنادا إلى رضائهما المتبادل دون غش أو إكراه.

من قانون العقوبات قبل تعديلها على أن يقضى  112ى من المادة األوللقد ورد النص في الفقرة و 
بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة يثبت ارتكابها لجريمة الزنى؛ وورد النص في الفقرة 

كان النص   الثالثة على أن يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنى بالحبس من سنة إلى سنتين، وقد
 يعاقب الزوج بنصف عقوبة الزوجة أي بالحبس من ستة أشهر إلى سنة. 0229السابق قبل تعديله سنة 

فإنها قد أصبحت تنص في الفقرتين الثانية والثالثة  0229سنة  8-29أما بتعديلها بموجب القانون رقم 
علم أنها متزوجة ويعاقب الزوج تطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنى مع امرأة ي»على أن 

 .«الذي يرتكب جريمة الزنى بالحبس من سنة إلى سنتين، وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته
ال تتخذ إجراءات المتابعة إال بناء »على  112ومن جهة أخرى ورد النص في الفقرة األخيرة من المادة 

 .«لكل متابعةعلى شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا األخير يضع حدا 
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الدليل الذي يقبل إلثبات ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة »على أن  180كما نصت المادة 
يقوم إما بناء على محضر قضائي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية عن حالة تلبس، وإما بإقرار  112

 .«وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم، وإما بإقرار قضائي

 مة:خات

 األمنمن خالل ما تقدم بيانه في هذه الورقة البحثية اتضح لنا موقف المشرع الجزائري من مسألة 
وذلك من خالل النصوص التي سّنها منذ لحظة إبرام عقد الزواج وما قد يرتّبه من حقوق  األسري

 والتزامات حيث جّرم كل سلوك من شأنه المساس أو النيل من هذه المؤسسة.

غير أن المتأمل لمثل هذه النصوص يجد ثمة فراغات تقتضي على المشرع الّتدخل مرة أخرى    
 األسرةمن قانون  02لمعالجة هذا الموضوع نذكر منها ما يتعلق بتوثيق عقد الزواج فنص المادة 

برام الحالي خاٍل من عنصر الجزاء أو الّردع مّما يشجع بعض األشخاص على التمرد أو التحايل عند إ
عقد الزواج فهم يلجؤون إلى العقد العرفي بعيدا عن اإلجراءات الرسمية في حين تقييد مثل هذه 

 التصرفات فيه مصلحة لألسرة بوجه عام وحقوق األطفال بوجه خاص.

 المراجع

داود،  أبي، سنن أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي -
 . 19بيروت ج-المكتبةالعصرية،صيدا

 .08ه،ج 0808 دار صادر، بيروت، ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب -

من معالم الفكر التربوي عند الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، مسقط، عمان،  ،زايد بن سليمان الجهضمي -
 .0م، ج9111، 9ط 

، مجلة -دراسة مقارنة-ية للحقوق الفنية واألدبية في السودان مصطفى الناير المنزول، الحماية القانون -
 م.9116الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد التاسع، فبراير 

 .م9112، 11موسوعة التربية العملية للطفل، دار السالم، القاهرة، مصر، طش،هداية الله أحمد الشا -

ن لوزراء الخارجية المنعقد ياإلسالمي الثاني والثالثالمؤتمر اتفاقية بين الدول األطراف المصادق عليها في  -
 ىاألول ىجماد 91إلى  90الموافق  9111 جوان 11إلى  92اليمن، خالل الفترة من -في صنعاء

0896. 

 9106مارس  16الموافق  0816ى األولجمادى  96مؤرخ في  10-06الدستور الجزائري؛ قانون رقم  -
 المتضمن التعديل الجديد.
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 ، المعدل والمتمم.96/19/9111المؤرخ في  19-11األمر رقم  00-28؛ رقم الجزائري األسرةقانون  -

يونيو سنة  2الموافق  0126صفر عام  02المؤرخ في ،016-66األمر رقم الجزائري؛ قانون العقوبات -
 ، المعدل والمتمم.0266
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 جهود رجال اإلصالح والتجديد في مواجهة تحديات الطالق

 سعاد رحلي ذ.سليمان قوراري/ د .أ
 أدرار/ الجزائر - جامعة أحمد دراية

 
وتعّددت فيها اآلراء المتشّددة  القيل والقالفيها  كثرالطالق والتي   ينطلق البحث من إشكالية

،بل لمجرد آراء من فقه عميق للقرآن والسنة الصحيحةدون سند أو برهان  والتفسيرات التقليدية
 اليوم ، أسر عاشوا في سياقات حضارية وظروف اجتماعية تختلف عما هي عليه فقهاءواجتهادات ل

وقد هيمنت تلك اآلراء واالجتهادات حول موضوع الطالق على المجتمعات العربية واإلسالمية قرونا 
طويلة، مما تسّبب عنه تراجع خطير لألسرة ودورها في تماسك وتطور المجتمع قرونا طويلة وتسببت 

الفقهية البعيدة عن المنهج القرآني في تقهقر الدور الحضاري لألمة اإلسالمية، واستمر  تلك اآلراء
حال األمة في تدهور، حتى مطلع عصر النهضة الحديثة وإشراقاتها الكبرى مع السيدين الفاضلين 
المجددين المصلحين جمال الدين األفغاني وتلميذه محمد عبده، اللذين زرعا الوعي والثقة وعلو 

لهمة في نفوس جيل النهضة، عن طريق الدروس والمقاالت الصحفية وعقد االجتماعات والندوات ا
وتأسيس المشروعات النافعة، وتشبع بآرائهما اإلصالحية ثّلة من المفكرين المصلحين، منهم هذا 

هر الحداد قاسم أمين والطاالثالثي البارز في سماء الثقافة العربية والفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر)
(، حيث يتمحور البحث حول نظراتهم المضيئة لمشكلة الطالق وكيف حاولوا تجفيف ومحمد الغزالي

 منابع انتشاره في المجتمع.
من النظرات المهمة في قضايا المرأة عند المصلحين ولقد بّينا من خالل هذه الدراسة أن  

، السيما  في  األسرةالتي تتصل بشؤون تلك ، المجددين قاسم أمين والطاهر الحداد ومحمد الغزالي
من خاللها وهم ال يدرون في تشتيت  تسّببواعتد بها الفقهاء و ارفض العديد من أشكال الطالق التي 

لنصوص  ماستقرائهخالل من ومن رحم هذا الهم انطلق المصلحون الثالثة آالف األسر  البريئة، 
النية في مسألة  أهميةعلى قيمة و  وأكدواللضرورة القصوى، أّن الطالق مباح يبّينون للناس الشريعة الغراء 

الطالق وارتباط هذه األخيرة ببنية المجتمع ككل، وأّن عدم أخذها في الحسبان يؤدي إلى تفكك 
 .أوصاله وتقطع أسباب قوته وتماسك بنيانه، وهو ما يتنافى والحكم التي شرع ألجلها النكاح

ال يُلجأ إليه إال للضرورة الذي لذي هو آخر العالج، الطالق بمثابة الكي اوالخالصة أن 
القصوى، التي تستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية، وذلك وفق آليات وضوابط صارمة ال يتأّتى معها 
ممارسة هذا الحق إال في أضيق الحدود، ولمن حقيقة صارت حياته الزوجية جحيما ال يطاق، وربما 
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، ومن األفكار عواقب ونتائج كارثية ال يعلم مداها إال الحق سبحانه وتعالى إلىيؤدي مواصلة مسارها 
فضائل وجود الهيئات القضائية ومحاكم األحوال  التي طرحوها بكل جرأة وشجاعة أدبية حديثهم عن

وحقوق المرأة من الضياع أمام تعسف الرجال أو العادات  األسرةالشخصية وأهميتها في حماية كيان 
المعالجة مثالو  الغزاليمحمد يستطيع القارئ لكتب اإلمام . و البالية التي ال تنصف عالم المرأة والتقاليد

رفض الطالق  حيثبشكل خاص، كيف أّن الرجل كان متأسيا باألئمة الكبار   األسرةلبعض قضايا 
ق البدعي جّر البدعي أسوة بابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم تقريبا، ألن االعتراف بشرعية الطال

الويالت على العائالت حيث انهدم بنيانها وتصّدعت عالقاتها وتقطّعت أوصالها بسبب مجموعة من 
في كتابه  قال رحمه الله وجعل الجنة مثواه . وفي هذا المنحىالفقهاء انتصروا لوقوع الطالق البدعي

رشد واالستقامة لألسرة المسلمة، ولي إنّني أريد ال «قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةالنفيس 
ولغيري أن نلقي نظرة فاحصة على أحكام الطالق، ولن نجيء بشيء من عندنا، ولكننا نختار من 

د ومستقبلهم .. وأعرف األوالً أقوال الفقهاء أدناها إلى الكتاب والسنة، وأغيرها على مصلحة الوالدين و 
ورضا هؤالء أو سخطهم ال !الق البدعي مكانته العمليةأّن هناك من يحمرُّ وجهه غضًبا كي تبقى للط

وقد خلص البحث إلى أن .«واآلخر  بتعاليم اإلسالم ومصلحة المسلمين األوليعنيني. إن اهتمامي 
إصالح قوانين األحوال الشخصية خطوة مهمة ال مفّر منها للشعوب اإلسالمية إذا أرادت إصالح 

تأّتى ذلك إال في ظّل فكر وحدوي منفتح على شتى المذاهب حاضرها، وتهيئة بناء مستقبلها، وال ي
 .اإلسالمية واالجتهادات المعاصرة، التي تقترح القوانين وفق رؤية مقاصدية حكيمة

 
 1مشكلة الطالق عند قاسم أمين: أوالا 

يعد قاسم أمين من أساطين النهضة العربية الحديثة، ومن الذين رفعوا أصواتهم عالية خفاقة من 
أجل تحرير العقل العربي من العادات والتقاليد الرجعية البالية، ولكشف التأويالت والتفسيرات السيئة 

أمين )تحرير والمشينة للدين اإلسالمي الحنيف، ويحاول د/ مصطفى ماضي وهو يقدم لرسالة قاسم 
في هذا «المرأة( أن يضعنا في السياق واإلطار الحضاري ألفكاره الجريئة والنّيرة والمضيئة، فيقول: 

العصر الذي عاش فيه قاسم أمين، عصر االستبداد وهيمنة الفكر الغيبي، ظهرت األفكار الكبرى 
لى السفور وإلى تحرير المرأة من المنادية بفصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية واألفكار الداعية إ

                                                           
م(  قاسم بن محمد أمين المصري: كاتب باحث، اشتهر بمناصرته للمرأة  0212 - 0261ه  =  0196 - 0962قاِسم أَِمين ) 1

ودفاعه عن حريتها. كردي األصل. ولد ببلدة " طره " بمصر. وانتقل مع أبيه " الضابط أمير أالي محمد بك أمين " إلى اإلسكندرية، 
فكان وكيال للنائب العمومي  0221أكمل دراسة الحقوق في " مونبلييه " بفرنسة. وعاد إلى مصر سنة فنشأ وتعلم بها، ثم بالقاهرة. و 

ط " وكان  -ط " و " المرأة الجديدة  -بالمحكمة المختلطة. فمستشارا بمحكمة االستئناف. وتوفي بالقاهرة. له " تحرير المرأة 
ط " من   -بك أمين " وألحمد خاكي رسالة في سيرته سماها "قاسم أمين لصدورهما دوّي. ونشر له كتاب ثالث سمي " كلمات قاسم 

 .028، ص 1كتاب األعالم لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ج
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سلطة المجتمع الرجولي، الرجولي في أفكاره وفي عالقاته االجتماعية وحتى في سلوكياته اليومية، وهذا 
. ومن ثم فال بد من القراءة المتأنية والموضوعية 1«النوع من المجتمع هو بطبيعته ال ديمقراطي

 النقد االستعجاليفي أفكار الرجل حتى ال نقع والفاحصة في ظل مالبسات العصر الذي ظهرت فيه 
 .البعيد عن الموضوعية

وحقيقة فقاسم أمين بكل موضوعية نابعة من التأمل في مؤلفاته بكل رويّة، ما جاء ليخرج المرأة 
من تعاليم اإلسالم كما يزعم خصومه إما جهال بسياقات كتاباته، وإما لما ترّسخ في عقولهم من أفكار  

القيود التي سعى «ذ والرد، وإما تعصبا وعنادا وحفظا للمكاسب والمناصب، ذلك ألن قابلة لألخ
فاإلسالم     بكل المقاييس وباعتراف الجميع  !قاسم أمين إلى تحرير المرأة منها لم تكن قيودا إسالمية 

. ولكن لألسف 2«    هو الذي ارتاد ميدان تحرير المرأة من األغالل التي كبلتها عبر تاريخ طويل .. 
أعداء التنوير  والعقالنية من أدعياء التدين المغشوش يسعون لقلب وتشويه الحقائق، وضرب جهود 
الرجال الكبارأمثال قاسم أمين وزمالئه لغايات أيديولوجية، تسعى لعرقلة كل جهود تحديث المجتمعات 

وفق  تلك التي تؤّوللسقيمة أو المرويات ابعيدا عن محيط وبيئة اإلسالمية وفق هدي الكتاب العزيز، 
 رؤية ضّيقة تعصبية.

 أهم األفكار التي طرحها قاسم أمين حول الطالق:

انطلق قاسم أمين من استقرائه لنصوص الشريعة الغراء أّن الطالق مباح للضرورة القصوى، وهو ما 
النية في مسألة الطالق وارتباط هذه  أهميةيتفق فيه مع رفقائه المصلحين، وأكد أيضا على قيمة و 

األخيرة ببنية المجتمع ككل، وأّن عدم أخذها في الحسبان يؤدي إلى تفكك أوصاله وتقطع أسباب 
قوته وتماسك بنيانه، وهو ما يتنافى والحكم التي شرع ألجلها النكاح، ويالحظ قاسم أمين على أتباع 

الطالق بصور وأشكال تتنافى وروح التشريع  المذاهب الفقهية المقررة مدى توسعهم في إيقاع
 .3اإلسالمي الحكيم

وبعد استعراض قاسم أمين لجملة اآلراء والتحليالت الفقهية المعروفة لمسألة الطالق وما يقع به وما 
ال يقع، ومدى تيسير أو تعسير الفتاوى الفقهية القديمة أو الحديثةحول هذه النقطة الحساسة، يصل 

نحسبها تترجم بصدق فكره التجديدي والتنويري، حيث قال رحمه الله وأجزل  إلى خالصة وافية

                                                           
م، 0222تحرير المرأة، قاسم أمين، تقديم، مصطفى ماضي، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر،  1

 I×ص
 .00م .  ص: 9116ه   ، 0896قاسم أمين األعمال الكاملة : محمد عمارة . دار الشروق . القاهرة ، الطبعة الثالثة ،  2
اسم أمين، تقديم، مصطفى ماضي، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، ينظر، تحرير المرأة، ق 3

 وما بعدها. 086م، ص0222
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 نعم صريحة. كانت  مهما بها، التلفظ لمجرَّد بكلمة، يقع الطالق أن ال يمكنني أن أفهم  «مثوبته:
 أو إرادة ظهور من مركَّباا  لوجدناه عقد أي حلَّلنا لو إذ األلفاظ، عن تستغني ال الشرعية األمثال إن

 ولذلك بالكتابة، أو شفهياا  صدرت ألفاظ من عليهما أو عليها االستدالل حصل إرادتين مطابقة
 األعمال في إليه االلتفات يجب ال اللفظ أن مرادنا وإنما األلفاظ، عن ستغناءاال الغرض فليس

 هو إنما الطالق أن يفهم أن يجب أن ذلك من النية.فينتج على دليالا  كونه  جهة من إال الشرعية
 في واضحة وإرادة الزوج، عند حقيقية نية وجود حتماا  يفرض وهذا الزواج، قيد رفع به يقصد عمل

 الطالق أن كتبهم  في به وصرحوا الفقهاء فهمه كما  يفهم أن ال زوجته، من االنفصال يريد إنما أنه
 .1«ق( . ا . ل . )ط بحروف التلفظ هو

وقد أّكد هذه المعاني بعد وفاة قاسم أمين من جاء بعده من العلماء المصلحين كاألستاذ الدكتور 
ي الدين والحياة، وبعد أن صّدر إحدى أحمد الشرباصي الذي تعرض لمشكلة الطالق في يسألونك ف

أبغض الحالل عند الله الطالق" و حديّث لعن  «فتاواه بحديثين للرسول صلى الله عليه وسلم وهما: 
ونستفيد من هذا أّن الطالق أشبه بالدواء الذي يستعمل « الله كل مطالق مذواق" ، قال ما نّصه:

رأى نفسه مضطرا على تطليق زوجته وعزم على ذلك،  ذاعند الحاجة، واألصل في اإلسالم أّن الزوج إ
طلقها وذكر كلمة الطالق وبذلك تفترق عنه زوجته. وأما الجاري بين المسلمين اآلن في الحلف 
الكثير بالطالق، وإدخال يمين الطالق في المعامالت وفي تأكيد األخبار وفي حٍث على عمل بعض 

ي اإلسالم في شيء، ألنه إدخال الطالق في غير بابه، األشياء، أو ترك بعضها اآلخر، فليس من هد
ومن الواجب على المسلمين أن يقلعوا عن هذه العادة السّيئة، وأن يجعلوا يمين الطالق مقصورة على 

. وبهذا الصنيع نضع حصنا 2«حالة التصميم والعزم على فسخ الرابطة الزوجية عند االضطرار لذلك
الق لعبة يتسلى بها بين الفينة واألخرى أو يجعل منه نزوة عابرة يظهر منيعا لكل من يريد أن يجعل الط

 من خاللها رجولته المزعومة أو ينّفس به عن رغباته الدفينة المكتومة. 
وينتقد قاسم أمين بحّسه وتوجهه التنويري التجديدي، أسلوب الفقهاء في عرض أحكام الشريعة 

والذي يطلع على كتبهم يندهش « حيث قال رحمه الله: اإلسالمية السيما ما تعلق بموضوع الطالق،
عندما يرى اشتغالهم بتأويل األلفاظ والتفنن في فهم معانيها في ذاتها بقطع النظر عن األشخاص 

الشرعي، ولهذا قصروا أبحاثهم على الكلمات والحروف وامتألت  األثروعندهم متى ذكر اللفظ ثم 
لق وأنت مطلقة وعلي الطالق وطلقت رجلك أو رأسك أو الكتب باالشتغال بفهم طلقتك وأنت طا

                                                           
 .016المرجع نفسه، ص1
 .916، ص9يسألونك في الدين والحياة، د/ أحمد الشرباصي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج 2
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عرقك وما أشبه ذلك. وصارت المسألة مسألة بحث في اللفظ والتركيب ربما كان مفيدا للغة والنحو 
 . 1«ولكنه ال يفيد مطلقا علم الفقه بشيء

ورحم الله شيخ األزهر الفاضل حضرة اإلمام األكبر العالمة محمود شلتوت الذي كان مثاال للعالم 
الرباني الصادق المخلص لله في عمله حيث رفض عددا من أشكال الطالق التي أقحمها الناس في 

الله من أحد  ة من علم وال كتاب منير ، وفي هذا الصدد وردا على سؤال ورد إليه رحمهآثار دين الله بال 
إْن خرجِت بغيِر إْذِني، أو  "أن يقول الرجل لَزوجه: «السائلين حول الطالق المعلق، ، ومثاله كما يقول 

. وُحكمه أنه إْن كان يقصد َتْخِويَفَها ومنعها من الفعل، "كلَّْمِت الجارة، أو فعلِت كذا، فأنت طالق
من األسباب ما يجعله يقصد الطالق   كان وهو في نفسه يكره طالقها، وال يرغب فيه، وليس لديه 

أما إذا كان ُمْنَطِويًا على بُ ْغضها غير راغب في ِعْشَرتَِها .ذلك لْغًوا من القول ال أثَر له في الحياة الزوجية
  واتَّخذ التعليق ُمبررًا له في الطالق أمام الناس   فإنه يقع إذا خالفِت الزوجة، ويقع واحدًة رجعيًَّة ال غير 

لو كان بلْفظ الثالث أو الستين. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء من سلف األمة وخلفها، وبه أخذ و 
وإني أرى هنا أن عبارات الطالق الواردة في القرآن ال َتْصُدُق .قانون الَمحاكم الشرعية المعمول به اآلن

َز الطالَق وأوقعه بالفعل غير معلٍِّق له على شيء : فقوله   تعالى  : )الطالُق َمرَّتَاِن(. لغًة إال على من َنجَّ
من سورة البقرة(؛ وقوله: )وإذا  731من سورة البقرة(؛ وقوله: )فإْن طَلََّقَها(. )اآلية  772)اآلية: 

من سورة البقرة(. كل هذا ال يُفهم منه إال شيٌء واحد، هو إيقاع الطالق  730طَلَّقتم(. )اآلية: 
على فْعل غيره زوجة أو غيرها فإنه ال َيْصُدُق عليه أنه طلَّق، وفي الُعرف أما َمن علَّق الطالق .بالفعل

وإلى هذا الرأي ذهبت طائفٌة من الفقهاء،  .يُقال في مثله: إن المرأة مثال أوقعت الطالق على زوجها
د الحكم بين النوعين في الطالق المعلَّق لكان ُمَتَماِشًيا مع ُروح ا ع القانون، ووحَّ لشريعة في فلو توسَّ

 .2«وأرجو أن ينال ذلك حظّه من النظر تضييق دائرة الطالق

 
هو الذي ينتج من رحم معاناة المجتمع ومن المعايشة لكل مشاكل المواطنين  الفقه الحقيقي إنّ 

هو الذي يحقق مقاصد القرآن الكريم في حفظ  التي تبحث عن الحلول الناجعة ضمانا لسعادة الدارينو 
النحالل والتمّزق واالندثار، ويحرر اإلنسان من أية سلطة استعبادية تلغي وجوده من ا األسرةكيان 

وفاعليته في الوجود، إضافة إلى أن هذه النقاشات في هذه التفريعات الفقهية إنما تمثل ترفا فكريا ال 
 يمكن أن يسمن أو يغني من جوع، وبمثل هذه المجادالت العقيمة فإن الحكام المستبدين ال يخشون

                                                           
 .012، 016السابق، صتحرير المرأة، موفم للنشر، المصدر  1
الفتاوى ، دراسة لمشكالت المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة، اإلمام األكبر محمود شلتوت، دار الشروق، بيروت والقاهرة،  2

 .111، 922م،ص 0221ه / 0811الطبعة الثانية عشرة 
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عاقبة ظلمهم واستبدادهم طالما أن الفقهاء يقضون زمنا طويال تدريسا وكتابة في شرح هذه األقوال التي 
 ما أنزل الله بها من سلطان.

وتنقية للساحة الفقهية من تلك الفتاوى المتشّددة في مسائل الطالق يتقّدم قاسم أمين باقتراح وجيه 
لو ترك فقهاؤنا االشتغال باأللفاظ وبحثوا في مآخذ و « ألمثال هؤالء الفقهاء المتشددين قائال:

األحكام التي يقررونها وعرفوا تاريخها وأسبابها وقارنوا المذاهب بعضها ببعض وانتقدوها وبالجملة 
اشتغلوا بعلم الفقه الحقيقي لتبّين لهم أّن الّطالق ال يكون طالقا إال إذا كان مصحوبا بنية االنفصال 

أمين من مصادره التي اعتمد عليها بأثر مروي عن اإلمام علي كرم الله وجهه .واستشهد قاسم 1«
. 2«من فرق بين المرء وزوجه بطالق الغضب أو اللجاج فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة «مرفوعا:

اء ذلك ألّن فلسفة اإلسالم الحقيقي قائمة على جمع القلوب وتأليفها ال على المسارعة إلى تفريقها بن
 على كلمة قيلت تحت ضغوط نفسية قاسية ال يعلم مداها إال رب العالمين. 

وتحّدث قاسم أمين رحمه الله تعالى على حاالت عديدة من واقع المجتمعات اإلسالمية تكون 
المرأة ضحية للطالق الذي ال تعلم عنه شيئا وال عن مالبساته وظروفه، فهو يصنع بعيدا عن عينها، أو 

رة لسماعه ولكن في ظروف نفسية غير طبيعية يمر عليها الرجل ودون أن يقصد قد تكون حاض
كل ذلك ويأخذه في عين   االنفصال الحقيقي عن الزوجة، ولكن الفقه التقليدي الجامد يعتبر

نراه واعتبارا لظروف العصر الذي عاش فيه قاسم أمين  .الطالق آثارويرتب عليه جميع الحسبان، 
. بل إّن قاسم أمين يقدم 3مية لألخذ بالمبدأ القرآني الخاص بالشهادة على الطالقيستنفر الجهود العل

مشروعا للحكومة ذات السلطة الفعلية التي بإمكانها نصرة التغيير والتجديد في إصالح األحوال 
الشخصية وفق مقاصد الكتاب العزيز، والمشروع يقوم على مجموعة من المبادئ الحكيمة: وهي 

ى : كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر أمام القاضي األولالمادة «مة: خمس مواد ها
الشرعي أو المأذون الذي يقيم في دائرة اختصاصه ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوجته. المادة 
الثانية: يجب على القاضي أو المأذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد في الكتاب والسنة مما يدل على أن 

ن له تبعة األمر الذي سيقدم عليه ويأمره أن يتروى مدة أسبوع. طالق ممقوت عند الله وينصحه ويبيّ ال
المادة الثالثة: إذا أصر الزوج بعد مضي األسبوع على نية الطالق فعلى القاضي أو المأذون أن يبعث 

أقارب ليصلحا حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة أو عدلين من األجانب إن لم يكن لهما 
بينهما. المادة الرابعة:  إذا لم ينجح الحكمان في اإلصالح بين الزوجين فعليهما أن يقدما تقريرا 

                                                           
 .012تحرير المرأة، موفم للنشر، المصدر السابق، ص 1
 012المصدر نفسه، ص 2
 .061، 012ينظر، المصدر نفسه ، ص 3
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للقاضي أو المأذون وعند ذلك يأذن القاضي أو المأذون للزوج في الطالق. المادة الخامسة: ال يصح 
 .1«بل إال بوثيقة رسميةالطالق إال إذا وقع أمام القاضي أو المأذون بحضور شاهدين وال يق

إّن قاسم أمين بصنيعه التنويري هذا قد أسهم مساهمة جبارة حفظها له التاريخ في سبيل النهوض 
على الرغم من هذا بعالم المرأة وانتشالها من ظلمات الجهل والقهر واالستبداد واالستعباد الذكوري، 

إما نتيجة لحقد لباحثين، إما تعصبا أو الحمالت المغرضة التي يشنها عليه بعض أشباه المفكرين وا
صنعته التقاليد واألعراف البالية الجامدة. ولكن العاقبة دائما للمتقين، فها هي أفكار قاسم أمين  دفين

قد آتت كثيرا من أكلها الطّيب، حينما نشاهد المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية ومدرجات 
ميذات والطالبات وهن يجتهدن في التحصيل العلمي جنبا إلى المعاهد والجامعات تضم ماليين التل

 . جنب مع أخيهن الرجل والشيء نفسه في مشاركتها في بناء اقتصاديات أوطانهن بكل فخر واعتزاز
 

 : 2الطاهر الحداد عندمشكلة الطالق ثانيا: 

الطالق بمثابة الكي الذي هو آخر العالج، عند المفكر التونسي الكبير الطاهر الحّداد، وال يُلجأ 
إليه إال للضرورة القصوى، التي تستحيل معها مواصلة العشرة الزوجية، وذلك وفق آليات وضوابط 

الزوجية  صارمة ال يتأّتى معها ممارسة هذا الحق إال في أضيق الحدود، ولمن حقيقة صارت حياته
جحيما ال يطاق، وربما يؤدي مواصلة مسارها إال عواقب ونتائج كارثية ال يعلم مداها إال الحق سبحانه 

ترك اإلسالم حق الطالق بيد الرجل  «وتعالى، وفي هذا الصدد قال الطاهر الحّداد رحمه الله تعالى 
من النصائح في االبتعاد عنه  كما هو ظاهر آيات القرآن و عليه جرى عمل القضاء بعد أن زوده بكثير

والترغيب في حسن المعاشرة كما تقدم بيانه في الفصول السالفة تقديرا منه لرجحان عقله الظاهر  هوذم
 .3«على المرأة

                                                           
 .069،  060المصدر نفسه، ص 1
اد )جاء في كتاب األعالم لألستاذ خير الدين الزركلي حول ترجمة األستاذ الطاهر الحّداد التونسي ما نّصه: ) 2  0111 - 0106الَحدَّ

ولد بها وتعلم في الزيتونة ودخل في الحزب  م( الطاهر الحداد التونسي: من طالئع النهضة الحديثة في تونس. 0218 - 0222ه  = 
( وسافر مع بعض الوفود إلى باريس للمطالبة بحرية بالده. وألف )العمال التونسيون وظهور الحركة 0291الحر الدستوري عند تأسيسه )

لزركلي، المرجع السابق، ط( له نظم في مجموعة مفقودة( األعالم لخير الدين ا -ط( و )امرأتنا في الشريعة والمجتمع  -النقابية 
. ولألستاذ أبي القاسم محمد كّرو كتاب نفيس حول الطاهر الحداد عنوانه:"عبقرية الحّداد" وطبعته دار المغرب العربي في 991ص1ج

 تونس.

 ،61،ص  0229امرأتنا في الشريعة و المجتمع،الطاهر حداد، موفم للنشر 3
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كما تحّدث المرحوم الطاهر الحّداد عن فضائل وجود الهيئات القضائية ومحاكم األحوال 
وحقوق المرأة من الضياع أمام تعسف الرجال أو العادات  األسرةالشخصية وأهميتها في حماية كيان 

تماما كما طالب قاسم أمين رحمه الله من قبلوفي سبيل  والتقاليد البالية التي ال تنصف عالم المرأة،
لكنه «رحمه الله:  الطاهر الحّداد قالتضييق حاالت الطالق وتنظيمه في إطار قانوني عادل ومنصف 

في اإلسالم تحقيقا لنفاذ الشريعة جعل اإلسالم للمرأة حق الرجوع مذ انصبت هيآت القضاء 
للمحكمة. وهي تحميها من أي ضرر يلحقها في ذلك أو يقع الطالق جبرا على الرجل حتى ولو كان 
الضرر مجردا عن العمد وسوء النية كما في حالة العجز عن النفقة و الوطئ أو اتصافه بعيب مخل 

 .1«وب الموجبة للردبالحياة الزوجية من العي

وعلى الرغم من بعض اآلراء الفقهية حول مسألة الطالق والتي تبدو أكثر تقدمية، إال أن ممارستها 
على أن كثيرا من الفقهاء من «خارج أسوار المحاكم، انجّرت عنه كوارث كبيرة وهذا ما عبر عنه بقوله 

مسألة الرد بالعيوب، ومسألة نقض جعل المرأة حق الطالق مباشرة دون مراجعة المحكمة كما في 
الشروط الموجبة بالعقد كشرط أن ال يتزوج عليها، وشرط أن يكون لها حق الطالق مثله في صلب 

 األسرة، وبهذا فإّن الطاهر الحّداد المهموم بمشاكل 2«العقد. وهو ما قرره المذهب الحنفي وأساغه
 يفّوت فرصة سانحة إال ويستغّلها للفت أنظار العربية واإلسالمية عموما ال األسرةالتونسية خصوصا و 

 األسرةالعقالء بضرورة تنظيم قضايا الطالق في أطر رسمية توثيقية تأخذ في عين االعتبار دوما مصلحة 
، وبذلك األسرةلكل أفراد  األمنوديمومتها واستمراريتها بوصفها الحضن الدافئ والمالذ الحصين 

 الوطن، ويمضي في مدارج الرقي والتطور واالزدهار. يصلح حال المجتمع ويتطور ويزدهر

 الطاهر الحداد ومساوئ جعل الطالق بيد الرجل أو المرأة:

نتيجة لسوء استعمال حق الطالق كضرورة قصوى من طرف المتزوجين، واستعماله ألتفه األسباب، 
نجم عن ذلك مآسي فقد أو ترضية لنزوة عابرة، أو غرور ذكوري زائف، أو لمجرد اللعب واالستهزاء، 

ة واالجتماعية، بسبب التفسير األسرياجتماعية واقتصادية ودينية خطيرة جدا مّست محيط العالقات 
 ، قالمن ناحية أخرى التعصب المذهبي الضّيق لبعض مسائل الطالقبسبب  و من ناحية للدين السّيئ

يوم وقبل اليوم سواء أكان الطالق بيد لكننا اذا تأملنا حقيقة ما نحن ال«: رحمه الله الطاهر الحّداد
مأساة تبدد أوصالنا وضحايا بريئة متكررة في كل يوم،  إالالرجل راجح العقل أو بيد المرأة فال نجد 

الحلف لهم بطالق زوجه بكل أنواع الطالق،  إلىحرفاؤه بالسوق أو رفقاؤه فيلجأ هيضايقفالرجل منا 

                                                           
 61، ص المصدر نفسه1
 61، ص المصدر نفسه2
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ا أو خصوما. و الرجل منا يثور على زوجه لتافه األشياء ما ليثقوا بما يقول أو مهددا بذلك خصمإ
الثالث كما حدد اإلسالم ولكنه يبلغ به  إلىفينتفض كالغبار يسب ويلعن ويعقد أنواع الطالق ال 

واآلالف . ثم ال يلبث هؤالء جميعا حتى يهدأ روعهم ويسكن غليان نفوسهم المريضة فيبكون ئاتالم
الت حين مندم حيث ينفذ عليهم الطالق الذي لفظوه أثناء الغوغاء. ويشتكون ويعضون أصابع الندم و 

فتوى في  إصداراختيار زوج يرضى بمتعة ليلة أو ليلتين ليحلها لألول بعد  إلىااللتجاء  إالولم يبق لهم 
كل هذه االنحرافات االجتماعية والمخالفات الشرعية في   .1«ذلك من شيوخ الديوان الشرعي عندنا

تصّدى لها الطاهر الحّداد بكل شجاعة ال تأخذه في الله لومة الئم انطالقا من مسؤوليته   األسرةقضايا 
 كمفكر ناضج وناصح أمين ينشد ألمته كل خير.

 انتقاد الطاهر الحد اد لبعض اآلراء الفقهية حول مسائل الطالق:

ن المنبع الصافي نتيجة لعصور الضعف واالنحطاط التي مّرت على أمة اإلسالم، وابتعادها ع
لهذا الدين الحنيف، ونتيجة لتداخل العادات والتقاليد والموروثات الشعبية بتعاليم الدين، ونتيجة 

 خاللهارة بظروف وسياقات حضارية معينة تمت لتفسيرات ضّيقة وجامدة لبعض رجال الدين المؤطّ 
ذكرناه وما لم نذكره، سادت في نتيجة لما و إقصاء المرأة جزئيا أو كليا من البناء الحضاري لألمة، 

األوساط اإلسالمية آراء وفتاوى دينية توّسع من دائرة الطالق، وتجزم بحرمة المعاشرة الزوجية واستمرار 
ة لمجرد ألفاظ تقال دون عزم أو تأكيد أو دون رغبة أكيدة، وفي هذا المنحى ينتقد األسريالرابطة 

من فوق األرائك أو من األبراج  األسرةن ينظرون لمسائل المفكر الطاهر الحّداد أولئك الفقهاء الذي
لى مقاصد الشريعة الغراء، الني جاءت لتدفع الضرر، دقيق إالعاجية التي يعيشون داخلها دون نظر 

المنكوبة والمغلوبة على  وترفع الحرج، الشريعة اإلسالمية التي جاءت لتجمع وتلّم شمل شتات األسر
ّنى لصوت الحق والعدل والميزان والقسطاس المستقيم أن يظهر في مجتمع الزال أ، ولألسف فأمرها

الوعي الصحيح فيه بعيد المنال في ظل سيطرة المؤسسات الدينية التقليدية التي تنظر بتوجس وخيفة 
لقد أوسع «إلى كل الحركات اإلصالحية والتجديدية، وفي هذا اإلطار قال األستاذ الطاهر الحداد : 

رادة وفعل، بأنه صدور لفظ في غير نوم أو سهو إاء الخرق أكثر من ذلك ففسروا الطالق ال بأنه الفقه
أو إكراه، سواء كان هذا اللفظ صريح الداللة على الطالق أو كناية عنه. بل من قال منهم الطالق نية 

جمهورا منهم  الواحدة أو أكثر ينصرف للثالث احتياطا ألقصى مدلول اللفظ. وأغرب من هذا أيضا أن
يقررون طالق السكران المنتشي بخمرته عقابا له عما أدخل في جوفه من الحرام. وال يالحظون أن 
هذا العقاب نفسه سينزل على زوج بريئة وذرية أبرياء يعيشون في انكسار و خيبة. فهل هم بهذا التقرير 

رية ضعاف؟ إن الله ال يريد يرون سهال سائغا خروج امرأة من بيتها ودخول أخرى مكانها وتشتيت ذ
                                                           

 .74، 61، ص در نفسهالمص1
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. والله تعالى يبغض الطالق. وهو أبغض ما الفظيعهذا ومعاذ الله أن يكون اإلسالم مصدرا لهذا الشر 
 .1«في الحالل إليه فهل يطلق به يد الرجل هكذا من غير روية؟

راء لقد كان األستاذ الطاهر الحداد تقدميا في أفكاره، متحررا في عقله، ال يعرف الحق باآل
المنتشرة في بطون الكتب أو فيما تقوله الجرائد أو األحزاب وإنما يزن كل شيء بميزان الحق وماذا 

دعوته «بعد الحق إال الضالل، ومن مميزاته الهامة التي تحدث عنها الباحث أبو القاسم محمد كّرو
الل فلسفته . وتظهر لنا تجليات حداثته وتقدميته من خ2«التقدمية لإلصالح والنهوض بالشعب

سببا في تشتيت األسر المسلمة بسبب فتاوى دينية  سوء استعماله العميقة لموضوع الطالق الذي كان
غير مؤسسة على حقائق الدين وروح كتاب الله تعالى، الذي ينبغي أن يكون رائدا لنا في كل سكناتنا 

في اإلسالم للضرورة عند تعذر كلنا نعلم أن الطالق شرع «وحركاتنا، وفي هذا المنحى قال رحمه الله: 
بقاء الزوجية مثمرة ما يطلب فيها . فهو رخصة تقدر بقدرها. وليس القصد أن يطلق به يد الرجل 

ليتصرف فيه حسب ميوله واندفاعاته التي قد تعادل في تبدلها واضطرابها مجاري الرياح فتصبح الزوجية  
قد كانت هذه حالنا التي مرت عليها كريشة في مهب العاصفة. ولكنه مع األسف العميق جدا 

األجيال والقرون. ومازالت محاكمنا الشرعية حتى اآلن تصادق على هذه الفوضى وتبرم نتائجها على 
نا لنا وجمدوا عليه وربما قالوا أنه الدين بعينه. فهل نبقى دائما في ؤ به علما يالزواج والعائلة وهذا ما رض

ياع نسائنا واندحار أبنائنا الذين يولدون في هذا المحيط المتصدع ريب من أسباب الخيبة في بيوتنا وض
بفجائعه وأنكاده أال تعسا لعلمائنا وتعسا لنا معهم ما دمنا راضين بما نضوه لنا من الموت واالندحار؟ 

 لو تأملنا القرآن وهو شفاؤنا لرأينا أنه ال يعبأ باللغو وسفه القول. وإنما يعتد بما يصدر عن القلوب من
خير أو شر يؤاخذ عليه مع الغفران و الحلم كما في اآلية )اَل يُ َؤاِخذُُكُم اللَُّه بِاللَّْغِو ِفي أَْيَماِنُكْم َوَلِكْن 

[ ولكن أين نحن من القرآن قد نسخنا 775يُ َؤاِخذُُكْم ِبَما َكَسَبْت قُ ُلوبُُكْم َواللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم(.]البقرة: 
 .3«.ن فقهائنا على أقوال من تقدمهمنوره بأقوال الجامدين م

وفي هذا السياق الحظ بعض الفضالء أن اإلسالم بتشريعاته الحكيمة وضع مجموعة من 
نا من كل عوامل التفكك رَ سَ المبادئ السديدة لو سار عليها المسلمون بجد وصدق وإخالص لحفظنا أُ 

بعشر نصائح مهمة من بينها دعوته لألزواج هذا الناصح األمين بتوفيق من الله تعالى واالنهيار، وجاء 
واعتماد الواقعية في التعامل وعدم الجنوح نحو اشتراط  األسرةبضرورة تحكيم العقل وتغليب مصلحة 

                                                           
 .75، ص المصدر نفسه1
 .16م، ص0222عبقرية الحّداد، أبو القاسم محمد كّرو، دار المغرب العربي، تونس، الطبعة األولى  2
  61، 16امرأتنا في الشريعة و المجتمع، المصدر السابق،ص  3
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. إّن تحرير الفكر اإلسالمي من تقديس أقوال المشايخ 1الكمال في كل شيء، ألن الكمال لله وحده
حاولوا قدر جهدهم االستجابة لمشكالت مهم الله تعالى أصبح مطلبا ملّحا، ألّن هؤالء المشايخ رح

ال ينبغي أن نتقوقع داخلها اليوم، ونعيد إنتاج  ، ومن ثمَّ اتهاأبيعصورهم التي عاشوا فيها بسلبياتها وإيج
نمط تفكيرهم وحلولهم لظروف عصرنا المعقدة وخصوصياتنا الراهنة، والتي بينها وبين ما سلف بون 

يقي ينبغي أن يكون ابن بيئته وزمنه الحضاري، صحيح يعود لتراث السلف فالفقيه الحق شاسع.
اته وما فيه من تيسير ومراعاة للمصلحة الشرعية، وينبذ ما عداه من أقوال تخالف أبيليستفيد من إيج

 هدي كتاب الله وصحيح سنة سيد البشر، أو يخالف ما اتفق على صوابه وصحته العقالء.

 أثر الطاهر الحد اد:

ن جوبهت أفكار الطاهر الحّداد بشراسة من طرف المحافظين والجامدين، ولئن فارق هذا لئ
سنة(، ولئن غادر هذه الحياة  32المناضل والمفكر الحر الحياة وهو في ريعان الشباب وقمة العطاء )

 وهو يرى نفسه محاصرا من أصحاب األفكار البالية والرجعية، إال أّن أفكاره بقيت تسري في عروق
وقد أذن الله تعالى وأكثر عدال وتحررا وعقالنية،  ءاألحرار التونسيين المتطلعين لغد مشرق ومضي

لكونها تستند إلى روح نصوص كتاب  ألفكار الطاهر الحّداد أن تسترّد بريقها ونشاطها وقوتها وفاعليتها
الله تعالى، وإلى مقاصد الشريعة اإلسالمية الغرّاء، وإلى أنوار العقل السليم الصحيح وإلى الرصيد 

لم «الباحث نجم الدين خلف الله، في العربي الجديد :  ولذلك كتب الوطني الحر. أبيالنضالي والنق
لى مدى التسعين سنًة الماضية، وظلَّ ُيستعاد في أحلك يفقد فكر الطاهر الحداد ذرًّة من راهنيته ع

لحظات التصارع بين الحداثيين والمحافظين، رمزًا لتحّرر المرأة ونضالها، وحفاظًا على ما حققته من 
مكاسب اجتماعية )بعضها لم يتحقق إلى اآلن في بعض البلدان العربية(، مثل حق تقّلد أسمى 

-0213كاملة. وقد اعتمد فكرَه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة )الوظائف والمساواة واألهلية ال
. كما استعيد اسمه ناصعًا في 0252-0252(، الستصدار مجلة األحوال الشخصية في 7111

. ويبقى المفكرون المجددون المخلصون منارات عالية 2«.7100تظاهرات ربيع تونس عام 
 فكارهم ومشاريعهم اإلصالحية.وعالمات هادية لمن سيأتي بعدهم، وستظهر قيمة أ

                                                           
ه  / 0810الجديدة ، شبرا، مصر، الطبعة األولى، ينظر، المرأة والمجتمع ضوابط ال قيود، محمد عبد المجيد الفقي، األندلس  1

 .006، 001م،ص 9101
 الجديد، العربي ،9106 أغسطس 96، الله خلف الدين نجمصدر قديماً: الطاهر الحداد و"امرأتُنا في الشريعة والمجتمع"، 2

ttps://www.alaraby.co.uk/books  99:12 الساعة 9102 / 11 / 01 الزيارة، تاريخ. 

https://www.alaraby.co.uk/author/2015/5/26/%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 :1مشكلة الطالق عند اإلمام محمد الغزاليثالثا: 

يعد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ، عمودا راسخا ، وركيزة صلبة من ركائز الدعوة اإلسالمية 
المعاصرة ، وأحد أصواتها المعتدلين ، الذين فقهوا اإلسالم حق الفقه ، وتعمقوا في فقه السنن الكونية 

حدث الشيخ محمد وقد ت، ومعرفة كتاب الله تعالى وفقه سيرة الرسول األكرم صلى الله عليه وسلم 
المدرسة التي أعتبر نفسي رائدا فيها أو ممهدا لها تقوم «الغزالي رحمه الله عن مدرسته الخاصة قائال

على االستفادة التامة من جميع االتجاهات الفكرية والمذاهب الفقهية في التاريخ اإلسالمي، كما ترى 
جتماع والسياسة واالقتصاد والتاريخ ومزج االستفادة من كشوف الفلسفة اإلنسانية في علوم النفس واال

وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى من خالل نظراته العميقة  .2«هذا كله بالفقه الصحيح للكتاب والسنة
 .والدقيقة لمشكلة الطالق

بشكل خاص، كيف أّن الرجل   األسرةيستطيع القارئ لكتب اإلمام الغزالي المعالجة لبعض قضايا 
حيث أّن استقرارها هو في  األسرةكان متأسيا باألئمة الكبار  الذين كانوا يحرصون على مصلحة 

الحقيقة استقرار للمجتمع والعكس صحيح. ومن ثّم رفض الطالق البدعي أسوة بابن تيمية وتلميذه ابن 
دعي جّر الويالت على العائالت حيث انهدم القيم وابن حزم تقريبا، ألن االعتراف بشرعية الطالق الب

بنيانها وتصّدعت عالقاتها وتقطّعت أوصالها بسبب مجموعة من الفقهاء انتصروا لوقوع الطالق 

                                                           
كتبت حول الشيخ ومنهجه ومؤلفاته العديد من الرسائل والكتب ، ومن بينها ما سطرته الموسوعة العربية العالمية ، التي زينت صفحاتها 1

 - 0206ه ، 0806 - 0111محمد الغزالي )بهذا الطود الشامخ ، والعلم البارز ، قالت الموسوعة بإيجاز ما نصه : "
م(...عالم ومفكر إسالمي مصري كبير، ولد بمحافظة البحيرة بمصر. حفظ القرآن الكريم في ُكّتاب القرية. التحق بكلية أصول 0226

م متخصًصا في مجال الدعوة، كما حصل على درجة التخصص في 0280م وتخرج فيها سنة 0216الدين في جامعة األزهر سنة 
م. عمل في وزارة األوقاف المصرية وتدرج فيها إلى أن عين وكيالً أول للوزارة، كما عمل 0281التدريس من كلية اللغة العربية عام 

محاضرًا في مجال الدعوة وأصول الدين في جامعة األزهر وجامعة أم القرى في مكة المكرمة. كان له دور كبير في نشر الوعي اإلسالمي 
كة العربية السعودية وقطر والكويت والجزائر. وله الفضل في تطوير كلية الشريعة في في أجهزة اإلعالم في العديد من الدول العربية كالممل

قطر وإنشاء جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية بقسنطينة في الجزائر. تصدى لتيارات الغزو الفكري في العالم اإلسالمي. ومن مؤلفاته: 
يدة والشريعة؛ نظرات من القرآن؛ هموم داعية، باإلضافة إلى مئات المقاالت في  فقه السيرة؛ اإلسالم واألوضاع االقتصادية؛ دفاع عن العق

 " الموسوعة العربية العالميةم0222ه ، 0812كثير من صحف العالم اإلسالمي. حاز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم عام 
، ص:  06م(. ج0222ه ، )0802. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية 

ولتوجيه السادة القراء لمزيد من االطالع على سيرة هذا اإلمام الجليل أنصحهم بالرجوع إلى مذكرات الشيخ محمد الغزالي ، .  016
 .عن دار الرشاد للنشر والتوزيع،بقسنطينة ، الجزائر قصة حياة ، وقد صدرت

خطب الشيخ محمد الغزالي في شئون الدين والحياة، إعداد، قطب عبد الحميد قطب، مراجعة د/ محمد عاشور، مكتبة رحاب،  2
 .01م،  ص0222ه  ، 0812الجزائر، الطبعة األولى 
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البدعي. كما رفض اإلمام محمد الغزالي طّيب الله ثراه تحريم ما أحل الله وجعله من قبيل افتراء 
أَنَّ َرُجاًل َجَعَل اْمَرأَتَُه َعَلْيِه َحرَاًما، َفَسَأَل «ابن حزم  الكذب على الله تعالى، وفي هذا الصدد نقل عن

؟ فَ َقاَل َلُه ُحَمْيٌد: قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ:   -فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصْب (َعْن َذِلَك ُحَمْيَد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلِحْمَيرِيَّ
 . 2«ٌل تَ ْلَعُب، فَاْذَهْب فَاْلَعبْ ، َوأَْنَت َرجُ 1)َوإَِلى َربَِّك فَاْرَغبْ 

ممارسي الفقه لوفي الختام قال اإلمام محمد الغزالي كالما منصفا وعميقا يحسن ويجدر 
اإلسالمي أن يتأملوه جّيدا ليدركوا عدالة وشجاعة وإخالص الرجل لعقيدته اإلسالمية الراسخة، وكيف 

إنّني أريد الرشد  «حمه الله وجعل الجنة مثواهيكون نشر تعاليم اإلسالم ومبادئه المستقيمة؟ قال ر 
واالستقامة لألسرة المسلمة، ولي ولغيري أن نلقي نظرة فاحصة على أحكام الطالق، ولن نجيء بشيء 
من عندنا، ولكننا نختار من أقوال الفقهاء أدناها إلى الكتاب والسنة، وأغيرها على مصلحة الوالدين 

أّن هناك من يحمرُّ وجهه غضًبا كي تبقى للطالق البدعي مكانته د ومستقبلهم .. وأعرف األوالً و 
واآلخر  بتعاليم اإلسالم ومصلحة  األولورضا هؤالء أو سخطهم ال يعنيني. إن اهتمامي !العملية

 .3«المسلمين

إن الشيخ محمد الغزالي قّدس الله سرّه من العلماء الربانيين الذين آتاهم الله بسطة في العلم 
لحكمة، فهو يرى انطالقا من كتاب الله تعالى الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من والفهم وا

خلفه، وانطالقا من صحيح سنة المصطفى الكريم المدّعمة لنصوص الكتاب ، أن التشّدد في مسائل 
اإلسالمية، وصار من ثّم وقوع الطالق عند بعض الفقهاء  األسرةالطالق جّر الويالت على مستقبل 

أسهل من جرعة ماء، وهذا األمر بعيد كل البعد عن هدي ومقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة التي 
جاءت لتجمع الشمل ال لتفّرق وتمّزق األواصر العائلية. وانطالقا من منهج الغزالي الوسطي والمنفتح 

ة أهل البيت على كل المذاهب اإلسالمية يرى أن اإلشهاد على وقوع الطالق مروي عن طائفة من أئم
الطيبة المدّعمة لوجهة نظره  ثارالطاهرين، وعلماء أهل السنة المبرزين كما نقل في ذلك جملة من اآل

العميقة وذات البعد المقاصدي البّناء، منها ما نقله عن جواهر الكالم من عدم اعتبار واعتداد اإلمام 
ق لم يشهد عليه رجلين عدلين، علي كرم الله وجهه لطالق ذلك الرجل الذي جاء يستفتيه في طال

                                                           
 [2 - 6]الشرح:  1
 .111، ص 2جبيروت، دون تاريخ،  –ه (، دار الفكر 816لقرطبي الظاهري )ت المحلى باآلثار، ابن حزم األندلسي ا2

م . ، 0220ه  / يوليو 0809قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة : محمد الغزالي . دار الشروق ، القاهرة . الطبعة الثالثة محرم  3
 .026ص
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وطبعا هذا يبرز لنا مدى رعاية اإلسالم لحقوق اإلنسان منذ زمن الرسالة قبل أن يظهر اإلعالن العالمي 
 . 1لحقوق اإلنسان

ذكر رفيق اإلمام محمد الغزالي في الدعوة اإلسالمية الشيخ الفقيه )سيد سابق( في كتابه الشهير 
في العالم اإلسالمي )فقه السنة( عن أئمة آل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ﴿وعن بعض أئمة التابعين أن اإلشهاد على الطالق واجب استنادا لآلية الكريمة 
َهاَدَة لِلَّهِ  ، وذكر سيد سابق  من األعالم النبالء الذين ذهبوا إلى وجوب اإلشهاد 2﴾ِمْنُكْم َوأَِقيُموا الشَّ

طالب، وعمران بن  أبيعلى الطالق وعدم وقوعه بدون بينة، من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن 
اإلمام محمد الباقر، واإلمام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل  حصين، رضي الله عنهما، ومن التابعين:

البيت رضوان الله عليهم، وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين رحمهم الله ويذكر لنا ما جاء 
أشهدت رجلين عدلين  «في"جواهر الكالم " عن علي رضي الله عنه، أنه قال لمن سأله عن طالق: 

وكذا ما سطّره أبو داود في سننه ." ، قال اذهب فليس طالقك بطالقكما أمر الله عز وجل؟ قال: ال
سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على ىعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أنه

طالقها وال على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طالقها وعلى 
، من السنة كذا، أبييد سابق حسب المنهجية األصولية أن قول الصحويوضح س ."رجعتها، وال تعد

 .3في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح
طيبة تؤكد وجوب اإلشهاد ليس على الطالق فحسب بل حتى على   آثاروفي الدر  المنثور 

في الشريعة  األسرةتمتاز به قضايا  الرجعة فضال عن النكاح، وهو ما يؤكد الجانب التوثيقي الهام الذي
فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو فَارُِقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف ﴿ية الكريمة اإلسالمية، فبمناسبة تفسير اآل

عن ابن سيرين . يورد لنا اإلمام جالل الدين السيوطي "عن عبد الرزاق .4﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم 
قال: بئس ما صنع، .أن رجال سأل عمران بن حصين، عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد

، ويوّضح سيد 5 .«طلق لبدعة، وراجع لغير سنة، فليشهد على طالقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله
ده إياه معصية، ما إنكار ذلك من عمران، رضي الله عنه، والتهويل فيه وأمره باالستغفار لع«سابق أن 

                                                           
المتحدة، محمد الغزالي، دار القلم الجزائرية بسطيف، ودار الدعوة، ينظر، حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم  1

 وما بعدها. 081م، ص 9112ه  / 0892اإلسكندرية، الطبعة السادسة 
 [.9]الطالق:  2
 .990، 991، ص9م،  ج0266ه  / 0126ينظر، فقه السنة، سيد سابق، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 3
 [.9]الطالق:  4
ه (، دار الفكر، بيروت، لبنان، 200الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  5

 . 021، ص2)دون تاريخ( ج
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 أبيمام إلوفي كتاب " الوسائل " عن ا.هو إال لوجوب اإلشهاد عنده، رضي الله عنه كما هو ظاهر
جعفر الباقر، عليه رضوان الله، قال: الطالق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول الله 

هرت منمحيضها، أشهد رجلين صلى الله عليه وسلم، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وط
عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثالثة قروء، وكل طالق 

وفي موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، جملة من القيود  .1«ما خال هذا فباطل، ليس بطالق
ه، وفي حال حصوله ضرورة والضوابط لتجفيف منابع الطالق واستشرائه ومنها ضرورة اإلشهاد علي

 . 2التعويض ، إضافة إلى ضرورة إقامة المطلقة في مسكن الزوجية طيلة فترة العّدة
ويذكر سيد سابق أقواال لألئمة األطهار  تؤكد وجوب اإلشهاد حماية لألسرة المسلمة، وهو ما 

قال جعفر الصادق رضي  «يترجم لنا عمق فقههم وقوة فهمهم لمقاصد الشريعة اإلسالمية الغرّاء حيث
مامية الله عنه: من طلق بغير شهود فليس بشئ، قال السيد المرتضى في كتاب " االنتصار ": حجة اإل

لقوله تعالى: .في القول: بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطالق، ومتى فقد لم يقع الطالق
ر األمر في عرف الشرع يقتضى الوجوب، فأمر تعالى باإلشهاد، وظاه3﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ ﴿

إن فقه وعلم هؤالء  .4«وحمل ما ظاهره الوجوب على االستحباب خروج عن عرف الشرع بال دليل
األئمة األطهار يترجمه ذلك الحديث القوي المبنى، والشديد المعنى الذي تداولته مجموعة من 

محافل الدينية، لكن إذا عرف السبب بطل المصادر السنية، على الرغم من قلة تداوله منبريا وفي ال
َسِعيٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه  أبيَعْن «العجب، فقد جاء في مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

َماِء َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإنِّي تَارٌِك ِفيُكُم الث ََّقَلْيِن، َأَحُدُهَما َأْكبَ ُر ِمَن اآْلَخِر: ِكَتاُب اللِه َحْبٌل  َمْمُدوٌد ِمَن السَّ
َرِتي أَْهُل بَ ْيِتي، َوِإن َُّهَما َلْن يَ ْفَترِقَا َحتَّى يَرَِدا َعَليَّ اْلَحْوَض  كما ورد هذا النص . 5«إَِلى اأْلَْرِض، َوِعت ْ

                                                           
 . 990، ص9فقه السنة، المرجع السابق، ج 1
دار الوفاء، المنصورة، ج.م.ع، الطبعة األولى،  ينظر، موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، رئيس التحرير، أ.د/ عبد الحليم عويس، 2

 .869م،  ص9111ه  /0896
 .[9]الطالق: 3
 . 990، ص9فقه السنة، المرجع السابق، ج 4
. وينظر،  الروض 061، ص06عادل مرشد، وآخرون، المرجع السابق، ج -مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق، شعيب األرنؤوط  5

ه (، تحقيق، 161يمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: الداني )المعجم الصغير(، سل
، 0، ج0221 – 0811بيروت ، عمان، الطبعة األولى،  -محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي ، دار عمار 

ن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني في المعجم األوسط، سليمان بن أحمد ب 1189، وينظر، الحديث رقم 919ص
 . 11، ص8القاهرة، ج –ه (، تحقيق، طارق بن عوض الله بن محمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 161)ت 

لعلي بن )سلطان(  وهناك عدد من المصادر في الحديث الشريف كالمعجم الكبير للطبراني، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،
 ه (، وغير هؤالء كثير والحمد لله  ، 0108محمد، أبو الحسن نور الدين المال الهروي القاري )ت 
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ِإنِّي »لََّم قَاَل: َسِعيٍد اْلُخْدرِيِّ ِإنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوسَ  أبيَعْن نفسه،ف أبيبصيغة أخرى عن الصح
َرِتي أَْهَل بَ ْيِتي، َوِإنَّ ا للَِّطيَف اْلَخِبيَر أُوِشُك َأْن أُْدَعى َفُأِجيُب َوِإنِّي تَارٌِك ِفيُكُم الث ََّقَلْيِن، ِكَتاَب اللَِّه، َوِعت ْ

 ثار، وكفى بهذه اآل1«َما َتْخُلُفوِني ِفيِهَماَأْخبَ َرِني أَن َُّهَما َلْن يَ تَ َفرَّقَا َحتَّى يَرَِدا َعَليَّ اْلَحْوَض، فَاْنظُُروا بِ 
النبوية حجة وبرهانا للمستمسكين والداعين لالعتصام بالسنة الشريفة المطهرة. واستنادا إلى الرؤية 

إذا كان الطالق في عصر النص يتم  «الحضارية اإلسالمية المتوازنة أّكد الباحث )قاسم شعّيب( أنه 
غالبا دون رجوع إلى القضاء، فإن العودة إلى القضاء اليوم أصبحت شيئا ضروريا من أجل التأكد من 

 .2«توفر شروط صحة الطالق وإقرار الحقوق وتجنب المظالم وتنظيم الحياة االجتماعية
قَاَل اْبُن «ء في تفسير ابن كثير  ووجوب اإلشهاد في النكاح والطالق والرجعة جا هميةوتأكيدا أل

قَاَل: اَل َيُجوُز ِفي ِنَكاٍح َواَل َطاَلٍق َواَل رَِجاٍع  ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ ﴿ُجَرْيٍج: َكاَن َعطَاٌء يَ ُقوُل: 
 األثر، ويعلق سيد سابق على هذا 3ِإالَّ َشاِهَدا َعْدٍل، َكَما قَاَل اللَُّه، َعزَّ َوَجلَّ، ِإالَّ أَْن َيُكوَن ِمْن ُعْذٍر"

شهاد على الطالق عنده، فقوله: ال يجوز، صريح في وجوب اإل «المذكور في تفسير ابن كثير قائال : 
. والحق أن اإلمام محمد الغزالي 4رضي الله عنه، لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فيه من البينة" 

يثّمن اآلراء واالجتهادات السديدة دون تعصب مذهبي ضيق، فهو يتفق تمام االتفاق مع قاسم أمين 
الذي ذهب هو أيضا إلى اشتراط اإلشهاد في هذه العمليات الحّساسة، فقال تعليقا على آية الطالق 

ارع أن يكون للطالق واقعة مشهودة لدى العموم أليس قصد الش «السابقة الدالة على وجوبية اإلشهاد 
ليسهل إثباته؟ لم ال نقرر أن وجود الشهود وقت الطالق ركن بدونه ال يكون الطالق صحيحا، فيمتنع 
بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطالق الذي يقع اآلن بكلمة خرجت على غير قصد وال 

 .5«روية في وقت غضب؟
رحمه الله إلى تصحيح صورة المرأة في الفكر اإلسالمي ، أصاب الشيخ وفي سبيل دعوته 

محمد الغزالي كدأب الذين خلوا من قبله من األئمة الدعاة األحرار األعالم الكثير من األذى ممن 
ينتحلون صفة العلم والعلم منهم براء ، ومن أصحاب التديّن العاطفي ، ومن الغوغائيين الذين ال بضاعة 

                                                           
ه (، تحقيق، وصي الله محمد 980فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  1

 . 662، ص9، ج0221 - 0811األولى،  بيروت، الطبعة: –عباس، مؤسسة الرسالة 

فتنة الحداثة، صورة اإلسالم لدى الوضعيين العرب، قاسم َشعيب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، وبيروت، ومؤسسة مؤمنون بال  2
 .026، 026م، ص9101حدود، الرباط، المملكة المغربية، الطبعة األولى 

ه (، أشرف على طبعها وتصحيحها لجنة 668ن أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي)تتفسير ابن كثير، للحافظ عماد الدي3
 .16، ص6م،  ج0226ه  / 0816من العلماء، دار األندلس، بيروت، لبنان، 

 999.6، ص9فقه السنة، المرجع السابق، ج 4
م، 0222طنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، تحرير المرأة، قاسم أمين، تقديم، مصطفى ماضي، موفم للنشر، المؤسسة الو   5

 .816، وأيضا: قاسم أمين األعمال الكاملة، المرجع السابق، ص061ص
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هم مقاصد وجواهر وروح القرآن الكريم ، قال رحمه الله وهو يتحدث عن رهينة المحبسين : لهم في ف
كنت أتحدث في أحد األندية عن حقوق المرأة المسلمة ، فقلت : إن لها حق   «الجهل والفقر

الدعوة إلى الله ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتدريس هدايات اإلسالم ومجادلة الملحدين 
ها ..الخ . فإذا شخص يقول لصاحبه : كنا نظن هذا المحاضر رجال صالحا فتبيَّن أنه ألعن من قاسم في

. وتذكرت ما قاله األستاذ أحمد موسى سالم عن قاسم أمين وعن الدور الذي قام به في الدفاع  !أمين 
 .1«عن اإلسالم ضد الغزو الثقافي الفرنسي الذي حمى واشتّد في عصره 

ة فإن أمثال هؤالء الطاعنين في قاسم أمين ليسوا من العوام فقط، وإنما حتى من وفي الحقيق
الذين يعتبرون أنفسهم من المحافظين على اإلرث الثقافي اإلسالمي، ومرّد ذلك إلى الصورة السلبية 
التي تفّنن في رسمها خصوم قاسم امين وخصوم المجددين بشكل عام، إضافة إلى نفر من أدعياء 

لذين أكل الحقد والحسد والغل والكراهية قلوبهم فبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم العلم ا
 أكبر، عاملهم الله بما يستحقون جزاء وفاقا. 

 أثر جهود المصلحين المجددين في قضية الطالق:رابعا: 

لمختلف االتجاه المضّيق لحاالت وقوع الطالق والمنفتح على مختلف االجتهادات الفقهية 
المذاهب اإلسالمية، إنما يمّثل روح وجوهر اإلسالم الصافي الداعي والداعم آللية االجتهاد الصادر من 
أولي العلم والصدق واإلخالص، وخالفا للتعليالت التي ُقّدمت في بيان أسباب غلق باب االجتهاد فإن 

أما أنا فأميل إلى أّن  «ال فضيلتهالعالمة محمد جواد مغية يرى رأيا عميقا، قّل من انتبه إليه حيث ق
السبب الوحيد لسد باب االجتهاد، هو تخّوف الحاكم الظالم من حرّية الرأي والقول على نفسه 
وعرشه، فاحتال وتذرّع بحماية الدين      كما هي عادته    لينكل بكل حر يأبى التعاون مع دولته على 

النميمة والحسد والمؤامرات الشيطانية من جهود . وكم أصابت الدسائس والمكر و  2«الفسق والفجور
المصلحين المجددين من أمثال قاسم أمين والطاهر الحّداد ومحمد الغزالي رحمهم الله في الفكر 

 اإلسالمي عبر العصور. 

وما اشتكى منه قاسم أمين سابقا وتشتكي منه األمة اليوم من كثرة حاالت الطالق، بسبب عدم 
عملية عند قطاع عريض من المسلمين، إنما مرّده إلى تلك الموروثات المأخوذة من اعتبار الشهود في ال

أقوال بعض المفتين والفقهاء وتقديسها إلى حّد إدخالها في المنظومة التشريعية اإلسالمية، واعتبار ما 
، عداها من اآلراء واالجتهادات القيمة لها ولو كان ذلك على حساب النص القرآني القطعي الثبوت

                                                           
 .   06قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة ،  المصدر السابق.  ص:1
 .2الفقه على المذاهب الخمسة، المرجع السابق، ص 2



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 022 

والذي ال تناقض فيه وال اختالف وال اضطراب، وفي سؤال مهم موّجه إلى فضيلة اإلمام األكبر  في 
وقته "محمود شلتوت" قال السائل لقد عرف المسلمون من دينهم أّن أبغض الحالل إلى الله الطالق، 

عالجها في ظل ومع هذا كثر الطالق في مجتمعنا كثرة مزعجة، فما أسباب هذه الحالة، وماذا ترون ل
إن من يمعن النظر في أسباب الطالق ليجدها  «تعاليم اإلسالم؟ فأجاب الشيخ اإلمام بما خالصته 

 األسرةعلى كثرتها ترجع إلى سببين رئيسيين أحدهما: إهمال الوصايا الدينية فيما يتعلق بتكوين 
معينة في الحكم بوقوع  وبسالمتها بعد تكونها من الشقاق بين الزوجين، وثانيهما: التزام مذاهب

الطالق بالنظر إلى ألفاظه وبالنظر إلى الحالة التي يكون عليها الزوجان، بينما نجد مذاهب أخرى قوية 
ال ترى وقوعه في كثير من الحاالت و ال بكثير من األلفاظ، أي أنها تضيق دائرة وقوعه إلى حد يجعله  

ذا هو الفقه الحقيقي لجوهر اإلسالم ومقاصده . ه1«كما شرعه الله، ضرورة البد منها هي اإلنقاذ
الكبرى في تطبيقاته العملية ونبذ التعّصب المذهبي واالنتصار  للمألوف ولو كان فيه ضرر بالغ 

بتشّرد األطفال وانتشار مظاهر الفساد واالنحراف. ورحم الله فضيلة اإلمام األكبر  األسرةلمستقبل 
ها الوخيمة على عّدة آثار مة تشّخص عمق أزمتنا الفقهية و شيخ األزهر  الذي قال كلمة موجزة مه

ليس لألسر ما يهددها في ظل  «المسلمة قال فضيلته وقد أوجز وأفاد  األسرةميادين ومنها ميدان 
الفقه اإلسالمي الواسع إال التزمت والجمود على مذاهب معينة، تتخذ دينا يلتزم، وقانونا يتحاكم إليه 

 .2«الناس فيما بينهم

وسيذكر التاريخ بكل فخر واعتزاز تلك الخطوة الجّبارة والمهّمة، التي جّسدها مشروع قانون 
األحوال الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما، وتّم وضعه على يد 

، وفيه إصالحات مهمة في قضايا 0220    0252لجنة خاصة مع مذكرته اإليضاحية ما بين 
السيما قضايا الطالق وما ينجّر عن اإلسراف فيه من ويالت ودمار، ولكن لألسف لم يكتب  ةاألسر 

لذلك القانون الصدور بسبب االنقالب العسكري الذي حصل آنذاك من طرف بعض الضباط 
السوريين، ومن ثّم انفراط عقد الوحدة بين مصر وسوريا، وتبّخر أحالم ماليين العرب والمسلمين، حيث 

مشروع هيكال معّطال لم تنفخ فيه الروح حسب تعبير العالمة مصطفى أحمد الزرقا رئيس لجنة بقي ال
 .3مشروع توحيد قانون األحوال الشخصية بين مصر وسورية أثناء الوحدة بينهما

                                                           
 .112، 116المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة، المرجع السابق، ص الفتاوى ، دراسة لمشكالت1
ه  / 0811اإلسالم عقيدة وشريعة، اإلمام األكبر محمود شلتوت، دار الشروق، بيروت والقاهرة، الطبعة الحادية عشرة،   2

 .066، 066م،ص0221
والسوري في عهد الوحدة بينهما، تّم وضعه على يد لجنة خاصة مع ينظر، مشروع قانون األحوال الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري 3

، 6م، ص0226ه  / 0806، دار القلم، بدمشق، والدار الشامية ببيروت، الطبعة األولى، 0260    0212مذكرته اإليضاحية ما بين 
6. 
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العربية  األسرةومن باب تذكر نعمة الله علينا، والتذكير بالجهود العربية المبذولة في سبيل الرقي ب
 «وهي كالتالي 22يطيب لنا أن نستشهد بنص المادة رقم  المسلمة،

 :اآلتيةال يقع طالق إال في حضرة الموثّق المبيَّن في الفقرة  (أ)

 يسمع تقرير الطالق ويوثقه:  (ب)

 الكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه في اإلقليم السوري. .0

 من يندبه لذلك وزير العدل في اإلقليم المصري من كّتاب المحاكم. .7

)ج( على الموثّق تحرير محضر بالتطليق، وتسجيله في سّجل خاص؛ وإبالغ الزوجة ودائرة          
 األحوال المدنية بوقوع الطالق.

)د( وفي خارج الجمهورية العربية المتحدة يقوم قنصلها بمهمة الموثق المبينة في الفقرات        
 السابقة.

برا إال إذا ثبت بطريق رسمي أو بينة خطية قطعية أن ذلك )ه ( اإلقرار بطالق سابق ال يكون معت    
.وفي الحقيقة وفي ظل األوضاع الراهنة، لو تّمت االستفادة من 1«اإلقرار صادر قبل نفاذ هذا القانون

، لنالت األمة جرّاء ذلك خيرا  مشروع قانون األحوال الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري والسوري
ستفادة من الجهود السابقة في هذه القضية بالّذات، فقد جاء في المذكرة من هنا وجب االكثيرا، 

حول موضوع اإلشهاد على الطالق وذلك بين إرشاديتهووجوبيته،   22اإليضاحية للمادة السابقة  رقم 
وقد رأت «: وذكر األدلة الخاصة بكل فريق، الذهاب إلى اشتراط اإلشهاد حيث جاء فيها ما نصه

اط اإلشهاد إليقاع الطالق وفقا لهذا االجتهاد فيه مصلحة كبرى في هذا العصر. فإنه  اللجنة أن اشتر 
كما يحقق العلنية التي ال يبقى معها وضع الرجل من المرأة سرا من األسرار المحفوف بالريب 
والمعرضة للجحود، فينسجم بذلك انحالل الزوجية مع انعقادها في هذه العلنية، هو أيضا يؤدي بصورة 

ر مباشرة إلى التقليل من التسرع في الطالق بقدر اإلمكان، والتخفيف من الغضب الدافع، غي
واالنفعاالت الباعثة على التسرع، ألن التماس الشهود العدول في الغالب يستلزم شيئا من الوقت تهدأ 

مصمم عن خالله األعصاب الثائرة، وتبرد الدماء الفائرة. فال يصل عندئذ إلى الطالق إال المصر ال
 .2«تفكير وتقدير. وهذا ما يوجب األخذ بالمذاهب القائلة باشتراط اإلشهاد

                                                           
 .011المرجع نفسه،  ص1
 .012المرجع نفسه، ص2
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يذكر المفكر الجليل محمد عمارة في األعمال الكاملة لإلمام األستاذ محمد عبده، أّن هذا األخير 
الطالق  آثاروفي معرض دراسته لفوضى الطالق ومختلف التقييدات التي نادى بها للتخفيف من 

فهو عندما قنن «ه العلمية، آثار والمجتمع قد بحث هذه القضية في كثير من  األسرةعلى  السيئة
للمحاكم الشرعية قانونا تحكم بموجبه إذا تضررت الزوجة من غياب زوجها وضع سلطة الطالق في يد 
القاضي في عدد من الحاالت، وجعل من بينها حالة " وقوع الضرر بالزوجة من الزوج كالهجر بغير 

بب شرعي، والضرب والسب بدون سبب شرعي" " وحدوث النزاع" واشتداده مع عدم إمكان س
انقطاعه..إلخ.. وهو بذلك قد جعل سلطة الطالق بيد القاضي في عدد كبير من الحاالت. وعندما 

الطريقة المثلى لتالفي فوضى الطالق في المجتمع وكثرته، حدد هذه الطريقة في عدد من  قّدمأراد أن ي
 المواد القانونية المقترحة وهي:

 :ىاألولالمادة 

كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر أمام القاضي الشرعي أو المأذون الذي يقيم في دائرة 
 ته.اختصاصه ويخبره بالشقاق الذي بينه وبين زوج

 المادة الثانية:

يجب على القاضي أو المأذون أن يرشد الزوج، إلى ما ورد في الكتاب والسنة مما يدل على أن 
الطالق ممقوت عند الله، وينصحه ويبين له تبعة األمر الذي سيقدم عليه، ويأمره أن يتروى مدة 

 أسبوع.

 المادة الثالثة: 

لطالق، فعلى القاضي أو المأذون أن يبعث حكما من إذا أصر الزوج، بعد مضي األسبوع، على نية ا
 أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة أو عدلين من األجانب إن لم يكن لهما أقارب ليصلحا بينهما.

 المادة الرابعة:

إذا لم ينجح الحكمان في اإلصالح بين الزوجين فعليهما أن يقدما تقريرا للقاضي أو المأذون، عند 
 المأذون للزوج في الطالق. ذلك يأذن القاضي أو

 المادة الخامسة:
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ال يصح الطالق إال إذا وقع أمام القاضي أو المأذون، وبحضور شاهدين، وال يقبل إثباته إال بوثيقة 
 .1«رسمية

وأكثر من هذا وتأكيدا على حداثية الطرح المتقدم الذي طرحه األستاذ اإلمام في ذلك الوقت يثمن 
األستاذ اإلمام قائال:" لقد اعتبر األستاذ اإلمام أن هذا النوع من التحكيم واجب د/محمد عمارة جهود 

على ولي األمر وعلى جماعة المسلمين ، ومعنى ذلك أن اإلثم بإهمال إقامته وتطبيق نظامه إنما يلحق 
المجتمع اإلسالمي بأسره، حكاما ومحكومين، ذلك أن إهماله يفضي إلى فساد في البيوت .. وهو 

ى جانب ذلك يرى اشتراط نية الطالق والفراق عند إيقاع يمينه، وأن يكون الطالق جميعه واحدا إل
رجعيا دائما حتى ولو وقع ثالثا في مجلس واحد، ويستعين في هذه األحكام بنظرة مستنيرة تجمع من 

 .2«مختلف مذاهب الملة اإلسالمية ما يخفف عن الناس المضار النازلة بهم في هذا الميدان

وأثنى محمد عمارة على جرأة وشجاعة األستاذ اإلمام في تناول مشكلة الطالق، ومحاولته 
التخفيف من مآسيها ومساوئها، موضحا ومبينا ثورية مواقفه وعمقها األصيل المتفقة تمام االتفاق مع 

من أن مجتمعنا ال يزال يناضل من أجل  «مبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة، على الرغم كما يقول 
تطبيق هذه اإلصالحات حتى اليوم، وهو لم يصل لذلك بعد، رغم مرور أكثر من نحو قرن من الزمان 

 .3«على دعوة األستاذ اإلمام لتطبيقها

وهذه النظرة العميقة ذات البعد المقاصدي والتي تحاول دوما تجفيف منابع ومصادر الطالق 
ولو  «بعض الدارسين والباحثين الحكماء أمثال د/ عبد الرحمن الصابوني، الذي قال هي التي تبناها 

أخذنا برأي من أوجب اإلشهاد في الطالق النسجم مع رأي المفسرين ولضيقنا من دائرة الطالق ما 
. ولكن هذه اآلراء الشرعية المدعومة بحجج دامغة، ينبغي أن ترى النور وتصل إلى جمهور 4..«أمكن 

سلمين ليعرفوا مقدار عظمة دينهم، وأنه ليس محصورا فقط في رأي المذهب الفالني أو الرأي الم
الفالني، وإنما يتجاوز كل ذلك بفلسفته العميقة وأحكامه القويمة التي تستهدف سعادة واطمئنان 

لهم اإلنسان المسلم بأسلوب يتسم باليسر واللين والحكمة البالغة المراعية لمصالح البشر في عاج
 وآجلهم وفي دنياهم وآخرتهم. 

                                                           
 .021م،ص9116للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، يناير،  اإلصالح باإلسالم، محمد عمارة، نهضة مصر1
 .020، 021المرجع نفسه ،ص 2
 .020المرجع نفسه، ص 3
ه  / 0811نظام األسرة وحّل مشكالتها في ضوء اإلسالم، عبد الرحمن الصابوني، مكتبة وهبة، القاهرة، ج.م.ع، الطبعة التاسعة   4

 .081م، ص0221
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ها آثار لألسف فإن قرون الضعف واالنحطاط التي توالت على المجتمعات اإلسالمية ألقت ب
المسلمة ، وبذلك تم تعطيل العمل بمجموعة من اآليات القرآنية المحكمة لصالح  األسرةالسيئة على 

عادات وتقاليد بالية وأقوال قيلت لمقتضيات وظروف مكانية وزمانية معينة ، وفي هذا الصدد قال 
وعطلت آية اإلشهاد في  «األستاذ جمال البنا الشهير بجرأته ومباحثه النقدية المثيرة لكثير من الجدل

لطالق رغم النص الصريح عليها في سورة الطالق، وأصبح الطالق لعبة في يد الرجل يتالعب بها كما ا
 .1«يشاء دون نظر إلى زوجته المسكينة التي يهدم الطالق بيتها ويشردها ويعرضها للضياع

هناك فوائد جليلة في مشروع قانون األحوال الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري والسوري في 
د الوحدة بينهما، لو أخذ بها المشّرعون في الدول العربية واإلسالمية قاطبة لفازوا فوزا كبيرا في عه

واستقامتها وصالحها، ومن تلك الفوائد التي اشتملت عليها المذكرة اإليضاحية:  األسرةمجال خدمة 
ال سيما مع إمكان جعل الموثق الرسمي هو شاهد التطليق لتحقيق غاية اإلشهاد على أحسن وجه 

ندرة العدالة في زماننا هذا، مع مالحظة أّن هذا التدبير االستصالحي يدخل في سلطة ولي األمر  
 .2شرعا، وأّن هناك سوابق مماثلة تساند هذا االتجاه 

المغربية في خطوة جريئة نحو  األسرةجهود المصلحين المجددين ما اختارته مدونة  آثارومن 
اختارت حيث قية ذات البعد المقاصدي المتأّصل في الثقافة المغربية العريقة ، الحداثة اإلسالمية الحقي

اشتراط اإلشهاد في الطالق استنادا لروح الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الغراء، وهو ما ذهب إليه 
سابقا الزعيم السياسي والعالم الجليل المغربي الشهير عالل الفاسي رحمه الله وبّين فوائد اإلشهاد ومن 

هي كلها خطوات تجّفف منابع بينها إعطاء المطلق فرصة للتروي فترة بحثه عن استحضار الشهود، و 
المغربية كما يقول أحمد كافي لم  األسرةداء الطالق في المجتمعات اإلسالمية، وإن كان اختيار مدونة 

محمد التاويل أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين وعضو اللجنة الملكية االستشارية يعجب الفقيه 
ة قد قال به السادة العلماء، عبد الرحمن األسرية ما ذهبت إليه المدونلكن ، و األسرةلمراجعة مدونة 

، والرأي نفسه 3الصابوني، علي الخفيف، ناصر الدين األلباني، سيد سابق، جمال الدين القاسمي ...
في اشتراط اإلشهاد على الطالق ذهب إليه د/ أحمد َعبيد الكبيسي، انطالقا من علم المناسبة بين 

ظر إلى أن التأثير النفسي لحضور الشاهدين يساعد على تلطيف الجّو اآليات القرآنية الكريمة، وبالن
                                                           

 .21م،  ص9100مامة المرأة الرجال، جمال البنا، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األولى جواز إ 1
وما  012ينظر، مشروع قانون األحوال الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما، المرجع السابق،  ص2

 بعدها.
 – 01 - 11يوم التجديد، نشر في أحمد كافي، 9-اإلشهاد على الطالق في مدونة األسرةينظر،  3
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العائلي و تهدئة الزوج، ومن ثّم استبعاد وطرد فكرة الطالق من رأسه. وتمنى الشيخ الكبيسي أن يعم 
 .1وينتشر هذا الحكم في بلده وسائر بالد المسلمين، نظرا للمصلحة العامة المرجّوة منه

الستقرار وراحة يضّيق من دائرة انتشار ظاهرة الطالق المخيفة المهّددة كما أن مذهب اإلمامية 
ضوابط فقهيةحازمة وصارمة، وذلك برفض االعتداد بأي وطمأنينة المجتمع، وهذا التضييق يتم وفق 

وهي  «طالق يفتقد لشرط الشاهدين العدلين، فالطالق الشرعي عندهم هو أن يقول الزوج لزوجته 
طاهر من غير جماع : أنت )طالق(ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغي، ثم نقل 

. وهو نفسه ما ذهب إليه المحقق الحّلي  2«صاحب الجواهر عن االنتصار إجماع اإلمامية على ذلك
اعتبار  في اعتبار شهادة عدلين من المسلمين الركن الرابع األساسي من أركان الطالق وبدون ذلك ال

ألي طالق يصدر من الزوج ولو بتوفر شهادة عدل واحد من المسلمين، كما أنه ال قيمة لشهادة 
 .3رجلين فاسقين

فسح  فقد األسرةوتدعيما للبعد المقاصدي للتشريع اإلسالمي وسعيه الحثيث للحفاظ على كيان  
ألنه )أي  «ود فرحات قائالاإلسالم المجال للزوجين للتراجع عن الطالق كما يوّضح ذلك الشيخ محم

اإلسالم( لم يقرّه على كل حال، في جميع الحاالت، بل أباحه بشروط قد يتعّسر اجتماعها أحيانا، 
فال يقع في حالة الحيض، وفي الطهر الذي واقع الزوج الزوجة فيه، وبعد وجود هذين الشرطين فإنه ال 

ال يتيّسر للزوج في كثير من األحيان اجتماع يقع إال بمحضر اثنين أو أكثر من عدول المسلمين، وقد 
الشروط الثالثة، ليصح منه الطالق، فعند ذلك البد من تأخيره، وقد يترتب على ذلك رجوع الزوج عن 

 .4«عزمه، وعودة الصفاء بين الزوجين إلى ما كان عليه

ن األحكام أشاد العالمة محمد جواد مغنية بجهود الحكومة المصرية في اعتمادها على جملة م 
من التشرذم والتبعثر  األسرةالفقهية بمذهب اإلمامية في مسائل الطالق، رغبة منها في حماية كيان 

زهرة في كتابه "األحوال الشخصية" باشتراط الشاهدين العدلين  أبيواالنهيار، كما نقل إشادة العالمة 
                                                           

، 0م، ج0266ه  / 0126ينظر، األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، د/ أحمد َعبيد الكبيسي، مطبعة عصام، بغداد،   1
 .991ص

م، 0262شباط )فبراير(  الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة،  2
 808ص

ه  (، أشرف العالمة الشيخ محمد جواد مغنّية على مقابلة 666ينظر، شرائع اإلسالم في الفقه اإلسالمي الجعفري، المحقق الحّلي)ت3
بن المرحوم  هذه النسخة مع عدد من النسخ المتداولة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، تم االعتماد على طباعة عبد الرحيم

 .16، ص9ه ، ج0921محمد تقي التبريزي ألنها أصح الطبعات وكانت قد طبعت في منتصف شهر شوال المكرم سنة 
م، 0221ه  / 0808تاريخ األحكام والتشريع في اإلسالم، الشيخ محمود فرحات، الدار العالمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 4

 .922ص
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وعلى الرغم من كل تلك . 1في وقوع الطالق، وتمنياته القلبية أن تأخذ المحاكم المصرية بذلك
المساجالت الكالمية حول قضايا الطالق في الجرائد والمواقع االلكترونية المتعددة فإنه ينبغي أن توّجه 
العزائم لتوحيد الجهود واالستفادة من جهود الخّيرين من العلماء الباحثين بكل صدق ونزاهة في قضايا 

، والبحث عن الحلول لمختلف المشاكل المستجّدة، دون تقوقع أو  تضخيم للمسائل أكثر  األسرة
من الالزم. مع أّن الزمن كفيل بتليين المواقف وتبديل اآلراء تماما حتى يصير من كان يقول بالمنع يقول 

ظر تعصبية بالجواز بل وبالوجوب، والعيب ليس في اإلسالم وإنما في التشبث ببعض اآلراء من وجهة ن
 ها الوخيمة المستقبلية. آثار أو دون إدراك ألبعاد المشكلة اإلنسانية والحضارية و 

إّن الطالق البدعي مرفوض رفضا تاما من فئة من العلماء الحريصين على رّد كل ما خالف منهج 
لغزالي وروح القرآن الكريم، وإن كان التطبيق الجماهيري خالف ذلك لألسف وهو ما استهجنه اإلمام ا

وجمهور الفقهاء على !!والغريب أّن المسلمين ال يعرفون في معامالتهم إال طالق البدعة هذا«قائال 
ه لكان خيرا، ولكن فريقا منهم لألسف يمضيه. ونحن نرى آثار استنكاره، ولو أنهم اتفقوا على رفض 

ال مكان لوقوعه في  الحق والمصلحة في احتقاره وإبطاله معا. ثم سرت العدوى بإيقاع الطالق حيث
وهذا خطأ، فالطالق ال !!قضايا كثيرة. فالطالق اعتبر يمينا، بل أصبح اليمين المفضلة عند الرعاع .. 

يكون يمينا، إنما اليمين بالله أو باسم من أسماء الله الحسنى. وما يتداوله العامة بينهم من أيمان 
الطالق، أو الطالق المعلق كما يقولون. إّن هذا  الطالق ال قيمة له .. وكذلك توكيد الفعل أو الترك ب

كله ضرب من اللغو ال تنقض به عرا الزوجية. ثم ما قيمة تطليق السكارى والحشاشين، وأشباههم من 
العابثين الذين ال يعنون ما يقولون، ويهرفون بما ال يعرفون، وينكرون نيتهم، أو يثيرون حولها الريبة. إّن 

. ويصل اإلمام 2«عن بصيرة وإرادة، فكذلك إنهاؤه ما يتم إال عن وعي وعزم عقد الزواج ال يتم إال
محمد الغزالي بعد هذا الشرح والبيان المقاصدي المستفيض والعميق إلى هذه النتيجة الجامعة 

 .3«ولذلك ينبغي رفض أكثر ما يجري على األلسنة من تطليق هو إلى اللغو أقرب منه إلى الحق«قائال

لقد أدركت الحركة التشريعية القانونية المعاصرة مدى مرونة وخصوبة الشريعة اإلسالمية وثرائها في  
ة من كل األسرياألحكام الفقهية المالئمة لحقوق اإلنسان المعاصرة ومنها حماية وصيانة المؤسسة 

ي والثابت، وهذا الفهم أسباب الشقاق والفراق المفتعلة أو الناتجة عن الفهم الضّيق للنص الديني القطع
المتجدد والمقاصدي ألحكام الشريعة اإلسالمية والذي نادى به هؤالء األعالم ومن بينهم اإلمام 
محمد الغزالي، بدأ يجد طريقه في االنتشار والتمكن عبر اآللية القانونية المضبوطة بجملة من األدوات 

                                                           
 .801ينظر، الفقه على المذاهب الخمسة، المرجع السابق، ص 1
 .021، 062م،ص 0222هذا ديننا، محمد الغزالي، دار الكتب، مطابع المطبوعات الجميلة، الجزائر، الفصل الثالث   22
 .021المصدر نفسه، ص  3
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على  22عديالتها األخيرة حيث نصت المادة المغربية في ت األسرةوالمقاصد ، وهذا ما فعلته مدونة 
يجب على من يريد الطالق أن يطلب اإلذن من المحكمة باإلشهاد به لدى عدلين  «ما يلي 

منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، او موطن الزوجة، أو محل إقامتها 
فهم من نص هذه المادة أنه بدون إذن وسماح ، وي1«أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب

الجهة القضائية المختصة باإلشهاد ال يعتد بالطالق، وهذه خطوة جريئة ذات بعد مقاصدي عملي 
ما  91كما جاء في نص المادةتطبيقي لكل ما رّدده علماء مقاصد الشريعة الغراء، منذ أمد بعيد،  

هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد  يتضمن طلب اإلذن باإلشهاد على الطالق،«صورته:
األطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة 

 .2«لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية

ما  039وفي القسم الثامن المخصص إلجراءات ومضمون اإلشهاد على الطالق، جاء في المادة
يجب اإلشهاد بالطالق لدى عدلين منتصبين لإلشهاد، بعد إذن المحكمة به، واإلدالء  «يلي :

و في هذا السياق يستعرض الباحث أحمد كافي اآلليات الرشيدة المضّيقة لمهازل  .3«بمستند الزوجية
 لجهل بأحكام الشريعة ومن ثّم فإنّه حسبالطالق في العالم اإلسالمي دون تبّصر أو ترّيث في ظل ا

من  مسوغات عدم اإلذن بالطالق بعد استفاء الزوج لمراحل الطالق، عدم الوفاء  «المدونة يعتبر 
إذا لم يودع الزوج «من المدونة قائلة: 92، وهذا ما نّصت عليه المادة4«بالمستحقات المالية في ذمته

عن رغبته في أعاله، داخل األجل المحدد له اعتبر متراجعا  93المبلغ المنصوص عليه في المادة
وهكذا وبهذه النظرة الواقعية  5.«الطالق، ويتم اإلشهاد على ذلك من طرف المحكمة

قررت المادة أن اإلشهاد على الطالق له حكم الوجوب، وقررت أن الطالق ال يكون إال «والمقاصدية
ه والمقصود من هذه المواد حسب ما استفدناه من المنهج الذي سارت علي.إن أذنت المحكمة به

 . 6«.واألطفال ما أمكن األسرةحماية  •.التقليل من الطالق •:، هواألسرةمدونة 

                                                           
( بتنفيذ 9118فبراير  1) 0898من ذي الحجة  09صادر في  0. 18. 99ظهير شريف رقم  92من مدونة األسرة،  ص 62م 1

(، ص 9111فبراير  1) 0898ذو الحجة  08بتاريخ  1028بمثابة مدونة األسرة، الجريدة الرسمية عدد  61.  11القانون رقم 
802 . 

 .92من مدونة األسرة، ص  21م 2
 .92من مدونة األسرة، ص  012م 3
 - 01 - 11يوم  التجديدنشر في  أحمد كافي،  9-اإلشهاد على الطالق في مدونة األسرة4

9100https://www.maghress.com  99:91، الساعة 96/09/9106تاريخ الزيارة  

 .11من مدونة األسرة، ص  26م 5
 ، المرجع السابق. 9-اإلشهاد على الطالق في مدونة األسرة6
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المغربية الجديدة، قد استجابت للنداءات  األسرةوبهذه الخطوات العلمية والعملية تكون مدونة 
المتكررة لتلك الدراسات العلمية التي قام بها بعض الباحثين منذ عقود مضت منادين من خاللها على 
ضرورة وضع القيود القضائية والدينية والمبادئ العامة للتحكم أكثر في ذلك الشكل من الطالق الذي 

ّصر أو تفّكر في العواقب مما يترتب عليه حريق كبير وزلزال مدمر يتم باإلرادة المنفردة للزوج ودون تب
 .1ال يبقي وال يذر األسرةلكيان 

ة األسريهذه  الخطوات الجاّدة والجريئة التي اتخذتها المملكة المغربية الواعية بأبعاد المشاكل 
روح التجديدية التحديثية للمجتمع وفق األطر اإلسالمية المرجعية والمقاصد الدليل ساطع على  هي

السامية للشريعة اإلسالمية السمحة التي جاءت لرفع الغبن ووضع اإلصر واألغالل والرفع من قيمة 
الصّحي والسليم، وهي تمثل التجسيد الفعلي البناء لكل اجتهادات  األسرياإلنسان، وإيجادالمناخ 

الوسطيين المعتدلين المنفتحين على اإلرث الفقهي اإلسالمي الخصب، البعيد عن النظرات العلماء 
الضّيقة والتزمت المقيت والتعّصب الجاف والجامد ألقوال أجابت عن مشاكل معينة في سياقات 
معينة. وحبذا لو أن باقي قوانين األحوال الشخصية في الدول اإلسالمية حذت حذو المملكة المغربية 

المسلمة وذلك باألخذ بعين  األسرةي القيام بسد الثغرات وملء الفجوات في القضايا التي تهم عالم ف
وضمان استقرارها ولم ال االستفادة من هذه التجربة  األسرةاالعتبار بالبعد المقاصدي وتحقيق مصلحة 

إنما لكافة األمة والخطوة الرائدة، باعتبارها مكسبا مهما ليس للمغاربة فحسب وليس للعرب فقط و 
اإلسالمية قاطبة من أقصاها إلى أقصاها. وهذا ما سيزيد من رصيد مكانة الشريعة اإلسالمية بين 
شعوب األرض وعند األمم المتمدنة، وبالتالي سيصب كل ذلك في صالح ديننا الحنيف الذي سيكون 

وذج الكامل المجّسد لمبادئ  المطمئن لكل الباحثين عن الحق، والمتطلعين للنم األمنالملجأ والمالذ 
 كتاب الله تعالى. 

 خاتمة

إن ما قامت به بعض الدول العربية من إصالحات في مجال األحوال الشخصية كتونس  
لو الذين والمملكة المغربية على سبيل المثال، يمثل تحقيقا جزئيا لجهود أولئك المصلحين األفذاذ،

ق طريقها ودعم القائمين عليها، ألنها من صلب وجوهر شاهدوها اليوم ألثنوا عليها خيرا وعلى من ش
 الدين عكس ما يرّوج له خصوم التجديد الديني، وخصوم اإلصالح والرقي بالمجتمع اإلسالمي.  

                                                           
ينظر، مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري )دراسة ميدانية حول عينة من المطلقات في الوسط الحضري الجزائري(، مسعودة كسال، 1

 .86الجامعية، الجزائر، ص ديوان المطبوعات
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إّن إصالح قوانين األحوال الشخصية خطوة مهمة ال مفّر منها للشعوب اإلسالمية إذا أرادت 
يتأّتى ذلك إال في ظّل فكر وحدوي منفتح على شتى  إصالح حاضرها، وتهيئة بناء مستقبلها، وال

المذاهب اإلسالمية واالجتهادات المعاصرة، التي تقترح القوانين وفق رؤية مقاصدية حكيمة، ورؤية 
شرعية مستنيرة بروح وهدي كتاب الله تعالى، وما ترجمه الرسول األكرم في هديه المبين. وما نراه اليوم 

اإلسالمية، إنما  األسرةت االرتقاء بواقع أوالً ان األحوال الشخصية ومحمن إصالحات جبارة في ميد
ى أولئك المجددون المصلحون منذ األولهي حلقة من حلقات الجهود اإلصالحية التي أطلق شرارتها 

فجر النهضة العربية، واليوم فإن كل ما نراه من منجزات في ميدان تعليم المرأة وتحريرها من العوائق 
والتقاليد البالية المنافية لهدي كتاب الله تعالى إنما هي مدينة في جزء كبير من ذلك إلى صبر وجهاد 

لى نماذج منهم في هذا البحث، وال يسعنا اليوم إين تعرضنا ونضال أصحاب الفكر األحرار األخيار الذ
ونحن نرى بعض ثمرات جهودهم تتحقق في عالمنا المعاصر إال أن نترحم عليهم ونثني عليهم خيرا، 
ونعمل على إحياء تراثهم الجليل ومدارسته وتلقينه لألجيال الحالية، كما صنع المفكر الكبير محمد 

ي حول جمال الدين األفغاني ومحمد عبده وقاسم أمين وغيرهم كثير، الذين عمارة في مشروعه التنوير 
يعدون بمثابة نجوم ساطعة في سماء حضارتنا العربية واإلسالمية التي يجب أن تتواصل حلقاتها، 

 وتتدّعم إنجازاتها في شتى الميادين الحيوية.  

لماء والدعاة ومن بينهم اإلمام واليوم والحمد لله وبعد الجهد المشكور الذي بذله ثلة من الع
، والبحث عن الحلول في اإلطار اإلسالمي الواسع دون األسرةمحمد الغزالي في الدفاع عن قضايا 

تحّيز أو تعّصب أو ضيق نظر، الحمد لله صارت لتلك المطالبات التي نادى بها قاسم أمين والطاهر 
ن ينشدون الرقي واالزدهار ألوطانهم الحداد ومحمد الغزالي صدى مسموعا واستجابة مقبولة مم

وأسرهم ومحيطهم، والله ال يضيع أجر من أحسن عمال، من هنا فال نجاة ألمة اإلسالم مما تعانيه من 
أمراض وما تشتكي منه من تخّلف وتشرذم وتمّزق في مختلف مناحي الحياة الدينية والسياسية 

 ذي يهدي البشرية للتي هي أقوم.واالقتصادية، إال بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل ال

 المراجع

لمطبعية، وحدة الرغاية، اتحرير المرأة، قاسم أمين، تقديم، مصطفى ماضي، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون 
 I×م، ص0299الجزائر، 

.  ص:  م7112ه   ، 0072قاسم أمين األعمال الكاملة : محمد عمارة . دار الشروق . القاهرة ، الطبعة الثالثة ،
00. 

تحرير المرأة، قاسم أمين، تقديم، مصطفى ماضي، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، 
 وما بعدها. 002م، ص0299الجزائر، 
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 .732، ص7يسألونك في الدين والحياة، د/ أحمد الشرباصي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ج
المعاصر في حياته اليومية العامة، اإلمام األكبر محمود شلتوت، دار الشروق، الفتاوى ، دراسة لمشكالت المسلم 

 .311، 722م،ص 0293ه / 0013بيروت والقاهرة، الطبعة الثانية عشرة 

 .059تحرير المرأة، موفم للنشر، المصدر السابق، ص

 ،23،ص  0227امرأتنا في الشريعة و المجتمع،الطاهر حداد، موفم للنشر 
 .32م، ص0222ى األولّداد، أبو القاسم محمد كّرو، دار المغرب العربي، تونس، الطبعة عبقرية الح

  25، 32،ص المصدر السابقامرأتنا في الشريعة و المجتمع، 
ى، األولينظر، المرأة والمجتمع ضوابط ال قيود، محمد عبد المجيد الفقي، األندلس الجديدة ، شبرا، مصر، الطبعة 

 .002، 005م،ص 7101ه  / 0030

 الجديد، العربي ،7102 أغسطس 72، الله خلف الدين نجمالطاهر الحداد و"امرأتُنا في الشريعة والمجتمع"، 
ttps://www.alaraby.co.uk/books  77:39 الساعة 7102 / 15 / 05 الزيارة، تاريخ. 

خطب الشيخ محمد الغزالي في شئون الدين والحياة، إعداد، قطب عبد الحميد قطب، مراجعة د/ محمد عاشور، 
 .05م،  ص0299ه  ، 0019ى األولمكتبة رحاب، الجزائر، الطبعة 

، ص 2ج، دون تاريخ، بيروت –دار الفكر ، ه (052ابن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت ، ثارلمحلى باآلا
315. 

ه  / 0007قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة : محمد الغزالي . دار الشروق ، القاهرة . الطبعة الثالثة محرم 
 .092م . ، ص0220يوليو 

تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، محمد الغزالي، دار القلم الجزائرية بسطيف، ودار الدعوة، حقوق اإلنسان بين 
 وما بعدها. 005م، ص 7119ه  / 0072اإلسكندرية، الطبعة السادسة 

، 771، ص7م،  ج0222ه  / 0322ى، األولينظر، فقه السنة، سيد سابق، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة 
770. 

ه (، دار الفكر، 200بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  أبيالدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن 
 . 025، ص9بيروت، لبنان، )دون تاريخ( ج

موسوعة الفقه اإلسالمي المعاصر، رئيس التحرير، أ.د/ عبد الحليم عويس، دار الوفاء، المنصورة، ج.م.ع، الطبعة 
 .027م،  ص7115ه  /0072ى، األول

 .[7]الطالق: 1
، 02عادل مرشد، وآخرون، المرجع السابق، ج -مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق، شعيب األرنؤوط 

. وينظر،  الروض الداني )المعجم الصغير(، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو 021ص
 -محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي ، دار عمار ه (، تحقيق، 321القاسم الطبراني )المتوفى: 

                                                           
 

 

https://www.alaraby.co.uk/author/2015/5/26/%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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في المعجم  3507، وينظر، الحديث رقم 737، ص0، ج0295 – 0015ى، األولبيروت ، عمان، الطبعة 
ه (، تحقيق، طارق 321األوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )ت 

 . 33، ص0القاهرة، ج –حمد ، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين بن عوض الله بن م

ه (، تحقيق، 700فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 
 . 222، ص7، ج0293 - 0013ى، األولبيروت، الطبعة:  –وصي الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة 

الحداثة، صورة اإلسالم لدى الوضعيين العرب، قاسم َشعيب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، وبيروت، فتنة 
 .022، 022م، ص7103ى األولومؤسسة مؤمنون بال حدود، الرباط، المملكة المغربية، الطبعة 

ه (، أشرف على طبعها 220قي)تالفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمش أبيتفسير ابن كثير، للحافظ عماد الدين 
 .32، ص2م،  ج0292ه  / 0012وتصحيحها لجنة من العلماء، دار األندلس، بيروت، لبنان، 

اإلسالم عقيدة وشريعة، اإلمام األكبر محمود شلتوت، دار الشروق، بيروت والقاهرة، الطبعة الحادية عشرة،   1
 .022، 022م،ص0293ه  / 0013

تّم وضعه على يد لجنة ، الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهمامشروع قانون األحوال 
ى، األول، دار القلم، بدمشق، والدار الشامية ببيروت، الطبعة 0220    0252خاصة مع مذكرته اإليضاحية ما بين 

 .2، 2م، ص0222ه  / 0002
والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، يناير،  اإلصالح باإلسالم، محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة2

 .091م،ص7112
وحّل مشكالتها في ضوء اإلسالم، عبد الرحمن الصابوني، مكتبة وهبة، القاهرة، ج.م.ع، الطبعة  األسرةنظام   3

 .003م، ص0293ه  / 0013التاسعة 
 .93م،  ص7100ى األولطبعة جواز إمامة المرأة الرجال، جمال البنا، دار الشروق، القاهرة، ال 4

، المرجع السابق،  مشروع قانون األحوال الشخصية الموّحد لإلقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما
 وما بعدها. 052ص

 – 01 - 15يوم التجديد، نشر في أحمد كافي، 7-األسرةاإلشهاد على الطالق في مدونة 
7100https://www.maghress.com 77:71، الساعة 72/07/7102اريخ الزيارة ت  

                                                           

، من الموقع  9100: أحمد ابو زيد ، الموجة الرابعة ثورة معرفية عالمية. مجلة العربي ، يوليو  0
www.3arabi.info/article.ASP=2175 

 –تكنولوجيا : الفين و هايدي  توفلر ، صياغة حضارة جديدة : سياسية الموجة الثالثة . عرض: د.أحمد شوقي . مجلة علوم و  9
 80م ، ص0221أكتوبر  -91العدد

  ، التويزة هي عمل تطوعي الفراد القرية الواحدة ، النجاز عمل لصالح شخص ما بدعوة منه ، وهي منتشرة ببلدان المغرب العربي :
بأحد االكالت الشعبية  وخاصة سكان الجزائر ، وكعرفان من طرف صاحب الدعوة والنجدة لتلبية دعوته ، يكرمهم بمأدبة غذاء او عشاء

 لكل منطقة.
: سهام بن عاشور ، التكيف الداخلي للمسكن الجديد ، وعالقته بزواج االبناء ، دراسة وصفية لكيفية التعديل في االطار المبني ،  0

الحضري ،  للمسكن الجديد في حي عين النعجة ، ) رسالة ماجيستير جامعة الجزائر ، قسم علم االجنماع ، تخصص علم االجتماع
 .91( ، ص 9119

https://www.maghress.com/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.maghress.com/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.maghress.com/attajdid
https://www.maghress.com/attajdid
https://www.maghress.com/
https://www.maghress.com/
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ه  / 0322األحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، د/ أحمد َعبيد الكبيسي، مطبعة عصام، بغداد، 
 .771، ص0م، ج0222

 الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، شباط )فبراير(
 000م، ص0222

ه  (، أشرف العالمة الشيخ محمد جواد مغنّية 222شرائع اإلسالم في الفقه اإلسالمي الجعفري، المحقق الحّلي)ت
على مقابلة هذه النسخة مع عدد من النسخ المتداولة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، تم االعتماد على 

التبريزي ألنها أصح الطبعات وكانت قد طبعت في منتصف شهر شوال طباعة عبد الرحيم بن المرحوم محمد تقي 
 .52، ص7ه ، ج0725المكرم سنة 

ى، األولالشيخ محمود فرحات، الدار العالمية، بيروت، لبنان، الطبعة تاريخ األحكام والتشريع في اإلسالم، 
 .792م، ص0223ه  / 0000

 .005الفقه على المذاهب الخمسة، المرجع السابق، ص
، 022م،ص 0299ذا ديننا، محمد الغزالي، دار الكتب، مطابع المطبوعات الجميلة، الجزائر، الفصل الثالث ه

091. 

 3) 0070حجة لمن ذي ا 07صادر في  0. 10. 77ظهير شريف رقم  72،  صاألسرةمن مدونة  22م
ذو  00بتاريخ  5090ة عدد ، الجريدة الرسمياألسرةبمثابة مدونة  21.  13( بتنفيذ القانون رقم 7110فبراير 

 . 009(، ص 7115فبراير  5) 0070الحجة 
 - 01 - 15يوم  التجديدنشر في  أحمد كافي،  7-األسرةاإلشهاد على الطالق في مدونة 1

7100https://www.maghress.com  77:71، الساعة 72/07/7102تاريخ الزيارة  

الوسط الحضري الجزائري(، مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري )دراسة ميدانية حول عينة من المطلقات في 
 02مسعودة كسال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص

 

  

                                                           
سات : د. عبد الغني عماد ، سوسيولوجيا الثقافة ، المفاهيم واإلشكاليات...من الحداثة اللى العولمة. الطبعة الثانية ، ليبنان : مركز درا 0

 .991، ص 9112الوحدة العربية ،  

https://www.maghress.com/author/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 الموجة المعرفية الجديدة وإشكالية تحول القيم في ظل األسريسيرورة التحول 

 د. عبد الرزاق الجعفرى
 الجزائر / المسيلة- بوضياف محمد جامعة

 :صملخ

اسطر هذه المداخلة استقراء مختلف الثورات المعرفية التي عرفتها االنسانية ، و حاولت      
وألن طبيعة العمل ، والدور المنوط باإلنسان  ، ة لمجتمعات كل مرحلةاألسرياثرها على البنية 

هو الذي يوجه حركته ، واتجاهاته في الحياة ، كان من الطبيعي ان تتباين قيم الحياة لألسرة 
النووية التي برزت  األسرةالعنقودية ، والتي ظهرت اثر سيادة الموجة الزراعية ، عن نمط 

في ظل موجة  األسرياضع مع نمط االنسان بموجب الثورية الصناعية ، واالنمطين في تباين و 
الثورة المعرفية الرقمية ، ويرجع قوام هذا التغيير من نمط الى اخر ، لسيادة العقل األداتي 
المبدع ، الذي اخذ في صيرورة االكتشافات ، للمنتجات الصناعية المختلفة الدقة ، والسرعة 

 ، والكفاءة .
لإلنسان ما قبل الثورة الصناعية ، من مثل المحراث فبينما سادت األدوات التقليدية      

،والفأس والمنجل ، والسيف ، والرمح...الخ ، من أجل استغاللها في توفير االحتياج الحيوي 
لبقاء االنسان ، من أمن غذائي ، وأمن المجموع المجتمعي من الغزو الخارجي ، والثورات 

داتية الجديدة ، معلنة ميالد نوع أسري جديد ، الداخلية ، جاءت الثورة الصناعية بموجاتها اال
العنقودية ، الذي ساد الموجة المعرفية  األسرةالنووية ، بدل من نمط  األسرةقائم على نمط 

الزراعية القديمة ، وذلك لتغير في بنية شبكة العالقات االجتماعية ، التي فرضتها الوحدات 
في محيط االستيطان السكاني ، من نزوح ريفي  االنتاجية والخدماتية ، وما صاحبها من تغير

 األسرةات ، وسلبيات على افراد أبيالى المدينة وظهور مدن جديدة ، وما حملته من ايج
 الواحدة.

والن دينامو العقل االداتي ، لم يتوقف في البحث عن االبداع ، والخلق ، بغرض مواجهة      
الحياة في مدنها وقراها ، انهمك على انجاز  التحديات الجديدة للمدينة الحديثة ، وتسهيل

الثورة المعرفية الجديدة ، والتي بدأت تجلياتها واضحة للعيان ، من خالل األخذ بمنتوجاتها 
 األداتية الدقيقة ، واستغاللها في مواجهة مشكالت وصعوبات الحياة .
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لحياتية ، إال انه منتج غير أن التطور من طبيعته ان يزيل صعوبات الكثير من التحديات ا     
لمشكالت وتحديات جديدة ، تؤدي الى تغير في البنية القيمية للمنخرطين في استهالك 
واستخدام ادواته الجديدة ، خاصة االجهزة الذكية للموجة المعرفية الرقمية ، وهو ما يؤدي الى 

تمعات افتراضية بوادر تحول جماعي وفردي ، وسيادة الفردانية التي هي اللبنة في تكوين مج
مجتمعة  األسرةجديدة قائمة على عقد افتراضي جديد االساس فيه ليس االب ، او االم ، او 

 ، بل الفرد في ممارسته للحرية ، التي منحتها له االجهزة الرقمية الذكية.
 مقدمة:

البشري في لقد ارتبط تطور المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ على اسهامات العقل                
و التغير في  تطوير البنية الفكرية والمعرفية التي تحكمها،باعتبارها قوة دفع رئيسية تقف وراء التطور

المجتمعات المحلية ، و االقليمية ، والدولية ، الن هذه الثورات المعرفية توجد واقعا جديدا ، بما 
تحدثه من تغيير في الشبكة العالقات ، واالتصاالت ، والمعلومات ، وبما تستحدثه من تقنيات يمكن 

 توظيفها في التعمير  والبناء ،او التدمير والهدم.  

ولقد مرت البشرية بتحوالت كبرى في تاريخ الحضارات البشرية ، وكان منبع هذا التحول              
تلك االكتشافات والنتائج التي توصل اليها االنسان ، و هو يصارع مختلف السلطات والتحديات التي 
تعيق وتحد من حركته ، فتدرج في التحول من انسان متنقل يستخدم الحطب والحجر والصيد ،الى 

ى ، األولنسان مستقر يمتهن الزراعة ، وتربية الحيوان ، وكان استقراره هي لحظة ميالد الموجة المعرفية ا
وهي موجة الحضارة التي قامت على اساس االشتغال بالزراعة ، على اساس ان االرض هي مصدر 

االقتصاد ، غير ان  في ثروته ، والتي هي احدى المقوالت الرئيسية التي تدافع عليها النظرية الكنزية 
استغراق انسان عصر النهضة في استخدام عقله اكثر من جهد عضالته ، سرع من كشف قوانين 
الميكانيكا ، والتي على اساسها بنيت مختلف المنتوجات الصناعية ، معلنة ميالد الثورة الصناعية التي 

  نقلت االنسان من صفة الفالح المزارع الى العامل المكد.          

ولم يتوقف السؤال المعرفي عند الميكانيكا النيوتنية ، بل انتقل نقلة نوعية جراء الثورة           
الفيزيائية التي احدثتها النظرية النسبية النشطاين ، وما صاحبها من تغير في النظم المعرفية ، خاصة 

ية جديدة ،هي محصلة المنتوجات تلك المتعلقة باإلعالم االلي ، و البيولوجيا ، معلنة بزوغ ثورة معرف
العلمية والتكنولوجية ، مشكلة حضارة عصر المعلومات ، او ما يسمى الثورة الرقمية ، ولقد تركت كل 

ة موضوع األسرية ، جاعلة من القيم األسريموجة معرفية بصماتها على شبكة العالقات االجتماعية ، و 
ية ، وهو التحول الذي طرح في أذهاننا إشكالية تحول ملحوظ في كل مرحلة من مراحل كل موجة معرف
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البشرية جراء الموجات المعرفية  األسرةالبحث والمتمثلة في : ما التغيرات القيمية التي تعاقبت على 
التي تعاقبت على الجنس البشري ؟ وما وجهتها القيمية ؟ وهو ما نحن بصدد وصفه وتتبع مالمحه من 

 خالل هذه الورقة البحثية .

 ة.األسريى وطبيعة البنية األولموجات المعرفية ال 

: يعود استخدام مصطلح "الموجة" في أول  الموجة المعرفية الزراعية و الطبيعة العنقودية لألسرة
االمر الى الحركات النسوية التي تفجرت بشكل مثير في الستينيات من القرن الماضي ، حيث اطلقت 

ى كانت األولالناشطات النسويات على حركتهن حين ذاك اسم الموجة الثانية ، على اعتبار ان الموجة 
، وتعد الموجة الزراعية اطول الموجات المعرفية  1تخابتتمثل في الجهود لنيل حق التصويت في االن

، ذلك أن العقل  2م(0651سنة قبل الميالد إلى  2111التي شهدتها البشرية ، إّذ تبدأ منذ )
البشري الزال في مرحلة الطفولة ، و لم تنضجه التجارب و التحديات التي تعترضه في سيعيه إلشباع 

إلنتاج التقليدية هي العوامل األساسية التي تتحكم في النشاط حاجاته األساسية ، و تعد عوامل ا
الزراعي ، إذ يعد المنجل ، والفأس واألرض و قوة العمل اليدوية ، و تربية الحيوانات و استئناسها ،هي 
الرموز األساسية التي تتحدد و تتميز بها ، و يعد المكان و ما يحيط باإلنسان من أدوات ، و 

الستقرار اإلنسان في بقعة جغرافية معينة ، نتيجة جملة من العطايا التي تغدقها  حيوانات ، الباعث
على قاطنيها ، سواء تلك التي تمنحها الطبيعة من موسم إلى آخر ، و المتمثلة في الماء و الكأل ، و 

تي من جراءها انطبعت حياة اإلنسان بالترحال و التجوال ، بحثا عنها كعوامل استقرار ، أو تلك ال
تخرجها األرض نتيجة امتزاج مجهودات اإلنسان بها ، و هي اللحظة التاريخية التي جذبت اإلنسان 

 لالستقرار ، و االستيطان في رقعة جغرافية ما.

إن استقرار اإلنسان في مكان ما ، ليس استقرارا أصم بينه وبين الطبيعة ، بل هو في عالقة حوار       
، من خالل لغة صامتة ومحسوسة ، منطوقها الصدى الداخلي الذي تحدثه  ولغة تواصل بينه وبين بيئته

في نفسه ، لتشكل في محصلتها نسق الذاكرة ، تكون هي المحدد لكل تحركاته في المعلم المكاني 
والمجتمعي ، سواء من خالل عالقاته الصراعية مع الطبيعة ، او عالقاته الوئامية ، وما تحمله من 

وده ككينونة ثقافية ، تشكل في محصلتها نسق الذاكرة التي تكون هي المحددة محتوى رمزي في وج
 لكل تحركاته وسكناته.

                                                           
 .22، ص 9111عالم ، ، الكويت: وزارة اال 0: د. احمد ابو زيد ،  المعرفة وصناعة المستقبل ، ط 0
:  دايفيد هارفي ، حالة ما بعد الحداثة ،  بحث في أصول التغيير الثقافي ، ترجمة : د. محمد شيا ،الطبعة االولى ، لبنان: المنظمة  9

 .11، ص 9111العربية للترجمة ، 
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من الغذاء و الماء ، تعبة كافة أفراد العائلة الكبيرة ، لذلك ساد  األسري األمنويستوجب تأمين       
يل إلى التجميع بدل االنقسام ، أو العشيرة ، أو القبيلة ، التكاتف و التضامن ، والم األسرةلدى أفراد 

، بغرض إذالل الصعوبات و التغلب عليها ، لتأمين الغذاء و السكن ، و لم يكن العمل الزراعي عمل 
يتطلب مهارات و كفاءات ، و تخصص ، مثلما هو عليه اليوم ، و الذي يجعل كل فرد من أفراد 

زراعية و الفالحية ، يتيح لجميع أفراد يتخصص و يستقل بعمل معين ، بل كان أداء األعمال ال األسرة
العائلة االنخراط فيها ، و يتوقف إنجازها و النجاح فيها ، على التكاتف ، و التآزر ، والتعاون بين أفراد 

، فكانت هذه الضرورة  ، و قد يمتد إلى أبناء العشيرة و القبيلة في إطار تضاهرة التويزة األسرة
العنقودية ، التي تشتمل في بنيتها الهرمية على  األسرةالتجمعية لقوة العمل ، هي إحدى ثمار نمط 

األجداد ، واألعمام ، واألبناء واألحفاد ،  والتي تتميز و تحتكم إلى منظومة و سلم قيم خاصة بها ، و 
 المتمثلة في :  

أو وضوح جلي بالصورة التي عليه اليوم ، بل كان  لم يكن لفكرة تقسيم العمل من معنى -0
التضامن و التعاون هو العامل الذي يساعد على اإلنجاز ، و الذي فرضه بساطة العمل و عدم 
تعقيده من جهة ، و عدم اعتماد إنجازه على القوة الذهنية و اليد الفنية ، بل كل ما يحتاجه 

 دة تدفع به إلنجازه و تجسيده.هو تجميع القوة البدنية ، في محصلة قوة واح
لم يكن لمعنى التراكم و الثراء معنى خارج األرض ، لذا سادت نسبة الحيازات الكبيرة بدل  -8

الحيازات الصغيرة ، بما يعني انعدام مشكلة التفتت و البعثرة في الحيازة ، و ما يصاحبها من 
ذا كان بناء عالقات من خالل التفكك ، ل األسرةسلبية على اإلنتاج ، وتماسك  آثار

إجتماعية جديدة من مثل المصاهرة ، تتم داخل شبكة العالقات االجتماعية للقرابة الدم ، او 
مكان االقامة ، حتى يتم االحتفاظ بالملكية الجماعية ، التي ال تتوزع ، وال تقسم ، بل تنقل 

و تتوزع بينهم وفق  عبر االجيال باالستغالل الجماعي ، و تعطى سلطة التصرف فيها للذكور ،
 1التدرج في كبر السن.

العنقودية  ، بل كان كل شيء يتم  األسرةلم يكن لالستقاللية معنى داخل ذلك النمط من  -3
الكبير ، وعادة ما يكون الجد ، او تحت وصاية ورأي  األسرةتحت اشراف رب  األسرةداخل 

  األسريسكاني ، كما أن اإلطعام رئيس العشيرة او القبيلة ، ان كان األمر يخص امر التجمع ال
 األسرةكان يتم في اطار الجماعة ، فال تناول للغذاء والعشاء للفرد بمعزل من إجتماع افراد 

على صحن وجفنة واحدة ، وال نوم للفرد في غرفة أو سرير مستقل ، إال في حيز مكاني 
                                                           

م ، 0222للثقافة والفنون واآلداب ، افريل  : ايان كريب ، النظرية االجتماعية من بارسونز الى هابرماس . الكويت : المجلس الوطني1
 .10ص
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بالحجم الكبير لعدد أفراد د في فراش وغطاء واحد ، وذلك إلتسامها األوالً يجمع كافة االبناء و 
، والذي عادة ما يكون متكون من أكثر من جيلين تحكمهما عالقة قرابة جد وطيدة  األسرة

 وحميمية.
من معنى ، وذلك لندرة السيولة النقدية ،  األسرةلم يكن لالستقاللية المادية والمالية ألفراد  -4

وضيق االسواق ، اين يتم فيها التبادل والمقايضة العينية بدل عقد البيع والشراء ، فقد كان رب 
 .األسرةهو االمر بالصرف في شؤون تلبية كافة حاجيات  األسرة

الغيب  لم يكن لمعنى المستقبل معنى لدى انسان تلك الحقبة ، فهو يدخل في زمن عالم -5
الذي تسيطر عليه الرؤى الدينية والخرافية ، لذا كان نشاطهم اإلنتاجي موجه لإلستهالك 
اليومي الذاتي ، أكثر مما هو موجه نحو السوق واإلدخار ، وممارسته للوظيفة اإلدخارية 
إلعادة اإلستثمار، وان وجدت دالة االدخار لدى البعض ، فهي نابعة من الخوف من نوائب 

 قساوته.الدهر و 
العنقودي بالمحافظة على التقاليد والقيم والعادات المتوارثة ،  األسرييتميز هذا النمط  -6

باعتبارها ملك جماعي غير مادي ، فالعقلية السائدة هي عقلية محافظة ، واسطورية ، يهيمن 
 عليها المقدس والفكر االسطوري السحري.

: لقد تبلور المجتمع الصناعي في نهاية القرن ألسرةالموجة المعرفية الصناعية ، والطبيعة النووية ل
الثامن عشر ، واخذ يتطور بإطراد عبر الزمن حتى أطلق عليه نتيجة الثورة العلمية والعقلية والثقافية ، 

، وتعتبر بداية هذه المرحلة نقلة نوعية  1إسم المجتمع التكنولوجي ، كما يفضل "غي روشيه " تسميته
والتي بدأت منذ اكتشاف األلة البخارية ، التي حلت محل الجهد العضلي ،  في الحياة البشرية ،

وبهذا أصبحت التكنولوجيا هي الموضوع الرئيسي لهذه الفترة ، بحيث كان الهدف هو الوصول إلى  
كفاءة األلة ، من خالل تطبيق العلم والمعرفة في أداء مختلف األعمال اإلنسانية ، وكان الرائد في هذا 

" ، رائد مدرسة االدارة العلمية في العملية  T.W.TAYLOR"فريدريك ونسلو تايلور"  التوجه
 اإلنتاجية.

ولقد خرجت البشرية من الشروط التاريخية للثورة الزراعية ، وولجت الى الشروط التاريخية للثورة      
الصناعية ، نتيجة اإلعتماد على المنهج العلمي الدقيق ، القائم على التفسير الموضوعي للظواهر ، ال 

لمنهجية الموضوعية التفسير الذاتي الذي يستند الى المعتقدات واألساطير ، وقد اتاحت هذه ا
لإلنسان ، ان يقتحم الكثير من مجاالت النشاط البشري ، في تعاملها مع الطبيعة المحيطة بها  ، وان 
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تساهم بقسط وافر في اعادة صياغة األساليب ، والوسائل ، والتقنيات البسيطة غير المعقدة ، التي كان 
تمع االنساني ، وأن يبتكر وسائل ووسائط االنسان يستخدمها في المراحل السابقة من التاريخ المج

 .1وتقنيات جديدة ، تساعد على تحقيق المزيد من القدرة على تحكم في مجاالت التدخل المختلفة

لقد كانت فكرة الثورة الصناعية تقوم على استخدام تراكم المعرفة ، الذي وفره أفراد أمعنوا بعقولهم       
شفة وخالقة في الظواهر الفزيائية المحيطة بهم ، من أجل تحرير على نحو حر ، وبدون قيد وبصورة كا

البشرية واغناء حياتها اليومية ، وفعال لقد أوقفت هذه المجهودات البشرية على الكثير من المنجزات 
ة ، ولقد جلبت السيطرة العلمية األسريواآلالت الصناعية ، التي غيرت من مالمح الحياة اإلجتماعية و 

الوعد بالتخلص من الندرة والحاجة ، وتعسف الطبيعة ، وجلب التخطيط العقالني للتنظيم  على الطبيعة
اإلجتماعي ، وألنماط التفكير ، الوعد بالتحرر من العقالنية مرحلة الموجة الزراعية ، المتسمة بالخرافة 

س قبل الثورة ، ففي حين كان النا 2والدين المنحرف ، واألسطورة ، ومن اإلستخدام المتعسف للسلطة
الصناعية يرون الطبيعة على أنها من خلق الله ، منحت للبشر لرعايتها والمحافظة عليها ، أصبحوا 

 .3ينظرون اليها بعد الثورة الصناعية بوصفها أداة ، ومادة خامة يجب ان تصنع وتستغل

دة وكمية االنتاج ، فإن وإذا كان للثورة الصناعية وما صاحبها من وسائل اإلنتاج أثرا كبيرا في جو      
ة ، وشبكة عالقاتها اإلجتماعية ، وعلى طموحاتها وأمالها ، فتعليم األسريانعكس على البنية  األثرهذا 

المرأة في عصر النهضة الصناعية اصبح متاحا وحق مكتسب ، وهو ما جعلها تشق الطريق الى مرحلة 
التعليم العالي ، وهي الدرجة التي بوأتها تقلد مناصب المسؤولية ، وهو ما اخر زواجها بشكل ملحوظ 

العنقودية  األسرة، من  األسرةعلى الرغم من صغر حجم أسرتها ، نتيجة تحول في بنية   ، فالزوجة األم
د ، إال انها اصبحت عاجزة عن أداء األوالً النووية ، التي تشمل على الوالدين و  األسرةالكبيرة ، الى 

لألطفال ، ة ، من تنشئة األسريمهامها كربة بيت ، بسبب خروجها للعمل ، ليس فقط عن اداء ادوارها 
ورعايتهم  ، بل حتى في تدبير شؤون بيتها ، لذا لم تجد من منفذ لها سوى اللجوء الى المنتوجات 

   4الصناعية ، التي اتت بها الثورة الصناعية من خالل األالت الكهرومنزلية
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طالب لقد وجدت المرأة العاملة نفسها امام دورين ألدائهما ، دور رسمي يلزمها باإللتزامات وم    
محددة ال يمكن التهاون في ادائها ، حتى ال يرتبك العمل الذي صار في تنظيمه الحديث مرتبط 
ببعضه البعض ، وبين عمل دور غير رسمي داخل البيت ، يفتقد الى االلزامية ، وذلك لسيادة العالقات 

ادى التقصير فيه واستحالة التي يسودها التفاهم ، والتسامح ، والتعاون ، وقد  األسرةالحميمية بين افراد 
انجازه على ما يرام ، الى البحث عن من يمتهن الخدمة المنزلية ، او عن طريق اللجوء الى الهيئات 
والمؤسسات الكثيرة ، التي افرزها الوضع الجديد ، من دور الحضانة ، ومدارس ما قبل التمدرس ، التي 

 .      1الكثير من وظائفها األسرةاستلمت من 

إذا كان النشاط المميز لمرحلتي الموجة جة المعرفية الرقمية ، وتأسيس مجتمع المعرفة الجديد: المو 
الزراعية والصناعية هو انتاج اإلقتصاد المعاشي ، وإنتاج اإلقتصاد اإلدخاري اإلستثماري ، اللذان 

رجات مختلفة ، يعتمدان على المجهودات العضلية والفزييقية ، وعلى  االت وتكنولوجيات معينة ، بد
فإن العالم اليوم يتجه نحو مرحلة جديدة ، أو ثورة جديدة واضحة المعالم ، تتراجع فيها األنشطة 
وتكنولوجيات القديمة ، لتحل محلها األنشطة وتكنولوجيات من نوع اخر ، حيث تبرز األنشطة 

لوجيات ال تعتمد على الخاصة بالخدمات بأنواعها  وأشكالها المختلفة ، وما يتناسب معها من تكنو 
القوة الفيزيقية ، بقدر ما تعتمد على العمل الذهني الخالق والمبدع ، لذا عرفت الثورة المعرفية الرقمية 
بأنها : " بذل الجهد من أجل التطور واإلنتقال من استخدام التكنولوجيات الصلبة ، إلى استخدام 

، فالثورة الرقمية اليوم هي امتداد للثورة الصناعية ، التي هي منتوج العقل  2التكنولوجيات الناعمة "
األداتي ، فهي حلقة في تطور البشرية ، غير أنها أمام بنية ثورية مختلفة تماما ، وأفق متباين ، وذلك 

حد والعشرين لشدة سرعة التغيرات القيمية القادمة في الربع األخير من القرن العشرين ، وبداية القرن الوا
 .3ها تفوق كل ما حدث ، طيلة مراحل التاريخ مجتمعةآثار ، وهو ما جعل حجم التغيرات وعنفوانها و 

ان المحاور الثالث التي تمت على معالمها التغيرات المذهلة في السنوات األخيرة ، والتي      
إللكترونية ، ومحور الهندسة مازالت تقود البشرية بثرواتها البركانية المضطردة ، هي محور الهندسة ا

المعلوماتية ، ومحور الهندسة الجينية ، وترجع بدايات ميالد الثورة اإللكترونية ، الى لحظة إختراع 
، ولكن الثورة الحقيقية لم تنطلق إال  4م ، على يد "هوارد ايكن"0244جهاز الحاسوب عمليا سنة 
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إلستثمار التجاري ، اي متاحا لإلستخدام في اوائل التسعينيات ، عندما صار الحاسوب موجها ل
الشخصي ، والذي فتح باب التنافس لتطوير امكانات الربح بهذه التقنية الجديدة ، فاحتدمت 
المنافسة على تطويره ، حتى اصبح هذا الجهاز يختصر عشرات األجهزة في جهاز واحد ، فهو جهاز 

ونسخ ، ومذياع ،  وتلفزيون ، ومسجل ،  تخزين واسترجاع المعلومات ، وتركيب ورسم ، وطباعة ،
وفيديو ، وهاتف ، والقط محطات فضائية ، وآلة تصوير ، وبريد الكتروني ، وساعة ، ومنبه شخصي 

 .1...الخ ، والزالت األبحاث التطويرية لجعله من األجهزة الفائقة الذكاء

لية التقليدية ، وعلى نحو ولقد كان جهاز الفاكس والهاتف الثابت ، اخر منجزات الثقافة االتصا
مفاجئ ظهر البريد االلكتروني ، والهاتف النقال ، وأصبح في متناول الناس جميعا ، وتزامن معه الولوج 

 ، التي جعلت من العالم قرية كونية. (internet)الى عالم المعلومات الدولية

ولقد ادى تطوير اجهزة الحاسوب وبرمجياته المتحكمة فيه الى استخدامها في شتى المجاالت ،      
وعلى رأسها مجال اإلعالم واإلتصال ، الذي شهد هو األخر ثورة صناعة المعلومات ، ونقلها في اطار 

 مشاريع جمة ، يمكن عنونتها بالهندسة المعلوماتية.

ئن اجتماعي ، وهو ال يستطيع ان يحقق مصيره إال في إطار الجماعة ، ان اإلنسان في طبائعه كا     
وال يستطيع الولوج الى السعادة إال في إطار جماعي ، لذا نجد "غوته" يقول " انه ليس ثمة عقاب 

، غير أن الثورة التكنولوجية اليوم عزلت اإلنسان  2أقسى على المرىء من أن يعيش في الجنة بمفرده "
ألطفال  ، من واقعهم الفعلي ، وإدماجهم في الواقع اإلفتراضي ، ولم يعد الوجود الواقعي ، وباألخص ا

لهم إال الحقيقة الجوفاء ، بالمقارنة بما هو مفترض ، لذا يرى المفكر البرجماتي األمريكي ، " وليام 
( ، أن مسألة تهذيب شخصية الطفل ، مسألة مهمة وملحة ، وهو يحث 0201-0248جيمس ")

، غير ان اليوم لم يعد األباء  3باء والمعلمين للقيام بها ويحملهم المسؤولية التهذيبية في هذا المجالاأل
والمعلمين هم الوحيدين في هذه العملية التهذيبية ، بل تنافسهما فيها الوسائط االلكترونية ، وما 

 تحملها من روابط وتجمعات بشرية افتراضية.
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يمس" ، هي عملية تنظيم للموارد في الكائن اإلنساني ، ولقوى السلوك التي فالتربية عند "وليام ج     
تجعله متالئما مع عالمه اإلجتماعي ، والمادي . والسؤال الجدير بالطرح : هل مختلف الروابط التي 

 تتضمنها شبكة االنترنت تعمل على تعزيز هذا الهدف .

العربية واإلسالمية ، هو ذلك الشرخ الصارخ  ان اول شيء الذي يصطدم به الطفل في البيئة       
القائم بين الواقع اإلجتماعي الذي يعيش فيه ، والواقع اإلفتراضي الذي يلجا اليه ، الشيء الذي يطرح 
ازمة تشكيل الشخصية المتزنة ، إن اول شيء تضربه شبكة االنترنت ، والوسائط االلكترونية في 

، والطمأنينة ، ذلك انها تفقده اإلنتباه الى محيطه الحقيقي ،  شخصية الطفل ، هو الهدوء ، والتأمل
وتحوله إلى واقعه االفتراضي ، الذي أضفى عليهم القلق ، والتقوقع ، بدل الهدوء ، والتأمل ، والطمأنينة 

.    

إن عالقة االنسان باآلالت والمنتوجات التكنولوجية الحديثة المستجدة ، اثرت بشكل واضح على      
قة اإلنسان بأخيه االنسان ، وذلك على اساس أن بعض منجزات التكنولوجيا الحديثة تألف جزءا عال

من التكوين الفزيقي والعقلي لإلنسان المعاصر ، والمستقبلي ، وإذا كانت النظرة التي سادت في 
ن الماضي ، ترى األدوات واآلالت مجرد امتداد خارجي لبعض أعضاء الجسم ، وبخاصة اليد ، وأ

االنسان صنعها لكي تعطي ألعضائه وحواسه مزيدا من القوة والدقة واإلتقان ، فإن بعض المنجزات 
التكنولوجية الحديثة ، او التي يتوقع الوصول اليها في المستقبل القريب ، سوف يمكن إدخالها في 

 . 1جسم اإلنسان ، بحيث تؤلف جزءا عضويا في تكوينه البشري 

والمفكرون المهتمون بمستقبل اإلنسان واإلنسانية ، ومن استقرائهم لتاريخ العملية   ويتوقع العلماء     
اخذت   -مرحلة ما بعد اإلنسان   -التطورية الطويلة لإلنسانية ، ان البشرية مقبلة على مرحلة جديدة 

الهائل  مالمحها ترتسم بالفعل ، والتي تتميز بعدد من المالمح والمقومات األساسية ، ويلعب التقدم
في مجال التكنولوجيا اإللكترونية دورا مهما في ذلك ، بما يتيحه من مكانات هائلة لإلتصال ، 
والتواصل واتساع وتنوع مجاالت التفكير ، وتأثير ذلك كله في نوعية الحياة ، وبالتالي انبثاق ما يطلق 

يد  بسبب إختالف ، وهو توقع مسبعد الحدوث نتيجة أن المجتمع الجد 2عليه العقل الكوني 
االفكار وتعددها ، واآلمال الكبيرة التي يحييها ويطلقها في األفراد والمجموعات البشرية ، واإلحباطات 
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التي ينطوي عليها ويفرضها ، لن يكون موصوفا بوحدة المعايير الثقافية ، كما كان يتوقع البعض ، بل 
 .  1ستبدوا فيه التمايزات أكثر وضوحا سيغدو مصدر اضطربات والحركات المعارضة العنيفة ، حيث

إن الثورة المعرفية هي اشبه بالهجرة الى المستقبل حيث توجد ارض ميعاد جديدية ، مليئة بالرفاهية    
و االزدهار و التقدم ، غير ان الواقع اثبت ان لكل ثورة معرفية ثمنها و ضريبتها و يمكن تصنيف 

 معرفية الى :المخاطر التي تنطوي عليها الثورات ال

 مخاطر مدركة-1

 مخاطر مجهولة كامنة غير مدركة-2

و للتحرر من هذه المخاطر يقتضي اختزال الخطر الى عدد من العناصر األساسية للقضاء عليها ، او 
اختزالها على االقل الى مستوى مقبول ، و لمعالجتها يجب ان يكون العمل متفاعال مع الفهم الذي 

خاطئ تماما ، و انما  األمنمخاطر ، لذا ترى " تسالي ليفيلي " ان مصطلح ينظر من خالله الى ال
"هندسة المخاطر" ، وال يمكن اجتناب المخاطر عن طريق استصدار اوامر ومراسيم ، لكن األصح هو 

يمكن اتقاؤها بواسطة رسم سياسات وقائية ممكنة ، عير السياسات الثقافية والتربوية والتعليمية ، التي 
وصحوة الضمير  االلكتروني الذاتي ، عن طريق الرقابة الذاتية ، النابعة من الوعي األمنترفع من منسوب 

، لدى رواد وزوار الفضاء االزرق ،  و ذلك ألنه اكثر دقة و حساسية ، و بالتالي فان هندسة المخاطر  
تحتاج الى اجهزة حكومية اكثر قدرة ، و كفاءة ، و مرونة ، من حيث المورد البشري السياسي و 

تغيير في سياسات يحتاج الى تغيير االداري و التقنوقراطي ، و عليه فمجتمع المعرفة مثلما يحتاج الى 
 في الموارد البشرية السياسية و االدارية.  

: تعد سلطة العائلة من البشرية  األسرةقيمة الحرية الجديدة التي تتيحها الثورة الرقمية ومستقبل 
خالل سلطة الوالدين على أبنائهم ، أو سلطة الزوج على زوجته ،أو سلطة األخ األكبر على إخوته 

صغار ، من السلطات التي قوضت في الحضارة الغربية ، وقد أطر هذا التقويض  من طرف شريك ال
دخيل على العائلة ،ال يحمل لهم مشاعر األبوة، األمومة ،الزوجة واألخوة، بقدر ما يحمل لهم مشاعر 

ا أظهروا المواطنة والمواطنين ،وهذا الشريك هو الدولة من خالل منظومة قانونية تمنع ضربهم إذا م
سلوكيات يراها الوالدين منافية لرغبتهم في التربية ، كعقاب و جزاء لهم ، أو معاقبة الزوجة من قبل 
الزوج إذا ما أتت بفاحشة بينة من الخيانة الزوجية ، كما استولت الدول عبر مؤسساتها المختلفة على 

دور الحضانة و المؤسسات التربوية ى في األولبالدرجة  *وظائف عديدة للعائلة من خالل نظام التعليم
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و التعليمية . و قد ساهم في الحد من سلطة العائلة عوامل موضوعية نابعة من واقع الدول الرأسمالية 
من خالل فقدان العائلة وظيفتها اإلنتاجية التقليدية و التحاق األب باآللة اإلنتاجية الرأسمالية ضمن 

، و إتباع األم لخطواته باتجاه  1النهار بعيدا عن البيت و العائلةقوى اإلنتاج الرأسمالية ، يعمل طوال 
وظائف جديدة خارج البيت بدعوى مقولة المساواة مع الرجل و المساهمة في التنمية العامة و إيصال 
المنفعة العائلية إلى أعلى درجتها وفق منطق العقل األداتي  للمدرسة التقليدية للعلم  ، التي ترى في 

مرأة إلى العمل خارج البيت هو قرار عقالني مادام التحاقها بالوظيفة الخارجية و تخليها عن خروج ال
الوظيفة التقليدية داخل البيت يدر عليها دخال أعلى يدفعها إلى منافسة الرجل في هذا القرار ، ذلك 

 .                      2قالنية و أداتيةانه من غير المعقول أن تختار دورا تقليديا بينما تتوفر  لديها ادوار أخرى أكثر ع

و قد أدى غياب األبوين عن البيت إلى تفكك سلطة العائلة شيئا فشيئا ، و تنامي شعور األبناء     
بالحرية الزائدة بسبب هذا الغياب ، مما دفعهم إلى البحث عن سلطة أقوى من العائلة وجدوها عند 

إليها فضال عن  الدولة تحمي حريتهم الفردية ، فأصبح األبناء يجدون قواعد أخرى يشعرون باالنتماء
، كما أدى القرار العقالني السابق للمرأة إلى تقويض سلطة  3استقاللهم االقتصادي المبكر عن العائلة

الزوج عليها أيضا من خالل توفرها على االستقالل و األمان االقتصادي و في هذا يقول "برتر اندرسل" 
األعمال  العامة ، واظهر االختبار أن  انحلت باستخدام المرأة في األسرةالفيلسوف البريطاني  أن 

 المرأة تتمرد على تقاليد األخالق المألوفة ، و تأبى أن تظل أمينة رجل واحد إذا تحررت اقتصاديا.

وقد أدى الحد من سلطة العائلة بدعوى الحرية الفردية إلى تغير في مفهوم العائلة ، فبعدما كانت      
تعد العائلة منذ زمن بعيد من النظم االجتماعية األساسية التي ظلت من ثوابت ودعائم الحياة 

ذه األنماط التقليدية االجتماعية ، إال أن النظرية اللبرالية في تطوراتها خلصت إلى إعادة النظر في ه
المتوارثة وعلى رأسها العائلة ، وهذا بفعل التطورات العلمية والتكنولوجية المتالحقة و المتسارعة ، وهذا 
بغرض تالؤمها  مع األوضاع الجديدة ،فالعائلة التقليدية هي الركيزة  البيولوجية القائمة على العالقات 

االجتماعية واستمرار الجنس البشري  ، غير أن اليوم تطرح الجنسية المشروعة الكفيلة بقيام الحياة 
التطورات العلمية في مجال الطب ، والطب النفس ي  تحديات الستم رار ه ذا النم وذج  وهي تن ذر 

 بت راجعها ، فإذا كانت

 في  **النووي ة األسرةإلى نم وذج  *التقليدي ة األسرةالعائل ة في الغرب تط ورت من نم وذج  
                                                           

 ويصطلح عليها في علم االجتماع األسرة العنقودية *: يتكون نموذج األسرة التقليدية من األب واألم واألوالد والجد والجدة واألعمام
 **: تتكون األسرة النووية من األب واألم واألوالد فقط .

العربي الصادرة عن وزارة الثقافة واإلعالم الكويتية ، : د.أحمد أبو زيد ، هل سيموت األب وتختفي األسرة البيولوجية . مجلة 1
  . 11، ص9111، مايو ،  112عدد
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 : 1ر العالقات الجنسية المشروعة تكفل وظيفتين أساسيتين هماإطا

 تحقيق المتعة الجنسية. -

 استمرار الجنس البشري عن طريق اإلنجاب.  -

ويترتب عليها التزامات أسرية بحكم العرف والتقاليد والقانون، فان حركة التطور اليوم تتجه إلى        
مادام هذا اإلسقاط ال يخل بالوظيفتين األساسيتين للعائلة ، إسقاط مبدأ مشروعية العالقة الجنسية ، 

فوظيفة استمرار الجنس البشري عن طريق اإلنجاب يكفلها  التقدم الهائل للتكنولوجية البيولوجية ، 
وأساليب التحكم في عملية اإلنجاب ، وإمكانية اإلفادة من وسائل وطرق التخصيب الذي يضمن 

تماما عن الجنس األخر كعضو في العائلة  ، أما وظيفة المتعة الجنسية عملية اإلنجاب باالستغناء 
فتترجمها عالقة الرضا بين أطراف العالقة المعنية والتي توفر لهما اكبر قدر ممكن من الراحة والسعادة 

، كما أن إسقاط مبدأ مشروعية العالقة الجنسية في  ،الن هذه العالقة تقوم أساسا على الثقة المتبادلة
العائلة يستند إلى فكرة مفادها أن هذه الشرعية سندها سلطات أعلى من الفرد سواء كانت سلطة إلهية 
،أو مجتمعية ،أو مؤسسة إدارية ، وان هذه الشرعية تأسست دون أن تأخذ في عين االعتبار 

تحديد بالحياة االختالفات والفوارق والميول والنزاعات والرغبات الفردية والخاصة والمتعلقة على وجه ال
 .2الجنسية ذاتها

 إن مبدأ الحرية الفردية امتد إلى ضرورة قبول مبدأ المساواة في الحقوق الجنسية وقد    

 : 3اآلتيةانعكس هذا المبدأ على شكل العائلة في الغرب من خالل ظهور األنماط 

 نمط العائلة المبنية على المعاشرة المستمرة والمستقرة من دون زواج. -1

شكل العائلة ذات الوالد الواحد)األب أو األم( ، والناجمة عن الطالق أو الهجران باسم الرفض  -2
 السلبي لنظام العائلة. 

 شكل العائلة المبنية على حق المعاشرة بين أفراد الجنس الواحد. -3

 نمط العائلة ذات الوالد الجيني الواحد ،كما هو الشأن مثال في حالة االستنساخ. -4

                                                           

 (.19 -10: نفس المرجع ، ص) 0
  (.11 -19: نفس المرجع ، ص) 9
 .18: نفس المرجع السابق ، ص 0
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نمط العائلة ذات أكثر من الوالدين، اثنين بيولوجيين،وآخرون اجتماعيين، بل وقد يصل العدد إلى  -5
خمسة وهما مانح الحيوان المنوي ومانحة البويضة واألم الحاضنة للبويضة من غير زوجها و الوالدان 

 اللذان يتواليان عملية التربية .

أن إطالق  لعائلة دون مشاكل ومخاطر تذكر ، إذولم يكن السعي باتجاه الحد من سلطة ا         
العنان للحرية الفردية في مجال العائلة من شأنها إن تؤدي إلى مشكالت معقدة منها اختالط 
األنساب نتيجة لكل هذا الخلط في األصول البيولوجية مما يمهد إلى زوال كل الحدود والمبادئ 

أن األطفال في ظل هذا التوجه يتحولون إلى مجرد  واالعتبارات األخالقية في الجيل الجديد ، كما
سلعة يمكن التخطيط لها مسبقا وصنعها حسب مواصفات معينة ، وبذلك سوف يتحول اإلنجاب 
والتناسل إلى عملية عرض وطلب وصفقات تجارية لسلع بشرية يمكن الحصول عليها لالستهالك 

تمنع من  امات أخالقية أو قواعد دينية الشخصي ، ثم نبذها واستبدالها دون أن تكون هناك التز 
 . 1ذلك

الشرعية اليوم النواة الباقية من حلقات تطورها في الثورتين المعرفتين السابقتين ، غير ان  األسرةتعد      
 األسرةوانعكاسات الثورة المعرفية الرقمية ، ويطرح تقكك  ثارهذه النواة مهددة بالتفجير نتيجة اآل

 :  2لى بيت زوجي هش ومعرض لالنفجار لدى ادنى صدمة عاطفية اسئلة حيوية حولالنووية وتحولها ا

 الطفولة وقيمة الطفل كطفل ، الكائن الذي يجب ان نعطيه كل شيء ، هل نحن وحدنا من يعطيه؟  -

 ما المنظومة القيمية التي نقترحها ألبنائنا كي يجدوا معنى لحياتهم التي وهبناهم اياها؟ -

 د في هذه الموجة الرقمية؟األوالً هل يفقد الوالدين كل قيمة بعد كبر  -

هل يصبحان عبئا مركبا ؟ نحن ال نعرف أن نطلب  من هذا الجيل ما ستطيع ان يقدمه لنا ، ال  -
 نعرف أصال ماذا نسأله وعن ماذا ؟

جتماعية والمهمات في ان دخول المرأة الى عالم المهن والتقسيم الجديد للمواقع واألدوار اال     
هي  المنزل ، كل هذا يجعلنا نقف في مشكلة تحديد هوية الرجل او المراة من خالل االدوار ، ثم ما

التكيفات التي يجب على كليهما ان يقوما بهما من اجل التكيف مع الوظائف الجديدة لكل واحد 
 منهما.

                                                           
 .82، ص 0222لبنان : دار الفرابي ،  0: فرنسوا فوركييه ، المال القوة والحب ، تأمالت في تطور بعض القيم الغربية. ط 9
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تها من شانها تغير منظومة القيم كلها بما ان الثورة الرقمية وما يصاحبها من استخدام لمنتوجا      
في ذالك االفكار و خصائص الشخصية ،والحقيقة الجلية اليوم ان العالم العربي و اإلسالمي يعيش 
مخاضات االنقالبات في المنظومة القيمية وهذا االنقالب ال يتجه الى تنقية ونظافة األخالق اإلنسانية 

. ويؤكد هذه رؤية الفيلسوف الفرنسي للثورات العلمية وما  رياألسال على المستوى الفردي ، و ال 
تصاحبها من تغيرات ، اذا ال حظ انه عندما ازدهرت الفلسفة ، والعلوم ، والفنون في مصر القديمة ، 
سقطت القيم و المثل العليا ، واألمر نفسه في اليونان ، التي قامت على قيم البطولة والفضيلة ، ولكن 

 .1لفنون والعلوم جنح المجتمع الى الطرف الترفيهبعد ازدهار ا

في كتابه صدمة المستقبل ، بالحضارة الورقية التي  alvin tofflerكما تنبأ " الفان توفلر"       
سيكون عليه المجتمعات البشرية ، بسبب التطور العلمي ، والمقصود بها ان كل شيء فيها سيكون 

د ، االصدقاء ، االقرباء ، العمل ، األوالً من ورق ، بمعنى الداللي ال السطحي ، لزوج ، الزوجة ، 
لك الن الورق يستخدم مرة واحدة ، ثم يرمى ، فمثل ما ذسيارة ، والطعام ، الشراب ، اللباس ، وال

شرع اإلنسان في رمي اطباق الطعام ، والشراب الورقي ، لمجرد استخدامها ، فهو في طريق الى عدم 
التي تفرضها العقالنية  2االلتزام ال بالزوجة ، وال المرأة تلتزم بالزوج ، وذلك لعدم التوافق في المصالح

د ، كما ان الثورة الرقمية الجديدة اخذت األوالً ، وهو ما ينعكس على االلتزام بمسؤوليات  الجديدة
تعطي مفهوما جديدا لمعنى الصداقة ، من خالل مصطلح الصداقة االفتراضية ، والتي تتم بالضغط 

 على خانة القبول ، وتنتهي بالنقر على خانة الحظر.

حها تظهر على أكثر من مظهر والمتمثلة في أثرها في تفكيك الثورة الرقمية أخذت مالم آثارإن      
ة القديمة بين افرادها ، فيقدر ما يسرت وسائل االتصال التقارب والتواصل بين البشر ، األسريالروابط 

باعدت بين االهل واألقارب ، من خالل قطع التواصل الحظوري ، وتعويضه برسائل نصية نمطية قصيرة 
ته ، والخاصة باالهداء في المناسبات ، والتي تختزل اللقاء الودي ، وما يقدمه ، ليست حتى من صياغ

هذا اللقاء من أحاسيس القرابة والتضامن واداء الواجب ، كما أن التواصل بين افراد العائلة أخذ يتجه 
ى ، الى التشيء والسلعية ، من خالل تسعيرة عدد الكلمات واللحظات المتبادلة بين افراد ذوي القرب

الواحدة يملكون مختلف االجهزة  األسرةة خاصة وان غالبية أفراد األسريوهو ما يزيد من عيىء الميزانية 
الرقمية ، كما ان الميل الى العودة الى هذه االجهزة الرقمية ، اثر في تراجع ذكاء االنسان ، وذلك 

لذكية ، وقدى أدى لجوء االطفال بتخلي االنسان إستخدام ذاكرته وذكائه ، وتعويضها بذاكرة االجهزة ا

                                                           
 .866عزت السيد ، مرجع سابق ، ص 1
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في انجاز بحوثهم وواجباتهم المنزلية ، الى الحلول الجاهزة في ذاكرة هذه االجهزة ، الى تراجع 
 مستويات التعليم والذكاء لديهم ، وذلك لشل قدرات التفكير لديهم وتعطيل ملكات العقل.

 خاتمــــــة:

ن البشرية في مسيرة تقدمها تعيش بين حزن وألم فراق ما اعتادت عليه وبهجة و فرح ما إ
اكتسبته بين يدها ،وال تتوانى في تأسيس متاحف ومسارح لحفظ  القديم الذي ولى من التراث المادي 

و ما واال مادي لها ، و اقتناء وتأثيث حياتها بما هو جديد من منتوجات العصر المادي والمعنوي ،وه
يعكس نزعة الثبات و التغير والتحول لدى االنسان وهو التغير الذي تم في الموجتين الزراعية والصناعية 
بشكل منتظم وبطيء غير ان الموجة  الثور التكنولوجية االخيرة ، اخذت في تحويل وتغير متسارع 

شانه ان ينعكس على االسس  البشرية وأركانها ،والذي من األسرةوخطير في المنظومة القيمية . لدعائم 
المجتمعية ،وإذا كانت اسر المجتمعات التي انتجت هذه الثورة الرقمية شهدت تحوالت عميقة في 
بنيتها وظيفتها ،فان المجتمعات التي هي بصدد استراد منتوجات هذه الثورة الرقمية من المتوقع ان 

ماتها القيمية ، وعاداتها ، وتقاليدها ، تشهد تغيرات خطيرة تصل الى حد التناقض شبه التام مع منظو 
 من مثل التضامن والتعاون والمحبة ورابطة الدم ...الخ.      األسرةوالتي على اساسها وجدت وتأسست 
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 : دراسة تحليليةوأخطارها الطالق في تونسظاهرة 

 جن ات نصراوي. د
 الجمهورية التونسية -وزارة التعليم 

 
 الملخص: 

ى والرّكيزة األساسّية ألّي مجتمع. فهي تمّثل درعا حصينا ألبنائها وداعما لهم في األولالّلبنة  األسرةتعّد 
واالستقرار النفسي واالجتماعي واالقتصادي، إذ من خاللها  األمنالسرّاء والضرّاء، وهي من يوفّر لهم 

فون ذواتهم ونقاط يكتسبون قيمهم ويحّددون منهاج حياتهم. فيها ينشؤون ويترعرعون وفيها يكتش
ودعم أفرادها  األسرةتفّردهم فينطلقون نحو الفعل الحضاري وتنمية مجتمعاتهم. لذلك فإّن استقرار 

بعضهم لبعض يعّد ضمانة أساسّية  لتماسك المجتمع وتحقيق نهضته وتقّدمه. غير أّن ما تواجهه 
ة واالقتصاديّة وما يترّتب عن ذلك من اليوم من تحّديات في ظّل المتغّيرات الثقافّية واالجتماعيّ  األسرة

إلى ارتفاع مطّرد في نسب الطالق في عديد البلدان العربية ومن بينها تونس التي  ىنفسّية أدّ  آثار
وقد حاولت هذه الورقة التطّرق  شهدت ارتفاعا مستمرّا في عدد قضايا الطالق الذي بات جلّيا للعيان.

الكامنة وراء استفحال ظاهرة الطالق و ما  االجتماعية واالقتصاديةالتربوية والنفسية و  األسباب لمختلف
  وخيمة على األفراد المطّلقين وأبنائهم وعوائلهم وعلى المجتمع. آثارلها من 

جملة من النتائج التي تؤّكد تفاقم ظاهرة الطالق في تونس وما يرافقها من  إلىوتوّصلت  الدراسة 
 وهو ما يؤثّر على استقرار المجتمع بأسره.  األمنوشعور أفرادها  بالتهديد وفقدان  األسرةعرى لتفّكك 

تقديم جملة من الخيارات والّتوصيات الّتي يمكن أن تساعد صّناع القرار والمهتّمين ثّم انتهت  ب 
ونس و التربوي على اّتخاذ القرارات التي من شأنها أن تقّلص من نسب الطالق في ت األسريبالّشأن 

ين والتوافق الزواجي  وتحّقق الّتماسك العائلي األسري األمنه السلبية وتدعم االستقرار و آثار وتحّد من 
 والّتوازن النفسي لألبناء. 

 .  األسري  التربية الجنسية   التماسك  األسري: الطالق   العنف كلمات مفتاحية

 

 مقد مة : 

، بما هو حّل وبتماسكها يحّقق تماسكه ونمّوه . ويعّد الطالقالعائلة هي النواة الرئيسية للمجتمع  
سلبية مدّمرة تهّدد كيان  آثارمن أبرز المشاكل وأكثرها تهديدا للمجتمع لما له من  لعقدة الزواج،
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وقد  ، وهو يعتبر ظاهرة عالمية ال تخّص مجتمعا بعينه.المجتمع وتقّدمهوأمنها وتعيق نمّو  األسرة
الدول للحّد من هذه الظاهرة  ومنها تونس حيث  عرف نظامها القانوني المتعلق من سعت عديد 

تطويرا مستمرا، بدأ  بصدور مجلة األحوال الشخصية كمرجع قانوني وتشريعي عام منظم للحياة  األسرةب
.  وقد أحدث صدور هذه المجلة نقلة نوعية في طريقة الزواج، 0252أوت  03الزوجية والعائلية في 

كما أّن الطالق   .1رإاّل بكتب يحّرره مأمور عمومي حّدده القانون على وجه الحص أصبح ال يتمّ حيث 
. 2لم يعد منوطا برغبات األشخاص وأهوائهم بل ينطق به القاضي  في المحكمة وفق إجراءات مضبوطة

إلى إصدار غير أّن وجود هذه المجلة لم يمنع تزايد ظاهرة الطالق واستفحالها، مّما حدا بالمشرّع 
 25و إصدار القانون عدد  األسرةقوانين  منّقحة أو متّممة لها ، على غرار استحداث خطة قاضي 

للحفاظ على حّق الزوجة  3النفقة وجراية الطالقضمان  المتعّلق بإحداث صندوق  0223لسنة 
نون األساسي قاو ال 02294وقانون االشتراك في الملكية بين الزوجين في    واألبناء في اإلنفاق 

 .5ق بالقضاء على العنف ضد المرأةالمتعلّ  7102لسنة  59عدد 

إّن هذه التشريعات، على أهمّيتها، لم تحل دون تزايد عدد قضايا الطالق التي ظّل االرتفاع سمتها 
حسب إحصائيات المعهد الوطني  2710حالة سنة  02057الممّيزة لتصل إلى حوالي 

 .6لإلحصاء

نجاعة اآلليات التشريعية والقانونية المتبعة في عالج الظاهرة. ويعزى هذا يكشف عدم وهو ما 
اإلخفاق إلى أّن هذه اإلصالحات لم يرافقها تغير في الوعي و في طرق التعامل مع التحديّات  

 ا أّدى إلى تفاقم الظاهرة عوض انخفاضها .المطروحة ممّ 

 :مشكلة البحث وأسئلته
د التونسية ارتفاعا مطّردا، حيث تشير اإلحصائيات الّرسمية إلى شهدت معّدالت الطالق في البال

إلى  7103سنة  03922ارتفاع عدد أحكام الطالق المعلنة حسب المحاكم االبتدائية من 
زيجة سنة  25332. مقابل تراجع معّدالت الزواج التي بلغت 71027حكم سنة  02057

                                                           

 من مجلة األحوال الشخصية التونسية  11الفصل   1 
 2  210، ص  0221جويلية  16،المؤرّخ في 11الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 

 3  9928، ص  0222نوفمبر 01،المؤرّخ في 20الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  
 4 9126، ص  9106أوت 10،المؤرّخ في 61الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  
 392-http://www.ins.tn/ar/themes/population#sub   5 المعهد الوطني لإلحصاء 
       http://www.ins.tn/ar/themes/population#sub-392المعهد الوطني لإلحصاء 6 
 7 المصدر السابق 

http://www.ins.tn/ar/themes/population#sub-392
http://www.ins.tn/ar/themes/population#sub-392
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وهو ما يكشف التنامي الملحوظ . 1 7103زيجة سنة  001002بعد أن كانت      7102
لظاهرة الطالق التي باتت تستوجب التوّقف عندها ودراسة أسبابها العميقة ومدى تأثيرها على األفراد 

 والمجتمع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالحّد منها. 
للحّد من : ما هي الحلول التي يمكن انتهاجها اآلتيةستحاول هذه الورقة معالجة اإلشكالية الرئيسية 

 تنامي ظاهرة الطالق في المجتمع التونسي؟
في أسباب تفاقم ظاهرة الطالق في تونس لنتناول  أوالً ب علينا البحث للجواب عن هذا اإلشكال يتوجّ 

 والمجتمع. األسرةالطالق على الفرد و  آثارفي مبحث ثان 
 أهداف البحث:

د صانع القرار على اتخاذ جملة من يهدف هذا البحث إلى تقديم خيارات وتوصيات يمكن أن تساع
 : اآلتيةاإلجراءات والقرارات التي من شانها أن تحقق األهداف  

   التقليص من نسبة الطالق في تونس
 السلبية للطالق ثار  الحّد من اآل

 والتوافق الزواجي األسري  تحقيق االستقرار 
   دعم تماسك العائلة وتحقيق التوازن النفسي لألبناء

   البحث: أهمية
البحث في إبرازه لخطورة ظاهرة الطالق باعتبارها تشّكل تحّديا لألفراد واألسر وللمجتمع  أهميةتكمن 

الكامنة وراء تفاقمها  العميقة برّمته وهو ما يفرض علينا توّخي مقاربة تحاول تقّصي مختلف األسباب
 والمجتمع. األسرةها على الفرد و آثار وبيان 

 ته :منهج البحث وإجراءا
تّم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمرونته والعتباره منهجا يتماشى مع طبيعة الظاهرة موضوع 
البحث وذلك من خالل  وصف ظاهرة  الطالق ومحاولة تقّصي مختلف األسباب الكامنة وراءها 

على التخفيف من  الناجمة عنها ثّم طرح جملة من الحلول والبدائل التي يمكن أن تساعد ثاروإبراز اآل
   وطأتها. 

 خطة البحث:
  : أسباب تفاقم ظاهرة الطالق في تونساألولالمبحث 

 المباشرة والمعلنة للطالقاألسباب  : أوالا 

 األسري العنف  أـ        
                                                           

 1 9126، ص 9106أوت  01المؤرّخ في 61الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، عدد 
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 اإلخالل بالواجبات الزوجية  ب ـ         
 تنافر الطباع وعدم التوافق  ج ـ         

 النفسية والتربوية العميقة وغير المباشرة للطالق : األسباب ثانيا
 األساليب التربوية الخاطئة  أ ـ       
 غياب التربية الجنسية  ب ـ       

 والمجتمع  األسرةالطالق على الفرد و  آثارالمبحث الثاني: 
 :الطالق خطر يهّدد العائلة أوالا 

 الطالق على الزوجة  آثار أ ـ        
 الطالق على الزوج آثار ب ـ        
 الطالق على األبناء آثار ج ـ        

  الطالق عائق للّتنمية:ثانيا
  أثر الطالق على التماسك االجتماعيأ ـ    
 أثر الطالق على التنمية االقتصاديةب ـ    

 نتائج البحث
  ةخاتم

 اإلطار النظري للدراسة

 : أسباب تفاقم ظاهرة الطالق في تونس األولالمبحث 

إّن تزايد ظاهرة الطالق في البلدان العربية ومن بينها تونس ينّم عن تغّيرات عميقة طالت البنية 
االجتماعّية والثقافّية واالقتصاديّة لهذه المجتمعات. هذه التغّيرات رافقها تغّير في نفسّية الفرد وعقلّيته 

التي   األسرةتغّيرا واضحا للعيان. فبل وفي قيمه أيضا. فالمتأّمل يالحظ أّن قيم الفرد شهدت بدورها 
كانت تمّثل للكثيرين قيمة أساسية في ظّل األطر التقليدية لم تعد كذلك مع بروز المتغّيرات االقتصادية 
واالجتماعّية واالنفجار المعلوماتي الذي شهده العالم وأثّر في المجتمعات العربية واإلسالمية .وهو ما 

 تنامي  ظاهرة الطالق من زوايا نظر مختلفة تأخذ في االعتباريستدعي مّنا البحث عن أسباب  
( واألسباب  التربوية والنفسية العميقة وغير المباشرة التي تقف  أوالً األسباب الظاهرة والمعلنة للطالق ) 

 خلف تزايد هذه الظاهرة )ثانيا(. 

 األسباب المباشرة والمعلنة للطالق :  :أوالا 
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بها طالبو الطالق أمام المحاكم عند عزمهم على حّل عقدة الزواج. و نظرا  وهي  األسباب التي يصرّح
لتشّعب الموضوع واّتساعه فقد حاولت هذه الدراسة الوقوف عند أبرز هذه العوامل المتمثّلة أساسا في 

 واإلخالل بالواجبات الزوجية وتنافر الطباع وعدم التوافق بين األزواج.   األسريالعنف 

 :األسريأـ العنف      

من القانون  3تبّنى المشرّع التونسي تعريفا موّسعا للعنف  ضّد المرأة ، إذ ورد بالفصل عدد     
األساسي   المتعلق بالقضاء على العنف ضّد المرأة أنّه  "كّل اعتداء ماّدي أو معنوّي أو جنسي أو 

تسّبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو اقتصادي ضّد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي ي
نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو الحرمان من 

 1الحقوق والحريّات سواء في الحياة العاّمة أو الخاصة ".
واألطفال   وقد جاء هذا القانون استجابة لدعوات عديدة نادت  بضرورة إيجاد قوانين تحمي المرأة

من النساء  في تونس   % 02.2من العنف المسّلط عليهم . فقد كشفت  اإلحصائيات أّن  
بعض   كما أشارت  2من هذه النسبة  تعّرضن للعنف الزوجي. %91وأّن  األسريتعّرضن للعنف 

من األطفال يتعرّضون للعنف داخل العائلة وأن  % 20األرقام الوطنية الرسمية في تونس إلى أّن 
   3.من اآلباء يعتبرون العنف وسيلة تربوية أساسية % 01

كما أّن له دالالت    4المؤّشرات يعكس وجود مشاكل هيكلية داخل المجتمع إّن ارتفاع هذه 
الزوج الذي . فهذا األسرةعميقة تكشف مدى استبطان ثقافة العنف واّتخاذها منهجا للتعامل داخل 

يمارس العنف داخل أسرته هو في الغالب شخص تّم تعنيفه حينما كان طفال أو عايش مشاهد 
عالوة على ذلك  عنف سّلطت على والدته أو أحد أفراد أسرته فاستبطنها ليعيدها مع زوجته وأبنائه.

 للفرد والمجتمع. 5ه المدّمرة "آثار فإّن انتشار العنف داخل األسر ينّم عن عدم الوعي بخطورته و"

 ب ـ اإلخالل بالواجبات الزوجية :        

                                                           

  134460.asp-https://www.babnet.net/cadredetail    :Babnet.Tunisie  1 موقع  
  https://a larab.co.uk/  2 جريدة العرب نسخة الكترونية ،  خطة تونسية للحّد من العنف األسري ضّد األطفال  
المتعّلق بالقضاء على العنف ضّد  9106أوت 00خ في المؤرّ  9106لسنة  12عبد الرزاق حنيني، ماذا يخفي القانون عدد   3   

  02،ص  9106نوفمبر  982/ 982المرأة ؟ ، مجلة    األخبار القانونية عدد 
   4منظمة الصحة العالمية ، االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضّد األطفال  

https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-strategies-to-end-
violence-against-children      

   5 من مجلة األحوال الشخصّية التونسية 91الفصل  

https://www.babnet.net/cadredetail-134460.asp%20%20:%20%20Babnet.Tunisie
https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-strategies-to-end-violence-against-children
https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-strategies-to-end-violence-against-children
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لّما كان الزواج رباطا مقّدسا بين رجل وامرأة اختارا العيش معا، فإنّه من الضروري أن يدرك كّل        
منهما ماله من حقوق وما عليه من واجبات إلنجاح هذه العالقة التي تعّد إطارا شرعيا إلشباع 

 سية والعاطفية والجنسية لكليهما بطرق سليمة ومتوازنة.االحتياجات النف
ويعتبر اإلخالل بالواجبات الزوجية المتفق عليها عرفا والمنصوص عليها قانونا أحد أهّم العوامل 

 المؤدية للطالق ومثال ذلك:
  الزوجية اإلخالل بواجب حسن المعاشرة والتعامل باإلحسان والموّدة اللذين يعتبران عماد العالقة

من مجلة األحوال الشخصية أنّه " على كّل واحد من الزوجين  73السليمة حيث نّص الفصل 
 1أن يعامل اآلخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجّنب إلحاق الضرر به."

  عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه حيث أّن واجب اإلنفاق محمول على الزوج بصفته رئيسا
 2تساعده إن كان لها مال. للعائلة ويمكن للزوجة أن

  تمّلص الزوج من مسؤولياته العائلية وقضاء أوقاتا مطّولة خارج البيت مع أصدقائه دون االكتراث
الحتياجات أبنائه النفسية والتربوية مّما يثقل كاهل الزوجة ويزيد من الضغوط المسّلطة عليها.  

ة المتغّيرات التي شهدها المجتمع وما نتيجولعّل ذلك يعزى في جانب منه إلى تأّخر سّن الزواج 
يرافقه من بناء عادات لدى الفرد من الصعب التنازل عنها بعد الزواج وهو ما يؤدي إلى  نشوب 

 .الخالفات الزوجية

  تقصير أحد الزوجين في حقوق المعاشرة الزوجية وما قد ينجم عن ذلك من بحث عن بدائل
طفية والجنسية وهو ما يؤّدي في كثير من األحيان بطرق غير مشروعة إلشباع االحتياجات العا

واهتزازا لصورة القدوة في  األسرةإلى الخيانات الزوجية التي تسّبب شرخا عميقا وتصّدعا لكيان 
 عيون األبناء وانتشارا للرذيلة في المجتمع.

 ج ـ تنافر الطباع وعدم التوافق بين األزواج:   

ين األزواج من أهّم األسباب المؤدية للطالق وقد يعود ذلك إلى عدم يعّد تنافر الطّباع وعدم التوافق ب
التكافؤ االجتماعي أو الفكري أو الثقافي بين الزوجين، إذ كثيرا ما ال يوضع  في االعتبار تباين 
االنتماءات االجتماعية لكال الزوجين. كما ال يؤخذ في الحسبان االختالف بينهما في االهتمامات 

تويات الفكرية  وقيم  كّل منهما وأهدافه التي قد تكون متباعدة بل و متضاّدة  الروحية والمس

                                                           

  1 المصدر السابق. 
 2 00، ص 9100د جاري تشابمان ، كنت أوّد أن أعرف هذا قبل أن أتزّوج ، مطبعة سان مارك  
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وهو ما يعيق عملية التواصل بينهما فيخّيم الصمت على حياتهما وتختفي المشاعر وتتفّكك 1أحيانا
 عرى المحّبة والموّدة مّما يعّجل بنهاية العالقة الزوجية.

وامل مباشرة لوقوع الطالق فإنّها تخفي في طّياتها أسبابا لئن كانت جملة األسباب التي ذكرت آنفا ع
 نفسية وتربوية عميقة يتوّجب النظر فيها ومحاولة فهمها من أجل تبّين مختلف أبعاد الظاهرة. 

 العميقة وغير المباشرة للطالق:  األسباب النفسي ة والتربوي ةثانيا :  

كثيرا ما يتّم الوقوف على عتبات األسباب الظاهرة عند معالجة  مسألة  الطالق دون سبر أغوارها  
ى حيث طرق التنشئة الخاطئة . إذ تعّد أسرة األولوالتنقيب عن جذورها العميقة الممتّدة إلى الطفولة 

فات وقدرات ووظائف المنشأ بمثابة المدرسة التي يتعّلم فيها  الفرد العالقات وهي من تغرس فيه ص
نفسية كثيرا ما تكون محّددا للطريقة التي يتفاعل بها ويتواصل مع ذاته ومع اآلخرين ومع الحياة 

 2عموما.

إّن الباحث المتمّعن في مسّبباب الطالق يالحظ أّن األسباب التربوية والنفسية تعّد محرّكا أساسّيا 
في بناء اإلنسان وتشكيل معالم  أهميةلتربوية من لكّل األسباب األخرى نظرا لما تحتّله  المسألة ا

ى تشّكل نظرتهم للحياة والزواج وتبّني األولشخصّيته. فالتربية التي يتلّقاها األبناء في سنين حياتهم 
 منظومة القيم الخاصة بهم. 

ب لطالق الوقوف مليّا عند بعض األساليالعميقة لسباب األو لعّل ذلك ما يستوجب مّنا عند دراسة 
التي تنتج أشخاصا مهزوزين مهزومين غير قادرين على بناء أسر ذات أساس متين الخاطئة  التربوية 
 سليم.  

 أ/ األساليب التربوية الخاطئة :
سنتطّرق فيما يلي إلى أبرز األساليب التربوية الخاطئة  التي  قد تكون سببا في اختالل التوازن النفسي 

 لعالقته بذاته وباآلخرين.والعاطفي للمرء ومحّددا 
 والقسوة الزائدة: العنف 

السلبية والمدّمرة للعنف المسّلط على  ثارقد أجمع الباحثون في مجال علم النفس والتربية على اآلل
األطفال سواء كان هذا العنف ماديّا كالضرب الذي " يفقر الطفل ويحرمه من حاجاته النفسية للقبول 

م شعوره المعنوي بقيمته الذاتية فيكون منطويا على ذاته خجوال ال يقدر والطمأنينة والمحّبة ويحطّ 

                                                           

 1 66د أوسم وصفي، صحة العالقات ، ص  
 2   11، ص. 9106، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع الكويت، 1د.  مصطفى أبو سعد ، رخصة القيادة التربوية، ط 
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أو معنويّا كالتهديد، "الذي يعتبر من أسوأ أنواع العنف  1على التأقلم والتكيف مع الحياة االجتماعية "
 أو النقد أو التوبيخ أو اللوم أو السخرية.  2المؤثّر سلبا على األبناء"

أّن اإلساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية للطفل تسّبب له مشاعر  الدراساتبعض  فقد كشفت  
راسخة مزمنة من اإلحساس الشديد بالذنب والعار وهي مشاعر تنتقل بالالوعي إلى سّن الرشد  وتؤثّر 

بالمائة مّمن تعّرضوا  95كما أّكدت دراسات أخرى أّن  " 3على عالقته بنفسه وباآلخرين.
 . 4ة "األسرييدون ممارسته في حياتهم لالضطهاد الطفولي يع

العائلة التي يشيع فيها الخوف والشعور بالتهديد المستمّر وعدم األمان تكون بيئة مالئمة لظهور إّن  
عدم إشباع حاجة الطفل للحّب والقبول أثناء مرحلة الطفولة  إذ أّن  عديد األمراض النفسية والسلوكية.

عاطفي وفكري وهو ما يجعلهم ينزعون إلى التعامل مع اآلخرين بطريقة يفرز أشخاصا يعانون من فقر 
ة وغير سليمة كاالعتمادية أو الغيرة المفرطة أو التعّلق المرضي األمر الذي يؤّدي إلى ظهور غير صحيّ 

 المشكالت الزوجية الحقا.
هذه الممارسات بل فضال عن ذلك فإّن األطفال الذين يتعّرضون للعنف واإلساءة المتكّررة يستبطنون 

وقد يشعرون بأنّهم يستحّقونها و"بدال من إدراك أّن ما مّروا به يعّد إساءة ،فإنّهم يدافعون عن سلوك 
وهو ما يغرق  5والديهم وعندما ينجبون أطفاال فإنّهم يشعرون بأّن أطفالهم يستحّقون نفس المعاملة "

 المتكّرر من جيل إلى جيل. العائالت  والمجتمعات في دّوامة من العنف المتوارث و 
  :اإلهمال 

يعّرف اإلهمال بأنّه "الفشل المستمّر في تلبية احتياجات الطفل األساسية الماديّة أو النفسية أو   
  6كليهما والذي قد يؤّدي إلى مضاعفات خطيرة على صّحة الطفل ونمّوه".

و يؤثّر اإلهمال على اكتساب األطفال للحّس العاطفي السليم فيكونون غير قادرين على فهم 
التعبيرات العاطفية لآلخرين  كما يجدون صعوبة في التمييز بين المشاعر. عالوة على ما قد يخّلفه 

قدهم فوتتكوين عالقات حميمة مع اآلخرين اإلهمال من اضطرابات نفسية  تجعلهم غير قادرين على 
 7جعلهم أكثر عرضة للمخاطرتالسيطرة على حياتهم و 

                                                           

 1  091، ص. 9101، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع الكويت، 9المزعجون،ط د. مصطفى أبو سعد ، المراهقون  
 2  18د. تشارلز ويتفيلد ، أنقذوا الطفل  في داخلكم، دار الفراشة، ص. 
 3 2، ص 9101،، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع الكويت،2د. مصطفى أبو سعد، األطفال المزعجون،ط  
 4 82، ص9112، مكتبة جرير،  1ل من الجّنة ، ط د. جون جراي، األطفا 

https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx  ، برنامج األمان  9108/ 10/11د منال المنتصر ، إهمال األطفال ،
 5 األسري الوطني  

 6 ويكيبيديا  الموسوعة الحّرة ، تأثير إهمال الطفل في مرحلة الطفولة المبّكرة على النموّ  
 7 66د. أوسم وصفي ، صحة العالقات، ص  

https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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  الزائدة لألبناء:                                                                            الحماية 

ال تقّل خطورة على القسوة عليهم.  فهي توصل للطفل رسالة مفادها إّن الحماية المفرطة لألبناء   
األمر الذي يحرمه من مواجهة الواقع بنفسه ويفّوت عليه  فرص التعّلم من تحديّات  1"أنك عاجز"

 الحياة و مطّباتها . 

إّن"اإلفراط في  الحماية يقضي على حّب المغامرة والمبادرة لدى الطفل وقد يصيبه باالتكالية  
والمهارات الحياتية  . وهو ما يعيقه على اكتساب الخبرات2القصوى  واالعتماد الدائم على الغير "

 وطرق التعامل مع اآلخرين.
إّن المبالغة في اإلحاطة باألبناء  تجعلهم  غير قادرين على حّل المشكالت واكتساب مهارات الحوار 
والتفاوض مّما يؤثّر على قادم حياتهم عندما يصبحون أزواجا وزوجات. فالشخص الذي ترّبى في إطار 

زنا الستقاللية أبنائها وال تتيح لهم فرص االختيار والتجربة والتعّلم من عائلة سالبة للحريّة ال تقيم و 
الخطأ سيجد صعوبة في تحّمل مسؤولية لم يتعّود على تحّملها ولم يهيأ لها نفسّيا وتربويّا وهو ما 
سيجعله شخصا اعتماديّا متواكال على شريك حياته متنّصال من مسؤولياته ألنّه اعتاد على أن يلّبي 

خرون طلباته . هذه السلبية كثيرا ما تكون سببا لبروز المشاكل والخالفات الزوجية ألّن الحياة اآل
الزوجية السليمة تقوم على أساس التعاون والدعم والمساندة وليس التنّصل من المسؤوليات وتحميلها 

 لطرف دون آخر .
ع لقراراتهم وعدم تحّمل المسؤولية ثّم إّن الشخص الذي اعتاد على االنصياع إلى أوامر والديه والخضو 

 فإنّه لن يكون قادرا على مواجهة المشكالت الزوجية وتخّطي الّصعوبات مّما يدفعه للجوء إلى والديه 
أو اآلخرين كّلما واجه مشكلة مع شريك حياته األمر الذي يفاقم المشكلة في كثير من األحيان بدل 

 .حّلها حيث تصبح األسرار الزوجية مستباحة 

 الجنسية السليمة: تربيةغياب الب ـ 

تعّرف التربية الجنسية بكونها عملية "إعداد الطفل من خالل التوجيه والتلقين لمواجهة مشكالت  
الحياة التي تدور حول الغريزة الجنسية التي تظهر ظهورا طبيعيا وفطريا لدى كّل إنسان ، وتزويده 

لتعامل مع المواقف الجنسية الطارئة على حياته مستقبال بالخبرات الالزمة الصالحة لحسن التكّيف وا
 3وحاضرا".

                                                           

 1 11، ص. 9106د. مصطفى أبو سعد، رخصة القيادة التربوية، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع الكويت  
  2 021، ص. 9102، شركة اإلبداع الفكري للنشر والتوزيع، الكويت 0ومنهجية إسالمية ، ط د مصطفى أبو سعد ، التربية من منظور

  3  08، ص9109د.فائزة الشمالي ود. أحمد أبو أسعد دليل اآلباء في التربية الجنسية لألبناء، دار الراية للنشر والتوزيع،  
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التي غالبا ما يغفل  1و تعّد التربية الجنسية من األمور األساسية  إلعداد الطفل للحياة الزوجية السليمة
اآلباء واألمهات عنها وهو ما يجعل الولد أو البنت عرضة لتلّقي معلومات خاطئة قد تساهم بشكل 

و غير مباشر في عدد من االضطرابات الجنسية والنفسية واالجتماعية. هذه االضطرابات مباشر أ
تلعب دورا أساسيا في إرباك العالقة الزوجية والقضاء عليها  نظرا لما ينجّر عنها من خيانة زوجية وبرود 

 عاطفي وعدم تقّبل للشريك. 

 سليمة غير أنماط تكريس إلى يدفع كليهما، أو الشريكين أحد لدى الجنسية، المعرفة نقص إنّ  ثمّ  
 أو لفعاليته المناسب االهتمام ايالء دون الجنسي، الدافع إلرضاء بالسعي وذلك الجنسي، السلوك من

 لمشاعر موّلدة الممارسات  هذه من يجعل ما وهو ذلك عن الناجمة الصحية المشكالت مراعاة
 لفترة الحالة هذه استمرت ما إذا وخاّصة العالقة طرفي بين التوافق، لسوء  وممّهدة الجنس، من النفور
 .2طويلة
  ما وإذا للطالق. عنها المسكوت األسباب من هاّما سببا السليمة الجنسية الثقافة بغيا يعتبر لذلك

 كلّ   ينكرها ال وتبعاته هآثار  فإنّ  الزوجية الخالفات جحيم من مخرجا البعض عند يمّثل الطالق كان
 . بصيرة ذي

 والمجتمع   األسرةالطالق على الفرد و  آثارالمبحث الثاني : 

عماد المجتمع وركيزته األساسية فإّن بترابطها وتماسكها يتحّقق تماسك المجتمع  األسرةلّما كانت 
وأمنه وازدهاره، وبتفّككها ووهنها يهن المجتمع ويختّل أمنه واستقراره. ولعّل ذلك ما يدفعنا إلى 

 األسرةوتهديد لكيان  التي تشّكل خطراظاهرة الطالق  عن انتشار الناجمة ثاراآلتسليط الضوء على 
 وسالمة المجتمع.إذ كيف لمجتمع أن ينمو ويزدهر وجذوره معلولة ينخرها االضطراب والتفّكك.

 د العائلة :الطالق خطر يهد   أوالا 

اة وهم الزوجة والزوج واألبناء. إّن الضرر المباشر واألخطر للطالق يقع أساسا على أفراد العائلة النو 
 الطالق على كّل منهم. آثاروسنحاول في ما يلي تقّصي 

 الطالق على الزوجة : آثارأ ـ  

                                                                                                                                                                      

 
   1  9111سبتمبر  08رونية ، األربعاء مازن يوسف، الطالق في المنظور النفسي ، جريدة ايالف االلكت 

https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2005/9/90407.html 
 

 2 9102مجلة األحوال الشخصية التونسية ،منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص،  

https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2005/9/90407.html
https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2005/9/90407.html
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وخاّصة المرأة التي  يمّثل الطالق صدمة عاطفية تؤثّر على الصحة النفسية والجسدية للمطلقين
قد تجد نفسها محاصرة بنظرة فيها الكثير من الريبة والشّك في تصرّفاتها وسلوكياتها مّما يزيد 

 من حّدة شعورها بالفشل والذنب وخيبة األمل. 

العوز المادي نظرا لما يحدثه من زيادة لألعباء المالية ثّم إّن الطالق يجعل المرأة في حالة من 
الملقاة على عاتقها، خصوصا إذا كانت حاضنة ألبناء قّصر وليس لها أّي مصدر للرزق.وهو ما 
يجبرها على اللجوء لعائلتها التي قد تضيق ذرعا بها وبأطفالها وتلقي عليها باللوم وتحّملها 

 مسؤولية فشل عالقتها الزوجية. 
إّن ترّدي مستوى عيش المرأة المطّلقة نتيجة وضعها الجديد كثيرا ما يدفع بها للبحث عن عمل   

يساعدها على تغطية نفقاتها وغالبا ما يكون هذا العمل دون المأمول   فيستنفذ منها الجهد 
تبّرمة والطاقة ويصيبها باليأس واإلحباط و يؤثّر ذلك على طريقة تعاملها مع أبنائها، فإّما تكون م

منهم ألنّهم يشّكلون عبئا عليها ويحّدون من فرصها في الزواج مرّة ثانية ، أو تكون دائمة القلق 
والتخّوف على مستقبلهم الذي يبدو لها مجهول المعالم وهو ما قد يؤّدي إلى خلل في تنشئة 

 األبناء وتربيتهم .
العائلي وهو ما قد يدفع بها إلى  ثّم إّن الطالق يفقد المرأة اإلحساس باألمان والحّب والدفء

البحث عّمن يشبع هذه االحتياجات فتكون عرضة لالستغالل الماّدي أو المعنوي. و قد تأخذها 
 عملية البحث هذه إلى سبل غير محمودة العواقب مّما يزيد من إحساسها بالذنب وكره الذات .

 الطالق على الزوج : آثارب ـ 

كما المرأة باإلحباط جرّاء الفشل في بناء عالقة زوجية سليمة   ال شّك أّن الطالق يشعر الرجل
مشبعة لالحتياجات ، وهو ما يؤثّر على استقراره النفسي وتوازنه العاطفي ، فيصبح مشّتت الذهن 

 غير قادر على أداء عمله على الوجه األكمل. 
 تطبيقا السجن،  به في كثيرا ما يزجّ كما أّن عجز الزوج )المطلق(  على اإليفاء بأعباء النفقة  

"كّل من حكم  الذي جاء فيه أنّ مكرر من مجلة األحوال الشخصية التونسية 53الفصل  ألحكام
عليه بالنفقة أو بجراية الطالق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن 

ما يزيد من حّدة  هذا. و  1"مّدة تتراوح بين ثالثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار 
 توتّر العالقات ونقمة األزواج على زوجاتهم وأبنائهم. 

                                                           

 1  016  016، ص 9112، دار الشروق للّنشر والتوزيع ،  0الدكتور أحمد عبد اللطيف أبو أسعد ، اإلرشاد الزواجي األسري ، ط 
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إضافة إلى ذلك فإّن الّرجل المطّلق يواجه صعوبة االرتباط مرّة ثانية نظرا لتخّوف األسر وبناتهم إّما 
ى أو من عدم قدرته على النهوض باألعباء المالية لألسرة الجديدة اللتزامه األولمن تكرار تجربته 

 ى.األولباإلنفاق على أبنائه من طليقته 

 الطالق على األبناء : آثارج ـ 

يعتبر الطالق بالنسبة لألطفال من الخبرات المؤلمة والمحزنة التي تجعلهم  يعانون  من االضطرابات 
فانفصال األبوين يجعل األبناء   1وجب اللجوء إلى المختصين النفسانيين .النفسية والعاطفية التي تست

يعانون من اضطراب في المشاعر واألفكار والتصرّفات تؤدي إلى بروز جملة من المشاكل السلوكية 
مثل نوبات الغضب والصراخ والعناد. إضافة إلى ظهور عديد المشكالت لديهم في ما يخّص 

إذ كثيرا ما   2النسحاب االجتماعي وفقدان األصدقاء وصعوبة إقامة عالقات،عالقاتهم االجتماعية كا
 يركنون إلى االعتمادية وإظهار العجز. 

إّن شعور األبناء بالتهديد وعدم األمان جرّاء انفصال أبويهم يجعلهم يميلون إلى العزلة واالنزواء وعدم 
ما يبدو جلّيا على األطفال في الفصل الرغبة في مخالطة اآلخرين أو ممارسة األنشطة معهم وهو 

 .  4كما يجعلهم يخافون من اإلقدام على الزواج مستقبال   3الدراسي. 
ثّم إّن الطالق يجعل األطفال يشعرون بالتمّزق العاطفي بين األم واألب اللذين كثيرا ما يسعى كّل  

منهما إلى استمالة الطفل لجانبه وهو ما يزيد من تشّتته ويؤثّر على مردوده الدراسي وتحصيله العلمي 
 . 5ية والمهنيةجرّاء عدم قدرته على التركيز كما يساهم في تدّني مستوى طموحاته المستقبل

 :الطالق عائق للتنمية ثانيا

الناجمة عن الطالق والمهّددة ألمن المجتمع وسالمته. فخطر  ثارتشير عديد الدراسات إلى اآل
 الطالق 

                                                           
دراسة على عينة من األطفال :د. فاكر محمد الغرايبة ود. حمود سالم عليمات ، التأثيرات النفسية واالجتماعية للطالق على األطفال  1

، ص  9109يونيو  9عدد  2مجّلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية المجّلد  اتحاد المرأة األردنية ، في دار الضيافة في 
008 

د. محمد بن حسين الشيعاني ، ظاهرة الطالق البائن في المملكة العربية السعودية ، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه ، أكاديمية  
 2 الدراسات

 62ص  9101ماليا ، كوااللمبور ،  االسالمية جامعة  
 008د. فاكر محمد الغرايبة ود. حمود سالم عليمات ، مرجع سابق، ص 3

 4 62د. محمد بن حسين الشيعاني ، مرجع سابق، ص
  01ه  ، ص  0892  0892فؤاد عبد الكريم حمد البديوي، التفكك األسري وعالقته بارتكاب جرائم المخدرات ، رسالة ماجستير، 5 

https://core.ac.uk/download/pdf/80742485.pdf  

https://core.ac.uk/download/pdf/80742485.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/80742485.pdf
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من  األسرةالنواة فحسب بل يمتّد أثره ليطال المجتمع بأسره نظرا لما تقوم به  األسرةال يقع على 
 .1وظائف متفاعلة مع البناء االجتماعي

 أثر الطالق على التماسك االجتماعي:أ ـ 

بين أفراد  وأحيانايكون منفذا النتشار الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع  األسرةإّن تفّكك عرى     
 الواحدة خصوصا إذا ما كانت تربط األزواج عالقة قرابة.  األسرة

فالخالفات الزوجية تؤّدي إلى المشاحنات والنزاعات في ساحات المحاكم بل قد تكون سببا في 
كما تساعد على  انتشار االنحراف    في بعض األحيان.اقتراف الجرائم التي قد تصل إلى حّد القتل 

قة إذ كشفت عديد الدراسات أّن هناك عال المراهقينوتزايد معّدالت الجريمة في صفوف األطفال و 
والّسلوك اإلجرامي مثل السرقة والجرائم األخالقية وجرائم تعاطي المخّدرات  األسريوطيدة بين التفّكك 

 .2وترويجها

وهو ما يدفعهم للبحث عن  األمنإلى شعور أبنائها باالغتراب وانعدام  األسرةكذلك يؤّدي تصدّع 
ت العنيفة والمتطرّفة وما ينتج عن ذلك من انتماءات بديلة للعائلة مّما يسّهل عملية استقطابهم للجماعا

 تهديد لألمن والسلم االجتماعيين .

 أثر الطالق على التنمية االقتصادية:ب ـ  

إّن عدم االستقرار النفسي والعاطفي لألشخاص المطّلقين سواء كانوا نساء أو رجاال يؤثّر على  
مردوديّتهم في العمل ويحّد من إنتاجيتهم خصوصا إذا كانت عملية الطالق مرفوقة بالمشاحنات 

 والخصومات التي تستوجب رفع الدعاوى والتنّقل بين المحاكم وتسديد أتعاب المحامين وهو ما
 يستنفذ الجهد والمال والوقت  و يؤثر على نمّو المجتمع وتقّدمه. 

ثّم إّن تحّمل الرجل أعباء النفقة الناتجة عن الطالق قد يثقل كاهله ويزيد من فقره مّما يجعله عاجزا 
 عن اإليفاء بالتزاماته األمر الذي قد ينتهي به إلى غياهب السجون كما ذكرنا سابقا.

مطلقة نفسها عاجزة عن تسديد نفقات أبنائها في ظّل ارتفاع األسعار وتزايد وقد تجد المرأة ال 
متطّلباتهم مّما يدفعها للجوء إلى مؤسسات التضامن االجتماعي لطلب المساعدة وهو ما يشّكل عبئا 

 إضافيا على الدولة .

                                                           

 1 86المصدر السابق ص  
 90: سورة الروم  اية  2
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 نتائج البحث :

 :  اآلتيةلقد انتهت الدراسة إلى النتائج 

  األسريتونس يعود إلى جملة من األسباب المعلنة والمباشرة أهّمها العنف تزايد ظاهرة الطالق في 
واإلخالل بالواجبات الزوجية وتنافر طباع األزواج وعدم التوافق بينهم غير أّن هذه العوامل البادية 
للعيان تخفي وراءها أسبابا  نفسية وتربوية عميقة مثل األساليب التربوية الخاطئة وغياب الثقافة 

 نسية السليمة  وهي أسباب يتوّجب االنتباه إليها عند دراسة الظاهرة.الج
  وخصوصا األبناء إذ أنّه يفقدهم اإلحساس باألمان  األسرةوخيمة على كّل  أفراد  آثارللطالق

والحّب ويجعلهم عرضة للشعور باإلحباط والتهديد وهو ما يؤثّر على استقرارهم النفسي والعاطفي 
 ومردودهم الدراسي .

  الطالق العائلة لتطال المجتمع بأسره ألّن العائلة ركيزة المجتمع وبانفراط ُعراها يختّل  آثارتتعّدى
 ويتعثّر نّموه وتطّوره. توازنه

  إّن ارتكاز الحلول المقترحة للحّد من ظاهرة الطالق في تونس على المقاربة القانونية واالقتصار
عليها لم يؤت أكله بل إنّه أحيانا يفاقم الظاهرة بدل حّلها، ولعّل ذلك ما يستوجب  توّخي مقاربة 

لعناصر المتداخلة  والتي من شأنها أن  متعّددة االختصاصات والمناهج تضع في االعتبار جملة ا
 تساهم في تقليص الظاهرة. 

  للحّد من ظاهرة الطالق البّد من تضافر الجهود بين الدولة ممثلة في الوزارات ذات الصلة
 ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم.  

 خيارات مقترحة:
 الزواج وتأهيلهم.: إحداث مؤسسات خاصة بتدريب المقبلين على األولالخيار 

وهو خيار تّم تطبيقه في بعض الدول لتأهيل المقبلين على الزواج وتدريبهم على كيفية التعامل مع 
 وطرق التصرف في الميزانية العائلية.ة األسريإدارة الحياة  المشكالت و

 : اإليجابيات
   إعداد المقبلين على الزواج وتحضيرهم للحياة الزوجية.

