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أثر وسائل التواصل االجتماعي على أمن األسرة وعالجه من منظور الًتبية اإلسالمية
أدنوذجا"
"األسرة السعودية
ً
د/على بن عوض علي الغامدي

كزارة التعليم -اؼبملكة العربية السعودية
مستخلص البحث  :ىدؼ حبث أثػر كاػل التواصػ اجتتمػل ع لػم أاػس ا اػرة ك متػو اػس

أمبوذتػ ػػل" إذل التعػ ػػرؼ لػ ػػم اػ ػػدل وث ػ ػ كاػ ػػل التواص ػ ػ
انظػ ػػور ال بيػ ػػة ا اػ ػػماية" ا اػ ػػرة السػ ػػعودية
ن

اجتتمػل ع لػػم أاػس ا اػػرة ك اؼبملكػػة العربيػة السػػعودية ،والتعػػرؼ لػم اػػل هبػػب اه ل ػو كفػػت هوتيتػػل
ال بيػػة ا اػػماية ؛للحػػد اػػس أ ػرار ااػػتمداـ اوااػػا التواص ػ اجتتمػػل ع لػػم أاػػس ا اػػرة ك اؼبملكػػة
العربية السعودية.
كااػػتمدـ ال حػػث اؼبػػنتا الوصػػ،ع التحليلػػع ،كابػػتم لػػم ثمثػػة ا ل ػػث ك لسبػػة يػػث ػػرض

اؼب حث ا كؿ لإلطلر العلـ ػبطة ال حث ،كهنػلكؿ اؼب حػث الثػل :وثػ كاػل التواصػ اجتتمػل ع لػم
أاس ا اػرة السػعودية ،كدار اؼب حػث الثللػث ػوؿ :اق ػل اغبػد اػس وثػ كاػل التواصػ اجتتمػل ع
لم أاس ا ارة.
كاػػد هوصػ إذل ػػدة أتػػل ا أبرزىػػل  :هػػرثر كاػػل التواصػ اجتتمػػل ع علسػػلب لػػم أاػػس الكثػ اػػس
ا اػػر السػػعودية ؛فقػػد أ ػػدث الت،ك ػػأل ا اػػرم كالتطػػرؼ كالعن ػ ل ػػدل بع ػ ا بنػػل ك مل ػ ل ػػم
إ علؼ ا ارة السعودية ثقلفيلن  ،كأ مايلن  ،كاتتمل يلن  ،كصحيلن  ،كأ،سيلن كااتصلداين ..
 لل بيػػة ا اػػماية دكر فعػػلؿ ك التحكػػيم كالتنظػػيم فػراد ا اػػرة ك ػ ئ اػػلوديل ل ،كهن ػ ة أفرادىػػللػػم القػػيم كاؼب ػػلدا ،كا﵀لفظػػة لػػم أانتػػل كااػػتقرارىل اػػس ػػمؿ انتجتػػل الوا ػػا ،كاه ل تػػل ه ػريا ؿبكػػم
يقع اس وث كال التواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك السعودية .
كك و أتل ا ال حث أكصع ال ل ث بضركرة اجات،لدة اس ال بيػة ا اػماية ك إفتػلـ أفػراد ا اػرة
دبم ػػلطر كا ػػل ئ التواصػ ػ اجتتم ػػل ع ،كأثرى ػػل ل ػػم أا ػػس ا ا ػػرة ،ك أف هك ػػوف ىنلل ػػأل بػ ػرااا إرب ػػلدية
اتتمل يػ ػػة هرهقػ ػػع ةف ػ ػراد ا اػ ػػرة ك دي،يػ ػػة اجاػ ػػت،لدة اػ ػػس الواػ ػػل التكنولوتي ػ ػػة اغبديثػ ػػة )دل أ أ ػ ػ
ككاػػل طو( كذلػػأل عجاػػت،لدة اػػس اعبواأػػب اجهبلبيػػة الػػن ه،يػػد ؾبتمعنػػل ،كذبنػػب دػ اػػل ىػػو ػػلر ع بنػػل
اس ايم كأ مؽ لم صبيا ا تتزة اؼبعنية عل،كر كالثقلفة ،هكثي اعبتود ل يػلف دي،يػة ا﵀لفظػة لػم أاػس
ا ارة السػعودية  ،ػركرة إصػدار ؾبلػة دكريػة اتمصصػة ػوؿ أاػس ا اػرة السػعودية هتنػلكؿ دػ بػ و ل
كهو ػػا ؽبػػل طػػورة السػ ك الطريػػت الػ م رظبػػو ؽبػػل اؼبغر ػػوف ؛ بػريطة أف يقػػوـ رصػػدارىل اتمصصػػوف
اس لمل ا امـ اؼبملصني كف نقل ؼبتطل ل ال بية ا اماية .
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الكلم ااات ادلحتا ي ااة )كا ػػل التواص ػ اجتتم ػػل ع  -أا ػػس ا ا ػػرة -ال بي ػػة ا ا ػػماية -ا ا ػػرة
السعودية(

مقدمة:
وبػرص ال ػػل ثوف كارادػػز الدرااػػل كاراسػػل الدكلػة ا انيػػة كال،كريػػة كاػبدايػػة  ،ك ػ اجاتصػػلدية
كالثقلفي ػػة كا ى ػػل – وبرص ػػوف ل ػػم دراا ػػة ب ػػركف ا ا ػػرة ؛ كذل ػػأل لمره ػػلط الوثي ػػت ب ػػني اس ػػتول اعبريب ػػة
كاجكب ػراؼ ال،كػػرم كا ماػػع كبػػني اسػػتول اجاػػتقرار دا ػ تػػدراف ال ي ػ  ،كاػػس أبػػرز القضػػلاي الػػن
يتتموف هبل وث ب كل التواص اجتتمل ع لم ا ارة السعودية .
فلقػػد أص ػ ا الكث ػ ا ػػس أف ػراد ا ا ػػرة السػػعودية ان ػػغلني عا ػػتمداـ ب ػ كل ا أ أ ػ كا لع ػػل
،كا لىدة ا فمـ الن هد و إذل العن ؛فبػل اأعكػاب علسػلب لػم القػيم الػن هغػرس بػدا لتم ،كأصػ حوا
البعني أالـ بلبػل الكم يػوهر ل،ػ ا طويلػة فبػل أدل إذل هغػ فكػرىم كاره ػلطتم ةاػرىم ،كىػو اػل مػ
لػم اهسػلع ال،جػػوة بيػنتم كبػني بع تػػم فبػل اأعكػػاب علسػلب لػم التمعػػل العربيػة ،كىػو اػػل أبػلر إليػػو
)(1
بع الدراال العلمية ددرااة اىن د الستلر )2014ـ(
كفبل ج بأل فيو أف اضل أكال طويلة أالـ ا تتزة ا لك كأية اغبديثة كاؼبتمثلة ك ا تتػزة اللو يػة
كا﵀مولػػة ككاػػل اجهصػػلؿ اجتتمػػل ع اغبديثػػة أص ػ ا اػػس ظبػػل ى ػ ا العصػػر ،ا ػ أف الكث ػ يس يقواػػوف
ايطر ى ه ا تتزة لم استمدايتل ،ك لم قػوؽبم بػ
عاتمداـ هلأل ا تتزة ب ك اتواص
ك لػ ػػم أكاػ ػػل م كأ ػ ػػلطتم د ػ ػ لأل (2).كىػ ػػو اػ ػػل أبػ ػػلر إليػ ػػو بع ػ ػ الدرااػ ػػل العلميػ ػػة ددرااػ ػػة بػ ػػعلع
)(3
)2006ـ (

اليوا
ككا ػػل التواصػ ػ اجتتم ػػل ع ه ػػد صبي ػػا ال ي ػػو دكف أم اا ػػت اف كيس ػػتمداتل صبي ػػا ال ،ػػل
كا م ػ ػػلر ،كى ػ ػػع أداة فتلد ػ ػػة إذا أا ػ ػػع اا ػ ػػتمدااتل ،كا ػ ػػد هك ػ ػػوف أداة ب ػ ػػديدة ا هبلبي ػ ػػة إذا أ سػ ػ ػػس
ااتمدااتل ،كمت هقنينتل فيمل ىبدـ ال ،ل اؼبتلبعة ؽبل .
لقػػد اره ط ػ ااػػتمداـ كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع بكث ػ اػػس اعبواأػػب اليوايػػة كاغبيلهيػػة لإلأسػػلف.
فأصػ ػ ا ىن ػػلؾ وثػ ػ ا لب ػػر جا ػػتمدااتل ل ػػم ال ،ػػرد ،فظت ػػر دثػ ػ ا ػػس ا ػ ػراض كا ر اجتتمل ي ػػة