 التدريبية وأثرها في المتدربين .   فعالية الدورات
 الصعوبات :

 األسري  عدم وجود عدد كافي من المدربين المتخصصين في اإلرشاد 
   عدم إقبال الشباب على هذه الدورات
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   عدم قدرة الدولة على بعث هذه المؤسسات
 داخل المحاكم األسري: إيجاد قسم خاص باإلرشاد واإلصالح  الخيار الثاني

عنى بالبحث في األسباب الحقيقية الكامنة ويُ  األسرةيتمثل هذا الخيار في تركيز قسم مرتبط بقاضي 
 وراء دعاوى الطالق ومساعدة األزواج على تخطي خالفاتهم الزوجية

 :اإليجابيات
 ة التي تعرض على المحكمة وبحث أسبابها وتشخيصها تشخيصا دقيقا.األسري  دراسة الحاالت 

 الخدمات الالزمة التي تساعد على تخطي المشكلة.   تقديم 
 الصعوبات :

   عدم توفر الموارد المالية الكافية إلحداث مثل هذه الخطط في المحاكم.
 يين من الزواج:األولمنع الطالق في السنتين الخيار الثالث: 

لب الدارسين هذا الخيار يمكن اعتماده للتخفيف من حدة التهاون بالحياة الزوجية خصوصا وأن أغ
 ى من الزواج.األوليؤكدون على أن النسبة األكبر من الطالق تتم خالل السنوات 

 :اإليجابيات
   يجعل األزواج الجدد يبحثون عن حلول لخالفاتهم الزوجية بدل التسرع في طلب الطالق.

 ياة الزوجية .  يدفع المقبلين على الزواج إلى مزيد التروي في اختيار الشريك وعدم االستهانة بالح
 السلبيات :

   يتعارض مع حق الفرد في الطالق.
 خاتمة :

الّتوصيات الّتي يمكن أن تساعد صّناع القرار من  مجموعةبناء على ما تّم عرضه آنفا تقدم هذه الورقة 
و التربوي على اّتخاذ جملة من  اإلجراءات التي من شأنها أن تحّد من  األسريوالمهتّمين بالّشأن 

وأمنها وتحّقق   األسرةه السلبية وتدعم استقرار آثار انتشار ظاهرة الطالق في تونس وتقّلص من 
 الّتماسك العائلي والّتوازن النفسي لألبناء.

  : التوصيات

في المناطق التي تشهد أعلى نسب للطالق ثّم تعميم التجربة  األسريمؤسسات للتأهيل    إحداث
 بالتدرّج.

   إحداث خطة مرشد أسري في المحاكم االبتدائية .

   سّن قانون ينّص على شرط حصول المقبلين على الزواج على شهادة تأهيل للزواج.
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 .األسري  إضافة الكشف النفسي للفحص الطبي قبل الزواج بهدف الحد من العنف 

   إدراج التربية الجنسية ضمن البرامج التعليمية ويقوم عليها مختّصون مؤهلون لذلك.

طرق التربية السليمة في توعية األسر ب األسرة  مساهمة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالتربية و 
 في الغرض. القيام بدورات تدريبية وحمالت توعويةمن خالل  لألبناء 

مية وموضوعية على عينات من  حاالت الطالق  في المناطق التي تشهد أعلى   القيام بدراسات عل
نسب للطالق وتشمل الدراسة فئات عمرية و خلفيات اجتماعية وعلمية مختلفة للوقوف على 

 األسباب الحقيقية الكامنة وراء استفحال هذه الظاهرة .

 المراجع

  7119 ،0دار الشروق للنشر ، ط ،عمان األردن ، األسرياإلرشاد الزواجي  :أحمد عبد اللطيف،أبو أسعد. 

  ط ،        والتوزيع اإلبداع الفكري للنشرشركة ،المزعجون،الكويت  المراهقون:   مصطفى،أبو سعد
7،7103. 

 7102 ، 3ط  والتوزيع،شركة اإلبداع الفكري للنشر الكويت،  التربوية،رخصة القيادة             

، 0ط        والتوزيع،شركة اإلبداع الفكري للنشر  ،الكويت إسالمية،منظور ومنهجية  التربية من             
7109. 

 ،0222مطبعة سان مارك  تشابمان ،جاري : كنت أوّد أن أعرف هذا قبل أن أتزّوج،ترجمة د رضا الجمل. 

  7119 ،3األطفال من الجّنة ، مكتبة جرير، ط  :جون ، جراي. 

  دليل اآلباء في التربية الجنسية لألبناء ، دار الراية للنشر والتوزيع :أبو سعد أحمد  وفائزة  ،الشمالي، 
7107. 

 شركة دار الفراشة ،أنقذوا الطفل  في داخلكم  ، ترجمة آمال األتات ، بيروت، لبنان  :تشارلز  ،ويتفيلد
 .7112،للطباعة والنشر

  صحة العالقات   :أوسم ، وصفيhttp://www.christianlib.com/2696.html 

 

    ،وعالقته بارتكاب جرائم المخدرات ، رسالة  األسريالتفكك  :فؤاد عبد الكريم حمد البديوي
 .ه  0072  0079ماجستير

  ظاهرة الطالق البائن في المملكة العربية السعودية ، أكاديمية الّدراسات  :محمد بن حسين،الشيعاني
 .7105جامعة ماليا كوااللمبور  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، ،اإلسالمية 

 

http://www.christianlib.com/2696.html
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 دراسة التأثيرات النفسية واالجتماعية للطالق على األطفال" :حمود سالم،فاكر و عليمات  ،محمد الغرايبة ،
طفال في دار الضيافة في اتحاد المرأة األردنية" ، مجّلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية على عيّنة من األ

  7107، يونيو 7، عدد 2واالجتماعية ، المجّلد 

  المتعّلق  0222أوت 22المؤرّخ في  0222لسنة  21حنيني، عبد الرزاق: "ماذا يخفي القانون عدد
 0222نوفمبر  029/ 021خبار القانونية ،تونس،عدد بالقضاء على العنف ضّد المرأة ؟"، مجلة األ

 22/22/0222الوطني، األسري:"إهمال األطفال "، برنامج األمان لالمنتصر، منا       .
https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx 

 

  7115سبتمبر  00األربعاء  ، جريدة إيالف االلكترونية ، "النفسيالطالق في المنظور :"مازن ،يوسف. 
https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2005/9/90407.html  

     

   ضّد األطفال األسريخطة تونسية للحّد من العنف " :العرب نسخة الكترونية  صحيفة    " 

https://alarab.co.uk/  

  "منظمة الصحة العالمية : "االستراتيجيات السبع إلنهاء العنف ضّد األطفال 
https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-

strategies-to-end-violence-against-children 

 :تقرير عالمي جديد صادر عن اليونيسف يكشف أثر العنف المنزلي على "  موقع أخبار األمم المّتحدة
 https://news.un.org/ar/story/2006/08/54942" األطفال

 
 "ويكيبيديا  الموسوعة الحرّة :"تأثير إهمال الطفل في مرحلة الطفولة المبّكرة على النمو 

 
  7102 ، تونسمنشورات مجمع األطرش للكتاب المختص التونسية،مجلة األحوال الشخصية. 

  2992جويلية  22،المؤرّخ في 22الرائد الرسمي للجمهورية التونسية :   عدد. 

 .2991نوفمبر 22،المؤرّخ في 92  عدد                                                    

 .0222أوت  22المؤرّخ في 22  عدد                                                    

  بتونس  المعهد الوطني لإلحصاء
http://www.ins.tn/ar/themes/population#sub-392 

 

https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://nfsp.org.sa/ar/Pages/default.aspx
https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2005/9/90407.html
https://elaph.com/Web/ElaphWriter/2005/9/90407.html
https://alarab.co.uk/
https://alarab.co.uk/
https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-strategies-to-end-violence-against-children
https://www.who.int/ar/news-room/detail/06-10-1437-new-strategies-to-end-violence-against-children
https://news.un.org/ar/story/2006/08/54942
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 العربي اإلسالمي. األسريالعولمة الثقافية وتهديدها لألمن 

 نعيمة مدان .د

 الجزائر/ ة مولود معمري، تيزي وزو جامع

 ملخص:

اإلطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها وسلوكاتهم فهي التي تشكل حياتهم وتضفي  األسرة تعد
عليهم خصائصها وطبيعتها، فهي وعاء لتكوين الوعي االجتماعي والتراث القومي والحضاري، وهي 
مصدر العادات والتقاليد واألعراف وقواعد السلوك وهي دعامة الدين وعليها تقوم عملية التنشئة 

بشكل كبير وواضح باعتبارها  األسرةعلى  األولعية، مع ذلك فالعولمة الثقافية كان تأثيرها االجتما
 مؤسسة اجتماعية  هامة، مما قد يهدد أمنها واستقرار أفرادها.

 األسريوعليه نهدف من خالل هذه الورقة البحثية إلى إبراز مخاطر العولمة الثقافية و تهديدها لألمن 
ة اإلسالمية ، وكيفية تأمينها من هذه المخاطر، كما نحاول تسليط الضوء على في المجتمعات العربي

 بشكل عام. األسري األمنوخصائص  أهمية

، العولمة الثقافية، المخاطر، المجتمع العربي اإلسالمي األسري األمن،  األسرةالكلمات المفتاحية: 
 ...الخ

Abstract 

The family is the general framework that determines the behavior and 

behavior of its members, which shape their lives and give them their 

characteristics and nature. It is a tool for the formation of social 

awareness and the national and cultural heritage. It is the source of 

customs, traditions, customs and rules of conduct, which is the pillar of 

religion and the process of socialization. The family as a significant social 

institution, which may threaten its security and the stability of its 

members 

In this paper, we aim to highlight the dangers of cultural globalization 

and its threat to family security in Muslim Arab societies, and how to 

protect them from these dangers. We also try to highlight the importance 

and characteristics of family security in general. 
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 مقدمة:

ى التي يتشكل منها المجتمع، األولهي النواة  األسرةاالجتماعي مادامت  األمنمن ركائز  األسري األمن
تتفاعل وتشارك المجتمع  األسرةقصوى في الحياة االجتماعية وبصفة عامة، ف أهميةله  األسري األمنف

تسيير جميع شؤون الحياة الثقافية، السياسية، االجتماعية ، االقتصادية، وكذا المشاركة في التعاون في 
 والتضامن والترابط بين أفراد المجتمع.

خاصة مع مصاحبة العولمة الثقافية للتغيرات  األسرةفي المجتمع عامة و  األمنإذ من الصعب أن يسود 
العالمية وكذا المجتمعات العربية اإلسالمية، أين نجد انتشار االجتماعية التي مست بقاع المجتمعات 

نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوية الغربية في أوساط األسر العربية المسلمة وهذا من خالل 
والتي تؤثر  األسري األمنالقنوات الفضائية وما تبثه من أفالم ومسلسالت جنسية فاضحة قد تهدد 

ى، كما تؤثر على نظامهم التعليمي وكذا الحياة الثقافية ،  األولخالق األبناء بالدرجة سلبا على انحالل أ
كما نجد أيضا شبكة االنترنيت من أكبر القوى الدافعة للعولمة المدوية لصناعة الجنس وإبعاد األبناء 
عن كل القيم اإلسالمية وممارستهم للرذيلة بكل أنواعها تقليدا للمواقع االلكترونية اإلباحية، والتي أصبح 

 األسري األمنمدمنون عليها وهم في سن صغيرة جدا،وعليه فالعولمة إذن من شأنها فعال تهديد  أبناؤنا
 العربي اإلسالمي.

 :األسرةمفهوم  -1

، ومن أهم وظائفها إنجاب األطفال والمحافظة على النوع اإلنساني، كما أن األولهي النظام اإلنساني 
أَن أنماط السلوك االجتماعي، واالقتصادي، والضبط ة و األسريالنظم األخرى لها أصولها في الحياة 

 (.0") األسرةاالجتماعي و التربية والترفيه والدين نمت أَول األمر داخل 

في اإلسالم بقسط كبير من العناية واالهتمام إذ يتوقف هذا النظام على  األسرةوعليه فقد حضي نظام 
تقراره، وبما أن الدين اإلسالمي في حد ذاته هو ى في ثبات المجتمع اإلنساني واساألولإبراز الخلية 

منذ فجر اإلسالم كوحدة اجتماعية، لها داللتها في  األسرةى فقد حظيت األولدين اجتماعي بالدرجة 
المجتمع بتنظيم العالقات االجتماعية وتعاطف وتماسك أعضاء الخلية الواحدة التي ال تخرج على 

ة الدينية وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أحكام ما نطاق الكل، ولذا شملت النصوص البشري
 تتضمنه الشريعة من أقوال وأفعال وممارسات تدعو إلى المودة والرحمة وحفظ صلة الرحم واألقارب.
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 :األسري األمنمفهوم  -2

 األسرةالمادية والمعنوية، أي يشمل أمن  األسرةالشامل لجميع جوانب حياة  األمنهو  األسري األمن
في   األسرةفي جميع الجوانب الحياتية، النفسية، المعيشية، الصحية، الثقافية...الخ، وهو أن تعيش 
 كنف أفرادها سالمين في أمان دائم دون أي توترات قد تهدد حياتهم من الداخل أو الخارج.

من أي  األسرةاية يعني حم األمنبكل معانيه وأبعاده، وتوفير  األمنهو توفير  األسري األمنوعليه "ف
باالطمئنان، فيكون  األسرةاعتداء على حياة أفرادها وممتلكاتها من أي أخطار تهددها وأن يشعر أفراد 

لهم دور ومكانة في المجتمع، ويمارسون كل حقوقهم السياسية واالقتصادية ...الخ في أمن وأمان وال  
 أو أحد أفرادها. األسرةيشعرون بأي تهديد لكيان 

ال  األسرةالخارجي، وأمن  األمنالداخلي، و  األمنيقوم على جانبين أساسين هما :  األسري األمنو 
 األمنيرتبط ب األسري األمنوممتلكاتها ، و  األسرةيتحقق إال من خالل المحافظة على حياة أفراد 

االقتصادي  األمناالجتماعي ويؤثر ويتأثر به بشكل عام، أو فروعه بشكل خاص السيما في فروعه، ك
 (7الثقافي ...الخ" ) األمنالسياسي و  األمنالصحي و  األمنو 

 :األسري األمن أهمية -3

ضرورة اجتماعية  األسري األمنوأفرادها من التفكك، لذا فإن  األسرةيعمل على المحافظة على  -أ
 .األسرةومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد 

إلى اختالف األدوار وصراع المراكز، ووهن الروابط ، وفقدان االحترام  األسرييؤدي التفكك  -ب
إلى انهيار القيم السائدة في المجتمع، وانهيار القيم التقليدية، مما  األسريالمتبادل، ويؤدي التفكك 

حتى ال يكون مهددا في رزقه أو في  األمنلتفكك واالنهيار، فالفرد بحاجة إلى  األسرييعرض البنيان 
 ة.األسريده وأسرته، وحتى يكون مستقرا في حياته أوالً تقبله ومستقبل مس

 األسرةة في تكوين أبيمن خالل االلتزام بالتقاليد االجتماعية االيج األسري األمن أهميةوهذا يؤكد 
ومصلحة  األسرةلتحقيق مصلحة  األسرةواألبناء ورعايتهم، وضرورة التعاون والتكامل بين أفراد 

عامة، وبين الوالدين  األسرةمسؤولية مشتركة بين أفراد  األسري األمنن هنا فإن مسؤولية المجتمع، وم
توعوي، ومن خالل البعد  أبيخاصة، ومسؤولية وسائل االتصال الجماهيري من خالل قيامها بدور إيج

 عن بث البرامج التي تزين الشر وتزرع بذوره بين بعض أفراد المجتمع.
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 األمنتقتصر على حياة اإلنسان فقط، بل تشمل حياة كل كائن حي، لهذا ف ال األمن أهميةوعليه ف
ال يستطيع اإلنسان أن يستثمر جهده وفكره في  األمنيعد من الضروريات لحياة اإلنسان، ومن دون 

اإلبداع وال يفكر في أي عمل يساهم في عملية التنمية أيا كان نوعها ) اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، 
 األمن.الخ(، بل أنه يشعر باإلحباط، ألن كل همه وتفكيره وجهده متركز في كيفية تحقيق سياسية..

 .األسرةله أهميته في تحقيق العيش الكريم للفرد و  األمنلنفسه أو ماله أو عرضه...الخ، ف

له أهميته الخاصة، ألنه القاعدة األساسية، أو بمعنى المقوم األساسي لألمن  األسري األمنإذن 
االجتماعي للمجتمع ككل،  األمنيعد اهتماما ب األسري األمنتماعي، لذا فإن االهتمام باالج

 (5االجتماعي.") األمنيستقر  األسري األمنوباستقرار 

 مفهوم العولمة : -4

تعتبر ثورة علمية تكنولوجية واجتماعية وتغطي العالم بشبكة من المواصالت واالتصاالت أنتجت 
والقيم السلوكية ما يجعلها ذات تأثير فعال في مختلف جوانب الحياة الخاصة أنماطا من المفاهيم 

والعامة وهي أمر ال يمكن رده أو االختيار فيه وهو ما أطلق عليه البعض بحتمية العولمة ، وتعني 
العولمة كذالك بناء عالم واحد أساسه توحيد المعايير الكونية، وتحرير العالقات الدولية السياسية 

قتصادية وتعريب الثقافات ونشر المعلومات وعالمية اإلنتاج المتبادل ونشر التقدم التكنولوجي واال
وعالمية اإلعالم، "وهي عامل آخر من العوامل التي أثرت في خلق الهويات الجزئية، فالتطور السريع 

حيث األماكن في االتصاالت وسهولة وسرعة انتقال الناس حول العالم، والطابع العالمي للتسويق من 
واألساليب والصور االنطباعية كل ذلك قاد إلى خلق تأثيرات ثقافية ، والناس لم تعد هوياتهم مقتصرة 
طبقا للمكان الذي ولدوا فيه، بل أ صبح بإمكانهم االختيار من بين نطاق واسع لمختلف الهويات ، 

والقيم الخاصة بأي فهم يستطيعون تبني شكل المالبس وطرق التحدث وكذالك أسلوب الحياة 
مجموعة ، ومن جهة أخرى يمكن لعولمة االستهالك أن تقود إلى زيادة التشابه والتجانس بين الناس ، 
فالسلع يتاجر بها عالميا والسلعة األكثر نجاحا )مثل كوكا كوال ( يمكن العثور عليها في أي مكان من 

تلك االتجاهات تؤدي إلى إضعاف العالم ولذلك فهناك اتجاهات متناقضة ضمن العولمة وجميع 
الحريات الموجودة سابقا، فتجانس المستهلك العالمي يساهم في إضعاف وتجاهل الهويات القائمة 
على االنتماء إلى مجموعات اجتماعية معينة، فمقدرة الفرد على تبني المزيد من الخيارات حول هويته 

مون إلى نفس الطبقة أصبح لديهم هويات معناه أن الناس الذين يعيشون قريبين من بعضهم، وينت
 (.4مختلفة ،فالعولمة إذن فتحت العديد من االحتماالت ")

 مفهوم الثقافة : -9
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عرفت الثقافة باعتبارها طريقة كاملة للحياة لدى مجتمع معين، حيث يتم تعلمها وتقاسمها بين أفراد 
عليه فكلمة الثقافة استعملت بطرق المجتمع، غير أن مفهوم الثقافة هو من المفاهيم المعقدة ، و 

مختلفة سواء من جانب علماء االجتماع أو في األحاديث اليومية وفي جميع الطرق التي استعملت 
فيها الثقافة تلميحا أو تصريحا جرى التعامل معها كشيء مغاير للطبيعة ، فاألشياء التي يصنعها 

لتي توجد أو تحدث بدون تدخل اإلنسان تعتبر اإلنسان ويمارسها هي معطيات ثقافية بينما األشياء ا
جزء من عالم الطبيعة ، فالثقافة بهذا المعنى هي دائما رمزية تكتسب بالتعلم تشكل مظاهر للمجتمع 

، فشخص ما يصبح a state of mindاإلنساني ، "فالثقافة إذن ينظر إليها أحيانا كحالة للفكر 
أو الهدف أو االنعتاق أو إنجاز طموح إنساني، ومن هذه مثقفا حينما يتجه صعودا نحو فكرة الكمال 

الزاوية تعتبر الثقافة كنوعية تكتسب من جانب األفراد القادرين على التعلم وتحقيق الصفات المرغوبة 
 (.3لدى الكائن البشري المثقف ")

ل اجتماعي، عالج ماركس مفهوم الثقافة بشكل مشابه للوظيفيين حيث اعتبر الثقافة اإلنسانية ذات أص
وهي ال يمكن تصورها كانبثاق مباشر من الطبيعة أو من الغريزة الفطرية في الكائن البشري، فالثقافة 
تأتي من خلق اإلنسانية ألولى المجتمعات ، ولم ير ماركس الثقافة تنشأ وفق نظام التصنيف البدائي 

 (.5في عمل اإلنسان ") المنبثق من الهيكل االجتماعي، بل اعتقد أن الثقافة لها أصل مادي

وعليه فحسب ماركس فثقافة المجتمع ككل سوف تتغير في النهاية وهذا ما يشهد العالم اليوم من 
 خالل العولمة بكل أنواعها .

 أهداف العولمة : -6

الوصول إلى سوق عالمي مفتوح بدون حواجز أو فواصل جمركية أو إدارية أو قيود مادية أو معازل  -أ
و يشمل كل   ية أو معنوية أو عاطفية بل إقامة سوق متسع ممتد يشمل العالم كلهعرقية أو جنس

أي الوصول بالعالم كله إلى أن يصبح كتلة واحدة متكاملة و متفاعلة و   قطاعاته و مؤسساته و أفراده
  في نطاق هذا الهدف يتم احتكار مباشر و غير مباشر بين كافة األجناس البشرية بموروثهم الحضاري

 و صهر هذا االختالف في بوتقة التوحيد و االئتالف .  و ثقافتهم المتعددة و اختالفهم الفكري

الوصول بالعالم إلى جعله وحدة واحدة مندمجة و متكتلة سواء من حيث المصالح و المنافع  -ب
أو   أو من حيث اإلحساس و الشعور بالخطر الواحد الذي يهدد البشرية جميعا  المشتركة و الجماعية

التصدي  أهميةو   الجماعي بأبعاده الكلية و عناصره الجزئية الفاعلة فيه األمنتحقيق  أهميةمن حيث 
و تعاون كامل   و التعامل معه بجهد و عمل مشترك  العالمي العام األمنألي خطر يهدد االستقرار و 
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و يتضمن ذلك القضاء على بؤرة النزاع ، و مصادر التوتر و عوامل القلق و يتم ذلك من   من الجميع
و زيادة االعتمادية المتبادلة بين الشعوب   خالل زيادة مساحة الفكر المشترك، و إنهاء حاالت الصراع

 ة كل منهما إلى اآلخر، و خلق الثقة، و جني المكاسب المشتركة.و تنمية حاج

سواء من خالل تقليل الفوارق في مستويات   الوصول إلى شكل من أشكال التجانس العالمي -ج
و خاصة أن هذا التجانس ال   أو في حقوق اإلنسان،  المعيشة أو في الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة

التشكيل الدافع و الحافز على االرتقاء و    م على التعدد و التنوع و علىيكون بالتماثل و لكنه قائ
و المطامع و تزداد المودة و األلفة و من   و من ثم تختفي األحقاد  التطور الذي يرتفع بجودة الحياة

و تتحول قيمة الحياة   و الوالء إلى رابطة إنسانية عامة شاملة تشمل كل البشر  ثم يتحول االنتماء
 عها إلى قيمة الحرية و قيم العدل و قيم المساواة.م

يتم   تنمية االتجاه نحو إيجاد لغة اصطالحية واحدة تتحول بالتدريج إلى لغة وحيدة للعالم -د
أو ما بين مراكز   استخدامها و تبادلها سواء بالتخاطب بين البشر، أو بين الحاسبات االلكترونية،

 المعلومات. تبادل البيانات و تخليق و صناعة

الوصول إلى وحدة اإلنسانية جمعاء و يستخدم لتحقيق هذا الهدف قدر متعاظم من الحراك  -ه
و لتحقيق تحسينات مضافة في الوجدان و الضمير اإلنساني، و   الحضاري لتأكيد الهوية العالمية

حياة و حق سواء ما كان مرتبطا بحق ال  تنمية اإلحساس بوحدة البشر و وحدة الحقوق لكل منهم
 و حق االستمرار.  الوجود

و إزالة كل أشكال    تعميق اإلحساس و الشعور العام و المضمون الجوهري باإلنسانية البشرية -و
التعصب و التمايز العنصري و النوعي وصوال إلى عالم إنساني بعيدا عن التع صبات و التناقضات 

 االنفراطية.

ركة تنوير كبرى و استبصار و تبصير فاعلة يسرى و يداعب انبعاث و بعث رؤية جديدة بمثابة ح -م
و يخاطب أحالمهم و من ثم تصبح الرؤية   طموحات البشر باختالف أجناسهم و شعوبهم و دولهم

 .  فاعلة في المنظور البشرى سواء من حيث الضمير أو من حيث الطموحات

 العولمة الثقافية : -7
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حت شائعة االنتشار على نطاق واسع بما تحمله من مخاوف و عولمة الثقافة من المفاهيم التي أصب
آمال و التي يعبر عنها باستمرار من خالل وسائل اإلعالم المختلفة و تصريحات الكتاب و المسئولين  

كظاهرة حتمية يجب االستعداد لها فقد أهتم رجال التربية بثقافة العولمة و األخذ بمفاهيم الحداثة 
Modernity   ة والمواطنCitizenship .من منظور العولمة 

و تلعب الثقافة دورا مهما في حياة اإلنسان ، و أنها هي التي تميز بين فرد و آخر و بين مجتمع و 
آخر بل إن الثقافة هي التي تميز الجنس البشرى عن غيره من األجناس ؛ الن الثقافة هي التي تؤكد 

 الصفة اإلنسانية في الجنس البشرى.

فهم الثقافة باعتبارها مكونا أساسيا للعولمة تفتح الطريقة التي تدرك بها الثقافة على "إن مشكلة 
اعتبارها أنها تنطوي على عواقب معينة ، والتفكير بلغة السببية مباشرة يدفعنا باتجاه االرتباك الذي 

ي بالتأكيد كذالك تمثله الثقافة بتقنياتها ، لكن هذا ال يعني على أية حال أن الثقافة ليست مهمة ، فه
من حيث أن بناء المعنى يرشد األعمال الفردية والجماعية التي هي في حد ذاتها مهمة، فالناس ال 

تسير بالتوازي مع الممارسات  -إذا جاز التعبير –ينتجون المعاني ضمن قناة تأويلية منفصلة كليا والتي 
 (.2االجتماعية األخرى لكنها ال تؤثر عليها ")

المغزى والتفسير الثقافيان على توجيه الناس بصورة مستمرة فرديا وجماعيا نحو أفعال  وعليه يعمل
بعينها في كثير من األحيان، قد تكون أفعالنا وسائلية إلى حد ما ، إذ تتبع منطق الضرورة العملية أو 

ية األكثر االقتصادية، لكن حتى هنا يتم تنفيذها ضمن سياق فهم ثقافي أوسع، وحتى األعمال الذرائع
أساسة لتلبية االحتياجات الجسمانية ال تعد بهذا المعنى خارج إطار الثقافة ففي بعض الظروف )مثل 
التنحيف، والصوم الديني، واإلضراب عن الطعام ( يكون القرار بتناول الطعام أو الموت جوعا قرارا 

 ثقافيا.

ة هي أن ندرك كيف يمكن لألفعال الثقافة بالنسبة للعولم أهميةإذن من بين طرق التفكير بشأن 
 المحلية حسنة االطالع ثقافيا أن تكون لها نتائج معولمة.

 العربي: األسري األمنأخطار العولمة الثقافية وعالقتها بتهديد  -8

د ثقافة االستهالك  -شيوع الثقافة االستهالكية  -أ التي استخدمْت كأداة قوية  -ألّن العولمة تمجِّ
فاعلة في إطالق شهوات االستهالك إلى أقصى عنان، وِمن ثَمَّ تشويه التقاليد واألعراف السائدة في 

 العربية المسلمة. األسرةالعالم اإلسالمي وبالذات التي تميز 
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المسلمة، وعزلها عن قضاياها وهمومها اإلسالمية، وإدخال الضعف لديها،  سرةاألتغريب  -ب
 والتشكيك في جميع قناعاتها الدينية، وهويتها الثقافية.

  

إشاعة الجنس وثقافة العنف التي ِمن شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة  -ج
ن انتشار الرذيلة والجريمة والعنف في المجتمعات وكظاهرة عادية وطبيعية، وما يترّتب على ذلك م

اإلسالمية عامة واألسر المسلمة خاصة، وقتل أوقات الشباب بتضييعها في توافه األمور، وبما يعود 
شبكات   عليه بالضرر البالغ في دينه وأخالقه وسلوكه وحركته في الحياة، وتساهم في هذا الجانب

ة وبرامج اإلعالنات والدعايات للسلع الغربية، وهي مصحوبة بالثقافة االتصال الحديثة والقنوات الفضائي
 الجنسية الغربية التي تخدش الحياء والمروءة والكرامة اإلنسانية.

  

بما تبثه من أفالم ومسلسالت جنسية  -ولقد أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية  -د
قافية والعالقات االجتماعية ونمط الحياة االقتصادية في على النظام التعليمي والحياة الث -فاضحة 

العاَلم اإلسالمي، كما أثبتت الدراسات الحديثة أن شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( أكبر قوة دافعة 
 للعولمة المدوية لصناعة الجنس.

  

انتشار نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنوية األمريكية؛ حيث سيطرت الثقافة األمريكية  -ه 
الشعبية على أذواق البشر، فأصبحت موسيقى وغناء مايكل جاكسون، وتليفزيون رامبو، وسينما 

ذات اللكنة داالس، هي اآلليات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اللغة اإلنجليزية 
 األمريكية هي اللغة السائدة.

  

انتشار األزياء والمنتجات األمريكية في كثير من الدول اإلسالمية؛ ألنَّ هذه السلع تحمل في  -و
طيَّاتها ثقافة مغايرة تسحق ثقافات األمم المستوردة لها، وظهور اللغة اإلنجليزية على واجهات 

 ا، وعلى مالبس األطفال والشباب المسلم.المحالت والشركات، وعلى اللعب والهداي

  

فاألزياء، والمطاعم، والمأكوالت والمشروبات، وغيرها من المنتجات، تجلب معها مفاهيم بلد المنشأ، 
، وضعف األسرةوقيمه وعاداته ولغته، وذلك يوضح الصلة الوثيقة بين هذه المنتجات وبين انفراط 

رات، والجريمة المنظمة، وأيًضا فإنَّ أي مطعم أو متجر من  التديُّن، وانتشار الكحول والمخدِّ
ينهار أمامه عشرات المؤسسات الوطنية  -)الماركات( الغربية المشهورة يقام في بالدنا المسلمة 

ا يزيد من معدالت الفقر والبطالة، ولقد ثبت أنَّ األزياء  الوليدة، التي ال تملك أسباب المنافسة، ممَّ
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قد كتبت عليها عبارات باللغة اإلنجليزية تحتوي على ألفاظ وُجَمل جنسية مثيرة األوربية واألمريكية 
للشهوات، وُمَحرِّكة للغرائز الجنسية، وأيًضا ال دينية، تمس المشاعر والمقدسات واألخالق اإلسالمية، 

لرجل والمرأة وتروج للثقافة الغربية التي تقوم على اإلباحية والحرية الفوضويَّة في مجال العالقات بين ا
 المسلمة وأمنها.  األسرةوعليه فكل هذا يهدد استقرار 

 مزايا العولمة الثقافية : -9

تؤدي  العولمة إلي اإلسراع في عملية التطور الديمقراطي في العالم وإضعاف النظم المستبدة وأدى  -أ
 متناهية أمام البشرية .ارتباط العولمة بالثورة العلمية والمعلوماتية إلي فتح آفاق معرفية ال 

كما أبرزت العولمة مكانا للمنافسة بين الكفاءات وساعدتهم علي النجاح في الحياة العملية   -ب
 نتيجة تميزهم بمهاراتهم التي لم تتيح لغيرهم.

 أنها تقضي السعي بين التميز واإلنفاق واالرتفاع بمستوى الطموح للفرد وللجماعة. -ج

رأة في الحق والوضوح في التعامل مع النفس واآلخرين بعد أن أزاح العلم أنها تنمي الصدق والج -د
 القناع عن طبيعتها لينكشف المختفي منها.

أن العولمة تسعى إلي تبني وترويج الفكر المستقبلي ألبناء الوطن بصياغة عقولهم بعيد عن الفكر  -ه
 التقليدي والتمسك بالماضي .

 توصيات:-

األبناء تربية سليمة مبينة على مبادئ الدين اإلسالمي الحنيف وحثهم في الصغر السهر على تربية  -
 على االلتزام بتعاليمه السيما المتعلقة بالخلق الحسن.

متابعة الوالدين ألبنائهم ومراقبتهم أثناء استعمال االنترنيت وحثهم على تجنب بعض المواقع  -
 جنب انزالقهم األخالقي.االلكترونية الخطيرة المخلة بالحياء من أجل ت

 ترسيخ العالقات الودية والمبنية على االحترام بين األفراد منذ الطفولة من أجل جيل صاعد ناضج. -

الواحدة والمحافظة على أمنها االجتماعي من أجل االستمرار  األسرةاتحاد أفراد  أهميةتوعية األبناء ب -
 في كنف أسرة سليمة ومجتمع سليم.

وعدم التبذير واإلسراف باقتناء منتجات غير ضرورية وذلك  األسرةعلى ترشيد استهالك سهر الدولة  -
 من أجل تحقيق أمن اقتصادي لألسرة والمجتمع.

توعية األبناء بالتقليل من استعمال وسائل التواصل االجتماعي التي من شأنها إبعاد األبناء عن  -
 وعن محيطهم الدراسي. األسريالمحيط 

والمجتمع، وذلك من خالل البرامج   األسرةالسهر على الحد من أخطار العولمة التي تهدد أمن  -
 والحصص التلفزيونية التوعوية موجهة لألسرة التي من شأنها حث أبنائها.

 خاتمة:
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هو أساس حياة األفراد ودعامة  األمنالسعيدة والمستقرة،ف األسرةمن مقومات  األمنمما سبق فيعتبر 
نانهم على ممتلكاتهم وبه تسير الحياة بشكل الئق دون أي تهديد داخلي أو خارجي، إال أنه اطمئ

وكذا المجتمع، منها كما  األسرةمن شأنه تشكيل حالة عدم استقرار  األسرييوجد مهددات لألمن 
مست ذكرنا في هذه الورقة البحثية العولمة الثقافية التي جاءت مصاحبة للتغيرات االجتماعية التي 

العربية المسلمة، أين أصبح أبنائنا اليوم مقلدين لمختلف جديد العولمة من  األسرةالمجتمع العربي و 
عادات وثقافة غربية وكذا الموضة المنافية لتقاليدنا العربية اإلسالمية، والتي من شأنها إبعاد أبنائنا عن 

 ثقافتنا األصلية واألصيلة وعن تعاليم ديننا الحنيف اإلسالم.

وأمام كل هذا  على المجتمع العربي اإلسالمي السهر على توفير كل الظروف من أجل الحد من هذه 
االجتماعي ، وذلك من  األمنى وكذا باألولبالدرجة  األسري األمنالمهددات الخطيرة التي تخل ب

خالل الحمالت التوعوية اإلعالمية ومن خالل المؤتمرات العلمية الموجهة للنخب العلمية التي من 
  والمجتمع. األسرةشأنها إحداث تغيير هام من هذه الناحية السيما المختصين في مجال 

 
 المراجع
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عبر الزمان والمكان،  ( جون تومليسون، ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد،العولمة والثقافة تجربتنا االجتماعية2)
 .55، ص 7005مصر،

  



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 022 

 

في محافظة البقاع في لبنان وعالقتها  المراهقونة كما يُدركها األسريأنماط الت ربية 
 بمستوى تقدير الذات لديهم

 د. وسيم أبو ياسين
 لبنان-أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية الدولية

 ذ. شكيبة داود
 لبنان-الجامعة اللبنانية الدولية

 الملخص: 
لبنان  -ة الّسائدة في منطقة البقاع األسريتهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أنماط الّتربية 

ة األسريلذواتهم، والعالقة بين أنماط التربية  المراهقين، ومستوى تقدير المراهقينمن منظور 
. من أجل تحقيق هذا الهدف، تّم استخدام عّينة هادفة من المراهقينوتقدير الذات لدى 

طالًبا وطالبة من صّفي العاشر  692الّطالب الذين يمثلون مجتمع الدراسة. تكّونت العينة من 
ستبيانات على البقاع. تّم توزيع اال مدرسة رسمّية وخاّصة في منطقة 08والحادي عشر من 

 .أيام 6-1فترة تتراوح بين  ملئها خالل الطالب ثم أعادوها بعد
لغرض جمع البيانات وتحليلها.  واالرتباطي اتّبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي

واستمارة مجاالت  (PAQ)  استمارة السلطة األبوية ة باستخداماألسريتّم قياس أنماط التربية 
باستخدام  المراهقينوتّم قياس درجة تقدير الذات عند   (PSDQ) ةاألسريوأنماط التربية 

في  المراهقونمقياس روزنبرغ لتقدير الذات. أظهرت النتائج أّن النمط التربوي السائد كما يراه 
غير  الّنمط  ، ثم(%8.92)يتبعه الّنمط المتساهل ، (%83) منطقة البقاع هو الّنمط الحازم

. أّما االستنتاج االثاني هو أّن (%3.43)، وأخيرًا الّنمط المتسّلط  (%4.28)المتفاعل
يتمّتعون بدرجة  ٪62.1يتمّتعون بدرجة عالية من تقدير الذات، بينما  المراهقينمن  09.2٪

ل  معاملديهم درجة ضعيفة من تقدير الذات. أخيراً، أظهر  ٪7.9متوسطة من تقدير الذات و 
ة ودرجة تقدير الذات األسريعدم وجود ارتباط بين كل من أنماط التربية (r) اإلرتباط بيرسن 

 .المراهقينلدى 
 المقدمة
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دورًا مهًما في انتقال أطفالهم من مرحلة إلى أخرى من مراحل الحياة: من مرحلة  األهل يلعب
ًدا مهًما في العديد عتبرون محدّ البلوغ ؛ وهم يُ قة إلى مرحلة المرأةقة ومن مرحلة المرأةالطفولة إلى مرحلة 

كما ويشّكل النمط التربوي السائد لألسرة عامال محوريا في نمو األطفال أطفالهم.   موّ من جوانب ن
بين أنماط التربية  اتعالقفهم الل إلى يعمل علماء النفس على التوصّ و . نفسيا وعاطفيا وذهنيا وأخالقيا

 .طفالة وسلوك األاألسري
الشهيرة التي نتج عنها  ة هي دراسة بومرنداألسريمن أهّم الّدراسات المتعلقة باألنماط التربوية و 

والتربية المتساهلة  (Authoritarian)اال وهي: التربية المتسلطة  .ثالثة أنماط أسرية
(Permissive) والتربية الحازمة Authoritative) ) ّائدة في وقد  شملت أنماط التربية الس

المذكورة  بمراجعة األنماط الثالث ومارتن كوبيا م قام . كما(Baumrind  D.,1971) العالم
                               (Uninvolved) وإضافة نمط رابع هو التربية غير المتفاعلة

(Maccoby & Martin, 1983)  . 
تكوين الشخصية وخاصة في ة في األسريدت العديد من الدراسات على الدور األساسي للبيئة أكّ 

ويعتبر تقدير الذات من المفاهيم  .(Maamat,T. & Mohamad, 2011) الطفولة المبكرة
 إدراك الفرد أو تقييمه الشخصي لقيمته الذاتي، وهو عبارة عن المراهقينالمهمة في حياة 

(Seldikides & Gregg, 2003).  أنّ  أظهرت الدراسات التي أجراها روزنبرغ وكوبرسمث 
بتقدير الذات  اً أبييتهم مرتبطان إيجم استقالليتهم وحرّ هواستعدادهم لمنح المراهقينل الوالدين مع تفاعُ 

 (Smith,1967) (Rosenberg,1965).لديهم
يلعب تقدير الذات دورًا مهًما في العديد من جوانب الحياة األكاديمية للمراهقين. اقترحت العديد 

سلباً  أن تدني تقدير الذات يمكن أن يؤثر (Ginsburg & Bronstein,1993) من الدراسات
 القدرة اإلدراكية،و الدافعية، ، و التحصيل األكاديمي للطالب، وقبول األقران وعلى على سلوك الطالب،

والمدّرسون قبول األقران والقبول االجتماعي. لذلك ، يجب أن يكون مدراء المدارس و  العدوان،و 
، المراهقينالذات من أجل أن يكونوا على استعداد لمعرفة كيفية التعامل مع مدركين لمفهوم تقدير 

 .اتهمو أو عالية من تقدير ذ متوسطة يتمتعون بدرجة منخفضة أو المراهقون كانأسواء 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ة السائدة في لبنان من وجهة نظر األسريأنماط التربية  تحديدكان الهدف من هذه الدراسة هو 
معرفة العالقة بين كل نمط منها ودرجة و قة المرأةتقدير الذات خالل فترة  درجة، تحديد المراهقين
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قة. لذا تعمل هذه الدراسة على المرأةلذاتهم وتحديد مستوى تقدير الذات خالل فترة  المراهقينتقدير 
 : اآلتيةاإلجابة عن األسئلة 

 ؟المراهقينقة البقاع في لبنان من وجهة نظر ائدة في منطة السّ األسريما هي أنماط التربية  •

 ؟أنفسهم المراهقينمن وجهة نظر  المراهقينما هي درجات تقدير الذات لدى  •

في  المراهقينالذات لدى تقدير درجة ة و األسريأنماط التربية  هل هناك عالقة بين كل نمط من •
 منطقة البقاع في لبنان؟

 ات البحثفرضي  
 .ماخاصة به ياتلم يتم صياغة فرض والثاني هما أسئلة وصفية األول ينالسؤال

 :اآلتية ةإختبار الفرضي الدراسة سيتمّ  سؤال لإلجابة على
 .اتهمو لذ المراهقينوتقدير  ةاألسريال يوجد أي عالقة دالة احصائياً بين أنماط التربية  .0

 الدراسة  أهمية
التي تتبعها  ةاألسري الدراسة من خالل قيامها بدراسة واقعية للكشف عن أنماط التربية أهميةتتضح 

قة والكشف عن المرأةالذات في مرحلة  تقديرتحديد درجة  ،المراهقينمن وجهة نظر  اللبنانية األسرة
 . المراهقينالذات لدى  تقديرالعالقة بين هذه األنماط ودرجة 

 حدود الدراسة 
 : اآلتيةد الدراسة الحالية بالمحّددات تتحدّ 

قة لها تأثير واضح في بناء المرأةق باعتبار أن مرحلة المرأةق اللبناني، حيث تناولت المرأةب -
 شخصية الفرد.

 وهي االستمارة التي أعّدها الباحثان.باألداة المستخدمة  -
في جريت الدراسة ن أُ إائج جريت فيها الدراسة بحيث  قد تختلف النتأُ بمنطقة البقاع التي  -

 .منطقة أُخرى
 . 9102-1الى شهر  9102-9بالمدة الزمانية الممتدة من شهر  -

 ات السابقةالدراساإلطار الن ظري و 
 ة األسريأنماط التربية مفهوم 

ة بأنها مناخ األسريأنماط التربية (Darling & Steinberg, 1993) دارلنغ وستاينبرغ  عّرف
مجموعة من المواقف تجاه الطفل . فهي وتتضمن سلوك تنشئة الوالدين ألطفالهم األسرةعام تعمل فيه 
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التي يتم التواصل معه والتي يتم تشكيلها مًعا لتهيئة مناخ عاطفي يتم فيه التعبير عن سلوك الوالدين. 
باء من د والتي يؤدي اآلهة ذات الهدف المحدّ لوكيات الموجّ اًل من السّ لوكيات كُ ن هذه السّ  تتضمّ 

يرات في نبرة يهة مثل اإليماءات أو التغلوكيات الوالدية غير الموجّ خاللها مسؤولياتهم الوالدية والسّ 
 .الصوت أو التعبير العاطفي عن المشاعر

لوكيات التي تؤثر على ىسلوك  الطفل. ن العديد من السّ دة تتضمّ ة معقّ مهمّ  عتبر تنشئة األطفالتُ 
 لطفاألليمة لمن الممارسات المحددة في التنشئة السّ  أهميةل هو أكثر النمط العام لتنشئة األطفا

(Darling, 1999). 
: ة وهمااألسريبتحديد بُعدين يحّددان النمط المتّبع من قبل الوالدين في التربية  قام ماكوبي ومارتن

 درتهاالوالدين" الى قُ استجابة الوالدين لطلبات األبناء وطلبات الوالدين من األبناء. وتعود "استجابة 
عبر  وتأكيد الذات الّتنظيم الّذاتي خصية المستقلة ألبنائهم، وتنمية قدرة األبناء علىالشّ  على تعزيز

دعمهم لهم واالستجابة الحتياجاتهم. أما "طلبات الوالدين" فتعود الى ما يطلبه الوالدان من أبنائهم 
 . (Maccoby & Martin, 1983)  المجتمع فراداً فاعلين في العائلة وفيألكي يكونوا 

 اإلطار النظري

على تصنيف ديانا بومرند   (Ginsburg & Bronstein,1993)لدراساتاعتمدت العديد من ا
 تقديرة وعالقتها بالنتائج المختلفة لدى األطفال مثل الدافعية، األسريأنماط التربية  لىإق عند التطرّ 

وهذه األنماط  .قبول األقران والقبول االجتماعي العدوان، القدرة اإلدراكية، اإلنجاز األكاديمي، الذات،
هي: التربية المتسلطة، التربية المتساهلة، والتربية الحازمة. باإلضافة الى النمط الرابع الذي أضافه 

 .  (Maccoby & Martin, 1983)ة ماكوبي ومارتن وهو: التربية غير المتفاعل

 التربية المتسلطة

يقوم األهل في هذا الّنمط بالّتعامل مع األطفال باستبدادية وديكتاتورية ولهم سيطرة كاملة على 
أبنائهم من غير مناقشة أو حوار. كما ويُظهر األهل في هذا النمط مستوًى متدنيًا من االستجابة 

 عدة بأمور ظهرون مستوًى عاٍل من التحكم بسلوكياتهم ومطالبتهمألبنائهم وفي المقابل يُ 
(Baumrind, 1973).  يتوّقع األهل من أبنائهم الطّاعة العمياء ويرغبون أن يتّم كل شيء ِوفق

حكمة ال مجال للتراجع عنها أو المناقشة فيها. وينتج عن هذه التربية مواصفات سلبية في قوانين مُ 
االستقاللية، والثقة : التحصيل العلمي، التعبير عن الذات، اآلتيةبناء، منها ضعفهم في المجاالت األ

  (Shumow, Vandel, & Posner ,1998).     بالنفس
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 التربية المتساهلة

دون تعزيز  -أي شيء وكل شيء -يقوم األهل في هذا النمط بالسماح ألبنائهم بعمل ما يحلو لهم
أو عقاب. فهم يستجيبون لمطالب أبنائهم لكنهم ال يطالبونهم بأي شيء في المقابل. يظهر األهل 
المتساهلون مستوى عاٍل من الدفء العاطفي ولكنهم يقومون بحرمانهم من هذا الدفء كوسيلة 

هم مدللون وال يكلفون أنفسهم عناء القيام  . األبناء في هذه األسر(Baumrin, 1973) لعقابهم
عرضة ألن ينفجر غضبهم  بأي شيء وهم محور الحياة بالنسبة ألهلهم. إال أن األهل المتساهلون هم

ل المزيد من تصرفات أبنائهم السيئة أو طلباتهم  بعد أن َيِصلوا لحالة تنعدم فيها قدرتهم على تحمُّ
 (Steinberg, Lamborn , Mounts, & Dornbush, 1991).  المتكررة

ويجدر القول الى أن األبناء في هذه اأُلسر يتمتعون بثقة عالية بأنفسهم ولكنهم قد يميلون لتعاطي 
 ال يهتمون بالتحصيل الدراسي. المخدرات وقد

 التربية الحازمة

في هذا النمط من التربية يعتمد األهل أسلوبًا وسطًيا بين نمط التربية المتسلطة والتربية المتساهلة. 
يطرة كما يُظهرون مستويات عالية من الدفء م والسّ حكّ يُظهر األهل الحازمون مستويات عالية من التّ 

أسلوب النقاش والحوار مع أبنائهم في معظم األحيان. وعند تأديب أبنائهم العاطفي، وكذلك يعتمدون 
ومناقشة األسباب والنتائج مع أبنائهم. كما أنهم يتواصلون  أبييجعزيز اإلسلوب التّ أيستخدم الوالدان 

 . (Baumrind, 1973)ستقاللية الذاتيةبناءهم على اإلأبوضوح وصراحة ويشجعون 

بناء هذه األسر لديها مستويات عالية من الدوافع الذاتية، التحصيل العلمي، أوُتظهر الدراسات ان 
  (Ginsburg & Bronstein, 1993).القبول من نظرائهم، الفعالية، والقدرات العقلية

 التربية غير المتفاعلة

ة وهو نمط التربية غير المتفاعلة األسريأظهرت الدراسات السابقة وجود نمط رابع في التربية 
 Dekovic & Gerris)الدفء العاطف من المتصفة بمستوى متدٍن من السيطرة وبمستوى متدنٍ 

ى كما يصف الباحثون األهل غير المتفاعلين بأنهم منفصلون عاطفًيا عن أبنائهم. ولقد سمّ .  (1992
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ون ماكوبي و مارتن هذه التربية "النمط غير المكترث" فهم ال يكترثون الحتياجات ابنائهم بل يقوم
 . (Maccoby & Martin, 1983) بتلبيتها فقط للتخلص من مطالبة أبنائهم لهم

 ,Baumrind) تي بومرندن باعتماد نظريّ اومن أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية قام الباحث
واألنماط األربعة المذكورة أعاله   .(Maccoby & Martin, 1983)وماكوبي ومارتن  (1973

ائدة في منطقة ة السّ   األسريه تصميم االستبيان ومن ثم التعرف على األنماط كإطاٍر نظري تم من خالل
 البقاع في لبنان. 

 ة  السائدة في الدول العربيةاألسريأنماط التربية 

الالزمة لألهل  ة ألنها توفر اإلرشاداتاألسرية  في تنظيم أنماط التربية قافة مساهمة جليّ   ساهم الثّ تُ 
األطفال وتربيتهم. وبالتالي فإن البلدان والجماعات العرقية المختلفة لديها أنماط حول كيفية تنشئة 

 .(Dwairy, Farah, Fayad, & Khan, 2006) ة عة متنوّ   سريّ تربية أُ 

الدول العربية أظهرت أن البلدان العربية  بعض في (Dwairy, 2006) جريت  دراسة ميدانيةأُ 
غير التقليدية مثل اليمن والمملكة العربية السعودية  تتبع النمط المتسلط أكثر من البلدان العربية  

ة المطبقة على الفتيات تميل األسريذلك، فإن أنماط التربية باإلضافة الى مثل لبنان واألردن.  التقليدية
ة في األسريوأقل تسلطًا من تلك المطبقة على الفتيان، وتميل أنماط التربية إلى أن تكون أكثر حزمًا 

أن  (Salama, 1984)  سالمة أظهرت دراسة بينماالمناطق الريفية إلى أن تكون أكثر تسلطاً. 
على البنات من األبناء. نظرًا ألن أنماط التربية  طاً ب الصف الثاني في مصر كانوا أكثر تسلّ أمهات طاّل 

إجراء تعميمات من بلد أخذ الحذر عند  ة  تتأثر بالمواقف والقيم االجتماعية والثقافية، فيجبرياألس
 . (Chao, 2001)إلى آخر

 %80.1ن أ ة السائدة من وجهة نظر األهلاألسريفي لبنان حول األنماط  أظهرت نتائج دراسة
 %2.1المتساهل  والنمط  %02.8النمط المتسلط،  %11.6من األهل يتبعون النمط الحازم، 

 .(Abou Yassin, Daoud, Mourtada, & Sabri, 2019) النمط غير المتفاعل

 ة السائدة في مختلف البلداناألسريأنماط التربية 
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ة المتبعة في بلدان مختلفة. يعتمد األسري التربية  نماطأتم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة 
الواليات المتحدة األميركية نمط التربية و  أستراليامعظم اآلباء واألمهات في  الغرب مثل 

 . (Damon & Lerner, 2006)الحازمة

ن النمط السائد من وجهة نظر  أ (Nguyen, 2008) نيوجن يتنام  أظهرت دراسة أجراهايأّما في ف
في   (Osenweugor, 2014) أوزينويغر هو النمط المتسلط. وفي دراسة اجراها المراهقين

 قل تساهاًل.أيدركون أهاليهم على أنهم أكثر تسلطاً وحزماً و  المراهقيننيجيريا تبين أن 

 & ,Julian , Mckenry) أما بالنسبة الى المجتمعات الالتينية، فقد وصف بعض الباحثون
Mckelvey, 1994)  البعض اآلخر بينما وصفهم األهل الالتينيون بأنهم متساهلون(Darling 

& Steinberg, 1993) فيغا أن الّتفاعالت بين الوالدين واألبناء  دراسة وكشفت بأنهم متسلطون
 , Steinberg, Lamborn).   والرعاية العاطفي  في المجتمعات الالتينية تتميز بالدفء

Mounts, & Dornbush, 1991)  

 الذات تقدير

النفس ويليام جيمس الذي استخدم هذا المصطلح ألول مرة.   ميعود مفهوم تقدير الذات إلى عالِ 
 إدراكبين الذات المثالية للشخص و  الواقعة كمن في المنطقةأن تقدير الفرد لذاته يَ  جيمس يعتقد

نون  المشاعر ويكوّ  ذات قيَ م مختلفة، أنفسهم كأشياء رؤية األشخاص قادرون علىو  الشخص لذاته.
بين الفرد  نسبة لجيمس يعتمد تقدير الذات على المقارنة اإلجتماعيةبالو والمواقف تجاه أنفسهم. 

  (James, 1980). اآلخرين إليه ةنظر كما يعتمد على رأيه ب وأقرانه

موريس روزنبرغ هو مساهم رئيسي في نهضة دراسات تقدير الذات في علم النفس االجتماعي. 
جتماعية. فيما يتعلق والمقارنة اإل  التقييمتعتمد نظريته في  تقدير الذات على عاملين ينعكسان في 

بالتقييمات المنعكسة، ذكر روزنبرغ أن التواصل البشري يعتمد على رؤية األشياء من تصورات اآلخرين. 
جتماعية على أن تقدير  الذات هو نتيجة لمقارنة األفراد أنفسهم مع اآلخرين وإجراء تؤكد المقارنات اإل
 .(Rosenberg, 1965) سلبيةة أو أبيتقييمات ذاتية إيج

للذات. وأضاف أن ارتفاع تقدير الذات يتكون  أبيذكر روزنبرغ أن تقدير الذات هو التقييم اإليج
أما .   (Rosenberg,1965)ماويعتبر نفسه جديرًا بهذا اإلحتر  احترام الفرد لنفسهمن خالل 
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تقييمه الشخصي لقيمته الذاتية،   تقدير الذات إلى إدراك الفرد أو يعود غريس وسيكيديكيسلبالنسبة 
ة أو سلبية عن أبيوشعوره بمفهومه لذاته وثقته بنفسه وإلى المدى الذي يحمل فيه الفرد آراء إيج

 الذات. يرتبط تقدير الذات بالمعتقدات الشخصية حول المهارات والقدرات والعالقات االجتماعية
(Seldikides & Gregg, 2003). 

الذات باعتباره أحد الدوافع اإلنسانية األساسية. في مفهوم التسلسل  قديرت م ماسلواف إبراهصنّ 
الفيزيولوجية، حاجات حتياجات ، تأتي اإلأوالً حتياجات، يأتي التقدير بالقرب من القمة. الهرمي لإل

تحقيق الحاجة ل أخيرًا و ، الحاجة لتقدير الذاتجتماعية، حتياجات اإل، اإلاألمان
  (Maslow, 1987).الذات

 الذات تقديرنات وأنواع مكو  

هو اعتبار المرء  األولالذات من عنصرين،  تقدير، يتألف (Branden, 1969)وفًقا لبراندن 
لتغلب على التحديات، واتخاذ القرارات واعلى التفكير والتعلم،  الفرد في قدرةة ثقال من حيث ااًل فعّ 

 .أن الناس يستحقون االحترام والحب التقدير الثقة فيهو الثاني  والعنصر  ؛الصحيحة وإحداث التغيير

عدين متميزين: الكفاءة ، يتألف تقدير الذات من بُ  (Reasoner, 2005)ريزونر أّما بحسب
الذات على أنه القدرة على مواجهة تحديات  تقديرف والقيمة. استناًدا إلى هذين العنصرين، يعرّ 

 .الحياة

 الذات تقديرتشكيل 

الذات هو عملية طويلة. ويشمل فترات السقوط خاصة خالل االنتقال من مرحلة  تقديرتشكيل 
يتراجع تقدير الذات  بحيث، (Orth, Robins, & Trzesniewski, 2010) إلى أخرى 

 ,Tsai) ساي، ينغ وليوهذا أيضًا ما أكدته دراسة ت  قة ويزيد خالل مرحلة البلوغالمرأةخالل فترة 
Ying, & Lee, 2001). 

يلعب األهل واألساتذة دورًا بارزًا في و  قة فترة مهمة لعملية تكوين تقدير الذات.المرأةتعتبر مرحلة 
وينعكس مستوى تقدير الذات في مواقف  ع التالميذ على  تكوين درجة عالية من  تقدير الذاتيتشج

 . (Magonea, 2014)داخل وخارج نطاق المدرسة المراهقينوسلوك 
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مساهمة   (Stryker & Burke, 2000)  شيلدون سترايكراإلجتماعية لية هو الساهم نظرية تُ 
شير هذه النظرية إلى أن مفهوم الذات يتكون من مجموعة من الهويات كبيرة في دراسة تقدير الذات. تُ 

بأدوار داخل الهيكل االجتماعي، مما يجعل العالقة بين الذات والمجتمع أكثر  االهرمية؛ يرتبط كل منه
 .وضوًحا

 الذات وتقدير ةاألسريأنماط التربية 

 واضحتقدير الذات مرتبط بشكل  أنّ   (Herz & Gullone, 1999) هيرز وغوللوند أكّ 
ة التي تتميز بمستويات منخفضة من القبول ومستويات عالية من الحماية األسريمع أنماط التربية 

 ,Yamawaki, Nelson, & Omoni)أّكدوياماواكي، نيلسون، وأوموني  كما ة.طالمفر 
خصائص النمط من ، في دراسة للمجتمع الياباني، أن اإلهتمام والدفء العاطفي، التي هي (2010

الحازم تلعب دورًا حيويًا وبارزًا في الصحة النفسية للفرد. نتائج هذه الدراسة أظهرت أن انخفاض 
الذات. وأيضًا أظهرت أن  ديرقتارتباطًا مباشرًا بانخفاض  انمرتبط الدفء العاطفي واهتمام األهل

في  القلق واإلكتئاب لدى األطفال.و الذات،  تقدير مط المتسلط له عالقة واضحة بانخفاض درجةالنّ 
أن األشخاص  (Maccoby & Martin, 1983) هذا المجال أظهرت دراسة ماكوبي ومارتن

على من األشخاص الذي أللذات  ديرقتجتماعي و إأهاليهم النمط الحازم يتمتعون بتطور  بعالذي يتّ 
 ,Yusuf & Agbonna) ة يوسف وأغبونا بينت دراسكما نماط أسرية اخرى.  أيتبع أهاليهم 

 إرتباط النمط الحازم مع مختلف النواحي المعرفية واإلدراكية والعاطفية واإلجتماعية للفرد. (2009

ارتباطًا قويًا بين (Chan & Koo, 2010) شان وكو  أظهرت دراسة في المملكة المتحدة أجراها
ت دراسة باإلضافة الى ذلك أظهر  .النمط الحازم ونتائج الشباب المختلفة بما في ذلك تقدير الذات

إرتباط  (Weiten, Hammer, Lloyd, & Dunn, 2008) ويتن  وهامر ولويد ودان 
التربوية المتسلطة في حين أن األنماط ، تقدير الذاتمن  الحازم ارتباطًا وثيقًا بمستويات مرتفعةالنمط 

النمط الحازم كأفضل نمط في الدول الى  تأتي في المرتبة الثانية والثالثة. بشكل عام، يُنظر والمتساهلة
 .(Ang & Goh, 2006) الغربية

أن  (Canadian Council on Learning, 2007) أظهر المجلس الكندي للتعلم
النمط  ا هذالذين يتبع أهاليهم طفال األاعية وأن الكفاءة االجتم  إالنمط التربوي الحازم مرتبط بمبد

 ,Zoltinik & Bronstein)نبرونشتايو  وفًقا لزلوتنيكوكذلك  ؛عون بتقدير ذاتي أفضل  يتمتّ 
 السلوكيات الوالدية الحازمة تلعب دورًا مهًما في التأثير على تقدير الذات لألطفال.إّن ،  (2009
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للنمط  أبيوآسيا، لم يتم العثور على أي دليل على التأثير اإليج فريقياأولكن بالنسبة  للمراهقين في 
 .(Steinberg, Dornbusch, & Brown, 1992) الذات ى تقديرعل الحازم

أنماط التربية  تختلف عالقةنظرًا لإلختالف الحضاري والثقافي بين المجتمعات الشرقية والغربية 
مع ة أبيله عالقة إيج طمط المتسلّ النّ  أنّ (Chao, 2001)  يؤكد  تشاو. الذات تقديردرجة بة األسري
األهل الذين  .محبةالرعاية و أن النمط المتسلط يدل على العتبر الذات في بعض الثقافات التي تَ  تقدير

 في الصين والشرق، يعتقدون أن معاملة أطفالهم بطريقة صعبة تجعلهم كمايتبعون النمط المتسلط،  
 Tombkon, 2011).) ذاتهم تقديرقدرة على أكثر 

 ة الدراسةمنهجي  

ن أن يستخدما ااستجابة لنوعية الموضوع والذي يتطلب إجراء دراسة ميدانية، فقد ارتأى الباحث
المنهج الوصفي التحليلي الذي يتسم بقدرته على استقصاء األراء بشكل مباشر من أفراد العينة، كما 

 ة ووضوحا وقابلة للتعميم.  وال الى نتائج أكثر دقّ يعمل على دراسة العالقة بين العوامل المختلفة، وص

 نة الدراسة ــ عي

تم اختيار عّينة الدراسة بطريقة قصدية من مدارس رسمية وخاصة موزعة على المناطق الجغرافية 
ي العاشر من صفَّ  ا وتلميذة( تلميذ692) نت العينة منالمختلفة في منطقة البقاع في لبنان. تكوّ 

توزيع اإلستمارات على التالميذ مع اعطائهم  تمّ  ( مدرسة رسمية وخاصة.08)والحادي عشر في 
أيام. وتُعتبر هذه العينة ممثلة   6-1التعليمات الالزمة حول كيفية ملئها وإعادتها بعد مدة تتراوح بين 

 لمجتمع الدراسة.

 أداة الدراسة

الذات، تم  تقدير ة ودرجة األسريراسات السابقة المتعلقة بمجال التربية الع على الدّ بعد االطّ 
  (PAQ)ن في بنائها على استمارة السلطة األبويةابنًدا اعتمد الباحث 82اعداد استمارة تكونت من 

ومقياس روزنبرغ  لقياس (Buri, 1991)   (PSDQ)ةاألسريواستمارة مجاالت وأنماط التربية 
ق من حيث المرأةية تتعلق باألهل و ى معلومات شخصاألولدرجة تحقيق الذات. تناولت الستة بنود 

ق. أما البنود المرأةالمستوى الثقافي لكل من الوالدين، والمهن لكل منهما باإلضافة الى عمر وجنس 
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( بعنوان 6-1مت الى ثالثة أقسام ظاهرة باالستمارة حيث ارتبطت البنود )عبارة فقسّ (  19المتبقية )
األبناء"، بينما ارتبطت البنود  طت بعنوان "المناقشة مع( فارتب96-6"حاجات األبناء"، أما البنود )

( تناولت معلومات لقياس درجة 82-11) ( بعنوان "التعامل مع تصرفات االبناء". والبنود96-19)
الذات. أما بالنسبة لتمثيل العبارات لألنماط المختلفة فقد توزعت بنود االستمارة على الشكل  تقدير

أسئلة للنمط  1و سئلة للنمط المتساهلأ 6،طمط المتسلّ للنّ  أسئلة 2  للنمط الحازم،  سؤاال09التالي 
( وفق مقياس ليكرت 19-0. كما طُلب من مالئي االستمارة اإلجابة على كل بند من )غير المتفاعل

( وفق مقياس 82-11= دائًما، واإلجابة على كل بند من ) 6=أبدا الى 0السداسي الذي يتدرج من 
 أوافق بشدة.= 8الى  ال أوافق بشدة =0ت الرباعي الذي يتدرج من ليكر 

 صدق األداة

عبارات االستمارة تم عرضها على عدد من المحّكمين والخبراء من أساتذة الجامعات،  بعد صياغة
ن بتعديل صياغة بعض احيث قاموا بإب داء آرائه م وإعط اء نصائحهم ومالحظاتهم، ثم قام الباحث

 أن وصلت االستبانة الى صورتها النهائية. العبارات إلى

تالميذ مشابهة للعينة ولكنها خارجة عنها.  01كما تم تجريب االستبانة على مجموعة مؤلفة من 
 موا مالحظاتهم عن مدى وضوح العبارات وسهولة فهمها. وهم بدورهم قدّ 

 ثبات أداة الدراسة

تلميذا  81على عينة مكونة من  (Test-Retest)تم حساب ثبات االستبانة بطريقة اإلعادة 
بين  Cronbach Alpha غت قيمة . وبلاألوليوما من التطبيق  90، وبفاصل زمني قدره وتلميذة

 . 1.68مرّتي التطبيق 

 إجراءات جمع البيانات

ن على إذن لتوزيعها على تالميذ صفي العاشر اقبل المباشرة بتوزيع االستمارات، حصل الباحث
دي عشر من مدراء المدارس الخاصة ومن وزارة التربية فيما يتعلق بالمدارس الرسمية المستهدفة. والحا

، 0161ن بتوزيعها على التالميذ حيث بل غ عددهم ابعد اتمام االستمارة بصورتها النهائية قام الباحث
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إجاب ة التالميذ استبانة بسبب عدم اكتمال البيانات أوع دم  00منهم. تم حذف  612بينما أعادها 
 . على بنود االستمارة

 النتائج

ة السائدة في منطقة البقاع في األسريما هي أنماط التربية  :األولالنتائج المتعلقة بسؤال البحث 
 ؟المراهقينلبنان من وجهة نظر 

ة من األسري)دائًما( ، يتكون كل نمط من أنماط التربية  6)أبًدا( إلى  0من  ليكرتعلى مقياس 
كل مجموعة والنسبة المئوية ل الحسابي متوسطالة محددة تستند إلى األدب السابق. تم حساب أسئل

 :) 0جدول رقم (ي من األسئلة ذات الصلة وكانت النتائج كما يل

  1جدول رقم 

 المئوية بة في البقاع في لبنان بالنساألسرييوضح توزيع أنماط التربية  جدول

 النمط التربوي  الحسابي المتوسط المئوية  النسبة
 النمط الحازم 8.62 % 83

 النمط المتساهل 1.29 % 8.92
 النمط غير المتفاعل  9.22 % 4.28
 النمط المتسلط 9.19 % 3.43

 قة؟المرأةتقدير الذات أثناء مرحلة  ما هي درجاتالثاني :  النتائج المتعلقة بسؤال البحث

منهم كانوا  62.1%و لديهم تقدير ذات منخفض؛ المراهقينمن  2.62%أظهرت نتائج الدراسة أن  
 (.9منهم لديهم تقدير ذات مرتفع )جدول رقم %12.91 ضمن المعدل الطبيعي لتقدير الذات؛ و

 2جدول رقم 
 في البقاع في لبنان بالنسب المئوية المراهقينيوضح درجة تقدير الذات لدى جدول 

 النسبة المئوية التكرار تقدير الذات
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 8.79 68 منخفضتقدير ذات 

ضمن المعدل  تقدير ذات
 طبيعي

161 78.3 

 12.91 28 مرتفع تقدير ذات

ة ومستوى األسريهل هناك عالقة بين كل نمط منأنماط التربية النتائج المتعلقة بالسؤال البحثي الثالث: 
 لذاتهم في منطقة البقاع في لبنان؟ المراهقينوتقدير 

ة األسريعدم وجود ارتباط بين كل من أنماط التربية (r) أظهر معامل  اإلرتباط بيرسن 
 . ( 1)جدول رقم  المراهقينودرجة تقدير الذات لدى 

 3جدول رقم
 ومستوى تقدير الذات األسريبين النمط التربوي  العالقة (r) يوضح معامل اإلرتباطجدول 

مستوى تقدير  /األسريالنمط التربوي 
 الذات 

 (r) بيرسن معامل اإلرتباط

 1.1101 ومستوى تقدير الذات النمط الحازم
 0.1591 ومستوى تقدير الذات النمط المتساهل

 1.9182 ومستوى تقدير الذاتمتفاعل الالنمط غير 
 0.3684- ومستوى تقدير الذاتالنمط المتسلط 

 مناقشة النتائج 

 األسري، يتبين أن نمط التربوي  األول( المتعلق بنتائج السؤال الدراسة 0بالرجوع إلى جدول رقم )
 هو نمط التربية الحازمة حيث حاز على نسبة المراهقينالسائد في البقاع من في لبنان وجهة نظر 

 %، يليه النمط غير المتفاعل بنسبة %8.92)بينما حصل النمط المتساهل على نسبة ) (83%)
التي اجراها   ع نتائج الدراسةوهذا يتوافق م.  (3.43)، ثم يليه النمط المتسلط بنسب)8.92(

الباحثان في لبنان التي أظهرت أن النمط السائد من وجهة نظر األهل هو نمط التربية الحازمة، لكن 
نتائج الدراسة الحالية أظهرت ان النمط الثاني والثالث والرابع يتوزعوا بالتتالي على المتساهل، غير 

راسة السابقة التي أظهرت الترتيب التالي: النمط المتفاعل والمتسلط، مما يختلف مع نتائج الد
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 & ,Abou Yassin, Daoud, Mourtada)المتسلط ثم المتساهل ثم غير المتفاعل 
Sabri, 2019) . 

منهم   62.1 %لديهم تقدير ذات منخفض، و المراهقينمن  2.62%أظهرت نتائج الدراسة أن  
منهم لديهم تقدير ذات مرتفع، هذا يتوافق مع %12.91 الطبيعي لتقدير الذات و المعدل ضمن كانوا

 ,Orth)ودراسة روبنز وأورث (Tsai, Ying, & Lee, 2001)  دراسة تساي، لي وينغ 
Robins, &  Trzesniewski, 2010)  خالل فترة  تقدير الذات درجة تراجع التي أكدت

 .قةالمرأة

، أظهرت نتائج المراهقينتقدير الذات لدى  ة ودرجةاألسريأّما في ما يخص العالقة بين األنماط التربية 
ة ودرجة تقدير األسريعدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين أنماط التربية   ( r)معامل اإلرتباط بيرسون

 ,Yamawaki). هذه النتيجة تتعارض مع دراسة نيلسون، أوموني وياماواكيالمراهقينالذات لدى 
Nelson, & Omoni, 2010)  ماكوبي ومارتن ،(Maccoby & Martin, 1983) 

التي أكدت وجود ارتباط بين أنماط التربية  (Herz & Gullone, 1999)وهيرز وغوللون 
 ة وتقدير الذات. األسري

 الخالصة

الهدف من هذا البحث هو خدمة المجتمع من خالل تسليط الضوء على بعض النقاط التي تلعب  
ن شخصية الفرد الذي بدوره سوف يكون عنصراً فاعاًل في المجتمع. يمكننا دوراً مهماً في بلورة وتكوي

المسيطر في  األسريأن نستخلص أن األهل يقومون بتربية أبنائهم بالشكل السليم ألن النمط التربوي 
مجتمعنا من وجهة نظر األبناء هو النمط الحازم، وكما نعلم وبحسب الدراسات السابقة، هو النمط 

ة األخرى.كان هذا جليًا من خالل ما توصلنا اليه من نتيجة األسريزنًا بين األنماط التربوية األكثر توا
،  %8.79حيث كانت نسبة تقدير الذات المنخفض  المراهقينفيما يتعلق بدرجة تقدير الذات لدى 

 ة لذاتهم.أبيبالنسبة األكبر منهم لديهم صورة إيج المراهقينهذا يدعو الى اإلطمئنان ألن 

 التوصيات والدراسات المستقبلية 

 في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة فإن الباحثين يوصيان باآلتي:
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في تنشئة افرادها وضرورة التواصل  األسرةنشر الوعي في المجتمع حول الدور الذي تلعبه  -
 والتفاعل فيما بينهم.

في العالم العربي  األسري األمنة ببعض أبعاد األسريإجراء دراسات تتناول عالقة أنماط التربية  -
 واإلسالمي 

إجراء دراسات تتناول قضايا أسرية واجتماعية تساهم في رفع مستوى تقدير الذات لدى -
 .المراهقين
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 : دراسة تحليليةالزواج على وأثرها الزوجية الكفاءة

 النجار مهدي مزاحم دأ.

 العراق - تكريت جامعة

 المقدمة

ن من نعم الله تعالى على االنسانية ان جعل الزواج سنة الحياة قال تعالى )ومن آياته ان خلق لكم فإ
فالحياة الزوجية اساسها الدوام ؛ (1)لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة(من انفسكم ازواجا 

واالستمرار وانها قائمة على الود والرحمة ولكن قد تعتري الحياة الزوجية بعض الصعاب والمشاكل، من 
ببعض االمور التي تؤدي الى  األسرةاجل ذلك احتاطت الشريعة االسالمية للحفاظ على دوام وطمأنينة 

ودوامها، فاشترطت الشريعة بعض االمور ومنها اشتراط الكفاءة بين الزوجين حتى  األسرةالحفاظ على 
ونظرا لقلة من يعرف شرط الكفاءة في ما ويؤدي الى التفاهم واالستقرار، يكونان بمستوى متقارب بينه

وطمأنينتها  األسرةبت ان اكتب فيه ألهميته في استقرار عقد الزواج واثره على دوام الزواج واستمراره احب
 مما يتوافق مع اهداف االسالم في الزواج.

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في ان كثيرا ممن يقدمون على الزواج ال يعرفون ماهي واجباتهم وحقوقهم في    
لتي ال يعرفون كيفية حلها مما ( ، وعليه بعد الزواج تظهر المشكالت ااألسرةهذه المؤسسة الجديدة )

 يستدعي منهم اقصر السبل وهو الطالق. 

 الدراسة:  أهمية

من التشتت والضياع والمجتمع كذلك  األسرةكبيرة في الحفاظ على   أهميةان لهذه الدراسة     
والمجتمع في ان  األسرة،خاصة في االونة االخيرة حيث كثرت حاالت الطالق بصورة كبيرة مما يهدد 

 احد .و 

 أهداف الدراسة:

                                                           
 0/62، الصحاح تاج اللغة العربية 0/961،مختار الصحاح1/1229: لسان العرب 1
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الموضوع وخطورته وذلك التخاذ الطرق الكفيلة في الحفاظ على  أهميةتهدف الدراسة الى بيان    
 من التشتت والضياع. األسرة

 منهج الدراسة:

 اعتمدت في هذه الدراسة على منهجين هما : المنهج الوصف والمنهج التحليلي،  

حيث اطلعت على المصادر والدراسات الخاصة بالموضوع وانقل منها ما هو ضروري ومهم في هذا 
الموضوع ، ثم بعد ذلك قمت بدراسة وتحليل  ما ذكروه واستخلصت النتائج والتوصيات التي ذكرتها 

 في اخر هذه الدراسة.     

 وقد اقتضت طبيعة البحث ان يكون من مقدمة واربعة مطالب وخاتمة

 : مفاهيم العنواناألوللمبحث ا

 : تعريف الكفاءة لغة واصطالحاأوالا    

 : تعريف الكفاءة لغة: 1  

 (1)الكفء :ورد في لسان العرب الكفء : النظير وكذلك الكفء والكفوء

ومنه  (2)وتأتي بمعنى المماثلة، قال الفراهيدي: كفا ، يقال هذا كفء له أي مثله في الحسب والمال 
 أي ال مثيل له( 3))..لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد(قوله تعالى 

 (4)وتكافا الشيآن تماثال ، وكافاه مكافأة وكفاءة : ماثله

 (5)والكفاءة في النكاح : هو ان يكون الزوج مساويا للمرأة في حسبها ودينها ونسبها ودينها وغير ذلك

 : الكفاءة في االصطالح: 2

                                                           
 1/808: العين1
 8   1: سورة االخالص اية 2
 6/20: المحكم والمحيط االعظم 3
 8/021،النهاية في غريب الحديث1/0289،معجم اللغة العربية 0/121،تاج العروس0/062: لسان العرب4
 ،1/22: دستور العلماء 5
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ال يخرج المعنى االصطالحي للكفاءة عن المعنى اللغوي اال ان منهم من اطلق المماثلة بين     
ففي دستور العلماء الكفاءة في الشرع: كون الزوج نظيرا زوجين ومنهم من حدد صفاة الكفاءة، ال

 (1)للزوجة

 وفي القاموس الفقهي والنهاية في غريب الحديث: 

مساواة الرجل للمرأة في االمور االتية: االسالم ،النسب، التقوى، الحرية، الكفاءة في النكاح شرعا:    
 (2)المال والحرفة

 والكفاءة عند الفقهاء:

 (3)الحنفية: مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة

 (4)وعند الشافعية: امر يوجب عدمه عارا

 (5)غير ذلك وعند المالكية: المماثلة في الدين والحال وال يشترط فيها المماثلة في

 (6)وعند الحنابلة: المماثلة والمساواة في خمسة اشياء

 ثانيا: تعريف الزواج لغة واصطالحا

 : تعريف الزواج لغة: 1  

 (7)الزوج خالف الفرد    

 (8)قال ابن شميل: الزوج اثنان وكل اثنين زوج

نين المقترنين زوجان وزوج وقال ابن دريد: الزوج كل اثنين ضد الفرد وتبعه الجوهري فقال: ويقال لالث
 (1)ايضا

                                                           
 8/021،النهاية في غريب الحديث1/0289:القاموس الفقهي 1
 1/28: الدر المختار 2
 8/928: مغني المحتاج 3
 9/982الدسوقي: حاشية 4
 1/66،كشاف القناع6/96: المغني5
 011، مختار الصحاح 9/920: لسان العرب6
 0/016،تهذيب اللغة6/99،تاج العروس9/929: لسان العرب7
 0/912: المصباح المنير8
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 (2)وقال صاحب المحكم والمحيط: الزوج: الفرد الذي له قرين والزوج االثنان

وفي القاموس المحيط: الزوج: كل ما يقترن باخر مماثال له او مضادا وكذلك كل اثنين ال يستغني 
 (3)احدهما عن صاحبه

نسه والشكل يكون له نقيض كالرطب واليابس وفي المعجم الوسيط: الزوج: كل واحد معه اخر من ج
 (4)والذكر واالنثى 

 (5)وخالف في ذلك ابن قتيبة فقال: الزوج يكون واحدا ويكون اثنين

واالصل في الزوج : الصنف والنوع من كل شيء او كل شيئين مقترنين شكلين كانا او نقيضين فهما 
 (6)زوجان وكل واحد منهما زوج

 والزوج : الشكل يكون له نظير كاألصناف وااللوان او يكون نقيض كالرطب واليابس 

 (7)والذكر واالنثى والليل والنهار والحلو والمر

 (8)والزوج المرأة والزوج المرء

 (9)والزواج : هو اقتران الزوج بالزوجة او الذكر باألنثى

 : تعريف الزواج اصطالحا:2

 (10)المتعة باألنثى قصدا الحنفية: عقد وضع لتملك    

 (11)الشافعية: عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمته

                                                                                                                                                                      
 6/191: المحكم والمحيط1
 0/826: الكليات2
 0/811: المعجم الوسيط 3
 0/912: المصباح المنير4
 6/99، تاج العروس 9/106ب الحديث : النهاية في غري5
 0/811،المعجم الوسيط 0/912: المصباح المنير 6
 011،مختار الصحاح 00/016: تهذيب اللغة  7
 0/811: المعجم الوسيط 8
 1/026:  شرح فتح القدير  9

 8/900: مغني المحتاج  10
 0/911: شرح حدود ابن عرفة  11
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 (1)المالكية: عقد مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها

 (2)الحنابلة: عقد تزويج 

 لغة واصطالحا األثرثالثا: تعريف 

 لغة:  األثر: تعريف 1  

 (3)واثور وقال بعضهم: ما بقي من رسم الشيء  آثاربقية الشيء والجمع     

 بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء األولوذكر الجرجاني ثالثة معان وهي: 

 (4)والثاني: بمعنى العالمة ، والثالث: بمعنى الخبر

 (5)وذكر صاحب مجمع اللغة العربية تسعة معان منها : سبب او نتيجة 

 (6)وهو صفة عامة لإلشارة الى النتائج المباشرة المفترضة او المقصودة

ويتوضح من خالل التعريف ان التأثير ما هو اال ردة فعل او انعكاس نتيجة التعرض لوسيلة او أي شيء 
 (7)اخر

 عند الفقهاء:  األثرتعريف : 2

 (8)ه آثار  النتيجة المترتبة على التصرف ويطلق عليها الفقهاء االحكام فيقولون: احكام النكاح اي     
                                                           

 6/1: المغني 1
، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المعروف 01،تاج العروس2/916،916الفراهيدي : العين، الخليل بن احمد  2

 .0/01،مختار الصحاح، محمد بن ابي بكر الرازي 8/1،لسان العرب، ابن منظور 09،99بالزبيدي/

 .0/2: التعريفات، علي بن محمد الجرجاني  3

 . 0/60: مجمع اللغة العربية ، ابراهيم الزيات واخرون 4

 . 912المصطلحات االعالمية، محمد فريد عزت  : قاموس 5

  2اثر استخدام االنترنيت على العالقات االسرية بين افراد االسرة السعودية، بو هالل احالم  : 6
 .968نقال عن المعجم االعالمي ، محمد جمال العار ص

 0/89: معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي  7

 129   1/166،بدائع الصنائع 6/96،المعني922   8/926: مغني المحتاج8
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 المطلب الثاني: الصفات المعتبرة في الكفاءة

اختلف الفقهاء في الصفات المعتبرة في الكفاءة ، وهذه الصفاة منها ماهو متفق عليه بينهم ومنها ما 
ذه الصفات عند كل مذهب ثم بعد ذلكسأتحدث عنها مبينا المقصود هو مختلف فيه، لذا سأذكر ه

 منها عندهم

 عند الحنفية )االسالم والدين والنسب والحريةوالصنعة والمال(

 وعند الشافعية )الدين والنسب والحرية والحرفة والسالمة من العيوب(

رواية: الدين والمنصب أي  وعند الحنابلة ) الدين والصناعة والحرية واليسار والنسب والمنصب(وفي
 النسب

 (1)وعند المالكية ) الدين فقط( وقيل هي خمسة كما ذكرها الحنابلة

 وهذا شرح موجز للمراد من هذه الصفات:

 : االسالم: 1

وهذه الصفة تفرد بها الحنفية ولم يأخذ بها الجمهور ، والمراد بها عندهم اسالم االصول ، فمن لها    
يكافؤها من له اب واحد،اما ابو يوسف فذهب الى ان الكفاءة في االسالم تتم  ابوان في االسالم ال

 (2)بإسالم االب وحده ، فمن له اب في االسالم هو كفء لمن لها اباء في االسالم

وال يراد بها اسالم الزوج فان االسالم احد شرائط انعقاد العقد فال يصح زواج المسلمة من غير   
ي االسالم تخص غير العرب اذ العرب ال يفتخرون باإلسالم بل يفتخرون المسلمين ، والكفاءة ف

 باألنساب،

 : الدين:2

المراد به الصالح واالستقامة في احكام الدين والسالمة من الفسق ، وهذا قول جمهور الفقهاء من   
 (3)الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة

 فعند الحنفية لو ان امرأة زوجت نفسها من فاسق كان لألولياء حق االعتراض 
                                                           

 1/120: بدائع الصنائع  1
 2/010،الحاوي8/922،مغني المحتاج9/982،الشرح الكبير1/120: بدائع الصنائع 2
 ::المصادر نفسها 3
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 وقال المالكية: المراد من الدين االسالم مع السالمة من الفسق 

 وقال الشافعية: من خصال الكفاءة الدين والصالح ...والفاسق ليس بكفء للعفيفة

 (1)فيفة عن الزنا بفاجر أي بفاسقوقال الحنابلة: الدين مما يعتبر في الكفاءة، فال تزوج ع

والمعتبر في الصالح الزوج والزوجة وال عبرة باآلباء، فالرجل الصالح كفء للمرأة الصالحة وان كان اباه 
فاسقا وكذلك ان كانت المرأة صالحة كفء للرجل الصالح وان كان اباها فاسقا، فال عبرة بصالح 

 االهل او فسقهما،

وخالف في ذلك ابو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني حيث ذهبا الى عدم اعتبار الكفاءة 
 (2)من  الدين الن الكفاءة من احكام الدنيا 

 : النسب3

وهو ان تنسب المرأة الى من تتشرف به بالنظر الى نسبه، فاألعجمي ابا ليس كفا للعربية ابا، وغير   
 ر قريش من العرب اكفاء لبعض، القرشي ليس كفا للقرشية وغي

 قال االمام الغزالي: ان شرف النسب من ثالث جهات: 

 احداها: االنتماء الى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ال يعادله شيء

 الثانية: االنتماء الى العلماء فانهم ورثة االنبياء

نتماء الى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على ثالثها: االنتماء الى اهل الصالح والتقوى، وال عبرة باال
 (3)الرقاب وان تفاخر الناس بهم 

 وقد اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في الكفاءة في الزواج:

: اعتبار النسب في كفاءة الزواج وهو مذهب الحنفية والراجح عند الشافعية والحنابلة األولالقول 
 (4)وسماه الحنابلة )المنصب(

                                                           
 1/22،رد المحتار 1/129: بدائع الصنائع 1
 8/928: مغني المحتاج 2
 6/86، المبدع6/96،المغني2/019، الحاوي8/926،مغني المحتاج 1/166: بدائع الصنائع 3
 8/908،الذخيرة2/018،الحاوي1/990: مغني المحتاج 4
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الثاني: عدم اعتبار النسب في كفاءة الزواج وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند القول 
 (1)احمد وهو مذهب الظاهرية

ومن الجدير بالذكر ان القول بالكفاءة في النسب لم يقل به احد من السلف الصالح ،وان من قال   
 ربي وغيرهم،به من الفقهاء قد يكون ان العرف آنذاك كان يفرق بين الع

من اجل ذلك ولكثرة االحاديث التي ال تفرق بين المسلمين ارى ان ما ذهب اليه ملك هو الراجح 
 والله اعلم

 : الحرية4

فال يكون ( 2)الحرية من خصال الكفاءة عند جمهور الفقهاء  الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية
نوع من التصرف في كسبه والن االحرار يعيرون العبد كفؤا لحرة وذلك الن العبد مملوك لسيده مم

 (3)بمصاهرة االرقاء 

 (4)وخالف في ذلك ابن حزم حيث ذهب الى عدم اعتبار الحرية من الكفاءة 

 وما ذهب اليه جمهور الفقهاء هو الراجح وذلك الن العبد منقصة تعير به الزوجة  

 و اليسار: أ: المال 5

والمراد به القدرة على دفع المهر والنفقة الزوجية ال الغنى والثراء ، فال يكون المعسر كفؤا لموسرة وبه    
 (5)قال الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن احمد

وخالف في ذلك المالكية والشافعية في االصح ورواية عن احمد حيث ذهبوا الى عدم اعتبار الكفاءة 
 (6)في المال

                                                           
 9/911،حاشية الدسوقي6/82،   المبدع6/92، المغني2/018،الحاوي 8/926،مغني المحتاج 1/121: بدائع الصنائع 1
 1/121: بدائع الصنائع  2

 2/010ى: المحل6
 2/010: المحلى  3
 6/92، المغني8/921، مغني المحتاج6/62،روضة الطالبين 120   1/121: بدائع الصنائع  4
 ،9/06،بداية المجتهد9/982،الشرح الكبير6/92، المغني8/921، مغني المحتاج6/62،روضة الطالبين 9/21: اسهل المدارك 5
 92/028، 62/ 92: فتاوى ابن تيمية 6
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وذلك الن الفقر يؤثر على استمرار الحياة الزوجية  األولاه هو ماذهب اليه اصحاب القول والذي ار  
 والن المهر والنفقة من واجبات الزوج

 : الحرفة او المهنة او الصناعة:6

والمراد منه العمل الذي يمارسه االنسان لكسب عيشه ومنه الوظيفة في الحكومة، وقبل بيان اراء 
 ن ان المهن يمكن تقسيمها الى ثالثة اقسام وهي:أبيشرعي لها اود ان الفقهاء في الحكم ال

 : مهن ورد الشرع بتحريمها لذاتها او لما يترتب عليها فهي محرمة0

: مهن ورد النهي عنها على سبيل التنزيه لما يالبسها من مظنة الحرام،فهي مكروهة تنزيها ، فان لم 8
 ها فهي غير مكروهةيالبسها الحرام وعرفها المسلمون وتعاطو 

: مهن حض عليها الشرع او لم ينه عن تعاطيها فهي مباحة او مندوبة عند عدم االضطرار اليه ، فان 3
 (1)اضطرت االمة اليها فهي فرض كفاية يأثم جميعا بتركها

فالمهن بصورة عامة نوعان محرمة ومباحة والضابط فيها هو )ان كل عمل او صنعة ليس فيها 
 مخالفات ألحكام او مقاصد شرعية او تجر الى مخالفات شرعية 

 (2)فهي مهنة مباحة ، وغير ذلك فهي مهنة ال يجوز تعاطيها(

مباحة تقسم الى قسمين حسب والمراد من المهن عند من قال بها هو المهن المباحة ، وهذه المهن ال
االعراف االجتماعية وهي: مهن شريفة ومهنة غير شريفة، فمفهوم الشرف والدناءة يختلف من قوم الى 

 اخر وكذلك من عصر الى اخر 

 وقد اختلف الفقهاء فيها الى قولين: 

: ان الحرفة معتبرة في الزواج وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية    وهو المفتى به    وقول األولالقول 
 (3)الصاحبين والشافعية والحنابلة في رواية 

 (4)حنيفة ورواية عن احمد والمالكية أبيالقول الثاني: عدم اعتبار الحرفة من الكفاءة وهو مروي عن 

                                                           
 21اءة في الزواج مقارنا بقانون االحوال الشخصية، رسالة ماجستير  :   الكف 1
 6/82، المبدع6/92،        المغني2/011، الحاوي 8/922،مغني المحتاج 1/009،االختيار1/129: بدائع الصنائع 2
 2/918سالمي وادلته،الفقه اال2/011،    الحاوي1/009، االختيار1/129،بدائع  الصنائع9/982،الشرح الكبير6/92: المغني 3
 8/926،مغني المحتاج9/982: الشرح الكبير 4
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الجاري في المجتمع فاذا كان العرف يعدها منقصة فهي من  والذي اراه ان هذه الصفة تتبع العرف
 شروط الكفاءة واال فال

 : السالمة من العيوبالمثبته للخيار في النكاح:2

والمراد منها هو سالمة الزوج من العيوب المثبته للخيار ، فمن به عيب من العيوب ليس كفا    
 (1)للسليمة وممن ذهب الى ذلك المالكية والشافعية

 (12وخالف في ذلك الحنفية والحنابلة حيث لم يعدوا العيوب من خصال الكفاءة 

والذي اراه هو ما ذهب اليه الحنفية والمالكية من عدم اعتبار العيوب من خصال الكفاءة وذلك الن 
 هذه العيوب تثبت الخيار للزوجة الن الضرر مختص بها 

ا عدا الديانة فهي تابعة لألعراف السائدة في من خالل ما تقدم فان اغلب الصفات التي تقدم ذكره
 المجتمع ،

وعليه فان العرف له دور كبير في عد هذه الخصال او غيرها مما يستجد في المجتمع من صفات 
الكفاءة او عدمها وهذا ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ) وترى اللجنة ان عامة الصفات المعتبرة 

لدى الفقهاء مناط اعتبارها العرف، وقد عبر الفقهاء بما تقدم انطالقا من في الكفاءة وحسب ما تقدم 
 (3)عرفهم ، فاذا تغير العرف تغيرت صفات الكفاءة(

 المطلب الثالث: حكم الكفاءة:

واختلفوا فيما عداه، فمنهم من نفاها ومنهم من ( 4)اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين
 اثبتها

اعتبار الكفاءة شرطا في الزواج ، فالزواج يصح بدون وجود الكفاءة أي سواء اكان : عدم األولالقول 
الزوج كفوا للزوجة ام غير كفء وهذا مروي عن الثوري والحسن البصري والكرخي وابو بكر الرازي من 

 (2)واليه ذهب ابن حزم الظاهري(1)وقول لإلمام احمد(5)الحنفية وقول عند الشافعية

                                                           
 6/92،المغني1/21: رد المحتار 1
 18/920: الموسوعة الفقهية الكويتية  2
 9/89، بداية المجتهد1/016: البناية شرح الهداية 3
 8/928، مغني المحتاج9/811،  المهذب1/161: بدائع الصنائع 4
 6/96، المغني9/90: الكافي 5
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شترط الكفاءة في عقد الزواج وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية القول الثاني: ت
 اال انهم اختلفوا قيما بينهم هل الكفاءة شرط صحة ام شرط لزوم الى رأيين:(3)والحنابلة

والمفتى (5)ورواية ثانية عند احمد (4): الكفاءة شرط صحة وبه قال مالك وقول عند الشافعيةاألولالراي 
 (6)به عند الحنفية

الراي الثاني: الكفاءة شرط لزوم وبه قال الحنفية في ظاهر الروايةواالظهر عند الشافعية والراجح عند 
 (7)الحنابلة

 دلة ومناقشتها: األ

 : األولادلة القول 

 استدل اصحاب هذا القول بان الكفاءة ليست شرطا في عقد الزواج بما يأتي:  

التي يدل ظاهرها على عدم اشتراط الكفاءة وان المسلمين متساوون وال  : عموم النصوص القرآنية0
 ومنها:(8)ال بالتقوىنهم إتفاضل بي

 (9)تقاكم(ا: قال تعالى )إن أكرمكم عند الله أ    

 وجه الداللة: هذا نص عام بفيد ان اساس التفاضل هو االيمانوالتقوى وليس الكفاءة

ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له)انظر فانك ليس بخير من  أبيب: عن     
 (10)احمر وال اسود اال ان تفضله بتقوى(

 وجه الداللة: يفيد الحديث ما افادته اآلية
                                                                                                                                                                      

 2/086،المحلى 1/60: كشاف القناع 1
 8/928،مغني المحتاج9/982،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    9/092،تبيين الحقائق1/161: بدائع الصنائع 2

 6/96، المغني1/60،كشاف القناع 9/38،المهذب
 8/901: الذخيرة 3
 1/12،الشرح الكبير 1/90: الكافي 4
 9/092لحقائق، تبيين ا1/161: بدائع الصنائع 5
 1/69،الشرح الكبير8/961،مغني المحتاج1/96: المبسوط 6
 111، نظام االسرة في االسالم، محمد عقلة01/98، المحلى1/161: بدائع الصنائع 7
 01: سورة الحجرات اية  8
 11/190: مسند احمد  9

 00: سورة المجادلة اية  10
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 ويمكن الرد على الدليلين بما يأتي:

مام االحكام الشرعية سواء ، : المقصود بالمساواة والتفاضل بين الناس اال بالتقوى: ان المسلمين ا0
 لهم حقوق وعليهم واجبات بغض النظر هن مكانة االنسان االجتماعية من نسب وحسب وغيره

: التقوى ال تمنع من التفاوت بين الناس في الرزق والصحة والتعليم بدليل قول الله تعالى ) يرفع الله 8
 (2()1)الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات(

هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه  أبين ج: ع
 (3)وكان حجاما( 

د: عن عائشة رضي الله عنها ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس تبنى سالما وانكحه بنت 
 (4)من االنصار( ةاخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى ال مرأ

قر بمثل هذه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وال أوجه الداللة: لو كانت الكفاءة معتبرة لما 
 (5)الزيجات رغم انعدام الكفاءة

 (6)ويرد عليه: ان اصحاب تلك الوقائع قد تنازلوا عن حقوقهم في اشتراط الكفاءة

 (7)الدين وتفضيله على من سواه رشادا الى اختيار صاحبإاو انه  محمول على الندب 

وي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال ) ال فضل لعربي على اعجمي ، وال لعجمي رُ  : ما8
ض اال بالتقوى، الناس من ادم وادم من أبيض على اسود ، وال السود على بيعلى عربي ، وال أل

 (8)تراب(

فيما يرجع الى الدنيا ، او المراد به نفي التفاضل في ويرد عليه: المراد منه التفاضل في االخرة ال 
الحقوق والواجبات وهذا ال يمنع من التفاضل الشخصي بين الناس ، الن الناس يشعرون بهذا التفاضل 

                                                           
 62: العرف واثره على  حقوق الزوج  1
 6/6: صحيح البخاري  2
 2/161: صحيح ابن حبان 3
 62: العرف واثره على حقوق الزوج  4
 : المصدر نفسه 5
 : نظام االسرة في االسالم، محمد عقله 6
 12/868: مسند احمد 7
 19: سورة الزخرف اية  8
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فيما بينهم وهذا يتفق مع فطرهم واعرافهم وفي هذا التفاضل يقول الله عز وجل )اهم يقسمون رحمة 
م في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ربك نحن قسمنا بينهم معيشته

 (2()1)بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون(

: القياس على الدماء والقصاص فيها فكما ان المساواة غير معتبرة في القصاص مع انها اشد خطورة 8
 (3)من الزواج فكذلك فان الكفاءة يجب اال تعتبر في الزواج 

عليه: هذا قياس مع الفارق ، الن القصاص شرع لمصلحة الحياة واعتبار الكفاءة فيه يؤدي  وقد اعترض
الى تفويت هذه المصلحة .. وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من 

عدم وكذلك اعتبار الكفاءة من اجل الحفاظ على تماسك البنية االجتماعية ب (4)النكاح فيبطل االعتبار 
اباحة دماء الناس ، والكفاءة في الزواج هي للوقاية من الخالفات الزوجية التي تفتت بنية المجتمع 

 (5)وتماسكه

 واضيف الى ذلك : ان المساواة في القصاص ورد بها نص صريح عكس الكفاءة

:القياس على السالمة من العيوب فكما ان السالمة من العيوب حقا للمرأة او اولياؤها فكذلك يجب 3
 (6)اال تعتبر في الزواج 

 ويمكن الرد عليه: ان السالمة من العيوب هي احدى صفات الكفاءة فال يصح قياس الجزء على الكل

ستفراشالمرأة الدنيئة فكذلك ال تعد : الكفاءة ال تعد في حق الزوجة الن الرجل ال يستنكف عن ا4
 (7)في حق الزوج

ويمكن الرد عليه: اتفاق الفقهاء على ان الكفاءة تخص الزوج دون الزوجة كما ان اشتراط الكفاءة    
 هو بسبب ما يصيب المرأة من اذى وهذا ال يحصل للزوج فال يصح القياس 

 ادلة اصحاب القول الثاني: 

                                                           
 911: الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة االسالمية والقانون 1
 1/168:بدائع الصنائع 2
 : المصدر نفسه 3
 10: الكفاءة في الزواج مقارنا بقانون االحوال الشخصية،الكردي  4
 111:نظام االسرة في االسالم 5
 1/168: بدائع الصنائع 6
 1/916، سنن الدارقطني ،باب النكاح 6/011،السنن الكبرى0/611: سنن ابن ماجة 7
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 ن الكفاءة شرط في صحة عقد الزواج  بما يأتي:استدل اصحاب هذا القول با

: ما روي عن السيد عائشة رضي الله عنها انه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا 0
 (1)لنطفكم ، وانكحوا االكفاء، وانكحوا اليهم

ة االمر وجه الداللة: الحديث واضح الداللة في اعتبار الكفاءة من شروط صحة العقد لوروده بصيغ
بالزواج من االكفاء )تخيروا لنطفكم( بمعنى : اطلبوا لها ما هو خير المناكح وازكاها وابعدها عن 

 (2)الخبث والفجور

طالب كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ثالث  أبي: مارواه االمام علي بن 8
 (3)وااليم اذا وجدت كفؤاال تؤخروهن ،الصالة اذا اتت، والجنازة اذا حضرت، 

 وجه الداللة: يدل الحديث صراحة على اعتبار الكفاءة وتزويج المرأة اذا وجدت الكفؤ

ويرد عليه: الحديث ضعيف فقد ضعفه ابن ماجة وقال: ال اصل له وفي اسناده الحارث بن عمران وهو 
 (4)ليس بالقوي ، وقال الدارقطني : متروك

، (5)تزوج ذات االحساب اال من االكفاء( نحة قال: قال عمر: )ألمنع: عن ابراهيم بن محمد بن طل3
 قال الترمذي : حسن عريب

وجه الداللة: ان عزم عمر بن الخطاب على منع الزواج بغير الكفؤ يفيد وجوب التقيد بالكفاءة في 
 (6)النكاح

الضعيفة من طرق هذه االحاديث   :واجيب على الحديثين المتقدمين بما قاله الكمال بن الهمام
عديدة يقوي بعضها بعضا فتصبح حجة بالتظافر والشواهد وترتفع الى مرتبة الحسن لغيره لحصول 

 (7)الظن بصحة المعنىوثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وفي هذا كفاية(

                                                           
 61حقوق الزوج : شرح الحديث/ محمد فؤاد عبد الباقي ،العرف واثره على  1
 016، تحفة االحوذي رقم 0/012:الجامع الصغير  2
 0/86: سنن ابن ماجة 3
 6/018، مصنف عبد الرزاق 6/011،السنن الكبرى 916/ 1: سنن الدارقطني 4
 60: العرف واثره  على  حقوق الزوج  5
 9/806: شرح فتح القدير  6
 1/99،المبسوط1/219، شرح فتح القدير 1/012: البناية شرح الهداية  7
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بالخير،وعلى راس تلك المقاصد  األسرة: ان الزواج قد شرع لتحقيق مقاصد تعود على الزوجين و 4
السكن والمودة ، وهذا ال يتأتى اال بالمودة واالنسجام بين الزوجين، وال شك ان الكفاءة من تحقيق 

 (1)اهم العوامل المساعدة على تحقيق ذلك

: ان انتظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين ، والنكاح شرع النتظامها ،وال تنتظم المصالح بين 5
 (2)فترشة للخسيس، وتعير بذلكغير المتكافئين، فالشريفة تأبى ان تكون م

: ان الزواج وضع لتأسيس القرابات الصهرية ، ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا، يسره ما يسرك ، 6
وذلك ال يكون اال بالموافقة والتقارب ، وال مقاربة للنفوس عند مباعدة االنساب ، واالتصاف بالرق 

 (3) لشبه من عقد ال تترتب عليه مقاصدهوالحرية، ونحو ذلك، فعقده مع غير المكافئ فريب ا

 ادلة الفقهاء الذين ذهبوا الى ان الكفاءة شرط لزوم العقد 

: ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم زوج مواله زيد بن حارثة من زينب بنت جحش وهي ابنة 1
 (4)عمة النبي صلى الله عليه وسلم وقرشية ايضا

عليه وسلم يدل على ان الكفاءة شرط لزوم ال صحة فلو ان وجه الداللة: تصرف النبي صلى الله 
الكفاءة شرط صحة لما صخ الزواج فحمل على انه شرط لزوم ، ويندرج هذا على كل الوقائع التي امر 

 (5)النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتزويج غير الكفء

 : المعقول: 2

 قال ابن الهمام )فيمكن ثبوت تفصيلها    أي الكفاءة    بالنظر الى عرف الناس ، فيما  

 (6)يحتقرونه ويعيرون به(

 الترجيح: والذي اراه راجحا هو القول باللزوم لقوة االدلة
                                                           

 18/962،الموسوعة الفقهية الكويتية 1/012: البناية شرح الهداية  1
 1/66،كشاف القناع 6/28،روضة الطالبين 8/922، مغني المحتاج982م9،حاشية الدسوقي1/121: بدائع الصنائع 2

 18/962، الموسوعة الفقهية 6/92،المغني
 1/912:سنن الدار قطني  3
 60: العرف واثره على حقوق الزوج  4
 1/926: فتح القدير  5
 .0/181مجمع األنهر:  : 6



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 011 

 المطلب الرابع: فيمن تعد الكفاءة وصاحب الحق فيها ووقت اعتبارها

 : فيمن تعد الكفاءة: أوالا   

 الفقهاء على قولين:  اختلف

 (1): تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء وهذا قول جمهور الفقهاءاألولالقول    

قال الكاساني: )الكفاءة تعتبر للنساء ال للرجال على معنى انه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال   
 (2)للنساء ، وال تعتبر في جانب النساء للرجال(

 :اآلتيةان سبب جعل الكفاءة بجانب الرجل لألسباب 

: ان الرجال قوامون على النساء ، ومقتضى قوامة الشخص على االخر اال يكون ادنى منه حاال ، 0 
 بل ينبغي ان يكون على االقل مماثال لمن له حق القوامة عليه في المنزلة والمكانة االجتماعية

للرجل او مقارنة له، بل يصح ان تكون اقل منه في امور الكفاءة  : ال يشترط ان تكون المرأة مساوية8
 ، الن الرجل ال يعير بزوجة ادنى حاال منه ، اما المرأة واقاربها فيعيرن بزوج اقل منها منزلة

: ان المرأة هي التي تستنكف اذا لم يكن الرجل كفؤا لها ، وليس الرجل اذا لم تكن كفؤا له، ألنها 3
 (3)اما الزوج فهو المفترش وال تلحقه االنفة من قبلها هي المستفرشة و 

 (4)القول الثاني: تعتبر الكفاءة بجانب النساء ايضا وبه قال ابو يوسف ومحمد من الحنفية  

 : األولادلة القول 

: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ) ثالثة يؤتون اجرهم مرتين،الرجل تكون له االمة 0
 (5)فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، فيتزوجها، فله اجران(فيعلمها 

                                                           
 121     1/129: بدائع الصنائع  1
 10: الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة االسالمية والقانون، قحطان هادي عبد  2
 111    6/192، المفصل في احكام المرأة في الشريعة االسالمية6/912،الفقه االسالمي وادلته 1/121: بدائع الصنائع  3
 0/018صحيح  مسلم: :  4

، الكفاءة في عقد الزواج في 111    6/192، المفصل في احكام المرأة في الشريعة االسالمية6/912: الفقه االسالمي وادلته  5
 2، الضوابط الشرعية لحماية الزواج 10سالمية والقانون الشريعة اال
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: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ال مكافئ له وقد تزوج من احياء العرب المختلفة ، وتزوج 8
 صفية بنت حيي رضي الله عنها ولم تكن من العرب

انب الرجال الن المرأة هي : المعنى الذي شرعت الكفاءة من اجله يوجب اختصاص اعتبارها بج3
 (1)التي تستنكف ال الرجل،

 ادلة القول االني: 

 (2)ان اميرا امر رجال ان يزوجه امرأة فزوجه امة لغيره

وقالوا: يحتمل ان يكون عدم الجواز عندهما العتبار الكفاءة في تلك المسالة خاصة حمال للمطلق 
يج بالكفء، فاستحسنا اعتبار الكفاءة بجانبهن على المتعارف كما هو اصلهما اذ المتعارف هو التزو 

 (3)في تلك الصورة لمكان اعرف والعادة 

 لقوة االدلة ولألسباب التي ذكرت األولوالذي اراه راجحا هو القول 

 ثانيا: صاحب الحق في طلب الكفاءة

ذكرت سابقا ان الكفاءة تعد في جانب الرجال ، وقد ذهب الفقهاء الى ان صاحب الحق في    
 الكفاءة هو للمرأةولألولياء، وهذه بعض اقوالهم:

 ورد في حاشية رد المحتار: الكفاءة حق للزوجة وألوليائه

 وفي حاشية الدسوقي: الن الحق لهما معا   أي المرأة ووليها   في الكفاءة

 (4)نه صلى الله عليه وسلم تزوج من احياء العرب وال مكافئ له: وأل3

 (5)ه ال بأمه فلم يعتبر ذلك في االم أبي: وألن الولد يشرف بشرف 3

 وفي مغني المحتاج: الكفاءة حق للمرأة وللولي فلهما اسقاطهما

                                                           
 1/121: بدائع الصنائع 1
 : المصدر نفسه 2
 6/11: المغني 3
 :المصدر نفسه 4

 1/66، كشاف القناع 8/928، مغني المحتاج  9/982، حاشية الدسوقي   1/21: حاشية رد المحتار 5
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 (1)ياء كلهم القريب والبعيداألولوفي كشاف القناع: الكفاءة حق للمرأة ولألولياء و 

 وقد استدلوا بما ياتي:

موسى االشعري قال: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال )ايما رجل كانت له  أبي: عن 0
 متفق عليه (2)جارية فعلمها واحسن تعليمها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران(

يساويها في خصال الكفاءة : انها حق للمرأة من حيث ان لها الحق في ان تصون نفسها عمن ال 8
 فكان لها الحق في الكفاءة

 (3): وانه حق لألولياءالنهم ينتفعون بذلك، فكان لهم ان يدفعوا الضرر عن انفسهم باالعتراض 3

 وعليه فان حق الكفاءة يثبت للزوجة واوليائها كال على انفراد

 ثالثا: وقت اعتبار الكفاءة

فيه الكفاءة هو ابتداء عقد الزواج وال يضر زوالها بعده ، فلو ذكر الفقهاء ان الوقت الذي تعتبر    
تزوجها كفء لها ثم طرأعلى الزوج ما ينقص كفاءته بعد ذلك فاليؤثر على العقدالن العقد نشا 

 (4)صحيحا 

وال خالف بين الفقهاء في ذلك اذ لو اشترط استمرار الكفاءة في المستقبل ألدى ذلك الى عدم 
زوجية ، والن الزوجة ال يلحقها العار اذا تخلفت الكفاءة مستقبال في عرف الناس استقرار الحياة ال

 (5)وعاداتهم ، بل تكون محل تقديرهم واعجابهم فيها

 (6)قال ابن عابدين: )فلو كان كفئا ثم فجر لم يفسخ( 

 الكفاءة على الزواج آثارالمطلب الخامس: 

 : تخلف الكفاءة في العقدأوالا 
                                                           

 0/018صحيح مسلم   1/021: صحيح البخاري 1
 2بط الشرعية لحماية الزواج : الضوا 2
 .6/182تحفة المحتاج: 26، القواعد البن رجب: 9/092، تبيين الحقائق: 012/ 1البحر الرائق : : 3

 6/821،المغني9/811، الشرح الصغير1/29: حاشية ابن عابدين 4
 1/29: حاشية ابن عابدين  5
 .1/96المبسوط: ،6/96: المغني  6
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المترتب على فقد الكفاءة في عقد الزواج ، وذلك حسب آرائهم في حكم  األثراختلف الفقهاء في    
 الكفاءة، فاذا زوجت المرأة الكاملة االهلية نفسها من غير كفء،قد اختلف الفقهاء:

 حنيفة في الرواية المختارة للفتوى أبي:  فمن رأى ان الكفاءة شرط صحة في الزواج وهورواية عن  0
 وقول عند الحنابلة في غير المشهور عنهم

 (1)قالوا: النكاحباطل 

ياء بغير اذنه فلم يصح  األولقال ابن قدامة)الن التزويج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من 
 (2)كما لو زوجها بغير اذنها(

قاضي ألنه فسخ ياء،،، وال يكون التفريق بذلك اال عند الاألولوقال السرخسي) ألنها الحقت العار ب
 (3)للعقد بسبب نقص

: ومن رأى ان الكفاءة شرط نفاذ ، فتخلف أي شرط من شروط النفاذ يجعل العقد صحيحا موقوفا 8
 ، فان اجازه صاحب الحق صار العقد صحيحا ، اما اذا لم يجزه من له الحق فيكون العقد باطال

يكون الزما ويقع صحيحا غير الزم ، وانه  : اما الذين قالوا ان الكفاءة شرط لزوم ، فالعقد بدونها3
قابل للفسخ ، حيث يجوز لولي المرأة ان يرفع االمر الى القضاء ليفسخ العقد والقاضي يجيبه الى طلبه 
ما لم تكون الزوجة حامال او انها وضعت طفال وذلك للمحافظة على الولد وبه قال الحنفية والشافعية 

 (4)والحنابلة في المشهور عنهم

ل السرخسي)اذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلألولياء ان يفرقوا بينهما ، ألنها الحقت العار قا
ياء فانهم يتعيرون بان ينسب اليهم بالمصاهرة من ال يكافئهم ، فكان لهم ان يخاصموا لدفع ذلك األولب

 (5)عن انفسهم( 

                                                           
 6/96: المغني  1
 .1/96المبسوط::5

 1/11، االم6/96،المغني1/168: بدائع الصنائع 3
 1/96: المبسوط  4
 1/11: االم 5
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د الكالم عن حكم الكفاءة وفي والراجح هو القول الثالث والله اعلم حيث رجحنا هذا القول عن
هذا قال الشافعي: )ليس نكاح غير االكفاء محرما فارده بكل حال ، وانما هو نقص على 

 (1)المزوجة والوالء، فاذا رضيت المزوجة ومن له االمر معها بالنقص لم ارده(

 ياءالمرأةالبالغة األولثانيا: اذا زوج 

 ياء دون بعضاألولا: حكم رضاء بعض 

 الفقهاء على قولين:اختلف 

حنيفة ومحمد وهو مذهب الشافعي ومالك ورواية عن  أبي: يسقط حق الباقين وهو قول األولالقول  
 (2)احمد

 (3)يوسف ورواية عن احمد وقول للشافعي أبيالقول الثاني: ال يسقط حق الباقين وهو قول 

 :األولادلة القول 

الله عليه وسلم ان اباها زوجها من غير كفئها فخيرها  :حديث المرأة التي رفعت امرها الى النبي صلى0
 (4)ولم يبطل الزواج من اصله

 : ان العقد وقع بأذنها والنقص الموجود ال يمنع صحته ، وانما يثبت الخيار 8

: ان هذا حق واحد ال يتجزأ فقد ثبت بسبب ال يتجزأ وهو القرابة واسقاط بعض ما اليتجزأ اسقاط 3
له فاذا اسقط واحد منهم ال يتصور بقاؤه في حق الباقين كالقصاص اذا وجب لكله ألنه ال بعض 

 (5)لجماعة فعفا احدهم عنه انه يسقط حق الباقين

 ادلة القول الثاني:

:ان حقهم في الكفاءة ليس مشتركا بين الكل فاذا رضي به احدهم فقد اسقط حق نفسه، فال يسقط 0
 لجماعة، فأبرا بعضهم فانه ال يسقط بذلك حق الباقينحق الباقين، قياسا على الديناذا وجب 

                                                           
 6/96، المغني  1/168: بدائع الصنائع  1
 : المصادر نفسها 2
 6/26، سنن النسائي 611      0/619: سنن ابن ماجة 3
 06: الضوابط الشرعية لحماية الزواج  4
 : المصدر نفسه 5
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: ان رضا احدهم ال يكون اكثر من رضاها، فان زوجت نفسها من غير كفء بغير رضاهم ال يسقط 8
 (1)ياء برضاها، فلئن ال يسقط برضا احدهم اولىاألولحق 

 ج: تزويج الولي الصغيرة 

ين بحسن التصرف وزوجوا موليتهم الصغيرة فان اذا كان الولي هو االب او االخ او االبن معروف   
قال ابن ( 2)الزواج صحيح وال يحق للصغيرة بعد ان تبلغ االعتراض على هذا الزواج وهذا ال خالف فيه

المنذر )اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان نكاح االب ابنته البكر الصغيرة جائز اذا زوجها من 
ياء القريبين يسعون الى سعادة األولوكذلك الن (3)اهيتها وامتناعها(غير كفء ويجوز له تزويجها مع كر 

 موليتهم وهم اعرف بذلك،

ياء المذكورين معروفين بسوء التصرف فالعقد موقوف على رضا المولية بعد البلوغ ومن األولاما اذا كان 
لحق مشترك حقها ان تختار سواء كان الصغير ذكرا او انثى ومن حقه ان يطلب فسخ العقد الن ا

 بينهما

اما اذا زوجها الولي البعيد فان من حق من كانت تحت واليته االعتراض وفسخ العقد حتى لو كان 
 (4)الولي معروفا بحسن التصرف

 (5)ياءاألولمع العلم ان الشيعة االمامية يرون ان حق الكفاءة ثابت للمرأة فقط دون 

 ياء في الدرجةاألولد: تساوي 

الدرجة كانت الكفاءة حق الولي االقرب ، كاألب مع االخ، فان لالب حق االعتراض اذا تفاوتوا في 
 عند عدم الكفاءة دون االخ

وان تساووا في الدرجة كأخوة واعمام ، كان الحق لالقوا قرابة ، فاألخ الشقيق احق باالعتراض من االخ 
 الب ، والعم الب وام اولى من العم الب

 ة القرابة كاألخوة االشقاء فقد اختلفوا فيها على قولين: وان تساووا في الدرجة وقو  
                                                           

 6/11: المغني 1
 : المصدر نفسه 2
 16: احكام االسرة في الفقه االسالمي المقارن)احكام النكاح والزواج(، االستاذ الدكتورنظام الدين عبد الحميد، 3
 091: االحوال الشخصية للذهبي  4
الكفاءة ، 1/61، كشاف القناع 6/96، المغني 1/911، حاشيتا قليوبي وعميرة 9/66، اسهل المدارك  1/168: بدائع الصنائع  5

 81      88في الزواج مقارنا بقانون االحوال الشخصية 
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 : األولالقول 

 ان رضا الواحد منهم يسقط حق االخرين في االعتراض ، واعتبر رضاه رضى    

 (1)حنيفة ومحمد وقول عند الشافعي ورواية عند احمد أبيمنهم جميعا وهو مذهب 

 القول الثاني: 

 أبيان رضى الواحد ال يسقط حق االخرين ، وعليه اليقبل رضى احدهم حتى يرضى البقية وهوقول   
 (2)يوسف و القول الثاني للشافعي ورواية عن احمد

 : األولادلة القول 

زوجني ابن  أبيه قال: جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبي: عن ابن بريدة عن 0
ولكن اردت ان تعلم  أبيخسيسته قال: فجعل االمر اليه فقالت: قد اجزت ما صنع  اخيه ليرفع بي

 (3)النساء ان ليس الى االباء من االمر شيء

وجه الداللة: ان تخيير النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وعدم ابطال الزواج دليل على ان رضا احدهم 
 يسقط حق االخرين

ثبت بسبب ال يتجزأ ، وهو القرابة، واسقاط بعض ما ال يتجزأ  : ان هذا حق واحد ال يتجزأ ، فقد8
اسقاط لكله ألنه ال بعض له ، فاذا اسقط واحد منهم ال يتصور بقاؤه في حق الباقين كالقصاص اذا 

 (4)وجب لجماعة فعفا احدهم عنه انه يسقط حق الباقين

 ادلة القول الثاني: 

:  ان رضى احدهم ال يكون اكثر من رضاها ، فان زوجت نفسها من غير كفء بغير رضاهم ال 0
 ياء برضاها ، فالن ال يسقط برضا احدهم اولىاألوليسقط حق 

: ان حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل فاذا رضي به احدهم فقد اسقط حق نفسه فال يسقط 8
 (1)لجماعة فابرأ بعضهم، فانه ال يسقط بذلك حق الباقين  حق الباقين قياسا على الدين اذا وجب

                                                           
 : المصادر نفسها 1
 وقال في الزوائد: اسناده صحيح 611     0/619، سنن ابن ماجة    6/26: سنن النسائي 4
 06: الضوابط الشرعة لحماية الزواج  3
 : المصدر نفسه 4
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 لعدم امكان تجزئة الحق األولوالراجح عندي هو ما ذهب اليه اصحاب القول 

 ه: تزويج المرأة نفسها

 وهذا مبني على صحة تزويج المرأة نفسها من غير الولي عند الحنفية، 

 ءفهي اما ان تزوج المرأة نفسها من كفء او من غير كف

 : اذا زوجت المرأة نفسها من كفء0

 (2)ذهب الحنفية الى صحة الزواج ولو كان المهر دون مهر المثل

 (3)وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية الى عدم صحة هذا العقد 

 والحجة لهم: آيات واحاديث منها

 (4)قال تعالى ) وانكحوا االيامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم( 

 : اذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء2

 (5)ذهب الحنفية الى صحة عقد الزواج اال انه يحق للولي فسخ العقد   

 ومذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية الى عدم صحة العقد وذلك الن الولي من شروط
 (6)صحة العقد

 الخاتمة

 بعد ان انتهيت من ذكر الكفاءة واثرها على الزواج تبين لي: 
                                                                                                                                                                      

 11الكفاءة في الزواج مقارنا بقانون االحوال الشخصية ،9/120،  شرح فتح القدير 1/168: بدائع الصنائع  1
 2/810، المحلى1/126، الشرح الصغير6/91المغني  8/911: مغني المحتاج  2
 19: سورة النور اية  3
  11، الكفاءة في الزواج مقارنا بقانون االحوال الشخصية 9/120، شرح فتح القدير 1/168: بدائع الصنائع  4
 1/126الشرح الصغير    6/91المغني  8/111: مغني المحتاج  5
 .  أما عند علماء االجتماع فاألسرة:" هي وحدة اجتماعية توجد في كل المجتمعات من أجل ضمان تنشئة اجتماعية أولية لألفراد6

األولى من طفولته القيم والمعايير والقدرات تعتبر األسرة من بين الموضوعات المفضلة في السوسيولوجيا، ففيها يتلقى الفرد منذ اللحظات 
اللغوية والمعرفية واالتجاهات وتقنيات الجسد، وكل االستعدادات التي ستميز الفرد طيلة حياته، وبالتالي فاألسرة توجد في قلب كل 

أجل فهم وممارسة علم  كلمة من  911قاموس السوسيولوجيا، ( 09ص  9106فريديريك لوبرون  )سيرورات إعادة اإلنتاج االجتماعي".
 االجتماع.) ترجمة زكرياء اإلبراهيمي، مراجعة وتقديم خديجة الزاهي(المغرب: فضاء آدم للنشر والتوزيع.
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 : ان الكفاءة هي حق للمرأةولألولياء0

: اتفاق الفقهاء على صفة التدين متفق عليها بين الفقهاء وان االسالم هو من شروط االنعقاد فال 8
 ياء على ذلكاألوليصح زواج المسلمة من غير المسلم حتى لو وافقت على الزواج او وافق 

زمان : ان اغلب صفاة الكفاءة عدا التدين راجعة الى العرف ، وعليه اذا تغير العرف في مكان او 3
يمكن ان تغير هذه الصفاة ، بل ويمكن ان تضاف صفاة اخرى اذا عدها العرف منقصة للبنت او 

 ياءاألول

 : ان الكفاءة ال تتعارض مع احكام االسالم بالمساواة بين الناس بل هي زيادة استقرار وامان لألسرة4

رارها الن االصل في الزواج واستق األسرة: ان االسالم يسعى من وراء ذلك الى الحفاظ على ديمومة 5
 هو االستمرار والبقاء اال لضرورة 

 : تظهر مكانة المرأة في االسالم من خالل وضع بعض الشروط والصفاة لحماية المرأة واحترامها 6

 التوصيات

 بعد هذه الجولة في موضوع الكفاءة احب ان اذكر بعض التوصيات التي اراها ضرورية وهي:

لمسجد في اصالح النفوس وان يأخذ دوره في االرشاد والتوجيه والتربية : التأكيد على دور ا0
 االسالمية الصحيحة 

  األسرةالكفاءة بين الزوجين وكل ما يتعلق ب أهمية: دور وسائل االعالم المرئية والمسموعة في بيان 8

: وضع مادة في قانون االحوال الشخصية تلزم العاقدين قبل العقد بدخول دورة تقيمها احدى 3
 مؤسسات الدولة عن الزواج وما يتعلق به 

 : البد ان تأخذ المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعية دورها في هذا الموضوع4

 المراجع

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 0
 ،ه ( 232ه ( ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى: 354حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 
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 -ه   0412، ىاألولالطبعة:  ،الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط
 م 0222

  0في الفقه االسالمي المقارن، االستاذ الدكتور نظام الدين عبد الحميد، دار المناهج، ط األسرة: احكام 8
 م  8100ه        0438

عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي  ،االختيار لتعليل المختار: 3
القاهرة )وصورتها دار  -الناشر: مطبعة الحلبي  ،عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة  ،ه (623)المتوفى: 

 م 0232 -ه   0356تاريخ النشر:  ،بيروت، وغيرها( -الكتب العلمية 

بكر بن حسن  أبيالفقير لرحمة ربه  جامعةأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك ل: 4
 تبة العصريةالمك ،الكشناوي

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 5
 م0226 -ه  0416الطبعة: الثانية،  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،ه (522

الحنفى بدر الدين العينى أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى ،البناية شرح الهداية: 6
 م 8111 -ه   0481ى، األولالطبعة:  ،بيروت، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية  ،ه (255)المتوفى: 

محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى،  ،تاج العروس من جواهر القاموس: 2
 الناشر: دار الهداية ،المحقق: مجموعة من المحققين ،ه (0815الزَّبيدي )المتوفى: 

ْلِبيِّ : 2 عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
 ه ( 243)المتوفى: 

على عدة  روجعت وصححت: ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج: 2
الطبعة: بدون  ،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ،نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

 م 0223 -ه   0352عام النشر:  ،طبعة

المحقق: ضبطه وصححه  ،ه (206علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  ،التعريفات: 01
 م0223-ه  0413ى األولالطبعة:  ،لبنان–ف الناشر الناشر: دار الكتب العلمية بيروت جماعة من العلماء بإشرا

المحقق: محمد عوض  ،ه (321محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  ،تهذيب اللغة: 00
 م8110ى، األولالطبعة:  ،بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،مرعب
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أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  ،ير   الماوردىالحاوى الكب: 08
 دار النشر / دار الفكر   بيروت ،ه (451بالماوردي )المتوفى: 

القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري  ،دستور العلماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون: 03
 ،لبنان / بيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  ،اته الفارسية: حسن هاني فحصه ( عرب عبار 08)المتوفى: ق 

 م8111 -ه  0480ى، األولالطبعة: 

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن  ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات: 04
 م0223 -ه  0404ى، األولالطبعة:  ،الناشر: عالم الكتب ،ه (0150بن إدريس البهوتىالحنبلى )المتوفى: 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:  ،الذخيرة: 05
 م 0224ى، األولالطبعة:  ،بيروت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي ،ه (624

 ،ين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيابن عابد ،رد المحتار على الدر المختار: 06
 م0228 -ه  0408الطبعة: الثانية،  ،بيروت-ه ( الناشر: دار الفكر0858)المتوفى: 

تحقيق:  ،ه (626أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ،روضة الطالبين وعمدة المفتين: 02
 م0220ه  / 0408الطبعة: الثالثة،  ،عمان -دمشق -كتب اإلسالمي، بيروتالناشر: الم ،زهير الشاويش

ه يزيد )المتوفى: أبي، وماجة اسم ه(825)تابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه: 02
 لميةالع ةالناشر:  الكتب ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،ه (823

ه (علق عليه وخرج احاديثه مجدي بم منصور 325افظ علي بن عمر الدارقطني)ت:  سنن الدارقطني، االمام الح02
 م8118ه      0484  8بن سيد الشورى،دار الكتب العلمية،ط

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي مؤلف الجوهر النقي: عالء  ،السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي: 81
الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة  ،ير بابن التركمانيالدين علي بن عثمان المارديني الشه

 ه  0344ى   األولالطبعة: الطبعة:  ،حيدر آباد

 : سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي وحاشية السندي، النسائي الناشر: دار الكتب العلمية80

الناشر دار الفكر مكان النشر  ،ه 620 ت كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ،شرح فتح القدير: 88
 بيروت

ه ( تحقيق: 323)المتوفى:  أبيأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفار  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 83
 م 0222 - ه  0412ة الطبعة: الرابع ،بيروت –الناشر: دار العلم للماليين  ،أحمد عبد الغفور عطار
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محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: 84
الطبعة:  ،بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،المحقق: شعيب األرنؤوط ،ه (354حاتم، الدارمي، الُبستي )المتوفى: 

 0223 - 0404الثانية، 

الناشر: ،ه (856محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  البخاري، صحيح: 85
 222-0412ى األولالطبعة:  ،القاهرة –دار الشعب

 ه (860مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  مسلم، صحيح: 86

 بيروت -إحياء التراث العربي  الناشر: دار ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

ه ( المحقق: عدنان 0124أيوب بن موسى الحسيني القريميالكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى: : الكليات، 82
العرف واثره على حقوق الزوج في الفقه االسالمي،   بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،محمد المصري -درويش 

 تيررهيفة سليمان حمادة، رسالة ماجس

الناشر:  ،ه (021أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: : العين ،82
 دار ومكتبة الهالل

رعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهّم النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث : 82 امل لألدلّة الشَّ بويَّة النَّ الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّ
كلّيَّة   -أ. د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله بجامعة دمشق  ،وتخريجها(

ريعة لة بالنِّسبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانية  ،دمشق –سوريَّة  -الناشر: دار الفكر  ،الشَّ الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
 ا من طبعات مصورة(عشرة لما تقدمه

 سورية -الناشر: دار الفكر. دمشق  ،سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي : 31

 م 0222ه  =  0412م الطبعة الثانية  0223الطبعة: تصوير 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  ،الكافي في فقه أهل المدينة: 30
الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،  ،المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ،ه (463)المتوفى: 

 م0221ه /0411الطبعة: الثانية،  ،المملكة العربية السعودية

 ،تحقيق هالل مصيلحي مصطفى هالل ،كشاف القناع عن متن اإلقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: 38
 بيروت ، 0418لنشر سنة ا ،الناشر دار الفكر

 الكفاءة في الزواج مقارنا بقانون االحوال الشخصية، حسن محمد عبد الحميد الكردي، رسالة ماجستير
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هاشم محمد  ،المحقق : عبد الله علي الكبير + محمد أحمد حسب الله  ،ابن منظور ، لسان العرب: 33
 القاهرة ،دار النشر : دار المعارف ،الشاذلي

 –الناشر: دار المعرفة  ،ه (423سهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  أبيمد بن أحمد بن مح ،المبسوط: 34
 الطبعة: بدون طبعة ،بيروت

ْلِبيُّ )المتوفى:   ،ه ( 0180الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
 بوالق، القاهرة -الناشر: المطبعة الكبرى األميرية 

 ه  0303ى، األولالطبعة: 

المحقق: عبد  ،ه [452أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:  ،المحكم والمحيط األعظم: 35
 م 8111 -ه   0480ى، األولالطبعة:  ،بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  ،الحميد هنداوي

تحقيق لجنة احياء التراث العربي، دار ه(، 456: المحلى، ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن جزم)ت36
 الجيل،

 ،ه (666بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  أبيزين الدين أبو عبد الله محمد بن  ،مختار الصحاح: 32
الطبعة: الخامسة،  ،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -الناشر: المكتبة العصرية  ،المحقق: يوسف الشيخ محمد

 م0222ه  / 0481

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل: 32
الناشر:  ن،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،عادل مرشد، وآخرون -المحقق: شعيب األرنؤوط  ،ه (840

 مؤسسة الرسالة

 م 8110 -ه   0480ى، األولالطبعة: 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى:  ،صباح المنير في غريب الشرح الكبيرالم: 32
 بيروت -الناشر: المكتبة العلمية  ،ه (221نحو 

المحقق:  ،ه (325أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  ،معجم مقاييس اللغة: 41
 الناشر: دار الفكر ،رونعبد السالم محمد ها

 م.0222 -ه  0322عام النشر: 

)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد  ن،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط: 40
 الناشر: دار الدعوة ،النجار(
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 ،س للطباعة والنشر والتوزيعالناشر: دار النفائ ،حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  ،معجم لغة الفقهاء: 48
 م 0222 -ه   0412الطبعة: الثانية، 

 ،ه ( بمساعدة فريق عمل0484د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة: 43
 م 8112 -ه   0482ى، األولالطبعة:  ،الناشر: عالم الكتب

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى :  ،المغني: 44
 م0224ه    0415ى، األولالطبعة:  دار الفكر،: بعةط ،ه (681

: مغني المحتاج الى شرح الفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، قدم له ورقم كتبه 45
لبارودي، خققه وخرج احاديثه طه عبد الرؤوف سعد، راجعه محمد عزت، مطبعة، المكتبة وابوابه عماد زكي ا

 التوفيقية، 

الناشر:  ،ه (426أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى:  ،المهذب في فقة اإلمام الشافعي:46
 دار الكتب العلمية

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  ،األثرالنهاية في غريب الحديث و : 42
 ه (616الكريم الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى: 

 محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،م0222 -ه  0322بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية 
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 قراءة في الشريعة اإلسالمية والعلوم اإلنسانية: األسري األمنالكفاءة في الزواج وتحقيق 

 زهير بلحمرذ.

 / المغرب استشاري أسري

 ملخص 

هل نقتصر مناقشة إشكال الكفاءة الزوجية من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية: هذه الدراسة تحاول 
والمبنية على الدين وحسن  ،في الكفاءة الزواجية على الكفاءة الشرعية كما حددها الفقهاء قديما

الخلق باإلضافة إلى النسب والحسب مما سمي بالكفاءة النسبية عند البعض، ومن ألحق إليها المال 
 والغنى واليسار، إلى جانب من اشترط الكفاءة في الحرفة والمهنة والصنعة؟ 

لة المؤمن أنى وجدها ته الدراسات والبحوث العلمية   ذلك أن الحكمة ضاز أم البد من النظر فيما أفر 
في العلوم اإلنسانية وخاصة بحوث علم النفس وعلم االجتماع وعلم النفس و فهو أحق الناس بها   

 االجتماعي مما وسم بالكفاءة النفسية والكفاءة االجتماعية؟

هذه األسئلة وغيرها هي التي يسعى البحث إلى اإلجابة عنها، لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى 
لى معاني الكفاءة ودالالتها العميقة، سواء عند الفقهاء أم عند غيرهم من علماء النفس الوقوف ع

 األمنواالجتماع قصد فهم أعمق وإدراك أوسع لمفهومها، وذلك نظرا ألهميتها في الحفاظ على 
 واستتبابه داخل المجتمع. األسري

التي تجمع بين الرؤية الشرعية مع  أما بخصوص اإلطار النظري الذي يحكم الدراسة فهي الرؤية النسقية
اإلفادة من العلوم اإلنسانية الخادمة حتى تكون الرؤية شاملة لكل أبعاد الموضوع، وقد اعتمدت 

  المنهج المقارن مع الوصف والتحليل.

 الكلمات المفتاحية: 

  جتماعيةالكفاءة االـ  الكفاءة النفسيةـ  المجتمعي األمن   األسري األمنالكفاءة   الزواج   
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 :مقدمة

أصبح ضرورة ملحة في واقعنا المعاصر الذي بدأ يعرف تفككا في األسر وارتفاعا في  األسري األمنإن 
نسب الطالق،فإذا أخذنا مثاال بلدنا المغرب فإننا نجد اإلحصائيات الرسمية األخيرة تشير إلى تسجيل 

، وهذا ينتج عنه تشرد لألطفال، وُتصاحبه اضطرابات سلوكية 0222مائة ألف حالة طالق في سنة 
 ، باإلضافة إلى تفشي ظواهر عنيفة مضادة للمجتمع. األسرةونفسية لجميع مكونات 

 األسرةالمجتمعي، على اعتبار أن  األمنمقدمة لغياب  األسري األمنوهنا يمكن التنبيه إلى أن غياب 
ة ألي مجتمع، فهي الرابطة التي تربط الرجل بالمرأة بعقد شرعي هي الوحدة الرئيسية واألساسية المكون

عن طريق الزواج، يثمر األبوة واألمومة والبنوة وتتفرع عنها روابط المصاهرة والعمومة والخؤولة 
 1والجدودة.

ال يتشكل بمجرد الزواج، وإنما تتجلى معالمه وتظهر للعيان  األسرةن نظام وتجدر اإلشارة هنا إلى أ
. ومن هنا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه األولإنجاب الطفل بعد 

 البخاري:"إن الرحم شجنة"، والشجنة: أي القرابة المشتبكة كاشتباك العروق.

وشروطه ومتطلباته؛ وفي هذا  األسري األمنالبحث عن محددات  نابناء على ذلك كان لزاما علي
الج موضوعا من مواضيع المؤتمر المندرجة في المحور الثاني من محاور السياق تأتي هذه الورقة لتع

في ضوء الواقع، وذلك باقتراح شرط مهم من شروط  األسري األمنهذا المؤتمر المعنون ب :متطلبات 
الكفاءة في الزواج وتحقيق وهو: الكفاءة في الزواج، فكان عنوان هذه الورقة: " األسري األمنتحقيق 

"؛ إذ يرى الباحث أن الكفاءة من : قراءة في الشريعة اإلسالمية والعلوم اإلنسانيةاألسري األمن
وهو أمر تؤكده الدراسات الشرعية والدراسات النفسية  األسري األمنالشروط الضرورية لتحقيق 

 .واالجتماعية كما سيتضح في ثنايا هذه الورقة

دقة، إال أني قد الحظت أن القاسم ورغم غياب الدراسات العلمية التي تحدد أسباب الطالق ب
ة التي ترد علي هو غياب التكافؤ في مستوى من األسريالمشترك بين الكثير من االستشارات الزواجية و 

المستويات أو جانب من الجوانب الشرعية أو النفسية أو االجتماعية. مما يؤدي في كثير من الحاالت 
ني أطرح السؤال اإلشكال: هل يكفي التكافؤ في الدين . مما جعلاألسرةإلى الخالف أو الصراع داخل 

والخلق   وغيرها من المعايير المتعلقة بالعرف والعادة   لتحقيق االستقرار واالستمرار في العالقة 

                                                           
.(.علم االجتماع )ترجمة د فايز الصياع( بيروت، المنظمة 912 912.ص 9111  أنتوني غدنز ، بمساعدة كارين بيردسال )أكتوبر 1

 كز دراسات الوحدة العربية.العربية للترجمة، توزيع مر 
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الزواجية؟ أم البد من توسيع دائرة الكفاءة لتشمل عناصر نفسية وأخرى اجتماعية البد منها؟ من هنا 
 على هذا السؤال اإلشكال.  جاء هذا البحث لإلجابة 

لذا، فإن هذه الدراسة تهدف إلى توسيع معنى الكفاءة الزواجية باستثمار ما توصلت إليه العلوم    
اإلنسانية من نتائج بدل االقتصار على المعايير الشرعية من الدين والخلق أو الشروط التي تعارف عليها 

ة. باإلضافة إلى تناول موضوع الكفاءة الزواجية من الناس والتي تختلف حسب الزمان والمكان والبيئ
 منظور الشريعة والعلوم اإلنسانية كعلم االجتماع وعلم النفس إلبراز التكامل بينهم في تناغم وانسجام.

موضوع التكافؤ في الزواج فلم أقف على دراسات في  هميةأما عن الدراسات التي تؤسس أل   
الموضوع خاصة ببلدي المغرب، لكن الذي وقفت عليه هو جزء من مقال بعنوان: إشكالية الكفاءة 
في المجتمع الموريتاني: دراسة سوسيو  شرعية لموسى محمد األمين ولد محمد الصادر بمجلة 

 .0220، سنة األولدراسات موريتانية العدد 

طروحة دكتوراه في علم االجتماع الثقافي أنجزت في الجزائر بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بقسم وأ
وعالقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل  األسريعلم االجتماع بعنوان: االستقرار 

نة الجامعية: مختلف التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري، من إعداد صباح عياشي برسم الس
0222  0221. 

أما عن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث فهي توسيع معنى الكفاءة الزواجية لتشمل إلى جانب   
 .ية الكفاءة النفسية واالجتماعيةالمعايير الشرعية والعرف

 مقدمة: 

التي يتحقق من خاللها إشباع الرغبات، وتلبى عبرها الحاجات النفسية  إن الحياة الزوجية المستقرة
 األسرةالخاص لجميع أفراد  األسري األمنوالبيولوجية واالجتماعية، جدير بها أن تسهم في تحقيق 

هي نواة المجتمع. وصالح المجتمع ال  األسرةالمفضي إلى أمن المجتمع بشكل عام؛ ذلك أن 
 .األسرةيتحقق إال بصالح 

باعتبارها مؤسسة عاطفية  األسرةثم إن الحاجة إلى األمان حاجة نفسية عامة ال تتحقق إال داخل 
بامتياز؛ على اعتبار أن التفاعالت التي تنشأ بين أفرادها تبنى وتتشكل على الحب واالحترام 

إلى ذلك، وقد فطنت المدرسة الوظيفية في علم االجتماع .األسرةوالتقدير...مما يخلق الدفء داخل 
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فقد أكد زعيم الوظيفيين تالكوت بارسونز إلى ذلك بقوله:"أن الدورين األساسيين للعائلة ينحصران 
 .1ية، وتحقيق االستقرار في الشخصية"األولفي:التنشئة االجتماعية 

 واألمان ويعمها السلم والسالم.  األمنومعلوم أن هذين الدورين ال يمكن توفرهما إال في أسرة يسودها 

هو أحد أهم غايات وأهداف الزواج في القرآن الكريم، وقد عبر عنه ب   األسري األمنولذا، فإن 
في أكثر من آية، يقول الله عز وجل: ﴿َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم أَْزَواًجا  2"السكن"

َنُكْم َمَودًَّة َوَرْحمَ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ ُروَن﴾.لَِتْسُكُنوا إِلَي ْ  3ًة ِإنَّ ِفي َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يَ تَ َفكَّ

يقول محمد المكي الناصري في تفسير هذه السكينة: "عندما يقول:﴿لتسكنوا إليها﴾، و﴿السكينة﴾ 
طمأنينة القلب، وراحة البال، ومفتاح السعادة، كما يوحي به قوله تعالى هنا في تحديد نوع العالقة 

وجة:﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾، و"المودة" شعور هادئ نبيل، متسم بالعمق العاطفية بين الزوج والز 
والصدق والدوام، ال شعور سطحي ثائر وعابر، كالهشيم تذروه الرياح، و"الرحمة" هي العروة الوثقى 
التي تربط بين الزوجين بعضهما مع بعض، وتربط بينهما وبين من له عليهما أولهما عليه حق من 

األبوة وحقوق البنوة، فبالرحمة المتبادلة والتعاطف المزدوج يشتد التالحم، لمواجهة الحقوق: حقوق 
 .4الشدائد والملمات، ويسهل تخطي العقبات، والتغلب على األزمات"

، ونكران األسرةمن ضرورة تقديم التضحيات من طرف أعضاء  األسرةوهذا ما يؤكد عليه علم اجتماع 
 والتعاون العضوي بين جميع مكوناتها من أجل بناء أسرة متماسكة.الذات وصوال إلى التعاطف 

وتوفره وتسهم في وجوده  األسرةداخل  األمنل هذه المعاني السالفة الذكر حري بها أن تحقق ك
 وتنميه.

شرع اإلسالم كل ما يخدم ذلك ويعزز الثقة بين الزوجين، وحرم   األسرةداخل  األمنوفي سياق إشاعة 
يكون باعثا على سوء الظن أو الريبة والشك من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم:"أن  كل ما يمكن أن

 يطرق الرجل أهله ليال يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم". رواه مسلم.
                                                           

  ولهذا نجد تعريف علماء النفس لألسرة قد راعوا فيه وجود عنصر األمان والسكينة في األسرة. فاألسرة عندهم هي:"الوحدة األولى 1
لكثير من معارفه للمجتمع وأولى مؤسساته التي تكون العالقة فيها في الغالب مباشرة، ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعيا، ويكتسب فيها ا

(. نظام األسرة في اإلسالم. 2ص 0ج 9119ومهاراته، وميوله وعواطفه واتجاهاته في الحياة، ويجد فيها أمنه وسكنه".عقلة محمد )
 عمان: مكتبة الرسالة الحديثة.

 .90  سورة الروم، اآلية 2
 ار الغرب اإلسالمي.(التيسير في أحاديث التفسير.بيروت: د92ص  1ج 0221  محمد المكي الناصري )3
(.كشف المصطلحات الفقهية من خالل مختصر خليل بن إسحاق 026م، ص  9108ه    0811  محمد المصلح )4

 المالكي.الرباط:الرابطة المحمدية للعلماء، دار األمان للنشر والتوزيع.
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وتمييزه صلى بين الغيرة الصحية التي يحبها الله ورسوله وبين الغيرة المرضية التي ال يحبها الله ورسوله 
وله:"من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله: فأما التي يحبها الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بق

 فالغيرة في الريبة، وأما التي يبغضها فالغيرة في غير ريبة". رواه أبو داود في سننه.

البد أيضا من التحلي بأخالق الزواج من الوفاء واإلخالص والعفو  األسرةداخل  األمنوإلشاعة 
تظل العالقات داخل نسيجها تشع صفاء وهناء، فتغلب المودة على الكراهية أو والتسامح حتى 

البغض، ويعم الصفح ويقدم التغافل على المحاسبة والمرونة على التشنج المؤدي إلى الصراع والنزاع 
 والندية.

لإلبقاء على تماسك  األسرةكل هذا من أجل توفير أجواء الهدوء والسكينة والسالم في محيط 
 ائها وتالحم أفرادها.أعض

يقتضي وجود روابط صلبة متينة وعالقات  األسري األمنمن خالل ما سبق يمكن القول إن تحقيق 
قوية، تشكلها العالقة الزوجية باعتبارها العالقة األساس، وبين األبوين واألبناء وهي العالقة الناتجة عن 

عنها، وهذا ال يتوفر في نظري إال إذا انضبطت ى، باإلضافة إلى كل العالقات األخرى التي تتفرع األول
، سواء عند مع مراعاة األعراف والعادات والتقاليد الموافقة للشرع بالضوابط الشرعية والعلمية واألخالقية

نفصل الكالم فيه سنشأتها أو سيروراتها، ومن ذلك ضابط الكفاءة بمعانيها الكلية والشمولية، وهو ما 
 فيما يأتي.

 األسري األمن: الكفاءة في الزواج في الشريعة اإلسالمية وضرورتها في تحقيق األولالمحور 

مفهوم الكفاءة: -1  
 الكفاءة في اللغة: -1-1

بمعنى نظيره ومساو له،  ؛تدل الكفاءة في اللغة: على المماثلة والمساواة، يقال: هذا كفء لذاك
 وكافأت فالناً مكافأة: إذا قابلته بمثل صنيعه لك.

 الكفاءة في اصطالح الفقهاء: -2 -1

 وتطلق في االصطالح الفقهي: على المماثلة بين الزوجين.

وقد اختلف المالكية في األوصاف التي تعتبر بها هذه الكفاءة، فذهب القاضي عبد الوهاب 
البغدادي: إلى أن الكفاءة بين الزوجين تتحقق بالدين والسالمة من العيوب، وعلى هذا القول اقتصر 



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 222 

ليل في مختصره. وذهب آخرون: إلى أن الكفاءة تتحقق بستة أوصاف هي: الدين، والنسب، خ
 . 1والصنعة، والحرية، وانتفاء العيب، واليسار

 وجمعها اإلمام القصار رحمه الله بغض النظر عما فيها من الخالف فقال:

 شرط الكفاءة ستة قد ح ررت     ينبيك عنها بيت شعر مف  رد

 ح رية      فقد العيوب وفي اليسار تردد نسب ودين صنعة

اشترطت شهادة الكفاءة في الزواج بالنسبة لألجانب فقط، وأضربت  فقد المغربية األسرةمدونة أما 
 أشارت إلى: 22عنها في غيره، بينما مدونة األحوال الشخصية الملغاة في فصلها 

 ولي.أن الكفاءة المشترطة في لزوم الزواج حق خاص بالمرأة وال-أ

 أن الكفاءة تراعى حين العقد ويرجع في تفسيرها إلى العرف. -ب

كما أشارت في الفصل الخامس عشر إلى أن التناسب العرفي في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة 
 .2وحدها

ا أما المعنى القانوني للكفاءة فيشير المفهوم إلى ما يتميز به الفرد من أهلية ومسؤولية تجاه أفعاله وم
. والذي يهمنا في هذا المحور هو الكفاءة بالمعنى 3يقوم به من أعمال قانونية أو مخالفة للقانون

 الفقهي.

:ومعاييرها الكفاءة في الشريعة اإلسالمية أهمية -2  
، وقد األسرةفي تثبيت الزواج، وتأمين مستقبل  الكفاءة، لما لها من مقاصد أهميةاتفق العلماء على 

 عايير، منها ما هو متفق عليه بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه.وضعوا لها عدة م

 :. المعايير المتفق عليها1 -2
                                                           

وأدلته دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء  (. مدونة األسرة في إطار المذهب المالكي 966  961  ص  9108  عبد الله بن الطاهر )1
 المذاهب األربعة مع مناقشة وترجيح دون تعصب لقول أو مذهب، كتاب الزواج.

والمالحظ أن ) مدونة األسرة بالمغرب في كتابها األول )الزواج( قد التزمت على العموم بمذهب اإلمام مالك ولم تخالفه إال في أربع 
 .61اءة في الزواج بالنسبة لألجانب فقط. راجع المادةعشرة مسألة، منها اشتراط الكف

 .966  961المرجع السابق ص  1

 (القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية، القاهرة:المركز القومي للترجمة. 611ص  9 م9101  عبد الستار إبراهيم ) 2
 .96  سورة النور اآلية: 3
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 واألخالق الكفاءة في التدين. 1 -1 -2

ويعد هذا المعيار من أهم المعايير التي نص عليها العلماء في الكفاءة، بناء على أن الزواج ما هو إال 
مقصد من مقاصد الشريعة في حفظ النسل واستمراره، وتربية النشء، واإلحصان والعفاف، والتراحم، 

كام الشريعة وهذه المقاصد ال تتحقق إال في ظل عالقة بين زوجين واعيين بها، وملتزمين بأح
ِإَذا »ومتخلقين بأخالقها، وقد نبه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث المشهور:

َنٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ   «. أَتَاُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه فَأَْنِكُحوُه، ِإالَّ تَ ْفَعُلوُه َتُكْن ِفت ْ

ت نظرنا إلى أن عدم االستجابة لطالب الزواج ممن يتوفر فيه الدين والخلق فهذا الحديث الشريف يلف
يؤدي إلى الفساد، ووصفه ب  "العريض" يدل على أنه شامل لمجموعة من المظاهر والصور الدالة على 

 المجتمعي. األمنالمفضي إلى انعدام  األسري األمنانعدام 

 يمكن أن يراعي القيم النبيلة واألخالق الرفيعة ونستشف من الحديث أيضا أن فاقد الدين والخلق ال
المتمثلة في المعاشرة بالمعروف في معاملة أهل بيته تنشئة ورعاية وتربية، إذ الدين واألخالق هي التي 

 كما تحدد لنا أيضا نظام التفاعالت التي ينبغي أن تحصل  األسرةتحدد لنا المنهج األمثل في بناء 
 بين أفرادها. وتسود

باإلضافة إلى عموم قوله تعالى: ﴿اْلَخِبيثَاُت لِْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيثُوَن لِْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبيَن هذا 
ا ِإال ، وعموم قوله تعالى: ﴿الزَّاِني ال يَ ْنِكُح ِإال زَانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة ال يَ ْنِكُحهَ 1َوالطَّيُِّبوَن لِلطَّيَِّباِت﴾

؛ إذ يفهم من هذه اآليات أن الكفاءة مهمة جدا، فالطّيبة ال 2زَاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحّرَِم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن﴾
 يصلح لها إال المكافئ لها في الطيبوبة، وهكذا، والعكس بالعكس.

 إسالم الزوج )بالنسبة للمرأة(.2 -1 -2

تصحيح الزواج في الشريعة اإلسالمية. خالفا للرجل؛ إذ وهذا المعيار خاص بالمرأة،وهو شرط في 
 ة.أبييجوز له الزواج بالكت

 :الحرية. 3 -1 -2

ذهب الفقهاء إلى اعتبارالكفاءةفي الحرية في الزواج بناء على أن رق المرء "ينقص من قدره وينقص من 
قيامه بواجب الزوجية، ألن لمالكه عليه حقوقًا قد تنازع حقوق الزوجية؛ فكان البد من اعتبار 

                                                           
 .1  سورة النور اآلية: 1
 (. الوالية على النفس.012زهرة، )ص  محمد أبو 2



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 229 

ي اآلباء .وقد بالغ البعضفراعى الحرية حتى ف2،فضال عن أن الرق يجلب عارًا لألسرة1الحرية"
 كما ذهب إلى ذلك األحناف..3واألجداد

 . المعايير المختلف فيها2 -2

أما المعايير المختلف فيها في الكفاءة فنجدها تنحصر في النسب والمال، واليسار والغنى والسالمة 
 من العيوب والحرفة. 

 :النسب.1 -2 -2

ليست معتبرة عند غيرهم، ألن أنها والعرب،  العتبارها عنداختار المذهب الحنفي الكفاءة في النسب 
العرب هم الذين يحتفظون بأنسابهم، وهم الذين يتفاخرون بها، وألن الكفاءة مبنية على العرف، 

 .4واعتبار الكفاءة في النسب عرف العرب

ودليلهم في ذلك ما روي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"قريش بعضهم أكفاء لبعض 
 .  5والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل"بطن ببطن، 

ياء، وال يزوجن إال من األولوحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ال يزوج النساء إال 
 .6األكفاء"

 المال: .2 -2 -2

، ألن العاجز عن تقديم الصداق والنفقة واعتبار الكفاءة في المال معناه القدرة على أداء المهر والنفقة
 ال يكون كفؤا.

                                                           
 (.011  نفسه، )ص 1
 (.081  نفسه، )ص2
 بتصرف(. 019  نفسه، )ص3
م(.الكفاءة في النكاح ومهن الصحابة رضي الله عنهم، حيث 9106ه  0812  وهو حديث ال يصح.انظرعبد الله بن حسين الموجان)4

إن الكفاءة شرط في صحة النكاح، أدلة ضعيفة لم يسلم منها دليل واحد، تتبع المؤلف أحاديث الكفاءة ليخلص إلى أن أدلة من قال: 
. وليقرر في خاتمة كتابه أن الكفاءة إنما هي في الدين 21-29وأما أدلة من قال أنها ليس بشرط فمتوافرة صحيحة إال النزر اليسير.ص 

مة زايد للقواعد الفقهية واألصولية. القاعدة من تحرير .انظر أيضا قاعدة الكفاءة معتبرة في باب النكاح في برنامج: معل081وحده.ص
 الحسين أحمد درويش.

   وهو أيضا حديث ال يصح.5
 (.الوالية على النفس.081  محمد أبو زهرة. )ص 6
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وقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الكفاءة في المال، بناء على أن المرأة لها طلب التفريق إذا تبين 
 .1إعسار الزوج

 .2ولما روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت:"إن أحساب أهل الدنيا بنيت على المال"

 اليسار والغنى: .3 -2 -2

ويقصد بها التكافؤ بين الزوجين في امتالك الثروة، "فذات الثروة الكبيرة أو من تكون من أسرة ذات 
 .3ها"أبيثروة كبيرة ال يكون كفئاً لها إال من تكون ثروته قريبة من ثروتها أو ثروة 

ن األمور الالزمة التي ال تنفك والراجح عدم اعتبارها، "ألن مال الله غاد ورائح، فليس الغنى أو الفقر م
 وألنه رزق من الله يخضع للبسط أحيانا وللقبض أحيانا أخرى ابتالء وامتحانا للعبد. ".4عن الشخص

 السالمة من العيوب: .4 -2 -2

  خاصة إذا رافقها عدم الرضا أو التدليس وهو مطلوب ومعقول، ألن العيوب تفسد الحياة الزوجية 
فكان ال بد من اعتبارها في المساواة بين الرجل والمرأة، وألن لها أن ياة   بإخفائها عن شريك الح

تطلب التفريق من أجلها إذا ظهرت، فيكون ألوليائها االعتراض على الزواج بسببها، ولو اختارت هي 
 ؛ ألن عار زواجها بغير الكفء يلحقهم.5الزواج

 :الحرفة.5 -2 -2

الزوجة ذلك ألن بعض الحرف  أبيبين الزوج و عة أو المهنة أو الصنالتقارب في الحرفة  ويقصد بها
 "تنزل بأصحابها عن مراتب أصحاب البيوتات في عرف الناس أو بعضهم.

وال شك أن اعتبار هذا النوع من الكفاءة أساسه العرف، إذ أن الناس ينفرون من الزواج ممن دونهم 
هو األساس في االعتبار فمنطقه يعتبر ذلك  حرفة، وخصوصاً إذا فحش الفارق بينهما، وإذا كان العرف

 النوع.

                                                           
 (.016  نفسه.)ص 1
 (.016  نفسه.)ص 2
 (.080  نفسه. )ص 3
 (.081  المرجع السابق. )ص4
 (.012 016  المرجع السابق. )ص5
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ومن لم يعتبر هذا النوع الحظ أن الحرف أوصاف غير الزمة، والزمان قلب، والله يعطي ويمنع وهو 
 .1على كل شي قدير"

أما اعتبار الكفاءة في النسب، فإنما هو أخذ بالعصبية الجاهلية، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه 
 وسلم.

يأخذ المذهب المالكي بالكفاءة في المال وال في الصناعة وال في الغنى، ألن هذه األمور عارضة،  ولم
وقد احتاط لحال من يتزوج، وهو غير قادر على اإلنفاق، بأن امرأته لها أن تطلب التفريق لعدم 

السالمة من اإلنفاق، سواء من عسرة أم كان عن امتناع مع قدرته، إنما الكفاءة عندهم في التقوى و 
العيوب. ولقد قال ابن القيم في هذا الرأي إنه روح الدين؛ ولم يذكر الكفاءة في اإلسالم؛ ألن اإلسالم 
ال يثبت بالنسب، وإنما يثبت بعمران القلب باإليمان، وحسبه اعتبار التقوى المنصوص عليها في قوله 

 .2تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾

والذي يميل الباحث إليه هو أن األصل في الكفاءة هو الدين والتقوى والحرية كما ذهب إلى ذلك 
 األسري األمنالسادة المالكية، وإذا خشي على هذا الزواج من عدم االستقرار واالستمرار وتحقيق 

ي الكفاءة روعي كل معيار يحقق ذلك ويثبته ويتماشى مع سنة البلد وعرفها. على اعتبار أن األصل ف
 العرف والعادة، ومعلوم "أن العادة محكمة" وأن "المعروف عرفا كالمشروط شرطا".

 األمنالمحور الثاني: الكفاءة في الزواج في الدراسات النفسية واالجتماعية وأهميتها في تحقيق 
 األسري

 مفاهيم -1

 الكفاءة في علم النفس:. 1 -1

 :ب  ()، القابلية(في علم النفسCapacity /Fr Capacitéتعرف الكفاءة  ) -

                                                           
 . 01الحجرات، اآلية    سورة1
 (.معجم علم النفس )إنكليزي   فرنسي   عربي(.بيروت:دار العلم للماليين.91، ص 0221 فاخر عاقل.)نونبر 2
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في إشارتها إلى اإلنجاز الممكن الكامن بداًل من اإلنجاز الفعلي.     Aptitudeمشابهة لالستعداد 
وهكذا فإن كفاءة الفرد في تعلم مهارة ما مثال قد تكون فطرية وقد تتوقف على التعلم السابق أو قد 

 .1ن كذلكتتوقف على مزيج من األمرين، وهي كثيرا ما تكو 

وبعبارة أخرى تعني الكفاءة:"قدرة الفرد على بذل الجهد والطاقة للتكيف النشط في معالجة 
المشكالت اليومية بكفاءة، وما يتطلبه ذلك من القيام ببعض التغييرات في السلوك الشخصي وتعديل 

 .2البيئة، وليس مجرد االكتفاء والتقبل السلبي والتعايش مع الظروف المعيشية"

 الكفاءة في علم االجتماع: .2 -1

تعرف الكفاءة عند علماء االجتماع ب :"القدرة على الفعل أو الفهم )قدرة معرفية( التي يمكن أن تظهر 
 في ممارسة ما سواء كانت عادية أو مهنية أو عالمة.

يستعمل مفهوم الكفاءة في بعض األحيان بشكل يتعارض مع مفهوم التأهيل، ألن مفهوم الكفاءة و 
يتحدد حسب الحاالت ويختلف من حالة إلى أخرى، وال يقوم بالضرورة على أي نوع من أنواع 

تتأسس الكفاءة اجتماعيا من خالل سلسلة أو الئحة من المهام )األفعال( التي و االعتراف الرسمي. 
 .3يمكن أن يقوم بها فرد ما )حصيلة الكفايات("

تقدير الشخص لذاته واحترامه لنفسه بسبب ما يلقاه من أما في علم النفس االجتماعي فتعني الكفاءة "
احترام خارجي وتقدير لمكانته. والمفهوم بهذا المعنى يشير إلى أحد مركبات صورة الذات التي تستند 

 .4عادة إلى تميز هذا الفرد وما لديه من مهارات وإنجازات"

 الكفاءة في العلوم اإلنسانية ومعاييرها أهمية -2

                                                           
(. القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية.)اإلشراف على الترجمة: عبد 611ص   9م 9101  جاري ر. فاندنبوس. ) 1

 كفافي( القاهرة: المركز القومي للترجمة. الستار إبراهيم، عالء الدين  
كلمة من أجل فهم وممارسة علم االجتماع، )ترجمة زكرياء   911( قاموس السوسيولوجيا 62، ص 9106 فريديريك لوبرون .) 2

فهوم الكفاءة، اإلبراهيمي، مراجعة وتقديم خديجة الزاهي(، الرباط:فضاء آدم للنشر والتوزيع. من ناحية أخرى، تجب اإلشارة إلى أن م
سمح في بعض استطالعات الرأي التي أنجزت حول مفهوم الكفاءة السياسية، )سمح( بالوعي بالتفاوت الموجود على مستوى فهم 

الرهانات والمشكالت السياسية، في نفس السياق وضع منظرو العدالة مختلف الكفايات العامة لألفراد، والتي تسمى باإلنجليزية كفايات 
Capabilities   (.61كهدف للسياسات التي تناضل من أجل الرفاه. نفسه )ص 

 (. القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية. القاهرة:المركز القومي للترجمة.611ص  9  عبد الستار إبراهيم. )م3
 
رة والمتوسطة لدى المراهقين ( تطور األفكار الالعقالنية، بمرحلتي المراهقة المبك 29 82ص 9108  حسن عبد الله الحميدي.)4

 .9الكويتيين. مجلة العلوم االجتماعية، 
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اهتم علماء النفس واالجتماع بالعالقات االجتماعية وما يصاحبها من حاالت نفسية عموما، وبالعالقة 
وقد نبه كثير منهم إلى  وما يقع بين األفراد والجماعات من تأثير وتأثر، ة خاصة،األسريالزوجية أو 

ستقرار واألمان، وتتحقق الكفاءة أو التكافؤ بين الزوجين من أجل تحقيق عالقة أسرية يطبعها اال أهمية
 ة.األسريفيها شروط الصحة النفسية 

في هذا السياق، وفي عالقته بموضوع هذا البحث نبه كثير من العلماء والباحثين إلى أن الكفاءة لها و 
 مجموعة من المحددات والمعايير، نذكر من بينها:

 الكفاءة العاطفية والنفسية: .1 -2

لنضج العاطفي والذكاء الوجداني وذلك بفهم نفسية شريك الحياة وتلبية إن الكفاءة العاطفية تنم عن ا
حاجياته فبالنسبة للمرأة البد أن تحصل من شريك حياتها على الحاجات النفسية اآلتية إلى حد 

 اإلشباع:

   االهتمام 
  والرعاية 
  والفهم 
  واالحترام 
  وية.األولوإعطاء 

 اته   إلى حد اإلشباع   على الحاجات النفسية اآلتية: وبالنسبة للرجل البد أن يحصل من شريكة حي

  الثقة 
  والقبول 
  والتقدير 
  واإلعجاب 
  والتشجيع 
 .واإلقرار 

والقاعدة هنا هي أنه ال ينبغي أن تفهم المرأة نفسية الرجل انطالقا من نفسيتها، وال أن يفهم الرجل 
 نفسية المرأة انطالقا من نفسيته.

 بين ثالثة مستويات: كما ينبغي التمييز أيضا
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والتي البد من التوافق  األسرةبين المبادئ والقيم العليا التي يمكن اعتبارها ثوابت وأسسا تنبني عليها 
التي ال يمكن التنازل عنها فهي بمثابة دستور منظم  األسرة، على اعتبار أنها من أولويات حولها

 .األسرةللعالقات داخل 

ابة الهوايات والميول والرغبات والتي ال يضر االختالف حولها؛ بل إن وبين االهتمامات التي هي بمث
إذا حسن إدارته. وال يمكن أن نطالب اآلخر  األسرةيصبح مصدر غناء وثراء داخل  التنوع فيها

وإال سيؤدي ذلك إلى محو شخصية اآلخر وذوبانها  فيه باالتفاق معنا فيما نميل إليه ونهتم به ونرغب
 و إلغاء ألعظم هبة وهبها الخالق سبحانه لنا وهي نعمة الحرية.في شخصيتنا، وه

ونميز أيضا بين األذواق التي تمثل االختيارات، والتي غالبا ما ال تناقش إال إذا خالفت قواعد الدين أو 
 األعراف والتقاليد والعادات الموافقة للشرع، أو القانون. 

ستيعاب، وبذلك نكون قد أسهمنا بقسط وافر في توفير وال يحصل ذلك إال بالفهم والتفهم والتقبل واال
 ، ثم إلى المجتمع كله.األسرةالذي يتعدى مداه إلى كل مكونات  األمنداخل أسرنا هذا  األمن

إلغاء كل أشكال التحكم والتسلط عند الرجل أو الرغبة في التملك عند  الكفاءة النفسيةوتقتضي 
على االستقاللية والتكافؤ. عالقة تبعد كل مظاهر االستعالء أو  المرأة والعمل على إيجاد عالقة قائمة

 على أساس الشراكة والتعاون والتشاور. وتبنيها التبعية

الكفاءة النفسية تقتضي أيضا ترشيد سقف التوقعات وأفق االنتظارات من شريك عالوة على ذلك، فإن 
متاع بصحة نفسية واتزان نفسي، حتى ال الحياة خاصة ومن الحياة الزوجية عموما، الذي ينتج عنه است

 يؤدي رفعها إلى الشعور باإلحباط وخيبة األمل.

أيضا بتنمية التفكير العقالني وذلك بتنمية  تحصل الكفاءة النفسيةهذا وتجدر اإلشارة أيضا، إلى أن 
طفي عبر التفاؤل وحسن الظن وتنمية الذكاء الوجداني المفضي إلى النضج العا أبيالتفكير اإليج

وضبطها  حسن إدارتهاوذلك ببالتحكم في االنفعاالت السلبية   وأهمها الغضب والعصبية الزائدة   
 .والتحكم فيها

وتفنيد األفكار الالعقالنية و"التي يقصد بها تفكير الفرد وفق نمط في التفكير يستخدم فيه الفرد 
ويتجلى هذا التفكير في شعور اإلنسان  عبارات مطلقة ال تتوافق مع الحقيقة الواقعية للذات واآلخرين،

بالقلق الزائد وميله للتعصب آلرائه الصارمة وتجنب المشكالت واالبتعاد عن المسؤولية والمجازفة 
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وهذه األفكار لها دور كبير في خلق المشاكل  1واسترضاء الناس وطلب التأييد والقبول منهم."
 ذاته واآلخرين. واالضطرابات للفرد انطالقا من طريقة تفاعله مع 

ال ينحصر مداه وال يقتصر أثره على العالقة الزوجية بل يمتد إلى العالقة  الكفاءة النفسية ثم إن أثر
هو السبيل الوحيد الذي يسهم في تنشئة اإلنسان السوي بتنمية الوالدية، لذا فتوفرها عند الزوجين يعد 

إعداد إنسان متوازن نفسيا وعاطفيا متوافق مع ة التي تسهم في أبيخصال الخير فيه وكل الصفات اإليج
 نفسه ومع اآلخرين، قادر على أداء مهامه في الحياة.

لتحقيق األمان النفسي عند الطفل البد من اعتماد أسلوب التربية بالحب الذي يراعى فيه وهكذا، ف
 األساليب التربوية اآلتية:

  أسلوب الرفق واللين 
 ةاجتناب الشدة والقسوة والمحاسب 
 البحث المستمر عن وسائل إلدخال البهجة والسرور على الطفل 
 االهتمام المستمر بالطفل وتفقده الدائم 
 2إزالة الهواجس لدى الطفل اتجاه الوالدين. 

 الكفاءة االجتماعية: .2 -2

ويقصد بها امتالك المهارات االجتماعية التي بواسطتها يستطيع الفرد تدبير التفاعالت والعالقات 
الثنائية سواء مع شريك الحياة أو مع األبناء أو األقارب أو األصهار...بفهم الشعور   الباعث   على 

يارات أو القرارات سلوك ما وإدراك القصد الدافع إليه، حتى تكون ردات الفعل واالستجابات واالخت
 المتخذة تنم عن ذكاء اجتماعي تراعي مآالت األمور بحلم وأناة.    

ة للطرفين، ضمن إطار التقدير أبيمع اآلخرين وتتحقق نتائج إيج أبي"وبهذا يتحقق التفاعل اإليج
 االجتماعي المتبادل.

م ونتائج اجتماعية تحظى وتقتضي الكفاءة االجتماعية تكامل التفكير والمشاعر والسلوك إلنجاز مها
بالتقدير في السياق الثقافي بما يحمله من قيم وتوجهات. إنها تمثل مهارة ممارسة الحياة التوافقية مع 

 .1اآلخرين ومع مختلف الوضعيات والسياقات والبيئات والمواقف"

                                                           
بتصرف( انظر الفصل السابع: التربية النفسية من كتاب: التربية من  021إلى ص  068. انظر من ص9102  مصطفى أبو سعد. )1

 منظور ومنهجية إسالمية. الكويت:اإلبداع الفكري.
 يف(  األسرة وصحتها النفسية. بيروت:المركز الثقافي العربي.بتصرف طف 098ص  9101  مصطفى حجازي.)2
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د إلى مرحلة وال تحصل الكفاءة االجتماعية إال عند توفر الكفاءة النفسية التي بواسطتها يصل الفر 
 التوافق الذاتي عندئذ يمكن له أن يصل إلى التوافق االجتماعي.

ة سواء منها الزوجية أو الوالدية أو غيرها األسريوتقوم الكفاءة االجتماعية بدور مهم في إنجاح العالقات 
من العالقات التي تتفرع عنها وتحصنها من االنحالل وتمنعها من التفكك في أفق التمتع بصحة 

 فسية جيدة.  ن

 أيضا ما يأتي:2وتشمل الكفاءة االجتماعية

 الكفاءة في السن: .1 -2 -2

ويات واالهتمامات، وتفادي التفاوت األولإذ ينبغي مراعاة التناسب في السن ليحصل التناسب في 
فيهما حتى ال يؤدي ذلك إلى التفاوت في الطموحات الناتجة عن اختالف الحاجات النفسية 

المرتبطة بكل عمر.يقول الدكتور مصطفى حجازي في هذا الصدد:"من المهم جدًا وجود والعاطفية 
حالة من التوازن العمري بين الزوجين، حتى ينموان معاً. وإاّل فقد تنشأ حاالت من التفاوت في 
الحاجات والمتطلبات والرؤى والتوجهات، من مثل ما يحدث بين زوج مسن وزوجة صغيرة السن. 

الزوج قد وصل مرحلة تبدأ حاجته فيها إلى االستقرار وتكمن نزواته، تكون الزوجة ما زالت  فبينما يكون
في مقتبل مرحلة الحيوية واالنفتاح على الدنيا، والحاجة إلى إرضاء حاجاتها العاطفية والجسدية. وبعد 

الربح والخسارة  مرحلة البدايات وتنازالتها وتحملها، أو فرحتها وجّدتها، تأتي مرحلة إعادة حسابات
من الطرفين معاً. وقد يبدو كل منهما في نظر اآلخر معوقاً لحياته أو عبئاً عليه نظراً لتفاوت المتطلبات 

 .3"واالحتياجات

                                                                                                                                                                      
( وهو ممارسة الزواج داخل Endogamy  وال نقصد بالكفاءة االجتماعية أن يصل إلى ما كان يدعى قديما ب تزاوج لحمي: )1

زواج أو للعالقات الشخصية مجموعة إثنية، أو وظيفة أو مجموعة اجتماعية محددة، ورفض اآلخرين على أساس أنهم غير مناسبين لل
 الحميمية األخرى.

(وهو الزواج بين أفراد، يشبه بعضهم بعضا. يمكن أن يشير أيضا إلى عادات Homogamyوال ما كان يسمى ب تكاثر متجانس: )
المصطلح للتعبير عن زواج اجتماعية لمجموعة معينة؛ فالناس المتشابهون دينيا وطبقيا وثقافيا يميلون إلى اللقاء معا اجتماعيا. وقد اقترح 

(: للتعبير عن الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين.غيردا ليرنر. Heterogamyيتم ضمن الجنس نفسه بينما استخدم مصطلح )
 .( نشأة النظام األبوي )ترجمة أسامة إسبر، مراجعة األب بولس وهبة( بيروت: المنظمة العربية.812  812.ص 9101)مارس 

.( الصحة النفسية منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة. بيروت: المركز الثقافي 096، ص 9101حجازي. )  مصطفى 2
 العربي.

   نفسه.3
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قد يفتح سجل صراع القوة والصراع على المكانة الذي يشكل ردود فعل واألخطر من هذا كله، أنه "
مستوى الحاجات ومتطلباتها. فسلطة الزوج األكبر سناً  لإلحباطات المختلفة الناتجة عن عدم تناغم

واألكثر اقتدارًا على الحياة، والتي كانت غير منازعة من قبل زوجة تابعة، قد يتسرب إليها الوهن 
تدريجياً، وصواًل إلى قلب األدوار، وقلب عالقات السلطة. يحدث ذلك تحديدًا حين تنطفئ العالقة 

ويشتعل النزاع المؤدي إلى الصراع حول .1ر والتفاعل والتجاوب والتالقي"العاطفية، وحين ينضب الحوا
 المواقع.

وقد ال يقتصر هذا التأثير على الزوجين فقط بل يتعدى ذلك إلى األبناء أيضا "حيث يصبح الزوج 
فتختل العالقات .2المسن غير متوفر عاطفياً وذهنياً، أو حتى صحياً بما يكفي للتفاعل النفسي النشط"

 وال تلبى الحاجات وال تشبع الرغبات.

 الكفاءة في المهنة:. 2 -2 -2

 . أو المهنة والصنعةأبالتناسب في الحرفة منهم وهو ما أشار إليه بعض الفقهاء وخاصة األحناف 

فال ينظر  األسري األمنإذ الكفاءة فيها أو التقارب يرفع الحرج بينهما ويسهم في التوافق المؤدي إلى 
اآلخر بانتقاص أو استعالء، وال يشعر طرف على أنه يقدم أكثر من اآلخر لألسرة   ماديا  أحدهما إلى

 أو معنويا   فيحس على أنه مستَغّل في العالقة رفقة شريك مستِغّل.

 الكفاءة في المستوى الثقافي والتعليمي:. 3 -2 -2

إلى الذات والوجود. كما يحدد نوع فالمستوى التعليمي يحدد من حيث المبدأ أفق الرؤية ونوعية النظرة 
 . 3االهتمامات والعالقات

هنا يحصل الشرخ والتفاوت المنذر و ويزداد التباين ويتفاقم كلما تجلى في أكثر من معيار ومحدد، 
 المجتمعي. األمنالمؤدي إلى غياب  األسري األمنبالتصدع الزواجي وغياب 

ثالثة األخيرة تشكل مقومات موضوعية إلمكانية وبحسب الدكتورة فاطمة الكتاني فإن المحددات ال
إقامة عالقة زوجية متوازنة وقابلة للحياة، حيث يجد كل من الزوجين مكانة معقولة، ال تكلفه أثماناً 

                                                           
 (.096، ص 9101  مصطفى حجازي.)1
   نفسه.2

دون أن تخسر  (.لعبة الحياة الزوجية دليلك النفسي نحو حياة زوجية تربح فيها نفسك981 -989ص  9100  فاطمة الكتاني.)3
 شريكك في العالقة.. إنها لعبة توازن. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط: دار األمان.
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معنوية ونفسية، أو حتى مادية باهظة. وإال فإن احتماالت بروز الصراع والتناقضات تكون هي الغالبة. 
 يوفر مقومات التوافق والتفاهم.فالتكافؤ الموضوعي هو الذي 

ذلك أن "الحياة الزوجية هي واقع ومعايشة يومية تحتاج إلى فهم الشريك واستيعاب فن التواصل معه، 
تحتاج إلى بذل الجهد من أجل بناء عالقة سليمة. فقصة الحب التي قد تكون قبل الزواج، غير كافية 

افؤ في جميع المستويات المادية واالجتماعية من أجل بناء عالقة زوجية سليمة، فال بد من التك
والثقافية، ومن أجل بناء بيت بكل ما يحتاجه من متطلبات مادية ومعنوية.حياتك بعد الزواج هي 

 .1استمرارية لحياتك قبل الزواج"

ثم إن الكفاءة االجتماعية ال ينحصر مداها وال يقتصر أثرها على العالقة الزوجية   مثلها مثل الكفاءة 
حري به أن الزوجين النفسية   بل يمتد أثرها إلى العالقة الوالدية بين اآلباء واألبناء، ولذا فإن توفرها عند 

 ساعدهما في التربية االجتماعية ألبنائهما من خالل مجموعة من العمليات أهمها:ي

 تعويد الطفل على اآلداب االجتماعية 
  عملية التكيف 
 عملية التطبيع االجتماعي 
 التآلف  عملية 
 أبيعملية التأثر والتأثير اإليج 

وذلك بهدف تنشئة الطفل حول معاني األخوة ومستلزماتها من التكافل االجتماعي وتنمية الشعور 
 .2بالمصلحة العامة

من مظاهر الكفاءة االجتماعية وتجلياتها في السلوكات والممارسات وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 
التي حددت الحقوق والواجبات بين  22المغربية في المادة  األسرةاالعتيادية ما أشارت إليه مدونة 

                                                           
بتصرف(انظر الفصل السادس: التربية االجتماعية من كتاب: التربية من  062إلى ص  068. انظر من ص 9102 مصطفى أبو سعد )1

 فكري.منظور ومنهجية إسالمية، الكويت:اإلبداع ال
 : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: 10  الم ادة 2

المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخالصهلآلخر بلزوم العفة وصيانة 
 .العرض والنسل

 .مصلحة األسرةالمعاشرة بالمعروف، وتبادل االحترام والمودة والرحمة والحفاظ على 
 .تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت واألطفال

 .التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون األسرة واألطفال وتنظيم النسل
 .حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف

 ( مدونة األسرة المغربية. الرباط: المطبعة الرسمية.9106انة العامة للحكومة )حق التوارث بينهما.األم
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أحدهما بشيء من الرفعة أو االستعالء على شريك حياته مما ينتج الزوجين بالتساوي حتى ال يشعر 
 .1ص المفضي إلى انعدام التكافؤعنه الشعور بالنق

 :خاتمة

 :األسري األمنوقد خصصتها للخالصات التي توصل إليها البحث مع اقتراح توصيات عملية لتحقيق 

 خالصات ونتائج البحث:

 الدين والتقوى. المعتبرة بين الزوجين  األصل في الكفاءة 

، ولهذا نجدهم قد اتفقوا الفقهاء هو العرف  إن أساس اعتبار ضابط الكفاءة المحدد لمعاييرها عند 
فيما نص الشرع عليه صراحة وهو اعتبار الكفاءة في الدين والتقوى والُخُلق، أما ما سوى ذلك فنجدهم 
قد اختلفوا فيه الختالف العادات واألعراف السائدة عند كل واحد منهم، فما هو معتبر عند أحدهم 

 قد ال يكون معتبرا عند اآلخر.

رهين بتوفر مجموعة من الشروط في الزوجين منها الكفاءة بمعناها العام، وتعد  األسري األمنتوفر   إن 
 ها.منالكفاءة ببعديها النفسي واالجتماعي ركنا أساسيا 

والذي يميل الباحث إليه هو أن األصل في الكفاءة هو الدين والتقوى والحرية كما ذهب إلى ذلك 
 األسري األمنلى هذا الزواج من عدم االستقرار واالستمرار وتحقيق السادة المالكية، وإذا خشي ع

روعي كل معيار يحقق ذلك ويثبته ويتماشى مع سنة البلد وعرفها. على اعتبار أن األصل في الكفاءة 
 العرف والعادة، ومعلوم "أن العادة محكمة" وأن "المعروف عرفا كالمشروط شرطا".  

 األمنوال يمكن أن تستمر إال بوجود  األسري األمنبتوفر أخالقيات    ال يمكن لألسرة أن تقوم إال
فبحصوله  ؛واألمان داخلها، وال يمكن أن تقوم بأدوارها ووظائفها إال به فهو نواتها وقطب رحاها

وتمامه تقوم لألسرة قائمتها وتستقر وتستمر وبغيابه تتفكك أوصالها وتنهدم عراها، إذ شر "أسرة" أسرة 
 ها.ال أمن في

  البد من توسيع معنى الكفاءة ليشمل إلى جانب ما تحدث عنه الفقهاء من معايير، معاني جديدة 
أشارت إليها العلوم اإلنسانية   سواء علم النفس أو علم االجتماع أو علم النفس االجتماعي   كي تحقق 

وللمجتمع ثانيا، وهي التي أشار الباحث إلى  أوالً واألمان ألفرادها  األمنأهم أهدافها وهو  األسرة

                                                           

 www.hrw.org، على الموقع اإللكتروني  9106تقرير هيومن رايت واتش،  1 

http://www.hrw.org/
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منظومة ثالثية األبعاد نفسية  األسرة، على اعتبار أن بعضها في الكفاءة النفسية والكفاءة االجتماعية
 واجتماعية وبيولوجية، وال يمكن النظر إليها من خالل بعد واحد وإهمال بقية األبعاد.

البد من معالجتها بالمنهج الشمولي العابر  األسرةقضايا    من الخالصات التي توصل إليها الباحث أن
 للتخصصات من أجل استيعاب أمثل وإدراك أقوم ألبعادها.

 أما التوصيات المقترحة فهي:

بلغات متعددة لإلجابة عن الفتاوى االجتماعية،  األسري األمن  إصدار مجلة دورية محكمة خاصة ب
 ختلفة متكاملة فيما بينها.ة بتخصصات ماألسريتقارب فيها النوازل 

 األسرةة ضمن شعب كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية، مع مقاربة قضايا األسري  إضافة شعبة الدراسات 
 مقاربة عابرة للتخصصات سواء عند التدريس أو البحث.

خبة من   إلزام المقبلين على الزواج بإجراء تكوين قبلي يهم العالقة الزواجية والوالدية يشرف عليه ن
ين والنفسيين وعلماء الشريعة وفقهاء القانون، يُمنح بعده لمن اجتاز التكوين بنجاح األسرياالستشاريين 

 ، تمكنه من توثيق العقد واإلشهاد عليه.األسرةرخصةالزواج وإنشاء 

لمعرفة   االستعانة بالبحوث الميدانية   باعتماد االستمارة والمقابلة ...واجتناب االنطباعات الشخصية 
من طالق وانفصال  األسري، والوقوف عن كثب على عوامل التفكك األسري األمنأسباب ومقومات 

 وغيره بشكل دوريعلى اعتبار أن المجتمع سريع التغير.

 المراجع

 القرآن الكريم  

 . الرباط: المطبعة الرسمية.المغربية األسرةمدونة ( 0222  األمانة العامة للحكومة )

)ترجمة د فايز الصياع( بيروت: المنظمة  علم االجتماع(.0222غدنز، بمساعدة كارين بيردسال )أكتوبر   أنتوني 
 العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

. )اإلشراف على الترجمة: عبد القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية(. 0222  جاري ر. فاندنبوس. )
 م، عالء الدين كفافي( القاهرة: المركز القومي للترجمة. الستار إبراهي

قة المبكرة والمتوسطة لدى المرأةتطور األفكار الالعقالنية، بمرحلتي ( 0222  حسن عبد الله الحميدي. )
 .0. مجلة العلوم االجتماعية، الكويتيين المراهقين
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وأدلته دراسة تأصيلية مقارنة على ضوء  لمالكيفي إطار المذهب ا األسرةمدونة (. 0222  عبد الله بن الطاهر )
 المذاهب األربعة مع مناقشة وترجيح دون تعصب لقول أو مذهب، كتاب الزواج.

: جدة.الكفاءة في النكاح ومهن الصحابة رضي الله عنهمم(. 0222ه  2221  عبد الله بن حسين الموجان )
 مركز الكون.

 . عمان: مكتبة الرسالة الحديثة.في اإلسالم األسرةنظام (. 0220  عقلة محمد )

)ترجمة أسامة إسبر، مراجعة األب بولس وهبة( بيروت: المنظمة  نشأة النظام األبوي( 0222  غيرداليرنر. )مارس 
 العربية.

 )إنكليزي   فرنسي   عربي(. بيروت: دار العلم للماليين. معجم علم النفس( .2912  فاخر عاقل. ) نونبر 

دليلك النفسي نحو حياة زوجية تربح فيها نفسك دون أن تخسر  لعبة الحياة الزوجية( 0222الكتاني. )   فاطمة
 شريكك في العالقة.. إنها لعبة توازن. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط: دار األمان.

علم االجتماع.)ترجمة زكرياء  كلمة من أجل فهم وممارسة  022، قاموس السوسيولوجيا( 0222  فريديريك لوبرون )
 اإلبراهيمي، مراجعة وتقديم خديجة الزاهي( المغرب: فضاء آدم للنشر والتوزيع.

 .الوالية على النفس  محمد أبو زهرة. 

كشف المصطلحات الفقهية من خالل مختصر خليلبن إسحاق م(.  0222ه    2222  محمد المصلح )
 لماء، دار األمان للنشر والتوزيع.. الرباط: الرابطة المحمدية للعالمالكي

 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي.التيسير في أحاديث التفسير( 2912  محمد المكي الناصري )

 ، الكويت: اإلبداع الفكري.التربية من منظور ومنهجية إسالمية( 0221  مصطفى أبو سعد )

   مصطفى حجازي:

 و في البيت والمدرسة. بيروت: المركز الثقافي العربي.منظور دينامي تكاملي للنم الصحة النفسية( 0222)

 . بيروت: المركز الثقافي العربي.وصحتها النفسية األسرة( 0222) 

 .معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية. الحسين أحمد درويش، قاعدة الكفاءة معتبرة في باب النكاح في برنامج: 
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 األسري األمنالمواجهة التشريعية للجرائم الماسة ب

 خديجة لحلود. 
 الجزائر/  بشار -جامعة طاهري محمد 

 
 الملخص:

إلى تحديد المواجهة  األسري األمنيهدف موضوع المواجهة التشريعية للجرائم الماسة ب
الموضوعية و المواجهة اإلجرائية لهذا النوع من الجرائم و ذلك في  ظل التشريع الجزائري، بحيث 

الجزائرية، و التي  األسرةترتب عن المواجهة الموضوعية تحديد كل الجرائم التي تمس أمن و استقرار 
عنوي، و سواء كانت هذا او ذلك يمكن تقسيمها إلى جرائم ذات طابع مادي و جرائم ذات طابع م

المتضمن قانون العقوبات الجزائري مثل جرائم القتل  66/016فمنها ما تم تضمينه بموجب األمر 
و جرائم اإلهمال العائلي، و منها ما تم استحداثه  األسرةو جرائم الضرب و الجرح داخل  األسرةداخل 

متمثلة في جريمة اعتداء احد الزوجين على المعدل لهذا األخير و ال 01/02بموجب  القانون رقم 
 اآلخر و جريمتي العنف النفسي     و العنف الجنسي.

فيبها تحديد اآلليات القانونية للحد من  األسري األمنأما المواجهة اإلجرائية للجرائم الماسة ب
ائية و الوساطة العائلية  هذا النوع من الجرائم و المتمثلة في المتابعة الجزائية كآلية أصلية و الوساطة الجز 

 كآليتين بديلتين للمتابعة الجزائية.
بحيث تقوم المتابعة الجزائية على مجموعة من اإلجراءات القانونية بداية من تحريك الدعوى 
العمومية إلى غاية صدور الحكم باإلدانة أو بالبراءة، إال أن إعمال هذا اإلجراء في مجال الجرائم 

يتميز بمجموعة من الخصائص و المتمثلة في الشكوى كقيد على حرية النيابة  األسري األمنالماسة ب
 ، صفح الضحية للحد من المتابعة الجزائية و سرية المحاكمات.ةالعامة في تحريك الدعوى العمومي

أما الوساطة الجزائية فتتجسد في صورة اتفاق بين أطراف النزاع و وكيل الجمهورية قبل تحريك 
، إال أنه ال يمكن تطبيقها في جميع الجرائم األسرةية يهدف إلى الحفاظ على كرامة الدعوى العموم

و إنما في البعض منها ألن المشرع الجزائري حدد مجاالتها على سبيل  األسري األمنالماسة ب
 الحصر.

و  األسريفي حين تعتبر الوساطة العائلية اجراء قانونيا وقائي خاص بالجرائم الماسة بالمأمن 
لتي يكون فيها الشخص المسن طرفا فيها يهدف إلى تجنب اللجوء إلى الجهات القضائية للفصل ا

 فيها، ألن المشرع الجزائري خصصها بهذه الفئة من األشخاص.
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 المقدمة:

إن بناء أي مجتمع و تدعيم وحدته و تنظيم سلوك أفراده بما يتالءم مع األدوار االجتماعية 
، األسرةالمحددة، يعتمد أساسا على الوحدة البنائية و األساسية التي ينشأ من خاللها و المتمثلة في 

أمر تنظيم ى التي تطورت لتشكل من بعد المجتمعات الحديثة ، األمر الذي يجعل األولفهي الخلية 
ويات التي قامت بها سائر األولمقتضياتها و تقنين أحكامها و تقوية مؤسساتها  و تعزيز مكوناتها من 

 المجتمعات.
و حتى تقوم هذه األخيرة بالدور المنوط بها البد من حمايتها من أي اعتداء على حياة 

و ذلك تحت غطاء ما يسمى  و االطمئنان رأفرادها أو حتى ممتلكاتها مع ضرورة شعورهم باالستقرا
 و ممتلكاتها. األسرة، و الذي ال يتحقق إال من خالل المحافظة على حياة أفراد األسري األمنب

و من أجل تفعيل ذلك فقد اتجهت معظم الشرائع السماوية بما فيها الشريعة اإلسالمية إلى 
العربية مثل التشريع التونسي و رسم أدق الجزئيات      و التفاصيل، كما ذهبت العديد من التشريعات 

كل األفعال التشريع المصري و التشريع المغربي إلى  وضع العديد من النصوص القانونية بهدف تجريم  
 .وتعرضها للتفكك واالنحالل األسرةالتي من شأنها أن تمس بحرمة 

بصفة عامة أما عن المشرع الجزائري، فبالرغم من تجريمه ألفعال القتل و الضرب و اإلعتداء  
و التي كشفت عنها  األسري األمنفي قانون العقوبات الجزائري و بالرغم من كثرة القضايا الماسة ب

 9106حالة عنف أسري، كما كشفت آخر دراسة أجريت لسنة  %11الشرطة الجزائرية بأكثر من 
عاما  68و  02بين من النساء الجزائريات %258و قضايا المرأة أن  األسرةلوزارة التضامن الوطني و 

، فإنه لم يحقق حماية تامة ألفراد  1ذات الطابع الجسدي األسري األمنيتعرضن للجرائم الماسة ب
لنفس القواعد العامة التي تنظم جرائم القتل و  األسري األمنو ذلك لخضوع الجرائم الماسة ب األسرة

ون العقوبات الجزائري  و القانون المعدل لقان 01/02الضرب و الجرح، إال أنه بعد إصداره للقانون 
المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، فإنه قد تدارك الوضع من خالل  01/19رقم 

، و وضعه لمجموعة من اآلليات القانونية التي األسري األمنتجريمه لبعض أشكال الجرائم الماسة ب
 تهدف إلى مكافحة هذا النوع من الجرائم.

 :اآلتيةاإلشكالية أجل معالجة هذا الموضوع، نطرح و عليه من 
ضمانة   األسري األمنإلى أي مدى يمكن أن تحقق المواجهة التشريعية الجزائرية لألفعال الماسة ب

 الجزائرية؟ األسرةكافية الستقرار و أمن 
                                                           

بسبب الزنا، و جريمة قتل األم لطفلها حديث تتمثل جرائم القتل داخل األسرة في: قتل الفروع لألصول وجريمة قتل أحد الزوجين  1
 الوالدة، و جريمة اإلجهاض.
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و من أجل اإلجابة على هذه اإلشكالية نثير مجموعة من الفرضيات أهمها كفاية القواعد 
في قانون العقوبات الجزائري مع كفاية اآلليات  األسري األمنالقانونية المنظمة للجرائم الماسة ب

القانونية المقررة لمكافحتها في  قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، و ذلك باتباع المنهج الوصفي 
 التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذا النوع من الجرائم.

  األسري األمن: المعالجة الموضوعية للجرائم الماسة باألولالمبحث 
إلى تحديد كل الجرائم التي تهدد  األسري األمنتهدف المعالجة الموضوعية للجرائم الماسة ب
ذات الطابع المادي و جرائم ماسة  األسري األمنهذا األخير، و التي يمكن تقسيمها إلى جرائم ماسة ب

الطابع المعنوي، و سواء كانت هذا أو ذلك فمنها ما هو منصوص عليه في األمر  ذات األسري األمنب
( و منها ما هو مستحدث األولالمتضمن قانون العقوبات الجزائري ) المطلب  66/016رقم 

 المعدل لهذا األخير ) المطلب الثاني(. 01/02بموجب القانون 
المتضمن قانون  66/156في األمر : الجرائم الكالسيكية المنصوص عليها األولالمطلب 

 العقوبات الجزائري
و المنصوص عليها في األمر رقم  األسري األمنكثيرة هي الجرائم الكالسيكية الماسة ب

ى لها في األولالمتضمن قانون العقوبات الجزائري، بحيث تتخذ ثالثة صور، فتتمثل الصورة  66/016
نية فتتمثل في جرائم الضرب و الجرج و التعدي داخل ، أما الصورة الثا1األسرةجرائم القتل داخل 

إال أنه سيتم التعرض لنوع واحد    3، في حين تتجسد الصورة الثالثة في جرائم اإلهمال العائلي 2األسرة
 من الجرائم في كل الصور الثالثة السابقة.