) (1اىن د الستلر سس  ،ال عد اجتتمل ع للعوؼبة كوث ا ل لم ا ارة العرااية درااة ايداأية ،ص.492
) (2الدل الرم ،ضر زدراي ،ا كم اتتمل ية راىنة ،العوؼبة كإأتلج ا كم تديدة ،ص.196
) (3بعلع اليوا  ،التقنيل اغبديثة فوا د كأ رار درااة التأث ا السل ية لم صحة ال،رد .
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كالن،سػػية إزا ى ػ ا اجاػػتمداـ  ،كأص ػ ا ؽبػػل وث ػ ا لبػػر لػػم أاػػس ا اػػرة)(1كىػػو اػػل أبػػلر إليػػو بع ػ
الدراال العلمية ددرااة د ل دتلأة )2015ـ( ) ،(2كدرااة بو ىمؿ ). (3) (2016
كه،ػػلداي ؽبػ ه ا ر السػػل ية ،كاعرفػػة أثرىػػل لػػم أاػػس ا اػػرة دػػلف ى ػ ا ال حػػث " أثػػر كاػػل التواص ػ
اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية " .
مشكلة البحث:

لقػػد أصػ ا ااػػتمداـ اوااػػا التواصػ اجتتمػػل ع تػػزنا ج يتجػزأ اػػس يػػلة التمعػػل ب ػ أص ػ ا

ا فػراد يق لػػوف لػػم ااػػتمداـ هلػػأل اؼبوااػػا لدرتػػة اػػد هصػ إذل ا داػػلف ك بعػ ا يػػلف ،كج بػػأل أف
اتمل ك يلة ا ار ب كك يلة ال عو كا ام ةاػرىل اػل ل كإهبػلع ،كج
دكرا ن
هلأل اؼبوااا عه هلعب ن
ىب،ػػم لينػػل اػػدل التػػأث الػ م هقػػوـ بػػو اوااػػا التواصػ اجتتمػػل ع اثػ "ال،ػػياب بػػوؾ ،هػػوي  ،اأسػػتجراـ"
كا ىل اػس اؼبوااػا الػن ذبػ العديػد اػس أفػراد ا اػرة ك التمعػل اؼبمتل،ػة ،كانتػل ا اػرة ك اؼبملكػة
العربية السعودية ،كعلتلرل فتم يقعوف فريسة ك براثس كال التواصػ اجتتمػل ع فبػل يػرثر اػلنل لػم أاػس
ا اػػرة ،كىػػو اػػل أبػػلر إليػػو بع ػ الدرااػػل العلميػػة ددرااػػة اػػىن ػػد السػػتلر )2014ـ( ) (4كدرااػػة
د ػػل دتلأػػة )2015ـ( ) (5كب،ضػ مي يبكػػس ػػمج أثػػر كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع لػػم أاػػس ا اػػرة
اس مؿ هوتيتل ال بية ا اماية ،كىو ال ايقوـ ال ل ث بعر و ك ى ا ال حث.
أهداف البحث :يتدؼ ى ا ال حث إذل التعرؼ لم:
 كال التواص اجتتمل ع ا دثر وث نا لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية. ادل وث كال التواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية. ا ػػل هب ػػب اه ل ػػو كف ػػت هوتيت ػػل ال بي ػػة ا ا ػػماية للح ػػد ا ػػس أ ػ ػرار اا ػػتمداـ اواا ػػا التواصػ ػاجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية.
أذنيااة البحااث :هكمػػس أنبيػػة ى ػ ا ال حػػث ك :أنبيػػة اؼبو ػػوع ال ػ م هتنلكلػػو ،كبيػػلف دي،يػػة ػػمج أثػػر

كال التواص اجتتمػل ع لػم أاػس ا اػرة اػس ػمؿ هوتيتػل ال بيػة ا اػماية فبػل اػد يسػت
ا ار السعودية ااتمداـ ى ا العمج ،لظل لم أانتل .