 جريمة قتل الفروع لألصول :األولالفرع 
قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب األمر رقم من  912نصت على هذه الجريمة المادة 

و ذلك بقولها:" قتل األصول هو إزهاق روح األب أو األم أو أي من األصول الشرعيين"،  66/016
و التي ألزمت أن يصدر السلوك اإلجرامي المؤدي إلى ازهاق روح األب أو األم أو أحد األصول 

إبنا أو حفيدا شريطة أن يكون عالما بأن الذي زهق روحه  الشرعيين، من الفرع سواء كان هذا األخير

                                                           
تتمثل جرائم الضرب و الجرح داخل األسرة في : جريمة اعتداء الفروع على األصول و جريمة اعتداء األصول على الفروع و جريمة ترك  1

 إعطاء مواد ضارة بين الزوجين دون قصد احداث الوفاة.األطفال و تعريضهم للخطر و جريمة اعتداء أحد الزوجين على اآلخر، جريمة 
 تتمثل جرائم اإلهمال العائلي: ترك مقر األسرة، إهمال الزوجة، إهمال األوالد، عدم الوفاء بااللتزامات العائلية. 2

انون الخاص، كلية الحقوق و منصوري المبروك، الجرائم الماسة باألسرة في القوانين المغاربية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الق 3
 .01، ص 9101/9108العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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هو أصل من أصوله، بمعنى يجب أن تكون الوقائع اإلجرامية و صلة القرابة واضحتين لذى الجاني قبل 
 .1إتيانه فعل القتل

فإذا ما تمت هذه الجريمة بعناصرها السابقة، عوقب الجاني بأشد عقوبة سالبة للحق في 
من قانون العقوبات الجزائري، باإلضافة  960عدام      و ذلك حسب نص المادة الحياة و هي اإل

من نفس القانون ) ال عذر إطالقا  لمن  929إلى عدم إستفادته من الظروف المخففة بنص  المادة 
يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله(، ، كما أنه يمكن أن تطبق على الجاني العقوبة المادية ذات الطبيعة 

 األسرةمن قانون  011بية و التي أقرتها الشريعة اإلسالمية بداية  ثم المشرع الجزائري في المادة السل
الجزائري و المتمثلة في حرمانه من حقه في الميراث و حرمانه من نصيبه في التركة، و التي في رأينا 

 دام.يمكن االستغناء عنها ألنه قرر أشد العقوبات النافية للحق في الحياة و اإلع
 جريمة ترك األطفال و تعريضهم للخطر .الفرع الثاني: 

يشترط القانون لقيام هذه الصورة توافر الركن المادي و الركن المعنوي، بحيث يتكون الركن  
و يتمثل في نقل الطفل من مكان آمن و الذهاب به إلى مكان آخر  األولالعنصر المادي من عنصرين 

مما يعرضه للخطر، و يكفي إثبات نقل الطفل دون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان عليها 
أن يكون الطفل أو  فيتمثل فيالعنصر الثاني ، أما 2الطفل  و ال عن الوسيلة التي تم نقله بواسطتها

، 3حماية نفسه بنفسه و ذلك بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدية أو عقليةاإلبن غير قادر على 
 .4د الجنائي صالق المعنوي في  الركنفي يحث يتمثل  

  أما عن العقوبة المقررة لها فيمكن ان نميز بين حالتين:
هو المكان الذي ال يوجد فيه الناس و ال يطرقونه عادة و ال  ترك طفل في مكان خال :/ 0

يتوقع أن يؤمنه األفراد إال نادرا و هي الحالة التي يحتمل معها هالك الطفل دون أن يعثر عليه أو يقدم 
 له المساعدة.

بالحبس من سنة إلى من قانون العقوبات الجزائري  101و يعاقب على الفعل طبقا للمادة  
لمدة  يو تشدد العقوبة إذا نشأ عن الترك و التعريض للخطر مرض و عجز كل       تثالث سنوا

                                                           

عدنان محمد الوقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف االسري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، قسم القانون  1 
 .81، ص 9109الجنائي، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

، 9111ر للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ، دار النش01، الطبعة 0أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، الجزء  2 
 . 81ص 

 .91، ص 0220محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  3 
 
لحسن بن شيخ، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد األشخاص، جرائم ضد األموال، دار هومة للطباعة والنشر،  4 

 .81، ص 9116بوزريعة، الجزائر، 



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 202 

إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة  فإن و  ، سنوات 1إلى  9يوما و عقوبتها الحبس من  91تتجاوز 
إذا توفي الطفل  و ،سنوات 01 إلى  1الوصف يتغير و تصبح جناية يعاقب عليها بالسجن من 

 سنة .   91إلى01بة إلى السجن من فتضاعف العقو 
أما إذا كان الجاني أحد األصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع 

ي لمدة تتجاوز لنشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كيسنوات إذا لم  1إلى  9من العقوبة 
أما  ،سنوات 01 إلى1العقوبة السجن من يوم فتكون  91أما إذا تجاوزت مدة العجز عن ، يوما  91

و السجن  سنة  91إلى01إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فتضاعف العقوبة إلى السجن من 
 المؤبد إذا توفي الطفل .

هو الفعل المنصوص عليه و المعاقب عليه بالمادة  و  :ترك طفل في مكان غير خال /9
وإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز   أشهر إلى سنة  1و التي تقرر الحبس من  106

أما إذا ترتب عن الترك عاهة ، أشهر إلى سنتين  6يوما فتضاعف العقوبة إلى 91كلى لمدة تتجاوز 
  جريمة القتل.سنوات أما إذا توفي الطفل يعاقب بعقوبة  1إلى  9 من مستديمة فالحبس 

ة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع أما ا ذا كان الجاني أحد األصول أو من له سلط
أشهر إلى سنتين إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة  6العقوبة إلى 

 1 إلى 9يوم فتكون العقوبة الحبس  من  91ما إذا تجاوزت مدة العجز عن ، أيوما 91تتجاوز 
 .سنة 91ى إل 01سنوات إذا توفي الطفل فيعاقب الجاني بالسجن من 

 األسرةالفرع الثالث: جريمة ترك مقر 
إذا الهدف الرئيس من الزواج هو بناء أسرة تقوم على أسس المودة و الرحمة و المعاشرة 
بالمعروف و تستند على التكافل و الترابط االجتماعي، فإن إخالل أحد الزوجين بااللتزامات المادية و 

المادة  المعاقب عليها بموجب األسرةاألدبية المترتبة عليها بدون سبب جدي، يشكل جريمة ترك مقر 
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه:" أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة  111/0

( و يتخلى عن كافة إلتزاماته المادية و األدبية المترتبة على السلطة األبوية أو الوصاية 9تتجاوز شهرين )
ور جرائم اإلهمال العائلي البد من توافر كصورة من ص  األسرةالقانونية......."، و لقيام جريمة ترك مقر 

 :اآلتيةالركن المادي و المعنوي معا، بحيث يتوافر الركن المادي بتوافر العناصر األربعة 
  لمدة تتجاوز شهرين األسرةترك مقر 

و هو المكان الذي يقيم فيه الزوجين  األسرةيقتضي هذا الشرط اإلبتعاد الجسدي عن مقر 
ث إذا ظل الزوجان بعد زواجهما يعيشان كل في بيت أهله، فهنا ال تقوم جريمة دهما معا، بحيأوالً و 

، كما يجب أن بكون هذا الترك لمدة أكثر من شهرين، و التي يتم حسابها من تاريخ األسرةترك مقر 
ترك مقر الزوجية إلى غاية تقديم الشكوى، بحث يقع عبء إثبات هذه المدة على عاتق الزوجة، غير أنه 
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انقطعت مدة الشهرين بعودة الزوج لبيت الزوجية بنية صادقة و رغبة منه في استئناف الحياة الزوجية، إذا 
 .1يبقى لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير ما إذا كان الرجوع فعليا أو مؤقتا

  دأوالا وجود ولد أو عدة 
د شرعيين أوالً تشترط هذه الجريمة وجود رابطة األبوة أو األمومة الناتجة عن وجود ولد أو عدة 

بقولها السلطة  111/0و أصلين يعود مصدرها إلى زواج شرعي و قانوني، و هو ما أكدته المادة 
 86ار أن المادة األبوية أو الوصاية القانونية، بحيث يتثنى من تطبيق هذه المادة الولد المتبني على اعتب

 006الجزائري منعت التبني شرعا و قانونا     و أيضا الولد المكفول، ألن المادة  األسرةمن قانون 
من نفس القانون السالف الذكر عرفت الكفالة بأنها التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و 

 تربية و رعاية األب إلبنه.
 عائليةعدم القيام باإللتزامات ال 

د معا، بحيث تقوم جريمة األوالً تقع اإللتزامات العائلية على عاتق أحد الزوجين إتجاه اآلخر و 
اإلهمال في حق األب نتيجة تخليه عن االلتزامات المفروضة على عاتقه و التي يمكن أن تكون مادية  

سنة   02محددة ب ، فهي واجبة على األب بالنسبة للذكور إلى غاية بلوغه سن الرشد ال2كالنفقة
من القانون المدني الجزائري        و اإلناث إلى غاية الدخول بها، و  81كاملة حسب المادة 

من  61للدراسة، و هذا ما نصت عليه المادة  أوالً تستمر إذا كان الولد عاجزا آلفة عقلية أو بدنية أو مز 
ثلة في رعاية الولد و تعليمه و القيام الجزائري، و يمكن أن تكون اإللتزامات أدبية متم األسرةقانون 

ه و السهر على حمايته، و حفظه صحة و خلقا، و ذلك وفقا لما نصت عليه أبيبتربيته على دين 
 الجزائري. األسرةمن قانون  61المادة 

و تقوم جريمة اإلهمال في حق األم و ذلك لعدم قيامها باإللتزامات القانونية المفروضة عليها 
ب باعتبارها صاحبة الوصاية القانونية، أما إذا إنتهت العالقة الزوجية بسبب الطالق أو بعد وفاة األ

التطليق أو الخلع و كان األب حيا فهنا تنتقل االلتزامات إلى األم الحاضنة، و في هذه الحالة تنقضي 
يمكن  سنة كاملة، و 02سنوات و بلوغ األنثى سن الزواج المحدد ب  01التزاماتها ببلوغ الذكر 

 بالنسبة للذكر إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية. 06للقاضي أن يمدد الحضانة إلى 
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من قانون  111/0حسب المادة  األسرةأما عن الركن المعنوي فتقتضي جنحة ترك مقر 
العقوبات الجزائري ضرورة وجود إرادة قطع الصلة بالوسط العائلي و التخلي عن اإللتزامات المادية و 

دبية الناتجة عن السلطة االبوية أو الوصاية القانونية، و بإرادة ال تقبل التأويل مع نية مغادرة بيت األ
الزوجية، إال أنه يمكن أن تقع أسباب مبررة تمنع قيام هذا النوع من جرائم تتمثل في وجود ظروف 

جب الخدمة الوطنية، عائلية أو مهنية أو صحية ترغم صاحبها على مغادرة بيت الزوجية كالقيام بوا
السفر للبحث عن عمل أو لتحصيل العلم، فإذا توافرت إحدى هذه األسباب و كان السبب جديا       

 .1فهنا وجب إثباته من أجل اإلستفاذة منه األسرةو شرعيا ليس فيه أي قصد اإلضرار بأفراد 
عوقب بعقوبة أصلية و أخرى تكميلية، فالعقوبة  األسرةفإذا ما توبع الجاني بجريمة ترك مقر 

و  01/02من قانون العقوبات الجزائري المعدلة بموجب القانون  111األصلية نصت عليها المادة 
دج،  9115111دج إلى  115111( و بالغرامة من 9اشهر إلى سنتين ) 6المتمثلة في الحبس من 

ديل بالحبس من شهرين إلى سنة و بالغرامة من مع العلم أنه هذه العقوبة كانت محددة قبل التع
دج، ما يالحظ على المشرع الجزائري في هذه الحالة أنه زاد من  0115111دج إلى  915111

 الحد األدنى و الحد األقصى للعقوبة كما رفع من مبلغ الغرامة المالية.
لة في العقوبات من نفس القانون متمث 08أما العقوبات التكميلية فهي كما حددتها المادة 

 مكرر و التي حددتها بما يلي: 2المنصوص عليها في المادة 
 العزل أو اإلقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها عالقة بالجريمة 
 الحرمان من حق االنتخاب أو الترشح و من حمل أي وسام 
 أو شاهدا  عدم األهلية أن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد

 أمام القضاء إال على بيل االستدالل.
  الحرمان من حق حمل األسلحة و في التدريس، و في إدارة مدرسة أو الخدمة في

 مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
 عدم االهلية ألن يكون وصيا أو قيما و سقوط حقوق الوالية كلها او بعضها 

 
 المعدل لقانون العقوبات الجزائري 15/19المستحدثة بموجب القانون المطلب الثاني: الجرائم 

المعدل لقانون  01/02و المستحدثة بموجب القانون  األسري األمنمن الجرائم الماسة ب
العقوبات الجزائري منها ما يأخذ صورة مادية متمثلة في جريمة إعتداء أحد الزوجين على اآلخر، و 

 تمثلة في جريمة العنف النفسي و جريمة العنف الجنسي.منها ما يأخذ صورة معنوية م
                                                           

 .66محمد شنة، نفس المرجع، ص  1 
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 : جريمة اعتداء أحد الزوجين على اآلخراألولالفرع 
المعدل  9101ديسمبر  11المؤرخ في  01/02تم تجريم هذا الفعل بموجب القانون رقم 

أحد مكرر، و التي تنص على أنه:" كل من  966لقانون العقوبات الجزائري، و ذلك في نص المادة 
 أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب".

الزوجين، حيث يستوي أن تكون  أحدضح من خالل هذه الفقرة أن محل هذه الجريمة هو وا        
الجريمة مرتكبة من الزوجة ضد زوجها أو من الزوج ضد زوجته، ولو أن الحالة األخيرة هي األكثر 

ن تكون العالقة الزوجية قائمة، أي أن تكون ثابتة حدوثا في مجتمعنا، فلقيام هذه الجريمة يجب أ
مكرر إذا كان العقد عرفيا، بل تطبق عليه القواعد  966بعقد رسمي، فال يمكن تطبيق نص المادة 

 .من قانون العقوبات 968العامة الواردة بنص المادة 
ن اجتماع الزوج تنص المادة السابقة الذكر في فقرتها الثانية على قيام الجريمة بغض النظر ع  

وحفاظا على استمرار  ،العالقة الزوجية فقط تثبتوالزوجة تحت سقف مسكن واحد، فالمهم أن 
، فإن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية شريطة أن ال يسبب األسرةالعالقة الزوجية وتماسك 

ماله أو فقد بصر الضرب والجرح عاهة مستديمة كفقدان أو بتر احد األعضاء أو الحرمان من استع
 . إحدى العينين أو أن يؤدي هذا الضرب والجرح إلى الوفاة

ويالحظ أن المشرع الجزائري استثنى حالة العاهة المستديمة من وقف المتابعة الجزائية ووضع 
حدا لها، إال أنه يبدو من األجدر تفادي ذكر صور العاهة المستديمة ما دام أنه أنهى تلك الحالة 

وامتدت يد المشرع لتطال الزوج حتى بعد ثبوت انفصال الزوجين عن  ،عاهة مستديمة أخرىأية  بعبارة
 .بعضهما رسميا شريطة إثبات أن أعمال العنف ناجمة عن العالقة الزوجية السابقة

واستبعد المشرع الجزائري استفادة الزوج من ظروف التخفيف إذا ارتكبت أعمال العنف على 
ويبدو ، ت معاقة، أو ارتكبت تحت تهديد السالح أو بحضور أبنائها القصرالزوجة وهي حامل أو كان

حد األبناء أأن المشرع قد أورد حالة حضور األبناء القصر للزوجين، وكان عليه أن يكتفي بعبارة 
 .القصر

ويتجسد الركن المعنوي في الجريمة في صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة،  
تتجه إرادة الجاني على فعل الضرب والجرح والتي ينتج عن أضرار حتى ولو كانت غير فيكفي أن 

 .1متوقعة، فإن الجريمة تعتبر قائمة، حيث يعتبر الزوج مسؤوال جزائيا عن تلك األضرار
أحد عقوبة العنف الجسدي على  01/02مكرر من القانون رقم  966المادة  تحدد كما

سنوات إذا كان العجز الناجم عن  11سنة إلى  10، حيث قرر المشرع عقوبة الحبس من الزوجين
                                                           

قانون العقوبات الجزائري، المتضمن تعديل  02-01عبد الله زهام، حماية الزوجة من عنف الزوج، دراسة على ضوء القانون رقم  1 
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يوما أما إذا تجاوز هذه المدة فتشدد العقوبة لتصبح الحبس  01الضرب والجرح العمدي ال يتجاوز 
 .سنوات 11سنة إلى  19من 

لسجن المؤقت من وإذا أدى الضرب والجرح إلى عاهة مستديمة، فترتفع العقوبة لتصبح ا      
أما إذا أدى العنف  ،سنة، حيث يتغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية 91سنوات إلى  01

وإذا كان المشرع قد جعل من   ،الجسدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، فتكون العقوبة السجن المؤبد
د العنف الجسدي إلى صفح الضحية من األسباب التي تؤدي إلى وضع حدا للمتابعة الجزائية إذا لم يؤ 

 01إلى  11عاهة مستديمة، فإن ذلك الصفح يخفض من العقوبة، لتصبح السجن المؤقت من 
 .سنة 91إلى  01سنوات عوضا عن السجن المؤقت من 

 الفرع الثاني: جريمة العنف النفسي 
من جرائم العنف النفسي بداية نصوصا خاصة بها في  األسرةلم يضع المشرع الجزائري حماية 

قانون العقوبات، ألنها كانت تخضع للقواعد العامة التي تحكم جرائم السب و القذف المنصوص 
المعدل لقانون العقوبات  01/02، إال أنه بالرجوع إلى القانون 922إلى  926عليها في المواد من 

شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو العنف النفس  الجزائري، فإننا نجد نصا خاصا يجرم كل
كل من ارتكب ضد …يعاقب"  :بقولهاو ذلك  0مكرر 966المادة المرتكب بين الزوجين تمثل في 

زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في 
 . "بدنية أو النفسيةحالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سالمتها ال

 أحد الزوجينالعنف النفسي بطرق متعددة ويؤثر على معنويات  تشترط المادة السابقة أن يتم
 02-01من القانون  10مكرر  966 وما يالحظ من خالل نص المادةة أحدهما، ويحط من كرام

سي، حيث  أن المشرع الجزائري أورد عدة مصطلحات كالتعدي، العنف اللفظي وكذلك العنف النف
كان من األجدر االقتصار على مصطلح العنف النفسي الذي يتضمن العنف اللفظي، فكل شكل من 

ا ما وتؤثر على نفسيتهممعنوياته وأحد الزوجين      أشكال االعتداء التي تؤدي إلى الحط من كرامة 
 . 1يدخل ضمن مصطلح العنف النفسي

سواء كانا يقيما أو ال إثبات العالقة الزوجية بعقد رسمي النفسي ويكفي لقيام جريمة العنف 
ال تنتفي حتى ولو انفصل الزوجين رسميا كحدوث الطالق  ، كما أن الجريمةفي نفس مسكن الضحية

، كما جعل 2بينهما شريطة إثبات أن جريمة العنف النفسي قامت بسبب العالقة الزوجية السابقة
، و ذلك ما أكدته الفقرة الثانية ي تضع حدا للمتابعة الجزائيةالمشرع صفح الضحية من األسباب الت
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من القانون السابق الذكر، و ذلك بالرغم من عدم تقييد هذه المتابعة بضرورة  0مكرر  966من المادة 
 تقديم شكوى المضرور.

واستبعد المشرع استفادة الزوج من ظروف التخفيف إذا وقعت جريمة العنف النفسي على 
حد أبنائها القصر أو تحت التهديد أهي حامل أو كانت بها إعاقة أو وقعت بحضور الزوجة و 
ونظرا لصعوبة إثبات جريمة العنف النفسي، فإن المشرع أقر للضحية استعمال كافة وسائل  ،بالسالح

 .0مكرر  966اإلثبات و ذلك طبقا للفقرة الخامسة من المادة 
عقوبة  من أحد الزوجين على اآلخرلنفسي الواقع قرر المشرع الجزائري لجريمة العنف ا كما

وما يمكن  ، كما يضع صفح الضحية حدا للمتابعةسنوات 11سنة إلى  10بين  تتراوح مدتها ما
فمثلما  ،مالحظته هو أن العقوبة المقررة ال تتناسب مع األضرار التي يمكن أن يسببها العنف النفسي

يمكن أن يؤدي العنف النفسي إلى  ألحد الزوجين يمكن أن يحدث العنف الجسدي عاهة مستديمة
 .، لذلك يبدو من األرجح على المشرع مراجعة هذه الحالةلهماحدوث إعاقة جسدية دائمة 

 الفرع الثالث: جريمة العنف الجنسي
المتضمن تعديل قانون العقوبات، يتضح أن  01/02بالرجوع إلى نصوص القانون رقم 

العنف الواقع من الزوج على زوجته، بل أورد نصوصا عامة تجرم المشرع لم يخصص نصا لتجريم 
ما لم يشكل الفعل  :"على انه 11مكرر 111وتنص المادة  ،االعتداء الجنسي على المرأة بوجه عام

، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو باإلكراه أو التهديد ويمس بالحرمة …، يعاقبأخطرجريمة 
 ."الجنسية للضحية

ع الجزائري، لم يحدد المرأة ضحية االعتداء الجنسي، مما يفسر أن االعتداء الواقع المشر إن 
وعدد المشرع صور هذا االعتداء، فإما أن يكون  ،على الزوجة يدخل ضمن نطاق تطبيق هذه المادة

بالعنف أو بالتهديد أو بأي شكل يدل على عدم رضاء الضحية كوقوع االعتداء خلسة من الجاني 
ة. فالمهم أن يمس االعتداء بالحرمة الجنسية للضحية، مما يفسر أن االعتداء الجنسي على الضحي

على الزوجة يمكن أن يكون بفعل مخالفا لما هو منصوص عليه في شريعتنا اإلسالمية الغراء ودون 
 .1رضاء الزوجة، مما يحقق جريمة العنف الجنسي الزوجي

اللغوية، فالمشرع عوضا أن يعاقب من وقد تضمنت هذه المادة اختالالت في الصياغة 
ارتكب االعتداء، فانه ينص على معاقبة االعتداء، لذلك من األرجح أن يعيد صياغة هذا النص على 

نص المادة  ل. كما أن المشرع بد"….كل من ارتكب اعتداء خلسة أو بالعنف… "النحو اآلتي
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ليس لها ما يبرر وجودها في هذا  ، وهي عبارة غامضة"…ما لم يشكل الفعل جريمة اخطر "بعبارة
 .النص، حيث يبدو من األرجح حذفها

عقوبة الحبس  02-01من القانون  11مكرر  111لمشرع الجزائري في المادة و لقد قرر ا
سنوات عن عقوبة االعتداء الجنسي على المرأة باإلضافة إلى الغرامة التي تتراوح  11سنة إلى  10من 

ولغياب نص خاص يجرم ، دج، فهي عبارة عن جنحة111.111دج إلى 011.111قيمتها من 
شدد العقوبة إذا  و  ، العنف الجنسي على الزوجة، يبقى هذا النص صالحا لتطبيقه على الحالة األخيرة

 11سنة إلى  19كانت الضحية حامال أو بها إعاقة أو عجز بدني أو ذهني لتصبح تتراوح من 
 .1هامات ظاهرة، بل يكفي أن يكون الجاني على علم بوال يشترط أن تكون هذه العال ،سنوات

 األسري األمنالمبحث الثاني: المواجهة اإلجرائية للجرائم الماسة ب
البحث عن اآلليات القانونية التي  األسري األمنيقصد بالمواجهة اإلجرائية للجرائم الماسة ب

تبناها المشرع الجزائري لمكافحة هذا النوع من الجرائم سواء اتخذت ذات طابعا جسديا أو طابعا 
الجزائرية، و التي تتمثل في المتابعة  األسرةمعنويا، و ذلك من أجل المحافظة على أمن  واستقرار 

 المطلب الثاني(. ( و آليات بديلة لها )األولالجزائية ) المطلب 
 : المتابعة الجزائيةاألولالمطلب 

 األسري األمنيقصد بالمتابعة الجزائية كآلية لمواجهة الجرائم بصفة عامة و الجرائم الماسة ب
بصفة خاصة اتخاذ كل اإلجراءات القانونية التي تلي وقوع الجريمة ابتداء من تحريك الدعوى العمومية 
وصوال إلى الحكم النهائي سواء باإلدانة أو بالبراءة و التي يمكن أن تكون نفسها في جميع الجرائم إال 

 .2ما استثني منها بنص خاص
، فقد ميزها المشرع األسري األمنائم الماسة بإال أنه في مجال المتابعة الجزائية في الجر 

الجزائري بمجموعة من الخصائص و قيدها بمجموعة من القيود نظرا للطابع الخاص الذي تتميز به و 
 الواحدة    و التي يمكن اجمالها في: األسرةهو قوع الجريمة داخل أفراد 

 : الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العموميةاألولالفرع 
تحريك الدعوى العمومية هو طرحها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق الدولة يقصد ب

و توقيع العقاب     و هي تخضه من حيث المبدأ لسلطة النيابة العامة، حيث تمتلك هذه األخيرة 
الحق في تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها من عدمه دون أن يقيد هذا الحق على إرادة أخرى، إال 

القاعدة ليست مطلقة، ألن المشرع الجزائري أورد قيودا على حرية النيابة العامة في تحريك  أن هذه
                                                           

 .016، ص 9109عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  1 
و علم اإلجرام، ، كلية ، مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة األسرية في التشريع الجزائري 2 

 .16الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، بدون سنة، ص 
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الدعوى العمومية و التي من أهمها  ضرورة تقديم شكوى من المجني عليه للتعبير عن إرادته الصريحة 
 .1انيفي تحريك هذه األخيرة إلثبات المسؤولية الجزائية و توقيع العقوبة القانونية على الج

و لألسف الشديد لم ينظم المشرع الجزائري أحكام الشكوى من حيث تحديد كفية و آجال 
تقديمها، و انما إكتفى باإلشارة إليها من خالل تحديده للجرائم التي ال تحرك فيها الدعوى العمومية 

، ألن الحكمة من ذلك هو األسري األمنإال بناء على شكوى و التي من بينها  الجرائم الماسة ب
و استبقاء الصالت الودية القائمة بين أفرادها و الستر على أسرارها حفاظا  األسرةالحرص على سمعة 

 .2ةاألسريعلى سمعتها و كرامتها، ألن تحقيق المصلحة االجتماعية مرهون بتحقيق المصالح 
 
 

، و حدد في البعض منها على إال أنه لم يأخذ بهذا اإلجراء في جميع هذا النوع من الجرائم
سبيل الحصر، و المتمثلة في جنحة الزنا، جنحة السرقة بين األقارب و الحواشي و األصهار حتى 
الدرجة الرابعة، جنحة النصب و خيانة األمانة بين األقارب و الحواشي و األصهار حتى الدرجة الرابعة، 

ألصهار حتى الدرجة الرابعة، جنحة ترك جنحة إخفاء أشياء مسروقة بين األقارب و الحواشي و ا
، 162، 112، جنحة خطف و إبعاد قاصر، ، مخالفة الجروح العمدية، و ذلك تبعا للمواد األسرة
 من قانون العقوبات الجزائري. 122، 192، 111/0-9، 962/9، 161

ى من و عليه فإذا ما وقعت إحدى هذه الجرائم، استلزم المشرع الجزائري ضرورة تقديم الشكو 
المجني عليه و إال رفضت الدعوى من المحكمة، و إذا قدمها و تنازل عنها قبل أو أثناء القيام 
بإجراءات المتابعة، فإم ذلك يؤدي إلى توقف اإلجراءات دون أي تدخل من النيابة العامة، فإذا قامت 

 .3بطالنهذه األخيرة باتخاذ أي اجراء من اإلجراءات المنوطة بها، فيكون الجزاء هو ال
ة أز أبيو يتم تقديم الشكوى إما أمام وكيل الجمهورية أو أمام الضبطية القضائية، إما بصورة كت

بصورة شفهية، كما يمكن أن تقدم بموجب شكوى عادية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني، أو 
 .4بموجب تكليف مباشر للحضور للجلسة

ج أو الزوجة أو أحد األطفال، و إذا و يجب أن تقدم من المجني عليه وحده سواء كان الزو 
تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم حتى تسترد النيابة العامة حريتها في تحريك الدعوى 

                                                           

أمال بوهنتالة و ميلود بن عبد العزيز، خصوصية الجرائم داخل األسرة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية، قسنطينة، العدد  1 
 .110، 9106،المجلد أ، ديسمبر 82

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0مبادئ في قانون اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء أحمد شوقي الشلقاني،  2 
 .81ص 

 .111أمال بوهنتالة و ميلود بن عبد العزيز، المرجع السابق، ص  3 
 .196محمد شنة، جرائم العنف األسري و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  4 
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سنة كاملة من يوم تقديم الشكوى و ليس  02العمومية، بشرط أن يكون بالغا سن الرشد المحددة ب      
 .1كان مصابا بعاهة عقلية فتقدم الشكوى من طرف الولي  من يوم وقوع الجريمة، فإذا لم يكن بالغا أو

و يبقى الحق في تقديم الشكوى قائما مدة تقادم الدعوى العمومية، و إذا كانت هذه األخيرة 
سنوات كاملة على إعتبار أن كل هذه الجرائم هي  1محددة ب  األسري األمنفي الجرائم الماسة ب

من  2سنوات و هو ما نصت عليه المادة  1قائما لمدة جنح، فأن الحق في تقديم الشكوى يبقى 
 .2قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري

 الفرع الثاني: صفح الضحية كحد للمتابعة الجزائية
 األمنيعتبر صفح الضحية سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في كل الجرائم الماسة ب

سواء التي تم تقييد أمر تحريكها بموجب شكوى أو ال، مثل الجرائم المستحدثة بموجب  األسري
المعدل للقانون العقوبات الجزائري و المتمثلة في جريمتي العنف اللفظي و العنف  01/02القانون 

 مكرر منه. 966الجنسي المنصوص عليها في المادة 
 
 

من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أنه:"  6و هذا خالفا لنص المادة  
تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى إذا كانت شرطا الزما للمتابعة"، و التي تخضع الحق في 
الصفح إلرادة المجني عليه الذي قدم الشكوى من أجل تحريك الدعوى العمومية،  و ذلك رعاية 

ة التي تمنح للمجني عليه أو ممثله القانوني فرصة أخرى للموازنة بين االعتبارات التي األسريبارات لالعت
 .3ةاألسرية و االعتبارات األسريأدت إلى ارتكاب الجريمة 

و عليه فإن صفح الضحية كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة 
التنازل عنها، و الذي يعرف بأنه تصرف قانوني صادر من اإلرادة  ال يكون إال من خالل األسريباألن 

المنفردة للمجني عليه و التي يتم بمقتضاها التعبير عن نيته الصريحة في وقف سير إجراءات المتابعة 
 .4في مواجهة المتهم و ذلك قبل الفصل نهائيا بحكم بات في الدعوى العمومية

ون التنازل صحيحا البد أن يتوفر على مجموعة من يستخلص من هذا التعريف، أنه حتى يك
 الشروط و المتمثلة في:

 :رضا المجني عليه 

                                                           

 على أنه:" تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثالث سنوات". 2تنص المادة  1 
 2 .118أمال بوهنتالة و ميلود عبد العزيز، المرجع السابق، ص  
 3 .016عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  
 4 .966لمرجع السابق، ص محمد شنة، جرائم العنف األسري و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، ا 
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 األمنيعتبر رضا المجني عليه شرطا جوهريا للتنازل عن الدعوى العمومية في  الجرائم الماسة ب
و الخالية  ، و هنا استلزم المشرع الجزائري أن يصدر هذا التنازل عن إرادة المجني عليه السليمةاألسري

من عيوب اإلرادة، سواء منه مباشرة أو من وكيله الخاص الذي يحمل توكيل خاص بالتنازل عن 
 .1الشكوى

كما يمكن أن يصدر التنازل من الولي أو الوصي أو القيم إذا لم يبلغ المجني عليه سن الرشد 
لغها وقت التنازل جاز له أن سنة كاملة يوم التنازل عن الشكوى، فإذا ما ب 02القانونية و المحددة ب  

يقدم هذا األخير بالرغم من أن الشكوى تم تقديمها من طرف هؤالء، أما في حالة تعدد المجني عليه 
 .2فالبد أن يقع التنازل برضا جميعهم، ألنه ال يمكن أن يعتد بتنازل البعض دون البعص اآلخر

 صدور التنازل قبل صدور حكم نهائي بات 
في أي  األسري األمنالحق في التنازل عن الشكوى في الجرائم الماسة بيثبت للمجني عليه 

مرحلة كانت عليها الدعوي العمومية، سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، شريطة أن 
 .3يكون هذا األخير قبل صدور حكم مهائي وبات

حفظ الملف، أما إذا صدر فإذا ما صدر التنازل أما الضبطية القضائية، أمرت النيابة العامة ب
أمام قاضي التحقيق قام هذا األخير بإستصدار أمر انتهاء وجه الدعوى، و إذا صدر أمام المحكمة أو 

المجلس القضائي صدر القاضي حكم أو قرار بانقضاء الدعوى العمومية بسبب صفح الضحية، أما إذا  
الطعن في الحكم بأي طريقة من طرق  كان الصفح بعد صدور الحكم النهائي، فال يعتد به و ال يجوز

 .4الطعن العادية أو غير العادية
 الفرع الثالث: سرية المحاكمات

األصل في المحاكمات أن تتم في شكل علني إلضفاء ثقة األفراد في سالمة األحكام و 
كفالة ، و يقصد بالعالنية  5الوقوف على كافة إجراءات التقاضي التي تتساوى بالنسبة لجميع المتقاضين

إتاحة الفرصة ألي شخص للولوج إلى قاعة المحاكمة  باإلضافة إلى وجوب النطق بالحكم في جلسة 
علنية من اجل ترتيب نوع من أنواع الرقابة الشعبية على عمل القضاة و بعث الطمأنينة في نفوس 

 . 6المتقاضين و تأكيد نزاهة القضاة

                                                           

 1 .066منصوري المبروك، المرجع السابق، ص  
 2 .012عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  
 .966محمد شنة، جرائم العنف األسري و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  3 
 .91، ص 9112، منشورات بغدادي، الجزائر، 0اإلدارية، الطبعة بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية و  4 
 .06، ص 9112نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  5 
 .9101يوليو  02يخ بتار  12المتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية العدد   9101يوليو  01المؤرخ في  01/09القانون  6 
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ات المتخصصة للمحاكمة مع حضور و ال تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاع
الجمهور، بل يكفي انعقادها في جلسة مفتوحة دون قيد أو شرط لجمهور المتقاضين و هو ما أكدته 

 من قانون اإلجراءات المدنية    و اإلدارية الجزائري بقولها:" الجلسات علنية". 6المادة 
ة من تلقاء نفسها أو بطلب إال أنه يجوز استثناء أن تعقد المحكمة جلساتها في صورة سري

في أية دعوى تنظرها و  األسرةمن الخصوم محافظة على النظام العام او مراعاة اآلداب العامة و حرمة 
هذا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة السابقة اليت تنص على أنه:" ما لم تمس العلنية بالنظام العام و 

من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري  921ذلك  المادة "، كما أكدت األسرةاآلداب العامة و حرمة 
التي نصت على أنه:" جلسات المحكمة علنية، لم تكن علنيتها تمس بالنظام العام و اآلداب العامة، 

 و في هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية". 
اإلستثناء الوارد على مبدأ  ضمن األسريما يالحظ على المشرع الجزائري أنه أدخل المجال 

العلنية و هو سرية المحاكمات، حيث يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر السرية إذا رأت أن 
و اآلداب العامة كما هو الحال مثال في جريمة قتل أحد          األسرةإقرار العلنية قد يمس بحرمة 

 و سمعتها و صورتها في  المجتمع. األسرةالزوجين بسبب الزنا و ذلك حفاظا على شرف 
إال أنه من جهة أخرى يجب على المحكمة أن تقرر سرية الجلسات إذا وجد نص قانوني 

المتعلق بحماية الطفل، و التي  01/09من القانون  29يقضي بذلك كما هو الحال في المادة 
ذلك بقولها:" تتم ألزمت على المحكمة ان تعقد جلساتها في صورة سرية في قضايا األحداث و 

 .1المرافعات أمام قسم األحداث في جلسة سرية"
 المطلب الثاني: اآلليات البديلة للمتابعة الجزائية

 األمنبالرغم من الحلول التي تقدمها المتابعة الجزائية كآلية قانونية لمواجهة الجرائم الماسة ب
مبادئ االجتماعية و الدينية و األخالقية ، إال أنها تؤدي في كثير من األحيان إلى اإلخالل بالاألسري

الجزائرية، و من أجل التقليل منها عمد المشرع الجزائري في إطار سياسته  األسرةالتي تقوم عليه 
ة و تصحح السلوكات السيئة، و هو األمر الذي األسرية الجديدة إلى تبني حلول تحفظ الروابط العقابي

 لعائلية.يتعلق بالوساطة الجزائية و الوساطة ا
 : الوساطة الجزائيةاألولالفرع 

تعد ظاهرة اإلنفتاح على الوسائل البديلة لحل النزاعات من الوسائل القانونية المعاصرة التي 
تسعى لتفادي تعقيدات و تماطل إجراءات التقاضي، لهذا قامت مجموعة من النظم القانونية بما فيها 

                                                           

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجزائري. 0111إلى  228المواد من  1 
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، و حتى في المواد 1الوساطة في المواد المدنية و اإلداريةالنظام القانوني الجزائري إلى تبني نظام 
المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية  66/011المعدل لألمر  01/19الجزائية  و ذلك بموجب األمر 

، و التي لم يحدد فيها مفهوم الوساطة إال من 2مكرر  16مكرر إلى  16في المواد من  2الجزائري
مكرر، و التي تعتبرها إجراء جوازي يقوم به وكيل الجمهورية  16المادة  خالل اإلشارة الضمنية لها في

قبل تحريك الدعوى العمومية، و ذلك إما باقتراح منه أو بمبادرة من أحد أطراف النزاع بغرض وضع 
 حد لإلخالل الناتج عن الجريمة و جبر الضرر المترتب عنها.

بحماية الطفل، أين عرف الوساطة الجزائية المتعلق  01/09إال أنه تدارك األمر في القانون 
في المادة الثانية منه بأنها:" آلية قانونية تهدف إلى إبرام إتفاق بين الطفل الجانح و ممثله الشرعي من 
جهة، و بين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، و تهدف إلى إنهاء المتابعات و جبر الضرر 

الجريمة و المساهمة في إعادة إدماج الطفل"، ما يالحظ  ثارالذي تعرضت له الضحية ووضع حد آل
 على هذه المادة أنها إقتصرت إجراء الوساطة الجزائية على الجرائم التي يكون فيها الحدث متهما.

إال أنه لم يتوقف عند هذا الحد، فقد حدد نطاق الوساطة الجزائية بالمخالفات و الجنح 
،، و لكن ليست  األسري األمنبما في ذلك الجرائم الماسة ب، 9مكرر  16المنصوص عليه في المادة 

و جريمة عدم تسديد النفقة، و جريم  األسرةكلها و إنما البعض منها و المتمثل في جريمة ترك مقر 
عدم تسليم الطفل المحضون، و لعل الهدف من ذلك هو اصالح ما أفسدته السلوكات الدخيلة على 

ومقوماتها بعد تصور بسيط لما يمكن أن تسببه هذه الجرائم من تبعات الجزائرية و على قيمها  األسرة
 .3و المجتمع ككل األسرةسلبية على 

فإذا ما قامت إحدى الجرائم السابقة جاز للنيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية على 
قدم من طرفه، مستوى المحكمة و المختص إقليما بإقتراح إجراء الوساطة الجزائية إما بناء على طلب ت

أو إما بناء على طلب أطراف النزاع، وللنيابة العامة السلطة في اإلبقاء على هذه األسلوب من عدمه 
متى توافرت الشروط القانونية إلجراء الوساطة الجزائية، و الذي يكون في شكل استدعاء يتضمن 

و تاريخ الحضور إلجرائها مع  ر المقترحة و المدة القانونية لهاأبيالجريمة و موضوع الوساطة و التد
 .4التنبيه إلمكانية اإلستعانة بمحامي

                                                           

بتاريخ  81المتضمن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرسمية العدد  9101يوليو  91المؤرخ في  01/19األمر  1 
 .9101يوليو  91

ة فئة المسنين من جرائم األسرة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة فاتح عبد الله قادية، آليات حماي 2 
 .90، ص 9106، سنة 2السلطان، إسطنبول، تركيا، العدد 

 .961محمد شنة، جرائم العنف األسري و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  3 
 .012لفي، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خ 4 
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و بعد االتفاق على إجرائها يتم عقد جلسة الوساطة، و التي تتم على مرحلتين و هما مرحلة 
التفاوض و مرحلة االتفاق، بحيث يكون الهدف من مرحلة التفاوض هو التوقف على ما يبديه أطراف 

ن من أجل الوصول إلى حل معين، حيث يتم التأكد من موقفهم إتجاه الوساطة النزاع من تفاهم و تعاو 
الجزائية، و تعرف كل طرف على حقوقه، على ان تتم هذه األخيرة بمكتب وكيل الجمهورية أو مكتب 

 .1أحد مساعديه و بصورة سرية
التوصل إلى أما مرحلة االتفاق فيكون الهدف منها هو الوصل إلى حل ينهي النزاع، فذا ما تم 

ذلك يقوم وكيل الجمهورية المختص بأجراء الوساطة الجزائية بتحرير محضر االتفاق عن طريق الوساطة 
يتضمن صياغة التزامات األطراف      التأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد، بحيث اذا لم يتم ذلك 

الجزائية، أما إذا لم يتم االتفاق على جاز لوكيل الجمهورية إتخاذ ما يراه مناسبا بشان إجراءات المتابعة 
الوساطة يحرر هذا األخير محضر عدم االتفاق و يعلن صراحة فشل الوساطة    و يتخذ عندئد 

 .2اإلجراءات اللزمة لتحريك الدعوى العمومية
 الفرع الثاني: الوساطة العائلية و االجتماعية

إلى تسوية حاالت النزاع التي قد تنشب  الوساطة العائلية واالجتماعية إجراء وقائي يرميتعتبر 
، و السيما بين الفروع واألصول على حد سواء، قصد تفادي اللجوء إلى المصالح القضائية األسرةفي 

الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية  06/69المرسوم التنفيذي رقم  لقد نظمها
المتعلق بحماية األشخاص  01/09قانون رقم الو  3ليإلبقاء الشخص المسن في وسطه العائ

 .منه 09، السيما المادة 4المسنين
كل شخص مسن يعاني من سوء المعاملة والتهميش أو اإلقصاء أو حيث يعنى بهذا اإلجراء   

 .5األسريالتخلي من وسطه 

                                                           

 .90عبد الله قادية، المرجع السابق، ص  1 
الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء  9106فبراير سنة  00المؤرخ في  06/69المرسوم التنفيذي رقم  2 

 .9106فبراير  06بتاريخ  2الشخص المسن في وسطه العائلي، الجريدة الرسمية العدد 
المتعلق بحماية األشخاص المسنين،  9101ديسمبر سنة  92الموافق  0819محرم عام  91المؤرخ في  01/09القانون رقم  3 

 .9101ديسمبر  92بتاريخ  62الجريدة الرسمية العدد 
ء الشخص المسن في وسطه الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقا  06/69من المرسوم التنفيذي  9المادة  4 

 العائلي.
الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء الشخص المسن في وسطه   06/69من المرسوم التنفيذي  1المادة  5 

 العائلي.
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استحداث هذا الترتيب ضمن االستراتيجيات المنتهجة من طرف وزارة التضامن  و يهدف
وقضايا المرأة الرامية للتكفل بفئة األشخاص المسنين، السيما أولئك المتواجدين في  األسرةو الوطني 

 ال سيما:وضعية نزاع والتي يمكن أن تهدد استقرارهم وراحتهم في وسطهم العائلي 
حماية الشخص المسن من كل أشكال سوء المعاملة واإلهمال والتهميش واإلقصاء والتخلي  -

 .ألسرياالمحتملة بوسطه 
 بين الفروع واألصول على حد سواء األسرةتسوية النزاعات التي يمكن أن تنشب في  -
 .ة وفقدان تالحمهااألسريتفادي اللجوء إلى المصالح القضائية التي يترتب عنها تفكك الروابط  -

طار مكتب الوساطة العائلية و االجتماعية المنصب على مستوى مديرية النشاط حيث يقوم إخ 
 - الشخص الطبيعي أو المعنوي - األصول أو الفروع أو العائالت -: للوالية لتضامنوا جتماعياال

 1المصالح االجتماعية أو دور مراكز األشخاص المسنين
 :اإلجراءات الواجب اتخاذها للقيام بالوساطة العائلية 

 .الجهات القضائيةال ينظر مكتب الوساطة العائلية واالجتماعية في القضايا المرفوعة أمام 
 في حالة عدم تسوية النزاع، يمكن لألطراف المتنازعة اللجوء إلى الجهات القضائية 

 ( جلسات1تتم اإلجراءات المتعلقة بالوساطة العائلية واالجتماعية في حدود خمس )
 توجه استدعاءات لألطراف في حالة نزاع

 2ضامن للواليةيتم إيداع طلب خطي لدى مديرية النشاط االجتماعي والت 
  المهام الموكلة لمكتب ترتيب الوساطة العائلية و االجتماعية: 

 متابعة وتقييم عملية الوساطة العائلية واالجتماعية 
 ضمان المرافقة االجتماعية لألطراف في حالة النزاع قصد تحقيق الوساطة

 تقديم اقتراحات لتسوية النزاع 
 العائلية واالجتماعية و نتائجها إعالم األشخاص المعنيين بعملية الوساطة

 القيام بالتحقيقات االجتماعية ذات الصلة بموضوع الوساطة 
 .3دراسة ومعالجة الطلبات و اإلخطارات و االقتراحات المتعلقة بالوساطة العائلية و االجتماعي

                                                           

الشخص المسن في وسطه الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء   06/69من المرسوم التنفيذي  8المادة  1 
 العائلي.

الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء الشخص المسن في وسطه   06/69من المرسوم التنفيذي  6المادة  2 
 العائلي.

 
لشخص المسن في وسطه الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء ا  06/69من المرسوم التنفيذي  6المادة  3 

 العائلي.
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  االجتماعيةمكان إجراء جلسات الوساطة العائلية و 
 :العائلية واالجتماعية ب يمكن أن تجرى جلسات الوساطة 

 .مقر مكتب الوساطة العائلية واالجتماعية لمديرية النشاط االجتماعي والتضامن للوالية
 .1منزل أحد األطراف المتواجدة في حالة نزاع

 تنظيم مجريات جلسات الوساطة العائلية و االجتماعية : 
وسيط  - :ل منم كاصات بتسيير مجريات الجلسات و يضيتكفل طاقم متعدد االختص

 2مساعد)ة( اجتماعي)ة( -  نفساني عيادي-  اجتماعي
 الخاتمة:

فختاما لما سبق ذكره توصلنا إلى أن المشرع الجزائري شأنه شأن التشريعات األخرى تناول 
في قانون العقوبات الجزائري، إال أن ذلك كان يسمح بتطبيق القواعد  األسري األمنالجرائم الماسة ب

العامة لجرائم القتل و الضرب و الجرح على هذا النوع من الجرائم دون أن يأخذ بعين اإلعتبار المجال 
بمناسبة تعديله لهذا  األسري األمن،  تنظيم الجرائم الماسة باألسريالذي تقع فيه و هو المجال 

القانون، كما أنه أبقى على المتبعة الجزائية كآلية قانونية لمكافحة هذا النوع من الجرائم باإلضافة إلى 
ككل و المتمثلتين في الوساطة الجزائية          األسرةو  األسرةتبنيه إلى آليتين بديلتين عنها حفاظا على أفراد 

 و الوساطة العائلية. 
، و  األسري األمنضد الجرائم الماسة بموجة الصرامة اإلجراءات التشريعية الرغم من إال أنه ب

قد شهدت العشرية فه، آثار والوقاية منه والحد من  األسريلمقاومة العنف  أهمية الجزائر توليرغم 
األخيرة حركية هامة في هذا المجال، تجسدت على المستوى القانوني في سن تشريعات جديدة 
مناهضة للعنف، أو في مراجعة أو تعديل أو تنقيح قوانين األحوال الشخصية والقوانين الجنائية وقوانين 

وق اإلنسانية للمرأة، إال أن الجنسية وقوانين الشغل بما يضمن أكثر عدالة بين الجنسين ويحفظ الحق
، اليزال يثير القلق والتصاعد على يد أقرب المقربين الجزائر في األسرةأرقام العنف الممارس ضد 

لتدوين شكاوى ضد أحد معارفهن أو غرباء،  ألمنالجوء العديد من النسوة لمصالح باإلضافة إلى عدم 
صراعات عنيفة خصوصا بين  بسبب بسبب تعرضهن للضرب المبرح واإلهانة اللفظية والجسدية

 اج، األمر الذي يستلزم تقديم مجموعة من التوصيات و المتمثلة في: األزو 

                                                           

الذي يحدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاء الشخص المسن في وسطه   06/69من المرسوم التنفيذي  1المادة  1 
 العائلي.

 
 .86سورة الكهف، اآلية  2 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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   بإلغاء اإلشارات الصريحة إلى النصوص التي تسمح  01/02تعديل القانون رقم  ضرورة
بإنهاء المالحقة، أو إلغاء أو تخفيف العقوبة التي تنص عليها المحكمة في حال صفح 

 الضحية 
 األسري األمنضرورة تعميم اآلليات البديلة للمتابعة الجزائية على كل أشكال الجرائم الماسة ب. 
 وتُنشئ األسري األمنشريعات شاملة تجّرم جميع أشكال األفعال التي تهدد ضرورة تبّني ت ،

ر وقاية وحماية، مثل أوامر حماية أبيخدمات ووسائل مساعدة أخرى للناجيات وتؤّمن تد
 طارئة وطويلة األمد، وتحديد واجبات أعوان إنفاذ القانون.

 األمنجرائم نشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالعنف ضد النساء تتضمن معلومات عن إ 
مة والتحقيقات التي ُأجرَيت واالدعاءات واإلدانات  األسري وُتظهر عدد الشكاوى المقدَّ

 .واألحكام التي فرضت على الجناة
 األسري األمنضد الجرائم الماسة بلقيام بحمالت توعية خاصة ا. 

 المراجع
 تب:الك

، دار النشر للطباعة و النشر و 01، الطبعة 0أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، الجزء  .0
 .9111التوزيع، الجزائر، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 8بن وارث، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، القسم الخاص، الطبعة  .9
 .9118الجزائر، 

 .9109في قانون اإلجراءات الجزائية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، عبد الرحمن خلفي، محاضرات  .1
جرائم ضد األموال، دار هومة ، شيخ، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، جرائم ضد األشخاص بنلحسن  .8

 .9116للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، 
 .0220الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم  .1
، ديوان المطبوعات 0أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ في قانون اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء  .6

 الجامعية، الجزائر.
 .9112، منشورات بغدادي، الجزائر، 0بربارة عبد الرحمان، شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، الطبعة  .6
 .9112نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  .2

 المذكرات الجامعية:
و آليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  األسريمحمد شنة، جرائم العنف  .0

العلوم في الحقوق، تخصص علم االجرام و علم العقاب، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
 .9106/9102، 0جامعو باتنة 

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون في القوانين المغاربية، رسالة  األسرةمنصوري المبروك، الجرائم الماسة ب .9
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 زحف األنظمة التعليمية في االستنهاض بسلوك الطفل ونمو ه

  حيدور مريم آسيةذ.

 طالبة دكتوراه

 ملخص:

بشكل  األسرةتعيش المجتمعات المعاصرة تحّوال عميقا يمس مختلف مناحي الحياة، تحتل 
خاص موقعاً متمّيزا في المجرة االجتماعية؛ ألنها تمثل سيكولوجية االتجاهات العقلية والنفسية والتربوية 

المحّملة بمجموعة من االعتقادات الفكرية  األسرةلمجموع أفرادها، والطفل هو أحد أفراد هذه 
 والثقافية واأليديولوجية، إذ يعكسها ويمثّلها في حياته االجتماعية.

والعملية التربوية التعليمية ما هي إال توجيه وقيادة للطفل إلى المسار الصحيح، بالموازاة مع 
مهّددين  األسرةالتي تمارس دورها في إعداده منذ النشأة؛ ومع ذلك نقول: هل أصبح الطفل و  األسرة

وه؟ ومن أين من أداورهما؟ وِمن َمن؟ وما هي أشكال العمل الديداكتيكي في بناء شخصية الطفل ونم
 ينبغي أن نبدأ؟

وفي وقتنا المعاصر الذي نعيش فيه، طبعت العنكبة )العولمة( وتبادل الثقافات خاصة العصرية 
على تشويش الطفل إلى درجة اختالل سمات الفكر والمعرفة، وال يمكن أن ينحصر الطفل فيما هو 

ة. كما تمّثل العملية التربوية التعليمية بيت تربوي وتجريدي دون الولوج إلى حياته اليومية والعفوية والعملي
الحكمة والفلسفة المعرفية بمختلف أشكالها والمستودع الذي يأخذ منه الطفل، ويتغّذى منه لبناء ذاته 

من االنتكاسات واالرتدادات التي تعترض مستقبله  األسريوسلوكه وثقافته وفكره والحفاظ على أمنه 
 والمدرسة. األسرةالثقافات خاصة اإلسالمية منها بدايتها ومستقبل هويته الغنية بمختلف 

تتحّمل المنظومة التعليمية التربوية مسؤولية كبيرة في قيادة الطفل لذاته باعتباره ثقافة وثروة 
قومية ينبغي النهوض بها في تعزيز وتحقيق المعارف والقيم التي تستلزمها عملية تكوين شخصيات 

 التي تنشئ التلميذ أو الطفل المستقبلي. األسرةتوجسات المستقبل و الجيل الجديد المنبثق من 

 

فبقدر ما يهّمنا الوضع الرّاهن لألسرة ومالمحها المستقبلية في المجتمع والوطن، تقتضي 
الدراسات التفكير في أنماط التكوين وفي المسارات والنظريات الحديثة والنشطة التي ينبني عليها 
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ن تخريج األفكار، وتكوين نفسه، واستخراج أهم النتائج ضمن أطر ديداكتيكية، الطفل، والتي تمّكنه م
والطفل إلى راهن المجتمع،  األسرةوانطالقا من إدراجها وتعميمها في اإلصالح التربوي الذي ينقل 

وكذلك نقل التراث الحضاري ونشره بين المعاصرين وحفظه لألجيال القادمة وتحقيق العيش المشترك 
 ع واحد ووطن واحد وأمة إسالمية واحدة.في مجتم

يقوم هذا البحث على منهج وصفي للنظام التربوي الديداكتيكي الذي يعتبر األساس والجوهر 
في الحفاظ على أمن وأمان المجتمع ككل والطفل خاصة؛ إذ يصف أهم األشكال الديداكتيكية التي 

تفسيرها  الستخراج أهم اإلصالحات التي والطفل وتحليلها و  األسرةتساعد وتسهم في بلورة وبناء 
 تخدم الطفل.

 ، الطفل، المدرسة، التعليم، العولمةاألسرة: الكلمات المفتاحية

Abstract 

Today, contemporary societies live in a profound transformation 

that affects the various aspects of life. In particular, the family occupies a 

privileged position in the social galaxy because it represents the 

psychology of the mental, psychological and educational trends of its 

entire population. The child is a member of this family with a range of 

intellectual, cultural and ideological beliefs, and he reflects and represents 

it on his social life. 

The educational process is only the guidance and leadership of the 

child on the right track, in parallel with the family, which has been 

playing its role in preparation since the inception; however, we say: Is the 

child and the family are threatened to do their role? Who is it? What are 

the forms of didactic work in building a child's personality and his 

development? Where should we start? 

In contemporary times, globalization and the exchange of cultures, 

especially modern ones, have confused the child to the extent of the 

imbalance in the characteristics of thought and knowledge. The child 

cannot be confined to educational and abstract matters without access to 

his daily, spontaneous and practical life. The educational process 

represents the house of wisdom and the philosophy of knowledge in all its 

forms and the warehouse from which the child takes and nourishes him to 

build his self, his behavior, his culture and his thought, and to preserve 

his family security from the setbacks and obstacles to his future and the 

future of his identity which is rich in various cultures, especially Islamic 

ones; its beginning is family and school. 
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The educational system has a great responsibility to lead the child 

as a national culture and wealth that should be promoted in the realization 

of the knowledge and values that required by the formation of the new 

generation that Emanating from the future concerns and the family that 

establishes the pupil or future child. 

As far as we are concerned with the current status of the family and 

its future features in society and the country, studies require thinking 

about the patterns of formation and the modern and active methods on 

which the child is based, which enable him to produce ideas, formats 

himself, and extract the most important results within the framework of 

the Didactic. And from its inclusion and dissemination in the educational 

reform, that transfers the family and the child to the bet of society, as well 

as the transfer of cultural heritage and disseminate it among the 

contemporary people and save it for future generations and achieve 

coexistence in one society and one nation and one Islamic nation. 

This research is based on a descriptive approach to the educational 

and didactic system, which are the basis and the core in maintaining the 

security and safety of the society as a whole and the child in particular. It 

describes the most important forms of didactic that help and contribute to 

the development, analysis and interpretation of the family and children to 

extract the most important reforms that serve the child. 

Keywords : Family, Child, School, Teaching, Globalization 

 

 

 مقدمة:

ة باعتبارها الركيزة األساسية للمجتمع األسريتعتبر المشكالت األخالقية من أهم المشكالت 
المسلم، وما ينجم عنها من االنحرافات السلوكية التي تمس في جوهرها الطفل، ففي الواقع، ال توفق 
غالبية األسر في القضاء على جميع مشاكلها، وال تكون فّعالة في األخذ بعين االعتبار المبررات التي 

منا اآلن هو إعادة النظر مجّددا في طرائق التحليل التربوي قد تكون السبب في ضياعها، فالمطلوب 
خاصة على ضوء التطور العلمي والعولمي والثقافي الحاصل في مجال التربية والسعي إلى إيجاد النظام 

 والتربية. األسرةالبنائي الذي تبنى عليه 

ي يعكس جوهرها رمٌز ومثاٌل للمجتمع، والتأكيد على دور الكلمة هو الطفل الذ األسرةإّن 
األخالقي في النهوض باألمة، والدعامة األساسية التي يستند عليها هذا الطفل في نموه وإنشائه هما 
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الوالدان، فهما يساهمان في رعايته وتأمين مأكله وملبسه ومشربه وأّول من يوعى عليهما الكتساب 
خصية لتطوير قدراته الجسمية وتعلم نمطية الحياة والمواقف الجديدة، حيث يرشدانه في حياته الش

 والذهنية وإتقانها.

؛ ألنها أساس العدل والمودة والرحمة واالحترام والتعاون األسرة أهميةكما حرص اإلسالم على 
وتحقيق التماسك وتوثيق الروابط وتقديرها، والحرص عل أمنها واستقرارها وصالحها، وقد أولى لها كل 

ونحن في عصر االنفجار المعرفي والتكنولوجيا والتطور الحاصل  االهتمام لخدمتها للمجتمع واألمة،
ناقلة لتراثها وحضارتها  األسرةخاصة على مستوى وسائل االتصال منها الهواتف الذكية، ما زالت 

 في تنمية شخصياتها وانتمائها. األولدها والمؤثر والً اإلنسانية أل

غييرات التكنولوجية متأثرة بما يأتيها أضحت غالبية األسر في ضوء المستجدات العصرية والت
ويوافيها من خدمات غربية دخيلة، وأصبحت تتهّرب من مسؤولياتها وتبحث عن بديل لها، أال وهو 
التكنولوجيات التي توفر عنها التعب والعناء في تربية أبنائها متناسية مخاطرها وعواقبها، غير مدركة بما 

 ينعكس ذلك على مستقبلهم.

يات واالكتشافات العلمية أغرت وأغرقت غالبية األسر في متاهة الغرب، كانت ترى هذه العولم
في التغريب ثقافة وتقدما وتحّضرا، مهّمشة أصولها وتعاليم إسالمها وتراثها وحتى عروبتها، ومنهم من 

عض يجبر أبناءه على تعّلم اللغة األجنبية معتقدين أنها لغة التحضر والتقدم والتطور، حيث مّست ب
 ممارسات وسلوكات اإلنسان الغير موجودة في العالم العربي.

ة، فإن وظيفة التربية هي العمل على إصالح األسريفإذا كان الطفل خارج عن نطاق التوجيهات 
المجتمع وتحسين أوضاعه ورقيه، وأنها عملية تجديد ونمو جذري للطفل، حيث ترعاه في بيئة 

وتسهر على تعليمه المهارات والكفاءات التي تمكنه من أن  اجتماعية مدرسية تدمجه في قضاياها
ة كالتسامح واحترام أبييكون مبدعا وخالقا، يبادر في بناء مجتمعه نحو األفضل واكتساب قيم إيج

 حقوق اآلخر.

 :األسرةمكانة الطفل في  -1

 األسرةمكانة جوهرية باعتباره ثمرة حب والديه، والذي به تتغذى  األسرةيمثل الطفل في 
، ويجب أن نسّلط الضوء على 1ا﴾يَ ن ْ الدُّ  اةِ يَ الحَ ة ُ ينَ زِ  ونُ نُ الب َ وَ  الُ : ﴿المَ تعالى ويصبح لها معنى لقوله

                                                           

، 10، ص9112، 0نجاح الجديدة، الدار البيضاء، طالغالي أحرشاو، الطفل بين األسرة والمدرسة، منشورات علوم التربية، مطبعة ال 1 
19. 
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تحقيق  باإلضافة إلىالتي ترفع من سويّة التوافق النفسي واالجتماعي،  األسرةالعالقة بين أفراد  أهمية
جد الطفل نفسه يتكلم بأريحية يلفت انتباه والديه وضمان تربية النشء وفق الركائز التربوية، فحينما ي

 ،هئويجذبهما إليه، فالغرض من التربية هو إقامة عالقة سليمة وبّناءة مع الناس للسير نحو الهدف وبنا
 استنادا إلى التعاليم الدينية وإحياء فطرته.

قدر اإلمكان في إن السنوات التي تمر على الطفل تعتبر جزءا من عمره، وينبغي له التمتع بها 
حدود الضرورة؛ ألنه غير ملزم، فكلما يكبر، تكبر معه وظائفه معه وتّتسع، ويبحث كيف يتكلم ويتعلم 
ويستجيب، وإن تمّرد غالبية األطفال على الوالدين وعدم طاعتهم ألوامرهما يعود إلى أن هؤالء األطفال 

اإلشارة إلى أن درجة  أهميةلمودة، "تكمن ال يتلقون منهم العطف واالهتمام واحتضانهم بالكثيرة من ا
معرفة الطفل لوالديه وتعّلقه الشديد بهما ال تتوقف كما يتوّهم الكثيرون على عدد الساعات التي 
يقضيانها معه، بل تتوقف أساسا على نوع هذه األبوة بكل ما توظفه من أساليب معاملة وطرق 

 . 1مودة وعناية"تربوية... ترتكز من جهة على ما يمنح للطفل من 

ومع نموه يصبح محاطا بأنظار والديه ومطامحهما ومركز اهتمامهما، فهو بحاجة إلى سلطة 
، والتربية هي من أنجع الوسائل في إعداده وتكوينه، ومن هنا األمنومنزل تسوده الرعاية والعطف و 

عامال في صالح أو فساد معناها، فسلوك الطفل يصطبغ في باكورة حياته بسلوك والديه،  األسرةتكون 
 وهذا يعني أن سلوك الطفل مرتبط بالحالة التي يعايشها في بيته وأحواله.

ألبنائها الرعاية وغرس قيم الشجاعة، وتوفير حاجاتهم المادية والمعنوية، وتبادل  األسرةتوّفر 
تكوين مجتمع صالح، يحس باالستقرار والهدوء النفسي، كما يأخذ مالمح اآلراء، مما تسهم في 

 تشكيل شخصيته من تلك االنطباعات النابعة من أحداث تفاعل أسرته والمقربين منه.

أما اليوم في مجتمعنا، فنرى كثير من اآلباء واألمهات ال يعيرون اهتمام المنوط والكاف، 
تزال دورهم في توفير الماديات على حساب المعنويات، مما ألبنائهم نتيجة تعاملهم المحدود واخ

 يجعل الطفل في حالة خطر والالاستقرار، وعدم االنضباط، وعدم السيطرة.

ثقافة األطفال هي إحدى ثقافات المجتمع التي تنفرد بخصائص وسمات تشترك في مجموعة 
صرها وانتظامها البنائي، واحدة، وهي ليست مجرد تبسيط أو تصغير؛ بل هي ذات خصوصية في عنا

وثقافة األطفال في مجتمع ما تختلف عنه في مجتمع آخر، تبعا إلطار الثقافة العامة، فالمجتمع يعمل 
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أيضا على نشر ونقل ثقافته لألطفال، ومن أهم العوامل التي تؤثر في تكوين ثقافة الطفل وفي تحديد 
 ي.سلوكهم ونموهم الحركي والعقلي واالنفعالي واالجتماع

 في المجتمع: األسرةدور  -2

وهي ضرورية أحد األنظمة االجتماعية التي تمثل النواة للمجتمع ومصدر األخالق،  األسرةتعّد 
ويقّلدهم  ،ى من حياته يعكس صفات والديه من خبرات وحركاتاألولفالطفل في مراحله لبناء النفس، 

 األسرة"يؤمن المسلم بأن وة أو سلبية، أبيحركيا ولغويا وحتى عاطفيا سواء كانت حسنة أو سيئة، إيج
ى في المجتمع، وأول مجتمع يتصل به الطفل بعد والدته ويتفاعل معه ويكتسب عن األولهي الوحدة 

، ألنها 1طريق أساسيات  لغته وقيمه ومعايير سلوكه وعاداته واتجاهاته وكثيرا من مقومات شخصيته"
وعادات، ومعايير ثقافية واجتماعية تكون غالبيتها تكون محملة بمجموعة من السلوكات والمعتقدات 

 الطفل شخصيته الفردية. ئنشسائدة في المجتمع، وبهذه المقومات يُ 

إّن عملية اإلصالح االجتماعي والتربية ال تتم باإلكراه، وإنما من خالل القيم والمبادئ التي 
اتهم بأنها تعّبر عن آرائهم، وتعتبر تقوم عليها هذه العملية، والتي يسعى الناس لتحقيقها نتيجة قناع

المدرسة الساحة الرئيسية لتطوير وبناء وتكوين هذه اآلراء من خالل النهوض بتربية الجيل، وهي 
في نشأة الطفل فكريا واجتماعيا، ومساعدته على االندماج في المجتمع  األسرةالمرحلة الثانية بعد 

السعيدة هي أسرة مرحة، وإن األبوين يستطيعان  سرةاألوالغوص في أعماقه لتنمية شاملة وواعية، و"
من خالل إلقاء بعض الطرف والنكتات الجميلة والمهذبة  األسرةإضفاء مسحة السرور على حياة 

واألمان،  األمنمصدرا هاما إلشباع حاجات الطفل من  األسرة؛ وتعتبر 2ة"أبيوذات الداللة اإليج
وتشكل بالنسبة له مظهرا من مظاهر االستقرار، وهي مصدر الخبرات والقيم والمعايير الثقافية 

 واالجتماعية.

روح المسؤولية للعمل على إثبات الذات أو الشخصية الخاصة وتعمير  األسرةوسط تنمو 
هي أحد فلمجتمع البشري، في ا األسرةالبالغة والمكانة الرفيعة التي تحتلها  هميةالكون، ونظرًا لأل

سهمت أالعوامل األساسية في بناء الكيان التربوي، وإيجاد عملية التطبيع االجتماعي، كما أنها قد 
يعود إليها الفضل في و بطرق مباشرة في بناء الحضارة اإلنسانية وإقامة العالقات التعاونية بين الناس، 

زمة له طوال حياته، فهي األوضح قصًدا، واألدق بناء شخصية الطفل وإكسابه العادات التي تبقى مال
 تنظيًما.
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 التقييم التربوي لسيكولوجية الطفل: -3

إن التربية حاليا تتنازع عليها علوم إنسانية، متنوعة بين علم النفس وعلم االجتماع ونظرية 
 المعرفة عند الطفل، وسيظل التناقض التربوي، ما دام التناقض المجتمعي باقيا.

لقد برز دور المعلم في اإلسالم، نتيجة بيئة معينة نابعة من صميم حاجات المجتمع 
اإلسالمي وتطوراته، والتربية ترتبط بجميع ما يحيط حول الطفل في بيئته ومحيطه، من منزل ومدرسة 

فرصة ى لوجوده، ووظيفة المدرسة هي أن تمنح للقوة الروحية لديه األولوشارع وهي تستهدف بناءه منذ 
التأثير في التلميذ، "إن مهمة المعلم هي اليوم أصعب منها في أي وقت مضى، إنه يعيش في عصر 
جمع المتناقضات والتعقيدات، ما يجعل التوفيق بينها، وفهم أسبابها والعالقات بين مختلف أطرافها 

نتج إمكانات فيها مهمة تكاد تكون مستحيلة. فالمعلم قد تطور في السنوات األخيرة بسرعة فائقة، وأ
خير ورفاهي، وأخرى تحمل الدماء والسفك. والخاليا االجتماعية نمت في بعض المجتمعات نمو 

 .1الخاليا السرطانية"

فعلى أية حال كان اإلنسان العربي يعاني قلقا، ويبحث عن مخرج، يترّنح فيه أال وهو التربية؛ 
الثورة والتدفق المعلوماتي واالنفجار المعرفي،  إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق المعلم خاصة في عصر

، وحمايته من االنحطاط األخالقي والمعرفي األسرةوهو المسهم الوحيد في قيادة المجتمع والجيل بعد 
والديني، لذا من الواجب دعم هذا الجدار وتمتينه، ليصّد الخطر المحدق بالمجتمع، وذلك من خالل 

مهنته ليحقق ذاته، وتفكيك القيود والحواجز التي تقع عقبة في  توفير ظروف مالئمة تجعله يقّدر
طريقه، والسماح له بإظهار قدراته االبتكارية، إداريا وتربويا خاصة على مستوى المناهج والبرامج، 
ودعمه من خالل توفير اإلمكانات الالزمة التي تجعله يواجه تغييرات المجتمع وتأدية دوره بفعالية، 

 على كافة المستويات وتحقيقه لمكانة اجتماعية تليق بمهنته. وتقدير أهميته

يأخذنا فضاء الطفل إلى جولة من التغييرات والسمات التي تتعامل بها معهم خاصة على 
المستوى العاطفي السيكولوجي، فهو يرى مستقبله ونظرته إلى المجتمع في عيون والديه من مفاهيم 

مثل الكبار الحتكاكه بهم مباشرة وتعتبر مكانه الوحيد الذي يخرج واتجاهات يقّلدها ألنها تشعره أنه 
فيه طاقاته وموصلة لثقافة مجتمعها له، وتزويده باالتجاهات الالزمة للحياة في المجتمع من ثقافة 
وتعليم واالحتكاك باآلخر واالعتماد على النفس.، "إذا شعر األطفال بأنهم مرتبطون ببعضهم ارتباطا 
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ة التي تدعمهم "وتثّبتهم في مكانهم" فيسهل عليهم مساعدة األسريل منظومة جذورهم وثيقا من خال
 .1اآلخرين والوصول إليهم"

والطفل في حاجة إلى دافع ورغبة كي يسعى إلى التحصيل المعرفي في المدرسة، وانعدامه 
المحفز على  األسرييسبب رسوبا له في جميع مواده، وتباطؤه في كتابة واجباته المدرسية، والجو 

التعلم قد يكون أهم ما على األسر توفيره ألبنائها وبذلك يحقق إنجازات من شأنها أن تكون مفاجئة 
 ألسرته وشعورها بالفخر.

 دور الثقافة في تكوين شخصية الطفل: -1

إن مدركات الطفل في ثقافة ما تختلف في كثير من الوجوه عن مدركات األطفال في ثقافة 
ر في تشكيل المدارك حول الموضوعات يحتم اإلشارة إلى أن إدراك الطفل يتأثر إلى أخرى، "للثقافة دو 

حد بعيد ببيئته ما دام يكتسب خبراته عن طريق الصلة اإلدراكية بينه وبين المجال الخارجي حيث 
تعمل الثقافة على تحديد أسس تنظيم المدركات من خالل المفاهيم وأنماط السلوك التي تؤكد 

شكال تدريجيا، فتتراكم تأثيرات عديدة في ذهن الطفل وبهذا  يأخذ تفاعل الطفل مع الثقافة، و 2عليها"
 بما يحس سعة وتنوعا. يزداد إدراكه

يميل األطفال إلى عالم الخيال الذي يأخذهم بعيدا عن الواقع كالقصص الخيالية والرسومات 
واألدب والفن والعلوم األخرى واستيعابها، التي تشبع تخيالتهم، فهو يفهم أحداث التاريخ  واأللوان

 .وتمس قدراته على التفكير تدريجيا مع ازدياد الخبرات العقلية والنفسية واالجتماعية واللغوية

خالل ربطه بنظام االتصال الثقافي وهدفه، ينبع  مضمون ثقافة الطفل ال يمكن تناوله إال من
حفظ معانيه، ومن واجب التربويين أن ينشئوا نظم  طريقة التفكير، وكل مضمون ثقافي له شكل في من

لالتصال الثقافي تيسر للطفل أن يعيش حياته وسط التغيير االجتماعي الحاصل، فهي ليس مجرد 
وتأثيرات فردية  أهمية"إن للتربية عقائد وأفكار ولغة وأدب، وإنما هي من كل هذا المركب وانتظام لها، 

الصعيد الفردي لها تأثيرها الفاعل في نمو الجانبين المادي والمعنوي، واجتماعية ال يستهان بها. فعلى 
وعلى الصعيد االجتماعي لها دور في رقي واستقرار المجتمع، ومحصلة القول أن أهميتها تمثل إلنسان 

الموت والحياة. ويكفي أن يضع اإلنسان نفسه موضع الطفل أو يتصور حياته في مجتمع  أهميةاليوم 
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 األسرة، والتربية هي الجهد والعمل الذي تبذله 1يود ليدرك مدى أهميتها في حياته"مجرد من الق
 والمدرسة في تعليم الطفل وتنقل إليه قيم الحضارة اإلنسانية والعربية واإلسالمية.

فالتربية تتضمن تناقضا جوهريا في صميم ما تصبو إليه من غايات، فهي تسعى إلى أن تجمع 
الفرد، وتلبية مطالب المجتمع، وتحرير الفرد وإطالق قدراته وتنمية إرادة التغيير لديه، بين تلبية مطالب 

 وبين أن تفرض عليه االنضباط واالنقياد من أجل سالم المجتمع واستقراره.

 :األسريبوادر تفكيك التماسك  -5

 :  كالكذب الذي يقضي على الثقة الخاصة بين أفراد المجتمع، ويعيقالمشكالت النفسية
حركة الكيان االجتماعي، ويؤدي إلى التناحر وسوء التفاهم، ويمس الروابط والضوابط والركائز األدبية 
واألخالقية، وتقضي على قيمته في الحياة، وهو خطر فادح على الطفل ألنها تحوله إلى إنسان محتال 

والعجز، الغيرة  بدون قيم أخالقية، وينتج ذلك بسبب الخوف من العقوبة، كثرة الضغوطات، الضعف
 والتنافس، لفت االنتباه، االنتقام، والجهل بالشؤون التربوية.

يتعرض الطفل لمواقف تحبطه من انعدام قدرته على االتصال بالكبار لغويا، وأيضا حاالت 
وارتقاؤها هو المقدمة لسمو  األسرةالصراع الناجمة عن الحرمان واإلخفاق والمهاجمة الكالمية، "سمو 

واألمة، فالخصال الحميدة واألخالق الرفيعة تنمو وتتشكل برعاية بعض األسر النبيلة، ثم المجتمع 
تنتشر تدريجيا لتصبح جزءا من النسيج االجتماعي، ولتغّير مالمح الحياة العامة، وإن المنهج الرباني 

 .2األقوم يوفر لنا كل اآلداب التي تساعد على تربية أبنائها تربية سامية ونبيلة"

: فالفقر والبطالة يؤديان إلى نقص الموارد المادية لألسرة مما يخلق شكالت االقتصاديةالم
بالشعور بالقلق، والعمل بسبب الحاجة يضعف من دور الوالدين في  األسرةأزمات أسرية تسبب ألفراد 

األمر  دهم،أوالً الفقيرة بسبب انخفاض هذا المستوى إلى تشغيل  األسرةدهم، وربما تضطر أوالً تنشئة 
 الذي يحرم الطفل من التعلم والخروج في سن مبكرة، مما يجعله عرضة لالنحرافات في المجتمع.

: فاللغة هي المعيار الذي يحدد هوية األمة والشعب، وخاصية كل لغة المشكالت اللغوية
م العربية تترك أثرها على نفسية الشعوب واألسر وطريقة تفكيرها، فإذا ضاعت اللغة اندثرت معها المعال

والقومية للمجتمع اإلسالمي، يعتبر اللغة والدين من أهم العناصر األساسية في تكوين الثقافة 
 والشخصية القومية والروح الوطنية.
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تتعلق بالمجتمع والتي تترتب عليها اضطراب في  األسرة: كون المشكالت االجتماعية
العالقات الزوجية نتيجة الطالق، الهجر والترمل وهجر الوالدين للطفل ، أو سجن أحد الوالدين أو 

على المخدرات، مما يتسبب في ضعف الطفل نفسيا حيث تضعف عالقته بالمجتمع كونه  اإلدمان
العاطفي للطفل، وعدم قدرته على االنحياز ألحد  يعد في نظرهم غير أخالقي، ينتج عنها الصراع

عدم النضج العميق بالتهديد والخوف، استغالل الزوجين األطفال لالنتقام واإليذاء، والديه، اإلحساس 
إلى إفرازات الحضارة الحديثة على وترجع أهم األزمات والوعي، الرغبة في االنتقام، النقد المتبادل. 

ق العنان للمرأة وتركها تتحرك بحرية ال حدود لها، لتذهب إلى حيث تريد أسرنا اإلسالمية، مثل إطال
 ولما يفرض الزوج إقامة بعض الحدود تنشب بعض الخالفات التي تسبب انهيار لألسرة. ومتى تريد،

ومن المشاكل األخرى أيضا، عدم وجود أهداف مشتركة لدى الطرفين فيما يتعلق باألطفال أو  
أو قضاء وقت الفراغ، وجود عوامل بيئية متناقضة كالتدخل أو التناقض القانوني أو  كيفية إنفاق األموال

ضعف الصحة أو قلة الدخل المالي، تأسيس حياة أسرية مبكرًا وبصورة غير مرغوب فيها ووجود التوتر 
، والنزاع أو النبذ أو وجود صعوبة في إعطاء الحب واستقباله، التأثير المختلف للتغيرات الثقافية

 والفشل.

ا متعددة على األطفال من تخلف آثار في كثير من المجتمعات العربية يترك  األسرةإّن تفكك 
مدرسي وانحرافات، وبالتالي نقص مقدرة المجتمع الكلية على اإلنجاز واإلنتاج، وتفكيك شخصي 

لمختلفة في ونفسي، وهدم مصالح الجماعات العليا، وتحطيم البناء التنظيمي وعدم ترابط العناصر ا
، فهو الوسيلة المثلى في حل جميع المشاكل األسرةالمجتمع، وضعف الوازع الديني لدى جميع أفراد 

قد يلجأ أحد األبناء إلى تحقيق األهداف المرجوة بطرق غير مشروعة بسبب ة والمجتمعية. األسري
 .والمفاهيم لديه ئتتغير المبادف، األسري التفكك

 الطفل اكتساح العولمة في تسيير -6

عرفت وسائل اإلعالم بكل أشكالها تطورا سريعا خاصة في اآلونة األخيرة، مما سّهل عملية 
االتصال في العالم، وجعلته قرية صغيرة، حيث أثّر سلبا على المجتمعات العربية، وتعميمها ال يخدم 

مع واقعنا،  مقومات شخصيتنا الوطنية ويؤدي إلى اختالالت داخل المجتمع لعدم توافقه وتجانسه 
"إنها لمأساة أن تنتشر المعرفة، وتتدفق المعلومات في كل اتجاه، ومع ذلك يزداد ضعف تكوين 
الشخصية لدى الجيل الجديد... والسبب في هذا أن كثيرا من أنشطتنا التربوية قد ابتعد عن فلك 
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، كما انحازت 1"األهداف الكبرى؛ مما أفقدها المنطقية والتجانس، وأوقعها في التشظي والتصادم
 بعض مضامين التدريس عن تحقيق النوعية المعرفية إلى التشويش على الرسالة الوطنية.

أنظمة  أهميةتتيح الشابكة والمعلوماتية التعّدي على الخصوصيات الثقافية على الرغم من 
االتصال، وهو غزو للعقول والقلوب، وتدخل في طريقة التفكير وأساليب الحياة، "أتاحت األنترنت 

ات كثيرة، ولكن مشكلتنا أبيفرصا هائلة لالطالع على العلوم والمعارف القديمة والجديدة؛ ولذلك إيج
سالمية، بسبب حداثة أعمارهم، دائما مع الذين لم ينالوا النضج الكافي، ولم يتشربوا القيم والمفاهيم اإل

، وتقوم بعمل خطير هو 2أو بسبب أن أسرهم ليست مؤهلة لتنشئتهم التنشئة االجتماعية القويمة"
والطفل، والتي ساد فيها جو من التباعد والجفاء،  األسرةتفكيك المنظومات االجتماعية بما فيها 

ألن وسائل التقنية الجديدة أحدث خلطا في  وصار اآلباء واألمهات مرتبكين في كيفية تربية أبنائهم،
 دهم من الخارج إلى خوفهم عليهم داخل البيوت.أوالً صراع األجيال، وانتقل خوفهم على 

 ة:األسريمبادئ األنظمة التعليمية في إرساء القيم  -7

المشكل الحقيقي الذي يجابه تربية الطفل هو العولمة التي تضعفه وتفقده مفاهيم تربوية 
في مجال التربية والتعليم هو إعداد وتنشئة رجال قادرين على  األولوترسيخها، فالهدف تعليمية 

استكشاف وابتكار وإبداع أشياء جديدة خالف ما أنتجه الجيل السابق، والهدف الثاني هو تربية 
 العقول على النقد والبحث في األشياء وتحكيم العقل.

وضعفا لغويا فكريا  واألجنبي سيطرة وصراعات كثيرةهذا التداخل الثقافي بين العربي وقد وّلد 
فقد أصبح المطلوب اليوم من المنهج التعليمي أن يشمل كل ، فيه هو الطفل األولوعقليا، والمتأثر 

أنواع النشاطات التي يعيشها الطفل في البيت والمدرسة والمجتمع، وبهذا المفهوم يأخذ المنهج من 
 لوماتية.الحياة مرونتها الحياتية والمع

تظل الممارسات التعليمية بوجه عام في التدريس موسومة بالطابع التقليدي السكوالستيكي، 
من حيث اختيار النصوص الغير محفزة وربما ال يستسيغها الطفل وبعيدة عن واقعه المعيش والمحيط 

وأحيانا تكون المعاصر به، مما يؤدي إلى عدم هضمها وال تعّبر عن صورته المثالية عن الحاضر، 
الطرائق البيداغوجية غير مالئمة لمستوى نضج الطفل، وعليه من الضروري أن يتشّبع سلك التعليم أو 

 األساتذة المكلف بالتعريب بالتعليمات الحديثة للغات ألن الطرق التربوية أساسية لنجاح التعريب.
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الذي يوفر للطفل  األول أيضا هي الوسط األسرةإّن المدرسة ليست المكان الوحيد للتربية، ف
ياء على التكفل الداخلي األولالنمو السليم المتكامل لينطلق إلى المجتمع، حيث ال يقتصر دور 

بأبنائهم، بل يجب أن يكون حضورهم في المدرسة حقا لهم وواجبا عليهم، يطمئنون من خاللها على  
واجز التي تمنع عمل المدرسة كيفية سير تربية أبنائهم ويكونون على دراية حول الصعوبات والح

 للمساهمة في االستنهاض بها.

فالمدرسة مطالبة بوضع مبادئ وبرامج لتحقيق السياسة التربوية ويتسع نطاق العمل وذلك عن 
ياء والتالميذ في مختلف العمليات التربوية والحياة األولطريق وضع استبيانات دورية لمعرفة رأي 

بين األساتذة والتالميذ وأوليائهم لعرض انشغاالتهم ومشاكلهم قصد المدرسية، تنظيم لقاءات دورية 
ياء في دراسة المشاريع والبرامج المتعلقة بالمدرسة حسب األولالمساهمة في إيجاد الحلول، إشراك 

مؤهالتهم واختصاصاتهم، إشراك الوالدين في مناقشة أهداف التربية والتعليم وتطوير الخطط العلمية 
ياء وتوعيتهم بأساليب التعامل مع أبنائهم، إشراك األطفال في التنشيط األولزيز وتحسيس والتربوية، تع

 الثقافي.

وما نرجوه هو وضع استراتيجيات وطنية تكون قواعدها مبنية على أساس الجمع بين 
افق الخصوصيات الوطنية واالهتمام بالحقائق العلمية العالمية، واجتناب األفكار المستوردة التي ال تتو 

واحتياجاتنا وقدراتنا، "يجب االستعانة ببعض الطاقات والخبرات لتنشئة أبنائنا كما ينبغي، ونبدأ 
فنستلهم منها العزم واإلرادة، ونشّمر عن صاعد الجد لنصنع من طفل اليوم رجال صالحا  أوالً بأنفسنا 

ومعلمي األخالق،  غدا. وثانيا االستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرة والمسؤولين التربويين،
، فمن واجب 1والمتخصصين في دراسة وفهم القرآن لكي يقّدموا لنا المعلومات الالزمة في هذا الصدد"

 .مراقبة األبناء ومحاسبتهم عند الخطأ، وتقديم النصح الالزم لهموالمدرسة  األسرة

والغاية المرجوة أيضا من المنظومة التربوية هي أن تمكن الوطن من اجتياز مظاهر التخلف 
والمجتمع من المدرسة هو أن تصبح قادرة على قيادة األمة  األسرةالفكري والمعرفي، فما تتطّلع إليه 

قل المثقف( في مستواها الحضاري والعلمي، "وهذا يعني أن على التربية والتعليم استهداف تكوين )الع
وهو ذلك الذي اجتاز عددا كبيرا من حاالت التدريب على التفكير المستقيم والذي يستطيع 

                                                           

 .22عبد الكريم بكار، حول التربية والتعليم، ص 1 
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استخالص نموذج خاص، ومالمح محددة من خالل استعراض عدد كبير من وجهات النظر المختلف 
 .1في المسألة الواحدة"

ة األسريالمشكالت وما هو معروف أن تفّشي ظاهرة التكاسل وضعف النشاط اليومي، وسيدة 
هي بسبب التعثر والتخمة الزائدة، أو تفشي أنماط العصابات المستوردة فكريا من الغرب بين الشباب، 
والفرق الشائع بين المدينة والريف، وبين األحياء الغنية والفقيرة في البلدة الواحدة، كل ذلك خلق 

ل خاص، والتغيير في المناهج وتطوير مشكالت على التعليم عموما وعلى المناهج وأسس تنفيذها بشك
أساليب التدريس هو من ضروريات المدرسة لمواكبة التطور العصري، وإعداد وتهيئة المعلمين في إنتاج 
المعرفة ورقي وجودها وكيانها والجمع بين التطبيقات العلمية والتكنولوجية، بحيث تكون المدرسة هي 

لى توظيفها وضبط الطريقة والتأليف، وربط العلم بالعمل، المعنية بنشر المعرفة وتدريب المعلمين ع
 واالستثمار البيئي، وتحقيق التعايش.

ولمعالجة الضعف اللغوي لدى األطفال الناتج عن لغة االستعمال المختلفة لدى األبوين، 
اللغة ى، حيث يكون العلم هو القدوة في احترام األولوالمدرسة في السنوات  األسرةينبغي أن تسهم فيه 

العربية  األسرةوالمحافظة عليها وترقية االهتمام على سالمة اللغة وتعريب مختلف مجاالت التعليم، "
اليوم مثقلة بالمهمات، حيث عليها مسؤولية رعاية األبناء العاديين وكذلك رعاية المرضى والمسنين من 

، األسرةعدتهم خارج أفرادها، وحتى ذوي العاهات ال يجدون لهم من المؤسسات ما يكفي لمسا
يضاعف من مجهود اآلباء واألمهات، ويمأل حياتهم باألنقاض  األسرةووجود هذه العناصر بين أفراد 

، فالتربية هي صياغة وتكوين لفعالية األفراد وصّبها في قوالب معينة ثم تحويلها إلى عمل 2والشقاء"
 اجتماعي ليرقى إلى رفع مستوى المجتمع نحو األفضل.

تحديث المختبرات والمنشآت التدريبية من خالل ولمجتمعي، يجب  األسري األمن ولتحقيق
التركيز على استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعريبها من جهة أخرى، لكي يسهل على الطفل التفكير 

 .تطوير إمكانات المعلمين التكنولوجية وتأهيلهم لتدريس التكنولوجيات الحديثةوتكوين شخصيته، و 

إنشاء مراكز بحث علمية ووطنية وإقليمية ودولية متخصصة في مجال على الدولة 
التكنولوجيات الحديثة قصد تسيير ومراقبة وتنظيم التقنيات التربوية التي تطور من نوعية المواد 
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ثر وتستأ والبرمجيات وتشجيع القراءة، واستيعابها للمعلومات وكيفية التعامل معها في خدمة األمة العربية
بالرأي والتنوعية وتخدم طموحات الطفل وعدم إخالله بمبادئ احترام كرامة المواطن خاصة اللغوية؛ 
"بهذا كله نستطيع أن نواجه تحديات العولمة، نواجهها بالفكر الحر المستنير، نواجهها بما نملكه 

لباصرة، نواجهها بأن وبما يمكن أن نحّققه من إنجازات حضارية، نواجهها بعقولنا الراجحة، وعيوننا ا
نشارك مشاركة فعالة ومؤثرة في العولمة بحيث نعمل على الحد من اندفاعها المدمر لجوهر اإلنسان، 
ونوقف طغيانها على القيم الروحية والدينية، ونعمل أيضا على تعديل مسارها، وتقويم توجهاتها من أجل 

يتنا، وهذا ال يليق بنا كأمة عريقة في مصلحة اإلنسان، وإذا لم نفعل نكون قد تخّلينا عن مسؤول
 .1الحضارة..."

 مناهج وآليات بناء الجيل الصالح: -8

التربية هي أسلوب إلقاء وتلقي المعلومات والتعليم هو منهج يستدعي فيها المعلم كافة 
النشاطات التي تبني مستقبل األجيال ومن بين هذه اآلليات نذكر، االعتماد على األلعاب التربوية 
الهادفة التي يجب أن تشكل النشاط الغالب في مناهج التربية، تزويد الطفل بمعارف وخبرات في 
القراءة والكتابة والتعبير وحفظ القرآن والتعاليم الدينية إلكسابه رصيدا تماشيا مع قدراته واستعداداته، 
غرس سمات التعاون، والتسامح وحب الغير والتضامن والعدالة والتعايش مع الغير والتعود على العمل 

 الجماعي وتهذيب غريزة حب الذات.

حية واإلنسانية وإعداده للمواطنة، وترقية أساليب تعليم كذلك يتغنى الطفل بتنمية القيم الرو 
اللغة العربية وتطوير مضامين المناهج ودفع المعلمين والمتعلمين إلى استخدام األساليب السليمة 
والراقية، إعداد النصوص اللغوية لتربية النشء وتوسيع آفاقهم وصقل أذواقهم وتهذيب مشاعرهم، "ومن 

يجب أن نتقبل الطفل بالشكل الذي هو عليه فينال منا المحبة والعطف أجل الوصول إلى نتيجة 
واالهتمام إلى حد اإلشباع ونعتّز به ونكرمه ونحترمه ونسمح له أن يعرض ما لديه فيكون شخصية 

 .2جلية"

وينبغي على المعلم االستعداد النفسي وحب المهنة، امتالك تقنيات التنشيط، وحب األطفال، 
بر والتحمل، وإنجاز هياكل جديدة تتوافق مع عصر العولمة مع وضع قيود، تطوير والقدرة على الص
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الوسائل البيداغوجية وترجمة القصص والبرامج التلفزيونية وكل علوم المعرفة التي يحتاجها الطفل إلشباع 
عقله، وإدخال التكنولوجيات الجديدة في التدريس والحرص على كيفية استعمالها مما يحمي الطفل 
من مخاطر االغتراب واالستعمال العقالني للتجهيزات العلمية، نقل التراث بين األجيال والربط بين 
الحاضر والمستقبل، وألسلوب التربية العملية والتدريب أثر كبير في تحقيق أهداف التربية اإلسالمية ال 

سالمية ال يمكن أن تستفيد سيما في الجوانب التطبيقية للمنهج اإلسالمي، وهذا ال يعني أن التربية اإل
من استراتيجيات التعليم الحديثة إنما يكمن تكييف الكثير من االستراتيجيات الحديثة ال تستخدم في 

 .1تدريس مواد التربية اإلسالمية أو بعضها على أقل تقدير"

العائلية هو مظهر من مظاهر التربية والتعليم، وكيفية تنظيمها الحياة  األسرةإّن التوعية بوظائف 
من جميع النواحي الثقافي االقتصادية، النفسية، االجتماعية وتدبير شؤون الحياة المنزلية من تخطيط 
للدخل، وتثقيف األبناء على المبادئ والمعتقدات الدينية السليمة والتمسك بالفضائل، إعداد برامج 

اقشات الجماعية التي تسهم ومناهج مدارس لآلباء واألمهات ويشمل ذلك المحاضرات والندوات والمن
 في تقييم الطفل على كافة المستويات.

وكذلك من المناهج التي ينبغي على الطفل اكتسابها واالعتزاز بها، العروبة التي تقوم بنشر قوة 
اللغة العربية في مختلف أبعادها العلمية والتكنولوجية، وال نقاش أيضا في أن لإلسالم دور أيضا في 

 ن اإلسالمي في برامجه وأهمها السلم، العدالة، حب العمل، تكوين الفكر الناقد.تشكيل قيم الدي

إّن المناهج الجديدة التي بنيت على أساس المقاربة بالكفاءات جاءت نتيجة االنفجار 
المعرفي الذي شهده العالم العربي، األمر الذي يستدعي إعادة بناء الفعل التعليمي التعّلمي، كما أنها 

تفعيل المعارف والمواد التعليمية في المدرسة، كما أنها تتحمل دورها في ترسيخ االنتماء  تسعى إلى
واالستقرار االجتماعي، وهي السبيل الحقيقي لبناء  األمنوالوالء الوطني والهوياتي قصد المحافظة على 

قط على المدرسة وإعداد المواطن الصالح وتحقيق الجودة التربوية الشاملة، وال يمكن أن يقتصر ذلك ف
 وحدها وإنما هذه المسؤولية تقع على عاتق المجتمع، الوالدين، والدولة العتبارها قضية الجميع.

إن المعرفة الجيدة بالعربية، هي وحدها الكفيلة بإحداث النهضة الثقافية والسياسية للوطن، 
التراث الوطني والثقافة الشعبية، وتعّزز الشعور باالنتماء إلى الرقعة الثقافية وتنعش الشخصية الوطنية و 

وأصالتها تطلب تعريب وجزأرة اإلدارات الثقافية والتربوية، وبهذا يصبح مرادفا الستكمال االستقالل 
والغزو الغربي وتأكيد للسيادة الوطنية ووسيلة لمكافحة سياسة استعمار العقول، وتعميم االستعماالت 

مع الشعوب األخرى والحضارات األخرى، وإنما يتعلق بأن اللغوية، "إن األمر ال يعد برفض الحوار 
                                                           

 .021، 028، ص9116خولة طالب اإلبراهيمي، الجزائريون والمسألة اللغوية، تر: محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر،  1 
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نصبح نحن وأن نتجّذر في أرضنا وشعبنا كي نمّثل بعد ذلك ما يمكن لآلخرين أن يمّدونا به أحسن 
 ، ووجوده كاف وإن كان مضرا بالمدرسة والطفولة المتمدرسة.1تمثل واستيعاب"

ماض استعماري كي تصبح طريق النية وال ينبغي للطفل أن يرث دونما جهد لغة غريبة ذات 
الحسنة في رقي اجتماعي وثقافي. وبالتالي يجب توحيد المناهج الدراسية على مستوى الوطن العربي 
وتعميمها لتصبح طريقا لتحقيق أمن األمة ونهضتها خاصة في عصر أهوال العولمة وصراع الحضارات، 

اآلليات الكفيلة بنشر الرعاية الثقافية والفكرية والتعاون الثالثي من أسرة ومجتمع ومدرسة على وضع 
 والنفسية، ولتدعيم أواصر العلم والمعرفة للطفل.

 خاتمة:

ة، والمعّبرة عن األسرييعتبر التعليم من أقوى الوسائل لنشر القيم والتعليم الدينية واألخالق 
 األسرةن الولوج إلى مختلف األنشطة واألوضاع، وال يمكن أن نتصور نهوضا بالمجتمع وفئاته، دو 

ومقوماتها، فهي تلعب دورا ينحصر في تربية أبنائها وإعدادهم وتكريس جهودها في القضاء على 
مختلف الشوائب والنظرة المنقوصة للمواطن العربي المسلم، فيجب أن تكون حاضرة وبقوة في 

ألنها مرحلة حساسة تعكس مختلف المجاالت الثقافية واالقتصادية منها وخاصة التعليمية والتربوية، 
نقاط القوة والضعف في مراحل تعليمها، والعمل على حماية هذه األلماسة ال يقتصر فقط على 

 الوالدين، وإنما يسهم في إرشادها المعلم والمدير، والطبيب، والمهندس، وكل من له صلة بالمجتمع.

السمات النبيلة في استبقاء هذا تشترك أواصر الترابط والتضامن واالحترام والمحبة واألخوة وكل 
وما ينبغي قوله  واالجتماعي، والمحافظة عليهم والتعايش معه وإثراء روافده. األسريالسرح الحضاري 

هي حماية الطفل والمجتمع من التبعية الثقافية والتمسك بتعاليم الدين  األسرةهو أن الغاية من حماية 
 يخ والوطن والشعور بمكانته بين أمته.اإلسالمي الحنيف الذي يمثل الهوية والتار 

 المراجع

 القرآن الكريم برواية اإلمام ورش عن نافع. -

، كلية التربية األساسية، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، األسريأحمد محمد مبارك الكندري، علم النفس  .0
 م.0229-ه0809، 9الكويت، ط

 ضوء الفكر اإلسالمي، دار الخلدونية، الجزائر.أيوب دخل الله، التربية المدرسية وحقوق اإلنسان في  .9
                                                           

فلسطين، ص  -غزة -المجاالت، مكتبة ومطبعة دار األرقم -التنمية -المقومات -الشامل، المفهوم : األمن 9100عرابي كلوب 1
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 والتحديات التي تواجهها األسري األمنفي تعزيز  األمندور أجهزة 

 داليا محمد هواري .د

 فلسطين /أريحا  –جامعة االستقالل 

 ملخص البحث :

ومعرفة التحديات التي تواجهها  األسري األمنفي تعزيز  األمنهدف البحث التعرف على دور أجهزة 
لتصبح أكثر فاعلية  األسري األمنومن ثم التوصل الي مجموعة من التوصيات لتسهم في رفع مستوى 

 ونجاح لدعم المجتمع ليصبح أقوى ضد أي هجمات سواء كانت داخلية ام خارجية.

و  األسري األمنتعزيز في  األمنلقد حاولت الدراسة االجابة عن التساؤل الرئيسي ماهو دور أجهزة 
 األمنألجهزة  أبيماهي التحديات التي تواجهها،ولقد افترضت الباحثة بأن هناك  بأن هناك دور ايج

 وبأن هنالك تحديات تواجهها. األسري األمنفي تعزيز 

وتحقيقًا ألهداف الدراسة وتساؤالتها وإختبار الفرضية لمعرفة صحتها إستعانت الباحثة بالمراجع ذات  
أشخاص، ومن  8ية وعددهم األمنصلة وإجراء المقابالت الشخصية من مجموعة من ضباط األجهزة ال

وبأن لها اسلوب توعوي  األسري األمنفي تعزيز  أبيية دور ايجاألمننتائج الدراسة تبين لألجهزة 
 وأسلوب عالجي.

مدني لعمل مواد وخلصت الدراسة الي مجموعة من التوصيات منها التنسيق مع مؤسسات المجتمع ال
وتستهدف ربات البيوت والفئات التي يصعب لرجال  األسريتدريبية حول موضوعات تختص بأمن 

ية التي من المحتمل األمنالوصول اليها لتثقيفها أمنيًا للحد من الجرائم ... الخ من المهددات  األمن
ة، و االلعاب اإلرهابيكار نترنت التي تحث على األفالوقوع بها، و على الدولة حجب أي  مواقع اإل

 اإللكترونية الخطرة التي من الممكن أن تؤثر على حياة األفراد.

 

 مقدمة :
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ي لإلنسان بتعليم االبناء األمنهي حجر االساس للبناء االجتماعي، وهي التي تنمي الوعي  األسرةإن 
طرق وإجراءات حماية أنفسهم من الوقوع في الجريمة وخلق بيئة آمنة ومستقرة، لكن مع ازدياد 

، وتسارع تطور الجرائم في المجتمع والتطور الحضاري الذي شهدته األسرةالتهديدات الخارجية على 
ومنها الجريمة وأشكالها وإرتفاع البشرية في كافة المجاالت وماصحبه من تطور في مفاهيم كثيرة 

، ال شك بأن لألسرة دور كبير في الوقاية 1معدالتها وذلك يتطلب مقابلها تطويراً في اساليب مواجهتها
ولكن وإن  2من الجرائم واإلنحراف إذ تقع على عاتقها مسؤولية الخلل السلوكي الذي يطرأ على أفراها

ا فهي بحاجة إلى مساعدة من الدولة من خالل التسطيع مواجهة هذا  التطور لوحده األسرة
 مؤسساتها كوزارة الشوؤن االجتماعية والثقافة ووزارة التربية والتعليم.

ودورها في عملية  األمنففي هذه الورقة البحثية سوف نلقي الضوء على جانب هام أال وهو أجهزة  
للحفاظ عليها من  األسرةدى أفراد ي لاألمن، للمساهمة في رفع الحس األسرةتنمية الوعي لدى أفراد 

 التفكك وإنعكاسها على أمن المجتمع في خلق بيئة مستقرة وآمنة.

 مشكلة البحث وأسئلته :

وستسعى الباحثة  األسرياألمنفي تعزيز  األمنتأتي هذه الدراسة للتعرف على الدور الذي تقدمه أجهزة 
والتحديات التي تواجهها، كما ستقوم الباحثة  األسري األمنفي تعزيز  األمنالي التعرف الي دور اجهزة 

 بتقديم مقترحات لمواجهة هذه التحديات.

والتحديات  األسرياألمنفي تعزيز  األمن ومن هنا ينبع تساؤل الدراسة الرئيسي وهو: ماهو دور أجهزة
 التي تواجهها؟ 

 فرضية البحث:

وبأن هنالك تحديات  األسري األمنتعزيز في  األمن ألجهزة أبييجإتفترض الباحثة بأن هناك دور 
 تواجهها.

 : أهداف البحث
                                                           

خالد الحميدان ب. ت: ورقة عمل بحثية مقدمة الي الحلقة العلمية) التوعية األمنية بين الواقع والمأمول( جامعة نايف العربية للعلوم 1

 96السعودية، ص  -مكة المكرمة -األمنية

cLeod, Saul, Maslow’s Hierarchy of Need, published 2007,updated 2014M201-01-
9101 

http://www.simplypsychology.org/maslow.html، 

http://www.simplypsychology.org/maslow.html
http://www.simplypsychology.org/maslow.html
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وأفرادها  األسرةكبيرة في حماية أمن   أهميةالبحث أنها تلقي الضوء على دور لفئة لها  أهميةتكمن 
ومعرفة  األسري األمنفي تعزيز  األمن والمجتمع ككل من خالل معرفة الدور الذي تقوم به أجهزة

 .األسري األمنفي تعزيز  األمنالتحديات التي تواجه أجهزة 

 منهجية البحث:

سوف تتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في وصف مشكلة البحث وتحليلها وإستخراج النتائج 
 والتوصيات لمشكلة البحث

 حدود البحث :

 يحا فلسطينأر : مدينة  الحد المكاني

  8102اني ونيسان : كانون الث الحد الزماني

 المراجع  -: المقابلة الشخصيةأدوات البحث 

 األمن أجهزة – األسري األمن – األمن: كلمات مفتاحية

 اإلطار النظري للبحث
 : األولالمبحث 

 : األسري األمنو  األمنوأجهزة  األمن
 : األمن:  أوالا 

من أهم ضروريات حياة اإلنسان ومن أهم احتياجاته التي ال يمكنه االستغناء عنها، فحاجة  األمنيعتبر 
اإلنسان لألمن وفق هرم ماسلو تأتي في المرتبة الثانية من قاعدة الهرم، ويندرج تحت هذه المرتبة 

تقدم الى حاجته إلى السالمة الجسدية، إذًا البد من تلبية االحتياجات األساسية أقل مستوى قبل ال
تلبية احتياجات للنمو الى مستوى أعلى، والحاجة لألمن تندرج منها حاجات السالمة الجسدية من 

وأمن الممتلكات الشخصية، وال يمكن تحقيق هذه  األسري األمنالوظيفي و  األمنالعنف واإلعتداء و 
ها من التهديدات الحاجات الضرورية للفرد داخل المجتمع إال بوجود دولة قادرة على حماية أفراد

 (1) الداخلية والخارجية فهذه الحاجات من وجهة نظر ماسلو البد من تلبيتها قبل الوصول الى الذات.

                                                           
المتعلقة بمفهوم األمن البشري الختامية لمؤتمر  081فقرة متابعة  68/920الجمعية العامة، تقرير األمين العام قرار الجمعية العامة 1

 .02http://www.un.org/ar/documents/index.html  9111-0القمة العالمي، ص 

http://www.un.org/ar/documents/index.htmlـ
http://www.un.org/ar/documents/index.htmlـ
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"حق الشعب في العيش بحرية وكرامة بمنأى عن الفقر  قدمت األمم المتحدة تعريفاا لألمن وهو:    
رر من الخوف من العوز وان تتاح لهم واليأس وإن جميع األفراد والسيما الضعفاء، للناس الحق في التح

 فرصة متساوية للتمتع بجميع حقوقهم وتنمية إمكاناتهم على أكمل وجه" 
البشري وتقوم بالدور الرئيسي  األمنوأكدت أن الحكومات هي الجهات الفاعلة المسؤولة عن تعزيز 

وغير اإلقليمية لها دور بالغ طنيها وأسباب رزقهم وكرامتهم، وإن المنظمات اإلقليمية في كفالة بقاء موا
 األمنفي تعزيز  هميةفي تعبئة الدعم والنهوض بالعمل الجماعي، فهي شريك بالغ األ هميةاأل

 (1)البشري.
في كتابهما المفاهيم األساسية في العالقات الدولية، حيث عرفا أما مارتن غريفيش وتيري أوكالهان: 

قيمة  األمنسليمًا من اإلذى، والحاجة الى اإلحساس بعلى انه: إن تكون آمنا يعني أن تكون  األمن
 (2)إنسانية وشرطاً مسبقاً لتتمكن من العيش بشكل محترم ".

ستقرار وحماية الممتلكات والحريات ألفراد المجتمع : بأنه الحفاظ على اإلاألمنوتعرف الباحثة ان 
 والخارجيةمن خالل نظام سياسي قوي قادر على التصدي للتهديدات الداخلية 

على أن  األمنمتنوعة في أهدافها ووظائفها إال أن أغلب الذين عرفوا  األمنترى الباحثة بأن تعاريف 
: هو االستقرار والحماية والحفاظ على حقوق اآلخرين وحرياتهم من أي تهديد داخلي أو األمن

 خارجي. 
هي ذراع القانون فمهامها تنفيذ وتطبيق بمثابة السلطة التنفيذية  ف األمن: تعبر أجهزة  األمنأما أجهزة 

جميع مؤسسات الدولة ذات الطابع العسكري بأنها : األمنأجهزة  القانون في الدولة وتعرف الباحثة
والشرطي الموكلة اليها مهام حماية األفراد وممتلكاتهم والحفاظ على حقوقهم وحماية الدولة من أي 

 .اعتداء سواء داخلي أم خارجي
 

 األسري األمنثانياا: 

هي الجماعة إجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وإمرأة وأبنائهما، من أهم وظائفها إشباع  األسرة
الحاجات العاطفية وممارسة العالقات الجنسية وتهيئة المناخ اإلجتماعي الثقافي المالئم لرعاية وتنشئة 

 3وتوجيه االبناء.

                                                           
 910، ص9112ترجمة مركز الخليج لألبحاث، دبي،  غريفيش، مارتن، تيري، اوكالهان،" المفاهيم األساسية في العالقات الدولية "،1
 126: األسرة بين النظام اإلجتماعي والعنف في الدول العربية، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر، ص  9106منال رفعت 2

 91، ص 0: العنف االسري، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط 9100منى بحري 3
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جتماعية لالبناء فهي من تغرس بهم الحب واالحترام الناس تقع على عاتقها التنشئة اال األسرةإن 
واحترام حقوقهم، وغرس إحترام قيم العمل في المهن، وهي من تدرب االبناء على الثواب والعقاب 
لتعديل السلوك السيء لألبناء، و يتم ذلك عبر مراقبة اآلباء لسلوك أبنائهم، مما يعزز في شخصيتهم 

 1عتداء على حقوق اآلخرين وحريتهم.احترام القانون وعدم اال

المادية  األسرةالشامل لجميع جوانب حياة  األمنفقد عرفه د. عزيز الحسني: " :األسري األمنأما 
في جميع الجوانب الحياتية والنفسية والمعيشية والصحية والثقافية، وأن  األسرةوالمعنوية أي يشمل أمن 

عملية  األسرةفأمن  األسرةتشكل منظومة متكاملة ألمن  تمارس حقوقها في امن وأمان وهذه الجوانب
 .2ديناميكية مستمرة"

بكافة اشكالها سواءاً كانت حماية  األسرة: هو توفير الحماية الفراد بأنه األسري األمنوتعرف الباحثة 
القيام بواجباتهم  األسرةأرواحهم وممتلكاتهم من أي إعتداء داخلي أو خارجي حتى يتسنى ألفراد 

 الحصول على حقوقهم .و 

 

 نتائج الدراسة  المبحث الثاني :

 والتحديات التي تواجهها األسري األمنفي تعزيز  األمنالطرق التي تستخدمها أجهزة 

 :األسري األمنفي تعزيز  األمن: الطرق التي تستخدمها أجهزة أوالا 

للعمل على حمايتها من اي اخطار قد  األسرةتستخدم العديد من الدول طرق كثيرة لتوعية أفراد 
عن باقي مؤسسات الدولة فهي أكثر  األسري األمنية حالة خاصة في حماية األمنتواجهها ولألجهزة 

ية وتقدير المخاطر، ففي هذه الدراسة استخدمت الباحثة أداة المقابلة األمنحساسية من الناحية 
الشخصية لإلجابة عن تساؤل الدراسة واثبات صحة أو نفي الفرضية واستنتجت بأن هناك دورين 

 ية دور توعوي ودور وقائي وفيما يلي نستعرض نتائج المقابالت.األمنلالجهزة 

 األسلوب التوعوي : -أ

                                                           
 09المعوقات، مجلة األندلس للعلوم االنسانية واإلجتماعية العدد  -المقومات -من األسري المفاهيم: األ 9106عزيز الحسني 1

 060، ص  9106أكتوبر  01المجلد 
 00/1/9102مقابلة شخصية: النقب محمود العيساوي  ، مدرية شرطة أريحا، فلسطين، السبت 2
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 لدورات التدريبية لشرائح المجتمع عن طريق المؤسسات التعليمية والتربوية تقديم البرامج وا
مثال عمل دورات توعوية للمخدرات ومخاطرها في المدارس والجامعات وضرورة مشاركة 
األهل لهذه البرامج وبرامج متخصصة بالجرائم االلكترونية حتى التقع هذه الشريحة فريسة 

 1جتماعي.لإلبتزاز عبر وسائل التواصل اال
  مع وسائل اإلعالم بتقديم البرامج التوعوية سواء كانت مرئية أو مسموعة  األمنتعاون أجهزة

التي تهدف الى الوصول الي جميع شرائح المجتمع سواًء من خالل الدعايات ومن خالل 
تساهم في الحفاظ  أهميةفي البرامج التلفزيزنية للحديث عن قضايا ذات  األمنمشاركة رجال 

 2.األمنجهزة أب األسرة، فمن خالل ذلك تعزز من ثقة أفراد األسري األمن على
  تثقيف الشباب من خالل المخيمات الصيفية والجامعات والمدارس حول عدم الوقوع فريسة

لالبتزاز عن طريق االنترنت، وطرق الحماية التي يجب ان يتبعونها عند استخدام وسائل 
في اي خطأ لمن يلجأ لعالج مشكلته ولزيادة ثقة الشباب التواصل االجتماعي، وعند الوقوع 

 3بهم تأكيد على سرية المعلومات والحفاظ على أمن األفراد من أي إعتداء خارجي.
  عمل ورشات عمل للطلبة في المدارس لتقديم النصائح واإلرشادات حول االجسام المشبوهة

في حال العثور على تلك  األمنة وكيفية تجنبها واالبتعاد عنها وضرورة االتصال على أجهز 
األجسام المشبوهة للتعامل معها، باالضافة الي تعريفهم على أرقام الهواتف التي تساعدهم في 

 4اإلبالغ عن اي مشكالت تواجههم.
    توزيع البروشورات الدعائية على المواطنين لمحاربة البضائع الفاسدة والمزورة وحث المواطنين

اإلبالغ عنها وذلك من شأن حماية أفراد المجتمع من المخاطر الصحية التي من الممكن أن 
تؤثر سلبًا على صحتهم وخطر على حياتهم، وأيضًا التفاعل المستمر على شبكات التواصل 

ي، وذلك يزيد من األمنعي مع المواطنين لإلطالع على ما هو جديد في عمل الجهاز اإلجتما
 .5ثقة المواطن به 

  ية األمنعمل مخيمات التعايش وهي عبارة عن إشراك المواطنين بالمسؤولية ودخول المقرات
انشطتهم اليومية للتعرف على مهامهم  األمنللتعرف على عملهم عن كثب ومشاركتهم لقوات 

                                                           
علوم العسكرية األمنية المتوسطة، جامعة االستقالل، أريحا الثالثاء مقابلة شخصية: النقيب ضرار درويش، رئيس قسم اإلدارة وال1

6/1/9102  
  9/1/9102مقابلة شخصية: اللواء ركن محمد أبوهارون، مدير عالقات عامة لجهاز المخابرات سابقاً ، اريحا الخميس   2
 8/1/9102مقابلة شخصية: النقيب على سهمود، مدير العالقات العامة  جهاز المخابرات أريحا، السبت  3
  92/8/9102مقابلة شخصية : العقيد أحمد بشارات ، مدير تدريب الضابطة الجمركية، أريحا  4
 2/1/9102مقابلة شخصية: العميد إيهاب السعيدني، قائد منطقة سلفيت، أريحا الخميس  5
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تالي يعزز ثقة المواطنين بهم ووحذف تي صورة خاطئة في ذهن المواطن على عمل تلك بال
 1االجهزة التي ترسخت من االعالم الفاسد داخل المجتمع وخارجه.

 األسلوب العالجي : -ب 

  األسريذلك إلرتفاع العنف  األسرةتم إنشاء إدارة جديدة في جهاز الشرطة وهي إدارة حماية 
او خارجها وتنفيذ  األسرةفي اآلونة األخيرة تعالج قضايا اإلعتداءات الجنسية سواء داخل 

 2القانون بالمعتدي وتحويله للقضاء.
  ومحاولة التوصل الي تهدئة  األسرةيقوم جهاز الشرطة بدورها في فض الخالفات داخل

ارات المختصة ة وذلك من خالل التعاون مع الوز األسريالنفوس للحفاظ على الروابط 
 3.األسرةومنظمات المجتمع المدني لخلق جو من االستقرار وصوالً الي سعادة 

  عن طريق المنح الدراسية البنائهم واإلعتناء بهم حتى ال  األسريتقديم الدعم ألسر الشهداء و
ألدبية يقعوا فريسة للفقر وعالم الجريمة، باالضافة الي توفير وسائل الترفيه والنشاطات الثقافية وا

 4لتفريغ طاقات الشباب في أمور مفيدة للمجتمع.
  تقديم الدعم من خالل الطرود الغذائية وتقديم المساعدات لبعض العائالت في المناطق التي

ت اإلحتالل اإلسرائيلي أوالً تحت اإلحتالل لدعم صمودهم في أماكن سكنهم بسبب مح
 .5تهجير هذه العائالت من أماكن سكنهم

  6المخزون اإلستراتيجي للدم في الوطن ألمناتعتبر قوات  
  تقديم البرامج التطوعية بمشاركة المواطنين تنظيف المدن وتوزيع المساعدات على المحتاجين

 األمنزيارة دار المسنين وتقديم المساعدة لهم مما يعزز من العمل التشارك بين رجال 
 7والمواطنين.

 األسري األمنفي تعزيز  األمنالتحديات التي تواجه أجهزة ثانياا:  

                                                           
  8/9102/  11مقابلة شخصية : المقدم زاهر ولد علي، إدارة المباحث شرطة أريحا ، الثالثاء ، 1
 ،أريحا  91/8/9102مقابلة شخصية : اللواء ركن متقاعد ماجد هواري مدير شرطة سابق السبت بتاريخ 2

 المرجع السابق 3

 مرجع سابق مقابلة شخصية العقيد أحمد بشارات 4
 /http://www.nsf.ps/arقوات األمن الوطني الفلسطيني الصفحة الرسمية ل 5
 مرجع سابق : العميد ايهاب السعيدني  6
 مرجع سابق : مقابلة اللواء ماجد هواري7

http://www.nsf.ps/ar/
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وسوف نقسمها الي قسمين الداخلية  األسري األمنالعديد من التحديات في تعزيز  األمنيواجه أجهزة 
 والخارجية :

 التحديات الداخلية:

( لحل مشكالتهم وعدم اللجوء األمنعدم تقبل بعض األسر لتدخالت خارجية ) لرجال  -
هم بأنها فضيحة إجتماعية ممايؤدي إلى تنفيذهم للقانون للقانون ألنهم يعتبرون من وجهة نظر 

 1بيدهم. 
 .2في حل مشكالتهم األمنبقدرة رجال  األسرةعدم ثقة   -
بقاء نظام الصلح العشائري بين العائالت داخل المجتمع ممايؤدي الي عدم التوجه في  -

مما يترتب عليه من التزامات مجحفة في حق افراد فأحياناً  األمنحاالت كثيرة الي أجهزة 
، األسرة، واستقرار األسري األمنتجبرهم على ترك منازلهم أو دفع مبالغ مالية كبيرة  مما يهدد 

وأحيانًا تجبر النساء بالزواج من مغتصبها بداًل من معاقبته بالقانون أو من اشخاص بسبب 
 ناء أسرة غير متكافئة هشة وظالم بحق الطرفين. خالفات عائلية فذلك يؤدي الى ب

 التحديات الخارجية :
اإلحتالل اإلسرائيلي تنامي إنتشار المخدرات في المناطق التي تسيطر عليها قوات اإلحتالل  -

الفلسطينية بالتالي تتفشى هذه اآلفة  األمناإلسرائيلي حيث ال يوجد سيطرة أمنية ألجهزة 
داخل األسر الفلسطينية مما يهدد أمنها، باإلضافة الي الحبس المنزلي لألطفال تحت ظروف 

 قاسية من قبل االحتالل االسرائيلي ومنعه الخروج من المنزل وفي 
هي  األسرةحال خروجه من المنزل يدفع مبلغ كبير من المال كشرط جزائي مما يجعل من  -

 .3األسرةالسجان ممايؤدي الي إضطرابات نفسية لجميع أفراد 
التطور التكنولوجي والهجمات االلكترونية والمواقع التي تغزو االنترنت التي تدخل الي داخل  -

دون رقيب وصواًل لألطفال والشباب سواء كانت أهدافها نزع القيم األخالقية  أو  األسرة
 . 4األسري األمنة أو ترسيخ الفكر التكفيري كل ذلك  يشكل خطر كبير على أبيإره

 توصيات الدراسة :

                                                           
  6/1/9102مرجع سابق: مقابلة شخصية نقيب ضرار درويش الثالثاء 1
 ركن متقاعد ماجد هواري مرجع سابق : مقابلة شخصية اللواء 2

  0/1/9102مقابلة شخصية : نقيب عبير عبد الخالق ، جهاز األمن الوقائي ، أريحا االربعاء  3
 لشبكة إسالم ويب.  0222 - 9102© جميع الحقوق محفوظة .92/00/9101منقول من منشور على االنترنت بتاريخ:  -4
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للحفاظ على أفرادها  األسرةعقد ندوات ودورات تدريبية وحلقات نقاش حول األدوار داخل  -
 من الوقوع في الجرائم .

 . األسرةراد إقامة الحدائق العامة واألماكن الترفيهية لتفريغ الطاقة السلبية لدى أف -
 . األمنلتعزيز الثقة برجال  األمنالتنسيق مع رجال الدين لردم الفجوة بين األفراد وأجهزة  -
التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لعمل مواد تدريبية حول موضوعات تختص بأمن  -

الوصول اليها لتثقيفها  األمنوتستهدف ربات البيوت والفئات التي يصعب لرجال  األسري
 ية التي من المحتمل الوقوع بها.األمنللحد من الجرائم ... الخ من المهددات  أمنياً 

ة، و االلعاب اإلرهابيعلى الدولة حجب أي  مواقع االنترنت التي تحث على األفكار  -
 اإللكترونية الخطرة التي من الممكن أن تؤثر على حياة األفراد.

ي األمنالعمل على تعديل المناهج الدراسة بحيث تتضمن تثقيف األفراد على طبيعة العمل  -
في حماية أنفسهم وأسرتهم والمجتمع   األمنوترسيخ فكرة أن أفراد المجتمع شراكة مع أجهزة 

 ككل.
بث روح المسؤولية لدى الفئات المهمشة من الشباب الذين ال يرتادون المدارس والجامعات  -

فيجب  األمنمن الصعب الوصول اليهم خالل الدورات والورشات التي تقدمها أجهزة الذين  
 عمل برامج بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية للوصول لهذه الفئة. 

على الدولة تحديد عمل لجان الصلح العشائري بشرط عدم المساس بحقوق األفراد لضمان  -
 حقوقهم الشرعية والحفاظ على أمنهم.

ي لدعم وتعزيز األمنالعمل  هميةعلى التنسيق مع نقابات العمال لعمل ورشات توعوية ألالعمل  -
  األسري األمن

 المراجع 

ية بين الواقع والمأمول( جامعة األمنخالد الحميدان : ورقة عمل بحثية مقدمة الي الحلقة العلمية ) التوعية  .0
 السعودية. -مكة المكرمة -يةاألمننايف العربية للعلوم 

المجاالت، مكتبة ومطبعة دار  -التنمية -المقومات -الشامل، المفهوم األمن:  8100كلوب   أبيعر  .8
 فلسطين. -غزة -األرقم

، مجلة األندلس للعلوم المعوقات -المقومات -المفاهيم األسري األمن:  8106عزيز الحسني  .3
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 الكفاءة في الزواج في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي

Competence in marriage in Islamic law and positive law 

 عبد العزيز شمالل د.
 الجزائر -العربي بن مهيدي -جامعة أم البواقي

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 مقدمة:

 سواء، حد على الحياة في وديمومتها ريتهااستمرا ثم تكوينها، حيث من باألسرة اإلسالمية الشريعة اهتمت
 بينهما، استقرار عامل وجودها يعتبر ألنه الزواج، في الكفاءة توفر اإلسالمية الشريعة به اهتمت مما فكان
 في بالمساواة والمراد.  المسلمين عرف في لآلخر الزوجين من كل يصلح أن هي أدق بتعبير األحوال غالب
 .العلمي التحصيل و الحرفة و والحرية، والنـسب، كالـدين، محـدودة، خـصال هو إنما الزواج باب

Summary of the intervention: 

Marriage is an essential issue in marriage. It is the right of women and their guardians to 

be a competent husband and not to be inferior or inferior because they will become their 

guardian and will be under their care and responsibility. , It is their right not to accept 

disproportionate status and rank with them. 

As for men, the wife's competence is not usually taken into account, so it is not 

necessary for him to marry a person who is of lesser rank and rank. 

Therefore, the subject of the intervention to answer the following central problem: 

The extent to which Islamic law and positive law regard the effect of efficiency in 

marriage? 

 
 

 ملخص المداخلة:

تعد الكفاءة في الزواج من المسائل الجوهرية في عقد الزواج ، فمن حق المرأة وولي أمرها، بأن 

دنى منها وأقل مكانة، ألنه سيصبح قّواماً عليها، وستكون هي يكون زوجها ِكفئاً لها، وأن ال يكون أ

تحت رعايته ومسئوليته، وأيضاً فإنه سيصبح صهراً ألهلها، ومتداخالً معهم، فمن حقهم أن ال يقبلوا 

 .غير المتناسب معهم مكانة ورتبة

ضاضة عليه في أن أما بالنسبة للرجل فال يؤخذ أمر كفاءة الزوجة له بعين االعتبار عادة، ولذا ال غ

لذلك جاء موضوع المداخلة لإلجابة على اإلشكالية المحورية  .يتزوج ممن هي أقل منه رتبة ومكانة

 التالية:

 مدى اعتبار الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي ألثر الكفاءة في الزواج?
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 المرأة قلب في الضغينة بث من فيه ولما أوصالها حفظ وعدم لألسر هدم إهمالها على يترتب أنه كما
 من فيه ولما للمرأة، كفء غير الزوج كان إذا حال في في الزوجية للحياة منغصا   فقدها يعتبر كما واألولياء

 وتشعر به، وتذل تعير منها أقل الرجل كان إن المرأة ألن األسرية، بالحياة تخل التي القوامة على سلبي ثيرتأ
 فمصالح عليه، تحافظ أن الزوجة على يجب الذي والتقدير االحترام فينتفي بسببه، بنقص أولياؤهـا أو المرأة
 الكفء، غير استفراش عن تستنكف والمرأة ،باالستفراش إال تحصل ال ألنها الكفاءة، عدم عند تختل الزواج
 حين مراعاتها من بد ال لذلك ديمومتها، وعدم األسرية الحياة لتفكك مدعاة ذلك فيكون المصالح، فتختل
 . واستقرارها الزوجية الحياة استدامة في كبيرا تأثيرا وجودها في لما العقد
 في كانت ولما ، بينهم التعامالت من كثير على الحاكم و العملية الناس الحياة لب هو العرف كان ولما

 ان آثرت فقد ، المختلفة الفقهية التطبيقات على يؤثر مما ، المكان و الزمان لتغير تبعا متغيرة الناس أعراف
  .الزواج في الكفاءة في العرق تأثير مدى في أبحث

  :  اآلتيةلذلك جاء موضوع المداخلة لإلجابة على اإلشكالية المحورية 

 مدى اعتبار الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي ألثر الكفاءة في الزواج؟

 و تندرج تحت هذه االشكالية الرئيسة تساؤالت فرعية و هي:

 الزواج؟  فيما مفهوم الكفاءة 

 الزواج؟ فيوضعها الشرع للكفاءة  التيما الضوابط 

 ج؟الزوا  فيوضعها القانون لمراعاة الكفاءة  التيما الضوابط 

 ما أوجه الشبه واالختالف بين الشريعة السماوية والقانون الوضعي؟

 (.المجتمع الجزائري وما خبرات دول العالم )إن وجدت فيما واضع الكفاءة الزواجية 

 .ضوء تحليل ضوابط الشريعة والقوانين الوضعية فيما الرؤية المقترحة للتعامل مع موضوع الكفاءة الزواجية 

 

 :الدراسة  أهميةو أهداف الدراسة 
تهدف هذه الورقة البحثية الى ابراز و تحديد موضوع الكفاءة و اثرها في عقود الزواج في كل من الشريعة االسالمية و 
القانون الوضعية و ذلك في المجتمعات االسالمية و العربية لما لهذه القضية من احكام و ضوابط يستوجب على 

 اثناء ابرام عقود زواجهم.المواطنين احترامها و التقيد بها 
 

 :منهج الدراسة
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لقد دفعتنا الدراسة التي قمنا بها من خالل التعرض للكفاءة في عقود الزواج في المجتمعات العربية و االسالمية  أن نتبع 
ءة في عقود ألننا اسردنا و وصفنا كل الضوابط الشرعية و القانونية للكفا لمناسبته لطبيعة الدراسة الوصفيالتحليليالمنهج 

الزواج ، مع تحليلها و االستدالل باألحكام الشرعية سواء تلك المنصوص عليها في القران او السنة و حتى اجتهادات 
و  4891الجزائري لسنة األسرةجمهور الفقهاء، مع تطعيمها بالنصوص القانونية الوضعية كما هو الحال في قانون 

 .5002المعدل و المتمم في سنة 

 

 السابقة: الدراسات
 لقد رجعنا خالل اعدادنا لهذه الورقة البحثية لدراستين:

 ى:األول
للطالب : حسن محمد عبد الحميد الكردي ، رسالة ماجستير ، بعنوان: الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون االحوال 

مشرع الجزائري في مسألة فلسطين ، و عليه فقمنا بإدخال و اضافة ما جاء به ال -غزة -الشخصية، الجامعة االسالمية 
الكفاءة في عقد الزواج و السيما ان عقود الزواج و كل المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية نظمها المشرع في قانون 

 و هو مستمد تقريبا مئة بالمئة من الشريعة االسالمية. 5002و عدل في سنة 4891الصادر في سنة  األسرة
 الثانية:

منشور على االنترنت بعنوان:الكفاءة في عقد الزواج القحطان هادي عبد، حطان هادي عبد مقال للمدرس المساعد / ق
ركز هذا المقال على قوانين االحوال الشخصية في دول الشام ، لقانون ، العراق ،افي الشريعة االسالمية و القانون، كلية

 .جاءت في القوانين العربية االخرىالعراق سوريا ...، لكن نحن اضفنا مكانة الكفاءة في عقد الزواج و ما 
 :مصطلحات الدراسة 

 الكفاءة في المستوى التعليمي ،الكفاءة ، االستفراش ، العقد الفاسد ، عقد النكاح  ، الخصال المعتبرة ، كفاءة الحرفة 
 .و الصفات المعتبرة

الزواج بها في الحسب والنسب والدين للمرأة التي يريد  اأن يكون الزوج مساويالمماثلة أي:  هيو الكفاءة في الزواج 
 .والكفاءة عند العلماء هي المماثلة بين الزوجين في أمور مخصوصة دفعا  للعار .ونحو ذلك

قرابات خصيصاإلنشاء من شرعية النكاح هو انتظام مصالح الزوجين كل باآلخر في مدة الحياة ألنه وضع  يقصد و
 . األسرةا   في عضو بو الغريليصير البعيد قريبا   المصاهرة

لذلك هناك من العلماء من قال: إن الكفاءة ليست بشرط أصال  إال في الدين فليست شرطا  من شروط صحة الزواج 
• " سورة الحجرات41فيصح الزواج ويلزم ولو كان الزوج غير كفء واستدلوا بقوله تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم""

 • س سواسية كأسنان المشط ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى"وبقوله صلى الله عليه وسلم: "النا
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واستدلوا بأدلة منها: قوله صلي الله عليه  الزواج،كما ذهب جمهور العلماء إلى أن الكفاءة من شروط اللزوم في عقد 
وله صلى الله عليه وسلم: " وق...وسلم "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير

 ." إلخ..."تخيروا لنطفكم وانكحوا األكفاء
وكذلك يجب مراعاة القدرة العقلية للطرفين قبل اقترانهما مع عدم حجبها على بعضهما البعض و اال اعتبر في 

تفاوت و يسبب بين االزواج حتى ال ُيختلقنوع من ال الكفاءة العلميةخانة التدليس و التغليط ، كما يستحسن مراعاة 
مبنيا على جانب من االخالق السامية  األسريبذلك نوع من االحتقار، اذا لم يكن هذا االرتباط الشرعي و االجتماعي 

المفسدة للعالقة الترابطية االنسانية التي اقرها الشرع  تالمؤكد عليه في ديننا الحنيف و الذي يجنبنا كل  من هذه التمييزيا
 ول صلى الله عليه و سلم في سنته الشريفة .الرباني و اكدها الرس

طالب رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله  أبيفي السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة تزوج علي بن "...حيث جاء 
وفي صلى الله عليه وسلم وبَنَى بها، وقد ذكر البخاري أن ذلك كان بعد غزوة بدٍر بقليل، وكان الزواج في صدر اإلسالم 

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تيسير الزواج وعدم المغاالة في  هدي النبي سيد األنام ال مغاالة فيه في المهور.
المهر، ففي "الصحيحين" أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجٍل: )تـَْزوَّْج ولو بخاتٍم ِمن حديد(، ولو كانت المغاالة في 

 ولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة رضي الله عنها. المهور َمْكرَُمة لكان أ
َير والتراجم، وقد رواها ابن كثير  أما قصة ِخطبة وزواج علي من فاطمة رضي الله عنهما فقد ذُِكَرت في كتب الحديث والسِ 

 في السيرة النبوية والبيهقي في الدالئل عن علي رضي الله عنه قال:
فقالت موالة لي: هل علمت أن فاطمة ُخِطَبت من رسول الله؟  رسول الله صلى الله عليه وسلم .. )خطبت فاطمة من

قلت: ال، قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك بها؟ فقلت: أو عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: 
 إنك إن جئَت رسول الله صلى الله عليه وسلم زو جك. 

يني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أُْفِحْمُت، فوالله ما فو الله ما زالت ترج  
، فقال:  استطعت أن أتكلم جاللة وهيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما جاء بك، ألك حاجة؟( فسكت 

به؟( فقلت: ال والله يا رسول الله!  )لعلك جئت تخطب فاطمة؟( فقلت: نعم، فقال: )وهل عندك من شيء تستحلها
فقال: )ما فعلت درع سلحتكها؟( قلت: فوالذي نفس علي بيده إنها لُحَطِميَّة ما قيمتها أربعة دراهم، فقلت عندي، فقال: 
)قد زوجتكها( فبعث إليها بها، فاستحل ها بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم(. وفي رواية 
للنسائي وصححها األلباني أن عليا  رضي الله عنه قال: )تزوجت فاطمة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله! اْبِن ِبي 
)اسمح لي بالدخول بها(، قال: )أعطها شيئا ( قلت: ما عندي من شيء، قال: )فأين ِدْرُعَك اْلُحَطِميَّة؟( قلُت: هي 

منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون عندي، قال: )فأعطها إياه( درعك الحطمية: 
 1. "الدروع

                                                           
 .991،  ص9191دار صادر بيروت،  3محمد بن مكرم المصري ابن منظور : لـسان العـرب، الجزء  -1
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و بالتالي فقد ساعد الفقه الشرعي االسالمي بأئمته لتفسير بعض خبايا هذه القضية و غيرها حتى يسهلوا على المسلمين 
 في عقد الزواج موضوع الدراسة. ةيها الكفاءايجاد الطرق المثلى في الترابط و التعاقد في كل مناحي الحياة المختلفة بما ف

 
الى جزئين،  هاقسمتالمطروحة في هذه الورقة البحثية ، لإلجابة على اإلشكالية الرئيسة و غيرها من التساؤالت الفرعية و 

كفاءة في : التعريفبالكفاءةفيعقدالزواجوالخالففياشتراطها ، وخصصت الثاني للعرف و الخصااللمعتبرةفيالاألولتناولت في 
 الشريعة و القانون.

 اشتراطها في والخالف عقدالزواج في بالكفاءة التعريف: أولا 

إن الكفاءة و التي تعني أن يماثل الزوج زوجته في أمور مخصوصة هي أحد شروط عقد الزواج ، لم تكن حل اجماع بين 
 الفقهاء، فماهي الكفاءة لغة و اصطالحا، و ما مدى مشروعيتها؟

 لكفاءةلغةواصطالحاتعريفا -4

سنتناول فيما يلي تعريف كل من الكفاءة في اللغة العربية و ما لها من تعاريفها  المختلفة ، و كذا الكفاءة في االصطالح 
 و يكون ذلك كاالتي:

 تعريف الكفاءة لغة  - 1-1

أي مساٍو له، والكفء معناه: النظير الكفاءة في اللغة: المساواة والمماثلة ، من كافأه إذا ساواه، يقال فالن كفء لفـالٍن 
 "،أي ال مثيل له .2و لم يكن له كفؤ أحدومنه قوله تعالى" 1والمثيل والمساوي، وكل شيء كفئا  لشيء فهـو مكـافئ

،أي تتساوى في القصاص  "3" المسلمون  تتكافا  دمـاؤهم ويـسعى بـذمتهم أدنـاهمومنه قول النبيصلى الله عليه و سلم  
والكفاءة هنا، هي المساواة والمماثلة في الشرف والقوة، وهذا المعنـى يوافـق أحـد  . يكون دم الوضيع كدم الرفيعوالدية، ف

أي  " 4أحشروا الذين ظلموا و أزواجهم و ما كانوا يعبدونمعاني الزواج، حيث يقصد به التماثل والتناظر قولـه تعـالى "
 .رأة زوجـان ألنهما قد تناسبا بعقد الزواجنظراءهم، ومثيل أشباههم، وقيل للرجل والمـ

 تعريف الكفاءة اصطالحاا  -1-2

  .عرف الفقهاء الكفاءة بتعريفات عدة منها المجمل، ومنها المفصل، وكلها تدور حـول معنى واحد

                                                           
 سورة اإلخالص. 4اآلية  -1
 .991، ص  4أخرجه ابو داوود ، سنن ابو داوود ، الجزء -2
 سورة الصافات. 22اآلية  -3
 .92اية الزواج، دار الكتاب الحديث،القاهرة، الطبعة األولى، دون تاريخ،صنور الدين بولحية، الضوابط الشرعية لحم -4
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 عرف الحنفية الكفاءة فقالوا: أن يكون الرجل مساويا  للمرأة في حسبها ونسبها ودينها وسنها وغيرذلك.فقد

 . "عرفها المالكية: "المماثلة في ثالثة أمور، الحال والدين والحرية وعرفها الشربيني من الشافعية: "أمر يوجب عدمه عارا  و 

  .1وعرفها الحنابلة فقالوا: " الكفاءة هي المساواة في أمور خمـسة معتبـرة: الديانـة، والصناعة، واليسار، والحرية، والنسب

 واجمشروعيةالكفاءة في الز  -2

 من شرطا اعتبارها في خالفهم منشأ وكان قولين، على الزواج في الكفاءة اعتبار في الفقهاء اختلف وقد

 ويعتبر العقد ينعقد وعليه بمشروعيتها يقل لم العقد شروط من شرطا يعتبرها لم فمن ال، أم العقد شروط

 اختلفوا لكنهم بمشروعيتها، قال العقد شروط من شرطا   وعدها اعتبرها ومن والزما ، ونافذا صحيحا

 قلنا فلو أمر، الخالف هذا على وينبني اللزوم، شروط من شرطا أم الصحة شروط من ا   شرط باعتبارها

 كان الكفء بغير وليها زوجها أو كفء غير من نفسها المرأة وزوجت الصحة شروط من ا   شرط بأنها

 وإن غيرهم، عند باطال وكان الحنفي، المذهب به ردتف بالفساد القول ألن الحنفية، رأي وهو ا   فاسد العقد

 فيثبت الزم غير أنه إال ا   ونافذ ا   صحيح انعقد قد العقد أن ذلك فيعني اللزوم، شروط من ا   شرط اعتبروه

 . الفسخ حق

 مشروعيةالكفاءة - 2-1

 :قولين على وهي الكفاءة مشروعية في الفقهاء آراء أوال وسأبين

 ذهبوا وقد ، والحنابلة والشافعية، والمالكية، ، الحنفية من الجمهور إليه ذهب ما وهو األول، القول -

 .النكاح عقد في معتبرة الكفاءة أن إلى

 2.عقدالنكاح في الكفاءة اعتبار عدم إلى ذهب ما هو و الثاني القول -

 و بالمعقول الشريفة النبوية و بالسنة الكريم واستدلوابالقرآن

                                                           
 قحطان هادي عبد ، الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية و القانون، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية،  -1

 .916،ص 2119، حزيران 6،العدد94المجلد 
  80الروم،آيةسورة  -2
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 القرآنالكريم أ :من

َها لَِتْسكنوا أَْزَواج ا أَْنفِسكمْ  ِمنْ  َلكمْ  َخَلقَ  َأنْ  آيَاتِهِ  وِمنْ  ": تعالى الله بقول استدلوا َنكمْ  َوَجَعلَ  إِلَيـْ  َوَرْحَمة   َمَوَدة   بـَيـْ

 1 يـَتَـَفكرون". م لَِقوْ  ت آَليَا َذِلكَ  ِفي ِإنَ 

 طلبا ، الكفاءة فتراعى والرحمة، لمحبةوا والود السكون هو النكاح من المطلوب أن الكريمة اآلية فبينت

 للعداوة مدعاة ذلك بل للخسيس، تسكن ال الشريفة نفس ألن بدونها يتحقق ال وذلك الزوجين، بين ذلك لدوام

 .والبغضاء والفتن

 الشريفة النبوية السنة ب: من

 الحصر الذكرال سبيل على منها أذكر كثيرة بأحاديث وقداستدلوا

  وفي رواية:)ال 2ياء، وال يزوجن إال من األكفاء(األول:)أال ال يزوج النساء إال -ه وسلم صلى الله علي -قوله
 3ياء(األولتنكحوا النساء إال من األكفاء، وال يزوجهن إال 

  قال له: )يا علي ثالث ال تؤخرها: الصالة  -صلى الله عليه وسلم  -أنه   -رضي الله عنه  -عن علي
 4، واأليم إذا وجدت كفؤا(إذا أتت، والجنازة إذا حملت

  قال: )تخيروا لنطفكم، وأنكحوا -صلى الله عليه وسلم  -عن عائشة، رضي الله عنها، عن النبي ،
روى ذلك من حديث عائشة وأنس وعمر من طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلى الحجية  5األكفاء(

 .-صلى الله عليه وسلم  -بالحسن الحصول الظن بصحة المعنى وثبوته عنه 
 6: )ألمنعن فروج ذوات األحساب إال من األكفاء(-رضي الله عنه  -قول عمر 

 ج: المعقول
                                                           

 سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة، والحجاج مختلف فيه، ومبشر ضعيف متروك  نسبه  حديث ضعيف ألن في -1
 .3/244أحمد إلى الوضع، قال الدار قطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه ال يتابع عليها، سنن الدارقطني: 

 ،3/391قال الترمذي: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل، سنن الترمذي: -2
  .1/933البيهقي:  -3
 

 
  ،4/22مصنف أبي شيبة: -5
 حسن محمد  عبد الحميد الكردي، الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون األحوال الشخصية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة   -6

 .29الماجستير فيالقضاء الشرعي ، كلية الشريعة و القانون، الجامعة اإلسالمية،  غزة ، دون تاريخ، ص 
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 الشريفة والمرأة باإلستفراش، إال تحصل ال ألنها الكفاءة؛ انتفاء عند تتحقق ال الزواج مصالح أَلن ذلك
 رضاء يحصل يضاأ وبها ترفع، العليِ  ومقاربة تضع، الدنيء مقاربة وألن الكفء، غير استفراش من تعاف

 من وهي الدنيا، بأمر يتعلق مما ذلك ونحو بنقصها يعيروا ألنهم وبأوالدها، بها العار لحوق وعدم األولياء
 يجري الزوجين وألن بينهم، تكافؤ هناك كان إذا إال الزوجين بين تتحقق ال ألنها بالمصالح تخل التي األمور
 يثقل صعب أمر الكفء غير من والتحمل عادة، تحملها نبدو  النكاح يبقى ال النكاح في مباسطات بينهما

 الزواج من الحكمة تحصيل أن حتى بدونها، يتحقق ال ألنه النكاح، لمداومة وطلبا السليمة، الطباع على
 .1اعتبارها فلزم يشرع، ال ألجلها شرع التي الحكمة َحصل ي ال عقد كل أن والقاعدة متعذر، أمر بدونه

 العقد في الكفاءة اعتبار عدم لىإ ذهبالقول الثاني: 

 عمر قول وهو البصري، والحسن الظاهري حزم وابن ، الثاني الرواية في حنبل بن أحمد عن نقل ما وهو

 وقد عون وابن سيرين وابن سليمان أبي بن وحماد عمير بن وعبيد العزيز، عبد بن وعمر مسعود وابن

 .2العقد في الكفاءة اعتبار عدم إلى ذهبوا

 والمعقول:  والسنة بالقرآن الرأي هذا أصحابل واستد

 الكريم نآالقر  من .أ

 َأْكَرَمكمْ  ِإنَ  لِتَـَعاَرفوا َوقـََباِئلَ  شعوب ا كمْ  َوَجَعْلَنا َوأنـَْثى ذََكر ِمنْ  كمْ  َخَلْقَنا ِإنَا س الَنا أَيـَُها يَا" :تعالى الله لقول

ََ  ِعْندَ  ََ  ِإنَ  أَتْـَقاكمْ  اللِه  3"ير  َخبِ  َعِليم   اللَه

 يتفاضلون وِإنما سواء، وحواء آدم إِلى الطينية بالنسبة الشرف في الناس فجميع": تفسيره في كثير ابن قال

 اْلمْؤِمنونَ  ِإنََما"تعالى الله ولقول وسلم عليه اللهَ  صَلى رسوله ومتابعة اللهَ  طاعة وهي الدينية، باألمور

ََ  واَواتَق َخَوْيكمْ  أ بـَْينَ  فََأْصِلحوا ِإْخَوة    ."4تْرحمونَ  َلَعلكم اللَه

 .اآلخر على ألحدهم فضل فال الدين في أخوة المؤمنون إنما أي: الطبري قال

                                                           
 .919ن هادي عبد، المرجع السابق، ص قحطا -1
 .92لحجراتايةا-2
 11االحجراتاية -3
 سورة الزمر اآلية  -4
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 اَلِذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  قلْ " :تعالى الله قول بدليل فمعتبرة الدنيا أمور في أما اآلخرة أمور في هذا بأن الجمهور رد وقد
 1ا ." يـَْعلمونَ  ال َواَلِذينَ  يـَْعلمونَ 

 السنةالنبويةالشريفة من .ب

  زوج بناته وال أحد يكافئه. -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي 
  2أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مواله،فنكحها بأمره( -صلى الله عليه وسلم  -أنه 
  وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن  زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش األسدية،  -صلى الله عليه وسلم  -أنه

 ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى المرأة من األنصار. 
  قال: )يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا  -صلى الله عليه وسلم  -هريرة أن رسول الله  أبيما روي عن

بالتزويج عند عدم الكفاءة ولو كانت  -عليه وسلم صلى الله  -، أمرهم رسول الله 3إليه، قال: وكان حجاما(
 معتبرة لما أمر.

  ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمي على عربي، وال ألحمر على أسود -صلى الله عليه وسلم  -قوله( :
 (4وال أسود على أحمر إال بالتقوى

 ج : المعقول:

 للعمر، ويشتمل يعقد النكاح أن ذلك العرف، و والمنطق العقل يؤيده امر الزواج في الكفاءة باعتبار القول إن
 ذلك، يتعذر تحصيل الكفاءة وبدون القرابات وتأسيس والعشرة لفة األ و الصحبة من ومقاصد أغراض على

 أن تأبى ألن الشريفة و اعتبارها، فيلزم يشرع، ال ألجلها شرع التي الحكمة َحصل ألي عقد كل أن والقاعدة
 بخالف جانبه اعتبارها من فيجب وألبنائها وألوليائها هي لها إذالال بذلك ونفيك للخسيس مستفرشة تكون

 .5"  الفراش دناءة يغيظه فال مستفرش ألنه جانبها

 الكفاءة في الشريعة والقانون في المعتبرة الخصال  :ثانيا

                                                           
 2/9992، مسلم :2/2139البخاري:  -1
 .2/233سنن أبي داود: -2
 .،2/499مسند أحمد: -3
(، نابلس، فلسطين 1)21المجلد )العلوماالنسانية (ألبحاثمجلةجامعةالنجاح ل(الكفاءةفيالزواجفيالفقهاإلسالميوقانوناألحوااللشخصيةاألردني،هدى غيضان،   -4
 .433، ص 2192،
 .44محمد بن مكرم المصري ابن منظور، المرجع السابق، الجزء التاسع، ص  -5
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اتفقوا على اعتبار النسب ، اتفق الفقهاء األربعة على اعتبار كفاءة الدين ، كما أن جمهور الفقهاء ماعدا المالكية 
والحرية، و الحرفة من الخصال المعتبرة في الكفاءة ، في حين اتفق المالكية و الشافعية فقط على اعتبار السالمة من 

 العيوب من خصال الكفاءة .

قديما بأعراف الناس و عاداتهم  و قد خصصت البحث في خصلتين من الخصال المعتبرة في الكفاءة لما لهما من عالقة
 حديثا موضحا اثر العرف فيهما. و 

 كفاءة الحرفة   -1

سنتناول فيما يلي تعريف الحرفة في اللغة و كذا في االصطالح ، و نعرج على تحديد حكم اعتبار هذه الحرفة هي من 
 خصال الكفاءة ، و يكون ذلك في كما يلي:

 تعريف الحرفة -1-1

ن َحريفـي َأي ُمعاِملـي، والـُمـْحِرُف: الذي نََما مالُه وَصلَـَح، واالسم الـِحْرفُة. وأَْحَرَف الرجُل الـُمـْحَتِرُف: الصانُِع. وفال :الحرفة لغة
 ِإحرافا  فهو ُمـْحِرف  إِذا نََما َمالُه وَصلَـَح.

َعتُه أَو َصنـَْعتُه. وَحَرَف ألْهِله واْحتَـَرَف: كَسب و   .1طَلب واْحتالَ و الـِحْرفَُة: الصِ ناعُة. وِحرفةُ الرجِل: َضيـْ

: وهي االكتساب بالصناعة والتجارة، وعرفت بأنها الصناعة وحدها، قال في البحر الرائق: والظاهر أن الحرفة أعم من اصطالحا
 .2الصناعة، ألنها العلم الحاصل من التمرن على العمل

 نها الصناعة وجهة الكسب.وعرفت بأ

 حكم اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة:  -1-2

 اختلف الفقهاء على اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة بمقارنتها مع حرفة الزوجة أو أهلها على قولين.
 : ذهب الى اعتبار الحرفة من خصال الكفاءةاألولالقول  -
 الصفاتالمعتبرةفيالكفاءةثانيا: القواللثاني ذهب الى عدماعتبارالحرفةصفةمن -
ذهب الى اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة ، وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية و الشافعية و بعض المالكية و : األولالقول 

 :واستداللقائلونباعتبارهابالكتاب و السنةالنبويةالشريفةوالمعقول .1’الراجح عند الحنابلة

                                                           
 3/943البحر الرائق:  -1
 ر في الفقه رهيفة سليمان حمادة ، العرف وأثره في حقوق الزوج في الفقه اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستي -2
 .13، ص 2194المقارن، كلية الشريعة و القانون ،الجامعة اإلسالمية، غزة،  
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 أ :الكتاب:

  أي في سببه فبعضهم يصل إليه ببذل ومشقة وبعضهم  "2ضل بعضكم على بعض في الرزق"و الله ف قول الله تعالى
 بدونهما. 
 3" " فإن له معيشة ضنكا"قول الله تعالى

دلت اآليات على أن الله سبحانه و تعالى فضل بعض الناس على بعض في اسباب الرزق ، فهم بين موسع عليه، ومضيق 
هوان ، و البعض اآلخر يتحصل عليه بعفة و كرامة  وهذا هو تفضيل التفضيل  عليه و البعض يتحصل على رزقه بذل و

 .بين الحرفة الدنيئة و الشريفة، فدل ذلك على اعتبار الحرفة من خصال الكفاءة

 ب : السنة النبوية: 

َبَة، ْبن اْلَحَسن عن روي لما  صلى الله رسول قال: قال عمر ابن نع نافع، عن َعْبِدالله، ْبنِ  َمْعَمرِ  َعنْ  َحِنيَفَة، أَبي عن قـَيـْ
ا، ِإاَل  لِبَـْعض، بـَْعضهم َأْكَفاء ، ساالنَ  :"سلم و عليه الله  بدليل معتبرة بالحرف الكفاءة إن: الداللة وجه ".َحَجام ا أوَ  َحاِئك 
 والحائك الكناس وأضافوا. والعطار البزاز لبنت وكفؤا مساويا يكون ال والحائك كالحجام الوضيعة المهن صاحب إن

 ذليل ألنه الحمال الشافعية وأضاف ودمائهم الناس مال من فيأكل الظالم في فيترزق الظلمة يخدم الذي وهو والشاكري
  .4 مبتذل ألنه واألجير المروءة، ساقط

 :لوا بالمعقول من وجهينداستج : المعقول:

يفة و يعيرون بدناءتها، و العمل في الكفاءة إنما : من المتعارف عليه لدى الناس أنهم  يتفاخرون بالحرف الشر األولالوجه 
 هو فيما تعارفه الناس.

 .5الوجه الثاني: الحرفة الدنيئة في عرف الناس نقص يشبه نقص النسب و نقص العيب فيأخذ حكمهما

 .6لكيةابوحنيفة والما ليهإ الكفاءةوهوماذهب في المعتبرة الصفات من صفة الحرفة اعتبار ذهب الى عدم القوللثاني

                                                                                                                                                                                                     
 1سورة النحل ، اآلية  -1
 .924سورة طه ،اآلية  -2
 .422هدى غيضان، المرجع السابق، ص -3
 .14رهيفة سليمان حمادة، المرجع السابق، ص  -4
 .911حسن محمد عبد الحميد الكردي، المرجع السابق، ص  -5
 .29نور الين بولحية ، المرجع السابق، ص  -6
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 جميعا أنها وحيث وضعية ا   وحين شريفة بمهنة يمتهن ا   فحين الشخص في الزمة غير صفة المهنة بأن: بالمعقول واستدلوا
 .1يفارقه ال فإنه كذلك الفقر وذل له، الزم ألنه النسب بخالف بالشخص الزمة صفات تعتبر ال

 التالية النتائج إلى نخلص جديدة أعراف من الكفاءة على تطور من المهن على طرأ وما ذلك، على: 
  كانت التي المهن بعض اصبحت حيث السابق في عليه كانت عما اختلفت المهن إلى المجتمع نظرة 
 المالي الدخل من مستوى أعلى تحقق أصبحت ألنها اليوم؛ شريفة السابق في دنيئة . 
 الذي والكناس وغيرها، واألكسجين الكهرباء آالت يعتمد صار األسود، الفحم يتعاطى كان الذي والحداد 
 ؛ الكناسة وظيفة كانت ولو مرموقة مكانة صاحب الوظيفة هذه يجد من اليوم أصبح الماضي في يمتهن 
 يومه قوت يوفر أن يستطيع ألنه . 
 وهو شرعي، مقصد تحقيق يكفل ألنه السائد؛ العرف هذا تؤيد أن إال تملك ال اإلسالمية الشريعة فإن ولذا 
 درجاتها أعلى في الكفاءة لمعنى إعماال   التأييد هذا ويكون ونجاحها، الزوجية لحياةا استقرار. 
  اليوم يكتفون صاروا السابق، في واألولياء الفتيات من الحرفة، في الكفاءة يشترط كان ممن كثيرا   أن 
 فإذا الكسب؛ من الالئق القدر تحقق ال ألنها معتبرة؛ غير فالمهن األوصاف، بقية دون المالية بالكفاءة 
 ذات الرسمية الوظائف مجاالت من أكثر المالية، المكاسب لتحقيق الواسع الميدان في اليوم صارت 
 عرفا   المطلوبة الكفاءة معنى تحقق صارت فإنها المحدود، الدخل. 
  في الكفاءة شرط عن النظر صرف على المعاصرة المجتمعات من الكثير في كما العرف جرى إذا 
 ،ضرورة إلى االحتكام واختفى بالتقوى، إال التفاضل عدم هو الزواج في األساس وصار الزواج 
 المعاني على الوقوف يشترط وال الجديد العرف ذلك تؤيد اإلسالمية الشريعة فإن المهنة، في التكافؤ 
 ألن الغرض؛ يحقق ما هو فذلك الشريعة، خطة ضمن الوئام تحقق كلما بل الكفاءة، في المطلوبة 
 11 زمانا   تتبدل عرافاأل 
  األمر ألن الراجح، القول هو الكفاءة صفات من صفة والمكسب المهنة في الكفاءة اعتبار بعدم القول 
 يعيرون ال وأولياؤها المرأة أن بدليل اعتبارها، عدم على الحالي وقتنا في وتعارفنا العرف، مرده 
 وال هي ال تعير وال مشقة وال ضررا بها حقيل ال أنه ثم حرام، ال حالل كسبه يكون أن المهم بعمله 
 ،وضيعة مهنة يمتهن وتارة شريفة مهنة يمتهن فتارة شخصه في الزمة غير الصفة هذه ثم أوليائها 
 2 .نفقتها على قادرا يكون أن المهم 

 الكفاءة في المستوى لتعليمي-2

                                                           
 .422هدى غيضان، المرجع السابق، ص  -1
 .219قحطان هادي عبد الكردي، المرجع السابق، ص  -2
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الفقهاء المتقدمين فإن ذلك مدعاة لتغيير النظرة الى  بما أن األعراف في زماننا قد تغيرت تغييرا كبيرا غما كان عليه في زمن
خصال الكفاءة ، و الى معنى كل خصلة من هذه الخصال ، فقد زال الكثير من الصفات التي عدها الفقهاء معتبرة في 

 الكفاءة و لم يبق لها أي اعتبار في نظر الناس.

تكن محل مفاخرة و شرف في زمن الفقهاء و  و قد برز في اعراف الناس و اعتباراتهم صفات و خصال جديدة لم
اصبحت اليوم في عرف الناس من أهم الخصال الكفاءة و اكثرها اعتبارا أهمها العلم و الدرجة العلمية و كثرة الشهادات 

 أو ما يغرف بالكفاءة في المستوى التعليمي.

لمية للمرأة أو اعلى منها. و يقصد بالعلم هنا  و يقصد بالكفاءة في المستوى التعليمي أن يكون الرجل مساويا للدرجة الع
كل علم فيه نفع للمسلمين سواء كان علما شرعيا أم غير شرعي كالطب و اللغة و الرياضيات والكيمياء و القانون و غيرها 

 . 1من العلوم النافعة

 حكم اعتبار المستوى التعليمي من خصال الكفاءة  -2-1

 نتعرض لها فيما يلي : و السنة و المعقولتبار ذلك في الكتاب عيستدل على ا

 الكتاب:  -أ

 اهله على غيرهم منها: تفضيلوردت في القرآن الكريم العديد من اآليات الكريمة التي على اعتبار العلم و 

 2قول الله تعالى " قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ل يعلمون" -

ال يعلمون حيت فضل الله تعالى أهل العلم بما حازوا من العلم، أوجب اعتبار ذلك  نفت اآلية المساواة بين الذين يعلمون و الذين
 في الزواج.

 3:" يرفع الله الذين امنوا و الذين أوتوا العلم درجات" قول الله تعالى -

م درجات ، كما فضل المؤمنين و رفعه  درجات،دلت اآلية علن أن الله تعالى فضل أهل العلم على غيرهم من الناس و رفعهم 
 لذلك وجب التفضيل في الدنيا في المستوى التعليمي باعتبار ذلك من الكفاءة في الزواج.

 السنة النبوية -ب

                                                           
 .1سورة الزمر، اآلية  -1
 .99سورة المجادلة، اآلية  -2
 أخرجه ابن ماجة  في سننه. -3
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وردت أحاديث كثيرة تبين فضل العلم و العلماء على غيرهم من الناس ، لذا وجب اعتبار ذلك معيارا في الكفاءة أذكر من هذه 
 األحاديث:

:" من سلك طريقا يلتمس فيه علما ،سهل الله له طريقا إلى رسول الله صلى عليه و سلم يقول الدرداء قال سمعت أبيعن  -
الجنة، إن المالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ، وان طالب العلم  يستغفر له من في السماء و األرض، حتى الحيتان 

كب، إن العلماء ورثة األنبياء لم يورثوا دينارا و ل في الماء ، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكوا 
 1درهما، انما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

" خياركم في الجاهلية خياركم في اإلسالم هريرة رضي الله عنه قال،  قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبيعن  -
 2إذا فقهوا" 

و التعليم هو المعيار الذي يجعل اإلنسان من مصاف األخيار، وهذا دليل صريح يتبين من الحديثين السابقين ان الفقه 
 على اعتبار الكفاءة في التحصيل العلمي. 

 المعقول: -ج

 وا بالمعقول من وجوه:لاستد

  اعتبر الفقهاء بعض الخصال التي لم يقم بها الدليل الصحيح على صحتها أو نفيها كالنسب و الحرفة ، و ذلك ألن
اعتبرت ذلك في اعرافهم فاعتبروه ، فكان اعتبار الكفاءة في المستوى التعليمي من باب أولى لقيام الدليل من الناس 

 الكتاب و السنة على اعتباره معيارا للتفاضل بين الناس فضال عن اعتبار الناس له في أعرافهم.
  واج من باب أولى.يراعى التحصيل العلمي في اختيار الوظيفة و الترقية، فألن يعتبر في الز 

  إن أعراف الناس في الوقت الحاضر و عاداتهم تعتبر الكفاءة في المستوى التعليمي فتتفاخر به و تعير بقلته ، و
 الكفاءة إنما تكون بالنظر الى عرف الناس فيما يحتقرونه و يعيرون به. 

 في فهم الحياة العامة  و تفهم المشكالت  ةهميإن مراعاة التقارب الثقافي بين الزوجين أو بين أسريهما عامل بالغ األ
 .3الزوجية للوصول الى طرق الحل األمثل لها، فتستقر بذلك الحياة الزوجية و تسير بطمأنينة

  وحضوربينالناس،فهومنأهمالمعاييرالتييتفاضل بهاالناسويتفاخرونبهافيهذاالزمانأهميةإن للتحصياللعلمي. 

                                                           
 أخرجه البخاري في صحيحه. -1
 .91ادة، المرجع السابق، ص رهيفة سليمان حم -2
 911-حسن محمد  عبد الحميد الكردي، المرجع السابق، ص -3
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 لمعاييرالتياعتبرهاالعلماءفي إنهذاالمعيارأصبحأولىباالعتبارمنبعضا
الماضي،كمعيارالنسب،والحرفة،ولميعدالناسيتفاضلونبهافيهذاالزمانبقدر 

 .1تفاضلهمفيالتحصياللعلمي،فمعتغيرأعرافالناسأصبحالعلممنأهمالمعاييرالتي يتفاضلبهاالناس

 

 تحديد صاحب المستوى التعليمي المكافئ - 2-2

مقدار علم األب ، فقالوا بأن بنت العالم ال يكافئها أحد ، ألن شرف العلم  اقتصر نظر العلماء القدامى في ذلك على
 فوق شرف المال و النسب.

أما اليوم ونتيجة التطور الهائل في طريقة التحصيل العلمي ، وانتشاره بشكل واسع و بصورة منضبطة و مقننة تحت اشراف 
بح االلتحاق بهذه المؤسسات التربوية مجاني و الزامي في الجامعات  و اصة حيث انشئت المدارس و المعاهد و من الدول
ى بل األكثر من ذلك وفر المشرع في كثير من دول العالم و منها الجزائر  حماية جزائية لحق الطفل في األولأطواره 

غدا التعليم بغض النظر عن جنسه ،هده المؤسسات تمنح لمنتسبيها شهادات بحسب الدرجات لعلمية المختلفة ، فقد 
اليوم عن  األولالتحصيل العلمي من أهم المعايير التي يتفاخر بها الناس و يتفاضل بها بعضهم على بعض، و لعل السؤال 

الخاطب هو عن شهاداته و درجته العلمية سيما و أن المرأة قد تساوت معه في الخروج لطلب العلم بصورة منتظمة ، 
المختلفة ، وأصبحت عاملة في مجاالت مختلفة فنجد الطبيبة و  فهي تدرس في الجامعات و الكليات و المعاهد

المهندسة و األستاذة و القاضية و الممرضة ...الخ، فكان لزاما اعتبار مقدار تحصيل الفتاة من العلم في الكفاءة ن و 
 . 2عدم اقتصار النظر الى مقدار علم األبو هذا ما عليه عرف اليوم

ن التشريعات المقارنة شرط الكفاءة في الزواج كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري لقد تحاشت العديد ممع العلم  
مثله ما فعله المشرع العراقي الذي سكت بدوره عن  5002و المعدل و المتمم في سنة 4891لسنة األسرةفي قانون 

 هذه الكفاءة.
 28نون االحوال الشخصية السوري رقمبالمقابل اقرت بعض التشريعات العربية شرط الكفاءة كما الحال في قا

 ، حيث اشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفأ للمرأة.4821لسنة
التي أقر  4825لسنة 480/25/4و نفس الشيء بالنسبة للمشرع المغربي من خالل مدونته لألحوال الشخصية رقم 

 لي.فيها الكفاءة المشروطة في لزوم الزواج و جعله كحق خاص بالمرأة و الو 

                                                           
 .91رهيفة سليمان حمادة، المرجع السابق، ص  -1
 قحطان هادي عبد، مقال منشور على االنترنت بعنوان:الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة االسالمية و القانون، كلية  -2

 و ما يليها. 292القانون ، العراق ، ص 
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بالنسبة للمشرع الكويتي الذي اشترط  بدوره ان يكون الرجل أكفأ للمرأة وقت العقد و يثبت حق الفسخ  ءو نفس الشي
 1لكل من المرأة و وليها عند فوات الكفاءة.

 

 الخاتمة:
وتجاوزه، الكفاءة المطلوبة تكون في كل ما ال يستطيع أحد الطرفين التغاضي عنه أقول بأن  في ختام هده المداخلة 

وتختلف حدود التكافؤ من شخص إلى آخر، بمعنى أن هناك مثال  فتاة تستطيع أن تتحمل أي صفة في زوجها إال 
البخل، وأخرى تستطيع أن تتحمل أي شيء إال أن تعيش في مستوى مادي دون المستوى الذي اعتادت عليه في 

بينما أخرى تستطيع أن تتكيف مع اختالف العادات  أسرتها، وأخرى ال تتحمل أن تتزوج بمن هو أقل منها تعليم ا،
 والتقاليد التي تربت عليها ونشأت في ظلها. 

كما أنه هناك رجال  ال يستطيع أن يتقبل من هي أعلى منه مادي ا أو تعليم ا، بينما آخر عنده من الثقة بالنفس ما يجعله 
 تالف إن هي تقبلت ذلك.يقدم على الزواج ممن هي أعلى منه شهادة، وال يشعرها بأي اخ

الكفاءة ضرورية لحماية الزوجة ـ التي هي الجانب األضعف ـ من أن يغر بها من ال يستحقها، وليس كفئا لها، و عليه ف
 ألن الحياة ال تنتظم إال بين المتكافئين.

دخول إلى أي المسابقات التي تجرى لل مثل ما هو جاري و معتاد عليه في ، في الواقع المعاش تشبيها و يمكن 
مؤسسة، بحيث يشترط في المترشح لتلك المسابقات شروط معينة ال يستطيع الدخول بدونها، حماية للمؤسسة من 

 .، فامرأة كذلك يجب حمايتها من خالل اختيار االكفأ لهاتسرب من ال يستطيع أداء وظائفها
 :توصلنا الى مجموعة من النتائج و االقتراحات نوجزها في اآلتيو قد 

 
 النتائج:

الكفاءة هي مماثلة الزوج زوجته في خصال معتبرة أو أن يكون أعلى منها في هذه الخصال و التي من حق  -4
 المرأة.

لم يشترطها في النكاح و الثاني أشترطها، وكان  األولاختلف الفقهاء القدامى في اشتراط الكفاءة على قولين ،  -5
 اي الجمهور القائل  باشتراط الكفاءة في النكاح.لكل من الفريقين أدلته و حججه،  و قد رجحنا ر 

المعيار في تحديد الصفات المعتبرة في الكفاءة هو العرف في الزمان و المكان، و العرف في زماننا هذا يوجب  -1
 أن يكون التحصيل العلمي و مهنة الزوج و كذا مهنة الزوجة من أهم الخصال المعتبرة في كفاءة الزواج.

هذه  كانت مهما بمهنته اليُعير حالال كسبه كان فاسد،فمن عرف أومفخرة منقصة الحرفة باراعت في الناس فعر  -1
 .الشباب و تفشيالبطالةبين المهنة في طل صعوبة الحصول على لقمة العيش الحالل

                                                           
 991(،ص 2192،)القاهرة :عالم الكتب ، 2(محمد عبد الحميد ،البحث  العلمي في الدراسات اإلعالمية ،ط 1
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 تؤخذ صاراألجدرأن يعدكافيا، بل لم مفهوم الكفاءة في علمه ومقدار األب مهنة الى النظر في قديما عرف الناس  -2
 .أيضا باالعتبار مهنة المرأة و مقدار علمها

 التوصيات:

نظمت بعض التشريعات العربية موضوع الكفاءة في الزواج، بينما سكت المشرع الجزائري عن تنظيم الكفاءة في قانون 
تى نحمي ح األسرةلذلك ندعو المشرع الجزائري الى تنظيم هذا الموضوع بنصوص قانونية يتم تضمينها في قانون   األسرة

 .المرأة من التالعب بها و ال سيما من اصحاب المال  و النفوذ

 المراجع

 القران الكريم. -

 السنة النبوية الشريفة. -

 .4898دار صادر بيروت،  1محمد بن مكرم المصري ابن منظور : لـسان العـرب، الجزء  -4
 ، د ت. 4ب الحديث، القاهرة، طنور الدين بولحية، الضوابط الشرعية لحماية الزواج، دار الكتا -5
 قحطان هادي عبد ، الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة اإلسالمية و القانون، مجلة جامعة تكريت  -1

 .5009، حزيران 6، العدد41للعلوم اإلنسانية،المجلد 
  .1/25شيبة: أبيمصنف -1

 األحوال الشخصية ،رسالة مقدمة  حسن محمد  عبد الحميد الكردي، الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون -2

 لنيل شهادة الماجستير في القضاء الشرعي، كلية الشريعة و القانون، الجامعة اإلسالمية بغزة، د ت.
 مجلة(األردني، الشخصية األحوال وقانون اإلسالمي الفقه في الزواج الكفاءةفيهدى غيضان،   -6

 .5042(، نابلس، فلسطين ،5)58المجلد )االنسانية العلوم( لألبحاث جامعةالنجاح
 .1/411البحر الرائق:  -5
 رهيفة سليمان حمادة ، العرف وأثره في حقوق الزوج في الفقه اإلسالمي، رسالة مقدمة لنيل شهادة -9

 .5041ماجستير في الفقه المقارن، كلية الشريعة و القانون ،الجامعة اإلسالمية، غزة،  
 لى االنترنت بعنوان: الكفاءة في عقد الزواج في الشريعة االسالمية قحطان هادي عبد، مقال منشور ع  -8

 و القانون، كلية القانون ، العراق .      
  4889 - 5048© جميع الحقوق محفوظة .58/44/5042منقول من منشور على االنترنت بتاريخ:  -40

 . لشبكة إسالم ويب
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 طفال التوحد من وجهة نظر ذويهمدور مواقع التواصل الجتماعي في تطوير مهارات أ

 دراسة مسحية لعينة من أولياء األمور ألطفال التوحد

 د.والء محمد علي حسين                        أ.م.د يسرى خالد إبراهيم

 كلية اإلعالم\قسم اإلعالم                  الجامعة العراقية \كلية اإلسراء الجامعة 

 

 ملخص البحث:

من األمراض الغامضة ولم يتمكن العلم ان يجد عالجا مناسبا له ويتسبب هذا المرض باضطرابات  يعد مرض التوحد
 .لم وصعوبة في التواصل مع اآلخرينسلوكية لدى المصاب تظهر بتأخر في النمو العقلي واإلدراكي وانحراف بمسارات التع

ن هذا المرض كما افتتحت الكثير من المراكز التاهيلية لذا فقد أجريت الكثير من البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ع
والعالجية والتعليمية لهذه الفئة ،وبرز دور مواقع التواصل االجتماعي عن طريق قيام هذه المعاهد بفتح صفحات لها 

ا مميزا للحديث عن المرض وللتعريف ببرامجها التعليمية سواء بالجانب المعرفي او السلوكي فكان لإلعالم الرقمي دور 
بتوعية الجمهور بهذا المرض وكيفية التعامل معه عن طريق تقديم الرسائل اإلعالمية ذات المغزى التعليمي والتثقيفي فضال 
عن عرض فيديوات تدريبية تساعد المدرسين وأولياء األمور بالوقت نفسه في تطوير مهارات أبنائهم وتفاعل الكثير من 

 واء بالتعليق أو المشاركة أو اإلشارة .أولياء األمور مع هذه البرامج س

وينطلق البحث من تساؤل رئيس هو :هل تمكنت مواقع التواصل االجتماعي من تطوير مهارات أطفال التوحد عن طريق 
رسائلها ؟والى أي مدى تحقق لها ذلك ؟ ويهدف البحث التعرف على مستوى الفائدة المتحققة من تفاعل أولياء أمور 

لرسائل االلكترونية في مواقع التواصل االجتماعي بهذه الصفحات ،ويعد هذا البحث  من البحوث الوصفية هذه الفئة مع ا
اعتمد منهج المسح الوصفي التحليلي باستخدام االستبانة  االلكترونية أداة بحثية   توجه من خالل هذه الصفحات  

اقي وبعضها عربي )لبنان وليبيا واألردن (وبذلك يمكن بالفيس بوك  إلى أولياء األمور علما ان هذه الصفحات بعضها عر 
لهذه الدراسة ان توفر لنا قاعدة بيانات تستخدم لتطوير البرامج التعليمية وأساليبها فضال عن العمل على تقديم حلول 

 تمع .  ناجعة للتخفيف من نتائج هذا المرض عليهم والبحث عن برامج لتطوير مهاراتهم االتصالية والتواصل مع المج

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة :ضعف االهتمام الحكومي باستخدام اإلعالم الرقمي لهذا الجانب وتوظيفه من 
جهات استثمارية بآلية يغلب عليها الطابع الدعائي أما فقرات المقياس فقد تبين ان لهذه الصفحات دور في تطوير 



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
 

133 

بتطوير مهارات التواصل  أبية االستقبال فقد كان لهذه الصفحات دور ايجمهارات االهتمام بالذات أما في مجال مهار 
اللفظي والبصري والسمعي وكان دورها محدود في تطوير مهارة اإلرسال بينما وجد ان تطوير مهارة المعلومات كانت 

 متباينة من أسلوب إلى أخر ومن حالة إلى أخرى. 

Role of Social Media Sites in the development of the autistic children's skills from 

the viewpoint of their parents 

A  survey study of a sample of autistic children's parents  

Dr. Walla Mohammed Ali 

Israa University College – Department of Mass Communication 

  Assistant – Professor Dr. Yusra Khalid Ibrahim 

Al-Iraqiya University, College of Mass Communication 

 Abstract 

Autism is one of the vague diseases that has massive consequences society . Although 

modern sciences have made rapid and remarkable advances in many spheres ,  no 

medical treatment has, so far,  thought to be effective .  Several factors may influence 

the development of autism and it is often accompanied by repetitive behavior disorders 

, delayed growth, cognitive impairments and difficulty in speech communication. 

To deal with the problem of autistic children who need special care, many 

psychological, educational and social studies have been conducted and many  

rehabilitation and teaching centres have been opened . Within this context , the social 

media sites, or more precisely , the digital media sites , can play a  significant role in 

making the people more conscious of the disease and how to deal with it . This can be 

done by presenting messages of educational content and by showing training videos 

addressed to teachers and parents instructing them how to further develop their sons' 

skills . Parents can interact with the programmes through their comments, participation 

or even signs.                                                                            

The present study is , therefore , an attempt to provide an answer to such a major  

question as :  Are  social media sites powerful enough to develop the autistic children's 

skills through their pages , and if so , to what extent ? 
The study aims primarily at showing how much benefit can the parents of  autistic 

children get from their interaction with the electronic messages on the social media 

sites .                                                                              

 To  achieve this objective, a qualitative approach has been proposed  together with the 

application of a descriptive , analytical method . An electronic questionnaire form has 
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been constructed as a tool of the research . This form is supposed to be used by the 

interested parents through their face book pages . Some of the pages are Iraqi and some 

others are Lebanese , Libyan and Jordanian .                                                

It is earnestly hoped that a study as such can help provide a ready database for the 

further development of some educational programmes  that are adapted to the needs of 

this particular group .  It can also offer an alternative solution for alleviating the 

severity of the disease  and help autistic children to cope with the problem and make 

many useful social contacts .                                                                                                       
Among the findings of the study are the weakness of the government's interest in using 

digital media for this aspect and employing it from the investment bodies in a 

mechanism that is predominantly propaganda. The sections of the scale showed that 

these pages played a role in developing the skills of self-interest .while the Verbal and 

audio communication skills have a limited. Their role in the development of the skill of 

transmission, while it was found that the development of information skill was different 

from one method to another and from one case to another                                     

 :المقدمة  

تعد مشكلة التوحد من المشكالت العميقة والصعبة التي أخذت تهاجم مجتمعات اليوم فهو مرض اخذ  باالنتشار دون 
معرفة أسباب محددة له ويصيب الدماغ ويؤثر بشكل أساسي على قدرة الفرد في التواصل االجتماعي والتفاعل مع البيئة 

رض وأسرهم بالوقت ذاته ،ولهذا السبب أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة ن بالمأبيالمحيطة مما يشكل معاناة للمص
نيسان اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد وأكدت على  6اعتبار يوم  931/26وبموجب قرارها 6002/اذار/62في 

من نشاطها دور اإلعالم في هذا المجال كما حثت الجمعيات الرسمية وغير الرسمية بضرورة تخصيص جزء  أهمية
لالهتمام بخلق الوعي الجماهيري عن المرض ،وعلى صعيد الوطن العربي  ينتشر هذا المرض مع عدم توفر إحصائيات 

ن بهذا المرض إال ان هذه الفئة وأسرها بحاجة إلى الرعاية واالهتمام من قبل اإلعالم والجهات أبيدقيقة عن إعداد المص
ق يحاول البحث إيجاد الحلول للتساؤالت التي يطرحها ومنها ما مدى فاعلية الرسمية على حد سواء ،ومن هذا المنطل

برامج التوعية بإمراض التوحد في صفحات مواقع التواصل االجتماعي وما نوع االستجابة المتحققة ويهدف من خالل 
ة الكشف عن طبيعة اإلجراءات المنهجية إلى معرفة مدى فاعلية برامج المهارات التي تقدمها هذه الصفحات ومحاول

منهجية – األولونوع المهارات التي يمكن ان يتعلمها الطفل ألتوحدي وينقسم البحث إلى ثالث محاور هي : المحور 
البحث ومشكلة البحث وأهدافه ومنهجه ومجتمع البحث وعينته وأدوات البحث والدراسات  أهميةالبحث وتضمن 

ري وفيه تأصيل نظري للمرض وأهم خصائصه وسماته ودور اإلعالم الرقمي تضمن اإلطار النظ –السابقة ،المحور الثاني 
إجراءات  األولالدراسة الميدانية وضمت مبحثين  –في تطوير مهارات أولياء األمور للتعامل مع أبنائهم ، المحور الثالث 

 البحث والثاني تفسير وتحليل الجداول . 
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 :منهجية البحث  األولالمحور 

 وتتضح من جانبين هما  : - لبحثا أهمية/  أولا 

أغفلت الكثير من وسائل اإلعالم التقليدية لزمن طويل االهتمام بمناقشة هذا المرض او الغوص  الموضوعية : همية(األ1
فيه ولم تعمل على تقديم برامج أو مواد إذاعية أو تلفزيونية أو مقروءة للتعريف به وتوضيحه للجمهور لذا بقي لمدة طويلة 

وال يعرف له سبب ومع ظهور وتطور مواقع التواصل االجتماعي نشطت الكثير من المعاهد المتخصصة بمرضى  غامضا
التوحد  والجمعيات اإلنسانية لفتح صفحات متخصصة للتعريف بالمرض وغرس الوعي المجتمعي به سواء على الفيس 

ر للتعامل معها لذا فان هذه الدراسة تعمل على بوك او تويتر او مواقع الكترونية بهدف التعريف بنشاطها وحث الجمهو 
)التوحد (وفرقه عن بقية أمراض اإلعاقة  Autismتوضيح وفهم أبعاد هذا الجانب من الناحية العلمية والتعريف بمصطلح 

 اإلعالم الرقمي في نشر الوعي الجماهيري وتثقيف المجتمع به . أهميةالذهنية و 

مرض التوحد من األمراض الغامضة  والتي كثر انتشارها في اآلونة األخيرة بكل أنحاء يعد  –الجتماعية  هميةاأل -ثانيا
العالم وأسبابه مازالت مجهولة وكثرت التفسيرات واآلراء حوله فالبعض يفسره انه مرض عضوي له انعكاساته نفسية واآلخر 

ا المسلمة ،وبسبب ضعف اهتمام  البحوث يرجعه ألسباب وراثية بسبب كثرة زواج األقارب بالمجتمعات الشرقية والسيم
اإلعالمية بدراسة هذا النوع من األمراض من ناحية الدور بالتوعية والتعريف به وإعداد رسائل إعالمية تخاطب جمهور 
متعدد المستويات الثقافية بهدف توعيته بهذا المرض واالختالطات بينه وبين أمراض أخرى فمن واجب المؤسسات 

قشة المشكالت التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول لها لذا ان منح هذا الموضع مساحة للحوار والنقاش اإلعالمية  منا
 والبحوث اإلعالمية والنفسية واالجتماعية قد تسهم بالحد من تأثيراته السلبية على الفرد والعائلة.

لى البحث والدراسة العلمية للوقوف عبارة عن "موقف او قضية او فكرة تحتاج ا (مشكلة البحث / المشكلة البحثية6
فان خطوة تحديد المشكلة هي العنصر الرئيسي إلجراء البحث ومن أهم  1على مقدماتها وبناء العالقات بين عناصرها"

ومن مالحظتنا  بروز دور مواقع التواصل االجتماعي باالهتمام بموضوع التوحد وزيادة الصفحات المهتمة به   2خطواته،
نشر الوعي  أهميةت إشكالية هذا المرض من جانب وظهور معاهد وجمعيات إنسانية مهتمة بهذا المرض و بعد ان تفاقم

المجتمعي عنه لذا تنطلق تساؤالت مشكلة البحث من السؤال الرئيس : ما هو دور مواقع التواصل االجتماعي في تطوير 
ئلة إلى أولياء أمور هؤالء األطفال ويتفرع إلى مهارات أطفال التوحد ؟ ويتم تحديد هذا الدور من خالل توجيه األس

 التساؤالت اآلتية :

                                                           
 13( ،ص2116،)القاهرة :عالم الكتب ، 2(سمير محمد حسين ،بحوث اإلعالم ،ط 1
 233(محمد عبد الحميد ،مرجع سابق، ص 2
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هل تمكنت مواقع التواصل االجتماعي من تقديم خدمات مساهمة بتطوير مهارات أطفال التوحد من خالل  .9
 رسائلها ؟وهل هنالك دروس وبرامج أثبتت فاعليته حين يطبق من قبل ذويهم ؟

المهارات التي يمكن ان يكتسبها الطفل ألتوحدي من برامج هذه  ما مدى فاعلية هذه البرامج ؟وما هي .6
 الصفحات ؟

 ما نوع االستجابة بالنسبة للطفل ألتوحدي إزاء هذه البرامج ؟ .3
 كيف يمكن االرتقاء بمهارات الطفل ألتوحدي من خالل تجارب أولياء األمور معهم ؟ .4
 هل هنالك مهارات تم تطويرها من قبل أولياء األمور ؟  .5

 تتحدد أهداف البحث بالجوانب اآلتية :- ا / أهداف البحثثالث

التعرف على إمكانية نشر الوعي المجتمعي بهذا المرض باستخدام مواقع التواصل االجتماعي وبيان دور  .9
 اإلعالم الرقمي في رفع مهارات التعلم لدى هذه الفئة 

بهذا المجال من وجهة نظر أولياء األمور بيان مدى فاعلية برامج المهارات التي تقدمها الصفحات المتخصصة  .6
 ومعرفة مدى نجاح تطبيقها لديهم 

الكشف عن طبيعة ونوع المهارات التي يمكن ان يتعلمها الطفل ألتوحدي أو يعمل ولي أمره على تعليمها له  .3
 بعد ان يكتسبها من هذه الصفحات 

 بهدف تحقيق الفائدة للجميع  توضيح قدرات أولياء األمور بتطوير هذه المهارات بعد ان يتعلمها .4
تحديد نوع االستجابة المتوقعة من الطفل ألتوحدي إزاء هذه البرامج والتي لم تأتي إال بعد دراسات وتجارب  .5

مستفيضة ،ومن ثم البحث عن سبل االرتقاء بتطوير مهارات الطفل ألتوحدي من خالل تحقيق التفاعل بين 
 هذه الصفحات وأولياء األمور.

:يعد هذا البحث من البحوث الوصفية، واعتمد منهج المسح كونه احد األشكال الخاصة بجمع  هج البحثرابعا /من
،ويستهدف المسح الوصفي "تصوير وتوثيق 1المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم 

يب الجمهور وتصنيف الدوافع والحاجات الوقائع والحقائق الجارية ويهتم في مجال دراسة الجمهور بوصف حجم وترك
 . 2واألنماط السلوكية"

                                                           
 233(المرجع نفسه ،ص  1
 11(،ص 2191هج البحوث اإلعالمية في بيئة االنترنت ،)القاهرة :دار فكر وفن ،( حسنين شفيق ،منا 2
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: مجتمع البحث هو"الجماعة التي يهتم بها البحث والتي يريد ان يتوصل الى نتائج  خامسا /مجتمع البحث وعينته
أما العينة  وهي بذلك تمثل كل أولياء األمور الذين يعانون من مشكلة وجود طفل توحدي بالعائلة 1قابلة للتعميم عليها"

ويمكن تعميم النتائج عليهم  والتي 2فهي"فئة تمثل مجتمع البحث أي جميع مفرداته الذين يكونون موضوع المشكلة "
ى عينة األولتدخل ضمن الدراسة وهم من يقع عليهم االختيار باإلجابة عن أسئلة االستبيان وعينة الدراسة هنا نوعين 

رك بها في الفيس بوك والمعاهد الموجودة ضمن الرقعة الجغرافية وتم إعداد قصديه أي تم تحديد الصفحات التي نشت
استمارة الكترونية ونشرها في هذه الصفحات والنوع الثاني إنها عينة عشوائية بسيطة"وهي إحدى أنواع العينات 

فحات أي بعد تحديد الص 3االحتمالية التي تضمن فرصة ظهور متساوية لكل مفردة من مفردات المجتمع "
 المتخصصة بهذا المجال تم نشر استمارة االستبيان لتتم اإلجابة عنها بشكل عشوائي .

 تم استخدام أداتين في هذا البحث هما : - سادسا/ أدوات البحث

المالحظة :وهي أداة مهمة في البحث العلمي وتعني"االنتباه المقصود والمنظم والمضبوط للظواهر أو األحداث أو  -9
وتم اعتماد المالحظة العلمية الدقيقة من خالل قراءة كتب تتناول هذا   4اكتشاف أسبابها وقوانينها "المواقف بغية 

الموضوع ومطابقتها مع طفل يعاني من هذا المرض فكان لها دور تحديد التساؤالت المناسبة للدراسة ومن ثم 
 صياغة استمارة االستبيان 

بر عن استجابات المبحوثين وهو يستهدف قياس اآلراء واالتجاهات االستبيان :هو"أداة للحصول على بيانات تع  -6
إذ تم إعداد استمارة استبيان تجريبية مكونة من خمسة أسئلة مفتوحة وعرضها على عينة 5والقيم والسلوك ...."

رة تجريبية مكونة من عشرة أشخاص من أولياء أمور أطفال التوحد للتأكد من وضوح األسئلة وبعد تحليل االستما
تم صياغة استمارة الكترونية ونشرها في الصفحات المذكورة فضال عن الصفحات الشخصية ألشخاص لديهم 

 أطفال توحديون وبذلك تم تحقيق الصدق الظاهري عن طريق التأكد من وضوح أسئلة االستبيان وتناسق بنودها .

في تطوير مهارات أطفال التوحد وكل الدراسات السابقة :ليست هنالك دراسات سابقة عن دور اإلعالم –سابعا 
ى من نوعها حسب علم األولالدراسات التي أجريت هي في مجال علم النفس والصحة النفسية لذا تعد هذه الدراسة 

الباحثين بهذا المجال على األقل في العالم العربي الن هذا الموضوع رغم أهميته وتفاقم مشكالته في المجتمعات 

                                                           
 312( ،ص2112،) دمشق :دار الفكر ،3(رجاء وحيد دويدري ، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية ،ط 1
  244( ،ص2111،)القاهرة :الدار المصرية اللبنانية ، (شيماء ذو الفقار زغيب،مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية 2
 321(،ص2192(حمدي أبو الفتوح عطيفة ،منهجيات البحث العلمي في التربية وعلم النفس ، )القاهرة : دار النشر للجامعات ، 3
 964( ،ص2192(بركات عبد العزيز ، مناهج البحث اإلعالمي ،)القاهرة :دار الكتاب الحديث ، 4
صص صحة نفسية عبد الحميد ،فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات العناية بالذات لدى األطفال التو حديين ،أطروحة دكتوراه منشورة في التربية تخ (لمياء *

 2119تربية خاصة ،جامعة السويس ،كلية التربية بالعريش ،قسم علم النفس ،
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حيزا من اهتمامات الباحثين وقد تم اإلفادة من الدراسات السابقة في مجال علم النفس بإعداد  العربية لكنه لم يأخذ
 استمارة االستبيان والمقياس وتحديد المجاالت المهمة لمعالجتها وسنعرض الدراسات السابقة وفق القرب الزماني :

فروق ذات داللة إحصائية هل توجد –:انطلقت الدراسة من تساؤل  *(6002دراسة لمياء عبد الحميد ) .9
بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية على أبعاد مقياس مهارات العناية بالذات؟ ومجموع 

(طفل توحدي 96األبعاد في القياسين القبلي والبعدي ؟واعتمدت المنهج التجريبي وتكونت العينة من )
توصلت إليها الدراسة هي وجود فروق فردية ذات  ( سنة ومن أهم النتائج التي96-1تتراوح أعمارهم بين )

 داللة إحصائية بين متوسط الرتب ودرجات أفراد المجموعة التجريبية .
ما لخصائص –:اهتم البحث بمحاولة اإلجابة عن عدة تساؤالت أهمها **(6002عادل جاسب شبيب ) .6

اآلباء ،ويهدف البحث الى معرفة ن بالتوحد من وجهة نظر أبيالنفسية واالجتماعية والعقلية ألطفال المص
ن بالتوحد والتي من خاللها يتمكن المختصون في مجال رعاية أطفال أبيالخصائص النفسية ألطفال المص

التوحد من عالج وتأهيل وتدريب هؤالء األطفال ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان الخصائص 
عرفتهم بخصوصية تلك الخصائص ومدى تأثيرها على السلوك التي قد تكون معروفة لدى اآلباء لكن عدم م

 يؤثر على تعاملهم وعالقتهم بالطفل وبالتالي يؤثر في عالج وتأهيل الطفل .

مصطلحات البحث :التوحد " حالة تصيب بعض األطفال عند الوالدة أو في مرحلة الطفولة المبكرة وتجعلهم –ثامنا 
ية طبيعية وغير قادرين على تطوير مهارات التواصل ويصبح الطفل منعزال عن غير قادرين على تكوين عالقات اجتماع

ويعرف "انه اضطراب ارتقائي شامل 1محيطه االجتماعي ويتقوقع في عالم مغلق يتصف بتكرار الحركات والنشاطات"
 2مركب يتضمن وظائف المخ يسببه اضطراب وظيفي "

 النشأة التوحد المفهوم  –المحور الثاني 

واختلفت أراء الباحثين  3والتي تعني الذات ،  Autosس إلى الكلمة اإلغريقية اوتو   Autismمصطلح اليرجع 
حول أول من قدم تسمية هذا المرض فهنالك عدة دراسات تشير الى أسماء مختلفة منها دراسة الطبيب النفسي 

األشخاص المنعزلين عن العالم  ليصف به 9199السويسري ايجن بلولر وهو اول من أشار إلى هذا المصطلح عام 
نشر الدكتور ليوكاتر ورقته المشهورة عن التوحد وفي  9143الخارجي والمنسحبين عن الحياة االجتماعية وفي عام 

                                                           
والعقلية لألطفال المصابين بالتوحد من وجهة نظر اآلباء ،رسالة ماجستير منشورة في علم النفس العام  ( عادل جاسب شبيب ،مالخصائص النفسية واالجتماعية **

 . 2119،األكاديمية االفتراضية للتعليم المفتوح بريطانيا ،
  9(لمياء عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص  1
 23( ،ص2194فهم والرعاية ،) القاهرة :عالم الكتب ،ألتوحدي بين الغموض والشفقة وال\( سناء محمد سليمان ، الطفل الذاتوي  2
  91(سناء محمد سليمان ،مرجع سابق ،ص 3
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نشر الدكتور هانز اسبرجر من فينا ورقة تصف حاالت مشابهة للتوحد أطلق عليها متالزمة اسبيرجر وفي  9144عام 
أصدرت منظمة الصحة  9113الند أدلة تؤكد ان التوحد هو حالة بايولوجية وفي عام اكتشف برناردريم 9124عام 

ويرجع الغموض  1العالمية دليال عرف بالتصنيف الدولي لألمراض ذكرت فيه التوحد ضمن فئة االضطرابات النمائية ،
شأ التوحد نتيجة نمو في التسميات إلى تعقد التشخيص بسبب تشابه سلوك التوحد مع أعراض اضطرابات أخرى ،وين

غير طبيعي لبعض أجزاء المخ كما انه ليس له عالج جذري بمعنى ان يتم تأهيل الطفل المريض باستعمال الحد 
األقصى من المهارات ،فالتوحد عبارة عن اضطراب في الدماغ يؤثر بشكل أساسي على قدرة الفرد على التواصل ويؤثر 

وتشير الباحثة سناء محمد سليمان إلى خطأ استخدام كلمة التوحد 2، في قدرته على تكوين عالقات مع اآلخرين
لمرض االوتيزم وان التسمية األصح الذاتوية لذا قررت منظمة الصحة العالمية تصحيح االسم العلمي الن التوحد معناه 

ن حوله ان يتقمص الشخص مشاعر وسلوك األخر وهو عكس الذاتوية وهو عدم القدرة على التواصل العاطفي بم
وتشير الدراسات إلى زيادة ملحوظة بانتشار هذا المرض إذ بلغت في التسعينيات 3واالنعزال التام وتجمد العواطف ،

طفل مولود  55طفل وبين أخر الدراسات بالجامعات األمريكية ان هناك طفل واحد من كل  9000لكل  3-4
ألف طفل وهي نسبة مرتفعة   64ينضم إليهم سنويا  ن بالتوحد بالواليات المتحدة مليون ونصفأبيوبلغ عدد المص

كما بينت الدراسات ان نسبة انتشاره لدى الذكور أكثر من اإلناث بشدة اإلصابة وفي العالم العربي تقدر النسبة طفل 
 4طفل مولود .900لكل 

ى عملية الكالم هنالك عدة تعريفات لمرض التوحد منها "إنها عبارة عن إعاقة أو خلل ممكن ان يؤثر سلبا علو 
(ومنظمة الصحة العالمية التوحد APAوتعرف الجمعية األمريكية لألطباء النفسيين )5الطبيعية أو اللغة أو السمع "

بأنه " إعاقة شديدة تشمل نواحي نمائية متعددة وتتضمن مجموعة من ثالث أعراض أساسية وهي :القصور في 
صل المتبادل اللفظي وغير اللفظي وظهور السلوكيات النمطية ومحدودية التفاعل االجتماعي المتبادل والقصور في التوا

 6النشاطات واالهتمامات "

  7 -فالتوحد هو خلل بالجهاز العصبي المركزي ويتميز بثالث صفات جوهرية هي  :التوحدسمات وخصائص  

                                                           
 92(عادل جاسب ،مرجع سابق ،ص 1
 www.IDEA.  ،2-4-2194،،مدرب دولي في التوحد وصعوبات التعلم ( خالد عياش ،توحد االعاقة الغامضة   2
 21(سناء محمد سليمان ،مرجع سابق ،ص 3
 ش ،مرجع سابق (خالد عيا 4
 316(، ص2116(مصطفى نوري القمش ،محمد صالح االمام ،االطفال ذوي االحتياجات الخاصة اساسيات التربية ،)عمان :الطريق للنشر ، 5
(سيد الجارحي ،استخدام القصة االجتماعية كمدخل للتغلب على القصور في مفاهيم نظرية العقل لدى اطفال التوحديين  6
،new\admin\uploads\3\bdf   9339، ص 
 21(سناء محمد سليمان ،مرجع سابق ،ص 7
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 مشكلة التفاعل مع المجتمع  .9
 خلل التواصل اللفظي وغير اللفظي  .6
 ات مع اهتمامات ضيقة ومقيدة نمط متكرر من الحرك .3

 1ويظهر القصور في السلوك بثالث مجاالت هي :

 نقص في التفاعل والتواصل االجتماعي .9
 نقص المقدرة اإلبداعية والالمباالة االجتماعية  .6
 نقص في التواصل اللغوي وغير اللغوي واإلرباك االجتماعي  .3

 تكون نشاطات نمطية مكررة  وجود نسبة ضئيلة من النشاطات واالهتمامات التي عادة ما .4

 لتوحدي :اوفيما يلي شكل يوضح العالقة السلوكية بين صعوبة التعلم وسمات وخصائص الطفل 

 
 (يوضح خصائص وسمات مرض التوحد 9)  *شكل

 وبسب كثرة األبحاث النفسية واالجتماعية لهذا المرض تم اعتماد عدة طرق للعالج تظهر بالمخطط األتي :

                                                           
 21(عادل جاسب شبيب ،مرجع سابق ،ص  1
من )نبيل  (تم وضع هذا الشكل الذي يمثل العالقة بين الخصائص النفسية للطفل التوحدي وصعوبات التعلم وهي تغني من الشرح الطويل لصفحات عدة مقبس *

 923،ص2116،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق ، 3م والتعليم العالجي ،طعبد الفتاح حافظ ،صعوبات التعل
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 *ين أساليب العالج ألمراض التوحد( يب6شكل ) 

 اإلعالم الرقمي ودوره في تطوير مهارات أطفال التوحد : 

ان استخدام تقنيات االتصال الحديثة وما وفرته  من مساهمات في رفع القدرات اإلدراكية للفرد  من خالل صفحات 
ات برامج تعليمية وتوعوية لألباء وترشدهم عن المواقع االلكترونية المتمثلة بالفيس بوك أو اليوتيوب اذ تقدم هذه الصفح

الطرق المناسبة للعالج أو أساليب التعامل كذلك قامت العديد من المعاهد المتخصصة بفتح صفحات لها على مواقع 
التواصل االجتماعي للتعريف بنشاطها وجذب الجمهور إليها وبذلك وظفت اإلعالم الرقمي من خالل الرسائل 

مج التعليم ووسائل اإليضاح سواء بالقصة بأسلوب درامي أو األغنية أو الصور المتحركة لتحقيق األهداف والفيديوهات وبرا
ة لمواقع التواصل االجتماعي وبالتحديد الفيس بوك وهذه أبيالتعليمية  وهي بذلك استثمرت إحدى السمات االيج

 1السمات هي :

 واالستفسار وتصنيف وفرز المعلومات إتاحة الفرصة للمشاهدة والتعلم واإلرشاد والتوجيه  .9
 إتاحة فرصة مشاهدة الفيديوات التعليمية وزيادة الخبرة  .6
 التواصل مع المجتمعات االفتراضية والحوار وتبادل اآلراء والخبرات فضال عن تطوير المهارات  .3
أو مقاطع فيديو  متابعة األخبار وأخر اإلحداث والمستجدات العلمية إمكانية تثبيت أي موقع أو خبر أو صور .4

 واالحتفاظ بها.
                                                           

 43(لمياء عبد الحميد ،مرجع سابق ،ص  *
 69-61(،ص2194(علي خليل شقرة ،اإلعالم الجديد )شبكات التواصل االجتماعي (،)عمان :دار أسامة ، 1
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 الدراسة الميدانية \المحور الثالث 

إجراءات البحث :بعد القراءة المتعمقة بموضوع التوحد ومتابعة الصفحات المتخصصة بهذا المجال وهي )أمهات – أوال  
 األولونية مكونة من جزئيين التوحد في ليبيا والمركز التخصصي للتوحد في العراق ومركز الروائد (تم إعداد استمارة الكتر 

مكون من أربعة أقسام بهدف التعرف على المهارات التي يمكن اكتسابها من التعرض لهذه استبانه والثاني مقياس 
تعميمها على هذه الصفحات وهي )مهارة االهتمام بالذات ومهارة االستقبال ومهارة اإلرسال ومهارة المعلوماتية (ومن ثم 

استمارة  فقط قد يكون السبب وراء ضعف االستجابة قلق أولياء  55ابة بعد شهر ونصف على  الصفحات فكانت اإلج
 األمور على أبنائهم وخوفهم من نظرة المجتمع إليهم .

والذكور نسبة   55وبتكرار  %53,55من حيث النوع االجتماعي شكلت اإلناث نسبة الوصف الديموغرافي للعينة :-
  %35,33(األعلى نسبة وهي 50-49ستجيبين  أما الفئات العمرية للعينة فكانت )من الم  60وبتكرار  62,25%
 %61,33( نسبة 30-60وأخيرا الفئة العمرية ) 65وبتكرار  %33,33( نسبة 40-39والفئة ) 62وبتكرار 
 %46,25( أما بالنسبة للتحصيل العلمي كانت فئة الحاصلين على شهادة البكالوريوس األعلى بنسبة 66وبتكرار 
أما المستوى االقتصادي للعينة فكانت  65وبتكرار %32وبعدها الحاصلين على شهادة المتوسطة بنسبة 36وبتكرار 

والمهنة لولي األمر فكانت فئة 95وبتكرار  %66,25تليها جيد جدا  36وبتكرار  %36فئة متوسط األعلى بنسبة 
أما  62وبتكرار  %35,33وظف حكومي بنسبة وبعدها م45وبتكرار  %26,25عمل حر أو كاسب األعلى بنسبة 

( من العينة وهي تدل 59وبتكرار ) %14,59الحالة االجتماعية للوالدين فكانت فئة يعيشان معا  األعلى نسبة وهي 
ى بنسبة األولبالمرتبة  األولعلى استقرار الحالة االجتماعية للطفل ألتوحدي كما جاء جدول تسلسل الطفل في العائلة 

وبتكرار  %64والثالث بنسبة  65وبتكرار  %33,33وفي المرتبة الثانية الطفل الثاني بنسبة  36وبتكرار  46,22%
ى األولوهذا يدل ان هذه الفقرة ال عالقة لها بظهور هذا المرض أما عالقة المستجيب بالطفل فكانت األم بالمرتبة  92

وهو دليل ان أكثر المهتمين والمتأثرين بظهور  69وبتكرار  %62وبعدها األب بنسبة 43وبتكرار  %55,33بنسبة 
 مثل هذه الحاالت بالعائلة هي األم واألب وأحيانا األخوة واألقارب عند وجود ظروف خاصة تضطرهم لذلك .

 تفسير وتحليل الجداول :–ثانيا 
 (متابعة أولياء األمور لصفحات التوحد9جدول )

 % ك الفئات
 %55,33 43 منذ اكتشفت مرض طفلي

 %64 92 تابعتها متأخرا 
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 %92,25 94 كنت أتابعها من قبل 
 %900 55 المجموع 

من العينة تابع الصفحات المتخصصة بالتوحد بعد اكتشاف مرض التوحد لدى %55.33( أن نسبة  9يبين الجدول )  
ن قبل ،وهذا يبين أن من العينة م %92.25قد تابع متأخرا ،وأظهرت النتائج متابعة نسبة  %64أطفالهم ،وأن نسبة 

الصفحات  المتخصصة بالتوحد تجد لها متعرضين ومهتمين بعد أن تجد حاجة لهم فيها وأن التعرض انتقائي بالدرجة 
 األساس.  

 األفكار المطروحة لتطوير مهارات أطفال التوحد أهمية( يوضع 6جدول )
 % ك الفئة
 %24 42 نعم
 %32 65 ال

 %900 55 المجموع
من العينة تجد أن األفكار المطروحة على الصفحات المتخصصة بالتوحد مفيدة ،بينما %24( أن  6ول )يبين الجد

ال تجد المطروح من األفكار على صفحات المتخصصة بالتوحد مفيدة وهذا يعطي مؤشر أن   %32نجد أن نسبة 
 األفكار غير متجددة وروتينية لهم بعد أن تم اكتسابها 

 جاالت أكثر فائدة  لتطوير مهاراتهم ؟( يوضح أي الم3جدول )
 % ك الفئة

 %35,46 95 التواصل البصري
 %35.5 92 بزيادة القدرات اللغوية وتدريبات النطق

 %65.02 93 مهارات التفكير واألنشطة الفكرية
 ---- -- التفاعل االجتماعي

 %900 42 المجموع
 35.5ثر فائدة وأتضح أن النسبة األعلى للفائدة حسب العينة المبحوثين  عن المجاالت األك إجابات( بين  3جدول )

مجال 65.02لمجال التواصل البصري ،ونسبة   %35.46مجال القدرات اللغوية وتدريبات النطق ،  ونسبة  %
 مهارات التفكير واألنشطة الفكرية،وهي نسب متقاربة وتجمع أكثر من مجال مما يدل على التوازن في عرض المهارات.

 ( يوضح الجهات المستفيدة من البرامج التي تعمل على تطوير المهارات4ل )جدو 
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 % التكرار الفئة
 %50,25 53 أولياء األمور للتعامل مع أبنائهم

 %60 95 أطفال التوحد بالتعامل المباشر معهم
 %1,33 5 كالهما أولياء األمور واألطفال

 %900 55 المجموع
أن الصفحات    جاباتبرامج التوحد تعمل على تطوير مهارات المتعرضين وأتضح من اإل( اإلجابة على 4يبين الجدول )

، فيما يعتقد المبحوثين وبنسبة  %50.25قدمت الفائدة وطورت من تعامل أولياء األمور مع أبنائهم أذ حققت نسبة 
بأن  %1.33نسبة بأن الصفحات ساهمت في تطوير أطفال التوحد بالتعامل المباشر ،وجاءت اإلجابة ب 60%

 الصفحات ساهمت بتطوير أولياء األمور واألطفال على حدا سواء. 

 ( يوضح فاعلية صفحات التوحد للتعريف بالمرض ألولياء األمور5جدول )

 % ك الفئة
 %21,33 56 نعم
 %30,25 63 كال

 %900 55 المجموع
هم في اكتشاف أبنهم المصاب بالتوحد،وأن من المبحوثين أن الصفحات ساعدت %21.33( أن نسبة 5يبين الجدول )

هذه  أهميةلم تسهم هذه الصفحات في معرفتهم بمرض أبنهم وعن طريق المؤشرات المقدمة يتضح  %30.25نسبة  
 الصفحات في التعريف  بهذا المرض.

 ( يوضح آلية اكتشاف المرض 2جدول ) 

 % ك الفئة
 %62.16 94 عن طريق التعرف على صفات الطفل ألتوحدي

عن طريق مقارنة صفات طفلي بالمعلومات التي حصلت عليها 
 من الصفحات

32 53.05% 

 %900 56 المجموع
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من المبحوثين قد تعرفوا على أبنائهم عن طريق المقارنة بين صفات أطفالهم  %26.25( أن نسبة 2يبين الجدول )
 لتعرف على صفات الطفل ألتوحدي .با %35.33والمعلومات التي حصل عليها من الصفحات،فيما جاءت نسبة 

 (  يوضح تفضيل أولياء األمور للوسائل التعريفية بالمرض5جدول ) 

 % ك الفئة
 %50,25 53 الفيديوات التي توضح كيفية التعامل مع أطفال التوحد

 %60 95 متابعة بعض المحاضرات التي تعطي معلومات
 %1,33 5 وص والتعليقالتي تقدم الرسوم التوضيحية وصور ثابتة مع النص

 %900 55 المجموع
من المبحوثين  يفضل الفيديوات التي توضح كيفية التعامل مع أطفال التوحد  %50.25( يبين  أن  نسبة 5جدول )

من المبحوثين تفضل  %1.33من المبحوثين يفضل المحاضرات التي تعطي معلومات ،وأن نسبة  %60،وأن نسبة 
 الثابتة مع النصوص والتعليق.الرسوم التوضيحية والصور 

 ( يوضح الخيارات المتاحة لألولياء األمور بالحصول على استشارات إزاء أعراض جديدة 2جدول ) 

 % ك الفئة
 %65,33 91 االتصال بالمعهد عن طريق صفحتهم وشرح الموضوع

 %61,33 66 الذهاب إليهم والتحدث لهم مباشرة
 %30,25 63 مراجعة الطبيب المختص

 %2 2 البحث في المكتبة
 %2,25 5 االتصال بأولياء األمور عن طريق الصفحة لتبادل اآلراء

 %900 55 المجموع
من  أولياء األمور بالتوجه نحو %30.25( أن  ظهور سلوكيات غير معتادة لدى أطفال التوحد يدفع 2يبن الجدول ) 

من  %65.33م وجها لوجه ، فيما كانت نسبة يلجأ الى المعاهد ويتصل به %61.33الطبيب المختص ،ونسبة 
صفحات  أهميةيتضح  جاباتأولياء األمور يتصل بالمعهد ويشرح لهم األمر وعن طريق االتصال بالصفحة ومن هذه اإل

 المعهد ومعلوماته بعد ن حققت نسب متقاربة مع سابقتيها.  

 من مواقع التواصل االجتماعي( يوضح قدرة أولياء األمور لتطوير المهارات المكتسبة  1جدول ) 
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 % ك الفئة
 49,33 39 نعم
 52,25 44 ال

 %900 55 المجموع
من أولياء األمور ألطفال التوحد لم يحاول تطوير المهارات التي أكتسبها من  %52.25( أن نسبة  1يبين الجدول ) 

لمكتسبة من صفحات المتخصصة من أولياء األمور على تطوير المهارات ا %49.33الصفحات ، بينما عملت نسبة 
 بالتوحد على مواقع التواصل اإلجتماعي.

 مقياس المهارات المقياس : -ثانيا

 : مهارة الهتمام بالذات – أولا 

 الفئة  
 

 كال قليال كثيرا

 % ك % ك % ك
 6,6, 5 60 95 53,33 55 تناول الطعام-9
 166,6 2 92 96 53,33 55 تناول الشراب-6
 31622 92 52 46 66,25 95 المالبس وخلعها ارتداء-3
 63 54 69,33 92 2,44 5 النظافة الشخصية-4
 666,6 53 65,33 91 4 3 حماية الذات-5
 7,6,6 25 1,33 5 4 3 عن المخاطر االبتعاد-2

ارة اإلرسال ومهارة يقسم المقياس الخاص بالمهارات إلى أربع  أجزاء هي )مهارة االهتمام بالذات ومهارة االستقبال ومه
 المعلومات (وجاءت النتائج باالتي :

 مهارة االهتمام بالذات :-

 إجاباتفيما جاءت  %53,33يتضح لنا ان الصفحات ساهمت كثيرا بتطوير مهارة الطعام والشراب بنسبة  .9
رة الطعام فيما يرى جزء من العينة ان هذه الصفحات لم تسهم بتطوير مها%60المبحوثين عن فئة قليال بنسبة 

 %90,25ومهارة الشراب بنسبة   %2,25بنسبة 
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في تطوير  %52يجد أفراد العينة ان هذه الصفحات ساهمت قليال وبنسبة –مهارة ارتداء المالبس وخلعها  .6
إنها ساهمت كثيرا في تطوير هذه المهارات ويرى  %66,25مهارة ارتداء وخلع المالبس بينما يجد 

 قدم شيئا يسهم بتطوير مهارة ارتداء المالبس وخلعها .ان هذه الصفحات لم ت 69,33%
ان هذه الصفحات لم تسهم  %56ويجد أولياء أمور أطفال التوحد وبنسبة بلغت –مهارة النظافة الشخصية  .3

ان هذه الصفحات ساهمت بشكل %69,33بتطوير مهارة النظافة الشخصية  بينما يجد أفراد العينة وبنسبة 
 هارة .قليل في تطوير هذه الم

أنها لم تقدم تطورا في هذه المهارة لدى أطفالهم   %50,25يجد أفراد العينة  وبنسبة –مهارة حماية الذات  .4
 يجدون إنها قدمت قليال  في تطوير مهارة حماية الذات . %65,33وان نسبة 

يرى أفراد العينة على فئة كال  إذ  %22,25افراد العينة وبنسبة  إجاباتجاءت  –مهارة االبتعاد عن المخاطر  .5
من إفراد العينة ان هذه الصفحات  %1,33أنها لم تسهم في تطوير مهارة االبتعاد عن المخاطر  فيما ترى نسبة 

 ساهمت بتطوير مهارة االبتعاد عن المخاطر .

 الستقبال –ثانيا 

 الفئة  
 

 كال قليال كثيرا
 % ك % ك % ك

تطبيقي لهذه البرامج  ساعدني على -9
ن قدرة طفلي في التواصل اللفظي تحسي

 وحفظ الكلمات   

66 61,33 41 25,33 4 5,33 

ساهمت بتحسين قدرة طفلي على -6
 التواصل البصري

96 92 52 54,25 5 1,33 

ساعدتني على تحسين قدرته بالتواصل -3
 السمعي

95 66,25 56 21,33 2 2 

لم يتمكن طفلي من اإلفادة  من هذه -4
 البرامج

95 60 54 56 2 2 
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عن طريق الصفحات تطوير  استطعت-5
اللغوية وتمكن من نطق جملة   مهاراته
 كاملة 

90 93,33 54 56 99 94,25 

 يبين الجدول  الخاص بمقياس مهارة االستقبال األتي : 

فئة يجد أفراد العينة ان تطبيقهم للبرامج ساعدهم قليال على تحسين قدرة أطفالهم في التواصل اللفظي وكانت  .9
يجد ان البرامج ساعدتهم على  %65,33من أصل العينة  وان نسبة  %25,33قليال هي األعلى نسبة وبواقع 
 تطوير مهارة التواصل اللفظي .

يرى المبحوثين ان هذه الصفحات ساهمت قليال بتحسين قدرة أطفالهم على التواصل البصري وبنسبة  .6
 ل العينة من أص %92أما فئة كثيرا فجاءت نسبتها  44,25%

ساعدت صفحات التوحد قليال على تحسين قدرة أطفال التوحد بالتواصل السمعي إذ جاءت اإلجابة بنسبة  .3
 .مهارة أبنائهم   بالتواصل السمعيمن أفراد العينة ان هذه الصفحات لتطوير  %66,25فيما يرى  21,33%

ان هذه الصفحات قدمت %60يما يرى ف%56يرى أفراد العينة الفائدة من هذه الصفحات بشكل قليل وبنسبة  .4
 الفائدة الكثيرة عن طريق هذه البرامج 

ان هذه الصفحات فدمت القليل لتطوير مهارات أبنائهم اللغوي والتمكن من نطق  %56يرى أفراد العينة وبنسبة  .5
بة كثيرا  من العينة إنها لم تسهم بتطوير مهارات أبنائهم اللغوية وجاءت نس %94,25جملة كاملة فيما يرى  

مقاربة لها إذ يجد إفراد العينة ان هذه الصفحات استطاعت  ان تقدم لهم المعلومات التي تسهم بتطوير 
 المهارات اللغوية وصوال إلى نطق الجملة الكاملة     

 اإلرسال –ثالثا 

 الفئة 
 

 كال قليال   كثيرا
 % ك % ك % ك

 االجتماعيساعدتني مواقع التواصل -9
 الضمائر استخدامهارات بتطوير م

93 95,33 46 52 60 62,25 

ساعدتني مواقع التواصل بالتعبير عن -6
  واحتياجاتهرغباته 

96 92 32 42 65 32 

 1,33 5 30,25 63 20 45 استخدامزودتني مواقع التواصل بآليات -3
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 االنفعاالتالرموز التعبيرية إليضاح 
 العاطفية  

رر على تعلمت من الصفحات  أن أك-4
  باإلجابةأبني  أسمه  حتى يرد 

53 50,25 96 92 90 93,33 

عن طريق برامج مواقع التواصل   -5
تمكنت من تطوير مهاراته في اللعب 

 الجماعي 

92 94 55 52 -- --- 

 ألتي.اإلرسال يتضح من المقياس الخاص بتطوير مهارات اإلرسال ألطفال التوحد من وجهة نظر أفراد العينة ا –ثالثا 

أن مواقع التواصل ساعدتهم قليال بتطوير مهارات استخدام الضمائر ألبنائهم إذ جاءت الردود بنسبة  -9
 من أصل العينة ترى إنها لم تقدم المساعدة بتطوير مهارة استخدام الضمائر.%62,25،ويجد 52%

رون عن رغباتهم واحتياجاتهم يرى أولياء أمور أطفال التوحد إن هذه الصفحات ساعدتهم قليال بجعل أبنائهم يعب -6
من أصل العينة أن هذه الصفحات لم تمكنهم من جعل أبنائهم يعبرون عن رغباتهم %32،فيما يرى %42بنسبة

 واحتياجاتهم .
يرى أولياء األمور أن الصفحات الخاصة بالتوحد زودتهم بطرق استخدام الرموز التعبيرية إليضاح االنفعاالت  -3

 .%30,25،أما فئة قليال فكانت نسبتها %20لفئة كثيرا بنسبة  همإجاباتالعاطفية فجاءت 
يجد أولياء األمور أن هذه الصفحات ساعدتهم كثيرا بالحصول على إجابة من أبنائهم باستخدام تكرار االسم  -4

من أولياء األمور أن هذه الصفحات علمتهم قليال كيفية الحصول على اإلجابة من %92حتى يتحقق الرد ،ويرى 
 هم باستخدام تكرار أسمائهم.أبنائ

من تطوير مهارات أبنائهم في اللعب الجماعي فيما %52يرى أولياء األمور أن الصفحات ساهمت قليال وبنسبة  -5
 إنها ساهمت كثيرا في تطوير مهارات أبنائهم ودمجهم  في اللعب الجماعي.%94يرى 

 المعلوماتية –رابعا 

 
 
 
 

 كال قليال  كثيرا  الفئة 
 % ك % ك % ك

لتطوير  االجتماعيةآلية القصص  استخدام-9
 مهاراته التفاعلية  

95 66,2
5 

43 55,3
3 

95 60 



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
 

333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

علمتني كيفية التعامل مع طفلي عندما -6
 تنتابه نوبات الغضب

95 60 46 52 92 64 

بأساليب  االجتماعيزودتني مواقع التواصل -3
 ب التكرار تطوير مهارات التعلم باستخدام أسلو 

45 20 92 64 96 92 

لتطوير مهارة  التوضيحيةاستخدمت الصور -4
 التذكر لديه

35 41,3
3 

64 36 94 92,25 

علمتني المواقع تنشيط الذاكرة باستخدام -5
 لعبة المكعبات 

33 44 35 42,2
5 

5 1,33 

ة في أبيلم تكن لهذه البرامج نتائج إيج-2
 تجاوز بطئ التعلم لدى طفلي

2 90,2
5 

60 62,2
5 

45 26,22 

لم تتمكن هذه البرامج من معالجة تنمية -5
 تعبيرعلى التواصل البصري معي وفهم  قدرته

 الوجه 

96 92 56 21,3
3 

99 94,25 

علمتني الصفحات التعامل مع أبني كحالة -2
 خاصة 

41 25,3
3 

92 64 2 90,25 

تمكنت من تشخيص بعض الحاالت -1
  ألطفال آخرين التوحدية

55 53,3
3 

94 92,2
5 

2 2 

تمكنت باستخدام المعلومات التي -90
حصلت عليها المواقع بتقديم النصح واإلرشاد 

 ألولياء أمور حاالت مماثلة 

52 54,2
5 

91 65,3
3 

-- --- 

 الفقرة األخيرة من المقياس الخاصة بالمعلومات يتضح لنا األتي :

وبعدها  43وبتكرار %55,33علية جاءت فئة قليال األعلى بنسبة ان استخدام آلية القصص لتطوير مهاراته التفا .9
وهذا يدل على فائدة هذه الطريقة  بتطوير مهارة التعلم وتحقيق النجاح 95وبتكرار %66,25فئة كثيرا بنسبة 

 لكنها تتطلب وقتا طويال .
فقد كانت اإلجابة عن فئة أما الفقرة الخاصة بقدرة السيطرة  على نوبات الغضب والهياج لدى الطفل ألتوحدي   .6

وهذا يدل ان مسالة السيطرة  92وبتكرار  %64وبعدها كال بنسبة  46وبتكرار  %52قليال األعلى بنسبة 
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على حاالت الهياج العصبي اليمكن التحكم بها سلوكيا وهذا ينطبق مع المعلومات التي تقول انه مرض نمائي 
 عصبي .

لتواصل االجتماعي بأساليب تطوير مهارات التعلم باستخدام أسلوب وجاءت اإلجابة عن فقرة زودتني مواقع ا .3
 %64المبحوثين وبعدها قليال بنسبة  إجاباتمن  45وبتكرار  %20التكرار فجاءت فئة كثيرا األعلى بنسبة 

وهذا يتطابق مع أسلوب التعليم لألطفال بشكل عام الذي يعتمد التكرار لكن أطفال التوحد بحاجة  92وبتكرار 
 ى تكرار أكثر.إل
استخدام الصور التوضيحية لتطوير مهارة التذكر إذ جاءت اإلجابة عن فئة كثيرا  أهميةيتبين اتفاق المبحوثين على  .4

 .  64وبتكرار  %36وبعدها قليال بنسبة  35وبتكرار  %41,33األعلى بنسبة 
ة للطفل ألتوحدي إذ جاءت  ات استخدام المكعبات في تنشيط الذاكر أبيكما يتضح اتفاق المبحوثين عن ايج .5

وهي تدل إنها عملية  33وبتكرار %44وكثيرا بنسبة  35وبتكرار %42,25اإلجابة عن فئة قليال بنسبة 
 ناجحة في تطوير المهارات وتنميتها لكنها تحتاج إلى وقت طويل مقارنة بالطفل العادي .

 %26,22بكال أعلى نسبة وهي المبحوثين عن السؤال بعدم جدوى برامج بطيء التعلم  إجاباتجاءت  .2
أي ان هذه البرامج تحتاج إلى وقت لتحقيق النجاح  60وبتكرار  %62,25وبعدها قليال بنسبة  45وبتكرار 

 ولن تأتي الثمار بسرعة لذا فهي بحاجة إلى صبر ومثابرة  .
ر الوجه اذ أبيري وفهم تعكذلك الحال بالنسبة للفقرة سابعا التي تنفي قدرة هذه البرامج على تنمية التواصل البص .5

وذلك الن تحقيق النجاح في  56وبتكرار  %21,33بالنسبة األعلى على فئة قليال بنسبة  جاباتجاءت اإل
 هذه التجارب نسبي والياتي بنتائج نهائية .

يتفق المبحوثين ان هذه البرامج في صفحات مواقع التواصل االجتماعي ساعدتهم على التعامل مع أطفالهم   .2
 %64وقليال بنسبة  41وبتكرار %25,33على فئة كثيرا األعلى بنسبة  جاباتخاصة إذ جاءت اإل كحالة

  92وبتكرار 
يتفق أفراد العينة أنهم بعد تعرضهم لهذه الصفحات ومالحظتهم أبنائهم أصبح لديهم تراكم خبرات مكنتهم من  .1

وفئة قليال  55وبتكرار  %53,33هم عن فقرة كثيرا بنسبة إجاباتتشخيص بعض الحاالت المشابهة فكانت 
 . 94وبتكرار  %92,25بنسبة 

يتفق أفراد العينة على أنهم قادرين على تقديم النصح واإلرشاد  بعد اكتسابهم   المعلومات  من متابعة  .90
وقليال بنسبة  52وبتكرار  %54,25الصفحات ألولياء أمور حاالت مماثلة بعد أن حققت فقرة كثيرا 

 . 91وبتكرار  65,33%
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 نتائج البحث :

ان المستفيد من هذه الصفحات هم أولياء أمور أطفال التوحد وان تعرضهم  للصفحات الخاصة بأطفال التوحد  .9
يأتي بعد ان تكتشف العائلة مرض ابنهم الذاتوي وان هذه الصفحات تقدم خدمات معلوماتية فيما تجد نسبة 

معلومات بمجاالت متعددة لتطوير مهارات التواصل اقل من العينة عدم الفائدة  وان هذه الصفحات تقدم 
البصري وتدريبات النطق وتطوير القدرات اللغوية ومهارات التفكير واألنشطة الفكرية بشكل متوازن ،علما ان 
اغلب المعاهد في العراق وليبيا واألردن ولبنان هي استثمار للقطاع الخاص وهي تؤسس هذه الصفحات في 

نستغرام للتعريف بطبيعة المحاضرات والدورات التي تقيمها لألولياء األمور لتطوير قدراتهم الفيس بوك وتويتر وا
 بالتعامل مع طفلهم الذاتوي مقابل مبالغ وهدفها هو الربح لكنها تقدم خدمة إنسانية أغفلتها الجهات الرسمية  .

 نتائج المقياس :  .6
م اآلباء كيفية تطوير مهارات أبنائهم التوحديون في كان لهذه الصفحات دور بتعلي  -مهارة االهتمام بالذات  -أ

االهتمام بالذات بتطوير قدراتهم في االعتماد على أنفسهم بتناول الطعام والشراب وارتداء المالبس وخلعها 
وبالمقابل  كانت ضعيفة بتطوير مهارة االبتعاد عن المخاطر وتقديرها في حين نجد ان نسبة قليلة ترى ان هذه 

 ذات فاعلية ضعيفة بتطوير هذه المهارات ألطفال التوحد .الصفحات 
ترى العينة ان التدريبات التي تعلمتها من صفحات التوحد ساهمت بتحسين قدرة األطفال  –مهارة االستقبال  -ب

 على التواصل اللفظي والبصري والسمعي وان فائدة بعض البرامج كانت محدودة لتحقيق هذه األهداف .
أسهمت صفحات التوحد في مواقع التواصل االجتماعي بما تقدمه من برامج بتطوير مهارات  –مهارة اإلرسال  -ت

استخدام الضمائر واستخدام الرموز التعبيرية إليضاح االنفعاالت وكذلك  اعتماد أسلوب التكرار بهدف الحصول 
مقاطع الفيديو  على االستجابة من أبنائهم  فضال عن مساهمتها بتطوير مهارة اللعب الجماعي من خالل

 التعليمي والمحاضرات اإلرشادية . 
من خالل الدراسة اتضح ان لهذه الصفحات دور في تطوير مهارات المعلوماتية لكن بشكل  –مهارة المعلوماتية  -ث

ة بينما مهارة السيطرة على أبيمتباين بين مهارة وأخرى   فمهارة االستماع إلى القصص كانت ذات نتائج ايج
ة النتائج  وكان الستخدام الصور التوضيحية والمكعبات دور بتطوير مهارة التذكر  أبيلم تكن ايجنوبات الغضب 

كما أسهمت عملية تعرض أولياء األمور لهذه الصفحات بامتالكهم القدرة على تشخيص الحاالت المماثلة 
 ألبنائهم.  

 التوصيات :
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ام بهذا الموضوع وتأسيس صفحات لتقديم نوصي باهتمام الجهات الرسمية والتربوية الحكومية االهتم .9
خدمات لهذه الفئة نظرا لإلعداد المتزايدة لهذه الحالة المرضية والتي يعاني منها عدد غير قليل من أبناء 
المجتمع لذا فان إنشاء صفحات تعليمية وتربوية في الفيس بوك وتويتر وانستغرام مستعينة بخبراء في علم 

اع  واإلعالم إلعداد رسائل إعالمية علمية تثقيفية توجيهية وتطويرية لخدمة هذه النفس التربوي وعلم االجتم
 الفئة .  

ونوصي كذلك بضرورة اهتمام خبراء االتصال بهذا الجانب وإعداد بحوث إعالمية لدراسة هذه البرامج  .6
 الفئة. ومحاولة تقديم المقترحات  لتطويرها وتيسيرها بأسلوب علمي يحقق المعرفة والفائدة لهذه

 المراجع

 (6096بركات عبد العزيز ، مناهج البحث اإلعالمي ،)القاهرة :دار الكتاب الحديث ، .9
 (6095حسنين شفيق ،مناهج البحوث اإلعالمية في بيئة االنترنت ،)القاهرة :دار فكر وفن ، .6
 6096نشر للجامعات ،حمدي ابو الفتوح عطيفة ،منهجيات البحث العلمي في التربية وعلم النفس ،القاهرة :دار ال .3
 6005،دمشق ،دار الفكر ،3رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية ،ط .4
 (6002،)القاهرة :عالم الكتب ، 5سمير محمد حسين ،بحوث اإلعالم ،ط .5
 ( 6094اهرة :عالم الكتب ،ألتوحدي بين الغموض والشفقة والفهم والرعاية ،) الق\سناء محمد سليمان ، الطفل الذاتوي   .2
 ( 6001شيماء ذو الفقار زغيب،مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية ،)القاهرة :الدار المصرية اللبنانية ، .5
ن بالتوحد من وجهة نظر اآلباء ،رسالة أبيلخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية لألطفال المص عادل جاسب شبيب ،ما .2

 . 6002تير منشورة في علم النفس العام ،األكاديمية االفتراضية للتعليم المفتوح بريطانيا ،ماجس
 ( 6094علي خليل شقرة ،اإلعالم الجديد )شبكات التواصل االجتماعي (،)عمان : دار أسامة ، .1

و حديين ،أطروحة مياء عبد الحميد ،فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات العناية بالذات لدى األطفال التل .90
 6002دكتوراه منشورة في التربية تخصص صحة نفسية تربية خاصة ،جامعة السويس ،كلية التربية بالعريش ،قسم علم النفس ،

 .6095،القاهرة :عالم الكتب ، 5محمد عبد الحميد ،البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية ،ط .99
 .6002التربية ،عمان :الطريق للنشر ، أساسياتاالحتياجات الخاصة  ذوي األطفال، اإلماممصطفى نوري القمش ،محمد صالح  .96
 6002،القاهرة :مكتبة زهراء الشمس ،3نبيل عبد الفتاح حافظ ،صعوبات التعلم والتعليم العالجي ،ط .93
-www.IDEA.  ،6-4،،مدرب دولي في التوحد وصعوبات التعلم الغامضة   اإلعاقةخالد عياش ،توحد   .94

6094 
 أطفال،استخدام القصة االجتماعية كمدخل للتغلب على القصور في مفاهيم نظرية العقل لدى سيد الجارحي  .95

   new\admin\uploads\3\bdf،التوحديين 
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من وجهة نظر  األسري األمنب وعالقتهاالفلسطينية في عصر العولمة  األسرةلمشكالت التي تواجه ا
 في محافظة نابلس أفراد المجتمع الفلسطيني

 الشويكي ن.ندى نور الديدطالب دبوس                   محمدد.
 فلسطين/  جامعة القدس

 الملخص
 األمنالفلسطينية في عصر العولمة وعالقتها ب األسرةالمشكالت التي تواجه هدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

توزيع أداة الدراسة والتي هي  ، ولتحقيق هدف الدراسة تموجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس األسري
( 30في ظل العولمة  وتتكون من ) األسرةيتعلق بالمشكالت التي تواجه  األول :عبارة عن استبانة مكونة من محورين

( 3على ) أيضا ( فقرة موزعة65وتتكون من ) األسري األمن( مجاالت، والمحور الثاني يتعلق ب3فقرة موزعة على )
وبعد جمع  من أفراد المجتمع الفلسطيني تم اختيارهم عشوائيا.( فردا  540مكونة من )على عينة وذلك مجاالت، 

 (.SPSSبيانات الدراسة عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 أشارت نتائج الدراسة إلى:

  نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة  األسرةدرجة المشكالت التي تواجه
 كان مرتفعا.  األسري األمنمحافظة نابلس كانت مرتفعة، كذلك مستوى 

 الفلسطينية في عصر  األسرةة ذات داللة إحصائية بين درجة شيوع المشكالت التي تواجه أبيوجود عالقة ايج
 محافظة نابلس.من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  األسري األمنالعولمة  ودرجة 

 إحصائيةفروق ذات داللة  وجود ( 0.05≥عند مستوى الداللة α) األسرةالمشكالت التي تواجه درجة  في 
الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى لمتغير الجنس 

ة، وفي متغير مستوى الدخل ولصالح الذين دخلهم ولصالح اإلناث، وفي متغير مكان السكن ولصالح سكان القري
 مرتفع.

 إحصائيةفروق ذات داللة  عدم وجود ( 0.05≥عند مستوى الداللة α) األسرةالمشكالت التي تواجه درجة  في 
الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى لمتغير المستوى 

 التعليمي. 

 وفي ضوء  نتائج الدراسة أوصى الباحثان بالعديد من التوصيات
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 .، المجتمع الفلسطينياألسري األمنالعولمة،  ، األسرةمشكالت، : كلمات المفتاحية

 خلفية الدراسة وأهميتها 

شهد العالم في القرن العشرين تشكيال لنظام عالمي جديد اتضحت معالمه تدريجيا حتى وصلت في تجلياتها 
. وتعتبر العولمة من المصطلحات التي القت رواجا كبيرا على Globalizationما يطلق عليه مصطلح العولمة إلى 

الساحة العالمية، وتناولها العديد من المفكرين والباحثين في مختلف الميادين السياسية واالجتماعية والثقافية لكونها 
 ا.ظاهرة معقدة ومركبة تحتاج إلى التمعن في فهم مظاهره

( أن للعولمة الكثير من األهداف والتي منها جعل العالم وحدة واحدة مندمجة 6092ولقد أشارت بالص )
سواء في المنافع أو في الشعور بالخطر الواحد وذلك من خالل زيادة االعتمادية المتبادلة بين الشعوب، والوصول إلى 

المعيشة أو في حقوق اإلنسان، وإيجاد لغة اصطالحية التجانس العالمي سواء من خالل تقليل الفوارق في مستويات 
 واحدة للعالم يتم استخدامها للتخاطب بين البشر أو بين الحاسبات االلكترونية. 

 ( أن العولمة تتخذ عدة أشكال وأنواع منها:6001كما أشار المنصور )

تحرير رأس المال والتجارة الدولية، وإزالة القيود  على عد ة ركائز أساسية منها االقتصادية: تقوم العولمة عولمة القتصاديةال
والحواجز الجمركية أو الحدودية أو الحواجز المعنوية مثل القوانين لتسه ل عملية تبادل السلع والبضائع، مما أدى إلى 

لغني ظهور شركات متعددة الجنسيات وشركات عابرة للقارات األمر الذي أدى إلى جعل العالم مجرد سوق اقتصادي، ا
فيه يزداد غنى والفقير فيه يزداد فقرا ، وبمعنى آخر فالعولمة االقتصادية تقوم على أن القوي هو المهيمن والضعيف فيها 

 .يؤكل

تقوم العولمة الثقافية على محاولة التأثير على القيم والمفاهيم الحضارية واألخالقية وسلوكيات العولمة الثقافية: 
حاولة تطبيق دولة ما لنموذجها الثقافي على باقي دول ومجتمعات العالم، وهي بمعنى آخر المجتمعات والدول، وذلك لم

 .والفكري تشير إلى الغزو الثقافي

: بما أن نهوض أمة ما يعتمد على ثقافة وأفكار وقيم شعبها، فهناك بعض الدول تسعى إلى تفكيك هذا عولمة القيميةال
أخرى وذلك من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة على القوة وذلك من خالل نقل قيمها إلى دول 

 اختالفها.
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منها قوة، حيث  تقوم العولمة السياسية على التدخل في سيادة الدول الضعيفة من ِقبل الدول األكثر :العولمة السياسية
ة أو حقوق اإلنسان أو غيرها من مبررات تتدخل في شؤونها السياسية ومواردها الطبيعية بحجج كثيرة منها نشر الديمقراطي

 للتدخل.

هناك من يرفض قبول العولمة وهناك من يقبلها، إال أن االعتراف بوجودهـا وعـدم أن ( 9111ولقد أشار الناقة )
ة أبيجإنكارها، يفرض علينا أال يكون موقفنا منها رفضا  أو قبوال  وإنما ينبغي أن ننظر لها باعتبارهـا ظاهرة لها جوانب إي

اتها ونتجنب سلبياتها، أبيوجوانب سلبية تقتضي البحث والدراسة، والنقد والحكم، للوصول إلـى موقف نستفيد من إيج
فال نستطيع رفض التكنولوجيا بل علينـا أن نفيـد منها، أما ما يصحبها من أمور ثقافية يقصد بها تذويب شخصيتنا فهذا 

 .افتنا وعقيدتنا وقيمناأمر مرفوض ، حيث يتحتم علينا حماية ثق

لقد أفرزت العولمة في مجتمعاتنا العربية عامة ومجتمعنا الفلسطيني خاصة العديد من التحديات والمشكالت 
 االجتماعية واالقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية والتي أصبحت حقيقة ملموسة ال يمكن البقاء بمعزل عن تأثيرها.

هرة على العالم بأسره دون مراعاة الحدود الجغرافية والسياسية، حيث أصبحت لقد فرضت العولمة نفسها كظا
  األسرةواقعا ال يمكن تجاهل تأثيراته التي طالت مختلف جوانب الحياة الثقافية والسياسية واالقتصادية ألي مجتمع. و 

تطرأ على المحيط االجتماعي كنظام اجتماعي ال تعيش بمعزل عن سائر نظم المجتمع، وليست بمنأى عن التغيرات التي 
ة التقليدية لتحل األسريمن حيث البناء والوظيفة، وتراجعت القيم  األسريالذي توجد فيه، حيث مست هذه التغيرات البناء 

 محلها قيم وافدة تحت تأثير العولمة.

ات الثقافية الجديدة في تعاملها مع الوافد العربية األسرةشديد على المستوى تماسك  إرباكنعاني اليوم من  إننا
شيء من المعاناة من  إلىالتي باتت تتقاطر علينا من كل حدب و صوب، فالمشكلة في الحقيقة تجاوزت حد االرتباك 

 األسري، فنتج عن هذه التحوالت ظهور بعض صور التفكك ةاألسريالتفكك واالنقسام الذي يؤثر على العالقات 
 ت غير السوية لدى األبناء.والتخلف الدراسي واالنحراف أو السلوكيا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

 األمنالفلسطينية في عصر العولمة وعالقتها ب األسرةتأتي هذه الدراسة للتعرف على مستوى المشكالت التي تواجه 
 :تيةاآلا تتحدد مشكلة الدراسة بمحاولة اإلجابة عن األسئلة نومن ه، من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني األسري

الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع  األسرةالمشكالت التي تواجه درجة شيوع ما  -9
 ؟الفلسطيني في محافظة نابلس
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الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في   األسرةعند  األسري األمنما مستوى  -6
 محافظة نابلس؟ 

من  األسري األمنالفلسطينية في عصر العولمة ودرجة  األسرةة شيوع المشكالت التي تواجه ما العالقة بين درج -3
 وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس؟

شيوع المشكالت التي تواجه في درجة ( α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4
ة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى للمتغيرات الفلسطينية في عصر العولم األسرة

 )الجنس، مستوى التعليم، مكان السكن، مستوى الدخل(؟
من  األسري األمنالتي تؤثر على الفلسطينية في عصر العولمة  األسرةما سبل مواجهة المشكالت التي تواجه  -5

 ؟وجهة نظر الباحثان 
 فرضيات الدراسة:

المشكالت التي تواجه  شيوع في درجة( α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -9
الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى لمتغير  األسرة

 الجنس. 

المشكالت التي تواجه  شيوع في درجة (α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
الفلسطينية في عصر من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى لمتغير مستوى  األسرة

 التعليم. 

المشكالت التي تواجه  شيوعفي درجة ( α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3
ر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى لمتغير مكان الفلسطينية في عص األسرة

 السكن. 

المشكالت التي تواجه  شيوع في درجة( α ≤ 0.05مستوى الداللة ) عندال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -4
حافظة نابلس تعزى لمتغير الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  م األسرة

 مستوى الدخل. 

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة التعرف إلى:
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الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني  األسرةدرجة شيوع المشكالت التي تواجه  -9
 في محافظة نابلس.

 االجتماعية واالقتصادية والثقافية.الفلسطينية من الناحية  األسرةالوقوف على مدى تأثير العولمة على  -6
 األسرةدور المتغيرات )الجنس، مستوى التعليم، مكان السكن، مستوى الدخل( في المشكالت التي تواجه  -3

 الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس.
من  األسري األمنفلسطينية في عصر العولمة ودرجة ال األسرةالمشكالت التي تواجه  العالقة بين درجة شيوع -4

 وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس.
 في عصر العولمة.   األسري األمنالتعرف إلى سبل مواجهة المشكالت التي تؤثر على  -5

 الدراسة أهمية

بناء اجتماعي في المجتمع الفلسطيني  وهو أهم الموضوع التي تتناوله، كونها تناقش  أهميةهذه الدراسة من  أهميةتكمن 
 األسري األمنوالتي تواجه الكثير من التحديات والمشكالت  في ظل العولمة،  األمر الذي يؤدي إلى التأثير على   األسرة

عالجية و كما تمكن أهميتها في االستفادة من نتائجها في مجال وضع برامج وقائية لدى العائالت واألسر الفلسطينية.  
الفلسطينية. كما من المتوقع أن تسهم نتائجها في إثراء الدراسات  األسرةلمواجهة التأثير السلبي للعولمة على أمن مناسبة 

 . األسرةالميدانية ليستفيد منها المهتمون بمجال 

 حدود الدراسة: 

 تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية :

 في فلسطين.  : تم تطبيق الدراسة في محافظة نابلسالحد المكاني -9
 م.6091من  العام  ونيسان: تم إجراء هذه الدراسة ما بين شهري كانون ثاني الحد الزماني -6
 أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس. من : تقتصر هذه الدراسة على عينةالحد البشري -3

 مصطلحات الدراسة: 

ب أو عدة أسباب معروفة أو غير معروفة تحتاج نتيجة غير مرضية أو غير مرغوب فيها تنشأ من وجود سب :المشكالت
 .إلجراء دراسات عنها للتعرف عليها حتى يمكن التأثير عليها

https://yomgedid.kenanaonline.com/posts/7832 

https://yomgedid.kenanaonline.com/posts/7832
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الفلسطينية في ظل  األسرةاالقتصادية والثقافية التي تواجه ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها المشكالت االجتماعية و 
 العولمة والتي تقاس من خالل االستبانة المعدة لذلك.

جماعة اجتماعية أساسية ودائمة ونظام اجتماعي ورئيسي، وهي ليست أساس وجود المجتمع فحسب، بل  :األسرة
منه اإلنسان أول دروس الحياة االجتماعية )الخولي، ى لضبط السلوك واإلطار الذي يتلقى األولاألخالق والدعامة 

9156.) 

النظام االجتماعي الذي ينشأ عنه أول خلية اجتماعية تبدأ بالزوجين وتمتد حتى تشمل األبناء واآلباء واألمهات 
 (.9115واإلخوة واألخوات واألقارب جميعا ) الكريم، 

ى في المجتمع والتي تحوي األبناء اجتماعيا ونفسيا وفكريا ألولاويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها الجماعة المرجعية 
 واقتصاديا لكي تؤهلهم للقيام بأدوارهم في الحياة.

االنفتاح على العالم بكل جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتي أخذت هي : Globalization العولمة
 (.6002تتحول نحو هيمنة القطب الواحد )كنعان، 

رفها الباحثان إجرائيا بأنها ثقافة الدول المؤثرة على مظاهر حياة الشعوب األضعف وفرض سياساتها عليها عبر ويع 
 الوسائل المادية والمعنوية.

 باالطمئنانباألمان وحماية أفرادها من أي اعتداء على حياتهم وممتلكاتهم، وشعورهم  األسرةشعور  :األسري األمن
ع حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية بأمن وأمان، ليكون لهم مكانة في المجتموتمكينهم من ممارسة كافة 

 (.6003)ألحارثي، 

ممارسة   النفسي والفكري واالقتصادي من أجل واالطمئنان األمنب األسرةشعور أفراد  الباحثان إجرائيا بأنه ويعرفه
 .كافة حقوقهم في المجتمع والتي تضمن لهم مكانة وريادة فيه

 الدراسات السابقة : 

النفسية واالجتماعية للعولمة الثقافية ومستوى  ثاراآل إلىالتعرف   (3612دراسة أبوهدروس و الفرا )ت هدف
هدفت الدراسة الكشف عن طبيعة العالقة بين   كما  عاطفي لدى الموظفين اإلداريين العاملين بجامعة األقصى،ال الطالق

ولمة الثقافية والطالق العاطفي، ومعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على  النفسية واالجتماعية للع ثاراآل
عدد سنوات  ،النفسية واالجتماعية للعولمة والطالق العاطفي في ضوء متغيرات ) النوع االجتماعي ثاركٍل من مقياسي اآل

ق هذا الهدف صمم الباحثان أداتين هما: مقياس طبيعة المسكن ( ولتحقي ، طبيعة عمل الشريك ،عدد األبناء، الزواج
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( موظفا  إداريا  925النفسية واالجتماعية للعولمة الثقافية، ومقياس الطالق العاطفي، وبلـغ حجم عينة الدراسـة )  ثاراآل
بنسبة نفسية  سلبية  آثار( ذكور. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن العولمة الثقافية لها 994( إناث و )59منهم )

، كما (%53، بينما بلغ مستوى الطالق العاطفي لدى أفراد العينة ) (%54اجتماعية  سلبية بنسبة ) آثار، و (29%)
النفسية واالجتماعية للعولمة الثقافية  ثارة بين درجات أفراد العينة على مقياس اآلأبيأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيج

طفي خاصة البعدين الجنسي والنفسي منه ، وأشارت النتائج كذلك إلى أنه ال وبين درجاتهم على مقياس الطالق العا
النفسية واالجتماعية تعزى لمتغيرات  ثارتوجد فروق ذات داللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس اآل

ري النوع االجتماعي وطبيعة عمل عدد األبناء وعدد سنوات الزواج وطبيعة المسكن بينما وجدت فروق دالة تعزى لمتغي
الشريك، كما أشارت إلى أنه ال توجد فروق ذات داللٍة إحصائيٍة بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الطالق 
العاطفي تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي عدا البعد المادي للطالق ، بينما وجدت فروق دالة في الطالق العاطفي تعزى 

 .د األبناء وعدد سنوات الزواج وطبيعة عمل الشريك وطبيعة المسكنلمتغيرات عد

النفسية واالجتماعية للعولمة وفقا ألهميتها  ثاراآل إلىالتعرف   (3611الشميري والميري )ت دراسة هدفو 
 تماعياالج وكذلك التعرف على الفروق بين متوسطات درجات عينة البحث على المقياس وفقا لمتغيرات النوع، النسبية

نفسية سلبية اثر، منها  (92) إلى أهميتهاالنفسية للعولمة قد ترتبت بحسب  ثاراآلأن  إلىوخلص البحث  والتخصص.
اجتماعية  اآثار منها اثر   (69) إلىالنسبية  أهميتهااالجتماعية للعولمة قد ترتبت بحسب  ثاراآلكما أن   ة.أبيايجوأخرى 

النفسية  ثاراآلبين الجنسين في  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة لى أنه . كما توصلت الدراسة إةأبيسلبية وايج
النفسية  ثاراآلالعينة على مقياس  أفرادبين متوسطات درجات  إحصائياهناك فروق دالة  بينما واالجتماعية للعولمة.

 .اإلنسانيةواالجتماعية للعولمة وفقا لمتغير التخصص ولصالح ذوي التخصصات 

 لالمسلمة هو انحال األسرةالسلبية للعولمة على  ثارإلى أن من أهم اآل (3616اسة الزهراني )در كما أشارت 
المسلمة؛ إذ من خالل العولمة يروج للشذوذ الجنسي  األسرةة، وتهديد النظام األخالقي اإلسالمي في األسريالروابط 

ع تمرد اإلنسان على النظم واألحكام الشرعية التي وغيره، وتعميق الحرية الشخصية في العالقات بين الرجل والمرأة وتشجي
 تنظم وتضبط عالقة الرجل بالمرأة. 

إلى بيان أثر العولمة الثقافية عل مواطني الضفة الغربية في مختلف مرافق حياتهم،  (3613حمد )وهدفت دراسة 
ر األمريكيين؛ مما سبب شيوع حيث أشارت نتائجها إلى تأثر المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية بالثقافة والفك

 االغتراب بين األفراد وانتشار العادات والتقاليد الغربية وشيوع الثقافة االستهالكية والجنسية بين الشباب خاصة.

بأن للعولمة بجميع وسائلها من فضائيات ومجالت وانترنت ومؤتمرات أثر  (3613دراسة الفايز)ولقد أشارت 
وال سيما المتزوجين؛ حيث أثرت في استقرار العالقة الزوجية، وربما كانت في إنهائها لدى  جميعا األسرةسلبي على أفراد 
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األخالقية التي نتجت عن العولمة بين المتزوجين انتشار ظاهرة الخيانة  ثاربعضهم، كم أشارت إلى أنه من ضمن اآل
ل بين الزوجين وعدم القدرة على التعبير عن الزوجية التي تؤدي إلى مفاسد عظيمة منها الصمت الزواجي، وهو عدم التفاع

ر بصورة لفظية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فتور المشاعر والملل واإلهمال بين الزوجين ويمهد لظاهرة خطيرة المشاع
 تنتشر في المجتمعات بين األزواج وهي ظاهرة الصمت الزواجي والتي تؤدي إلى الطالق العاطفي.

إلى أن العولمة الثقافية لها أثر كبير في الجانب االجتماعي على  (3667وحسين ) األميريوقد أشارت دراسة 
وتغيير أدوار المرأة فيها،  األسرةالمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، وعلى منظومة القيم التي تسود المجتمع، وعلى 

الدولية، وانتشار المادية بدال من القيم وخلق فجوة واسعة بين الفقراء واألغنياء، وازدياد معدالت الزواج عبر الحدود 
الروحية والعالقات االجتماعية، كما أنها تؤثر على القوى الثقافية والهويات الوطنية من خالل إحداث أنماط حياتية ثقافية 

 لسلوك.والعادات وأنماط ا دجيدة عن طريق تدفق المعلومات وانفتاح أبواب العالم ونوافذه، مما يشكل خطرا يهدد التقالي

العولمة امتدت لتطال  آثارإلى أن  (Morrw & Castleton, 2007)مورو وكاستليتون وأشارت دراسة 
هذه العولمة شملت بعض التعبيرات  آثاراللغة العربية التي تعتبر جزءا  مهما ال يمكن فصله عن الهوية اإلسالمية، وأن 

 ة منها . الدينية التي تعتبر معلما فريدا من معالم اللغة العربي

 تعقيب على الدارسات السابقة:

ها النفسية آثار بالعودة للدراسات السابقة يالحظ بأنها تناولت العديد من المواضيع المتنوعة المتعلقة بالعولمة و 
التطرق  أهميةالسلبية لها على األفراد والمجتمعات. وعند مراجعة الباحثان لهذه الدراسات تلمسا  ثارواالجتماعية واآل

.  وقد استفاد األسرةنتيجة لدخول العولمة إلى  األسرةعرفة المشكالت الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي تواجه لم
في بناء أدوات الدراسة الحالية، ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات األخرى. ولقد  تالباحثان من هذه الدارسا

 .األسري األمنفي عصر العولمة و  األسريالمشكالت التي تواجه تميزت هذه الدراسة بأن ربطت ما بين 

 الطريقة واإلجراءات:            

 :منهج الدراسة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي منهجا للدراسة، وذلك لمالءمته لطبيعتها، حيث يتم في هذا المنهج جمع 
 المطلوبة. البيانات وإجراء التحليل اإلحصائي الستخراج النتائج

 :مجتمع الدراسة
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م  6091خالل العام أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس في فلسطين   تكون مجتمع الدراسة من جميع
م )الجهاز 6091( فردا  حسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام 400096والبالغ عددهم ) 

 (. 6091، يالمركزي لإلحصاء الفلسطين

 :ة الدراسةعين

في محافظة نابلس، تم استعادة أفراد المجتمع الفلسطيني ( استبانه على عينة عشوائية من 900قام الباحثان بتوزيع )
( يبين توزيع عينة الدراسة تبعا  9، والجدول ) مما تم توزيعه  على العينة %82أي ما نسبته  ( استبانة  منها540)

 لمتغيراتها المستقلة:

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها: (1الجدول )

 النسبة المئوية % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 52.7 390 ذكر

 47.3 350 أنثى

 %022 740 المجموع

 مستوى التعليم

 32.4 333 دبلوم فأقل

 44.6 113 بكالوريوس

 23.0 373 دراسات عليا

 %022 740 المجموع

 مكان السكن

 40.5 133 مدينة

 43.2 133 قرية

 16.2 333 مخيم

 %022 740 المجموع

 مستوى الدخل
 43.2 133 منخفض

 45.9 133 متوسط
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 10.8 33 مرتفع

 %022 740 المجموع

 

 أدوات الدراسة:

 :اآلتيةقام الباحثان باستخدام األدوات 

 : في عصر العولمة األسرةالتي تواجه المشكالت  استبانه:  أولا 

الفلسطينية في  األسرةالتي تواجه باحثان باالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة  المتعلقة بالمشكالت قام ال
( من أجل بناء فقرات االستبانة. وقام الباحثان بكتابة 6094) هداجوتم االستفادة من كل من دراسة  عصر العولمة 

طينية في عصر العولمة توزعت على ثالث مجاالت. والجدول الفلس األسرة( فقرة تتعلق بالمشكالت التي تواجه 30)
 ستبانة وعدد فقرات كل مجال:اال( يبين مجاالت 6)

 

 الفلسطينية في عصر العولمة األسرةالمشكالت التي تواجه  استبانهفقرات  : مجالت وعدد (3الجدول )

عدد  المجال رقم المجال
 الفقرات

 16 الجتماعيةالمشكالت  األول

 16 القتصاديةالمشكالت  نيالثا

 16 الثقافيةالمشكالت  الثالث

 26 المجموع

 األسري األمناستبانه ثانيا: 
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وخاصة دراسة الحربي  األسري األمنبقام الباحثان باالطالع على األدب النظري والدراسات السابقة  المتعلقة 
( يبين 3والجدول ) زعة على ثالث مجاالت.مو  ( فقرة 27مكون من ) األسريلألمن ، وقاما ببناء مقياس (6094)

 وعدد فقرات كل مجال: األسري األمنمجاالت استبانة المشكالت 

 األسري األمن استبانهفقرات عدد  : مجالت و(2الجدول )

عدد  المجال رقم المجال
 الفقرات

 7 النفسي األمن األول

 9 الفكري األمن الثاني

 16 القتصادي األمن الثالث

 27 عالمجمو 

يتعلق بالبيانات الشخصية للمستجيب والجزء الثاني تكون من  فقرات  األولوقد تكونت كل استبانه من جزأين، الجزء 
 االستبانة.

)درجة كبيرة  اآلتيةواعتمد الباحثان مقياس ليكرت الخماسي من خالل االستجابة على المقياس حيث أعطيت األوزان 
وذلك للتعرف إلى مستوى  (.9، درجة قليلة جدا =6، درجة قليلة=3سطة =، درجة متو 4، درجة كبيرة =5جدا =

أفراد المجتمع من وجهة نظر  األسري األمنبوعالقتها  الفلسطينية في عصر العولمة  األسرةالتي تواجه المشكالت 
 .في محافظة نابلس الفلسطيني

 للفقرة. الحسابيى المتوسط واعتمد الباحثان في هذه الدراسة المقياس اآلتي وذلك باالعتماد عل

 منخفض جداا  1871 منأقل 

 منخفض ,38 – 1871

 متوسط 283 – 38,1

 مرتفع 383 – 2831

 مرتفع جدا 2 – 3831
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 :صدق األداتان

( من المحكمين والمختصين في علم النفس والتربية، وقد طلب منهم إبداء 2تم عرض أدوات الدراسة على ) 
من حيث صياغتها، ودقتها اللغوية، ومدى مناسبتها وانتمائها للمجال، وذلك إما بالموافقة أو  الرأي في فقرات المقياسين

وأصبحت أداتي تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، ولقد تم األخذ برأي األغلبية  في عملية تحكيم فقرات األداتين 
 .الدراسة في صورتها النهائية

 ثبات األداتين:

(، والجدول Chronbach Alphaالثبات لفقرات االستبانتين، باستخدام معادلــة كرونبـــاخ ألفــا ) استخراج معاملتم  
الفلسطينية في عصر  األسرةالتي تواجه ( يبين معامالت الثبات لكل مجال ومعامل الثبات الكلي الستبانه المشكالت 4)

 .األسري األمنمجاالت استبانة  ( معامالت الثبات لكل مجال من5العولمة، في حين يبين الجدول )

 الفلسطينية في ظل العولمة  األسرةالتي تواجه معامالت الثبات لستبانة المشكالت : (4الجدول )

 معامل الثبات اسم المجال رقم المجال
 0.889 الجتماعيةالمشكالت  األول

 0.844 القتصاديةالمشكالت  الثاني

 0.906 الثقافيةالمشكالت  الثالث 

 0.947 لدرجة الكلية ا
  األسري األمنمعامالت الثبات لستبانة : (5الجدول )

 معامل الثبات اسم المجال رقم المجال
 0.852 النفسي األمن األول

 0.815 الفكري األمن الثاني

 0.718 القتصادي األمن الثالث 
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 0.889 الدرجة الكلية 

 .ات مناسبة ألغراض البحث العلميأن معامالت الثب (5) ( و4ين )يالحظ من الجدول

 إجراءات الدراسة:

 لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات اآلتية:

 إعداد أدوات الدراسة بصورتها النهائية. -
 تحديد أفراد عينة الدراسة. -
 توزيع األدوات على عينة الدراسة واسترجاعها بعد تعبئتها من قبل المستجيبين عليها. -
 .SPSS)لحاسب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )إدخال البيانات إلى ا -
 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتراح التوصيات المناسبة. -

 متغيرات الدراسة:

 -تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية: 

 المتغيرات المستقلة: -أ
 يان )ذكر ، أنثى(جنس: وله مستو ال 
 (.دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم: وله ثالث مستويات )مستوى التعليم 
 (.مخيم، قرية ،مدينة: وله ثالث مستويات )مكان السكن 
  (مرتفع، متوسط، منخفضالشهري: ولها ثالث مستويات ) األسرةمعدل دخل 
 المتغير التابع:    -ب

 اسة.درجة استجابات أفراد العينة على أداتي الدر 

 :المعالجات اإلحصائية
أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب ثم معالجة البيانات إحصائيا  إجاباتبعد تفريغ 

 ومن المعالجات اإلحصائية المستخدمة: SPSS)باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة )

 العينة وفق متغيرات الدراسة المستقلة. التكرارات والنسب المئوية لتوزيع .9
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 ، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لتقدير الوزن النسبي لفقرات مجاالت الدراسة.ةالحسابيالمتوسطات  .6
 اختبار )ت( لعينتين مستقلتين. .3
 تحليل التباين األحادي. .4
 .للمقارنات البعدية LSDاختبار  .2

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

 :األولالمتعلقة بسؤال الدراسة  النتائج

الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة  األسرةما المشكالت التي تواجه 
 نابلس؟

، واالنحرافات المعيارية للمجاالت الثالث إلستبانة المشكالت ةالحسابيولإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات 
 .( يبين هذه النتائج2، والجدول ) الفلسطينية في عصر العولمة األسرةه التي تواج

 والنحرافات المعيارية لمجالت الدراسة ةالحسابيالمتوسطات : (6الجدول )

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.72 3.85 الجتماعيةالمشكالت  1

 مرتفعة 0.62 3.76 القتصاديةالمشكالت  3

 مرتفعة 0.80 3.84 الثقافيةالمشكالت  2

 ةمرتفع 0.64 3.81 المجال الكلي

 

الفلسطينية في  األسرةالتي تواجه شيوع المشكالت لدرجة  الكلية درجةال( أن 4تشير النتائج الواردة في الجدول )
 أبيوبمتوسط حسحق قت مستوى مرتفع في محافظة نابلس قد  أفراد المجتمع الفلسطينيمن وجهة نظر عصر العولمة 

ى األولالمشكالت االجتماعية المرتبة  جاءت جميع المجاالت بدرجة مرتفعة حيث احتلتوقد (. 3.81مقداره )
 في حين(، 3.24مقداره ) أبيالمرتبة الثانية أتت بمتوسط حس الثقافيةالمشكالت ، و ( 3.25مقداره ) أبيبمتوسط حس

 .(3.52مقداره ) أبيبمتوسط حس الثالثةالمرتبة  االقتصاديةاحتلت المشكالت 
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ويعزو الباحثان النتيجة إلى أن انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة بين أفراد المجتمع الفلسطيني مثل المحطات 
التواصل  أضعاف كانت سببا في الفضائية واالنترنت والهواتف الذكية، وما يبث عبرها من مواد إعالمية تروج للثقافة الغربية  

 األمنمما يهدد  األسرةوتسبب في زيادة المشاكل االجتماعية والثقافية واالقتصادية بين أفراد  األسرةأفراد  بين األسري
والجلوس لساعات  في استخدام األجهزة الذكية الفلسطينية األسرةألفراد االستخدام المفرط لألسرة الفلسطينية. ف األسري

ومتابعة المسلسالت واألفالم الغربية، والتقليد األعمى للغرب من منطلق ما يسمى بالتحضر طويلة أمام شاشات التلفاز 
 الفلسطينية. األسرةحيث يظهر تقليد الغرب من خالل اللبس والطعام والحديث كل ذلك أدى إلى مشاكل في 

الذي يعيشونه جراء كما يعزو الباحثان النتيجة إلى أن الكثير من أفراد المجتمع الفلسطيني وبسبب الكبت 
االحتالل اإلسرائيلي وانتشار البطالة بين الشباب أصبحوا يجدون متنفسا لهم في إشغال وقت الفراغ لديهم عن طريق 

 تقضية وقت طويل أمام شاشات التلفاز أو استخدام مواقع التواصل االجتماعي بطريقة سلبية.

على درجة مرتفعة إلى انه وبسبب انفتاح مناطق  ويعزو الباحثان نتيجة حصول مجال المشكالت االقتصادية
السلطة الفلسطينية على العالم تجاريا واستيراد البضائع من دول العالم المختلفة وخاصة الصين وتركيا أصبح الكثير من 

تجارية أو األسر يريدون تغير ممتلكاتهم مثل )أثاث البيت واقتناء الكماليات والسيارات( والتي يتم عرضها في المحالت ال
وأدخلها بمشاكل البنوك والشيكات الراجعة  األسرةمن خالل التسوق عبر االنترنت مما سبب عبء اقتصادي كبير على 

وخاصة أن البنوك الفلسطينية تعطي قروض بنكية للمواطن الفلسطيني لشراء الكماليات وعند سداد الدين يدخل في 
 مشاكل مع البنك.

شكالت الثقافية على درجة مرتفعة فيعزو الباحثان النتيجة إلى أن أدوات العولمة في أما بالنسبة لحصول مجال الم
المجال الثقافي ذات تأثير قوي على ثقافات العالم من أجل توحدها وذلك بفضل التطور التكنولوجي الهائل وخاصة 

تاج دائما إلى تعبير لفظي كي تنفذ وسائل اإلعالم، فأصبحت الثقافة سلعة يمكن تبادلها عن طريق نقل الصور التي ال تح
 إلى إدراك المتلقي، وأكثر ما يهدد ثقافة المجتمعات ومنها المجتمع الفلسطيني هو ثقافة الواليات المتحدة األمريكية.

الفلسطينية بكل ما هو جديد دون تفكير اهتمامهم بالمظاهر  األسرةكما يعزو الباحثان النتيجة إلى انبهار أفراد 
الغربية على أذواق الناس، والبعد عن قيمنا وثقافاتنا،  ةون المضمون الحقيقي، مما أدى إلى سيطرت الثقافالخادعة د

 والتراجع عن القيم المكونة للذات الفلسطينية ومنها اللغة العربية.
 ( و6099( دراسة الشميري واألميري )6095أبوهدروس و الفرا )هذه النتائج مع نتائج دراسة   اتفقتوقد 

 .(  6090دراسة الزهراني )
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني
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الفلسطينية في عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في   األسرةعند  األسري األمنما مستوى 
 محافظة نابلس؟ 

، والجدول  األسري األمنمقياس  لفقرات، واالنحرافات المعيارية ةالحسابيولإلجابة عن السؤال، تم استخراج المتوسطات 
 ( يبين هذه النتائج5من )

 والنحرافات المعيارية لمجالت الدراسة ةالحسابيالمتوسطات  : (7الجدول )

 المجال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.57 4.11 النفسي األمن 1

 مرتفعة 0.55 3.90 الفكري األمن 3

 مرتفعة 0.52 3.75 قتصاديال األمن 2

 ةمرتفع 0.45 3.91 المجال الكلي

الفلسطينية في عصر   األسرةعند  األسري األمنلمستوى  الكلية درجةال( أن 5تشير النتائج الواردة في الجدول )و 
مقداره  أبيوبمتوسط حس قد حق قت مستوى مرتفع   العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس

( وهي درجة مرتفعة. 3.90مقداره ) أبيى بمتوسط حساألولالنفسي على المرتبة  األمن مجال ( . ولقد حاز3.91)
( وهي درجة مرتفعة، في حين جاء بالمرتبة 3.76مقداره ) أبيالفكري بالمرتبة الثانية بمتوسط حس األمنمجال  ءوجا

 ( وهي درجة مرتفعة.3.75ره )مقدا أبيبمتوسط حس االقتصادي األمنمجال الثالثة 
الفلسطينية تعمل على توفير مشاعر الدفء والسعادة ألفرادها، كما أنها تنمي  األسرةويعزو الباحثان النتيجة إلى أن 

الدينية والقيم والعادات الفلسطينية األصيلة،   مقيم الوالء واالنتماء للوطن األم فلسطين، وتعمل على تنمية االلتزام بالتعالي
 الفلسطينية على توفير متطلبات الحياة ألفرادها بالقدر الممكن. األسرةا تعمل كم

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث
من وجهة  األسري األمنالفلسطينية في عصر العولمة ودرجة  األسرةما العالقة بين درجة المشكالت التي تواجه 

 نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس؟



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
 

333 

لدى  األسريلإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون لفحص العالقة بين المشكالت السلوكية والتواصل  
( يظهر نتائج 2طلبة المدارس ممن هم في المرحلة األساسية العليا في محافظة نابلس من وجهة نظر الوالدين، والجدول )

 العالقة.
  األسري األمنودرجة  ة بسبب العولمةاألسريالمشكالت درجة  سون بين معامالت ارتباط بير : ( 8الجدول )

              األمن                     
 األسري

 ةاألسريالمشكالت 

معامل ارتباط 
 بيرسون

 مستوى الدللة

 *016. *0.089 الدرجة الكلية

ة األسري إحصائية بين الدرجة الكلية للمشكالت ذات داللةة أبيإيج( انه يوجد عالقة 8تشير النتائج الواردة في جدول )
من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في محافظة نابلس. ويعزو الباحثان  األسري األمن درجة وبين بسبب العولمة

النتيجة إلى أنها نتيجة منطقية وواقعية حيث أنه في ظل ازدياد وكبر حجم المشكالت الناجمة عن العولمة تسعى األسر 
لى تأمين الحاجات األساسية ألفرادها من أمن وأمان كي تواجه األعباء الناجمة عن المظاهر السلبية التي أصبحت تغزو إ

المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية التي منها المجتمع الفلسطيني. فمثال عندما يزداد الغزو الفكري من خالل وسائل 
ل االجتماعي وبالتالي تظهر األمراض االجتماعي بدأت األسر تعي بضرورة اإلعالم المختلفة ومواقع االنترنت والتواص

 االبتعاد عن المظاهر التكنولوجية وقضاء أوقات في أماكن مفتوحة خارج التعقيدات التكنولوجية والحضارية 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع
 األسرةالمشكالت التي تواجه في درجة ( α ≤ 6862هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )

الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى للمتغيرات 
 )الجنس، مستوى التعليم، مكان السكن، مستوى الدخل(؟

 : اآلتيةولإلجابة على هذا السؤال تم فحص الفرضيات 

 ى والتي نصهااألولرضية النتائج المتعلقة بالف 

 األسرةالمشكالت التي تواجه في درجة ( α ≤ 6862توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل 
  الجنس.لمتغير الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى 
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( ونتائج Independent t-testبار "ت" لمجموعتين مستقلتين )اخت انولفحص الفرضية، فقد استخدم الباحث
 ( تبين ذلك.1الجدول )

 
 

   

 جنس النتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين؛ لفحص دللة الفروق تبعا لمتغير : (9الجدول )

 المجال
 (350)ن =  أنثى (390)ن = ذكر

 tقيمة 
مستوى 
وسط  الدللة *

 أبيحس
انحراف 

 معياري
وسط 

 أبيحس
انحراف 

 معياري

 3.81 الجتماعيةالمشكالت 

 

0.79 

 

3.90 

 

0.62 

 

1.662 0.097 

 
 67 .3 القتصاديةالمشكالت 

 

0.86 

 

3.86 

 

0.54 

 

4.353 0.001* 

 
 3.76 الثقافيةالمشكالت 

 

0.84 

 

3.93 

 

0.73 

 

2.882 0.004* 

 
 3.75 الدرجة الكلية

 

0.69 

 

3.90 

 

056 

1 

3.220 0.001 
 * 

 

 

( في الدرجة الكلية وفي كل α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1تضح من نتائج الجدول )ي
الفلسطينية في  األسرةالتي تواجه في درجة شيوع المشكالت  الثقافيةوالمشكالت  االقتصادية المشكالت من مجال

ي وكانت لصالح تلاجنس و التعزى لمتغير  نابلس عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني  في محافظة
ة الناتجة عن العولمة أكثر من الذكور، وقد يعود السبب األسريبمعنى آخر إن اإلناث يشعرن بالمشكالت  ،اإلناث

وترابطها وأمنها، لذلك هن أكثر  األسرةبذلك حسب رأي الباحثان إلى أن اإلناث أكثر محافظة من الذكور على 
 ة العولمة من الذكور.معارضة لظاهر 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية :  

 األسرة( في درجة المشكالت التي تواجه α ≤ 6862ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )
 الفلسطينية في عصر من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى لمتغير مستوى التعليم.

( ونتائج الجدول One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) انحص هذه الفرضية استخدم الباحثولف 
 ( تبين ذلك90)
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  نتائج تحليل التباين األحادي؛ لفحص دللة الفروق تبعا لمتغير مستوى التعليم: (16الجدول)

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

توى مس Fقيمة 
 الدللة

المشكالت 
 الجتماعية

 

بين 
 المجموعات

.400 2 .200 .383 

 

 

.682 

 

 

خالل 
 المجموعات

384.838 737 .522 
  739 385.238 المجموع

المشكالت 
 القتصادية

بين 
 المجموعات

1.130 2 .565 1.482 

 

 

.228 

 

 

خالل 
 المجموعات

280.834 737 .381 
  739 281.964 المجموع

المشكالت 
 الثقافية

بين 
 المجموعات

8.096 2 4.048 6.467 

 

 

*.012 

 

 

خالل 
 المجموعات

461.288 737 .626 
  739 469.384 المجموع

 الدرجة الكلية
بين 

 المجموعات
1.977 2 .988 2.416 

 

 

.090 

 

 

خالل 
 المجموعات

301.449 737 .409 
  739 303.425 المجموع

 

( في α 0.05 ≥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم ( 90نتائج الجدول )يتضح من 
الفلسطينية في  األسرةالتي تواجه درجة شيوع المشكالت لالمجاالت االجتماعية واالقتصادية والدرجة الكلية  

. في مستوى التعليمير تعزى لمتغ عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني  في محافظة نابلس
ولمعرفة لصالح من تعود هذه الفروق حين كان هناك فروق ذات داللة إحصائية  في مجال المشكالت الثقافية، 

الفروق ( يبين هذه99للمقارنات البعدية، والجدول ) LSDقام الباحثان باستخدام اختبار 

 

 للمقارنة البعدية LSDاختبار  :(11الجدول )

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم المستوى المجال
 -*25809. -*19659.  دبلوم الثقافيةالمشكالت 
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 06150.   بكالوريوس

 

 

    دراسات عليا
 

يحملون مؤهل بكالوريوس أو دراسات عليا على لصالح الذين  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية99يتبين من جدول )
نتيجة إلى أن من يحمل مؤهل علمي أعلى وبسبب إطالعه على دراسات  الذين يحملون مؤهل دبلوم. ويعزو الباحثان ال

 .األسرةكثيرة  قد يكون على إطالع أكثر بسلبيات العولمة ومشاكلها على 

 : الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

 ةاألسر المشكالت التي تواجه في درجة ( α ≤ 6862توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل 
مكان لمتغير تعزى  الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس

  السكن.

( 99( ونتائج الجدول )One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) انولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث
 تبين ذلك

 لة الفروق تبعا لمتغير مكان السكن نتائج تحليل التباين األحادي؛ لفحص دل: (11الجدول)

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الدللة

المشكالت 
 الجتماعية

 

بين 
 المجموعات

1.251 2 .626 1.201 

 

 

.302 

 

 

خالل 
 المجموعات

383.987 737 .521 
  739 385.238 المجموع

المشكالت 
 قتصاديةال

بين 
 المجموعات

2.472 2 1.236 3.259 

 

 

*.039 

 

 

خالل 
 المجموعات

279.492 737 .379 
  739 281.964 المجموع

المشكالت 
 الثقافية

 10.621 6.575 2 13.150 بين المجموعات

 

 

*.015 

 

 

خالل 
 المجموعات

456.234 737 .619 
  739 469.384 المجموع

 006.* 5.229 2.123 2 4.246 ين المجموعاتب الدرجة الكلية
خالل 

 المجموعات
299.180 737 .406 
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مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الدللة

   739 303.425 المجموع

 

 

 
 

( في α 0.05 ≥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )99يتضح من نتائج الجدول )
الفلسطينية في  األسرةالتي تواجه الت درجة شيوع المشكلالمجاالت االقتصادية  والثقافية والدرجة الكلية  

. في حين  مكان السكنتعزى لمتغير  عصر العولمة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني  في محافظة نابلس
 كان لم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية  في مجال المشكالت االجتماعية.

( 96للمقارنات البعدية، والجدول ) LSDاختبار ولمعرفة لصالح من تعود هذه الفروق قام الباحثان باستخدام 
الفروق يبين هذه

 للمقارنة البعدية LSDاختبار : (11الجدول )

 مخيم قرية مدينة المستوى المجال
المشكالت 
 القتصادية

 *12500.-  مدينة

 

 

-.04167 
 08333.   قرية

 
    مخيم

 *29104.-  مدينة الثقافيةالمشكالت 

 

-.13167 

 
 15938.   قرية

 
    مخيم

 *16313.-  مدينة الدرجة الكلية

 

-.04889 

 
 11424.-   قرية

 
    مخيم

في المجاالت االقتصادية والثقافية والدرجة الكلية وكانت ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 96تبين من جدول )
ثان النتيجة إلى أنه قد يعود إلى أن  سكان القرى يسكنون المدينة، ويعزو الباحذين لعلى الالقرية  يسكنونلصالح الذين 

الفلسطينية يحاولون أن يقلدون سكان المدينة فينبهرون بكل ما هو جديد دون تفكير، مما يوقعهم بالمشاكل التي 
، فكثير من شباب القرى ابتعد عن القيم والعادات والتقاليد الموجودة في القرى بسبب توجهم إلى األسرةتنعكس على 

 مدنية بطريقة عشوائية. ال
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 : الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

 األسرةالمشكالت التي تواجه في درجة ( α ≤ 6862توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )ل 
مستوى لمتغير الفلسطينية في عصر العولمة  من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني في  محافظة نابلس تعزى 

  ل.الدخ

( 93( ونتائج الجدول )One-Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) انولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث
 تبين ذلك

  مستوى الدخلنتائج تحليل التباين األحادي؛ لفحص دللة الفروق تبعا لمتغير : (12الجدول)

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  F قيمة
 الدللة

المشكالت 
 الجتماعية

 

بين 
 المجموعات

.917 2 .458 .879 

 

 

.416 

 

 

خالل 
 المجموعات

384.321 737 .521 
  739 385.238 المجموع

المشكالت 
 القتصادية

بين 
 المجموعات

11.900 2 5.950 16.23
7 

 

 

*.001 

 

 

خالل 
 المجموعات

270.064 737 .366 
  739 281.964 المجموع

المشكالت 
 الثقافية

بين 
 المجموعات

14.699 2 7.350 11.91
3 

 

 

*.001 
خالل 

 المجموعات
454.685 737 .617 

  739 469.384 المجموع
 الدرجة الكلية

بين 
 المجموعات

7.494 2 3.747 9.331 

 

 

*.001 
خالل 

 المجموعات
295.932 737 .402 

   739 303.425 المجموع
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 (α ≤0.05)لدللة ا*دالة إحصائياا عند مستوى 

( في α 0.05≥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )93يتضح من نتائج الجدول )
التي درجة شيوع المشكالت ل)عدا مجال المشكالت االجتماعية(  والدرجة الكلية جميع مجاالت الدراسة

تعزى  مة من وجهة نظر أفراد المجتمع الفلسطيني  في محافظة نابلسالفلسطينية في عصر العول األسرةتواجه 
 مستوى الدخل. لمتغير 

للمقارنات البعدية، والجدول  LSDولمعرفة لصالح من تعود هذه الفروق قام الباحثان باستخدام اختبار 
 للمقارنة البعدية LSD(:اختبار 13الجدول ) ( يبين هذه الفروق94)

 مرتفع متوسط منخفض المستوى المجال
المشكالت 
 القتصادية

 *21029.-  منخفض

 

 

-.36250* 

 
 *15221.-   متوسط

 
    مرتفع

 *20294.-  منخفض الثقافيةالمشكالت 

 

-.43750* 

 
 *23456.-   متوسط

 

 

 

    مرتفع
 *15803.-  منخفض الدرجة الكلية

 

-.29896* 

 
 *14093.-   متوسط

 
    مرتفع

 

  :وفي جميع المجاالت بحيث كانت كما يلي ( وجود فروق ذات داللة إحصائية94جدول )يتبين من 

 منخفض همعلى الذين معدل دخلمتوسط  هملصالح الذين معدل دخل 
 منخفض همعلى الذين معدل دخل مرتفع هملصالح الذين معدل دخل 
 متوسط همعلى الذين معدل دخل مرتفع هملصالح الذين معدل دخل 

أكثر من  أسرية  لديهم مشكالت ( بأن الطلبة الذين مستوى دخلهم مرتفع14ئج الجدول )يالحظ من نتا
ويعزو الباحثان النتيجة إلى أن األسر التي دخلها عالي منخفض،  الذين مستوى دخل أسرهم متوسط أو 

وقتهم على  متطورة.  لذا فإن أبناء الطبقة التي دخلها مرتفعه يقضون جلو  حديثة ةوسائل تكنولوجي يمتلكون
سلبا على حياتهم ويسبب وقوعهم في مشكالت سلوكية كثيرة. وبتعبير آخر فإن  كسهذه األجهزة مما ينع

انعكس ذلك  األسرة. فكلما ارتفع دخل األسرةألفراد  االجتماعيةالوضع االقتصادي لألسرة يؤثر على التنشئة 
فع يذهبون في رحالت إلى خارج الوطن . كما أن أصحاب الدخل المرتعلى األبناء اإلنفاقعلى طبيعة 
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فينبهرون مما يرونه من حضارة وتقدم في دول العالم الغربي، فيحاولون نقل ثقافة المجتمعات الغربية إلى 
 فلسطين.

 الخامسالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
 األسري األمنى الفلسطينية في عصر العولمة التي تؤثر عل األسرةما سبل مواجهة المشكالت التي تواجه 

 والتي يقترحها الباحثان ؟

، يقترح  األسرةالعولمة السلبية على  آثارمن خالل اطالع الباحثان على الكثير من الدراسات المتعلقة ب
والتي تعد هي أيضا  الفلسطينية بسبب العولمة األسرةلمواجهة المشكالت التي تواجه  اآلتيةالباحثان السبل 

 :توصيات لهذه الدراسة

تطوير التعليم والمناهج التربوية بحيث تجمع بين األصالة والمعاصرة من أجل تكريس القدرة على التكيف  -9
 مع التغير المستمر .

االهتمام بتربية وتثقيف الشباب وتوجيههم من خالل المحاضرات العلمية والتوجيهية والدورات التربوية  -6
 المستمرة أو المؤقتة.

( بمخاطر األسرةل اإلعالم المرئي إلفهام أفراد المجتمع وخاصـة )وضع برامج توعية تبث من خال -1
)العولمة( التي غزت المجتمع بشعاراتها البراقة وما هي إال آفـة  تحاول التأثير على الفكر البشري وخاصة 

 في العالم الثالث من خالل سياسة البقاء لألقوى.

كيفية االستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة   وضع برامج إرشادية اجتماعية ترتقي بأفراد المجتمع في -3
ة التي تفيد مجتمعنا أبي)كاالنترنت والموبايل وما تعرضه الفضائيات( وذلك لالسـتفادة من الجوانب االيج

 وتجنب كل ما هو  ضار باألبناء من قيم وأخالق.

 ماعية واالقتصادية والثقافية.العولمة االجت آثاروضع استراتيجيات من قبل السلطة الفلسطينية لمواجهة  -5
 نشر الوعي وتثقيف المجتمع الفلسطيني بمخاطر الغزو الثقافي للعولمة. -2
ضرورة العمل على تطوير وسائل مواجهة ظاهرة العولمة الخطيرة والتي قد تهدد المجتمع الفلسطيني  -5

 الفلسطينية بشكل خاص األسرةبشكل عام، وتستهدف 
 المراجع

 : العربية  أولا 
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النفسية واالجتماعية للعولمة وعالقتها بالطالق العاطفي لدى  ثار(.اآل6095هدروس، ياسرة و الفرا، معمر. )أبو  .9
ورقة علمية مقدمة للمشاركة في مؤتمر كلية التربية بجامعة األقصى "التربية في عينة الموظفين اإلداريين.  

 فلسطين بين المتطلبات الوطنية والمتغيرات العالمية.
النفسية واالجتماعية للعولمة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ثار(. اآل6099،صادق واألميري،احمد )الشميري .6

(، 26، مجلة التربية وعلم النفس،)الرياض الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، في جامعة تعز،
11 – 32. 

. رسالة ماجستير غير منشورة في التخطيط ة الغربيةالعولمة على مواطني الضف أثر(. 6096حمد، ديانا أيمن ) .3
 والتنمية السياسية بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

مجلة العلوم  (. مدى وعي طلبة جامعة تعز بمفاهيم العولمة،6002األميري، أحمد علي و حسين، قبيل كودي ) .4
 معة تعز.كلية التربية، جا  التربوية والنفسية،

دراسة  -المسلمة ووسائل مواجهتها األسرةاألخالقية للعولمة على  ثاراآل(. 6096الفايز، أروى بنت عبدالله ) .5
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.ميدانية

. رسالة ماجستير غير منشورة في في التنشئة الجتماعية األسرةتأثير العولمة على دور (. 6094هداج، العيد ) .2
 علم االجتماع بكلية الدراسات العليا، سطيف، الجزائر.

لدى الطالبة الجامعية السعودية "دراسة وصفية مطبقة على  األسري األمن(. محددات 6094الحربي، هيا صالح ) .5
  -جامعة حلوان. الجتماعية والعلوم النسانيةمجلة دراسات في الخدمة طالبات جامعة الملك فيصل باالحسا". 

  كلية الخدمة المجتمعية.
(. الشباب الجامعي والهوية الثقافية في ظل العولمة الجديدة: دراسة ميدانية على طلبة 6002كنعان، أحمد ) .7

 مجلة جامعة دمشق.جامعة دمشق. 
 لـــدار المتحـــدة للنشـــر، بيروت، لبنان.. ا(.  الـــزواج والعالقـــات األســـرية9156الخــولي، ســناء ) .1
 ، مــؤتمر الربـــاط  ، ورقة غير منشورةاألسرةاإلســـالم وتنظــيم (. 9115الكـــريم، حســن ) .90
أثر العوامل الجتماعية في انحراف األحداث من وجهة نظر األحداث (. 6003حيالن الحارثي)  .99

 .ية، الرياضاألمنعة نايف العربية للعلوم رسالة ماجستير غير منشورة، جام المنحرفين.
لحتواء والتكامل القتصادي االعرب في مواجهة العولمة القتصادية بين التبعية و (. 6009السيد، عبدالمنعم ) .96

 .610العربي، العدد  المستقبل .العربي
ـاهج التعلـيم، الجمعية ، العولمـة ومن كتاب المؤتمر القومي السنوي الحادي عشر  (. 0222 محمود كامل) الناقة .93

 .المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة
 القتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم (، "العولمة والخيارات العربية المستقبلية"، 6001) عبدالعزيز المنصور، .94

 96-99-90-1، صفحة 65، المجلد 6، العدد والقانونية
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مجلة طريق العلوم العلوم التربوية على التنشئة االجتماعية. (. العولمة وأثرها 6092بالص، نجالء عبدالرحمن ) .95
 . 2، العدد 5لمجلد والجتماعية،  ا

 (. العولمة "مفهومها، أهدافها، خصائصها".6009قاسم، امجد ) .92
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ا لدى الطالبات ة و مواجهتهاألسريو عالقته بظهور كل من الضغوط  األسريالمناخ 

 : دراسة ميدانية بولية تيزي وزو بالجزائرالمقيمات باإلقامة الجامعية
 فطيمة شعالل ذ.            رجاح فريدة زوجة بوروبي .د

 / الجزائرتيزي وزو -جامعة مولود معمري
 

 الدراسة: ملخص
ة و أساليب األسريبظهور كل من الضغوط  األسريالمناخ  عالقة لتعرف علىل هذه الدراسة هدفت

 طرح و الختبار ذلك تم الجامعية،لدى الطالبات المقيمات باإلقامة   الجزائرية األسرةمواجهتها، وفق تركيبة 
: تمت الدراسة على عينة بلغ اآلتيةعدة فرضيات، تم التحقق منها من خالل إتباع اإلجراءات المنهجية 

 -طالبة مقيمة باإلقامة الجامعية من مختلف األطوار: سنوات أولى و ثانية و ثالثة ليسانس 200 حجمها
مقياس التي اختيرت بطريقة قصدية. وتتمثل أدوات الدراسة في  و ،طور الدكتوراه -سنوات أولى و ثانية ماستر

( ، و منه قامت الباحثة ''االء طه سالم دلول'' 6093قام بإعداده ابو نجيلة )الذي  األسريالمناخ 
( من جامعة األزهر بغزة للحصول على رسالة الماجستير في علم النفس بعمل صورة مصغرة من 6092)

في الذي قام بإعداده ، (Family Stresة )األسريمقياس الضغوط فقرة، و  21المقياس مكون من 
قامت الباحثتان ثم (. 9119بركي عام )  Berkeyهانسون و Hansonاألصل الباحثان األمريكيان 

( بترجمة المقياس وتكييفه على البيئة المصرية، و 6005المصريتان أماني عبد المقصود وتهاني عثمان عام )
  .(6096)ت الباحثة الدكتورة بوروبي رجاح فريدة بتكييفه على البيئة الجزائرية سنة بعدها قام

 :اآلتيةتوصلنا في هذه الدراسة إلى النتائج 
 .الجامعية باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد -
 باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةسرياأل مواجهة الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد  -

 .الجامعية
توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و  -

الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص الضغوط 
 ة.األسري
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باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و  توجد فروق بين الطالبات المقيمات -
الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص مواجهة 

 ة.األسريالضغوط 
 الدراسة إشكاليةمقدمة و 1.

، أين يمكن إن بناء و تطور المجتمعات و ازدهارها و استقرارها ال يكون إال باستقرار األسر  
ألفرادها أن يتعايشوا مع مختلف المشاكل التي يمكن أن تواجههم و تعرقل مسارهم، و هذا يعود إلى أن 

مصدرا  نظاما اجتماعيا وألنها تمثل ، الذي يحتضن األبناء األولهو ذلك الوعاء التربوي و الثقافي  األسرة
للوجود  األساسيةتمع، وهي تشكل أحد المقومات عمل على تنشئة الفرد داخل المجتتربويا مهما،  قيا والأخ

جتماعي منذ القدم والى يومنا هذا، حيث تتميز بوجود تفاعل مباشر وعميق بين أفرادها، هذا التفاعل الذي الا
هي الجماعة  األسرةو المجتمع،  و األسرةقات ويحدد نوع الروابط والمهام داخل اليؤثر على طبيعة الع

ل تحقيقها الذلك من خ ي يتعامل معها الفرد منذ خروجه للحياة، بتوفيرها التربية والرعاية والت ىاألول اإلنسانية
 البالغ في حياة الفرد و األثرثقافية ذات  مؤسسة اجتماعية و ألنها تعتبر، اإلنسانفي حياة  األساسيةللمطالب 

 نفعالية: كالغذاء،اال ية والعقل الجسدية و بناء مختلف جوانبه النفسية و سلوكه، و تشكيل شخصيته و
 الذي تتبناه كل أسرة. األسري، و ذلك حسب المناخ التقبل...الخ و األمانالملبس، المأوى، 

و الذي يمثل الجو السائد في  األسرية على طبيعة المناخ األسريو تدل طبيعة و نوعية العالقات 
السوي  األسريتوافق أفرادها، و شيوع المناخ يؤدي حتما إلى  األسرةككل، فنجاح العالقات بين أفراد   األسرة

ة عن نموها الطبيعي، و ما األسريداخلها، كما أن اضطراب هذه العالقات يؤدي أيضا إلى انحراف التفاعالت 
من التوتر و الصراع و االنشقاق، و كل ذلك بالطبع يؤثر على  األسرةينشا عن ذلك من تفككها و معاناة 

( إذ أن أساس الصحة النفسية كما 924،ص.6095و االجتماعي للبناء.)حافظ، النمو النفسي و السلوكي 
يرى علماء علم النفس قائم على االرتباط النفسي وفقا لما يخبره الطفل من عالقة حميمة و دائمة مع أفراد 

خبرات التي أسرته، إذ يجد الطفل في مثل هذه العالقة اإلشباع لحاجاته النفسية و تكون هذه العالقة مليئة بال
يكونها في البداية ثم تأخذ أشكاال عديدة لها تأثيرها الكبير في عالقاته مع أفراد أسرته و في عالقاته 

 (Stagier,1974,p.90المستقبلية مع اآلخرين.)
لألبناء و ما له من دور في تشكيل فكر و عقل االبن، يرى كل من  األسريالمناخ  هميةنظرا ألو 

و محوره الرئيسي هو مواجهة التحدي  األسري( أن أساس المناخ 04،ص.6001)االمام و الجوالدة،
و األمان في بيئة المعيشة. و المناخ  األمناألساسي الذي تهدف إلى تحسين تفكير األبناء و شعورهم ب

بكافة اشكاله، و تنشئة  األسرية، و التصدع األسريالسوي يكون خالي من المشكالت و األزمات  األسري
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اء و تربيتهم في جو من بالحب و األمان، و الود و العطاء و االستقرار األبن
 (06،ص.6002النفسي.)الشهري،

الغير السوي ينعكس على األبناء،  األسري( أن المناخ 9112و بالمقابل أوضحت )شلبي و ابراهيم،
م خاصة أن الحياة و يساعد على عدم اتزان شخصيتهم، و سوء تكييفهم االنفعالي، و انعدام ثقتهم بأنفسه

 أهميةأصبحت اآلن معقدة بدرجة كبيرة بعد زيادة احتياجات الفرد، األمر الذي يدعو إلى ضرورة التأكيد على 
( أين يمكن أن يؤدي 06،ص.6001ة.)نقال عن شعيبي،األسريتوفر الجو العائلي الذي تقوى فيه الروابط 

 ة.األسريإلى الضغوطات  األسريهذا النوع من المناخ 
ة التي يصادفها أفراد األسر محل اهتمام الكثير من األخصائيين األسريفأصبحت ظاهرة الضغوط 

النفسيين االجتماعيين و التربويين خاصة عند الطالبات الجامعيات المقيمات باإلقامة الجامعية، بعدما 
ا راجع غالى التحوالت أصبحت المرأة الجزائرية تعمل على تحسين مستواها الدراسي للخروج إلى العمل، و هذ

السياسية، االقتصادية و االجتماعية للجزائر منذ االستقالل دفعت المرأة للخروج إلى ميدان العمل بجانب 
الرجل من اجل العمل معا على تحقيق التنمية في شتى المجاالت مما ساهم و بشكل بارز في تغيير بنية 

 األدوار الملقاة على عاتقها.
( إلى أن 635-634ص.-،ص9111بد الهادي و سعيد حسن العزة،و أشار )جودت عزت ع

تعقيدات الحياة و انتشار الصناعة و االختراعات و التكنولوجيا هي من األسباب الرئيسية التي أثرت على 
استخدام األيدي العاملة الذكرية و األنثوية و أصبح الرجل غير قادر تماما على القيام بحاجات أسرته من تعليم 

 ية و أجور مسكن و تحصيل القوت اليومي و العالج.و ترب
ة الذي يعتبر مفهوما نفسيا اجتماعيا، بدأ األسريلهذا تَـمَّ التركيز في هذه الدراسة على مفهوم الضغوط 

ولقد تنتج عنه  ،األسريلما قد يسبب من اختالل توازن النظام  ،االهتمام به في الثمانيات من القرن العشرين
ة لم يحظى باالهتمام من الباحثين الجزائريين األسريومفككة لألسرة. مع العلم أن مفهوم الضغوط مضمرة  آثار

الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية و الوصول في النهاية هذا ما دفعنا لإلهتمام به لدى و حسب اطالعنا، 
ها و يؤدي بها إلى لجوء هذه ة التي تواجهاألسريحول ما إذ يمكن للطالبة المقيمة أن تواجه الضغوطات 

، و ذلك من خالل طرح التساؤالت والية تيزي وزوحيث حاولنا دراسته في  الطالبة إلى اإلقامة الجامعية،
 :اآلتية
 لدى مواجهتها و ةاألسري كل من الضغوط و األسري المناختوجد عالقة بين هل  :األول التساؤل 

 الجامعية؟ باإلقامة المقيمات الطالبات
 :اآلتيةفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الجزئية تت و
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 :األولالتساؤل الجزئي  -1-1
  ؟ الجامعية باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ بين عالقة هل توجد
 التساؤل الجزئي الثاني: -1-3

 باإلقامة المقيمات لباتالطا لدى ةاألسري مواجهة الضغوط و األسري المناخ بين عالقة هل توجد
 الجامعية؟
 هل توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري  الثاني: التساؤل

غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص 
 ة؟األسريالضغوط 

 :وق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ هل توجد فر  التساؤل الثالث
أسري غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما 

 ة؟األسرييخص مواجهة الضغوط 
 الدراسة أهمية. 3
و ما ينتج عن ذلك من مناخ اسري حافل  األسرةتوضيح الدور الحيوي الفعال الذي تلعبه العالقات داخل -  

 بالضغوطات، أين يمكن أن ينعكس سلبا على حياة الطالبة المقيمة و لجوئها و هروبها إلى اإلقامة الجامعية.
 .الموضوع نفس في الحقة لدراسات سابقة كدراسة العلمية المكتبة إثراء في الدراسة هذه تفيد -  
 التي والظروف الطالبة المقيمة في اإلقامة الجامعية لوضعية تحليلي جنموذ  بمثابة الدراسة هذه تعتبر -  

 في وسط أسرتها. تعيشها
السوي البعيد عن الضغوط  األسريالمناخ  أهميةقد تكون هذه الدراسة بداية لدراسات الحقة لتنمية الوعي ب -

 ة و التي تؤثر سلبا على حياة الطالبة الجامعية المقيمة.األسري
 اإلجرائي لمتغيرات الدراسة . التعريف2

، و هو مصدر إلشباع حاجات الفرد، بحيث  األسرةهو الجو السائد في : األسريالمناخ -2-1
و وضوح  األسرةيقوم بعملية التنشئة االجتماعية وفقا ألساليب معينة، مما يساعد على إشباع حاجات أفراد 

ل النمو السليم لألبناء. و في هذه الدراسة هي ، و ذلك من اجاألسرةاألدوار و تحديد المسؤوليات داخل 
الذي  6093للباحث ''سفيان ابو نجيلة'' لسنة  األسريالدرجة الكلية التي نتحصل عليها في مقياس المناخ 

نطبقه على الطالبات المقيمات في اإلقامة الجامعية، و الذي يهدف إلى التعرف التقديري على المناخ 
 .األسري
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تلك الضغوطات التي تتعرض إليها الطالبة الجامعية المقيمة، و التي هي : ةألسرياالضغوط  -2-3   
للباحثين األمريكيين ''هانصن و بريكي''  نتحصل عليها من خالل الدرجة الكلية لمقياس ''الضغوط النفسية''

هاني عثمان'' ، الذي تم تكييفه في البيئة المصرية من طرف الباحثتين ''أماني عبد المقصود و ت9119لسنة 
، أما في البيئة الجزائرية فلقد تم تكييفه من طرف الدكتورة الباحثة ''بوروبي فريدة رجاح'' سنة 6005لسنة 

 ة.  األسري الضغوط مستوى على التقديري التعرف إلى يهدف الذي . و6096
في اجتياز  ابعد نجاحه درس في الجامعةتي تال ةالطالبي ه :الطالبة المقيمة باإلقامة الجامعية 2-2       

بحيث يطبق  ،و تقيم في اإلقامة الجامعيةبااللتحاق بالجامعة  امعدالته اشهادة الباكالوريا، و سمحت له
  ة''.األسري'' و الضغوط األسريعليها مقياسي ''المناخ 

 
 اإلطار النظري للدراسة

 Family climate: األسريالمناخ -1
ة، من حيث توفر األمان و التضحية و األسريلك الطابع العام للحياة هو ذ -: األسريالمناخ  مفهوم1--1

التعاون، ووضوح األدوار و تحديد المسؤوليات و أشكال الضبط و نظام الحياة. و كذلك أسلوب إشباع 
 (36،ص.6000ة.)خليل،األسريالحاجات اإلنسانية و طبيعة العالقات 

لوظائفها المختلفة، إلى جانب إتاحة الفرصة للنمو هو الجو الذي يسمح لألسرة بأداء كامل و فعال  -
السليم و المستقل لشخصيات إفرادها، و العمل على تدعيم العالقات بينهم، و تحقيق اكبر قدر من 

، و هذا المناخ له وجهان: سوي و اآلخر غير سوي.)خضر و عبد األسرةالتماسك و التقارب داخل 
 (4355،ص.6001العاطي،

ة من حيث توفر األمان و التضحية و التعاون و نظام الحياة و أسلوب إشباع األسريللحياة هو الطابع العام  -
ة و الحياة الروحية التي تسود األسريالحاجات النفسية و طبيعة العالقات 

 (653،ص.6096.)بيومي،األسرة
 األسريأنماط المناخ -1-3

 :األسري( إلى أربعة أنماط للمناخ 40،ص.6090)الصغير، أشار
 لنمط الحازم: الذي يجمع بين التقبل و الضبط.ا -
 النمط التسلطي: الذي يجمع بين الضبط و الرفض. -
 النمط المتساهل: الذي يجمع بين التقبل و الرخاوة. -
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النمط الديمقراطي: اعتراف الوالدين بان أبناءهم أشخاص يختلف بعضهم عن البعض األخر، فهم  -
بون بالحوار و التعايش مع أبناءهم في كل ما يعيشون أو يحرصون على توضيح مغزى تصرفاتهم، و يرح

 (69-60،ص.6090يتعرضون له من مواقف و خبرات)عبد الله،
 األسريالمناخ  أهمية -1-2

 فيما يلي: األسريالمناخ  أهميةتكمن 
 أكثر المؤثرات البيئية تأثيرا على شخصية األفراد الذين ينتمون إليها. األسرة -
 ية التي تزود األبناء بخبرات الحياة.هي مهد الشخص األسرة -
تتسم بنظام دينامي ذي خصائص نفسية ذي تأثير دائم لكل عضو على  األسرةطبيعة العالقات داخل  -

 آخر، ما يجعل الفرد مرآة لوالديه جراء أسلوب معاملتهم السوية أو الغير السوية لالبن.
الجسمية، العقلية، حياة الفرد بطابعها الخاص في كل الجوانب:  األسرةتطبع  -

 (92،ص.6005االجتماعية.)حافظ،
على إشباع حاجات األبناء بطريقة سوية دون إفراط أو تفريط و رعاية األبناء بشكل متوازن و  األسرةتعمل  -

 (36،ص.6001ويات و الحاجات حسب أهميتها.)عثمان،األولترتيب 
 األسرةكون أن المناخ النفسي في و خطورته في نفس الوقت،   األسريالمناخ  أهميةو من هنا تكمن 

، لذلك يعتبر الجو األسرةهو أي يحدد مدى نجاح أي أسرة، ألنه يشكل نوعية و اتجاه و سلوك أعضاء تلك 
العائلي من أهم العوامل التي تؤثر على التكوين النفسي و العصبي لألبناء، ألنه يؤثر تأثيرا بالغا على سالمة 

إذا كان الجو المنزلي مليئا بالمحبة و العطف و الهدوء و الثبات يكون الفرد فيه الحياة االجتماعية لألبناء، ف
 ( 643،ص.6004مطمئنا على نفسه.)حلبي،

 الوطن في متميزا نموذجا باعتبارها الجزائرية األسرة الدراسات من كثير تناولت :الجزائرية األسرة -1-3
 ،ولذلك الجزائري تمعلمجا تركيبة شهدته الذي يخيالتار  التطور أهمها الظروف من موعةلمج نظرا العربي
 ،ويتجلى قبل من السائدة الثقافية و االقتصادية و االجتماعية لألوضاع تجسيدا التقليدية بنيتها في تظهر
 وهويتها انتمائها عن تعبر التي االجتماعية والقيم التقاليد و العادات من بمجموعة العميق التشبث في ذلك

 في األساسية اللبنة باعتبارها هامة أولية جماعة ،فهي ابه تميزت التي اتهخاصيا اللخ من المتجذرة
 وتحت زوجية أسر عدة انهأحضا في يعيش حيث موسعة أسرة" العموم على ،فهي الجزائري تمعلمجا

 إلى ،زيادة "جماعيا يعيشون أكثر أو شخصا ستين إلى عشرين فيها نجد إذ(الكبيرة الدار)واحد سقف
 التي والنسل الدم قرابة أساس على متبادلة واقتصادية اجتماعية حياة يعيش ،والكل األقارب و األهل بعض
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 الروحي القائد هو الجد و األب" أن ،حيث مشتركة التزامات و وواجبات عالقات بينهم فيها تحدد
 الجماعي اإلرث تسيير أمور فيها ينظم ةاألسري للجماعة

 مصطفى تنوشفنبوت( .ةاألسري الجماعة في والتماسك االنضباط على حفاظبال له تسمح خاصة مرتبة وله
 (.35. ص ، 1984 ،

 األسرة كانت أن بعد" البسيط التركيب ذات ضيق بنطاق تتميز اليوم الجزائرية األسرة أصبحت
 الزوجة و الزوج من المتكون حجمها بصغر تتسم اليوم أصبحت ممتدة أسرة العام طابعها في الجزائرية

 األفراد عدد يكون أن تتطلب المدينة في الحياة أن إلى ( ،إضافة21،ص.9110د.)محمد سويدي،األوال  و 
 االقتصادية البنية تباين أو اختالف وهو الثاني العامل ،أما الريف في عليه كانت ما عكس محدودا
 كوحدة الزراعية راضياأل في والمتمثل العائلي اإلرث على تعتمد كانت والتي الممتدة لألسرة اإلنتاجية

 عرفت التي المدينة إلى األفراد انتقال و انقسامها و الزراعية األراضي فقدان مع ،ولكن واستهالكية إنتاجية
 اعتبار دون وقدراته كفاءته أساس على إليها المهاجر الفرد تستخدم وتجارية صناعية مؤسسات وجود

 (.10جع السابق،ص..)نفس المر غيرها أو القرابة أو الساللة أو للجنس
 ثمانيات في به االهتمام بدأ التي الحديثة المفاهيم من ةاألسري الضغوط يعتبر مفهوم ة:األسريالضغوط  –3

 المفهوم هذا حول التعاريف جاءت لهذا العرب، و األجانب الباحثين من قليل عدد من فقط العشرين القرن
 القوى )المشكالت( و كل تتضمن التي غوطالض تلك نومان(على أنها) Neumanيعرفها قليلة. حيث

 ,Neuman)  األسرة نظام استقرار و ثبات عدم إلى تؤدي أن يمكن التي المواقف و الظروف
1983 ,p.246) . 

 من الناتج التوتر هي ةاألسري هانسون( إن الضغوط )بركيوBerkey & Hanson ويرى كل من  
 )النظام هذا استقرار عدم إلى تؤدي و ،األسري للنظام ةالبيئي الحدود خارج أو داخل تحدث قوى أو مثير

Berkey & Hanson,1991,p.38) . 
 و الوالدين فيها يتعرض حالة هي ةاألسري فالضغوط ''عثمان محمد تهاني و المقصود عبد أماني''وحسب 
 أو وفالظر  تلك وطأة ازدادت كلما و التوافق، عدم من نوعا عليهم تفرض مطالب أو لظروف أبنائهما

 محمد تهاني المقصود و عبد خطورة )أماني الحالة هذه تزداد طويلة لفترات استمرت أو المطالب
 (.5 ،ص.6005عثمان،

 الضغط فعل ردود تسبب التي األحداث هي ة عديدة ومتنوعة، وعلى العموماألسريالضغوط  مصادر و
 النظام في الحادثة التغيرات و طبيعية لغيرا أو الطبيعية الحياة أحداث من كل تسهم قد و بالضغط، الشعور أو
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 ،) بومان (Baumanالباحثين من مجموعة حددت لقد و بعددها، و الضغوط تصادم في العائلي
Harris) هاريس (،Mccubbin)  ماككوبن(،Patterson ) مجاالت ستة (9121))باترسن 

 معيشتهم. و أساليب في أدوراهم، و في و ،األسرة أفراد عدد في التغير في: تتمثل ةاألسري الضغوط لمصادر
 األسرة أعضاء من عضو فقدان األبناء. و تربية أعباء تحمل )الحمل(، و األسرة في الجنسية القضايا في التغير

 المرتبطة أو العائلية، بالشؤون المرتبطة المسؤوليات ثروة. و أو دخل فقدان أو األصدقاء، أو األقارب أحد أو
 محمد تهاني المقصود و عبد )أمانيالقانون مع الصدام قضايا المخدرات. و إدمان قضايا الصحية. و بالرعاية
 .(33 ،ص.6005عثمان،

 النفسية الجسمية و الصحة على هاآثار  تنعكس ضغوط من ةاألسري الحياة يسود ما أن شك ال و
إلى  األسرة لنظام األساسي البناء كاهل طويلة لفترة تمتد التي ةاألسري الضغوط تثقل قد . واألسرة ألفراد
 ,Neuman).بوظائفها القيام عدم االستقرار و يؤديها إلى عدم كيانها، و يفكك الذي الحد

1983 ,p.89) 
 ة: األسريالضغوط  أنواع

وهي الضغوط التي تتعلق بالجوانب النفسية االنفعالية  األسرةشخصية ( داخل  النفسية )بين  الضغوط -
ى لمصادر الضغوط األولذه الضغوط من البيئة الداخلية لألسرة والتي تعد المنطقة لألفراد داخلها ، وتنشأ ه

 ة. األسري
وهي الضغوط التي تتعلق بالتفاعل بين أفرادها، وهي تلك األشياء أو  األسرةالضغوط الداخلية المنشأ في  -

وفي األخير نجد   الداخلي بالبيئة الخارجية بطريقة مباشرة. األسرياألحداث التي يحتك بها النظام 
والتي هي الضغوط التي منشأها خارجي أي مصادرها خارج نظام  األسرةالضغوط الخارجية المنشأ في 

وبين البيئة المحيطة به  األسريمن البيئة المحيطة بها، وهي كل األحداث التي تقع بين النظام  األسرة
(Berkey  &Hanson, 1991 ,p.38.)  
ة الخارجية هي الضغوط األسرياتفق أغلب الباحثين على أن أبرز الضغوط  ة الخارجية:األسريالضغوط  -

(كونجر)وآخرون Congerة االقتصادية، حيث تعتبر من أشد الضغوط وطأة، حيث يرى األسري
يقترن بالتغيرات المالية السلبية والخسائر المالية المتتالية التي تؤثر  األسرة)إن انخفاض دخل 6006(

 Conger) األسرةات االقتصادية تؤثر على االنفعاالت والسلوكيات والعالقات داخل عليها، ألن األزم
& al, 2002,p.207 .) 
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ة الخارجية والتي منها ضغوط األسرية االقتصادية نجد ضغوط اإلقامة التي تعتبر من الضغوط األسريالضغوط  -
. وأعراض صدمة األسرةل أفراد االنتقال من مكان إلى آخر، حيث يعتبر موقفا ضاغطا بدرجة شديدة لك

االنتقال لمكان جديد تشمل: االرتباك، البالدة أو الكسل، األمراض الجسمية الخطيرة، والكآبة والسبب هو 
عدم التركيز أو التوجه االنفعالي الذي ينتج عن الظروف البيئية غير المعتادة بصفة عامة. ويتضمن االنتقال 

الي للزوجين كال منهما على اآلخر، وفقد األصدقاء. ومثل هذا االنتقال لمكان جديد أيضا االعتماد االنفع
 ,Matteson  &Ivancevich.) ة للزوجين، ويؤثر كذلك على األطفالاألسرييزيد من الضغوط 

1987 ,p.40-41) 
 ردود األسرة أفراد من فرد لكل تصبح أن يمكن حيث خطيرة، آثار ةاألسري للضغوط إضافة إلى أن

 الثقة بالتوتر وعدم االستقرار واإلحساس الذات وعدم تقدير مستوى انخفاض إلى للضغط، و شديدة فعل
 ,Baylis)األسرة يؤدي إلى تفكك ةاألسري الضغوط آثارخطر و  فإن العائلة مستوى بالنفس، وعلى

2002 ,p.2-4) .ويشير) Neumanالتحكم األسرة أفراد يستطع ( إلى أنه إذا لم9121) )نومان 
المقصود  )أماني عبداألسرة نظام يؤدي إلى تحطم أن يمكن الضغط تأثير استمرارية فإن حياتهم فمواق في

  (.9 ،ص.6005وتهاني عثمان، 
االنتحار  مثل عديدة تؤدي إلى نتائج أن يمكن األسرة أزمات أن )هيل( علىHillيؤكد أيضا  و

 (.294 ،ص.6009لببالوي،ا )فيوال العقلية باألمراض اإلصابة والطالق والهجر والهروب و
 لكي الضغوط مستويات إدارة منهم يتطلب مما اليومية، األسرة أفراد أنشطة معظم في الضغط يظهر

 تحت دائما األسرة تقع األداء. و من عالية درجة تيقظ ونشاط وعلى حالة في البقاء على ذلك يساعدهم
 بعض تنجح قد خارجها، و أو داخلها نم سواء األسرة نظام في تغييرا تثير للضغوط مصادر مؤثرات و

 اآلخر البعض المتعددة، بينما لضغوط معا التكيف أو لمواجهتها أساليب تبنى قواها و شحذ في األسر
 حياتها، دورة خالل متشابهة ضواغط ما تخبر إلى حد ةاألسري النظم معظم ذلك، و في يفشل قد األسر من
الضغوط إلى  هذه تحول فهي بالتالي األخرى، و عن الضغوط ارةإد في نجاحا أكثر تكون األسر بعض أن إال

 نفس تواجه أخرى كأسر هنا نظامها وصالبتها، و ثبات على تحافظ التي األسر هي دافعة؛ و ةأبيايج قوى
 للخطر األسرة وظيفة تعرض بأساليب التصرف أو التحكم على القدرة تفقد أنها إال المصاعب و المتطلبات

(Berkey & Hanson, 1991 , p.42)أساليب  ةاألسري الضغوط إلدارة األسرة أفراد يستخدم . و
 السيطرة في أفراد كمجموعة األسرة قبل من المبذولة المواجهة إلى الجهود أساليب تشير حيث واستراتجيات،

 للموقف مناسبة بل تلقائية روتينية و االستجابة تكون فال للتحدي، قابلين المهددة الصعبة و الظروف على
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 السلوكية المعرفية واالنفعالية و األسرة استجابات تتضمن عملية األزمة فمواجهة لذلك ،األسرة يواجه الذي
 لألزمة. سلبية مواجهة أو ناجحة بناءة مواجهة نحو مصادرها كل األسرة تحشد ثم من كوحدة. و

جيات، حيث تشير أساليب المواجهة إلى ة ألساليب واستراتاألسريإلدارة الضغوط  األسرةويستخدم أفراد       
كمجموعة أفراد في السيطرة على الظروف الصعبة والمهددة قابلين للتحدي،   األسرةالجهود المبذولة من قبل 

، لذلك فمواجهة األزمة عملية األسرةفال تكون االستجابة روتينية وتلقائية بل مناسبة للموقف الذي يواجه 
كل مصادرها نحو   األسرةرفية واالنفعالية والسلوكية كوحدة. ومن ثم تحشد المع األسرةتتضمن استجابات 

 مواجهة بناءة ناجحة أو مواجهة سلبية لألزمة.

  :الطالب الجامعي -2
هو الشخص الذي سمحت له كفاءاته العلمية باإلنتقال من المرحلة الثانوية مفهوم الطالب الجامعي: -2-1

بواسطة شهادة تؤهله لذلك، و يعتبر الطالب الجامعي أحد العناصر  إلى الجامعة تبعا لتخصصه الفرعي،
 (95،ص. 6009) كمال بلخير، .األساسية و الفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي

 خصائص الطالب الجامعي:  -2-3
 ومن أهم الخصائص العامة للطالب الجامعي ما يلي:

لى استخدام ما لديه من طاقة عقلية ال تنحصر فقط في العلوم التي حاجة الطالب الجامعي إالنمو العقلي: 
 (55 ،ص.6005يقوم بدراستها، بل يتخطاها إلى استخدام هذه القدرات في حياته العملية. )علي راشد، 

من خصائص الشباب بصفة عامة و طالب الجامعة بصفة خاصة الشعور برغبة في  الرغبة في حياة مرضية:
ة معينة تحدد له دوره في الحياة. و الفلسفة التي نعنيها هي أسلوب في الحياة يتمثل في التوصل إلى فلسف

نظرته إليها و تقييمه لها، و ذلك إعتمادا على فهمه لمعناها، و من البديهي أنه من يفتقد معنى الحياة أو 
 (55،ص.قيفشل في الوصول إلى معنى لحياته ال يستطيع أن يعيشها كإنسان.)نفس المرجع الساب

و ذلك من خالل دوافع تجعله يسلك السلوك الذي يؤدي به إلى الشعور بأنه إنسان له قيمته،  تقدير الذات:
و يستطيع أن يقوم بأعمال و ينجزها بنجاح يكون موضع تقدير المحيطين به، و أيضا السلوك الذي يؤدي به 

 (52ص.،إلى تحقيق إمكانياته و استخدامها بنجاح.)نفس المرجع السابق
يتصف الطالب الجامعي بنوع من الثقة بالنفس و اإلعتماد عليها و اإلستقالل بها، و قد يفاخر  الثقة بالنفس:

بأنه له رأيا مستقال و أنه ال يخضع آلراء اآلخرين، و ثقته بنفسه و اعتماده على ذاته ينبعان من إدراكه 
 (55،ص.إلمكانياته و معرفته بقدراته.)نفس المرجع السابق
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التعليم الجامعي فرصة لإلستقالل و التمييز و إثبات الذات، تختلف عما تعود عليه في   كما يتيح
المراحل التعليمية السابقة، و قد يواجه الطالب صعوبات في ذلك تتفاعل مع ظروفه الشخصية و األكاديمية 

ئة الثقافية الجديدة التي ينتقل مما يؤدي إلى إعاقة تقدمه و توافقه الجامعي و االجتماعي و الشخصي مع البي
 (05 ،ص.هـ9466إليها و هي الجامعة.)الصغير، 

الطالب يدخل الجامعة ال ليوسع معارفه العلمية فقط و إنما ليطور نفسه و يشعب عالقاته اإلجتماعية 
ه يصقل مع اآلخرين من طلبة و أساتذة وإداريين و غيرهم، ويبلور اتجاهاته و عواطفه وانفعاالته، و هذا كل

و كما أثبتت الدراسات أن الطلبة  .(03،ص.6005شخصيته و يؤثر على إنتاجه مستقبال. )ناصر، 
بصور أكثر.)المحامد و  الطالبيةالمندمجين جامعيا يحصلون على نتائج دراسية أفضل، و يشاركون في البرامج 

 (955 ،ص.6005عربيات، 
 

 مشكالت الطالب الجامعي:   -2-2
جامعية يكون طموح الطالب هو: النجاح، و لكن النجاح في الجامعة هو من األمور خالل المرحلة ال

التي قد تستعصي على البعض، لما تتطلبه الدراسة الجامعية من مهارات و جهد و مثابرة و خلفية علمية 
جيدة، و هي أمور يمتلكها الكثيرون و لكن البعض منهم قد يفشل في توظيفها لتحقيق هدفه و طموحه 

) الخثالن و آخرون،  سبب مشكالت قد تكون نفسية، جسمية، دراسية، اجتماعية، مالية...الخ.ب
 (.02-05 ،ص.6005

 و كما لوحظت عدة عوامل تؤدي إلى تعثر الطالب الجامعي و منها:
 .إختيار التخصص األكاديمي غير المالئم للقدرات و الرغبات الشخصية 
 .التغيب المفرط عن المحاضرات 
 ر المهارات الدراسية الالزمة.عدم توف 
 .عدم وضوح األهداف، و ما يرغب الطالب في الوصول إليه 
 .اإلستمرار في التفكير و التصرف كطالب بالمرحلة الثانوية 
  ،(.04 ،ص.6009عدم التكيف مع البيئة الجامعية أكاديميا، إجتماعيا و نفسيا.)حسن شحاتة 
 نباطي.ضعف القدرة على التفكير التحليلي و اإلست 
  ،(02 ،ص.6005قلة اإلهتمام بسالمة و صحة الذهن و الجسد. )الخثالن و آخرون 
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( من إجمال المقبولين في الجامعات ال يكملون دراستهم الجامعية بسبب %60إن حوالي ما يقارب )
ب الطال تدني مستوى التحصيل األكاديمي، و تختلف هذه النسبة من جامعة إلى أخرى، رغم أن معظم هؤالء

الذين يواجهون الفشل األكاديمي كانوا من الطلبة المتميزين أكاديميا و النابغين أثناء المرحلة الثانوية، مما 
يؤكد أن النجاح في المرحلة الجامعية ال يرتبط مباشرة بمستوى الطالب في المرحلة الثانوية أو قدراته الذهنية. 

 (02،ص.)نفس المرجع السابق
لطالب الجامعي يظهر في شعور الطالب بعدم الرضا عن دوره كطالب في كما أن التكيف السيئ ل

الجامعة، و هو األمر الذي يبدو على شكل إحساس بالقلق و التوتر و الشعور بالغربة و اإلكتئاب، و تتراوح 
هذه الحالة من اإلضطراب ما بين عدم التكيف البسيط و حتى حاالت االضطرابات النفسية الشديدة التي 

التكيف السيء في إنتاجية الطالب على شكل تدهور في األداء  آثارالفرد بالواقع، كما يظهر  اتصال تعيق
 (29 ،ص.6000التحصيلي و في نتائج الطالب الدراسية و معدالته.)فوزي محمد جبل، 

 ثانيا :اإلطار العملي للدراسة :
 الدراسة: فرضيات .1
 لدى مواجهتها و ةاألسري كل من الضغوط و سرياأل المناختوجد عالقة بين " :ىاألول فرضيةال 

 الجامعية". باإلقامة المقيمات الطالبات
 :اآلتيةتتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الجزئية  و

 ى:األولالفرضية الجزئية  -1-1
 ".  الجامعية باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد"

 فرضية الجزئية الثانية:ال -1-3
 الجامعية باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري مواجهة الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد"

." 
 توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري  :ةالثاني الفرضية"

عية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجام
 ة".األسريالضغوط 

 :توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري  الفرضية الثالثة"
غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص 

 ة".ألسريامواجهة الضغوط 
 :الدراسة الستطالعية.3
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تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة مهمة سلسة البحث االجتماعي و هي أساسية بين مجموعة الخطوات 
و عالقته بظهور   األسري''المناخ األخرى التي تنطوي عليها العملية، و بما أن موضوع دراستنا يتمحور حول 

لدى الطالبات المقيمات باإلقامة  الجزائرية األسرة، وفق تركيبة ة و أساليب مواجهتهااألسريكل من الضغوط 
كان الهدف من الدراسة االستطالعية الحصول على عينة الدراسة، حيث تتطلب هذه الدراسة أن ''، فالجامعية

و و التأكد من صدق األداتين المستعملة في هذه الدراسة . الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعيةتكون العينة 
 فهم بنودها.

طالبة مقيمة باإلقامة   600الوصول إلىنه تم أ إلىوتمثلت نتائج الدراسة اإلستطالعية على العموم 
و مقياس  األسريوكذلك تبني مقياس المناخ كمجتمع أصلي لهذه الدراسة،  -بوالية تيزي وزو– الجامعية
 بين مالءمتهما لها.، كأدوات لهذه الدراسة بعدما ت(Family Stress) ةاألسريالضغوط 

 منهج الدراسة : -2
تم االعتماد في الدراسة الحالية على المنهج  الوصفي وهو المنهج األكثر استحداثا  في الدراسات 
النفسية واالجتماعية والتربوية وتبين أنه من المناسب استخدام هذا المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما 

 نتائج دقيقة والتمكن من تفسيرها وتأويلها. توجد في الواقع والوصول إلى
 المعاينة: -3 

 :كل الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية بوالية تيزي   يمثل مجتمع الدراسة المجتمع األصلي للدراسة
 وزو، ولكن ال يتوفر حجم المجتمع األصلي لصعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة حولهن.

 :بلد  -بوالية تيزي وزو– طالبة مقيمة باإلقامة الجامعية 600نة الدراسةبلغ حجم عي حجم عينة الدراسة
 الجزائر. 

 :تعتبر هذه الطريقة من المعاينات االحتمالية و يقصد  ة، واخترت العينة بطريقة قصدي طريقة اختيار العينة
من أهم ة طبقا لنسبتهم في هذا المجتمع و دبها سحب عينة من مجتمع البحث بانتقاء العناصر المقي

 -بوالية تيزي وزو– الطالبات الجامعيات المقيمات باإلقامة الجامعيةخصائص الدراسة األساسية أنهم من 
 .بلد الجزائر

  للعينة عدة خصائص منها: عينة الدراسة:خصائص 
 السن: 

 .-بوالية تيزي وزو– الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعيةسن يمثل (: 61جدول رقم)
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 الّنسبة ٪ تالّتكرارا السن

 36,50 37 ةسن 21إلى  18

 59,50 119 ةسن25إلى  22

سنة فما  22  
 04,00 08 فوق

 100% 200 المجموع

 
و التي تقابل الطالبات المقيمات  59,50أعلى نسبة فيما يخص السن هي الجدول نستنتج  هذا من خالل

 سنة. 65إلى  66بالقامة الجامعية اللواتي يبلغن من العمر بين 
 المستوى الجامعي: 

 .-بوالية تيزي وزو  – للطالبات المقيمات باالقامة الجامعيةالمستوى الجامعي   يمث ل(:02جدول رقم )
  

 الّنسبة ٪ الّتكرارات المستوى الجامعي

 13,50 23 ى ليسانساألولالسنة 

 30,50 21 السنة الثانية ليسانس

 13,00 22 السنة الثالثة ليسانس

 19,00 73 ماسترى األولالسنة 

 21,50 37 السنة الثانية ماستر

 02,50 50 دكتوراه

 100% 255 المجموع

 
يدرسن  -بوالية تيزي وزو  – الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعيةمعظم نستنتج أن  ،الجدول هذا من خالل

السنة الثانية ماستر،  ، أين تأتي المستويات األخرى بنسب متفاوتة:%50,30في السنة الثانية ليسانس بنسبة
 ى ليسانس، السنة الثالثة ليسانس، دكتوراه.األولى ماستر، السنة األولالسنة 

 :المستوى المادي
 -بوالية تيزي وزو  – للطالبات المقيمات باإلقامة الجامعيةالمستوى المادي يمث ل (:03جدول رقم )
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 الّنسبة ٪ الّتكرارات المستوى المادي

 09,00 13 جيد

 89,05 139 طمتوس

 01,50 57 ضعيف

 100% 200 المجموع

 
يصرحن  -بوالية تيزي وزو  – لطالبات المقيمات باإلقامة الجامعيةمعظم االجدول نستنتج أن  هذا من خالل

 .%50,21بان المستوى االقتصادي الذي يعشنه متوسط، و ذلك بنسبة 
 

 :طالق الوالدين
 .-بوالية تيزي وزو  – ات المقيمات باإلقامة الجامعيةالطالبطالق والدي يمث ل (:30جدول رقم )

 الّنسبة ٪ الّتكرارات طالق الوالدين

 51,50 57 نعم

 98,50 193 ل

 100% 255 المجموع

 
بوالية تيزي وزو  – من الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية %50,12الجدول نستنتج أن  هذا من خالل

  .لم يطلق أوليائهن -
 الراحة في اإلقامة الجامعيةالشعور ب: 

 .-بوالية تيزي وزو  – الطالبات المقيمات في اإلقامة الجامعيةشعور يمث ل (:62جدول رقم )
الشعور بالراحة في اإلقامة 

 الجامعية
 الّنسبة ٪ الّتكرارات

 72,00 32 نعم

 10,50 21 ل

 53,50 153 أحيانا

 100% 200 المجموع
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أن معظم الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية يشعرن أحيانا بالراحة، أين تقدر  يتبين لنا من خالل الجدول
 .% 53,50نسبتها 

 :أدوات الدراسة-2
 929( و يتكون من 6093قام بإعداد هذا المقياس أبو نجيلة ): األسريالمناخ مقياس  -2-1

( من جامعة األزهر 6092ه سالم دلول'' )فقرة، فقد تم تقنينه على البيئة الفلسطينية. و قامت الباحثة ''االء ط
بغزة للحصول على رسالة الماجستير في علم النفس، بحيث قامت الباحثة بعمل صورة مصغرة من المقياس 

فقرة، حيث شملت جميع أبعاد المقياس األصلي، و يحتوي المقياس على خمسة أبعاد:  21مكون من 
، أساليب التعامل و الرعاية الوالدية، اإلمكانيات الفيزيقية و العام، إشباع الحاجات األساسية األسريالمناخ 

 العالقات االجتماعية لألسرة. -المادية: البيت و األثاث
 (:Family Stressة )األسريمقياس الضغوط  -2-2

  Berkeyهانسون و Hansonة في األصل الباحثان األمريكيان األسريقام بإعداد مقياس الضغوط 
في مواجهة الضغوط.  األسرية و تقدير مدى قوة النظام  األسريبهدف تقدير الضغوط  (،9119بركي عام )

( 9123كيوران)  Curranة  كنموذج األسريواعتمدا في ذلك على بعض األطر النظرية التي تناولت الضغوط 
 ''أماني عبد المقصود وتهاني عثمان''(. وقامت الباحثتان المصريتان 9121نيومان ) Neumanو نموذج 

( بترجمة المقياس وتكييفه على البيئة المصرية، بعد أن تبين لهما عدم وجود أدوات لقياس 6005عام )
ة)أماني عبد المقصود وتهاني األسرية في البيئة العربية وأطلقتا عليه مقياس الضغوط األسريالضغوط 

 .(6096)لبيئة الجزائرية سنة بتكييفه على ا ''بوروبي رجاح فريدة''(، و بعدها قامت الباحثة 6005عثمان،
 الدراسة نتائج عرض -,

 :ىاألول. عرض نتائج الفرضية  ,18
 :يلي ما على الفرضية هذه تنص و
 باإلقامة المقيمات الطالبات لدى مواجهتها و ةاألسري كل من الضغوط و األسري المناختوجد عالقة بين "

 الجامعية".
 :اآلتية تتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الجزئية و

 ى:األول.الفرضية الجزئية ,1818
 ".  الجامعية باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد"

 :ىاألولعرض نتائج الفرضية الجزئية 
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قامة ة لدى الطالبات المقيمات باإلاألسريوالضغوط  األسريتوجد عالقة بين المناخ  ال"الفرضية الّصفرية:
 ". الجامعية

 باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد" فرضية البحث:
 ".الجامعية

 لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ( بين درجات Rقيمة معامل االرتباط بيرسون) (:,6الجدول رقم)
 الجامعية. باإلقامة المقيمات الطالبات
 البيانات اإلحصائية              

 المتغيرات

 قيمة الّدللة اإلحصائية لـ "ر" قيمة "ر" العينة

 (sig)قيمة الدللة المحسوبة

الدللة  مستوى
 المعتمد

 الدللة

 الضغوط                    

 ةاألسري

  األسري  المناخ

 دالة 5051 50555 -5.713 255

 (:,6ُيالحظ من الجدول رقم )
 المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ درجات ( بينRمل إرتباط بيرسون)قيمة معاأن 

تساوي  ( جاءت دالة إحصائيا؛ ألن  قيمة الداللة المحسوبة-0.394)ر= ب قدرت الجامعية باإلقامة
(sig =0.000( وهي أصغر من مستوى الداللة المعتمد لدينا )0.09=αأي أن ه توجد عالقة إرت .)باطية 

بمعنى أنه كلما  الجامعية؛ باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري الضغوط و األسري المناخ بين عكسية
غير سوي كلما عانت من  الجامعية باإلقامة المقيمات الطالبات تعيش فيه الذي  األسري المناخ كان

 ة.األسري الضغوط
 ى.األولبالفرضية  صةالخا ىاألولوعليه تحققت الفرضية الجزئية         
 الفرضية الجزئية الثانية: .,3818

 الجامعية ".  باإلقامة المقيمات الطالبات لدى ةاألسري مواجهة الضغوط و األسري المناخ بين عالقة "توجد
 الفرضية الجزئية الثانية: نتائج عرض

لدى الطالبات المقيمات  ةاألسريومواجهة الضغوط  األسريالتوجد عالقة بين المناخ "الفرضية الّصفرية:
 ". باإلقامة الجامعية
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 المقيمات الطالبات لدى ةاألسري مواجهة الضغوط و األسري المناخ بين عالقة توجد"فرضية البحث:
 ".الجامعية باإلقامة

 مواجهة الضغوط و األسري المناخ( بين درجات Rقيمة  معامل االرتباط بيرسون) (:66الجدول رقم)
 الجامعية. باإلقامة المقيمات باتالطال لدى ةاألسري

 البيانات اإلحصائية              

 المتغيرات

 قيمة الّدللة اإلحصائية لـ "ر" قيمة "ر" العينة

)قيمة الدللة المحسوبة 
sig) 

الدللة  مستوى
 المعتمد

 الدللة

الضغوط                     
 ةاألسري

 األسري المناخ 

 دالة 5051 50553 5.250 255

 
 (:66ُيالحظ من الجدول رقم )

ة لدى الطالبات األسريو مواجهة الضغوط  األسري( بين درجات المناخ Rقيمة معامل إرتباط بيرسون)أن 
( جاءت دالة إحصائيا؛ ألن  قيمة الداللة المحسوبة 0.605)ر=   بقدرت المقيمات باإلقامة الجامعية 

(. أي أن ه توجد عالقة α=0.09لة المعتمد لدينا )( وهي أصغر من مستوى الدالsig =0.004تساوي )
 ة لدى الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية ؛األسريو مواجهة الضغوط  األسريإرتباطية طردية بين المناخ 

الذي تعيش فيه الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية سوي كلما إرتفعت  األسريالمناخ بمعنى أنه كلما كان 
 ة.األسريغوط مواجهتهن للض

 ىاألولوعليه تحققت الفرضية الجزئية الثانية الخاصة بالفرضية 
 عرض نتائج الفرضية الثانية: .,38

 تنص هذه الفرضية على ما يلي:
"توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و الطالبات 

 ة".األسريللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص الضغوط المقيمات باإلقامة الجامعية ا
توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير ال  "الفرضية الّصفرية:

سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص الضغوط 
 ة".األسري
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توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير "فرضية البحث: 
سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص الضغوط 

 .ة"األسري
ت باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في للفروق بين الطالبات المقيما "Tنتائج اختبار "( : 67الجدول رقم )

مناخ أسري غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعيشن فيمناخأسريسوي،فيما يخص 
 .ةاألسريالضغوط 

 البيانات اإلحصائية           
 

 المتغيرات

المتوس العينة
ط 

الحسا
 بي

اإلنحرا
ف 

المعيار 
 ي

الفرق بين 
المتوسطي

 ن

قيمة 
"T " 

قيمة 
الدللة 
المحسو 

 بة
Sig 

مستو 
ى 

الدللة 
المع
 تمد

 الدللة

 
الضغوط 

 ةاألسري

الطالبات المقيمات باإلقامة 
الجامعية اللواتي يعشن في مناخ 

 أسري غير سوي

404 54.8
50 

05.1
99 

 
016665 

 
2.40

1- 

 
06000 

 
0602 

 
 دالّة

الطالبات المقيمات باإلقامة 
 الجامعية اللواتي يعشن في مناخ

 أسري سوي

88 45.1
05 

02.1
42 

 
 

 (:67يتبّين من الجدول رقم )    
للطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي  الحسابيأن قيمة المتوسط  

للطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي  الحسابيبينما قدرت قيمة المتوسط  X¯=69.150بقدرت 
فبمراجعة الداللة اإلحصائية لهذا  04.225ب، أي بفرق قدر X¯=95.306بن في مناخ أسري سوي يعش

جاءت دالة إحصائيا؛ ألن  قيمة الداللة (  -T  =5.903)تساوي  Tالفرق نجد أنه دال ألن قيمة 
(؛ و =0.05α( أصغر من مستوى الداللة المعتمدة لدينا )Sig =0.000تساوي ) Sig)المحسوبة  )

يعني أن ه توجد فروق دال ة إحصائيا بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري  هذا
غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص الضغوط 

ي يعشن في مناخ أسري غير سوي؛ أي أن ة، وذلك لصالح الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتاألسري
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الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي لديهن ضغوطا أسرية أعلى من 
 وعليه تحققت الفرضية الثانية.  الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي.

 ثة:عرض نتائج الفرضية الثال .,28
 تنص هذه الفرضية  على ما يلي:

"توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و الطالبات 
 ة".األسريالمقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص مواجهة الضغوط 

الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير توجد فروق بين ال  "الفرضية الّصفرية:
سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص مواجهة 

 ة".األسريالضغوط 
أسري غير  توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ"فرضية البحث: 

سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما يخص مواجهة 
 .ة"األسريالضغوط 

للفروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في  "Tنتائج اختبار "( : 60الجدول رقم )
قامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي، فيما مناخ أسري غير سوي و الطالبات المقيمات باإل

 .ةاألسرييخص مواجهة الضغوط 
 البيانات اإلحصائية                    

 
 المتغيرات

المتوس العينة
ط 

الحسا
 بي

اإلنحرا
ف 

المعيار 
 ي

الفرق بين 
المتوسطي

 ن

قيمة 
"T " 

قيمة 
الدللة 
المحسو 

 بة
Sig 

مستو 
ى 

الدللة 
المع
 تمد

 الدللة

 
مواجهة 

الضغوط 
 ةاألسري

الطالبات المقيمات باإلقامة 
الجامعية اللواتي يعشن في مناخ 

 أسري غير سوي

404 01.1
20 

0.90

9 
 

046191

- 

 
1.25

4 

 
06004 

 
0602 

 
 دالّة

الطالبات المقيمات باإلقامة 
الجامعية اللواتي يعشن في 

 مناخ أسري سوي

88 01.9
11 

04.4
45 
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الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن  الحسابي( أن قيمة المتوسط 01م )يتبي ن من الجدول رق
الطالبات المقيمات  الحسابيبينما قدرت قيمة المتوسط  X¯=03.350بفي مناخ أسري غير سوي قدرت 

 -09.423ب، أي بفرق قدر X¯=04.233بباإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي 
جاءت دالة ( T  =3.569)تساوي  Tالداللة اإلحصائية لهذا الفرق نجده أنه دال ألن قيمة  فبمراجعة

( أصغر من مستوى الداللة المعتمدة Sig =0.009تساوي ) Sig)إحصائيا؛ ألن  قيمة الداللة المحسوبة )
قامة الجامعية (؛ و هذا يعني أن ه توجد فروق دال ة إحصائيا بين الطالبات المقيمات باإل=0.05αلدينا )

اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري 
ة؛ وذلك لصالح الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في األسريسوي، فيما يخص الضغوط 

امعية اللواتي يعشن في مناخ أسري سوي لديهن مناخ أسري سوي؛ أي أن الطالبات المقيمات باإلقامة الج
القدرة على مواجهة الضغوط السرية أكثر من الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ 

 وعليه تحققت الفرضية الثالثة. أسري غير سوي.
 . مناقشة النتائج6

و كل من  األسريالمناخ عالقة بين توجد : التي تنص على انه ىاألولمناقشة نتائج الفرضية  1.7.
إذ بينت نتائج هذه الفرضية انه هناك .ة و مواجهتها لدى الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعيةاألسريالضغوط 

ة و مواجهتها لدى الطالبات المقيمات باإلقامة األسريو كل من الضغوط  األسريعالقة ارتباطيه بين المناخ 
 :هذه الفرضية بعد تجزيئها إلىالجامعية، فتحققنا من صحة 

ة لدى الطالبات األسريو الضغوط  األسري: التي تنص على انه هناك عالقة بين المناخ ىاألولالفرضية الجزئية 
 باإلقامة الجامعية.

ة لدى األسريو الضغوط  األسري( انه هناك عالقة ارتباطية بين المناخ 06فبينت نتائج الجدول رقم)
الذي تعيش فيه الطالبات المقيمات  األسريباإلقامة الجامعية، أي انه كلما كان المناخ الطالبات المقيمات 

دور هام فــي  تعمل على تأدية األسرة الن، ةاألسريباإلقامة الجامعية غير سوي، كلما عانت من الضغوط 
، فهــي إمــا مة باإلقامة الجامعيةالطالبة المقيوالتكــوين النفســي غيــر الســوي لــدى  التكــوين النفســي الســوي

السـلبية كـاالنطواء والعـدوان  ون لديهن األفكارأو تكـ األمنــة كالتعــاون والثقــة و أبيالمفــاهيم اإليج نتعــزز لديــه
 األسرةو أو عدم استقرار الوسط العائلي.  ررجـع أساسـا إلـى اسـتقراتهـذه المفـاهيم السـلبية  و ،واالنسـحاب

باالتجـاه السـليم مـن جميــع النــواحي النفســية واالجتماعيــة والجســدية فإنهــا  التنشئة و التربيةالتـي تعمـل علـى 
ســوف تــدفع إلــى المجتمــع بــأفراد صــالحين متكيفين ويسهمون في رفع مجتمعهم والعكس صـحيح، حيـث أن 

و خاصة أن هناك بعض األسر ولـد إال الشـعور بـالقلق والتـوتر النفسـي، الخالفـات المسـتمرة بـين الوالـدين ال ت
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و ، طالبة المقيمة باإلقامة الجامعيةيولـد الخضـوع واالنقيـاد فـي نفسـية ال أينتنشـئة الأسلوب التسلط فـي يتبنين 
فإنـه يعـزز الشـعور بـالتردد فـي أسـلوب التنـاقض والتضـارب بـين الوالـدين وكـذلك تضـارب األوامـر  وجودفـي حـين 

 األسري، و كل هذا يولد ضغوط أسرية داخل المحيط في المستقبل هذه الطالبة المقيمةاتخـاذ القـرارات عند 
إلى  األسريالغير السوي، و المعاناة منها لدى الطالبة المقيمة، أين تلجا إلى الهروب و الفرار من هذا الوسط 

ها منفذا او مهربا، علما أن االقامات الجامعية الجزائرية تتميز بسوء أحوالها، بحيث  اإلقامة الجامعية و جعل
كشفت نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان الوالئية برئاسة المديريات الفرعية للحماية المدنية حول 

لى ''قنابل''و االقامات و المطاعم الجامعية بمختلف الواليات، أن طالب الجامعات يتناولون وجباتهم ع
ينامون باقامات محفوفة بالمخاطر، تهدد حياتهم و تتطلب التدخل العاجل من طرف السلطات العليا للبالد 
بسبب الكوارث المرتقبة في األرواح و الممتلكات،  كانفجار الغاز الذي حدث باإلقامة الجامعية بوالية 

إلى جانب ذلك أكدت التقارير التي تناولت  جريحا. 32طلبة و خلفت  05''تلمسان''، التي أودت بحياة 
بالتفصيل وضعية المطاعم و االقامات الجامعية أن المسخنات اكبر قنبلة تهدد حياة الطالب بسبب سوء 
ربطها بمختلف المنشات و غياب مخطط ربط شبكة الغاز و الكهرباء على حد سواء، و ما يزيد خطورة 

قص فادح في مخارج النجدة، و حتى و إن وجدت فان اإلشارات اإلقامة باألحياء الجامعية هو تسجيل ن
 المؤدية إليها ال اثر لها. 

و من ضمن ما كشفت عنه نتائج التحقيقات حول المطاعم و االقامات الجامعية، هو غياب كلي 
لشروط النظافة، خاصة في المطابخ بسبب انبعاث روائح كريهة من قنوات الصرف الصحي الموجودة بالقرب 

ن المطابخ و أحيانا بداخلهم و كذا نقص كبير من حيث التهوية. إضافة إلى أن أسرة غرف النوم في الكثير م
من االقامات الجامعية غير صالحة تماما و تجاوزت اآلجال القانونية الستعمالها و تهدد مستعمليها باإلصابة 

ي عدد الطلبة بالغرفة الواحدة، و كما بأمراض خطيرة ، إضافة إلى أن التحقيقات توصلت إلى تسجيل رهيب ف
 و األجهزة المستعملة عند وجود أخطار.  األمنانه هناك بعض االقامات تفتقر إلى 

و من الرغم من كل هذه األخطار التي تعج بها األحياء الجامعية، إال أن الطالبات المقيمات باإلقامة 
لوالدين و اإلخوة ، خصوصا أن الشابة القبائلية اوجب الجامعية فضلن اإلقامة في كذا أحياء، هروبا من تسلط ا

غير الئق و عليها أن تقوم بكل األعمال  أبيعليها أن تحترم اولياءها حتى و لو استعملوا معها أسلوب خط
المنزلية منها: الطبخ، الغسيل...الخ، و من جهة أخرى عليها ان تتفوق في دراستها ليتباهى بها والديها أمام 

و  لكي ال يقولوا بأنهم يدفعون نفقات التعلم بدون مقابل نجاحها، و هذا ما يجعل هذه الشابة في اآلخرين، 
حيرة و ارتباك و حرج، فهنا الشابة خاصة أنها تعيش وسط ضغوطات داخلية، فهذا يؤدي بها إلى عدم 

 حرية.التنفيس االنفعالي، لذا فإنها تفضل اإلقامة الجامعية للشعور بنوع من الراحة و ال
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ة لدى األسريو مواجهة الضغوط  األسري: التي تنص على انه توجد عالقة بين المناخ الفرضية الجزئية الثانية
 الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية.

الذي تعيش فيه  األسري( أن الفرضية قد تحققت، بمعنى انه كلما كان المناخ 05فبينت نتائج الجدول رقم)
 ة.األسرياإلقامة الجامعية سوي كلما ارتفعت مواجهتهن للضغوط الطالبات المقيمات ب

الن ، الفردمن لزوميات الواقع اليومي الذي يعيشه  ، ألنها تعداألسرةفإذا تكلمنا عن الضغوطات الحياتية داخل 
من  جعل حياته في كدٍ  وتعب، وهذا يجعل اإلنسان يحتاج إلى قدٍر عالٍ  و الله سبحانه و تعالى خلق اإلنسان

الضغوطات، وكي يحسن التصرف معها، ويتخطاها  الصبر والمسؤولية وااللتزام، كي يستطيع مواجهة هذه
تكوين تأثير سلبي على  بأذكى الطرق المتاحة، وتتجسد مخاطر عدم التعامل المثالي مع ضغوطات الحياة في

الفزع واالرتباك مما يجعله أكثر الصحة العامة، وإصابة اإلنسان ب الحالة النفسية لألشخاص، والتأثير على
السوي  األسريو لكن يختلف هذا األمر من أسرة ألخرى، فإذا تحدثنا عن المناخ عرضة للخطأ والخطر، 

الغير السوي، فهنا الفرد  األسريعلى عكس المناخ  األسرةفنجده اقل عرضة للخالفات و الشجارات بين أفراد 
الجامعية بصفة خاصة أمكن لها أن تسير و تتحكم في الضغوطات  بصفة عامة و الطالبة المقيمة باإلقامة

الطفيفة التي تواجهها مع أفراد أسرتها، و اوجب عليها أن تتدرب و تتعامل على كذا مشاكل بطريقة عقالنية و 
ذكية ليسهل عليها التعامل و تخطي المشاكل الزوجية التي يمكن أن تعيشها في الحياة المستقبلية مع زوجها 

أفراده. خاصة و أن العائلة الجزائرية بصفة عامة و العائلة القبائلية بصفة خاصة ال يتعذر لها أن تكون رهينة  و
الطالق و إال ستكون رهينة المجتمع الذي يمكن أن يسبب لها مشاكل و اضطرابات نفسية و سلوكية و 

ب من المنزل أو حتى االنتحار في بعض فقدان األمل في الحياة و الهرو  -الخجل -االرتباك -انفعالية كالقلق
 االحيان...

لذا فتوفير جو اسري سوي يعمل على تدريب الطالبة المقيمة باإلقامة الجامعية على تخطي مشاكلها، 
الذي يوفره الوالدين و أفراد  األسريو تتعلم كيف تتعامل مع المشاكل الغير معقدة، و ذلك بفضل هذا المناخ 

كل في أسرة ما يؤدي إلى تعقد األمور و عدم إيجاد و اختيار الحلول المناسبة بسبب . و كثرة المشا األسرة
عدم التركيز، فكل ذلك يؤدي إلى مرور هذه الطالبة في ضغوطات داخلية خاصة إذا لم تخرجها و تلجا إلى 

كن أن تفقد السيطرة التنفيس االنفعالي بإخراج ما بداخلها و البوح به إلى إنسان تثق به و يستمع إليها فهنا يم
على نفسها بإيذاء نفسها أو ما يسمى اللجوء إلى اإليذاء الجسدي و محاولة االنتحار أو الهروب من المنزل 

 إلى أماكن منبوذة اجتماعيا أو الهروب إلى اإلقامة الجامعية، فتجد مع زميالتها ما لم تجده عند أسرتها. 
توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية فادها: ''التي م: .مناقشة نتائج الفرضية الثانية386

اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري 
 .ة"األسريسوي، فيما يخص الضغوط 
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لطالبات المقيمات باإلقامة فمن خالل المعالجة اإلحصائية ، توصلنا إلى صحة هذه الفرضية، بمعنى أن ا
الجامعية اللواتي يعشن في مناخ اسري غير سوي لديهن ضغوطات أسرية أعلى من الطالبات المقيمات 

بصفة عامة يكمن في الجو السائد  األسريباإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ اسري سوي.الن المناخ 
كبيئة تربوية من حيث أساليب التنشئة   األسرةصائص ، و هي المحصلة الكلية المميزة لخاألسرةفي محيط 

االجتماعية السائدة فيها و أنماط االتصال بين أعضائها و توزيع األدوار و المهام التي توكل إلى كل منهم، و 
ية األولة من أساليب المعاملة الوالدية و طريقة إشباع الحاجات سواء األسريتشمل أيضا جميع جوانب الحياة 

و التي يكون لها انعكاس أو تأثير على  األسرةالثانوية و توزيع المسؤوليات تبعا لدور كل فرد في منها أو 
يلعب الدور األهم في حياة األفراد بصفة عامة و الطالبات المقيمات  األسريدوافعهم و سلوكهم، و المناخ 

اقرب  األسريات جيدة كان المناخ باإلقامة الجامعية بصفة خاصة، و كلما كان الجو العام لألسرة تسوده عالق
اقرب إلى الالسواء، و  األسريإلى السواء، و كلما كان الجو العام لألسرة تسوده عالقات متذبذبة كان المناخ 

 الذي يحدد لنا هذا الشيء بالوجه األخص هما الوالدين.
ناخ اسري غير سوي، فأنهن و إذا ما توقفنا عند الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في م

ما يولد  األسرةيواجهن ضغوط أسرية و ذلك يعود إلى عدم إحساس هذه الطالبة باالستقرار و األمان داخل 
لديها هذه الضغوط و صعوبة مواجهتها، عكس الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ 

عن الخالفات و المشاحنات بين أفراد العائلة، و هذا ما ة و بعيد األسرياسري سوي بعيد عن الضغوطات 
السوي السائد في المنزل يجعل األبناء  األسريإلى أن المناخ  (6096توصلت إليه دراسة الباحثة ''امل ميرة'')

( في دراستها أن المناخ 6002ينشؤون في جو اقرب ما يكون إلى التلقائية و التفتح. و كما ترى ''خليل'' )
جيدا أدى إلى سالمة األبناء نفسيا، و  األسرييؤثر في الصحة النفسية لألبناء، فكلما كان المناخ  األسري

الجيد تتوفر فيه عوامل الحب و التفاهم و  األسرييحقق لهم مقومات الصحة النفسية السليمة، كما أن المناخ 
السوي  األسري. و بهذا، فالمناخ وضوح األدوار، و يسوده التعاون و تشبع فيه حاجات األبناء بشكل معتدل

  في نفسية الطالبة المقيمة باإلقامة الجامعية. األسرةال يولد الضغوطات المتعلقة ب
التي مفادها: "توجد فروق بين الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية : .مناقشة نتائج الفرضية الثالثة286

قيمات باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي و الطالبات الم
 ة". األسريسوي، فيما يخص مواجهة الضغوط 

أي أن الطالبات المقيمات باإلقامة الجامعية و بعد المعالجة اإلحصائية، فقد تبينت صحة هذه الفرضية، 
ر من الطالبات المقيمات أكث ةاألسرياللواتي يعشن في مناخ أسري سوي لديهن القدرة على مواجهة الضغوط 

، بحيث أن الطالبة الجزائرية المقيمة بصفة عامة و باإلقامة الجامعية اللواتي يعشن في مناخ أسري غير سوي
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القبائلية بصفة خاصة التي تعيش في مناخ اسري غير سوي فيصعب عليها التعامل مع الضغوطات الحياتية 
ة يعود إلى درجة حدة و كثافة و تفاقم هذه الضغوطات و سرياألة و مواجهتها، الن مواجهة الضغوطات األسري

المشاكل التي تعيشها، إال و إن كانت هذه الطالبة المقيمة تتمتع بشخصية قوية لتستعمل حينها الميكانزمات 
الدفاعية التي تعتبر تلك الوسائل التي تتخذ للهروب من مواقف ترغب الطالبة تجنبها أو ال تستطيع مواجهتها، 

أو لتتجنب الصراعات  األسرةهدفها األساسي هو تجنب التوترات الناتجة عن مواقف معينة تعيشها داخل  و
الداخلية الناجمة عنها، و هي غالبا ما تكون عمليات دفاعية ال شعورية و قد تصبح شعورية الحقا، و لعل 

لهذه الطالبة المقيمة في اإلقامة  اإلسقاط...الخ ، لتكون الحالة النفسية -اإلنكار -أكثرها شهرة هو الكبت
الجامعية مستقرة أو هادئة، و إذا كانت شخصية هذه الطالبة ضعيفة أو متذبذبة، ففي هذه الحالة يمكن أن 
تؤدي بها هذه الضغوطات إلى حاالت نفسية كالقلق و االرتباك...الخ يمكن أن تصل بها إلى حاالت حرجة  

إلى االنتحار في حاالت أين ال يمكن لهذه الطالبة، عكس الطالبة كاالكتئاب الحاد الذي يمكن أن يؤدي 
المقيمة في اإلقامة الجامعية التي تعيش في مناخ اسري سوي ال تكثر فيه الخصومات و الشجارات و 

  المخالفات، بحيث تتكيف اسريا و جامعيا و نفسيا 
 خاتمة الدراسة:-7

 حول بسيطا لو و تفسيرا تقديم التطبيقي و النظري بشطريها الدراسة هذه خالل من حاولنا 
لدى الطالبات المقيمات   اة و مواجهتهاألسريو عالقته بظهور كل من الضغوط  األسريالمناخ  موضوع

 المجتمعات كل في عامة ظاهرة األسرةباعتبار ، ''– بوالية تيزي وزودراسة ميدانية  - باإلقامة الجامعية
 ميالده منذ بالفرد تحيط، فعماده فهي أسرة، بدون مجتمع ال و مجتمع، بال أسرة هناك فليس، اإلنسانية

 المجتمع عليه اصطلح الذي الوسط وهي .المجتمع مع التكيف على تساعده التي المبادئ و بالقيم لتزوده
 من الغاية تحقيق، النوع بقاء، الحياة حب مثل ذلك و، االجتماعية و ةيالطبيع دوافعه و اإلنسانغرائز  لتحقيق
 عن عبارة كلها هذه واألخوة،  و األمومة و األبوة عواطف مثل االجتماعية االنفعاالت و العواطفأو  وجوده
 و االجتماعي الوجود على الحرصورائها  منف ويستهدلألفراد  المجتمع يحددها مصطلحات و قوالب
 .اإلنساني االجتماع من الغاية تحقيق

االقتصادي، اني من ضغوطات كثيرة، سواء من حيث الجانب: ال تع األسرةو لكن هذا ال يعني أن 
من التي الطالبة المقيمة باإلقامة الجامعية تعرضت لها  إذا...الخ، و خاصة ما الديني، الخلقي العالئقي،

ة التي تواجهها و التي تتحول مع الوقت الى األسريالمفروض تركز على دراستها عوض التفكير في المشاكل 
تعلم الجنس األنثوي في المجتمع الجزائري بصفة عامة و المجتمع القبائلي بصفة خاصة  كون ،ضغوطات
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كما يقوي شخصيتها و ينمي   ،ضرورة اجتماعية و اقتصادية، لما يوفر لها و ألسرتها دخال مادياأصبح بشبه 
 .لديها الشعور بااللتزام و االطمئنان و الثقة بالنفس

مات في اإلقامة الجامعية، ال بد من توفر مناخ اسري سوي يتميز ليتحقق نجاح الطالبات المقي لكن
الغير السوي  األسريبعيدا عن ذلك المناخ  األسرةبالعدل و السلم و حرية التعبير و إبداء اآلراء بين أفراد 

ل أين توصلنا من خال ،ة أين يصعب على الطالبة المقيمة مواجهتها و التعامل معهااألسريالحافل بالضغوطات 
ة زادت حدة توترها و قلت مواجهتها، و العكس كلما نقصت األسريهذه الدراسة إلى انه كلما زادت الضغوط 

 ة أمكن للطالبة المقيمة مواجهتها.األسريشدة الضغوطات 
، ال يؤثر فقط في المستقبل و خروجها للعمل هذه الطالبة المقيمةو من جهة أخرى فان تعلم  

كبيرة خاصة انه ينعكس على   أهميةخلق مجتمع مثقف، حيث أن تعلمها له عليها، و إنما يؤكد على 
مثل دراسة كل من  األبحاث نتائج بينت و لقد المراحل العمرية. في كافة أبيرعايتها ألبنائها بشكل ايج

( في أن عمل المرأة 9119( و )بول،9125( و )ابو زيد،9125( و )سالمة،9124)عبد الفتاح،
 و األطفال من ناحية تكيفهم و استقاللهم و اعتمادهم على أنفسهم. األسرةينعكس إيجابا على 

 العينة، أفراد تمثيل لعدم نظرا تعميمها يمكن ال حيث محدودة، و نسبية الدراسة هذه نتائج تبقى و
في ا توقعه تم حسبماكل الفرضيات   جاءتأين  النتائج من مجموعة إلى الحالية الدراسة خلصت وبهذا
 العينة و خصائصها. هذه رهينة تبقى النتائج لكن. ها،طرح

 و على ضوء ما تعرضنا إليه في هذه الدراسة، نقترح ما يلي:
 .ة األسريتوفير مناخ اسري سوي للطالبة المقيمة باإلقامة الجامعية خال من الضغوطات ضرورة  -
، و ضرورة  األسرة أفرادعلى  هاتأثير و  ةاألسريالبيئة  أهميةالجزائرية توضح مدى  لألسروضع برامج توعوية  -

 اهتمام الوالدين بتوفير مناخ اسري سوي .
ضرورة ذهاب الطالبة المقيمة باإلقامة الجامعية إلى أخصائي نفساني لتعليمها كيفية مواجهة الضغوط  -

 ة التي تواجهها أو يمكن أن تواجهها، لتقي نفسها من الصراعات النفسية الداخلية و التخلص منها،األسري
 . او التقليل منها 
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 لخامسةا بحوث الجلسة العلمية
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 وأهمّيته في الدِّراسات الجتماعّية ومصطلحات ذات صلة األسري مناألمفهوم 

 /الجزائر 1جامعة الجزائر -نصيرة بليليطة د. 

 الملخص:

يقترن مفهوم الحياة بمدى إشباع حاجتين أساسيتين ال يستطيع اإلنسان بمفرده تحقيقهما هما الغذاء  
ى األولالمؤسسة االجتماعي ة هي  األسرةة الشعوب، فمن أهمِ  الحاجات في حيا األسري األمنيعد  ، و األمنو 

فيها قوي ا بقدر ما ينعكس ذلك على المجتمع، إن ها  األمنلدى أفرادها، وبقدر ما يكون  األمنلتحقيق 
 المحر ِك األساسي لالستمرار المادِ ي والمعنوي للمجتمع.

دِّراسات الجتماعّية ومصطلحات وأهمّيته في ال األسري األمن)مفهوم حملت هذه الدِ راسة عنوان  
 من منظور اجتماعي. األسري األمنوقد هدفت إلى البحث عن مفهوم ذات صلة(، 

 نا في نهاية البحث إلى جملة من الن تائج، أهم ها:وتوصل 
داتضرورة الت طبيق الفعلي لمختلف الحلول للحدِ  من الم د كيان هدِ  ، بهدف بناء األسري األمن، ال تي تهدِ 

، كلٌّ منهما نوالمجتمع متالزما األسرةمرتبط بأمن المجتمع، ف األسري األمنمع آمن ومستقر، ذلك أن  مجت
 إيجابا.و يؤث ِر ويتأث ر باآلخر سلبا 

  
Abstract:  
 The concept of life is coupled with the satisfaction of two basic needs that 
people alone cannot achieve: Food and security. Family security is one of the 
most important needs in the lives of people.  
The family is the primary social institution for the security of its members, and 
the greater the security of the family is as strong as it is reflected in society, as it is 
the fundamental engine of the material and moral sustainability of society. 
 This study carried the title (concept of family security and its importance 
in social studies and related terms), and aimed at searching for the concept of 
family security from a social perspective. 
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 At the end of the research, we reached a number of conclusions, the most 
important of which are: 
The need for effective implementation of various solutions to reduce the 
obstacles that threaten the family security establishment, with the aim of building 
a secure and stable society, as family security is linked to the security of society, as 
the family and society are intertwined, each affects and is  affected  by the other  
negatively and positively. 
  

 مقدمة:

ى ال تي يستند عليها البناء األولفهي بذلك اللبنة  الخلية األساسية في بناء المجتمع، األسرةتمثِ ل  
 . األسرةاالجتماعي، وأمنها يعد  أمنا للمجتمع، وأي  خلل أو تشويه في أحد عناصره يؤث ِر سلبا على أمن 

ككيان داخلي وبين مؤسسات   األسرة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد األسري األمنإن  بناء  
 المجتمع ككيان خارجي، وأن  تحقيقه هو تحقيق ألمن المجتمع واستقراره، وتنميته ورقي ه.

في الدِ راسات االجتماعي ة مطلب مهِ م،  من أجل بناء  األسري األمنلذلك يعد  وضع مفهوم شامل لمصطلح 
إن ه مفهوم بحاجة إلى إستراتيجية دقيقة، وتجسيد فعلي على وأولوياتها،  األسرةمنظومة متكاملة لجميع قضايا 

 أرض الواقع.

 مشكلة البحث: 

راسات االجتماعي ة؟  األسري األمنإشكالية رئيسة: ما مفهوم  يثير البحث   في الدِ 

 وتفرع  عن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعي ة اآلتية:

  ؟األسري األمنما هي المصطلحات المرادفة لمصطلح  -

 ؟ وعلى ماذا يرتكز؟األسري األمن أهميةما  -

 ؟األسري األمنما هي العوامل ال تي تُعيق تحقيق  -

 أهداف البحث:
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إن  كل  دراسة بحثية ال تكون لها قيمتها العلمي ة إال  إذا بُنيت على ركنين أساسيين هما: األهداف  
راسة:  والنتائج، فمن أهداف هذه الدِ 

 من منظور اجتماعي. األسري األمنمفهوم بناء تصو ر متكامل ل -

 في الحياة االجتماعي ة وركائزه.  األسري األمن أهمية -

دة لألمن  -  ، وأهم  الحلول للحدِ  منها.األسريذكر العوامل المهدِ 

 البحث: أهمية

هذا هذا البحث ال ذي نحن بصدد دراسته من خالل الموضوع ال ذي تناولناه، حيث يعد   أهميةتنبع      
 األمنالبحث إضافة للبحوث االجتماعي ة وإثراء  للمكتبات الجامعي ة العربي ة من خالل فهم ماهية مصطلح 

البحث أيضا في  أهمية، وتتجل ى األسري األمنمن منظور اجتماعي، وتبيين الركائز ال تي يقوم عليها  األسري
 محاولة إيجاد حلول لها.، و األسري األمنمحاولة كشفه عن العوامل ال تي تُعيق تحقيق 

كما تنبع أهمي ته كذلك من خالل الن تائج ال تي سيتوصل  إليها، ال تي يمكن أن تساعد في حلِ  اإلشكالية       
 المطروحة.

 منهج البحث:

تناول »يعتمد بحثنا على المنهج الوصفي الت حليلي، ال ذي يعتمد على أساس الموضوعي ة من خالل  
ر   «اسة في صورتها الواقعي ة، وعرضها بالطريقة ال تي هي عليها ال كما ينبغي         أن تكونالظاهرة محل  الدِ 

في الدِ راسات            األسري األمنمن خالل الوقوف على تحليل مفهوم  (،91، ص2111، مسعد)
يقه على أرض الواقع، وآليات تحقيقه في الحياة االجتماعي ة، ومعوِ قات تطب األسري األمناالجتماعي ة، وركائز 

 وبالت الي وضع الحلول المناسبة لمعالجة تلك المعوِ قات.

 مصطلحات البحث:

وشعوره بالطمأنينة، ليستطيع  -أي ا كان نوعهما ومصدرهما-تحر ر اإلنسان من الخوف والحاجة يعني  األمن
، 2196، أكتوبر الحسنيالعيش وهو آمن على حياته وممتلكاته، يمارس كل  حقوقه في أمن وأمان )

  (.961ص
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وبضعفها المجتمع يقوى فبقوتها  ال تي تضمن استقراره وتطو ره، المجتمع،بناء ى في األولاللبنة  هي األسرة
 ، فتطو ر المجتمع يعني وجود أسرة سليمة متماسكة.يضعف

ي تلعب دورا أساسي ا في كما أن ها تعد  من أقوى المؤسسات االجتماعي ة المسؤولة عن الت نشئة االجتماعي ة، وال ت
 تكوين شخصية الفرد وتوجيه سلوكه.

، مم ا يجعل يعني إشباع حاجات الفرد المعنوي ة والمادي ة، وشعوره بالثقة واالطمئنان واالستقرار األسري األمن
  والعكس صحيح.، المجتمع مجتمعا مزدهرا متطوِ را

 اإلطار النظري للبحث: 

 ، والمصطلحات ذات الصلة بههميةجتماعّية: المفهوم، األفي الدِّراسات ال األسري األمن

 :األسري األمن.مفهوم 1

يعد  تحديد المفاهيم من أفضل الطرق ال تي تساعد على فهم أفضل للفرضيات والنظريات، واالبتعاد  
 ما هو    إال  لبناء األسريألمن عن الت أويل الخاطئ، لذلك فالهدف األسمى من وضع تحديد مفهومي ل
 تصو ر دقيق يقوم على نظرة واضحة منهجية ال تشوبها الخواطر الميتافيزيقية.

من المصطلحات المرك بة، حيث يتداخل في تكوينه مصطلحان مصطلح  األسري األمنيعد  مصطلح  
عطاء انطالقا          من إ األسري دة لألمنتناول المفاهيم المتعد ِ نسولهذا فإن نا (، األسرة(، ومصطلح )األمن)

 .األسري األمنتعريفا جامعا لمصطلح مفهوم لألمن وآخر لألسرة، لنعطي في األخير 

 : األمن.مفهوم 1.1

( في أغلب القواميس العربي ة من معنى طمأنينة الن فس وزوال القلق والتحر ر     من األمنتأتي كلمة ) 
لعديد من اآليات القرآنية، والسكينة، وهي معاٍن نجدها شائعة في ا (66، ص2111، نيحالجالخوف )
قريش، آ سورة ﴾ )فٍ وْ خَ  نْ م مِ هُ نَـ مَ َءاوٍع وَ جُ  نْ م مِ هُ مَ عَ طْ ي أَ ذِ الَّ  يتِ بَ هذا الْ  بَّ وا رَ دُ عبُ يَ لْ تعالى: ﴿فَـ يقول الله 

  .ضد  الخوف والقلق األمن، ف(3/4
ديد، وقدرة الد ول بأن ه الس عي لتحقيق التحر ر من الت ه األمن Barry Buzanيعرِ ف " بوزان باري"  

والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد  قوى الت غيير ال تي تعتبرها 
راسات السياسي ة، معادية)  ية في العالقات الد ولي ة.األمنالت هديدات  ،21/16/2191الموسوعة الجزائري ة للدِ 

https ://www.politics-dz.com) ،فاع األمريكي السابق "روبرت وهذا ما ذهب إلي ه وزير الدِ 
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التطو ر والتنمية، سواء    في ذلك الجوانب  يعني األمن( ال ذي يرى أن  األمنمكنمار"في كتابه )جوهر 
الحقيقي للد ولة ينبع من معرفتها  األمناالقتصادي ة أو االجتماعي ة أو السياسي ة في ظلِ  حماية مضمونة...إن  

د مختلف قدراتها ومواجهتها، إلعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقي ة العميقة للمصادر،  ال تي تهدِ 
 األمنإلى  الحاجةف (،992ص ،2194،إدريسفي كاف ة المجاالت في الحاضر أو المستقبل. )نقال عن نور 

، ساد وانعدام اإلبداعانتشار الفإلى   يؤدِ ي  األمنوزوال ، وازدهار الشعوب الستمرار الحياةضرورة ملِ حة 
 وآمال الشعوب.ا يقود إلى انهيار المجتمعات مم  ، ويدعو إلى الهجرة والتشر د

، والمجتمع على أن يحيوا األسرةاطمئنان الفرد، و »هو  األمنبأن  بسام خضر الشطي""ويرى الباحث  
نيا، وال يخافون على أموالهم ودينهم، ونسلهم من التعد ِ  )نقال عن «ي عليها دون وجه حق ٍ حياة طبيعي ة في الد 

  (.969، ص2196الحسني، أكتوبر 

قوت يومه  ـده عنـدهسـربه معـافى فـي جن أصـبح مـنكم آمنـا فـي سِ مَـ »: معليـه وسـل   اللهيقول الرسول صلى 
 (.2346، )سنن الترمذي« بحذافيرها نيايزت له الد  ا حِ مفكأن  

الشعور بالطمأنينة ال ذي يتحق ق من خالل رعاية الفرد »هو  األمنفي حين يؤكِ د بعض الباحثين بأن   
والجماعة، ووقايتهما من الخروج عن قواعد الضبط االجتماعي ة من خالل ممارسة الدور الوقائي، والقمعي، 

 األمنمفهوم ف(، 969، ص2196)نقال عن الحسني، أكتوبر  «والعالجي الكفيل بتحقيق هذه المشاعر
من حماية اإلنسان أساسا      تي تنطلق ال   اإلنساني ة،ى وهي الدائرة األولائر: الدائرة يتداخل بين ثالث دو 

منها  ةمسواء المتقد ِ  اإلنساني ةوهذا ينطبق على المجتمعات  ،ودينه ولونه جنسهالنظر عن  بغض ِ  إنسانابصفته 
ذي يأتي في ال   ،الفردي األمنوم يغاير هذا المفه الي فإن  وبالت   ،رن والتحض  التمد   تعيش دون خط ِ  ال تيأو تلك 

 االجتماعي. األمنسياق 

 األفرادتي ينتمي إليها بحماية الدولة ال   ذي يتعلق  وال   ،الوطني )القومي( األمندائرة ، هي الدائرة الثانية
 هاجهتوا للدفاع عنها إذا ما واعلى رعايا الدولة أن يهب  ، لذلك وجب والجماعات، ويحظون بحمايتها ورعايتها

 سيادتها. د كيانها السياسي أو تمس  تهد ِ  أخطار

من              هأن   أساسذي يمكن النظر إليه على وال   ،االجتماعي األمنب تي تتعلق  ال   فهيا الدائرة الثالثة أم   
 األمن، ويرتكز األسرةذي تساهم في تحقيقه مؤسسات المجتمع بدءا  من ال   ،الوطني األمننات مكو ِ 

تي يؤمن بها المجتمع، وعوامل االستقرار القائمة على التفاهم اعي على منظومة العادات والتقاليد ال  االجتم
ة في خدمة الجماعة أبيعبير عن المشاركة االيجوالرغبة في الت   ،والشعور باالنتماء ،وروح المواطنة ،والمعايشة
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)                      ن جهة أخرىوالحصول على الرضا والقبول من الجماعة م ،لتحقيق الذات من جهة
www.Policemec.gov.bh).  

 : األسرة.مفهوم 1.1

أساسية ممي زة لها عن سائر المؤسسات ى لما لها من خصائص األولة المؤسسة التربوي   األسرةد  عت 
ما من »االجتماعي ة األخرى، فهي جوهر الت كوين العقائدي عند الطفل لقول الرسول صلى الله عليه وسل م: 

،                ص 4)صحيح البخاري، ج «سانهرانه أو يمج ِ دانه أو ينص ِ فأبواه يهو ِ  ،يولد على الفطرة مولود إال  
9112.) 

 أو        واألب وواحد ن عادة من األم ِ ة صغيرة تتكو  جماعة اجتماعي   ها بأن   األسرة" بوجاردس"يعرِ ف  
 قاسمون المسؤولية ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقةويت أكثر من األبناء، يتبادلون الحب  

 Nuclearالنووية  األسرةإلى نوعين: نووية وممتد ة، ف األسرة. وتصنف  (22حسن، ص) ةاجتماعي  
Family   دهما غير المتزوِ جين ال ذين يقيمون في مسكن أوال  الجماعة المكو نة من الز وج والز وجة و »هي تلك

تتكو ن من »فهي ال تي   Extended Familyالممتد ة  األسرة(، أم ا 211، ص9199)رشوان،  «واحد
دهما الصغار، كما تضم  المتزوِ جين منهم وصغارهم، وتقيم غالبا في منزل واحد              أوال  الز وج والز وجة و 
 (.941، ص9192)بدوي،  «أو منازل متجاورة

 تي تهدف إلى المحافظةال   ىاألولة حدة االجتماعي  الو » هاعلى أن   األسرة "أحمد زكي بدويويعرِ ف " 
 تيالعقل الجمعي والقواعد ال   تي يرتضيهاال   وع اإلنساني، وتقوم على المقتضياتعلى الن  

 .رها المجتمعات المختلفةتقر ِ 

(، إن ها 922، ص9192)بدوي،  «لذلك كان أساسا لجميع الُنظم نواة المجتمع األسرةويعتبر نظام  
ل ال ذي يحقِ ق فيه الفرد استقراره وتماسكه مع باقي أفراد أسرته، ويتِ م ذلك عن طريق الت فاعل المجاذلك 
المبني على المحب ة والمود ة وإشباع الحاجات األساسي ة والثانوية، حيث أن ه  األسرةبين الز وجين وأفراد  أبياإليج

ومدى مشاركة أفراد  األسرةخاذ القرارات في قد تختلف طبيعة هذا الت فاعل من أسرة ألخرى حسب طبيعة ات ِ 
 (.9/2، ص ص2119في ذلك )نقال عن الجهني،  األسرة

يرجع إلى أن  كل  باحث كان ، األسرةمن خالل دراستنا لهذه الت عاريف، نالحظ أن  تعد د اآلراء حول مفهوم 
ق               في مجملها على أن  هناك ، إال  أن  جل  تلك الت عريفات لألسرة تكاد تتف ِ ينظر إليه من زاوية معي نة

 مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الجماعة االجتماعي ة ليطلق عليها مفهوم أسرة، نذكر أهم ها:
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  واجرابطة الز  وجود. 
 نها من تمييزها عن الجماعات األخرى.تمك ِ  األسرة توفر عالقات بين أفراد 
 رام آراء بعضهم البعض.بين أفرادها، واحت أبيالت واصل اإليج 

 األمنبكلِ  معانيه وأبعاده، وتوفير  األمنتوفير »من منظور اجتماعي يعني  األسري األمنإن  مفهوم    
دها، وأن يشعر أفراد  األسرةيعني: حماية  من أيِ  اعتداء على حياة أفرادها وممتلكاتها من أيِ  أخطار تهدِ 

نة في المجتمع، ويمارسون كل  حقوقهم السياسي ة واالقتصادي ة، في باالطمئنان، فيكون لهم دور ومكا األسرة
  (.919، ص2196)الحسني، أكتوبر  «، أو أحد أفرادهااألسرةأمن وأمان، وال يشعرون بأيِ  تهديد لكيان 

للفرد، والترابط طمئنان الن فسي واال ،األسري االستقرارمنها  األسري األمنهذا وقد جاءت مترادفات لمصطلح 
 .  األسري

 األسري األمن أهمية.1

 بالغة نحاول أن نوجزها كاآلتي: أهمية األسريلألمن  

  (.914، ص2196وسيادة التماسك بين أفرادها )الحسني، أكتوبر  األسرةالمحافظة على كيان 
  ،بيئة يسودها السالم واألمان. يزدهران في واإلبداع فاإلنتاجتطو ر المجتمع 
   من أهمِ  الحاجات  األمنالحاجة إلى  وتعد  االجتماعي،  األمنة أساسي ة لتحقيق قاعد األسري األمنيعد

 ارتباطـا وثيقــا بغريــزة، وترتبط هذه الحاجة االجتماعي ة
 .المحافظة على البقاء

 اإلطار الّتطبيقي للبحث:

 وآليات تحقيقه في الحياة الجتماعّية األسري األمن: ركائز أولا 

، الحرفش .سعيد) «األسرةضرورة اجتماعي ة، ومسؤولية مشتركة بين جميع أفراد » ياألسر  األمن د  يع  
(، لذلك فتحقيقه في الحياة االجتماعي ة مرهون بوجود جملة من الركائز، نحاول أن نوجزها 22، ص2191

 في النقاط اآلتية: 

  األسرةرئاسة: 

لمتمثِ ل في الز وج؛ ثم  إن  رئاسة الز وج ا األسرةفي المجتمع اإلسالمي إلى ربِ   األسرةُتسند رئاسة  
لألسرة في اإلسالم ال تنطوي على انتقاص من شخصية المرأة، بل تظل  المرأة المسلمة محتفظة باسمها واسم 
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أسرتها وبكامل حقوقها المدنية، وبأهليتها في تحم ل االلتزامات وإجراء مختلف العقود )نقال        عن 
 (.919، ص2196الحسني، أكتوبر 

  :التوافق والنسجام بين الّزوجين 

 البد  من تحق ق شرطين أساسيين هما: الثقة، واإلحساس باألمان.التوافق بين الز وجين لكي يتحق ق  

 ثم  إن  استمرار التفاهم وتوط د عالقة االنسجام بين الز وجين مرهون بتوفر جملة من المعايير، هي:

  ذي يعد  مفتاحا مهِ ما للتفاهم وركنا أساسي ا من أركان استمرار الحياة الز وجية، بين الزوجين، ال   بيااإليجالحوار
 وبدونه يفقد الز واج قيمته.

 .االحترام؛ هو سر  من أسرار الس عادة الز وجية وديمومتها 
 غي الواقعي ة؛ بأن نكون على علم ودراية أن ه ال يوجد أسرة تخلو من المشكالت  و سوء التفاهم، وإن ما ينب

 التكي ف مع المشكالت واألزمات الطارئة ومحاولة إيجاد حلول لها.
  األسرةالّتعاون والتعاطف بين أفراد: 

إلرساء معالم الت عاون وروح العمل الجماعي، من خالل اشتراك جميع  الموقع المثالي األسرةتعد   
 (.62)العزبي، ص األسرةأفرادها في مسؤوليات 

مؤشِ ر على  وجود التماسك والتعاطف بين أفرادها، وهذه العواطف  األسرةفراد إن  وجود الت عاون بين أ 
ة تؤدِ ي بدورها إلى خلق جوٍ  من اإلخاء والمود ة، والتماسك بين أفراد العائلة، وتنتقل منها بالت الي إلى أبياإليج

لمجتمع على نطاق عام على تحقيق التماسك والترابط االجتماعي بين أبناء ا أفراد المجتمع؛ مم ا يساعد
 (.921/929، ص ص9192)العبد، 

  :التكّيف مع البيئة الجتماعّية 

إن  التكي ف االجتماعي هو تلك العمليات، ال تي من خاللها تصبح العالقات بين األفراد،   
فيها والجماعات، وعناصر الثقافة، قد أُرسيت على أسس متبادلة مرضية، من خالل عملية التالؤم، ال تي نجد 

مع البيئة االجتماعي ة ومتغيِ راتها  األسرة( من خالل تكي ف أفراد 12الكائن العضوي يالئم نفسه لبيئته )العزبي، ص
 السياسي ة واالجتماعي ة واالقتصادي ة، وتكي ف الز وجين فيما بينهما، وتكي ف األبناء فيما بينهم. 
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عام ة، وبين الوالدين خاص ة، ومسؤولية وسائل  األسرةد مسؤولية مشتركة بين أفرا األسري األمنمسؤولية »فـ  
توعوي، ومن خالل البعد عن بثِ  البرامج ال تي تزيِ ن الشر   أبياالتِ صال الجماهيري من خالل قيامها بدور إيج

 (.912، ص9192)الهابط،  «وتزرع بذوره بين بعض أفراد المجتمع

شئة االجتماعي ة، حيث تعمل على غرس مبادئ التربية المرتكز األساسي في عملية التن األسرةوتعد   
السليمة، ويلعب الوالدان دورا  بارزا  في توعية أبنائهم وتنمية أفكارهم وتربيتهم منذ الصغر تربية صحيحة، 

ين اإلسالمي.  مستمد ة قيمها من الدِ 

 الستقرار السياسي والجتماعي والقتصادي : 

درة النظام السياسي في المحافظة على المجتمع وسيادة الدولة، مع مدى ق»يعني االستقرار السياسي  
)مجيد،  «وجود شرعية لهذا النظام السياسي وتقب ل أفراد المجتمع للنظام وخضوعهم له طواعية وليس قسرا

بينهم، نتيجة سيادة مبدأ العدل،  األمن(، من خالل إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم، فيسود 922، ص2113
تقرار االجتماعي فيعني خلوِ  المجتمع من السلوكات االنحرافية واإلجرامية، في حين يكون االستقرار أم ا االس

االقتصادي مرادفا للرفاهية من خالل توفر الخدمات العام ة، ومختلف الحاجيات األساسي ة في األسواق 
 المحلي ة.  

 والحتياجات الضروريّة لألسرة الخدمات العاّمةأمين ت: 

 لهذا المجتمع ءهانتماعز ِز يشعر بمسؤولية المجتمع حوله بما يأمين الخدمات العام ة يجعل الفرد إن  ت 
 وشعوره بهويته.

إن ه من »، يقول "الشهري": مه اإلنسان وتساعده على التعل  توج ِ ومن هذه الخدمات المؤسسات التربوي ة، ال تي 
قصوى من الت عليم من خالل أساليبه ووسائله التربوي ة، ال تي في المجتمع إال  باالستفادة ال األمنالص عب تحقيق 

 (.41، ص2116)بن علي الشهري،  «تسهم في وقاية المجتمع بشكل عام

على تلبية مختلف                األسرةقدرة أم ا تأمين االحتياجات الضروري ة لألسرة فالمقصود بها  
أوى...، ال تي ال تستقيم حياة الفرد إال  بتوفر ها )الحسني، احتياجاتها األساسي ة من مأكل ومشرب وملبس وم

 (.911، ص2196أكتوبر 

  والجتماعي: األسريالّضبط 
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مقوِ مات التماسك، »بفعل ما توفر ه           من  األسريا في عملية الض بط أبيدورا إيج األسرةتلعب  
، 2196)نقال عن الحسني، أكتوبر  «العاطفي...والتوازن والت فاعل االجتماعي الرشيد، واإلشباع المادِ ي و 

 (.994ص

األساس الفع ال للنظام االجتماعي، والعنصر ال ذي يهيئ ويخلق العناصر »في حين يعد  الض بط االجتماعي 
الضروري ة الالزمة لالستقرار وتحقيق التماسك االجتماعي، ومن ثم  فالض بط ضرورة حتمية اجتماعي ة وقيم 

)السيف،  «د ومثل اجتماعي ة تؤدِ ي دورا هام ا وفع اال في إحداث الرقابة على المجتمعاتأخالقي ة وقواع
 (.92هـ، ص9441-9431السياري، 

 األسري األمنثانيا: عوامل تهديد 

هو تحقيق طمأنينة الفرد واستقراره داخل أسرته، بل مؤشِ را على ازدهار  األسري األمنإن  القصد من  
لك فالحفاظ عليه مرهون بتالفي جملة من العوامل المؤث ِرة على استتبابه، من هذه العوامل المجتمع وتقد مه، لذ

 نذكر:

  وهي كثيرة نذكر بعضها على سبيل الت مثيل ال الحصر: سوء التفاهم بين اآلباء في ةاألسريالمشكالت :
 تربية األبناء، الطالق، الخيانة الز وجية، الفقر...

 2196واستقرارهم )نقال عن الحسني، أكتوبر  األسرةلبا على تماسك أفراد : ال تي تؤث ِر سالبطالة            ،
 (. 912/914/912ص ص ص

  ّمن وعي ديني باألحرى أو   يني،من نقص الوعي الد ِ  يعاني األزواج فأغلب: ة عند األزواجينيّ ة الدِّ األمي
سبة للزوجات، بالن ِ واألمر نفسه أمرنا الله بالمعروف كما  مهاتزوج ونال يعاشر من األزواج ف، فالعديد مزي  

 .وجة واألبناءوج والز  من الز   فالغالبية ليسوا على وعي بحقوق كل ٍ 
 م هأن   األبناء، واألصل ايحتذي بهال تي م القدوة هفاألصل أن  : غياب الوعي التربوي لدى اآلباء واألمهات

بالرقابة وحسن  هميتابعونو في أبنائهم،  األخالقيحرصون على غرس العقيدة الصحيحة والقيم العليا ومكارم 
،   ةوثقافة الحرية والديمقراطية من خالل الممارسات اليومي  ، ل اآلخرقيم الحوار وتقب  فيهم  نيغرسو ، فالتوجيه

 وما بعدها(. 21)السمالوطي، ص طرق قويمة يرضى عنها الله ورسولهكل  ذلك وفق 
  نتيجة ت بين أفراد بعض األسر تتسِ م بالطابع الرسميحيث أصبحت العالقا :األسريضعف الّضبط ،

 .خلل في الت واصل بين الوالدين واألبناء وجود
  األسرةوالقدوة السيِ ئة ألحد أفراد  :في تربية النشء األسرةتقصير. 



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
373 

 ة، ال تي ال تي ال تحقِ ق الحد  األدنى من سدِ  احتياجات اإلنسان الضروري   :الّظروف القتصاديّة غير المستقّرة
)البقمي، ص ص  تدفع إلى التعص ب، وتجعل الن فوس مي الة إلى رفض اآلخرين، وسلوك مسلك المنحرفين

 .األسرةمم ا يؤدِ ي إلى الصِ راع داخل  (،99/92
 :ين اإلسالمي  الدعاية اإلعالمية المغرضة لبعض المنظمات وال تي تدعو إلى سلوكات ال وجود لها في الدِ 

ة حري   ،على األبناء  رفع وصاية اآلباء ،اإلجهاض للفتيات إباحة حق  ، واجالجنس خارج الز  ة ممارسة حري  )
 (.21/29...( )السمالوطي، ص صمن الذكور واإلناث استخدام الجسد لكل ٍ 

 ال ذي يؤدِ ي إلى االضطراب في ارتباط أقسام الت نظيم الناتج عن عدم                أو التفّكك الجتماعي :
، أو االجتماعي مع المستجدات الدائرة في المحيط االجتماعي، األسريء التكي ف الفردي، أو عن سو 

 (.96، ص2112بسبب ضعف المعايير والقيم االجتماعي ة في ضبطها لسلوك األفراد )العمر، 
 ين اإلسالم :العولمة  ي.وتأثيرها في سلوك األبناء واالنبهار بثقافات غربية ال تتواءم مع مبادئ الدِ 

 األسريثالثا: بعض الحلول المقترحة للحدِّ من العوامل المهدِّدة لألمن 

 ة قادرة على استخراج طاقات اإلبداع لدى بناء مؤسسات علمي  سليمة، تهدف إلى  سالميةإسر بناء أ
 .المسلمين
 سسة والمؤ  األسرةمجتمع إعالء شأن  ؛ايمانيا مادي  في بناء مجتمع قوِ ي إ األخذ بالمنهج اإلسالمي

مجتمع ، المجتمعفئات  ة من جانب كل ِ أبيااليجو الة ة، وإعالء شأن العلم والعلماء، مجتمع المشاركة الفع  يني  الد ِ 
ة إلى أرفع مكانة في إطار قيم العفة والطهارة والتقوى وأحكام شريعة الله، مجتمع مشاركة أإعالء شأن المر 

من      مزيد الهادف لل ،اءالبن  و المتوازن  أبيااليجالن قد ع المجتمع المدني في اختيار الحاكم والحكومة، مجتم
 .مالتقد  
  ه إليها اإلسالمتي نب  ال   ،من اآلفات خالٍ مزدهر تطبيق منهج الله في بناء اقتصاد. 
  ِ ر وعلومه الحديثة،             وقادر على استيعاب تقنيات العص ،يمانباإلمسل ح ي ورع بناء إنسان تق

ة للمجتمعات المسلمة، ة والمادي  ة والعقلي  هضة الروحي  لوجيات جديدة قادرة على استعادة الن  واستنبات تكنو 
إلى النور في مجال العقيدة  ذين نقلوا العالم من الظلماتال   ،واستعادة أمجاد أجدادنا من السلف الصالح
 (. 29/39/32)السمالوطي، ص ص ص والفكر والعلم والسلوك واألخالق واالقتصاد...

  لمن يحتاج لها من األسر، هدفها تكوين أسر مطمئنة آمنة، من خالل  األسريإنشاء مراكز لإلرشاد
 تدريبها على التعايش بعفوية )التسامح، الحوار، التواصل العائلي...(. 

 الخاتمة:
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راسة من نتائج نذكر:          ومم ا توص لت إليه الدِ 

، وشعوره باالستقرار واالطمئنان، مم ا يجعل المجتمع األسرةفي للفرد  األمنتوفير  األسري األمنيُقصد ب -
 والعكس صحيح.، مزدهرا متطوِ را

، بل يعد  أحد األسرةخاصة؛ كونه يساهم مساهمة مباشرة في الحفاظ على كيان  أهمية األسريلألمن  -
  أسباب تماسك وترابط أفرادها.

ة، التفك ك األسريير من المعوِ قات على رأسها المشكالت في وقتنا الراهن الكث األسري األمنيُعيق تحقيق  -
 االجتماعي...

 االجتماعي يؤث ِر ويتأث ر به.    األمنمرتبط ب األسري األمنإن   -

 التوصيات:

راسة نوصي باآلتي:   في ضوء نتائج الدِ 

ع أحكامه، ومحاسبة ت ِبا اعلى تقوى الله، و  بناء بناء أسر وفق مرجعيات إسالمية، من خالل  تربية األ -9
 ...اا واجتماعي  ا ونفسي  تسهم في تشكيل شخصيته روحي  وهي معارف الن فس والتقي د بمكارم األخالق، 

 واالستقرار. األمن، قصد استتباب األسرةالد عوة إلى لغة الحوار بين أفراد  -2
 . األسرةضرورة بناء منظومة متكاملة لجميع قضايا  -3

 المراجع

 مكتبة لبنان.  .. بيروت2. طمعجم مصطلحات العلوم الجتماعّية(. 9192) .بدوي، أحمد زكي
بحث مقد م للمؤتمر الوطني  الفكري بوزارة الّتربية والّتعليم". األمن"نحو بناء مشروع تعزيز البقمي، سعود بن سعد محم د. 

 لألمن الفكري )المفاهيم والتحدي ات(.  األول

 :رسالة ماجستير. جامعة نايف العربي ة. ي"األمندور المدارس الثانوية في نشر الوعي "(. 2116نايف )  بن علي الشهري،
 الرياض. 

 . الرياض. السعودية.ي والوقاية من الجريمةاألمناإلعالم (. 2111) .الجحني، علي بن فايز
دراك الّزوجين (. "عدم الستقرار في المجتمع السعودي وعالقته بإ2119) .الجهني، سميرة بنت سالم بن عي اد

 السعودية. :رسالة ماجستير. جامعة أم  القرى. ة )دراسة مقارنة("األسريللمسؤوليات 
 . منشورات ذات السالسل. الكويت.2. طمقدِّمة الخدمة الجتماعّيةحسن، محمود. 

 مع  المفاهيم، المقوِ مات، المعوِ قات، األسري األمن(. "2196)أكتوبر  .الحسني، عزيز أحمد صالح ناصر
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 .912-168 (.92)92 مجّلد .مجّلة األندلسدراسة ميدانية في مدينة صنعاء". 
في علم   دور المتغيِّّرات الجتماعّية في الطبِّّ واألمراض)دراسة(. 9199) .رشوان، حسين عبد الحميد أحمد

 .. اإلسكندرية. المكتب الجامعي الحديث2طالجتماع الطبي(. 
جامعة نايف العربي ة للعلوم  .. الرياضمفاهيم أمنية(. 2191) .لد بن عبد العزيزالحرفش، خا ،سعيد، محمود شاكر

 ية. األمن
مقرر لجنة الندوات برابطة الجامعات  في اإلسالم التحديّات وأساليب المواجهة". األسرة"أمن السمالوطي، نبيل. 

   اإلسالمية.

ورقة عمل مقد مة  "."الّضبط الجتماعيه(. 9441 -9431) .السياري، خلود بنت سليمان ،السيف، أشواق بنت فهد
 في مقر ر الت ربية والمجتمع. المملكة العربي ة السعودية.

 دار الت عاون. .. القاهرةعلم الجتماع الّتطبيقي وتنمية المجتمع العربي(. 9192) .العبد، صالح
 .كلية اآلداب. جامعة بنها.علم الجتماع العائليالعزبي، زينب إبراهيم. 

 .. عم ان. دار الشروقالتفّكك الجتماعي(. 2112) .العمر، معن خليل
في جدلية  م )قراءة1002الّتنمية السياسّية والستقرار السياسي في العراق بعد العام  .مجيد، مصطفى فاروق

 العالقة(.
 .     ثب العربي الحدي. القاهرة. المكت2.طكيفية كتابة األبحاث واإلعداد للمحاضرات(. 2111) .محيى محم د ،مسعد

راسات السياسي ة في العالقات  ية األمن"الّتهديدات  (.21/16/2191واإلستراتيجية. ) الموسوعة الجزائري ة للدِ 
 https ://www.politics-dz.com. تم  االسترجاع من موقع  الّدولّية"

 .992(. 3) .مجّلة دراسات تربويةتمع". (. "الت ربية الشغوفة أمن لألسرة والمج2194)فبراير  .نور إدريس، محم د
 اإلسكندرية.المكتب الجامعي الحديث.  .2. طالتكّيف والصحة الّنفسّية(. 9192) .الهابط، محم د السيِ د
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 الجزائري األسرةفي قانون  األسري األمنمقومات 

 د. لينده بومحراث صعة  سعاد ق د.