لػم

) (1ضبود فتد الق علف  ،كراة بعنواف ادل هل ية التكنولوتيل ا لك كأية غبلتة اؼبراىقني اقداة إذل أدكة استجدا ال،كر ا اماع
التلاعة :ا مـ القيمع بني ال،كر كالتجربة ،الكوي ،كزارة ا كالؼ كال وف ا اماية .
) (2د ل دتلأة ،كال التواص اجتتمل ع كأثرىل لم ا ارة درااة فقتية ،راللة التست .
) (3أ م ـ بوىمؿ  ،وث ااتمداـ ب كة ا أ أ لم العمال ا ارية اعبزا رية  ،راللة التست  ،تلاعة العر ي الت سع ععبزا ر
2016،ـ .
) (4اىن د الستلر سس  ،ال عد اجتتمل ع للعوؼبة كوث ا ل لم ا ارة العرااية درااة ايداأية ،ص.492
) (5د ل دتلأة ،كال التواص اجتتمل ع كأثرىل لم ا ارة درااة فقتية ،راللة التست .
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 التوص ػػيل ال ػػن ا ػػيق تل ال ل ػػث  ،ا ػػد هس ػػلىم ك ك ػػا ػ ػ ؼب ػػكلة ا ر الس ػػل ية ؼبواا ػػاالتواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية اس انظور ال بية ا اماية.
تساؤالت البحث :

وبلكؿ ال حث اغبلرل ا تلبة س التسللج التللية :
 ال وث كال التواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية؟ اػػل اؼبق ػػل الػػن هسػػل د لػػم اغبػػد اػػس وثػ كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع لػػم أاػػس ا اػػرة كاؼبملكة العربية السعودية اس انظور ال بية ا اماية ؟
أذنية البحث:
هكمس أنبية ال حث اغبلرل فيمل يلع:
 أأو يلقع الضو لم أثر او وع اس اؼبو و ل العصرية كينلؿ اىتمػلـ اؼبسػ ولني )اوااػا التواصػاجتتمل ع ك التمعل كوث ىل لم أاس ا ارة(
أأو وبلكؿ الواوؼ لػم التػأث ا السػل ية جاػتمداـ كاػل التواصػ اجتتمػل ع لػم أاػس ا اػرةك اؼبملكة العربيػة السػعودية  ،كالتعػرؼ ليتػل للػتمكس اػس اغبػد اػس ا ر السػل ية اػبلصػة هبػل اػس انظػور
ال بية ا اماية .
مانج الدراساة :ااػتمدـ ال ل ػث ك ىػ ه الدرااػة اؼبػنتا الوصػ،ع التحليلػع ؛ الػ م كصػ،و
العسلؼ :ةأو يعىن بوص الظلىرة كربليلتل ،كالتع نتػل هع ػ نا دميػلن أك دي،ينػل( ،)1كيبكػس اػس ملػو
كص كصبا ال يلان اؼبتعلقة ةىداؼ الدرااػة كربليلتػل للوصػوؿ إذل بعػ اجاػتنتلتل الػن يبكػس اػس
مؽبػل هقػد اق ػل لعػمج التػأث ا السػل ية جاػتمداـ كاػل التواصػ اجتتمػل ع أاػس ا اػرة ك
اؼبملكة العربية السعودية اس انظور ال بية ا اماية.
مصطلحات الدراسة:
مواقع التواصل االجتماعي:

يعػػرؼ ال ل ػػث اوااػػا التواصػ اجتتمػػل ع هعري ن،ػػل إترا ينػػل ة ػػل " انظواػػة اػػس ال ػ كل ا لك كأيٌػػة
الػػن هسػػما للم ػ ؾ فيتػػل اػػس أفػراد أاػػرة ك اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية رأ ػػل اواػػا ػػلص بػػو ،ك اػػس
ربطػػو ػػس طريػػت أظػػلـ اتتمػػل ع إلكػ ك اػػا أ ضػػل ب ػريس لػػديتم اجىتملاػػل كاؽبػوااي أ،سػػتل فبػػل اػػد
يػ ػػرثر علس ػ ػػلب ل ػ ػػم أا ػ ػػس ا ا ػ ػػرة ك اؼبملك ػ ػػة العربيػ ػػة الس ػ ػػعودية ،كيبك ػ ػػس متت ػ ػػل ا ػ ػػس انظ ػ ػػور ال بي ػ ػػة
ا اماية".
الدراسات السابقة:
) (1صلحل بس ضبد العسلؼ ،السلة ال حث ك العلوـ السلودية اؼبد
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أتريػ العديػػد اػػس الدرااػػل ػػوؿ او ػػوع اأت ػػلر كاػػل التواصػ اجتتمػػل ع كاػػدل وثػ ه لػػم
التمع ػػل  .كفيم ػػل يل ػػع بع ػ ػ الدراا ػػل اؼبتعلق ػػة دبو ػػوع ال ح ػػث كالنت ػػل ا ال ػػن هوص ػػل إليت ػػل هل ػػأل
الدراال :
 -1دراسة مٌت عبد الستار (2014م)