 الجزائر / كلية الشريعة والقتصاد بجامعة األمير عبد القادر قسنطينة

 الملخص: 

اهتماما كبيرا باعتبارهاالخلية  األسرةة عامة والتشريع الجزائري خاصة باألسرياهتمت التشريعات  
اآلخر سلبا أو إيجابا، والعالقة  األساسية في المجتمع، إذ بصالحها يصلح وبفسادها يفسد، فكالهما يؤثر في

التي تربطهما هي عالقة تأثير وتأثر؛ لذلك حاولت هذه التشريعات جاهدة أن تحقق بأحكامها السكينة 
لزواج أو في عن األفرادها في كل مراحل تشكلها، سواء في المرحلة السابقة  األمنوالطمأنينة واالستقرار و 

د، وحتى بعد وفاة أحد الطرفين أو كالهما، وإن من أهم األهداف وال  األمرحلة انعقاده أو في مرحلة إنجاب 
 األسرةالتي تضمنها قانون  األسري األمنالتي تصبو إلى تحقيقها هذه الورقة البحثية هو معرفة مقومات 

 م.6005مايو  04المؤرخ في  01-05الجزائري بالنظر إلى األحكام التي أوردها في القانون رقم 

 األمنه الورقة البحثية بلوغ أهدافها من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: ما معنى وقدحاولت هذ 
سواء  األسرةالتي أوردها المشرع الجزائري في قانون  األسري األمنوما هي خصائصه؟ ماهي مقومات  األسري

 في مرحلة ما قبل الزواج أو عند انعقاده أو بعد ذلك؟ 

على  األسرةأن المشرع الجزائري حرص في قانون  ،نتائج مهمة منهاإلى  وفي نهاية هذه الورقة توصلنا 
التي يتطلبها قيام أسرة متوازنة وفعالة، لها دور في تطوير المجتمع، سواء في  األسري األمنتوفير أهم مقومات 

بكل هدوء  مرحلة الخطبة التي جعلها مجرد وعد بالزواج يمكن العدول عنها مما يتيح للطرفين حرية االختيار
وروية ودون تخوف من االرتباط قسرا بشخص ال يرتاح له أو تنفر منه نفسه وهي بداية الشعور باألمان 
واالستقرار، كما اشترط ضرورة القيام بفحوصات طبية تثبت خلو الطرفين من العيوب واألمراض التي تؤثر على 

منع الزواج القائم على اإلكراه وأوجب توثيق الزواج العالقة الزوجية قبل إبرام العقد، أو في مرحلة انعقاده إذ 
حتى تحفظ حقوق كل األطراف مما يساهم في تحقيق التوازن بينهم، أو بعد انعقاده إذ جعل القوامة للرجل 

وتوفير مسكن يأويهم وما إلى ذلك من األحكام التي ركزت على  األسرةوأوجب عليه ضرورة اإلنفاق على أفراد 
 لعام من بناء أسرة.تحقيق المقصد ا
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 الجزائري. األسرة، قانون األسري األمنمقومات، الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:

عماد المجتمع والخلية األساسية به، وبصالحها يصلح المجتمع ويزدهر، وبفسادها  األسرةتعتبر  
بناء أسرة إلى غاية يفسد؛ لذلك أحاطها المولى عز وجل بعناية كبيرة منذ تكوينها عن طريق مؤسسة الزواج و 

د، وجعل بينهم مودة ورحمة وطمأنينة تتيح الجو المالئم لبناء أسرة آمنة مطمئنة، يعرف األوال  تكون ثمرته وهم 
فيها كل فرد ما له وما عليه، ويبدل ما في وسعه ليسهم في تحقيق السعادة لها، وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ 

كم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات قال: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفس
واالستقرار لألسرة  األمنة أيما حرص على تحقيق األسري(،كما حرصت التشريعات 69لقوم يتفكرون" )الروم 

لترابط ة لألطفال، عن طريق التكافل واأبيبقواعدها التي حاولت توفير البيئة المالئمة لتنشئة والدية سليمة وإيج
 بين أفرادها وحسن المعاشرة وحسن الخلق ونبد اآلفات االجتماعية.

وخصائصه؟ ماهي مقومات  األسري األمنمعنى هذا ما جعلنا نتساءل في هذه الورقة البحثية عن: 
سواء في مرحلة ما قبل الزواج أو عند انعقاده أو  األسرةالتي أوردها المشرع الجزائري في قانون  األسري األمن

 بعد ذلك؟

 األسري األمنوقد انتهجنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي قصد الوقوف على أهم مقومات 
 الجزائري، إن في مرحلة الخطبة أو عند إبرام عقد الزواج أو بعد ذلك. األسرةفي قانون 

 وتهدف الدراسة إلى اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل المحاور اآلتية: 

 : تحديد مفاهيم الدراسةولاألالمبحث 

 : تعريف المقوماتاألولالمطلب 

 األسري األمنالمطلب الثاني: تعريف 

 الجزائري األسرةالمطلب الثالث: تعريف قانون 

 في المرحلة السابقة على الزواج  األسري األمنالمبحث الثاني: مقومات 

 : الخطبة وعد بالزواج غير ملزماألولالمطلب 

 رورة إجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواجالمطلب الثاني: ض
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 في مرحلة إبرام عقد الزواج األسري األمنالمبحث الثالث: مقومات 

 : شرط األهلية القانونية إلبرام عقد الزواجاألولالمطلب 

 المطلب الثاني: اعتبار رضا الزوجين الركن الوحيد إلبرام عقد الزواج

 لزواجالمطلب الثالث: ضرورة توثيق عقد ا

 بعد إبرام عقد الزواج األسري األمنالمبحث الرابع: مقومات 

 من واجبات الزوج األسرة: اإلنفاق على األولالمطلب 

 المطلب الثاني: الحقوق الزوجية

 المطلب الثالث: تقييد تعدد الزوجات بالقدرة على اإلنفاق

 األسريتقرار المطلب الرابع: إجراء الصلح والتحكيم قبل الطالق حفاظا على االس

 

 

 

 

 : تحديد مفاهيم الدراسة.األولالمبحث 

، وأخيرا قانون األسري األمنسنحاول ها هنا الوقوف على مفاهيم الدراسة بدء بلفظ المقومات، ف 
 الجزائري. األسرة

 : تعريف مصطلح المقوماتاألولالمطلب 

 : تعريف المقومات لغةاألولالفرع 
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كل  ما يتأل ف أو يترك ب منه جسم أو جهاز أو :مات )لغير العاقل(ُمقوِ م ]مفرد[: ج مقوِ مون ومقو ِ 
المقوِ مات  -مشروع من عناصر أساسي ة تسهم في قيامه ووجوده وفاعلي ته "ُمَقوِ مات الحياة/ الجمال

 .(63)العمراني ة"

 الفرع الثاني: تعريف المقومات اصطالحا

وأمنها واستمراريتها، وعدم تعرضها  األسرةستقرار تلك العناصر المادية والمعنوية التي تحافظ على ا 
، سواء في مرحلة ما قبل األسرةألي خطر داخلي أو خارجي، والتي يمكن استخراجها واستنتاجها من قانون 

 الزواج أو بعده.

 األسري األمنالمطلب الثاني: تعريف 

 األمن: تعريف األولالفرع 

ة من األمن. و األمنمن يأمن أمنا. والمأمن: موضع : ضد الخوف، والفعل منه: أاألمنأمن: لغة:  .1
 .(64)، اسم موضوع من أمنتاألمن

حسب الزاوية التي ينظر منها إلى هذا اللفظ، فمنهم من عرفه ب:  األمناختلفت تعريفات اصطالحا: .6
على  األسرة، ومنهم من عرفه بأنه: "اطمئنان اإلنسان و (65)": عدم توقع مكروه في الزمان اآلتياألمن"

 األمنحياتهما وأموالهما من أي انتهاك، وأن ينال اإلنسان ويمارس كل حقوقه في أمن وأمان، لذا ف
بكل بساطة: هو التحرر من الخوف أو الحاجة،  األمنيدل على الشمول لجميع مناحي الحياة". "و 

بمعنى التحرر من الخوف أيا كان نوعه ومصدره، وكذا التحرر من الحاجة أيا كان نوعها 

                                                           
، الناشر: عالم الكتب، 9معجم اللغة العربية المعاصرة، ط: هـ( بمساعدة فريق عمل، 9424أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: –(63)

 .9911، ص 3م، ج:  2119 -هـ  9421

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، كتاب العين، تحقيق: مهديالمخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار –(64)
 .399، ص 9ومكتبة الهالل، ج: 

، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 9بن علي الزين الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ط:  علي بن محمد–(65)
 . 31م، ص 9193-هـ 9413لبنان، –العلمية، بيروت 
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رب هذا  افليعبدو " قوله تعالى:من وفي التصور اإلسالمي لألمن ثبت أنه اليوجد أدق ، (66)صدرها"وم
 . (67)"(4( الذي أطعمهم من جوعوآمنهم من خوف)3البيت ) 

عني البعد ي األمنإال أن معظم التعريفات تشترك في كون  األمنرغم وجود االختالف حول مصطلح 
، والشعور باالستقرار والطمأنينة في الحال والمآل.عن الخوف والحاجة والتحرر منهما  

 األسرةالفرع الثاني: تعريف 
)من الرجل: الرهط األدنون( وعشيرته؛ ألنه يتقوى بهم، كما قاله الجوهري. وقال أبو جعفر  األسرةلغة: .1

 .(68)هأبي، بالضم: أقارب الرجل من قبل األسرةالنحاس: 
هي الخلية  األسرةبأنها: " األسرةفي المادة الثانية من قانون  األسرةعرف المشرع الجزائري  اصطالحا: .3

 األسرة، وتعتمد (69)األساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة"
في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ اآلفات 

 .(70)االجتماعية
 (األسري األمنالث:تعريف المفهوم اللقبي )الفرع الث

                                                           
مجلة األندلس للعلوم  المعوقات: مع دراسة ميدانية في مدينة صنعاء،-المقومات-عزيز أحمد صالح ناصر الحسني، األمن األسري المفاهيم–(66)

 .  969م، ص 2196، السنة: أكتوبر 92، المجلد: 92اإلنسانية واالجتماعية، العدد: 

 .4-3سورة قريش: اآليتين –(67)

محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من –(68)
 . 29، ص 91حققين، دار الهداية، ج: الم

رمضان  1المؤرخ في  99_94م، يعدل ويتمم القانون رقم 2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12األمر رقم –(69)
ه  9426محرم  99، الصادرة بتاريخ 42، السنة: 92م المتضمن قانون األسرة، الجريدة الرسمية، العدد: 9194يونيو  1ه الموافق 9414
 م.  2112فبراير  21الموافق 

 م المعدل والمتمم لقانون األسرة.2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12من األمر رقم  3انظر المادة –(70)
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المادية والمعنوية، أي يشمل  األسرةالشامل لجميع جوانب حياة  األمنبأنه: " األسري األمنيعرف  
في جميع الجوانب الحياتية، النفسية، والمعيشية والصحية والثقافية...، وأن تمارس حقوقها في  األسرةأمن 

 .(71)عملية ديناميكية مستمرة" األسرة، فأمن األسرةمنظومة متكاملة ألمن  أمن وأمان، وهذه الجوانب تشكل

من أي اعتداء  األسرةبكل معانيه وأبعاده، وهذا األخير يعني: حماية  األمنهو توفير  األسري األمنف 
كانة على حياة أفرادها وممتلكاتها من أي أخطار تهددها، وأن يشعر أفرادها باالطمئنان، فيكون لهم دور وم

في المجتمع، ويمارسون كل حقوقهم السياسية واالقتصادية... في أمن وأمان، وال يشعرون بأي تهديد لكيان 
  .(72)أو أحد أفرادها األسرة

  األسرةالمطلب الثالث: تعريف قانون 

هو: مجموعة القواعد القانونية والشرعية التي تحكم الروابط العائلية كأحكام الزواج  األسرةقانون 
 الطالق، والنسب، والميراث، والنيابة الشرعية.و 

في الجزائر يحكمها قانون خاص مصدره التشريع  األسرةوالمالحظ أن القواعد المنظمة لقانون 
اإلسالمي، رغم أنه من المفروض أن يكون ضمن القانون المدني؛ وذلك راجع العتبارات تاريخية سياسية 

 ى.األولبالدرجة 

،  99-24م بالقانون رقم:9124جوان1ين لألسرة في ظل الجزائر المستقلة بتاريخ وقد صدر أول تقن     
وقد كانت الجزائر طيلة العشرين سنة السابقة لهذا القانون تنظم األمور المتعلقة بالزواج والطالق وفق األمر رقم 

م كل شؤون م)وقد عدل هذا األمر عدة مرات قبل أن يتوج بقانون ينظ9151فيفري4الصادر في  654-51
م، تجاوبا مع 6005فيفري 65المؤرخ في  06-05م(، وقد تم تعديله باألمر رقم 9124سنة  األسرة

. الزواج و انحالله. 9متغيرات وعوامل وطنية ودولية ملحة. وقد جاءت مواده مقسمة إلى أربعة كتب كاآلتي: 
. التبرعات: 4. الميراث. 3الغائب، الكفالة. . النيابة الشرعية: الوالية، الوصاية، التقديم، الحجر، المفقود و 6

 الوصية، الوقف، الهبة. 

 في المرحلة السابقة على الزواج األسري األمنالمبحث الثاني: مقومات 

                                                           
عاء، المرجع السابق، ص المعوقات: مع دراسة ميدانية في مدينة صن-المقومات-عزيز أحمد صالح ناصر الحسني، األمن األسري المفاهيم–(71)

919  . 

 . 919المرجع نفسه، ص –(72)
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األساسية في المرحلة السابقة على إبرام عقد الزواج في  األسري األمنإن من أهم عناصر ومقومات  
عدا بالزواج غير ملزم يمكن العدول عنه، وإلزامه المقبلين على الزواج الجزائري، جعله الخطبة و  األسرةقانون 

بضرورة إجراء الفحص الطبي الذي يثبت خلوهما من الموانع الصحية التي تحول دون تحقيق المقصد من 
 الزواج، وهذا ما سنعرضه بالتفصيل في هذا المبحث.

 وعد بالزواج غير ملزم(73): الخطبةاألولالمطلب 

المعدل والمتمم  06_05ة من مقدمات الزواج التي عرفها المشرع الجزائري في األمر رقم تعد الخطب
، والحكمة منها هي إتاحة (74)، بأنها وعد بالزواج غير ملزم، ولكل من الطرفين العدول عنهااألسرةلقانون 

ألمان والطمأنينة، الفرصة للطرفين )الخاطب والمخطوبة( للتعرف على بعضهما، بطريقة تتيح لهما الشعور با
وتجعلهما يقدمان على إتمام عقد الزواج في جو من الرضا والقناعة التي تساهم بشكل كبير في إحالل المودة 

د( الذين ينشؤون األوال  ؛ وهذا ينعكس باإليجاب على ثمرة هذا الزواج )األسرةداخل  األمنوالسكينة والرحمة و 
 في جو مفعم بالحب واالحترام.

أحد الطرفين الخاطب أو المخطوبة في مرحلة الخطبة بعدم االرتياح، أو عدم التكافؤ،  وفي حال شعر
بإمكانه التوقف عند هذه المرحلة وعدم إبرام عقد الزواج، وذلك عن طريق ما يسمى شرعا وقانونا بالعدول عن 

انونية للزواج، إذ تعتبر الخطبة، ذلك أن الطبيعة الفقهية والقانونية للخطبة تختلف عن الطبيعة الفقهية والق
ى )الخطبة( وعدا غير ملزم، مما يعني إمكانية الرجوع عنها وعدم إتمامها وهذا يتالءم مع المقصد األول

الشرعي والحكمة منها، بخالف الزواج الذي يعتبر عقدا، وما يترتب عن العقد يختلف عما يترتب عن الوعد 
 غير الملزم شرعا وقانونا.

وأمنها حتى قبل نشوئها جعل لها مقدمة إما تنهي  األسرةالمشرع في استقرار  وعليه، وتفكيرا من
باالقتناع بإتمام الزواج أو العكس، وأثبت حق العدول عنها من أحد الطرفين دون رضا اآلخر، ودون تعسف أو 

                                                           
الخطبة لغة: خطب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم واختطبها واالسم الخطبة بالكسر فهو خاطب وخطاب مبالغة وبه سمي  –(73)

أبو العباس، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، واختطبه القوم دعوه إلى تزويج صاحبتهم.انظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 
. وقد عرفها الفقهاء بأنها: "هي تقدم الرجل أو وكيله إلى المرأة أو وليها طالبا الزواج منها"، انظر: 993، ص 9بيروت، ج:  –المكتبة العلمية 

 .414، ص 2م، ج: 2112ه_9423ن، بيروت، ، مؤسسة الريا9الصادق عبد الرحمان الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ط: 

م المعدل والمتمم لقانون 2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12من األمر رقم  2و9الفقرتين  2انظر المادة –(74)
 األسرة.
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ء قاعدة الذي جعله الفقها -صلى الله عليه وسلم–إضرار بالطرف اآلخر المعدول عنه تطبيقا لحديث النبي 
فقهية يسيرون عليها: "ال ضرر وال ضرار"؛ مع إقرار حق التعويض للطرف المضرور في حال حصول ضرر 
تطبيقا للقاعدة الفقهية: "الضرر يزال"، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية والثالثة من المادة الخامسة من قانون 

ة، إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر الجزائري بنصها على: "يجوز للطرفين العدول عن الخطب األسرة
  مادي أو معنوي ألحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض".

 المطلب الثاني: ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج

الضرورية والالزمة والتي تساعد بشكل كبير على تحقيق االستقرار،  األسري األمنإن من مقومات 
من التفكك والطالق وتشرد األطفال، تمتع أفرادها بصحة جيدة؛ وبما أن األبناء يرثون  وتوفير الحماية لألسرة

عن أباءهم الكثير من الصفات التي تساهم في بناء الصحة الجسدية والعقلية والنفسية لهم، فقد حرص المشرع 
ة سليمة؛ إليمانه الكبير الجزائري قدر اإلمكان على ضرورة توفر هذا الشرط في المقبلين على الزواج وبناء أسر 

 ومن ثم المجتمع. األسرةبمدى تأثير العامل الصحي على أمن واستقرار 

ويظهر حرص المشرع على ضرورة توفر العامل الصحي من أجل بناء أسرة سليمة آمنة في نصه على 
ا على ما يأتي: ضرورة إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في المادة السابعة مكرر منه، والتي نص فيه

"يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، ال يزيد تاريخها عن ثالثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو 
أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج. يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير 

ن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية وم
تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.  تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن 

 .(75)طريق التنظيم"

ولعل من أهم األسباب التي جعلت المشرع يلزم المقبلين على الزواج بهذا اإلجراء، كثرة دعاوى 
ترفع بسبب ما يجده أحد الزوجين في اآلخر من عيوب صحية، إلى جانب ما يترتب عن هذه الطالق التي 

 .األسرةالدعاوى من زعزعة ألمن واستقرار 

يقوم المقبلون على الزواج بإجراء الفحص الطبي عن طريق قيامهم بمجموعة من التحاليل والفحوص 
ي تنتقل وراثيا أو عن طريق العدوى، والتي تتعارض مع الطبية، التي تبين مدى إصابة أحد الطرفين باألمراض الت

 المقصد من الزواج، مثل زمرة الدم.
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وإلبرام عقد الزواج ال بد من تقديم شهادة طبية ال تزيد مدتها عن ثالثة أشهر، ضمن الوثائق المطلوبة 
كن ليس له صالحية لذلك، وعلى الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يعلم الطرفين بنتائج تلك الفحوص، ول

االمتناع عن إبرام عقد زواج ثبت من خالل الشهادة الطبية أن أحد أطرافه أو كليهما مصاب بمرض يتعارض 
والمقصد من الزواج إذا أراد الطرفان إتمامه، حتى ال يكون هناك تعد من قبله على الحرية الشخصية 

 .(76)لألطراف

 لة إبرام عقد الزواجفي مرح األسري األمنالمبحث الثالث: مقومات 

 األسرةاألساسية في مرحلة إبرام عقد الزواج في قانون  األسري األمنإن من أهم عناصر ومقومات 
الجزائري، جعله شرط األهلية القانونية أمرا الزما إلتمام عقد الزواج، واعتباره رضا الزوجين الركن الوحيد في عقد 

أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية حفاظا على ما يترتب على هذا الزواج، واشتراطه ضرورة توثيق عقد الزواج 
 العقد من حقوق ألطرافه، وهذا ما سنعرضه بالتفصيل في هذا المبحث.

 : شرط األهلية القانونية إلبرام عقد الزواجاألولالمطلب 

ولم يحدد فقهاء ترتبط أهلية مباشرة التصرفات القانونية عادة بعنصرين أساسيين هما: السن والعقل،  
الشريعة اإلسالمية سنا معينة للزواج بل ربطوه بالبلوغ والعقل، حيث أجازوا زواج الولد متى ظهرت عليه 

: " رفع القلم عن ثالث: -صلى الله عليه وسلم–عالمات البلوغ كاالحتالم، والبنت متى حاضت، لقوله 
وا زواج الصغير غير المكلف والمجنون الذي ، وأجاز (77)...وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق"

 .(78)ال يعقل للمصلحة رغم اختالفهم فيمن يملك حق التزويج وشروط ذلك

وقد ربط المشرع الجزائري األهلية القانونية للزواج بالسن والعقل، رغم أنه لم يشر مباشرة إلى العنصر  
( 91، إذ حدد سن التاسعة عشرة )آثارنه من عقد الزواج وما يترتب ع هميةالثاني )العقل(؛ وذلك راجع أل

سنة للرجل والمرأة الرتباط هذه السن عادة بنضوج عقلي ونفسي يؤهل صاحبها ليعي معنى الزواج ويتحمل 
                                                           

مكر ر من قانون األسرة الجزائري على أنه: ""يجب 1المحد د لكيفي ات وشروط تطبيق أحكام المادة  924_16من المرسوم  1تنص المادة –(76)
كل   على الموثق أو ضابط الحالة المدنية الت أكد من خالل االستماع إلى كال الطرفين في آن واحد من علمهما بنتائج الفحوصات ا لتي خضع لها

منهما وباألمراض أوالعوامل ا لتي قد تشكل خطرا يتعارض مع الز واج. 
 ".اليجوزللمو ثقأوضابطالحالةالمدني ةرفضإبرامعقدالز واجألسبابطبي ةخالفاإلرادةالمعنيين

 تخريج الحديث –(77)

 . 993-911، 1م، ج: 9194، دار الفكر، 9لمزيد من التفصيل حول المسألة شرعا انظر: وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط:  –(78)
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مسؤولياته في بناء أسرة مستقرة، وأجاز الزواج دون هذه السن للمصلحة والضرورة والعتبارات عرفية عديدة 
 أهلي ة تكتمل" التي نصت على:  األسرةعليه في المادة السابعة من قانون  شرط إذن القاضي، وهذا ما نص

 متى للضرورة أو للمصلحة ذلك قبل بالزواج يرخ ص أن وللقاضي سنة، 19 بتمام الز واج في والمرأة الرجل
 حقوق من واجالز   عقد آثارب يتع لق فيما الت قاضي أهلي ة القاصر الز وج تسباك الزواج على الطرفين قدرة تأكدت

 .(79)"والتزامات

وما يؤكد اشتراط المشرع الجزائري العقل فيمن يقدم على الزواج، ربطه تصرفات فاقد األهلية أو  
ناقصها ومنها الزواج بمن ينوب عنه شرعا وقانونا من ولي أو وصي أو مقدم، وكذا مدى النفع الذي تحققه له 

 .(80)هذه التصرفات

 األسرةة الزوجية األهلية القانونية للزواج يعد مقوما أساسيا من مقومات بناء وعليه، فبلوغ طرفي العالق 
د تنشئة األوال  ، ومن ثم في تنشئة األسرةة، إذ ال يتصور من فاقد األهلية أو ناقصها أن يعي دوره في األمن

  سليمة.

 المطلب الثاني: اعتبار رضا الزوجين الركن الوحيد إلبرام عقد الزواج

المعدل  األسرةالمتضمن قانون  06_05التاسعة من األمر رقم شرع الجزائري في المادة اعتبر الم
، (81)"ينعقد الزواجبتبادل رضا الزوجين" :الركن الوحيد للزواج، حيث تنص على أنه رضا الزوجين هو أن والمتمم

 .(82)( مكرر 01ي المادة ) شروطا، وهو ما ورد فالولي والصداق والشهود وانتفاء الموانع الشرعية  بينما اعتبر

                                                           
 م المعدل والمتمم لقانون األسرة.2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12األمر رقم  –(79)

م المعدل والمتمم لقانون األسرة. 2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12من األمر رقم  93و 99المادتين: –(80)
( من القانون المدني تعتبر جميع تصرفاته باطلة"، 42من قانون األسرة على: "من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة ) 99المادة  تنص

( من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة 43منه على: "من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة ) 93وتنص المادة 
 للقضاء". له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع األمر

 م المعدل والمتمم لقانون األسرة.2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12األمر رقم  –(81)

علىأنه: "يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط اآلتية: أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، انعدام الموانعالشرعية مكرر  1تنص المادة –(82)
 للزواج".



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

الكبرى لرضا الطرفين نصه في المادة الرابعة من  هميةوما يؤكد توجه المشرع الجزائري نحو إعطاء األ
يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة  "الز واج هو عقد رضائي   :على أن األسرةقانون 

 .(83)"ن الزوجين والمحافظة على األنسابأساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصا

على أسس متينة من  األسرةبناء  أهميةإن ما انتهجه المشرع في أركان الزواج الغاية منه التنبيه إلى 
واالستقرار لها؛ ألن ما بني على اإلجبار واإلكراه ال يدوم وال  األمنالتوافق والرضا، مما يسهم في تحقيق 

وشرط الديمومة في عقد الزواج وإال أصبح محض استمتاع ال يحقق المقصد العام يستمر، وهذا ما ال يتالءم 
منه وهو تقوية النسل من أجل تحقيق االستخالف في األرض، وال يتحقق هذا المقصد إال بزواج متين مبني 

 على التوافق بين الزوجين.

وفرها لينعقد الزواج وقد دعم المشرع الجزائري ركن الرضا بمجموعة من الشروط التي البد من ت
صحيحا مستوفيا لكافة شروطه وأركانه، فغياب أحد هذه الشروط )األهلية القانونية للزواج، الصداق، 

 الشاهدين، انتفاء الموانع الشرعية( يؤثر في العقد تأثيرا واضحا بحيث يجعله باطال أو قابال لإلبطال.

 المطلب الثالث: ضرورة توثيق عقد الزواج

واج عقد رضائي بناه المشرع الجزائري على ركن الرضا، وتبادل اإليجاب والقبول بين الرجل إن عقد الز  
بالدرجة  األسرةد(، وحفاظا منه على استقرار األوال  والمرأة، إال أنه وحفظا لحقوق أطرافه )الزوج، الزوجة، و 

ها توثيقه أمام موثق أو ضابط ى والمجتمع بالدرجة الثانية أخضعه لشكلية معينة عند إبرامه، اشترط فياألول
للحالة المدنية بعد التأكد من توفر الوثائق المطلوبة لذلك، فلم يكتف بالعقد الشرعي الذي يتم عادة في 

"يتم  عقد  :على أن ه( منه 92المساجد، لما في التوثيق من فوائد، حيث نص في المادة الثامنة عشرة )
( مكر ر من هذا 1( و) 1قانونا مع مراعاة ما ورد في الماد تين )  الز واجأمام المو ثق أو أمام موظف مؤه ل

 .(84)"القانون

الكبرى التي يكتسيها توثيق عقد الزواج في شكل عقد مدني يحرره موثق أو موظف  هميةونظرا لأل 
ادة مكرر(، فقد نص في الم 1و 1مؤهل قانونا، مع مراعاة توفر أركانه وشروطه المنصوص عليها في المادتين )

على أنه:  األسرة( من قانون 66الثانية والعشرين )

                                                           
 م المعدل والمتمم لقانون األسرة.2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12األمر رقم  –(83)

 م المعدل والمتمم لقانون األسرة.2112فبراير  21ه الموافق 9426 محرم 99المؤرخ في  12_12األمر رقم  –(84)
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يثبتالز واجبمستخرجمنسجاللحالةالمدني ة،وفيحالةعدمتسجيلهيثبتبحكمقضائي ،يجبتسجيلحكمتثبيتالز واجفيالحال"
، والمتمعن في نص هذه المادة يالحظ أن هناك طريقين لتثبيت عقد الزواج: (85)"ةالمدني ةبسعيمنالن يابةالعام ة

بتسجيله في الحالة المدنية ابتداء قبل الدخول، والثاني بحكم قضائي بعد الدخول، وهذا يبرز توجه  ولاأل
 وتوفير االستقرار الالزم لها. األسرةالمشرع الجزائري نحو توفير كافة السبل لحماية 

 بعد إبرام عقد الزواج األسري األمنالمبحث الرابع: مقومات 

دم ال تقتصر على فترة معينةـ بل تمتد من بداية التفكير في إبرام عقد كما تق  األسري األمنمقومات 
الزواج إلى إتمام هذا العقد وتحقيق أهدافه السامية، لذلك نجد الشريعة اإلسالمية ومختلف التشريعات العربية 

من خالل بعد إبرام عقد الزواج    األسرةومن بينها المشرع الجزائري، قد حرصت على تحقيق أمن واستقرار 
وبيان حقوق كل من  األسرةالنص على عدد من المقومات تتمثل أهمها في تحديد المكلف باإلنفاق على 

الزوجين، وربط تعدد الزوجات بالقدرة على اإلنفاق وعدم توقيع الطالق إال بعد المرور بالصلح والتحكيم بين 
 الزوجين وهو ما سنتناوله بالتفصيل على النحو اآلتي بيانه:

 من واجبات الزوج األسرة: اإلنفاق على األولمطلب ال

فال يمكن الحديث عن هذا األخير في غياب االستقرار  األسري األمنتعتبر النفقة أحد مقومات 
المادي المبني على توفير مستلزمات الحياة األساسية والمتمثلة في الغذاء والعالج والمسكن والملبس، وغيرها 

ليها، وقد جعل المشرع الجزائري النفقة إحدى الواجبات الملقاة على عاتق الزوج من الضروريات المتعارف ع
تجب نفقة الزوجة على زوجها  »: (86)اللتان نصتا على التوالي 55، 54وذلك بموجب نصي المادتين 

 تجب نفقة الولد على األب »، «20و 51و  52بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 
ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكر إلى سن الرشد واإلناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد 

 .«للدراسة، وتسقط باالستغناء عنها بالكسب أوال  عاجزا آلفة عقلية أو بدنية أو مز 

تشمل النفقة: الغذاء الكسوة، »لبيان مشتمالت النفقة حيث جاء فيها:  52ثم خصص المادة 
 .«والعالج، والسكن وأجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة

                                                           
 م المعدل والمتمم لقانون األسرة.2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم  99المؤرخ في  12_12األمر رقم  –(85)

 معدل والمتمم.، المتضمن قانون األسرة، ال9194يونيو سنة  1ه الموافق 9414رمضان  1المؤرخ في  99-94القانون رقم –(86)
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فالمشرع الجزائري إذا حدد المكلف بالنفقة بشكل صريح حتى ال يكون هذا األمر عرضة للنقاش 
وخاصة  األسرةوتضييع المصالح بإلقاء المسؤولية من طرف على طرف آخر، مما قد يتسبب بضياع مصالح 

د المشرع مضمون النفقة والتي جعلها تشمل الغذاء والكسوة والعالج والسكن وكل ما يعتبر د، كما حداألوال  
 .األسري األمنمن الضروريات في العرف والعادة حتى يتحقق 

وحرصا منه على وجوب توفير النفقة التي تعد أحد المقومات -إضافة إلى هذا، نجد أن المشرع 
ة على الزوجة حال عجز الزوج إذا كانت قادرة على ذلك وهذا قد أوجب النفق -األسرياألساسية لألمن 

في حال »التي نصت على أنه:  52د وهو ما تضمنته المادة األوال  المصلحة  األمنحفاظا على االستقرار و 
 .(87)«د على األم إذا كانت قادرة على ذلكاألوال  عجز األب تجب نفقة 

تستحق النفقة »على أنه: األسرةمن قانون  20مادة النفقة نص بموجب ال هميةوتقديرا من المشرع أل
من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة ال تتجاوز سنة قبل رفع 

 .(88)«الدعوى

 المطلب الثاني: الحقوق الزوجية

ية برضا كل ، وال شك أن هذا االستقرار يتحقق بدااألسري األمنيعتبر االستقرار النفسي أحد ركائز 
من الزوجين باآلخر، وبحصول طرفي العالقة الزوجية على حقوقهما، وقد ركزت التشريعات على النص على 

 هذه الحقوق انطالقا من أهميتها وتعزيزا للدور الكبير الذي يلعبه االستقرار النفسي في بناء أسرة متماسكة. 

ينعقد الزواج بتبادل رضا »المعدلة:  1ه الجزائري، حيث جاء في مادت األسرةوهو ما تضمنه قانون 
المعدلتين  35، 32، كما خصص المشرع الفصل الرابع من خذا القانون وبالتحديد المادتين (89)«الزوجين

لبيان حقوق وواجبات الزوجين إذ أن كل حق ألحد األطراف هو واجب على الطرف اآلخر والعكس صحيح، 
 : (90)وقد نصتا على التوالي

 لزوجين:يجب على ا»-

                                                           
 ، المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم.9194يونيو سنة  1ه الموافق 9414رمضان  1المؤرخ في  99-94القانون رقم –(87)
 المرجع نفسه.–(88)
رمضان  1المؤرخ في  99-94، يعدل ويتمم القانون رقم 2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم عام  99مؤرخ في  12-12أمر رقم –(89)

 .21والمتضمن قانون األسرة، ص 9194يونيو سنة  1ه الموافق 9414عام 
 .29المرجع نفسه، ص–(90)
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 المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة،-9

 المعاشرة بالمعروف، وتبادل االحترام والمودة والرحمة،-6

 د وحسن تربيتهم،األوال  ورعاية  األسرةالتعاون على مصلحة -3

 وتباعد الوالدات، األسرةالتشاور في تسيير شؤون -4

 وأقاربه واحترامهم وزيارتهم، حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر-5

 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين األقربين بالحسنى والمعروف،-2

 . ، «زيارة كل منهما ألبويه وأقاربه واستضافته بالمعروف-5

ج أو لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر.غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزوا »-
في عقد رسمي الحق، حول األموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خالل الحياة الزوجية وتحديد النسب 

 . «التي تؤول إلى كل واحد منهما

فهذه النصوص تمك ن من حفظ الحقوق المقررة للزوج والزوجة وتلزم كال منهما بمراعاة حقوق الطرف 
 األمنيعطي طمأنينة وراحة نفسية تساهم الشك في تحقيق اآلخر ومحاسبته في حال تقصيره وهو ما 

 .األسري

 المطلب الثالث: تقييد تعدد الزوجات بالقدرة على اإلنفاق

حتى في حال رغبة الزوج في التعدد، حيث أباح  األسري األمنحرص المشرع الجزائري على ضمان 
رر الشرعي، وقدرته على العدل وتوفير له التعدد كحق من حقوقه الشرعية لكنه قيد هذا الحق بوجود المب

يسمح بالزواج بأكثر من »المعدلة حيث جاء فيها:  2مستلزمات الحياة الزوجية وهو ما تضمنه نص المادة 
زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.يجب على 

تي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة ال
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المحكمة لمكان مسكن الزوجية.يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما 
 .(91)«والشروط الضرورية للحياة الزوجيةوأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل 

درة على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية، يشير إلى ضرورة قدرة الزوج وتقييد التعدد بالق
ى وأبناءها، وقدرته أيضا على اإلنفاق على الزوجة الثانية وهو ما يضمن الحفاظ األولعلى اإلنفاق على الزوجة 

كما تقدم، فال يمكن   ناألمى ألن االستقرار المادي يعد أحد مقومات هذا األوللألسرة  األسري األمنعلى 
 د في الحصول على مستلزمات الحياة. األوال  ى و األولمراعاة حق الزوج في التعدد، وإهمال حق الزوجة 

 األسريالمطلب الرابع: إجراء الصلح والتحكيم قبل الطالق حفاظا على الستقرار 

جل التشريعات سعت  ى للمجتمع، فإناألولهي الخلية األساسية، والنواة  األسرةانطالقا من أن 
د وحقهم في أن ينشؤوا في حضن أب وأم، حيث األوال  لضرورة الحفاظ على كيانها ومراعاة أفرادها وخاصة 

أقرت التشريعات واقتداء بأحكام الشريعة اإلسالمية الصلح والتحكيم كطريقين للتوفيق بين الزوجين في حال 
جان للمحكمة للطالق بالتراضي، فبالنسبة للمشرع الشقاق وذلك قبل توقيع الطالق حتى وإن تقدم الزو 

بعد عدة ال يثبت الطالق إال »معدلة على أنه:  41ى من المادة األولالجزائري نجده نص في الفقرة 
 .  (92)«(أشهر من تاريخ رفع الدعوى3دون أن تتجاوز مدته ثالثة ) ت صلح يجريها القاضيأولا مح

ت للصلح بين الزوجين يحاول فيها تفادي الطالق قدر أوال  فالقاضي يجب عليه أن يجري عدة مح
 وحفاظا على أمنها واستقرارها. األسرةاإلمكان منعا لهدم 

 األسرةإضافة إلى هذا نجد المشرع نص على التحكيم أيضا كطريق للتوفيق بين الزوجين ومنع انهيار 
ذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت إ»على أنه:  52والحفاظ على استقرارها وأمنها، حيث جاء في المادة 

الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج، وحكما من أهل 
 .(93)«الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين

صلح بمدة ال تتجاوز الثالثة ت الأوال  والمالحظ بالنسبة لهذين النصين أن المشرع حدد أجل مح
 وحفظا الستقرارها. األسرةأشهر، وحدد أجل تقديم المحكمين لتقريرهما بشهرين حرصا منه على إنهاء معاناة 

                                                           
رمضان  1المؤرخ في  99-94، يعدل ويتمم القانون رقم 2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم عام  99مؤرخ في  12-12أمر رقم –(91)

 .21-91، ج.ر، مرجع سابق، صوالمتضمن قانون األسرة 9194يونيو سنة  1ه الموافق 9414عام 
رمضان  1المؤرخ في  99-94، يعدل ويتمم القانون رقم 2112فبراير  21ه الموافق 9426محرم عام  99مؤرخ في  12-12أمر رقم –(92)

 .29والمتضمن قانون األسرة، مرجع سابق، ص 9194يونيو سنة  1ه الموافق 9414عام 
 ، المتضمن قانون األسرة، المعدل والمتمم.9194يونيو سنة  1ه الموافق 4149رمضان  1المؤرخ في  99-94القانون رقم –(93)
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 الخاتمة:

 نستخلص في نهاية هذه الورقة البحثية النتائج اآلتية:  

 لألسر  األسري األمنعلى توفير عناصر ومقومات  األسرةحرص المشرع الجزائري في التقنين الخاص ب
، ومحاولة مرافقتها حتى في حل الخالفات التي تنشب األسرةالجزائرية، في جميع مراحل تكون هذه 

 .األسريبين الزوجين والتي تؤدي في كثير من األحيان إلى التفكك 
  من خالل نصوص تسعى لتحقيق أهداف  األسرةوالسكينة داخل  األمنحاول المشرع الحفاظ على

)اإلحصان، تحقيق السكن النفسي، الطمأنينة، تكثير النسل والمحافظة عليه بغرس قيم اإلسالم الزواج 
 فيه حتى يقوم بدوره في بناء المجتمع الجزائري خاصة واألمة اإلسالمية عامة(.

  د واآلباء إن وجدوا األوال  المادي لألسرة من خالل تكليف الزوج بالنفقة على الزوجة و  األمنتحقيق
ن لهم مال، فوجود معيل لألسرة يوفر لها المأكل والملبس والمسكن من شأنه تحقيق الشعور ولم يك

واألمان، مما يساعد بدرجة كبيرة في تحقيق االستقرار والنماء االقتصادي لها، ومن ثم تحقيق  األمنب
تطور  مكانة اجتماعية الئقة لتلك األسر تدفعها لالنطالق نحو النجاح وتحقيق انجازات تسهم في

 المجتمع.
  في جميع نصوصه إال أنه أهمل عنصرا  األسري األمنالجزائري ب األسرةرغم االهتمام الكبير لقانون

 مهما يسهم في تحقيق االستقرار والتوافق بين الزوجين، أال وهو ضرورة توفر الكفاءة بينهما.
 لذلك نوصي ب: 

  الجزائري بعناصر  األسرةة في قانون الموجود األسري األمنضرورة تعزيز ودعم عناصر ومقومات
 األسريجديدة: كاشتراط الكفاءة في الزواج، إنشاء مراكز تابعة للدولة أو خاصة تعنى بالتأهيل 

وقداسة العالقة الزوجية لما لها من تأثير في النشء والمجتمع؛ للتخفيف من حاالت  أهميةوالتوعية ب
 المتفشية بكثرة في الجزائر. األسريالتفكك 

 ومدى تأثيره على األسري األمن أهميةلتوعية الدينية واإلعالمية من قبل كل الفاعلين في المجتمع با ،
التنمية المستدامة في المجتمع، فخير استثمار تتوجه إليه الدول في عصرنا هو االستثمار في اإلنسان، 

جيل آمن يستشعر  عن طريق بناء إنسان متخلق واع بدوره؛ لذلك فإن العبء يقع علينا في تنشئة
 والمجتمع. األسرةداخل  األمنقيمة االستقرار و 

  واالستقرار والطمأنينة إن في  األمنتظافر الجهود من أصل الوصول إلى ترسيخ فكرة أن األصل هو
النفوس أو األسر تثبيتا وتطبيقا لقوله تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
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(، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منك معافى في 69مودة ورحمة" )الروم وجعل بينكم 
 جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".
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م، يعدل ويتمم القانون رقم 6005فبراير  65ه الموافق 9462محرم  92المؤرخ في  06_05األمر رقم  .9

، الجريدة الرسمية، األسرةم المتضمن قانون 9124يونيو  1ه الموافق 9404رمضان  1المؤرخ في  99_24
 م.6005فبراير  65ه الموافق  9462محرم  92، الصادرة بتاريخ 46، السنة: 95العدد: 

 الجزائري.  األسرةمكر ر من قانون 5المحد د لكيفي ات وشروط تطبيق أحكام المادة  954_02المرسوم  .6
، 9، ط: معجم اللغة العربية المعاصرة، هـ( بمساعدة فريق عمل9464أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  .3

 .م 6002 -هـ  9461الناشر: عالم الكتب، 
مهديالمخزومي، د ، تحقيق: كتاب العين،  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري .4

 .ومكتبة الهالل دار، إبراهيم السامرائي
ضبطه وصححه جماعة من العلماء ، 9، ط: كتاب التعريفات،  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني .5

 . م9123-هـ 9403 ،لبنان–بيروت  ،دار الكتب العلمية، بإشراف الناشر
ة في مدينة المعوقات: مع دراسة ميداني-المقومات-المفاهيم األسري األمنعزيز أحمد صالح ناصر الحسني،  .2

 م.  6092، السنة: أكتوبر 95، المجلد: 96صنعاء، مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد: 
العروس من جواهر ، تاج محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي .5

 . دار الهداية، المحقق: مجموعة من المحققين، القاموس
المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،حمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباسأ .2

 .بيروت –
م، 6006ه_9463، مؤسسة الريان، بيروت، 9الصادق عبد الرحمان الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، ط:  .1

 .414، ص 6ج: 
 م.9124، دار الفكر، 9ه، ط: وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلت .90

 

  



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

 
 األسري األمنالحماية الجنائية للقصر من الوسط الجتماعي كآلية لتحقيق 

 د. سناء خميس
 الجزائر /تيزى وزو  -يمعمر مولود  جامعة

 ملخص
إن حماية القصر ورعاياتهم من األهداف األساسية التي تسعى التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري 

تجسيدها في الواقع، فبالرغم من تناول وتعرض الديانات واألعراف لمثل هذه الحماية إال أنها بقيت عقيمة ل
وال تؤتي ثمارها، األمر الذي استلزم ضرورة ربط كل مساس لحياة ومصالح وحقوق القاصر بجزاءات قانونية 

بحثنا الحماية الجنائية للقصر تفرض على كل شخص تسول له نفسه المساس بهذه الحقوق، لذا سنتناول في 
من الوسط االجتماعي بالتطرق لمختلف الجرائم المنصوص عليها قانونا ودورها في حماية الطفل القاصر 

 .األسري األمنوبالتالي تحقيق 
 

 مقدمة

من أي شكل من أشكال التعدي  األسرةتسعى التشريعات المقارنة بما فيها التشريع الجزائري لحماية 
الجزائري أو قانون العقوبات الجزائري، ولكن  األسرةالمادية والمعنوية وذلك بموجب قانون لمصالحها 

اآلخرين،  األسرةبتفحصنا لنصوص هذه القوانين نالحظ أنه أولى جل اهتمامته بالطفل القاصر مقارنة بأفراد 
لمطالبة أو الدفاع ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع لكون الطفل طرف ضعيف في المجتمع ال يمكن له ا

 عن حقوقه.

ألنه ثمة  األسري األمنإن موضوع الحماية الجزائية للقاصر من اهم الوسائل التي يمكن أن تحقق بها 
خروقات وتجاوزات في حق هذا األخير سواء من قبل األبوين أو أفراد المجتمع لذا يكون القانون بجانبه 

 مكن أن يتعرض له الطفل.الردعي الوسيلة الوحيدة لوضع حد ألي تجاوز ي

 واإلشكالية التي يمكن ان نطرحها في مداخلتنا هي:
 ؟األسري األمنما مدى فعالية الحماية الجنائية للقصر من الوسط االجتماعي وما دورها في تحقيق 

 أهداف الموضوع 
 :اآلتيةالموضوع في الجوانب  أهميةتبرز 
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كونها مرتبطة بالخلية األساسية   األسري األمنلتي قد تمس بيعتبر المساس بالطفل القاصر من أخطر الجرائم ا -
 للمجتمع

إن الطفل القاصر يوصف كشخص ضعيف في الوسط االجتماعي ال يمكن له معرفة حقوقه والمطالبة بها،  -
 وبالتالي يستلزم توفير الحماية الالزمة له

 انتشار ظاهرة االعتداء على األطفال القصر خاصة في الجزائر -

 المنهجية
 سنعتمد في مداخلتنا على اتباع المنهج التحليلي الوصفي والمقارن في الوقت نفسه

 خطة البحث
 : الحماية الجنائية لحياة وسالمة جسد القصراألولالفصل  -

 الفصل الثاني: الحماية الجنائية للوضع العائلي للقاصر -
 : الحماية الجنائية لحياة وسالمة جسد القاصراألولالمبحث 

لرئيسي من وراء تأسيس أسرة هو الحصول على أبناء لضمان استمرارية النسل ولتحقيق إن السبب ا
الغاية المنشودة منه، فاألبناء هم زينة الحياة الدنيا، وعلى ذلك األساس بمجرد اتيانهم للحياة يسعى اآلباء إلى 

 كونها مقترنة بجزاءات.حمايتهم من كل ضرر قد يصيبهم حماية أبوية تقابلها حماية قانونية أكثر فعالية  

يقر القانون مجموعة من الحقوق للقصر بموجب نصوص قانونية ذات طابع جزائي يسعى من خاللها 
تجسيد الحماية الفعالة للمصالح والحقوق المادية والمعنوية لهم بدءا من ضمان حقهم في الحياة لغاية ضمان 

 حقهم في عيش كريم.

رع الجزائري في قانون العقوبات لضمان حياة وسالمة جسد من بين أهم الحقوق التي كرسها المش
 ) المطلب الثاني(وتجريم أفعال العنف العمدية ضد القاصر (األول) المطلب القصر نجد: تجريم قتل القاصر

 : جريمة قتل القاصراألولالمطلب 

الروح والحياة  يعتبر الحق في الحياة حق أصيل يكتسبه الطفل منذ والدته، فالل ه عز وجل هو من يمد
لكل شخص وبالتالي ال يجوز ألي شخص مهما كانت صفته المساس بهذا الحق أو اإلعتداء عليه بالله 
وحده من له القدرة على أخذ روح الشخص من عدمه بما في ذلك ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من 

 قصاص في حالة إقدام إنسان على قتل إنسان آخر.
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م وإياكم، إن قتلهم  ، نحن نرزقهدكم خشية إمالقٍ أوال  وال تقتلوا  " :رة اإلسراءيقول الله عز وجل في سو 
 (13. )آية ا"كان خطئا كبير  

فالله عز وجل حث على الحفاظ على الحياة بجلب ما يصلح حالها ودرء ما يفسدها، كما نصت 
إلسالم جناية القتل على ذلك جميع المنظمات القائمة على حماية حق اإلنسان في الحياة، وقد اعتبر ا

العمدي من أكبر الكبائر وأخطر الجرائم، وألن هذه الجناية تمس بإحدى الكليات أو المصالح الضرورية 
إلستمرار الحياة على وجه األرض ، كان البد من إعمال الدقة والموضوعية في كشف هذه الجرائم وإلقاء 

 94ن الخاصة بالجريمة والعقوبة.القبض على المجرمين ومحاسبتهم وفقا لما تقرره القواني

والطفل مثلما قد تقع منه أفعال تعد في حكم القانون جرائم تعرض مقترفها للمسؤولية والعقاب، فإنه 
وبسبب ضعفه الجسدي والعقلي قد يكون مجنيا عليه األمر الذي جعل القوانين الوضعية الحديثة تولي له 

 .95الحماية والرعاية بأكبر قدر ممكن

ي هذا المطلب إلى التعريف بجريمة القتل العمدي لألطفال، أركانها والجزاء القانوني سنتعرض ف
 المترتب عنها:

 تعريف جريمة القتل العمدي للطفل -أ

صاغ المشرع الجزائري عدة نصوص قانونية هدفها حماية األطفال القصر في المجتمع، من أهمها  
 فة المصادقة على اإلتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.نجد قانون العقوبات الجزائري، قانون الطفل باإلضا

صادقت الجزائري في هذا الخصوص على التصريحات التفسيرية الخاصة باتفاقية حقوق الطفل من 
 3292نوفمبر  92وذلك بعد موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة في  29/163خالل المرسوم الرئاسي رقم 

أصيال في الحياة، وأن تضمن إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، ففي  بالتعهد بأن تكفل لكل طفل حقا
هذا اإلطار تنص المادة السادسة من المرسوم الرئاسي سالف الذكر:"تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل 

 96حقا أصيال في الحياة. تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه"

                                                           

جالب حنان: السببية في جناية القتل دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي وقانون العقوبات الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  -94 
 ، ص أ.2116ئر، الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزا

 .92: السببية في جناية القتل دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي وقانون العقوبات الجزائري، مرجع نفسه، ص  جالب حنان -95 
، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية، على اتفاقية حقوق الطفل التي 9112ديسمبر 91مؤرخ في  12/469مرسوم رئاسي رقم  -96 
 .9112ديسمبر  91الصادرة بتاريخ  19، ج ر عدد 9191نوفمبر  21افقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ و 
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ر التشريعية واإلدارية أبيرسوم نفسه"تتخد الدول األطراف جميع التدمن الم 32وتضيف المادة
واإلجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية 

ة الجنسية . أو اإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، واساءة المعاملة أو اإلستغالل بما في ذلك اإلساء
وهو في رعاية الوالد) الوالدين( أو الوصي القانوني) األوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر يتعهد 

 الطفل برعايته.

ر الوقائية حسب اإلقتضاء ، اجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير أبيينبغي أن تشمل هذه التد
ن الطفل برعايتهم، وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد الدعم الالزم للطفل ولألولئك الذين يتعهدو 

حاالت اساءة معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها 
 ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب اإلقتضاء "

ن العقوبات الجزائري، بالرغم من عدم تعتبر جريمة قتل األطفال من الجرائم المنصوص عليها في قانو 
من قانون العقوبات  951تعريفها بذات القانون إال  أنها تبقى جريمة قتل األطفال حسب ما نصت عليه المادة 

 الجزائري هي إزهاق روح طفل دون وجه حق .

 أركان جريمة القتل العمدي للطفل -ب

العقوبات الجزائري من ثالث أركان من قانون  951تتكون جريمة قتل األطفال بحب نص المادة  
 أساسية هي:

 الركن المادي -3

يتكون الركن المادي لجريمة القتل العمدي للطفل من ثالث عناصر أساسية هي: الفعاللمادي، ازهاق روح 
 طفل حي، رابطة سببية بينهما.

ي ذلك، فالفعل المادي هو الفعل الموجه لوضع حد لحياة الطفل مهما كانت الوسيلة المستعملة ف
ة كطعن الطفل بسكين حاد على مستوى القلب، أو أبيوالفعل أو الحركة التي يقوم بها الجاني قد تكون إيج

بحركة سلبية وهو ما يسمى باإلمتناع عمدا عن القيام بشيء ما للحفاظ على حياة الطفل مثال ذلك امتناع 
 الطبيب عن تقديم العالج .

 الذي يمارسه الجاني يكون نتيجته إزهاق روح طفل حي أبيوالفعل المادي سواء السلبي أو اإليج

 الركن المعنوي -9
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تتطلب جريمة قتل طل توافر القصد الجنائي، وهو انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة،  
ذا انتفت هذه اإلرادة ال يقوم القصد العام وهذا كمن يكره شخصا آخر ويدفعه إلى قتل طفل واإلرادة ‘ف

إال إذا أثبت المتهم عكسها، كما تتطلب هذه الجريمة القصد الخاص وهو نية قتل الطفل أو إزهاق  مفترضة
 .97روحه

 الركن الشرعي -1

ة" ال جريمة وال عقوبة وال تدبير أمن إال  بنص قانوني" فإن فعل قتل الطفل العقابيتطبيقا لمبدأ الشرعية 
 ها في كل المواثيق والقوانين الدولية والداخلية للدول.وإزهاق روحه  يعتبر جريمة  من الجرائم المنصوص علي

من قانون  963وفي التشريع الجزائري فالنص المعاقب والمجرم لمثل هذه الجريمة هو نص المادة 
العقوبات الجزائري بنصها:" يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل األصول أو التسميم، ومع 

نت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالوالدة السجن المؤقت من ذلك تعاقب األم سواء كا
عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن ال يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب 

 الجريمة"

 جريمة قتل طفل حديث العهد بالولدة 

وحداثة الوالدة تكون لحظة الوالدة أو جرم المشرع الجزائري كل ازهاق لروح طفل حديث الوالدة، 
 عقبها مباشرة أو بوقت قريب.

وخصوصية هذه الجريمة تكمن في صفة المجني عليه وهو الطفل إذ يجب أن يكون حديث العهد 
من قانون العقوبات الجزائري، دون أن  952الوالدة، فالمشرع الجزائري أشار إلى هذا الشرط في نص المادة 

ة التي يكون من خاللها الطفل حديث العهد بالوالدة، إال  أنه من الوجهة القانونية نجد يحدد في ذلك المد
هذه التسمية مرتبطة بالفترة التي عاشها المولود خارج الحياة الرحمية، باإلعتداء الواقع على الطفل قبل والدته 

لقانون يحميه بنصوص التجريم ال يصلح أن يكون محال لجريمة قتل األطفال حديثي العهد بالوالدة، وإنما ا
المتعلقة باإلجهاض باعتبار أن واقعة الميالد هي الخط الفاصل بين الجنين الذي يعتبر في القانون اجهاضا 

( 26وبين اإلنسان الذي يعتبر اعدامه قتال ، فقابلية الطفل للحياة من الوجهة الطبية تبدأ ببلوغ الجنين ستة)
في هذه المدة يمكن أن يعيش منفصال عن والدته لكن بشرط إحاطته تحت أشهر الحمية باعتبار أن الطفل 

                                                           

ايد حاج علي بدر الدين: الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة أبي بكر بلق -97 
 .29، ص 2191تلمسان، 
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ظروف العناية الخاصة التي تتم إم ا عن طريق مساعدته في التنفس أو عن طريق تغذيته بوسائل معدة لذلك، 
أشهر  26الجزائري" أقل مدة الحمل ستة  األسرةمن قانون  19وهو ما يمكن استنتاجه من خالل نص المادة 

 98أشهر" 32صاها عشرة وأق

 الجزاء المترتب عن ارتكاب جريمة القتل العمدي للطفل -ت

قرر المشرع الجزائري عقوبة جزائية لكل شخص سولت له نفسه قتل أو محاولة قتل طفل، وهذه العقوبة 
من قانون العقوبات الجزائري بنصها:" يعاقب باإلعدام كل من ارتكب جريمة القتل  951محددة بنص المادة 

و قتل األصول أو التسميم، ومع ذلك تعاقب األم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث أ
العهد بالوالدة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن ال يطبق هذا النص على من ساهموا 

 أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة"

 ضد القاصرالمطلب الثاني: جرائم العنف العمدية 

جرم المشرع الجزائري كل شكل من أشكال التعنيف ضد األشخاص بالخصوص األطفال مهما كانت 
درجة جسامة الضرر الناتج عنه، ولجرائم العنف العمدية ضد األطفال عدة أشكال منصوص عليها في قانون 

شارا وهي: الضرب والجرح العقوبات الجزائري وفي مداخلتنا نتعرض على سبيل المثال ألشهرها وأكثرها إنت
 العمدي. 

 جريمة الضرب العمدي -3

يقصد بالضرب كل ضغط مادي على الجسم ال يؤدي إلى إحداث قطع فيه أو نزيف ألنسجته، وال  
يشترط أن يضغط على جسم اإلنسان باستعمال أداة معينة، إنما يحدث ذلك دون استعمال أداة، ويرجع 

ه باعتباره ضربا إلى ما سببه هذا الضغط على االسترخاء الطبيعي سبب تجريم الضغط على جسد المعني علي
للجسم، غير أن تحقق األلم ليس شرطا لقيام الجريمة، كذلك ال يعتبر شرطا لقيام الجريمة أن يحدث الضرب 

 .99أي جرح أو يترك أثرا على الجسم كاالحمرار بالجلد أو الكدم فيه أو العجز

 جريمة الجرح العمدي -9

                                                           

 المتضمن قانون األسرة، معدل ومتمم. 9194جوان  11مؤرخ في  99/ 94قانون رقم  -98 
bib.univ-، 12نقال عن: دون ذكر المؤلف، الحماية الجنائية للقصر في التشريع الجزائري، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، ص -99 

oeb.dz  
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انون الجزائري تعريفا محددا لمعنى الجرح، وقد عرفه جانب من الفقه الجزائري بأنه:" قطع لم يضع الق
 أو تمزيق في الجسم أو في أنسجته أيا كان سببه وأيا كانت جسامة ذلك، وبأي وسيلة حدثت"

وعلى هذا النحو؛ يعد الجرح متحققا بقطع الجلد سواء أكان القطع سطحيا مقتصرا على مادة الجلد 
كان عميقا ألنه نال أيضا من األنسجة الداخلية المكسوة بالجلد، وتستوي مساحة القطع سواء كانت أم  

 ضئيلة أو متسعة.

من قانون العقوبات على مايلي:" كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا  962وفي هذا الصدد تنص المادة 
الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو  ال تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى

ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا اإليذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من 
 دج" 50222إلى  522سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كما جعل المشرع الجزائري سن الضحية كذلك ظرفا مشددا في جريمة اإلتجار باألعضاء حسب ما 
فقرة أولى من قانون العقوبات بنصها:" يعاقب على الجرائم المنصوص عليها  92مكرر  121به المادة  قضت

( سنة 35( سنوات إلى خمس عشرة )5، بالحبس من خمس)32مكرر  121و      39مكرر  121في المادتين 
 :آلتيةادج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف 305220222دج إلى 9220222وبغرامة من 

 إذا كانت الضحية قاصرا أو شخصا مصابا بإعاقة ذهنية" -

 المبحث الثاني: الحماية الجنائية للوضع العائلي للقاصر

في المجتمع الجزائري جرم المشرع الجزائري مجموعة من األفعال التي تمس  األسريتحقيقا لألمن 
انون العقوبات الجزائري نجد: جريمة الوضع العائلي للقاصر، من بين هذه الجرائم المنصوص عليها في ق

 ) المطلب الثاني(وجريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل (األول) المطلب خطف القصر
 :جريمة خطف القصراألولالمطلب 

من قانون العقوبات:" كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير  196تنص المادة 
 522ل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عنف أو تهديد أو تحاي

 دينار. 9222إللى 
وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فال تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا 

حكم عليه إال  بعد األخير إال بناء على شكوى األشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج وال يجوز ال
 القضاء بإبطاله"
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تعتبر جريمة خطف أو إبعاد القاصر بدون عنف أو تحايل من الجرائم المادية، والضرر فيها هو حرمان 
 القاصر من بيئته الطبيعة التي يوجد فيها مع ذويه وحرمان أهله من رعايته.

 ولجريمة خطف القاصر أركان تتمثل في:
 الركن المادي -أ

لمادي لجريمة من ثالث عنصر أساسية هي: فعل الخطف، الغياب لفترة معينة،اإلبعاد يتكون الركن ا
 بدون عنف.
 فعل الخطف 

وهو إبعاد القاصر عن المكان الذي يوجد فيه ونقله إلى مكان آخر، غير أن إبعاد الشخص من مكان 
ية لها، وإنما يلزم باإلضافة وجوده ال يكفي إلكتمال الركن المادي في الجريمة، وإن كان من األعمال التنفيذ

إليه نقل الشخص إلى مكان آخر يخفى فيه عن أهله وبناء على ذلك فإنه إذا اختطف شخصا من بيته في 
 سيارة وانتقلت به بسرعة فالحقتها أسرة هذا القاصر واستردته يعتبر شروع فقط.

  :مدة الغياب 

الي ال يشترط ان تكون لمدة ساعة أو يوم أو لم يتم تحديد مدة الغياب من قبل المشرع الجزائري وبالت
 أكثر.
  يكون اإلبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل، وإال يصبح الفعل جناية حسب ما نصت عليه

من قانون العقوبات:"إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه  921المادة 
 د"أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤب

 الركن المعنوي -ب

يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في القصد الجنائي أي إنصراف إرادة المتهم إلى إبعاد القاصر عن 
 100ذويه الذين لهم الحق في رعايته وقطع الصلة بهم، دون األخذ بعين االعتبار الباعث إلى ارتكابها.

 الجزاء المترتب عن جريمة خطف القصر
من  196ي الجزاء المترتب عند ارتكاب جريمة خطف القاصر في نص المادة حدد المشرع الجزائر 

قانون العقوبات بنصها:"كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو 
 دينار. 9222إللى  522تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

                                                           

طفل في التشريع الجنائي الجزائري) اختطاف األطفال نموذجا(، مقال منشور في مجلة زهور دقايشة: آليات تجسيد الحماية القانونية لل -100 
 .29، ص 2192، المغرب، أفريل 31الفقه والقانون، عدد 
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زوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فال تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا وإذا ت
األخير إال بناء على شكوى األشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج وال يجوز الحكم عليه إال  بعد 

 القضاء بإبطاله"
جرام التي تطال األطفال بتاريخ وتماشيا مع المصادقة على مشروع القانون الخاص بمحاربة ظاهرة اإل

مكرر من قانون العقوبات:"إذا وقع تعذيب بدني  921تم تشديد الجزاء بمقتضى نص المادة  9231سبتمبر  92
 على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد"

 صية الطفلالمطلب الثاني: جريمة الحيلولة دون التحقق من شخ

على غرار إقرار الحق في الحياة، نص المشرع الجزائري على ضرورة حماية الحالة المدنية للشخص، 
فكل طفل له الحف بالتمتع في الهوية وتحديد أصوله وفروعه، لذا جرم كل فعل من شأنه الحيلولة دون 

 التحقق من شخصية الطفل.
 الطفل نجد: ومن أشكال جريمة الحيلولة دون التحقق من شخصية

 / جريمة طمس هوية طفل حي3

( سنوات 25من قانون العقوبات الجزائري:" يعاقب بالسجن المؤقت من خمس) 193تنص المادة 
دج كل من نقل عمدا طفال، أو أخفاه، أو استبدل 5220222( سنوات وبغرامة من 32إلى عشر)

ف من شأنها أن يتعذر التحقق طفال آخر به أو قدمه على أنه ولد إلمرأة لم تضع، وذلك في ظرو 
 من شخصيته"

 تقوم جريمة طمس هوية طفل حي على ركنين أحدهما مادي وآخر معنوي:
 الركن المادي -

 من قانون العقوبات ور جريمة طمس هوية طفل حي وهي: 193حددت المادة 
 _ النقل 

 _  اإلخفاء

 _ اإلبدال

 _ غزو الطفل زورا
 الركن المعنوي -

ي إنصراف إرادة الجاني إلى نقل الطفل أو إخفائه أو إبداله أو نسبته زورا إلى غير هو القصد الجنائي، أ
والديه وتغيير نسبه الحقيقي، ولما كان القصد الجنائي نية ووعيا، فإنه يلزم لتوافر الوعي أن كون الطفل 
المخطوف ينسب إلى غير خاطفه، فإذا خشي شخص ما على طفله وباء عم المستشفى الذي يوجد 
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فيه فأخذ بدال منه طفال آخر شديد الشبه به، فال تقوم الجريمة في هذه الحالة لتخلف ركنها المعوي 
 .101حتى وإن توفر ركنها المادي

 الجزاء -

من قانون العقوبات الجزائري الجزاء المترتب في حالة ارتكاب الشخص لجريمة  193حددت المادة  
( سنوات وبغرامة 32( سنوات إلى عشر)25من خمس) طمس هوية طفل حي بنصها:"يعاقب بالسجن المؤقت

دج كل من نقل عمدا طفال، أو أخفاه، أو استبدل طفال آخر به أو قدمه على أنه ولد إلمرأة لم 5220222من 
 تضع، وذلك في ظروف من شأنها أن يتعذر التحقق من شخصيته"

 /  جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولدة9
ليم طفل حديث العهد بالوالدة من الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات تعتبر جريمة عدم تس

الجزائري كونه فعل سلبي يمتنع به الجاني عن تسليم طفل حديث الهعد بالوالدة الذي وجده إلى ضابط 
البلدية التي  الحالة المدنية في المكان الذي عثر فيه على هذا األخير أو اإلقرار بنيته في التكفل به أمام جهة

 .102عثر الطفل في دائرتها
 أركان جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولدة 

 تتكون هذا الجريمة من ركنين أساسين هما:
 الركن المادي -

من قانون الحالة المدنية الجزائري:"يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح  66تنص المادة 
بع لمكان العثور عليه، وإذا لم تكن له الرغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه به إلى ضابط الحالة المدنية التا

 تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع األلبسة واألمتعة األخرى الموجودة معه.

من هذا األمر  12ويحرر محضر مفصل يبين فيه فضال عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 
طفل والسن الظاهري وجنس الطفل وأية عالمة يمكن ان تسهل معرفته تاريخ وساعة ومكان وظروف التقاط ال

 وكذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه، ويسجل المحضر بهذا التاريخ في سجالت الحالة المدنية

ويعد ضابط الحالة المدنية بعد هذا المحضر عقدا منفصال يكون بمثابة عقد الميالد ويذكر في العقد 
من هذا المر جنس الطفل وكذا األسماء واللقب المعطاة  12يانات المنصوص عليها في المادة باإلضافة إلى الب

 له كما يحدد فيه تاريخ ميالد يطابق سنه الظاهري وتعين البلدية التي وجد فيها الطفل مكانا لوالدته.
                                                           

 101- oeb.dz-www.univ   912ص. 
 102- oeb.dz-www.univ  491ص 

http://www.univ-oeb.dz/
http://www.univ-oeb.dz/
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 كما يجب إعداد عقد مماثل بناء على تصريحات مصالح اإلسعاف العمومي بالنسبة لألطفال
 الموضوعين تحت وصايتها والمجردين من عقد ميالد معروف أو الذين تفرض عليها سرية والدتهم.

تسلم نسخ وملخصات عن محاضر اإللتقاط أو العقد المؤقت للميالد ضمن الشروط وحسب 
 من هذا األمر. 65التوضيحات المذكورة في المادة 

يالد الطفل أو إذا صرح بالوالدة شرعا بناء يبطل المحضر وعقد الميالد المؤقت إذا عثر على عقد م
 103على عريضة وكيل الجمهورية أو األطراف المعنيين "

إن العنصر األساسي المشكل لجريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدة يتمثل في اإلمتناع عن 
كل شخص وجد مولودا التسليم الذي يكون باإلخالل باإللتزامات الواردة في المادة سالفة الذكر والتي تلزم  

حديث العهد بالوالدة أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه، وإذا لم تكن لديه الرغبة 
في التكفل بهفعليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع األمتعة واأللبسة الموجودة معه، وفي حالة اإلخالل 

من قانون العقوبات التي تنص:" يعاقب بالحبس من عشر أيام  119المادة بهذا اإللتزام تطبق على الفاعل نص 
 دج: 360222دج إلى  90222على األقل إلى شهرين على األكثر وبغرامة من 

كل من حضر والدة طفل ولم يقدم عنها اإلقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، 
م يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم وكل من وجد طفال حديث العهد بالوالدة ول

يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدم طفال تقل 
( سنوات كاملة إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو ألي سبب آخر 26سنه عن سبع)

 م يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك"مال

أما صفة الضحية في هذه الجريمة فيجب أن تكون طل حديث العهد بالوالدة وتطلق هذه العبارة على 
سبه الطفل الذي ولد من بضع ساعات أو من بضعة أيام على األكثر، أي الطفل الذي لم تثبت بعد حالة ن

 104ويمكن إذن المساس بها.

 الركن المعنوي -

                                                           

أوت  11المؤرخ في  19-94المتعلق بالحالة المدنية، معدل ومتمم بالقانون رقم  9111فيفري  91المؤرخ في  21-11األمر رقم  -103 
 .2194أوت  31الصادرة بتاريخ:  41، ج ر عدد 2194

 .222جندي عبد المالك: الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، دار العلم للجميع، لبنان، د ت ن، ص  -104 
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يتمثل القصد الجنائي في هذه الجريمة في انصراف إرادة الجاني إلى اإلمتناع عن تسليم طفل حديث 
العهد بالوالدة إلى السلطات المختصة والقيام بكل اإلجراءات القانونية سواء إذا أبدى الجاني نيته في التكفل 

 بهذا المولود أم ال.

 زاء المترتب في حالة ارتكاب جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالوالدةالج

من قانون العقوبات الجزائري الجزاء المترتب في حالة ارتكاب هذه الجريمة  119حددت المادة 
 360222دج إلى  90222بنصها:"يعاقب بالحبس من عشر أيام على األقل إلى شهرين على األكثر وبغرامة من 

 دج:

حضر والدة طفل ولم يقدم عنها اإلقرار المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحددة، كل من  -
وكل من وجد طفال حديث العهد بالوالدة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم 

، وكل من قدم طفال تقل يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها
( سنوات كاملة إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو ألي سبب آخر 26سنه عن سبع)

 مالم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك".

 ةخاتم

القانون وهي النصوص القانونية ذات الطابع كخاتمة لمداخلتنا يمكن القول أن الوسيلة ذات الطابع 
الجزائي هي أفضل وأنجع وسيلة لوضع حد لكل الخروقات وانتهاكات الماسة بالمصالح المادية والمعنوية 

 للقاصر بداية من حقه في الحياة لغاية حقه في العيش الكريم.

زاءات المشددة التي أقرها من خالل الج األسريتبرز مظاهر فعالية الجانب القانوني في تحقيق المن 
المشرع الجزائري في حالة إيذاء القاصر منذ والدته، فجعل القتل العمدي جناية وفي حالة ما إذا كانت 
الضحية قاصرا تشدد العقوبة فيطبق اإلعدام على كل من سولت له نفسه قتل طفل قاصر، كما تطبق عقوبات: 

أخرى كعقوبات تكميلية في حالة اإليذاء بالقاصر في الحبس، السجن غرامات مالية والحرمان من حقوق 
 جسده أو المساس بوضعه العائلي.

 توصيات: ال

وضع اتفاقيات دولية تكفل الحماية للقصر بالخصوص الالجئين والنازحين نظرا للمرحلة الحرجة  -
 التي تمر بها البلدان العربية مؤخرا،
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جرائم سواء أثناء متابعتهم أو تطبيق العقوبات ضرورة اإلهتمام بجانب التكفل بالقصر المرتكبين ل -
 ر اإلحرازية ضدهم،أبيباتخاذ التد

ة كفيلة بحماية القصر المرتكبين لجرائم بانشاء مراكز متخصصة في أبيضرورة وضع مؤسسات عق -
 الرعاية والتربية،

قصر مسألة حماية الطفل هي مسألة المجنمع ككل، وعلى كل أفراده تكريس الحماية الفعالة لل -
 نظرا لمركزهم الضعيف في المجتمع.

 المراجع

 الكتب 
 .995جندي عبد المالك: الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، دار العلم للجميع، لبنان، د ت ن، ص  -3

 المذكرات الجامعية 

مذكرة  حنان: السببية في جناية القتل دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي اإلسالمي وقانون العقوبات الجزائري، جالب -3
 ، ص أ.9226مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

حاج علي بدر الدين: الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -9
 .9232بكر بلقايد تلمسان،  أبيالقانون، جامعة 

كر المؤلف، الحماية الجنائية للقصر في التشريع الجزائري، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، نقال عن: دون ذ  -1
 bib.univ-oeb.dz، 29ص

 المقالت 
زهور دقايشة: آليات تجسيد الحماية القانونية للطفل في التشريع الجنائي الجزائري) اختطاف األطفال نموذجا(،  -3
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  النصوص القانونية 
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 .9231أوت  12الصادرة بتاريخ:  12، ج ر عدد 9231أوت  22
 ، معدل ومتمم.األسرةقانون المتضمن  3291جوان  22مؤرخ في  33/ 91قانون رقم  -9

، يتضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية، على اتفاقية 3229ديسمبر 32مؤرخ في  29/163مرسوم رئاسي رقم  -1
الصادرة  23، ج ر عدد 3292نوفمبر  92حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

 .3229ديسمبر  32بتاريخ 
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 لمرأة في ليبيا أثناء النزاعات المسلحةحقوق الية قواعد القانون الدولي في توفير الحماية لمدى فاع

 ليبيا /جامعة مصراته  -د. فرج محمد حنيش 

 ملخص البحث

مرت حقوق المرأة في ليبيا بعدة مراحل شهدت خاللها العديد من االنتهاكات، إال أن المسألة  لقد
ات المسلحة، باعتبار أن ليبيا كانت من ضمن الدول التي شهدت نزاعات ازدادت تعقيدا في حاالت النزاع

 خاصة ميثاق األمم المتحدة عناية قد أبدىو  مسلحة داخلية واكبت انطالق ثورة السابع عشر من فبراير،
والرجل.  بين المرأة التمييز المساواة وعدم على مجملها في التي أكدت المختلفة نصوصه بحقوق المرأة في

فإن القانون الدولي خاصة بعد نشأة األمم المتحدة انتقل في مجال حقوق المرأة من النظر إليها   ،لتاليوبا
ككائن محتاج إلى حماية خاصة ومعاملة تفضيلية إلى فكرة المساواة بين الجنسين المرأة والرجل، من خالل 

يعتبر قرار األمم المتحدة رقم ، كما امجموعة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان عموما والمرأة خصوص
م من أهم االلتزامات التي صدرت عن المجتمع الدولي 5000عام  األمن( الصادر عن مجلس 4152)

 .بخصوص المرأة

فبراير، عجز السلطات الليبية عن توفير حماية  45ن ثورة بـ ام إ5044 سنةثبت في ليبيا قد  و
رخة لحقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، من قتل للمدنيين، وتورطها في االنتهاكات الصا

 معاهدات حقوق فيف ا طر  دولةإلخ. في الوقت الذي كانت فيه ليبيا .للمتظاهرين، واعتداء على المدنيين..
 ، هي جرائمفي ليبيا ن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين عموما، ومن بينهم المرأة، وبالتالي فإالرئيسة اإلنسان

وقد ارتكبت من أطراف مختلفة بداية من قوات نظام القذافي بدية الثورة وصوال إلى ما قامت  إلنسانية.ا ضد
م. وقد ترتب على هذه 5048به مليشيات حفتر خالل اعتدائها على العاصمة الليبية طرابلس في أبريل 

 االنتهاكات عدة تداعيات نفسية وصحية واجتماعية....إلخ.

تمثل في حماية ي، بخصوص الحالة الليبية الرئيس المنوط باألمم المتحدة القيام به الدوروبالتالي فإن  
ومن بينهم النساء، وصون حقوقهن وحمايتها أثناء وبعد النزاعات المسلحة في ليبيا منذ سنة  نالمدنيي

 ،وصاعجز الدولة عن حماية المدنيين عموما والمرأة خص فعال م، وذلك في الحالة التي ثبت فيها5044
وعدم التزامها بمعاهدات حقوق اإلنسان التي ارتبطت بها، سواء تلك التي نظمت هذه الحقوق في حالتي: 

م، و دون 5044السلم والحرب، واستمرار هذه االنتهاكات منذ اندالع النزاعات المسلحة في ليبيا سنة 
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نائية الدولية بمعاقبة مرتكبي هذه ، بالرغم من اختصاص المحكمة الجا، أو دولياسواء كان داخلي ،وجود رادع
 ؛ر القمعيةأبياألمم المتحدة تملك استخدام التدفالدولي.  األمناالنتهاكات بموجب اإلحالة من قبل مجلس 

التدخل اإلنساني لحماية المدنيين استنادا من خالل  من أجل حماية المدنيين باعتبارها آلية لحماية المدنيين
لمحكمة الجنائية الدولية في محاكمة منتهكي حقوق اإلنسان في لدور وإسناد  إلى )مبدأ مسؤولة الحماية(

 .ليبيا

تحليل وتقويم دور االتفاقيات الدولية في توفير الحماية القانونية للمرأة  إلىهذه الدراسة قد هدفت و 
من  اولو جزء   هير من خالل تبيان دور القانون الدولي في توفالتي شهدتها؛  في ليبيا أثناء النزاعات المسلحة

 ،والحد من وقوع انتهاكات لحقوق المرأة، والحاالت التي يحدث فيها خرق لهذه القواعد الدولية ،الحماية
وحدوث شرخ داخل المجتمع.  األسرةوما ترتب عنها من انتهاكات لحقوق المرأة وتداعياتها على تماسك 

النتهاكات، ومحاولة إيجاد اآلليات التي توفر ومدى إمكانية قيام المسؤولية الجنائية ضد مرتكبي هذه ا
كل ذلك باالعتماد على   ن االلتزام بها داخليا.امن خالل صون الحقوق الممنوحة لها وضم ،الحماية للمرأة

 المنهج التحليلي. 
ليبيا طرفا في معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج باعتبار أن 

قد ،فم، واتفاقيات حقوق المرأة4855م، وبروتوكوليها اإلضافيين لسنة 4818ف األربع لسنةواتفاقيات جني
م، تم 5044انتهكت حقوق المرأة الواردة في هذه االتفاقيات، خاصة منذ اندالع النزاعات المسلحة سنة 

عدة منها:غياب استمرت هذه االنتهاكات باستمرار النزاعات التي حدثت في ليبيا إلى يومنا هذا، وألسباب 
تعمد السلطات الليبية، وفقا  للمعايير الداخلية و الدولية، ، و ية والقضائيةاألمنوضعف دور المؤسسات  األمن

إلى عدم مساءلة جميع أطراف النزاعات المسلحة التي استمرت بعد انتهاء التدخل العسكري في ليبيا سنة 
صور تمثلت في: الخطف والقتل والتهجير القسري  دةفي عانتهاك حقوق المرأة في ليبيا ،وقد تجسد م5044

والعنف بشتى صوره، والتهجير القسري للعائالت وتشريدها، وهي في مجملها تشكل جرائم ضد اإلنسانية، 
النزاعات المسلحة في ليبيا التي تسببت في انتهاك ، كما أن مما يجيز لألمم المتحدة التدخل لتوفير الحماية

شملت النواحي الصحية واالجتماعية والسياسية والثقافية  ،وتداعيات عدة آثارعنها  ترتب ،لحقوق المرأة
تجاه بناء دولة القانون  وانعكاساته  السلبية ،األسرةسلبا على وضع المرأة داخل  ية...إلخ مما أثراألمنو 

 .والمؤسسات

 مقدمة
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ن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباايَا َأيُـَّها النَّاُس إِّنَّا َخَلْقنَ )يقول تعالى في محكم تنزيله  َوقـََبائَِّل  اُكم مِّّ
 .105إِّنَّ اللََّه َعلِّيٌم َخبِّيٌر( ۚ  َأْكَرَمُكْم عِّنَد اللَّهِّ َأتْـَقاُكْم  إِّنَّ  ۚ  لِّتَـَعاَرُفوا 

والمرأة بوصفها إنسانا؛ تعد وفقا لثقافة المجتمعات المتمدنة نصف المجتمع، وتشكل ركيزة رئيسية 
، وأحد دعاماتها األساسية، وتوفير كافة الحقوق المكفولة لها بموجب التشريعات الداخلية األسرةنواة له، و 

، ينعكس 106والقوانين الدولية دليل على رقي وتقدم هذه الدول، إذ أن توفير الحماية واحترام حقوق المرأة
 مع.ومقدرتها على أداء دورها الرئيسي في المجت األسرةباإليجاب على تماسك 

إال أن الحماية والحقوق الممنوحة للمرأة بموجب االتفاقيات الدولية، يجب أن تحظى باحترام الدولة  
لهذه الحقوق، وااللتزام بما ارتبطت به من اتفاقيات دولية بهذا الخصوص، وذلك في حالتي: السلم والحرب، 

ع ثورات الربيع العربي التي امتزجت حيث ال يخفى على أحد ما شهدته الساحة المحلية واإلقليمية من اندال
بنزاعات مسلحة داخلية،  جلبت على هذه الدول أحزانا يعجز عنها الوصف؛ لفظاعة وشناعة ما ارتكب من 
انتهاكات لحقوق اإلنسان عموما، و المرأة بصفة خاصة، فحدث العنف ضد المرأة، وحصل التهجير، 

سترقاق في ظل فوضى عارمة خلفتها مآسي نزاعات وارتكبت جرائم: الخطف والتعذيب واالغتصاب واال
 مسلحة داخلية، وكان لتنظيم الدولة اإلسالمية دور في حدوث هذه االنتهاكات المرتكبة ضد المرأة.

 إشكالية الدراسة والتساؤلت المطروحة:

رية التي كانت ليبيا باعتبارها من ضمن الدول التي واكبت ثورات الربيع العربي، وناهضت األنظمة الدكتاتو  
حاكمة بعصا القوة والترويع واالنتهاكات الممنهجة لحقوق اإلنسان، حدث فيها نزاعات مسلحة داخلية عقب 
اندالع الثورة، ترتب عنها انتهاكات لحقوق اإلنسان عموما ولحقوق المرأة بصفة خاصة، وبالتالي، فإن هناك 

ما المقصود بالحماية القانونية لحقوق المرأة وفقا عدة تساؤالت تطرحها هذه الورقة البحثية تتمثل في : 
للقانون الدولي في حاالت النزاعات المسلحة ؟ وما مدى تأثير انتهاك حقوق المرأة وانعكاساتها على تماسك 

؟ وما هي قدرة هذه االتفاقيات الدولية على توفير الحماية للمرأة في ليبيا منذ اندالع النزاعات المسلحة األسرة
 م؟ وما مدى المسؤولية المترتبة عن هذه االنتهاكات؟ 5048م حتى مطلع 5044راير في فب

 أهداف الدراسة وأهميتها:

                                                           
 (.13سورة الحجرات / اآلية: )105
 .احترام حقوق المرأة ال يعني إباحة ما حرمته شريعتنا اإلسالمية الغراء، فتمتع المرأة بحقوقها يجب أن يكون موافقا للشريعة اإلسالمية106
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم دور االتفاقيات الدولية في توفير الحماية القانونية للمرأة في ليبيا أثناء  
في توفيره ولو جزء ا من الحماية، والحد من وقوع النزاعات المسلحة، من خالل تبيان دور القانون الدولي 

انتهاكات لحقوق المرأة، والحاالت التي يحدث فيها خرق لهذه القواعد الدولية، وما ترتب عنها من انتهاكات 
وحدوث شرخ داخل المجتمع. ومدى إمكانية قيام المسؤولية  األسرةلحقوق المرأة وتداعياتها على تماسك 

هذه الدراسة في توضيح وتحليل دور االتفاقيات  أهميةوبالتالي تتجلى هذه االنتهاكات، الجنائية ضد مرتكبي
محاولة إيجاد اآلليات التي الدولية في توفير الحماية لحقوق المرأة في ليبيا، من جانب، ومن جانب آخر، 

 اخليا.وضمان االلتزام بها د دوليا توفر الحماية للمرأة، من خالل صون الحقوق الممنوحة لها

 منهج الدراسة والخطة البحثية:

 تأسيسا على ذلك، ستكون دراستنا تحليلية من خالل الخطة اآلتية :

 : الحماية القانونية لحقوق المرأة في ليبيا بموجب االتفاقيات الدولية خالل النزاعات المسلحةاألولالمطلب 

 لمسلحةالمطلب الثاني: انتهاك حقوق المرأة في ليبيا خالل النزاعات ا

 .المطلب الثالث:  تقييم الحماية القانونية للمرأة الواردة باالتفاقيات الدولية أثناء النزاعات المسلحة

 اإلطار النظري للدراسة

 الحماية القانونية لحقوق المرأة بموجب التفاقيات الدولية خالل النزاعات المسلحة: األولالمطلب 

بحقوقها األساسية، مثل: الحق في الحياة ..إلخ تعتبر مسألة إن تمتع اإلنسان عموما والمرأة خصوصا 
 . حيث107قو وكان لشريعتنا اإلسالمية الغراء دور في اإلقرار بهذه الحق ،محسومة أقرتها التشريعات السماوية

 إليها في العصور التي سبقته، فمنحها تصل لم مرتبة إلى مكانتها ورفع ،وتكريم إعزاز نظرة للمرأة نظر اإلسالم
 الرجل لتضع آيات العبادات فجاءت اإلنسانية، الشرعية والكرامة التكاليف في مع الرجل الكاملة المساواة

 الحقوق التكاليف، وبذلك يكون اإلسالم  قد منح للمرأة  كافة تمييز في دون المساواة قدم والمرأة على
 .108الشرع الحكيم مع يتناقض منحت للرجل إال ما التي والحريات

                                                           
ق مطلوبة من قبل المرأة  بل تعد ضرورات إن حقوق اإلنسان بصفة عامة، والمرأة بصفة خاصة في اإلسالم وباختالف مجاالتها وصورها ال تعد مجرد حقو  107

تمتع المرأة بالحقوق  إنسانية، وهي واجبة سواء أكانت فردية أو اجتماعية، وبالتالي، فإن مسألة الحفاظ عليها تعد واجبا، ال يجوز اإلخالل به، إضافة إلى أن
ا على المساواة دون تمييز بين الجنسين. التي شرعها الله تعالى لها تعد ضرورة من الضرورات؛ للنهوض باألمة اإلسالمية  وبالتالي، خلق مجتمع ا متكامال قائم 

   –سعيدة – الطاهر موالي .(. حقوق المرأة وحمايتها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. رسالة ماجستير، الجزائر جامعة د2196كناس  نور الدين )  108
 . 11كلية الحقوق. ص
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 ،في مسألة تقنين واحترام  حقوق اإلنسان بصفة عامة املحوظ   اهد القانون الدولي تطور  وقد ش 
فإن توفير الحماية القانونية  ،نظرا لما تمثله المرأة من ركيزة رئيسية لألسرة، وبالتالي ؛وحقوق المرأة بصفة خاصة

وعدم ممارسة العنف  ،حياةالمنصوص عليها بموجب االتفاقيات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحق في ال
 ، ينعكس باإليجاب حول وضعها داخل المجتمع.109ضدها بكافة أشكاله

وقد مرت حقوق المرأة في ليبيا بعدة مراحل شهدت خاللها العديد من االنتهاكات، إال أن المسألة  
دت نزاعات ازدادت تعقيدا في حاالت النزاعات المسلحة، باعتبار أن ليبيا كانت من ضمن الدول التي شه

مسلحة داخلية واكبت انطالق ثورة السابع عشر من فبراير، حيث بدأت  قوات القذافي باستخدام القوة 
وتورطت في االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان عموما وللمرأة في ليبيا خصوصا، ، المفرطة ضد المدنيين

مدنيين، بل يعتبر فاعال رئيسيا في حدوث أصبح النظام في تلك الفترة عاجزا عن توفير الحماية لل ،وبالتالي
هذه االنتهاكات، في الوقت الذي تقتضي االتفاقيات الدولية توفير الحماية المقررة للمدنيين حتى في حاالت 

، األمر الذي تطلب وجود جهة أخرى توفر الحماية الالزمة، وهو ما أقرته الدول 110النزاعات المسلحة الداخلية
الذي يقضي بتولي األمم المتحدة  ،م استنادا إلى مبدأ مسؤولية الحماية5002مي سنة في مؤتمر القمة العال

م في ليبيا، حيث  5044مسؤولية الحماية إذا تبث عجز الدولة عن توفيرها. وهو ما تجسد بالفعل سنة 
مارس  45في  4851الدولي القرار رقم  األمنانتقلت مسؤولية الحماية لألمم المتحدة، حيث  أصدر مجلس 

لتوفير الحماية الالزمة  ؛م الذي منح ألعضاء األمم المتحدة الحق في اتخاذ اإلجراءات المناسبة5044
 للمدنيين في ليبيا.

الوقوف عند حماية  هميةم ، فإنه من األ5044وليبيا باعتبارها شهدت نزاعات مسلحة منذ سنة 
سلحة على المرأة في ليبيا، إال أن ذلك ال يتأتى وانعكاسات النزاعات الم ،حقوق المرأة وفقا للقانون الدولي

واإلشارة إلى أهم االتفاقيات الدولية ذات الصلة،  ،إال ببيان وتحليل مفهوم حقوق المرأة وفقا للقانون الدولي
 وذلك من خالل الفرعين اآلتيين:  

 مفهوم حقوق المرأة وفقا للقانون الدولي والتفاقيات الدولية: األولالفرع 
م؛ إذ 5044النزاعات المسلحة سنة  دالعنتهاك حقوق المرأة في ليبيا، بات جليا، خاصة منذ انإن ا

وصلت إلى حد االعتداء على حق مقدس لإلنسانية جمعاء، وهو)الحق  ،شهدت هذه االنتهاكات صورا عدة
                                                           

 ور، مثل: العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف األسري والعنف داخل المجتمع...إلخ.العنف ضد المرأة يتخذ عدة ص 109
م نظمت النزاعات الدولية، والمـادة 9141هي:نزاعات غـير دوليـة، واتفاقيـات جنيـف لعام الثانية  أكثر النزاعات المسلحة التي تلت الحرب العالمية  110

وضعت مبادئ  3وبـالرغم مـن أن المـادة  .( المشـتركة لالتفاقيـات األربـع 3منطبقـة علـى مثـل هـذه النزاعـات هـي المـادة) الوحيـدة الـواردة في هذه االتفاقيات وال
وكول نظمها البروت أساسية لحماية السكان واألفراد في أوقات الحروب إال أنهـا  تعد غير كافية في حاالت النزاعات المسلحة الداخلية، إال أن هذه المسألة

والبروتوكول اإلضافي األول والبروتوكول اإلضافي الثاني، الملحقين م، 1949م. وقد صادقت ليبيا على اتفاقيات جنيف األربعة لعام9111اإلضافي الثاني لسنة 
 .واتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلحم، 1949باتفاقيات جنيف لعام
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الحقوق، مما في الحياة(، ما ترتب عنه خرق للتشريعات المحلية، واالتفاقيات الدولية، التي نظمت هذه 
 .111بالسلب؛ ومن ثم اختل مبدأ المساواة وعدم التمييز في أبسط الحقوق األسرةانعكس على 

 ما مقدار فإن الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة في ليبيا  تقتضي منا أن نقف على ،و بالتالي
 اتفاقيات دولية، وبيان نحمايتها م في أساليب والبحث ،وتوضيح مفهوم هذه الحقوق ،تتمتع به من حقوق

 إال أن تعريف  ،112المرأة حقوق لحماية المالئم تمثل اإلطار القانوني التي فيه النصوص شك ال مما أن
 هذه على الوقوف ، ثماإلشارة إلى ماهية حقوق اإلنسان عموما يتطلب للقانون الدولي وفقا المرأة حقوق

 .الدولية ياتواالتفاق القانون الدولي،قواعد  الحقوق على ضوء
 : ماهية حقوق اإلنسان عموماأولا 

تعددت المفاهيم والمصطلحات التي استخدمت للداللـة على حقوق اإلنسان، فقد أطلق على هذه 
 وسميت )بحقوق قانون الشعوب(،و)الحريات العامة )الحقوق في بداية القرن الثامن عشر: )الحقوق الطبيعية

 .113و) الحقوق األساسية للفرد(أو )الحريات الفردية األساسية(أ )
 األثراإلسالمي في شبه الجزيرة العربية، ثم انتشاره في شتى بقاع األرض؛ كان له عظيم  الدين ظهوربو 

في القضاء على الظلم واالنتهاكات التي كانت تتعرض لها اإلنسانية عموما، والمرأة خصوصا، حيث جاءت 
مجتمع تتساوى  بناء على الحياة، وتحقق سعادة الناس، وتعملالشريعة اإلسالمية بأحكام تنظم مختلف شؤون 

كان لشريعتنا اإلسالمية الغراء السبق في مجال اإلقرار   ،. وبالتالي114فيه الحقوق والواجبات بين أبناء المجتمع
لإلنسانية بالحقوق والدفاع عنها، حيث جاء القرآن الكريم حافال بالدعوة لإلقرار بالحقوق والحريات على 

 .115ختلف أنواعها، وهو ما كرسته األحاديث النبوية في الكثير من أحكامهام
وبتطور وتقدم المجتمعات المحلية والمجتمع الدولي؛ باتت مسألة حقوق اإلنسان موضوعا يمس 
حياة كل الشعوب والدول باختالف حضاراتها وأنظمتها، وهي في ذات الوقت تمس حياة كل فرد بوصفه 

.  حيث سعت الدول إلى تضمين مسألة حقوق 116ته وتكوينه، سواء كان رجل أو امرأةإنسانا، وبحكم طبيع
                                                           

 م.2194مرأة في الحياة ومصادرة رأيها في التعبير: مقتل الناشطة الليبية سلوى أبوقعيقيص في مدينة بنغازي سنةمن صور االعتداء على حق ال 111
(.اآلليات الدولية والشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة. رسالة ماجستير. كلية الحقوق جامعة الشرق 2194ناريمان فضيل الن مَّري)112

 .19األوسط، األردن. ص
 لمزيد من التفاصيل راجع الرابط التالي:  113

http://www.nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_3_2.pdf /م، 2191يناير  21. تاريخ آخر زيارة
91:11PM  . 

مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية.  مفهوم حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي.(.2194.)جابر جواد كاظم الحمداني، و لخزعليمل هندي كاظم اأ 114
 .2ص.  3/ العدد :  4المجلد: 

 .999ص دار الكتاب الجديد المتحدة.: .بيروت(. المفاهيم القانونية لحقوق اإلنسان عبر الزمان والمكان2114ساسي سالم الحاج ) 115
ن بحقوقه كونه كائنا طبيعة اإلنسان تعتبر ذات صفة ازدواجية، تتمثل في اعتباره يمثل كائنا فرديا واجتماعيا في ذات الوقت، وبالتالي، وجب أن يتمتع اإلنسا 116

 فرديا أو جماعيا.

http://www.nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_3_2.pdf
http://www.nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_3_2.pdf
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اإلنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة في دساتيرها وتشريعاتها المحلية، ثم توالت المعاهدات الدولية 
 .التي كان لها دور كبير في اإلقرار بحقوق اإلنسان

ق بشأن تعريف محدد لحقوق اإلنسان، حيث تعددت وتجدر اإلشارة إلى أنه  ليس هناك اتفا
التعريفات، إال أنها في مجملها تدور حول حقوق اإلنسان والتي في مقدمتها الحق في حياة اإلنسان وعدم 
االعتداء على بدنه...إلخ.وبالتالي يمكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها: " مجموعة الحقوق الطبيعية التي 

بطبيعته، والتي تظل موجودة وإن لم يتم االعتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى ولو  يمتلكها اإلنسان واللصيقة
 . 117انتهكت من قبل سلطة ما"

باعتباره  ؛والقانون الدولي لحقوق اإلنسان هو المعنى بحماية هذه الحقوق في حاالت السلم
ت الدولية التي تؤمن مجموعة من القواعد و المبادئ المنصوص عليها في عدد من اإلعالنات و المعاهدا

وهي حقوق ملتصقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل وتلزم  ،حقوق وحريات األفراد والشعوب في مواجهة الدولة
ى للمحافظة على الحقوق الفردية أكثر من األولالدولة بحمايتها من االعتداء واالنتهاك، وأنه موجه بالدرجة 

 .118اهتمامه بمصلحة المجتمع
عني بتنظيم وحماية حقوق اإلنسان في حاالت النزاعات المسلحة والحروب هو القانون أما القانون الم

الدولي اإلنساني باعتباره " مجموعة القواعد القانونية الدولية العرفية والمكتوبة التي تهدف إلى حماية 
ماية األموال وما نتج عن ذلك النزاع من آالم، كما تهدف إلى ح ،األشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح

 .119التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية"
 ثانيا: حقوق المرأة وفقا لقواعد القانون الدولي  

 ساكنة، وفي  حقوقا وتطور وليست حركة حالة في جوهرها حقوق في اإلنسان حقوقذا كانت إ
، فإن حقوق المرأة تجسد قدرتها 120راء لهاث مصدر يعد التنوع بينها، وهذا فيما بالتنوع تتميز الوقت نفسه

على امتالك الحرية والكرامة والمساواة، من منطلق اإلنسانية الكاملة، وهي مقننة بموجب التشريعات الداخلية 
. وتعمل القوانين المنظمة لحقوق المرأة على تعزيز الحقوق 121للدول والقوانين الدولية المعنية بحقوق اإلنسان

 باستثناء تلكم التي تخالف الشرع الحكيم. المتساوية لجميع النساء،

                                                           
 .11(. الحريات العامة وحقوق اإلنسان.ب،د،ن، لبنان. ص9196محمد المجذوب) 117
 .41مرجع سابق، صساسي سالم الحاج، 118
 .91(. محاضرات في القانون الدولي اإلنساني. منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر. الطبعة العاشرة،. ص2192شريف عتلم )119
جية : القاهرة. (. حقوق اإلنسان بين الديمقراطية والتنمية. مجلة السياسة الدولية. مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتي9113بطرس بطرس غالي)120

 .   943. ص994العدد 
 م.9149ديسمبر  91بتاريخ  291اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم  121
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 الالزمة الحقوق ، الركيزة الرئيسية لحقوق اإلنسان، و هيلإلنساناألساسية والشخصية  الحقوقوتمثل 
 يجوز ال التي اآلمرة القواعد بصفة وتتسم ،إنسانا لكونه وجوده بمجرد شخص لكل اإلنسان، والثابتة لحياة

 .122شرطا  سابقا وجوهريا للتمتع بكافة حقوق اإلنسان األخرى وتعزيزها تحقيقها ويعد، مخالفتها انتهاكها أو
 ،إلى  أن التزام الدول والمجتمعات بحقوق المرأة واحترامها خاصة التي نظمتها القوانين الدولية ،تجدر اإلشارة

ائمة على مبدأ والتي تتماشى مع ما أقره ديننا اإلسالمي الحنيف؛ يجعل هذه الدول والمجتمعات عادلة ق
فإن احترام هذه الحقوق وتوفير الحماية لها؛ يساهم في زيادة التنمية المجتمعية باعتبار أن  ،المساواة. وبالتالي

 .123المرأة تشكل نصف المجتمع وهي ركيزة أساسية لألسرة

والمرأة بوصفها إنسانا تتمتع بمجموعة من الحقوق الشخصية، كحقها في الحياة وسالمتها 
ة، وفي عدم إخضاعها  للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية، وعدم القبض عليها إال الشخصي

. والمساواة أمام القضاء 124وفقا لألحكام والضوابط التي يحددها القانون، إذ ال جريمة وال عقوبة إال بنص
المتحدة على الحقوق األساسية . وقد ورد النص في ديباجة ميثاق األمم 125وحقها في التمتع بحماية القانون

لإلنسان، حيث يجري النص على" نحن شعوب األمم المتحدة..... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق 
األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق 

لعالمي لحقوق اإلنسان، حيث نص على أن . كما ورد ذكر هذه الحقوق في اإلعالن ا126متساوية...إلخ"
وقد بين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، على أن . 127ن في الكرامة والحقوقو جميع الناس أحرار متساو 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز....، ودون أي تفرقة 
ذه الحقوق الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو: )الحق في . ومن أهم ه128بين الرجال والنساء

الحياة(، حيث تنص المادة الثالثة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل فرد الحق في الحياة 

                                                           
ون السياسية : بغداد، العدد الثاني.  ص (. حقوق اإلنسان واألمن القومي نحو الترابط الشمولي في البيئة الدولية الراهنة. مجلة الشؤ 9114باسيل يوسف ) 122

923 . 
حقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق االقتصادية ال - فردية والحقوق الجماعيةالحقوق ال  -ساسية األحقوق األساسية وغير وهذه الحقوق تشمل: ال123

 .واالجتماعية والثقافية،  من جهة أخرى
 بي.( من قانون العقوبات اللي19م...المادة)124
 .241 - 249ساسي سالم الحاج، مرجع سابق، صلمزيد من التفاصيل حول المقصود بالحقوق المدنية والسياسية، راجع/  125
 .www.un.orgميثاق األمم المتحدة : 126
 م. منشور على الرابط التالي:9149( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 9م)127

http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf 
 م. 9149( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 2م)128

http://www.un.org/
http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf
http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf


 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
337 

والحرية وسالمة شخصه، ثم جاءت باقي األحكام الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لتبين الحقوق 
 .129لمكملة والمتفرعة عن هذا الحقا

 أهم التفاقيات والقرارات الدولية المتضمنة حماية لحقوق المرأة خالل النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

المرأة بوصفها إنسانا فإنها تتمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة ودون تمييز، كل ذلك يكون في 
 . 130، خاصة تلك التي ينظمها القانون الدولي لحقوق اإلنسانحاالت السلم وفقا لقواعد القانون الدولي

 في التي أكدت المختلفة نصوصه بحقوق المرأة في خاصة عناية إن ميثاق األمم المتحدة قد أبدى
فإن القانون الدولي خاصة بعد نشأة األمم  ،والرجل. وبالتالي بين المرأة التمييز المساواة وعدم على مجملها

في مجال حقوق المرأة من النظر إليها ككائن محتاج إلى حماية خاصة ومعاملة تفضيلية إلى المتحدة انتقل 
فكرة المساواة بين الجنسين المرأة والرجل، من خالل مجموعة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان 

 خصوصا. عموما والمرأة

طابع داخلي، فإن هناك إال أنه في حاالت حدوث نزاعات مسلحة ذات طابع دولي، أو ذات 
مجموعة  أخرى من القواعد القانونية الدولية هي التي تعنى بتوفير الحماية القانونية للفئات المستضعفة، ومنها 
المرأة خالل هذه النزاعات، وفي مقدمتها القانون الدولي اإلنساني، واالتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، 

 ر الحماية للمرأة ضد انتهاك حقوقها.  والقرارات الدولية التي توف

الصكوك  وبروتوكوالها اإلضافيين،تعتبر في مقدمة جنيف األربع وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقيات
 وجه على النساء المسلحة، وأن حماية والنزاعات وقت الحروب في بحماية النساء المتعلقة الدولية الرئيسة
 بهدف واألمهات المرضعات الحوامل النساء اإلنساني خصت يالدول في القانون جاءت لما الخصوص أو

 .األطفال واألجنة،وجل األحكام كانت تنظم حماية المرأة مع الفئات المستضعفة مثل الشيوخ واألطفال حماية

 : ميثاق األمم المتحدةأولا 

                                                           
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.( من  21إلى  41نصوص المواد ) 129
قانون الدولي يعتبر ميثاق األمم المتحدة حجر األساس للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ألنه ساهم ألول مرة في تدويل حماية حقوق اإلنسان وإدخالها لل 130

ل إعداد مشاريع اتفاقيات دولية ، وممارسة الضغط السياسي  على تقدم ملحوظ في حماية حقوق اإلنسان، سواء من خالالوضعي، حيث تحقق من خالله 
مة الجنائية الدولية الدول، وحثها على احترام حقوق اإلنسان، إضافة إلى إنشاء المحاكم الجنائية الدولية لمعاقبة منتهكي حقوق اإلنسان، وفي مقدمتها المحك

وجرائم  وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية اإلبادة الجماعية كأول محكمة قادرة على محاكمة األفراد المتهمين بجرائم  2002 تأسست =سنة  التي
 العدوان.

https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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ينا على قد جاء في ديباجة  ميثاق األمم المتحدة النص على ) نحن شعوب األمم المتحدة وقد آل
األجيال المقبلة من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد، جلبت على اإلنسانية مرتين  ذأنفسنا أن ننق

 الفرد وبكرامة األساسية لإلنسان، والحريات بالحقوق إيمانا جديد من نؤكد نأأحزانا يعجز عنها الوصف، و 
 متساوية(. حقوق امن وصغيره كبيرها واألمم ،للرجال والنساء وبما وقدره،

 حقوق ( باحتراماألولمبدأين: يتمثل ) بين ربط ،ديباجتهمن خالل ميثاق األمم المتحدةفإن  ،وبالتالي
 ليس الحقيقية الدولية، فالضمانة وااللتزامات احترام العدالة ضرورة و)الثاني( يؤكد تمييز أي دون من اإلنسان

 . 131فيذها طواعية وبحسن نيةبل تن ،القترانها بالجزاء ؛القانون لقواعد االنصياع

كما بين الميثاق أن رغبة األمم المتحدة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين إلقامة 
وبأن  ،المؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي التسوية في الحقوق بين الشعوب ،العالقات الودية بين الدول

 ،حدة تعمل على أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسانيكون لكل منها تقرير مصيرها؛ فإن األمم المت
بال تمييز بسب الجنس أو اللغة أوالدين، وال تفريق بين الرجال والنساء،  ،واحترام الحريات األساسية للجميع

، منفردين أو مشتركين، بما يجب يقوموا بأن األعضاء جميع . ويتعهد132ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعال
 .133عمل بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة إلدراك هذه المقاصد عليهم من

 األساسية لإلنسان، والحريات بالحقوقميثاق األمم المتحدة من اإليمان وتأكيدا على ما جاء في 
متساوية، فقد اعتمدت الجمعية العامة باعتبارها أحد  حقوق من للرجال والنساء وبما وقدره، الفرد وبكرامة

يسية الست لألمم المتحدة) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان( وما تاله من إعالنات أخرى تصب األجهزة الرئ
في مجال حقوق اإلنسان عموما والمرأة خصوصا، وقد طلبت الجمعية العامة من الدول األعضاء كافة أن 

والمؤسسات وأن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه،السيما في المدارس   ،تدعو إلى نص اإلعالن
 .134التعليمية األخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان

 ثانيا: القانون الدولي اإلنساني

يسري هذا القانون على حاالت النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، ويتضمن القانون الدولي اإلنساني 
حرب، وهي اتفاقيات تحظى بقبول م لحماية ضحايا ال4818صكوكا رئيسية هي:اتفاقيات جنيف األربع لسنة

                                                           
 .29محمد سعيد الدقاق)ب،ت،ن( األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية.اإلسكندرية: منشأة المعارف. ص 131
 www.un.orgالرابط: ( من ميثاق األمم المتحدة. 22م ) 132
 www.un.orgالرابط: متحدة. ( من ميثاق األمم ال26م ) 133
 م.9149راجع ديباجة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  134

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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عالمي وتسبغ الحماية على فئات معينة ومن ضمنها المرأة، إال أن هذه االتفاقيات انطوت على ثغرات مهمة  
األعمال العدائية، إذ أن جل النزاعات التي نشبت في أعقاب الحرب  آثاركحماية السكان المدنيين من 

لية، المادة الوحيدة المنطبقة على هذا النوع من النزاعات الواردة في العالمية الثانية هي نزاعات مسلحة غير دو 
اتفاقيات جنيف األربع المشتركة بينها هي المادة الثالثة التي تضمنت مبادئ أساسية لحماية المدنيين خالل 

سلحة غير مالإال أنها تعتبر غير كافية لحل المشاكل اإلنسانية الخطيرة المترتبة  على النزاعات  ،النزاعات
 دولية.ال

ولسد النقص في اتفاقيات  جنيف األربع وتنظيم األحكام التي لم تنظمها هذه االتفاقيات؛ فقد  
،والبروتوكول اإلضافي 135م بروتوكولين إضافيين ملحقين باالتفاقيات األربع4855أغسطس45اعتمد في 

التالي تجسد هذه المعاهدات الدولية الثاني هو المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، وب
 القانون الدولي اإلنساني المعني بحماية فئات معينة من ضمنها المرأة.   

ويؤكد القانون الدولي اإلنساني على ضرورة تمتع المرأة أثناء النزاع بحقوق متساوية مع الرجل، كما 
الغتصاب أو اإلكراه على البغاء أو يجب أن تحظى المرأة بحماية خاصة من أي انتهاك لعرضها عن طريق ا

 .  136أي شكل من أشكال العنف المهين

والبروتوكوالن  4818وتجدر اإلشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز الذي نظمته اتفاقيات جنيف لعام 
يقضي بتخصيص معاملة خاصة للنساء خالل النزاعات المسلحة،  4855اإلضافيان الملحقان باالتفاقية لعام 

النساء على معاملة حسنة مماثلة لتلك المعاملة التي يحصل عليها الرجال دون تمييز يقوم  بحيث تحصل
بينهما على أساس الجنس.إال أن المساواة التي تقتضيها االتفاقية ال تحجب بأي شكل من األشكال من منح 

تتطلب بعض النساء  بعض الفئات التي تحميها االتفاقية معاملة على أساس اعتبار خاص متعلق بها، لذا فقد
معاملتهن معاملة خاصة بناء على االعتبارات الواجبة لجنسهن كالنساء الحوامل، وبالتالي فإن الحماية القانونية 
التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني قائمة على مبدأين أساسين هما: المساواة في المعاملة من جهة. وعدم 

األخذ في االعتبار بأن أي معاملة تفصيلية لم تقرر إال لمراعاة  التمييز بين الضحايا من جهة أخرى، مع
 على هذه المعاملة. نلخطر أكبر في حال عدم حصولهن تعرضيحاالت خاصة كانت النساء س

 م 2555لسنة  1720رقم  األمنثالثا: قرار مجلس 

                                                           
 م.9141م ملحق باالتفاقيات األربع لسنة 2112إضافة إلى بروتوكول إضافي ثالث سنة  135
 (، منشور على الرابط التالي: االستراتيجية اإلقليمية) حماية المرأة العربية: األمن والسالمة136

http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf  :م.2191فبراير  9تاريخ آخر زيارة 

http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
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االلتزامات  م من أهم5000عام  األمن( الصادر عن مجلس 4152يعتبر قرار األمم المتحدة رقم ) 
م ، واألمين العام لألماألمنالتي صدرت عن المجتمع الدولي بخصوص المرأة، إذ يدعو القرار مجلس 

ات اإلنسانية المتحدة، والدول األعضاء، وكافة األطراف األخرى )األطراف غير الحكومية، والميلشيات، والهيئ
يدعو القرار   حيث ت مترابطة، أهمها:حماية المرأةوالمجتمع المدني( القيام باتخاذ اإلجراءات في أربعة مجاال

 :كافة األطراف في النزاعات المسلحة إلى
حماية النساء والبنات من العنف، خصوصا االغتصاب واألشكال األخرى لالنتهاكات الجنسية، 

بيعة وكافة األشكال األخرى للعنف في األوضاع التي تسودها النزاعات والصراعات المسلحة، و احترام الط
والصفة المدنية واإلنسانية لمخيمات ومراكز الالجئين، واألخذ بعين االعتبار والحسبان االحتياجات الخاصة 

 .للنساء والبنات، عند تصميم هذه المخيمات والمراكز
ولية وضع حد ونهاية للحصانة واإلفالت من العقوبة، ؤ كما يؤكد القرار، على تحمل كافة الدول مس

ولين عن كافة جرائم الحرب، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي، وكافة ؤ سوإلى محاكمة الم
أشكال العنف األخرى ضد المرأة والفتيات، ويؤكد في هذا الخصوص أيضا الحاجة إلى استثناء هذه الجرائم 

 .137من أحكام العفو كلما أمكن

 رابعا: التفاقيات الخاصة المعنية بحماية حقوق المرأة

افة إلى معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية، توجد مجموعة من االتفاقيات الدولية األخرى التي باإلض
 نظمت الحماية القانونية لحقوق المرأة، أهمها:

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار  للمرأة، التي السياسية الحقوق اتفاقية
يوليو  5م، ودخلت حيز التنفيذ في 4825ديسمبر  06في  (610الجمعية العامة لألمم المتحدة )رقم 

 مادة. 11 م،وتضم4821

 49اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
 مادة، إال أن بعض نصوص هذه االتفاقية تخالف ما أقرته شريعتنا اإلسالمية 10م، وتضم 4858ديسمبر

( من هذه االتفاقية،  وتجدر اإلشارة إلى أن ليبيا 46، 5الغراء من حقوق، خاصة نصوص المواد) 
 م.4898مايو 46تحفظت على هذه النصوص عندما انضمت إليها بتاريخ 

                                                           
م ناراجي اندرليني "السياسات الدولية الرئيسية واآلليات القانونية: حقوق المرأة في سياق السالم واألمن" ادريان  باول  و سانالمزيد من التفاصيل، راجع/ 137

 منشور على الرابط التالي: 
http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Key_Policies-ARB.pdf 

 م.2191فبراير  91تاريخ آخر زيارة 

http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Key_Policies-ARB.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Key_Policies-ARB.pdf
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 .الذي اعتمدته الجمعية إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ و النزاعات المسلحة
 م.4851ديسمبر  41( في1149دة بموجب قرارها رقم)العامة لألمم المتح

  إضافة إلى البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي يضم
 مادة.   54

 انتهاك حقوق المرأة في ليبيا خالل النزاعات المسلحة: المطلب الثاني

في ليبيا، ثبت عجز السلطات الليبية عن توفير حماية فبراير  45ن ثورة بـ ام إ5044وفي العام 
للمدنيين، وتورطها في االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، من قتل 

 معاهدات حقوق فيف ا طر  دولة.إلخ. في الوقت الذي كانت فيه ليبيا .للمتظاهرين، واعتداء على المدنيين.
 42المدنية والسياسية، )انضمت إليه بتاريخ  بالحقوق الخاص الدولي العهد افيه الرئيسة، بما اإلنسان

 42االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )انضمت إليه بتاريخ  بالحقوق الخاص الدولي م(، والعهد4850مايو
أو  نيةإنسا الال أو أو العقوبة القاسية المعاملة ضروب من التعذيب وغيره مناهضة م(، واتفاقية4850مايو

أبريل  42حقوق الطفل، )انضمت إليها بتاريخ  م(، واتفاقية4898مايو 46المهينة، )انضمت إليها بتاريخ 
 46م(، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، )انضمت إليها بتاريخ 4881

يوليو  1ت إليها بتاريخ م(،  واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، )انضم4898مايو
 49أسرهم، )انضمت إليها بتاريخ  وأفراد المهاجرين جميع العمال حقوق لحماية الدولية م(، واالتفاقية4869

 األول اإلضافي والبروتوكولم، 1949لعام األربعة جنيف اتفاقيات على ليبيا م( ،كما صادقت5001يوليو 
 .138م1949لعام جنيف قياتباتفا اإلضافي الثاني، الملحقين والبروتوكول

في معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية، واالتفاقيات المتعلقة  اأساسي افإن ليبيا باعتبارها طرف   ،وبالتالي
بحماية المرأة، فإنها ملزمة قانونا بهذه المعاهدات وعدم خرقها باستثناء ما تحفظت عليه من أحكام،وهو ما 

 .139م4868لسنة نظمته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
 

                                                           
م( مقدمة للمؤتمر العلمي الدولي األول بعنوان:" دور منظمة األمم 2199)مدى التزام األمم المتحدة بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية تجاه ليبيا سنة انظر بحثنا بعنوان: 138

، الفقرة م.22/2/2199-29: النجاحات واإلخفاقات" الذي نظمته كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان يومي: 2199عد التدخل العسكري في ليبيا المتحدة ما ب
 .99، ص92
تنفيذها بحسن نية ". إضافة إلى م على أن " كل معاهدة نافذة، تكون ملزمة ألطرافها، وعليهم 9161من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  26المادة 139

تعتبر المعاهدة باطلة بطالن ا مطلق ا إذا كانت، وقت إبرامها، تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون من ذات االتفاقية حيث نصت على أن " 23المادة 
قاعدة تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها وتعترف بها باعتبارها قاعدة الدولي العام. وألغراض هذه االتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل 

 ال يجوز اإلخالل بها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة".
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انتهاك حقوق المرأة في ليبيا، من خالل اإلشارة إلى ستكون دراستنا لمسألة  ،ذلكى تأسيسا عل
(، ثم األولم )الفرع 5044االنتهاكات المرتكبة ضد المرأة في ليبيا منذ اندالع النزاعات المسلحة سنة 

و المجتمع  األسرةانعكاساتها على ،لتاليوتداعيات النزاعات المسلحة في ليبيا على المرأة، وبا آثارتحليل 
 الليبي ككل)الفرع الثاني(.

 م2511الجرائم المرتكبة ضد المرأة في ليبيا خالل النزاعات المسلحة منذ سنة : األولالفرع 

السيما النساء واألطفال يشكلون الغالبية العظمى من  نالمدنيي الدولي بين أن األمنإن مجلس 
من جراء النزاع المسلح، وبأنهم مستهدفون، على نحو متزايد، من قبل المقاتلين  األشخاص الذين يتضررون

م انطالق ثورات الربيع العربي وما لحقها من اندالع نزاعات 5044. وقد شهدت سنة 140والعناصر المسلحة
 حة لكلالنزاعات المسل أثناء النساء تتعرض مسلحة داخلية في الدول التي احتضنتها، وليبيا من بينها،حيث

للدولة،  تابعة غير فاعلة تابعة للدولة وجهات فاعلة جهات والنفسي، تمارسه البدني والجنسي العنف أشكال
العقوبة  أو المعاملة ضروب من والتعذيب، وغيره غير المشروع، و المتعمد األشكال: القتل هذه بين ومن

ي للنساء كمقاتالت، واالغتصاب واالسترقاق المهينة، واالختطاف،وتجنيد القسر  إنسانية أو الال أو القاسية
 .141القسري التعسفي، والزواج القسري،والبغاء القسري، واالعتقال الجنسي، واالستغالل الجنسي، واالختفاء

فإن هذه االنتهاكات أو الجرائم المرتكبة ضد المرأة في ليبيا خالل النزاعات المسلحة منذ  ،وبالتالي
عدة جوانب تتمثل في: نوع الجرائم والجهة التي ارتكبتها، وذلك على  م، يمكن دراستها من5044سنة 

 النحو اآلتي:

 : نوع الجرائمأولا 

نجد أن الجرائم التي  ،م5044بقراءة  للمشهد الليبي منذ انطالق المظاهرات السلمية في فبراير
 .142اإلنسانية ضد ارتكبت ضد المدنيين عموما،ومن بينهم المرأة، هي جرائم

 دولة ارتكبت بمعرفة ما إذا اإلنسانية ضد جرائم محددة تعتبر أفعاال   فإن األساسي، روما لنظام وطبقا  
 الدولة سياسة من مدنيين، وكجزء سكان أي ضد ومنهجي موجه النطاق واسع هجوم من ما كجزء منظمة أو
 النقل أو السكان، إبعادالعمد، واإلبادة،واالسترقاق،و  القتل األفعال هذه مثل وتشمل .المعنية المنظمة أو

 لقواعدا يخالف البدنية، بما الحرية من آخر نحو أي للسكان، والسجن أو الحرمان الشديد على القسري
                                                           

 .2م، صACT 77/075/2004  /2114منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة:140
 .943، الفقرة 61.صA/61/122/Add.1 ،2116لعامة، الدورة الحادية والستون، الوثيقة رقم: األمم المتحدة/ الجمعية ا 141
 م.2199فبراير  26بتاريخ . S/RES/1970(9111األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، القرار رقم ) 142
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 أن الدولي، والتعذيب  واالغتصاب أو غيره من الجرائم الجنسية واالختفاء القسري، ويمكن للقانون األساسية
 .143المسلح النزاع إبان أو السلم أوقات في اإلنسانية ضد الجرائم ترتكب

الممارس ضدها من  العنف من عديدة السلم تتعرض ألنواع أوقات في إلى أن المرأة ،وتجدر اإلشارة
مستويات متعددة داخل العائلة وفي المجتمع كالضرب واالغتصاب، وقد يكون من قبل الدولة التي قد تمارسه 

كذلك تتعرض ،  144لتغاضي عمن يمارس هذه الجرائممن خالل إصدارها لتشريعات تمييزية ضد المرأة أو با
تابعة  فاعلة جهات والنفسي، تمارسه البدني والجنسي العنف أشكال النزاعات المسلحة لكل النساء أثناء

 من المشروع، والتعذيب،وغيره غير األشكال: القتل هذه بين ومن .للدولة تابعة فاعلة غير وجهات للدولة
المهينة، واالختطاف، والتجنيد القسري للنساء   أو إنسانية الال أو القاسيةالعقوبة  أو ضروب المعاملة

 التعسفي، القسري، واالعتقال الجنسي، واالختفاء الجنسي، واالستغالل كمقاتالت، واالغتصاب،واالسترقاق
 .145القسري، واإلجهاض القسري القسري، والبغاء والزواج

نظرا لما تحدثه ؛المسل حة الداخلية النزاعات وبعد لويتفاقم خال يمتد قد العنف إضافة إلى أن هذا
 استباحة سلوكية عدائية سببها انتشار ثقافة عسكرية تضفي الشرعية على وأنماط هذه النزاعات من أجواء

. وهذه الثقافة انتشرت في ليبيا تزامنا 146الكثير من القيود المنظمة للحياة المجتمعية والدولية في أوقات السلم
م، وترسخت في شرق ليبيا مع انطالق ما يسمى بعملية 5044ق النزاعات المسلحة في ليبيا فبرايرمع انطال

م ، حتى وإن اكتسبت شرعيتها من اعتراف البرلمان الليبي بها، إال أن 5041الكرامة التي انطلقت سنة 
ليل واضح على انتهاك انتهاك حقوق المدنيين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة من قبل القوات المنتمية لها د

والمجتمع. حيث حصلت جرائم  األسرةحقوق اإلنسان وحقوق المرأة في ليبيا وانعكاساته السلبية على 
، وقد وقعت 147الخطف والتعذيب والقتل خارج القانون، وحصل التهجير القسري للنساء واألسر في شرق ليبيا

عيات للمساواة االجتماعية والعدالة في ليبيا، سلسلة من الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة على نساء دا
حيث يبدو أن القصد من اغتيال الناشطات مثل سلوى أبوقعيقيص وغيرها، ومن أعمال التهديد والمضايقة 

                                                           
 .31، ص :  MDE 19 / 025 / 2011رقم  الوثيقةم،   2011منظمة العفو الدولية سبتمبر 143
 . 96-92(. النزاعات المسلحة وأمن المرأة.فلسطين: ب، د، ن، م، ص2119الجراي، وعاصم خليل )علي  144
 .61، ص943، فقرة A/61/122/Add.1، رقم الوثيقة: 2116األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الحادية والستون  145
 .6-2م: صACT ،2114 2004/072/77:رقم الوثيقة(ي النزاعات المسلحة الجرائم المرتكبة ضد النساء ف –منظمة العفو الدولية، ضحايا الحروب 146
 411111ازحين وفقا  للوثائق العلنية لألمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومركز رصد التشريد الداخلي  فضال عن تقارير إعالمية مختلفة بلغ عدد الن 147

م. لمزيد من التفاصيل: "التقرير التاسع للمدعي 2194رة ما قبل نشوب النزاع المسلح سنة م، وهو ثمانية أضعاف العدد في فت2194شخص بنهاية  ديسمبر 
 .6-4، ص1970 (2011)العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عمال  بقرار المجلس 
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واالعتداء التي لحقت بآخرين توجيه رسالة  أعم مفادها: أنه ال ينبغي أن يكون للمرأة صوت في المجال 
 .148العام

 ارتكبتهاثانيا: الجهة التي 

م، بداية كانت من   قوات 5044تتعدد الجهات التي انتهكت حقوق المرأة في ليبيا منذ العام 
الليبية، حيث  النظام السابق، عن طريق الهجمات المسلحة التي قامت بها على العديد من المدن والمناطق

 .149كل عامحدث القصف العشوائي والتهجير القسري للنساء واألطفال واألسر الليبية بش

ثم توالت هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان عموما من قبل المجموعات المسلحة األخرى المتصارعة على *
وما حصل  م.5041سواء في غرب ليبيا أو في شرقها أو جنوبها، خاصة النزاعات التي حصلت سنة  ،السلطة

م وما ترتب عنه 5048يل من هجوم مسلح على العاصمة طرابلس من قبل مليشيات حفتر خالل شهر أبر 
 تشريد قسري للعائالت والنساء، وقتل بعضهن وهن آمنات في بيوتهن بقذائف طائرات حفتر . 

دور في حدوث هذه االنتهاكات المرتكبة ضد المرأة، حيث سيطر هذا  اإلرهابي"داعش" وكان لتنظيم *
الليبية مقرا له،  فحدث جرائم وانتهاكات التنظيم على رقعة جغرافية من اإلقليم الليبي، واتخذ من مدينة سرت 

 التعسفي، وكثيرا لالحتجاز نساء عدة ضد حقوق اإلنسان عموما وضد حقوق المرأة خصوصا، حيث تعرضت
 الجماعات المتحالفة جانب من سرت وفتيات، في نساء واحتجزت .ةاألسري تهنبسبب انتماءا ذلك كان ما

 .150العنف الجنسي أشكال من ذلك واالغتصاب، وغير عذيب،للت وتعرضن .اإلسالمية الدولة مع تنظيم

 النزاعات المسلحة على المرأة وانعكاساتها على المجتمع آثار: الفرع الثاني

 من  %90 حوالي يشكلون الحروب والنزاعات؛ حيث معظم ضحايا يمثلون واألطفال إن النساء
 ثم مهجرين أو مشردين، ومن أو الجئين ورةص في العالم، سواء   مستوى على النزاعات المسلحة ضحايا عدد

 إال أنهم القتال في مباشرة يشتركون ال أنهم من النزاعات، و بالرغم هذه في مناسبة غير أهداف ا فإنهم يعدون
 عنها أوضاع تغيب في كنازحين األمل، ويعيشون واإلحساس بفقدان النفسية الخوف واالضطرابات من يعانون

 اسية.الخدمات والحاجات األس

                                                           
، 34، الفقرة A/HRC/31/47م، الوثيقة رقم : 2196فبراير  92لثالثون األمم المتحدة/ الجمعية العامة/ مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الحادية وا 148
 .91ص
 م بخصوص الحالة الليبية.2199( لسنة 9113-9111راجع قراري مجلس األمن الدولي )149
،  S /2017/ 283وثيقة: م، رقم ال2191أبريل  4األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي: تقرير األمين العام عن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا  150

 .99، ص44الفقرة: 
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غير المباشرة التي تتعرض لها المرأة أثناء  ثارالمباشرة واآل ثاروتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن فصل اآل
وتداعيات النزاعات المسلحة  آثارالمرأة من  ةالنزاعات المسلحة عن الوضع  السائد في المجتمع، إال أن معانا

 تختلف من عدة جوانب، وهي: 

 والنفسية: التداعيات الصحية أولا 

تزايد التركيز الدولي على العنف ضد المرأة، خاصة العنف الجنسي الذي يرتكب في فترات  إن
النزاعات المسلحة، وعلى أهميته وضرورته؛ قد ساعد على طمس الجوانب المهمة األخرى لمعاناة المرأة من 

ب على الحقوق االقتصادية جراء النزاعات والعسكرة، والتي من بينها: التأثير المتفاوت وغير المتناس
 .151واالجتماعية والثقافية، بما فيها حق المرأة في الرعاية الصحية

ويعد حصول المرأة )ضحية الحرب والنزاع المسلح( على الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الدعم 
الرعاية الطبية تحديا    على الحصول يكون ما النفسي واالجتماعي، أمر ضروري في فترات النزاع المسلح، وغالبا  

والخوف  األمنكبيرا؛ ألنه يتعذر في الكثير من األحيان الحصول على الرعاية الصحية العاجلة، بسبب انعدام 
نفسية متعددة، قد تؤدي إلى  آثار.وإذا كانت النزاعات المسلحة تنتج عنها 152على النفس من اإلصابة

الدائم؛ فإن المرأة في مناطق النزاع تكون في حالة عدم على الكحول والمخدرات، والشعور بالخوف  اإلدمان
األمان والشعور بالخوف، وأكثر عرضة لإلحباط واالضطراب النفسي؛ مما ينعكس بالسلب على تعاملها مع 

 .153وحياتها اليومية عموما األسرةأفراد 

 يةاألمنثانيا: التداعيات 

دتها دولة ليبيا بسبب النزاعات المسلحة منذ افتق التي الحياتية الرئيسية قوماتالم من األمن يُعد
، حيث احتجزت النساء بطريقة تعسفية، األسريم، وبالتالي انعكس بالسلب على المرأة والتماسك 5044عام

ة  أو بسبب جرائم أخالقية، واحتجزن في مرافق ال تعمل فيها األسريبدوافع تعود في أكثرها إلى االنتماءات 
لخطر اإليذاء الجنسي، فقد أبلغت نساء عن تعرضهن للتفتيش بتجريدهن من  حارسات، مما كان يعرضهن

                                                           
 .6م: صACT ،2114 2004/072/77:رقم الوثيقة(الجرائم المرتكبة ضد النساء في النزاعات المسلحة  –منظمة العفو الدولية، ضحايا الحروب 151
ية مقدمة المؤتمر السادس لمنظمة المرأة العربية بعنوان: ورقة بحث.دراسة حالة عن المرأة الليبية–المرأة في مناطق العنف والصراع(.2196جازية جبريل شعيتر)152
 .1-6م، ص2196ديسمبر  94-93القاهرة:  ”دور النساء في الدول العربية ومسارات اإلصالح والتغيير“

 ابط التالي: ،  منشور على الر 64لمزيد من التفاصيل راجع / اإلستراتيجية اإلقليمية ) حماية المرأة العربية: األمن والسالمة(، ص   153
http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf  :م.2191فبراير  1تاريخ آخر زيارة 

http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
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المالبس من قبل حراس من الرجال أو تحت أنظارهم، إضافة إلى أن عدد من الناشطات تعرضن لالستجواب 
 . 154والمضايقة أثناء سفرهن للخارج

 ثالثا: التداعيات الجتماعية

 داخل االجتماعية البنى تفتيت إلى تؤدي ات المسلحةإضافة إلى التداعيات السابقة فإن النزاع
 منها التي تعاني لمساواة وتعميق عدما المرأة وتهميش مكانتها إضعاف المجتمع، وما يترتب عنها من زيادة

وتزداد .155المجتمع أوساط العائلة وفي داخل ضد النساء الموجه بازدياد العنف كله ذلك يترافق وقد .أصال  
طفال والنساء في فترات النزاعات المسلحة سواء على الهويةـ أو لطلب الفدية، األمر الذي ظاهرة الخطف لأل

 .156الخروج لقضاء احتياجاتها: االقتصادية واالجتماعية والثقافية نيؤدي إلى إحجام المرأة ع

 اجتماعية متعددة، خاصة التهجير القسري والنزوح آثاروقد ترتب عن النزاعات المسلحة في ليبيا، 
داخل الوطن وخارجه، األمر الذي يساهم في تفكك األسر وانفصالها عن بعضها وتشريدها، وبالتالي يختلف 

للمرأة عن ذلك الذي كانت فيه، وبالتالي تحدث تغيرات واضطرابات في حياة  األسريالمحيط االجتماعي و 
 .157جئة بدال من مواطنة في بلدهاالمرأة تؤثر على قدرتها على التعايش في محيطها الجديد التي تصبح فيه ال

بالقذائف،  يقذفون داألوال  واالغتصاب، و  للعنف تتعرض النزاع، واألم في يشارك األب كان وإذا
 المسلحة ى للنزاعاتاألول الضحية على أرواحهم، ومن يحبون،  فإن والقلق الخوف ويعيشون بيئة يسودوها

 فية ويتقاسمون المعانا واحد، بلد يعيشون في أسر عةمجمو  ن سوىو أفرادها، فما المدني ( بكلاألسرة(هي
والتداعيات التي أسلفنا ذكرها إال  ولها ذات  االنعكاسات على األسر  ثاروما اآل .158الحربلسلم و فترات ا

نخلص إلى أن النزاعات المسلحة التي حدثت في ، الليبية التي وقعت ضحية هذه النزاعات المسلحة، وبالتالي
م، كانت لها تداعياتها على المرأة من عدة نواحي، سواء كانت: صحية أو نفسية أو 5044 ليبيا منذ سنة

اجتماعية أو أمنية؛ مما انعكس سلبا على األسر التي تأثرت جراء النزاعات الحاصلة في ليبيا، في الوقت الذي  
 لمرأة.كانت فيه ليبيا طرفا في معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية والمعاهدات المتعلقة با

                                                           
، الفقرة 2018/140/م، رقم الوثيقة: 2199فبراير 92األمم المتحدة للدعم في ليبيا  األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي: تقرير األمين العام عن بعثة 154
 . 91، ص21
 .21-91د.علي الجراي، و د. عاصم خليل، مرجع سابق، ص155
 .2، مرجع سابق، صجازية جبريل شعيتر156

tp://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdfht157  :م.2191فبراير  1تاريخ آخر زيارة 
 (. النزاعات المسلحة وأثارها على األسرة. معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية / مؤتمر تمكين األسرة في العالم المعاصر :2191كامل مهنا)  158

 م.2191ون الثاني كان  21/29الدوحة 

http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
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سنقوم بدراسة  قدرة االتفاقيات الدولية على توفير الحماية للمرأة أثناء النزاعات  تأسيسا على ما تقدم،
و  ،من خالل البحث في خرق الحماية القانونية الدولية للمرأة في ليبيا أثناء النزاعات المسلحة ،المسلحة

 ليبيا، من خالل )المطلب الثالث(. آليات تعزيز الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة في

 المطلب الثالث

 لمرأة أثناء النزاعات المسلحةحقوق  اقدرة التفاقيات الدولية على توفير الحماية ل

أدى إلى سعي األمم  ؛إن تطور قواعد القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسألة حقوق اإلنسان
، خاصة في حاالت النزاعات 159عفة، ومنها النساءالمتحدة لوضع تنظيم؛ لحماية حقوق الفئات المستض

وتداعيات عدة، سواء على المدى القريب أو البعيد، وبالتالي تشكل  آثارالمسلحة الداخلية التي ينتج عنها 
 ، وبناء المجتمع، وقيام الدولة.األسرةعائقا رئيسا أمام تماسك 

االتفاقيات التي تضمن الحماية للنساء ولمواكبة تطور قواعد القانون الدولي؛ تم تقنين العديد من 
. 160من هذه الدراسة األولخالل النزاعات المسلحة، وقد سبق اإلشارة إلى هذه االتفاقيات خالل المحور 

حيث أكدت هذه االتفاقيات على وجوب معاملة النساء وكافة المدنيين وفقا للقواعد واألحكام الواردة في 
 . 161انون الدولي اإلنسانياالتفاقيات الدولية المتعلقة بالق

إال أن الحماية القانونية للمرأة في ليبيا  بموجب المواثيق واالتفاقيات الدولية خاصة في حاالت 
النزاعات المسلحة، قد تكون عبارة عن مواثيق ارتبطت بها الدولة دون التقيد وااللتزام بها فعليا، األمر الذي 

لة تكون مسؤولة عن خرق االلتزامات التي ارتبطت بها من جانب، يترتب عنه ضياع الحقوق وانتهاكها، والدو 
ومن جانب آخر تكون مساهما رئيسيا في حدوث مثل هذه االنتهاكات، إما لعدم معاقبة مرتكبي هذه 

تزداد هذه االنتهاكات مع كل  ،. وبالتالي162االنتهاكات، أو لصمتها وتمكين الجناة من اإلفالت من العقاب
، والسبب عدم وجود رادع فعلي لهذه الفئة التي تمارس هذه االنتهاكات ضد المرأة خاصة نزاع داخلي يحصل

ثم البحث  ،المرأة بحماية حقوق الخاصة والمدنيين عامة،  األمر الذي  يتطلب منا البحث في ماهية اآلليات
ليبيا منذ اندالع النزاعات  في اآلليات الفعلية القادرة على تعزيز الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة في

                                                           
 .244م، ص2199(. القانون الدولي اإلنساني:األسس والمفاهيم وحماية الضحايا، اإلسكندرية:دار الفكر الجامعي 2199د.خالد مصطفى فهمي)159
 .99-91-1-9الفرع الثاني من هذا البحث، ص  -المطلب األول 160
 .244د.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص161
لعربية  و االتحاد  األفريقي واألمين  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة  بأجهزتها  الرئيسية  االنتهاكات الخطيرة  لحقوق أدانت جامعة  الدول ا 162

لسنة   9113م، لمزيد من التفاصيل / راجع ديباجة قرار مجلس األمن الدولي رقم 2199اإلنسان والقانون  الدولي اإلنساني التي جرى ارتكابها في ليبيا سنة 
 م.2199
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خالل  نللمدنييم، خاصة تلك التي اتخذتها األمم المتحدة لتوفير الحماية 5044المسلحة في فبراير 
 .هذه النقاط سنقوم بدراستها من خالل الفرعيين اآلتيين:163النزاعات المسلحة

 المرأة بحماية حقوق الخاصة ماهية اآلليات: األولالفرع 

خرق حقوق المرأة في ليبيا، والحماية القانونية الدولية المقررة لها بموجب مما الشك فيه أن 
م؛ خلف 5044االتفاقيات الدولية التي ليبيا طرفا فيها، وذلك خالل النزاعات المسلحة التي حدثت منذ سنة 

ة مباشرة مآسي وأحزان على النساء الالتي تعرضن النتهاك لحقوقهن، سواء تحقق االعتداء على حقوقهن بطريق
مثل: )االعتداء الجنسي أو الخطف أو التهجير القسري...(، أو حرمانهن من حق مقدس كفلته الشريعة 

القائمة ،اإلسالمية، هو )الحق في الحياة(، في محاولة لطمس صوت المرأة ومنع مشاركتها في بناء دولة ليبيا
لتها لها شريعتنا اإلسالمية الغراء، وبما يتماشى على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حدود الحقوق التي كف

مع ثقافة المجتمع الليبي  واالعتدال وعدم الغلو أو التطرف في الدين. أو تحقق هذا االنتهاك بطريقة غير 
مباشرة، سببه الرئيسي النزاعات المسلحة الداخلية، حيث تجد المرأة التي قتل زوجها في نزاع مسلح سواء كان 

وإعالة األبناء، خاصة إذا كانوا أطفاال، في ظل  األسرةعن تماسك  األولالمسؤول  وه،غير مقاتلأو  ،مقاتال
 األسرةفوضى عارمة، وغياب دور الدولة في قيامها بالتزاماتها: القانونية، واألخالقية، واألدبية، تجاه المرأة و 

 اقيات دولية تضمنت توفير الحماية لها.الليبية، وعدم توفير الحماية لها خاصة بما ارتبطت به ليبيا من اتف

ما يترتب عنه حرمان المرأة من مشاركتها في النواحي االجتماعية والثقافية والسياسية ألجل توفير  
، في الوقت الذي يجب على الدولة أن توفر لها الحماية األسرةالرعاية الالزمة والكاملة لمن تعولهم من أفراد 

وعلى  األسرةيترتب على هذه االنتهاكات انعكاسات سلبية على  ،سية، وبالتاليوكافة مقومات الحياة األسا
المجتمع عموما، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وشح في السيولة، والتهجير القسري للعائالت 

 وتشريدها ...إلخ 

ا بحسن نية، فإن كل معاهدة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذه ،واستنادا إلى مبدأ لزوم المعاهدات
 وقد نظمت اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني آليات االلتزام بها.

أما على المستوى الداخلي  فإن القانون المدني الليبي أعطى أولية للمعاهدات الدولية النافذة في ليبيا 
صياغة الدستور، أشار ، كذلك فإن مشروع الدستور الليبي الذي أعدته لجنة 164على التشريعات الداخلية

                                                           
 م.2199( لسنة 9113  -9111لمزيد من التفاصيل راجع نصوص قراري مجلس األمن الدولي ) 163
( من القانون المدني الليبي على أن : " ال تسري أحكام المواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك في قانون خاص أو في 23تنص المادة ) 164

 ا".معاهدة دولية نافذة في ليبي
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على:) تكون المعاهدات واالتفاقيات المصادق عليها في مرتبة  (13)وبصورة صريحة من خالل نص المادة 
 أعلى من القانون وأدنى من الدستور...(.

 المرأة بحماية حقوق الخاصة المقصود باآلليات -4

 والمؤسسات األمم المتحدة، عتمدهات التي والوسائل المرأة بصفة عامة :الطريقة حقوق حماية تعني آليات
 التقارير إعداد اإلنسان،وكذلك المرتبطة بحقوق الفعلية والممارسة األداء ومراقبة تنفيذ عنها، لضمان المنبثقة

 .165لها

 المنظمات أوجدت؛على حقوقها عموما والمرأة خصوصااإلنسان  حصول وبالتالي، لضمان تحقيق
 الجمعية اعتمدتحيث ، 166الدولية من االتفاقيات مجموعة ،المتحدة ماألم رأسها المختلفة، وعلى الدولية
االقتصادية  بالحقوق الخاص الدولي المتحدة إضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد لألمم العامة

خرى والسياسية. باإلضافة إلى االتفاقيات األ المدنية بالحقوق الخاص الدولي والثقافية، العهد واالجتماعية
العنصري،  التمييز أشكال على جميع للقضاء الدولية مثل االتفاقية التي تهتم بحقوق المرأة بشكل غير مباشر،

 الطفل، واالتفاقية لحقوق الدولية المرأة، واالتفاقية ضد التمييز أشكال على جميع للقضاء الدولية واالتفاقية
 .167لمناهضة التعذيب الدولية

 هذا في الدول بالتزاماتها تقيد مدى لمراقبة خلق آليات في تفاقياتاال هذه جميع وقد ساهمت
المعاهدات،  هذه نصوص الدولة لتطبيق تتخذها التي عن اإلجراءات منتظمة تقارير تقديم نها:بي المجال، من

 .168حقوقهم انتهكت إذا الدولة ضد بشكوى يتقدموا أن بعض الحاالت في لألفراد يحق حيث

 المرأة )اللجان التفاقية ( حقوق بحماية الخاصة اآلليات عمل كيفية -2

تشكيل لجان  تجدر اإلشارة  إلى أن من بين وسائل ضمان تنفيذ المعاهدات الدولية من قبل أطرافها:
 بحماية الخاصة اآلليات فإن طريقة عمل ،، وبالتالي169لمتابعة تنفيذها أو عقد مؤتمرات سنوية ....إلخ

ن التي تنشئها معاهدات حقوق اإلنسان عموما، والمرأة خصوصا)اللجان المرأة، تتمثل في اللجا حقوق
 الدول احترام مراقبة مدى الدولية هدفها: هو االتفاقيات طريق عن تئأنش االتفاقية( وهي عبارة عن لجان

                                                           
 .92ناريمان فضيل النمري، مرجع سابق، ص165
 .61( االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان الخاصة.لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.  ص2199أحمد،وسيم حسام الدين األحمد) 166
 .99ناريمان فضيل النمري. مرجع سابق. ص167
 .61وسيم حسام الدين األحمد، مرجع سابق، ص  168
 .929الجزء األول المصادر واألشخاص.طرابلس: ب د ن، الطبعة الخامسة. ص -(. القانون الدولي العام2193علي ضوي) 169
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بالنسبة لحقوق اإلنسان عامة ولحقوق المرأة  لجان عدة المعاهدات، وهي في المقررة لألحكام وللحقوق
 الرئيسية، هي: اإلنسان حقوق تنفيذ معاهدات لمراقبة لجان . حيث أنشئت170خاصة

 والسياسية. المدنية الدولي للحقوق اإلنسان، بموجب العهد بحقوق المعنية اللجنة 
 والثقافية. االقتصادية واالجتماعية الحقوق لجنة 
  التمييز العنصري. على القضاء لجنة 
 للقضاء على الدولية لالتفاقية وفقا   المرأة، المنشأةعلى التمييز العنصري ضد  القضاء لجنة 

 م.4858المرأة لسنة  ضد التمييز أشكال كافة
 التعذيب. لجنة مناهضة 
 الطفل حقوق لجنة. 
 خالل تحليل من دورية للمعاهدات بصورة األطراف الدول مدى تنفيذ في بحث هذه اللجانت حيث

 بحيث يمكن، معينة وتتناول مجاالت تصف تاميةخ تصدر هذه اللجان مالحظات الدول، حيث تقارير
 لهذه المعاهدات.  تعزيز االمتثال أجل من؛العامة وممارساتها وسياستها تغير تشريعاتها األطراف أن للدول

 :اآلتيةوبالتالي يمكن توضيح آلية عمل اللجان االتفاقية من خالل اإلجراءات 
 المرأة  بحصول ذات العالقة والمؤسسات ةأداء األجهز  على المستمرة الرقابة أعمال تنفيذ

 على حقوقها.  
 نصوص  ومخالفة اإلنسان على تقع قد لالنتهاكات التي والمالحقة التوثيق عمليات تنفيذ
 .الدولية التشريعات
 وإيقافها الدولة في العالقة ذات الجهات مع االنتهاكات هذه متابعة. 
 جديدة قوانين اإلنسان، واستصدار حقوق يخدم بما القائمة القوانين لتعديل العمل. 
 171اإلنسان حقوق انتهاكات حول والهيئات المواطنين شكاوى قبول. 
 بذلك. المعنية الدولة قيام عدم حال في االنتهاكات لوقف الدولية والجهات للمحاكم التوجه 

و توجد باإلضافة إلى اللجان السابقة مجموعة من فرق العمل وأجهزة أخرى تعمل في مجال 
 .172قوق اإلنسان، أهمها مركز حقوق اإلنسان في جنيفح

                                                           
 .11ناريمان فضيل الن مَّري، مرجع سابق، ص170
ص، وتكون في جلسات تجدر اإلشارة إلى أن  اختصاص اللجان االتفاقية في استالم الشكاوي الفردية، مرهون برضا الدول األطراف، وقبولها لهذا االختصا 171

حول هذه الشروط  مغلقة وسرية، ويلزم لقبولها توفر شروط وضوابط معينة  مثل، أن تكون الشكوى داخلة في اختصاص اللجنة المعنية...إلخ لمزيد من التفاصيل
 . 12-14-13راجع/ ناريمان فضيل الن مَّري، مرجع سابق، ص
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 آليات تعزيز الحماية القانونية الدولية لحقوق المرأة في ليبيا: الفرع الثاني

نشير خالل هذه الجزئية من الدراسة، إلى الدور الرئيس المنوط باألمم المتحدة القيام به،والمتمثل في 
وقهن وحمايتها أثناء وبعد النزاعات المسلحة في ليبيا منذ سنة ومن بينهم النساء، وصون حق نالمدنييحماية 
وعدم  ،م، وذلك في الحالة التي ثبت فيها عجز الدولة عن حماية المدنيين عموما والمرأة خصوصا5044

التزامها بمعاهدات حقوق اإلنسان التي ارتبطت بها، سواء تلك التي نظمت هذه الحقوق في حالتي: السلم 
 ،م، و دون وجود رادع5044مرار هذه االنتهاكات منذ اندالع النزاعات المسلحة في ليبيا سنة والحرب، واست

، بالرغم من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمعاقبة مرتكبي هذه االنتهاكات ا، أو دولياسواء كان داخلي
 الدولي. األمنبموجب اإلحالة من قبل مجلس 

من أجل حماية المدنيين باعتبارها آلية  ؛ر القمعيةأبياستخدام التد فإن األمم المتحدة تملك ،وبالتالي
 . 173لحماية المدنيين

حكومية على  وهذه اآلليات ال تقف عند دور منظمة األمم المتحدة فقط، بل توجد آليات أخرى غير
لية للدولة رأسها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان وحقوق المرأة، كذلك دور السلطات الداخ

 في توفير الحماية القانونية.
ر واآلليات الدولية التي اتخذت من أجل توفير أبيإال أن  ما يعنينا في مجال هذه الدراسة هي التد

 اية القانونية، وذلك وفقا لآلتي:الحم
 : التدخل اإلنساني لحماية المدنيين استنادا إلى )مبدأ مسؤولة الحماية(أولا 

تغير بتغير نظرة المجتمع الدولي حول شرعية التدخل في الحاالت  174إلنسانيإن مصطلح التدخل ا
اإلنسانية، وعوضا عن ذلك، تم تفعيل مبدأ "مسؤولية الحماية" بشروطه ومستوياته، حيث أصبح التدخل واجبا 

بدأ م(على األمم المتحدة في الدولة التي تحدث فيها انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان؛ وذلك استنادا إلى

                                                                                                                                                                                   
عية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق اإلنسان في كلما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق مهمة مركز حقوق اإلنسان تتركز في مساعدة الجم172

راد والجماعات إذا ما اإلنسان، إضافة إلى ممارسته نوع من الرقابة الفعالة على مدى التزام الدول واحترامها لحقوق اإلنسان، من خالل تلقيه الشكاوي من األف
 انتهكت حقوقهم. 

نائبا مجلس األمن الدولي هو الجهاز الرئيسي الذي أوكلت إليه مهمة الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، حيث جعلت الدول األعضاء مجلس األمن  173
ق األمم من ميثا 22من ميثاق األمم المتحدة(، كما تعهدت الدول بقبول قرارات مجلس األمن في هذا المجال )م  24عنهم في القيام بهذه المهمة)م 

 المتحدة(، إضافة  إلى ما يملكه  من استخدام تدابير قمعية وفقا ألحكام الفصل السابع من الميثاق.
وإنفاذ قواعد  إن الغرض من التدخل اإلنساني: هو منع االنتهاكات التي يتعرض لها اإلنسان أو األقليات في دولة ما، والعمل على احترام حقوق اإلنسان، 174

 اإلنساني في الدولة المتدخل فيها. القانوني الدولي
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قدرة، أو عدم رغبة الدولة في توفير الحماية في الحاالت التي يثبت فيها عجز أو عدم )المسؤولية عن الحماية
 .175للمدنيين

فبراير في ليبيا، ثبت عجز السلطات الليبية عن توفير حماية  45ن أحداث بـ ام إ5044وفي العام  
ن، من قتل للمتظاهرين، واعتداء على للمدنيين، وتورطها في االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسا

الدولي القرار رقم  األمن.إلخ، انتقلت مسؤولية الحماية لألمم المتحدة، وبالفعل أصدر مجلس .المدنيين.
 ؛م الذي منح ألعضاء األمم المتحدة الحق في اتخاذ اإلجراءات المناسبة5044مارس  45في  4851

 لتوفير الحماية الالزمة للمدنيين. 

 تتضمن فقط، وإنما الفعل أورد الوقاية مجرد الحماية ال  تنطوي على مسؤولية اإلشارة إلى أنوتجدر 
 أو بسبب انهيارها ما التدخل عسكريا في دولة تم إذا أنه يعني: البناء، وهذا وإعادة المتابعة أيضا  مسؤولية

 بالمساعدة حقيقي ثمة التزام ونيك الحماية، ينبغي أن بمسؤولية النهوض على سلطتها قدرتها أو عن تخل يها
 تهيئة وينبغي إعادة المستدامة، التنمية اإلدارة وتحقيق حسن على إيجاد والعمل دائم، سالم إعادة بناء على

 مع شراكة يعملون في دوليين موظفين طرف العامة والنظام العام من السالمة إلعادة بناء المالئمة األحوال
 أن ينبغي ثم من .176تاالسلط هذه إلى عنها والمسؤولية إعادة البناء سلطةالمحلية، بهدف تحويل  السلطات

يهدف  وهذا التدخل، بعد لما محددة استراتيجية وضع أهمية من عسكري للقيام بتدخل التخطيط ينطلق
وبناء  .تكرارها أو بقائها أو ،انتشارها أو حد تها زيادة أو ،إنسانية طوارئ منع وقوع نزاعات وحاالت إلى أساسا  

 إلى أدت تكرار األسباب التي عدم ضمان على المساعدةاالستراتيجية هذه  هدف يكون أن ينبغي ذلك على
 .177ظهورها مجرد إعادة أو التدخل العسكري

                                                           

ادة الجماعية، إن مضمون مسؤولية الحماية، ينص على: أن كل دولة تتحمَّل المسؤولية  األساسية عن حماية السكان داخل واليتها القضائية من أعمال اإلب  175
الدولة المعنية عاجزة أو عازفة عن وقف هذه الجرائم، يتحمَّل المجتمع  والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، ومع ذلك، إذا كانت، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي

المشار إليها أعاله. الدولي بأسره المسؤولية الجماعية والفردية التخاذ التدابير المالئمة؛ من أجل"حماية السكان المدنيين" الذين يعتبرون ضحايا الجرائم 
)مسؤولية المجتمع الدولي لدعم دولة معيَّنة في  : عائم:الدعامة األولى: مسؤولية  كل دولة، الدعامة الثانيةفالمسؤولية عن توفير الحماية ترتكز على ثالث د

الدعامة الثالثة: )مسؤولية الرد (التي تتمثل  في حالة فشل دولة في أداء واجبها المتمثل في "حماية السكان"، تقع المسؤولية .ممارسة مسؤوليتها لحماية  شعبها(
وبينما تعتبر هذه التدابير اإلضافية غير عنيفة في بادئ  .لمجتمع الدولي التخاذ إجراءات دبلوماسية وإنسانية أو وسائل أخرى؛ لوقف هذه االنتهاكاتعلى ا

لفصل السابع من ميثاق األمم األمر، إال أنه يمكن توسيع نطاق هذه التدابير اإلضافية لتشمل وسائل إلزامية مسلحة أو غير مسل حة، على النحو المأذون به في ا
 المتحدة؛ للتدخُّل.

 .91فرج محمد حنيش، مرجع سابق، ص 176
، منشور على الرابط التالي: 29خالد أحمد حساني،" بعض اإلشكاليات النظرية لمفهوم التدخل اإلنساني"، ص 177

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf     :فبراير  91تاريخ آخر زيارة
 م.2191

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
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م استخلصنا: أن السلطات الليبية في تلك الفترة كانت غير راغبة في 5044وفي الحالة الليبية 
التالي غابت أهم ركيزة استندت عليها "المسؤولية عن توفير الحماية" التي االلتزام بمبدأ مسؤولية الحماية، وب

أقرها مؤتمر القمة العالمي، ومن هنا جاء دور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين ومنع 
كائز م؛ بناء على ر 5044وقوع جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية. وتم التدخل العسكري في ليبيا عام 

 مسؤولية الحماية، وبموجب الفصل السابع من الميثاق.  
 األمناألمم المتحدة بعثة للدعم في ليبيا، بموجب قرار مجلس  توالتزام ا بهذه المسؤوليات، أنشأ

 :، وقد فوضت البعثة مساعدة الليبيين في178م5044( لسنة 5008الدولي رقم )
 
 قانون.العام والنظام، وتحسين دور ال األمناستعادة  -4

 تشجيع المصالحة الوطنية. -5

 توسيع سلطة الدولة،واستعادة الخدمات العامة. -1

 حماية حقوق اإلنسان، وتحسينها. -1

 اتخاذ الخطوات الالزمة لتعافي الوضع االقتصادي. -2

تنسيق الدعم الذي قد يطلب من الجهات الفاعلة األخرى متعددة األطراف والثنائية حسب  -6
 االقتضاء.

نتهاكات حقوق اإلنسان عموما، والمرأة خصوصا، لم تنته بانتهاء التدخل اإلنساني إال أننا نجد أن ا
م، وبتشكيل بعثة للدعم في ليبيا، خاصة أن من مهامها كما أشرنا سلفا: حماية حقوق 5044في ليبيا سنة 

ات المسلحة اإلنسان وتحسينها، فهذه االنتهاكات خاصة ضد النساء واألسر الليبية، استمرت باستمرار النزاع
الداخلية التي حدثت في ليبيا ومن أطراف متعددة، فالمرأة في مناطق النزاع في ليبيا، أصبحت تبحث عن 

 ، دون النظر إلى باقي حقوقها األخرى: السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.األمنالحماية و 
 اإلنسان في ليبيا ثانيا: دور المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة منتهكي حقوق

إن ليبيا ليست طرفا في نظام روما األساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ال تخضع 
الدولي في إطار  األمنلوالية المحكمة، إال أنه استنادا لنصوص ميثاق األمم المتحدة، يملك مجلس 

إحالة الجرائم المرتكبة أو حتى تلكم الناجمة عن الدوليين؛  األمناضطالعه القيام بمهمة الحفاظ على السلم و 
 نزاعات داخليه على المحكمة الجنائية الدولية.

/ب(منه بضرورة أن 41لم يرد في نظام روما األساسي تعريف لموضوع اإلحالة، بل اكتفت المادة ) و
 .179تكون اإلحالة وفقا  للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

                                                           
 (.92م، الفقرة )2199( لسنة 2111األمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، القرار رقم ) 178
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انون الدولي اإلنساني، وحقوق اإلنسان، التي تقع على نطاق واسع؛ من أصبحت انتهاكات القوقد
يتدخل لمعالجة هذه األوضاع  األمنالدوليين، األمر الذي جعل مجلس  األمنقبيل الحاالت المهددة للسلم و 

 .180الدوليين األمنباعتبار أن هذه الحاالت تدخل ضمن اختصاصه األصلي في حفظ السلم و 
 طالب م، وقد5044لسنة  4850الدولي القرار رقم:  األمنأصدر مجلس ة وفي الحالة الليبي 

 ليبيا في ُتشن النطاق التي الواسعة فورا ، واعتبر أن الهجمات الممنهجة العنف قراره بوقف في األمن مجلس
 .181ضد اإلنسانيةمرتبة جرائمترقى إلى قد السكان المدنيين؛ ضد

 م.التزامه القوي5044لسنة  4850خالل القرار رقم:  من األمنوفي الوقت الذي أكد فيه  مجلس 
م إلى 5044فبراير 42أراضيها ووحدتها الوطنية، أحال  الوضع القائم في ليبيا منذ بسيادة ليبيا وسالمة

 ،، وقرر أن تتعاون السلطات الليبية مع المحكمة ومع المدعي العامللمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام
 .182يلزمهما من مساعدة عمال بمقتضيات هذا القراروتقدم لهما ما 

تجدر اإلشارة إلى أن اختصاص المحكمة هو اختصاص تكميلي ، إذ ال يعد اختصاصها بموجب أخيرا و  
ى من النظام األساسي األولمبدأ التكامل بديال  عن القضاء الوطني، وإنما هو مكمل له، إذ تنص المادة 

 .183أنه: " تكون المحكمة مكملة لالختصاصات القضائية الجنائية الوطنية "للمحكمة الجنائية الدولية على 

وبالتالي فإن قضائنا الوطني هو صاحب االختصاص األصيل للنظر في هذه االنتهاكات.إال أن ما نالحظه هو 
ضعف وبطء إجراءات التقاضي وعدم وجود ضمانات كافية للممتثلين أمام القضاء، إضافة إلى سطوة ونفوذ 

ض المجموعات المسلحة وتأثيرها على سير المحاكمات بالشكل السليم....إلخ من األسباب التي تجعل بع
 مطالب المحكمة الجنائية الدولية مستمرة للسلطات الليبية بضرورة تسليم المجرمين المطلوبين لديها.

 خاتمة الدراسة

ماية للمرأة في ليبيا أثناء النزاعات تناولنا دراسة  )مدى فاعلية قواعد القانون الدولي في توفير الح
المسلحة( باعتبار أن المرأة تشكل ركيزة رئيسية لألسرة ومن أهم دعاماتها، وذلك  من خالل دراسة وتحليل : 
                                                                                                                                                                                   

(  وفقا ألحكام هذا 2لمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها  في المادة )( من نظام روما األساسي على أن " ل93تنص المادة ) 179
تحدة، حالة إلى النظام األساسي  في األحوال التالية : أ.....ب/ إذا أحال مجلس األمن الدولي متصرفا وفقا= =ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم الم

 ة  أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ج...".المدعي العام يبدو فيها أن جريم
لسياسية، جامعة ليندة لعمامرة، دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم ا 180

 .41م، ص2192مولود معمري، تيزي وزو، 
 .1فرج محمد حنيش، مرجع سابق، ص 181
 (.9-1 -6 – 2- 4م، الفقرات ) 2199فبراير  26بتاريخ . S/RES/1970(9111ألمم المتحدة، مجلس األمن الدولي، القرار رقم )ا 182
 .929م، ص2191األزهر لعبيدي،  حدود سلطات مجلس األمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية: القاهرة،  183
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الحماية القانونية لحقوق المرأة في القانون الدولي و االتفاقيات الدولية خالل النزاعات المسلحة، ثم تناولنا 
م باعتبارها النطاق الزمني للدراسة، 5044ة في ليبيا خالل النزاعات المسلحة منذ سنة انتهاك حقوق المرأ

نا في قدرة االتفاقيات الدولية ثفي ليبيا، ثم بح األسرةالمترتبة عن هذه النزاعات، وتداعياتها على المرأة و  ثارواآل
 على توفير الحماية للمرأة في ليبيا أثناء النزاعات المسلحة.

 ت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، نلخصها في اآلتي :وقد توصل

 : النتائج أولا 

 م، 4818إن ليبيا باعتبارها طرفا في معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية واتفاقيات جنيف األربع لسنة
قد انتهكت حقوق اإلنسان عموما  ،م، واتفاقيات حقوق المرأة4855وبروتوكوليها اإلضافيين لسنة 

م، تم 5044رأة خصوصا الواردة في هذه االتفاقيات، خاصة منذ اندالع النزاعات المسلحة سنة والم
استمرت هذه االنتهاكات باستمرار النزاعات التي حدثت في ليبيا إلى يومنا هذا، وألسباب عدة نذكر 

 منها على سبيل المثال:

تكبي االنتهاكات ضد المدنيين ية والقضائية في معاقبة مر األمنوضعف دور المؤسسات  األمنغياب  -
الدولي بخصوص  األمنعموما والمرأة خصوصا في ليبيا، وعدم االلتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس 

وعدم التعاون بشكل تام مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الجرائم المرتكبة منذ  ،الحالة الليبية
في استمرار هذه االنتهاكات  ارئيسي ام ... إلخ من األسباب، شكلت دافع  5044فبراير  42

 الحاصلة ضد المرأة  والمدنيين في ليبيا.

تعمد السلطات الليبية، وفقا  للمعايير الداخلية و الدولية، إلى عدم مساءلة جميع أطراف النزاعات  -
م، و المسؤولة عن 5044المسلحة التي استمرت بعد انتهاء التدخل العسكري في ليبيا سنة 

 األسرةلقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وتجاوزات حقوق المرأة و انتهاكات ا
 وعدم توفير الحماية لهما.

حقوق المرأة  عموما في االتفاقيات الدولية، تفتقر إلى وجود جهاز شامل وظيفته اإلشراف على تنفيذ  -
اقية على حدة، كما تفتقر إلى  نظام هذه االتفاقيات باعتبارها كال متكامال، وليس بالنظر لكل اتف

 حماية فعلي يعمل على إلزام الدول بمعاهدات حقوق المرأة. 

  انتهاك حقوق المرأة في ليبيا شمل صور عدة تمثلت في: الخطف والقتل والتهجير القسري والعنف بشتى
ية، مما يجيز صوره، والتهجير القسري للعائالت وتشريدها، وهي في مجملها تشكل جرائم ضد اإلنسان

 لألمم المتحدة التدخل لتوفير الحماية.
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  انتهاك حقوق المرأة  في ليبيا وعدم توفير الحماية لها، واإلخالل بااللتزامات الدولية التي ارتبطت بها ليبيا
في مجال حقوق اإلنسان عموما والمرأة خصوصا وقع من أطراف متعددة شملت نظام القذافي 

م، وما يسمى بعملية الكرامة، إضافة إلى تنظيم الدولة 5044نازعة بعد سنة والمجموعات المسلحة المت
 )داعش(، وما رتبته التدخالت الخارجية من انتهاكات.

  الدولي تدخلت في ليبيا عسكريا لحماية المدنيين ومن بينهم  األمناألمم المتحدة عن طريق مجلس
دأ )مسؤولية الحماية(حيث إن أول تطبيق عملي وفقا ألحكام ميثاق الهيئة وعمال بمب النساء في ليبيا

ثبت عجز  م، إذ5044لمفهوم المسؤولية عن توفير الحماية قد تحقق بمناسبة الحالة الليبية سنة 
انتقلت مسؤولية الحماية لألمم المتحدة، فحصل  ،السلطات الليبية في توفير الحماية للمدنيين، وبالتالي

ا لمفهوم ا القرارين  األمنلمسؤولية عن توفير الحماية، من خالل إصدار مجلس التدخل العسكري تنفيذ 
م، إال أن األمم المتحدة لم تقم  بدورها بشكل كامل  في إعادة البناء 5044لسنة  4851 – 4850

مسؤولية الحماية، األمر الذي ترتب عنه استمرار انتهاك حقوق المدنيين عموما والمرأة  أوفقا لركائز مبد
 خصوصا. 

 شملت  ،وتداعيات عدة آثارزاعات المسلحة في ليبيا التي تسببت في انتهاك لحقوق المرأة ترتب عنها الن
سلبا على وضع المرأة داخل  ية...إلخ مما أثراألمنالنواحي الصحية واالجتماعية والسياسية والثقافية و 

لنساء لالقتل والتهجير القسري تجاه بناء دولة القانون والمؤسسات، فالعنف و  وانعكاساته  السلبية ،األسرة
واألسر الليبية جراء النزاعات المسلحة التي حدث وما زالت مستمرة؛ بسبب عدم االلتزام بالتشريعات 
الداخلية والقوانين واالتفاقيات الدولية المعنية بتوفير الحقوق وحمايتها،له مردوه السلبي على المجتمع  

ي الليبي في بعض المدن والمناطق الليبية التي حدثت فيها ككل، فالشرخ الحاصل في النسيج االجتماع
نزاعات مسلحة ألثر واضح بسبب عدم االلتزام بالقوانين واالتفاقيات الدولية،)قضية تاورغاء( و)التهجير 

 القسري لألسر الليبية في الشرق الليبي(...إلخ.
 

 ثانيا: التوصيات

ر لتفعيل الحماية أبيباتخاذ جملة من اإلجراءات والتدتأسيسا على النتائج السالف ذكرها، فإننا نوصي 
القانونية لحقوق المرأة  في ليبيا، خاصة في حاالت النزاعات المسلحة، من خالل قيام السلطات الرسمية في 

 الدولة باآلتي:

 تشجيع ثقافة تعليم حقوق المرأة في حالتي السلم والحرب واحترامها بما يتماشى مع شريعتنا اإلسالمية 
 الغراء، من خالل المدارس والجامعات، وكافة المؤسسات الدولة.
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  ،ضرورة استرجاع جميع مرافق االحتجاز من الجماعات المسلحة ووضعها تحت سيطرة الدولة الفعلية
ويجب على السلطات التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد المرأة، وعزل األشخاص 

وتقديمهم للمحاكمة، وينبغي أيضا  وضع ضمانات تكفل  انتهاك حقوق المرأة الذين تثبت مسؤوليتهم عن
 عدم تعرضهن للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

  ويتعين السماح لهم بالعودة ،و المشردة قسراوضع استراتيجية شاملة لمعالجة مسألة األسر الليبية المهجرة
لوقت الذي يجب فيه منحهم الحماية والمساعدة ا إلى ديارهم، في جو يكفل أمنهم وكرامتهم، في

 اإلنسانية.

 في حالتي: السلم والنزاع المسلح،  استعراض وتعزيز الحماية القانونية التي تضمن حقوق المرأة الليبية
 إلى القضاء. ر لتيسير زيادة فرص احتكامهنأبيووضع تد

 ن عموما والمرأة خصوصا  إلى ضمان تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسا
ر الضرورية لضمان تهيئة أبيالعدالة، مع جميع ضمانات المحاكمة العادلة لهم. وينبغي اتخاذ جميع التد

بيئة آمنة وخالية من الترهيب ألية محاكمة،إضافة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بتقديم 
وص االنتهاكات التي حدثت وتحدث في ليبيا، والتقيد صخالمساعدة في التحقيقات التي تجريها ب

 بأحكامها.

 معاهدات حقوق اإلنسان( )معاهدات حقوق المرأة(  الدولية واالتفاقيات بالمعاهدات الليبية الدولة التزام(
هي طرفا فيها،  وأن تكون مرتبتها أعلى من القانون وأقل مرتبة من الدستور، على أال تخالف هذه  التي
 اهدات أحكام الشريعة اإلسالمية.المع

 توعية المرأة الليبية من خالل مؤسسات المجتمع المدني وكافة المنظمات المعنية بحقوق  على العمل
المرأة بأن تعتبر الشريعة اإلسالمية مسلكا لها تنقاد به، وعدم االنصياع إلى التأثيرات الخارجية التي تدعو 

( من اتفاقية )سيداو( 46و  5لرجل في كافة الحقوق، خاصة المادة )إلى المساواة المطلقة بينها وبين ا
التي تشوش األفكار وتبعدها عن الحقيقة، وتهدف إلى طمس مبادئ الشريعة اإلسالمية بخصوص هذه 

 المسائل وتسعى الستبدالها بأفكار دخيلة على المجتمع الليبي خصوصا والمجتمع اإلسالمي عموما.

 األمومة عن أعباء بعض رفع يسهم في ما القوانين من وتسن رأبيالسياسات والتد من تتخذ أن الدولة على 
 األطفال رعاية خدمات ذلك توفير في بما المادية الرعاية ذلك تقديم ويشمل .العامالت النساء كاهل

 .المجانية

 من  ةخشي دون المجال العام في بعملهن ليقمن ؛اإلنسان حقوق عن المدافعات النساء حقوق احترام
 ضدهن. الترهيب أو العنف
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 إلى اإلنسان وتجاوزات حقوق انتهاكات مرتكبي لتقديم؛ األمنالقضائية الليبية و  السلطة استقالل ضمان 
 .الدولية المعايير مع يتوافق العدالة، بما

 المراجع

 : القرآن الكريمأولا 

 ( 01: "سورة الحجرات اآلية ".) 

 ثانيا: الكتب العلمية
 دار النهضة العربية . القاهرة: في عمل المحكمة الجنائية الدولية األمنحدود سلطات مجلس  (.5040)األزهر لعبيدي. 
 دار الفكر  :اإلسكندرية. القانون الدولي اإلنساني:األسس والمفاهيم وحماية الضحايا (.5044)خالد مصطفى فهمي

 الجامعي.

 دار الكتاب الجديد المتحدة :بيروتالزمان والمكان،  المفاهيم القانونية لإلنسان عبر (.5001)ساسي سالم الحاج. 

 محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، الطبعة  (.5045)شريف عثلم
 العاشرة.

 (.ب، د، ن )فلسطين.النزاعات المسلحة وأمن المرأة (. 5009)علي الجراي، و عاصم خليل 

 الطبعة الخامسة. (.ب د ن )طرابلس.المصادر واألشخاص األولالجزء  -نون الدولي العامالقا (.5041)علي ضوي 
 (.ب،د،ن)لبنان  .الحريات العامة وحقوق اإلنسان (.4896)محمد المجذوب 

 منشأة المعارف:: اإلسكندرية .األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية )ب،ت،ن(.محمد سعيد الدقاق. 

 منشورات الحلبي  :الخاصة، لبنان اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية االتفاقيات (.5044)الدين األحمد حسام وسيم
 .الحقوقية

 

 ثالثا: الرسائل واألبحاث العلمية والمؤتمرات
 اندرليني "السياسات الدولية الرئيسية واآلليات القانونية: حقوق المرأة في سياق السالم  ناراجي أدريان  باول  و سانام

 ر على الرابط التالي: " منشو األمنو 
 http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/

Key_Policies-ARB.pdf 

 مجلة  .اإلسالمي الفكر في اإلنسان حقوق مفهوم(.5041)جواد كاظم الحمداني جابر)و( مل هندي كاظم الخزعليأ
 .1/ العدد :  1مركز بابل للدراسات اإلنسانية، المجلد: 

 القومي نحو الترابط الشمولي في البيئة الدولية الراهنة"، مجلة الشؤون  األمنحقوق اإلنسان و (4881)باسيل يوسف
 العدد الثاني. .السياسية : بغداد

 مركز األهرام  :القاهرة.مجلة السياسة الدولية .حقوق اإلنسان بين الديمقراطية والتنمية (.4881)بطرس بطرس غالي
 .441العدد  .للدراسات السياسية واإلستراتيجية

http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Key_Policies-ARB.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGENDER/Resources/Key_Policies-ARB.pdf
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 لمؤتمرلبحثية مقدمة  ورقة.الليبية المرأة عن حالة دراسة–والصراع العنف مناطقفي  المرأة(.5046)جازية جبريل شعيتر 
 41-41القاهرة:  "والتغيير اإلصالح ومسارات العربية الدول في النساء دور"العربية بعنوان:  أةالمر  لمنظمة السادس
 .م5046ديسمبر 

  خالد أحمد حساني،" بعض اإلشكاليات النظرية لمفهوم التدخل اإلنساني" رابط
البحث:

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_has

ani.pdf 

 مقدمة  .م5044مدى التزام األمم المتحدة بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية تجاه ليبيا سنة (.5049)فرج محمد حنيش
: النجاحات 5044العسكري في ليبيا ا بعد التدخل بعنوان:" دور منظمة األمم المتحدة م األولللمؤتمر العلمي الدولي 

 م.55/5/5049-54واإلخفاقات" الذي نظمته كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان يومي: 
 د جامعة .رسالة ماجستير.حقوق المرأة وحمايتها في القانون الدولي لحقوق اإلنسان(. 5046)كناس  نور الدين. 

 .لية الحقوق/ الجزائرك  – سعيدة – موالي الطاهر

 رسالة ماجستير في  .الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني األمندور مجلس  (. 5045)لعمامرة ليندة
 .جامعة مولود معمري: تيزي وزو.كلية الحقوق و العلوم السياسية  .القانون

 رسالة  .العولمة ظل في المرأة حقوق يةبحما الخاصة(. اآلليات الدولية والشرعية 5041)الن مَّري فضيل ناريمان
 .األردن .جامعة الشرق األوسط -كلية الحقوق . ماجستير

 والسالمة(، منشور على الرابط التالي:  األمناإلقليمية) حماية المرأة العربية:  االستراتيجية 
 http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf 

 والتنمية / مؤتمر السرية للدراسات الدولي الدوحة معهد .األسرةها على آثار النزاعات المسلحة و (. 5040)كامل مهنا 
 .م5040كانون الثاني   55/59المعاصر : الدوحة  العالم في األسرة تمكين

  :رابطhttp://www.nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_3_2.pdf 
 رابعا: المواثيق والتفاقيات الدولية

  م.4812ميثاق األمم المتحدة 
  40بتاريخ  545امة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية الع 

 م.4819ديسمبر 

  م4855لسنة  م وبروتوكوليهما اإلضافيين4818اتفاقيات جنيف األربع لسنة. 
  م4868اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة. 

  م.5005نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 ةخامسا: القرارات والتقارير الدولي

  وم.5044( لسنة 4851)و  م5044( لسنة 4850) و.م5000لسنة  (4152:)رقم الدولي األمنمجلس  اتقرار 
 م.5044( لسنة 5008)

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_425_khaled_hasani.pdf
http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
http://www.arabwomenorg.org/Content/Publications/strpecarabic.pdf
http://www.nahrainuniv.edu.iq/sites/default/files/Combined_3_2.pdf
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 المتحدة/ الجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الوثيقة رقم:  األممA/61/122/Add.1 ،5006. 

  رقم الوثيقة: 5006األمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الحادية والستون ،A/61/122/Add.1 411، فقرة. 

  م، الوثيقة رقم : 5046فبراير  42األمم المتحدة/ الجمعية العامة/ مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الحادية والثالثون
A/HRC/31/47 11، الفقرة. 

  م، رقم 5045أبريل  1ليبيا  في للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمين الدولي: تقرير األمناألمم المتحدة، مجلس
 .11، الفقرة:  S /2017/ 283الوثيقة: 

  م، رقم 5049فبراير 45ليبيا  في للدعم المتحدة األمم بعثة عن العام األمين الدولي: تقرير األمناألمم المتحدة، مجلس
 .20، الفقرة 2018/140/الوثيقة: 

 :منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة ACT 77/075/2004 /5001م. 

 025 / 2011الوثيقة رقم، الدولية العفو منظمة / MDE 19  : .م 

 المسلحة ـ رقم النزاعات النساء في ضد المرتكبة الجرائم– الحروب  ضحايا الدولية، العفو منظمة 
 م.ACT ،5001 2004/072/77:الوثيقة
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 المترتبة عليها ثارقرآن الكريم واآلمنظومة القيم الحوارية في ال

 إيمان محمد أمين حسن بني عامر .د
 المملكة األردنية / كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية- جامعة اليرموك

 
 ملخص
المترتبة عليها، ومن أجل  ثارهذه الدراسة إلى بيان منظومة القيم الحوارية في القرآن الكريم واآل هدفت

 الدراسة فقد تكفلت الدراسة باإلجابة عن السؤال الذي قامت عليه وهو: الوصول إلى الهدف من
المترتبة عليها؟ وفي معرض اإلجابة عن ذلك فقد   ثارما منظومة القيم الحوارية في القرآن الكريم وما اآل

ية كشفت الدراسة عن مدى حاجة المسلمين إلى مثل هذا النوع من الدراسة، وعن دورها في الميادين التطبيق
 في حياة المسلمين.

قامت الدراسة على منهج االستقراء لآليات القرآنية التي جاءت في منظومة القيم الحوارية في القرآن 
الكريم، ثم تصنيفها بما يتناسب وأغراض الدراسة، ثم تحليل ما أمكن منها ونقدها نقدا  علميا  لبيان أثر القيم 

 الحوارية على المجتمع.
 في خاتمتها إلى مجموعة من النتائج، حيث تم بيانها في الخاتمة وكان من أهمها: ثم توصلت الدراسة

القرآن كتاب الله المعجز المناسب لكل زمان ومكان، أوجد الله فيه الحلول المناسبة لكل ما يطرأ  -9
 على األمة من قضايا.

 ه.هناك الكثير من اآليات القرآنية التي تتحدث عن القيم الحوارية وتنظم -6
 الحوار يؤدي إلى حل جميع قضايا األمة. -3

وبهذا يظهر مدى حاجة المسلمين لمثل هذه الدراسات، ومدى حاجتهم للعودة إلى القرآن الكريم 
والتزامهم بما ورد فيه من تنظيم وحلول مناسبة لجميع ما يمر بهم من قضايا معاصرة، وال سبيل لتنظيمها إال 

 ريم.بالتزامهم بتعاليم القرآن الك
  .ثارالقرآن الكريم، القيم، الحوار، اآلالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة
الحمد لله ربِ  العالمين القائل في محكم كتابه:}فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمنَك َماال  َوأََعزُّ 

 .(184)نـََفر ا{
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والصالة والسالم على سيد األنبياء والمرسلين سيدنا 

 أما بعد:
إنَّ الله عز وجل هو الذي خلق اإلنسان، وهو الذي أنزل عليه القرآن وجعله صالحا  لكل زمان ومكان، 
وحوى القرآن على كل ما يحتاجه اإلنسان من شرائع مناسبة لكل ما يمر به اإلنسان من قضايا في دنياه، 

ن األمة اإلسالمية هي األمة الوحيدة التي تشكلت من خالل القرآن عقيدة ومناسبة للفوز في أخراه، وبذلك فإ
 وفكرا .

هذا القرآن العظيم حوى على تعاليم سهلة مفيدة تفيد اإلنسان في تنظيم الحياة بكافة مناحيها السياسية 
إلى آخره ومن أقصاه والدينية واألخالقية واالجتماعية واالقتصادية والصحية والفكرية...، فالقرآن كله من أوله 

إلى أقصاه كتاب حوار يُلحظ ذلك في مختلف موضوعات القرآن الكريم التي تحض على التحاور وتقبُّل 
 األفكار واآلراء للوصول إلى الحق وبيانه، وإظهار الباطل والتنفير منه والرد عليه.

ز األساسية لها من خالل والحوار من أهم القضايا الفكرية التي عالجها القرآن الكريم ووضع الركائ
 ثارالمواقف الحوارية المتعددة الواردة فيه، فجاء هذا البحث لبيان منظومة القيم الحوارية في القرآن الكريم واآل

الدراسات القرآنية في بيان  أهميةالمترتبة عليها، ومما دفعني للكتابة في هذا الجانب حبي للقرآن ولبيان 
اة اإلنسان ومنها الجانب االجتماعي وما يعرض لإلنسان من قضايا فكرية تُعين وتجلية الجوانب المهمة في حي

اإلنسان على السير في حياته الطبيعية وبما يتوافق مع الفطرة اإلنسانية السليمة، حيث أن الحوار هو العامل 
بعض جهدي  األساسي في الوصول إلى التوازن الواقعي اإلنساني في جميع المجاالت، لذا ارتأيت أن أوجه

المترتبة عليها، وبيان أن ما أصاب األمة ما هو إال  ثارووقتي لبيان منظومة القيم الحوارية في القرآن الكريم واآل
 بسبب البعد عن تطبيق القرآن وهجره.

 إشكالية الدراسة:
 تكمن اإلشكالية األساسية للبحث في االجابة عن السؤال اآلتي:

 المترتبة عليها؟ ثارلقرآن الكريم، وما اآلما منظومة القيم الحوارية في ا
 واإلجابة على هذه اإلشكالية تتم من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:

 ما أبرز اآليات القرآنية الدالة على القيم الحوارية؟
 المترتبة على المنهج الرباني للقيم الحوارية؟ ثارما اآل

                                                           
 .34سورة الكهف، آية  -(184)
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 أسباب اختيار الموضوع:
 دفعتني الختيار هذا الموضوع: هناك عدة أسباب

القرآن، إذ هو من المصادر األساسية التي يستقي منها اإلنسان نظام حياته فبلقرآن  أهمية -9
 تحيا األمة وتنتظم الحياة.

إن وضع المجتمعات اإلسالمية اليوم، يندى له جبين كل غيور على هذا الدين، بسبب ما  -6
يبحث عن مخرج لهذه األمة لتعود إلى عافيتها وصحتها، أصابها من وهن وضعف، يدعو كل مخلص إلى أن 

 وال يكون ذلك إال بتطبيق قيم القرآن.
الناتج عن تطبيق منظومة القيم الحوارية الواردة في القرآن الكريم على المجتمعات  األثربيان  -3

 بما يعود عليها بالخير العميم والفائدة الوفيرة.
 الدراسة: أهمية

ة في حياة المجتمعات، وتنظيمها، وحل مشاكلها وقضاياها المستعصية على كبير   أهميةإن للقرآن 
وفوائد تربوية، وعلمية وأخالقية وتنظيمية وفكرية... تعود على المجتمع  آثارالبشر، وما ينتج عن ذلك من 

 بالخير الوفير.
 الدراسات السابقة:

 وار ومنها:فهناك عدة دراسات تحدثت عن الح السابقة، للدراسات بالنسبة أما
الفرج عبد  أبيكتاب استخراج الجدل من القرآن الكريم، تصنيف الشيخ اإلمام ناصح الدين  -9

هـ، ظبط نصه 234- 554الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب األنصاري المعروف بابن الجوزي المولود سنة 
وزيع، بيروت، لبنان، وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي حسن حالق، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والت

م، ذكر فيه حوار ثالثة من األنبياء المحاورين تحت عنوان "في جدال 9116 -هـ 9493ى، األولالطبعة 
األنبياء عليهم السالم لألمم"، وهم نوح عليه السالم ولم يستوعب جميع حواراته، فذكر النص الوارد في سورة 

إبراهيم عليه السالم وذكر حواره مع نفسه عندما رأى كوكبا ، نوح والنص الوارد في سورة هود وسورة األنعام، و 
ه، وحواره مع النمرود ومع قومه، وموسى عليه السالم، فذكر النص من سورة الشعراء }قَاَل ِفْرَعْوُن أبيوحواره مع 

 .(186)اِظرِيَن{، إلى قوله تعالى: }َونـَزََع يََدُه فَِإَذا ِهَي بـَْيَضاء لِلنَّ (185)َوَما َربُّ اْلَعاَلِميَن{

                                                           
 .23سورة الشعراء، آية  - (185)
 .33سورة الشعراء، آية  - (186)



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

وفي هذه الدراسة نجد بأنه لم يستوعب جميع حوارات األنبياء، باإلضافة إلى أنه لم يحلل النصوص 
من جميع جوانبها ويحدد النتائج ويبين ما يستفيده الداعية من تلك الحوارات واقتصر على اإلشارة بإيجاز إلى 

 مكان الحجة المقامة في ذلك النص.
ناظرة، للدكتور علي جريشة، وذكر فيه أربعة نماذج من حوارات كتاب أدب الحوار والم -6

األنبياء  تحت عنوان: "نماذج من الحوار في كتاب الله" وهم: نوح عليه السالم مع قومه وابنه، وإبراهيم 
ه، وحوار أهل الجنة وأهل النار من سورة أبيوموسى عليهما السالم مع قومهما، وإبراهيم عليه السالم مع 

 ف.األعرا
كتاب الحوار في القرآن قواعده، أساليبه، معطياته، لمحمد حسين فضل الله، دار التعارف  -3

م، اقتصر فيه على بيان نوعية أسلوب الحوار فقط 9125-هـ9405للمطبوعات، بيروت، الطبعة الخامسة، 
والروحية، ولم يُعَن  من حيث ارتباطه بالجو العقلي والعاطفي للتفكير، ومن حيث توفير عناصره الحسية والعقلية

بالجانب األدبي والفني للحوار وأساليبه القرآنية، باإلضافة إلى أنه لم يستوعب جميع الحوارات التي جاءت 
 في القرآن الكريم، وذكر نصوصا  من القرآن ليست من باب الحوار، بل هي عرض من طرف واحد.

يخ األزهر، اقتصر فيه على كتاب أدب الحوار في اإلسالم، للدكتور محمد سيد طنطاوي ش -4
ذكر نماذج فذكر مثاال  لحوار نوح ومثاال  لحوار إبراهيم، ومثاال  لحوار هود، ومثاال  لحوار صالح، ومثاال  لحوار 
شعيب عليهم الصالة والسالم، وذكر مثالين للحوار بين الخالق عز وجل وبين بعض مخلوقاته، وقد تعرض 

كتاب اليهود والنصارى ولكنه لم يسق نصا  ينطبق عليه مواصفات الحوار لذكر الحوار في القرآن مع أهل ال
بحيث يدور فيه الحديث بين طرفين بل الحديث فيه من طرف واحد وليس فيه مداولة بين طرفين غير مرة 

 واحدة.
وتعرض لذكر الحوار مع المنافقين، وتعرض لبعض نماذج من الحوار الذي جرى بين العباد مع بعضهم 

نوان "حوار بين العقالء والسفهاء، وحوار األشرار فيما بينهم، واألخيار فيما بينهم، وعلى ذلك فهو لم تحت ع
يستكمل جميع التقسيمات التي ذكرت في القرآن الكريم، ولم تشمل الدراسة على األهداف والنتائج وما 

 يستفاد من هذه الحوارات.
نة، يحيى بن محمد حسن بن أحمد كتاب الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والس -5

الزمزمي، حاول استنتاج بعض قواعد الحوار وآدابه من نصوص ليست من باب الحوار، ولم يستوعب جميع 
 نصوص الحوار في القرآن الكريم.

زهرة، لم يُعَن بجميع نصوص الحوار أو ما سماه الجدل  أبيكتاب تأريخ الجدل، لإلمام  -2
 جدلية. وإنما تعرض لفترات التأريخ ال
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الحوار في القرآن الكريم، الدكتور عبده عبد الله الحميدي، من منشورات مكتبة خالد بن  -5
اليمن، وهي دراسة في ضوء التفسير الموضوعي والتحليلي للقرآن،  -الوليد للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء

الكريم، وفي هدف المحاورة عن منهج الحوار في القرآن  األولواشتمل على ثمانية أجزاء تحدث في الجزء 
وتكرار الحوار في القرآن الكريم، وتعريف الحوار والفرق بينه وبين الجدل والمناظرة، وتحدث في الجزء الثاني 
عن خصائص الحوار المكي والمدني، أما الجزء الثالث فتحدث فيه عن فيما قد جرى من الحوار بين العباد 

فيه عن الحوار الذي قد جرى بين بعض البشر وبعض المالئكة، أما  والله تعالى، أما الجزء الرابع فتحدث
الجزء الخامس في حوارات األنبياء مع أقوامهم من نوح عليه السالم إلى نبي الله لوط عليه السالم، أما الجزء 

ر الذي السادس فتحدث فيه عن حوارات األنبياء من بعد نبي الله لوط عليه السالم، أما الجزء السابع في الحوا
 قد جرى بين غير األنبياء، أما الجزء الثامن في ذكر الحوار الذي سيجري في عالم اآلخرة.

الحوار في القرآن الكريم دراسة وظيفية أسلوبية، لـفوز نزال، دار القطوف للطباعة والنشر  -2
م، تناولت 6090 -هـ9439ى األولوالتوزيع، دار الفضيلة عمان، العبدلي، عمارة جوهرة القدس، الطبعة 

أسلوبيا  ينصب على البنية اللغوية، واشتملت الدراسة  أوال  الدراسة طبيعة التشكل اللغوي في الحوار القرآني تن
بعنوان الحوار القرآني، المدلول اللغوي للحوار ومضامين الحوار القرآني  األولعلى ثالثة فصول هي: الفصل 

على مكونات الجملة الحوارية الحوار القرآني. والفصل  وأطراف الحوار القرآني. والفصل الثاني: اشتمل
 الثالث: اشتمل على تقنيات النظم في الجملة الحوارية في القرآن الكريم.

 خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة، أما المقدمة فقد اشتملت على إشكالية الدراسة 

 طة البحث.الدراسة، وخ أهميةوأسباب اختيار الموضوع، و 
 : تعريفات الدراسة واشتمل على:األولأما المبحث 

 : الحوار لغة واصطالحا .أوال  
 ثانيا : المصطلحات المرادفة للحوار في القرآن الكريم.

 ثالثا : اآليات القرآنية الدالة على لفظ الحوار في القرآن الكريم.
 أما المبحث الثاني: القيم الحوارية في القرآن الكريم.

 المترتبة على منظومة القيم الحوارية في القرآن الكريم، واشتمل على: ثارالمبحث الثالث: اآل أما
 التربوية المترتبة على منظومة الحوار. ثاراآل

 أما الخاتمة، فاشتملت على ملخص ألهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.
 

 : تعريفات الدراسةاألولالمبحث 
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 طالحاا : الحوار لغة واصأولا 
 الحوار لغة:

جاء في لسان العرب الَحَوَر: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء وحار إلى الشيء وعنه حورا  ومحارا  
ومحارة وحؤوروا : رجع عنه وإليه...، ويقال كذلك: الباطل في ُحوٍر، أي في نقص ورجوع، وأحار عليه جوابه: 

 لمحاورة الحوير، تقول: سمعت َحِويَرهما وِحَوارَهما.رده، وأحرت له جوابا ، وما أحار بكلمة، واالسم من ا
والمحاورة: المجاوبة، والتحاور: التجاوب، وتقول: كلمته فما أحار إليَّ جوابا  وما رجع إليَّ حويرا  وال 

في  َحِويرَة وال َمُحورة  وال ِحوارا ، أي ما رد جوابا ، واستحاره أي استنطقه، والمحاورة: مراجعة المنطق والكالم
 .(187)المخاطبة

، أي ظن أن لن يرجع إلى (188)وحار يحور حورا : رجع، ومنه قوله تعالى: }ِإنَُّه َظنَّ َأن لَّن َيُحور{
 .(189)ربه

والحوار: حديث يجري بين شخصين أو أكثر في العمل القصصي أو بين ممثلين أو أكثر على 
 .(190)المسرح

اوبة، والتحاور هو التجاوب، والحوار هو مراجعة وخالصة القول في الحوار هو: تراجع الكالم والمج
ُضُهْم المنطق والكالم في المخاطبة، ودليل عليه قوله تعالى: }َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد َربِ ِهْم يـَْرِجُع بـَعْ 

 .(191)ا َلْوال أَنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن{إَِلى بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُرو 
 الحوار اصطالحاا:

 جاء الحوار اصطالحا  بعدة معان منها:
 .(192)مراجعة الكالم وتداوله بين طرفين

 .(193)أو مراجعة للكالم بين طرفين أو أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة
كافئة؛ فال يستأثر أحدهما دون اآلخر، أو حديث بين طرفين يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة مت

 .(194)ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب

                                                           
 ، مادة َحَوَر.291، ص4، ج9ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط - (187)
 .94سورة االنشقاق، آية  - (188)
 .639، ص2الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح في اللغة، ج - (189)
 .212، ص9لفين، المعجم الوسيط، ت: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، جمجموعة من المؤ  - (190)
 .39سورة سبأ، آية  - (191)
 . 2أحمد بن سيف الدين تركستاني، الحوار مع أصحاب األديان مشروعيته وشروطه وآدابه، ص - (192)
 .22زمزمي، يحيى محمد، الحوار أدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، ص - (193)
 .99حدة البحوث بالندوة العالمية للشباب اإلسالمي، في أصول الحوار، صو  - (194)
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أو هو كل كالم يجري بين اثنين أو أكثر يقوم على المراجعة والمجاوبة، ويتميز "بملمح الهدوء، والبعد 
بوشيجة نسب  عن الخصومة والتعصب"، وهذا الملمح هو ما يميز الحوار من كلمات تشابهه، وتتصل به 

 .(195)كالمحاجة والمجادلة
ويعرف تربويا  بأنه: طريقة من طرق التعليم الفعالة، خاصة أن ذلك قد تم إثباته عن طريق بحوث 
ودراسات ميدانية وتجريبية، وهو في هذا المجال وغيره يدور حول مراجعة وتبادل اآلراء واألفكار بين طرفين 

 .(196)بهدف الوصول إلى الحقيقة
وار حديث يجري بين طرفين أو أكثر عن طريق السؤال والجواب بشرط وحدة الموضوع أو إذن الح

الهدف، فيتبادالن النقاش حول أمر معين، وقد يصالن إلى نتيجة، وقد ال يقنع أحدهم اآلخر ولكن السامع 
 .(197)يأخذ العبرة من الحوار
 مالمرادفة للحوار في القرآن الكريثانياا: المصطلحات 

لحات الشائعة ذات العالقة بالمحاورة، الجدل والمجادلة، والمناظرة، والمناقشة، والمحاجة، من المصط
 والمباحثة، والمراء، والمفاوضة، والمباهلة.

 وورد منها في القرآن مصطلح الجدال والمجادلة والمحاجة والحجاج والمباهلة والمراء.
 ولبيان هذه المصطلحات نستعرضها بالبيان التالي:

الجدال أو الجدل، والجدل: شدة الفتل، يقال: جدلت الحبل أجدله جدال  إذا شددت  لغةا: الالجد
 فتله، وفتلته فتال  محكما ، والجدل بمعنى الصرع، يقال: طعنه فجدله، أي رماه فانجدل أي سقط.

ال: والجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وقد جادله مجادلة وجداال ، ورجل جدل ومجدل ومجد
 .(198)شديد الجدل، يقال: جادلت الرجل فجدلته جدال  أي: غلبته، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام

 .(199)وخالصة القول في الجدل هو الشدة والقوة وإحكام الشيء
 الجدل اصطالحاا:

                                                           
م، 2192 -هـ9433، 9أيوب، خليل محمد، أسلوب الحوار في الحديث النبوي دراسة بالغية، دار النوادر، سورية، لبنان، الكويت، ط - (195)

 .91ص
م، 2119 -هـ9421، 9ة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، طعلي، سعيد إسماعيل، الحوار منهجا  وثقافة، دار السالم للطباع - (196)

 .1ص
بني عامر، محمد أمين حسن بني عامر، المنهج القولي للدعاة حدوده ضوابطه آثاره، بحث منشور في مجلة مؤته للبحوث والدراسات،  - (197)

 .919م، ص2112، 4، العدد 91مجلة علمية محكمة ومفهرسة سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 
 ابن منظور، لسان العرب، مادة َجَدَل. - (198)
ات قيمان، سليمان بن عوض، أسرار الحوار واإلقناع نماذج حوارية من السيرة النبوية، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إدارة الدراس - (199)

 .  22م، ص2199 -هـ9432، 2والبحوث والنشر، الرياض، ط
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 الجدل: هو إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة أو ما يقوم مقامها من
 .(200)اإلشارة والداللة

أو هو إخبار كل واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته... وقد يكون كالهما 
 .(201)مبطال "

 .(202)أو هو عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها
 .(203)وقيل األصل في الجدال: الصراع ومحاولة كل واحد إسقاط صاحبه

يم في تسعة وعشرين موضعا ، جاءت كلها في سياق الذم، إال في ثالثة ورد لفظ الجدل في القرآن الكر 
َسُن ِإنَّ َربََّك مواضع وهي: قوله تعالى: }ادُْع إِِلى َسِبيِل َربِ َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأحْ 

 .(204)ْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن{ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَ 
ُهْم َوُقوُلوا  آَمنَّا بِالَِّذي وقوله تعالى: }َوال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ

َنا َوأُنزَِل ِإلَْيُكْم َوإَِلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحد  َوَنْحُن لَ   .(205)ُه ُمْسِلُموَن{أُنزَِل إِلَيـْ
ُورَُكَما ِإنَّ وقوله تعالى: }َقْد َسِمَع اللَُّه قـَْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَِلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحا

 .(206)اللََّه َسِميع  َبِصير {
نجدها وردت على ثالث معان وعند مراجعة اآليات القرآنية التي ورد فيها لفظ الجدل وما اشتق منها 

 هي:
: بمعنى الخصومة وهو أكثرها ورودا  ومنها قوله تعالى: }َما ُيَجاِدُل ِفي آيَاِت اللَِّه ِإالَّ الَِّذيَن َكَفُروا األول

 ، والمراد الجدال بالباطل، من الطعن فيها، والقصد إلى إدحاض الحق،(207)َفال يـَْغُرْرَك تـََقلُّبـُُهْم ِفي اْلِبالِد{
 .(209)،(208)وإطفاء نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: }َوجاَدُلوا بِاْلباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ{

                                                           
م، 9111الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، الكافية في الجدل، حواشي خليل المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية،  - (200)

 .29ص
م، 9119ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، اإلحكام في أصول األحكام، ت: محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث  - (201)

 .322، ص4م، ج9121لعلم المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية، ت: إحسان عباس، دار الحياة،  ، والتقريب42، ص9ج
 .919هـ، ص 9412، 9الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، ت: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط - (202)
 .91علي، الحوار منهجا  وثقافة، ص - (203)
 .922سورة النحل، آية  - (204)
 .46سورة العنكبوت، آية  - (205)
 .9سورة المجادلة، آية  - (206)
 .4سورة غافر، آية  - (207)
 .2سورة غافر، آية  - (208)
ي القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع ألحكام القرآن، ت: أحمد البردون - (209)

 .212، ص92م، ج 9164 -هـ 9394، 2وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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ومنها قوله تعالى: }قَاُلوْا يَا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا فََأْكثـَْرَت ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِبَما َتِعُدنَا ِإن ُكنَت ِمَن 
خاصمتنا فأكثرت خصومتنا وبالغت فيها. والجدل في كالم العرب المبالغة في  ، أي(210)الصَّاِدِقيَن{

 .(211)الخصومة، مشتق من الجدل
، والجدال هنا أن تماري مسلما  (212)الثاني: بمعنى المراء، منها قوله تعالى: }َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحج{

 .(213)حتى تغضبه فينتهي إلى السباب، فأما مذاكرة العلم فال نهي عنها
، أي وََكاَن اإِلْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء ِمرَاء  (214)ومنها قوله تعالى: }وََكاَن اإِلنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدال {

َزِجُر ِلَمْوِعظَةٍ  ، َواَل يـَنـْ  .(215)َوُخُصوَمة ، الَ يُِنيُب َلِحقٍ 
، أي: (216)ي ِهَي َأْحَسُن{الثالث: بمعنى الحجاج والمناظرة من ذلك قوله تعالى: }َوَجاِدْلُهم بِالَّتِ 

اَل تـَْعِصِه ِفي َوَخاِصْمُهْم بِاْلُخُصوَمِة الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِمْن َغْيرَِها، َأْن َتْصَفَح َعمَّا نَاُلوا بِِه ِعْرِضَك ِمَن اأَلَذى، وَ 
 .(217)اْلِقَياِم بِاْلَواِجِب َعَلْيَك ِمْن تـَْبِليِغِهْم رَِساَلَة َربِ كَ 

: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن وقال ابن كثير
 .(219)، وقال القرطبي: أمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف(218)خطاب

مجادلة أهل ، أي يجوز (220)ومنها قوله تعالى: }َوال ُتَجاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن{
الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجل، والتنبيه على حججه وآياته، رجاء إجابتهم 

 .(221)إلى االيمان، ال على طريق اإلغالظ والمخاشنة
وعند مراجعة اآليات القرآنية التي وردت فيها استعماالت كلمة "الجدل" نجد أن جوهر مدلول كلمة 

معارضة على وضع قائم أو رد فعل لمعارضة سابقة، وكما هو معلوم فإن الدفاع يندرج تحت "جادل" هي ال
المعارضة، ولهذا فإن كلمة جادل إذا أطلقت تميل قليال  إلى أن تكون شيئا  سلبيا ، وربما يؤكد هذه الحقيقة 

                                                           
 .32سورة هود، آية  - (210)
 .21، ص1القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج  - (211)
 .911سورة البقرة، آية  - (212)
 .491، ص2القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج  - (213)
 .24سورة الكهف، آية  - (214)
 .211، ص92، ج9الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ت: مكتب التحقيق بدار هجر، دار هجر، ط - (215)
 .922سورة النحل، آية  - (216)
 .411، ص94الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج  - (217)
 -هـ 9421، 2ت: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، - (218)

 .693، ص4م، ج 9111
 .211، ص91القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج  - (219)
 .46سورة العنكبوت، آية  - (220)
 .321، ص93القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج  - (221)



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

، وقوله عليه الصالة والسالم "ما ضل قوم (222)قوله تعالى: }َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدال  َبْل ُهْم قـَْوم  َخِصُموَن{
، ومع هذا فهي قابلة ألن تكون في خدمة الحق، ويوجهها السياق الذي تأتي (223)بعد هدى إال أوتوا الجدل"

ِهَي  فيه، كما هو في قوله تعالى: }ادُْع ِإِلى َسِبيِل َربِ َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي
 .(225)، فاألصل أن يبدأ الرسل بالدعوة، ولكن إذا جادلهم أحد فيجادلوهم بالحسنى(224)َأْحَسن{

وباالحتكام إلى القرآن الكريم نجد شيئا  من االختالف بين الحوار والجدال عند االطالق؛ فأحد 
، ومثال ذلك قوله الطرفين فقط قد يكون مجادال  واآلخر محاورا  أو ناصحا ، ولكن كالهما يسمى محاورا  

َما ِإنَّ اللََّه َسِميع  تعالى: }َقْد َسِمَع اللَُّه قـَْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَِلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُورَكُ 
أن المجادلة إن قد يضم حوارا  وجداال  في آن واحد، كما  -عند إطالقه–، فاآلية تفيد بأن الحوار (226)َبِصير {

أُطلقت تتسم باإللحاح واإلصرار، أما الحوار إذا أطلق فال يتسم بذلك، فهذه المرأة كانت تجادل )تحاور 
بشدة( الرسول وتشتكي إليه زوجها، بينما كان هو عليه الصالة والسالم يحاورها )بلطف( ليقنعها بالصبر 

 .(227)والتسامح مع زوجها الذي هو ابن عمها
رج من هذا التتبع اللغوي لمدلول المادتين بفارق واضح بينهما؛ فالجدال والمجادلة ويمكن أن نخ

والجدل تنحو منحى الخصومة والمغالبة، وأما المحاورة فهي مراجعة الكالم في أسلوب، ال تقصد به 
 .(228)الخصومة، فقد تحوي هذه المراجعة خصومة وقد ال تحوي

الكريم للجدال في الموضع غير المرضي عنه، أو غير المجدي،   أما في القرآن فـ "يغلب استعمال القرآن
، وقوله تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه بَِغْيِر (229)كقوله تعالى }َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ{

ينبئ عن عدم الرضا أو عدم الجدوى حتى في  ، وكذلك استعمالها فيما(230)ِعْلٍم َوال ُهد ى َوال ِكَتاٍب مُِّنيٍر{

                                                           
 .29سورة الزخرف، آية  - (222)
 .3223، والترمذي، تفسير القرآن، رقم 49قدمة، رقم في الم ،ابن ماجه - (223)
 .922سورة النحل، آية  - (224)
صيني، سعيد إسماعيل صالح، الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إدارة الدراسات  - (225)

 .62-69م، ص2112 -هـ9426، 9والبحوث والنشر، الرياض، ط
 .9ورة المجادلة، آية س - (226)
 .63صيني، الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين،  - (227)
جوهرة نزال، فوز، الحوار في القرآن الكريم دراسة وظيفية أسلوبية، دار القطوف للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفضيلة عمان العبدلي، عمارة  - (228)

 .29م، ص2191 -هـ9439، 9القدس، ط
 .2غافر، آية  سورة - (229)
 .21، وسورة لقمان، آية 9سورة الحج، آية  - (230)
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، وقوله تعالى: }فـََلمَّا َذَهَب (231)الحديث عن األنبياء كقوله تعالى: }َواَل ُتَجاِدْل َعِن الَِّذيَن َيْخَتانُوَن أَنُفَسُهْم{
 .(233)هى القرآن عن الجدال في الحج، ولذلك ن(232)َعْن ِإبـْرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاءْتُه اْلُبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفي قـَْوِم ُلوٍط{

إن هذه األلفاظ متقاربة دالليا  حيث تشترك في معنى: مراجعة الكالم، ويختص كل منها بملمح داللي 
يميزه، فالمحاجة: مصاحبة الكالم للحجج التي يراد بها الغلبة على الخصم، والمحاورة: تتميز بملمح الهدوء، 

 .(234)والتدابروالمجادلة تتميز بالشدة، والتنازع 
وناقش الجدل في القرآن الكريم القضايا الخاصة والعامة، من دينية تتعلق بقضايا العقيدة والحياة، أو 
اجتماعية تدخل في أمور المجتمع، ولعل السر في هذه المساحة الواسعة التي أخذتها الكلمة في القرآن 

من مواقف، هو أن ذلك أقرب إلى الواقع العملي الكريم، فيما واجهه اإلسالم من قضايا أو عاش فيه اإلنسان 
الذي عاش فيه اإلسالم، فقد واجه التحديات الفكرية والتقليدية التي تعيش في داخل وعي اإلنسان وفكره، 
مما يدخل في حركة التغيير التي يريد اإلسالم لها أن تغزو أعماق اإلنسان وفكره، لتنقله من ظلمات الشك 

ور اإليمان والتوحيد والهداية، كما أنه واجه التحديات الخارجية من القوى الدينية والكفر والضالل إلى ن
واالجتماعية والسياسية التي كانت تسيطر على حياة اإلنسان في المجتمعات التي لم تكن تؤمن باإلسالم، 

سيرته، بمختلف فقد عملت الكثير الكثير من أجل أن التسمح لإلسالم بالتقدم، لتعطل فاعليته، وتؤخره عن م
ته من حروب طويلة مرهقة وما وضعته أمامه من حواجز آثار الوسائل التي كانت تملكها، سواء في ذلك ما 

وعقبات، وما حشدته من شبهات وأفكار وأساليب اللف والدوران، من أجل أن تزرع في النفوس المزيد من 
حلول لمشكالت الحياة الداخلية القلق والشك والحيرة بالنسبة إلى ما يقدمه اإلسالم من هدى و 

 .(235)والخارجية
وهي من المصطلحات الواردة في القرآن وتعني االبتهال إلى الله بأن يعاقب الكاذب  ثانياا: المباهلة:

من الطرفين، أي هي أكثر من مجرد المجادلة أو المحاجة ألنها تمثل قمة الخصومة والتحدي إذ يصل 
أي إلى درجة االستعداد للدعاء سويا  بإنزال لعنة الله على الكاذب منهما، التمسك بالمعتقد الشخصي أو بالر 

ا َوأَبـَْناءُكْم ومثاله ما ورد في قوله تعالى: }َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوْا َنْدُع أَبـَْناءنَ 
َتِهْل فـََنْجَعل لَّْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلَكاِذبِيَن{َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنفُ   .(237)،(236)َسُكْم ثُمَّ نـَبـْ

                                                           
 .911سورة النساء، آية  - (231)
 .14سورة هود، آية  - (232)
 .92، ص9112، 3حفني، عبد الحليم، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط - (233)
 .99-91صأيوب، أسلوب الحوار في الحديث النبوي،  - (234)
 .94 -93علي، الحوار منهجا  وثقافة، ص - (235)
 .69سورة آل عمران، آية  - (236)
 .19-11صيني، الحوار النبوي، ص - (237)
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ولقد وردت في القرآن في نصوص متعددة وتعني الجدل المذموم أو الجحود  ثالثاا: المراء:
 .(238)والشك

التي تركز على وتفيد المعاني المستقرأة من اآليات القرآنية ومن معاجم اللغة بأن المراء تعني المجادلة 
 .(239)الشك والتكذيب

وهي بمعنى التخاصم، ... وجاءت قريبا  من استعمال الجدال وإن غلب على استعماله  رابعاا: التحاج:
 .(240)في اآليات الكريمة اإلشارة إلى الجدل المذموم

 وبمراجعة اآليات القرآنية التي وردت فيها كلمة حاجج نجدها تتضمن أيضا  المعارضة واإللزام
 .(241)بالحجة

والحجاج القرآني "استخدام الدالئل العقلية والعملية والواقعية والبينات القرآنية والكونية في األنفس 
واألفاق إقناعا  بدين اإلسالم وبقضايا اإليمان بالله ولقائه ورسله وجزائه، وقضايا اآلخرة بعثا  وحشرا  ونشرا  

وأساليب "تروم الحوار وتهدف إلى اإلقناع بالبراهين واألدلة العقلية وعرضا  وحسابا  ومصيرا "، ُعبر عنه بأشكال 
 .(242)والكونية والفطرية"، وقد جمع القرآن الكريم كل تلك الدالالت في ضميمة جامعة هي: "الحجة البالغة"

 والحجاج في القرآن الكريم ثالثة أنواع:
ازعة والمراء ولدد الخصومة حجاج قاد إليه الكفر والنفاق والهوى... منه المكابرة والمن -9

 واللجاجة.
 حجاج دفع إليه االسترشاد وحب االستطالع، ورد على لسان إبراهيم عليه السالم. -6
 .(243)حجاج دفع إليه الحق والهدى ويدخل فيه الجدل القرآني -3

 خامساا: النظر والمناظرة:
لم ترد كلمة ناظر أو المناظرة في ولقد وردت في القرآن الكريم بألفاظ النظر والتأمل والتأكد واالختيار، و 

 القرآن الكريم أو السنة النبوية بمعناها الذي يتسق مع موضوع البحث.
 ثالثاا: اآليات القرآنية الدالة على لفظ الحوار في القرآن الكريم

 : لفظ الحوار:أولا 
                                                           

 .19انظر: المرجع السابق، ص - (238)
 .12المرجع السابق، ص - (239)
 .12المرجع السابق، ص - (240)
 .12المرجع السابق، ص - (241)
 -هـ 9421، 9حياة تأمالت في الحوار في القرآن الكريم، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طزروق، الحسين، الحوار منهج  - (242)

 .21م، ص 2119
 .29زروق، الحوار منهج حياة، ص - (243)
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 ورد لفظ الحوار في ثالثة آيات هي:
، (244)اِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمنَك َماال  َوَأَعزُّ نـََفر ا {قوله تعالى: }وََكاَن َلُه ثََمر  فـََقاَل ِلصَ  -9

 .(245)وجاءت هنا بمعنى أي يراجعه في الكالم ويجاوبه. والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب
اٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ قوله تعالى: }قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن تـُرَ  -6

 .(247)، والمعنى َوُهَو ُيَخاِطُبُه َويَُكلِ ُمه(246)َسوَّاَك َرُجال{
قوله تعالى: }َقْد َسِمَع اللَُّه قـَْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي إَِلى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع  -2

، وهو أيضا  المنازعة (249)، ومعنى الجدل هنا االحتجاج واالستدالل(248)ير {َتَحاُورَُكَما ِإنَّ اللََّه َسِميع  َبصِ 
بمعاوضة القول، أي هو الكالم الذي يحاول به إبطال ما في كالم المخاطب من رأي أو عزم عليه: بالحجة 

 .(250)أو باإلقناع أو بالباطل
 

 ثانياا: لفظ القول
ات التي ورد فيا لفظ القور حيث وردت مادة ومن اآليات التي يمكن إدراجها في معرض الحوار اآلي

( صيغة، وهي دالة على "الحوار 59( مرة موزعة على )9569"قول" بصيغها المختلفة في القرآن الكريم )
 .(251)بالفعل" في حال دورانه بين مجموعة من األطراف

 ومن نماذجها:
 حوارات الله عز وجل: -9
 مع المالئكة. -أ

 مع إبليس. -ب
 مع آدم وحواء. -ت

                                                           
 .34سورة الكهف، اآلية  - (244)
 .413، ص91القرطبي، الجامع إلحكام القرآن، ج - (245)
 .31سورة الكهف، آية  - (246)
 .263، ص92طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، جال - (247)
 .9سورة المجادلة، آية  - (248)
هـ، 9421، 9ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط  - (249)

 .9، ص29م، ج2111
 .11، ص92المرجع السابق، ج - (250)
 .29وار منهج حياة، صزروق، الح - (251)
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 ى عليه السالم.مع موس -ث
 مع عباده يوم الحساب. -ج
 حوارات إبليس -6
 مع ربه. -أ

 مع آدم وحواء. -ب
 مع الناس. -ت
 حوارات الناس -3
 بينهم. -أ

 .(252)مع ربهم -ب
إن األمر اإللهي لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قل هو في حقيقته دعوة صريحة للحوار، 

عنا إال أن نقول عن القرآن إنه كتاب حوار، والتجاوب مع الناس، وهو في القرآن كثير بحيث لو ُجمع لما وس
 ولما وسعنا أن نصف المرسل به صلى الله عليه وسلم إال بـ "نبي الحوار".

من القرآن وردت في ست وأربعين آية، ومثاله قول الله  األولوقل بمعنى المحاورة والمناظرة في الثلث 
اُلوْا َما أَنَزَل اللَُّه َعَلى َبَشٍر مِ ن َشْيٍء ُقْل َمْن أَنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء ِبِه تعالى: }َوَما َقَدُروْا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه ِإْذ قَ 

اللَُّه ثُمَّ   أَنُتْم َواَل آبَاؤُُكْم ُقلِ ُموَسى نُور ا َوُهد ى ل ِلنَّاِس َتْجَعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبُدونـََها َوُتْخُفوَن َكِثير ا َوُعلِ ْمُتم مَّا َلْم تـَْعَلُمواْ 
 .(254)،(253)َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن{

 المبحث الثاني: القيم الحوارية في القرآن الكريم
 إن المتتبع آليات الحوار الواردة في القرآن الكريم يجد بأنها تحتوي على قيم كثيرة منها:

 : القيم الدينيةأولا 
ر اإليمان بالله عز وجل، فالحوار في القرآن الكريم قائم على من أبرز القيم الدينية الواردة في آيات الحوا

الدعوة إلى اإليمان بالله ويمثل ذلك حوار األنبياء عليهم السالم مع أقوامهم، ويدعوا إلى عدم اإلشراك بالله عز 
 وجل.

ه ومنها اإليمان بالبعث والنشور، فاإليمان بالبعث والنشور من أعظم أصول اإليمان، وهذا ما نجد
 واضحا  في حوار أصحاب الكهف، وحوار موسى مع الرجل الصالح.

                                                           
 .23-22المرجع السابق، ص – (252)
 .19سورة األنعام، آية  - (253)
 .33-32انظر: قيمان، أسرار الحوار واإلقناع، ص - (254)
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ْيَب فقال تعالى في أصحاب الكهف: }وََكَذِلَك َأْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة ال رَ 
نَـُهْم أَْمَرُهْم{  .(255)ِفيَها ِإْذ يـَتَـَناَزُعوَن بـَيـْ

 من القيم الدينية التي جاءت بآيات الحوار.وهناك الكثير 
 ثانياا: القيم الجتماعية

بعد تتبع آيات الحوار في القرآن الكريم نجد أن من أبرز القيم التي جاءت فيها القيم االجتماعية ومن 
ر  أبرز هذه القيم التعاون بين الناس ومنها ما جاء في حوار ذي القرنين فقال تعالى: }قَاَل َما َمكَّن ِ  ي ِفيِه َربِ ي َخيـْ

نَـُهْم َرْدم ا آتُوِني زُبـََر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى بـَْيَن الصَّدَ  َنُكْم َوبـَيـْ فـَْيِن قَاَل انُفُخوا َحتَّى ِإَذا فََأِعيُنوِني بُِقوٍَّة َأْجَعْل بـَيـْ
 .(256)َجَعَلُه نَار ا قَاَل آتُوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطر ا{

وذكرت في قصة سيدنا موسى عليه السالم مع الفتاتين قال تعالى: }َفَجاءْتُه ِإْحَداُهَما  ومنها الحياء
يَْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا فـََلمَّا َجاءُه َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل ال  أبيَتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياء قَاَلْت ِإنَّ 

 .(257)ْوِم الظَّاِلِميَن{َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلقَ 
ومنها الصدق وذكرت في حوار عيسى عليه السالم مع الله عز وجل عندما طلب منه مائدة من السماء 

ألَنـَْهاُر تنزل على قومه قال تعالى: }قَاَل اللَُّه َهَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدقـُُهْم َلُهْم َجنَّات  َتْجرِي ِمن َتْحِتَها ا
ُهْم َوَرُضواْ َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{َخاِلِدي ا رَِّضَي اللَُّه َعنـْ  .(258)َن ِفيَها أََبد 

 هذا باإلضافة إلى الكثير من القيم االجتماعية التي تحتويها آيات الحوار.
 

 ثالثاا: القيم األخالقية والسلوكية
ومن أبرزها الوفاء بالعهد وردت في حوار من القيم الواردة في آيات الحوار القيم األخالقية والسلوكية 

موسى عليه السالم مع الرجل الصالح فقال تعالى: }قَاَل َسَتِجُدِني ِإن َشاء اللَُّه َصاِبر ا َوال َأْعِصي َلَك 
 .(259)أَْمر ا{

وهناك الكثير من القيم االخالقية التي تحدثت عنها آيات الحوار مثل التواضع والمسؤولية وأدب الحوار 
 لتعامل مع الغير واالحترام والطاعة وغيرها من القيم الالزمة لقيام المجتمع.وا

 رابعاا: القيم القتصادية

                                                           
 .29سورة الكهف، آية  - (255)
 .16 -12سورة الكهف، آية  - (256)
 .22سورة القصص، آية  - (257)
 .991سورة المائدة، آية  - (258)
 .61آية سورة الكهف،  - (259)
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اهتمت آيات الحوار بالقيم االقتصادية، فإصالح منظومة االقتصاد من أبرز القيم االقتصادية الواردة في 
 ا:آيات الحوار، حيث سعى األنبياء إلى إصالح أقوامهم بعدة جوانب منه

ب ا  النهي عن إنقاص المكيال والميزان فقال تعالى في حوار شعيب مع قومه: }َوإَِلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعيـْ
رُُه َواَل تَنُقُصوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِإنِ َي أَرَا  َخاُف َعَلْيُكْم ُكم ِبَخْيٍر َوِإنِ َي أَ قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا اللََّه َما َلُكم مِ ْن إَِلٍه َغيـْ

َواَل تـَْعثـَْوْا ِفي اأَلْرِض  َعَذاَب يـَْوٍم مُِّحيٍط َويَا قـَْوِم أَْوُفوْا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن بِاْلِقْسِط َواَل تـَْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهمْ 
 .(260)ُمْفِسِديَن {

 وغيرها من القيم التي تخدم المجتمع اقتصاديا .
 يةخامساا: القيم السياس

من أبرز القيم السياسية التي ناقشتها آيات الحوار قيمة العدل، جاءت في حوار ذي القرنين في سورة 
بُُه َعَذاب ا نُّْكر   بُُه ثُمَّ يـَُردُّ إَِلى َربِ ِه فـَيـَُعذِ  ا َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل الكهف في قوله تعالى: }قَاَل أَمَّا َمن ظََلَم َفَسْوَف نـَُعذِ 

ا فـََلُه َجزَاء اْلُحْسَنى َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن أَْمرِنَا ُيْسر ا{َصالِ   .(261)ح 
 والقيم السياسية في القرآن الكريم كثيرة.

 سادساا: القيم التربوية
من أبرز القيم التربوية التي تعرضت لها آيات الحوار االهتمام بالعلم وطلبه وجاء ذلك واضحا  في حوار 

 .جل الصالحموسى عليه السالم مع الر 
والتلطف واللين في المعاملة جاءت في حوار الله مع موسى وهارون عليهما السالم عندما أمرهما الله 

ُر   .(262)أَْو َيْخَشى{بالذهاب إلى فرعون فقال تعالى: }اْذَهَبا إَِلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى فـَُقوال َلُه قـَْوال  لَّيِ ن ا لََّعلَُّه يـََتذَكَّ
ي عن التكبر }َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِ  فـََفَسَق َعْن ومنها النه

 .(263)أَْمِر َرب ِِه أَفـَتَـتَِّخُذونَُه َوُذر ِيَـَّتُه أَْولَِياء ِمن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِميَن َبَدال {
ار الرجل المؤمن مع صاحب الجنتين في سورة الكهف بينت عقوبة التكبر فقال تعالى: وفي حو 

نَـُهَما َزْرع ا ِكْلَتا  }َواْضِرْب َلُهم مََّثال  رَُّجَلْيِن َجَعْلَنا أَلَحِدِهَما َجنـَّتَـْيِن ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بـَيـْ
ئ ا َوَفجَّْرنَا ِخالَلُهَما نـََهر ا وََكاَن َلُه ثََمر  فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُهُ اْلَجنـَّتَـْيِن آَتْت أُُكلَ   أَنَا َأْكثـَُر َها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشيـْ

ا َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمة  َولَِئن  ِمنَك َماال  َوأََعزُّ نـََفر ا َوَدَخَل َجنـََّتُه َوُهَو ظَاِلم  ل ِنَـْفِسِه قَاَل َما َأُظنُّ َأن تَِبيَد َهِذهِ  أََبد 
َها ُمنَقَلب ا قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي خَ  َلَقَك ِمن تـُرَاٍب ثُمَّ ِمن رُِّددتُّ إَِلى َربِ ي أَلِجَدنَّ َخيـْر ا مِ نـْ

                                                           
 .92 -94سورة هود، آية  - (260)
 .99 -91سورة الكهف، آية  - (261)
 .44 -43سورة طه، آية  - (262)
 .21سورة الكهف، آية  - (263)
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ا َوَلْوال ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك قـُْلَت َما َشاء اللَُّه ال قـُوََّة ِإالَّ نُّْطَفٍة ثُمَّ َسوَّاَك َرُجال  لَِّكنَّا ُهَو ال لَُّه َربِ ي َوال أُْشرُِك ِبَربِ ي َأَحد 
ا فـََعَسى َربِ ي َأن يـُْؤتَِيِن َخيـْر ا مِ ن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعلَ  َها ُحْسبَ بِاللَِّه ِإن تـَُرِن أَنَا أََقلَّ ِمنَك َماال  َوَوَلد  ان ا مِ َن السََّماء يـْ
ا َزَلق ا َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْور ا فـََلن َتْسَتِطيَع َلُه طََلب ا َوأُِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يـُقَ  لِ ُب َكفَّْيِه َعَلى َما أَنَفَق فـَُتْصِبَح َصِعيد 

َتِني َلْم أُشْ  ا َوَلْم َتُكن لَُّه ِفَئة  يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما  ِفيَها َوِهَي َخاِويَة  َعَلى ُعُروِشَها َويـَُقوُل يَا لَيـْ رِْك ِبَربِ ي َأَحد 
 .(264)َكاَن ُمنَتِصر ا ُهَناِلَك اْلَواليَُة لِلَِّه اْلَحقِ  ُهَو َخيـْر  ثـََواب ا َوَخيـْر  ُعْقب ا{

َخدََّك لِلنَّاِس َوال َتْمِش ِفي  ومنها التواضع حيث جاءت في حوار لقمان مع ابنه فقال تعالى: }َوال ُتَصعِ رْ 
ا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكرَ  اأَلْصَواِت  اأَلْرِض َمَرح 

 (265)َلَصْوُت اْلَحِميِر{
}يَا بـَُنيَّ أَِقِم الصَّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف  ومنها الصبر جاءت أيضا  في حوار لقمان مع ابنه في قوله تعالى:

 .(266)َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر{
 وهناك الكثير من القيم التربوية يضيق هذ المكان عن ذكرها.

 وارية في القرآن الكريمالمترتبة على منظومة القيم الح ثارالمبحث الثالث: اآل
، التي يمكن حصرها في ثاربعد دراسة منظومة الحوار القرآنية، نجد بأنه يترتب عليها العديد من اآل

 :اآلتيةالجوانب 
 العقدية المترتبة على منظومة الحوار. ثار: اآلأوال  

 االجتماعية المترتبة على منظومة الحوار. ثارثانيا : اآل
 ية المترتبة على منظومة الحوار.السلوك ثارثالثا : اآل
 التربوية المترتبة على منظومة الحوار. ثاررابعا : اآل

ولطول البحث في هذه الجوانب فإنني سأترك البحث فيها لغير هذا المكان، وسأقتصر على بحث 
 التربوية المترتبة على منظومة الحوار فقط، راجية من الله العون والتوفيق والسداد. ثاراآل
 التربوية المترتبة على منظومة القيم الحوارية في القرآن الكريم ارثاآل

التربوية المترتبة على منظومة الحوار القرآنية،  ثارإن الدارس لمنظومة الحوار، سيرى الكثير من اآل
 المترتبة عليها على هيئة نقاط منها: ثاروسأذكر هنا أبرز اآل

 تبليغ الدعوة -9

                                                           
 .44 – 32سورة الكهف، آية  - (264)
 .91- 99سورة لقمان، آية  - (265)
 .91سورة لقمان، آية  - (266)
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سي الدعوة إلى الله بصفة عامة، باإلضافة إلى ما يندرج تحت هذه الدعوة إن القرآن الكريم هدفه األسا
من جوانب اإلصالح في العقيدة أو السلوك أو ما يتعلق بهما، والمحاورات التي وردت في القرآن تندرج تحت 

 .(267)هذا الباب من حيث أنها تتضمن موضوعا  هو جزء من هذه الدعوة
وله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: }ادُْع ِإِلى َسِبيِل َربِ َك وأوجب الله عز وجل الدعوة على رس

ِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن سَ 
 .(268)بِاْلُمْهَتِديَن{

دعوة إلى الله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي واألمة كذلك مطالبة بال
 .(269)أَْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيرٍَة أَنَْا َوَمِن اتَـّبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشرِِكيَن{

العلم واإلخالص لله، فالله تعالى طاعة الله، ونيل رضوانه وأجره وجنته واالستزادة باإليمان و  -6
يمدح الذين يدعون إلى الله مستخدمين الحوار بأنواعه المختلفة، واصفا  حديثهم وقولهم وحوارهم بأحسن 
ا َوقَاَل ِإنَِّني ِمَن  القول، يقول تعالى: }َوَمْن َأْحَسُن قـَْوال  مِ مَّن َدَعا إَِلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلح 

 .(271)،(270)اْلُمْسِلِميَن{
الوصول إلى الخيرية على األمم بأسمى مراحلها وأعالها، فتحري الحق والصواب يرتفع   -3

باإلنسان إلى أعلى المراتب والجنان، وكذلك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاألمر بالمعروف والنهي 
َر أُمَّةٍ  ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف  عن المنكر يلزمهما إتقان الحوار بأنواعه، قال تعالى: }ُكنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه{  .(273)،(272)َوتـَنـْ
 إظهار إعجاز القرآن -4

القرآن يدعوا مخاطبيه بأساليب بيانية متعددة، لتتناسب مع طبيعة النفوس وتتالءم مع مشاعرهم، 
و الترهيب أو التخويف والوعيد بما يتناسب مع طبيعة هذه النفوس، ويستعمل ألوان متعددة فيها من الترغيب أ

 ومن هذه األساليب أسلوب الحوار الذي جاء ليخاطب العقل والروح فيصل باإلنسان إلى الطريق المستقيم.
 ة بين فريقي الحوار أبيالمواجهة اإليج -5

                                                           
 ، بالتصرف.43ص انظر: حفنى، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، - (267)
 .922سورة النحل، آية  - (268)
 .919سورة يوسف، آية  - (269)
 .33سورة فصلت، آية  - (270)
 .911العمري، الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة، ص - (271)
 .991سورة آل عمران، آية  - (272)
 العمري، الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة، ص - (273)
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ن يحصلوا عليه من علم، االتجاه باألسلوب التربوي إلى المجاالت العملية، فيما يريد الناس أ -2
 .(274)وفيما يريدون أن يثيروه من سؤال

والسؤال من أبرز أساليب القرآن الكريم في تنمية مهارات الحوار وتنمية التفكير،... ففي القرآن الكريم 
حشد من األسئلة بكل ألوانها وأنواعها وأغراضها، تارة أسئلة مطروحة على لسان الناس، وأخرى مطروحه على 

 .(275)الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سياقات من الحوار والشرح والبيانلسان 
إن هذه الكثرة من األسئلة واألجوبة في هذه الخارطة من الحجاج والسجال تكشف عن هوية حوارية 

كان تربوية قرآنية، وتكشف عن نزعة قرآنية متجهة نحو السؤال كمادة جوهرية في تربية اإلنسان وتنشئته، وإال  
باإلمكان التخلي عن طرح السؤال، لكن ذلك لم يكن ليكون؛ ألن الغاية المهمة هنا هي تنمية عقل وتنمية 

 .(276)تفكير، ففي ذلك تنمية لإلنسان كلية، وتربية لكل موضوع يتعرض له بالتفكير
ا ما كان ولقد جاء السؤال في القرآن الكريم شامال  لجوانب متعددة، منها ما كان عن الحقيقة، ومنه

عن الخصائص والصفات، ومنها ما كان عن الفائدة، ومنها ما كان عن األحكام والمواقف، ومنها ما كان عن 
 .(277)العقيدة، ومنها عن التاريخ، ومنها عن المبدأ والمآل والمصير

 ومن الوسائل األساسية في عملية التعلم والتعليم عن طريق الحوار:
، وقال: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمن (278)نَزْلَناُه قـُْرآن ا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن{دعوة الناس بلسانهم }ِإنَّا أَ  -9

 .(279)رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه...{
، ويقول: }ِإنََّما (280)حسن االنتباه واالنصات }َوِإَذا قُرِىَء اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوْا َلُه َوأَنِصُتوْا{ -6

 .(281)يَن َيْسَمُعوَن...{َيْسَتِجيُب الَّذِ 
، ويقول: }ِكَتاب  أَنزَْلَناُه إِلَْيَك (282)التدبر }أََفال يـََتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُلَها{ -3

بَـُّروا آيَاتِِه َولِيَـَتذَكََّر أُْوُلوا األَْلَباِب{  .(283)ُمَباَرك  ل َِيدَّ

                                                           
 .332ه، الحوار في القرآن، صفضل الل - (274)
 .269علي، الحوار منهجا  وثقافة، ص - (275)
 .262المرجع السابق، ص - (276)
 .262انظر: المرجع السابق، ص - (277)
 .2سورة يوسف، آية  - (278)
 .4سورة إبراهيم، آية  - (279)
 .214سورة األعراف، آية  - (280)
 .36سورة األنعام، آية  - (281)
 .42سورة محمد، آية  - (282)
 .21سورة ص، آية  - (283)
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ِبيِل َربِ َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي المجادلة بالتي هي أحسن }ادُْع إِِلى سَ  -4
 .(284)ِهَي َأْحَسُن...{

استعمال المشاهدة بالحواس، وخصوصا  السمع والبصر، ولكن بشرط تربيتها وتدريبها من  -5
في الواقع وسائل هدى  ناحية، وإعانتها على دقة المالحظة باآلالت الدقيقة من ناحية أخرى، هذه اآلالت هي

الله إليها اإلنسان، ليزيد في مدى حسه فيزيد في مدى إبصاره مثال  بالمجاهر بالمجاهر "الميكروسكوبات"، 
ئ ا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َوا األَْفِئَدَة ألَْبَصاَر وَ يقول سبحانه وتعالى: }َواللَُّه َأْخَرَجُكم مِ ن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تـَْعَلُموَن َشيـْ

 .(286)،(285)َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{
وتعتبر القصة وسيلة حية لإليضاح عندما تتحول إلى عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك، وأسلوبا  من 

 .(287)أساليب التوجيه والتربية
بيان وحدة الرساالت ووحدة األساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله، ووحدة الروحية  -5

ا األنبياء فيما ينطلقون به من دعوة، وفيما يواجهونه من مشاكل وصعوبات تعترض طريقهم، أو فيما التي يعيشه
 .(288)يقابلونه من تحديات أعداء الله، كدليل على الخط الواحد الذي أراد الله لرساالته أن تسير عليه

العامة، ويمثل  معالجة القضايا الهامة في حياة الناس، وخاصة القضايا األخالقية واالجتماعية -2
 لذلك ما جاء في قصة لوط عليه السالم.

معالجة القضايا االقتصادية من تطفيف المكيال والميزان، ويمثل لذلك ما جاء في قصة  -1
 شعيب عليه السالم.

معالجة بعض القضايا االجتماعية تربويا  مثل جريمة القتل، ويمثل لذلك ما جاء في قصة ابني  -90
 آدم.

شرة في المجتمع، فالقرآن اختار األلفاظ الحسنة التي تدل على: معاجة األلفاظ المنت -99
 الفاحشة، الخبائث، اإلسراف، المنكر.

مواجهة المجتمع بالصفات الحقيقية لإلعمال التي يقومون بها، ومدى انعكاسها على القيمة  -96
 لديهم.

                                                           
 .23سورة اإلسراء، آية  - (284)
 .19سورة النحل، آية  - (285)
 .263-262علي، الحوار منهجا  وثقافة، ص - (286)
 .332فضل الله، الحوار في القرآن، ص - (287)
 .294المرجع السابق، ص – (288)
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ب بيان الفوارق العقلية في فهم الجانب االجتماعي لدى الناس كما جاء في قصة صاح -93
 الجنتين.

مواجهة الصراع الفكري واالجتماعي، الذي يتمثل بالطبقات المستكبرة المتجبرة المستغلة  -94
التي تستضعف الطبقات الفقيرة البسيطة لتستغلها في مخططات الكفر والضالل والعدوان، ثم تتهرب من كل 

ِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر قَاَل ِإنِ ي بَرِيء  مِ نَك ِإنِ ي َأَخاُف المسؤليات التي تترتب عليها }َكَمَثِل الشَّْيطَاِن ِإْذ قَاَل ِلإِلنَسا
 .(289)اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن{

 بيان حقيقة العالقة بين القيم اإليمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية. -95
رُُه ِإْن أَنُتْم ِإالَّ ُمْفتَـُروَن، يَا قال تعالى: }َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهود ا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا اللََّه  َما َلُكم مِ ْن إَِلٍه َغيـْ

ِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوْا إِلَْيِه قـَْوِم ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإْن َأْجرَِي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِني أََفاَل تـَْعِقُلوَن، َويَا قـَْوِم اْستَـغْ 
 .(290)َعَلْيُكم مِ ْدرَار ا َويَزِدُْكْم قـُوَّة  إَِلى قـُوَِّتُكْم َوالَ تـَتَـَولَّْواْ ُمْجرِِميَن{يـُْرِسِل السََّماء 
الحماسة للحق وتحري الصواب والرغبة في الحجة الدامغة وهذه من العواطف الربانية التي  -92

لدين ورد شبهات يجب الحرص على تنميتها عند الناشئين من أبناء هذه األمة ليكونوا أهال  للذب عن ا
 .(291)الملحدين والكائدين للمسلمين

يربي الحوار عن طريق اإليحاء كراهية الباطل واألفكار الشركية واإللحادية وتفاهة هذه األفكار  -95
 .(292)وبطالنها

تربية العقل على التفكير السليم والوصول إلى النتائج الصحيحة بأسلوب صحيح كاستعمال  -92
يسة الصحيحة التي تضطر الخصم إلى التسليم والقدرة على المصارعة للخصم الحصر والسبر والتقسيم واألق

ورد شبهه بتأن ونفس طويل بحيث ال يفقده لجاج الخصم توازنه فيستعجل في الرد قبل إحكامه والتيقن من 
 .(293)إقحام العدو وإلزامه

والحماسة ألنبياء  يربي العواطف الربانية في النفس كالحب في الله والرغبة في الدعوة إلى الله -91
الله لما نالهم من أذى من قومهم ونصب في سبيل الله ولم يثنهم ذلك عن االستمرار في طريق الدعوة إلى 

 .(294)الله
                                                           

 .96سورة الحشر، آية  - (289)
 .22-21سورة هود، آية  - (290)
 .991، ص9الحوار في القرآن الكريم، ج الحميدي، - (291)
 .991، ص9المرجع السابق، ج - (292)
 .991، ص9الحميدي، الحوار في القرآن الكريم، ج - (293)
 .999، ص9المرجع السابق، ج - (294)
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بيان مصير الظالمين ومصير المؤمنين وتصويره تصويرا  مرتبطا  بالحوار وبمراحل القصة ارتباطا   -60
 .(295)وثيقا  

ة لحسن التربية وترشيد السلوك ودفعه إلى الطريق في الحوار القصصي القرآني فرص متعدد -69
المستقيم، وقد دلت التجربة التربوية على أن أشد المواعظ الدينية نفاذا  إلى القلوب ما عرض في أسلوب 
قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية لألشخاص، والتأثر باألحداث، واالنفعال بالمواقف، فهذا نوح عليه 

ومه: }فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّار ا، يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَار ا، َويُْمِددُْكْم السالم في حواره مع ق
 .(297)،(296)بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل َلُكْم أَنـَْهار ا{

حة في التعليم والتوجيه والتربية، ألن للحوار أثر بالغ في نفوس المدعوين، وهو طريقة ناج -66
الموضوع يعرض عرضا  حيويا  بين الطرفين يدفع الملل عن المدعوين، بل يدفعهم إلى االهتمام والتتبع ويعمل 

 .(298)على إيقاظ العواطف واألنفعاالت في نفوس المدعوين كعاطفة الخوف والحب
، ثارث أن المكان ال يتسع لذكر أكثر من هذه اآلالتربوية الواردة في آيات الحوار، حي ثارهذه بعض اآل

 والموضوع بحاجة إلى دراسات أوسع من هذه.
 الخاتمة

 فقد اشتملت على ملخص ألهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث، والتي كان من أبرزها.
تم بها الله عز وجل : الحوار أسلوب من األساليب التعليمية الفعالة التي ذكرها القرآن الكريم واهأوال  

 للوصول إلى حياة آمنة في المجتمعات اإلنسانية المختلفة.
ثانيا : الحوار ضرورة حتمية للوجود، ألن منطق الصراع إذا ساد بين الناس وأصبح منهجا  للتعامل بينهم، 

 فسوف يفني بعضهم بعضا ، ليكون الجميع خاسرا .
بالغة، منها الجدال،  أهميةلحات المرادفة للحوار لما له من ثالثا : أورد القرآن الكريم الكثير من المصط

 والمراء، والمباهلة، والحجاج.
رابعا : ال بد من توافر أطراف متعددة في الحوار فكان هناك حوار بين الله والرسل والمالئكة، وحوار بين 

   الله والشيطان، وهناك حوار بين البشر بعضهم مع بعض، وبين البشر والحيوان...
خامسا : هناك العديد من القيم الناتجة عن منظومة الحوار القرآني منها: القيم الدينية، والقيم 

 االجتماعية، والقيم األخالقية والسلوكية، والقيم االقتصادية، والقيم السياسية، والقيم التربوية.
                                                           

 .991، ص9انظر: المرجع السابق، ج - (295)
 . 92 -91سورة نوح، آية  - (296)
 .19علي، الحوار منهجا  وثقافة، ص - (297)
 .29بني عامر، محمد أمين حسن، المنهج القولي للدعاة حدوده ضوابطه آثاره، ص - (298)
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 آثارعقدية، ومنها  آثار المترتبة على منظومة الحوار القرآنية منها ثارسادسا : هناك العديد من اآل
 تربوية. آثارفقهية، ومنها  آثاراجتماعية، ومنها  آثارسلوكية، ومنها 

وأخيرا  فإنني أوصي بدراسة الجوانب المتعلقة بالحوار دراسة متعمقة، وخصوصا  ما يتعلق بجانب القيم 
تمع، ومما يساعد في نشر هذا المترتبة علي الحوار، لما في هذه الدراسات من فائدة عظيمة على المج ثارواآل

 األسلوب في المجتمع، والتخلق بأخالق الحوار والبعد عن العنف والصراع بين البشر.
 المراجع
، 9، خليل محمد، أسلوب الحوار في الحديث النبوي دراسة بالغية، دار النوادر، سورية، لبنان، الكويت، طأيوب .9

 م.6096 -هـ9433
ه، بحث منشور في مجلة مؤته آثار امر، المنهج القولي للدعاة حدوده ضوابطه بني عامر، محمد أمين حسن بني ع .6

، 4، العدد 95للبحوث والدراسات، مجلة علمية محكمة ومفهرسة سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 
 م.6006

 تركستاني، أحمد بن سيف الدين، الحوار مع أصحاب األديان مشروعيته وشروطه وآدابه.  .3
، 9اري، دار الكتاب العربي، بيروت، طبيرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، ت: إبراهيم األالج .4

 هـ.9405
 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصحاح في اللغة. .5
الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، الكافية في الجدل، حواشي خليل المنصور، بيروت، دار الكتب  .2

 م.9111العلمية، 
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، اإلحكام في أصول األحكام، ت: محمود حامد عثمان، القاهرة،  .5

 م.9112دار الحديث 
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، التقريب لعلم المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية،  .2

 م.9151ت: إحسان عباس، دار الحياة، 
 .9115، 3حفنى، عبد الحليم، أسلوب المحاورة في القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط .1

الحميدي، عبده عبد الله، الحوار في القرآن الكريم، مكتبة خالد بن الوليد للطباعة والنشر والتوزيع،  .90
 صنعاء، اليمن.

لقرآن الكريم، دار السالم للطباعة والنشر زروق، الحسين، الحوار منهج حياة تأمالت في الحوار في ا .99
 م.6002 -هـ 9461، 9والتوزيع والترجمة، ط

 زمزمي، يحيى محمد، الحوار أدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. .96
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صيني، سعيد إسماعيل صالح، الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين، مركز الملك عبد العزيز  .93
 .م6005 -هـ9462، 9والبحوث والنشر، الرياض، ط للحوار الوطني إدارة الدراسات

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، ت: مكتب التحقيق بدار هجر، دار  .94
 .9هجر، ط

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،  .95
 م.6000هـ، 9460، 9لبنان، ط

علي، سعيد إسماعيل، الحوار منهجا  وثقافة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر،  .92
 م.6002 -هـ9461، 9ط
العمري، أحمد حسن يوسف، وصالح محمد أحمد، الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة، دار  .95

 .هـ9431 –م 6092الكتاب الثقافي، األردن، اربد، 
فضل الله، محمد حسين، الحوار في القرآن قواعده، أساليبه، معطياته، دار التعارف للمطبوعات، بيروت،  .92

 م.9125هـ، 9405، 5ط
بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع  أبيله محمد بن أحمد بن أبو عبد الالقرطبي،  .91

 م.9124 -هـ 9324، 6لكتب المصرية، القاهرة، طألحكام القرآن، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار ا
قيمان، سليمان بن عوض، أسرار الحوار واإلقناع نماذج حوارية من السيرة النبوية، مركز الملك عبد العزيز  .60

 م.  6099 -هـ9436، 6للحوار الوطني، إدارة الدراسات والبحوث والنشر، الرياض، ط
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      65 
حلة األساسية معلمي المر  وجهة نظر دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من

 الدنيا في مدارس تربية قباطية
 فلسطين /جنين - د. فيصل سباعنه

 ملخص الدراسة 
 المرحلة معلمي نظر وجهة من التحصيل عملية في التعليمية هدفت الدراسة للتعرف إلى دور توظيف الوسائل

استبانة على المعلمين (  33قباطية، ولتحقيق هذه األهداف تم توزيع )  تربية في مدارس الدنيا األساسية
والمعلمات في مدارس تربية قباطية على اختالف أجناسهم ومؤهالتهم العلمية وخبراتهم العلمية وتخصص 

 )أدبي، علمي(

حيث تم توزيع االستبيان على عينة الدراسة وجمعها ومن ثم تمت معالجتها بواسطة برنامج 
(SPSS وتم استخراج المتوسطات ،)ت المعيارية لفقرات االستبانة، وإجراء اختبار واالنحرافا ةالحسابيT-

test  للعينات المستقلة للكشف عن الفروق لمتغير الجنس والتخصص، باإلضافة إلى اختبارOne-Way 

ANOVA .لكشف الفروق لكل من متغير المؤهل العلمي، سنوات الخبرة 

لتعليمية في عملية التحصيل من وجود دورلتوظيف الوسائل ا ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها:
تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة ، كما وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية

دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة ( في α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
 لمتغيرات الدراسة.دارس تربية قباطية تعزىنظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في م

العمل على تزويد مدارس المرحلة بناءا  على النتائج التي تم التوصل إليها، أقدم مجموعة من التوصيات منها:
جال الوسائل التعليمية ممواكبة التطور التكنولوجي ومتابعة ما يستجد في ، األساسية بالوسائل التعليمية الالزمة

كما أوصي بضرورة أن يخصص مدير كل ،  عملية التحصيل بما يخدم أهداف المقررات الدراسية لتوظيفها في
ومواد خام تستخدم إلنتاج وتصميم الوسائل التعليمية  مدرسة جزء من ميزانية المدرسة لشراء مايلزم من أدوات

 أولشراء الوسائل الالزمة والتي توظف في عملية تدريس المواد في هذه المرحلة. 

Abstract 
The study aimed to identify the role of the employment of teaching aids in the 

collection process from the perspective of teachers in the basic stage lower in 

the schools of education Qabatiya, To achieve these objectives have been 
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distributed (40) Astbanaaly teachers in the schools of education Qabatiya of 

different races and scientific qualifications and scientific expertise and 

specialization (literary, scientific ) 

Where the questionnaire was distributed to a sample study collected and then 

processed by software (SPSS), which was extracted averages and standard 

deviations of the paragraphs of the questionnaire, and a test T-test for 

independent samples to detect differences to gender and specialization, in 

addition to One test-Way ANOVA to detect differences for each of the 

qualification variable, years of experience. 

Among the most important results that have been reached: 

The study found the existence of a role for the recruitment of teaching aids in 

the collection process from the perspective of teachers in minimum essential 

stage in the schools of education Qabatiya, and found that there were no 

statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) in the 

role of the employment of teaching aids in the collection process from the 

perspective of teachers minimum essential stage in the schools of education 

Qabatiya attributable to the variables of the study. 

Based on the results that have been reached, the oldest set of recommendations, 

including: work on providing schools elementary education means necessary, 

keep pace with technological development and follow-up developments in the 

field of educational methods to be employed in the collection process to serve 

the objectives of the curriculum, as was recommended that allocates each 

school director is part of the school budget to buy mutatis tools and raw 

materials used for the production and design of teaching aids Oolshra 

necessary means which employs teaching materials in the process at this stage. 

 مقدمة الدراسة:  1:1

يواجه العالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص تحديات متزايدة ومتسارعة نتيجة التطورات السريعة في 
شتى الميادين، وعلى وجه الخصوص الميدان العلمي، وقد سبب هذا التقدم العلمي والتقني الذي سيطر على 

دد طرق وأساليب التدريس دخول الوسيلة مجال التعليم، جميع مناحي الحياة والذي واكب تطور التربية وتج
والوسائل التعليمية مهما .م(3662)العوني، حيث أصبحت ضرورة وركنا أساسيا في العملية التعليمية التربوية 

اختلفت التسميات واآلراء بشأنها ، فأن أحدا ال ينكر أنها قديمة قدم التاريخ وحديثة حداثة الساعة، فقصة 
ل كيف يواري سوءة أخيه، وفي أقدم أبيل وكيف أرسل الله الغراب ليقتل غرابا آخر ويدفنه ليتعلم هأبيل وهأبيق

الحضارات سجل اإلنسان الرسومات الرائعة لبعض الحيوانات التي كانت تعيش في زمنه، على جدران 
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عما كان عليه  دور المعلم في عصرنا الحاضروقد اختلف .م(3612)قاسم،  الكهوف التي كان يعيش فيها
قديما فالتطور العلمي أضاف أعباء جديدة وكثيرة عليه حيث أصبح عليه أن يتعامل مع التقنيات الحديثة للعلم 

لعملية ، وتقوم افأصبحت الوسيلة التعليمية وتوظيفها في العملية التعليمية ضرورة تربوية في عصرنا الحديث
والوصول بها للغاية المنشودة، ومن أهم هذه المدخالت مدخالت وركائز ضرورية إلنجاحها على التربوية 

الوسائل التعليمية التي تعتبر من أساسيات العملية التعليمية، فالمعلم الحكيم الواعي هو المدرك إدراكا تاما 
)مهاني،  توظيفها واستخدامها باعتبارها عنصرا  ال يمكن اإلستغناء عنه في عملية اإلتصال مع الطالب هميةأل

في استثارة  أهميةبالغة لدى المتخصصين التربويين لما لها من  أهميةوتحظى الوسائل التعليمية ب .م(3616
اهتمام الطالب وإشباع حاجاته للتعلم، فال شك أن توظيف الوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت والعينات 

يحقق أهدافه وتثير اهتمامه، فكلما   واألفالم التعليمية.....الخ يقدم خبرات متنوعة يأخذ منها كل طالب ما
كانت الخبرات التعليمية التي يمر بها المتعلم أقرب إلى الواقعية أصبح لها معنى ملموس، حيث تعمل الوسائل 
التعليمية على إثراء مجاالت الخبرة لدى الطالب وبذلك تشترك جميع حواس الطالب مع عملية التعلم مما 

ما تعمل الوسائل على تنويع أساليب التعلم لمواجهة الفروق الفردية بين يؤدي إلى ترسيخ هذا التعلم، ك
 .م(3612)السماني وآخرون، الطالب، فمن المعروف أن الطالب يختلفون في قدراتهم واستعدادهم للتعلم

توظيف واستخدام الوسائل التعليمية ودورها في إنجاح العملية التعليمية، حيث أكدت  أهميةوتظهر الدراسات 
( عن طريق %30( من معلوماته عن طريق حاسة السمع و)%40هذه الدراسات أن المتعلم يحصل على )

أرى أن المتتبع لواقع استخدام الوسائل التعليمية وأم(.3663)فتح الله، ( من باقي الحواس %30البصر و)
هة هناك جهل لدى وفاعلية هذه الوسائل فمن ج أهميةفي مدارسنا أن هناك ضعفا جليا وواضحا ال يليق ب

المعلمين بالوسائل واألجهزة وكيفية استخدامها من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن وضع بعض المدارس 
اليسمح وال يشجع على استخدام الوسائل بسبب الغرف الصفية غير المهيئة وغير المشجعة على استخدام 

 (.م3611الحسن وآخرون، )هذه الوسائل وهذا ما أكدت عليه عددا من الدراسات كدراسة السلمي 

توظيف الوسائل التعليمية في التعليم والنتائج  هميةإدراكا  من وزارة التربية والتعليم ألمشكلة الدراسة:  3: 1
ة لهذه الوسائل على عملية التعليم،أرى أن الوزارة تشدد وتؤكد على المعلمين ضرورة توظيف هذه أبيااليج

ت خاصة بالوسائل،وتوفير الدورات التدريبية للمعلمين لتدريبهم على الوسائل لخدمة الطالب وتخصيص حجرا
إعداد واستخدام الوسائل.وفي ضوء ما سبق وعلى ضوء اهتمام الوزارة بتوظيف الوسائل في خدمة التعليم تبين 
لي من خالل المالحظة أن توظيف واستخدام الوسائل في خدمة التعليم بالرغم من تواجدها كفكرة في أذهان 
المعلمين إال أنها لم توظف بالدرجة الكافية في التدريس وهذا دفعني إلى دراسة دور توظيف الوسائل التعليمية 
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في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية.حيث أشير إلى أن 
لمعلمين، فضال عن عدم توافر معظم هناك ضعف في استخدام الوسائل التعليمية في التدريس من قبل ا

الوسائل التي يمكن أن تستخدم في تدريس بعض المواد، إضافة إلى انخفاض الدافع لدى المعلمين نحو 
استخدام هذه الوسائل، في حين يرى بعض المعلمين أنهم في غنى عن استخدام الوسائل التعليمية ما دام 

ل رسالته فال داعي حسب رأيه إلضاعة الوقت في استخدام هذه المعلم متمكنا من مادته، فهو قادر على توصي
الوسائل مما زاد من رغبتي في البحث عن هذا الموضوع ومعرفة الوسائل المتاحة ومدى استخدام المعلمين لها 

والمعوقات التي تحول دون استخدامها، حيث تتحدد مشكلة هذه الدراسة في معرفة دور  ،في عملية التحصيل
سائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية توظيف الو 

 قباطية.

هذه الدراسة لكونها تركز على مدخل هام من مدخالت العملية  أهميةتأتي الدراسة:  أهمية 2:1
ة التحصيل من وجهة نظر التعليمية،وذلك لمعرفة والوقوف على مدى ودور توظيف الوسائل التعليمية في عملي

معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية. وكذلك تستمد هذه الدراسة أهميتها من حيث ما 
يتوقع أن تسهم نتائجها في تحديد المواد واألجهزة التعليمية ومدى توظيف المعلمين لها في عملية التحصيل، 

هذه الدراسة في  أهميةوكذلك تأتي . ها في عملية التحصيلوالصعوبات التي تحول دون توظيف المعلمين ل
ة أبيااليج ثارتزويد مديرية التربية بمعلومات حول مدى توظيف المعلمين للوسائل في عملية التحصيل واآل

لتوظيفها، ومعرفة المشاكل التي تحول دون توظيف المعلمين لها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها 
لمشاكل تخص المعلمين من االعداد والتدريب أو الوسائل نفسها. وكذلك تقدم هذه الدراسة سواء كانت ا

بعض المقترحات والتوصيات التي تهدف الى التغلب على الصعوبات التي تحول دون توظيف معلمي المرحلة 
 األساسية الدنيا للوسائل التعليمية في مدارس تربية قباطية. 

ل استعراض كثير من الدراسات واألبحاث المتعلقة بالوسائل التعليمية وجد من خالأهداف الدراسة:  3: 1
أن هناك ضعفا جليا وواضحا لدى المعلمين في استخدام وتوظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل، فقد 
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف والكشف عن ودور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة

التعرف إلى مدى توافر الوسائل التعليمية ، نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية
لتعرف إلى العالقة بين ل، اوإمكانيات المدرسة لتوفيرها حتى يتسنى للمعلمين توظيفها في عملية التحصي

لتي تواجه المعلمين في توظيف حصر المشكالت ا، و توظيف المعلمين للوسائل التعليمية وزيادة التحصيل
 الوسائل في عملية التحصيل. 

 أسئلة الدراسة:  2: 1
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ـ ما دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في 9
 مدارس تربية قباطية؟

 ؟لـ ما العالقة بين توظيف المعلمين للوسائل التعليمية وزيادة التحصي3
 فرضيات الدراسة:  1:,
دور توظيف الوسائل التعليمية في في ( a=0,05ـ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9

، الجنساتعملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية تعزى لمتغير 
 .صصالتخ، و عدد سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي

محدد بشري: عينة من معلمي المرحلة األساسية .محدد مكاني: مدارس تربية قباطيةحدود الدراسة:  6:1
 .م(6095/ 6094من العام الجامعي ) األولالدنيا في مدارس تربية قباطية. محدد زماني: الفصل الدراسي 

 مصطلحات الدراسة:  7:1
 واألجهزة التعليمية التي توظف ضمن إستراتيجية  : هي مجموعة المواقف واألدواتالوسائل التعليمية

وبما يسهل من تحقيق  ،أو الوصول إليها بهدف تحسين عمليتي التعليم والتعلم ،التدريس لنقل الرسالة التعليمية
بأنها  أيضا   الوسائل التعليمية تقد عرف.و (3616بني عبده، )وبلوغ التعليم ، األهداف التدريسية المرجوة

 (.3616جلوب، )بغية تسهيل عملية التعلم  ،لمعلوماتمصادر لنقل ا
 أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل اليه في مادة دراسية  ،: درجة االكتساب التي يحققها فردالتحصيل

الفاخوري، )بأنه: انجاز أو كفاءة في األداء في مهارة أو معرفة معينةأيضا  وعرف .أو مجال تدريبي معين
3617). 

 رياإلطار النظ

يعتمد نجاح المعلم في مساعدة الطالب على تحقيق األهداف التعليمية المخطط لها على عدد من األمور، 
من أهمها حسن اختياره للوسيلة التعليمية التعلمية، حيث أن أي موقف تعليمي تعلمي، عبارة عن نظام 

يكية مستمرة، لذا تشترك الوسائل متكامل من العناصر، تتفاعل فيما بينها ويؤثر كل منها في اآلخر في دينام
التعليمية مع األهداف األدائية ومهارات وخبرات المعلم والطالب والمنهاج المدرسي وأساليب التقويم والبيئة 
الصفية لتساعد ولتهيئ البيئة المناسبة للتعليم والتعلم، ولتحقق األهداف المرجوة من الموقف التعليمي 

 م(.3612، جامعة القدس المفتوحة)التعلمي
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ان الوسائل التعليمية كثيرة ومصادرها ميسورة ومتوفرة للمعلم، فما عليه إال أن يلتفت حوله في بيئته ليجد عددا 
من الوسائل التعليمية التي يمكن أن يوظفها لخدمة العملية التعليمية وتسهيلها، وتعتبر عملية انتاج الوسائل 

معلمين وتعد أحيانا  من أفضل األنشطة التعليمية في تحقيق عملية يتعلم بواسطتها كل من التالميذ وال
األهداف، ويمكن أن تساعد على توضيح المشكالت، إضافة إلى أنها تعمل على إثراء عملية التعلم، من 

 .م(3663)فتح الله، خالل الجهد المبذول في اإلنتاج 
 توظيف الوسائل التعليمية في التعليم والتدريس:  أهمية

استخدام الوسائل التعليمية التعلمية في عناصر العملية التعليمية كافة وبشكل رئيس في المتعل،  يةأهمتتمثل 
 المعلم والمادة التعليمية، وفيما يلي عرض ألهم استخداماتها: 

 الوسائل التعليمية للمتعلم:  أهمية: أولا 
 .زيادة دافعية المتعلم واستعداده للتعلم -9
 .المتعلم نحو التعليم والتعلم ة لدىأبيتكوين اتجاهات ايج -6
 .توضيح الرموز المجردة من خالل المواد المحسوسة -3
 .ينمي مهارات التفكير وتقوي المالحظة لدى المتعلم -4

 الوسائل التعليمية للمعلم:  أهمية: ثانياا 
 .تطوير جودة األداء التدريسي وتحقيق األهداف التي يسعى إليها المعلم -9
 .ة والمكانيةالتغلب على الحدود الزماني -6
 .يوفر الوقت والجهد في توصيل المهارات والمعرفة -3
 م(.,361)علي، تغيير دور المعلم من ملقن وناقل للمعرفة إلى الموجه والميسر والمقوم -4

 الوسيلة التعليمية للمادة التعليمية:  أهمية: ثالثا
 .تبسيط المحتوى التعليمي -9
 .ا المتعلمة نحو المادة التي يتعلمهأبيتكوين اتجاهات ايج -6
 م(.3612)جامعة القدس المفتوحة، ربط المحتوى التعليمي مع البيئة  -3

 الفروق الفردية بين الطالب ومراعاتها من خالل استخدام الوسائل التعليمية: 
تساعد الوسائل التعليمية بما تحمله من تنوع واختالفات فى معالجة مشكلة الفروق الفردية بين الطالب، 

 .م(,361سالم، ) ة، وهناك وسائل بصرية، وهناك وسائل سمعية بصرية. فهناك وسائل سمعي
 (م3616زبون، ):الوظائف التي تقدمها الوسائل التعليمية
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 .تساعد المتدربين أو المتعلمين على اكتشاف ورؤيةاألجزاء الكلية للشيء المراد رؤيته .9
 .تساعد على رؤية الشيء المراد حقيقة أو رؤية نموذجمصغر منه .6
 .د على رؤية الشيء في مكانه الفعليتساع .3
 .تساعد على رؤية األشياء التي ال يمكن رؤيتها علىالطبيعة .4
 .تساعد على رؤية األشياء التي يصعب رؤيتها بالعينالمجردة .5
 الذاكرة.  تساعد على تعميق المعارف وإمكانية ترسيخها في .2

 :الوسائل التعليمية وكفاءة العملية التعليمية

عليمية إذا ما أحسن استخدامها وتوظيفها في العملية التعليمية فإنها ستؤدى إلى رفع مستوى  إن الوسائل الت
 :كفاءة العملية التعليمية في النواحي اآلتية

أصبحت األساسيات التي تحتويها كل مادة :أ ـ التغلب على المشكالت الناتجة عن النفجار الثقافي
من هنا ت.أن يلم بكم هائل من المعلوما أصبح لزاما على الطالب منالمواد الدراسية في تزايد مستمر، وبهذا

زاد حجم الكتب الدراسية مما أدى إلى زيادة العبء على المعلم باعتباره العمود الفقري للعملية التعليمية، 
 . وبهذا أصبح من الضروري استخدام الوسائل التعليمية لتعزيز ما جاءت به المناهج الدراسية

يقصد بالمنهج هو مجموعة المعارف : برات المباشرة وغير المباشرة في العملية التعليميةب ـتوفير الخ
والخبرات التربوية التي تهيؤها المدرسة للطلبة سواء داخلها أو خارجها بهدف تعديل سلوكهم طبقا لألهداف 

الطلبة للتعلم عن طريق  ومن هذا المنطلق فالدور الرئيسي المناط بالمدرسة هو إتاحة المجال أمام. التربوية
اكتساب الخبرة. وال يمكن للمدرسة آن تتيح الفرص للتالميذ الكتساب الخبرات المباشرة فقط. ألن ذلك قد 
يحرمهم من االستفادة من خبرات اآلخرين ألن هناك أمور قد يصعب على اإلنسان آن يتعلمها بالخبرة 

محيطات. وهنا يبرز دور وسائل االتصال التعليمية في تهيئة المباشرة كدراسة الفضاء، ودراسة أعماق البحار وال
الفرص أمام الطلبة الكتساب الخبرات المباشرة عن طريق األنشطة المختلفة التي توفر لهم سواء في الرحالت 

 (.3611)أبو لبن، أو الزيارات الميدانية أو االطالع على النماذج والمجسمات

)عند دراسة التعدين  البعد المكانيبسبب :الطلبة اكتسابها مباشرة ومن بين األشياء التي قد يصعب على
)عند التعرض ألحداث تمت  بسبب البعد الزمانيوطرق استخراج البترول أو الذهب من باطن األرض(، أو 
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 صغر الحجم المتناهي)عند دراسة المفرقعات أو الغازات السامة(، أو  بسبب الضررمنذ مئات السنين(، أو 
)عند دراسة األحياء المائية في  الصعوبة سة الذرة أو خلية نباتية أو كرات الدم الحمراء والبيضاء(، أو)عند درا

وفى مثل هذه األشياء السالفة الذكر فإن استخدام الوسائل التعليمية يساعد الطلبة على فهم ، قاع البحار(
 .م(3613)هاجر، موضوع الدراسة ويرسخ في أذهانهم ما قد يكون بعيدا عنهم

قديما كانت اللفظية هي الوسيلة الوحيدة لتعليم الطلبة :ة اهتمام التالميذ وتشويقهم وجذبهم للدرسآثار ج ـ 
بالرغم من كثرة عيوبها والتي من أهمها قد تؤدى إلى االلتباس في الفهم، قد يكون المعنى عند المرسل مختلفا 

ل بأنها ذات طبيعة مشوقة ألنها تقدم المادة التعليمية وتتميز وسائل االتصا.عن المعنى الذي يقصده المستقبل
ة آثار وهذه األمور تؤدى إلى جذب الدارسين و  ،بأسلوب شيق مثل: الصور واألصوات والنماذج واأللوان

 م(.3613)هاجر، اهتمامهم، ألن الطالب يشعر بأنه بعيدا عن األجواء التقليدية للفصل الدراسي

 :لىتحصياللتالميذفيمرحلةالتعليماألساسيأثراستخدامالوسائاللتعليميةع

 : العامة لستخدامالوسائاللتعليميةعلىالتعليمثار مناآل

تتيح و  .تنمي حب االطالع لدى المتعلمين وتخلق في نفوسهم الرغبة في عملية التحصيل والمثابرة .9
 .ياتهمأثناءالتعلمللمتعلمين الفرص الجيدة لالستفادة من خبراتهم وتدفعهم للقيام بتجاربذاتعالقةبواقعح

تسهل للمتعلمين التفاعل مع البيئة فيعرفون المعاني و .ةالمتعلمأبيتقويالعالقاتبينالمعلموالمتعلم،وتزيدفيإيج .6
 . الصحيحة للعبارات المجردة

 .)م3667أحمد،).نهھاستعمااللوسائليبقيخبراتالمتعلمحيةذاتصورةواضحةفيذ .3

 الطريقة واإلجراءات

في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي نظرا  لمالئمته ألغراض الدراسة. ويعرَّف  سيتم: منهج الدراسة:أولا 
المنهج الوصفي بأنه: "دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة، أو موقف أو مجموعة من الناس، أو 

عنها، مجموعة من األحداث، أو مجموعة من األوضاع، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية دقيقة 
دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها. وبهذا فإنه يتجه إلى وصف ما هو كائن وتفسيره، ويهتم بتحديد 
الظروف و العالقات التي توجد بين الوقائع، كما يهتم بتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة والتعرف على 

 المعتقدات واالتجاه عند األفراد والجماعات".
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يعر ف مجتمع الدراسة بأنه: " تجم ع سياسي أو جغرافي أو طبيعي من األفراد أو الدراسة:ثانياا: مجتمع 
النباتات أو الحيوانات أو األشياء ويستخدم في البحث العلمي للداللة على مجموعة من الفئات أو التجمعات 

شياء الذين التي تشترك في خصائص محددة". ومجتمع الدراسة هو:"جميع األفراد أو األشخاص أو األ
معلمي المرحلة األساسية يكونون موضوع مشكلة الدراسة."ومجتمع الدراسة في هذه الدراسة يتكون من 

 .الدنيافي مدارس تربية قباطية

والعينة هي:"مجموعة من المشاهدات المأخوذة من مجتمع معين، ويفترض أن تكون ثالثاا: عينة الدراسة:
هدات ممثلة لمعالم المشاهدات في المجتمع".وفي هذه الدراسة تم اإلحصائيات التي تتصف بها هذه المشا

( معلم ومعلمة. علما  أن العينة القصدية )العمدية( هي "أن 40استخدام عينة قصدية )عمدية( مكونة من )
الباحث يتعمد أن تكون العينة من وحدات بعينها لتوفر خصوصيات في هذه الوحدات يجعلها تمثل تمثيال  

 توضح توزيع عينة الدراسة وخصائصها تبعا  لمتغيراتها المستقلة: اآلتيةمجتمع األصلي".والجداول صحيحا  ال

 (1جدول رقم )
 اتهاتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاا لمتغير 

 النسبة المئوية التكرار نوع الجنس
 %57.5 23 ذكر
 %42.5 17 أنثى

 %100.0 40 المجموع
   المؤهل العلمي

 %17.5 7 دبلوم 
 %80.0 32 بكالوريوس

 %2.5 1 ماجستير فأعلى
 %100.0 40 المجموع

   عدد سنوات الخبرة
 %10.0 4 سنوات 5أقل من 

 %47.5 19 سنوات 90-5من 
 %42.5 17 سنوات 90أكثر من 
 %100.0 40 المجموع
 النسبة المئوية التكرار التخصص
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 %70.0 28 أدبي
 %30.0 12 علمي

 %100.0 40 المجموع
 رابعاا: أداة الدراسة:

واألداة هي: "الوسيلة التي يجمع بها الباحث البيانات الالزمة وهو يجيب عن الكلمة االستفهامية بما أو 
(.وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االستبانة كأداة من أدوات الدراسة 42بماذا؟".)فهمي وآخرون.د.ت،ص

االستبانة بأنها: " وسيلة من وسائل جمع البيانات انتشرت في   وذلك نظرا  لمالئمتها ألغراض الدراسة.وتع رف
كثير من البحوث النفسية واالجتماعية، ويتأتى ذلك عن طريق استمارة أو كشف يضم مجموعة من األسئلة 
المكتوبة حول موضوع البحث، والتي توَّجه لألفراد بغية الحصول على بيانات موضوعية وكمية وكيفية، من 

ة الحجم، وذات كثافة عالية، ويقوم المجيب المبحوث باإلجابة عليها.وغالبا  ما تقوم اإلجابة جماعات كبير 
 على اختيار واحد من عدد من االختيارات."

دور توظيف الوسائل التعليمية تم إعداد وتطوير االستبانة للتعرف على  خامساا: كيفية إعداد وتطوير األداة:
وذلك من خالل علمي المرحلة األساسية الدنيافي مدارس تربية قباطيةفي عملية التحصيل من وجهة نظر م

 االطالع على عدد من االستبانات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.

ويع رف الصدق بأنه: "إحدى مواصفات أداة جمع المعلومات الجيدة والتي تتطلب أن  صدق األداة: :سادساا 
(.والصدق 605،ص6090لقياسها".)جامعة القدس المفتوحة، تقيس األداة السمة أو الصفة التي وضعت

هو: "الدرجة التي يقيس بها االختبار السمة التي وضع لقياسها، ويجب اإلشارة هنا إلى أن الصدق كخاصية 
، وال يوجد هنالك اختبار %900لالختبار يعتبر خاصية نسبية، بمعنى أنه  ال يوجد هنالك اختبار صادق 

نظر إلى الصدق كخاصية نسبية، بمعنى أن االختبار يعتبر صادقا  إذا استخدم للغرض عديم الصدق، كما ي
الذي طوِ ر ليستخدم من أجله، ومع العينة التي طوِ ر ليستخدم لها، وضمن الظروف التي تنص عليها تعليمات 

 االختبار".

ياس أو على استخدام االختبار، وهذا يعر ف الثبات بأنه: "إمكانية االعتماد على أداة الق  سابعاا: ثبات األداة:
يعني  أن ثبات االختبار هو أنه يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما اسُتخِدم االختبار أكثر من مرة تحت 

(.وتم التأكد من ثبات األداة )االستبانة( 925،ص6006ظروف مماثلة )نفس الظروف(".)صابر،خفاجة،
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وهو  (0.776)رونباخ ألفا(، حيث بلغ معامل ثبات األداة من خالل استخراج معامل الثبات بطريقة )ك
 معامل ثبات مناسب ويفي بأغراض الدراسة.

تمت معالجة البيانات بواسطة جهاز الحاسوب من خالل برنامج الحزم : المعالجة اإلحصائية:ثامناا 
نحرافات واال ةالحسابي(الذي تم من خالله استخراج النسب المئوية والمتوسطات SPSSاإلحصائية)

( للعينات المستقلة، إضافة إلى اختبار تحليل التباين األحادي t-teastالمعيارية، كما تم استخدام اختبار )
(One way ANOVA.) 

 تحليل النتائج ومناقشتها

واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير  ةالحسابيلتسهيل عملية عرض النتائج فقد تم استخدام المتوسطات 
 بانة ولمجاالتها، وتم توزيع درجات التقديم كما يلي:لفقرات االست

 (توزيع درجات التقييم3جدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 تحليل البيانات المتعلقة بأسئلة الدراسة: : مناقشة نتائج أولا 

دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة : األولالسؤال الرئيسي 
 ةالحسابيولإلجابة على هذا السؤال ثم استخراج المتوسطات   ؟األساسية الدنيافي مدارس تربية قباطية

 أفراد العينة على محاور االستبانة والجدول التالي يوضح ذلك.    تإجاباواالنحرافات المعيارية، و 

 المستوى درجة الستجابة

 1-1.80من  منخفض جداا 

 1.81-2.60أكثر من  منخفض

 2.61-3.40أكثر من  متوسط

 3.41-4.20أكثر من  عالي

 4.21 - 5أكثر من  عاليجداا 
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توظيف  أهمية" األولوالنحرافات المعيارية  ألسئلة المجال  ةالحسابي()المتوسطات 2جدول رقم )
 الوسائل التعليمية في عملية التحصيل "(

 النحراف الفقــــــرة الرقم
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 درجة
 التقدير

يؤدي توظيف الوسائل التعليمية إلى زيادة التحصيل األكاديمي   .9
 عالي جدا   4.33 0.62 للطالب . 

يؤدي توظيف الوسائل التعليمية إلى تسهيل عملية تدريس عدد كبير   .6
 عالي جدا   4.35 0.48 من الطالب  

 لي جدا  عا 4.68 0.47 ة والتشويق لدى التالميذ ثار توظيف الوسائل التعليمية يحدث اآل  .3
 عالي جدا   4.60 0.55 يؤدي توظيف الوسائل التعليمية إلى جذب انتباه التالميذ للدرس   .4
توظيف الوسائل التعليمية يزيد من تفاعل ومشاركة الطالب في أثناء   .5

 عالي جدا   4.40 0.55 الحصة 

توظيف الوسائل التعليمية يساعد على تحقيق أهداف المقررات   .2
 عالي  4.08 0.69 الدراسية

توظيف الوسائل التعليمية يساعد على سرعة إيصال المعلومات   .5
 عالي جدا   4.23 0.62 للطالب 

 عالي 3.90 0.87 تعمل الوسائل التعليمية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب   .2
يساعد توظيف الوسائل التعليمية في التدريس على احتفاظ التالميذ   .1

 عالي جدا   4.10 0.62 بالمعلومات 

 عالي جدا   4.29 0.48 األولالمجال 
 عالي 3.92 0.47 المجال الكلي

يتبين أن  األولواالنحرافات المعيارية للمجال  ةالحسابيمن خالل مناقشة نتائج الجدول المتعلق بالمتوسطات 
درجة ( وب4.22) أبيكان للفقرة )الثالثة( بمتوسط حس  األولفي فقرات المجال  أبيأعلى متوسط حس

ة والتشويق لدى التالميذ( ثار استجابة )عالي جدا ( والتي كانت تنص على )توظيف الوسائل التعليمية يحدث اآل
حيث ومن وجهة نظر عينة الدراسة يتبين أن توظيف الوسائل التعليمية من العوامل المهمة في عملية التحصيل 

كان للفقرة )الثامنة(   األولفي فقرات المجال  أبيلدى طالب المرحلة األساسية الدنيا.أما أدنى متوسط حس
 أبيوالتي كانت تنص على )تعمل الوسائل التعليمية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب( بمتوسط حس
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( وبدرجة استجابة عالي، حيث تجمع عينة الدراسة أن الوسائل التعليمية تساعد على تنمية التفكير 3.10)
 اإلبداعي لدى الطالب.

( وبدرجة استجابة عالي جدا ، ويرجع سبب 4.61الكلية بلغ ) األوللفقرات المجال  الحسابيما المتوسط أ
الوسائل التعليمية في عملية  أهميةذلك إلى أن عينة الدراسة على اختالف متغيراتهم الشخصية يجمعون على 

 التحصيل.

سئلة المجال الثاني "المشكالت التي والنحرافات المعيارية  أل ةالحسابي( )المتوسطات 3جدول رقم )
 تحول دون توظيف الوسائل في عملية التحصيل "(

 النحراف الفقــــــرة الرقم
 المعياري

المتوس
 ط

الحسا
 بي

 درجة
 التقدير

 متوسط 3.18 1.11 قناعة المعلم الذاتية بعدم الحاجةالستخدامالوسائاللتعليمية .   .90
 عالي  3.45 1.13 وسائل التعليميةالتكلفة العالية لشراء وإنتاج ال   .99
 عالي جدا   4.28 0.93 افتقار المعلم للوقت الكافي إلنتاج الوسائل التعليمية .   .96
زيادةالعبءالمدرسي على المعلم ال يمكن المعلم من توظيف   .93

 عالي  4.15 1.00 الوسائل التعليمية بشكل فعال . 

 مية بشكل أمثلازدحام الصفوف يحول دون توظيف الوسائل التعلي  .94
 عالي  3.98 0.97

افتقار المدارس للوسائل التعليمية التي تخدم أهداف المنهاج   .95
 عالي  3.73 1.06 الدراسي . 

عدم مالئمة تصميم الغرف الصفية ألجهزة العرض الضوئي التي   .92
 عالي  3.93 0.94 يمكن أن توظف في التدريس . 

 متوسط 2.98 1.12 الوسائل التعليمية افتقار المعلم للخبرة الالزمة الستخدام   .95
 متوسط 3.05 0.99 ضعف تدريب المعلمين على إنتاج الوسائل التعليمية   .92
 متوسط 2.78 1.07 عدم إلمام المعلم بقواعد استخدام الوسائل التعليمية   .91
 التتوفر المواد الخام إلنتاج الوسائل التعليمية   .60

 متوسط 2.93 1.10

 عالي  3.60 1.24 في عند المعلم الستخدام الوسائل التعليميةعدم وجود الوقت الكا  .69
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 عالي  3.80 1.14 قلة إعطاء حوافز للمعلم المتميز في مجال توظيف الوسائل التعليمية  .66
 عالي  3.98 0.92 عدم اهتمام الطالب بالمحافظة على الوسائل التعليمية .   .63
ام الوسائل التعليمية قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المعلمين نحو استخد  .64

 متوسط 3.38 1.17 في عملية التحصيل

عدم اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل المعلمين في مجال الوسائل   .65
 عالي  3.55 1.06 التعليمية

 عالي 3.56 0.57 المجال الثاني
 عالي 3.92 0.32 المجال الكلي

الثاني كان للفقرة )الثانية عشر( بمتوسط  لفقرات المجال أبيومن الجدول السابق يتضح أن أعلى متوسط حس
( وبدرجة استجابة عالي جدا ، حيث نصت الفقرة على )افتقار المعلم للوقت الكافي إلنتاج 4.62) أبيحس

الوسائل التعليمية( ويتبين من ذلك أنه من المعيقات والمشكالت التي تحول دون تطبيق وسائل تعليمية 
 للمدرس إلنتاج الوسائل التعليمية. جديدة هي عدم وجود الوقت الكافي

( وبدرجة استجابة متوسط 6.52) أبيفكان للفقرة )التاسعة عشر( بمتوسط حس أبيأما أدنى متوسط حس 
والتي كانت تنص على )عدم إلمام المعلم بقواعد استخدام الوسائل التعليمية( وذلك حسب وجهة نظر عينة 

ول عدم إلمام المعلم بقواعد استخدام الوسائل التعليمية كعقبة الدراسة، حيث اختلفت آراء عينة الدراسة ح
 لتوظيف الوسائل التعليمية.

( وبدرجة استجابة عالي حيث يتبين أن 3.52لفقرات المجال الثاني الكلية فكان ) الحسابيأما المتوسط  
 .ساسيية الدنياهنالك مشكالت تحول دون توظيف الوسائل التعليمية في التحصلي لدى طلبة المرحلة األ

والنحرافات المعيارية  ألسئلة المجال الثالث "مدى توظيف  ةالحسابي( )المتوسطات 2جدول رقم )
 المعلمين للوسائل التعليمية في عملية التحصيل "(

 النحراف الفقــــــرة الرقم
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 درجة
 التقدير

 عالي 3.55 1.06 التدريس بشكل يومي.  يوظف المعلم الوسائل التعليمية في عملية  .62
يساعد امتالك المعلم لمهارات التعامل مع الوسائل التعليمية على   .65

 عالي  4.08 0.66 زيادة توظيفها داخل غرفة الصف . 

امتالك المعلم القدرة الكافية على التخطيط إلعداد الوسائل التعليمية   .62
 عالي جدا   4.23 0.66 خل غرفة الصف . بالشكل المناسب يساعد على زيادة توظيفها دا
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يستخدم المعلمون الوسائل التعليمية دائما وليس عند حضور   .61
 عالي  3.75 1.19 المشرف فقط .

يميل المعلم إلى اشتراك التالميذ في عملية استخدام الوسائل التعليمية   .30
 عالي  3.93 0.80 في غرفة الصف 

 داد الوسائل التعليمية يميل المعلمون إلى تكليف الطلبة إلع  .39
 عالي  3.93 1.00

 عالي 3.91 0.61 المجال الثالث
 عالي 3.92 0.32 المجال الكلي

لفرات المجال الثالث كان للفقرة )الثامنة العشرون(  أبيونالحظ من الجدول السابق أن أعلى متوسط حس
امتالك المعلم ة تدور حول )( وبدرجة استجابة عالي جدا ، حيث كانت هذه الفقر 4.63) أبيبمتوسط حس

القدرة الكافية على التخطيط إلعداد الوسائل التعليمية بالشكل المناسب يساعد على زيادة توظيفها داخل 
لفقرات المجال الثالث كان للفقرة )السادسة والعشرون( بمتوسط  أبي(، أما أدنى متوسط حسغرفة الصف

رجة الكلية لمدى توظيف المعلمين للوسائل التعليمية في ( وبدرجة استجابة موافق.وكانت الد3.55) أبيحس
 ( وبدرجة استجابة موافق.3.19عملية التحصيل )

والنحرافات المعيارية  ألسئلة المجال الرابع "العوامل المرتبطة  ةالحسابي( )المتوسطات ,جدول رقم )
 بمعوقات فاعلية التدقيق الداخلي "(

 النحراف الفقــــــرة الرقم
 ياريالمع

 المتوسط
 الحسابي

 درجة
 التقدير

 عالي جدا   4.29 0.42 األولالمجال 
 عالي  3.56 0.57 المجال الثاني

 عالي 3.91 0.61 المجال الثالث
 عالي  3.92 0.32 المجال الرابع

 عالي جدا   4.29 0.42 المجال الكلي
 

 ثانياا: مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ى:األولتعلقة بفحص الفرضية النتائج الم
(α=0.05 في ) دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية

 تعزى لمتغير نوع الجنس. الدنيا في مدارس تربية قباطية
 تغير في استجابات أفراد العينة حسب متغير الجنس(لل T- test()نتائج اختبار 6جدول رقم )

 
 

 

 

النتائج الظاهرة  من خالل 
ات اإلستبانة يتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الجدوال السابق والمتعلقة بالمجال الكلي لفقر 

دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر ( في α=0.05عند مستوى الداللة )
تعزى لمتغير الجنس، ويتبين ذلك من خالل مستوى  معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية

 وهو أعلى من قيمة ألفا المفروضة لذلك نقبل الفرضية الصفرية. 0.254الداللة حيث بلغ 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثانية:  .6
(α=0.05 في ) دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. تربية قباطية الدنيا في مدارس
 لمتغير المؤهل العلمي( One Way ANOVAنتائج  اختبار تحليل التباين األحادي ) (7جدول رقم )

مجموع  مصدر التباين المجالت
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط  
 F المربعات

مستوى 
 الدللة

 المجال الكلي
 168. 2 337. بين المجموعات

 101. 37 3.727 داخل المجموعات 202. 1.672
  39 4.064 المجموع

دور ( في α=0.05من الجدول السابق تبين لنا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية 

الجن المجال
 س

 المتوسط العدد
 الحسابي 

 قيمة 
t 

 درجة 
الحر 

 ية

 مستوى
 الدللة 

المجال 
 الكلي

 3.9112 23 ذكر
 3.9304 17 أنثى 854. 38 184.-
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( 0.606تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك يظهر لنا من مستوى الداللة ضمن المجال الكلي ) طيةقبا
 (، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية.0.05بحيث أنه أعلى من ألفا )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثالثة: .3
(α=0.05 في )الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية  دور توظيف

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة. الدنيا في مدارس تربية قباطية

لمتغير عدد سنوات  One Way ANOVA()نتائج  اختبار تحليل التباين األحادي 0جدول رقم )
 الخبرة(

مجموع  مصدر التباين المجالت
 المربعات

 رجاتد
 الحرية

متوسط  
 F المربعات

مستوى 
 الدللة

 المجال الكلي

 130. 2 260. بين المجموعات
 103. 37 3.804 داخل المجموعات 294. 1.265

  39 4.064 المجموع
دور ( في α=0.05من الجدول السابق تبين لنا انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية توظيف الوس
( بحيث أنه أكبر من 0.614تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، وذلك يظهر لنا من مستوى الداللة ) قباطية

خبراتهم العلمية يرون أن  (، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية، وهذا يعني أن عينة الدراسة على اختالف0.05)
 هناك أثر لتوظيف وسائل تعليمية على التحصيل لدى الطالب في المرحلة األساسية الدنيا.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الرابعة: .3
(α=0.05 في )ة نظر معلمي المرحلة األساسية دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجه

 تعزى لمتغيرالتخصص. الدنيا في مدارس تربية قباطية

 للتغير في استجابات أفراد العينة حسب متغير التخصص( T- test()نتائج اختبار 13جدول رقم )

الجن المجال
 س

 المتوسط العدد
 الحسابي

 قيمة 
t 

 درجة 
الحر 

 مستوى
 الدللة
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دور ( في α=0.05من الجدول السابق تبين لنا انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية 

( بحيث أنه أكبر من 0.192التخصص، وذلك يظهر لنا من مستوى الداللة ) تعزى لمتغير قباطية
 (، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية.0.05)

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كما يلي:الستنتاجات:

دور لتوظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة توصلت الدراسة لوجود  .9
 .ية الدنيا في مدارس تربية قباطيةاألساس

دور توظيف الوسائل ( في α=0.05تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .6
 التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا في مدارس تربية قباطية تعزى

 لمتغير الجنس.
دور توظيف الوسائل ( في α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تبين أنه ال توجد فروق ذات .3

لمتغير  التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيافي مدارس تربية قباطية تعزى
 المؤهل العلمي.

ظيف الوسائل دور تو ( في α=0.05تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4
لمتغير  التعليمية في عملية التحصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيافي مدارس تربية قباطية تعزى

 عدد سنوات الخبرة.
دور توظيف الوسائل ( في α=0.05تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5

لمتغير  ظر معلمي المرحلة األساسية الدنيافي مدارس تربية قباطية تعزىالتعليمية في عملية التحصيل من وجهة ن
 التخصص.

 ية
المجال 

 الكلي
 3.9160 28 ذكر

 3.9272 12 أنثى 916. 38 -106.-
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 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها:

توظيف الوسائل  أهميةعقد دورات تدريبة لمعلمي المرحلة األساسية الدنيا من قبل مديرية التربية لبيان  .6
 تعليمية في عملية التحصيل وتدريبهم على آلية انتاج وتصميم الوسائل التعليمية . ال
 العمل على تزويد مدارس المرحلة األساسية الدنيابالوسائل التعليمية الالزمة .  .3
مواكبة التطور التكنولوجي و متابعة ما يستجد في مجال الوسائل التعليمية لتوظيفها في عملية التحصيل  .4

 أهداف المقررات الدراسية .    بما يخدم 
كما أوصي بضرورة أن يخصص مدير كل مدرسة جزء من ميزانية المدرسة لشراء مايلزم من أدوات    .5

ومواد خام تستخدم إلنتاج وتصميم الوسائل التعليمية أولشراء الوسائل الالزمة والتي توظف في عملية تدريس 
 المواد في هذه المرحلة. 

والوسائل في كل مدرسة من أجل االحتفاظ بالوسائل التي يستخدمها المعلم  تفعيل غرفة المصادر  .2
 لتكون مرجعا له في سنوات مقبلة .  

 المراجع

اللبن.  أبو (. مهارة استخدام الوسائل التعليمية، الموقع التربوي للدكتور وجيه6099أبو لبن، وجيه، ) .9
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268083 

معوقات استخدام الوسائط التعليمية في المدارس الحكومية من وجهة (. 6002أحمد، نافز أيوب، ) .6
 ، جامعة القدس المفتوحة، سلفيت )نابلس(، فلسطين.نظر المديرين والمعلمين

استخدام الوسائل  لمهاراتمستوى امتالك معلمي لواء الشوبك (: 6095بني عبده، خالد ) .3
مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث، مجلة علمي ة محكم ة دورية تصدر عن عمادة ، التعليمية

 .  9، ع3البحث العلمي  والد راسات العليا،م
ية في تدريس واقع استخدام النماذج والعينات كوسائل تعليم(. 6090جامعة القدس المفتوحة، ) .4

  ة.االجتماعيات في المرحلة األساسية الدنيا بمحافظة غز 

 (: الوسائل التعليمية، مجلة المناهل.6095جلوب، سمير ) .5

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268083
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268083
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(. واقع استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها في تدريس 6099الحسن، عصام، والطيب، نجود، ) .2
وجهة نظر المعلمين في والية مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي في السودان من 

 الخرطوم، جامعة الخرطوم، السودان.

 توظيف الحقائب التعليمية كوسيلة لتعزيز المناهجالدراسية في الكليات(. 6090زبون، بشرى ) .5
 . 29العراق، مجلة كلية التربية اإلسالمية، ع -اإلنسانية، الجامعة المستنصرية

(، موقع الجامعة اإلسالمية هومها وكيفية مراعاتهامف)الفروق الفردية (. 6092سالم، أحمد، ) .2
 بالمدينة المنورة، السعودية.

(. أثر مهارات التربية الفنية في إعداد 6095السماني، ياسر، محمد، عوض، والخاتم، عبدالباسط، ) .1
ل، ، جامعة المستقب92الوسيلة التعليمية بالمرحلة الثانوية والية الخرطوم، مجلة العلوم التربوية، ع 

 السودان.
، مجلة كلية التربية التعليمية في دروس التربية الفنية لواقع استخدام الوسائ(. 6092علي، عمر، ) .90

 ، جامعة بابل، العراق.65األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، ع 
 الوسائل التعليمية والطالب، دار الفكر، عمان، األردن. (.م6005العوني، محمد، ) .99
 عمان.  -(. التحصيل الدراسي، مركز الكتاب األكاديمي6092)الفاخوري، سالم  .96
 ، السعودية.، الرياضدوسائل وتقنيات التعليم، مكتبة الرش .م(6004فتح الله، مندور عبد السالم، ) .93
، موقع آفاق علمية الوسائل التعليمية وتقنيات التعلم وأنواعها وتطورها أهمية(. 6093أمجد، )قاسم،  .94

 وتربوية.
 .تكنولوجيا التعليم، جامعة القدس المفتوحة .(6093القدس المفتوحة، )منشورات  .95
(. دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين 6090مهاني، رندة، ) .92

الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، 
 غزة، فلسطين.

، علوم التربية. توظيف الوسائل التعليمية في تعزيز المناهج الدراسية(. 6096جر، )ها .95
http://ykadri.ahlamontada.net/t358-topic 

http://ykadri.ahlamontada.net/t358-topic#557
http://ykadri.ahlamontada.net/t358-topic#557
http://ykadri.ahlamontada.net/t358-topic
http://ykadri.ahlamontada.net/t358-topic
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 لستبانة( ا1ملحق رقم )

 أخي المعلم الفاضل ، أختي المعلمة الفاضلة .......تحية طيبة وبعد ،،،

وجهة  " دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل منإجراء دراسة ميدانية بعنوان: يقوم الباحث ب
غراض البحث ، علما  بأن هذه االستبانة ألنظر معلمي المرحلة األساسية الدنيافي مدارس تربية قباطية "

 العلمي فقط ، الرجاء اإلجابة عنها بكل موضوعية .   

 حسن تعاونكم ين شاكر 

 : البيانات الشخصية :  األولالقسم 

 :                                                                                في المربع المناسب×( أرجو وضع عالمة)

 أنثى ذكر                       ـ نوع الجنس :          9

 ماجستير فأعلى بكالوريوس             دبلوم                   ـ المؤهل العلمي :              6

 (سنوات 90أكثر من ) (   90-5بين )  (سنوات    5أقل من )ـ عدد سنوات الخبرة :      3

 علمي    أدبي               ـ التخصص :           4

مقابل كل فقرة حسب وجهة نظركم حول " )×( الرجاء وضع الشارة :القسم الثاني : فقرات الستبانة 
 دور توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل . 

 توظيف الوسائل التعليمية في عملية التحصيل :   أهمية:  أولا 

 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

يؤدي توظيف الوسائل التعليمية إلى زيادة التحصيل األكاديمي  9
 للطالب . 

     

     يؤدي توظيف الوسائل التعليمية إلى تسهيل عملية تدريس عدد كبير  6
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 من الطالب  
      ة والتشويق لدى التالميذ ثار توظيف الوسائل التعليمية يحدث اآل 3

      مية إلى جذب انتباه التالميذ للدرس يؤدي توظيف الوسائل التعلي 4

توظيف الوسائل التعليمية يزيد من تفاعل ومشاركة الطالب في أثناء  5
 الحصة 

     

توظيف الوسائل التعليمية يساعد على تحقيق أهداف المقررات  2
 الدراسية

     

توظيف الوسائل التعليمية يساعد على سرعة إيصال المعلومات  5
 للطالب 

     

      تعمل الوسائل التعليمية على تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب  2

يساعد توظيف الوسائل التعليمية في التدريس على احتفاظ التالميذ  1
 بالمعلومات 

     

 ثانياا: المشكالت التي تحول دون توظيف الوسائل في عملية التحصيل :  
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض يدمحا موافق
 بشدة

      قناعة المعلم الذاتية بعدم الحاجةالستخدامالوسائاللتعليمية .  90

      التكلفة العالية لشراء وإنتاج الوسائل التعليمية  99

      افتقار المعلم للوقت الكافي إلنتاج الوسائل التعليمية .  96

م من توظيف زيادةالعبءالمدرسي على المعلم ال يمكن المعل 93
 الوسائل التعليمية بشكل فعال . 

     

      ازدحام الصفوف يحول دون توظيف الوسائل التعليمية بشكل أمثل 94

افتقار المدارس للوسائل التعليمية التي تخدم أهداف المنهاج  95
 الدراسي . 

     

عدم مالئمة تصميم الغرف الصفية ألجهزة العرض الضوئي التي  92
 توظف في التدريس .  يمكن أن

     

      افتقار المعلم للخبرة الالزمة الستخدام الوسائل التعليمية  95

      ضعف تدريب المعلمين على إنتاج الوسائل التعليمية  92

      عدم إلمام المعلم بقواعد استخدام الوسائل التعليمية  91

      ة التتوفر المواد الخام إلنتاج الوسائل التعليمي 60



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

      عدم وجود الوقت الكافي عند المعلم الستخدام الوسائل التعليمية 69

      قلة إعطاء حوافز للمعلم المتميز في مجال توظيف الوسائل التعليمية 66

      عدم اهتمام الطالب بالمحافظة على الوسائل التعليمية .  63

ستخدام الوسائل التعليمية قلة اهتمام اإلدارة بدافعية المعلمين نحو ا 64
 في عملية التحصيل

     

عدم اهتمام الوزارة بتدريب وتأهيل المعلمين في مجال الوسائل  65
 التعليمية

     

 ثالثا : مدى توظيف المعلمين للوسائل التعليمية في عملية التحصيل :  
موافق  الفقرة الرقم

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
      علم الوسائل التعليمية في عملية التدريس بشكل يومي . يوظف الم 62

يساعد امتالك المعلم لمهارات التعامل مع الوسائل التعليمية على  65
 زيادة توظيفها داخل غرفة الصف . 

     

امتالك المعلم القدرة الكافية على التخطيط إلعداد الوسائل التعليمية  62
 ادة توظيفها داخل غرفة الصفبالشكل المناسب يساعد على زي

     

يستخدم المعلمون الوسائل التعليمية دائما وليس عند حضور  61
 المشرف فقط .

     

يميل المعلم إلى اشتراك التالميذ في عملية استخدام الوسائل  30
 التعليمية في غرفة الصف 

     

      ة يميل المعلمون إلى تكليف الطلبة إلعداد الوسائل التعليمي 39
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 دراسة ميدانية على عينة من اآلباء واألمهات: لوعي الوالدي  كمنبئ  للشعور بالكفاءة الوالديةا

 وندلوس نسيمة نسيبة د.زواني نزيهة          د.

 الجزائر /جامعة مولود معمري تيزي وزو  -كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية 

 ملخص

لدى عينة من اآلباء. كما  لشعور بالكفاءة الوالدية و الوعي الوالدياهدفت الدراسة التعرف على مستوى 
إمكانية التنبؤ بمستوى الشعور بالكفاءة الوالدية من و  نوع العالقة الموجودة بين المتغيرين هدفت التعرف على

الوالدية  لتحقيق هذه األهداف تم إتباع المنهج الوصفيو تطبيق مقياس الشعور بالكفاءةخالل الوعي الوالدي. 
استبيان الوعي و  (5000) و زمالئه Ohanالمعدل من طرف  Mash(4898)و   Johnsonلـ

ارتفاع مستوى أب و أم.أسفرت النتائج على 942على عينة قوامها McCaffrey (5042)الوالدي لـــ
وجود عالقة ى . كما توصلت إل الشعور بالكفاءة الوالديةمستوى الوعي الوالدي  بشكل دال لدى أفراد العينة

ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الشعور بالكفاءة الوالدية والوعي الوالدي، حيث كلما ارتفعت درجات الوعي 
وجود تأثير دال احصائيا للوعي و كذا  ياء كلما ارتفعت درجات الشعور بالكفاءة الوالدية.األولالوالدي لدى 

من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع  %9912أنه  فس ر الوالدي على الشعور بالكفاءة الوالدية، إال 
 )الشعور بالكفاءة الوالدية(.

 الكفاءة الوالدية، الوعي الوالدي، اآلباء و األمهات.،األسرةالكلمات المفتاحية :
 

 مقدمة 
اعتبر استثمار ا  منذ فجر القرن الحادي والعشرين، شهدت القيم العائلية اضطرابات كبيرة. فالطفل،  الذي طالما

اقتصادي ا من طرف األجيال السابقة، أصبح رمز ا آلباء اليوم إذ يولد من رغبة الوالدين و عن حب و نموه و 
خاصة  األمنو عدم أكبر انفتاحه أصبح الشغل  الشاغل للوالدين. وعليه، أصبح دور الوالدين يتسم بصعوبة 

 خارج المنزل، الطالق، األسر المعاد تشكيلها....في خضم التعقيدات المتزايدة للحياة: عمل األم 
( 2192( نقال عن )بنات و آخرون، Fraser ،2012و  Featherstoneحسب ) األسرةتعد 

، التنشئة االجتماعية، األمنية التي تقوم على الرابطة الزوجية، والتي توفر لألبناء الرعاية، الحماية، األولالجماعة 
لف بين أفرادها. وهي أنسب مكان لرعايتهم،  بالرغم من أن هناك تغيرات عديدة االستقرار، والمحبة، والتآ
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من حيث عددها ووظائفها،  إال أن دورها في التفاعل و الدور الوالدي ما زال هو  األسرةطرأت على بيئة 
ظم حقوق إلى المصادقة على معاهدة تثبت وتن 9191الركيزة األساسية. و لعل هذا ما دفع زعماء العالم سنة 

اإلنسان الخاصة بكل طفل، وهي اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت الجمهورية العربية السورية عليها، وتفيد 
هذه االتفاقية بأن للوالدين دورا  أساسيا  في تربية األطفال، كما أن الوالدين هما أهم المعلمين ألطفالهما، وهما 

 (.2194القدوة والمرشد األهم)شريف، 
والعوامل المؤثرة فيها؛ إذ درست  Parenthoodتقصي عن الوالدية ونبالالباحث مية لذلك، اهتمكنتيجة حت

الوالدية واألساليب التربوية من جوانب كثيرة وتبعا لمتغيرات متعددة، كعالقتها باضطراب السلوك عند 
ات التابعة التي تنشأ عن أثر ، أو احترام الذات، أو توكيد الذات، أو االستقاللية، وغيرها من المتغير المراهقين

 ة.بياأساليب المعاملة الوالدية، كما أُجريت برامج تدريبية لتعليم األبوين على الوالدية اإليج
( تعد الوالدية مسيرة ممتعة، صعبة، منعشة، مرهقة، و يتمثل التحدي الكبير لدى 2111حسب )دورانت، و 

الوالدين في أن تأخذ بيد كائن حي جديد إلرشاده، وتلقينه كل ما يحتاجه ليحظى بحياة سعيدة وناجحة، إال 
يعرفان ما يجب عليهما فعله،  أن  هنالك لحظات في حياة كل والدين يبدو فيها التحدي ساحقا أحيان ا، ال

وأحيانا أخرى يبدو وكأن كل  ما يفعالنه غير صحيح، وفي بعض األحيان تتراكم كل الضغوطات الحياتية 
 (.2194وتتغلب عليهما  )شريف، 

نقال عن  (Erwin ،2001و  Nelsen؛  2113؛ بهادر،2116؛ رزق، 2116و لهذا يرى)أبو سعد، 
من األمور التي تورث  عن اآلباء أو غريزة فطرية ال تعد متميزة والمهارة في التربية الوالدية الأن ( 2192)عامر، 

فقط بل هي مكتسبة عن طريق التعلم و االجتهاد نتعلمها في طلبها، تتأثر بالفطرة تارة وتتأثر بالموروثات من 
وجهها سلسلة من األهداف التربية واألساليب المكتسبة عن طريق التربية تارة أخرى؛ كونها ممارسة تربوية ت

والغايات والمبادئ تتحقق عبر مجموعة من اآلليات وتحكمها مرجعية اآلباء وأفكارهم وتقاليدهم وتصوراتهم 
صفة دائمة تحتاج إلى تخطيط منظم وأسلوب عالوة على ذلك، تعد حول ما يجب أن يكون علية األبناء. 

 ثابت في التعامل وحزم وعدل وقدرة على ضبط النفس.
و لقد أظهرت العديد من الدراسات أن التقييم الذي يقوم به الوالد/ ة لكفاءته/ها الخاصة أو الفعالية كوالد/ة  

 -كوالد هو أحد المحددات الهامة لنوع سلوكه تجاه طفله. و لهذا حضي موضوع الشعور بالكفاءة الوالدية 
األبوة واألمومة أو إدراكهم  لقدراتهم على التأثير  التي  يشير إلى تقييم الوالدين الذاتي لدرجة كفاءتهم في دور

باهتمام العديد من الباحثين خاصة و أن حداثة المواقف،  -على سلوك أبنائهم و نموهم  أبيبشكل إيج
على مبادئ التربية التي تم تطبيقها  االعتماداالضطرابات التي مست القيم وعدم مالئمة النماذج المرجعية )

باء اليوم إلى إيجاد أنفسهم في حالة  إعادة النظر باستمرار في ممارساتهم، مما يجعلهم في عليهم( قد تدفع آ
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وضعية تحدي تتوجب عليهم أن يطوروا ألنفسهم مرجع ا للمواقف ، المشاعر والمعتقدات التي تسمح لهم بربط 
 تجارب الماضي بالتجارب الحالية.

،  Gross  ،Fogg؛  Tucker ، 1995و    Gross  ،Foggتوصلت نتائج دراسات)
Webster-Stratton  ،Garvey  ،Julion  وGrady  ،2003  ؛Sofronoff   و

Farbotko  ،2002)ة الناتجة عن اإلحساس العالي بالكفاءة أبيأن هناك العديد من العواقب اإليج
لعائلي، تحقيق مع األطفال، انخفاض االنضباط القسري، معايشة أقل للضغط ا أبيالوالدية كالتفاعل اإليج

تحسن في سلوك األطفال في الصف الدراسي و انخفاض في المشكالت السلوكية، تعزيز إحساس األطفال 
يارهم بالفعالية الفكرية و الطموحات التي تساهم بدورها في عالقاتهم االجتماعية ورفاهيتهم العاطفية، اخت

 .المهني وتطورهم األكاديمي
فاءة الوالدية كعامل تمكيني ووقائي يقلل من تعرض الوالدين لإلجهاد على ذلك، يعمل اإليمان بالك ضف

،  Gross  ،Conrad؛  Elder 1995؛  Troutman ،1986و   Cutrona)واالكتئاب 
Fogg   وWothke  ،1994  ؛Teti   وGelfand ،1991)  المشار إليها في دراسة

(Bandura  ،2199و آخرون.) 
بمجموعة من العوامل كخصائص الطفل،  المستوى االجتماعي الثقافي  و يتأثر شعور الكفاءة الوالدية

للوالدين،  كمية الضغط المتعرض له من طرف الوالدين ودرجة التوافق الزواجي والدعم االجتماعي 
(Bellemare ،1993.) 

في نفس السياق، تحدث الباحثون عن ضرورة توفر بعض الشروط المسبقة حتى يمكن التحدث عن اآلباء 
األكفاء متمثلة في ضرورة امتالك المعرفة والخبرة للمهام التي يتعين القيام بها، أن يكونوا قادرين على اتخاذ 

 قرارات سهلة بشأن ما يجب فعله مع أطفالهم و  أن يكون لديهم شعور عام بالكفاءة والثقة بالنفس.
ثق من إيالء االهتمام بشكل بالتي يقصد بها "الوعي الذي ين -  Mindfulnessتعد اليقظة الذهنية 

شكل من أشكال  -، في الوقت الحاضر ، وبدون حكم للحالة الناشئة عن التجربة لحظة بلحظة"متعمد
التأمل الذي يستند على الطريقة البوذية، والتي استخدمت بنجاح على مدى العقدين الماضيين لعالج العديد 

و منه مفهوم الوعي  Parentingتقريبها إلى الوالديةمن مشاكل الصحة العقلية. مما دفع الباحثون إلى 
الذي تم استخدامه  بشكل متزايد للمساعدة في منع  Mindful Parentingالوالدي أو اليقظة الوالدية 

وعالج االضطرابات العقلية لدى األطفال ، ومشاكل األبوة ، ومنع انتقال االضطرابات العقلية بين األجيال من 
 ال.اآلباء إلى األطف

-Kabatأ؛  Greenberg ،2009و   Duncan  ،Coatsworthيعد الوعي الوالدي  حسب )
Zinn   وKabat-Zinn ،1997 من المفاهيم الحديثة التي ارتبطت بالوالدية  و الذي يشير إلى )



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

 -مجموعة من المهارات أو الممارسات الوالدية الممتدة لمفهوم اليقظة العقلية في سياق العالقات والد/ة
، وآخرونCoatsworth؛    5040و آخرون،Bögels)طفل. و عليه، يعكس الوعي الوالدي حسب 

الطريقة  التي يدمج بها اآلباء مفاهيم اليقظة (Kabat-Zinn ،1997و   Kabat-Zinn؛ 5040
الذهنية في أفكارهم، مشاعرهم، والسلوكات الوالدية ، بإحضار موقف من الشفقة، القبول و العطف في  

، McCaffreyطفل ) -تهم مع  الطفل  و أن يكون حضور بشكل كامل في التفاعالت الوالدينعالق
2015.) 
على مفهوم اليقظة الذهنية، التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية و الدراسات عن الوالدية،  استنادا

الوالدين) قلة  ة للوعي الوالدي في التوافق النفسي للطفل وأبياإليج ثارأ(  اآلDuncan ،2009)فسر
في هذا الصدد، أشار و الطفل.  -المشكالت النفسية، نقص الضغط الوالدي( و كذا العالقة الوالد/ة

Singh (أنه كلما كان  مقدمو الرعاية أكثر وعيا،  فإنه  يمكنهم زيادة استجابتهم  في كل  2191وآخرون  )
 لحظة من لحظات التفاعل مع أطفالهم. 

ة للوعي الوالدي،  بما في ذلك تحسن في أداء أبيد من الدراسات النتائج اإليجبشكل عام، بينت العدي
، الضيق  (Roeser  ،2012و  Benn  ،Akiva   ،Arel)الوالدين، مثل التقليل من الضغط والقلق 

؛  Staiger  ،2003و   Dawe ،Harnett  ،Rendalls)إساءة معاملة األطفال  إحتمالالوالدي، 
Dawe   وHarnett  ،2007  ؛Frye   وDawe  ،2008) تعزيز الشفقة بالذات والنمو ،

،  Harnettو   Daweانخفاض ضغط األبوة واألمومة )و ( 2192و آخرون،  Bennالشخصي )
وآخرون، Singh؛  Dawe  ،2008و   Harnett؛  Dawe  ،2008و   Frye؛  2007
و   Harnett؛ 2113و آخرون ،   Daweة )أبيالطفل أكثر إيج -و كانت عالقة الوالدين  .(2111

Dawe ،2008( و رضا أكبر عن الدور الوالدي )Singh   ،بعد التدخالت القائمة 2111و آخرون )
 (.McCaffrey ،2015على اليقظة الذهنية للوالدين المشار اليه في دراسة )

لى بعض  الدراسات  إ–في حدود البحث  –بالمقابل ، توصلت عملية استعرض األدبيات في البيئة العربية 
التي تناولت الكفاءة الوالدية من بعض الجوانب وتبعا لبعض المتغيرات، كعالقتها باضطراب السلوك عند 

، أو احترام الذات، أو توكيد الذات وغيرها من المتغيرات التابعة التي تنشأ عن أثر أساليب المعاملة المراهقين
 ة.أبيم األبوين على الوالدية اإليجالوالدية، كما ُأجريت برامج تدريبية لتعلي

ورغم شكاوى  اآلباء العديدة الناجمة عن  الشعور بالضغوطات الكثيرة، و رغم  أنه ليس من السهل دائم ا أن 
يكون اآلباء مدرك ين األوقات الحالية،  ألن الكثير من األشياء يمكن أن تصرف انتباههم و منعهم من  أن 

حدث من حولهم، خاصة مع تراكم الضغوط التي يتسم بها العصر الحالي و التي يكونوا مدركين تمام ا لما ي
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إال أن البحث في العالقة بين الوعي الوالدي  و بالكفاءة الوالدية  لم  ،  األسرةيمكن أن تكون مهددة ألمن 
 يرين.المتغ أهميةبالرغم من –في حدود الدراسة –يثر إهتمام الباحثين في البيئة العربية و المحلية

بناء على ما سبق،  تتضح الحاجة الماسة الى إجراء دراسة عن الوعي الوالدي و عالقته بالشعور بالكفاءة 
. و منه تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى  األسريالوالدية،   خاصة في ضوء التغيرات المهددة لألمن 

وجودة بين المتغيرين و إمكانية التنبؤ بمستوى الشعور بالكفاءة الوالدية و الوعي الوالدي،  نوع العالقة الم
الشعور بالكفاءة الوالدية من خالل الوعي الوالدي. و عليه، يمكن تحديد مشكلة الدراسة في عدد من 

 التساؤالت على النحو التالي: 
قة ما مستوى الشعور بالكفاءة الوالدية لدى اآلباء و األمهات ؟ ما مستوى الوعي الوالدي؟ ما نوع العال

الموجودة بين الشعور بالكفاءة الوالدية و الوعي الوالدي؟ هل يمكن التنبؤ بمستوى الشعور بالكفاءة الوالدية 
 ؟من خالل الوعي الوالدي

  الفرضيات 
 .توجد عالقة ارتباطية بين الشعور بالكفاءة الوالدية والوعي الوالدي -
 الوالدي لدى اآلباء و األمهات.   يمكن التنبؤ بالشعور بالكفاءة الوالدية من خالل الوعي  -

 
 الدراسة  أهمية 

في حدود علم  –الدراسة في أصالتها ال سيما على المستوى المحلي حيث لم يتم التوصل  أهميةتكمن 
. من الناحية النظرية  تساهم في و الكفاءة الوالدية  الوعي الوالديمفهوميالى دراسات تناولت  -الباحثتين

نقص كبير في تناوله في البيئة العربية بالرغم من أهميته في  انيعرف لذان التغيرين المتسليط الضوء على 
 .رعاية األطفال و تحسين الصحة النفسية للوالدين و األطفال

اقتراح اآلباء من خالل من نتائجها في مساعدة  االستفادةمن الناحية التطبيقية تكمن أهميتها في محاولة 
الوالدين وحل المشكالت من  انفعاالتيحسن تنظيم الذي يمكن أن عي الوالدي الو تدخل قائمة على نماذج 

الداخلية ، واالستجابة بمهارة وهدوء أكبر عند مواجهة األحداث  باالستجاباتخالل االستماع، زيادة الوعي 
 العاطفية.

 
  المفاهيم اإلجرائية للدراسة 

وفي البحث مجموع قدراتهم أو مواردهم.تعرف على أنها قدرات الوالدين، أو الكفاءة الوالدية:
الحالي يتمثل في الدرجات المتحصل عليها من مقياس الشعور بالكفاءة الوالدية الذي 
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و    Ohan  ،Leung)و المعدل من طرف (Mash ،1989و  Johnson)أعده
Johnston  ، 2000.) 

الوعي الوالدي  استبيان وفي البحث الحالي يتمثل في الدرجات المتحصل عليها من الوعي الوالدي:
 (.McCaffrey ،2015)من طرف المعد 

 اإلطار النظري لدراسة
 الكفاءة الوالدية 

تعتبر رعاية األطفال الصغار من األمور المجزية ولكن في نفس الوقت تفرض ضرائب على اآلباء واألمهات إذ 
لهم باستمرار، واالستقالل المتزايد الذي مطالبون بالتعامل مع الحرمان من النوم، الحاجة إلى مراقبة سالمة أطفا

يظهر مع الطفولة مع السعي للتواصل بطرق تعزز نمو أطفالهم الصحي، إال أن اآلباء يختلفون في معرفتهم 
 وقدراتهم وثقتهم في أداء دور األبوة واألمومة. 

. تشير Parenting self-efficacyحاول العديد من المؤلفين تحديد معنى  الكفاءة األبوية أو الوالدية 
إلى "قدرة (Karraker ،2003و   Coleman)الفعالية الذاتية الوالدية أو الكفاءة الوالدية حسب 

،  Wilson  ،Gettings)ا على سلوك وتطور أطفالهم" أبيالوالدين المدركة على التأثير إيج
Guntzviller  وMunz ،2014)(من جانبه، عرف .Gauthier  ،1981) نقال عن

(Bellemare ،1993) .الكفاءة الوالدية على أنها "قدرات الوالدين ، أو مجموع قدراتهم أو مواردهم 

أن" الوالدين األكفاء هم أولئك الذين يعرفون ماذا  (Trudelle ،1991)و لتحديد الوالد الكفء، صرح 
 يفعلون ولديهم ما يلزم للقيام بذلك.

بأنها "سلوكات والدية ، مهارات واالستراتيجيات التي يتم الكفاءة الوالدية  Prinzو    Jonesكما عر ف 
والتكيفي و عواقبه.  تتضمن الكفاءة الوالدية الحساسية  أبيأخذها بعين االعتبار لتعزيز نمو الطفل اإليج

إلشارات الطفل، مظاهر الدفء، االستجابات المتناسقة  مع سلوكات الطفل، استعمال األساليب غير 
 (2199و آخرون،  Banduraبل التدخل و االنفصال )التأديبية في مقا

شعور الوالدين بالكفاءة األبوية على أنه إدراك اآلباء لدورهم كمربين ، صورتهم (Partridge ،1988)عر ف
،  WandersmanوGibaud-Wallston؛    Bugental) ،1987لذواتهم  كأبوين. تحدث 

لوالد/ة من حيث الفعالية والرضا  عن دور عن تقدير الذات ل(Johnston ،1983و  Mash؛ 1978
األب/ األم. وبالتالي،  فإن الشعور بالفعالية هو درجة القدرة والمهارة على حل المشكالت المتعلقة بدور 
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األبوة واألمومة، والشعور بالرضا مرتبط بدرجة اإلحباط، القلق ودوافع الوالدين في دورهم كمربين 
(Trudelle ،1991.) 

للفعالية الذاتية باعتبارها مجاال  محدد ا، حو ل الباحثون االنتباه إلى (Bandura ،1986) رؤية  تماشيا  مع
الكفاءة الذاتية  فيما يتعلق بدور الوالدين. تشير الكفاءة الوالدية إلى توقعات مقدمي الرعاية حول قدرتهم على 

اءة الوالدية كل من المعرفة لدى ، يجب أن تعكس معتقدات الكفBanduraنجاحهم كآباء. وفق ا لنموذج 
 اآلباء بشأن سلوكات تربية األطفال وثقتهم في تنفيذ تلك السلوكات.

، تعد الكفاءة الذاتية حكم يستند إلى عوامل متعددة.  أوال  و يترتب عن هذا التصور للمفهوم أثرين هامين: 
دية المناسبة ككيفية تهدئة الطفل أو للشعور بالفعالية، يجب أن يكون لدى اآلباء معرفة بالممارسات الوال

وضع حدود لطفل صغير( ،  الثقة في قدراتهم على سن هذه الممارسات،  االعتقاد بأن استجابات أطفالهم 
،  Wilson  ،Gettings)تستند إلى حد ما على تصرفاتهم ، و  االعتقاد بأن اآلخرين يدعمون جهودهم 

Guntzviller  وMunz ،2014.) 

و آخرون،   Banduraاية أو الكفاءة الذاتية الوالدية كما يطلق عليها بعض العلماء ومنهم)وتتكون الكف
 ( تتكون من ثالثة أبعاد هي: Fleisher ،2003؛ 2111

: تشجع على االستمرار في مواجهة الصعوبات، وعلى المبادأة في سلوكات جديدة، الكفاءة الذاتية السلوكية
 ت االجتماعية، والسلوك التوكيدي.ويمكن تقييمها من خالل المهارا

: تشير إلى إدراك الفرد أن لديه قدرة على السيطرة على أفكاره ومعتقداته، حيث أن الكفاءة الذاتية المعرفية
 ة.أبيسلوكه يقاد من خالل أفكاره، وتقيم هذه الكفاءة من خالل القدرة على السيطرة على األفكار االكتئ

تشير إلى معتقدات الفرد حول قيامه بأفعال تؤثر على حالته االنفعالية ومزاجه ،  الكفاءة الذاتية النفعالية:
وتقيم هذه الكفاءة من خالل القدرة على السيطرة على المزاج أو المشاعر في مواقف محددة 

(Bellemare ،1993.) 

دور األبوة واألمومة أو  بشكل عام، يشير شعور الكفاءة الوالدية إلى تقييم الوالدين الذاتي لدرجة كفاءتهم في
، Karrakerو   Coleman)على سلوك أبنائهم و نموهم  أبيإدراكهم  لقدراتهم على التأثير بشكل إيج

نقال  (Duclos ،2004ى )أومع ذلك، ر (. Mash ،1989و   Johnston؛ 1997
أي قدرة  أنه يجب الحرص على عدم الخلط بين كفاءة األبوة واألمومة نفسها ، (Bachand ،2013عن)
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الوالد الملموسة على االستجابة الحتياجات طفله الخاصة ، والشعور بالكفاءة الوالدية ، والتي تتعلق بحكم 
 الوالدين على كفاءتهم األبوية الخاصة.

ة وسلبية، ودرجة تقبلهم أبيتتضح الكفاءة الوالدية بدورها في ضوء ما يمتلكه الوالدين من مهارات إيجو عليه، 
اهتمامهما ودفعهما للتعلم وتنمية ذكائهم وقدراتهم المعرفية، وقد يدرك األبناء الكفاءة الوالدية باعتبارها لألبناء و 

مصدر للدعم والتشجيع والتواصل، وقد يدركونها مصدر للضغط والتحدي، فينعكس ذلك على إدراكاتهم) 
 (.2192( المشار اليها في دراسة )عامر، 2199الشامي، 

الكفاءة الوالدية المتعلقة بكفاءة الوالدين وثقتهم في التعامل مع المشاكل المتعلقة بتربية تم اختبار  و قد
  Coleman)األطفال كعامل مساهم في سلوكات األم. و لقد أكدت العديد من الدراسات كدراسات 

و   Johnston؛ ؛ Kudzma ،2013و   Edelman ،Mandle؛ Karraker ،2003و
Mash ،1989  ؛Kwon ،2002)بين الكفاءة الوالدية و  السلوكات المرتبطة  أبياالرتباط اإليج

إلى أن السلوكات (Parson ،2006و   Pender ،Murdaugh)باألمهات. كما اشارت دراسة 
ة المحتملة ألفضل حالة أبيالمعززة للصحة لألمهات  تحفزهن على بذل  مجهودات لتطوير الصحة اإليج

 (.Bang  ،2015و Chung)صحية ألطفالهم نقال عن 

( أن الوالدين اللذين يمتلكان اعتقادا ثابتا في الكفاءة الوالدية هم أكثر قوة Bandura ،1999)و لقد بين 
( أن الوالدين ذوي الكفاية العالية يميلون إلى Trewin ،2003) كما أكدفي االرتقاء بكفايات أطفالهم.  

وتعمل  .، خاصة إذا عاشوا في بيئة نابضة بالحياةاستخدام جهود أكثر نجاحا في االنخراط االجتماعي
االعتقادات الشخصية بالكفاءة على تشجيع الوالدين على االنخراط في نشاطات األبناء والتي تعد مفيدة لنمو 
الطفل. إن  الوالدين الذين يشعران بالكفاية يميالن إلى االندماج في مجموعة من االستراتيجيات الوالدية 

ي تدفع ابنهم إلى األمام، وتزيد هذه االستراتيجيات من فرص نجاح الطفل أكاديميا ونفسيا، فضال التعزيزية الت
دهم، ويتحقق وال  عن تأثير المعتقدات الوالدية بالكفاءة مباشرة على نمو األطفال؛ إذ يصبح الوالدان قدوة أل

ا على تحصيلهم األكاديمي أبيجحول كفايتهم الذاتية والذي بدوره ينعكس إي أبيلدى األطفال اعتقاد إيج
 (.2192وعالقاتهم باألقران)بنات و آخرون، 

وال يعود اإلحساس القوي بالفعالية األبوية بالفائدة فقط على الرفاهية العاطفية وجودة الرعاية فحسب، بل يؤثر 
تطيعون التأثير أيض ا في تشكيل مسارات النمو لألطفال؛  إذ يتصرف اآلباء واألمهات الذين يعتقدون أنهم يس

،  Ecclesو   Ardelt)في مسار تطور أطفالهم على  أساس هذا االعتقاد بطرق تعزز إمكاناتهم 
يعززون إحساس أطفالهم بالفعالية الفكرية و الطموحات، التي تساهم بدورها في عالقاتهم (.2001
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،   Bandura ،Barbaranelli)االجتماعية ورفاهيتهم العاطفية، اختيارهم المهني وتطورهم األكاديمي 
Caprara   وPastorelli ،1996 ،2001.)  عالوة على ذلك ، يعمل اآلباء ذوي الكفاءة العالية

على تأييد أطفالهم في التفاعالت مع المؤسسات االجتماعية التي تؤثر على نمو أطفالهم خالل الفترة 
طفل على تأثير  –القة الثنائية الوالد . تنطوي المعامالت داخل الع(Bandura ،1997التكوينية لحياتهم )

 عالقاتهمثنائي االتجاه في فاعلية. في هذا التفاعل المتبادل ، تؤثر معتقدات األطفال في كفاءتهم في تسيير 
، Caprara ،Pastorelli ،Regalia)على مدى وضوحهم في حياتهم العائلية  األسرةمع األقران و 
Scabini   وBandura ،2005 ؛Caprara، Regalia   وBandura ،2002 ) نقال

 (.5044، و آخرونBandura)عن

حظي موضوع الكفاءة الوالدية باهتمام الباحثين من حيث العمل على استهدافه كمحور لبرامج االرشاد 
الجمعي المصممة لألسر من آباء وأمهات خاصة البيولوجيين منهم، وذلك لتحسينها وتنميتها لديهم، ومن 

( في دراستهما التي هدفت إلى استقصاء فاعلية  2192كل من بيروتي وحمدي ) به  ا قام م راساتهذه الد
التصور وتحسين الكفاءة الذاتية المدركة لديهن كأمهات )بنات  إعادةتدريب األمهات على التعزيز التفاضلي و 

 (.2192و آخرون، 

؛ إذ تمكن من الخبرات والمهاراتورأى باندورا بأن أفضل طريقة للحصول على إحساس قوي بالكفاية هو ال
تعمل الوالدية الكفؤة على تعزيز الكفاية الوالدية الشخصية، حيث أن الوالدين اللذين يرون كفايتهم الوالدية 
منخفضة لن يحاولوا أن ينخرطوا في استراتيجيات والدية فعالة، بل سيميلون إلى االستسالم بسهولة عندما 

حيح بالنسبة لألطفال أنفسهم فاألطفال الذين يظهرون نموا ونجاحا في يواجهون صعوبات معينة، وهذا ص
الحياة، وتربية سليمة تعزز الكفاية الوالدية في نفس آبائهم، أما األطفال الذين يظهرون سلوكات منحرفة أو غير 

 متكيفة ينعكس ذلك على إحساس والديهم بالكفاية وتنخفض نسبتها.

تدريب الوالدين على إتباع القوانين األساسية في تربية األطفال نظرا  أهمية( على  2116أكد كالرك ) 
ألهميتها في تحسين السلوك الطفل وبالتالي شعور اآلباء بنجاحهم في كفاياتهم الوالدية، من حيث قدرتهم 
على حل المشكالت المختلفة التي يتم مواجهتها أثناء تربية أطفالهم، والتجنب في الوقوع في أخطاء 

 .(2192بية)بنات و آخرون، التر 

 الوعي الوالدي 
شكل من أشكال التأمل الذي يستند على الطريقة البوذية، وتوصف  Mindfulnessتعد اليقظة الذهنية 

( بأنها ذلك األسلوب أو الطريقة في التفكير التي 2193( نقال عن )عبدالله، Kettler ،2013)حسب 
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ة أبييعمل فيها الفرد وأحاسيسه الداخلية من غير إصدار األحكام االيج االنتباه إلى البيئة التي أهميةتؤكد على 
ة أو سلبية، فانه أبيأو السلبية، كذلك فان الفرد عندما يقوم باالمتناع عن إصدار الحكم على خبرة ما بأنها ايج

 يستطيع القيام بعرضه بشكل أكثر واقعية وتحقيق استجابة التكيف .
نية بنجاح على مدى العقدين الماضيين لعالج العديد من مشاكل الصحة و لقد استخدمت اليقظة الذه

 Mindfulو منه مفهوم  Parentingالعقلية،  مما دفع الباحثون إلى تقريبها إلى الوالدية 

Parenting الذي تم استخدامه  بشكل متزايد للمساعدة في منع وعالج االضطرابات العقلية لدى األطفال
، Bögels)منع انتقال االضطرابات العقلية بين األجيال من اآلباء إلى األطفال، ومشاكل األبوة ، و 

Lehtonen  وRestifo ،2010.) 
 2211تاريخيا، كانت اليقظة الذهنية الموقف األساسي لالنتباه، أو "القلب"، و لقد خضعت لتطور كبير عبر 

لكن كانت أيضا أساسية للتقاليد  ، و لم ترتبط فقط مع التيار البوذي، و(Kabat-Zinn ،2005عام ا )
-Kabatالقديمة األخرى؛ لذلك يُنظر إلى اليقظة الذهنية على أنها "ثقافة حرة" و "عالمية" و "خاٍلدة " )

Zinn ،2005.) 
تبين من خالل أدبيات مفهوم اليقظة الذهنية، أن أغلب الباحثين يعر فون هذا المفهوم مستشهدين بالتعريف 

الذي عرف اليقظة الذهنية على أنها إيالء االهتمام و بطريقة معينة و متعمدة في Kabat-Zinnالشائع لـ 
 الوقت اآلني و بدون حكم.

سواء  -( الوعي الوالدي 4ص،McCaffrey ،2015نقال عن )(Kabat-Zinn ،1994)عرف 
قت الحاضر ، على أنه "الوعي الذي ينبثق من إيالء االهتمام بشكل متعمد ، في الو  -األبوي أو األمومي 

وبدون حكم للحالة الناشئة عن التجربة لحظة بلحظة"، أي االهتمام بالطفل و بالوالدية ، بطريقة معينة و 
 متعمدة،  هنا واآلن، وبدون أحكام مسبقة. 

( تسمح األفكار مثل األحداث بدون الحكم بالتمييز بين إدراك الفرد 2114و آخرون،   Bishopحسب )
ذا التمايز للفرد بالتصرف بقصد بدال  من االستجابة  بتلقائي ة. من الناحية النظرية، قد و استجابته. يسمح ه

تؤدي ممارسة اليقظة الذهنية بمرور الوقت إلى مزيد من التعقيد المعرفي وزيادة الوعي العاطفي بسبب زيادة 
 (.2191ون، و آخر  Parentالقدرة على التمييز بين التجارب المعرفية والعاطفية المنفصلة  )

( اليقظة الذهنية في سياق الوالدية على أنها مهارة يمكن بشكل أساسي Dumas ،2005)وصف 
كيف   Dumas"استثارتها" أو "إيقافها" بوعي من قبل الوالدين عند الحاجة. على سبيل المثال، ناقش 

ختيار المزيد من السلوكات يمكن أن تستخدم اليقظة الذهنية بشكل هادف لتغيير التفاعالت المختلة اآللية وا
البديلة التكيفية؛ إذ عند نجاح ذلك، تستبدل العادات القديمة غير العقالنية بطرق أكثر فاعلية للتعامل و التي  

 يجب أن تصبح مثلها مثل العادات القديمة من خالل الممارسة.
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الذهنية في أفكارهم، مشاعرهم ، و عليه، يعكس الوعي الوالدي الطريقة التي يدمج بها اآلباء مفاهيم اليقظة 
والسلوكات الوالدية ، بإحضار موقف من الشفقة، القبول و العطف في  عالقة بين الوالدين والطفل  و أن 

؛  Restifo  ،2014و   Bögels)طفل  -يكون حاضر بشكل كامل في التفاعالت الوالدين
Coatsworth؛ 5040، وآخرونKabat-Zinn   وKabat-Zinn ،1997.)على مفهوم  استنادا

،  Duncanاليقظة الذهنية، التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية و الدراسات عن الوالدية ، اقترح )
ة للوعي الوالدي في التوافق النفسي للطفل و الوالدين) قلة أبياإليج ثارنموذج  نظري يفسر اآلأ(2009

،  Gouveia  ،Carona)الطفل  -الوالد/ةالمشكالت النفسية، نقص الضغط الوالدي( و كذا العالقة 
Canavarro  وMoreira ،2016.) 

و لقد أبرزت نتائج الدراسات أن من خصائص المتيقظين ذهنيا،  أنهم يكونوا واعين بشكل كامل تقريبا ببيئتهم 
 و يعلمون ما يدور حولهم لحظة بلحظة دون شرود ذهني و يوجهون انتباههم للمثيرات غير العادية، كما

يتسمون بأنهم متمسكون بالواقع و حساسون لكل ما في البيئة و متواصلون بنشاط مع التطورات الجديدة، أما 
الذين ال يمتازون بيقظة ذهنية فهم غالبا ما يفقدون بقاءهم منفتحين على الخبرات الجديدة التي تمكنهم من 

عند مواجهة المواقف  التواصل الى تفسيرات جديدة و يعاودون التفكير بالفئات القديمة
 (.2199الجديدة)حوراء،

تماشيا مع أدبيات الوعي الوالدي، يمتلك الوالدين  الذين لديهم المزيد من مهارات اليقظة الذهنية قدرة معززة 
؛ Dumas ،2005؛  5040،  وآخرونBögels)لتبني موقف واع  في العالقة مع أطفالهم

Duncanأ؛ 5008، و آخرونParent؛ 5046،  و آخرونWilliams   وWahler  5040؛.) 
(  أنه كلما كان  مقدمو الرعاية أكثر وعيا، فإنه  يمكنهم 2191وآخرون) Singhعلى سبيل المثال، أشار 

زيادة استجابتهم  في كل  لحظة من لحظات التفاعل مع أطفالهم. في دراسة للبحث عن االرتباطات بين 
قظة الذهنية الشخصية، األعراض النفسية ، والرفاهية النفسية(. و الوعي الوالدي و الخصائص  للوالدين) الي

عليه، يبدو أن قدرة الوالدين العامة على الوعي للوقت الراهن مع موقف بدون حكم  أنها سمة رئيسية لموقف 
 الوعي الوالدي.

 (تساعد اليقظة العقلية الفرد على  التعامل2193( نقال عن )عبدالله، Spencer ،2013)حسب 
بحساسية اكثر مع البيئة، االنفتاح على المعلومات الجيدة ، استحداث فئات جديدة  وزيادة الوعي بوجهات 

 النظر المتعددة ثم المساهمة في حل المشكالت.
و يُفترض أن ينجم عن الوعي الوالدي  التقليل من استجابات الوالدين وزيادة الصبر، المرونة الوالدية ، 

و الوالدية التي تتوافق مع أهداف الوالدين وقيمهما. كما يوفر للوالدين القدرة على تعطيل  االستجابة، االتساق 
، Dishionالدورة التدميرية التلقائية للسلبية و عدم اإللتزام واختيار استراتيجيات والدية أكثر فعالة )
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Burraston   وLi ،2003  ؛Duncan   ،أن الوعي أ(. عالوة على ذلك ، يُعتقد 2111و آخرون
الوالدي يعزز العالقة بين الوالدين والطفل من خالل تحسين الثقة والمشاركة العاطفية ، التقليل من الضغط 

، McCaffreyالمشار اليه في دراسة )( Duncan  ،2007)المراهقينالوالدية و زيادة رفاهية 
2015.) 

كامل للطفل،  قبول بدون حكم للذات و   باهبانتاقترح هؤالء الباحثون خمسة أبعاد للوعي الوالدي: االصغاء 
الطفل، الوعي العاطفي للذات والطفل،  الضبط الذاتي في العالقة الوالدية، الشفقة بالذات كوالد/ة و الشفقة 

 بالطفل.
في ضوء الفوائد المفترضة لممارسة الوعي الوالدي،  بدأ الباحثون في تطوير والبحث في فعالية الوعي الوالدي 

الت المرتبطة باليقظة الذهنية للوالدين. أشارت الدالئل التجريبية إلى تحسن سلوك األطفال أيض ا بعد و التدخ
مشاركة الوالدين في التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية؛ إذ بين الباحثون انخفاض في مشكالت السلوكية 

،  Harnettو Daweيذاء الذات )الخارجية لدى األطفال، مثل عدم االمتثال وفرط النشاط والعدوان واإل
 Singh( انخفاض في سلوك القلق و زيادة في المهارات االجتماعية )2191وآخرون، Singh؛ 2007

 (.2111وآخرون، 
 

 اإلجراءات الميدانية للدراسة

دوات األيتناول هذاالجزءمن الدراسة اإلجراءات المنهجية التي تم إتباعها لتحديد العينة و خصائصها ، 
 .بقة و األساليب اإلحصائية المستعملة لمعالجة المعطيات المط
  منهج الدراسة 

الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع  االرتباطيالمنهج الوصفي  استخدامطبيعة الدراسة الحالية  اقتضت
ان هناك إذا ما ك في تحديديسهم  .كماكما هي موجودة ، و يهتم بوصفها بدقة و التعبير عنها كميا و كيفيا 

هذا النوع من  استخدامبين متغيرين سيكومتريين أو أكثر و درجة هذا اإلرتباط ، و عليه فإن الغرض من  ارتباط
 .المناهج البحثية يتمثل في تحديد وجود عالقة أو عدم وجودها بين المتغيرات موضوع الدراسة 

  عينة الدراسة 
  ألدوات البحث المتمثلة في ائص السيكومترية لمعرفة الخصتم اللجوء إليها : الستطالعيةالعينة

أب و  991 االستطالعيةعينة مقياس الشعور بالكفاءة الوالدية و إستبيان الوعي الوالدي.قدر حجم ال
 سنة.41.23أم متوسط العمري 
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 و بالضبط المعاينة  االحتماليةعينة الدراسة عن طريق المعاينة غير  اختيار: تم  عينة الدراسة األساسية
لعرضية التي تعرف على أنها الطريقة التي تسمح للباحث بسحب عينة من مجتمع البحث حسب ما ا

عنصر ما بأن يكون ضمن العينة غير معروف و غير محدد مسبقا) أنجرس ،  احتماالختياريليق به و 
2114 .) 

 96-2رهم ما بين و قد تم وضع مجموعة شرطاأساسيا متمثل في أن يكون آباء و أمهات ألبناء تتراوح أعما
 سنة.
 :سنة  21إلى  21أما(تتراوح أعمارهم من  92أبا،61فرد )942تتكون العينة من حجمالعينة

(، مع العلم أن أعمار األمهات تتراوح ما 1.11(سنة و انحراف معياري )42.61بمتوسط عمري )
راوح (،  في حين تت1.12( سنة و انحراف معياري )49.23سنة بمتوسط عمري ) 21و 21بين 

 (.1.41( سنة و انحراف معياري )44.69سنة بمتوسط عمري ) 21-39أعمار اآلباء ما بين 
  خصائص العينة 

 :اآلتيةيتميز أفراد العينة بالخصائص كما هي موضحة في الجداول 
 ( : توزيع أفراد العينة حسب الخصائص اإلجتماعية )الديمغرافية (19جدول ) 
 نسبة المئويةال التكرارات الفئات المتغيرات

 02.5 05 إبتدائي المستوى التعليمي
 20.2 42 ثانوي

 66.1 94 جامعي
المستوى التعليمي 

 للزوج/الزوجة
 0.7 01 بدون مستوى

 08.5 11 ابتدائي
 0.7 01 متوسط
 25.1 50 ثانوي

 54.9 78 جامعي
 82.1 118 أربعة أطفال و أقل عدد األبناء

 16.9 14 خمسة و أكثر
 18.1 40 سنوات و أقل 6 سن األبناء

 17.6 15 سنة 11-07من 
 17.6 15 سنة 16-12من 

 11-07سنوات و أقل ومن  6
 سنة

19 12.4 
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-12سنوات و أقل و من  6
 سنة 16

02 01.1 

-12سنة و من  11-07من 
 سنة 16

12 19.1 

 11.00 17 سنة 16سنوات  و  6بين 
 07.7 11 نعم إصابة األبناء بمرض مزمن

 91.2 121 ل
 

  أدوات الدراسة 

 األدوات المستخدمة في هذه الدراسة فيما يلي: تمثلت

تم بناء استبيان يغطي بعض الخصائص الديمغرافية المتعلقة :استبيان المعطيات الديموغرافية
ية و العائلية،  أسئلة، الهدف من األسئلة التعرف على البيانات الشخص11يتكون هذا االستبيان من.بالمبحوثين

 كما تهدف للتعرف على معطيات عن األبناء كالعدد، السن و حالتهم الصحية.

  الوعي الوالديإستبيان 
. يسمح هذا McCaffrey(5042)من طرفبند 29يتكون منتم إعداد هذا االستبيانالذي 

غيرات أخرى  بتسهيل البحوث اإلكلينيكية من خالل تقييم الوعي الوالدي في عالقته  بمت االستبيان
كالوالدية، متابعة التغيرات في الوعي الوالدي خالل التدخالت و زيادة كفاءة و فعالية التدخالت. 

 96-2على حد السواء الذين تتراوح أعمارهم ما بين  المراهقينيطبق مع أمهات و أباء األطفال و 
 سنة.

  لستبيانالوعي الوالديالخصائص السيكومترية 

سنة. بعد ترجمة 41.23أب و أممتوسطهم العمري 991على  هتم تطبيقالسيكومتريةاالستبيانلحسابخصائص
ية على مجموعة من أساتذة علم النفس األول تهعرض صور االستبيان من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، تم 

-لله الجزائرذوي الخبرة في مجال البحث العلمي  بجامعتي مولود معمري تيزي وزو وجامعة أبو القاسم سعد ا
من حيث سالمة   االستبيان( حيث طلب منهم  إبداء الرأي  حول بنود 11و الذي قدر عددهم ) -2

لكل ( %91تم حساب نسبة اتفاق المحكمين)اللغة و مدى مالئمة كل بندبالنسبة ألفراد العينة .الترجمة و 
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على آراء السادة المحكمين، وبذلك  تعديل صياغة بعض العبارات بناء مع ولم يتم استبعاد أي عبارة عبار، 
 .أو الظاهري  يكون االستبيان قد خضع لصدق المحتوى

، تم حساب صدقه الداخلي الذي يسمح بالحصول على تقدير لالستبيانبعد التأكد من الصدق الظاهري 
. و قد تحقق  للبناء النظري الذي صمم لقياسه االستبيانصدقه التكويني أو البنائي الذي يقصد به مدى تقييم 

الكلية والدرجةاالستبيانهذا النوع من الصدق من خالل حساب العالقة اإلرتباطية بين درجة كل  بند  من بنود 
دالة بين درجة كل   ارتباطيةوجود عالقة  االستبيانأظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات األفراد على له. 

 :الجدول الموالي يوضح نتائج ذلك و الدرجة الكلية.  واالستبيانبند  من بنود 

 .االستبيانبين كلبندمع الدرجة الكلية االرتباط(:معامالت  12جدول رقم )

 الستبيان البند الستبيان البند الستبيان البند
01 **

1.423 
99 **1.132 29 **1.691 

01 **
1.112 

92 **1.111 22 **1.616 

02 **
1.114 

93 **1.111 23 **1.629 

04 **
1.649 

94 **1.639 24 **1.291 

05 **
1.211 

92 **1.612 22 **1.412 

06 **
1.129 

96 **1.146 26 **1.131 

07 **
1.119 

91 **1.122 21 **1.129 

08 **
1.139 

99 **1.622 29 **1.629 

09 **
1.619 

91 **1.642   

10 **1641 21 **1.231   
 1.12 دالةعندمستوىالداللةاالرتباطاتقيم*. 1.19دالة عند مستوى الداللة  االرتباطاتقيم  **
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 لالستبيانبين درجة كل بند و بين الدرجة الكلية  قيم معامالتاالرتباط( أن 12يالحظ من خالل الجدول رقم )
  االستبيانمتجانسة مع  االستبيانمما يعني أن بنود ، ( 1.19جميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

 .ى التجانس الداخلي له مما يعطي مؤشرا على صدقهككل، و هذا يدل عل

  االستبيانقيمة ثبات قدرت ككل.  لالستبيانعلى طريقة ألفا كرونباخ   االعتمادتم  االستبيان،ولحساب ثبات 
تتوفر فيه درجة جيدة من الثبات تناسب غرض البحث العلمي  االستبيان( ، مما يشير إلى أن 1.12ككل ) 

 احثين في ثبات نتائجه عند التطبيق .و تعطيه ثقة لدى الب

  تماستخدام مقياس الشعور بالكفاءة الوالديةالذي أعده الشعور بالكفاءة الوالديةمقياس :
Johnson  وMash(9191و المعدل من طرف ) Ohan(. يهدفالمقياس 2111)و آخرون

 91مقياس من إلى تحديد مشاعر اآلباء تجاه قدرتهم على أدائهم ألدوارهم الوالدي.يتكون ال
بند.تكون اإلجابة وفقا لسلم ليكرت ذي المستويات الخمسة من " أوافق تماما"و التي يحصل عندها 

درجات إلى " ال أوافق تماما" و التي يحصل عندها المبحوث على درجة واحدة  2المبحوث على 
ور بالكفاءة (،  و لذا تعكس الدرجات المرتفعة على المقياس تعكس مستويات مرتفعة من الشع9)

 الوالدية. 
 لمقياس الشعور بالكفاءة الوالدية:الخصائصالسيكومترية 

تبيانالوعي الوالدي إتباع نفس الخطوات السابقة الذكر في إستم، السيكومتريةالمقياسلحسابخصائص
ية، ثم بعد ترجمته من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العرب  أوال  أي التأكد من الصدق الظاهري 

المقياس هالداخليمنخاللحسابالعالقةاإلرتباطيةبيندرجةكلبندمنبنودسابصدقح
لهوالدرجةالكلية .

المقياس منبنوددالةبيندرجةكلبندارتباطيةأظهرتنتائجالمعالجةاإلحصائيةلدرجاتاألفرادوجودعالقة
والجدواللموالييوضحنتائجذلكله. والدرجةالكلية  : 

 لمقياسالكليةلكالمعامالتاإلرتباطبينكلبندمعالدرجة(: 13)  جدولرقم

 المقياس البند المقياس البند
01 *1.212 91 **1.224 
01 **1.449 99 **1.241 
02 **1.262 92 **1.492 
04 **1.291 93 *1.621 
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05 *1.366 94 **1.412 
06 **1.622 92 *1.622 
07 **1.231 96 **1.414 
08 *1.233 91 **1.299 
09 **1.691   
  1.12 الداللة مستوى عند دالة االرتباطات قيم.  *  1.19 الداللة مستوى دالةعند االرتباطات قيم**

 للمقياسالدرجةالكلية وبين بند كل درجة بين االرتباط معامالت قيم أن( 13) رقم الجدول خالل من يالحظ
 متجانسة بنودال أن ،ممايعني( 1.12مستوى الداللة )و  (1.19) الداللة مستوى عند إحصائيا دالة جميعها

 في الثقة تعطي وبالتالي، صدقه على مؤشرا مايعطي لهم الداخلي التجانس على يدل ككل،وهذا المقياس مع
 .للتطبيق وصالحيته االستبيان

 المقياس ثباتوقدرت قيمة .ككل للمقياس ألفاكرونباخ طريقة على االعتماد تم، المقياس ثبات ولحساب
 وتعطيه العلمي البحث غرض تناسب الثبات من جيدة درجة توفرفيهت المقياس أن إلى ممايشير(،1.92)ككل

 التطبيق.عند نتائجه ثبات في الباحثين لدى ثقة

بعد جمع المعطيات ، فرزها وتفريغها في جداول قصد معالجتها    األساليب اإلحصائية المستعملة: -
، تم تحليل بيانات   SPSS 21إحصائيا باستعمال برنامج الرزنامة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

بيرسون لحساب الصدق الداخلي لبنود األدوات  ارتباط: معامل اآلتيةاإلحصائية  ساليبالدراسة باأل
التكرارات و النسب المئوية لوصف ، معامل ثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات الدراسة،

ة واحدة للمقارنة بين متوسط لعين t-testالتائي  االختبار تم استخدام االدراسة. كمخصائص عينة 
 . االنحدارالبسيطو  معامل االرتباط سبيرماناالفتراضي، العينة و المتوسط 

  عرض نتائج الدراسة 
 األول تساؤلعرض نتائج ال 

لإلجابة على ما مستوى الشعور بالكفاءة الوالدية لدى اآلباء واألمهات ؟نص التساؤل على مايلي : 
الفعلي والمتوسط  الحسابيت" لعينة واحدة )مقارنة المتوسط اختبار " استعمالالتساؤل تم 

 ( .14كما هو موضح في الجدول رقم )   ،االفتراضي

 ( : نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة .14جدول رقم ) 
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عدد  المتغير
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

المتوسطالفترا
 ضي

 النحراف
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 الدللة

الشعور 
بالكفاءة 
 الوالدية

946 3.95 3.00 65.42 4.391 949 0.00 

وبالتالي  1.12أقل من  11111ألن  1112( دالة احصائيا عند 41391قيمة "ت" )يظهر من الجدول أن 
(، حيث جاءت قيمة المتوسط 3111( والمتوسط االفتراضي )31924توجد فروق بين المتوسط الفعلي )

بالتالي فان مستوى الشعور بالكفاءة الوالدية مرتفع بشكل دال عن ، و 3111أكبر من  3192 الحسابي
 .3111المتوسط 

و لعل ما يفسر هذه النتائج بشكل كبير هو المستوى التعليمي لآلباء و األمهات؛ إذ أغلب أفراد العينة و 
يام بأدوارهم  أزواجهم/زوجاتهن لديهم مستوى جامعي مما يجعلهم يكتسبون قدرات أو يعملون على تنميتها للق

 كأولياء. 

 لثاني:تساؤلعرض نتائج ال

 استعماللإلجابة على التساؤل تم ما مستوى الوعي الوالدي لدى اآلباء واألمهات ؟:  نص التساؤل على مايلي
كما هو موضح في    ،الفعلي والمتوسط االفتراضي الحسابياختبار "ت" لعينة واحدة )مقارنة المتوسط 

 ( .12الجدول رقم )

 نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة(: 50ول )جد

المتوسط  عدد األفراد المتغير
 الحسابي

المتوسط 
 الفتراضي

النحراف 
 المعياري

درجات  قيمة ت
 الحرية

 الدللة

الوعي 
 الوالدي

241 8683.3 8655 5608201 2.645. 242 56555 

وبالتالي  1.12أقل من  11111ن أل 1112( دالة احصائيا عند 961416يتبين من الجدول أن قيمة "ت" )
(، حيث جاءت قيمة المتوسط 3111( والمتوسط االفتراضي )31196توجد فروق بين المتوسط الفعلي )

، وبالتالي فان مستوى الوعي الوالدي مرتفع بشكل دال عن المتوسط 3111أكبر من  31196 الحسابي
3111. 
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 %93.9تميز بها؛ إذ أن أغلب أفراد العينة و هي نسبة و لعل ما يفسر هذه النتائج هو خصائص العينة التي ت
أطفال و أقل مما يسمح لهم بتوفير بعض الجهود لو كانوا أكثر مما ذلك، فهم أكثر قدرة للتنظيم و  14لديها 

 96و  1متابعة كل استجابات أبنائهم. هذا  من جهة، من جهة ثانية، هناك أباء لفئة عمرية تتراوح ما بين 
راحل عمرية تتطلب المزيد من االنتباه و المتابعة المكثفة كونها تتماشى مع مرحلة الدخول سنة و هي م

ياء نتيجة التغيرات النمائية المتعارف عليها األولقة التي تتطلب إهتمام خاص من طرف المرأةالمدرسي و مرحلة 
 في هذه الفترات الزمنية من نمو األبناء.

يقلل من  يخفف من ضغوط اآلباء  ( يتمتعون بصحة جيدة، مما%12.3) كما أن  أبناء أغلب افراد العينة
 قدرتهم على تكريس طاقاتهم المعرفية و الوالدية بشكل عام لمتابعة وطيدة لألبناء.و 

 ى:األولعرض نتائج الفرضية 

جابة على لإل. نصت الفرضية على مايلي: توجد عالقة ارتباطية بين الشعور بالكفاءة الوالدية والوعي الوالدي
 .(16كما هو موضح في الجدول رقم )  معامل اإلرتباط سبيرمانحساب تم  لفرضيةا

 (: داللة االرتباط بين الشعور بالكفاءة الوالدية والوعي الوالدي16جدول )

 الدللة معامل اإلرتباط سبيرمان عدد األفراد المتغير

 56525 **.5612 241 الشعور بالكفاءة الو الدية 

 1.19، 1.12باط دال عند اإلرت** 

( موجبة دالة احصائيا 11296قيمة معامل االرتباط سبيرمان )( أن 16يظهر من خالل الجدول )
(، لذا توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الشعور بالكفاءة الوالدية 1119و 1112> 0,010)

بالكفاءة الوالدية ارتفعت درجات الوعي ياء في الشعور األولوالوعي الوالدي، حيث كلما ارتفعت درجات 
 .الوالدي لديهم

 :ثانيةعرض نتائج الفرضية ال

يمكن التنبؤ بالشعور بالكفاءة الوالدية من خالل الوعي الوالدي لدى اآلباء و نصت الفرضية على مايلي: 
 .(11) كما هو موضح في الجدول رقم  ، االنحدار البسيطحساب تم  لفرضيةلإلجابة على ا.  األمهات
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 (: نتائج النحدار البسيط للتنبؤ بالشعور بالكفاءة الوالدية من خالل الوعي الوالدي07جدول )
بيتا  الخطأ المعياري Bمعامل  المتغيرات المستقلة

Bêta 
 الدللة tقيمة 

 00000 9,626  226, 2,173 الثابت
 00000 4,396 348, 059, 00159 الكفاءة الوالدية

لجدول وجود تأثير دال احصائيا للوعي الوالدي على الشعور بالكفاءة الوالدية، حيث كان يظهر من  خالل ا
 9912، وقد فس ر متغير الوعي الوالدي 1112أقل من  11111( دال احصائيا؛ 2591,معامل االنحدار )

ناه أن (، وهذا مع11992من التباين في الشعور بالكفاءة الوالدية، حيث كانت قيمة معامل التحديد ) %
من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )الشعور  %9912المتغير المستقل )الوعي الوالدي( يفسر 

( الشعور بالكفاءة 11221+ ) 21913بالكفاءة الوالدية(. ومعادلة التنبؤ كما يلي: الوعي الوالدي = 
 .الوالدية

شعور بالكفاءة الوالدية؛ فقد تلعب الخصائص تشير هذه النتيجة إلى أن التميز بالوعي الوالدي غير كاف لل
اإلجتماعية و االقتصادية التي تتميز به العائالت دورا كذلك ، خاصة لما يتمكن اآلباء من تلبية حاجيات 
أبنائهم المادية التي تعد حسب نتائج الدراسات السابقة أكبر التحديات التي تعرقل اآلباء من أداء دورهم 

 الوالدي.

 التوصيات 

 ى ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم بعض التوصيات المتمثلة في:عل

توفير مراكز خاصة باإلرشاد الوالدي ترمي إلى مساعدة اآلباء على التعامل مع التحديات المعاصرة   -
 للوقاية من كل معوقات الوالدية.

من خبرات  االستفادة ت التواصل واتعزيز الوعي الوالدي من خالل الدورات التدريبية لتطوير مهار  -
 بعضهم بعض .

المترتبة  ثارإجراء المزيد من الدراسات حول الوعي الوالدي لتحقيق مزيد من الوعي حول مختلف اآل -
 عن غيابه.

 المراجع
منهجية البحث في العلوم (. 2114) سعيد. أنجرس، موريس ترجمة صحراوي بوزيد، بوشرف كمال و سبعون  -

 دار القصبة للنشر .الجزائر . . تدريبات عملية .اإلنسانية
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بنات، سهيلة محمود غيث؛  سعاد منصور؛  مقدادي،  محمد فخري؛  الظاهر، حنان راتب و  العالوين، خديجة  -
(. فاعلية برنامج تدريبي في تحسين الكفاءة الوالدية المدركة لدى اآلباء واألمهات في األسر 2192موسى.)

 .922 -911. 9. العدد9. المجلد جتماعيةالمجلة األردنية للعلوم اإلالحاضنة. 
(. الكفاءة الشخصية و عالقتها باليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة.                                                           2199حوراء، محمد علي قاسم .) -

 مجلة البحوث التربوية والنفسية.
 – 31. المجلد مجلة جامعة دمشقربية من وجهة نظر األبناء. (. كفاءة الوالدين في الت2194شريف، ليلى.) -

 .91-41. 2العدد 
(. الكفاءة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ببعض المهارات الحياتية 2192عامر، نادية عبد المنعم السيد.) -

 .4د . العد36مجلد .العلميمجلة اإلسكندرية للتبادل لدى عينة من طالب المرحلة اإلعدادية. 
. 212. العدد 2. المجلد مجلة األستاذ(. اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة. 2193عبدالله ، احالم ميدي. ) -

343-366. 
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 الستئسادو التدجين  ما بين األسري األمنالمنزلية و  االتكنولوجي

 مع تقديم نموذج تصوري لألمن التكنومنزلي  ءة في المقاربات اإلعالميةقرا
 د.  مسعودة بايوسف

 الجزائر /جامعة ورقلة  -كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية 

 لملخص : ا

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم محاولة نظرية تفسر كيف أن ولوج التكنولوجيات اإلعالمية واالتصالية للفضاء 
، مما ينتح عنه إما عملية تدجين للتكنولوجيا أي أن أفراد  األسري األمنة و األسريي يؤثر على الحياة المنزل

التكنولوجيا  د، وإما أن تستأس األسرةيحاولون التحكم فيها وترويضها وجعلها تتناسب مع قيم وعادات  األسرة
حث الدراسة في األسباب والعوامل  على األفراد وتصبح هي المسيطرة على حياتهم والمتحكمة فيهم ، وتب

 المؤدية إلى كال العمليتين وتقدم في األخير بناء تصوري لكيفية تحقيق التدجين ومقاومة االستئساد .

 أهداف البحث:

 مناقشة األطروحات العلمية حول التكنولوجيات المنزلية . -9
المجتمع العربي في  األسري األمنالمساهمة في بناء منظور جديد لعالقة التكنولوجيا ب -2

 واإلسالمي ،
التكنومنزلي لألسر العربية  األمنالمساهمة في وضع بعض الحلول واالستراتيجيات لتعزيز  -3

 والمسلمة.  

 المنهجية المتبعة:

والذي يركز  Domestic technology approachتنطلق الباحثة من مدخل التكنولوجيات المنزلية  
باعتبارها عناصر مادية ذات دالالت رمزية وثقافية واجتماعية ، وكيفية على البحث في األدوات التكنولوجية 

ة ، ومن هذا المدخل انبثقت نظرية التدجين األسريتفاعل هذه األدوات مع البيئة المنزلية والديناميكية 
Domestication theory    التي تهتم بدراسة مراحل ولوج المنتج التكنولوجي الجديد إلى الفضاء
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ة ، وكيفية سعي األفراد لتدجينه وترويضه األسريوما يحدثه هذا الولوج من تأثيرات وتغيرات على الحياة  المنزلي
 من اجل تحقيق االنسجام بين هذا المنتج الوافد الجديد والمعايير وأساليب الحياة التي يتبعونها .

ما يرغب به األفراد ، فقد تحدث عملية إال أن المالحظ في حياتنا اليومية أن عملية التدجين ال تتم دائما وفق 
ة ، مما يهدد أمنها واستقرارها ، هذه الظاهرة األسريمضادة حيث تتسلط العناصر التكنولوجية على الحياة 

مصطلح " االستئساد التكنولوجي " ، وستحاول هذه الدراسة بيان العوامل الباحثة اجتهادا أطلقت عليها 
 العربية والمسلمة . األسرةالمعينة على التصدي لها في المؤدية لذلك والوسائل والطرق 

 مقدمة :
مشروع   Rojer Silverstoneسيلفرستون  مع زميله روجر  David Morelyقدم مورلي  

في مركز البحوث في  9191بحث بعنوان "االستخدامات المنزلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "  سنة 
ببريطانيا حيث مثل هذا المشروع اتجاها جديدا ،  Brunelكار بجامعة برونيل الثقافة والتكنولوجيا واالبت

وهكذا كانت الدراسات التي قام بها مورلي وآخرون   ،299ومنطلقا للدراسات التي تهتم بالتكنولوجيا المنزلية 
ي مؤشرا قويا لظهور تيار جديد ف Daniel Millerودانيال ميلر   Martin Beckerأمثال مارتن باكر 

إبراز محاور تفرضها البيئة العلمية والتقنية الجديدة على الحياة في مجتمعات  عمل على الدراسات اإلعالمية
 300هذه المحاور في : وتتمثلما بعد الحداثة ، 

 في التنظير لعملية التلقي ؛ Domestic Contextإدخال مفهوم السياق المنزلي  -
ة والتحليل االجتماعي األسريمفهوم الديناميكية كوحدة للتحليل ، و   Household األسرةاختيار  -

 الجزئي ؛
توجيه منهجية البحث نحو آفاق إثنوغرافية للبحث عن التفاعالت بين أفراد العائلة أمام شاشة التلفزيون  -

 .أو غيرهماأو الحاسوب 
  baradigmموذجانوهناك من يعتبره ؛  المنزلية وعلى أساس هذه العناصر بني مدخل التكنولوجيا

مدخل نظري ومنهجي لتفسير عالقة التكنولوجيات المنزلية بالبناء  وه، و  theoryوآخرون يصفونه بالنظرية 
 لألسرة.المادي والمعنوي الديناميكي 

                                                           

, Davide Morly et la problematique de la reception,  Composite, V  Florence Millerand  299

97.1 , 1997 : 
www.commposite.org/index.php/revue/article/download/8/7  (date ; 25/08/2017). 

، مجلة االتصال والتنمية ،المركز العربي  -حالة الجزائر –علي قسايسية ، تكنولوجيا اإلعالم ودراسات الجمهور في المجتمعات االنتقالية  300 
 (.12-61،  ص ) 2191ول ، تشرين األ 9لبحوث االتصال والتنمية ،لبنان ، العدد

http://www.commposite.org/index.php/revue/article/download/8/7
http://www.commposite.org/index.php/revue/article/download/8/7
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 مدخل التكنولوجيا المنزلية : .1
 لمحة تعريفية : .1.1

 لألدوات األسرةي أفرد بدراسة عملية تبن ٍ  منزلي"-المدخل " التكنوتهتم الدراسات ضمن 
ي التكنولوجيا وتبن ٍ وضمن نشاطاتهم الروتينية ، ة اليومية ، األسري حياتهمفي  م لهاإدماجه وكيفية التكنولوجية،

انطالقا من الدور  األسرةتفاعل معها ت بحيث تصبح أليفة األسرةقرار امتالكها داخل : " المنزلية يعني 
إلى تموضع الوسائل التكنولوجية بطريقة  الذي تلعبه في الوسط المنزلي ، أما عملية اإلدماج فتشير

، بحيث تصبح جزءا من الروتين اليومي بالنسبة  ينمؤسسة في المحيط الجغرافي للمنزل في إطار مع
 . 301 "ةاألسريللمنظومة 

ورغم تعدد األطروحات المندرجة ضمن هذا المدخل إال أن معظم البحوث والدراسات توجهت نحو 
 جوهريين هما : نسؤاليطرح 

   ( كيف يتم إدخال وتبني التكنولوجيات المنزلية ؟9 
 في حياتهم اليومية ؟األفراد ( كيف يدمجها 2 

 بعاد من بينها: أعدة  إلى نالاسؤ لويشير هذان ا
 ي التكنولوجيات المنزلية واستخدامها منزليا.عوامل تبن ٍ   -
  .السياق العائليني وإدماج التكنولوجيات في بالتضمينات االجتماعية واالقتصادية لت  -
امتالك االجتماعية واالقتصادية فيما يتعلق بواالختالفات الفجوات بين النوع )ذكر/أنثى(،   -

 .االستخدامات  المنزلية لهذه التكنولوجيا و 
 ، ي التكنولوجيات المنزليةأن هناك ثالث مقاربات منهجية لدراسته تبن ٍ  علىغلب الباحثين أواتفق 

م بهذا االتجاه تيار الدراسات النسوية ؛ أما ق بتحرير المرأة من األعباء المنزلية واهتَّ ى وتتعلاألولالمقاربة 
عن طريق نشر الصور النمطية ، أما المقاربة   األسرةالمقاربة الثانية وتتعلق بتأثير وسائل اإلعالم على األفراد في 

معنى في عالقتها باألفراد في سياقهم  الثالثة فتدرس مكانة ودور هذه التكنولوجيات باعتبارها أشياء تحمل
بالمقاربة ، وهناك من يدعوها  "مقاربة التدجين "وهذه األخيرة يصطلح عليها ،  302من زوايا مختلفة  األسري

، وقد فضَّلنا استخدام  أو مقاربة التوليف )من جعلها أليفة( أو ترويض التكنولوجيا أو استئناسها المنزلية ،
" ويتفق مع المعنى الذي وضعه Domesticationه األقرب للترجمة مصطلح " مصطلح " التدجين" كون

 سيلفستون كما سنبيٍ ن ذلك الحقا.
                                                           

ة اسماعيل بن دبيلي ، عن ديناميكية تبني التكنولوجيات المنزلية وإدماجها في الوسط األسري ، مجلة علوم االنسان والمجتمع ، جامعة بسكر  301 
 (.339 -311، ص) 2194، ديسمبر  93، العدد 

 .399بن دبيلي اسماعيل ، مرجع سبق ذكره ، ص 302 
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 األسس المفاهيمية لدراسات التكنولوجيا المنزلية :  1.1
بنيت الدراسات التكنومنزلية على المفاهيم التي وضعها مورلي وزمالؤه ، أهمها : السياق المنزلي   

ة ، وصاغ باحثون آخرون مصطلحات أخرى مع تزايد االهتمام بهذا األسريزلية والديناميكية والتكنولوجيا المن
 المدخل الحديث وانتشار استخدامه في دول عدة . 

 Domestic Contextمفهوم السياق المنزلي  .1.1.1
إن مفهوم السياق المنزلي يسمح باإللمام أكثر بمختلف جوانب الظاهرة ، فالمحيط أو اإلطار 

ستقبل فيه الرسائل اإلعالمية ، خاص أو في حضور أفراد العائلة الذين يفترض أنهم مصقولون بمتطلبات الذي ت
هذا المحيط ذاته ؛ يطرح التساؤل حول الكيفية التي تتحقق بها عملية االتصال في هذا السياق الطبيعي ، 

لوقت تكييفها مع مستلزمات هذه وكيف يتم داخل هذا السياق ذاته إدماج التكنولوجيات المنزلية وفي نفس ا
 303البيئات وتجنيدها لتدعيمها.

رؤية للمنزل تقوم على Venkatesh & Mazumdar (9111ومازومدار ) ويقدم فينكيتش
 نه يتكون من ثالث فضاءات متداخلة وهي :أ

 الفضاء المادي المعماري والفضاء االجتماعي الثقافي والفضاء التكنولوجي كما هو مبين في الشكل
 : 304اآلتي

  
 . ( : رؤية فينيكيتش للمنزل06الشكل رقم ) 

                                                           

 .11، ص  2192 –،دار الورسم للنشر : الجزائر  9ور وسائط االتصال ومستخدموها ، طعلي قسايسية ، جمه 303 
304 Alladi Venkatesh, Sanjoy Mazumbar,  New information technologies in the home :A study 

of uses, impact , and design stratigies,  Proceedings of the 30thAnnual Conference of the 
Environmental Design Research Association, , 1999 : 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.7754&rep=rep1&type=pdf  
(25/08/2017). 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.7754&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.7754&rep=rep1&type=pdf
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فالفضاء المادي المعماري يشير إلى المساحة المكانية الداخلية وكيفية تنظيم األشياء المنزلية 
وتقسيم المساحات الداخلية كمساحة العمل ومساحة الدراسة والمساحات الخارجية كالفناء والحديقة 

 فة الطعام وغرفة النوم وغرفة الجلوس وغيرها .والشرفة وتخصيص الغرف كغر 
والمساحات المنزلية التي يشغلونها ماديا ومعنويا وباألدوار  األسرةويرتبط الفضاء االجتماعي بأفراد 

ة ، وأما الفضاء التكنولوجي فيشير إلى كل الوسائل واألدوات التكنولوجية المتواجدة في األسريوالعالقات 
 ت المنزلية(المنزل )التكنولوجيا

 مفهوم التكنولوجيات المنزلية:.   1.1.1
يشير مورلي إلى أن التكنولوجيا المنزلية تشمل التلفزيون باعتباره أهم الوسائل المنزلية إلى جانب عدد 
آخر من تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والتي تشغل حيزا زمنيا ومكانيا في المنزل كالمسجل والفيديو 

 تف وغيرها .والكومبيوتر والها
هذه التكنولوجيات تعتبر مهمة لذاتها وللممارسات التي تولدها والمعاني التي تثيرها ، وهي ليست 

، ومن هذا التحليل يصل مورلي إلى وضع مفهوما   305فقط ذات قيمة مادية ولكن أيضا لها قيمة رمزية 
 . 306م القواعد والممارسات والعالقات "للتكنولوجيا باعتبارها " نظاما  تقنيا وماديا واجتماعيا وثقافيا يض

األدوات والتقنية المستخدمة داخل )) أما فينيكيتش ومازومدار فيعر ِفان التكنولوجيا المنزلية بأنها : 
المنزل بدءا من أدوات المطبخ إلى التلفزيون والهاتف والحاسوب والسيارة وغيرها ، وينظر للتكنولوجيا 

دوات والسلوك المرتبط باستخدام هذه األدوات ، وعليه فهي وسيلة إلى أنها عبارة عن نظام من األ
لتحقيق غايات عملية وبالتالي ينظر إليها من الناحية النفعية، أي أن المستخدمين يهتمون بالوظائف التي 

 307((معيار األداء الوظيفي  إلىتؤديها األدوات التكنولوجية ويفضلون بعضها على بعض استنادا 
 

 Family Dynamismاميكية العائلية مفهوم الدين .2.1.1
))السمات الناشئة عن التفاعل بين ( الديناميكية العائلية بأنها: 2015تعرف سونيا ليفينقستون )

ة ، والقواعد األسري، يتم التعبير عنها وإدارتها وفق األهداف المشتركة والقيَّم واألساطير األسرةأفراد 

                                                           

Morely , Television audiences and cultural studies , Routledge , London , 1992 , p  David 305

202. 
Florence Mellerend , Davide Morly et la problematique de la reception composite , op cit ,  306

online . 
307 Alladi Venkatesh, Sanjoy Mazumbar, op cit , online. 
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...إلخ ، في إطار محدد للتفسير والفهم المتبادل بين أعضاء واإليقاع الحياتي والصراعات والتوترات
 308. (( األسرة

مجاال نشيطا للممارسات  األسرةيستهدف هذا البعد التحليلي للديناميكية العائلية ؛ جعل   
االجتماعية التي تتأثر في نفس الوقت بالمحيط االجتماعي والثقافي الكلي ؛ وبالخصوصيات الموجودة داخل  

 ( ـــلهم تاريخ خاص وعادات وتقاليد وطقوس وأسرار خاصة  )مع األفراد المكونين لها ـــ التي ، ة كل عائل
 309الخارجية . التأثيراتد درجات تفتحهم أو انغالقهم على تحد ِ 

ة عبر سلسلة مركبة من التفاعالت والممارسات والنشاطات المترابطة األسريتتشكَّل إذن الديناميكية 
لتي تتم في اإلطار المنزلي في ظل قيَّم ومعايير ومحددات أسرية ، تتم عن طريق التفاهم واالتفاق والمستمرة ، وا

أو عن طريق فرض السلطة والتحكم ، أو تكون محلَّ نزاع وصراع ، ، والجانب الذي يهتم به الباحثون في 
تقنية من حيث التأثير والتأثر مجال التكنولوجيا المنزلية هو عالقة هذه التفاعالت والممارسات باألدوات ال

 المتبادل بين مختلف العناصر السابقة  . 
  Domestication theoryنظرية التدجين:   .1

ضمن الدراسات المنبثقة من سوسيولوجيا التكنولوجيا لوصف  اجين  اتجاهدالت هناك من يعتبر نهج
نظر للمستخدم باعتبار أن له دورا حيث ي ،الرفض واالستخدام للتكنولوجيات  أوي وتحليل عمليات التبن ٍ 

مقاربة متعددة التخصصات  من يعدُّه وهناكمهيمنا ومركزيا في تحديد طبيعة ونطاق وظائف التكنولوجيا ، 
أسهم في تشكيلها دراسات علوم التكنولوجيا وعلوم االتصال والدراسات اإلعالمية وباحثو علم االجتماع 

 ي االبتكارات.دراسات نشر وتبن ٍ الحياة اليومية ودراسات االبتكارات و 
 مفهوم التدجين : .1.1

إلى مفهوم ترويض الحيوانات ، وتم استعارة هذا   domesticationيشير مصطلح "التدجين "
المعنى لوصف عملية إحضار المستخدم ألدوات مصنعة ونقلها من المجال العام إلى مجاله الخاص ومحاولة 

  310 .وإدماجها في حياة المستخدمين  ومضموناترويضها  والسيطرة عليها شكال 

                                                           
308 ingstone , The meaning of domestic technologies: a personal construct analysis Sonia Liv 

of familial gender relation, LES research online , 2015 : 
https://pdfs.semanticscholar.org/7349/3b641be93e3548b41f95625dd819dcfef3fb.pdf   (date 

:26/08/2017). 
 
 .911علي قسايسية ، جمهور وسائط االتصال ومستخدموها ، مرجع سبق ذكره ، ص  309 

Young seok lee, Older adults’ user experiences with mobile phones : identification of user  310

clusters and user requirements ,these doctoral  of philosophy , Industrial and Systems 

https://pdfs.semanticscholar.org/7349/3b641be93e3548b41f95625dd819dcfef3fb.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7349/3b641be93e3548b41f95625dd819dcfef3fb.pdf
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 Laurance habib & Tony cornford ( 2112ويري لورنس حبيب وتوني كرنفورد )
من أجل تكييف التكنولوجيا مع حياتها  األسرةقد استعير هذا المصطلح للتعبير عن العملية التي تقوم بها أنه 

عملية  تأديب وترويض وجعل  لوصفلمصطلح ذا اه 9116 سنة وثقافتها ، وقد اقترح سيلفرستون وهادون
لتحويل ما هو " بري " أو  اتخاذهاالشيء يتناسب مع الحياة المنزلية ، وتم نقله لإلشارة إلى محاولة يتم 

ومعنى تدجين التكنولوجيا جعلها تصب في احتياجات ، "بدائي" ليصير عضوا أو ملحقا مقبوال أو"وحشي " 
هو محاولة إزالة أي عناصر غير مالئمة أو مظاهر غير مقبولة  نفالتدجين إذ ومتطلباتها بشكل آمن ، األسرة

 311. األسرةم وثقافة أو ضارة واستبدالها بعناصر مالئمة وإضفاء مظاهر مقبولة تتماشى مع قيَّ 
 Thorsten Quandt & Thilo( 2191بينما ذهب كل من ثورستن كاند وتيلو فن باب )

Ven Pape ( 9196االنثروبولوجية كوبيتوف ) الباحثة ستون منر ن استعاره سيلفإلى أن مصطلح التدجي
Kopytoff  صاحبة الفكرة األساسية للنظر للعناصر المادية أو األشياء الثقافية كما الكائنات الحية وتحليل

معانيها ودورة الحياة لديها ، حيث وصفت في دراساتها كيفية تحول األشياء المادية من كونها سلع ليعاد 
 .312. األسرةتعريفها ثقافيا داخل 

 domesticationلقد عمد عدد من الباحثين في علوم اإلعالم واالتصال في نقلهم لمصطلح 
، واستئناس  313للغة العربية إلى استخدام عدد من المصطلحات كالتوليف ) أي جعل التكنولوجيا أليفة (

  314التكنولوجيا ، وتطويع التكنولوجيا ) أي جعلها مطيعة (
وفي اعتقادي أن هذه المصطلحات ال تؤدي المعنى الذي اختاره سيلفرسون وغيره من الباحثين 
المؤسسين لهذه المقاربة ، لذلك استخدمت مصطلح " التدجين " الذي أراه األنسب واألقرب ألداء المعنى 

 المقصود .

                                                                                                                                                                                   

Engineering  ,faculty of the Virginia Polytechnic  Institute and State University, Blacksburg , 
2007, p 64.  
and gender  Laurance habib , Tony cornford, Computers in the home , domestication 311

information technology a people , vol15 ,N˚2 2002 ,p (159 - 174). 
Thorsten Quandt , Thilo Ven Pape , Living in the mediatope : A multimethod study on  312

the evolution of media technologies in the domestic environment , the information society 
,vol 26, September 2010, p (330-345). 

 استخدم الباحث إسماعيل بن دبيلي مصطلح " التوليف" من األلفة لكنه اشتقاق غير صحيح لغة ) إسماعيل بن دبيلي، مرجع سبق ذكره(  313
بي استخدمت الباحثة إنجي كاظم مصطفى فهيم مصطلح " التطويع " وحسب رأيي فإنه ال يعكس مدلول المصطلح األجن 314

domestication  إنجي مصطفى فهيم ، تقييم خبرات المستخدمين من كبار السن لتكنولوجيا االتصال ، أطروحة دكتوراه في اإلعالم ، قسم (
 (.2196العالقات العامة واإلعالن ، جامعة القاهرة ، 
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َيْدُجُن ُدُجونا  أقام به وألفه  التدجين في اللغة العربية من الفعل َدَجَن ، يقال : َدَجَن بالمكانكلمة 
وَدَجَن في بيته إذا لزمه ؛ وبها سميت دواجن البيوت وهي ما ألف البيت من الشاه وغيرها، والُمَداَجَنة حسن 
المخالطة ؛ َدُجَنت الناقة والشاة َتْدُجُن ُدُجونا  وهي َداِجن لزمتا البيوت وجمعها دواجن وقد تقع على غير 

 .315لف البيوت من الطير وغيرهاالشاه من كل ما يأ
 .domesticationولذلك فكلمة التدجين لها داللة مشابهة لداللة كلمة 

 دراسات التدجين : النشأة ، النماذج:  .1.1
فإن عملية التدجين تتم  هحسبو  ،أول النماذج التي قدمها الباحثون في التدجين نموذج سيلفرستون   

 :316عبر أربعة مراحل هي 
هي عملية حيازة وملكية الوسيلة  :   appropriation:الحيازة أو التملك ى األولالمرحلة  -

التكنولوجية  وبهذا تنتقل األدوات واألجهزة من عالم السلع إلى ملكية المستهلك ، وتندرج ضمن هذه 
 المرحلة كل المعامالت التي تتم والمعاني المتبادلة بين المستخدمين والمنتجين .

حيث في هذه المرحلة يضفي  :   objectionيئ أو التموضع المرحلة الثانية :التش -
المستخدمين القيم المعرفية والجمالية على التكنولوجيا وبالتالي يتم إعطاء معاني ومكانة للتكنولوجيا 

 في حياة المستخدمين ووضعها في السياق المعيشي.
حيث أن المستخدم   :  incorporationالمرحلة الثالثة : التأسيس والتضمين أو اإلدماج  -

يختار التكنولوجيا التي تتوفر على مزايا وخصائص معينة وفق ما يريده وما ينسجم مع تطلعاته وما 
يتحقق هدفه من اقتنائها ، وبالتالي فإن عملية التأسيس واإلدماج النهائي للتكنولوجيا تتوقف على مدى 

 انسجامها مع ما يبحث عنه المستخدم 
حيث يعمل  :conversion process أو التكييف لية التحويلالمرحلة الرابعة : عم -

المستخدم على توظيف التكنولوجيا المقتناة بطرق ابتكاريه وجديدة لم تدرج في اعتبار المصممين 
والمخترعين لها أو نوايا المسوقين لها ، وأيضا قد تتحول بعض الوظائف أو تتغير أو تختفي . ومثال 

وبا إلغراض تعليمية لكنه مع مرور الوقت يتحول إلى أداة للعب ذلك قد يجلب المستخدم حاس
 والتسلية . 

ثالث عوامل أساسية تتحكم في عملية التدجين وهي  Quandt & Papeكاند وباب   دحدَّ و   
 : 317كما يوضحه الشكل اآلتي  الوسيلة اإلعالمية: خصائص المستخدم والخصائص المنزلية وخصائص 

                                                           

 .949، ص  93ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد  315 
66.-Young seok lee , op cit , pp 65 316 

Thorsten Quandt , Thilo Ven Pape, cit op , p333. 317 
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 ذج كاند وباب لعملية التدجين( : نمو 19الشكل رقم )

فخصائص المستخدم تتمثَّل في الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والشخصية وغيرها 
، والخصائص المنزلية تشمل تخطيط المساحات الداخلية وحجم التأثيث وأنواع األجهزة والوسائل وغير ذلك 

 جمها ومواصفاتها ومكوناتها ... إلخ.، أما  خصائص الوسيلة اإلعالمية من حيث نوعها وح
مع التكنولوجيات المنزلية في الفضاءات الثالثة  األسرةويقدم فينيكيتش نموذجا آخر لكيفية تفاعل 

 318سابقا، كما هو مبيَّن في الشكل اآلتي : االتي بيَّناه

                                                           
318 Alladi Venkatesh, Computers and other interactive technologies for the home , 

Communication of the ACM , December 1996, vol 39, n° 12, p (47-54). 
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 المنزليةة مع التكنولوجيات األسريتفاعل الديناميكية نموذج فينيكيتش ل( : 11الشكل رقم )

يحوي الفضاء المعماري المادي الفضائين االجتماعي والتكنولوجي ، اللذان يتفاعالن مع بعضهما 
 البعض وفق مكونات وخصائص كل منهما .

 : 319 عناصريتكون الفضاء االجتماعي من ثالث  
ية المتبنون والمستخدمون للتكنولوجيات المنزلية ويتم تنظيم العضو  : األسرةأفراد أو أعضاء  -أ

 إناث( .-األبناء( والجنس )ذكور-ة على أساس األجيال )اآلباءاألسري
يشغلون حيزا ماديا واجتماعيا  األسرة: يشير مصطلح البيئة إلى أن أفراد  البيئات الفرعية -ب

-الصيانة المنزلية والتنظيم المالي –معينا مما يجعل المنزل مسرحا متعدد الوظائف والمهام )بيئة التغذية
 ة ...(األسريالرفاهية والتنمية -واالجتماعي األسريالتواصل 

يقوم األفراد بمجموعة متنوعة من األنشطة داخل كل بيئة فرعية حسب  األنشطة المنزلية : -ت
والظروف ويختلف دور كل فرد ومدى مشاركته في هذه النشاطات حسب وضعه داخل  األسرةاحتياجات 

وأنشطة  األسريل الوجبات وتنظيم المنزل واالتصال والترفيه و ا، وتوجد نشاطات داخلية كالطبخ وتن األسرة
  .خارجية كالتسوق والسفر والتنزه وغيرها من أنشطة الحياة اليومية

                                                           
319 .Alladi Venkatesh, Sanjoy Mazumbar, op cit , online 
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ويرتبط الفضاء التكنولوجي بالبيئات الفرعية لألسرة حسب موقعها في الفضاء االجتماعي ويرتبط 
ات على البيئات الفرعية وقد تتنافس أو تتكامل في نفس أيضا بمجموعة األنشطة المنزلية وقد تتوزع التكنولوجي

للعمل  –) لتعلم األطفال   البيئة أو عبر البيئات الفرعية المتعددة مثال الحواسيب  قد تنتمي إلى أكثر من بيئة 
 .للترفيه ( وبالمثل الهواتف وغيرها  –

رافية لألسرة وخلفياتها ويشير فينيتش إلى أن الفضاءات الثالث تختلف حسب الخصائص الديموغ 
 الثقافية ونمط الحياة وتفضيالت األفراد وغيرها .

كما يشير أيضا إلى أن بتطبيق هذا النموذج على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال نجد أن 
ر من الديكور فقد يحتاج وضعها التكنولوجيا كالحواسيب تؤثر على الفضاء المادي للمنزل حيث قد تغي ٍ 

ران والمنافذ الكهربائية ، كما أنها تستخدم أساسا للعمل أو الدراسة لذلك تؤثر على تصميم بالقرب من الجد
المساحات الداخلية للمنزل كما أنها تحتاج إلى نوعية خاصة من األثاث قد تؤدي إلى إعادة تصميم منافذ  

على الحياة االجتماعية كهربائية جديدة أو خلق مساحات إضافية أو تغيير تخصيص الغرف أو ترتيبها . وتؤثر 
ر العالقات بين ر طريقة قضاء الوقت داخل المنزل وتؤدي إلى خلق أنشطة جديدة كما تغي ٍ والثقافية حيث تغي ٍ 

مثال  ، واألفراد اآلخرين كاألصدقاء واألقارب ، وقد تمنح بعض األفراد امتيازات أو أدوار جديدة األسرةأفرد 
وبالتالي قد يفقد أفرادا آخرين سلطتهم أو  األسرةياز ودور تعليم باقي أفراد األكثر مهارة في االستخدام له امت

 تنقص من أدوارهم .
وبالمثل تؤثر الخصائص المادية للمنزل والخصائص الثقافية أو االجتماعية لإلفراد ، فقد يتم التعديل 

ج مما يجعله مختلفا تماما عن والتغيير في شكل الكمبيوتر مثال إزالة بعض األجزاء أو التطبيقات أو البرام
في عرض التكنولوجيا  األسرةاألصل أو إضافة بعض األشياء كاإلكسسوارات للتزيين ، وهذا يعكس طريقة 

والمعاني التي تكتسبها ، ودراسة هذا الجانب يفيد مصممي التكنولوجيات ويقدم لهم أفكار حول شكل 
 .320الوسائط واالبتكارات المستقبلية 

 
 التدجين والنتقادات الموجهة له :مزايا نهج   .2.1

لي أن نهج التدجين يوفر المعلومات السياقية حول األسر واألفراد ، كما انه يتيح للباحثين سيرى لي
فهم أسباب استخدام األفراد للتكنولوجيات وكيفية استخدامها وذلك اعتمادا على أقوال المبحوثين وأفعالهم 

                                                           

Alladi Venkatesh, Sanjoy Mazumbar, op cit , online.  320 
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حثين من صياغة فهم أوسع قد يتجاوز االهتمام بقضايا التكنولوجيا إلى ن الباالمالحظة مباشرة ، كما يمك ٍ 
 321ربطها بجوانب أخرى في حياة الناس.

من خاللها  ىمة ساعدت على فهم الطرق التي يتبنرغم ما يقدمه مدخل التدجين من نتائج قي ٍ و 
أن  ني والقيم والدالالت إالَّ األفراد التكنولوجيات ويدمجونها في حياتهم اليومية ويحيطونها بمجموعة  المعا

 هناك من انتقده .
من بين االنتقادات أن اعتماده على األساليب االثنوغرافية واالكتفاء بالدراسات الوصفية يجعل 

 جال األعمال االستفادة منها وتوظيفها .ر نتائجه محدودة التأثير ، حيث يصعب على صانعي السياسات و 
تدجين لكون دراستها ونتائجها محدودة زمنيا ذلك أن  من ناحية أخرى انتقدت مقاربة ال

 التكنولوجيا تتغير باستمرار وبذلك  فان افتراضات دراسات التدجين ونتائجها تتغير أيضا .
استغراقه كثير من الوقت ، وهذا ما جعل عدد الدراسات المطبقة له كذلك سلبيات هذا النهج   ومن

الموسعة وإذا كان الباحث يريد جمع تفاصيل كثيرة فيتطلب منه  نه يعتمد على المقابالتأمعدودة ، حيث 
 ذلك إجراء أكثر من مقابلة مع نفس األفراد ثم بعد ذلك يستغرق وقتا آخر في عملية التحليل واالستنتاج .

أن دراسات التدجين قد أهملت التركيز على أثر المتغير الثقافي؛ حيث أشار إلى  إلىلي سلي ويشير
زم من طرف الباحثين ، فالعديد من الدراسات األوروبية لم تشر إلى ب لم يحض باالهتمام الالَّ أن هذا الجان

خصوصيات البلدان ، فعلى سبيل المثال : لم تشر الدراسات البريطانية إلى خصائص السياق البريطاني وكيف 
حيث الظروف  –روبا يمكن أن يختلف عن السياق األلماني ، وحتى دراسات التدجين التي أنجزت خارج أو 

لم تركز على هذا التغير الثقافي على  –تختلف أكثر ويمكن أن تكون متناقضة مع ما هو موجود في أوروبا 
 322 .عملية التدجين

فيرى أن على الباحثين توسيع دراسات التدجين، كما   Mcdodald( 2192أما ماكدوداد )
سعي األفراد واألسر إدماج التكنولوجيا في الحياة اليومية ينبغي تعديل هذا المنظور ، فبدل التركيز على كيفية 

وجعلها متناسية مع القيَّم والمعايير االجتماعية والثقافية ؛ يجب التطرق أيضا إلى دراسة التغيرات التي تحدث 
توافقون على األفراد واألسر ، وطريقة تأثرهم بهذه التكنولوجيا مما يجعلهم يغيٍ رون من قيَّمهم وعاداتهم حتى ي

معها ، كذلك ينبٍ ه ماكدوداد على أن جل دراسات التدجين انطلقت من فكرة قبول التكنولوجيا والقيام بعملية 

                                                           
321 Leslie Haddon , Domestication analysis, objects of study , and the centrality of technologies 

in everyday life , op cit ,  p314 . 
e centrality of technologies Leslie Haddon , Domestication analysis, objects of study , and th 322

in everyday life , op cit ; p 315. 
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إدماجها واستيعابها ، ولكنها أغفلت حالة تعارض هذه التكنولوجيا مع البيئة المنزلية أو قيَّم ومعايير األفراد ،  
 323كيف يتم التعامل معها في مثل هذه الحالة ؟.

 منظور الستئساد :  .2
 شرح المصطلح : .1.2

لوصف حالة طغيان المنتجات التكنولوجية شكال في هذه الدراسة نستخدم  مصطلح " االستئساد " 
 ة  . األسريومضمونا على الحياة 

وقد اختارت الباحثة هذا المصطلح النسجام معناه مع المعنى المضاد لمفهوم التدجين ، فبدل أن تروض 
تصبح أليفة وطائعة لألفراد ، تتقوَّى وتستأسد عليهم ، وهو مصطلح مشتق من األسد الحيوان التكنولوجيا و 

 المعروف بقوته والملقب بملك الغابة .

إذا كان منظور التدجين قد أعطى للفرد المالك للتكنولوجيا والمستخدم لها الدور المركزي والقيادي في إدارة 
افتراضاته على قوة األفراد  وقدرتهم على التحكم في األدوات التكنولوجية  عالقته باألدوات التكنولوجية ، و بنى

، فإن منظور االستئساد يركز على الطرف  األسرةالجديدة ونجاحهم في إدماجها وتكييفها مع معايير وقيم 
لوجيات الثاني وهو المنتج التكنولوجي في حال إخفاق عملية التدجين وبروز عملية مضادة  إذ تستحوذ التكنو 

 ة .األسريعلى الحياة 

 صور الستئساد :  .1.2

 لإلستئساد صورتان هما :

 الستئساد المكاني :   .1.1.2

أن مفهوم  Alladi Venkatesh and others( 2119وآخرون ) ويرى أالدي فينكيتش
أدت  ر بفعل دخول التكنولوجيات إليه لذلك علينا النظر في إعادة صياغة المفهوم التقليدي ، فقدالمنزل تغيَّ 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كاالنترنت واالتصاالت المتنقلة إلى كسر الحدود التقليدية بين المنزل  
 كفضاء خاص والمجتمع كفضاء عام ومظاهر ذلك نلمسها في : 

                                                           
323 : domesticating the internet in a South western  Mcdodald , Affecting relation Tom 

Chinese town , information , communication & society , vol 18, N˚1,2015, Routledge. 
France, p(17-31).  



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

زوال الحواجز بين العمل الخارجي والحياة المنزلية ، حيث أصبح الناس قادرون على مباشرة أعمالهم  -
 وكذلك تنفيذ مختلف النشاطات المنزلية والشخصية من مكان العمل .من المنزل 

انعدام الحدود بين المنزل واألنشطة التجارية فقد أصبح األفراد بإمكانهم التسوق والمتاجرة من داخل  -
 منازلهم عن طريق المعامالت االلكترونية .

ابتا بل أصبح باإلمكان الوصول إليه من ث فضاءإلغاء المعاني المكانية الثابتة للمنزل ، فلم يعد المنزل  -
ر حيث أضحت الصفحات الشخصية على االنترنت والعناوين االلكترونية بمثابة منازل آخأي مكان 

من أي  وأنظمتهافتراضية كما أن المنازل الذكية تتيح التفاعل بين األفراد ومختلف مكونات المنزل 
 . 324مكان 

للمنزل واألدوار التي كان يؤديها ؛ فقد أصبحت التجهيزات التكنولوجية  باإلضافة إلى تغير المفهوم التقليدي
تحتل مساحات كبيرة في المنزل و انتشر وجودها في كل الغرف والزوايا ، سواء احتالال حقيقيا أو مجازيا  

تها كحال التكنولوجيات المحمولة والصغيرة ،  ، هذا الغزو التكنولوجي  غير من تصميمات المنازل وديكورا
في البلدان العربية واإلسالمية ، وغير أيضا نظرتنا لألشياء المادية األخرى داخل المنزل ، فالتكنولوجيا الحديثة 

الكثير من  ءتتناسب مع أثاث وتجهيزات  عصرية ، لذلك فإننا نالحظ أن إقبال األسر العربية على اقتنا
التقليدية والتي لها بعدا حضاريا ودالالت ثقافية األجهزة التكنولوجية يؤدي إلى التخلي عن بعض األدوات 

 واجتماعية.  

 ( األسريالستئساد الزمني :  )الستحواذ  على الوقت  .1.1.2

يستغرقون الكثير من الوقت أمام شاشات التلفزيون أو في  األسرةأشارت العديد من األبحاث إلى أن أفراد 
 األسريجية ، مما أدى إلى تقليص الوقت استخدام الحاسوب والهاتف وغيرة من الوسائط التكنولو 

واالجتماعي والذي من المفترض أن يقضيه األفراد مع بعضهم البعض ،  لتمتين العالقات والروابط ، كما 
استحوذت الوسائل التكنولوجية على وقت الترفيه المنزلي ، كاأللعاب المنزلية وممارسة الهوايات واالجتماع في 

 السهرات للتسلية والسمر 

ة ، حيث األسريمن المالحظ أيضا أن التكنولوجيا قلصت من الوقت المخصص لألعمال المنزلية والنشاطات 
أصبحت بعض األعمال والنشاطات تتم عبر الوسائل التكنولوجية ، وفي أحيان كثيرة نجد التكنولوجيا المتنقلة  

 مالهم ونشاطاتهم داخل وخارج المنزل . كالهواتف النقالة واأللواح االلكترونية حاضرة مع األفراد في كل أع
                                                           

ladi Venkatesh and others; The home of the future : on ethnographic study of new Al 324

information technologies in the home, 2001 :  
www.acrwebsite.org/volumes/8443/volumes/v28/NQ-28 (date: 24/04/2017). 

http://www.acrwebsite.org/volumes/8443/volumes/v28/NQ-28
http://www.acrwebsite.org/volumes/8443/volumes/v28/NQ-28
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 مراحل الستئساد :  .2.2
وهي المرحلة نفسها التي ذكرناها في عملية التدجين ، حيث  والستضافة : ى :الحيازة األولالمرحلة  -

، وبعد  األسرةأنه في هذه المرحلة ينتقل المنتج التكنولوجي من السوق إلى المنزل ويصبح ملكا ألفراد 
جيا للمنزل يتم استضافتها ومعاملتها بحذر واهتمام شديدين كونها جديدة وحديثة دخول التكنولو 

 ومميزة عن باقي المقتنيات المنزلية األخرى .
يبدأ األفراد في استخدام الوسيلة التكنولوجية واكتشاف مزاياها وطريفة  الكتشاف :المرحلة الثانية : -

ه المرحلة تزداد درجة االهتمام ويمكن أن يصاب توظيفها والمهام التي يمكن أن تؤديها ، وفي هذ
 األفراد باالنبهار واإلعجاب الشديدين بهذه التكنولوجيا إذا فاقت مزاياها توقعاتهم .

يتخلى المستخدم تدريجيا عن أنماطه ووسائله التقليدية  :  التعويض أو الستبدالالمرحلة الثالثة :  -
ه يقبل على اقتناء المزيد من التكنولوجيات ، ونظرا لتعدد ويوكلها للتكنولوجيا الجديدة ، مما يجعل

تطبيقاتها وأدواتها ،  فإنها تسيطر على الكثير من المهام والوظائف مما يجعل المستخدم ال يمكنه 
 االستغناء عنها . 

 تستحوذ الوسائل  التكنولوجيات على المساحات المنزلية )االستئساد الستحواذ : المرحلة الرابعة : 
المكاني( ، كما أنها تشغل معظم أوقات األفراد في استخدامها ألداء وظائف عدة ) االستئساد الزمني ( ، مما 

ة واالجتماعية ، وبدل أن يتحكم األفراد في الوسائل ويوظفونها فيما يخدمهم ؛ األسرييؤثر على حياتهم 
 التكنولوجيا . يعملون على تغيير عاداتهم وأنماط حياتهم حتى تتالءم مع متطلبات

 بين التدجين والستئساد : .4

سنحاول المقارنة بين عمليتي التدجين واالستئساد ، وذلك بتحديد العوامل المؤدية لحدوث كل منهما 
 الناجمة عنهما ، كما هو مبين في الجدول اآلتي : ثاروالنتائج اآل

مل
عوا

ال
 

 التدجين الستئساد
 ة علمية ووعي معلوماتي كبيرثقاف ضعف الثقافة والوعي المعلوماتي 
االعتدال في االستهالك  اإلفراط في االستهالك التكنولوجي

 التكنولوجي
 وجود رقابة وتنظيم أسري جيد األسريضعف الرقابة والتنظيم 

االهتمام البالغ بمظاهر التحضر 
 والرفاهية دون الجوهر

االهتمام المعتدل بمظاهر التحضر 
 رهمع االهتمام أيصا بجوه
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 أبيااليج الجانب ورؤية االنبهار
 للتكنولوجيا فقط

ات وسلبيات أبيمعرفة إيج
 التكنولوجيا

ائج
النت

 

على الوسائل التكنولوجية )  اإلدمان
 -الهاتف –االنترنت  –التلفزيون 

) 

االستخدام العقالني للوسائل 
 التكنولوجية

طغيان التكنولوجيا على باقي 
 المكونات المنزلية األخرى

انسجام التكنولوجيا مع المكونات 
 األخرى وتحقيق التكامل بينها

 األسرةالحفاظ على معايير وقيم   األسرةتغير قيم ومعايير 
: الفردي  األسري األمنتهديد 

والجماعي  والفكري والنفسي 
واألخالقي والعقائدي والثقافي ... 

 إلخ

من التفكك  األسرةحماية 
 ارهاوالحفاظ على أمنها واستقر 

 

 التكنومنزلي :  األمنتصور مقترح لتعزيز  .5

اهتمت جل الدراسات العربية المنجزة حول استخدام الوسائط التكنولوجية في األسر العربية بتتبع التأثيرات 
ة ، وبعضها ركز على رصد عادات وأنماط االستخدام ، األسريللتكنولوجيا على العالقات  ةة والسلبيأبيااليج

ناك إهمال شبه كامل لدراسة كيفية دخول المنتجات التكنولوجية للبيئة المنزلية وطرق تفاعل والمالحظ أن ه
أدى إلى قصور في هذه  -حسب رأيي –، هذا اإلهمال  األسرياألفراد معها وكيفية إدماجها ضمن الروتين 

يا على األسر العربية الدراسات وعجزها عن معالجة اإلشكاالت واالنعكاسات االجتماعية والثقافية للتكنولوج
 واإلسالمية .  

 وسنقدم فيما يلي تصور مقترح لكيفية قياس درجة  التدجين و االستئساد في األسر العربية :  
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 الخاتمة : 

فكرة  هل األدوات التكنولوجية مجرد وسائل مادية ال دالالت لها وال معاني ؟ إننا في دراستنا هذه ننطلق من
أن األدوات التكنولوجية رغم أنها وسائل مادية إال أنها تحمل دالالت ومعاني وتتفاعل مع البيئة المنزلية فتؤثر وتتأثر ،  

جانب من هذا المعنى ، فالوسائل الحديثة في حد ذاتها وبمعزل  " الوسيلة هي الرسالة "وفي مقولة ماكلوهان الشهيرة 
 غزى وهي رمز من رموز التفوق الحضاري الغربي .عن مضامينها ؛ تحمل  رسالة وم

لقد حاولنا في هذا العرض مناقشة بعض األطروحات العلمية حول عمليتي التدجين واالستئساد التكنولوجي ، 
وذلك بغية الوصول إلى تصور نظري عما يحدث داخل البيوت عند ولوج المنتجات التكنولوجية إليها وكيف يتصرف 

، ونوجه من هذا المنبر العلمي دعوة للباحثين العرب إلى مزيد االهتمام بدراسات التكنولوجيا المنزلية  األفراد حيال ذلك 
وعمليتي التدجين واالستئساد في البلدان العربية للمساهمة في تعميق الفهم لعالقة اإلنسان العربي بالتكنولوجيا ومن ثمة 

 .اجتماعية وثقافية آثارمن إشكاالت و المساهمة في معالجة هذه العالقة وما يترتب عنها 

 المؤثرة العوامل

الثقافة العلمية 

 والوعي التكنولوجي

 

التنظيم األسري 

 جول التكنولوجيات

 

 ثقافة االستهالك

 

االتجاھات 

والمواقف من 

 التكنولوجيا

 

 ى   ف تؤثر    

 ئساداالست

 األمنتهديد 

 األسري

 التدجين

الحفاظ على 

 أمن األسرة

 

 أفراد األسرة 

 –) عددھم 

 خصائصهم(

 العالقات األسرية

 النشاطات األسرية

 المعايير والقيم 

 

 البيئة المنزلية 

 خصائص المنزل

 –) التصميم 

 الغرف ( –المساحات 

األثاث والتجهيزات 

 المنزلية

 

حجم االقتناء 

 التكنولوجي

 

نوعية 

التكنولوجيا 

 المقتناة

 

 

 تتفاعل مع

تفاعل 

 سلبي

تفاعل 

 ايجابي
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 لدى طلبة المرحلة المتوسطة األسريب وعالقته بالتفكك الغياب النفسي لأل

 ميرة مزهر حميدأ.م.د أ الله          حالم مهدي عبدأأ.م .د 
 العراق/  معهد الفنون الجميلة للبنات الصباحي -مديرية تربية ديالى 

 ملخص:

لدى طلبة  األسريعلى العالقة بين الغياب النفسي لالب وعالقته بالتفكك  هدفت الدراسة الى التعرف
( طالب وطالبة من طلبة المرحلة المتوسطة في مدينة 100المرحلة المتوسطة، وتكونت عينة البحث من)

بعقوبة / محافظة ديالى ، ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثتان ببناء مقياس الغياب النفسي لالب ومقياس 
وتم استخراج الخصائص السيكومترية للمقياسين ، واستخدمت الباحثتان االختبار التائي  األسريلتفكك ا

ومعامل ارتباط بيرسون الستخراج النتائج ، وتوصلت الباحثتان الى ان افراد العينة لديهم غياب نفسي لالب ، 
)الجنس( ،كما وجد ان هناك وانه التوجد فروق ذات داللة حسب في مستوى الغياب النفسي حسب متغير 

حسب  األسريتفكك اسري لدى افراد عينة البحث ، وتوجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى التفكك 
لدى  األسريمتغير) الجنس( لصالح االناث ،وان هناك عالقة ارتباطية بين الغياب النفسي لالب والتفكك 

 طلبة المرحلة المتوسطة .

 . األسريالتفكك  –اب النفسي لالب الكلمات المفتاحية : الغي

 مشكلة البحث :

تفاعل االبناء في  آثاريتاثر االبناء في نموهم النفسي واالحتماعيباالباء الذين يعيشون في كنفهم ، وتبدو 
سلوكهم وفي استجاباتهم للمواقف الحياتية المختلفة وفي النشاط العقلي واالنفعالي ، وفي بناء الشحصية 

 (. 52:  5000دارج العمر المختلفة ) منصور والشربيني ، النامية عبر م

وان حرمان االبناء من االب بشكل كلي كالوفاة يعد من االسباب الخارجة عن االرادة والسيطرة ولكن الغياب 
الجزئي بسبب السفر او االنشغال المتواصل بالعمل يعد مشكلة حقيقية ينبغي مواجهتها بعد ان تزايدت 

) ميسون وطاهري ،  األسرةاء للعمل في مناطق بعيدة ، مما تسبب في حاالت انفصال عن بسبب سفر االب
5041 :4.) 
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واخرين ، ان االفراد الذين لم يحصلوا على عطف اسري كاف كانوا اقل  Mussenوقد اكدت دراسة ميوسن
 4885) عقل ،  امنا واقل يقة بالنفس واكثر قلقا واقل توافقا من اولئك الذين يحصلون على عطف اسري

:18 .) 

ويمثل االب السلوك النموذجي ، ويخلق غيابه فجوة التستطيع االم ملئها ، وبغيابه يصبح هنالك مربي واحد ، 
وتختفي سلطته في السيطرة والتحكم في سلوك االبناء وتالفي الصفات السلبية مثل العناد ومرافقة السيئين من 

والطمانينة وفقدان الدفء والعطف من األمنادي والقلق وعدم الشعور باالصحاب وتعاطي السجائر والتبول الالر 
 (. 51:  5000قبل االب ) السيد ، 

نتيجة غياب االباء وسعيهم وراء الكسب المادي دون االهتمام باالبناء ، والخالفات  األسريان غياب التوجه 
االبناء الى تعاطي المخدرات ) ابوحميد  قد يودي ب األسرةة بين الوالدين ، وغياب القدوة الحسنة في األسري

5005  :86 .) 

التي تعيش حالة الال استقرار تنعكس على حياة ابناءها وتعتبر عامال في تدني التحصيل الدراسي  األسرةان 
كونها البيئة األسرة، فالتحصيل الدراسي يتاثر بعوامل اجتماعية كالتفكك واالنهيار الذي يلحق ب يهملد

ى التي يتفاعل فيها الفرد ، ويدفع هذا التفكك الى عدم االستقرار في دروسهم ، واالضطراب ألولااالجتماعية 
 (. 456: 5002في سلوكهم ، والى تاخرهم الدراسي ) العمر ، 

وفي ظل غياب  األمنوترى الباحثتان ان الظروف التي يعيشها البلد من مشاكل اقتصادية وسياسية وفقدان 
الذين  المراهقيناالب قد يترب عليه مشكالت نفسية وسلوكية واجتماعية ، وتعد رعاية  االب المتكرر وفقدان

ال  المراهقين، وذلك الن هؤالء  هميةحرموا ألي سبب من االسباب من رعاية االب من المجاالت البالغة األ
، ويكونوا عرضة يستطيعون بمفردهم في ظل فقدان االب اشباع احتياجاتهم ، مما يجعلهم يتعرضون للحرمان 

 لالنحراف مما يودي الى ضياعهم ، ويشكلوا خطرا على مجتمعهم

من خالل االجابة  األسريوتأتي هذه الدراسة في محاولة الستقصاء مستوى غياب االب النفسي والتفكك 
لدى طلبة المرحلة  األسريعن التساؤل التالي) ما طبيعة العالقة بين غياب االب النفسي والتفكك 

 ؟(سطةالمتو 

 البحث : أهمية         



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
313 

مسؤولية كبيرة اتجاه ابنائها ، ففيها يكتسب مقومات نموه العقلي والجسمي والصحي ، ويشبع  األسرةتتحمل  
الحاجات النفسية التي يجب ان تشبع في السنوات المبكرة من حياة الفرد ،   هاحاجاته االساسية ، ومن اهم

 (.4898:585،  نته المستقبلية) زهراكما ان اثره يستمر مع الفرد في حيا

ق ويودي بالضرورة الى اهماله وعدم اشباع حاجاته الضرورية ، وبالتالي يوثر المرأةوغياب االب ينعكس على 
النفسي ويصاب  األمنق بفقدان المرأةعلى الدافع واالنجاز لديه ، كما ان فقدان االب يودي الى شعور 

 (. 11:  4889ستشعاره بفقد عنصر االمان والتشجيع  ) زهران ، بالتوتر والقلق الدائمين نتيجة ال

ق اكثر استجابة للضغوط التي يتعرض لها من اقرانه ، المرأةولغياب االب تاثيرات سلبية اليمكن تجاهلها ، ف
ق التدخين او المخدرات او يتعرض النحراف سلوكي او فكري وال شك ان غياب الرعاية المرأةفقد يتعاطى 

ة او التهاون فيها يزيد من وقوع االبناء في مثل هذه االخطاء ، كما ان غياب الحضور االبوي يجعل ياألسر 
الذي ينمي فيه الفرد  األولة هي المسرح األسريونظرا الن البيئة لدى اقرانهم ، األمناالبناء ينشدون المحبة و 

ت ، فان التشجيع الذي يتلقاه االبناء من قدراته من خالل اللعب ومشاركة االصدقاء في اللهو واكتساب الخبرا
االباء يترك اثرا كبيرا في نمو قدراتهم ويزيد من معدل ذكائهم ، ويطور قدراتهم ، وبغياب االب فان االبن يفتقد 

 (. 12: 4895لعامل كبير من عوامل التشجيع ) رمضان ، 

ه او بتوفير الحاجات الضرورية له ، بل واالبوة الناجحة ال تقاس بعدد الساعات التي يقضيها االب مع ابناء
بمقدار ما يمنحه االب البنه من حب ومدى عنايته ، وطبيعة عالقته بهذا االبن والتي تتسم بالمودة والمحبة 
دون التركيز على اشباع الحاجات البيولوجية لالبن ، فاالتصال النفسي الدائم بين االبن واالب امر ذروري وهام 

 (. 52:  4896صال يسعر الطفل بمدى اهتمام االب به وعنايته ) عبد الرحمن ، اد ان عن طرق االت

عالقة غياب االب بالخصائص االخالقية ، فالذكور  ( Pereza-Brena , et ,al ,2012)وتوكد دراسة
 Pereza-Brena , et)غائبي االب كانوا اكثر شعورا بالذنب واكثر عدوانية من الذكور حاضري االب

,al ,2012 )   كما اشارت دراسة ،Nakadi&Mukallid,2000) )وجود عالقة بين الحرمان من ل
دراسة )حسيب وتوصلت (، Nakadi&Mukallid,2000:67احد الوالدين ومفهوم الذات )

(الى وجود فروق بين االبناء المحرومين من الوالدين عن غيرهم في النمو اللفظي نظرا للتاثر الذي  4880،
 (. 65:  4880 ،على قدراتهم العقلية ) حسيب  يقع جراء الحرمان

غائبي االب اكثر استجابة لضغوط االقران واداء السلوك المضاد للمجتمع ، وان الباحثين يرون انه  المراهقينان 
الحضور المادي اال انه اليغني عن الحضور النفسي واضطالع االب بدوره الرمزي اتجاه ابنائه  أهميةبالرغم من 
لحاضر نفسيا لدى ابنائه يشعرهم بوجوده كل لحظة يحتاجون فيها اليه ، وكثير من االبناء يشعرون ، فاالب ا
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بفقدان االب بالرغم من وجوده بينهم ، ذلك االب الحاضر بالجسد وربما المال ، والغائب بروحه وعطفه 
 (. 12: 5004وصداقته ) ابراهيم ، 

ية ابنائهم وتساهم في تشكيل شخصياتهم بصفة عامة ، ونظرا ى التي تنمي شخصاألولهي النواة  األسرةوتعد 
لما نلمسه في الوقت الحاضر من مشاكل اسرية عدة ، وما انتابها من فقدان للتواصل وغياب العالقات 

في كثير من الدول العربية انه تعرض الى شقوق وتصدعات خلقتها اسباب   األسريالحميمية ، نجد ان البنيان 
واالنهيار في بعض االسر والتي ادت الى تفاقم  األسريورها الى مظاهر من التفكك كثيرة ، ادت بد

بسبب عدة عوامل كالموت ،  األسرة(.ويظهر تفكك  11:  4881ة ) عبد الواحد ، األسريالمشكالت 
لعناية الطالق ، االنفصال والفقر المزمن ، وانقطاع االباء عن اسرهم بسبب انشغالهم بأعمالهم وعدم اعطائهم ا

الكافية ألبنائهم ، او بسبب كون االباء يتصفون بأعمال الرذيلة واالجرام ، وقلة خبرة االباء في تربية ابنائهم ) 
للطفل وعدم عنايته به يوثر على سلوك االبناء  فقد يتصف  األسرة(.كما ان اهمال  12:  5004الشناق ، 

ما انه يوثر سلبا على التحصيل االكاديمي لألبناء ويجد بالسلوك الهجومي او العدائي على من يتعامل معه ، ك
صعوبة في التعلم وصعوبة في بناء العالقات االجتماعية ، فيصبح معزوال كما يواجه صعوبة في التعبير بنجاح 

 .  ( Barbara &  Rebecca , 2001 : 76)امام االخرين 

انينة ويجعله مستقرا نفسيا النه وجد نفسه في جو ان مجرد شعور الفرد بانتمائه الى اسرته يبعث في نفسه الطم
كلما ازدادت ثقته بنفسه   األسرةكله امان ، وكلما اخذ االبن داخل اسرته الرعاية واالهتمام  مع باقي افراد 

وبمن حوله ، وهذا يجعله فردا ذا قيمة اجتماعية النه وبكل بساطة اكتسب من اسرته ماجعله يتجه بسلوكياته 
 األسرةا خال من كل عقد نفسية مدمرة لحياته بكاملها الن فقدان العطف والرعاية النفسية داخل اتجاها سليم

 (. 66:  5001يجعل منه كائنا اجتماعيا منحرفا ) عامر ، 

 البحث الحالي في : أهميةوتبرز 

 . األسريتزويد المهتمين بمعلومات نظرية عن مفهوم الغياب النفسي لالب والتفكك  -

ة في النمو السوي للمراهق األسريالبيئة  أهميةنتائج الدراسة أن تزيد من تبصر االباء واالمهات بيمكن ل -
 وعدم اعاقة نموه الصحيح .

 يمكن أن تفيد المرشدين التربويين في تصميم وبناء البرامج االرشادية ألسر طلبة المرحلة المتوسطة .

 هداف البحث :أ
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 يهدف البحث الحالي التعرف على : 

 مستوى الغياب النفسي لالب لدى طلبة المرحلة المتوسطة .-3

 –الفروق في مستوى غياب االب النفسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة حسب متغير الجنس ) ذكور -3
 اناث (

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة األسريمستوى التفكك -1

 (. اناث –حسب متغير الجنس )ذكور  األسريالفروق في مستوى التفكك -3

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة. األسريالعالقة بين مستوى الغياب النفسي لالب وعالقته بالتفكك -3

 

 حدود البحث :

يشمل البحث الحالي طلبة المرحلة المتوسطة من كال الجنسين ) ذكور ، اناث ( للدراسة الصباحية في مركز 
 ( م . 5048 – 5049محافظة ديالى للعام الدراسي ) 

 المصطلحات : تحديد 

 Psychological Absence of  Father: الغياب النفسي لالب :  أولا 

هو قصور الصورة الرمزية المانحة لالمن والسالمة في البنيان النقسيلالبناء ( بانه:)2553الكدري ،  (عرفه -
ادرة على التحمل ، غحضور الصورة النفسية الرمزية لالب هي الصورة المانحة لذات الطفل وجودها ، وهي الق

والثقة تجاه نزعاتهم الداخلية وتقبل العالم فيروه امنا وليس عالما  األمنواالستمرار لفترات طويلة لمنح االبناء 
 (. 5:  5009الكدري ، ( )خطرا متعديا 

هو ذلك االب الحاضر الغائب حياة ابناءه بمعنى ان له حضورا ( بانه: )2550عرفها )عبد الرزاق ، -
غير انه اليستجيب لهم واليقدم لهم المساندة عند الحاجة واليتفاعل معهم بشكل كاف وفعال بل انه مكانيا 

قد يراهم عبئا عليه او غير مرغوب في وجودهم او يرى ان وظيفته تنتهي عند توفر مطالب العيش( )عبد الرزاق 
 ،5002 :11.) 
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ويكتفي بحضور المكاني ، وتوفير متطلبات غياب االب الذي يفقد اتصاله مع ابناءه التعريف النظري )-
 (الحياة الضرورية ، ويغفل مساندة ابناءه نفسيا ومعنوبا لمواجهه المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية 

 ( الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل اجابته على المقياس المعد لهذا الغرضالتعريف الجرائي ) -

 (. 2550تعريف ) عبد الرزاق  ،  وقد اعتمد الباحث على

 Disunited Family األسريثانيا : التفكك 

: ) قيام احد الزوجين بقطع اسباب العشرة مع االخر والتخلي عن التزاماته ( بانه  1993عرفه )عفيفي ، -
 (. 61:  4881العائلية ، وقد يكون هذا  الهجر بسبب سوء التفاهم او اسباب اخرى كثيرة ( ) عفيفي ، 

)انهيار الوحدة االساسية وانحالل بناء االدوار االجتماعية المرتبطة بها :(بانه  2557عرفه) عبد المعطي ، -
 (. 22:  2557) عبد المعطي ، عندما يفشل عضو او اكثر في القيام بالتزامات دوره بصوره مرضية (

او بعضها مثل وفاة احد  األسري الى احد صور التفكك األسرة) تعرض تعريف الباحثتان الجرائي بانه -
ة السيئة، عدم التوافق األسريالوالدين او كليهما ، الطالق ، الهجر ، المنازعات المستمرة بين الوالدين ، التربية 

 (األسرةالوجداني بين اعضاء 

 .رض()الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل اجابته على المقياس المعد لهذا الغالتعريف الجرائي  -

 (.2557وقد اعتمد الباحث على تعريف) عبد المعطي، 

 الفصل الثاني : اإلطار النظري  

 Psychological Absence of  Fatherالغياب النفسي لالب :  أوال  

ان لالب في المجتمع الشرقي دورا بفوق دوره في المجتمع الغربي ، فقد اعطاه المجتمع الشرقي سلطة كبيرة 
بنات ، بل على زوجته ايضا وجعل له منزلة مهمة جدا ، وتزداد هذه السلطة االبوية في الطبقات د والاألوال  على 

(  91:  4865الدنيا التي اعطته السلطة في صبغ ابنه بالصبغة التي تتفق مع الرجولة في نظره )غريب، 
والثقافية التي تسهم قي ة واضحة عن االب ، الشباع حاجاتهم النفسية أبيفاالبناء يحتاجون لتكوين صورة ايج

ق بحاجة ماسة الى وجود والده بجانبه ، في اطار عالقة تتسم بااللقة المرأةبناء شخصياتهم ، فيكون 
للذات ، وتحقيق االستقالل  أبيوالتقدير االيج األمنواالحترام والتفاهم ، لتحقيق حاجاته النفسية الملحة ك



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
313 

ات  ، وتوجيهه الستخدام السلوكيات المناسبة بهدف تحقيق بصورة تدريجية من خالل تكليفه ببعض المسولي
 ( . 565:  4880الحاجات االساسية للشباب في هذه المرحلة ) حسن ، 

 منها : المراهقينالمترتبة على الغياب النفسي لالب على  ثاروهناك بعض اآل

 أهميةللمجتمع ، فبالرغم من  غائبي االب اكثر استجابة لضغوط االقران واداء السلوك المضاد المراهقينان -
الحضور المادي لال فان الباحثين يرون انه الغنى عن الحضور النفسي واضطالع االب بدوره اتجاه ابناءه ، 

 Linda ,et,al)فاالب الحاضر نفسيا لدى ابناءه يشغرهم بوجوده في كل لحظة يحتاجون فيه اليه 

,2004 :678) . 

منبىء قوي بالعنف لدى الذكور وان مستوى الجريمة والعنف الذي يرتكبه ان غياب االب بالتفاعل هو عامل -
 (. 591:  5002االبن الذكر يرتيط بمقدار التواصل مع االب الحاضر ) عبد الرزاق ، 

باضطرابات ومشاكل نفسية منها الشعور بالقلق  المراهقيناالكبر في اصابة االبناء  األثران لغياب االب -
بقدر مايعيشه من تبدالت وتحوالت عقلية واجتماعية ) بركات ،  األمنالى الطمانينة و  والتوتر قهو يحتاج

5005  :5. ) 

ان االب هو الذي يغرس في نفوس ابنائه روح االنضباط والنظام حتى تستقيم الحياة من حولهم ، فاذا ما -
قف مع ابنه وقفة حازمة ق على تخطي حدود معينة غير صائبة ، فان من واجب االب ان يالمرأةالحت نفس 

 ( . 462:  4881وهادئة في الوقت نفسه ، كي يبين له حدود االنضباط المرجوة ) حيدر ، 

يؤثر غياب االب اكثر على الذكور ، الن الذكر يحتاج الى الغلظة في التعامل وقد اليتوفر هذا االسلوب لدى -
ها بين دورةها الحنون ودورها الغليظ ) معوض ، الكثير من االمهات ، فتحدث ازدواجية في شخصية االم لتقلب

4888  :12 . ) 

يودي غياب االب الى تشبع الطفل باراء امه وشعوره بالغيرة من االخرين ، والشعور بالوحدة ، وشعوره -
 ( 2:  4891بالنقص وسرعة االنفعال ) حمام ، 

مواجهه مشاكل الحياة وضغوطها ق ويقلل من قدرته على المرأةان غياب االب يشكل اكبر حرمان يصيب -
 5044وقد يسبب ذلك الحزن للمراهق ويساهم في تجطيم وجوده ومعنوياته وتقييد سلوكه وافكاره ) بالن ، 

 :60 . ) 
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ان عدم متابعة االباء البنائهم يودي الى انخفاض مستواهم الدراسي ورغبتهم في التغيب عن المدرسة وعدم -
ق في اغلب المواد الدراسية وذلك لعدم توفر الدافع وغياب التشجيع  المرأة الرغبة في الذهاب اليها ورسوب

 (.54:  5044من االباء) بكار ، 

 نظريات الغياب النفسي الب :

 هناك عدد من النظريات التي فسرت عالقة االب بابنائه منها :

 نظرية التحليل النفسي :-أ

ف الطفل في سد احتياجاته ، والتخفيف من ضغط يشير فرويد الى ان االم هي الموضوع الذي يعوض ضع
الحاجة ، حيث يستشعر الطفل ارتفاع الضغط كخطر حقيقي يودي الى استجابة قلق االنفصال ، يعبر عنه 
بالصراخ او البكاء ، وتدريجيا يرتبط الغياب بحالة الضغط لدرجة يصبح فيها هذا الغياب حالة خطرة بالنسبة 

ولكي يتغلب الطفل على هذا الموقف فانه يكبت عواطفه اتجاه امه (  (Bowlby,1973:27للطفل 
ه عليه ويضمن بذلك انه لن أبيه ، ويامل بطبيعة الحال من جراء عمله هذا ان يقلل من عدوان أبيويتوحد مع 

ه النه يعلم ان امه تحب اباه أبييقوم بخصائه ، ولكي يضمن العاطفة المستمرة من جانب امه فانه يتوحد مع 
( كما ان مشاركة االب البنه  554:  5002ه ) عبد الرزاق ، أبيانه سوف تحبه ايضا اذا ما كان هو مثل و 

وابداء رايه في االشياء الجديدة التي يجلبها البنه ، وعندما يكون على مقربه منه ، ويصطحبه معه الى السوق 
ويجعله قريبا منه ومتحمسا للبحث لجلب بعض االغراض فان هذا من شانه ان يخفف قلق الطفل نحو والده 

 (. 28:  5008عنه اينما ذهب ) مراد ، 

 نظرية التعلق :-ب

ان تاثير االب من الدرجة الثانية او غير المباشرة الذي يحدثه االب في العالقة التي  Bowlbyيرى بولبي
توفير الدعم المادي  ي الذي يضطلع به االب يتمثل فياألولتجمع بين االم واالبن ، وان الدور االساسي و 

(.كما يصف 14: 5004والمساندة االنفعالية لالم ، وبذلك يعزز العالقة بين االم واالبن ) سويلم ، 
السلوكيات المصاحبة لحالة انفصال االبن عن امه كسلوك قلق ، وسلوك باحث وسلوك غاضب ومتوتر ، 

 (Bowlby,1973:27)والذي قد يتحول فيما بعد الى المباالة وياس  

 النظرية السلوكية : -ج
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في تشكيل سلوك االبناء ، فاالب يلعب دورا في تجديد خبرات  األسرةيوكد اصحاب هذه النظرية على دور 
 4890ى من خالل تفاعله وقيامه بدوره المنوط به في عملية التنشئة االجتماعية ) عبد الحميد ، األولالطفل 

ويثبت من خالل مايتبع هذا السلوك من معززات مادية ومعنوية ، (.ويرى سكنر ان سلوك االبناء يزداد  46: 
فاذا تم تعزيز مجموعة كبيرة من سلوكيات االبن ، فان ذلك سودي الى تشكل رايطة تعلق قوية ، اما عند 
استخدام العقاب او التوبيخ او سحب بعض االمتيازات فان النتيجة ستكون خفض في سلوك تعلق االبن 

 ( . 29:  5005ل ، بوالديه )ابوغزا

 نظرية التعلم الجتماعي :-د

يوكد اصحاب هذه النظرية على ان درجة التوحد بالنموذج الذي يقوم به االبن تختلف اعتمادا على قيام االب 
، فاالب الذي يتسم بالدفء العاطفي والتقرب من ابنائه ،  األسرةبالمشاركة والرعاية الفعالة البنائه داخل 

ل فعال امامهم في المنزل ، والذي يتسم بالذكوره يتسم بالذكوره مثله ، بينمت تتوقع درجة اقل والمتواجد بشك
(، كما يرى اصحاب نظرية  550:  4889من التشابه حينما تكون العالقة بينهما غير طيبة ) عبدالله ، 

السيما السلوك االنجازي  التعلم االجتماعي ضرورة تزويد االبن بالنموذج الذكري في شتى الجوانب السلوكية ،
، وليس بالضرورة ان يكون االب هو النموذج الذكري المقدم لالبن ، وان كان هذا هو المتوقع فهو االقرب له 

د يتوحدون بنمط السلوك الذكري المستند من الثقافة وليس من االب األوال  عقليا ونفسيا ، ومن ذم فان 
 (. 15:  4885بالتحديد ) السرسي ، 

 تمدت الباحثتان على نظرية التعلم الجتماعي وقد اع

   Disunited Family:  األسريثانيا : التفكك 

ناالستجبة الشخصية الحميمية والرعاية االجتماعية المتماسكة ، فاذا أبيكمؤسسة اجتماعية تجمع م  األسرةان 
ر على السطح من خالل اي نقص في احد جوانبها اذا اختل توازنها فان ذلك سيظه األسرةما حدث لكيان 

االبناء ، فغياب احد االبوين او كليهما او استخدام اسلوب تنشئي سلبي ، او انعدام الجو العائلي من 
الى التصدع والتفكك ومستقبل االطفال سيكون مجهوال  األسرةالحميمية والحب والتعاطف فان ذلك سيقود 

 (. 51:  4899واقرب الى الضياع ) عبد الكريم ، 

 اذ كثرت التسميات منها : األسرياختلفت التسميات في استعمال مفهوم مصطلح التفكك وقد 

الى فقد احد الوالدين او كالهما او الطالق او الهجر ، او الموت او  األسرياشير الى التفكك  -أ
 الغياب الطويل .
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لدين او ( وغالبا مايحدث نتيجة لوفاة احد الوا األسرةبـ ) تصدع  األسرياشير الى التفكك  -ب
 الطالق .

المحطمة ( والتي يدفعا لتحطيم عالقتها الطالق ، او الشجار  األسرةيسمونه فريق ثالث بـ )  -ت
 المتواصل او الوفاة او السجن الحد الوالدين او الغياب المستمر الحدهما او كالهما .

 الفريق الرابع يطلقون عليه تعبير ) التفكك العائلي ( . -ث

 األسرياسباب التفكك 

في العالب المودة بين الزوجين وتستمر الحياة الزوجية تحت  األسرةبدون اطفال : تفقد هذه  ألسرةا -4
حفاظا  األسريضغط الظروف الخارجية ، مثال ذلك رجل االعمال الذي يظهر لالخرين استقراره 

ري على مركزه االجتماعي وتتسم العالقة بالصراع الدائم والشجار المستمر بين الزوجين ) السم
 (. 61:  4889والجوهري ، 

وحيدة االب او االم تعاني غالبا من  األسرةالتي يقوم بالتنشئة فيها احد الوالدين : ان  األسرة -5
مشكالت اقتصادية ونفسية واجتماعية ، ذلك ان االم الكفيلة لالطفال ينخفض دخلها ويتدنى 

االم والطفل يؤثر على شخصياتهم  مستواها المعاشي ، كما ان الحرمان من العالقات الحميمية بين
 (. 91:  4892)بدر ، 

:  4896الطالق : ويحدث نتيجة لتعاظم الخالفات بين الزجين لدرجة اليمكن ادراكها )الكسال ،  -1
52 .) 

  األسريالتجاهات التي فسرت التفكك 

 هي : األسريومن االتجاهات التي فسرت مفهوم التفكك 

 : التجاه الوظيفي-أ

صار هذا االتجاه ان غياب التماسك االجتماعي ين افراد المجتمع الواحد قد يقود الى اضطراب يرى ان   
والتي تودي بدورها الى فقدان المعايير والقواعد االجتماعية  األسريوظائف المجتمع ، والى حالة من التفكك 

تشكل نسق عام هو المجتمع على انها جزء اساسي من كيان المجتمع و  األسرة، وينظر االتجاه الوظيفي الى 
على انها جزء اساسي من   األسرة(.كما ينظر االتجاه الوظيفي الى  18: 4888.) لطفي وعبد الحميد ، 

باالنساق  األسريكيان المجتمع ، ويركز على االهامام بالعالقات الداخلية للنسق العائلي ، وعالقة النسق 
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من خالل معياري  األسرةممثلي هذا االتجاه ، حيث تناول االجتماعية االخرة ، ويعد )بارسونز( من ابرز 
الرقابة جغرافيا وبنائيا عن الرباط  األسرةالقرابة ، والحب الرومانسي والجاذبية العاطفية ، واكد على ان انعزال 

يحل محله الجاذبية العاطفية ، وتضعف الصراعات الزوجية ، ويضيف ان الرباط الرومانسي اليقتصر  أبيالقر 
لى الجاذبية العاطفية فحسب ، بل على عامل الدخل والموقع المهني واالعتبار الوظيفي ونمط المعيشة ) ع

 (.11:  4888لطفي ، 

  التجاه التفاعلي الرمزي :-ب

ويعتبر كل من جورج زيمل وكولي وميد من ابرز ممثليه ، وينظر هذا االتجاه الى االسره على انها وحدة من     
فاعلة ، لذا فان تكيف االبوين مع االحداث المستجدة يؤهلهما الكتساب دورهما كابوين ، الشخصيات المت

، كما ان نجاح الزوجين في  األسرةة قد يؤدي الى تصدع بنيان األسريوان فشل احدهما في هذه المهمه 
ا خلية اجتماعية عالقتهما مرهون بدرجة اشباع كل منهما لالخر، وعلى هذا ينظر هذا االتجاه لالسرة على انه

 (. 58: 4881تقوم بتطبيع الوليد بالسلوك االجتماعي )عمر ، 

 اتجاه الصراع :-ج

ة بين الزوجة والزوج واالباء واالبناء وبينهم امر طبيعي ناتج من عدم المساواة األسرييرى انجلز ان الخالفات  
توجد اسرة خالية من النزاعات في الحقوق والوجبات ، ومن هذه الرؤية اطلق تعميمه المشهور بانه ال

ة فان  ذلك اليعتبر سعادة وهناء األسرية وحتى اذا حدث فترة وغابت عنه المشاحنات األسريوالخالفات 
 ( . 9:  5005بل انها حالة طارئة ومؤقته طارئة نتيجة مشاحنات قادمة )عوض ، األسرة

 تجاهات تفسيرا لواقع السر العربية.كونه اكثر ال  األسريوقد تبنت الباحثة اتجاه الصراع للتفكك 

 الفصل الثالث :اجراءات البحث

 of the research Population: مجتمع البحثأولا 

(، والبالغ  5048 – 5049يتألف مجتمع البحث الحالي من طلبة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي)    
البة من المدارس المتوسطة التابعة ( ط50221( طالبا )12452( طالبا وطالبة وبواقع )22659عددهم )

 للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى /مركز مدينة بعقوبة 

 The Sample of the researchثانياا: عينة البحث 
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( 500)وبواقع ( طالبا وطالبة  100تم اختيار عينة البحث األساسية بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغت )    
(  2مدارس وبواقع )(  40 )اختيرت بالطريقة العشوائية ذات التوزيع المتساوي من ( طالبة، 500) وطالبا 

 ( يوضح ذلك .4( مدارس للبنات ، جدول )2مدارس للبنين و)

(4جدول )  

 عينة البحث موزعة حسب المدرسة والجنس

 المجموع اعداد الطلبة      اسم المدرسة         ت

 اناث     ذكور   

 20 20  رير للبناتثانوية التح 4

 20 20  ثانوية الفراقد للبنات 5

 20 20  متوسطة االزدهار للبنات 1

 20 20  ثانوية الصديقة 2

 20  20 ثانوية الجوهري 6

 20  20 ثانوية الحسن بن علي 5

 20  20 متوسطة الشهداء 9

 20  20 متوسطة االنتصار للبنين 8

 100 500 500 ــــــــــــــــــــــــــــــوعلمجمـــــــــــــــــــــــــــــا

 Research Toolsثالثاا : أداتا البحث   

تطلب  األسريإن البحث الحالي يهدف إلى معرفة العالقة بينالغياب النفسي لالب وعالتقته بالتفكك    
 الخطوات اآلتية:  األمر توافر اداتين تتوفر فيهما الخصائص السيكومترية لتحقيق أهداف البحث  ،على وفق

 مقياس الغياب النفسي لالب النفسي:-
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بعد اطالع الباحثتان على الدراسات السابقة والمقاييس ذات العالقة بمتغير الدراسة لم تجد مقياسللغياب 
النفسي يتناسب مع مجتمع البحثلذا قامت الباحثتان بالخطوات االتيةلبناء مقياس يتسم بالخصائص 

 تم اتباع الخطوات االتية في بناء المقياس السايكومترية ، وقد 

 تحديد مفهوم الغياب النفسي لالب  -1

 لقد قامت الباحثتان باعداد تعريف للغياب النفسي لالب )ينظر في تحديد المصطلحات (

 تحديد ابعاد المقياس  -2

لنفسي وفقا من خالل مراجعة االدبيات وتعريف الغياب النفسي لالب  فقد تم تحديد ابعاد مقياس الغياب ا
 وهي :لنظرية التعلم االجتماعي لباندورا

: القدرةعلى تحقيق االحتياجات الشخصية واحساس االنسان بقيمته الذاتية        وقيمته  البعد الشخصي-1
 في الحياة

 ة من خالل الثقة المتبادلة والشعور بالسعادة أبي:القدرةعلى اقامة عالقات طيبة وايج البعد الجتماعي-5

:القدرة على اشباع الحاجات االساسية وحل المشاكل العائلية والتي تساعد الفرد في اقامة  األسريلبعد ا-1
 ( 41: 5005عالقات المحبة والود )محمد ،

 اعداد فقرات المقياس -7

بعد تحديد تعريف الغياب النفسي وتحديد مجاالته وتعريف كل مجال قامت الباحثةبصياغة فقرات تتناسب 
(فقرة وقد توزعت تلك الفقرات على  12المجال وبعد االطالع على الدراسات السابقة تم صياغة ) مع تعريف

 مجاالت المقياس على التوالي .

 إعداد تعليمات المقياس -3

إن إعطاء التعليمات واإلرشادات من المسؤوليات المهمة التي تقع على عاتق الباحث وتهدف التعليمات     
 (            66:4884س في أبسط صورة ممكنة لها )  فيركسون ،إلى شرح فكرة المقيا

 تحديد بدائل الجابة-0

والتي سبق ان  األولاعتمدت الباحثتان في بحثهما الحالي بدائل االستجابة ذاتها التي وضعت بالمقياس  
ثالث، والذي وافق عليها المحكمون باالجماع، إذ يقوم المفحوص باختيار بديل واحد من بين البدائل ال
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ينطبق مع ما يشعر به، كل فقرة ثالث خيارات لإلجابة وهي : )أوافق ، موافق الى حد ما، غير موافق( اذ يتم 
ة ويعكس بالنسبة للفقرات أبي(للفقرات االيج1،5،4تصحيح اإلجابة على  مقياس ليكرتالثالثي بالدرجات )

 السلبية. 

 صالحية الفقرات -2

الصدق الظاهري من ابرز الخصائص السايكومترية للمقاييس النفسية اذ تستعمل يعتبر  )الصدق الظاهري(:
(،لقد تم عرض 111:4881نتائجها في اتخاذ القرار الخاص بصالحية الفقرات لموضوع البحث )عالم ،

حق (فقرة واستنادا الى اراء  مجموعة من الخبراء في العلوم النفسية )مل12ية والبالغة )األولالمقياس بصيغته 
 فقرة 14(فقد تم استبعد الفقرات )اربع فقرات( واصبح المقياس المعد للتحليل االحصائي مكون من 5،

 التطبيق الستطالعي للمقياس 

قامت الباحثتان بالتجربة االستطالعية لغرض التعرف على مدى وضوح تعليمات مقياس الغياب      
ى معرفة نقاط القوة والضعف في القياس  وتم تطبيق ية ، اذ يساعد هذا التطبيق علاألولالنفسي بصورته 

( طالبا وطالبة للتأكد من فهم الطلبة 56المقياس على عينة من طلبة المرحلة المتوسطة  البالغ عددهم )
لفقرات المقياس وبدائل اإلجابة ، وتبين ان التعليمات والفقرات كانت واضحة ، وان متوسط الزمن 

 دقيقة( 52المستغرق في اإلجابة )

 : التحليل الحصائي للفقرات

يهدف التحليل ااالحصائي الى اعداد فقرات تتمتع بخصائص سايكومترية مناسبة وبالتالي فأنها تتمتع 
بخصائص قياسية جيدة ، لذا يجب التأكد من الخصائص القياسية لفقرات القياس الجيد وتعديل الفقرات 

( طالب  100حصائي لفقرات المقياس )ة التحليل ااالغير المناسبة او استبعادها  وبذلك بلغت عين
( طالبا  وطالبة من  20وطالبة  من طالب المرحلة المتوسطة  وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية وبواقع )

 . كل مدرسة من المدارس الموجودة في قضاء بعقوبة

 : القوة التميزية لفقرات المقياس

لمقياس على عينة المجتمع لغرض ايجاد درجةاالنسجام في ان الهدف من هذه الخطوة هو تطبيق ا
االستجابة واستبعاد الفقرات غير المميزة ، بعد انتهاء الباحث من تصحيح ااالستمارات 

استمارة  وبطريقة حساب القوة التميزية  بطريقة المجموعتين المتطرفتين لعينتين مستقلتين )100والبالغة)
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ط درجات المجموعتين العليا والدنيا ، حيث حددت الدرجة الكلية لكل ومتساويتين للموازنة بين متوس
(من الدرجات العليا %%55استمارة ورتبت االستمارات من اعلى درجة الى ادنى درجة وتم سحب )

( لكل  409( استمارة بواقع)546(%( من الدرجات الدنيا  وبلغت مجموع ااالستمارات) 5 5و)
ر التائي لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي وبعد استخدام االختبامجموعة 

( فقرة وتبين ان جميع الفقرات 14درجات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من الفقرات البالغ عددها )
اللة ( عند مستوى د4686لها قوة تمييزية اذ كانت القيمة التائية المحسوبة أكبر من الجدولية البالغة )

 ( يوضح ذلك5( فقرة. والجدول ) 10( واصبح مجموع فقرات المقياس )  1(  باستثناء الفقرة) 2%)

 ( 2جدول )
 (األسريمعامل التمييز لفقرات مقياس)التفكك 

 القيمة التائية الفقرة القيمة التائية الفقرة

4 16812 46 56221 
5 26166 45 16454 
1 406159 49 16829 
1 06181 48 56159 
2 16866 50 16598 
6 66115 54 16504 
5 26844 55 56541 
9 66161 51 16511 
8 56411 51 16545 

40 16952 52 56614 
44 16455 56 56105 
45 26122 55 26180 
41 16820 59 66080 
41 58894 58 56862 
42 18624 10 16951 
14 18111   
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 الباحثتان بايجاد نوعين من الصدق هما ::قامت الخصائص السايكومتريةللمقياس

 : الصدق الظاهري  أولا 

ويعد  الصدق الظاهري المظهر العام للمقياس وهويشير إلى ما يبدو من قدرة المقياس على قياس ما وضع      
من أجله من خالل صلة الفقرات بالمتغير المراد قياسه، وبأن مضمون المقياس متفق مع الغرض منه 

(Anstasi&Urbina,1997,p 148 وتم الحصول على هذا النوع من الصدق من خالل عرض ،)
( 9ية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في العلوم النفسية والبالغ عددهم )األولفقرات المقياس بصورتها 

 (. 4خبراء)ملحق ،

 ثانيا صدق البناء 

 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس-

الرتباطية بين درجات افراد العينة على كل فقرة من فقرات المقياس وبين الدرجة الكلية لحساب العالقة ا    
فقد استعمل معامل ارتباط بيرسون على نفس اعداد عينة التمييز ،وعند استخراج النتائج تبين ان جميع 

 (وهي نفس الفقرةالتي سقطت بالتمييز . 1معامالت االرتباط دالة ماعدا الفقرة )

 لثبات ثالث : ا

(طالب وطالبة ثم  أعيد تطبيق المقياس  50قامت الباحثتان بتطبيق مقياس الغياب النفسي على عينة تبلغ )    
نفسه على المجموعة نفسها بعد مرور إسبوعين، وقامت الباحثة بحساب معامل إرتباط "بيرسون" بين 

 عتماد عليه في المقاييس الشخصية.(، وهو معامل ثبات يمكن اإل0695والثاني إذبلغ ) األولالتطبيقين 

 تصحيح المقياس  

( ، وقد حدد  أمام كل فقرة البدائل )اوافق ،اوافق،اوافق 5( فقرة )الملحق،10اصبح المقياس بصورته النهائية)
(للفقرات السلبية، وتتراوح 1-4( للفقرات الموجبة و)4-1الى حدما ،غير موافق(، وإعطيت الدرجات بين )

 (.60(وبمتوسط فرضي )80-10بين ) درجات المقياس

 :   األسريمقياس التفكك   -



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

بعد اطالع الباحثتان على المقاييس ذات العالقة لم تجد مقياسا حديثا يتناسب مع بحثهما الحالي ، ،      
ده تتوافر فيه الخصائص السيكومترية للمقياس، وقد تم إعدا األسريلذا ارتات الباحثتانالى  بناء مقياس التفكك 

 بالخطوات اآلتية:

  األسريتحديد مفهوم التفكك -1

 األسريبعد إطالع الباحثتان على األدبيات والدراسات السابقة في هذا الميدان لم تجد مقياسا للتفكك     
ينطبق مع عينة البحث الحالي ومع متغير البحث الحالي فقد ارتبطت اغلب بالمقاييس باالنحراف والجنوح 

عراقية ، لذا ارتاتالباحثتان القيام ببناء مقياس لذلك وقد اعدت  تعريفا نظريا  له ) ينظرتحديد وعلى بيئات غير 
وهي على النحو (W,Good)، كما اشار وليام كوداألسريالمصطلحات( وتم تحديد اربعة ابعاد للتفكك 

 اآلتي:

ال احد الزوجين ويتمثل بانفصال الزوجين او الطالق او الهجر، او انشغرحيل احد الزوجين  :  -
 بالعمل خارج المنزل.

تتمثل باالفراد الذين يعيشون اسرة تعيش تحت سقف واحد وتكون عالقاتهم في الحد الدنى : -
 تحت سقف واحد ويفشلون في تكوين عالقاتهم من حيث االلتزام بتبادل العواطف فيما بينهم.

الزوجين بسبب الموت او دخول مثاللغياب االضطراري الدائم او الموقت الحد  احداث خارجية : -
 السجن او اي كوارث اخرى مثل الحروب والكوارث.

او  األسرة: وتتمثل باالمراض النفسية او العقلية كالتخلف الشديد الحد افراد الكوارث الداخلية  -
 (. 52:  4896االضطراب العقلية والظروف المرضية المزمنة والخطيرة.)كسال ، 

، فقد تم عرضها على مجموعة من  األسريلتعريف االبعاد في قياسها للتفكك ولغرض التأكد من صالحية ا
 لبيان رايهم حول صالحية التعريف واالبعاد  4المختصين في مجال التربية وعلم النفس ) ملحق / 

 يةاألولإعداد فقرات المقياس بصورتها  -2

( فقرة للتعرف على صالحية 52تكون من )ية والذي ياألولقامت الباحثتانباعدادفقرات المقياس بصورته      
( فقرة على مجموعة من 52ية البالغ عددها)األولعرضت الفقرات بصورتها  األسريالفقرات لقياس التفكك 

صالحية الفقرات لقياس -( ، وذلك لبيان رأيهم في: 4المختصين في مجال التربية وعلم النفس ) ملحق / 
مدى مالئمة بدائل اإلجابة لتقدير  -للبعد االذي وضعت فيه  مدى مالئمة الفقرات - األسريالتفكك 

اإلستجابةعلى فقرات المقياس وهي : )موافق ، موافق الى حدما ، غير موافق( ، وقد أبدى المحكمون 
مالحظاتهم وآراءهم في الفقرات واقترحوا تعديل عدد من الفقرات لتناسبطلبة المرحلة المتوسطة وبذلك حازت 
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فقرات لكونهما لم يحصال على نسبة اتفاق  2( وتم  إستبعاد %400ى اتفاق الخبراء وبنسبة )( فقرة عل50)
( فأكثر، كما إتفقت آراء الخبراء بخصوص مالئمة بدائل االجابة لتقدير االستجابة على فقرات 90%)

 المقياس .

 إعداد تعليمات المقياس:-7

واضحة ومفهومة،والتأكيد على قراءة التعليمات بعناية،  راعت الباحثتان عند وضعها للتعليمات أن تكون      
واإلجابة بصدق، وعدم ترك أي ة فقرة، مع ذكر البيانات المطلوبة كالجنس، فضال  عن توضيح طريقة اإلجابة 

 ( تحت البديل الذي ينطبق عليهم.√على فقرات المقياس بوضع )

 : للتحليل يةاآلتاتبعت الباحثة الخطوات التحليل اإلحصائي للفقرات:

 تمييز الفقرات : – 1

( طالبا وطالبة جرى اختيارهم 100ولغرض تحقيق ذلك تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من )      
رتبت درجات االستمارات ترتيبا تنازليا من  جاباتبالطريقة العشوائية البسيطة ، وبعد تطبيق األداة وتصحيح اإل

( من االستمارات % 55( درجة ، ثم سحب مانسبته) 12جة ) ( درجة الى أدنى در 29أعلى درجة )
من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا كمجموعتين متطرفتين ( %55)الحاصلة على الدرجات العليا و

( استمارة لكل مجموعة ، وبعد استخدام االختبار التائي لعينتين  409( استمارة وبواقع )546، وقد بلغت )
بار داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من مستقلتين الخت

( فقرة وتبين ان جميع الفقرات لها قوة تمييزية اذ كانت القيمة التائية المحسوبة 50الفقرات البالغ عددها )
( فقرة. 50قياس ) ( اصبح مجموع فقرات الم%2( عند مستوى داللة )4686أكبر من الجدولية البالغة )

 ( يوضح ذلك 5والجدول ) 

 ( 7جدول) 
 (األسريمعامل التمييز لفقرات مقياس)التفكك 

 القيمة التائية الفقرة القيمة التائية الفقرة

4 98122 44 68451 
5 16111 45 58554 
1 96801 41 18212 
1 18151 41 58621 
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2 88952 42 58244 
6 18111 46 18126 
5 58569 45 511 ،6 

9 58444 49 58266 
8 48959 48 68112 

40 58625 50 28121 

 قامت الباحثتان بإيجاد نوعين من الصدق هما :للمقياس: الخصائص السايكومترية

 (:Face Validity: الصدق الظاهري  ) أولا 

عة من الخبراء ية على مجمو األولتم الحصول على هذا النوع من الصدق من عرض فقرات المقياس بصورتها    
 (. 4المتخصصين في التربية وعلم النفس )ملحق /

 Construct Validityثانيا صدق البناء 

قد قامت الباحثتان بحساب هذا النوع من الصدق باستخراج اسلوب ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس     
:  4891مقياس الكلية )سعد ، ) االتساق الداخلي ( ويعتمد على مدى ارتباط درجة كل فقرة بدرجة ال

 – 06129)   األسري(وتراوحت قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس التفكك 491
 (. 0602( عند مستوى داللة )06965

 StabilityTheثالث : الثبات 

 Test-  Reار )على طريقةإعادةاإلختب األسريوقد اعتمدت الباحثتان للتحقق من ثبات مقياس التفكك     

 test  التي تشير إلى إعادة تطبيق المقياس مرتين في مدتين زمنيتين مختلفتين على المجموعة نفسها من،  )
(، وتكشف لنا هذه الطريقة عن معامل االستقرار في النتائج عند تطبيق 255:4884األفراد )فيركسون،

 األسريذا قامت الباحثة بتطبيق مقياس التفكك المقياس على مجموعة معينة وألكثر من مرة عبرفاصل زمني، ل
( طالبا وطالبة، ثم  أعيد تطبيق المقياس نفسه على المجموعة نفسها بعد مرور أسبوعين، 50على عينة تبلغ )

 (، 0692والثاني ، إذبلغ ) األولوقامت الباحثة بحساب معامل اتباط "بيرسون" بين التطبيقين 

 تصحيح المقياس:
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( موزعة على ااالبعاد، وقد حددأمام كل فقرة البدائل 1( فقرة )الملحق/50اس بصورته النهائية)تضمن المقي    
(  4-5-1( للفقرات السلبية و ) -1-5-4)موافق ، موافق الى حدما ، غير موافق(، وأعطيت الدرجات  )

 ( درجة.10)( درجة وبمتوسط فرضي50-60ة وبذلك تراوحت الدرجة الكلية للمقياس )أبيللفقرات االيج

 التطبيق الستطالعي للمقياسين : -

قامت الباحثتان بالتجربة االستطالعية لغرض التعرف على مدى وضوح تعليمات مقياسالغياب النفسي      
ية، وتم تطبيق المقياسين على عينة من الطلبة بلغ عددهم األولبصورتهما  األسريلالب ومقياس التفكك 

ن فهم الطلبة لفقرات المقياس وبدائل اإلجابة ، وتبين ان التعليمات والفقرات  ( طالبا وطالبة للتأكد م10)
 ( دقيقة 52كانت واضحة ، وان متوسط الزمن المستغرق في اإلجابة )

 التطبيق النهائي للمقياسين:

ا ( طالب500تمت إجراءات التطبيق النهائي للمقياس ، على أفراد عينة البحث األساسية البالغ عددهم )    
 وطالبة ، وقامت الباحثتان بشرح التعليمات والهدف من البحث وكيفية اإلجابة على المقياس .

 الوسائل اإلحصائية

: 4884معامل ارتباط "بيرسون ،األختبارالتائي لعينة واحدة ،االختبار التائي لعينتين مستقلتين )فيركسون، -
556 ) 

 الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها 

 : ولاألالهدف 

ىستوى الغياب النفسي (، قامت ى ممن أهداف البحث الذي يرمي الى )التعرف عل األولتحقيقا  للهدف     
( درجة لعموم 41624(درجة واالنحراف المعياري وقدره )50البالغ ) الحسابيالباحثة باستخراج المتوسط 

( وباستخدام االختبار التائي 60البالغ )أفراد العينة ، وبعد مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس 
(درجة  ، وهي اكبرمن القيمة الجدولية 416551لعينة واحدة  ، تبين أن القيمة التائية المحسوبة بلغت )

 ( يوضح ذلك .1( والجدول)188( وبدرجة حرية )%2( درجة عند مستوى داللة )4886البالغة )

 (3جدول )

 ألفراد عينة البحث ياب النفسيمستوى الغ                        
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عدد أفراد عينة 
 البحث 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 مستوى الداللة  القيمة التائية      
       0802 

 الجدولية المحسوبة

 دالة    4، 86 416551 60 41824 50 100

 

واضح لدى افراد عينة البحث ، وهذا يعني ان وجود االب يتضح من الجدول اعاله بان الغياب النفسي لالب 
ة فعلى األسرييجنبهم الكثير من المشاكل السلوكية وله دوراساسي في تقوية االواصر  األسرةمع ابنائه داخل 

وخاصة  األسرةالرغم من وجود االم اال ان هناك مشاكل وازمات تحدث لدى االبناء اليستطيع حلها اال رب 
ق في هذه المرحلة يحتاج الى بناء منظومة قيمية يستمدها من المرأةقة اذ ان المرأةبناء في مرحلة اذا كان اال

وحسب نظرية التعلم االجتماعي تحدث المحاكاة والتقليد الي عمل  األسرةخالل النموذج الموجود داخل 
به فجوة التستطيع االم يقوم به االب سواء كان العمل جيد او سيء النهيمثل السلوك النموذجي ويخلق غيا

ملئها  وبغيابه تختفي سلطته المتمثلة في السيطرة والتحكم بسلوك االبناء  وبغياب االب يكون االبناء صيد 
 سهل في مرافقة المسيئين من االصحاب وتعاطي السجائر والمخدرات .

 الهدف الثاني :

مستوى الغياب النفسي بحسب متغير  تحقيقا للهدف الثاني الذي يرمي إلى)التعرف على الفروق في     
( 41695( درجة وبانحراف معياري )55للذكور البالغ ) الحسابيالجنس ( ، قامت الباحثة باستخراج الوسط 

(درجة ، وعند 40828( درجة بانحراف معياري )5462لإلناث ) الحسابيدرجة في حين كان الوسط 
( وعند 0616لة الفرق ، وجد ان القيمة التائية المحسوبة )حساب القيمة التائية لعينتين مستقلتين لمعرفة دال

( تبين أن الفرق غير دال إحصائيا  0602( عند مستوى داللة ) 4886مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة)
 ( يوضح ذلك 2والجدول )

  (0جدول ) 

 مستوى الغياب النفسي بحسب متغير الجنس

عينة  الجنس
 البحث

الوسط 
 الحسابي

 مستوى الداللة القيمة التائية اف المعيارياالنحر 
 الجدولية المحسوبة 0602
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 غير دال 4886 4855 41895 55 500 ذكور

 40628       5482 500 اناث

 

وهذا يعني بانه التوجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في الغياب النفسي لالب ، ويمكن 
تم فقط في بلورة دور الجنس للطفل الذكر وانما يعمل نفس الشي بالنسبة لشعور تفسير ذلك بان االب اليه

 البنات الن االب له دور كبير لكال الجنسين في تكوين الذات العليا والضمير  

 :  الهدف الثالث

لدى  األسريتحقيقا  للهدف الثالث من أهداف البحث الذي يرمي إلى )التعرف على مستوى التفكك     
(درجة واالنحراف المعياري 21البالغ ) الحسابيالمرحلة المتوسطة ( ، قامت الباحثة باستخراج المتوسط طلبة 

( 10( درجة لعموم أفراد العينة ، وبعد مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس البالغ )8698وقدره )
(درجة  ، وهي أعلى 59659المحسوبة بلغت) وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة  ، تبين أن القيمة التائية

( 6( والجدول)488( وبدرجة حرية )0، 02( درجة عند مستوى داللة )4، 86من القيمة الجدولية البالغة )
 يوضح ذلك .

 (2جدول )

 ألفراد عينة البحث األسريمستوى التفكك 

عدد أفراد عينة 
 البحث 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 رضيالف

 مستوى الداللة  القيمة التائية      
 الجدولية المحسوبة 0602

 دال 4، 86 59659 10 8898 21 100

 

ويدل هذا على أن متوسط استجابات أفراد  عينة البحث يزيد على المتوسط الفرضي للمقياس بداللة إحصائية 
كون هذه نتيجة حتمية لما مر به العراق ، مما يدل على وجود تفكك اسري لدى افراد عينة البحث ، وقد ت

من ظروف قاسية بعد االحتالل االمريكي ومانتج عنه من تهجير وظلم وبطالة الفراد الجيش السابق وتشرد 



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
333 

عوائلهم الذي سبب توترا نفسيا ومزاجا متقلبا لدى االم واالب الذي له اثر واضح في اسلوب تعاملهم مع 
ام العنف او التسلط على االبناء من الوالدين ، كما ان استخدام االنترنيت ابنائهم ، وقد يصل الى حد استخد

ة بين افرادها مما ادى زعزعه العالقات في األسريوانشغالهم به ادى الى ضعف الروابط  األسرةمن قبل افراد 
ت ان ( التي وجد 5006العراقية وتشتت افرادها ، وتشابهت هذه الدراسة مع دراسة )ال شافي ،  األسرة

( التي 4891ودراسة ) عبد الرحمن ، األسريالطالق وفقدان احد الوالدين من االسباب الرئيسة للتفكك 
 .األسرياشارت ان الطالق وتعدد الزوجات من اسباب التفكك 

 الهدف الرابع:

جنس( ، بحسبمتغيرال األسريتحقيقا للهدف الرابع الذي يرمي إلى )التعرفعلى الفروق في مستوى التفكك      
( درجة في 4581( درجة وبانحراف معياري )1182للذكور البالغ ) الحسابيقامت الباحثة باستخراج الوسط 

( درجة ، وعند حساب القيمة 4281( درجة بانحراف معياري )1582لإلناث ) الحسابيحين كان الوسط 
( وعند مقارنتها بالقيمة 1609لمحسوبة )التائية لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق ، وجد ان القيمة التائية ا

( تبين أن الفرق دال إحصائيا  ولمصلحة االناث والجدول 0602عند مستوى داللة )(1992الجدولية البالغة)
 ( يوضح ذلك5)

 (3جدول )
 بحسب متغير الجنس األسريمستوى التفكك 

ستوى م القيمة التائية االنحراف المعياري الحسابيالوسط  عينة البحث الجنس
 الداللة 
0602 

 الجدولية المحسوية

 دالة 4، 86 1، 09 4581 1182 500 ذكور 
لصالح 
 االناث

 4281 1562 500 اناث

 

بحسب متغير الجنس ولصالح االناث ، ويمكن  األسريوهذا يدل على وجود فروق في مستوى التفكك 
لنظرة الى االنثى ، وكذلك حرمانهن من الخروج اكثر تفسير هذه النتيجة الى طبيعة المجتمع العراقي من حيث ا

الذي نعاني منه اسرهن ،فتقبل الوالدان  األسريمن الذكر ما يزيد من حالة االلم النفسي المترتب على التفكك 
ة وحاالت التفكك وغياب األسريالبنائهم وارشادهم وتوجيهم له دور في االتزان والتكيف النفسي اما المشاكل 
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لدين ربما يدفع االبناء الى االحباط واالنحراف ولطبيعة االنثىالبايلوجية وحساسيتها وعاطفتها تتاثر احد الوا
 االنثى اكثر من الذكر بغياب احد الوالدين خاصة االم.

 الهدف الخامس 

كك وتحقيقا لهذا الهدف الذي يرمي إلى التعرف على العالقة اإلرتباطية بين الغياب النفسي لالب والتف     
( بين درجات pearsonلدى طلبة المرحلة المتوسطة  ، تم إستخدام معامل إرتباط "بيرسون") األسري

، وعند استخدام األسرياستجابات عينة البحث على فقرات مقياس الغياب النفسيوفقرات مقياس التفكك 
بالقيمة الجدولية ( وعند مقارنتها 0856األختبارالتائي وجد إن القيمة التائية المحسوبة قد بلغت )

(، وجد أن القيمة التائية المحسوبة هي 486( وبدرجة حرية )0602( عند مستوى داللة )08089البالغة)
 ( يوضح ذلك .9أكبر من القيمة التائية الجدولية والجدول )

 (3الجدول )

 األسريالعالقة اإلرتباطية بينالغياب النفسي والتفكك 

 ى الداللةمستو  القيمة التائية نوع العالقة
 الجدولية المحسوبة 0802

 دال 08089 0656  األسريالغياب النفسي لالب والتفكك 

اذ ان احدى اسبابه هو غياب  األسريوتفسر الباحثة هذه النتيجة بانالغياب النفسي لالب له عالقة بالتفكك 
عليه الحاضر الغائب الذي االب سواء كان الغياب مترتبا بسبب اعباء العمل او ان االب بحد ذاته يطلق 

الواحدة  األسرةفغياب القدوة تعمل على خلق اضطراب في العالقات داخل   األسرةاليكون له اي دور داخل 
وبالتالي تؤدي الى تفككها الن التفكك بطبيعته يعمل على خلق فراغ عاطفي عند االبناء بسبب غياب االب 

من خالل مصاحبة ابنائهم ومتابعة ادق التفاصيل بحياتهم مما واولياء االمور  المراهقينوتقليل الهوة بين 
 يبعدهم في الوقوع في المشاكل .

 التوصيات :

 توصي الباحثتان بما يلي :

 . األسرةدورهم داخل  أهميةالتوعية االعالمية في مجال تثقيف االباء و  -4
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 ء عالقات جيدة مع ابنائهم .العمل على اقامة ندوات تثقيفية وتربوية واجتماعية في توعية االباء وبنا -5

يجب على االباء مراعاة التوازن النفسي وان يسعوا الى االهتمام بابنائهم وعدم االكتفاء بدور الممول  -1
 المالي لالسرة او الضيف بل يجب ايجاد طريقة للتواصل مع ابنائهم واشعارهم بوجودهم .

لحكومة ومن قبل مؤسسات موضوع خطير ويحتاج الى وقفة جادة من قبل ا األسريالتفكك  -1
 المجتمع المدني .

توجية اولياء االمور الى عدم المشاحنات امام ابنائهم وعدم استخدام العنف او التوبيخ او االستهزاء  -2
 ة بين ابناءها.األسريوقضاء اطول وقت مع ابنائهم لزيادة الروابط 

 مشكالتها. انشاء مراكز ارشاد اسري باشرافاساتذه متخصصين تساعد االسر في حل -6

 التوعية االذاعية والتلفازية بمساوى الطالق ، وهجرة احد الوالدين والعواقب المترتبة عليه . -5

 :المقترحات 

 تقترح الباحثتان ما يلي:

 على المخدرات. اإلدماناجراء دراسة حول عالقة الغياب النفسي لالب ب -4

 ت المرحلة الثانوية.لدى طالبا األسريوعالقته بالمناخ  األسرياجراء دراسةالتفكك  -5

في بناء برامج ارشادية تعمل على التليل من  األسرياالستفادة من مقياس الغياب النفسي والتفكك  -1
 لدى الطلبة  األسريالغياب النفسي لالب والتفكك  آثار

 المراجع

ة الرفاق غير لجماع المراهقينوبين اختيار  األسرةالعالقة بين شبكة التصال داخل (:  5004ابراهيم ، سهير ) -
 ، رسالة ماجستير ، كلية االداب والتربية ، جامعة عين الشمس ، القاهرة. السوية

،  العوامل الجتماعية وعالقتها بالسلوك الجرامي رسالة ماجستير غير منشورة  (: 5005ابو حميد ، سعد ) -
 ية .األمنكلية الدراسات العليا ، اكاديمية نايف العربية للعلوم 

 ، دار المسيرة للنشر ، عمان . 5( : نظريات التطور االنساني ونطبيثاتها التربوية ، ط 5005معاوية ) ابو غزال ، -

قات المرأةو  المراهقينالعالقة بين اساليب المعاملة الوالدية والكتئاب لدى ( :  5000بركات ، اسيا )  -
، كلية التربية ، جامعة ام القرى ، ة المراجعات لمستشفى الصحة النفسية بالطاءف ، رسالة ماجستير غير منشور 

 مكة .

( : مشكالت اجتماعية : اسس نظرية ونماذج ، المكتب الجامعي الحديث ،  4892بدر ، عبد المنعم محمد )  -
 االسكندرية .

 ، دار وجوه لنشر والتوزيع ، الرياض . 1، ط مشكالت الطفال(:  5044بكار ، عبد الكريم )  -
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(: االضطرابات السلوكية والوجدانية لدى االطفال المقيمين في دور االيتام من  5044بالن ، كمال يوسف )  -
 .4، ع  55، مج  مجلة جامعة دمشقوجهه نظر المشرفين غليهم ، 

، الموتمر السنوي   المراهقينجماعة القران والصراع بين الباء والبناء  ( : 4880حسن ، محمد بيومي ) -
 المصرية للدراسات العربية .، الجمعية السادس لعلم النفس 

حرمان الطفل من الوالدين وعالقته بنموه اللفظي في مرحلة ماقبل المدرسة ، (: 4880حسيب ، عبدالله ) -
 ، معهد الدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين الشمس . رسالة ماجستير غير منشوره

 ، قطر. 61لة التربية ، غ ، مج اثر غياب الوالدين عن عالم الطفل( :  4891حمام ، سامية )  -

 ، دار الفكر العربي ، بيروت . 4، ط علم النفس الجتماعي( :  4881حيدر ، فواد )  -

، جامعة عين النفسية لغياب النموذج البوي،رسالة دكتوراه غير منشورة  ثاراآل ( : 4880السرسي ، صالح )  -
 الشمس ، القاهرة.

 ، دار المعرفة ، القاهرة . علم الجتماع والمشكالت الجتماعية( :  4889السمري ، علي والجوهري ، محمد ) -

( : دينامية العالقة بين ادراك الصور الوالدية والبناء النفسي لدى البناء غير  2551سويلم ، كرمن )  -
 ، كلية االداب ، جامعة عين الشمس ، القاهرة . الشرغيين ، دراسة اكلينكية

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة . لسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخةا( :  5000السيد ، فواد البهي ) -
، المركز العربي للخدمات  ظاهرة جنوح الحداث في الردن(: 5004الشناق ، عبد الحفيظ محمد محمد ) -

 ، عمان . الطالبية

 ي ، العدد الرابع.ولاألها ، مجلة علم النفس ، السنة ة وأثراألسريالتنشئة (: 4895رمضان ، كافية ) -

 القاهرة : عالم الكتب. 1، ط ،   التوجيه واإلرشاد النفسي( : 4889زهران ، حامد عبد السالم ) -

،  دراسات تربويةالنفسي دعامة اساسية لالمن القومي العربي ،  األمن( :  4898زهران ، حامد عبد السالم ) -
 ، القاهرة . 48، ج  1مج

،دار االمة، الجزائر  شئة الجتماعية والسلوك النحرافي لتلميذ المدرسة الثانويةالتن( :  5001عامر ، مصباح ) -
. 

إدراك الغياب النفسي لألب والمشكالت السلوكية لدى البناء، المؤتمر السنوي ( :5002عبد الرازق، عماد ) -
 ، مركز الرشاد النفسي ، كلية التربية ، جامعة عين شمس، القاهرة.الثاني عشر

التنشئة الجتماعية لالبناء وعالقتها ببعض سماتهم الشخصية واتساقهم ( :  4890يد ، فايزة ) عبد الحم -
 ، كلية االدراب ، جامعة عين الشمس ، القاهرة.القيمية ، رسالة دكتوراه 

 ، الكويت . 1، ط السلوك النساني ، تحليل وقياس المتغيرات( :  4896عبد الرحمن ، سعد )  -

 ، ابو ظبي . 45، العدد  مجلة الشرطةها االجتماعية ، آثار ة و األسري( : االضطرابات  4899) عبد الكريم ، ناهد -

شركة المتحدة للنشر ، الزقازيق ، ال 4، ج  دور الب في حياة الطفل( :  4889عبدالله ، عادل محمد )  -
 ، القاهرة .والتوزيع
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 حاب للنشر والتوزيع ، القاهرة .، دار الس ومشكالت البناء األسرة(: 5001عبد المعطي ، حسن ) -

وعالقته بالنحرافات السلوكية لالبناء ، رسالة ماجستير  األسريالتفكك (:  4881عبد الواحد ، فتحي )  -
 ، جامعة حلوان. منشورة

 ، مكتبة عين الشمس ، القاهرة. والطفولة األسرة( :  4881عفيفي ، عبد الخالق محمد )  -

، الطبعة الرابعة، دار الخريجي للنشر قالمرأةالنمو النساني الطفولة و : (  4885عقل، محمود عطا حسين ) -
 .والتوزيع، الرياض

 ، بيروت .4، دار الشروق ،ط األسرةعلم اجتماع (:  4881عمر ، معن خليل ) -

، دراسة ميدانية عن مرتكبي جرائم العنف  بين الريف والمدينة األسريجرائم العنف (:  5005عوض ، السيد ) -
 بجامعة قنا ، مصر رياألس

 ، مكتبة دار النهضة العربية ، القاهرة. ودور الحضانة األسرةنمو وتنشئته بين ( :  4865غريب ، فوزية ) -

، ترجمة هناء العكيلي، دار الحكمة  التحليل الحصائي في التربية وعلم النفس(: 4884فيركسون ، جرج اي )  -
 للطباعة والنشر ، بغداد.

 ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر . مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري( :  4896الكسال ، مسعود ) -

دراسة اكلينكية لعينة من  – المراهقينتمثل الب وعالقته بالقلق لدى (:  5009الكدري ، طاهر قائد ) -
 ، جامعة سيد محمد بين عبدالله ، المغرب  بالقلق المصابين المراهقين

 ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة . النظرية المعاصرة في علم الجتماع (:4888لطفي ، طلعت ) -

، دار  النظرية المعاصرة في علم النفس الجتماع( : 4888لطفي ، طلعت ابراهيم والزيات ، كمال عبد الحميد ) -
 غريب للطباعة ، مصر .

 ر.سكندرية ، مص، اإلحدود طفال بالأ(:  5005محمد، انس) -

مجلة ساليب التنشئة االجتماعية لالب في تطبيع سلوكيات االبناء ، أ( : انعكاسات  5008اية )د ، بوقطمرا -
 ، الجزائر. 4، جامعة محمد خيضر ، ع  العلوم النسانية

 ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة . علم نفس النمو( :  4888معوض ، عباس محمود ) -

 ،دار الفكر العربي، القاهرة. 21على مشارف القرن  األسرة:(5000منصور، عبد المجيد، الشربيني، زكريا ) -

التوافق النفسي لدى ابناء الباء ذوي الغياب المتكرر عن البيت ) (:  5041ميسون  سميرة وطاهري ،حمامة ) -
 ، جامعة ، قاصدي مرباح / ورقلة ، الملتقى الوطني الثاني حول االتصال(  المراهقيندراسة ميدانية على عينة من 

 وجودة الحياة .

- -Anastasi, Anne &Urbina, Susana(1997) : psychological Testing, New 

Jersey, prentice Hall           . 
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-Bowlby, J., (1973): Attachment. (vol.l) and Loss (Vol. II). N.y. : Basic 

Books 
---Barbara Deutsher& Rebecca R.(2001). The developmentand use of 

the attention deficit hyperactivity disorder , Journal of 

Psychoeducational Assessment  . 
-Linda, et, all. (2004). The Discursive Construction of the fathers 

personality within father participation frameworks, Journal of family 

psychology. 
- -Nakadi , lena&mukallid ,samar (2000) . " comparison of self –concept of 

socially disadvantaged Orphans and its relationship to   achievement " . the 

E.R.C. Journal ninth year , issue. 

-Perez-Brena, and Others. (2012). Father absence and conscience 

development psychology, Journal of Youth and Adolescence. 

 (4ملحق )
 اسماء السادة الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في بناء المقياسيين

 مكان العمل الختصاص اسماء السادة الخبراء ت

 جامعة ديالى / كلية التربية "للعلوم االنسانية" ارشاد نفسي أ.د عدنان  المهداوي  1

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية  علم النفس عبد الغفور أ.د نبيل  2

 جامعة بغداد /كلية التربية " ارشاد أ.م.د. نهلة عبودي الصالحي 7

 معهد الفنون الجميلة للبنين / ديالى علمالنفس التربوي أ.م.د خنساء عبد الرزاق 0

 الجميلة للبنات / ديالى معهد الفنون علمالنفس التربوي ا.م.دضمياء إبراهيم محمد سبع 2

 معهد الفنون الجميلة للبنات / ديالى فلسفة تربية .م.د نسرين عبد الجبار سلمان  3

 ثانوية بعقوبة المسائية  ارشاد نفسي  م.د ميثاق ظاهر فليح  3

 ( مقياس الغياب االنفسي لالب2ملحق)

 غيرموافقموافق الى  موافق الفقرات  ت 
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 حد ما

    عن اسباب تأخري عند الرجوع الى البيت  يأبال يسالني  4

على القيام باي شي يطلبه مني دون مراعاة  أبييجبرني  5
 احتياجاتي

   

    لمشاجرتي مع اخوتي أبياليهتم  1

    من حضور اجتماع اولياء االمور في مدرستي أبييتذمر  1

    باختيار اصدقائي الذين اصاحبهم  أبييهتم  2

    في حل واجباتي البيتية  بيأيساعدني  6

    في حل مشكالتي أبياليتدخل  5

    معنا في المتزهات او الزيارات العائلية أبييخرج  9

    مطالبي الشخصية أبييلبي  8

    في اختيار مالبسي أبييساعدني  40

    على ممارسة هواياتي  أبييشجعني  44

    بي اثناء مرضي أبييعتني  45

    حينما اقوم بعمل جيد أبيحني يمد 41

    مصروفي كل يوم أبييعطيني  41

    على الصالة في اوقاتها أبييحثني  42

    من الخروج من المنزل اال للضرورة أبييمنعني  46

    نشاطاتي على االنترنيت أبييتابع  45

الى السلوكيات الصحيحة حينما يبدر مني اي  أبييوجهني  49
 ئقتصرف غير ال

   

    بقربي أبياشعر باالمان حينما يكون  50
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    معي خططي المستقبلية أبييرسم  54

    في جميع مجاالت حياتي أبياعتمد على  55

    يسخر اي مني امام اصدقائي 51

    في اختيار نوع الدراسة التي تالئمني أبيال يساعدني  51

    من ابداء اي راي في بيتنا أبييمنعني  52

    لغة التهديد في معاملته لي أبييستخدم  56

    باني عبء على كاهله أبييشعرني  55

    المتكرر عن البيت أبيال اشعر بغياب  59

    بكالمي حينما ابدي راي في امر ما أبييستهزي  10

  األسري( مقياس التفكك  7ملحق )

موافق الى  موافق الفقرات  ت
 حد ما

 غير موافق

    م افراد اسرتي بعضهم البعضيشت 4
    انام خارج البيت بسبب سوء معاملة والدي لي  5
    يزور افراد اسرتي اقاربنا كثيرا 1
    اشعر بحاجتي الى العطف والحب  1
    يثق افراد اسرتي بي 2
    يتشاجر والدي ووالدتي التفه االمور 6
    يقوم والدي بضرب والدتي  5
    لدتي منفصالن والدي ووا 9
    ة بطرق سليمةاألسرييقوم والدي بحل مشكالتنا  8

    لدي شقيق مريض عقليا   40
    احد والدية متوفي  44
    يغيب والدي ) والدتي ( كثيرا عن البيت بسبب مكان عمله البعيد 45
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    اسعى الى ارضاء والدي ووالدتي 41
    تربطني عالقة صداقة مع والدي 41
    يهتم والدية بتلبية جميع مطالبنا 42
    يضربني والدي بدون ذنب 46
    تسود الحميمية العالقة بين افراد اسرتي 45
    يشتمني والدي ) والدتي ( امام اصدقائي 49
    يساعدني والدي ) والدتي ( في تحضير دروسي 48
    العالقة بين افراد اسرتي مبنيه على االحترام 50
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 بمدينة وجدة بالمملكة المغربية: دراسة ميدانية نوح األحداثج

 / المغرب ذ. توريه البوكيلي

 مقدمة

 مجتمع أي في االجتماعي بالنظام المخلة االجتماعية الظواهر أبرز من األحداث جنوح ظاهرة تعد
 دول مختلف منها انتع طالما مشكلة باعتبارها للباحثين خصبا موضوعا وستبقى تزال وما كانت فهي ، كان

 تقدم عجلة تأخير في تساهم مضاعفات من المشكلة هذه عليه تنطوي لما وذلك مستوياتها باختالف العالم
 نظر وجهات واختالف لها المسببة العوامل بتعدد وتنوعت تعددت األحداث جنوح فمشكلة. وتطوره المجتمع
 األقل على أو الظاهرة هذه لمعالجة حافزا كلتش معطيات تقديم حاولت والتي فيها والمختصين الباحثين

 . دتهاح من التخفيف

 إلى الدولة دعا مما المقلقة، الظاهرة حجم يأخذ الجانحة الطفولة بدأ واقعوفي المملكة المغربية 
مختصة  مراكز ذلك أنشأت وألجل  .عليها للقضاء الحلول الكفيلة إليجاد الظاهرة هذه نحو اهاهتمام توجيه

جنوح إال أن  .المجتمع في وإدماجهم تربيتهم إعادة ألجل عشر الثامنة سن يكملوا لم الذين ألحداثا تستقبل
ض االرتفاع، فالشوارع مألى بمشاهد صور متعددة تؤشر على الجنوح و ر فياألحداث بالمغرب يظل واقعا 

ند ملتقيات الطرق، و االختالل، أطفال في عمر الزهور يساقون إلى المؤسسات السجنية، و آخرون ينشلون ع
 غيرهم يمارسون أفعاال جانحة أخرى مختلفة في النوع و الدرجة. 

 يوجد طفل ال فإنه اإلجتماعية، التنشئة وظيفتي في إختالل هناك أن تصاعدهذا ال من نلمس فإننا
 ياراتت من يعاني اليوم فمجتمعنا .الجانحة الشخصية هذه تكوين عن مسؤولة ثقافة هناك إنما و اإلجرام يهوى
 من توجيه و رعاية الى بحاجة المدرسة. فالحدث و اإلجتماعية،كاألسرة النظم ووظائف بكيان لحقت ثقافية

 واإلجتماعي الروحي النفسي، العقلي، الجسمي، له النمو تضمن صفات من مالديه مع يتناسب خاص نوع
 شخصية نمو عن تحول التي جتماعيةاال و النفسية المعوقات و و الخوف القلق عن بعيدا السوي، و السليم
 .سوية و متوازنة

من أجل الفهم أوال، و من أجل استخالص الدروس ثانيا،  دراسةفي هذا السياق، تأتي هذه ال
 إلىفاعلة للتدخل و الوقاية و العالج في مستوى ثالث.كما نسعى من خاللها  إستراتيجيةفاالنطالق نحو بناء 

فليس مطلوبا منا اليوم أن نظل في  .التقدم إلى القطاعات المسؤولية كقوة اقتراحيةالتنبيه إلى مكامن الخلل، و 
، المفروض أن ننطلق، كل من هوامش تهميشوضع "المتفرج" على ما يحدث ألطفالنا، من سوء تربية و 
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تي تحركه و اشتغاله، إلى دراسة الواقع االجتماعي، و اكتشاف هوية الحدث الجانح، و تحديد األسباب ال
 .عالجتؤسس لمنطق الجنوح، لنخلص أخيرا إلى اكتشاف مداخل الحل و ال

 الدراسة مشكلة

 لما وذلك االجتماعية البيئة تواجهها التي المشكالت وأعقد أهم من الجانح الحدث مشكلة تعد
 ويعزي واجتماعية ونفسية بيولوجية أبعاد ذات مشكلة وهي. مستقبلها على وانعكاسات من أخطارحمله ت

 التنشئة ضعف إلى المشكلة هذه تفاقم رافواالنح الجريمة مجال في الباحثين والمتخصصين من كثير
السياق  عن بمعزل المشكلة هذه تناول يمكن ال :األساس هذا وعلى .االجتماعي التكيف االجتماعية وسوء

جنوح  مشكلةف  .فيه اريةالج واالقتصادية االجتماعية راتوالتغي ونظمه المجتمع بنية يحوي الذي االجتماعي
 البسيط من االجتماعي البناء في غييروالت رانيالعم والنمو لتطورل كانت نتيجة  مغربيال المجتمع في األحداث

بالعالقات  تتميز الحجم، محدودة ريفية محلية مجتمعات إطار في اإلقامة وكذلك االنتقال من إلى المركب،
.  الثانوية بالعالقات عالية تتميز سكانية كثافة ذات حضرية بيئة في الحياة إلى التقاليد وقوة والدينية اإلنسانية
 .األسرية الرقابة في ضعفا خلف اإلسالمية، والمبادئ التقاليد تأثير في واضحراجع التال كما أن

 وسن  رامجوالب الخطط رسمب وذلك له ىتصدفحاولت أن ت األمر هذا بخطورة لمملكةا شعرت وقد
 لمراكز حماية الطفولة التنظيمية اللوائح على العمل إلى إضافة األحداث، جنوح لمشكلة ناسبةالم التشريعات

 وغيرها والمساطير، وإنشاء كذلك مراكز إلعادة إدماج األحداث قوانينالب المتعلقة الالزمة راءاتاإلج واتخاذ
 استمرت المملكة في ألحداثا انحراف أن غير .المشكلة هذه من تقلل أو تحد أن شأنها من التي النظم من
 تشير حيث الماضية، السنوات في المجتمع يشهدها التي راتللتغي مالزمة متنوع وبشكل الظهور في

 الجهات أوردتها التي اإلحصاءات له تشير ما وهذا مرتكبيها أعداد زايدوت الظاهرة هذه تنامي إلى اإلحصاءات
 .المختصة

 األبعاد، متعددة مشكلة فهيإنسانية.  مأساة عن تعبر حيث طورتهاوخ المشكلة أهمية لنا يبين مؤشر وهذا
 والعوامل أسبابها على التعرف أن في جدال وال.المستمر تناميها من للحد متكاملة إستراتجية وضع تتطلب
 الفرد وحماية المنحرف السلوك ممارسة من الصغار أالف إنقاذ إلى الوسائل يهيئ سوف ، إليها المؤدية

 في األحداث راء جنوحو  والعوامل األسباب تتناول راسةالد هذه فإن تقدم ما ضوء وفي آثاره، من والمجتمع
 قلة مع الموضوع لهذا اختياري يبرر ما وهذا.  خاصة بصفة وجديال والمجتمع عامة بصفة مغربيال المجتمع

 طليعة في هي والتي دةوج مدينة من وانطالقا مغربيال المجتمع في األحداث جنوح تناولت التي الدراسات
 من يقوي مما الحداثة سن في هم السكان من عالية نسبة أن حيث السكان ألعمار بالنسبة الشابة المدن
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 عملت والتي الداخلية الهجرة نتيجة وذلك وشرائحه المجتمع فئات لجميع ملتقى اأنه وخاصة الظاهرة حدة
 إلى الريفيون المهاجرون حملها التي الريفية القيم حتفأصب واألبناء، اآلباء جلي بين ثقافي تباين خلق على

 . وايجابيته سلبياته بكل التكنولوجيا عصر ومواكبة التحضر في األبناء رغبة مع لتتماشى المدينة

 تساؤلت التجربة وفرضياتها

 :التالية التساؤالت على اإلجابة إلى الدراسة هذه تسعى و
 السلوك ممارسة إلى تدفع األحداث التي العوامل شخصية الحدث الجانح، وماهي سمات ماهي .9

 ؟ اإلنحرافي
 المراكز في المتخذة والتربوية اإلصالحية البرامج مع والجانحين المنحرفين األحداث تجاوب مدى ما .2

 والجريمة؟ لالنحراف العود عن لردعهم كافية هي بذلك؟وهل المختصة
 العلمي وهي: وقد تم تدعيم هذه األسئلة بفرضيات قابلة لالختبار

  جنوح األحداث محصلة نهائية لعوامل مركبة يتداخل فيها االجتماعي مع النفسي واالقتصادي و
 التربوي و الثقافي ، 

  يظل البعد العالئقي للحدث الجانح هشا للغاية خصوصا فيما يتصل بالعالقة مع األسرة، وتزداد
 هذه الهشاشة كلما كانت األسرة مفككة.

 محدد األساسي لثقافة السجن يتم تجذير وتطوير السلوك اإلجرامي لدى عن طريق العنف ال
 السجناء

 سةاالدر  أهمية

 الجهود تتجه حيث ككل، مستوى العالم على وممتدا واسعا مجاال باألسرة والطفل االهتمام يشكل
 آمنة اسر قلتحقي الممكنة السبل لتوفير أفضل الحثيث السعي نحو من العالم مكان كل في الحالي وقتنا في

 حياة في وشأنها الطفولة قيمة من وانطالقا .أشكاله بكل والعنف والمشاكل العقد من طفولة خالية و مستقرة
مصاحبة األحداث ومالزمتهم عبر مد  هو هذه فإن موضوع الدراسة مشكالت من تعانيه وما المجتمعات

 علمية كمحاولة راسةالد هذه اءتج المنطلق هذا ومن جسور التواصل معهم، بمختلف أشكاله وأنماطه.
 ستساعدنا أنها في أهميتها وتظهررافي. اإلنح السلوك ممارسة إلى األحداث تدفع التي العوامل على للتعرف

 والباحثين الطفولة مجال في والعاملين القائمين نظر توجيهكذلك  و.بالمشكلة ارتباطا العوامل ألكثر فهمنا في
  .مغربيال المجتمع في األحداث جنوح لواقع ةتربوي اجتماعية رؤية خالل من

 دراسةال أهداف
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 العلمي والميداني بالبحث احتياجاتها على والوقوف الطفولة قضايا ومشكالت تناول إلى أحوجنا ما
الطفولة واحتياجاتهما، وكذلك من  قضايا األسرة و إلى يرشد علمي عملي أساس إلى الوصل أجل الجاد من

 اجل:

 حماية الطفولة، مجال في تنموية ومشاريع وبرامج اجتماعية تطوير سياسات 

 ،معرفة األسباب الحقيقية وراء ارتكاب األطفال للجرائم 

 وأشكال معاناتهم، أوجه وتتبع  األطفال واقع استكشاف 

 جديدة، اجتماعية تطوير سياسة في وتسهم تفيد أن شأنها من وتوصيات بنتائج الخروج 

 دراسةال منهج

، باعتباره منهجا مالئما لمثل هذه دراسة الحالةعلينا هذه الدراسة اللجوء إلى منهج  لقد استوجبت
من إمكانيات مهمة  هذا المنهجالتي تتوخى الوصول إلى أوصاف دقيقة عن الظاهرة. فما يتيحه تجارب ال

مل أساسية  للربط بين المتغيرات وتحليل المعطيات وما ينطوي عليه أيضا من ممارسات ميدانية، كلها عوا
 لمقابلةوقد تطلب منا هذا المنهج االعتماد كليا على تقنية ا ة.تجربمنهجا مالئما لهذه ال ناكانت وراء اختيار 

وذلك بناء على معدة لهذه الغاية، وقد تم الحرص في صياغة هذه األسئلة،  األحداثالستجماع البيانات من 
 التحقق أجل وكذلك من لمستجوب وكسب ثقته. الدخول من العموميات إلى الخصوصيات لضمان تجاوب ا

 تم قد هذه دراستنا وفي الضرورية، المعلومات على لحصولل المناسبة واألدواتاخترنا  الدراسة فرضيات من
 :التالية األدوات استخدام

 التدريب، فترة طيلة بالمشاركة والمالحظة البسيطة المالحظة على الدراسة هذه عتمدتا :المالحظة 
 .إلخ...المطعم في الساحة، في القسم، في :مثال اليومية نشاطاتهم األحداث مع يشتعا فقد

 .الدراسة األحداث موضع حياة عن التفاصيل أدق معرفة من مكنتني والتي األهل زيارة فترات وخاصة

 الباحث  شخصين بين تحدث تفاعل عملية تعد التي المقابلة تقنية على االعتماد تم كذلك :المقابلة
على  المبحوث إجابة بعد والمعطيات المعلومات على بالحصول تسمح والتي األداة هذه لمبحوث،وا

 إليه. الموجهة األسئلة

 الدراسة عينة
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في مركز حماية  ميداني تدريبواختبار الفرضيات، لجأنا إلى تجربة فألجل اإلجابة عن أسئلة ال
 سنة. 99و 91بين  متتراوح اعتماره ، حدثا 24من عينة عشوائية تتكون  تم اختيارو  الطفولة بمدينة وجدة.

 أبعاد التجربة المكانية والزمانية

البعد المكاني للتجربة هو مركز حماية الطفولة بمدينة وجدة التي تقع شرق المملكة المغربية. اما البعد 
 الزماني ، لقد استغرق التدريب شهرين كاملين.

 الدراسات السابقة

  مقاربة اجتماعية النحراف األحداث بالمغرب : دراسة ميدانية  :1014/ شرماط ، العربيدراسة
 بمؤسسة حماية الطفولة بالمغرب.

 /في المدرسة و عالقته بجنوح األحداث في المغرب : دراسة العنف  :1014 دراسة احمد معد
 ميدانية.

 / نحو مقاربة جنائية تربوية جديدة للنهوض بالحدث المغربي :1012دراسة الحسين وبا 
 شمال المغرب قامت بها مؤسسة محمد السادس  دراسة ميدانية عن جنوح األحداث بمنطقة طنجة

 .2199إلعادة إدماج السجناء سنة 
 الدراسةموضوع 

هذه  إلى المجتمع نظرة واختلفت المجتمعات في وجدت اجتماعية ظاهرة األحداث جنوح ظاهرة إن
 فقد حديثا ، أما العقاب ويستحق أنه القديمة المجتمعات في المنحرف الحدث اعتبر حيث ، المشكلة
 ف اجتماعيةلظرو  ضحية هم المنحرفة األحداث أن تبين حيث المنحرف للحدث المجتمع نظرة اختلفت

 والصالحة لهؤالء السليمة التنشئة يخدم بما االجتماعية الظروف تهيئة وبتالي االنحراف إلى بهم أدت
  . منهم صالحين مواطنين صنع وبتالي األحداث

  الجانحة الشخصية مفهوم - أول
 علم في متالتي أقي الدراسات في المهمة النقاط من يبقى الجانحة أو اإلجرامية الشخصية مفهوم إن

 بأن ، الجنوح درست التي الثقافية و والنفسية واالجتماعية البيولوجية الدراسات توصلت بحيث ، اإلجرام
 النفس علم وعرف .اآلخرين يتعامل بها مع خاصة وطريقة الجانح ومزاجها طبعها لها شخصية للجانح

 فقد ، بالشخصية خاص تنظيم لخال من مقترن بفعل سلوكي على أنها اضطراب الجانحة الشخصية العالجي

https://platform.almanhal.com/details/article/42846
https://platform.almanhal.com/details/article/42846
http://platform.almanhal.com/details/article/42846
http://platform.almanhal.com/details/article/42846
http://platform.almanhal.com/details/article/42846
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وقد أجمعت جل النظريات التي تطرقت  .لديه الصراعات تقوي يمرون بتحوالت الذين المراهقين مرض إعتبرها
 سمات عامة يتصف بها، وهذه مجملها: إلى تعريف الشخصية الجانحة على أن الحدث الجانح له 

 يجعله مما نحو اآلخرين الحب شاعرم في ونقص تناقض الجانح يعيش بحيث الوجداني اإلضطراب 
 .بنرجسية يتميز

 الخبرة من قليل التعلم المواهب، تنمية الى الدافعية قلة و بالتوسط ذكاءه يتميز و المعرفي التأخر 
  .السابقة

 اآلخرين مع يرتبط أن يقدر ال حيث االجتماعي العجز. 
 من مناعة له وإعتقاده أن وليةالمسؤ  إنعدام و الضمير كفاية لعدم راجع وهذا األخالقي النقص 

 .القوانين
 الحدث انحراف إلى المؤدية الجتماعية العوامل - ثانيا

 التي و بينها فيما المتشابكة عوامل من كبير بعدد تتأثر معقدة عملية الجانحة الشخصية نمو إن
 :في تتمثل
 البيولوجية المحددات 

 تحديد و الشخصية تشكيل في عامال أساسيا  عدي البيولوجي التكوين أن االتجاه هذه باحثوا يعتبر
 و األعضاء بشكل المتعلقة الوراثية و الخلقية الصفات مجموعة البيولوجية، عواملبال يقصد و. السلوك
 تكوين على أثره له تشوهها أو األعضاء هذه بعض في إختالل أي أن اإلتجاه هذا أنصار ويعتبر .وظائفها
 الوراثة، هذا طريق عن إليه ينتقل للمجتمع المضاد وسلوكه بيولوجية، بحتمية ينشأ فالمجرم .الجانح شخصية

 عن نظرية قام بوضع فلقد .االتجاه لهذا العلمي المؤسس يعتبر الذي (Lombroso)لمبروزو أوضحه ما
 كابارت إلى اإلنسان يدفع موروث حيواني استعداد هي الجريمة أن ، مؤكدا علىاالرتداد وفكرة بالفطرة المجرم
 .طاغية بيولوجية بحتمية اإلجرام
 النفسية المحددات 

 تبقى إذ مرحلة الطفولة، خالل تتكون التي النفسية بالعوامل كبير حد إلى تتأثر الطفل شخصية إن
 طاقة عن تعبير فالجريمة وتصرفاته، لسلوكه شعوريا ال دافعا وتصبحته بشخصي عالقة المرحلة هذه رواسب

 التي النظرية هذه وأعراف المجتمع وقوانينه.  يتنافى مع سلوك إلى فأدت اجتماعيا، جامخر  لها تجد لم غريزية
 ظاهرة الذي يؤكد على أن Freud  فرويد النمساوي النفس عالم رأسهم على الباحثين من مجموعة يعززها

  ..اإلشباع إلى جتحتا  خاصة عنيفة ورغبات عامة، فطرية لدوافع نتيجة تكون البشر، في االجتماعية االنحرافات
 الجتماعية المحددات 
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 والنظام الثقافة اإلنحرافي، للسلوك تفسيرهم في أساسية كمحاور االتجاه هذا أنصار يستخدم
 التفسير يتعدى اإلنحرافي السلوك إليه يرجع الذي السبب أن يرون وهم االجتماعية، والعمليات االجتماعي

 وكيف الواسع، بشكلها الجانح بيئة أي ومؤسساته المجتمع بنية دراسة خالل من إال فهمه يمكن وال الفردي
 Emile  كايم دور أيميل النظرية هذه رواد منو  .الفرد سلوك بلورة على البيئة هذه تؤثر أن يمكن

Durkheim  في االجتماعية باألوضاع وترتبط جذورها تمتد ظاهرة إال هي ما الجريمة أن يرى الذي 
 ألفراد الحضاري والوضع االجتماعية والمستوى الثقافة ونوعية االجتماعي التغيير ركةح عن تعبر كما المجتمع،

 .المجتمع ذلك

 الدراسة نتائج تحليل و عرض

 اإلطار المنهجي للدراسة .1

 البيانات جمع أدوات   

 من هذا و الحدث شخصية في البحث للبحث أداتين اثنتين على الدراسة هذه في إعتمدنا لقد  
  :، وهما لدراستنا الالزمة المعلومات على الحصول أجل

 خاصة به، المشكلة ال، وتتناول مع الحدث على انفراد تجري هذه المقابلة :المقابلة الفردية
 استهدفنا من خاللها الى تحديدوذلك بمكان معد لهذا الغرض، تتوفر فيه الشروط المطلوبة. و 

ومحيطه ووضعياته،   ه على فهم ذاتهفي المجال التربوي والنفسي، وتساعد الحدثاحتياجات 
 .كما تساعده على التغلب على المعيقات التي تقف أمامه

 العمل في من المعلومات قدر أكبر على للحصول والهامة األساسية الوسيلة تعتبر : المالحظة 
معينة.  ظاهرة أو سلوك معين ومراقبة لمشاهدة الحواس توجيه تعتبر فهي.األنثروبولوجي الحقلي

 و وسلوكات تحركات كل تخص التي المباشرة المالحظة على هذا بحثنا في اعتمدنا دولق
 .المقابلة وخارج أثناء الحالة مالمح

 األنشطة الموازية 

مجموعة من االنشطة والتمارين، من اجل  على الجانح الحدث لشخصية دراستنا في إعتمدنا ولقد
 العقلية. المعرفية و وكيةالسل واإلنفعالية الوجدانية سمات الشخص عن الكشف
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 ومن خاللها نهدف إلى الحديثة، تعتبر األنشطة التربوية من أهم عناصر التربية  :التربوية األنشطة
 ، وذلك من خالل:على النمو المتكامل جسميا وعقليا واجتماعيا وعاطفيا األحداثمساعدة 

الحفاظ  واضيعها،مجاالت حائطية، تنوعت م 4قام األحداث بإعداد المجلة الحائطية:  .أ
 على البيئة، العلوم والتكنولوجيا، النظافة من اإليمان، عالم االنترنيت.

تضمنت منتوجات األحداث من قصص وبحوث عالم المعرفة،  تحت عنوانمجلة مكتوبة:  .ب
 اليكترونية.

والهدف منها فتح المجال إمام األحداث للتعبير عن أنفسهم، وذلك ورشة قصتي أنا:  .ت
ياتهم. واستطعنا من خالل هذه الورشة معرفة نوع جريمة الحدث واألسباب بكتابة قصة ح

 المؤدية لها. 

 لدي تنمي التي المتطورة التربوية األساليب أفضل من الترفيهية األنشطة تعد: األنشطة الترفيهية 
 من وذلك ه،نفس في ثقةال تعميقو  ريفكتال وحرية يةاالستقالل و الذاتي التعلم مهارات األطفال
 خالل:

والهدف منها تنمية مدارك الحدث حول ظاهرة ما، واختبار قدرته على األلعاب التربوية:   .أ
 التمييز بين الخط والصواب، الخير والشر...وتنوعت األلعاب باختالف الموضوع والغاية:

تتمحور حول اكتشاف أسماء األحداث واإلبحار في معانيها لمعرفة قيمتهم  لعبة األسماء .ب
 ة ،وزرع الثق

ووصف تلك األشياء قصد معرفة  يطلب من األحداث إخراج ما في جيوبهملعبة األشياء،  .ت
 ،-القلم، المقص، الوقود،.... -قيمتها وكيفية االستفادة منها 

يتم اختيارها من طرف األحداث ويصفها كل واحد منهم بكلمة معبرة وذلك لعبة الكلمات  .ث
 ،-خدرات، األسرة، اإلصالحية، الدين،....الم -من اجل اختبار قدرة الحدث المعرفية،

 لقد تم تشكيل فرقة مسرحية، وقامت هذه األخيرة بتأليف وإخراج وتمثيل مسرحيةالمسرح:  .ج
 .وكان الهدف من هذا الورش تنمية قدرات األحداث اإلبداعيةبعنوان ل للمخدرات، 
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ألصوات أو على مستوى ا ءتم اكتشاف مواهب حقيقية لدى األحداث، سواالموسيقى:  .ح
إتقان العزف على اآلالت الموسيقية. مما ساعدنا على تشكيل فرقة موسيقية تدربت على 

 عدة أغاني.

تم اكتشاف موهبتين في الرسم، قامتا بعدة رسوم معبرة، مما ساعد على تنظيم معرض الرسم:  .خ
   أبان على مدى مؤهالت األحداث. لهما

 تجربةنتائج العرض  .1

مة، و التي تفيد حتما في قراءة الميداني مفتوحة على مجموعة من المعطيات المه يبدر جاءت نتائج الت     
االجتماعية و اتصاله بالمخدرات المغرب، خصوصا في ارتباطه بالهشاشة  رقتفسير السلوك الجانح بشو 
كثر تظل األ هذه الفئةما يؤكد أن مسنة،  99و 91بين  لألحداث، و قد تراوحت الفئات العمرية نحرافاالو 

الهشة، التي يتوجب االهتمام بها، من أجل حمايتها من االنخراط في  ةتعرضا الحتماالت الجنوح، و أنها الفئ
مسالك العود.و ما يؤكد هشاشة هذه الفئات هو وضعها السوسيواقصادي الذي يظل مؤسسا لفعل الجنوح، و 

 آخر في إنتاج و إعادة إنتاج الجنوح.ذلك بالنظر إلى ما يعتمل فيه من أعطاب و معيقات تسهم بشكل أو ب

 المستوى الدراسي 

هو شخص أمي أو لم يتجاوز مستوى التعليم االبتدائي، فالذين ال دراسة الحالة الحدث الجانح وفقا ل
 92و الذين بلغوا مستوى تعليم ابتدائي ، 24من أصل  2عددهم صل األحداث ييعرفون القراءة و الكتابة من 

 .فقط 91اإلعدادي بقي حكرا على  ، فيما المستوىحدثا

 الحالة العائلية 

  :في جلت مظاهرهفتلألحداث، فأغلبيتهم يعانون من التفكك األسري، و بخصوص الحالة العائلية 

 :وفاة أحد الزوجين أو كليهما أو طالق أحدهما وحالة تعدد الزوجات، فالولد  التفكك األسري
من المحبة والعطف فينطلق هائما على وجهه يلتمس  في مثل هذه األحوال ينتابه شعور بالحرمان

تخفيفا عما ألم به ويتالقى في وسط رفاق السوء حيث يتعرض لكافة التجارب والخبرات القاسية 
 .المؤلمة
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  الرعاية واالهتمام من طرف أهم عامل يؤثر في جنوح األحداث هو ضعف  إن :الرعايةضعف
وال شك أن غياب الوالدين أو أحدهما له تأثير على يش. األبوين، الناتج عن انشغالهما بلقمة الع

   وتوجيهه.تربية الحدث 

 تتأرجح معاملة اآلباء ألطفالهم بين الشدة والعنف من جهة، والتسامح  :القسوة في المعاملة
وقد توصل علماء النفس والتربية إلى اعتبار أن جميع تلك األساليب ، واللين من جهة ثانية

 على تنشئة الطفل . ، مما يؤثرخاطئة

 مثال األبللفقر، فنتيجة  هووهو بدوره مظهر من مظاهر تفكك األسرة و  :النحالل الخلقي 
بالمخدرات.. واألم تدفعها الحاجة إلى االتجار تدفعه الحاجة إلى سلوك الجريمة من سرقة أو 

فاع في مهاوي البغاء، فماذا ينتظر من الطفل الذي يعيش في مثل هذا الجو المنحل غير االند
 .الفساد

  عند األسرة، حيث عدم إدراك األسرة لتعاليم الديانة اإلسالمية والتي تهدف  الدينيضعف الوازع
 تربية نشئ صالح خالي من األمراض االجتماعية. إلىفي مجملها 

 الحالة القتصادية 

 ال جانحينال األحداث آباءجل األحداث المبحوثين ينحدرون من اسر فقيرة، حيث أن أغلبية 
 مهنية أنشطة الذين يمارسون األحداث أباء انيةثال المرتبة في يأتي عاطلين. و أي مهني نشاط أي يمارسون
في أن العامل  خالفال و  .مستقر غير المادي و دخلها قارة غير تعتبر التي و اليومية األعمال في المتمثلة

اهاته وشخصيته بصورة إجمالية ، ذلك أن الوضع وتكوين اتج طفلاالقتصادي يسهم في التأثير على سلوك ال
ع أو الدخل المنخفض يؤثر في ترابط األسرة ويعرض أفرادها لمزيد من قاالقتصادي السيئ المترجم بالفقر المد

 .التجارب المؤلمة

  سياق الجنوح 

تتعدد مسالك الجنوح و تختلف، لكنها تؤدي إلى سوء عالقة مع الذات و اآلخر و المحيط، 
نوح هو محصلة لعوامل مركبة يتداخل فيها النفسي و االجتماعي و االقتصادي و الثقافي..إن االنحراف فالج

سوف  لألحداثعندما نتأمل السجل الجرائمي و برأي الحدث الجانح هو بقوة و قهر الظروف االجتماعية. 
ست مرضية، و إنما بقوة اقتصادي بدرجة أعلى، فالجريمة لي-نالحظ أنه يتوزع على جرائم ذات منحى سوسيو
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و قهر الظروف االجتماعية، و لهذا يالحظ أن أغلب االنحرافات التي ارتكبها الحدث الجانح تظل في حدود 
 . ومن بينها االغتصاب، السرقة، المخدرات، الضرب والجرح، التشرد،....العادي و الطبيعي

  أسئلة العود 

لكثير من األحداث الجانحين، و لهذا يكون تظل المؤسسة اإلصالحية تشكل نقطة جذب بالنسبة 
الرجوع إليها سريعا في كثير من األحيان. و لهذا يعتبر بعض المبحوثين أنه يفضل المؤسسة السجنية ألن 
"ظروف العيش فيها أفضل بكثير من تلك التي تتوفر ألسرته"، و تتواتر التبريرات من قبيل: "أجد المخدرات 

و  ر من الشارع"،  "تعودت على العيش بالسجن"،  "هنا عائلتي تهتم بي أكثر"..بسهولة"،  "أن أكون هنا خي
له عالقة او تكون ، بسبب عدم وجود عمل بدرجة أعلى، األحداثعموما فالمرء يعود إلى اإلجرام برأي 

   يرون بأن هذا العود مرتبط بالتعود على حياة السجن. أومباشرة برفض األسر لهم، 

 تخالصات واستنتاجا

كثير بلورته  بل تتداخل في  واحد،ال يمكن رده إلى عامل  - تجربةحسب هذه ال -إن جنوح األحداث
فالتأمل الموضوعي . من األسباب الموضوعية و الذاتية التي تتوزع على ما هو نفسي و اجتماعي و اقتصادي

وراء  دافع األساسيهو ال لجنح و جرائم األحداث سيفضي بنا إلى التأكيد على أن العامل السوسيو اقتصادي
الجنوح ، فالمخالفات و الجنح و الجرائم تكون دوما مفتوحة على هذا العامل ، و متوزعة على السرقة 
الموصوفة و التسول و تكوين عصابة إجرامية و االغتصاب. كما أن االنحدارات االجتماعية لهؤالء األحداث 

أسر مفككة تعيش على إيقاع العوز المادي و الحرمان  الجانحين تؤكد هذا األمر ، فأغلبهم ينحدرون من
 العاطفي و الهشاشة القصوى . 

مرورا بكل المقاربات البيولوجية، السوسيولوجية والسيكولوجية.. ما الذي يمكن االنتهاء عنده بصدد 
 إنتاج جنوح األحداث؟ ما الذي يتحتم علينا الوقوف عنده بإمعان؟ وإلى أي حد يمكن استلهام هذه

 ! المقاربات في تفسير إنتاج جنوح األحداثا ؟

 العامل النفسي 

 إلى تدفعه ووظيفية نفسية داخلية، اضطرابات لديه ولد العاطفية حدثال حاجات إشباع عدم إن
 الطفل ألن حياته، في اعتياديا أسلوبا الجانح السلوك باتخاذه وذلك المجتمع. وضد ذاته ضد العدوان

 الطفل كذلك  الحب، طعم يجهل ألنه غيره يحب أن يستطيع ل مثال، الحب إلى حاجته يشبع لم الذي
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 فيعيش والعزلة النفور له يسبب مما الجتماعية عالقاته في غيره إلى األمن إلى حاجته يشبع لم الذي
 دائما يعيش الطمئنان وعدم الخوف من جو في يعيش الذي والطفل الناس، بين وجوده رغم وحيدا
 بجد للتربية كأسلوب  النقد تتخذ أسرة داخل يترعرع الذي والطفل األسوأ، إل يتوقع لو  للشر مترقبا
 طرف من له وجهت التي النتقادات من نفسه تبرئة منه محاولة اآلخرين يدين دائما، نفسه

 .الخ…األسرة

 تفكك األسرة 

يرتقي إلى  الذي من العوامل المهمة التي تسبب الجنوح لدى األحداث عامل التفكك األسري،
وإذا أردنا .حيث أن الوسط األسري هو من أهم العوامل المؤدية للجنوح واالنحراف الصفوف األولى إحصائيا،

عدد  ق،الطال  :أن نجمل أهم أسباب التفكك األسري في سوريا وباقي البلدان العربية فيمكننا تأطيرها بما يلي
إذن فالحدث الجانح  .لساعات طويلة بسبب العمل األمغياب أو مرضه،  غياب أحد الوالدين ، الزوجات

عن القيام بأي مسؤولية في تربية األطفال،وخاصة  وعجزهم غياب رقابة الوالدين،ب اتسمتة، مفككنتجه أسرة ت
 .فيما يتضمن تلبية احتياجاتهم ورغباتهم األساسية من مسكن وملبس،ومأكل،ومن تعليم أساسي

 الفقر والحرمان والتهميش 

الجنوح ينضبط لهذه الخلفية المتشابكة التي يتداخل فيها السياسي والثقافي واالجتماعي  إن إنتاج
فهي المحددة بقوة إلنتاج الجنوح في المجتمع المغربي،  ،عوزوالنفسي، إنه يرتبط بدرجة عليا بثقافة الفقر وال

وح هم بالضرورة قادمون من فكثيرة هي الدراسات التي انتهت إلى التأكيد على أن المنخرطين في عوالم الجن
ولهذا يمكن القول،  .واألسري دنيا الفقر ، حيث اإلعاقة االجتماعية والحرمان العاطفي وغياب األمن النفسي

بأن شروط إنتاج جنوح األحداث تتحدد في مثلث الفقر والتهميش والحرمان، أي أن الشرط االجتماعي هو 
الجانح؛ هذا مع التأكيد أيضا على ضرورة األخذ بعين االعتبار الذي يلعب الدور المركزي في تكريس السلوك 

  باقي العوامل األخرى النفسية والبيولوجية التي تساهم في خلق الظاهرة اإلجرامية.

 واقع مركز حماية الطفولة 

من أجل  تفعيل دور مراكز حماية الطفولة والجهود التي بذلها المشرع المغربي من أجل   رغم 
ظيفة اإلصالحية التربوية لفلسفة العقوبة بمفهومها الحديث، فإن هذه المجهودات لم توازيها النهوض بالو 

إسهامات مراكز حماية الطفولة يصطدم بمجموعة من المعيقات  كما أن  مجهودات على المستوى الواقعي. 
 منها:
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 يضعف شبكة مراكز حماية الطفولة و سوء توزيعها الجغرافي على مستوى التراب الوطن، 

  هزالة االعتمادات المالية المرصودة لتجهيز و تسيير مراكز حماية الطفولة و انعكاساتها على ا
 ،لألحداث

 ن،االجتماعي ينخصاص و نقص في األطر المتخصصة و خاصة األطباء النفسانيين و الباحث 

  .الطابع التقليدي للبرامج المعتمدة و عدم توافقها مع ميوالت األحداث المودعين 

 وع حاالت األحداث المحالين على مراكز حماية الطفولة بين األحداث الجانحين و المشردين و تن
ما يترتب عن ذلك من استفحال ظاهرة االكتظاظ و تنامي و تفاحش الظواهر و السلوكيات 

 .هااالنحرافية داخل

عونا النتائج إلى تد تجربةو على درب التركيب و االستجماع نؤكد بأن الفرضيات التي انطلقت منها ال
األخذ بها، فقد بدا واضحا من خالل المعطيات الميدانية أن جنوح األحداث محصلة نهائية لعوامل مركبة 
يتداخل فيها االجتماعي مع النفسي واالقتصادي و التربوي و الثقافي ، مع تسجيل حضور بارز للعامل 

الجانح يظل هشا للغاية خصوصا فيما يتصل اقتصادي. كما تأكد لنا أن البعد العالئقي للحدث -السوسيو
 بالعالقة مع األسرة، وتزداد هذه الهشاشة كلما كانت األسرة مفككة.

 توصيات ومقترحات .2

 نرى والتي بالدراسة المتعلقة التوصيات بعض تقديم إلى ارتأينا الدراسة نتائج عنه أسفرت ما على بناء
 :األحداث وهي لدى لالنحراف العود ظاهرة من حدال على تساعد سوف االعتبار بعين أخذت وإن أنها

 مشروع التأهيل األسري: .1

تعتبر األسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله ، وإذا 
تكسب الطفل اتجاهاته، فسدت فسد المجتمع كله، إذ فيها ينشأ الفرد وفيها  تنطبع سلوكياته . كما أنها 

، وتميز شخصيته بتعريفه بدنيه، فيكون لها األثر في تقويم السلوك وبعث الطمأنينة في نفس وتكون ميوله
وهنا تكمن أهمية ومحورية دور األسرة في التربية. لهذا فال بد من التركيز عل تأهيل اآلباء و األمهات  الطفل.

ة تربية األجيال. فإن كمال المرأة وتوجيههما وتكوينهما في األمور المتعلقة بالعالقة الزوجية وكذلك في كيفي
الوظيفي و كمال الرجل، أبوين مسؤولين مربيين، هو غاية ما يراد منهما تحقيقه حفظا لفطرة الله و نشرا لرسالة 
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ونهدف من خالل هذا المشروع إلى اإلسهام في إعداد تصور لبناء أسرة متوازنة  الله، وخدمة ألمة رسول الله. 
بأن معاني الرحمة والمحبة ولين الجانب التي هي روح دعوة سيدنا محمد صلى  تذكيرناجحة. وال نمل من ال

الله عليه وسلم للعالمين إنما منبعها بيت يجمع زوجين متراحمين متحابين، بيت  مبني على  أسس متينة  
اني في ينشأ فيه أوالد يتنسمون هذه المعاني ويتشربونها، فتشع األسرة على من حولها لتسري هذه المع

  ة.أقوى ما تستقوي به األمة متانة بناء األسر المجتمع بأسره، ولهذا كان 

 األسريمفهوم التأهيل  .أ

الوالدين واألوالد واألقارب في ، مساعدة أفراد األسرة منظمة و مستمرة تهدف إلى هو عملية
 .األسري واألمن؛ لتحقيق االستقرار ووظائفها  الحياة األسرية ومسؤولياتها فهم

 هداف التأهيل األسريأ .ب

 المجتمع واستقرار واستمرار األسرة وبالتالي سعادة تحقيق سعادة، 

 والواجبات األسرية توعية المقبلين على الزواج بالحقوق، 

 اإلسالمية وأحكام الشريعة الثقافة األسرية الصحيحة في ضوء تعاليم نشر مفاهيم، 

  األسرة والمنزلتأهيل األزواج للقيام بمهام الزوجية وإدارة شؤون، 

 اجتماعية صالحة األسري السليم لتنشئة األوالد نشأة الجو تهيئة، 

 مشروع إعادة إدماج األحداث برؤية جديدة .1

في الوقت الحاضر ومع عولمة حقوق الطفل اهتمت معظم االتفاقيات و المعايير الدو لية بمسالة  
المشرع الشيء الذي دفع ب ية لحقوق الطفل.االتفاقية الدول  إعادة اإلدماج األحداث الجانحين و خاصة 

، يها من طرفهو المصادق عل  المغربي إلى مالئمة قوانينه الداخلية مع هذه المبادئ المتعارف عليها دوليا 
ل من خالل صدور وحتى يكون من المنخرطين الفعلين في المنظومة الدولية لحقوق الطفل و هو ما وقع بالفع

قانون جديد للمسطرة الجنائية يراعي هذه المبادئ و يعمل على إعادة اإلدماج من أولوياته. إال أن هذه 
 لهذا البد من إعادة النظر في إدماج األحداث .السياسة اصطدمت بعقبات و معوقات حالت دون نجاحها 
 برؤية جديدة.
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 اث،كامل شامل إلعادة إدماج األحدونهدف من خالل هذا المشروع إلى اإلسهام في إعداد تصور  
فال نبالغ إن  . ذلك بمعاملته معاملة إنسانية بغية إدماجه في المجتمع الحدث وسياسة تضمن إصالح  وفق
رأس مال  ،إنسان للحدث باعتباره  العناية واألولويةيجب إعطاء  لذا .انأجل هبة منحنا الله إيا أن األطفالقلنا 

نسان، و جوهر ما فيها و هو قلبه و تعهده بالغذاء و ذلك بالرجوع إلى ذات اإل المجتمع.فريد وفع ال لخدمة 
عبر تقبلها واحتضانها من طرف  ، ذات الحدثالروحي الذي يربطه بمواله، و االعتناء بأعماق تلك الذات

 القتحام الواقع و عقباته. انهض بحالهيامل كفي ذلك مشروع تجددي مت اوالمجتمع ، سبيله األسرة

اسر  ال يمكن أن يتم على الوجه األكمل دون فتح المجال أمام  إن إصالح الحدث وإعادة تأهيله
المهتمين من جمعيات وهيئات بغية إشراكها في إنجاز هذه المهام عن طريق سياسة اإلنفتاح األحداث و 

وتسهيل وسائل االشتغال بعيدا عن الخوف والحيطة، خاصة وأن الظروف الراهنة ال تسمح للدولة بأن تحتفظ 
الن  وتبني جميع المشاريع متجاهلة دور أي قطاع في المساهمة إلى جانبها لتحمل المسؤولية. بكل األدوار

تضافر جماعي ، يريد توحيدا للجهود، وتفاعال مع الواقع، وقوة وتدبيرا وفعال   إلىيحتاج  اإلصالحالتغيير و 
 .مقتدرا

فق عليه جميع من خالل برنامج مشترك، تت إعادة إدماج الحدث في محيطه تتم عمليةو 
، تأتي من خالل توسيع دائرة الفعل المشترك ،باإلضافة هذه العمليةونجاعة  المؤسسات المساهمة فيه. 

المؤسسات  الدولة وباقي يقتضي تناغم وانسجام بين وهذا األمر إلى التسريع بتحقيق األهداف المرسومة.
 .فيما بينها كاملحتى يتأتى التو من أجل ضمان االستمرار فيه، 

 التجديد في سياسة مراكز حماية الطفولة .2

 العود ظاهرة من الحد في اإلصالحية المؤسسات هذه أثر عن البحث أردنا الدراسة هذه خالل من
 .الميداني التطبيق من عليها حصلنا التي واألجوبة الدراسة إشكالية من وانطالقا األحداث، لدى لالنحراف

 فرغم وسياسية، واقتصادية اجتماعية متعددة تخصصات جهود وتكاثف فرتضا تتطلب التربية إعادة أن لنا تبين
 إعادة في المختصين المربين وتكوين وتجهيزها جديدة مراكز بناء حيث من المراكز هذه عرفته الذي التطور
 بيةالتر  وإعادة .بحتا إداريا عمال يزال ال فيها المسطر التربوي العمل أن حيث نقائص، هناك أن إال التربية،

 إلى حاجة في تزال وال نفسها عن تبحث تزال ال مغرببال حماية الطفولة  مراكزف ولهذا ثانويا جانبا تبقى
 وللوالح والمراهقين األطفال هؤالء إصالح إلعادة الممكنة السبل عن والبحث البرامج حيث من التنظيم إعادة

 لهذا نقترح مايلي: .المراكز هذه من خروجهم بعد االنحرافي للسلوك تكرارهم وند
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 األطفال لدى المتدخلين العاملين لفائدة )والمستمر األساسي( للتكوين إستراتيجية ضع و، 

 لحماية الطفولة، الفعلي التطبيق أمينتل الضرورية البشرية والموارد المادية الوسائل إعمال  

 للطفل،عامة ال المصلحة يضمن بشكل الطفولة حماية لمراكز واإلداري القانوني لإلطار شاملة مراجعة  

 الظروف؛ أحسن في بعملهم القيام من المراكز هذه موظفي تمكين  

 الُمعتمدة، المعايير مع تطابقها تقييم بهدف ،المراكز هذه على واإلشراف للمراقبة وصيغ آليات وضع 
 والحماية، الكرامة خاصة

 خاتمة

فتات. وما أروع الحديث عن حقوق أجمل الشعارات عندما تنطلق بها األفواه وتزين بها الالما 
، اللواء الخفاق في سماء الديمقراطية، واألغنية المفضلة لدى دعاتها، يسمعها المظلومون والمقهورون، الطفل

من يردد هذه  .نداء كريم يغري باألمل ويبعث على األمان، ولكن .المتطلعون للعدل والكرامة والحرية
 دعو لها؟الشعارات؟ من ينادي بهذه الحقوق وي

، الزال هذا األخير الطفل إننا نعلم والناس يعلمون أنه رغم النداءات المتكررة للدفاع عن حقوق
هناك عديد من األطفال ينامون في العراء ،و هناك اآلالف من األحداث الجانحين محروما من أبسط حقوقه. 

أنفسهم في ظل أسر مفككة و  في مراكز حماية الطفولة و مراكز اإلصالح و التهذيب، ، أطفال وجدوا
الشارع موطنهم، فمراكز الحماية أوضاع اجتماعية هشة تغيب فيها الرعاية و االهتمام بالطفولة ، فكان 

   .اإلصالح، و منها إلى الشارع مرة أخرى ، لالنتقال من مستوى الجنوح بالخطأ إلى احتراف الجنوحو 

ية، وصرخة مروءة عند الفضالء من كل ملة. لكنها لعبة سياسية داخل اللعبة الديمقراط الطفلحقوق 
عندنا وعند كل مسلم يؤمن بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مسؤولية عظمى وواجب 
مقدس، لذلك كان الحفاظ عليها من الزوال ورعايتها من الضياع مطلبا شرعيا أكيدا. والمعول في هذا على 

وخوفهما من الله سبحانه ورجائهما جنته وابتغائهما رضوانه، وأول الحقوق تحرير ذمة المؤمن والمؤمنة أوال 
 .ليعرف ربه عز وجل الطفلإرادة ا

لن تُنال إال إذا تقلص نفوذ السلطان، وقويت عزيمة اإلنسان بباعث القرآن ووازع األمر  طفلحقوق ال
ر عقل المسلم من قيود الهوى والضعف إال إذا تحر  عذه االخيرة لن تزدهر .بالمعروف والنهي عن المنكر
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والجبن، وصفا القلب من صدأ األنانية والغفلة والالمباالة، ونبعت روحه من فيض اإليمان الصادق الذي يطهر 
 .النفس ويزكيها

لن تعلو على سطح أرضنا إال بالعمل على إبادة البؤس والفقر، وإعادة الكرامة لإلنسان  طفلحقوق ال
م، الذي أساسه العدل في القسمة والرخاء في األرزاق، ولبه اإلحسان واألخوة اإلنسانية، وضمان العيش الكري

 .نقرب المسافات بين الشعوب واألفراد بالباعث اإليماني وعلى أساس البر الشامل ببني البشر

  



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
373 

 

 وكيفية معالجتها األسرةمؤشرات العنف واإلساءة داخل 

 حمد بيةلة أجمي د.عبد الودود حسن خربوش     أ.د أ

 المغرب مراكش/ -جامعة القاضي عياض

 تقديم

وهي على قدر كبير من  في كل الطبقات اإلجتماعية والبلدان والقارات، ظاهرة عالمية متفشية األسري العنف
الوخيمة  ضارةال ثارالخطورة، ليس ألنها تخرق المواثيق الوطنية والدولية واإلنسانية فحسب، بل وبسبب اآل

وحدة  ونمائهم الطبيعي، باإلضافة إلى تاثيرها على الجسدية والنفسية ة الضحاياصحوالتي تمس  ها،الناجمة عن
 مجتمع. وال األسرةوكيان 

ما يتسبب فيه ة، متجاوزا بذلك إلى حد كبير واإلعاقاة لوفكما بات العنف أحد أكبر األسباب المؤدية ل
، التي تعتبره أبرز مشاكل الصحة العالمية للصحةالمنظمة وفق  السرطان وحوادث السير والحروب مجتمعة

ه على المجتمعات من خالل ارتفاع الوفيات والمراضات والعاهات ودوره في ثار العامة في العالم، بالنظر آل
تراجع جودة الحياة، باإلضافة إلى تكلفة مصاريفه في الرعاية الصحية، والقانونية، وخسائره اإلقتصادية المرتبطة 

 المعطلة عن العمل، والحمل غير المرغوب به، واألطفال المتخلى عنهم... ثارتاجية واآلبضعف اإلن

، ولم يكن يوما حصرا على مرحلة تاريخية دون أخرى، أو قدم اإلنسانية جدا ظاهرة قديمة األسري العنفو 
حاياها وقضاياها ممارسات إجتماعية أو ثقافية بمجتمع معين دون آخر، وال يرتبط تزايد اإلهتمام بمعالجة ض

في العقود األخيرة بصحة ما يشاع أنها ظاهرة حديثة ومرتبطة بالتطور والتعقيد الذي يطبع الحياة المعاصرة. 
فاألمر يتعلق في اعتقادنا بتطور مهم في الفكر البشري نحو اإلهتمام بحقوق اإلنسان ومنها حقوق النساء 

  حمايتها.واألطفال، كفئات هشة تحتاج إلى إجراءات خاصة ل

وإذا كان اهتمام المنتظم الدولي بمحاربة العنف واإلساءة لألطفال والنساء يعود لبدايات القرن الماضي، من 
( ، إال أن ذلك لم 4211( و اإلعالن  العالمي لحقوق اإلنسان عام )4291خالل إعالن جنيف لعام )

كال التمييز ضد المرأة )سيداو( عام بشكل فعلي وعملي إال إثر إقرار اتفاقية إلغاء جميع أش يترجم
وهو ما أحدث تحوال جذريا في ، (4212)االتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة  (، والمصادقة على4292)

والسعي  مجموعة من الحقوق الالزم على الدول احترامهاالنهوض بحقوق النساء و األطفال، عبر إقرارها 
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دول  لكافةالقوانين المحلية كل  اسمى من هاتين اإلتفاقيتينبشكل يجعل من ، ألجراتها على أرض الواقع
 العالم. 

إال في العقدين الماضيين حين انخرطت الدول  األسريوفي عالمنا العربي لم يبدأ اإلهتمام بمحاربة العنف 
العربية في ركب المنتظم الدولي سواء في مناهضة العنف ضد النساء أو ضد األطفال، حيث بات الجميع 

باعتبارها نواة المجتمع، ولتأثيرها على األجيال القادمة من خالل دورة  األسرةكا لخطورة هذه الظاهرة على مدر 
د من يترسخ الالمساواة بين الجنسين وتقال تزال التشريعات والقوانين العربية إعادة إنتاج العنف. خاصة أن 

الكثير من التشريعات . ثم أن ن بيئة العنفاإلفالت ماإلستقاللية، خاصة أمام رغبتها بقدرة المرأة على 
 أو التقاليد. العنف ضد النساء بل تبرره عبر الدين أو الثقافةتتغاضى عن والممارسات التقليدية 

 ثارفي ورقتنا هاته سنتناول في محور أول اإلطار المفاهيمي، ثم في محور ثان سنستعرض مؤشرات العنف واآل
والمجتمع بشكل عام. وفي  األسرةوالنساء بشكل خاص، أو على مستوى الناجمة عنه سواء لدى األطفال 

محور ثالث سنتحدث عن مصادر العنف وخصائص المعتدين والضحايا، ثم في محور رابع سنتطرق لجهود 
 سواء عبر مدخل الوقاية أو مدخل التدخل أو العالج. األسريوخطط وقف العنف 

 اإلطار المفاهيمي .1

 األسريالعنف  .1.1

" أو "العنف المنزلي" أو "العنف العائلي" تسميات متعددة والقصد واحد، إذ يقصد به كل ألسريا"العنف 
، من طرف أحد أعضائها األسرةالممارسات العنيفة )أفعاال كانت أم أقواال أو إشارات...( التي تحدث داخل 

حاالته من الرجال ضد  ضد آخر: فنجد العنف بين األزواج الذي يسمى أيضا "العنف الزوجي"  وتقع غالبية
النساء، ونجد العنف من الوالدين أو أحدهما ضد األطفال، كما نجد العنف بين األطفال وتقع غالبية حاالته 

)  المسنين، وأخيرا نجد العنف من األقارب من الذكور ضد اإلناث، وهناك العنف أيضا ضد األصول/الوالدين/
 ...األسرةلخدم أو ضدهم داخل الخال، العم...( ضد األطفال ثم العنف من ا

 زوج،ا البهأكثر أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة شيوع ا على نطاق العالم هو العنف البدني الذي يلحقه 
من بين ثالث نساء في المتوسط للضرب أو لممارسة الجنس قسر ا أو لإليذاء  وتتعرض امرأة واحدة على األقل

 ترة حياتهاعلى نحو آخر من قبل العشير خالل ف

( بكل أشكاله، فقد األسريوتشير الدراسات ومراكز اإلحصاء في السعودية مثال إلى تزايد ظاهرة )العنف 
من األطفال يتعرضون لإليذاء بشكل يومي، وأكثر الفئات تعرضا  %14أظهرت دراسة بوزارة الداخلية أن 
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( األسري. وقد بلغت نسبة )العنف %41ن ، تليها األطفال عند انفصال الوالدي%97لإليذاء األيتام بنسبة 
( قضية، وتذكر دار الحماية بجدة أنها تلقت بعد 4077من إجمالي ) %99المبلغ عنها لحقوق اإلنسان 

(؛ وقد دلت بعض الدراسات األسري( حالة؛ مورس ضدها )العنف 477( شهرا أكثر من )44إنشائها بـ )
من الحاالت  %47هم من الذكور، وأن أكثر من ( األسريمن مرتكبي حوادث )العنف  %27أن على 

 .325تخص الزوج ضد زوجته

بانه: " أي تصرف أو فعل يقود إلى العنف البدني او اإلهمال أو سوء  األسري" العنف Wallaceويعرف "
 األسرةالمعاملة اي شكل كانت، سواء نفسية أو عاطفية أو جنسية، او بأي شكل آخر، ويصدر من أحد أفراد 

 .326" األسرةفي ضد آخر 

البالغين ضد فرد آخر  األسرةفراد ا أحداستخدام القوة بطريقة غير مشروعة من : " بأنه "Berryعرفه "كما 
أي انه استخدام للقوة من قبل شخص في ، 327"من العائلة، ويعد األطفال الضحايا المألوفون في البيوت

 ضد أفراد آخرين منها. األسرة

هو:" كل  األسري، بأن العنف 328ة للصحة في تقريرها حول " العنف والصحة"فيما تعتبر المنظمة العالمي
سلوك يصدر في إطار عالقة حميمية، يسبب ضررا وآالما جسمية أو نفسية أو جنسية ألطراف تلك العالقة، 
ويتعلق األمر بأعمال اإلعتداء الجسدي، كاللكم والصفع والضرب باألرجل، وأعمال العنف النفسي كاللجوء 

ى اإلهانة والحط من قيمة الشريك، وإشعاره بالخجل ودفعه إلى اإلنطواء وفقدان الثقة بالنفس، ومختلف إل
أعمال العنف الجنسي بما فيها تلك المفروضة تحت اإلكراه والتصرفات السلطوية المستبدة والجائرة كعزلة 

استخدام و اض اإلجباري، التعقيم أو اإلجه أيضا األسريتشمل ممارسات العنف الشريك عن محيطه"، و 
، اختيار نوع الجنينألجل ، / األجنةقتل الطفالت باإلضافة إلى وسائل منع الحمل تحت التهديد أو اإلجبار،

 وهو بات يعرف ب" اإلجهاض اإلنتقائي". 

هو" التصرف المقصود الذي يلحق األذى او الضرر المادي أو  األسريإلى أن العنف 329ويشير " الجبرين" 
 األسري"، وذلك لتمييز العنف األسرة، ويكون صادرا من قبل عضو آخر في نفس األسرةبأحد أفراد  المعنوي

                                                           
ة، مدير مركز التنمية العنف األسري: أسبابه ومظاهره وآثاره وعالجه، تأليف د/خالد بن سعود الحليبي عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي - 325

 األسرية باألحساء.

326 - Wallace Harvey (2002), Family Violence: Legale, Medical and Social Persepctives, Allyn& Bacon, 3 rd 
Edition.  

327 -D.B.Berry(1995): Domestic Violence Sourcebook , Lowell House, United States of America. 
-328Rapport Mondial sur la Violence et la Santé (2002): Organisation Mondiale de la Santé , Genève. 
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يتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها  األسري. واعتبر ان العنف األسرةعن العنف ضد النساء أو األطفال خارج 
على العنف وتمجده، باإلضافة  الثقافة السائدة في المجتمع إذ بات من المؤكد أن الكثير من الثقافات تشجع

 أهميةإلى الفهم الخاطىء للدين وانتشار تقاليد وأعراف بالية ومتجاوزة، واستنادا على ذلك يؤكد الباحث على 
النظر إلى الخصائص والسمات التي يتضمنها سلوك العنف والضرر الذي يقع على الضحية بدال من محاولة 

 :، ومن تلك الخصائصاألسريتعريف العنف 

  األسرةإلحاق الضرر واألذى بأحد أفراد، 
 ،الضرر قد يكون ماديا أو معنويا 
  األسرةصادرا من أحد أفراد، 
  األسرةوقع على عضو آخر من تلك ، 
 ،أن يكون متعمدا ومقصودا 

يقصد به مختلف أشكال العنف التي تمارس داخل  األسريمما سبق نستطيع ان نخلص إلى أن العنف 
الواحدة، بحيث تكون من أحد أفرادها ضد أي فرد من أفرادها، لكن في الواقع غالبا ما نجد  أو العائلة األسرة

الرجال هم من يرتكبه، وغالبا ما يكون ضحاياها من النساء أو األطفال، حيث تشير اإلحصائيات إلى أن 
 .330من الرجال الذين يضربون زوجاتهم يسيؤون معاملة أطفالهم، وقد يضربونهم باستمرار 47%

سنة في عشرة بلدان  12-44ن أبيصحة على النساء مللمنظمة العالمية أجرتها الدراسة وقد أبانت نتائج 
معظمها من البلدان النامية، عن كارثة عالمية في مجال حقوق اإلنسان عالميا ، حيث أظهرت هذه 

هن لعنف من النساء أبلغن عن تعرضهن في مرحلة ما من حيات %94-%44اإلحصاءات أن ما بين 
من النساء الالتي  %07-44جسدي و/أو جنسي مارسه ضدهن األشخاص الذين يعاشرونهن، كما أن 

راجعن أقسام الطوارئ شخصت إصاباتهن بسبب العنف الممارس ضدهن، مقدرة أن العناية الطبية للنساء 
 .سنويا  مليارات دوالر  4-0المعنفات تكلف النظام الصحي بين 

أن هناك نسبة كبيرة من السيدات )بمعدل امرأة  ،هر الدراسات المنشورة على محدوديتهافي الدول العربية تظ
سيدات( تعرضن ويتعرضن ألحد مظاهر العنف في حياتهن وعلى األخص من الشريك في الدول  0من كل 

 …العربية

                                                           
 (: المرجع نفسه.2112جبرين الجبرين ) .د - 330
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 األسرياولت العنف تن ،331بالمملكة العربية السعوديةدراسة وفي البيئة الخليجية من أبرز الدراسات المنجزة، 
 آثارفي المجتمع بهدف معرفة أنماطه الشائعة، ودرجة انتشار كل نمط، وأسباب العنف، وما ينجم عنه من 

 سلبية، وطرح بعض الحلول التي قد تخفف من وطأته.

  األسريوبينت أن أكثر األفراد ممارسة للعنف  ،قدمت الدراسة صورا ونماذج لكل نوع من أنواع العنفقد و 
مع وجود آخرين يمارسون العنف كالزوجات ضد األزواج  ،وا األزواج وأنهم يمارسون العنف ضد زوجاتهمكان

، وأن الفئات األربع األكثر تعرضا للعنف في األسر السعودية هي: الطفل، والمرأة، واألبناء ضد آبائهم وأمهاتهم
 والمسن، والخادمة.

(، ويدخلون دور األسرياألحداث الذين يعانون من )العنف  ومن أبرز النتائج أيضا أن الغالبية العظمى من
المالحظة، دخلوا بسبب اختالطهم بأصدقاء السوء، وأن غالب العنف يقع في األسر المفككة بسبب الطالق 
أو وفاة أحد الوالدين، أو المبتالة بإدمان أحد أفرادها، واإلهمال هو أكثر أنواع اإليذاء الذي يتعرض له 

ا الحظت الدراسة أن أسرة الضحية ال تتعاون مع الجهات المسؤولة، ورأت أنه ال بد من تزويد األحداث، كم
(. وأكثر ما يتعرض له النساء األسريوحدة الحماية االجتماعية بكوادر متخصصة للتعامل مع حاالت )العنف 

ون لإلهمال من هو العنف النفسي والجسدي. والعمالة المنزلية هو العنف الجسدي، كما يتعرض المسن
 أسرهم.

في تقريرها أن عدد ضحايا العنف المنزلي الداخلية التي  "مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال"بينت كما 
ضحايا، وعدد ضحايا العنف  474بلغت  «9741 – 9747»استقبلتها المؤسسة خالل األعوام من 

فال الداخلية التي استقبلتها المؤسسة، ضحية، وبلغ عدد ضحايا سوء معاملة األط 4797المنزلي الخارجية 
 .332ضحية 444ضحية، وعدد ضحايا سوء معاملة األطفال الخارجية  417نحو 

: العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف النفسي أو اآلتيةاألشكال األربعة  تخذيعادة ما  األسريالعنف و 
سواء لألمم المتحدة، أو اليونيسيف أو  العاطفي، ثم اإلهمال، وذلك ما تجمع عليه كافة التعاريف الرسمية

 وهو ما نوضحه بشكل جلي من خالل الجدول التالي:، المنظمة العالمية للصحة

                                                           

الله بن عبد العزيز اليوسف، ظاهرة العنف في المملكة العربية السعودية، دراسة ميدانية؛ أعدها بتكليف من )وزارة الشؤون االجتماعية( فريق علمي، يتكون من: د.عبد   -331 
 م(.2112هـ)9426د.صالح بن رميح الرميح، وأ.عبد العزيز طاش نيازي، وصدرت عام 

 
1.2311681-14-02-reports/2015-and-uae/news-the-http://www.albayan.ae/across - 332 
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 مفهوم العنف واإلساءة .1.1

صد به يق لغة ،مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوة، والعنيف هو المتصف بالعنفكمصطلح   العنفيعرف 
وعنف عنفا و  ،333مر وقلة الرفق به والعنف هو التوبيخ و اللوم والتقريع" كما جاء في لسان العرب"خرق باأل

هو لفظ  « Violence »لم يرفق به وعامله بشدة، و األصل في كلمة عنف  ، ايعنافة بالرجل وعليه
« Violentia » المشتق من الفعل  ،الالتيني«Violare » واإليذاء أ الذي يدل على المعاملة بعنف

 . 334المهينو المذل 

أو القدرة سواء بالتهديد أو  لفيزيائيةااالستخدام المتعمد للقوة  :"بكونه وتعرف المنظمة العالمية للصحة العنف
باالستعمال الفعلي من قبل شخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحيث يؤدي 

 أو أو أذى موت أو ضرر نفسي أو سوء النماء أو الحرمان أن يترتب عليه إصابة أو يرجح أو إلى حدوث،

   335.معاناة"

لية ولدالجمعية امقتبسا من تعريف ، لصحةوالعنف ل العالمي حوالتقرير فها اعرفقد  ضد األطفال أما اإلساءة
ل كاشأجميع  ،معاملتهءة ساأو إلطفل ك انتهاايلي: " حالة كما   ،لألطفاوإهمال امعاملة ءة ساإللوقاية من 

                                                           

 .221، ص 9111ابن منظور: لسان العرب، دار الفكر ببيروت، الطبعة األولى،  - 333
334- Michaud, Y. (1998), La violence, Paris, P.U.F. 
335 -Rapport Mondial sur la Violence et la Santé (2002): Organisation Mondiale de la Santé, Genève. 
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ري لتجال االستغالا همال، أوإلوالجنسي ك االنتهاأوكليهما، والعاطفية أو الجسدية( )ا لبدنيةالسيئة المعاملة ا
من  مته،كراالمس بأو  تطور الطفلأو  بقاءأو  الصحةذي محتملة تؤأو ية حقيقية أذلى إية دلمؤا ،غيرهو

  336." ةلقوأو الثقة ا /ليةولمسؤت اعالقاق سيال خال

ى كافة بشأن القضاء علـ العالمي من اإلعالنفي تعريفها للعنف ضد المرأة ـة العفـو الدولية تنطلـق منظمو 
" أي  :والذي ينص علي إن العنف ضد المرأة هو ،337 ضـد المرأة الصادر عن األمم المتحدة العنف اشكال

عليه أذي أو معانـاة و يترتب عليه أو يرجح أن يترتب  /النوع اإلجتماعي،فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس
بما ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل القهر أو  للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية،

 338".الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك فـي الحيـاة العامـة أو الخاصة

 المرأةعلى و  األسرةجل علي المجتمع و بـسيطرة الر  تعلقةالممارسات المب وعادة ما يرتبط العنف ضد النساء
 .نفسها، كما يرتبط بطبيعة الثقافة السائدة واإلعراف والتقاليد وبمكانة المرأة، أكثر من اي شيء آخر

 يةدلجسءة اإلساالعنف أو ا .1.1.1

أو انتهاك لجسد الضحية، وال يشترط  جسدي يتعدالعنف الجسدي أو اإلساءة الجسدية هي كل أذى أو 
ي، فهناك من أشكال العنف الجسدي التي ال تحدث أثرا جسديا ملحوظا، لكنها جسدرر ضينتج عنه  أن

 نفسية غائرة. آثارتترك 

قد ال و...والتقييد لتسميماو  لخنقاو  أوالكي قلحراو  لعضاكل و لروالهز وا بلضرومن صور العنف الجسدي: ا
، وحتى لشديدهمال اإلاسبب بب أو لعقاة اإلصابة بسبب شدث الكن تحدو الضحيةاء يذي إلمعتدايتعمد 

 . بالخطأ عند التهديد أو التلويح بالعنف

وعادة ما يرتكب الوالدان العنف ضد األبناء بغرض التربية وتعديل السلوك ظنا منهم انها أفضل وسيلة لذلك، 
مع انه قد يحدث من النساء في  ضد األزواج غالبا من الرجل األسرةفيما يرتكب العنف الجسدي داخل 

ت نادرة. وتشير بعض الدراسات إلى اإلرتباط بين ممارسة العنف ضد الزوجات بممارسته ضد األبناء، حاال
ث لكن تحدو أو الزوجة لاطفاألاء يذي إلمعتداقد ال يتعمد و، 339من الحاالت %04بنسبة كبيرة تصل إلى 

 . تلويح بالعنف، وحتى بالخطأ عند التهديد أو اللشديدهمال اإلابسبب ب أو لعقاة اإلصابة بسبب شدا

                                                           

 المرجع السابق. - 336
 .9111ديسمبر /األمــم المتحـدة: إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  -337 
 9114، ديسمبر  49/914القرار  ن بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعية العامة،إعال -338 
 339-Domestique Violence: An Overview. Mental Health Journal.February, 2001. Newton,C.J. 2001: 
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 :340أشكال أخرى مستحدثة، تم تشخيصها طبيا، من قبيل لك علىكذلجسدية ءة اإلسااتشتمل و
 وزن بالوكالة امة منشزمتال((Munchausen Syndrome by Proxy فيها م لتي يقوا

من لفيق وسائل تساهم في إصابة الطفل بمرض بت)أحد الوالدين أو متعهد بالرعاية( ي لمعتدا
  .اية ما، أو بنية التخلص من الطفل، أو في إطار الصراعات بين األزواجلغاض، ألمرا

 وزلمهزالطفل امة زمتال (Shaken Baby Syndromeا )ت صاباإفيها ث لتي تحد
بغرض لرضيع اله ض يتعري لذالمتعمد ا والعنيف لشديدانتيجة للهز  ،ىخرء أعضاغ وأللدماة شديد

 وفاة.في الأو ئمة ت داعاقاإ عنه نزيف دماغي يتسبب في جينتقد ي لذوامالعبته أو إلسكاته بعنف، 

 لجنسيةءة اإلساالعنف أو ا .1.1.1

كيات سلوأو نشطة ي أأل أو تعريض شخص ما )ذكرا أم انثى(ض تعرالعنف الجنسي أو اإلساءة الجنسية هي 
 اتسرلممااهاته األنشطة تشمل و آخر بهدف تحقيق اإلشباع أو الرغبة الجنسية، جنسية من قبل شخص

أو لتناسلية ء الألعضاج إليالأو ا الجنسيش لتحرن أو االحتضاأو اللمس أو ابالفم ) لجنسيةالطبيعة ذات ا
ل التصااسائل وعبر  يةرلعار الصوج انتاإ في رة أولدعااض اغرأفي ل ستغالإلاتشمل ، كما واتام أدباستخد

 لحديثة.ا

 :341من العنف أواإلساءة الجنسية ضد الطفل بين نوعين ينبغي التمييزو 

  مع الطفل ةجسدي مالمسةالعنف الجنسي بدون: 

 واالستعرائية، على األطفال ساعات االستحمام أو ساعات تبديل المالبس ويشمل التلصص البصري ،
والتحرش الجنسي اللفظي، وتعريض الطفل لمشاهد جنسية مباشرة أو لمجالت وأفالم ومواقع انترنيت إباحية، 

 الطفل.وحتى التلفظ بكلمات جنسية أمام 
  جسد الطفل بمالمسةالعنف الجنسي الذي يحدث: 

، أو له أو بيديه و االستمناءأتقبيل الطفل، أو مالمسة و مداعبة جسده، أو ممارسة الجنس الفموي يشمل 
 .)عرضالهتك (أو  ) غتصاباإل(عادة ما يسمى  محاولة اإليالج و اإليالج الذي

ومة واإلستمرارية لمدة طويلة نتيجة عالقة التبعية واإلرتباط بين ويرتبط العنف الجنسي داخل األسر بصفة الديم
الضحية والمعتدي، ويسمى ذلك   ب" اإلستغالل الجنسي"، ويحدث ذلك إما إلشباع نزوات جنسية، أو 

                                                           
  (:إعداد أ.د.عبد الودود خربوش2194ة اإلجتماعية بسلطنة عمان)الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمي -340 

341- Karen Sadlier (2010): L’enfants Face à la Violence dans le Couple, Dunod, Paris.  
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ألهداف تجارية أو ربحية عندما يتم تعريض األطفال لتلك الممارسات من آخرين مقابل عائد مادي، ويطلق 
)زنى المحارم( أو )سفاح القربى(، ونشير أن الممارسات الجنسية  األسرةعنف الجنسي داخل على حاالت ال

مع األطفال تعد عنفا جنسيا  بغض النظر عن قبول أو عدم قبول الطفل بذلك، وبغض النظر عن قبوله  تلقي 
 يا ضد األطفال.، كما يصنف الزواجأو التزويج المبكر للطفالت أو القاصرات بكونه عنفا جنس342مقابل ذلك

بما في ذلك الزوج عندما  األسرةأما العنف الجنسي ضد النساء داخل األسر فيشمل اإلغتصاب من أحد أفراد 
يقوم بإكراه المرأة على ممارسة الجنس ضد رغبتها، أو إجبارها على ممارسات شاذة، وقد يحدث ان يتم 

 مقابل المال أو مصالح معينة. عموما في شبكات للدعارة األسرةإستغالل الزوجات أو نساء 

 لعاطفيةوالنفسية ءة اإلساالعنف أو ا.  1.1.1

هيب، لترل، العزا ،هانةإلايشمل: و ومؤذ، او تصرف نفسي أو معنوي له طابع تذميريك سلواإلساءة النفسية 
لكره المبني على السيئ التعامل ل اشكاأشكل من أو أي لتمييز اسة رمما، التقييد أو السجن، لرفضا

   .343لعاطفيوا ذهنيلابحيث يؤثر على مجال الضحية  نفسي للضحيةإلى أذى ه وربددي يؤي لذوا ،لرفضوا

، أو اة، أو التقليل من قيمتهأبيبعبارات ن اوتعنيفهالضحية الصراخ في وجه أيضا  نفسييشمل العنف الو 
بين  اإلناث أو التمييز المبني على النوع اإلجتماعي كاحتقار ومن أشكاله أيضا التمييز، اوأهانته ااحتقاره

، وقد التحقيرو اإلذاللباإلضافة إلى  والتقدير، عدم اإلعتبارشعور به وينتج عن ...األطفال بناء على الجنس
 العنف الجسدي. آثارجد سلبية ومحطمة أحيانا لضحاياه بشكل يتجاوز  آثارتكون للعنف النفسي 

هم للعنف الزوجي ضد األمهات، سواء بالمشاهدة ومن أشكال العنف النفسي والعاطفي ضد األطفال تعريض
 .344الجسدية أو النفسية على األم ثارالمباشرة أو سماع اصواته او رؤية اآل

 أو الحرمان همالإلا.  1.1.1

او المرأة أو للعجزة والمسنين،  ألساسية للطفلت االحتياجااتقديم  يتجلى اإلهمال والحرمان في اإلخفاق في
ن، او الزوج عند لدياالو من قبل (، تإلمكانيااقلة  بسبب أو المباالة )وليسعن قصد أو نتيجة عدم إهتمام 

ت في مجاال د عندما يتعلق األمر بالعجزة والمسنين، ويقع اإلهمالاألوال  الحديث عن النساء، أو من قبل 

                                                           
لمندمج بالنساء واألطفال الناجين من (: دليل المواصفات والمعايير، من أجل التكفل الطبي والنفسي والطبي الشرعي ا2111الدكتورعبد الودود خربوش وآخرون ) - 342

 .((UNIFPA (، ومنظمة األمم المتحدة للسكان(UNICEFللطفولة  المتحدة األمم منظمة من العنف، بدعم
 (: العنف األسري على الطفل، دار النهضة العربية للطباعة وللنشر، بيروت، لبنان.2192باسمة المنال ) -343 
(: بيان سياسة وخطة عمل، من أجل ماسسة التكفل الطبي والنفسي واإلجتماعي والطبي الشرعي المندمج بالنساء واألطفال، 2111ون )الدكتورعبد الودود خربوش وآخر  -344 

 بدعم من الوكالة الكندية للتعاون الدولي.
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 الرعايةفي ق إلخفاالى دي إمما يؤ، (...آلمنةالحياتية وف الظروا الملبس، ،لمسكن، التغذية، الصحةا)
، كما قد يمس جودة الحياة بشكل الجتماعيوالعاطفي والعقلي ي والجسداالنمو يؤثر على والحماية، و 

 .345عام

)ساعات أو  لمدة محدودةوعدم تلبية احتياجاتها الضرورية  األسرةويشمل إهمال األطفال أيضا عدم اإلهتمام ب
و نتيجة الخالفات بين األزواج، وقد )أيام وشهور...( نتيجة وجود أسرة ثانية أ ، أو غير محدودةيوم...(

 وإلقائهم إلى الشارع أو إلى مؤسسات اإليواء.  األسرةيحدث أن يتم طرد األبناء أو الزوجة أو المسنين من 

 : األسرةوحرمان  ومن أمثلة اإلهمال

 لمناسب. الوقت امة في زلالالطبية العناية اعلى ل لحصوم اعد -

 مين.  لمالئمالبس الم أو الطعااتوفير م عد -

 لمخاطر.   اتوفير بيئة منزلية آمنة من م عد -

 .  الدفع بهم للشغل أو سر ال بالمداطفألق الحام إعد -

 لنفسي.الدعم العاطفي واتوفير م عد -

 عدم اإلنفاق أو عدم توفير الحاجيات. -

 التغيب المتقطع أو الدائم عن البيت بدون مبرر... -

الشائعة والمعروفة كالعنف  األسريمعظم أنماط العنف أن بالمجتمع السعودي أوضحت نتائج دراسة وقد  
اللفظي والبدني والنفسي واالجتماعي واالقتصادي والصحي والجنسي والحرمان واإلهمال تنتشر في المجتمع، 

لوحظ  ، حيثإال أن بعض تلك األنماط تعد أكثر شيوعا  في المجتمع السعودي مقارنة بالمجتمعات األخرى
، ويأتي العنف االقتصادي بالمرتبة األسريكأحد أنواع العنف   األولف اللفظي يأتي بالمركز بهذا الصدد أن العن

الثانية، وفي المركز الثالث العنف النفسي يليه العنف االجتماعي ويأتي في المركز الخامس اإلهمال والحرمان. 
ثم العنف الصحي في المركز  أما العنف البدني )الجسمي( فإنه يأتي في المركز السادس يليه العنف الجنسي

 .346الثامن واألخير

 األسريالعنف مؤشرات   .1

                                                           

 (: المرجع السابق.2111الدكتورعبد الودود خربوش وآخرون ) -345 
 
  ق(: المرجع الساب2112جبرين الجبرين). د -346 
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، ويتجاوزها األسرةه تمتد لتشمل جميع افراد آثار بشكل مباشر فقط على ضحاياه، لكن  األسرياليؤثر العنف 
العنف بين الجسدية والنفسية، كما ينتج عنه مؤشرات  آثارأحيانا كثير ليصل إلى باقي المجتمع. وتتنوع 

 السلوكية وتصرفات غير طبيعة واضرار إجتماعية واسرية، كل ذلك يعبر عنه بالمؤشرات الناجمة عن العنف.
يقصد  األسريوإذا كان مفهوم المؤشرات يحمل دالالت كثيرة على مستوى المصطلح، لكن في مجال العنف 

 :اآلتيةبه المعاني األربعة 
 

 على ضحاياه، سرياألالتي يتركها العنف  ثار. العالمات واآل4.9

 ،األسريالنفسية لدى ضحايا العنف  ثار. اآل9.9

 ،األسري. السلوكات والتصرفات غير الطبيعية لدى ضحايا العنف 0.9

 والمجتمع،  األسرةعلى  األسري. المظاهر واإلنعكاسات السلبية للعنف 1.9
 

 على ضحاياه األسريالتي يتركها العنف  ثار. العالمات واآل1.1
 

العنف  آثارالجسدية الناتجة عن العنف تختلف حسب شكل العنف الممارس، ف ثارن اإلقرار أن اآلالبد م
بتكرار  األثرالجسدي تختلف عن العنف الجنسي وعن المعنوي باإلضافة إلى اإلهمال... كما ترتبط درجة 

 العنف وشدته والوسيلة التي مورس بها ومدى ديمومته. 

لعنف أيضا بشكل العنف وتكراره، وطبيعة العالقة مع المعتدي ومكانة هذا األخير، النفسية ل ثارفيما ترتبط اآل
بالمرحلة النمائية  ثارأو بدرجة تعرض الضحية للعنف في الماضي، وبالنسبة لألطفال قد ترتبط طبيعة اآل

 للطفل.

آالم ومعاناة  بتسبالتي  الجسدي العنف الناجمة عن العنف ينبغي التمييز بين واقعة ثارعلى مستوى اآل
الكدمات، الحروق، الجروح، التورمات، الكسور، النزيف  :جسدية من قبيل آثار شديدة، لتترك بعد ذلك

تصل اضرار العنف الجسدي إلى الداخلي أو الخارجي، اإلصابات الباطنية أو الدماغية، تمزق األنسجة، وقد 
 الوفاة. 

، خدوش ضحيةجسدية مثل عالمات عض على جسم ال آثار ة التي ينتج عنهاالجنسي واإلساءةالعنف وحادثة 
وقد ينتج عن اإلغتصاب ، (إفرازات.)حكة و أآلم،  أو الفرج منطقة الشرج :والتهابات في األعضاء التناسلية
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 عالماتالجنسية  ، كما قد تنتج عن اإلساءةعضلة الشرجينتج عن هتك العرض تمزق تمزق غشاء البكارة أو 
  347...الحملأو ، راض الجنسية المعديةاألم أخرى من قبيل

والعالمات الجسدية الناتجة عن العنف، قد تكون بادية للعيان فترى بالعين المجردة، لكن الضحايا غالبا ما 
يخفونها عن العموم. وتوكل مهمة رصدها وصياغة إشهاد بذلك لألطباء الذين يميزون بين مختلف أشكالها، 

جز الناتج عن مختلف اإلصابات المرتبطة بها، باإلضافة الى التمييز بين ويستطيعون أيضا تقدير نسب الع
 اإلصابات الفعلية والعرضية او المصطنعة.

 األسريالنفسية لدى ضحايا العنف  ثاراآل .1.1

حيث اصبحت ، الضحيةعيشها تمن أنواع الخبرات الصادمة والضاغطة، التي قد  األسريعنف اليعتبر 
التي تعتبر حدثا ذو وقع ضاغط ، و سمة بارزة من سمات العصر الحديث ن العنفالصدمات النفسية الناتجة ع

 حادث.لل اأو مواجهته ا،وطاقة تحمله ضحيةعلى قدرات ال

ا طويلة المدى على ضحاياها، حيث يصبح لديهم ميكانيزما آثار ويمكن للصدمة الناتجة عن العنف أن تترك 
نيزم يمكن أن يسيطر على الجانب النفسي ككل، نتيجة دفاعيا ال يستطيعون التخلص منه، هذا الميكا

ت التجنب هاته جد مكلفة على مستوى الطاقة أوال  ت تجنب هذه الخبرات المؤلمة والمهينة، لكن محأوال  مح
الذهنية، من خالل إجهاد الذهن فيظطرب اإلشتغال الذهني وطريقة التفكير، ويبدأ الشروذ الذهني والمعاناة 

التشخيصي  هادليل ، عبروقد ساهمت الجمعية األمريكية للطب النفسي جودة الحياة.الصامتة وتدهور 
 The Diagnostic and Statistical Manual of) ة النفسي ضطراباتاإلحصائي لإل

Mental Disorders) المعروف اختصارا ب(DSM)،  الصدمة الناتجة عن على تصنيف متالزمة
الصدمة الناتجة عن االعتداء ب: ضغوط أو اضطراب ما بعد تعرف و ، نفسيةباعتبارها اضطرابات  العنف

 .348(Post Traumatic Stress Disorder) الجنسي

 :الصدمة الناتجة عن العتداء الجنسي. اضطراب ما بعد 1.1.1

                                                           
 347 (.2194الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان) -

 348-Enfants violés et violentés (2013): Gérard Lopez  :le scandale ignoré, DUNOD, Paris. 
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 والتي تم تقسيمها ضحية العنف،من خالل المراحل التي يمر بها  متالزمة،هذه ال آثاريتم التعبير عن أعراض و 
إلى خمس مراحل: المرحلة الحادة، مرحلة التكيف مع الوضع الخارجي، مرحلة العودة إلى الواقع، مرحلة إعادة 

 التنظيم، وأخيرا المرحلة النسبية. 

 المرحلة الحادة 

 مع أعراض جسدية بارزة قد  الضحية بدرجة عالية من الفوضى، في نمط حياة هذه المرحلةتتميز  

ع، وتحمل مجموعة من األعراض أبرزها، الخوف الشديد من التعرض أبيبضعة أس تدوم من بضعة أيام إلى
باإلضافة إلى نوبات البكاء الشديد، أو القلق المسيطر، وصعوبة  ،ى بعدهاألولمن جديد خالل األيام  عنفلل

ة في التركيز، وفي بعض الحاالت تبلد األحاسيس وتدهور وظائف الذاكرة واضطرابات في النوم مع سيطر 
 األفكار القهرية. 

 مرحلة إعادة تنظيم الحياة أو التكيف مع الوضع الخارجي 

بمحاولة استرجاع نمط الحياة السابق، رغم معاناتهم مع مجموعة من االضطرابات والصور  العنفيبدأ ضحايا  
ه آثار تمر الذي قد تس عنفذات الطابع الحاد والعميق، إال أنهم يحاولون في معظم األحيان التأقلم مع ال

الصحة  وتدهور ألشهر وأحيانا لسنوات عديدة بعد الحادثة، ومن أعراض هذه المرحلة ضعف األداء، اعتالل
 س.أبيأحالم اليقظة والكو ، االنفعال وسهولة حدة، الشعور بالعجز، )مع عدم وجود سبب فيزيولوجي(

 مرحلة العودة إلى الواقع 

ودة إلى نمط حياتهم السابق، بمنع كل المثيرات التي تستثير لديهم تتصدر هده المرحلة رغبة الضحايا في الع 
أي إشارة للحادثة أو ما يرتبط بها، ومن أعراض هذه المرحلة الشعور باالنفصال ومحاولة العودة إلى نمط 

 الحياة السابق، ضعف التركيز، درجات مهمة من القلق واالكتئاب، التوهم بتجاوز ونسيان الحادثة.

 دة التنظيممرحلة إعا 

الذي  ، فهي تعرف نوعا من الدفاع النفسي،ضحايا العنفتكون هذه المرحلة مرهقة وجذرية، في حياة 
الروائح الخوف من ينعكس على شدة الخوف، والرهاب من األماكن واألشخاص، وفي بعض األحيان 
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حالة العنف النفسي، أو  التهديد بالضرب في حاالت العنف الجسدي، أو بالصراخ والشتم فيوالتصرفات مثل 
 . 349، مع مضاعفة نسبة الوساوس القهريةفي حالة العنف الجنسي اللمس أو التقبيلب

 مرحلة النسبية 

قد استطاع أن يدمج حادثة االعتداء بشكل ضمني، بحيث لم تعد  ضحية العنففي هذه المرحلة، يكون 
 .تصاحب كل مرحلة من المراحل السابق تشكل بعد محور حياته، فتخف المشاعر واالضطرابات، التي كانت

متصالحين مع أنفسهم ويتخلصون من مشاعر الذنب والعار ولوم الذات  األسريعنف فيصبح الناجين من ال
غير أن هذه المرحلة قد يتطلب الوصول إليها سنوات ومراحل متسلسلة من العالج الذي  ،وتأنيب الضمير

أعراض هذه المرحلة الكف عن لوم الذات والتصالح  يات، ومنيتوقف على مجموعة من الشروط واالستراتيج
 .يحملها عن ذاته وعن الواقع، مع عدم إنكار الحدث الضحيةمعها من خالل الصور التي أصبح 

 :350من خالل ما يلي األسري/اإلضطرابات النفسية الناتجة عن العنف ثارويمكن أن نلخص اآل

 :سرياألاإلضطرابات النفسية الناتجة عن العنف  .1.1.1

 : ةالوجداني/ ةالضطرابات النفسي -أ

وفقدان  ،حباط وتحقير الذات، الشعور بالفشلباإل واإلحساس الشعور بالذنبوتتجلى هاته اإلضطرابات في 
اإلحساس بالقلق والخوف، أو  س،أبي، اضطرابات النوم والكو شهيةال اتالثقة بالذات، التبول الالإرادي، اضطراب

 ...وكراهية الحياة التشاؤم، أو ظهور أفكار انتحاريةيتطور األمر إلى  اإلصابة باإلكتئاب، وقد

 : ةالمعرفي/ ةالضطرابات النفسي -ب

اللعثمة، اضطرابات االشتغال و اضطرابات النطق أو الحبسة تظهر هاته اإلضطرابات لدى األطفال من خالل 
هيك عن التراجع الدراسي لألطفال والذي ناالشرود الذهني، و الذهني من قبيل تشتت االنتباه وصعوبة التركيز، 

 ، وهو ما يفسر تسرب العشرات من التالميذ وتخليهم عن متابعة التعليم.الفشل الدراسيقد ينتهي ب

والشروذ الذهني نتيجة إعادة  لدى النساء تتمثل هاته اإلضطرابات في تدهور القدرات المعرفية والذهنية،
 معايشة واقعة العنف كل وقت وحين.

                                                           
 349 (.2194ة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان)الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساء -

 350-. »; ELSEVIER MASSON, Paris Louis Croq (2007): Traumatismes psychique des victimes  
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 :  ةأو الجتماعي ةضطرابات العالئقيال -ت

 اإلصابة أو )خاصة نتيجة العنف الجنسي( االجتماعي هخجلو  ضحيةعزلة ال اإلضطرابات العالئقية فيمثل تت
عدم اندماج الطفل في باإلضافة إلى ، )خاصة بسبب الوصم( الرهاب االجتماعي أي عدم مواجهة اآلخرينب

متسمة بالعدوانية واالندفاع الشديد، اضطراب عالئقي مع المحيط في نشاطات اللعب مع األقران، عالقات 
من خالل اإلنعزال الشديد وتجنب  األسري، وتظهر لدى النساء ضحايا العنف حاالت )زنا المحارم(

العالقات اإلجتماعية وتبادل الزيارات مع األقارب والمحيط، فيما تظهر لدى المسنين من خالل كره األبناء 
 بل الحياة احيانا.والمجتمع 
 : ةالضطرابات الجنسي -ث

بكرة، واالهتمام المفاجئ وغير الطبيعي متصرفات جنسية هذه اإلضطرابات لدى األطفال في ظهور  تجلىت
بينما تتمظهر   .الحقا الشذوذ الجنسيوقد يؤدي العنف الجنسي إلى اإلصابة ب بالمسائل الجنسية،

 نف الجنسي من خالل البرود الجنسي أو الشدود الجنسي.اإلضطرابات لدى النساء بعد تعرضهن للع

العنف، السلوك العنيف لدى الذكور غالبا، والسلوك السلبي  الملحوظة عند ضحايا ثارونشير إلى أن من اآل
لدى اإلناث عموما، وهو ما يسمى ب" دائرة العنف" أو" إعادة اإلنتاج العنف"، أي أن كل معتدي أو معنف 

، وهو الطريقة التي بواسطتها ينتقل العنف عبر األجيال، ومن مظاهرها أيضا، استدماج سابق يصير معتدي
اإلناث للشخصية السلبية نتيجة تعرضهن للعنف أو لمعايشتهن للعنف ضد األمهات، فينتج عنه قبول بالعنف 

 والتعايش معه.

ضحية عنف جنسي خالل  ومن األمور المعروفة أيضا في أدبيات العنف الجنسي، أن كل معتدي جنسي هو
 .351طفولته، وال يمكن وقف دورة العنف هاته إال إذا تلقى الضحايا عالجا نفسيا وتأهيال مناسبا

 :األسرةعلى الجنسي ضد الطفل  تأثير العنف -ج
، هي األخرى تتعرض لصدمة نفسية تختلف أيضا حسب نوع العنف الجنسيأسرة الطفل الذي تعرض العنف 

باضطرابات ما بعد الصدمة، هو اآلخر  الجماعي يتعرض لإلصابة األسريهاز النفسي الجفودرجته ومرتكبه، 
ولو أن األمر  وهو ما يصيب القدرة الجماعية لألسرة على التفكير، مما يضع الجميع في حالة من المعاناة،

طفالهم.  يختلف بين أشكال العنف التي تعرض لها الطفل، فبعض اآلباء يتأثرون حتى باإلساءة الجسدية أل
كل أسرة تتصرف بقدرتها و  ،بحالة صدمة تضاهي الكارثة األسرةيصيب فالطفل  مثال ضداالعتداء الجنسي  أما

                                                           
 351 (.2194الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان) -
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 الستطيع التجاوز، ولكن من األسر من ت، هناك من األسرةالخاصة على التصرف حيال الصدمة تبعا لماضي 
   .352ذلك بسهولة ستطيعت

 اإلساءة الجنسيةد صدمة لألسرة وتحطيم لها، وكيف ما كان نوع فخبر العنف الجنسي ضد أحد أطفالها يع
،  و لو أن معاناتهاالحديث عن في هذا الوقت  األسرة ، تحتاجالطفل، أو أي كان المعتدي االذي تعرض له

تلقي الطفل  اكثر من حرصها على األسر تكون أكثر إصرارا على تقديم الشكوى واإلبالغ عن الواقعة غالبية 
 أحيانا.  للعالج

في السعودية غالبا ما  األسريللعنف السلبية  ثاراآلوقد اسفرت دراسة مركز رؤية التي أشرنا لها سابقا، أن 
: الطالق، والتسبب في أمراض نفسية، وتأخر الطالب دراسيا ، وتعاطي المخدرات، واالنحراف تتمثل في

وج عن المنزل، وحدوث عاهات وإعاقات دائمة األخالقي والسلوكي، وتمرد األبناء على والديهم، وتغيب الز 
 ثاروقد كان هناك شبه اتفاق بين المبحوثين في مختلف المناطق حول ترتيب اآل ،وأحيانا  القتل بدافع االنتقام

 .السابقة

 . السلوكات والتصرفات غير الطبيعية1.1
 لدى األطفال 

م في بيئتنا العربية والناتجة عن حوادث العنف من أكثر السلوكات غير الطبيعية انتشارا لدى األطفال وذويه 
األطفال  بسبب خوف الناتجة عن العنف الجسدي، حدوث اإلصابات بشأن تفسيرقوال األتعارض  ،األسري

فترى الوالدين أو األقارب عامة يميلون ، وقوع اإلصابة من قبل البالغينلإنكار من عقاب المعتدي، كما نجد 
ت تغطية أوال  صابات العرضية كحوادث سقوط األطفال وما شابه.  وقد نجد أيضا محالعنف باإل آثارإلى تبرير 

 أو إخفاء الطفل كليا عن األنظار.لطفل لمالبس ذات أكمام طويلة أو إخفاء اإلصابات كإرتداء ا

وء ألنه من س ؛لمتعلمين مضرة بهم سيما في أصاغر الولدى ا" الشدة عل ته:يقول العالمة ابن خلدون في مقدم
سطا به القهر، وضيق على النفس في انبساطها، ...  والقهر من المتعلمين الملكة ومن كان مرباه بالعسف

ن على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا  م هودعاه إلى الكسل، وحمل وذهب بنشاطها،
وفسدت معاني اإلنسانية  وخلقا   وصارت له هذه عادة ،نبساط األيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعةا

 ."353التي له...

                                                           
 . (: إعداد أ.د.عبد الودود خربوش2194الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان) -352 

 353 (.332مقدمة ابن خلدون: ص) -
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، يمكن أن نالحظ لدى جسدية أو نفسية على األطفال آثارأية  األسريفي الحاالت التي ال يترك العنف أما 
ضحية خوفه الالطفل بدي يأن ، مثل ذلكلعنف أو احتمال ل تعرضهم مؤشرات سلوكية قد تدل على ضحاياه

، فتراه يتفاداه أو ينكمش لمروره بجانبه أو يرتعد األسرةلوالدين أو أحد أفراد الشديد بشكل غير طبيعي من ا
، فتراهم يتأخرون في العودة إليه، او يغادرونه من الذهاب للبيت منه. ومن المؤشرات أيضا خوف األطفال

أن يلجأ  قد يحدثمبكرا للذهاب إلى المدرسة، أو قد يصرح األطفال برغبتهم في العيش بعيدا عن البيت، و 
 إخفاء كدمات أو حروق... أوال  مح تغطية جزء من الجسم بصورة غير اعتياديةالطفل إلى 

باإلضافة إلى ظهور سلوكات عدائية لدى األطفال ومنها على سبيل المثال " التنمر" أي العنف بين األقران، أو 
ارتكاب الجرائم وتعاطي و  354التحطيم داخل البيت أو بالمدرسة، وقد يتطور األمر إلى جنوح األحداث

 المخدرات أو المسكرات. 

 األولإجتماعيا يتمظهر العنف ضد األطفال الذي يستدخلون اساليب التنشئة العنيفة، من خالل نمطين: 
سلبي حيث يكون الطفل خنوعا وتابعا لآلخرين كبارا أم صغارا، والثاني نمط عنيف يكون الطفل فيه حادا 

بالبيت أو المدرسة، فيحطم ويكسر ويعتدي على األطفال اآلخرين )غالبا ما يكون وعدائيا تجاه ما يحيط بها 
 الحال لدى األطفال الذكور(.

في حاالت العنف الجنسي ونتيجة صعوبة تصريح األطفال بتعرضهم له، ينبغي اإلنتباه للكثير من السلوكات 
من لمس عتداء الجنسي، أو انزعاجهم والتصرفات الطبيعية، ومنها: تصريح األطفال بتعرض أطفال آخرين لإل

 وايظهر  وقد إذا كانت اإلساءة حديثة. في الحركة أو المشي أو الجلوس اتصعوب وقد يعانون من ،مله اآلخرين
بذاته، بالرغم من أنهم كانوا إلى وقت قريب يبدون عكس شخص من انزعاج غير مبرر من مكان معين أو 

او قصصه أو لعبه  هرسومات كالم الطفل، أو  مفاهيم جنسية في ا وجودذلك، ومن السلوكات غير الطبيعية أيض
 إنتحارت أوال  مح، ومن مؤشرات اإلعتداءات الجنسية داخل األسر ايضا مع األطفال أو الدمى بطريقة جنسية

، ولألسف فحاالت كثيرة األسرة، أو تصريحهن بالرغبة في مغادرة األسرةالفتيات أو هروبهن من حضن 
يقعن بسهولة في حضن شبكات الدعارة واإلستغالل.  األسرةاللواتي تعرضن للعنف الجنسي داخل للفتيات 

( حالة هروب في منطقة مكة و الرياض، وأن 0777وقد أكدت إحدى الدراسات بالسعودية أن أن هناك )
ن م % 97هناك مئات الحاالت التي ال تسجل بسبب طبيعة المجتمع.. بل إن بعض المختصين أكد أن 

  355حاالت الهروب سببها التحرش الجنسي داخل المنازل.

                                                           
 354 -?, Law Tek Media Group. Rubenstein, L.1993. What is Battered Women’s Syndrome 
 355 م(.2119فبراير  92هـ)9/2/9421الجمعة -ملحق الرسالة-الفتيات: تحقيق نعيم تميم الحكيم، جريدة المدينةهروب  - 



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
331 

 .356( حالة شهريا  40إلى  44ت االنتحار بين النساء من )أوال  كما أشارت دراسة حديثة إلى تزايد عدد مح

  :لدى النساء 

لدى النساء ظهور صفات السلبية واإلستسالم الكلي للمعتدي، وينتج ذلك عن  األسريعادة ما يسبب العنف 
، وتعتبر هذه الخاصية بمثابة التفسير األسريماج الدور السلبي نتيجة التربية العنيفة ومعايشة العنف إستد

العلمي إلنتقال العنف عبر األجيال. فالنساء ونتيجة العنف الزوجي وطبيعة الثقافة والتقاليد السائدة، ونتيجة 
 قبلن بالعنف كقدر محتوم.عدم استطاعتهن تحقيق اإلستقاللية المالية، غالبا ما يصمتن وي

التعرض للعنف والتعايش مع المعنف، غالبا ما ينتج عنه إصابات متفاوتة الخطورة، قد تصل إلى العاهات 
المستديمة، ال سيما إصابات الوجه والكسور، فتجد الضحايا غالبا ما يحاولن إخفاء اإلصابات، أو حتى 

ئا فشيئا يتحولن إلى العزلة اإلجتماعية واإلنكفاء إلى الوحدة يتوارين عن األنظار ويتجنبن الزوار بالبيت، وشي
 ة من الحياة اإلجتماعية.أبي، هاته األعراض تعرف باألعراض اإلنسحاألسرةوعدم مخالطة الجيران وأفراد 

من السلوكات غير الطبيعية ايضا تدهور الصحة العامة للمرأة وفقدان الشهية، وتدني جودة الحياة من خالل 
الصحة العامة، وظهور األمراض السيكوسوماتية. خاصة عندما تتعايش المرأة مع العنف وال تستطيع  تراجع

التبليغ عنه أو البحث عن حل أو عالج لوقفه، بسبب اإلرتباط العاطفي بالزوج أو بسبب الخوف من الطالق 
 وتشرد األبناء، او فقدان المعيل في أغلب الحاالت.

رى ممارسة العنف من النساء ضد األبناء، حيث يتحول العنف الواقع على األم إلى من المظاهر السلوكية األخ
عنف على األطفال، وفي ذلك ما فيه من تنفيس، غير أن غالبية حاالت العنف ضد األبناء تحدث بسبب 

عة لتعديل اإلعتقاد أن العنف وسيلة ناجحة للتربية ولحث األبناء على اإلستذكار والمذاكرة، أو كونه وسيلة ناج
 السلوك.

 :لدى المسنين 

بسبب عدم قدرتهم على اإلستقاللية عن األبناء أو من يعيلهم، لذلك نجد أن  األسرييتعرض المسنين للعنف 
المسن المعتمد على اسرته من الناحية المالية معرض للعنف سواء النفسي والمعنوي أو الجسدي أحيانا، أو 

ا يمكن أن يكون سبب العنف على العكس تماما، في الحالة التي يريد اإلهمال والطرد في أحيان كثيرة، كم
األبناء اإلستيالء على ممتلكات وأرصدة أحد الوالدين. ويزداد العنف إذا كان المسن مصابا بعاهة مستديمة 

 من قبيل العمى أو اإلعاقة، أو مصاب باضطرابات شخصية تجعل المحيط ينفر منه.
                                                           

 ، دراسة من قسم الدراسات الجامعية بجامعة الملك سعود.«العنف األسري الموجه ضد المرأة في مدينة الرياض( »2116سلوى الخطيب، ).د -356 
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ة لدى المسنين ضحايا العنف، عدم النظافة الشخصية، أو الهزال الشديد، باإلضافة ومن السلوكات غير الطبيعي
إلى اإلهمال المؤقت من خالل التواجد بالشارع مدة طويلة، أو ممارسة التسول، أو اإلهمال الكلي من خالل 

 طرده من البيت نهائيا، أو إيداعه في دار للعجزة والمسنين.

 والمجتمع األسرةعلى  األسريلبية للعنف . المظاهر واإلنعكاسات الس1.1
وانتشار  األسريوالمجتمع التفكك  األسرةمما ال شك فيه أن أبرز المظاهر السلبية للعنف األرسي على 

 األسرةوأبنائها، وهو ما يؤثر سلبا بشكل عام على أداء وظيفة  األسرةالطالق مما يؤدي إلى ضياع مستقبل 
 والرعاية، ليشمل اضطراب الوظائف اإلجتماعية ككل. األساسية في التربية والتوجيه

في انتشار مشكالت وعلل إجتماعية كثيرة منها على سبيل المثال  األسريباإلضافة إلى ذلك يتسبب العنف 
 :357ال الحصر
o  ،الجنوح وجرائم األحداث 

o ،اإلضطرابات السلوكية والنفسية 

o ،اإلنحرافات الجنسية ومنها الشذوذ والمثلية 

o والعنف، الجريمة 

o ،تعاطي المخدرات والمسكرات 

o ،اإلعاقة والعاهات المستديمة 

o ،الحمل غير الشرعي واختالط األنساب 

o ،الفشل والهدر المدرسي 

، ولو أن األبحاث والدراسات العلمية لم األسريوتوجد اآلن اتجاهات تفسيرية تربط التطرف واإلرهاب بالعنف 
 تؤكد ذلك بعد.

هي تكلفته  األسريحديثة إلى أن أبرز المظاهر واإلنعكاسات السلبية للعنف كما تشير بعض الدراسات ال
 والمجتمع إذا يكبد المجتمعات ما يلي: األسرةالباهضة على 

o  ،كلفة العالج الطبي للضحايا 

o ،كلفة العالج النفسي للضحايا 

o ،كلفة المساعدات اإلجتماعية وإيواء الضحايا 

o  قيقات،ية والتحاألمنكلفة الشرطة واألجهزة 

                                                           
للطفولة  المتحدة األمم منظمة من : دليل األمهات العازبات واألطفال المتخلى عنهم، لفائدة العصبة المغربية لحماية الطفولة، بدعم(1219الدكتور عبد الودود خربوش) - 357 

 . )يونيسيف( 
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o ،كلفة األجهزة القضائية والمحاكم 

o ،كلفة السجون والمحكومين على ذمة قضايا العنف 

o ،كلفة ضياع تعليم األطفال وما ينتج عن تسربهم من هدر مدرسي 

o ،كلفة اإلعاقة والعاهات الناتجة عن العنف 

o ت اإلنتحار،أوال  تراجع جودة الحياة وظهور مح 

o ن العنف،حاالت اإلنتحار والوفيات الناتجة ع 

o ،كلفة التأهيل وإعادة إدماج الضحايا تربويا ومهنيا 

o  األسرةكلفة رعاية األطفال المتخلى عنهم من فاقدي النسب أو، 

 مصادر العنف وخصائص المعتدين والضحايا .1

ال يمكن تفسير العنف واإلساءة لألطفال بالرجوع لسبب أو عامل واحد، أو حتى بالتساؤل حول اسباب 
واإلساءة في بعض المجتمعات أو التجمعات البشرية دون أخرى، أو أسباب انتشار نوع من انتشارالعنف 

يقع نتيجة تفاعالت معقدة لعوامل فردية وعوامل عالئقية بين  األسرياإلساءة في مناطق معينة. فالعنف ضد 
ل إجتماعية تخص األفراد باإلضافة إلى عوامل مجتمعية تخص مناطق معينة وتجمعات بشرية بعينها، ثم عوام

 دول بعينها أو ثقافات معينة.

ا من أهم الخطوات في منهج الصحة العامة للوقاية من   ويشكل إدراك ارتباط هذه العوامل وفهمها، واحد 
، أبعادا مختلفة لتفسير )الشكل أدناه( يقدم المنظور البيئي أو اإليكولوجيالعنف واإلساءة لألطفال، حيث 

األمر يتعلق فإلى عامل واحد أو عاملين،  األسري فعل العنف رجعمن الصعب أن نأن  مفاده أسباب العنف
تعرف العنف التي  األسرةكما ترتبط ب،  رتبط بالمعتدي و بالضحية أيضاالمصادر تو  بأسباب متعددة المستويات

ثقافي العام المستوى االجتماعي الب، ثم األسرةالمجتمع المحلي الذي تعيش فيه وب، هرتفع فيها معدالتأو ت
 أو البلد. الكبير للمجتمع
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 الفردية للعنف: ألسباب. ا1.1

ومقدمي الرعاية، ينبغي والدين من طرف ال األسريارتكاب العنف  الفردية التي تقف وراء ألسبابا خصوصب
الذين يرتكبون العنف األشخاص صف تاألدبيات السيكولوجية والوقائع اإلكلينيكية العديد من  أناإلقرار 
 : اآلتيةبالخصائص النفسية  األسري

  سلوكية/ خصائص نفسية 

ة هيمن، والنزوع إلى الاالستبداد والتسلطو بالعدوانية المزمنة بوجود سمات شخصية لدى المعتدي تتعلق  تتعلق
 .تحكموال

 انفعالية/ خصائص نفسية 

  والشعور الزائد بضغوط الحياة اليومية، ،عدم السعادةب لدى المعتدي/المعنف تتعلق بالوصف الذاتي

 .األسرةافراد  والتوقعات المرتفعة358باإلضافة إلى عدم القدرة على تحمل اإلحباط 

 معرفية / خصائص نفسية 

ضعف ، أو أو ما يعرف ب"المهارت الوالدية" لدى الوالدين أو أحدهماتتعلق بضعف مهارات التعامل 
ناهيك عن الجهل أو  اإلفراط في العقاب،مما يجعلهم يلجأؤون إلى  ،مقدمي الرعايةدى المهارات أو المعرفة ل

، والتشوهات المعرفية على مستوى المعتقدات من قبيل موقدراته النساء واألطفالالمعارف الضئيلة بحاجات 
شيء، وعليها عدم  أن المرأة ينبغي أن تطيع زوجها طاعة عمياء في كل ملكية خاصة، أووالمرأة اعتبار الطفل 

اعتبار الطفل المؤدب هو  المجادلة في كل أمر، أو أن اإلسالم أباح ضرب النساء واألطفال، ناهيك عن
 ...359حل مشاكل البيت ولتربية الطفل ألخضاع المرأة و طيع أو الهادئ، وبأن العنف أنجع وسيلةمالطفل ال

  اإلجتماعيةالخصائص 

إلى العزلة االجتماعية أو االنطواء، وضعف التواصل والتحاور سواء والدين الكثير من األزواج والمن قبيل ميل 
عموما، وغياب أجواء الحوار السليم والبناء لحل المشكالت  األسرة، أو بين أفراد بين األزواج أو مع الطفل

 داخل البيت، في أجواء أسرية سليمة وخالية من التسلط والجبروت.

                                                           
 358 (: سيكولوجية العنف، الدار الصولتية للنشر، الرياض، السعودية.2116الدكتور طه عبد العظيم ) -
  (: إعداد أ.د.عبد الودود خربوش.2194ألطفال المعرضين للعنف واإلساءة، )الدليل المرجعي لحماية ا -359 
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 المرضيةخصائص ال  

 أو العقاقير النفسية، أو السجل المرضي للشخص 360بإدمان المخدرات أو الكحول الت كثيرةفي حا تتعلق
 مرتكب العنف، خاصة التجارب السيئة خالل الطفولة.

 :361أن هناك ثالثة خصائص للمسيئين (Holtzworths et Aكما يؤكد )

وجداني ونقص فقط: حيث يتميز هؤالء بانخفاض مستوى التواصل الفكري وال األسرةالمسيء في  -
، ومستوى مرتفع من اإلعتماد األسرةالمهارات اإلجتماعية، ولهم تاريخ من التعرض للعنف واإلساءة في 

 على الشريك.

المسيء ذوي الشخصية الحدية: وهذا النوع لديهم تاريخ من النبذ الوالدي واإلساءة وهم أطفال، ولديهم  -
ارت اإلجتماعية، فضال عن العدائية نحو األطفال اعتماد مرتفع على الشريك ونقص في التواصل والمه

 والمرأة.

المسيء العنيف أو المضاد للمجتمع، وهذا النوع له تاريخ من الجنوح ونقص في التواصل والمهارات  -
 اإلجتماعية، ويعتقد أن العنف استجابة مالئمة لإلستفزاز.

  األسريخصائص ضحايا العنف 

اعتبار أن اإلرتباط بزوج تتوفر فيه الخصائص التي ذكرنا سابقا والتي على  األسريكل النساء معرضات للعنف 
تجعل منه مرتكب للعنف ال محالة، هو قرار ال تتحكم فيه النساء بشكل عام ألسباب عديدة أهمها أن قرار 

لي الزواج هو بيد الرجل غالبا، وأن النساء في بلدان عديدة قد التتاح لهن فرصة التعرف على الزوج المستقب
إطالقا، وإن حدث فإن مدة التعارف أو الخطوبة غير كافة لمعرفة الخصائص أو الطباع التي قد تنبأ بالعنف 

 واإلساءة.

باإلضافة إلى ارتباط غالبية النساء بأزواجهن على مستوى النفقة والقوامة، وقد أشارت الكثير من األبحاث أن  
رضا للعنف، مقارنة مع الزوجات األكثر استقاللية على النساء األكثر اعتمادا على األزواج هن أكثر تع

 المستوى المادي.

                                                           
 360 (: غيذاء األطفال، أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له، القاهرة. دار الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع.9429آل سعود منيرة ) -
 361 (: نفس المرجع.2116الدكتور طه عبد العظيم ) -
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ومن اهم خصائص للنساء ضحايا العنف عدم النضج وضعف المهارات، وبالتالي عدم القدرة على التعامل مع 
ة، السيما التعامل مع الزوج العنيف أو المعنف وتدبير النزاعات. لذلك نجد في األسريالمواقف والمشكالت 

بلدان عديدة برامج "التربية الوالدية" لتأهيل المقبلين على الزواج أو المتزوجات حديثا، وهي البرامج التي تساهم 
في التقليل من العنف أو الحد منه من خالل تدريب النساء على تقنيات تفادي العنف وتعلمهن تقنيات 

 .362التفاوض لمنع أو وقف العنف

أيضا، اإلضطهاد والسلبية واإلستسالم، مما يجعلهن يقبلن بالعنف  سرياألمن خصائص النساء ضحايا العنف 
مدة طويلة فينتج عنه إضطرابات نفسية تقود إلى ظهور خصائص تتعلق أساسا بالشروذ الذهني ومالمح الحزن 

 .363واإلكتئاب وعدم الشعور الذاتي بالسعادة، والتي يمكن مالحظتها بسهولة على محياهم

معرضون للعنف الجسدي والعاطفي على حد السواء، لكن هناك خصائص تزيد فكلهم  الألطفأما بالنسبة ل
وجود إعاقة جسدية أو  :من احتمال تعرضهم مقارنة مع أقران لهم يعيشون نفس الظروف المحيطة من قبيل

 الحركيةضعف اإلنتباه أو على مستوى النمو كالعناد أو ات سلوكية أو وجود اضطراب ذهنية لدى الطفل،
وال األطفال غير المرغوب فيهم بسبب نوع الجنس او الناتجين عن حمل غير مرغوب فيه. والنشاط الزائدين، 

أو تبرير العنف  في وضعيات مشابهة العنف للطفلمسؤولية  حميلالحديث أن يتم تينبغي أن يفهم من هذا 
 الذي يتعرضون له.

 . األسباب العالئقية: 1.1
، األسرةغالبا ما ترتبط بالمستوى االقتصادي والثقافي السائد في ، األسريللعنف األسباب العالئقية  بخصوص

أو بين الوالدين واألبناء نتيجة أجواء التسلط المشحونة داخل البيوت لفرض النظام أو  وبالعالقة بين الزوجين
. كما عائلتها وأصدقائها(عن الدعم االجتماعي ) األسرةأو عزلة المرأة و  لتعديل السلوك أو للرغبة في السيطرة،

، باإلضافة إلى درجة الحرمان االتجاهات الوالدية في أساليب التربيةب، و األسريالتفكك قد ترتبط بحاالت 
 .364الذي يعاني منه الوالدان، والخبرات السيئة السابقة لهما خاصة خالل مرحلة الطفولة

 ية:األسباب المجتمع. 1.1

                                                           

لفائدة  التعامل مع األطفال والنساء ضحايا العنف بالمؤسسات الصحية، مجال وكتيبات( في )ملصقات تربوية (: دعائم2119رعبد الودود خربوش وآخرون )الدكتو  -362 
 . )يونيسيف( للطفولة  المتحدة األمم منظمة من بدعم  الصحة، مهنيي

 363-al perspective. Columbus, OH, Charles E. M Garbarino J. Adolescent development (1998): anecologic 
errill, Chaulk R, King PA. Violence in families: assessing prevention and treatment programs.Washingt on, 

DC, National AcademyPress,. 
 
 364 ن.(: العنف األسري، دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنا2191الدكتور عبد الله اليوسف) -
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تفاعل الطفل مع بو  األسرة، يتعلق األمر بالنظم االجتماعية المحيطة ببخصوص األسباب المتعلقة بالمجتمع
ومدى  ،، ومدى توفر الخدمات االجتماعية والصحيةوالخدم األقارب والجيرانالوالدين أو المحيطين به من 

غياب أو عدم كفاية السكن، أو بالنظرة للخدم، أوب تقبل العنف وعدم المساواة بين الجنسين بالمجتمع،
 مع توفر الكحول واالتجار بالمخدرات وانتشار الجريمة. 365تشار ظواهر العنف والبطالة والفقرانو 

 :األسباب الجتماعية. 1.1

للمعتقدات والقيم االجتماعية للبلد، وسيادة  بخصوص األسباب االجتماعية، يتعلق األمر بالمستوى العام 
ناهيك عن السائدة في نظم التربية، العنيفة  تجاهاتاال أو ،أو تبيحه العنفتشجع التي  والثقافية السائدة

وانتشار  المعتقدات والتصورات المرتبطة بالنظرة للطفل وللعنف في البلد، مثل التأديب الجسدي لألطفال،
السائدة بالمجتمع التي تحقر المرأة أو التي  تصوراتالعنف في وسائل اإلعالم واأللعاب اإللكترونية العنيفة، وال

باإلضافة إلى غياب القوانين واإلجراءات واإلستراتيجيات وبرامج العمل  ،منزلة األطفال في المجتمع تقلل من
 من العنف. األسرةتي تحمي ال

ومن أبرز األسباب اإلجتماعية في بيئتنا العربية واإلسالمية عامة، الفهم الخاطئ للدين، والتأويل البراغماتي 
قيم ثقافية )لدى عتدين على النساء واألطفال بأإلضافة إلى انتشار للنصوص الدينية بما يخدم مصلحة الم

أحقية الزوج بالتحكم باإلضافة إلى جمود األدوار المتعلقة بالجنسين، و سيادة الرجال، تكرس  الجنسين(
 .القبول بتأديب الزوجات، و استخدام العنف كوسيلة لحل النزاعاتوانتشار ثقافة بتصرفات وإرادة الزوجة، 

 :األسرة. اسباب العنف الجنسي ضد األطفال داخل 5.1

بالنسبة ألسباب ارتكاب العنف الجنسي ضد األطفال، البد أن نقر أن هذا النوع من العنف يرتكب في أحيان  
يرتكب من أقرباء الطفل وأفراد  كما )الجيران، الخدم، السواقين...( ص محيطين بالطفلاكثيرة من طرف أشخ

  ، حيث يسمى ذلك "زنا المحارم" أو "سفاح القربى". ، عام، ابن عم..()أب، جد، خال أسرته

صحيحا أن بإمكاننا التعرف على المعتدين جنسيا على األطفال، عبر تطبيق االختبارات التشخيصية  و
فالعنف الجنسي ضد الطفل يمكن أن يكون من أشخاص أسوياء وعاديين، كما أنه ال  ،لالضطرابات النفسية

بقة اجتماعية معينة، وال بدول فقيرة أو متقدمة، بل هي ظاهرة عالمية تحدث في كل المجتمعات يرتبط بط
  .اإلنسانية

                                                           
 365 (: إساءة معاملة األطفال: النظرية والتطبيق، دار الفكر، األردن.2119الدكتور طه عبد العظيم )  -
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وغالبا ما يكون المعتدين جنسيا على األطفال من الذكور، مراهقين أو راشدين، واالعتداء غالبا يتم عن طريق 
فشاء السر، كما يتم بسرية كاملة وفي ظل التودد أو الترغيب، وينتهي بالترهيب والتهديد والتخويف من إ

 انشغال أو غياب األهل أو من يرعى الطفل.

بشكل أو بآخر، بدرجة أكبر أو أقل، لكن هناك خصائص  ةالجنسيواإلساءة لعنف معرضين لل األطفال ـك
ابل الذكور مق :مقارنة مع أقران لهم يعيشون نفس الظروف المحيطة بعض األطفال تزيد من احتمال تعرض

الطفل ب و ـاإلناث ألنهم أكثر عرضة وأقل حماية، الطفل االنعزالي الذي يسهل التفرد به، أو الطفل غير المراقَ 
دون المهمل الذي يقضي وقتا طويال الطفل و أ، داخل البيت في وجود أشخاص آخرين دون حماية لـالمهم
األطفال الذين يعيشون مع زوج األم أو زوجة ، باإلضافة إلى وأيضا الطفل المحروم الذي يسهل إغراءه مراقبة،
 . األب

على عدد من األشخاص المعتدين  توتتحدث تقارير دراسة الحالة والبحوث اإلكلينيكية المقارنة، التي أجري
جنسيا على األطفال، أن هناك إجماع على أن من يعتدي جنسيا على الطفل شخص يعاني من الحرمان 

 د تعرض لعنف جنسي في طفولته، ولم يتلق أي عالج أو تأهيل. العاطفي ويكون في الغالب ق

وهو الذي  وفي هذا المستوى من التحليل علينا أيضا التمييز بين المعتدي جنسيا على الطفل بشكل عرضي
الذي يكون من محيط  المعتديمقارنة مع  بين الطفل والمعتدي. األوليحدث عادة بالصدفة خالل اللقاء 

لديه ميوالت جنسية  رف الطفل جيدا والطفل يعرفه هو اآلخر، هذا النوع من المعتدين تكونالطفل، بحيث يع
يصنف سيكولوجيا بانه يعاني من انحراف و  ،(Pedophilيسمى "مستهوي األطفال" )و تفضيلية لألطفال 

المثلية الجنسية  من قبيلمثل االنحرافات الجنسية  366جنسي على صعيد الموضوع الجنسي،
(Homosexuality ،)و ( وطئ الحيواناتZoophilia).. . وإذا كانت غالبية الدول العربية تقر ،

عقوبات سجنية ضد " مستهووا األطفال"، فإن  تلك العقوبات الزجرية غير كافية لردع المعتدين، الذين غالبا 
 ما يعاودون الكرة بعد إطالق سراحهم. 

رة العقوبة السجنية لعالج نفسي وتأهيل كاف لوقف الميول والحل األمثل هو تلقي المعتدين خالل قضائهم فت
الجنسية تجاه األطفال، وإال فإن نسب العود تسجل بشكل كبير، مما حدى بكثير من البلدان الغربية إلى 

 إقرار عقوبة " اإلخصاء الكيميائي" في مثل هذه الحاالت.

  األسريجهود وخطط وقف العنف  .1

                                                           
 (.2194الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان) -366
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 . مدخل الوقاية1.1

أو التقليل من معدالته؟ سؤال جوهري طرح وال يزال يطرح عند كل  األسرينع وإيقاف العنف هل يمكن م 
حديث عن الموضوع، وال يهم الجواب بالسلب أو اإليجاب في هذا المقام، بقدرما يثير هذا التساؤل 

المقاربات ، اعتمادا على األسريت التي يبذلها المنتظم الدولي للوقاية من العنف أوال  الحديث عن المح
العلمية والقانونية واألخالقية والنفسية... واعتمادا على الجهود والتجارب الدولية والمجتمعية من مبادرات 

 سياسية وخطط وطنية وتعديالت تشريعية.

النموذج البيئي الذي عرضناه آنفا للحديث عن اسباب العنف، هو اآلخر يقدم نموذجا إلجراءات وخطط 
 ، على الشكل التالي:األسرياسب لوقف العنف التدخل الوقائي المن

   

 
المنظمة العالمية للصحة نموذجا للوقاية من العنف من خالل ثالثة مستويات رئيسية للوقاية، فيما تقدم 

 :367وهي

 : يةاألول الوقاية 1.1.1

ا على مقاربة وقائية من التعرض للعنف االستناد على تغيير المجتمع وحياة األسر وأطفالها، اعتمادتتمثل في 
، والمجموعات الداعمة للمجتمع بشكل عام قبل وقوعه، وذلك  من خالل حمالت التوعية والتثقيف األسري

                                                           
 367 (.2194اإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان)الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف و  -
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ة األسريوالمؤيدة، التي تعمل على تغيير األساليب والسلوكات وطرق التربية، ومناهضة االتجاهات المجتمعية و 
  .العنيفة

ي( والتي تعمل على مستوى األوللتي تحاول الوقاية من العنف قبل أن يحدث )بالتدخل وتسمى طرق التدخل ا
المجتمع من خالل حمالت توعية عامة، يتم تنفيذها عبر عمليات التغيير في المجتمع من خالل العمل على 

نيفة التي تساند تعديل القوانين والتشريعات الوطنية لضمان حماية األطفال، ومناهضة العادات والممارسات الع
العنف وتشجعه، ومنع العنف في المدارس والمؤسسات التعليمية وحظر ممارسته، ثم ربط األسر ودمجها 
بشبكة من الخدمات اإلجتماعية وفك العزلة، وتغيير نظرة المجتمع ضد اإلناث وهو تمييز مبني على النوع 

 الوعي مستوى رفع على كال الجنسين، والعملاالجتماعي، من خالل تطوير وتعميم التعليم وفرض إجباريته ل

ناهيك عن سن القوانين  .األطفال بحماية للمواضيع المتعلِ قة المجتمعية النظرة وتطوير المجتمع، في
 والتشريعات الالزمة للحماية وزجر المعتدين، والقطع مع ثقافة التسامح مع العنف.

كل الضغوط وخفظ التوتر...وتوعيتها بالطرق المناسبة باإلضافة إلى تعليم األسر بدائل عن العنف كحل مشا 
لتربية األبناء، وكيفية حمايتهم من العنف والحوادث، ثم تنفيذ برامج إعالمية )صحافة، تلفزيون، إذاعة( 

 لمواجهة العنف والوقاية منه.

 الوقاية الثانوية:  .1.1.1

، كأن يتم التدخل لدى األسر التي ةنتقائية تهدف إلى منع العنف لدى المعرضين لعوامل الخطور ابرامج هي 
تعاني من الضعف والفقر أو بمؤسسات التعليم وغيرها. وتهدف هاته التدخالت إلى الوقاية من العنف عبر 

الوخيمة للعنف، وببدائل العنف والعقاب، وبكيفية التعامل مع الصعوبات والضغوط  ثارتوعية وتثقيف األسر باآل
فة التسامح والسالم ومحاربة المخدرات والمشكالت اإلجتماعية األخرى التي التي يتعرضون لها، او نشر ثقا

 من شأنها أن تزيد من احتمال تعرض األطفال للعنف واإلساءة.

 الوقاية الثالثية:   .1.1.1

، عبر أساليب تركز على الرعاية الطويلة األمد برامج موجهة ألولئك الذن ظهر منهم أو عليهم سلوك العنفهي 
نف واإلساءة، من خالل إحداث بنيات ومؤسسات خاصة لرعاية ضحايا العنف واإلساءة، في أعقاب الع

المرتبطة بالعنف، عبر اإلستجابة  ثارت تقليل العجز واآلأوال  تهدف إلعادة التأهيل واإلدماج في المجتمع، ومح
أو عالج الكسور  المباشرة لضحايا العنف الجنسي بالمستشفيات من خالل معالجة األمراض المنقولة جنسيا،

 بسرعة لتفادي العاهات... 
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يكون التدخل على هذا المستوى عندما تحدث اإلساءة ضد الطفل، ويهدف إلى منع تكرار حوادث اإلساءة 
وتأهيل األشخاص واألسر المسيئة وعالج ضحايا العنف واإلساءة حتى يتم وقف دورة العنف ومنع تكراراه 

 ه الجسدية والنفسية على المدى المتوسط والبعيد.آثار قليل أو عالج وإعادة إنتاجه، باإلضافة إلى الت

 368نماذج لبرامج وقاية األطفال من العنف واإلساءة 
إن العمل بمجال الوقاية عمل جد فعال ومفيد، بحيث يمنع حدوث العنف وبالتالي يحول دون حدوث  

اريف المالية في عملية التكفل والرعاية، ثم اآلضرار الجسدية والنفسية، وما يترتب عنها من ضياع الجهد والمص
أن برامج الوقاية يمكن لكل المهنيين وناشطي المجتمع المدني القيام بها، على اعتبار أنه عبارة عن حمالت 

 تثقيفية وتوعوية ال تتطلب مستوى عال من التخصص والمهنية، مثلما ما تقتضيه رعاية الضحايا.

أن ينجز من خالل إعداد وتنفيذ حمالت ومحاضرات بالمدارس ومؤسسات  بالوقاية يمكن العمل وهكذا فإن
رعاية األطفال واألندية الرياضية والثقافية والصحية... وحتى لفائدة الجمهور العام في الماكن العامة كالمراكز 

 اد المجتمعمن افر  بإمكان كل فردوالنساء، إذ  وقف االعتداء على األطفال التجارية وغيرها، والتي من شأنها
 في االتجاه الصحيح.  التغييراإلجتماعي بواسطةأن يفعل أكثر مما يستطيع، 

 الوقاية من العنف واإلساءة الجسدية 
ال ينبغي التعامل مع  ، وأن على الفرد أن يفكر قبل أن يعاقببإمكاننا تعليم الفئات العريضة من المواطنين أن 

، كما يمكن أن نعلم الناس أن مشاعرالتمهل حتى تسكن كن الإذ يمغضب،  في حالةأبدا أو المرأة الطفل 
أسلوب المكافأة لتشجيع الطفل  م، أو أن استخداموليس االنتقام منه الطفاألالعقاب يعني تعليم وتهذيب 

، أفضل بكثير من الضرب والزجر، كما أن ضرب الزوج )ذكرا 369أو على التحصيل الفعال على السلوك الحسن
ه السلبية آثار ر مفيد في ما يعتقد أنه وسيلة للتربية وتقويم اإلعوجاج أو الخطأ، بل العكس أم أنثى( عمل غي

الذين أصابوا زوجاتهم  ويمكن أن نخبرهم عن قصص بعض األزواج أو اآلباء خطيرة جدا عليه وعلى المجتمع.
طفال بالبيوت دون مراقبة أو أبنائهم بعاهات، في وقت كانوا يحاولون فيه تربيتهم حسب زعمهم، وأن إهمال األ

أو إجراءات الوقاية، قد سب للكثيرين حوادث حروق وتسممات أدت إلى عاهات وأودت بحياة أطفال  
 كثيرين.

                                                           
 368 (2194الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان) -

 بالمغرب. المتحدة للطفولة األمم منظمة لفائدة المدرسي، العنف من الحماية خاليا إحداث (: مشروع2192الدكتورعبد الودود خربوش) -369
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ن أو  ،الصراخالضرب و كيف يمكن حل النزاعات دون الحاجة إلى   والديناستعمال مواقف للبرهنة لل ينبغيكما 
التثقيفية والترفيهية  ألنشطةدعم اويمكن أيضا ين. أبيإليجالفرق كل الفرق يكمن في التحاور واإلنصات ا

 ةنشطأفي  االنخراطعبر من األساليب العديدة لتوفير بيئة آمنة لألطفال وإبعاد األذى عنهم،  ، وهيلألطفال
 ما بعد المدرسة وبرامج التثقيف والتوعية المختلفة.أيضا أنشطة و  الفنية والرياضية، المدرسة

يمكننل تعليم األزواج أو المقبلين على الزواج، سبل تجاوز الخالفات الزوجية، وتقنيات بالنسبة للنساء 
تدبير الغضب والنزاعات، والتحكم في المشاعر ونوبات  التفاوض لمنع عنف محتمل، باإلضافة إلى طرق

 التوتر.

 370الوقاية من العنف واإلساءة الجنسية ضد األطفال: 
اإلساءة الجنسية في الدورات التدريبية والمنتديات وحمالت التوعية العامة،   كثيرا ما تطرح مسألة الوقاية من

 كيف أنجح في ذلك؟ سؤال تطرحه األمهات بشكل كبير. 

 مع الطفلوطيدة لوقت وعالقة  وقوع االعتداء الجنسي على الطفل يحتاجالجواب بسيط، يتجلى في معرفة أن 
عتدي من ي، فإهمالهما له ولعالقاتههم، ونتيجة م انتباهعدينسجها المعتدي في غفلة عن والديه، بسبب 

  .ما لم يكن األمر اختطافا أو اغتصابا، غالب شخص له عالقة وثيقة وحميمة معهفي الالطفل جنسيا على 

مالحظة الطفل باستمرار ومتابعة ميوله في اللعب، وطريقة وأنواع لذلك من المفيد جدا أن يحرص اآلباء على 
وحيث أنه ليس . بالطفلاالنفراد فرصة   - أيا كان- الحرص على أال يكون ألي فردمع  أصدقائه، ، ومعرفةلعبه

بإمكان الوالدين مراقبة ومصاحبة أبنائهم إلى كل مكان، يمكن أن اإلستعانة باإلجراء البديل، وهو تعويد الطفل 
اط كل محاولة للتحرش او عن كل ما يمر به في يومه وبتفصيل، حينها يمكن لآلباء إلتقالحديث على 

 لإلساءة للطفل أو محاولة إغرائه.  

هذا و تلقائي،  بشكلموضوع الحماية من االعتداء الجنسي  كما يمكن لألم أن تطور الحديث مع األبناء عن
، وهناك عدة تقنيات يتم تعليمها لألطفال في هذا المجال، أمر مهم بالنسبة للتربية الجنسية للطفل بشكل عام

م من الدفاع الذاتي في مواجهة اإلعتداء الجنسي والمعتدين جنسيا، وقد أثبتت هذه الوسيلة نجاحات يمكنه
باهرة من خالل حقائب تدريبية معدة خصيصا لتدريب األطفال على الوقاية من العنف الجنسي، يمكن 

 اإلبتدائية.للوالدين تلقينها لألطفال، كما يمكن للمدرسة لعب نفس الدور مع األطفال في مرحلة 

                                                           
 (.2194الدليل المرجعي لحماية األطفال المعرضين للعنف واإلساءة، لفائدة وزارة التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان) -370  
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مصدر كل الحماية، فغالبا ما يلجأ هما إشعار الطفل دائما باألمان والقرب منه، وأنعموما على الوالدين دائما 
الحرص على فحص جسد الطفل يوميا أثناء تغيير ، باإلضافة إلى إلى إرعاب الطفل أو تهديده عتديالم

ي جسمه، وفحص مالبسه الداخلية وخلوها لكدمات أو ضربات أو خدوش ف آثارمالبسه وغسله لكشف أي 
 من الشعر أو أي إفرازات غريبة... 

 . مدخل الرعاية والعالج1.1
 أهمية، مجال لم يتطور إال خالل العقود األخيرة، حيث بات اإلقرار الدولي باألسري االستجابة لضحايا العنف

ة ثانيا، والعاطفي ةالجسديى، و األولة بالدرج ةالجنسي واإلساءة ضحايا العنفلرعاية المتكاملة لونجاعة ا
 يتمتعون بهاالجسدية والنفسية التي كانوا  سترجعوا عافيتهم وسالمتهمعالجهم وتأهيلهم حتى يباإلضافة إلى 

القاتل، الذي تنج عنه صدمة نفسية قد تبقى مالزمة للضحايا طيلة الحياة مالم يستفيدوا  العنفأن يطالهم قبل 
 من العالج والرعاية.

وإذا كان المقام ال يسع للتفصيل واإلسهاب في مختلف مراحل الرعاية المتكاملة، فإننا ال بد أن نذكر بأن 
رعاية ضحايا العنف تشمل أربعة جوانب أساسية وهي الرعاية الطبية والنفسية واإلجتماعية والقانونية أو 

لتخصصات يعهد له بمهمة رعاية ضحايا القضائية، وقد بدأت الدول في السنوات األخيرة توفير فرق متعددة ا
 ، أو الطفل.األسرةالعنف، حيث نجده في العديد من الدول تحت مسميات: فريق أو لجنة أو وحدة حماية 

بمدينة  األسرةونستطيع الحديث عن مهمة هذا الفريق، من خالل دور اساسي يتمثل في تنسيق آليات حماية 
يا في توفير تكفل مندمج وشامل بالطفل )مقاربة فريق متعدد او المنطقة ما، وتتحدد هذه المهمة عمل

 التخصصات( يضم مختلف المؤسسات الحكومية المتدخلة وهيئات المجتمع المدني.

وتتجلى هذه الرعاية في رصد العنف واإلبالغ عنه، ثم استقبال األطفال ضحايا العنف، واإلنصات إليهم، 
يتم توجيههم نحو الجهة التي ستقدم الرعاية المناسبة والتي غالبا ما وإجراء تقييم لتحديد حاجياتهم، بعدها 

ية أو القضائية التي تنجز األمنتكون: المؤسسات الصحية لتقديم الرعاية الطبية والنفسية، والمؤسسات 
التحقيقات وتتابع المعتدين، أو المؤسسات اإلجتماعية التي تقدم اإليواء والمساعدات، كما تقوم بمرافقة 
ومواكبة الضحايا بواسطة أحد مهنييها قصد تسهيل حصولهم على الرعاية المتكاملة، كما يستفيد الضحايا من 

 .371برامج التأهيل وإعادة اإلدماج أسريا وتربويا و مهنيا وإجتماعيا

                                                           
 2191 يناير بية،التر  علم النفس و مجلة الجنسية، اإلساءة ضحايا األطفال مع المقابلة (: تقنيات2191الدكتورعبد الودود خربوش) -  371
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في شفائهم من الصدمات واإلضطرابات النفسية  األسريوال تتجلى عملية رعاية أو عالج ضحايا العنف 
بل يعد ذلك بمثابة وقاية لمنع ارتكابهم لعنف مستقبلي ضد جيل آخر، لذلك قد تعتبر هذه فحسب، 

 التدخالت العالجية بمثابة نوع من الوقاية كما أشرنا سابقا.

 :اآلتيةإرتاينا أن نقدمها من خالل المحاور بالنسبة للتوصيات 

 :بشأن التشريعات والقوانين واألنظمة 

  رم االمح واشتراط اليةالو  قوانينمثل ، األسرةالحالية التي تحكم شؤون مراجعة التشريعات والنظم
، األسريالعنف تجريم  تنص على األسريبالعنف  ةخاص وانينإصدار ق، باإلضافة إلى لتقديم شكوى
 .إلى جهات القضاءء الضحايا وتسهيل لجو  المعتدين، عقوبات علىوعلى تشديد ال

  وتخصيص األسريلألسرة لسرعة البت في قضايا العنف متخصصة ونيابات  إنشاء محاكمضرورة ،
، من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين وعلماء الشريعةمكونة  ةاألسريمتخصصة لتسوية المنازعات 

 والحرص على إشراك المهنيين من النساء لتسهيل التعامل مع النساء الضحايا.

 :بشأن التوعية واإلرشاد الديني 

  مع التركيز على تصحيح ونتائجه،  األسرياء الجوامع في التوعية بأضرار العنف الدعاة وخطبمساهمة
بعض التأويالت الخاطئة للنصوص الدينية، أو الفهم الشعبي السائد بجواز ضرب النساء واألطفال 

 .بغرض التربية وتقويم السلوك

 باإلضافة إلى التأكيد . المبكر ، أو اإلكراه على الزواجر )العضل( أو منع الفتاة من الزواجاضر أالتوعية ب
 على حرص الدين على العناية والرحمة بالنساء واألطفال وليس العكس كما يعتقد أو يروج الكثيرين.

 :بشأن تمكين للمرأة 

  ودعم مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المجتمع، عبر دعم استقاللية  ماليا، المرأةتمكين
تشجيع تشغيل النساء سواء في الوظائف الحكومية أو الخاصة ودعم النساء ماديا ومعنويا، من خالل 
 المشاريع النسائية المذرة للدخل.

  الدعم اإلجتماعي والمالي لألسر المفككة، والنساء المطلقات واألرامل، وتخصيص مساعدة مالية
 ضن للعنف.والرافضات للعودة هن وأبنائهن إلى حيث تعر  األسريمنتظمة للنساء الناجيات من العنف 
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 باستقاللية عن الشريك المعنف، ودعم ذلك بالمساعدات وإمكانياتهم للعيش  الضحايا تطوير قدرات
 والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك.

 :بشأن خدمات الرعاية والعالج والتأهيل 

  تدريب المهنيين المتعاملين مع ضحايا العنف من قطاعات الصحة والقضاء والشرطة والشؤون
على الطرق الحديثة لرعاية الضحايا على المستويات الطبية والنفسية  ،التربية والتعليماإلجتماعية و 

، بطرق ية أو القانونيةاألمنالجهات الصحية أو  تجهل كثير من األحيان  والقانونية واإلجتماعية، ففي
 بنصح وغالبا ما يقوم بعض المهنيين من األطفالو النساء. األسريالتعامل مع ضحايا العنف 

أولى  األسرةعلى اعتبار أن مصلحة  بشكوى أو بالغعدم التقدم بطلب إثبات للعنف أو بالمعنفات 
 .لتجاهل أو اإلنكارل المعنفات بالغات النساء، وقد تتعرض من مصلحة المرأة

  تقديم خدمات اإليواء والرعاية االجتماعية والنفسية للنساء واألطفال لدعم المؤسسات االجتماعية
 رعاية الحاالت.الالزمين ل المهنيين المختصينن للعنف وتوفير المتعرضي

  توفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة ومعاملتهم المعاملة
الستقبال  ،من الذكور واإلناثوالنفسيين األخصائيين االجتماعيين والحرص على توفير الطيبة، 

 .ية التقليديةاألمنتعامل معها بأسلوب مهني متخصص بعيدا  عن األساليب وال األسريحاالت العنف 

  مع توفير ، األسريلتوفير الحماية والرعاية الالزمة لضحيا العنف  األسرةتشكيل فرق ووحدات لحماية
 والنفسية.قانونية الستشارات واإل ،والزوجي األسريخدمات اإلرشاد الفردي و 

 االتصال طلبا   والنساء على المعنفين من األطفال لتسهيل اتصال ةانيمجة و ساخن ةهاتفي وطإنشاء خط
 .للمساعدة عند الحاجة إليها

  األسريالعنف  قضاياإليواء كبار السن والنساء وأطفالهن من ضحايا العنف ريثما يتم البت في  مؤسساتإنشاء. 

  أقسام  طب وطالبمؤسسات التعليم العالي من كليات ال مقررات وبرامج تدريبية لطالبوضع
وطرق رعايتهم وعالجهم  األسريالعنف الدراسات االجتماعية وعلم النفس للتعامل مع ضحايا 

تشمل الطرف المسيء  األسريوضع خطة دعم متكاملة للحاالت التي تعاني من العنف وتأهيلهم، 
وشخصية  وذلك من خالل تنظيم جلسات وبرامج عالجية وإرشادية تالئم طبيعة المشكلة« المعنف»

 .األسريمرتكب اإلساءة وقد تكون من خالل جلسات العالج واإلرشاد الفردي او العالج واإلرشاد 

 :بشأن الوقاية من العنف 
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  والمجتمع، من  األسرةه الوخيمة على الفرد و آثار و  األسريتنظيم حمالت للتوعية بمخاطر العنف
لكترونية، وبالمراكز التجارية، مع التنصيص خالل القنوات الفضائية الرسمية، الصحافة المكتوبة واإل

 على العقوبات التي تنتظر المعتدين.

 سواء المؤسسات الرسمية وهيئات  تضافر وتكامل كافة الجهود بين كافة القطاعات في المجتمع
لتوعية والتثقيف المجتمعي ونشر ثقافة الالعنف من أجل وضع سياسات وبرامج ل، المجتمع المدني

  اكنة.لدى عموم الس

 للمقبلين على الزواج لتعريف كل من الرجال والنساء  للوالدين وللمتزوجين حديثا أو دورات تنظيم
بحقوقهم وواجباتهم وباألدوار االجتماعية التي سيقومون بها وبطبيعة عالقاتهم مع غيرهم في محيط 

 ربية ورعاية األطفال.، وتدريبهم على طرق إدارة النزاعات واإلختالفات بين األزواج وطرق تاألسرة

 بعواقب ممارسة العنف على بعضهم بعضا   األسرةبحمالت توعوية ترمي إلى تبصير أفراد  القيام ،
التصدي لثقافة العنف التي تنتشر بين بعض الذكور في المجتمع وتتجلى في سلوكهم االجتماعي في و 

 .د وللنساءوال  وحثهم على المعاملة الطيبة لأل األسرةمحيط 

  الوقاية من العنف عبر المناهج والمقررات المدرسية:بشأن 
  إدماج مناهج تعليمية لشرح ثقافة النوع اإلجتماعي، والمساواة بين الجنسين، وثقافة اإلحترام وتقدير

 االخرين، وبدائل العنف والقيم واآلخالق.

 للتعامل معه  إدخال المقررات التعليمية التي تشرح معنى العنف وأسبابه واألساليب االجتماعية
ثقافة الالعنف، باإلضافة إلى تعليمهم الشباب على األطفال واليافعين و ب يتدر لوتستحدث أنشطة 

 .وتشجيع الطالب على إخبارهم بأي عنف يتعرضون له أساليب الوقاية من العنف الجنسي،

 لة اإلبتدائية، تدريب األطفال إناثا وذكورا على أساليب التعامل مع المعتدين والمتحرشين منذ المرح
 وتعليمهم طرق وتقنيات الوقاية من العنف واإلساءة الجنسية، بوسائل تربوية مناسبة آلعمارهم.

بمختلف أنواعه وأشكاله،  األسريفي الختام ال يسعنا إال أن نعيد التذكير بأنه ال ينبغي التساهل مع العنف 
إنه أحد أخطر الظواهر اإلجتماعية زعزعة لإلستقرار  ه ومؤشراته.آثار واعتباره امرا هينا أو من السهولة تجاوز 

ومساسا بالمستقبل، لذلك يحتاج إلى سياسات وطنية واستراتيجيات قطاعية، باإلضافة إلى مخططات عمل 
. بدل ما نراه على أرض الواقع من أنشطة تقتصر على األسريقريبة ومتوسطة وبعيدة المدى للوقاية من العنف 

ال ينبغي ان تقتصر  األسرية هنا وهناك ناقصة الفعالية والعمق، ثم أن قضية العنف حمالت موسمية وأنشط
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مواجهتها على المؤسسات الرسمية للدول فقط، بل البد من مشاركة الجمعيات األهلية والمجتمع المدني، 
 وحتى الساكنة المحلية وعموم المواطنين. 

فإن التقليل من معدالته وحصر خسائره أمرا ممكنا، كما امرا مستحيال،  األسريوإذا كان القضاء على العنف 
نجحت في ذلك تجارب عديدة، عبر تحقيق التغيير اإلجتماعي طويل المدى اعتمادا على مناهج التعليم 
والتربية لتغيير األجيال، وإعادة بناء النشء وفق اساليب سليمة تنبذ العنف وتحترم اآلخر وتغرس قيم المواطنة 

 الواحدة والوطن الواحد.     األسرةخاء والسالم والتعايش الدائم بين أفراد والمحبة واإل

 المراجع

 المراجع العربية: 

، لفائدة وزارة إلساءةلعنف وااألطفال المعرضين ل(: الدليل المرجعي لحماية 3333عبد الودود خربوش)األستاذ الدكتور  .3
 التنمية اإلجتماعية بسلطنة عمان.

(: دليل المواصفات والمعايير، من أجل التكفل الطبي والنفسي 3337الودود خربوش وآخرون ) األستاذ الدكتور عبد .3
(، (UNICEF للطفولة المتحدة األمم منظمة من بدعموالطبي الشرعي المندمج بالنساء واألطفال الناجين من العنف، 

 .((UNIFPA ومنظمة األمم المتحدة للسكان
(: بيان سياسة وخطة عمل، من أجل ماسسة التكفل الطبي والنفسي 3333وآخرون )األستاذ الدكتورعبد الودود خربوش  .1

 واإلجتماعي والطبيالشرعي المندمج للنساء واألطفال بالمغرب، بدعم من الوكالة الكندية للتعاون الدولي.

ئدة العصبة المغربية : دليل األمهات العازبات واألطفال المتخلى عنهم، لفا(9747الدكتور عبد الودود خربوش )األستاذ  .1
 . )يونيسيف(  للطفولة المتحدة األمم منظمة من لحماية الطفولة، بدعم

التعامل مع األطفال  مجال ( فيوكتيبات ملصقات) تربوية (: دعائم3333األستاذ الدكتورعبد الودود خربوش وآخرون ) .3
 . )يونيسيف(  للطفولة المتحدة مماأل منظمة من بدعم  حة،الص مهنيي لفائدة ضحايا العنف بالمؤسسات الصحية،

 األمم منظمة لفائدة المدرسي، العنف من الحماية خاليا إحداث (: مشروع3333األستاذ الدكتورعبد الودود خربوش) .3

 بالمغرب. )يونيسيف ( للطفولة المتحدة

 الملك خالد ى، اصدارت مؤسسة األول، الطبعة خالل مراحل الحياة األسريلعنف (: ا9774) جبرين الجبرين .د .7
 .949، ص 4227ى، األولابن منظور: لسان العرب، دار الفكر ببيروت، الطبعة  .1
 .3373ديسمبر /، إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: مــم المتحـدةاأل .3

ية( فريق علمي، ظاهرة العنف في المملكة العربية السعودية، دراسة ميدانية؛ أعدها بتكليف من )وزارة الشؤون االجتماع .47
يتكون من: د.عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، د.صالح بن رميح الرميح، وأ.عبد العزيز طاش نيازي، وصدرت عام 

 م(.9774هـ)4190

فبراير  44هـ)1/9/4192الجمعة -ملحق الرسالة-هروب الفتيات: تحقيق نعيم تميم الحكيم، جريدة المدينة .44
 م(.9771
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، دراسة من قسم الدراسات «الموجه ضد المرأة في مدينة الرياض األسريلعنف ا( »9770سلوى الخطيب، ).د .49
 الجامعية بجامعة الملك سعود.

يذاء األطفال، أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له، القاهرة. دار الثقافة المصرية للطباعة إ(: 4194آل سعود منيرة ) .40
  والنشر والتوزيع.

 4221 ديسمبر،  11/471القرار  ،قرار الجمعية العامة ،المرأةن بشأن القضاء على العنف ضد الإع .41
 على الطفل، دار النهضة العربية للطباعة وللنشر، بيروت، لبنان. األسري(: العنف 3333باسمة المنال ) .44
       مقدمة ابن خلدون .33
  ية.(: سيكولوجية العنف، الدار الصولتية للنشر، الرياض، السعود3333الدكتور طه عبد العظيم ) .37
  ، دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنان.األسري(: العنف 3333الدكتور عبد الله اليوسف) .33
  (: إساءة معاملة األطفال: النظرية والتطبيق، دار الفكر، األردن.3333الدكتور طه عبد العظيم ) .33
 يناير التربية، النفس و علم مجلة الجنسية، اإلساءة ضحايا األطفال مع المقابلة (: تقنيات3333الدكتورعبد الودود خربوش) .33

3333. 
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لدى عّينة السلوكية والنفعالية  صعوباتخفضِّ الأثر اإلرشاد المعرفي السلوكي الجمعي في 

 من الطالبات الالجئات في األردن

 األردن الزرقاء، -الهاشمية الجامعة -الدين  عالءِّ  محمود جهاد أ.د.

 عمان، األردن-، ماجستير إرشاد تربوي سعيد عيسى منى. ذ

 الملخص

بات صعو الخفِض  هدفت هذه الدراسِة التجريبيِة الْسِتْكشاف أثِر اإلرشاد المعرفي السلوكي الجمعي في
الطالبات العراقيات والسوريات الالجئات في الصفين السابع والثامن السلوكية واالنفعالية بين عي نة غرضية ِمْن 

( 17توزع أفراد الدراسة )ن=و . األردن في إحدى المدارس الحكومية في عمان،ت سجالممن الاألساسيين 
(، التي تلقْت برنامِج إرشاد جمعي يستند إلى 97عشوائيا  إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية )ن=طالبة 

وبقيت على قائمة  دي(، التي َلْم تتلق أي برنامج إرشا97العالِج المعرفي السلوِكِي والمجموعة الضابطة )ن=
فروق بيَن المجموعتين التجريبيِة والضابطة في االختبار التحليالت اإلحصائية للوأشارت نَتاِئج  االنتظار.

أدنى من البعدي إلى أنَّ مجموعَة المعالجَة مَقارنة بالمجموعة الضابطِة، سجلت وبدرجة دالة مستويات 
لدى المجموعة البعدية والمتابعِة القبلية و َج مقارناَت القياسات كما كشفت نَتائِ   السلوكية واالنفعالية، باتصعو ال

في االختبار بدرجة دالة السلوكية واالنفعالية والتي كانت أدنى  باتصعو المقياس بأن  الدرجاَت على التجريبَية، 
  401) ي بدرجة دالة، لُتصبَح أدنى في االختبار التتبعفي التراجع و  البعدي مقارنة بالقبلي، قد استمرت

 .كلمة(

 السلوكية واالنفعالية؛ باتصعو ال(؛ CBT: اإلرشاد الجمعي؛ العالج المعرفي السلوكي )الكلمات المفتاحية
 .األردن؛ الطالبات الالجئات

Abstract 

The Effect of Cognitive Behavioral Group Counseling in Reducing Behavioral 
and Emotional Difficulties among a Sample of Refugee Female Students in 
Jordan 

Jehad Mahmoud Alaedein1, Ph. D. Counseling Psychology- The Hashemite 
University,  Zarqa-Jordan 

Muna Saeed Issa2, M. A. Educational  Counseling- Amman –Jordan 
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This experimental study sought to explore the impact of group cognitive 
behavioral counseling in reducing levels of behavioral and emotional 
difficulties among a sample of Iraqi and Syrian refugee female students in 
seventh and eighth grades enrolled in a public school in Amman, Jordan. The 
participants (n=40) were divided randomly into two groups, an experimental 
group (n = 20), who received counseling program based on the cognitive 
behavior therapy and a control group (n = 20) who didn't receive any 
counseling program. Results of pretest to posttest differences for the 
experimental and control groups on the study scale revealed that the 
treatment group compared to control group, was significantly more likely to 
have lower levels of behavioral and emotional difficulties. Furthermore, 
results of pre-post- follow-up tests comparisons for the experimental group 
showed that scores on the behavioral and emotional difficulties' scale, 
continued significantly to decline and to be lower at follow-up test. 

Keywords. Group   Counseling; Cognitive Behavioral Therapy (CBT); Behavioral 
and Emotional Difficulties; Refugee Female Students; Jordan. 

 المجتمع على بشدة بظاللها 6003وقبلها العراقية في العام  السورية األزمة ألقتلقد  المقدمة:
 نمكدسي أصبحوا الذين خاص بشكلٍ  والعراقية السورية األسر بأبناءِ  خاصة مشكالت بذلك وأفرزت األردني،

 United Nations High)الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية تقرير كشف حيث ،المدارسِ  في

Commissioner for Refugees (UNHCR), 2014)، في السوريين الالجئين أعداد أن 
 يعيش والنساء، األطفالِ  من معظمهمتقريبا .   سوري الجئ 9,3ما يتجاوز المليون  إلى وصل قد األردنِ 

هذا في حيِن َيستقرُّ ثلثا الالجئين السورييِن ومعظم الالجئين العراقيين  .الدولية المخيمات في منهم (95%)
ألف الجئ عراقي، مسجلون في  130333ألف عراقي، منهم من  37في األردن البالغ عددهم أكثر من 
تمعاِت الحضريِة والريفيِة في  خارج المخيماِت الدولية، ويتوزعون في المج ،المفوضية السامية لشؤون الالجئين

كافة أنحاء المدن األردنية، ومنها مدينة عمان العاصمة، األردن، وهي المنطقة التي أجريت  الدراسة الحالَية 
 فيها، حيث يتجاوز عدد الالجئين السوريين المنتشرين في أنحاء محافظة عمان/األردن المائة والثمانين ألفا  

سر العراقية الالجئة المنتشرة في أنحاء محافظة عمان/األردن األربع والخمسين ، ويناهز عدد األ(3330333)
(، كما قاربت أعداد الطلبة  السوريين والعراقيين الذين التحقوا UNHCR, 2014) (330333) ألفا  

ألف طالب وطالبة  333( طالب وطالبة، منهم 3330333ألف ) المائتيبالمدارس الحكومية األردنية 
 ألف طالب وطالبة عراقيين. (33) وخمسينسوريين، 
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-El)من الوطن األصلي  اللجوءبأن خبرة التعرِض للعنف ولويالِت الحروِب و  يجمع الباحثونو 

khodary,  &  Samara,  2018; Salem, 2018; Van Ommeren, Sharma, 

Prasain, & Poudyal, 2002a) طرابات االضو  المشكالتالسبب الرئيسي في تطور بعض ، تعتبر
 خبرة اللجوءلهذا ويعود ، المراهقينو  بما فيها األبناِء من األطفال الالجئينأفراد أسر لدى  والسلوكية االنفعالية

 ,Van Ommeren)هؤالء األبناِء ومثيرة لعدة جوانب سلبية في حياة  مؤلمة اتخبر من وما يكتنفها 

Sharma, Sharma, Kamproe, Cardena, & De-Jong, 2002b) . معاناة حتى أَن
والسلوكية كالعدوانية والتمرد  الالجئين من بعض االضطرابات النفسية مثل القلق واالكتئاب األطفال

 لجوءظروف الحرب والإلى أسباب نفسية مرتبطة بالتعرض ل عرجتُ عضويا  بل  رتفس أصبحت ال، واالندفاعية
(Van Ommeren et al., 2002a). 

 السوريين الالجئين الطلبة من مجموعة علىأجريت  (Salem, 2018) وتظهر نتائج دراسة حديثة 
 من تراوحت منخفضة بدرجة الطالبهؤالء  من عالية نسبةلدى  نفتصُ  النفسية العافية حالة أنَ  األردن، في
 بثالث يتعلق فيمانوعية العافية النفسية  األرقام هذه عكست وقد ،90 -9 من مقياس على 3 أو 6 أو 9

 التحول عملية وفي الالحق، النزوح عمليةو  سوريا، منها عانت التي األزمات: خالل األحداثق بتتعلقضايا 
 األمور، هذه حول مشاعرهم عن سابقا   يتحدثوا لم الطالب هؤالء معظم أن أيضا   وتبين. تامة بصورة  لالجئين

 والحزن، النوم، على قدرةال وعدم والقلق، والخوف، الطموح، وفقدان بالتعليم االهتمام عدم شملت والتي
 ،موطنهم األصلي عن ذكرياتهم مع لتعاملصعوبة بالغة في ا الطالب وجد ولقد. واالكتئاب والغضب،
 واالجتماعية المالية واالنعكاسات واألصدقاء، العائلة وفقدان الموتتجارب و  لها، تعرضوا التي واألخطار

 بالصعوبات دراية على يكونوا ال قد المعلمين  أنورهم بعن شع اعبرو و . الجئ ين صبحواكونهم أ على المترتبة
 من خوفا   لعائالتهم النفسية عافيتهم حالة عن التعبير يستطيعون ال أنهم شعروا كما. هاوها ويواجهونواجه التي
 ةلمساعد جتماعيواال نفسيال دعمتدخالت لل أي تقدم ال المدارس أنما يعكس  .آبائهم على طو ضغال زيادة

 .معها والتصالحوالصعوبات  المشاعر هذه عن التعبير على لطالباهؤالء 

مسؤولية كبرى على  المراهقينو وتُلقي هذه األوضاع الصحية واإلنسانية المل حة الخاصة باألطفال 
الدوِل التي تقوم باستقبال ورعاية األسِر الالجئة، وبشكٍل خاص المرشدين النفسيين والعاملين منهم في 

للقياِم بالتدخالت المبكرة وتوفير نماذج البرامج العالجية وأدوات الكشِف والمسِح الكفيلة المدارس وذلك 
. وُيشيُر تكرر كفاءة استخدام تدخ الِت العالج المعرفي السلوكي بناءِ بتقديِم المساعدة الممكنة لهؤالِء األ

(CBT ِفي دراسات المراجعِة وما بعَد التحليل )(Dorsey et al., 2017)، ى التأكيِد على ضرورة إل
َتكيي ف التدخ الِت الغربيِة المستندة لهذا المنظور العالجي، التي أوصي بكفاءتها لتخفيِض أعراِض اضطرابات 
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كانخفاض التوكيدية ومفهوم الذات الصعوبات االنفعالية والسلوكية ونقص القوى النفسية   كالصحة النفسية  
وانطالقا  من هذه الحقائق،  ها في البيئات المضيفة لالجئين كاألردن.لدى األطفاِل الالجئين لغاياِت استخدام

تسعى الدراسة الحالية لفحص أثر برنامج إرشاد جمعي يستند إلى العالج المعرفي السلوكي في خفض 
ات المسجالت في الالجئوالعراقيات  اتالسوريالبات المشكالت االنفعالية والسلوكية لدى عينة من الط

 ".األردن في عاصمة عمانال محافظة فينتظمة في إحدى المدارس الحكومية الدراسة الم

 Group Cognitive Behavioral)الجمعي  السلوكي المعرفي العالجويعتبر 

Counseling (GCBC)،   المنفذ ضمن مجموعات إرشادية من أكثر األساليب العالجية استخداما
المتعرضين لخبرات حياتية مؤذية  المراهقينو  نفسية لدى األطفالالالصعوبات السلوكية واالنفعالية للتعامل مع 

وسلبية كالحروب، حيث يمكن لتلك األساليب العالجية بما تحتويه من أنشطة أن تكون قادرة على تحرير 
والتقليل من األعراض النفسية الناتجة عن  األمناالنفعاالت السلبية وإعادة  بناء ثقته بذاته وشعوره بمن الفرد 

. وقد أظهرت إسهامات كل من  (Chung, Bemak, & Wong, 2000)تلك الخبرات الضاغطة 
، فعالية استخدام (Cohen, Mannarino, Murray, & Igelman, 2006)كوهين وآخرين 

وتطبيق أسلوب العالج المعرفي السلوكي في عالج األعراض النفسية المرتبطة بالتعرض لألحداث المأساوية  
 .النفسي واالجتماعي ونقص القدرة على التكيفالسلوكية واالنفعالية ب، وخاصة االضطرابات كالهجرة والحرو 

 ,.Nakeyar, & Frewen, 2016;  Silverman et al)المراجعة أوضحت دراسات كما 

2008; Wethington et al., 2008) ، أَن العالج المعرفي السلوكي(CBT)،   كاَن طريقَة المعالجِة
المستخدمة في معظم دراسات التدخ الِت العالجية الخاصة بَتخفيض األذى النفسِي الناجم عْن الُمَقيَّمِة و 

 & ,Nakeyar)ومنهم السوريين والعراقيين   المراهقيناألحداِث الصادمِة ومنها الحروب لدى األطفال و 

Frewen, 2016). 

 وحول نفسه حولَ  لمريضا عند الخاطئة األفكار تعديلل (CBT) سلوكيالمعرفي ال العالج يهدفو 
 وصحيحة مفيدة واستجابات أفكار تشكيلِ  ىاألفراد علكما يعمل على مساعدة  .المستقبل وحول اآلخرين

التدرِب  إطار وفي الناجحة العالجية العالقةعمليات المجموعة اإلرشاديَة و  خالل من مفيدة سلوكيات ثم ومن
ِمْن  (CBT) سلوكيالمعرفي ال العالجْنشَأ منظور  َ وقد (.6093عالء الدين، ) المشكالت على مهارة حل

أللبرت إليس  ،Rational Emotive Therapy (REBT)) السلوكي العالِج  العقالني العاطفي
(Ellis, 1994) ،( والعالج المعرفيCT آلرون بيك )(Beck, 1976) ، وهما منظوران عالج يان

منظوران هذان الويستند  لمشاكِل العاطفيِة والسلوكيِة.أنواع مختلفة ِمْن ا معبنجاح اُستخدما متماثالن 
المعطلِة أَو المشو هِة  االعتقاداتنظام من  ضمن أَن مشاكِل األشخاص العاطفيِة تنشأ إلى مسل َمة عالج يان ال



 المؤتمر الدولي الثالث: األمن األسري الواقع والتحديات  ICEFSيجيات التربوية واألسرية المركز الدولي لالسترات

 0202 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول                                                                                                 

 
733 

تظهر ية سلبية آل ا  الرئيسيِة تُول ُد أفكار  االعتقاداتهذه  ، وأنَ حول أنفسهم واآلخرين والعالِم الذي ُيحيُط بهم
 ،(هويلالمبالغة )التَ و التشويِهات اإلدراكِية، مثل قراءة األفكار، على  تُثار بسهولة وَتحتوي في أغلب األحيانو 

التَـْفكير من نوع كل  شيء أو ال شيء، أَو و اإلفراط في التعميم، ووضع فرضيات ال يمكن البرهنة على صحتها، 
  ,e.g., Hofmann, Asnaani, Vonk,   Sawyer,   & Fang) طابع الشخصيالإضفاء 

2012; Hofmann, Asmundson, & Beck, 2013).  

وتشير المراجعة لألدب النفسي للكشف عن الدراسات التجريبية التي أجريت لفحص فاعلية برامج 
ء من الالجئين في أنحا المراهقينالطلبة لدى  السلوكية واالنفعالية الصعوباتاإلرشاد الجمعي في التخفيف من 

أجرت باريت وسوندرغر وزينوس  ، إلى توفر بعض الدراسات في كل من البيئة العربية والغربية. فقدالعالم
(Barrett, Sonderegger, and Xenos, 2003)،  األصدقاِء -برنامج الفرندز لتقييمدراسة

على مجموعة ، المهاجرين إلى أستراليا المراهقينبين  النفسي واالنفعاليمشاكِل التوافق  لتغلب علىل
َط عرقي( ومستوى تعليمي )االبتدائية ي، وَخلة، صينية)يوغسالفي متنوعة ( من الطالب  بأصوِل ثقافِية364)ن=

وأكمَل  .المجموعة الضابطةتدخ ل َأو مجموعة ال م ا إلىتوزعوا إالمختلفِة و  األستراليةوالياِت الوالثانوية( ِمْن 
والتطلعات المستقبلية، في القياسات القبلية وبعد صعوبات االنفعالية الأعراض و الطالب مقاييس تقدير الذات 

على ( طالب مشارك بعد مرور ست ة شهوِر أيضا  931يم ). كما قُ البرنامجع على تطبيق أبيمرور عشرة أس
التدخل في المجموعة أظهرت النتائج أن المشاركين و  إكمال برنامِج األصدقاَء لتَـْقرير تأثيراتِه الطويلة المدى.

نظر الوجهة و األقِل، الصعوبات االنفعالية  أبلغوا عن مستويات دالة من تقدير الذات األعلى، وأعراض
القياس البعدي وتقييِم  فترات من في كلِ  في المجموعة الضابطة ينمشاركبال األقل تشاؤما ، مقارنةمستقبلية ال
 شهوِر.بعد ستة متابعِة ال

 ,Mohlen, Parzer,  Resch, and Brunner) ونروبر  وريتش وبارَزر موهلن وقامَ 

 نأبيالمص الكوسوفيينِ  الالجئين للمراهقينَ  واالجتماعي النفسي للدعم برنامج لتقييم دراَسة بإجراءِ  ،(2005
 ُعمري= بمتوسط) ألمانيا في الالجئين المْسِتْقرين المراهقين ( من33) عَشرة شاركَ  الحروب، حيث بصدمات

 منظور باستعمالِ  وفردِي، جمعي وأسري إرشاد جلسات تضمن األشكال متعد دِ  امجِ برن في( سنة 3111
 النفسي الوظيفي واألداء العاطفية الصعوبات مقاييس المشاركين لتقييم الباحثون واستخدم .النفسي التعليم

 لمدة استمر الذي التدخ لِ  َوبَعد قَبلَ  استخدمت والتي( HTQ)للصدمات  هارفارد العام  وإستفتاءَ  واالجتماعي
 3 عند دالة بدرجة تزايَدت العام ة الوظيفي األداء درجة أنَ  البعدي القياس في النتائج وأظهرت .أسبوع( 33)

 نسبة وتراجعت .دال بشكل العاطفية الصعوبات أعراض انخفضت ذلك، على عالوة. ِمْن المشاركين العَشرة
  .%13إلى % 33 ِمنْ ( PTSD) الصدمة بعد ما باضطراب التشخيص
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 التدخ ل الجمعي تأثيرِ  لَتقييم دراسة تجريبية (Bolton et al., 2007) وآخرون بولتون وأجرى
 الدراسة أفراد وتألفَ  .أوغندا شمال في الحربِ  ِمنْ  الناجين المراهقين بين واالنفعالية السلوِكية الصعوبات على
 الحرِب، وتم ِمنْ  لألشخاص الناجين معسكرين في( َسَنة 37-33) بأعمار تراوحت منِ  ُمراهقِ (  133) من

(؛ 333الشخصِي )ن= بينَ  النفسي ما بالعالج التدخ ل مجموعة عشوائيا  على ثالثة مجموعات: توزيِعهم
 لتَـْلقي (333الضابطة )ن= اإلنتظارِ  ومجموعة (؛333)ن= باللعب لألنشطة المستند التدخ ل ومجموعة

 وجود النتائج وأظهرت. أسبوِعا   33 لمدة التدخ ِل أسبوعيا   مجموعاتُ  عتْ واجتم .الدراسةِ  نهايةِ  في العالجِ 
 الشخصيِ  بين ما العالج في القياس البعدي بين مجموعات المشاركين دال ة بين متوسطات فروق

 مجموعةِ  اإلناث فقط في أن الصعوبات االنفعالية والسلوكية. وتبينَ  على قائمة أعراضِ  الضابطةِ  والمجموعات
 بالضابطِة، وتبين الصعوبات االنفعالية مَقارنَة أعراضِ  في أعلى داال   تحسَنا   الج ما بين الشخصِي سجلنَ الع

 مجموعتي كلتي بين واالجتماعي النفسي واألداء السلوكية، الصعوبات على مقاييسِ  دالة فروق وجود عدم
 الصعوبات االنفعالية. ةِ شدَّ  على تأثيرِ  أي تسجل لم اللعب مجموعة أن تبينَ  حين التدخ ِل، في

 ,Tol, Komproe, Susanty)  جونع ودي وماسي وجوردانز وسوسانتي وكمبرو تول وقام

Jordans, Macy, and De Jong, 2008) ِلتحسين  تدخ لي" دراسة لفحص أثر برنامج ، بإجراء
معرفي  إرشاد برنامج لباحثونا طب قَ  إندونيسيا، حيث في السياسيِ  بالعنفِ  المتأثرين لألطفالِ  النفسية الصحةِ 

 بمتوسط االندونيسيين األطفالِ  من( 333=ن) عينة على المدرسةَ  داخلِ  عأبيأس خمسة لمدة سلوكي جمعي
 في السياسي العنف نزاعاتِ  عن الناجمة الصادمة لألحداثِ  تعر ضوا الذين من( سنوات 313عمري بلغ )م=

 بعدَ  ضغوط ما وأعراض واالجتماعي النفسي الوظيفي داءاأل ضعف مقاييسِ  األطفال على وطبقت. إندونيسيا
 على المعرفي السلوكي الجمعي التدخ ل برنامج واشتملَ . التدخ ل بدءِ  قبلَ  القبلي القياس الصادم في الحدث

 التعاوني، اللعب أنشطة: البرنامج فنيات وَتضم َنت طفلِ ( 33) يقارب ما ضمت مجموعات َمع جلسةِ ( 33)
 خف ضَ  التدخ لَ  أن   البعدية القياسات نتائج وأظهرت. بالصدمة المتعلقة األفكار تعبيرية ومعالجة مبدعة وعناصر
األداء  ضعف يخف ضْ  َلمْ  لكنه ِد،وال  لأل األملِ  إْبقاء على وساعدَ  البناتِ  عند الصدمة بعد ما ضغوط أعراض

 .الجنسين لدى الوظيفي

 ,McMullen, O'Callaghan)  َماكمولن وأوكالغان وشانون وبالك وإيكن وقامَ 

Shannon,  Black, and Eakin, 2013)،  ِالجمعي السلوكيَ  المعرفيَ  العالجَ  لتقييم دراسة بإجراء 
الديموقراطية،  الكونغو جمهورية في بالحربَ  والمتأث رينِ  السابقينِ  الجنود المراهقين َمع الصدمةَ  على الُمرَكَّزَ 

( 13من الجنود السابقيِن )ن= منهمسنة،  37-31، بعمِر مراهقا  ( 33ن=وتضم نت العينة العشوائية )
توزعوا بشكل عشوائي إلى مجموعِة التدخ ِل العالجي، أَو المجموعة حيث (. 33الحرب )ن=بوالمتأث رين 
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( جلسة إرشاد جمعي قائم على 33الضابطة على قائمِة اإلنتظاِر. وتعرضت مجموعة التدخ َل لخمسة عشر )
البعدي و القبلي  القياسينتقييِم في الأُكملْت مقابالت و في السلوكي الُمرَكَّز على الصدمة. العالج المعر 

أن  مجموعة إلى َنتاِئج الوأشارت  شهور. 1للمجموعتين، ولمجموعة التدخل فقط في قياس المتابعة بعد مرور 
يق النفسي واالجتماعي الضِ  الضابطة، سجلت تخفيضات دالة في أعراض المجموعةالتدخ ِل بالمقارنة مع 

ضغوط ما بعد الصدمة، وزيادة دالة في السلوِك المرغوب نفعالية و عراض االواأل سلوكيةمشاكل الالالعام، و 
بتلك  بدرجة دالة اجتماعيا . كما أظهرت نتائج قياس المتابعة بعد ثالثة شهور أن مجموعِة التدخ َل احتفظت

 المكاسِب العالجيِة.

أثر العالج المعرفي السلوكي المركز على الصدمة في  لفحص( دراسة 3333أجرى ضمرة ونص ار )و 
في ( طفال  عراقيا  13لدى عينة من  أطفال الحروب"، وذلَك على عينة مؤلفة من ) االكتئابخفض أعراض 

 وتكون البرنامج العالجي منضابطة. التجريبية و التم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين  األردن، مدينة عمان،
( جلسة عالج جمعي طبقت بواقع جلستين أسبوعيا . وأشارت النتائج إلى فعالية البرنامج العالجي في 33)

 العالجي في قياس المتابعة. األثرخفض االكتئاب في جميع األبعاد في القياس البعدي واستمرار 

 ,Ooi, Rooney, Roberts) وتشاتزسيرانتيس ورايت وكين وروبرتس وروني أووي أجرىو 

Kane, Wright, and Chatzisarantis, 2016) ،المعرفي الجمعي العالج كفاءة لتقييم  دراسة 
 العاطفيةِ  صعوباتال َتحسينبهدف  ،أستراليا في ويَِعيشونَ  بالحربَ  المتأث رينِ  المراهقين للمهاجرين السلوكيِ 

 في وشاركَ . شهورِ  1 بعد ومتابعةِ  وبعدية قبلية بقياسات عشوائي تجريبي لتصميم الدراسة واستندت ،والسلوكيةِ 
 التدخ لِ  مجموعة إلى إما عشوائيا   توزعوا ممن َسَنة 37 تتجاوز ال بأعمارِ ومراهقة  ا  مراهق( 33=ن) الدراسة
مقاييس  الدراسةِ  أدوات وَتضم نتْ  (.17= ن) الضابطةِ  اإلنتظار مجموعة َأو( 33=  ن) عِ أبيأس 3 لمدة 

 بعدِ  ما توتر اضطراب أعراضَ و  االجتماعي النفسي األداء إلى باإلضافة والداخلية، الظاهرة السلوكية الصعوبات
 أبلغوا الضابطة، المجموعة في بالمشاركين مقارنة التدخ لَ  مجموعة في المشاركين أن النتائج وأظهرت .الصدمة

 البعدي، القياس يف األخرى الدراسة ومقاييس  واالنفعالية السلوكية الصعوبات أعراض من أقل مستويات عن
 .من انتهاء العالجِ  شهور 1 بعد متابعةِ قياس ال في العالجية المكاسبهذه ب احتفظوا كما

 خفضِ  في الجمعي السلوِكي المعرفي اإلرشادبرنامج  لفحص أثر  دراسة (3333) شطناوي أجرىو 
 إربد، مدينة في السوريينِ  جئينالالالذكور  الطلبةعينة من  لدى النفسيةِ  المرونةِ  وتحسين الصعوبات االنفعالية

 وتم  ،سنة (33 -31) بين ما أعمارهم ممن تراوحتسوريا  أربعين طالبا  ( 00ن=) من الدراسة أفراد وتألفَ 
 يشاركْ  لم التي (33)ن= الضابطة والمجموعة (33)ن= التجريبية مجموعتين: المجموعة إلى عشوائيا   توزيعهم
 في والضابطة التجريبية المجموعة بين دال ة فروق وجود إلى النتائج ارتوأش. اإلرشادي التدخل في أفرادها
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 بينما  المقارنات نتائج ظهرتوأكما  التجريبية، المجموعة لصالح الدراسة قاييسم على البعدي ختباراال
 نفعاليةالصعوبات اال مقياِسي على إحصائيا   دال ة فروق وجود التجريبية، للمجموعة والتتبعي  البعدي ختباراال

 .النفسية المرونة مقياسِ  على دال ة فروق تبين عدم وجودلكن  التتبعي، ختباراال لصالحِ 

 تعزيز في اللعبب المعرفي السلوكي عالجال دراسة لفحص فاعلية  (Elliot, 2017)وأجرت إليوت 
وطفلة  طفال   69 من المجموعة تتألففي األردن. و  الالجئين السوريين األطفال لدى التكيف على القدرة
بعد  عالجية جلسات( 90) عشر في شاركوا( عاما ، 96-2) عشرة والثانية السادسة بين أعمارهم تتراوح

( مجموعات عالجية فرعية. وطبقت عليهم في اإلختبار القبلي والبعدي مقاييس 5توزيعهم لخمسة )
النفسية. وأشارت النتائج إلى أَن  مرونةال مقياسالموترة و  األحداث مقياسو   والسلوكية العاطفية الصعوبات

 اإلجهاد أعراضو  والسلوكية العاطفية الصعوبات في ٪95 بنسبة انخفاض إلى المشاركة في البرنامج  أدت
 األمتقديرات  في ٪95 بنسبة وزيادة ٪ 95 بنسبة المرونةفي  ةالموترة الخاصة ولزياد األحداث مقياسعلى 

 .لمرونة الطفل

دراسة لفحص فاعلية برنامج إرشاد جمعي يستند إلى  ( 6092ت )ونشأ بني مصطفىوأجرت 
الالجئين  المراهقينإستراتيجيتي النمذجة المعرفية ولعب الدور في تحسين توكيد الذات لدى عينة من 

( مراهق من الالجئين السوريين في مخيم األزرق في محافظة الزرقاء 30السوريين. وتكونت عينة الدراسة من )
( سنة، تم تحديدهم بعد أن تم تطبيق مقياس راتوس لتوكيد 95-96لذين تتراوح أعمارهم بين )باألردن، ا

الذات  كمقياس قبلي وبعدي ومتابعة. وتم توزيع أفراد عينة الدراسة عشوائيا  إلى مجموعتين: المجموعة 
وبمعدل جلستان ع أبي( أس2( مراهقا  تلقوا برنامج اإلرشاد الجمعي، لمدة )95التجريبية وتكونت من )

( مراهقا لم يتلقوا أي تدريب. وأظهرت النتائج وجود فروق 95أسبوعيا ، والمجموعة الضابطة وتكونت من )
دالة إحصائيا  بين متوسطات أفراد المجموعتين: التجريبية والضابطة على مقياس توكيد الذات وأبعاده، ولصالح 

 تجريبية بالتحسن في قياس المتابعة.المجموعة التجريبية كما احتفظ أفراد المجموعة ال

 ,El-Khani, Cartwright)وأخيرا ، أجرت الخاني وكارترايت وآنغ وهنشو وتانفير وكالم 

Ang, Henshaw, Tanveer, and  Calam, 2018) دراسة لفحص فاعلية برنامج إرشاد ،
 Teaching Recovery Techniques)تعليم تقنيات التحسن والتعافي جمعي معرفي سلوكي ل

(TRT)=( 94، الستعادة الصحة النفسية لألطفال المتعرضين لنزاعات الحروب، على عينة مؤلفة من )ن
طفل ووالديه من األسر الالجئة السورية التي تقيم في تركيا. وتكون البرنامج لتعليم تقنيات التحسن والتعافي من 
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وأظهرت  .ن أضيفت للتدخل األصليخمسة جلسات أسبوعية باإلضافة لثالث جلسات لمهارات للوالدي
بيانات مقارنة نتائج اإلختبارين القبلي والبعدي وجود فروق دالة لدى مجموعة العالج على مقاييس الصعوبات 

 (، لصالح االختبار البعدي. PTSاالنفعالية والسلوكية والتوتر الالحق للصدمة )

مشاركة في برامِج الالضوَء على تأثيراِت لقت أنها أ الواردة أعاله الدراسات السابقةوُيالحظ من عرِض 
الصعوبات السلوكية واالنفعالية لدى اإلرشاد الجمعي المستندة للعالِج المعرفي السلوكي في خفِض مستوياِت 

، وبالرغم من هذا االهتمام البحثي، إال  أنه ُيالحظ أَن نماذج مماثلة من هذه الالجئين المراهقينعينات من 
تدخل ضمن حيز اهتمام الباحثين في الدراسات الموثقة في البيئات العربية مقارنة بتلك التي الدراساِت لم 

فال توجد في حدود علم الباحثتين سوى القليل من الدراسات التي استهدفت هذه أجريت في البيئات الغربية، 
 بفحصِ  والتوسع   الثغرة البحثية وبالتالي، فقد أتت الدراسة الحالية لمحاولة سد هذهالفئة من الطلبة الالجئين، 

الصعوبات السلوكية واالنفعالية  على خفضِ المستند للعالِج المعرفي السلوكي تأثير برنامج لإلرشاد الجمعي 
 . الطالبات العراقيات والسوريات الالجئات في األردنوذلك على عينة من 

 مشكلة الدراسة وسؤالها
بالبيانَات التي تؤكُد أَن األطفال الالجئين يواجهون العديد لقد برهنت الدراسات وزخر األدب النفسي 

والضغوط النفـسية واالجتماعية المرتبطة بطبيعة األوضاع الصعبة التي قد  ثارمن المشكالت واالضطرابات واآل
يعيشونها في ظل األزمات والحروب واضـطرارهم للجوء مع أسرهم إلى بلدان وبيئات جديدة، وإَن عمليات 

والتطور الطبيعي من المؤكد ستتعرض للعرقلة خاصة إذا لم يزود هؤالء األطفال بمهارات التعامل الكفؤ  النمو
والدعم الكافي، والتدخالت اإلرشادية المناسبة. ونظرا  ألن  األردن أصبح يضم أعداد كبيرة من الطلبة األطفال 

البدء بتطوير وتصميم البرامج والتدخالت المناسبة الالجئين العراقيين والسوريين، فقد أصبَح لزاما   المراهقينو 
لهذه الفئة، وخاصة على ضوء ما أشاَر إليه األدب النفسي من معاناتهم من أعراض مزدوجة من الصعوبات 

(. وقد انبثقت مشكلة الدراسة Karam et al., 2014االنفعالية والسلوكية  وضعف األداء الوظيفي )
لمالحظات الميدانية لمجموعة من الطالبات الالجئات العراقيات والسوريات في من هذه البيانات وأيضا  من ا

مرحلة الدراسة األساسية في إحدى المدارس الحكومية في مدينة عمان، األردن، والتي أظهرت شيوع 
والقصور في التعبير عن األفكار والعواطف ممارسات السلوكيات السلبية وسوء التصرِف والنزعة لالنسحاب 

ة والسلبية على حد سواء، وعدم القدرة على التعبير عن االحتياجات والحقوق وخاصة حق الرفض، أبييجاإل
العديد من نَتاِئج لما كانت وهي سلوكيات ومظاهر تندرج تحت مظلة الصعوبات السلوكية واالنفعالية، و 

ما فيف من هذه الصعوبات على كفاءة برامج العالج المعرفي السلوكي الجمعي في التخقد برهنت الدراسات 
الصحة النفسية، والكفاءة مؤشرات تعزيز ويقود ل قاتالمرأةهؤالء التطور األمثل لدى  يدعم عمليات
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للتقليل أثر برنامج إرشاد جمعي في فحص لبحث مشكلة اومن هنا ظهرت فكرة  .االجتماعية، واإلنجاز العالي
طالبات العراقيات والسوريات الالجئات من اللواتي يقعَن في اللدى عينة من من الصعوبات السلوكية واالنفعالية 

( عاما ، ومن المسجالت في إحدى المدارس  الحكومية في محافظة العاصمة عمان 95-96الفئة العمرية )
 في األردن.

المعرفي  اإلرشاد برنامج أثر ما :اآلتي النحو على للدراسة الرئيسي السؤال تحديدبالتالي  ويمكن
الطالبات العراقيات  من عينة لدى الصعوبات السلوكية واالنفعالية مستوى خفضِ  في الجمعي السلوكي

 .األردن؟ في عاصمة عمانال محافظة في الحكوميةفي إحدى المدارس  تسجالالم والسوريات الالجئات

 الدراسة أهمية

يستند للعالج المعرفي اد جمعي تناولت بناء برنامج إرش في كونهاهذه الدراسة  أهميةتبرُز  النظرية: هميةاأل
لدى عينة من الطالبات الالجئات في  التخفيف من الصعوبات السلوكية واالنفعاليةأثره على  السلوكي وفحص

على ضرورة  ويوالترباإلرشادي الدراسة من الناحية النظرية في إجماع علماء النفس  أهمية نبثقكما وت  األردن.
إلى أقصى  (Watters, 2001) نالالجئي عدادات والقدرات لدى الطلبةتنمية الطاقات واالستباالهتمام 

الصعوبات التي تعرض حد ممكن، من خالل توفير الدراسات والمعلومات والبيانات النظرية الخاصة ب
، وإكسابهم هامساعدتهم على التخلص من تطوير البرامج التي تستهدفو العمليات التطورية السوية لهذه الفئة، 

 تفاعلهم في المجتمع.اندماجهم و االجتماعية التي تساعدهم على التفاعل البناء مع اآلخرين وبالتالي  المهارات

يستند للعالج المعرفي السلوكي من توفر برنامج إرشاد جمعي التطبيقية الدراسة  أهمية: تنبُع التطبيقية هميةألا
ن في التعامِل مع مثِل و التربويمرشدون نَد إليه اليمكن أن يستالذي و للتقليل من الصعوبات السلوكية واالنفعالية 
توفير أدوات باإلضافة ل. الالجئات في المدارس الحكومية باألردن هذه المشكالت السلوكية لدى الطالبات

 بالطلبة الالجئينلتطوير البرامج الخاصة   المدارسقياس ومادة علمية للبرامج العالجية للمرشدين العاملين في 
 .تربويه أثر فاعل في خدمة مهنة اإلرشاد النفسي والمما يكون ل

 فرضيات الدراسة

 ا على النحِو التالي:ميُمكن صياغته يستند إجراِء الدراسة الحالية لفرضيتين بحثيتين

الضابطة، و التجريبية  تيندرجات المجموع ات: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطىاألولالفرضية 
  البعدي.في االختبار  السلوكية واالنفعالية باتصعو ال على مقياس 
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 على مقياس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية : الفرضية الثانية
 . في االختبار القبلي والبعدي والتتبعي بات السلوكية واالنفعاليةصعو ال

 هدف الدراسة

 تحدد هدف الدراسة الحالية فيما يلي:ي

الطالبات في تحسين الصحة النفسية لدى عينة من  معرفي سلوكيفاعلية برنامج إرشاد جمعي  إبراز. 3 
 .الالجئات في األردن

ة االنتباه للحاجات النفسية واالجتماعية لدى الطالبات الالجئات ولدوِر التدخالت اإلرشادية في دعِم آثار . 3
توفيِر مثل هذه التدخالت النفسية بشكٍل متزامن مع  ميةهالتكيف النفسي واالجتماعي والتربوي، والترويج أل

 الخدمات التعليمية للطلبة الالجئين.

 التعريفات اإلجرائية لمفاهيم ومتغيرات الدراسة 
: (Group Cognitive Behavioral Counseling)الجمعي المعرفي السلوكي اإلرشاد  .4

لخفِض مستويات ِج المعرفي السلوكي والمصمم المستند للعالعبارة عن برنامج اإلرشاِد الجمعي وهو 
لغايات  إعداده تمي ذوالدى مجموعة من الطالبات الالجئات في األردن لالصعوبات السلوكية واالنفعالية 

أسبوعيا . واستخدَمت فيه استراتيجيات توضيح تين ( جلسة بمعدل جلس45من )ويـتألف ، الدراسة الحالية
 ,Gazda, Ginter, & Horne) المتعلقة بالصعوبات السلوكية والنفسية التصورات والمفاهيم الخاطئة

التوكيدية والتدريب على  وتعل م مهارات التعامل والمواجهةإعادة البناء المعرفي وتعديِل السلوِك و  ، (2001
 خاصما بيَن األش عملياتاإلرشاديَة بينما تسه ل المجموعة  ،بإستعماِل تكنيكاِت معي نةِ وحل المشكالت 

 .داخل المجموعة وخارجهااالتصال و 
وتمثل :  (Behavioral & Emotional Difficulties)والنفعاليةالصعوبات السلوكية  .5

)الكايد، أشكال الصعوبات السلوكية والتواصل واضطرابات القلق واالكتئاب وعجز االنتباه وفرط الحركة 
صعوبات ة بأسلوب التقدير الذاتي لمستويات الطالبلها ايلحصل عدرجة التي تبالعر ف إجرائيا  تو ، (6096
 على األداة المستخدمة في الدراسة الحالية. واالنفعاليةالسلوكية 

وهن (: Female Refugee Students In Jordan) في األردن الالجئاتطالبات ال .2
طالبات من  جئاتمجموعة من الطالبات العراقيات والسوريات الالالمستهدفة ويمثلَن  مجموعة الدراسة

الصفين السابع والثامن من المنتظمات في الدراسة في إحدى المدارس الحكومية في مدينة عمان في األردن 
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 معاناتهن ، وهن اللواتي وافقَن خطيا  على المشاركة في الدراسة وأبلغَن عن5048-5049في العام الدراسي 
 جتهن للمساعدة اإلرشادية. الصعوبات السلوكية واالنفعالية ما يشير لحامن بعض 

 منهجية الدراسة

أثر المتغير المستقل وهـو: التعر ض  الذي يفحصجريبي إلى المنهِج شبه التالدراسة الحالية تستند 
 مقياسالتابع وهي: درجات المشاركات على  لبرنامج اإلرشاد الجمعي المعرفي السلوكي على المتغير

 ع لتنفيِذ ذلك التصميم اإلحصائي التالي:. واتبالصعوبات السلوكية واالنفعالية

قياس تتبعي بعَد شهر  -قياس بعدي -برنامج تدخل ي -قياس قبلي -تعيين عشوائي المجموعة التجريبية:
 واحد.

 قياس بعدي.  -ال معالجة  -قياس قبلي -: تعيين عشوائي المجموعة الضابطة

 إجراءات الدراسة

 : أفراد الدراسة أولا 

ت الطالبا وسورية تم اختيارهَن من مجموعة طالبة عراقي( 33) أربعيننة الدراسة من أفراد عي تألفَ 
( مائة وعشرة طالبة 333العراقيات والسوريات الالجئات المشكالت لمجتمع الدراسة والبالغ عددهن )ن=

-33( سورية الجنسية، ممن تراوحت أعمارهن ما بيَن )33( طالبة عراقية الجنسية، و)ن=33منهن )ن=
من المنتظمات في  3333/3333( سنة، في المرحلة األساسية في الصفين السابع والثامن في العام 33

ابعة لمديرية التربية التو الثانوية للبنات ، إحدى المدارس في  المخصصة لالجئين الدراسة في الفترة المسائية
ن وأبلغَن ع ردن،ء ماركا، العاصمة عمان، األوالتعليم للواء ماركا التربية والتعليم في منطقة عمان الرابعة/ لوا

بيَن لدى تحليل . ولقد تتشير لحاجتهن للمساعدة اإلرشادية واالنفعالية ت السلوكيةصعوباال يات منمستو 
ط حسب السن، أن المتوسهم فيما يتعلَق بتوزيع( 33الخاصة بأفراد الدراسة )ن=المعلومات الديموغرافية 

-33(، وبمدى عمري تراوح من سَنة 33313؛ ع=11131)م= ا:ي قد بلغَ واالنحراف المعيار  الحسابي
( طالبة؛ %3137؛37الصف السابع )ن=توزعت النسب كما يلي:  الصف الدراسي، وحسب سنة 33

توى وبلغت نسبة المستوى االقتصادي لألسرة كما يلي: المس ( طالبة،%1303؛ 31والصف الثامن )ن=
كما أشارت درجات  (. %3133بة المستوى االقتصادي المنخفض )(، ونس%3133االقتصادي المتوسط )
 سلوكيةاللصعوبات من امتوسط من مستوى  ن( على مقاييِس الدراسة إلى معاناته33أفراد العينة الكلية )ن=

)  مربع كايوأظهرت نتائج اختباِر  درجة.(، 3133؛ ع=33133)م=  واالنفعالية χ² لالستقاللية للكشف  (
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( في مجموعتي الدراسة لعدم وجود 40وق في النسب المئوية بين خصائص المشاركات )ن=عن داللة الفر 
αفروق دال ة إحصائيا  عند مستوى الداللة )  ساييتم التحقق من تكافؤ المجموعتين على مقو  (،0,05= 

ت( لعينيتين ام اختبار )الدراسة في القياس القبلي قبل تعرض المجموعة التجريبية للبرنامج اإلرشادي، باستخد
)مستقلتين، حيث تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  α ما بين متوسط درجات  (،0,05= 

في القياس القبلي. ةواالنفعالي السلوكيةلصعوبات الدراسة: ا ياسأفراد المجموعة التجريبية والضابطة على مق  
 ثانياا: أدوات الدراسة

االنفعالية . استخدم في الدراسة الحالية مقياس االضطرابات وكيةالنفعالية والسل مقياس الصعوبات. 9
 المراهقينوالمستمد من مقياس الملف النفسي لألطفال و  (6096المطور للبيئة األردنية )الكايد،  والسلوكية

(Child and Adolescent Psychprofiler, CAPP, Langsford, Houghton, & 

Douglas, 2007) ،عند الطالبات. وقد توصلت  االنفعالية والسلوكية الصعوبات وذلك لقياس مستوى
تراوحت  طالبا  وطالبة 900( لمؤشرات سيكومترية جيدة للمقياس، على عينة مؤلفة من 6096الكايد )

في األردن، فقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة  ( سنة في محافظة  جرش95-96أعمارهم بين )
(؛ وقيمة ألفا كرونباخ 0,540(، وبلغ معامل الثبات باإلعادة )ر=0,550-0,610الكلية ما بين )ر=

(α=0,25 .)تم استخراج الصدق الظاهري للمقياس لغايات الدراسة الحالية، من صدق وثبات المقياس :
( فقرة، على مجموعة من المحكمين المختصين، تألفت من 20خالل عرض صورته المعدلة المؤلفة من )

اتذة من المختصين في اإلرشاد النفسي وعلوم النفِس من حملة الدكتوراه من أقسام علم النفس ( أس90عشرة )
ثبات (. %10في الجامعات األردنية،  وبلغت نسبة االتفاق على صالحية فقرات المقياِس بين المحكمين )

دة االختبار حيث تم بطريقة إعا االنفعالية والسلوكية تم استخراج مؤشرات ثبات مقياس الصعوبات المقياس:
( طالبة من مجتمع 30تطبيق المقياس بصورته النهائية على عينة الدراسة االستطالعية المكونة من ثالثين )

الدراسة األصلي )من غير أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة(، كما تَم تطبيق المقياس على نفس العينة 
، وباستخدام معادلة بيرسون، تم حساب معامل األولى التطبيق المذكورة مرة أخرى، بعد مرور مدة أسبوعين عل

االرتباط بين درجات المفحوصات في مرتي التطبيق، ووجد أن قيمة الثبات للمقياس الكلي بلغت 
(، وتعد قيمة الثبات هذه مرتفعة ومقبولة لغايات تحقيق أهداف الدراسة. كما تم حساب الثبات 01553)ر=

الداخلي  واالتساقولقياس الصدق (، α=0,150َفا كرونباخ( لفقرات المقياس، وبلَغ )باالتساق الداخلي  )أل
مقياس بصورته النهائية، على عينة الدراسة الللمقياِس، لتقرير المدى الذي ترتبط فيه الفقرات، تم تطبيق 

ما بين  تراوحتوالتي  ،فقرات المقياس مع الدرجة الكليةلاالستطالعية وتم حساب معامل االرتبـاط 
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 لذلك لم يتم حذف أيα ( =0109 ،)كانت دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة (، و 01225 -01619)
: تألف طريقُة التصحيحِّ تكون أداة الدراسة صادقة وثابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة الحالية.  كوبذل منها

( فقرة، يجاب عنها بخيارين 20( من )9مقياس الصعوبات االنفعالية والسلوكية في صورتِه النهائية )ملحق
( باتجاه الصعوبات بحيث تشير الدرجات األعلى على المقياس إلى معاناة المفحوص من 9، ال=6)نعم =

( درجة، ولغايات 960-20مستوى مرتفع من الصعوبات االنفعالية والسلوكية. وتتراوح الدرجة الكلية من )
-20( لمستوى منخفض من الصعوبات، ومن )51,11-20الدراسة الحالية تشير الدرجات من )

 ( لمستوى مرتفع من الصعوبات.960-900( لمستوى متوسط، ومن )11,11

 والمستخدم. استند برنامج اإلرشاد الجمعي التي تم إعداده . برنامج اإلرشاد المعرفي السلوكي الجمعي3
ونظرية التعلم االجتماعي  النفسيالعالج المعرفي السلوكي والتعليم  هجإلى من دراسة الحاليةال في

(Bandura, 1997 ) أصدقاء مدى الحياة -برنامج الفرندز ونموذج(Barrett, 2005)  ، ومنظور
واستند ، (Yalom, 1995) الجمعي  اإلرشاد باستخدام لتوكيد الذات،، (Salter, 1949)سالتر 

 معالجة الصعوبات السلوكية واالنفعالية تصميم برنامج اإلرشاد  الجمعي الحالي تحديدا   لمنظورين يغطيان
يركز  األولالمنظور  وذلك كما يلي: يةتوكيدالمعالجة األفكار المرتبطة بتدني مفهوم الذات والتدريب على و 

تمييز العواطِف والعالقة بين األفكاِر بتعلم وتدني مفهوم الذات،  على معالجة الصعوبات السلوكية واالنفعالية
ة؛ وتحد ي األفكار أبيل م الَتعامُّل مع الصعوبات االنفعالية، وتطويـ ُر األحاديث الذاتية اإليجوالمشاعِر؛ وتـَعَ 

يغطي التدريب على توكيد : و والمنظور الثاني؛ السلبية واألفكار غير المفيدة؛ وتطوير مهارات َحل  المشكلةِ 
( توظيف تعبيرات الوجه 6( التحدث عن المشاعر، )9( أبعاد وهي: )2ستة ) (Salter, 1949) الذات

( التعبير عن الرأي الشخصي في حالة مخالفة الرأي المطروح؛ 3لتتالءم مع االنفعاالت التي يشعر بها الفرد؛ )
( التعبير عن الموافقة عندما 5( استعمال ضمير المتكلم )عبارات أنا( بدال  من ضمير الغائب )هو(، و)4)

( ممارسة االرتجال دون اللجوء إلى الكلمات المعدة مسبقا  2يكون هناك امتناع أو فائدة أو رضا، و)
وقد طب ق البرنامج في هذه الدراسة على أفراد المجموعة . (993، ص.9112)الشناوي وعبد الرحمن، 

 ( تضمنت المواضيع اآلتية:96( خالل اثنتي عشرة جلسة )60التجريبية )ن=

 اُء المصداقي ِة. وبنللبرنامج : الت عارف والت قديم ىاألولالجلسُة 

التعليمات و  ةأبياإليج ةالذاتي حاديثتطويـ ُر األو  تمييز العواطِف والعالقة بين األفكاِر والمشاعرِ  :الجلسُة الثّانيةُ 
 .ة والسلبية من خالل السلوك اللفظي وغير اللفظيأبيعبير عن المشاعر اإليجتالتدريب على المع  .الذاتية
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 وتطبيقها على بعض الصعوبات اليومية لدى الطالبات. َحل  المشكلةِ  ةار تطوير مه :ةُ لثالجلسُة الثّا 

مساعدة أعضاء المجموعة على التعرف على المعتقدات ب إعادة البناء المعرفي تقديم مفهوم: الجلسُة الّرابعةُ 
 . تحد ي األفكار السلبيةوطرق  الالعقالنية والعبارات الذاتية السلبية

من خالل التركيز على  ،صعوبات االنفعاليةمع ال  (Coping)الَتعامُّلأساليب م تـََعل  : الجلسُة الخامسةُ 
 المشكلة المرتبطة وضبط النفس وطلب الدعم من الصديقات والمعلمات والمرشدة النفسية.

 .ةأبيالذات اإليججوانب تعزيز وطرق  االجتماعية اذاتهو  ،المثالية اعلى ذاته طالبةتعرف ال: الجلسة الّسادسة

ة والسلبية للطالبات وكيف يمكن أبيااليج صفاتعلى الالتعرف مفهوم الرضا الذاتي و  تقديم: لجلسُة السابَعةا
  ة.أبيير األفكار السلبية إلى أكثر ايجيمن خالل تغغير المرغوبة  سلوكياتتحول الطالبة الأن 

ة اإلرشادية بين السلوك التوكيدي يميز أعضاء المجموعبحيث  ة: التعرف على مفهوم التوكيديمنةُ الجلسُة الثّا
 والسلوك السلبي والسلوك العدواني. 

في  السلوك التوكيدي والسلوك السلبي والسلوك العدوانيالتدرب على مواقف حية لممارسة : سعةُ اتالجلسُة ال
  البيت والمدرسة لتمييزها وفحص نتائجها.

الشخصية دون التعدي على  نلدفاع على حقوقهتتعلم الطالبات كيفية المحافظة وابحيث : ةعاشر الجلسة ال
 على قول ال في المواقف التي تتطلب ذلك. نمساعدة الطالبات وتدريبهو  اآلخرين.

اختلفت مع  أوالشخصية سواء اتفقت اء ر اآلالتعبير عن على الطالبات  تدريب :ةحادية عشر الجلسة ال
 أو خوف مسبق من الرفض. على التقدم بالطلب الممكن والمشروع، دون ترددو ، اآلخرين

 واالنتهاء مراجعة ما تعلمته المجموعة. : تقييم التقدمالثانَية عشرةَ  ةالجلس

وقد تمَّ التحق ق  من الصِ دق المنطقي لبرنامج اإلرشاد الجمعي المستخدم في الدراسة الحالية من 
المختصين في اإلرشاد  ( أساتذة من3خالل عرضه على مجموعة من المحكم ين المختصين تألفت من ستة )

من أقسام علم النفس في الجامعات األردنية، لتحديِد مَدى  ،النفسي وعلم النفِس من حملة شهادة الدكتوراه
ُمناسبته لألهداف التي أُعدَّ من أجلها، وقد ارتأت لجنة المحكمين أَن البرنامج مناسب مع إجراء بعض 

 تعديالتوعلى ضوئه تم تطبيق البرنامج بعد إجراء ال ،جلساتعدد ال تقليلالتعديالت الطفيفة التي تعلقت ب
 المطلوبة على عدد الجلسات.
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 إجراءات تطبيقِّ أدوات الدراسة وجمع البيانات

الرسمية على إجراء  اتبعد التحقق من صدق أدواِت الدراسة وثباتها، واستصدار الموافقة من الجه
ة ممن طالب( 33) أربعيناختياِر و يتم اختيار أفراد الدراسة منها، ل االتي تم تحديده المدرسة المعنيةالدراسة في 
تشير لحاجتهن للمساعدة  س الدراسةيامقالصعوبات السلوكية واالنفعالية بإستخداِم مستويات من يعانين من 
 ولي األمر أيضا  على المشاركة فيو ة لطالبا خطية منوذلك بعد الحصول على نماذِج الموافقة ال اإلرشادية،

تجريبية الة عشوائيا  بطريقة القرعة إلى مجموعتين طالب( 33ات )ن=طالبتم توزيع ال. ومن ثَم إجراءات الدراسة
ة في طالب( 33و) ،ة في المجموعة التجريبية )مجموعة البرنامج اإلرشادي(طالب( 33بمعدِل ) ،ضابطةالو 

البرنامج على أفراد جلسات تم تطبيق وقد  المجموعة الضابطة )بدون تدخل إرشادي( على قائمة االنتظار.
من  والثاني األولكانون خالل شهري   ةالمعني المدرسةفي إحدى قاعات  الطالباتالمجموعة العالجية من 

وقد  ن دقيقة.خمسي( 33دقيقة إلى ) أربعين( 33وتراوح زمن الجلسة من )، 3333-3333العام الجامعي 
والخطِط الشخصيِة المتعل قة الفعل ردوِد االستجابات و َتْسِجيل ل لِ عمْ َخاص  بال ِسِجل  البة لُكل  ط خصص

ن ياألفراد اآلخر  َتْضمنبحيث تبيِت، ال في بـَْعض التماريِن كنشاطاتوإلكمال بالمجموعِة والنشاطات الفردية. 
وقد تولى تنفيذ البرنامج وقيادة المجموعة العالجية إحدى المرشدات  (.6002ليهي، ) البةلعائلِة الط

بشكل عملي  ة الرئيسيةوتم تدريبها من قبل الباحث تربويلنفسيات، وتحمل درجة الماجستير في اإلرشاد الا
متابعة تنفيذ أنشطة جلسات اإلرشاد الجمعي اإلشراف و على جلسات البرنامج وتزويدها بالمواد الخاصة به، و 

البعدي على أفراد المجموعتين التجريبية وفق إعداد وترتيب مسبق مع الباحثة الرئيسية. كما تَم تطبيق القياس 
والضابطة مباشرة بعد الجلسة األخيرة من البرنامج التدخلي، وطبق القياس التتبعي بعد مروِر شهر على تطبيق 

 .القياِس البعدي على أفراد المجموعة التجريبية فقط

 محددات الدراسة

ص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية تبعا  للخصائ
في الدراسة في إحدى المدارس الحكومية في مدينة ت نتظمامن الم طالبات العراقيات والسوريات الالجئاتال

وتتحد د إمكاني ة تعميم نتائج الد راسة الحالي ة أيضا ، تبعا  للخصائص الس يكومتري ة  عمان العاصمة، األردن، 
سلوب التقرير الذاتي باإلضافة إلى طبيعة وظروف ومدة ألفي الد راسة، والتي استندت  لألدوات المستخدمة

 ربعاءتطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي المستخدم في الدراسة الحالية والتي امتدت خالل الفترة الواقعة من يوم األ
يضا  إلى هذا وقد استندت الدراسة أ .33/33/3333الموافق  خميس، وحتى يوم ال3333/ 33/33

األردن( وموضوعية )أثر اإلرشاد -عمانفي مدينة  مدرسة حكومية خاصة بالالجئاتمحددات مكانية )
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عينة من الطالبات الالجئات في لدى  الصعوبات السلوكية واالنفعاليةخفض في المعرفي السلوكي الجمعي 
( ونتائج الدراسة 3333 األولانون ك، و 3333 األولتشرين ( وزمانية )الفترة الواقعة ما بيَن األشهر األردن

 التي تقتصر على درجة تمثيل أفراد الدراسة لمجتمع الدراسة.

 اا: المعالجة اإلحصائية للبيانات ثالث

واالنحرافات  ةالحسابيلتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها، تم استخراج المتوسطات 
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات البعدية، تمَّ المعيارية، ولمعرفة داللة الُفروق بين ُمتوس طات 

باإلضافة  (Analysis of Covariance ANCOVA)الُمصاحب استخدام أسلوب تحليل التباين 
البرنامج اإلرشادي تأثيِر  لتعرِف علىل (η2)الستخدام أحد مقاييس حجم التأثير المعروف باسم مربع ايتا 

 Repeated)لقياسات المتكر رةِ لتحليل التباين األحادي رات التابعة، كما استخدم المستخدم على المتغي

Measures ANOVA) ،  البعدية والتتبعية لدى أفراد المجموعة التجريبية، وذلك القبلية و للمقارنات
ستخدام بواسطة إدخال البيانات الخاصة بالدراسة إلى جهاز الحاسوب ومن ثم معالجتها وتحليلها إحصائيا  با

 (.SPSSرزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 نتائج الدراسة 

 فيما يلي عرض للنتائج التي تم الوصول إليها ومناقشتها مصنفة وفقا  لتتابع فرضيتي الدراسة الحالية.

ية بين توجد فروق ذات داللة إحصائوالتي تنص  على "  ى للدراسةاألول: النتائج المتعلقة بالفرضية أولا 
في االختبار بات السلوكية واالنفعالية صعو العلى مقياس الضابطة، و التجريبية  تيندرجات المجموع اتمتوسط

 ات السلوكية واالنفعاليةصعوبالى الخاصة باألولالبعدي". للتحقق من صحة هذا الجزء المتعلق بالفرضية 
برنامج اإلرشاد  اطبق عليه )التي تجريبيةدرجات المجموعة ال ي"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

ات السلوكية صعوبال في متغيرِ ، (أي برنامج إرشادي الم يطبق عليه )التي المجموعة الضابطةو ، (الجمعي
للدرجاِت واالنحرافات المعيارية  ةالحسابي( المتوسطات  3ويوضح الجدول ) ،في االختبار البعدي" واالنفعالية

 ، في القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة. لوكية واالنفعاليةت السصعوباالمقياس على 
لة واألخطاء المعيارية المعد   ةالحسابيالمتوسطات و واالنحرافات المعيارية  ةالحسابي تم حساب المتوسطات

والبعدية للمجموعتين ، في القياسات القبلية ت السلوكية واالنفعاليةصعوباالمقياس على للدرجاِت لة المعد  
 (.3التجريبية والضابطة، كما يتضح في الجدول )
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 ت السلوكية واالنفعاليةصعوباالمقياس  لدرجاتِ واالنحرافات المعيارية  ةالحسابيالمتوسطات  (.0الجدول )
 لةية المعد  لة واألخطاء المعيار المتوسطات المعد  و للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياسات القبلية والبعدية 

 في القياس البعدي

 

 العدد المجموعة المقياس

 المعدل القياس البعدي القياس البعدي  القياس القبلي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 المعدل  

 االنحراف

 المعياري
 المعدل  

ت صعوباال
السلوكية 
 واالنفعالية

 9,295 59,30 3133 73033 3031 33033 33 التجريبية

 9,295 25,56 3303 33033 3103 33033 33 الضابطة

 ت السلوكية واالنفعاليةصعوباال درجاتِ ل المعد ل الحسابي المتوسط أنَ ( 3) الجدولمن  يتضحو 
 الضابطة لمجموعةل المعد ل الحسابي المتوسط من أدَنى كانَ ( 7301=م) التجريبية للمجموعة ةالبعدي

ت صعوباال درجاتِ (  لANCOVA)صاحب ( نتائج تحليل التباين المُ 1ويبين الجدول )(. 3707=م)
  .البعدي وفقا  لمتغير المجموعة السلوكية واالنفعالية

وفقا   ةالبعدي السلوكية واالنفعالية صعوباتال درجاتِ ( لANCOVA) صاحب. تحليل التباين المُ (3الجدول )
 مجموعة )التجريبية والضابطة( لمتغير ال

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  "ف"
 اإلحصائية

قيمة مربع ايتا 
(3η) 

 30133 30333 33533 3333533 3 3333533 المتغير المشترك

 30313 35333 33133 3333533 3 3333533 المجموعة

3333131 الخطأ

7 
13 331373 

   

     33 333313.3 الكلي

     13 33175333 الكلي المصحح
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 ( وهي قيمة دال ة إحصائيا  عند مستوى40,42( أَن قيمة "ف" بلغت )3ويبيُن الجدول )
ما يؤدي إلى قبول الفرضية البحثية ورفض الفرضية الصفرية. ولتحديد نسبة مساهمة البرنامج  (0,009)

لقياس حجم  (η2)السلوكية واالنفعالية، تم استخراج قيمة مربع ايتا  اإلرشادي في تباين درجاِت الصعوبات
( وهي قيمة مرتفعة؛ ما يشير % 53,2( أن هذه القيمة بلغت )3(، ويبين الجدول )Effect Sizeالتأثير )

 إلى وجود أثر ذي داللة عملية للبرنامج اإلرشادي على درجاِت الصعوبات السلوكية واالنفعالية. 

نتائج المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة والتي تنص  على "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ثانيا : ال
متوسطات درجات المجموعة التجريبية على مقياس الصعوبات السلوكية واالنفعالية في االختبار القبلي 

باين األحادي للقياسات والبعدي والتتبعي". للتحقق من صحة فرضية الدراسة الثانية، تم إستخدام تحليل الت
جيَسر  -( باستعماِل اإلحصائي جرينهاوسRepeated Measures ANOVAالمتكر رِة )

(Greenhouse-Geisser( "واختبار "بونفيروني )Bonferroni test للمقارنات البعدية ،)
( 4ضح الجدول )المتعددة، لفحِص داللة الفروق بيَن االختبارات الثالثة: القبلي، البعدي، والتتبعي.  ويو 

واالنحرافات المعيارية لدرجاِت االختبار القبلي والبعدي والتتبعي للصعوبات السلوكية  ةالحسابيالمتوسطات  
 (.60واالنفعالية لدى المجموعة التجريبية )ن=

البعدي والتتبعي القبلي و  االختبارلدرجاِت  المعيارية واالنحرافات ةالحسابي المتوسطات (.4) الجدول
  لدى المجموعة التجريبيةوبات السلوكية واالنفعالية للصع

 المقياس القياس عدد المشاركين المتوسط النحراف المعياري

 الصعوبات القبلي 60 21.69 1.2
السلوكية 
 البعدي 60 50.19 2.2 واالنفعالية

 التتبعي 60 20.52 4.2

 تحليلِ فقد تم حساب  ،الفرق ذا داللة إحصائية ولمعرفة فيما إذا كان هذا ثانيةللتحقق من صحة الفرضية ال
 الصعوباتلدرجات   (Repeated Measures ANOVA)لقياسات المتكر رةِ لالتباين األحادي 

لمتغير وقت اإلختبارات الثالثة: القبلي، البعدي، ك وفقا  لوذالمجموعة التجريبية لدى  السلوكية واالنفعالية
 هذا التحليل اإلحصائي.( نتائج 3يوضح الجدول )و  التتبعي،
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على مقياس  لدرجات المجموعة التجريبية لقياسات المتكررةل األحاديتحليِل التباين نتائج  .(2)جدول ال
 : القبلي والبعدي والتتبعياإلختبارلمتغير وقت  تبعا  الصعوبات السلوكية واالنفعالية 

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 مةقي

 )ف(
مستوى 
 الدللة

مربع 
ايتا 

(2η) 

 وقت اإلختبار
2492.100 9.454 

5590.5
5 

966.35
5 

0,000 0,222 

    42.225 62.09 9305.900 الخطأ

 Repeated)تحليل التباين األحادي للقياسات المتكر رةِ  نتائج( 5جدول )اليتبين من 

Measures ANOVA)،  َلية نفعاليةالصعوبات السلوكية وااللمتوسطات درجات -في القياسات )الَقبـْ
وجود فروق  (Greenhouse-Geisser)جيَسر  -جرينهاوساإلحصائي المتابعة( باستخدام -البعدية

. تبعا  لمتغيِر وقت اإلختبارِ  (F (1.47, 28.01) = 122.38, p <0.001)دالة إحصائيا  
البعدية للمقارنات  (Bonferroni test) "رونيينفو ب"وللتعرف على مصادر هذه الفروق تم إجراء اختبار 

 ( نتائج هذا التحليل.2ويوضح الجدول ) المتعددة.

المجموعة (، للفروق بيَن درجات 2المبينة في الجدول ) المتعددةالبعدية  وتشير نتائج المقارنات
( 33133)م=رق أَن أكبر ف ، إلىفي االختبارات الثالثةِ  على مقياس الصعوبات السلوكية واالنفعالية التجريبية

َلي (3) التتبعي االختباركاَن بيَن   دال    تاله الفرق ،(31333) وهي قيمة دال ة إحصائيا  عند مستوى( 9) والَقبـْ
َلي( 6ي )بَـْعدَ االختبار البيَن ما ( 33113)م=  ،(31333) وهي قيمة دال ة إحصائيا  عند مستوى( 9) والَقبـْ

دال ة إحصائيا  عند  أيضا   وهي قيمة( 6ي )بَـْعدَ الو  (3بار التتبعي )االختبيَن ما  (331133)م=وأخيرا ، الفرق 
 االختبارفي  دال  خف َض بشكل ان الصعوبات السلوكية واالنفعاليةيُْمِكُن َأْن نَرى أن  تركيَز . و (31333) مستوى
ورفض لدراسة الثانية وُتشيُر هذه النتائج بمجملها إلى قبول فرضية ا .االختبار وقتِ من نقطِة الهذه في التتبعي 

 الفرضية الصفرية.

على مقياس  لدرجات المجموعة التجريبية المتعددةالبعدية  للمقارنات "رونيينفو ب"اختبار نتائج  .(,)جدول ال
 (3تتبعي)ال(، 6) بعديال ،(9قبلي)ال: وقت االختبارلمتغير  تبعا  الصعوبات السلوكية واالنفعالية 
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 (I )
 االختبار

(J )
 االختبار

-Iتوسطات الفروق )م

J) 
مدى الثقة في  %%33 مستوى الداللة الخطأ المعياري

 الفروق

 أدنى أعلى

3 3 335133** 35333 35333 335373 335333 

 1 335333** 35377 35333 115333 335333 

3 3 335133- 35333 35333 33531- 33.37- 

 1 335133** 35333 35333 335317 75331 

1 3 33.333- 35377 35333 33.33- 11.33- 

 3 33.13-** 35333 35333 7.331- 33.317- 

 المناقشة

اإلرشاد المعرفي نظوِر سعت الدراسة الحالية إلى تقصي وفحص أثر برنامج إرشاد جمعي يستند إلى م
الطالبات  لدى عينة منَ  مستوى الصعوبات السلوكية واالنفعاليةالسلوكي ومنظور التعليم النفسي، على خفِض 

وذلك من خالل فحص فرضيتين رئيسيتين. وقد العراقيات والسوريات من أبناء األسر الالجئة إلى األردن، 
أفراد ى إلى وجود فروق دال ة إحصائيا  في القياس البعدي بين األولتوصلت الدراسة فيما يتعلق بفرضية الدراسة 

أتت لصالح المجموعة التجريبية. السلوكية واالنفعالية  متغير الصعوباتالمجموعتين التجريبية والضابطة، على 
وتتفُق هذه النتائج وبوجه عام مع ما توصلت إليه بعض الدراسات التي استخدمت أسلوب اإلرشاد الجمعي 

 للطالباتالتوافق النفسي واالجتماعي  المستند إلى منهج العالج المعرفي السلوكي والتعليم النفسي في تحسينِ 
مثال  )بني مصطفى ونشأت، ، ومنها بعض الدراسات العربية ن بالدهن وغيرهن من الطلبةالالجئات م

(  6092والحيح،  عالء الدين؛ 6094ضمرة ونصار، ؛ 6092شطناوي ؛ 6092 ؛ شخاترة،6092
 ;Barrett et al., 2003;  Bolton et al., 2007; El-Khani et al., 2018)واألجنبية 

Elliot, 2017; McMullen et al., 2013; Mohlen et al., 2005; Ooi et al., 

2016; Tol et al., 2008;El-Khani et al., 2018) . 

ة لدى أفراد المجموعة التجريبية، وتأثير البرنامج اإلرشادي أبيتفسير هذه النتيجة اإليج ويمكنُ 
، الضطرابات السلوكية واالنفعاليةصعوبات االجمعي بالعالج بالمعرفي السلوكي والتعليِم النفسي في التقليل من 

بكفاءة المنظور المعرفي السلوكي وتكنيكاته المستخدمة التي ساعدت  بأنها قد تعود لعدة عوامل تتعلق
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، واَكتشاف َكيَف تُؤثـ ُر المتعلقة باضطراباتهن السلوكية اآلليةِ  نتـََعل م طرق إلْسِتْكشاف أفكارِهالمشاركات على 
، وتحد ي هذه تجاه أنفسهن ومع اآلخرين والحياة برمتها السلبي نوسلوِكه نههذه األفكاِر على مزاجِ 

لتخفيِض المشاعِر السلبيِة وتطوير سبل ، ما يكون قد أدى اإلعتقاداِت بأفكار بناءة ومساعدة للنفِس أكثرِ 
ي والتي ُزودت أن المعلومات في مكون التعليِم النفسي في البرنامج اإلرشادكما   .لديهنَ أكثِر تكيفية تعامل 

مهارات توكيد الذات وطرق بناء مفهوم الذات وتعديله وكيفية التعامل مع المواقف المجموعة التجريبية بها عن 
فقد جاءت هذه المعلومات لترد ، ا  أبيأحدثت تأثيرا  إيجو ة كانت فعال  الجديدة الطارئة بسبب اللجوء، يبدو أنها  

األوضاع يزددن يقينا  بأَن  الطالباتأذهانهن، وربما جعلت هؤالِء التي تدور في  المخاوفِ على التساؤالت و 
 ،بقى على هذا الحاِل مدة طويلةتقد  امع أنهالتي تعرضن لها من حرب وهجرة ولجوء قسري لبيئات جديدة 

ة" ومواصلة حياتنا والتطلع للمستقبِل وقطِف "لحظات سعاد معاناةإال أننا بالرغِم من ذلك يمكننا العيِش مع ال
ص توفر هذه نقعدم التأكد والحيرِة و ، خاصة مع أجواِء وذلَك على أساس منظم مع أنفسنا ومع من نحبهم

 لديهَن.  األسريالنظاِم  التي تبيَن أنها كانت تهيمن على المعلومات كلية 

( وبالفنيات Rogers, 1989بالشروط الميسرة )كما يمكن تفسير هذه النتيجة أيضا  بأنها تتعلق 
رشادية التي  استخدمت مع هذه المجموعة اإلرشادية، ومنها التقبل غير المشروط والتعاطف واألصالة اإل

واالحترام المتبادل وبناء عامل الثقة مع المسترشدات في بيئة آمنة، كما وتثيُر االنتباه لدور القوى الكامنة 
( العمليات Yalom, 1995ا  يالوم )الخاصة داخل المجموعة والتي تنتج تغي رات بناءة أو ما أطلَق عليه

كعملياِت الكشف عن الذات والتغذية الراجعة والمجازفة   ،(Curative Factors)العالجية والشفائية 
تأثير خبرة  مسَ (. ولقد لُ Catharsisواالهتمام والقبول واألمل والشعور بالقوة والتنفيس االنفعالي )

في كثير من األنشطة التي قامت  هدفِ بالطة المقصودة والموجه ة المجموعة اإلرشادية التي كانت غنية باألنش
 زود، ألنه يا  عالج بحد ذاته ويعُد األملُ " ."مهارة االستثناءات واألمل" منها بها المشاركات في البرنامج، وكانَ 

 عن السابِق" أن يكونوا مختلفينكيَف يمكنهم ار  بالثقة بأنهم يمتلكون القوة الختالمجموعة العالجَية بأعضاء 
(Corey, & Corey, 1997,  p. 248)   . 

 اتمتوسط وأخيرا ، أشارت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة، إلى وجود فروق دالة إحصائيا  بينَ 
بعد مرور شهر على انتهاء البرنامج  ةالتتبعيو  ةالبعديالقبلية و  ختبارِاتاالفي المجموعة التجريبية درجات 

. وتشير هذه النتيجة بوجه عام تغير الصعوبات السلوكية واالنفعاليةعلى مولصالح االختبار التتبعي  اإلرشادي،
في احتفاظ ليَس فقط والتعليم النفسي، قد برهَن على تأثيره  الجمعي إلى أَن برنامج اإلرشاد المعرفي السلوكي

استمرار هذه النتيجة أيضا  في بل  ،البعديأفراد عينة الدراسة بالمكاِسب العالجية التي أحرزوها في القياس 
وتنسجم هذه النتيجة بوجه عام مع نتائج بعض الدراسات التي برهنت . ة وذلك في فترة القياس التتبعيأبياإليج
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طالبات الالجئات وغيرهم على كفاءة برامج اإلرشاد الجمعي في تحسين التوافق النفسي واالجتماعي لدى ال
شطناوي  ؛ 6092 ؛ شخاترة،6092بني مصطفى ونشأت، )الدراسات العربية مثال  ، ومنها بعض من الطلبة
 Barrett et al., 2003;  Bolton et)وبعِض الدراسات الغربية(، 6094ضمرة ونصار، ؛ 6092

al., 2007; Elliot, 2017; McMullen et al., 2013; Mohlen et al., 2005; 

Ooi et al., 2016; Tol et al., 2008) . التي أشارت الحتفاظ المشاركين بالنتائج العالجية في
كالحروب ة  وتر ة محياتيأوضاِع تعرضين لمواجهة من الم الطلبة واألفرادقياسات المتابعة وذلك على عينات من 

 ;Hofmann et al.,2012)المراجعاِت السابقِة بعِض كما وتتوافق هذه النتيجة مع نتائِج  .واللجوء

Silverman et al., 2003; Wethington et al., 2008)،  التي أظهرت أَن برامج العالج
 . أطفال الحروبوإلى حدٍ  ما تؤدي لَتثبيت تأثيرِات اإلرشاد النفسِي في حاالت الجمعي المعرفي السلوكي 

بِجُب َأْن َيُكونَوا يِقظَين  العاملين في المدارس وبوجه عام، تؤكد نتائج هذه الدراسة أَن المرشدين
كاالضطرابات السلوكية واالنفعالية لدى الطالبات اآلتيات من األسر صعوباِت التوافق النفسي واالجتماعي  ل

 & ,Devi, 2007; Kia-Keating,  & Ellis, 2007; Ugurlu, Akca) الالجئة

Acarturk, 2016; Walker, 2005) وأن يحاولوا توفيِر تدخالت معرفية سلوكية ضمن ،
 مجموعات. 

ض المحددات المتعلقة بنتائج هذه الدراسة، يتعلق جزء منها بالمنهجية المتبعة وبطبيعة وتوجد بع
المقاييس المستخدمة، وتستدعي ضرورة أخذ نتائج الدراسة الحالية بحذر. فقد َكانْت هذه الدراسِة محاولة 

نموذجيِة نسبيا  والتي تجريبية تم ضبطها بإحكام وتم إيصال استراتجيات البرنامج التدخلي ضمن شروِط تعتبر 
َتضم نْت التدريب المك ثف لقائد المجموعِة التجريبية واإلشراف المرك ز والتقييم الشامل لعملية تطبيق البرنامِج. 

قامت بتطبيق البرنامج الجمعي  العالجيةوقد أشارْت بياناُت عمليِة المتابعة والتقييِم إلى أن قائدة المجموعة 
ط له وحسب النسخة التي وفر ت لها وتدربت جيدا  عليها، وأيضا ، َكانْت معدالت المعرفي السلوكي كما خط

بدرجة ثابتة. كما أن تعذر القيام بالمتابعة واالنتباه كاملة المواظبة على الحضور إلى الجلساِت اإلرشادية  
الطالبات تكون هؤالء الفعلي ألفراد المجموعة الضابطة للسيَطرة ولضبط االهتمام والتبادلية والوقت الذي قد 

على دقة النتائج  أمضينه في التفاعل مع البعض من نظيراتهن في المجموعِة التجريبيِة، يحتمل أن يكون قد أثرَ 
 في القياسات البعدية. 

كما يجب مراعاة صغر حجم العينة واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في فحص الفرضيات 
فقط فئة الطالبات من أبناء األسر الالجئة إلى األردن من العراقيين سة ضمت اإلحصائية الحالية، وأن عينة الدرا

. كما أن األسلوب الذي اتبع في اختيار أفراد الدراسة والذي تم بالطريقة القصدية، ولم يتم بالطريقة والسورين
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جود استعداد ودافعية العشوائية التي تسمح بإمكانية التعميم، بل خضع لشروط، ما يزيد من احتمالية وإمكانية و 
للتحس ن لدى أفراد المجموعة التجريبية تفوق تلك التي يمتلكها األفراد في مجتمع وعينة أخرى عشوائية ممثل ة 

من الذكور واإلناِث في األردن، أو تفوق تلك التي يمتلكها  من العراقيين والسورين الطلبة الالجئينلمجموع 
ستطالعية إلى عدم رغبتهم في االشتراك في الدراسة، أو الذين لم تنطبق األفراد الذين أشاروا في الدراسة اال

شروط المشاركة عليهم. ويمكن للِدراسات المستقبلية أن َتستفيد من استخدام عيناِت معرضة لخطر عال من 
وافقهن هن اللواتي قد رن ت طالباتبشروط إدراج أكثر تهاونا . كما يجب مراعاة أن مجموعة ال الطلبة الالجئين

النفسي واالجتماعي في الدراسة الحالية ولذلك فمن المحتمل أن تكون هذه التقديرات متحيـ زَة وخضعت 
 المعلمات والوالدينلتأثيرات المرغوبية االجتماعية، وأيضا ، ما يبرز الحاجة لَتضمين المعلومات حول تقديراِت 

 القة مستقبلي.في أي بحث تقييمي ذو عطالبات ووجهة نظرهم بشأن هؤالء ال
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 لتجليات والحدودا :األسريوالستقرار  األمندور التشريع الجنائي المغربي في حماية 

 د. نور الدين العمراني
 المغرب/ جامعة المولى إسماعيل مكناس

 
ولحمة السداد التي النواة الجوهرية والركيزة األساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع،  األسرةتعتبر مؤسسة 

يستقر باستقرارها، كما تشكل اإلطار الحقيقي للقرابة بمعناها األصيل، ولذلك فهي جديرة بالحماية، قمينة 
بالعناية، وأي خلل قد يطرأ عليها أو يمس بكيانها واستقرارها أو يلحق األذى بأفرادها، من شأنه أن ينعكس 

 سلبا على تماسكها وتوازنها.
فمن الطبيعي أن  - األسريال سيما القانون  -ة ترتبط بكافة فروع القانون األسريابط وإذا كانت الرو 

 يكون التشريع الجنائي أقرب هذه الفروع إلى تلك الروابط، بغرض حمايتها وتحصينها.
والتشريع الجنائي المغربي تحديدا، خص هذه المؤسسة بمقتضيات حمائية هامة تروم ترسيخ قيم 

وسالمة أفرادها ال سيما الطفل والمرأة، فإن هاته الحماية تبقى مع ذلك  نتعزيز حماية أمو  األسريالتعايش 
التي  األسرةة وخصوصية عمحدودة  في بعض جوانبها، تحتاج إلى مزيد من الدعم والتفعيل، مع مراعاة طبي

ى من شأنها المساهمة تحكمها الروابط العاطفية ووشائج القربى، هذا دون إغفال الدور الذي تلعبه آليات أخر 
الصلح، ودور االعالم ة، كآلية األسريوالتماسك داخل األوساط  األمنبفعالية في إرساء دعائم االستقرار و 

 والمجتمع المدني وغيرهم.
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  مقدمة:
ى ولحمة السداد التي األولاللبنة األساسية في بناء المجتمع اإلنساني ونواته  األسرةتشكل  

مر الذي يجعل من تقنين وتنظيم أحكامها، وتقوية مؤسساتها، وتعزيز حماية يستقر باستقرارها، األ
 ويات التي تحرص عليها مختلف التشريعات.األولمكوناتها من 

. وخصتها بأحكام وقواعد تحكم العالقات األسرةهذا وقد عنيت الشريعة اإلسالمية الغراء ب
ا وضعت الكثير من المبادئ التي تضمن لها القائمة بين مكوناتها في أدق جزئياتها وتفاصيلها، كم

حقوقها وتكفل أمنها واستقراراها وتزيل جميع العراقيل التي تقف أمامها وباألخص في الجرائم التي 
 .1ككل  األسريترتكب ضد النظام 

 9424ذي الحجة  92الصادرة بمقتضى ظهير  األسرةوبالمغرب تحديدا، فقد تضمنت مدونة 
، القواعد التي تحكم هاته المؤسسة، والتي تروم صيانتها وتأهيلها وتضمن 2114 فبراير 23الموافق لـ 

تماسكها وتوازنها، وتحفظ استقرار الرابطة الزوجية في ظل عالقة التكافؤ والمودة، والمساواة والعدل 
 والمعاشرة بالمعروف، والتنشئة السليمة لألطفال.

المدونة الخاصة بها غير ذي كفاية إلحاطتها في  األسرةولما كان التنظيم القانوني لمؤسسة 
بسياج متين من الحماية والتحصين، على النحو الذي يؤمن تماسكها وتوازنها ويكفل الحماية الالزمة 
لمكوناتها في مواجهة كل األفعال التي تمس باستقرارها وأمنها أو تلحق األذى بأفرادها، فقد عمد 

وية هذه الحماية بمقتضيات زجرية في صلب القانوني الجنائي المشرع الجنائي المغربي إلى دعم وتق
والمجتمعي  األسريباعتباره الفرع القانوني األكثر قوة وصالبة وتثبيتا للنظام القانوني وتأمينا للتماسك 

 عموما.
تضمنت  –سنستأنس بها في هذا البحث  –ثمة قوانين أخرى  2وإلى جانب القانون الجنائي

، 3؛ السيما األطفال والنساء، كمدونة الشغلاألسرةفل الحماية لمكونات مقتضيات حمائية تك
، والقانون المتعلق بتحديد شروط التشغيل بالنسبة 4والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

                                                           

 أستاذ التعليم العالي بجامعة موالي اسماعيل، كلية الحقوق، مكناس، المملكة المغربية. *
 .29نحو بناء نظرية عامة لحماية األسرة جنائيا، أشرف رمضان عبد الحميد، ص  - 1
على مجموعة القانون بالمصادقة  9162نونبر  26/ 9392جمادى الثانية  29صادر في  9.21.493ظهير شريف رقم  - 2

 .9223، ص 9163يونيو  2مكرر بتاريخ   2641الجنائي، الجريدة الرسمية، عدد 
المتعلق بمدونة  62.11بتنفيذ القانون رقم  2113سبتمبر  9424/99رجب  94صادر بتاريخ  9.13.914ظهير شريف رقم  - 3

 .3161ص ، 2113دجنبر  9بتاريخ  2961الشغل، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 
المتعلق  913.93بتنفيذ القانون رقم  2199فبراير  9431/22جمادى اآلخرة  2صادر في  9.99.91ظهير شريف رقم  - 4

 .941، ص 2199مارس  92بتاريخ  6622بمحاربة العنف ضد النساء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالتربوية واألسرية المركز الدولي لالستراتيجيات 

 3333 يوليو33-33تركيا: -اسطنبول  

 733 

ومشروع القانون الجنائي المغربي  األسرة، هذا إلى جانب  مدونة 1للعامالت والعمال المنزليين
 المرتقب.

في  األسرةل من خالل هذا المبحث استجالء مظاهر الحماية الجنائية لمؤسسة وسنحاو 
ثم نرصد مواطن القصور التي تحد من فعالية هاته   "األولالمبحث  "التشريع الجنائي المغربي 

 "المبحث الثاني".        الحماية وسبل دعمها
 اإلطار النظري 

 في إطار  األسري : تجليات الحماية الجنائية لألمناألولالمبحث 
 التشريع الجنائي المغربي

اليوم في مواجهة تحديات وتحوالت عميقة طالت بنيتها والروابط القائمة بين  األسرةأضحت 
مكوناتها في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي وتأثير العولمة، وسيطرة الفكر المادي على العقليات 

ما ساهم إلى حد كبير في إفراز سلوكات ال مسؤولة والسلوكات مع تطور وسائل اإلعالم واإلتصال، م
 ة ومظاهر للعنف بين أفرادها.األسريداخل األوساط 

وفعالية الدور الذي يلعبه القانون الجنائي في توفير الحماية الجنائية  أهميةوال يماري أحد في 
وفر بيئة أسرية من كل ما قد يهددها في كيانها واستقرارها وتماسكها؛ على نحو ي األسرةلمؤسسة 

سليمة تقوم على التضحية باالعتبارات والمصالح الشخصية من أجل بناء أسرة متماسكة، متوازنة 
 ومؤهلة لتكوين أجيال المستقبل.

من أجل ذلك حرص المشرع المغربي على تعزيز هاته الحماية، من خالل تجريم  أفعال تمس 
ين مكوناتها، والتي يفترض أن تكون مبنية على أواصر بأمن واستقرار هاته المؤسسة وبالروابط القائمة ب

 المودة واإلخالص والمعاشرة بالمعروف.
داخل  -لألسف الشديد –وسنركز في هذا الصدد على جريمتان تعدان األكثر خطورة وشيوعا 

ا، وتماسكها واستقرارها وتمس بأمن وسالمة أفراده األسرةة المغربية، والتي تهدد كيان األسرياألوساط 
 بمختلف تجلياته )مطلب ثان(. األسري)مطلب أول( والعنف  األسرةهما جرمتي إهمال 

 األسري: تجريم اإلهمال األولالمطلب 
، هو الفرع الخامس من األسريأفرد المشرع الجنائي المغربي فرعا مستقال  لجريمة اإلهمال 

خصها بمساحة هامة من النصوص الباب الثامن المندرج ضمن الكتاب الثالث من القانون الجنائي، و 
 (.492إلى  411)الفصول 

                                                           
بتحديد شروط الشغل والتشغيل  91.92نون رقم بتنفيذ القا 2196أغسطس  91صادر في  9.96.929ظهير شريف رقم  - 1

 .6912، ص 2196أغسطس  22بتاريخ  6493المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين، الجريدة الرسمية عدد 
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 وتقوم هذه الجريمة استنادا إلى هذه النصوص في األحوال اآلتية:
 .)اإلهمال المادي( األسرةعند ترك أو هجر أحد الوالدين لبيت  -
 .عند إهمال الوالدين أو أحدهما لألطفال إهماال معنويا -
م بها قضائيا لفائدة مستحقيها )اإلهمال وفي حالة التملص من أداء النفقة المحكو  -

 المالي(.
 
 دون موجب قاهر األسرةى: ترك الوالدين أو أحدهما لبيت األولالفقرة 

 من القانون الجنائي المغربي. وتتخذ صورتين: 411جاء النص على هذه الجريمة في الفصل 
وتملصه من كل دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين،  األسرةألم لبيت اترك األب أو  -

 أو بعض واجباته المعنوي والمادية الناشئة عن الوالية األبوية أو الوصاية أو الحضانة؛
 الزوج الذي يترك زوجته ألكثر من شهرين دون موجب قاهر وهو يعلم أنها حامل -

هو مكان استقرار الزوجين وأبنائهما، وبالتالي فإن وجوده  األسرةوعلة هذا التجريم أن بين 
باستمرار الرابطة الزوجية، وكل ابتعاد مادي متواصل عنه وهجره يترتب عليه إهماله والتخلي عن مرتبط 

. ومن أهم هذه االلتزامات؛ 1شؤونه وعن االلتزامات التي يفرضها القانون لفائدة قاطنيه السيما األطفال
 النفقة والحضانة، والتربية وتعليم األبناء، ومراقبتهم والعناية بشؤونهم.

لمدة تزيد على شهرين دون موجب قاهر، وال ينقطع  أجل  األسرةلعبرة إذن بمغادرة بيت فا
 رجوعا ينم عن إرادة استئناف الحياة العائلية بصورة نهائية. األسرةالشهرين إال بالرجوع إلى بيت 

الفاعل الذي انصرفت نيته إلى االخالل  ىثم إن الجريمة هي عمدية قوامها القصد الجنائي لذ
وأهله، وهجره دون عذر مقبول، أما إذا  األسريالتزاماته المادية والمعنوية أو ببعضها إزاء البيت ب

؛ كما لو كان األب مختطفا أو أسيرا، فال تقوم هذه األسرةوجدت أسباب قاهرة وراء إهمال بيت 
 .2عذر القاهرالجريمة . وعموما، فإنه تبقى للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقدير وجود أو انتفاء ال

 2111إلى  211وبالنسبة للعقوبة المقررة فهي عقوبة حبسية من شهر  إلى سنة  وغرامة من 
 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 الفقرة الثانية: اإلهمال المعنوي لألطفال
تعرض القانون الجنائي المغربي لهذه الصورة من صور اإلهمال المادي لألسرة في الفصل 

 تتكون من عنصرين اثنين: منه، وهي 492
                                                           

، والقانون الجنائي الخاص 911انظر في هذا الخصوص مؤلف القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، د. أحمد الخمليشي، ص - 1
 .21، إهمال األسرة في التشريع المغربي، د. سعيد أزكيك، ص 991. مبارك السعيدين القائد، ص المغربي، د

 .291الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، د. نور الدين العمراني، ص  - 2
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 عدم مراعاة أحد الوالدين أو كالهما لواجب التربية والعناية واإلشراف على أطفاله؛ -
إلحاق ضرر بالغ باألطفال من جراء سوء معاملتهم من طرف أحد الوالدين أو إخاللهما  -

 بالتزاماتهما اتجاههم؛ كما لو كان األب مثال مدمنا على المخدرات أو يستعمل العنف
 دون مبرر في حق أبنائه أو زوجته، مما يجعله قدوة سيئة بالنسبة لهم.

على غرار جريمة اإلهمال  –وعلى مستوى العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فهي عقوبة حبسية 
 –درهم، إال أن الفاعل  211إلى  211تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا وغرامة من  –المادي لألسرة 

هاته العقوبة لتدبير وقائي شخصي يتمثل في سقوط الحق في الوالية  يخضع فضال عن -المهمل
من القانون الجنائي على أنه "يتعين على  99الشرعية على األبناء. وفي هذا الصدد فقد نص الفصل 

د عندما تصدر حكما من أجل جناية  أو جنحة األوال  المحكمة أن تحكم بسقوط الوالية الشرعية على 
نا بالحبس، ارتكبها أحد األصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها معاقب عليها قانو 

ده القاصرين أوال  وصرحت بمقتضى  نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض 
لخطر بدني أو خلقي. وهذا السقوط يمكن أن يشمل  جميع حقوق الوالية أو بعضها، كما يسوغ أن 

 د أو على واحد فقط...".األوال  ض يكون مقصورا على بع
 الفقرة الثالثة: اإلهمال المالي )التملص من النفقة(

من القانون الجنائي المغربي على هذه الجريمة وعاقب عليها بنفس العقوبة  491نص الفصل 
، والتي تطبق في حق "كل من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ 1المقررة لإلهمال المادي

فع نفقة إلى  زوجه أو أحد اصوله أو فروعه، وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد، المؤقت بد
وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا، والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة األداء 

التي  2األسرةكما نصت عليها مدونة  في محل المستحق لها، ما لم ينص الحكم على خالف ذلك".
أعاله فإن هذه الصورة من صور  491واستنادا إلى نص الفصل  الت بشأنها على القانون الجنائي.أح

 :اآلتيةتقوم على العناصر الثالثة  األسرياإلهمال 
 :ويتحقق بنشاط سلبي صادر عن المهمل للنفقة، الذي يمتنع عن أدائها على  الفعل المادي

 حقيها.الرغم من صدور حكم قضائي يلزمه بأدائها لمست
 :من القانون الجنائي في الزوجة  491وقد حددهم الفصل  األشخاص المستحقون للنفقة

 واألصول والفروع.

                                                           
إلى ألف درهم أو بإحدى 211من القانون الجنائي "الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية من  411وهي كما نص عليها الفصل  - 1

 العقوبتين فقط".
على أن "كل توقف ممن يجب عليه نفقة األوالد عن األداء لمدة أقصاها شهر دون  212نصت مدونة األسرة المغربية في مادتها - 2

 عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال األسرة".
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فإن القانون المغربي يحمل الزوج االنفاق على زوجته حتى ولو كان لها للزوجة:  فبالنسبة
غها بالنظر إلى مدخول شخصي قار. وتشمل النفقة؛ السكن والمأكل والملبس والعالج. ويتم تقدير مبل

وضعية الزوج االقتصادية والمالية وعادة أهل البلد وأحوال العيش السائدة، ومؤشر األسعار، مع ضرورة 
 .1االعتدال في كل ذلك

وهذا ويستمر التزام الزوج باالنفاق على زوجته مادامت في عصمته أو خالل عدتها من طالق 
 .2رجعي

 األسرةجد والجدة المحتاجون، والمالحظ أن مدونة فيشمل األب واألم وال وبالنسبة لألصول:
تقصر هذا االلتزام باالنفاق على األب واألم فقط دون األجداد، مع  -منها 911طبقا لنص المادة  –

 أن مبدأ اإلحسان لذوي القربى والتضامن العائلي يقتضي االنفاق عليهم أيضا.
، فإن األب يستمر األسرةمدونة من  919، فإنه واستنادا إلى نص الفصل وبخصوص الفروع

سنة لمن يتابع دراسته، وبالنسبة  22ده إلى حين  بلوغهم سن الرشد أو إتمام أوال  في االنفاق على 
إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها،   -في كافة األحوال –للبنت فال تسقط نفقتها 

 قة والعاجزين عن الكسب.ن بإعاأبيده المصأوال  كما يستمر انفاق األب على 
واستثناءا   -من نفس المدونة، فإنه يجب على األم  911كما أنه واستنادا إلى نص المادة 

دها متى كانت ميسورة، وكان األب عاجزا كليا أو جزئيا عن االنفاق أوال  أن تنفق على  -مما سبق 
 عليهم وذلك بمقدار ما عجز عنه األب.

 حتى تقوم جريمة اإلهمال  لفائدة المستفيد من النفقة: صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ
المالي لألسرة، يتعين صدور حكم قضائي يلزم المحكوم عليه بأدائها لفائدة مستحقيها، كما 
أن أداء النفقة يجب أن يكون كليا غير مجزأ، فالمقاصة غير مقبولة إذا كان سبب االلتزام 

 لعقود المغربي(.من قانون االلتزامات وا 362نفقة، )الفصل 
 :ال تقوم جريمة اإلهمال المالي لألسرة إال بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل   القصد الجنائي

من القانون الجنائي"...وأمسك عمدا عن دفعها في  491كما هو واضح من نص الفصل 
بت موعدها المحدد..."، وال يمكن للمحكوم عليه التحلل من المسؤولية الجنائية إال إذا أث

 وجود سبب قاهر منعه من التنفيذ.

                                                           
 .994مبارك السعيد بن القائد، المرجع نفسه، ص  - 1
من مدونة األسرة على أن المطلقة رجعيا ال يسقط حقها في النفقة بينما يسقط حقها في السكنى إذا انتقلت  916ة تنص الماد - 2

من بيت عدتها  دون موافقة زوجها  أو دون عذر مقبول. أما المطلقة طالقا بائنا، فإذا كانت حامال فتستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، 
 في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها. وإذا لم تكن حامال، فيستمر حقها
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القاضي بتغيير وتتميم  91.96هذا، وتجدر التنويه إلى أن مشروع القانون الجنائي المغربي رقم 
مجموعة القانون الجنائي الحالية، وحرصا منع على تدارك بعض مواطن القصور في القانون الجنائي 

مستجدات بهذا الخصوص؛  411فصله تحديدا، فقد تضمن في  األسريبخصوص جريمة اإلهمال 
حيث وسع من نطاق اإلهمال المادي لألسرة، حيث أصبحت الحماية مقررة لفائدة الزوجين أيضا، 

 صيانة وتحصينا لبيت الزوجية ولتماسكه، بغض النظر عن وجود أبناء من عدم وجودهم.
بسوء النية منه "تبديد أو تفويت أموال أحد الزوجين  9.226كما جرم من خالل الفصل 

المتعلقة  األسرةوبقصد اإلضرار بالزوج اآلخر واألبناء إن وجدوا  أو التحايل على مقتضيات مدونة 
 بالنفقة أو السكن أو بالمستحقات المترتبة على إنهاء العالقة الزوجية وباقتسام الممتلكات".

ع عن أداء النفقة، وقد جاء هذا النص الجديد في وقت تزايدت فيه القضايا المرتبطة باالمتنا 
أمام النيابة العامة، وقد يحكم على المهمل لزوجته  األسرةوالتي غالبا ما تنتهي بسلوك مسطرة إهمال 

، فتبقى عرضة للضياع واإلهمال، سيما مستحقاتهابمدة حبسية قصيرة المدة دون تمكين الزوجة من 
إضرارا بزوجته المدعية ولمنعها من  في وجود أبناء، وقد يعمد الزوج إلى إخفاء أمواله أو تبديدها

االستفادة منها، لذلك جاء مشروع القانون الجنائي بهذا المقتضى الجديد تداركا لهذا الفراغ، وقرر 
آالف  91إلى  2111عقوبة حبسية في هذا الصدد تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر أو غرامة من 

 1لنفقة، فقد تم إحداث صندوق التكافل العائليكما أنه وتجاوزا لمشكل االمتناع عن أداء ا درهم.
ليكون مؤسسة تتكفل ببعض شرائح المجتمع الذي تعيش ظروفا صعبة، خاصة األمهات المطلقات 
واألطفال القاصرين المحرومين من النفقة، إال أن تفعيل دور هذا الصندوق اعترضته صعوبات واكراهات 

ة المرصودة للصندوق، فضال عن صعوبة وتعقيد مساطر واقعية لعل أهمها؛ هزالة  المخصصات المالي
 االستفادة منه.

اشترط المشرع   -عموما األسرةوبقضايا  – األسرةوغني عن البيان أن القضايا المرتبطة بإهمال 
أو  -المهَمل –الجنائي المغربي لرفع دعوى بشأنها ولمتابعتها، تقديم  شكاية من الشخص المتضرر 

ل خإلدالء بالسند الذي يعتمد عليه، كما يجب أن يسبق المتابعة إعذار المنائبه الشرعي، مع ا
يوما، ويتم هذا اإلعذار في شكل  92بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف 

استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة. وبالنسبة 
بصفة عامة فتختص فيها المحكمة التي يقيم بدائرتها  األسرةقضايا إهمال لالختصاص بالنظر في 

 من القانون الجنائي(. 491الشخص المهَمل أو المستحق للنفقة )الفصل 
                                                           

المتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة  من صندوق التكافل العائلي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  91/49القانون رقم  - 1
ر المنشو  912.99.2إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به الصادرة  في إطار مرسوم رقم  2191دجنبر  31بتاريخ  2114

 .2199سبتمبر  92بالجريدة الرسمية  بتاريخ  
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 األسريالمطلب الثاني: الجرائم المرتبطة بالعنف 
وتوازنها  األسرةمن تهديد حقيقي لتماسك  األسريبالنظر لما يشكله العنف داخل الوسط 

، فقد بادر المشرع الجنائي المغربي إلى تجريم هذا النوع 1واستقرارها ومن أذي مادي ونفسي ألفرادها
من العنف في صلب القانون الجنائي وكذا في ثنايا بعض القوانين الخاصة السيما القانون المتعلق 

 .2بمحاربة العنف ضد النساء
عنف الزوجي، واالعتداء المرتكب ضد وسنتناول في هذا الصدد ثالثة مظاهر لهذا العنف؛ ال

 األصول، ثم نتطرق أخيرا للعنف واالستغالل الذي يطال األطفال.
 

 ى: العنف الزوجياألولالفقرة 
ة، األسريلما كانت العالقة الزوجية هي األساس  القانوني والشرعي الذي يقوم عليه بناء الخلية 

ا مرتبط بتوازن واستقرار هاته العالقة، وأن العكس ولما كان استقرار هاته األخيرة وتماسكها وتوازنه
صحيح، كلما كانت متفككة يسودها التنافر وسوء المعاملة، فإن هذا يؤدي إلى اختالل العالقة الزوجية 

 وعدم توازنها، السيما إذا كان  يطبعها العنف واإليذاء بين طرفيها "الزوج والزوجة".
ربي حاالت من العنف بين األزواج نخص بالذكر األفعال وهكذا، فقد جرم القانون الجنائي المغ

 :اآلتيةالمنصوص عليها في المواد 

التي تعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي  من القانون الجنائي 404المادة  -
نوع آخر من العنف أو اإليذاء ضد زوجه، حيث تختلف العقوبة المشددة في هذا الخصوص بحسب 

بب فيها فعل اإليذاء، وما إن تعلق األمر بجنحة من جنح اإليذاء العمدي، حيث النتيجة التي تس
في هذه الحالة بعقوبة حبسية تتراوح بين شهرين وسنتين أو غرامة من   -أحد الزوجين –يعاقب الفاعل 

درهم إذا ترتب عن اإليذاء العمد مرض أو عجز ال تتجاوز مدته عشرين يوما أو لم  9111إلى  411
من القانون الجنائي(، وتصبح العقوبة  411عليه مرض أو عجز عن األشغال الشخصية )الفصل  يترتب

هي الحبس من سنتين إلى ست سنوات وغرامة تصل إلى ألفي درهم إذا ترتب عن اإليذاء العمد عجز 
 من نفس القانون(. 419للضحية تتجاوز مدته عشرين يوما )الفصل 

نايات اإليذاء العمد، فإن العقوبة تصبح أكثر تشددا، ففي حالة أما إذا تعلق األمر بجناية من ج
اإليذاء العمد المفضي إلى عاهة دائمة، فإن العقوبة المقررة في هذه الحالة هي السجن من عشر إلى 

                                                           
وما  3لمزيد من االطالع حول ظاهرة العنف األسري، انظر مؤلف: العنف األسري في ظل العولمة، محمد أمين البشري، ص  - 1

 بعدها.
 .2199فبراير  22الموافق لـ  94931جمادى اآلخرة  2الصادر حديثا بتاريخ  913.91قانون رقم  - 2
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عشرين سنة، وفي حالة توفر سبق اإلصرار أو الترصد أو استعمال السالح تكون العقوبة هي السجن 
من القانون الجنائي(، أما إذا كان الجرح أو  414سنة )الفقرة الثانية من الفصل  من عشرين إلى ثالثين

الضرب أو غيرهما من وسائل  اإليذاء أو العنف قد ارتكب عمدا لكن دون القتل، ومع ذلك ترتب عنه 
يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنة، وإذا اقترن هذا  -الزوج أو الزوجة  -الموت، فإن الفاعل 

الفعل بظرف تشديد كسبق اإلصرار أو الترصد أو حمل السالح، فإن الجاني يعاقب بالسجن المؤبد 
 السالف الذكر(. 414)الفقرة الثالثة من الفصل 

 493والتي تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادة  من القانون الجنائي 414المادة  -
ية عمدا وبأية وسيلة كانت بدون قصد القتل، مواد من القانون الجنائي، المتعلقة بجريمة إعطاء الضح

مضرة بالصحة تسببت في مرضه أو عجزه عن األشغال الشخصية، حيث تتراوح العقوبة المقررة شدة 
بحسب النتيجة التي أفضى إليها الفعل اإلجرامي، حيث تتراوح ما بين الحبس من سنتين إلى خمس 

ن الجنائي(، والحبس من أربع إلى عشر سنوات )الفقرة من القانو  494من المادة  9سنوات )الفقرة 
الثانية من نفس المادة(، وإذا نتج عن إعطاء المواد المضرة بالصحة عاهة دائمة فإن العقوبة المقررة في 

(، 494من المادة  3هي السجن من عشر إلى عشرين سنة )الفقرة  -أحد الزوجين  -حق الجاني 
من  4ن يقصده الجاني، فإن العقوبة تصبح السجن المؤبد )الفقرة وإذا ترتب عن ذلك الموت دون أ

 نفس المادة(. 
، الذي 91.96هذا وقد تعززت هاته الحماية في إطار مشروع القانون الجنائي المرتقب رقم 

وسع من نطاق الحماية الجنائية من جرائم اإليذاء العمد ليشمل المرأة الحامل إذا كان حملها ظاهرا أو 
 من مشروع القانون الجنائي المغربي(. 414لدى الفاعل، أو طليق أو خطيب سابق..)الفصل معروفا 

كما وفر المشروع الحماية الجنائية حتى قبل إبرام عقد الزواج، حيث جرم اإلكراه على الزواج 
التي تعتبر الزواج ميثاق تراض  األسرةمنه، وذلك انسجاما مع روح مدونة  213.2.9في الفصل 

شرعي بين رجل وامرأة، حيث تتجسد فيه اإلدارة الحرة دونما ضغط أو إكراه أو إجبار، وعاقب  وترابط
هذا الفصل بالحبس من شهر  إلى سنة حبسا نافدا وغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم، كل من 

ثامنة أكره أو أجبر شخصا على الزواج بواسطة العنف، وتضاعف العقوبة إذا كان الضحية قاصرا دون ال
رفض الزوج إرجاع زوجته إلى بيت  499.9عشر من عمره. كما جرم نفس المشروع في الفصل 

الزوجية، وذلك تداركا للفراغ التشريعي الذي يعاني منه القانون الجنائي الحالي بهذا الخصوص، السيما 
ر أبيتخاذ كافة التدالمتعلقة بإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، مع ا األسرةفي تنزيله لمقتضيات مدونة 
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وقد عاقب المشروع على هذه الجريمة بالحبس من  1من هذه المدونة. 23لحمايته طبقا لنص المادة 
 شهر إلى ثالثة أشهر وغرامة من ألفين إلى خمسة آالف درهم.

وإلى جانب القانون الجنائي النافذ ومشروع القانون الجنائي المرتقب، فقد تضمن القانون رقم 
مقتضيات حمائية هامة  –السابق اإلشارة إليه  –متعلق بمحاربة العنف ضد النساء ال 913.93

 2لفائدة المرأة والطفل.
ى عنفا " كل فعل مادي أو األولوقد توسع هذا القانون في مفهوم العنف، حيث اعتبر في مادته 

ي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي، نفسي أو جنس
إلى تجريم  –غلى جانب مشروع القانون الجنائي المرتقب  –اقتصادي للمرأة. وقد عمد هذا القانون 

؛  األسرةعدد من األفعال التي ظلت بمنآى عن التجريم والعقاب، السيما تلك المتعلقة بتطبيق مدونة 
(، واالمتناع عن 213.2.9كتجريم إجبار المرأة على الزواج باستعمال العنف أو التهديد )المادة 

من نفس  491.9إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود )الفصل 
القانون(، كما جرم المساس بجسد المرأة من خالل كل تسجيل بالصوت أو الصورة أو أي فعل 

عقوبة إذا ارتكبت جنسي بطبيعته أو بحكم غرضه، يترتب عليه تشهير أو إساءة لها، مع تشديد ال
الجريمة من طرف الزوج أو أحد األصول أو الكافل أو شخص له والية أو سلطة على الضحية أو 

 من هذا القانون(. 421مكلف برعايتها )المادة 
كما خصص هذا القانون الباب الرابع منه آلليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تم 

 1موزعة على مستوى محاكم المغرب )المادة  3الء النساءالتنصيص على إحداث خاليا التكفل بهؤ 
 منه(.

 الفقرة الثانية: اإلعتداء على األصول
الذي يهدد  األسرييعد اإلعتداء على األصول من أخطر وأفضع مظاهر اإلعتداء والعنف 

 وترابطها، ويخل باالحترام الواجب على الفروع تجاه أصولهم، في ظل تراجع القيم األسرةتماسك 

                                                           

ص هذه المادة على أنه:" إذا قام أحد الزوجين بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع تن -1 
 المطرود إلى بيت الزوجية حاال، مع اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته ".

 وما بعدها. 21ضد النساء بالمغرب؛ أنس سعدون، ص: راجع بشأن هذا القانون: قراءة أولية في مشروع قانون مكافحة العنف  -2 
فإنه " تحدث خاليا للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم االبتدائية ومحاكم  93.913من القانون رقم  91طبقا لنص المادة  -3 

ه الخاليا مهام االستقبال واالستماع االستئناف وبالمصالح المركزية والالمركزية للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة. تتولى هذ
 والدعم والتوجيه والمرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف...".

وبخصوص دور آليات التكفل بالنساء أنظر بحثا بعنوان، دور خلية التكفل بالنساء واألطفال في تطويق ظاهرة العنف األسري، ابتسام  - 
 .19ص: ،2193، يونيو 41البكاوي، مجلة المعيار، عدد 
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والوازع الديني واألخالقي. فمن يتنكر ألعمق الوشائج وأقوى األواصر البشرية أال وهي أواصر الدم 
 ووشائج القربى ويخرق مشاعر األبوة واألمومة، فال مراء أنه عاق وجاحد.

وفي القرآن الكريم أكثر من آية تحث على معاملة الوالدين بالمعروف والبر بهما واإلحسان 
وقضى ربك أل تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن الى في محكم كتابه " إليهما. قال تع

.." )سورة عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف ول تنهرهما وقل لهما قول كريما
 (.  23اإلسراء اآلية 

عمدي اء الذعتداء على األصول، قتل األصول، واإليوسنعرض تباعا لصورتين من صور اال
 لألصول.

 : جريمة قتل األصولأولا 
اعتبارا لخطورة هذه الجريمة وشناعتها، والتي تعكس مدى تمكن العقوق والجحود من نفسية 

حيث قرر لها عقوبة اإلعدام في  1مقترفها )الفرع(، فقد شدد المشرع الجنائي المغربي من عقوبتها،
حرمان قاتل مورثه عمدا وعدوانا من نصيبه  سرةاألمن القانون الجنائي، كما أقرت مدونة  316الفصل 

من المدونة(، كما اشترطت الستحقاق الوصية عدم  قتل الموصى له الموصي  333في اإلرث )المادة 
 (.األسرة من المدونة 293عمدا وعدوانا )الفقرة الثالثة من المادة 

 ن أساسين: ولتحقق هذا الظرف المشدد في جريمة القتل العمد، البد من تحقق شرطي
: واألصل يشمل األب واألم والجد والجدة مهما أن يكون المجني عليه أصال للجاني

 علت درجة أي منهم.
هذا الشرط هو مستفاد من نص  المادة  وأن تكون هذه القرابة شرعية من جهة األب:

 آثارثر من التي تنص على أن البنوة غير الشرعية من جهة األب ال ترتب أي أ األسرةمن مدونة  949
من المدونة سوت األمومة  946األبوة والبنوة، أما األم فتكفي بالنسبة إليها القرابة الطبيعية، فالمادة 

 –الشرعية لألم بأمومتها الطبيعية خالفا لألب، وهكذا فإن من يجرؤ على قتل أمه غير الشرعية 
يعاقب بالسجن المؤبد وليس  يعاقب باإلعدام، في حين أن من يقتل أباه غير الشرعي –الطبيعية 
 2باإلعدام.

ثم إن هذا الظرف المشدد هو شخصي، ألنه يتعلق برابطة النسب التي تربط القاتل الفرع 
بالضحية األصل، أما المساهمون أو المشاركون معه في الجناية والغير مرتبطين معه بنفس درجة القرابة 

 فال تشدد عقوبتهم.
                                                           

أنظر رسالة جامعية حول موضوع أثر القرابة في تشديد العقوبة ما بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجنائي المغربي، الحليمي وسيم،  -1 
 وما بعدها. 26ص 

 .929الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، المرجع نفسه، ص  -2 
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 صولثانيا: اإليذاء العمد ألحد األ
من القانون الجنائي، الذي شدد العقوبة  414تطرق لهذه الصورة من صور األصل الفصل 

المقررة لكل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع من العنف أو اإليذاء ضد أحد األصول أو 
ضد كافله... وتتراوح العقوبة من حيث الشدة بحسب النتيجة التي أفضى إليها فعل اإليذاء، وذلك 

 من القانون الجنائي. 413إلى  411من وفقا للحاالت المنصوص عليها في الفصول 
 -الفروع-كما أن القضاء الجنائي من جهته ال يتردد في كثير من قراراته في إدانة المتهمين  

المعتدين على أصولهم، نشير على سبيل المثال للحكم االبتدائي الصادر عن المحكمة االبتدائية 
والذي أدان شخصا بجنحة العنف في حق األصول والضرب  2196،1دجنبر  9يخ بمكناس بتار 

 2111والجرح وخيانة األمانة والتهديد، وحكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 
درهم. وفي نفس المعنى صدر حكم جنحي عن نفس المحكمة قضى بإدانة متهم من أجل ارتكابه 

لتهديد والسب، وحكمت عليه بعقوبة الحبس ستة أشهر حبسا نافذا جنح العنف ضد األصول وا
 2درهما. 9111وغرامة قدرها 

 الفقرة الثالثة: العنف ضد األطفال واستغاللهم
، ولذلك فهو بحاجة ماسة إلى الرعاية األسرةيعد الطفل الحلقة األضعف ضمن مكونات 

م قدراته وتسعى إلى تنميتها بشكل يكفل نمو الضرورية والتنشئة المناسبة التي تراعي خصوصياته وتتفه
 شخصيته على النحو السليم، ويحصن حقوقه ويقيه شر السقوط في براثن االنحراف واإلجرام.

ك فإن عناية المشرع الجنائي المغربي بهاته الفئة، بقدر ما يشكل بحد ذاته حماية وتحصينا للذ
، في وقت تصاعدت فيه أنماط وأشكال األفعال ولتماسكها األسرةلها، يعد ضمانة هامة الستمرارية 

المجرمة التي تستهدف الطفولة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يبرر تشدد المشرع المغربي في 
 مواجهة مرتكبي هذه الجرائم.

وسنقتصر في هذا المقام على مظهرين من مظاهر اإلعتداء على األطفال، اإلعتداء الذي يطال 
 الجسدية، واالستغالل الذي قد  يكونون ضحية له. حياتهم وسالمتهم 

 : الجرائم الماسة بحياة الطفل وبسالمته الجسدية أولا 
تعتبر جناية قتل األطفال وإزهاق روحهم البريئة من أخطر اإلعتداءات التي تستهدف وتمس 

ربي في وتعصف بحقهم في الحياة. ولذلك كانت عقوبتها صارمة، حيث تشدد المشرع الجنائي المغ
من القانون الجنائي قتل الوليد  311جريمة قتل الطفل منذ لحظة والدته، حيث عاقب الفصل 

                                                           

 ، وهو غير منشور.96-2693قضية عدد صادر في ال 2912حكم جنحي تلبسي رقم  -1 
، 2199أبريل  21بتاريخ  99-124صادر عن المحكمة االبتدائية بمكناس في الملف عدد:  9122حكم جنحي تلبسي رقم  -2 

 (.2241/2916/99)ملف رقم   2199يوليو  91غير منشور. وانظر في نفس المعني حكم صادر عن نفس المحكمة بتاريخ: 
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من نفس القانون(،  312بالعقوبات المقررة بالنسبة لجناية القتل العمد، وهي السجن المؤبد )الفصل 
من  2والثالثة 1يةوإذا اقترنت هذه الجريمة بظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في الفقرتين الثان

وكذلك  الشأن إذا اقترن القتل العمد بظرف سبق اإلصرار أو  3نفس الفصل تصبح العقوبة هي اإلعدام،
ق ج(، غير أنه إذا كانت األم هي الجانية فإنها تستفيد من عذر قانوني  311الترصد )الفصل 

 مخفف للعقوبة دون سواها، وتعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
من القانون الجنائي الذي تشدد في العقاب  499التشدد نلمسه أيضا في نطاق الفصل هذا 

سنة أو أي شخص له سلطة عليه أو مكلفا برعايته، متى نتج عن اإليذاء  92إزاء أصول الطفل دون 
العمد المرتكب في حقه أو الحرمان من التغذية أو العناية به، مرض أو مالزمة للفراش أو عجز عن 

من  2يوما، حيث تكون العقوبة هي الحبس من أربع سنوات إلى عشر )الفقرة 21تتجاوز مدته  العمل
من القانون الجنائي(، وإذا ترتب عن ذلك عاهة مستديمة للطفل فالعقوبة هي السجن  499الفصل 

من عشر إلى ثالثين سنة، وتصبح العقوبة هي السجن المؤبد إذا نتج عن اإليذاء العمد أو الحرمان 
من نفس الفصل(، أما إذا ترتب عن ذلك الموت مع  4و 3حدوث الموت دون نية إحداثه )الفقرة 

 من نفس الفصل(. 4توفر القصد الجنائي، فإن الجاني يعاقب باإلعدام )الفقرة 
من القانون الجنائي الذي تشدد في العقاب في حال  463وفي نفس المعنى نجد الفصل 

لخطر أو الترك، حيث يعاقب الجاني بالعقوبات المشددة المقررة في موت طفل نتيجة تعريضه عمدا ل
 على حسب األحوال. 311إلى  312الفصول 

 ثانيا: الحماية الجنائية لألطفال من مظاهر الستغالل
مجموعة األفعال المحظورة جنائيا التي ترتكب في حق الطفل، والتي  4يقصد باستغالل األطفال

ومساس بكرامته، مما ينعكس سلبا على نموه الجسمي والنفسي والعقلي تنطوي على انتهاك لحقوقه 
وقد أولى والمشرع المغربي عناية خاصة بالطفل ولو كان حدثا جانحا،  .وكذا على عالقاته االجتماعية

وأحاطه بحماية خاصة تراعي وضعيته وطبيعة تكوينه الجسماني والنفسي والعقلي غير الناضجة التي 
 5أثر بسهولة.تجعله مهيأ للت

                                                           

 من القانون الجنائي. 312بظرف اقتران القتل العمد بجناية أخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل يتعلق األمر  -1 
 يتعلق هذا الظرف بارتباط القتل العمد بجناية أو جنحة )الفقرة الثالثة من نفس الفصل(. -2 
، وإن كان القانون الجنائي ينص عليها، بيد أن مشروع 3911تجدر اإلشارة إلى أن عقوبة اإلعدام لم تعد تنفذ بالمغرب منذ سنة  -3 

 نص جنائي فقط. 99نص إلى  39القانون الجنائي المغربي قلص عدد الجرائم المقرر فيها اإلعدام من 
أنظر لمزيد من االطالع بخصوص هذه الجريمة: استغالل األطفال في المنظومة الجنائية، مقاربة سوسيوقانونية، محمد بلحاج  -4 

وما بعدها؛ مكافحة استغالل األطفال في ضوء التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق االنسان، سناء بوعيني، ص  2الفحصي، ص 
 وما بعدها. 919وما بعدها؛ المنظومة الجنائية وانعكاساتها على النظام األسري، نورا خير..ص  2
 .221ني، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، ص شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي، الجزء الثا -5 
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ويعتبر االستغالل االقتصادي والجنسي لألطفال من أخطر مظاهر استغاللهم، حيث يجد هؤالء 
ضحايا في يد المستغلين نتيجة للظروف االجتماعية  –بحكم صغر سنهم وهشاشتهم  –أنفسهم 

 واالقتصادية المتردية لهؤالء.
 ستغاللهم جنسيا.ال نتطرق وسنتناول تباعا، استغالل األطفال إقتصاديا ثم

 استغالل األطفال إقتصاديا واجتماعيا -أ
يتخذ االستغالل االقتصادي واالجتماعي مظاهر متعددة تشكل أفعاال يحظرها القانون الجنائي 

 وكذا قوانين أخرى خاصة.
من بين مكافحة استغالل األطفال اقتصاديا واجتماعيا  في إطار القانون الجنائي:  -1

 نذكر بخاصة:أشكال هذا االستغالل 
  :تعرض القانون الجنائي لهذا النوع من االستغالل في  تجريم العمل القسري لألطفال

الذي عرفه بكونه " إجبار الطفل على ممارسة عمل ال يسمح به  461.2الفصل 
القانون، أو القيام بعمل مضر بصحته أو سالمته أو أخالقه أو تكوينه "، وقرر لهذا الفعل 

ألف درهم، ما لم  21إلى  2111نة إلى ثالث سنوات وغرامة من عقوبة حبسية من س
يكن الفعل جريمة أشد، كما عاقب بنفس العقوبة أي شخص توسط أو حرض على 

 ذلك.
  :نص القانون الجنائي المغربي على هذه الجريمة  تجريم استغالل األطفال في التسول

أشهر إلى سنة، كل التي عاقبت بالحبس من ثالثة  321من الفصل  3في الفقرة 
متسول، حتى ولو كان ذا عاهة أو معدوما، تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من 

 غير فروعه.
من القانون الجنائي بعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى سنتين، األب  331كما عاقب الفصل 

ته، إذا سلم، أو األم أو المقدم أو الكافل أو المشغل، وكل من له سلطة على طفل أو من يقوم برعاي
ولو بدون مقابل، طفال أو يتيما مكفوال أو طفل مهمل خاضع للكفالة، أو المتعلم الذي يقل سنه عن 

 سنة إلى متشرد أو أكثر أو متسول أو أكثر. 99
 :تحصينا لحرمة وكرامة الطفل في مواجهة كل األفعال التي  تجريم اإلتجار في األطفال

عاقب المشرع الجنائي المغربي من  1امتهان كرامته،تنطوي على المتاجرة فيه وتبضيعه و 
بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آالف  461-9خالل الفصل 

                                                           

حسب نتائج دراسة ميدانية قامت بها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل األطفال بالمغرب، فقد بلغ  -1 
 ألف طفل أجير. 61سنة،  92سنوات وأقل من  1عدد األطفال األجراء المتراوحة أعمارهم بين 
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سنة. ويقصد  99إلى مليوني درهم، كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل يقل عمره عن 
يتم ببيع األطفال حسب مضمون الفقرة الثانية من نفس الفصل " كل فعل أو تعامل 

مجموعة أو بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر 
 أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه ".

وتطبق هذه العقوبة على كل من حرض األبوين أو أحدهما أو الكافل أو الوصي أو المقدم على 
ساطة في بيع بيع طفل دون سن الثامنة عشرة أو سهل ذلك أو أعان عليه، وأيضا  في حق من قام بالو 

أو شراء طفل دون هذا السن أو سهل ذلك أو أعان عليه بأية وسيلة كانت، كما عاقب على محاولة 
 ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

 مكافحة استغالل األطفال اقتصاديا في نطاق بعض القوانين األخرى  -1
غل المغربية، وكذا القانون المتعلق بتحديد سنستجلي مظاهر هاته الحماية في كل من مدونة الش

 1شروط التشغيل المتعلقة بالعامالت والعمال المنزليين.

 مكافحة استغالل األطفال اقتصاديا في إطار مدونة الشغل 

على منع  -2113سبتمبر  99الصادرة بمقتضى ظهير  – حرصت مدونة الشغل المغربية
و لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة ت أأوال  قبولهم في المق أوتشغيل األطفال 

من نفس المدونة لمفتش الشغل الحق في  944من المدونة(، كما خولت المادة  943)المادة 
سنة على طبيب بمستشفى عمومي قصد التحقق من اللياقة  99عرض القاصرين الذين يقل سنهم عن 

التي ال تفوق طاقتهم وقدراتهم، بيد أن هذا المقتضى الصحية لهؤالء، والتي تؤهلهم لمباشرة األعمال 
 لم ينص على إلزامية الكشف الطبي، وإنما نص على إمكانية إجرائه فقط.

السالفة الذكر،   943وعلى مستوى الجزاء، فإنه في حالة مخالفة المشغل لمقتضيات المادة 
تضاعف الغرامة، ويحكم عليه ألف درهم، وفي حالة العود  31ألف إلى  22فإنه يعاقب بغرامة من 

من مدونة  929بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وثالثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين )المادة 
 الشغل(.

  مكافحة الستغالل القتصادي لألطفال في نطاق القانون المتعلق بتحديد
 تشغيل عامالت وعمال المنازل. شروط 

من خدم البيوت أو العمال المنزليين، عمل المشرع المغربي أمام الحيف الذي تعيشه فئة عريضة 
 91.92على تقنين هذه المهنة كضمان لحماية ولصيانة حقوق هذه الفئة، حيث حدد القانون رقم 

                                                           

 .2196أغسطس  91الصادر بمقتضى ظهير  91.92قانون رقم  -1 
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المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بهذه الفئة،  2196أغسطس  96الصادر بتاريخ 
د كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، كما حرص هذا مواد قانونية تنظم عالقة الشغل وتحد

القانون على محاربة ظاهرة تشغيل األطفال والقاصرين بالبيوت. وفي هذا الخصوص فقد حددت 
 99من هذا القانون الحد األدنى لتشغيل األشخاص بصفتهم عامالت أو عمال منزليين في  6المادة 

ية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز سنة، غير أنه يمكن خالل فترة انتقال
سنة بصفتهم عامالت أو عمال  99و 96التنفيذ، تشغيل األشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 

منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق عليه، قصد توقيع عقد 
سنة  99و 96ت والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين وتعرض العامال ،الشغل المتعلق بهم

 وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل.
ة، وفي حمل األمنويمنع تشغيل هؤالء ليال، كما يمنع تشغيلهم في األماكن المرتفعة غير 

األشغال التي تشكل األجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات واألدوات والمواد الخطرة، وفي كل 
 خطرا بينا على صحتهم أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي.

من هذا القانون قررت عقوبة الغرامة  23وفي حال مخالفة هذه الشروط والقواعد، فإن المادة 
ألف درهم، تطبق في حق كل شخص استخدم خالل الفترة االنتقالية  31ألف إلى  22من 

سنة،  96أعاله، عاملة أو عامال منزليا يقل عمره عن  6من المادة ( 2المنصوص عليها في الفقرة )
سنة بعد انصرام الفترة االنتقالية  99وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عامال منزليا يقل عمره عن 

، وتطبق نفس العقوبة في حق كل شخص استخدم عاملة أو عامال يتراوح عمره 6المقررة في المادة 
 ذن ولي أمره.سنة دون إ 99و 96بين 

 مكافحة الستغالل الجنسي لألطفال   -ب
يعتبر حق الطفل في صيانة عرضه وشرفه من بين أسمى الحقوق التي تحفظ كرامته واعتباره، 
ولذلك فقد حرص التشريع الجنائي المغربي على تعزيز حمايته في مواجهة كل األفعال التي تستغل 

ي بكل أشكاله. ونميز في هذا اإلطار بين الحماية هشاشته وضعفه وتجعله فريسة لالستغالل الجنس
الجنائية المقررة للطفل من االستغالل الجنسي في نطاق القانون الجنائي المغربي الحالي من جهة، 

 والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي المرتقب من جهة أخرى.
 مظاهر الستغالل الجنسي في ضوء القانون الجنائي   -1
رد القانون الجنائي المغربي الحالي بابا خاصا لالستغالل الجنسي لألطفال، وهذا على لم يف

المتعلق بتعزيز  24.13الرغم من التعديالت الهامة التي أدخلت عليه ال سيما بمقتضى قانون رقم 



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالتربوية واألسرية المركز الدولي لالستراتيجيات 

 3333 يوليو33-33تركيا: -اسطنبول  

 733 

، وإنما اكتفى بالعقاب على هذا النوع من االستغالل ضمن نصوص عامة 1حماية المرأة والطفل
 ة، نذكر من بينها بخاصة: ومتفرق

 :ها الجسدية آثار اعتبارا لخطورة وفضاعة هذه الجريمة و  جريمة اغتصاب األطفال
 496والنفسية على المرأة بصفة عامة، والطفلة بخاصة، فقد عاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 

الثانية من نفس  بعقوبة سجنية من خمس إلى عشر سنوات، إال أنه شدد هذه العقوبة  في الفقرة
متى كانت ضحية اإلغتصاب فتاة قاصر يقل سنها  –الفصل لتصبح السجن من عشر إلى عشرين سنة 

سنة، وتزداد العقوبة شدة وغلظة إذا كان الجاني من أصول الضحية أو ممن له سلطة عليها أو  99عن 
 وصيا عليها، حيث تصبح العقوبة السجنية من عشرين إلى ثالثين سنة.

 وهي ال تقل خطورة عن الجريمة السابقة لما تنطوي  هتك عرض القاصر: جريمة
عليه من إخالل بالحياء واألخالق ومساس بكرامة وشرف القاصر ذكرا كان أو أنثى. وقد ميز المشرع 

 الجنائي المغربي في نطاق هذه الجريمة بين حالتين:
ن وعاقب مرتكبها م سنة بدون عنف وبرضاه، 18هتك عرض قاصر دون  -

ة إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن له بسنتين إلى خمس سنوات، وتشدد هذه العقو 
 من القانون الجنائي(. 494سلطة عليها )الفصل 

، وقد اعتبر المشرع هذه الجريمة جناية هتك عرض قاصر مع استعمال العنف -
ون الجنائي(، من القان 492وعاقب عليها بالسجن المؤبد من عشر إلى عشرين سنة )الفصل 

لتصبح السجن من عشرين  –القاصر  -وتشدد العقوبة إذا كان الجاني من أصول الضحية 
 من القانون الجنائي(. 499إلى ثالثين سنة )الفصل 

 :ال يماري أحد في خطورة هذه الجريمة لما  تجريم تحريض األطفال على الفساد
ارسة البغاء والفساد، والذين يسهل استدراجهم تنطوي عليه من إغراء وتحريض لألطفال األبرياء على مم

من  411بشتى الطرق بالنظر إلى حداثة سنهم، ولذلك فقد عاقب المشرع المغربي من خالل الفصل 
، من خالل تحريضهم أو 99القانون الجنائي من تسول له نفسه المس بأعراض القاصرين دون سن 

تسليمهم أو حمايتهم لهذا الغرض، والعقوبة المقررة  تشجيعهم على البغاء أو الدعارة أو استدراجهم أو
 آالف إلى مليوني درهم. 91بالنسبة لهذه الجريمة هي الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة من 

 :تعرض القانون الجنائي المغربي لهذه  تجريم استغالل األطفال في مواد إباحية
 91ن سنة إلى خمس سنوات وغرامة من الذي عاقب بعقوبة حبسية م 213.2الجريمة في الفصل 

سنة في  99آالف إلى مليون درهم " كل من حرض أو شجع أو سهل استغالل أطفال تقل سنهم عن 

                                                           

 .2113نوفمبر  9424/99رمضان  96في  9-13-211صدر هذا القانون بمقتضى ظهير رقم  -1 
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مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة 
ل يتم ألغراض ذات طبيعة جنسية. وتطبق نفس أو المشاهدة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لألطفا

العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد 
 إباحية من هذا النوع.

 .وتضاعف العقوبة السابقة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه
 لقانون الجنائي في الموضوعمستجدات مشروع ا  -1

على تدارك بعض مواطن قصور المجموعة  91.96حرص مشروع القانون الجنائي المغربي رقم 
الجنائية الحالية والتي تحد من فعالية الحماية الجنائية للطفل بصفة عامة. وفي هذا الصدد تضمن 

 2119،1تور المملكة لسنة المشروع مستجدات تروم تعزيز حماية الطفل بصفة عامة انسجاما مع دس
واالتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد، وفي مقدمتها االتفاقية الدولية لحقوق 

 9191.2الطفل لسنة 
وهكذا، فقد خصص هذا المشروع فرعا مستقال )الفرع السابع( لالستغالل الجنسي وإفساد 

العقوبة المقررة لجريمة تحريض القاصرين الذي منه(، كما شدد  214.9إلى  411الشباب )الفصول 
سنة على الدعارة والبغاء أو التشجيع عليها أو تسهيلها مقارنة بالقانون الجنائي  99يقل سنهم عن 

من مشروع القانون  411الحالي، لتصبح العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات )الفصل 
 الجنائي(.

قانون الجنائي شدد العقوبة المقررة لجريمة التحرش من مشروع ال 213.9.2كما أن الفصل 
وهي الحبس من شهر واحد إلى  -من المشروع  213.9.9الجنسي المنصوص عليها في الفصل 

متى ارتكبت في حق قاصر دون الثامنة عشر  –ستة أشهر أو غرامة من ألفين إلى عشرين أالف درهم 
أو من له سلطة أو والية أو مكلفا برعايتها أو  من عمره، أو من طرف أحد أصول أو محارم الضحية 

كافال لها، والعقوبة المقررة في هذه الحالة هي الحبس من سنة واحدة إلى ثالث سنوات فضال عن 
 درهم. 21.111إلى  2111غرامة من 

                                                           

لدولة تعمل على على أن ا 32أولى الدستور المغربي اهتماما خاصا باألسرة عموما وبالطفل خاصة، وفي هذا الصدد نص في فصل  -1 
ية ضمان الحماية القانونية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، وكذا توفير الحماية القانون

 واالعتبار االجتماعي والمعنوي لجميع األطفال بكيفية متساوية..
نونبر  21المؤرخ في  44/22قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق بموجب -2 

 .9113، وقد صادق عليها المغرب في شهر يونيو 9111ستنبر  3، ودخلت حيز النفاذ في 9191
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وترسيخا لهذا الطابع المتشدد إزاء االعتداء الجنسي على األطفال القاصرين دون الثامنة عشر 
من الشروع مرتكبيها من االستفادة من أي عذر مخفض  214.9، فقد حرم الفصل من عمرهم

 للعقوبة.

 في التشريع المغربي  األسرةالمبحث الثاني: حدود الحماية الجنائية لمؤسسة 
 وسبل تعزيزها

على الرغم من جهود المشرع الجنائي المغربي في تثبيت دعائم اإلستقرار وضمان حماية أسرية 
من  األسريوالتماسك بين أفرادها، وتدخله الهادف إلى إحكام التنظيم  األسرةمصلحة  تراعي فيها

خالل نظام جنائي أسري يروم تحصين هذه المؤسسة وترسيخ قيم التعايش والتكافل والمودة بين 
يعكس ارتفاعا في مؤشر الجريمة  -لألسف الشديد  -مكوناتها؛ أزواجا وأصوال وفروعا، إال أن الواقع 

والممارسات الضارة باألطفال على نحو ما وقفنا من قبل، كما أن  األسرية؛ كاإلهمال والعنف سرياأل
ة المغربية تعتريها مواطن قصور وحتى فراغ تحد من فعالية الحماية الجنائية األسريالمنظومة الجنائية 

 . األسرةلمؤسسة 
"،  ثم نتطرق للسبل الكفيلة ولاألوسنرصد مظاهر محدودية المنظومة الجنائية لألسرة "المطلب 

 بتعزيز ودعم هذه الحماية  "المطلب الثاني".
 ةاألسري: مظاهر محدودية المنظومة الجنائية األولالمطلب      

ثمة مظاهر قصور وفراغ تعتري هاته المنظومة سواء على مستوى التجريم أو على مستوى  
 العقوبات المقررة.

 لى مستوى نصوص التجريمى: مظاهر القصور عاألولالفقرة 
 من نواح عديدة نذكر من أهمها: األسريتتبدى مواطن قصور ومحدودية منظومة التجريم 

  ةاألسري: تشتت النصوص والمقتضيات الزجرية أولا 
وتعد من أهم الصعوبات التي تعرقل وظيفة هذه النصوص وتطبيقها على النحو الصحيح. فهي 

القانون الجنائي الذي يتضمن  األولنين. وهكذا نجد في المقام مقتضيات مشتتة واردة في عدة قوا
ومكوناتها، وإلى جانبها نجد قوانين أخرى  األسرةنصوصا تضفي الحماية الجنائية على مؤسسة 

أو تلحق  األسرةتضمنت مقتضيات زجرية تعاقب أفعاال تنطوي على مساس بحقوق بعض مكونات 
التي تحيل على  األسرةالطفل القاصر والمرأة األجيرة، ومدونة بهم األذى، كمدونة الشغل التي تحمي 

 913.93مثال(، والقانون رقم  212)المادة  األسرةالقانون الجنائي بشأن بعض األفعال الماسة ب
المتعلق بحماية عامالت وعمال المنازل،  91.92المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 

 وغيرها من القوانين. 
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هذا التشتت يجعل مهمة الباحث والقاضي الذي يتولى تطبيق النصوص القانونية أمرا مستعصيا و 
وشاقا. وهذا يستدعي من المشرع الحرص على تجميع النصوص الزجرية الخاصة ذات الصلة بمؤسسة 

أو غالبيتها في مدونة قانونية واحدة متكاملة، مع الحرص على تصنيف الجرائم في إطار  األسرة
 يمات محكمة ومنسجمة.تقس

 ثانيا: غموض بعض المصطلحات الواردة في نصوص زجرية
ة؛ كمصطلح األسريمة مصطلحات ال تخلو لبسا وغموضا تضمنتها بعض المقتضيات الزجرية ث 

من القانون الجنائي الذي يمنح األم االستفادة من عذر مخفف  311الوليد مثال الوارد في الفصل 
يدها، دون أن يحدد ضابطا يسمح بالتفرقة بين مرحلة الوليد وغيرها من مراحل للعقوبة في حال قتل ول

بالغة اعتبار لدقة وخطورة النتائج المترتبة عن هذا  أهميةحياة الطفل، مع أن مثل هذا التحديد يكتسي 
التحديد، ذلك أن تقرير العذر المخفف في حال قتل األم لوليدها، أو تطبيق الظرف المشدد بالنسبة 
لقتل الطفل دون الخامسة عشرة من عمره، حيث تطبق عقوبة اإلعدام هنا طبقا لنص الفقرة األخيرة من 

 1من القانون الجنائي، يتوقف إلى حد كبير على تحديد هذه الفترة ووضع ضابط لها. 491الفصل 
أي ثمرة ثم إن النص نفسه لم يصرح ما إذا كان " الوليد " المعني هو ثمرة عالقة شرعية أم ال، 

خطيئة نتيجة عمل غير شرعي؟ وهذا على خالف تشريعات جنائية أخرى، كالتشريع الجنائي السوري 
معاقبة األم باالعتقال المؤقت في حال إقدامها، اتقاءا  231الذي أفصح عن ذلك، وقرر في مادته 

 للعار، على قتل وليدها الذي حملت به سفاحا.
 لمقررة لألصولثالثا: قصور في الحماية الجنائية ا

الحماية الجنائية المقررة لهذه الفئة تبقى محدودة مقارنة بالحماية المقررة مثال للطفل إن 
 والمرأة، حيث شدد المشرع العقوبة في حق األصل كلما كان ضحية االعتداء قاصرا " فرعا " أو امرأة.

 -ة العنف ضد النساء ثم إنه إذا كان مشروع القانون الجنائي وكذا القانون المتعلق بمحارب
من خالل تجريم  األسرةقد حصنا حقوق الزوجين في بيت  –السابق الوقوف عندهما في هذا البحث 

 913.93من قانون رقم  499.9امتناع الزوج عن إرجاع زوجته المطرودة إلى بيت الزوجية )الفصل 
ماية، والذين قد ينتهي بهم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء(، فإن األصول غير مشمولين بهذه الح

األمر ال قدر الله في دور العجزة، وفي تنكر تام لما قدماه وبذاله من تضحيات جسام تجاه ابنائهم. 
على الرغم من   2أكثر من ذلك، فإن األصول غير مشمولين باالستفادة من صندوق التكافل العائلي

 قانون الجنائي.من ال 491كونهم مشمولين بالحق في النفقة بمقتضى الفصل 
                                                           

 .922الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، نفس المرجع السابق، ص  -1 
، 2199فبراير  22روط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل االجتماعي الصادر بتاريخ المتعلق بتحديد ش 93.91قانون رقم  -2 

منه الفئات المستفيدة منه في األوالد المحكوم لهم  2، وقد حصرت المادة 2199مارس  92المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 
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 وفضال عما سبق ثمة مواطن قصور أخرى نجملها فيما يلي:
بما في  ضعف الحماية الجنائية للطفل ضحية الستغالل الجنسي عبر شبكة األنترنيت، -

، "ذلك االبتزاز والتحرش والتحريض على الدعارة عبر شبكات التواصل االجتماعي "الفايسبوك
شرع الجنائي في هذا النوع من الجرائم يظل محدودا للغاية مقارنة ، وغيرهما. فتدخل الم"التويتر"

بالتطور السريع المتالحق الذي تشهده الجريمة المعلوماتية بصفة عامة والتي يصعب إثباتها وكذا ضبط 
 مرتكبيها.
 ،إن تجربة خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف الموجودة على مستوى المحاكم -

ورها نتيجة غياب التخصص، وكذا بنيات االستقبال والتتبع وأدوات العمل، والتحفيز أبانت عن قص
 بالنسبة للقائمين عليها فضال عن صعوبة التنسيق بينهم..

 لعل أهمها: ةاألسريأوجه فراغ على مستوى المنظومة الجنائية ال عما سبق ثمة ضوف
 ألقارب.عدم تجريم التصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها بين ا 
  ة.األسريعدم تجريم أعمال السحر والشعوذة داخل األوساط 
  وبصورة عمدية إلى  األسرةإغفال تجريم نقل عدوى بمرض خطير أو معد من أحد أفراد

 الطرف اآلخر.
  إغفال تجريم التالعب والمتاجرة في النطف اآلدمية وكذا التلقيح أو اإلخصاب اإلصطناعي

الزوجية المشروعة، وما يتصل بها من ممارسات غير مشروعة،  الذي يتم خارج نطاق الرابطة
 كتأجير األرحام كما هو شائع في العديد من البلدان الغربية.  

 األسرةالفقرة الثانية: محدودية العقوبات المقررة لحماية مؤسسة    
 يمكن أن نرصد مظاهر محدودية هاته العقوبات من عدة نواح: نذكر من بينها بخاصة:

 ةاألسري:  هيمنة العقوبات الحبسية قصيرة المدة على القضايا الجنائية أولا      
التي تغلب عليها القيم والروابط العاطفية والروحية، تقتضي التعامل  األسرةإن خصوصية مؤسسة 

معها على النحو الذي يراعي ويستحضر هذه الخصوصية، دونما اعتماد مبالغ فيه على نظام العقوبات 
ينطوي  -السيما الحبسية قصيرة المدة-ة للحرية التقليدية، ذلك أن اللجوء إلى هذه العقوباتالسالب

 األسرةعلى سلبيات جمة، فهي من جهة تعد من أهم العوامل المؤدية إلى انحراف األبناء وإلى تفكك 
وتصدعها، كما أنها تساهم في اكتظاظ السجون، ثم إنها ال تكفي بحكم قصر مدتها إلصالح 

لمحكوم عليها واستفادتهم من البرامج التربوية والتأهيلية، كما تؤدي إلى احتكاك هؤالء بالوسط ا

                                                                                                                                                                      

ستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم، واألطفال المكفولين المحكوم بالنفقة سواء كانت العالقة الزوجية بين األبوين قائمة أو منحلة، وم
 لهم بالنفقة، والزوجة المعوزة المحكوم لها بالنفقة.
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السجني وبعتاه المجرمين، مع ما يتيحه ذلك من إمكانية اكتساب سلوكات انحرافية أكثر خطورة. وهو 
 .1مما يساهم  في ظاهرة العود لإلجرام وفي إفساد المنحرفين المبتدئين بدال من إصالحه

ة تفعيل بعض العقوبات األسريولذلك كان من األجدى بالنسبة للقضاء الجنائي في المادة 
الخاصة التي تبدو أكثر فاعلية في قضايا من هذا القبيل، كالحرمان من بعض الحقوق العائلية أو 

 .سقوط الوالية الشرعية، أو اإلجبار على اإلقامة بمكان معين وغيرها من العقوبات
 ة األسريضخم العقوبات في المادة ثانيا: ت

على نحو ما أوضحناه  –بالمغرب  األسريإن تعدد النصوص الزجرية التي تروم حماية النظام 
ة في هذا الخصوص، ويرجع ذلك باألساس إلى كثرة العقابيكان له انعكاس على المنظومة    -سابقا

حيث ترتب عن اتساع نطاق التجريم التعديالت واإلضافات والمستجدات التشريعية في هذا المجال، 
 . 2، حيث أصبحت العقوبات موزعة بين تشريعات وقوانين متعددةالعقابيتضخم على المستوى 

 ثالثا: عدم كفاية بعض العقوبات المقررة في تحقيق الردع
ثمة عقوبات مقررة في بعض القوانين ال تكفي بحكم هزالتها في تحقيق الردع المتوخى، نلمس 

عقوبة في حق  929الخصوص في إطار مدونة الشغل مثال التي وإن كانت تقرر في مادتها ذلك على 
سنة. فإن  92المشغل الذي يخالف عمدا السن المحددة لتشغيل القاصر، والتي يجب  أال تقل عن 

ألف درهم، وحتى في  31ألف و  22هاته العقوبة تبقى مالية في شكل غرامة فقط. تتراوح ما بين 
ود الرتكاب المخالفة من طرف المشغل فإن نفس المادة وإن خولت القاضي إمكانية الحكم حالة الع

عليه بعقوبة حبسية لمدة تتراوح ما بين ستة أيام وثالثة أشهر أو بغرامة توازي ضعف الغرامة المقررة في 
ين المستهترين السابقة، فإنها وكما يبدو عقوبة هزيلة على العموم غير كافية لردع المشغل 929المادة 

 بمقتضيات قانون الشغل المتعلقة بالنظام العام.
 األسرةالمطلب الثاني: سبل تفعيل الحماية الجنائية لمؤسسة            

، سيما في العقدين األخيرين، والتطورات التي األسرةإن التحوالت العميقة التي شهدتها مؤسسة 
ة، والتي لم تفلح اآلليات الزجرية األسريالنزاعات والجرائم  لحقت بنيتها وأدوارها، كان له تأثير في تنامي

اللجوء إلى  أهميةفي الحد منها، مما جعل التفكير ينصب حول  -القائمة على العقوبة –التقليدية 
آليات أخرى أكثر فعالية في هذا الخصوص، تقوم على تفعيل سياسة وقائية تدعم وتكمل السياسة 

 الجنائية في هذا الخصوص.
ة لم تفلح األسريفقد أبانت الممارسة العملية على أن هناك العديد من النزاعات الجنائية 

العقوبات الزجرية  في القضاء عليها أو الحد منها، والتي تتطلب بطبيعتها حلوال تعالج الجذور 
                                                           

 .41-49العقوبات الحبسية قصيرة المدة وتأزيم الوضع العقابي بالمغرب: الحاجة للبدائل؛ نور الدين العمراني،  ص  - 1
 .229ها على النظام األسري، نفس المرجع السابق، ص المنظومة الجنائية وانعكاسات - 2
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والعقليات، وتسعى إلى منع األسباب والظروف المنتجة للسلوكات السلبية الالمسؤولة في نطاق 
 ة، بل وتتطلب إقرار حلول حبية من قبيل اللجوء إلى العدالة التصالحية.األسريالعالقات  

ة )الفقرة األسريدور العدالة التصالحية كآلية للحد من النزاعات  أهميةوسنبرز في هذا المطلب 
 رياألسواالستقرار  األمنالدور الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم  أهميةى(، دون إغفال األول

 )الفقرة الثانية(.
 ةاألسريى: دور العدالة التصالحية كآلية للحد من النزاعات الجنائية األولالفقرة          

أمام القصور البين الذي أبانت عنه اآلليات الزجرية التقليدية في احتواء الظاهرة اإلجرامية بصفة 
دة للعدالة الجنائية بمفهومها التقليدي، عامة،  تزايد االهتمام بالعدالة الصالحية كآلية مكملة ومساع

والتي أثبت نجاعتها وفعاليتها في التخفيف من أزمة العدالة الجنائية، الناتجة عن تراكم القضايا أمام 
 المحاكم بسبب التأخير والبطء في تسوية النزاعات.

رأب الصدع ة تحديدا، فقد أثبتت العدالة التصالحية فعاليتها في األسريوفي نطاق القضايا  
من التفكك والتصدع وربط جسور الحوار بينهم، ودعم الجهود الرامية  األسرةوحماية العالقة بين أفراد 

 وضمان تماسكها. األسرةإلى حماية 
ة، لم يكتف المشرع بإدراجه فقط ضمن األسريالصلح في تسوية النزاعات  هميةهذا، واعتبارا أل

من  49لب المنظومة الجنائية، وتحديدا في نطاق المادة ، وإنما كرسه أيضا في ص1األسرةمدونة 
قانون المسطرة الجنائية التي خولت للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى الجنائية، وكلما تعلق 

درهم،  2111األمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا  أو أقل أو بغرامة ال يتجاوز حدها األقصى 
ألخير وتراضي اضمين الصلح بينهما في محضر، وفي حالة موافقة هذا أن يطلب من وكيل الملك  ت

الطرفين على الصلح، يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما وحضور دفاعهما، ما لم يتنازال أو يتنازل 
أحدهما عن ذلك، ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان، ويحيل وكيل الملك محضر الصلح 

دائية  للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين بغرفة المشورة على رئيس  المحكمة االبت
مسطرة  الصلح أنها توقف إقامة الدعوى العمومية،  آثاربمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن. ومن 

غير أنه يمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم 
 ت  التي صادق عليها رئيس المحكمة داخل األجل المحدد.تنفيذ االلتزاما

بيد أن تكريس آلية الصلح في صلب التشريع الجنائي المغربي يستدعي وبالضرورة تفعيله على 
 األسرةة، وذلك بغرض الحفاظ على مصلحة األسريأرض الواقع، سيما في إطار المنازعات والجرائم 

 بين مكوناتها.التي تقوم على خصوصية روابط القرابة 

                                                           
 من مدونة األسرة المغربية. 921الحظ المادة  - 1
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 األسريوالستقرار  األمنالفقرة الثانية: دور المجتمع المدني في دعم        
وحيوية الدور الذي بات يلعبه المجتمع المدني، من خالل جمعياته  أهميةال يجادل أحد في 

ف ومنظماته في الدفاع عن حقوق األفراد والجماعات، وانخراطه في برامج التنمية ومحاربة االنحرا
يعتبره شريكا أساسيا  2199واإلجرام، وهو ما بوأه مكانة متميزة جعلت دستور المملكة لسنة 

من  93للسلطات العمومية، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها )الفصل 
منه للمواطنات وللمواطنين الحق في تقديم ملتمسات  في مجال  94الدستور(، كما خول الفصل 

تشريع، وذلك ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، كما خولهم الحق في تقديم عرائض إلى ال
 من الدستور( 92السلطات العمومية )الفصل 

، السيما الجمعيات والهيئات األسريوفعالية أدوار المجتمع المدني في المجال  أهميةوتزاد 
هذا الدور من خالل التعديالت العديدة التي  . وقد تجسد2والطفل 1المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة

 األسرةطالت مجموعة من القوانين والتي تروم تعزيز ودعم حقوق هاته الفئة بخاصة، السيما مدونة 
وقانون الجنسية، ومدونة الشغل، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق 

 بحماية حقوق عامالت وعمال المنازل.
سيما في السنوات  –موما فقد أصبح المجتمع المدني بمختلف فعالياته وهيآته بالمغرب وع

وتحصينها من كل الشوائب والظواهر  األسرةيلعب أدورا رياديا في النهوض واالرتقاء بأوضاع  -األخيرة
 السلبية التي تهددها وتمس بحقوق وأمن وكرامة أفرادها.

أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى،  األسرةسسة ألخير على أن مؤ اويبقى التأكيد في 
في ظل التحديات والتحولت العميقة وغير المسبوقة التي طالت بنيتها وأدوارها، في أمس 

تساهم بفعالية وحيوية في إرساء دعائم استقرارها  ،الحاجة إلى آليات قانونية ومؤسساتية ومجتمعية
الذين يشكلون أعمدة رئيسية  أفرادها عزز حمايةوتحصن وت ،وتماسكها، وتحفظ كيانها وتوازنها

 لهاته المؤسسة األصلية.
 

 المراجع
 :المؤلفات

                                                           
 من بين هاته الجمعيات نذكر، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. - 1
ة بالطفولة بالمغرب وحماية وصيانة حقوقهم نذكر مثاال:" جمعية بيتي" هناك العديد من الجمعيات التي تنشط في القضايا المتعلق - 2

و"جمعية ما تقيش ولدي"، التي تهتم  بحماية الطفولة من مظاهر االستغالل السيما الجنسي، كما تساهم في التحسيس والتوعية 
 بمخاطر الجرائم التي تطال األطفال األبرياء.
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ى، دار النهضة األول، الطبعة أشرف رمضان عبد الحميد. د ؛جنائيا األسرةنحو بناء نظرية عامة لحماية   -
 .2116العربية، القاهرة، 

بعة الثانية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط، اليشيد. أحمد الخمل ؛القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني  -
 .9196الرباط، 

ى، شركة بابل للطباعة والنشر األول، الطبعة د. مبارك السعيد بن القائد ؛القانون الجنائي الخاص المغربي  -
 .2111والتوزيع، الرباط، 

ة سشركة سجلما ،الطبعة الرابعة ،د. نور الدين العمراني ؛الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي  -
 .2191للطبع والتوزيع، مكناس، المغرب، 

ية، مركز األمن، طبعة أولى، جامعة نايف العربية للعلوم د. محمد أمين البشري ؛في ظل العولمة األسريالعنف   -
 .2112الدراسات والبحوث، الرياض، 

منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية  المغربية، وزارة العدل بالمملكة ؛شرح قانون المسطرة الجنائية المغرب  -
 .2116، مطبعة فضالة، المحمدية، يناير 4والقضائية، الجزء الثاني، الطبعة 

ى، مكتبة األول، الطبعة محمد بلحاج الفحصي ؛استغالل األطفال في المنظومة الجنائية، مقاربة سوسيوقانونية  -
 .2192وبر دار السالم للنشر والتوزيع، الرباط، أكت

 الرسائل الجامعية:

الحليمي    ؛أثر القرابة في تشديد العقوبة ما بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجنائي المغربي، دراسة مقارنة -
 .2119-2111رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية  ،وسيم

، سناء بوعينبي ؛في ضوء التشريع المغربي والمواثيق الدولية لحقوق االنسانمكافحة استغالل األطفال  -
 .2196-2192رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بمكناس، السنة الجامعية 

 المقالت المنشورة:
 .2193، يونيو 41عدد ، مجلية المعيار، الابتسام البكاوي ؛األسريدور التكفل بالنساء في تطويق ظاهرة العنف  -
، مجلة العلوم القانونية عدد مزدوج أنس سعدون ؛قراءة أولية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب -

 ية الرباط.األمن، مطبعة 2و 4
، نور الدين العمراني ؛الحاجة للبدائل ،بالمغرب العقابيالعقوبات الحبسية قصيرة المدة وتأزيم الوضع  -
  .2196، مطبعة سجلماسة، 9بحاث في القانون واالقتصاد والتدبير، العدد مجلة األ
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ة منذ إنشائه األسريو  التربوية لالستراتيجيات الدولي المركز حرص

 والمجتمع اإلنساني بشكل متعمق األسرةعلى بحث ودراسة قضايا 
ا على 

ً
والوصل  المعرفي التكامل تحقيق إلى والسعي الواعي، التأملاعتماد
 والعلمية واالجتماعية واإلنسانية الشرعية الدراسات مجاالت  بين العلمي

 التربية لحاجيات ، واالستجابةاألسرة قضايا خدمة في وتوظيفها
 للتخصصات، عابرة وأبحاث لدراسات الباب يفتح بما وإشكاالتها؛

عقده لسلسلة  خالل من تحقيقه إلى سعى ما وهو متعددة المقاربات،
 المختلفة5  األسرةمن المؤتمرات حول قضايا 
 الواقع :األسري األمنبعنوان:  المؤتمر هذا وفي هذا اإلطار؛ جاء

 متعددة للتخصصات، عابرة أبحاث نحو" شعار والتحديات، تحت
 على يوليو 33 – 33 الفترة من في إسطنبول في والمنعقد "للمقاربات

 والدراسات األبحاث من العديد الل فعالياتهمدى يومين، ونوقشت من خ
متتالية، أثريت بالمداخالت  جلسات ست مدى على المتنوعة

العلمية الجادة والمتعمقة من السادة الحضور والعلماء  والمناقشات
 دولة5  33والخبراء والباحثين من 

 الشكر بخالص يتقدم أن للمركز يطيب جلسات المؤتمر نهاية وفي 
التدريس  هيئات وأعضاء الباحثين من الحاضرين لجميع رالتقدي وعظيم

 أجل من والتنقل السفر مشقة تحملوا الذين المختلفة بالجامعات
 .المؤتمر هذا إنجاح في المشاركة

 على للمؤتمر المنظمة للجنة التقدير وعظيم الشكر بخالص نتقدم كما
 وحفاوة لاالستقبا جيد من للوفود الحاضرة قدمت وما جهد من بذلته ما

 .الضيافة وكرم الترحيب
 التي الرصينة العلمية والمناقشات المعروضة البحثية األوراق خالل ومن

 يمكن التوصيات من مجموعة التوصل إلى تم المؤتمر جلسات شهدتها
  :يلي فيما إيجازها

إعادة صياغة منظومة القيم اإلسالمية بلغة معاصرة، ورؤية  -
 نا5 تبما ال يضر بأم المشترك اإلنسانيمنفتحة على 

في المجتمعات اإلسالمية من خالل  األسرةإعادة النظر في مدونة  -
رؤية تجديدية تنطلق من ثوابت الوحي األصيلة، بما يضمن توسيع 
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دائرة الفهم الشرعي األصيل المتحرر من العادات والتقاليد 
 5األسريالمعطلة لمقاصد الشريعة اإلسالمية في البناء 

وأهل االختصاص إلى محاضرات افتتاحية فى دعوة الخبراء  -
 لمؤتمر5 موضوعات االمؤتمرات القادمة تؤطر ل

الدعوة إلى تنفيذ دورات تأهيلية وتوعوية للمقبلين على الزواج  -
لتوعيتهم بالزواج من النواحي الشرعية واالجتماعية والقانونية 

 والصحية، وأن تكون أحد متطلبات توثيق عقد الزواج5 
ز والمؤسسات والوزارات المعنية إلى تنفيذ برامج دعوة المراك -

تدريبية حول أساليب التربية الوالدية والتعامل مع كافة المشكالت 
ة، وإكساب الوالدين مهارات التعامل مع األطفال، األسري

 والمشكالت السلوكية المختلفة5 
العمل على إنشاء مواقع لالستشارات الزواجية على شبكة االنترنت  -

 األسرةيها متخصصون من كافة التخصصات التى تهم يقوم عل
 5
ً
 وصحيا

ً
 وقانونيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وتربويا

ً
 نفسيا

العربية  األسرةسن القوانين والتشريعات التى تكفل حماية أمن  -
ة في دول العالم مظين المنعلى شبكة االنترنت، بما يتفق والقوان

 المختلفة5 
ة من خالل بياة اإليجسرياأل دعوة وسائل اإلعالم إلى عرض النماذج  -

األعمال الدرامية المختلفة، وإلزام المؤلفين والمخرجين باالبتعاد 
، سالميةعن العنف، والمشاهد التى تخرج على القيم والتقاليد اإل 

 وسن القوانين التى تضمن ذلك5 
 تنفيذ ورش عمل على هامش المؤتمرات القادمة5  -
ل الله بعنوان "مدونات التوصية بأن يكون مؤتمر العام القادم بحو  -

في العالم اإلسالمي: بين أصول االئتالف وفروع االختالف:  األسرة
 رؤية نقدية"5 

 
 من التي اآلليات تقديم على يعيننا أن وجل عز الله نسأل الختام وفي

 بالنفع والمجتمع األسرة يعود على بما التوصيات هذه تحقيق شأنها
 .وبركاته الله ورحمة يكمعل والسالم تعالى؛ الله بإذن العميم
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