)(1

درااػة بعنػواف :ال عػد اجتتمػل ع للعوؼبػة كوث ا ػل لػم

ا ارة العرااية درااػة ايداأيػة  ،كهكوأػ الدرااػة اػس ثمثػة فصػوؿ كدػ فصػ اػس ا حثػني؛ ف،ػع ال،صػ
ا كؿ ردػػز ال ل ث ػػة فيػػو ل ػػم ا طػػلر اؼبنتج ػػع لل ح ػػث ك ا ح ػػث ،كربدي ػػد اؼب ،ػػلىيم ك ا ح ػػث ب ػػر،
كال،صػ ػ الث ػػل هنلكلػ ػ ال ل ث ػػة في ػػو ال ع ػػد اجتتم ػػل ع للعوؼب ػػة كأثرى ػػل ك العما ػػل اجتتمل ي ػػة ا اػ ػرية
ك))ا ا ػػرة العرااي ػػة((اس ػػمؿ ا حث ػػني ،اؼب ح ػػث ا كؿ)العوؼب ػػة كا ا ػػرة(،كاؼب حث الث ػػل هن ػػلكؿ ال ع ػػد
اجتتمػػل ع للعوؼبػػة كهغػ مبػػئ الثقلفػػة ا ا ػرية اػػس ػػمؿ التقنيػػل اغبديثػػة ككاػػل اجهصػػلؿ )دللتل،ػػلز،
ا أ أ  ،اؽبله ا﵀موؿ ( كوث ىل ك العمال ا ارية ،كال،ص الثللث الدرااة اؼبيداأية.
كهوصل إذل أف دثرة ااتمداـ اؽبله ا﵀موؿ اس ا ػ ا بنػل ك ا اػرة يػردم إذل هقلػي فػرص
ه،ل لتم ك دا ؿبيئ ا ارم ،كاد تل أس ة د اػس ا انث كالػ دور اتسػلكية ك ا تلبػة بػنعم أف
أبنػل ىم دا مػػل ان ػغلوف ك ااػػتمداـ اؽبػله ا﵀مػػوؿ كك هنزيػ دػ اػػل ىػو تديػػد اػس الػاااا كالراػػل
ك ػ ااػػتمداـ ا أ أػ لػػم اؽبػػله ا﵀مػػوؿ ىػ ا اربػػر اػػلم لعػػدـ ه،ػػل لتم اػػا بي ػػتتم اجتتمل يػػة
ا اػ ػرية ي ػػث إف ا ع كا ات ػػل قب ػػدىم ي ػػكوف ا ػػس ػػدـ تل ػػوس أبن ػػل تم اعت ػػم كاأع ػػداـ هواص ػػلتم
ا ارم كالعل لع ك ضور اؼبنلا ل .
 -2دراسااة دعاااك اتا اة (2015م) ( )2كىػػع درااػػة بعن ػواف :كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع كأثرىػػل

لم ا ارة درااة فقتية ،كاد ابتمل لم اقداة كثمثة فصوؿ :هنلكلػ الضػوابئ ال ػر ية جاػتمداـ
كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع ،كاؼبسػػل ال،قتيػػة اؼبتعلقػػة هبػػل ،كاػػد هوصػػل إذل أف إف ػػل ا ا ػرار الزكتيػػة
ا كال ئ التواص اجتتمل ع ؿبرـ ،كيستم ك ه،كأل ا ار .

 -3دراسة الربجي (2016م) ( : )3ىدف الدرااة إذل التعرؼ لم ادل وث بػ كل التواصػ

اجتتمػػل ع ػػا ا أ أ ػ لػػم العماػػل ا ا ػرية بػػني أف ػراد ا اػػرة اؼبص ػرية  ،كالتعػػرؼ لػػم أىػػم ا ر
الن،سية كاجتتمل ية اؼبره طة عاتمداـ بػ كل التواصػ اجتتمػل ع لػدل اؼبسػتمداني اػس أفػراد ا اػرة
اؼبصرية  ،كأىم دكافا ااتمداـ ى ه ال كل لدل ا طراؼ اؼبمتل،ة ك ا ارة اؼبصرية الوا دة.

) (1اىن دالستلر سس  ،ال عد اجتتمل ع للعوؼبة كوث ا ل لم ا ارة العرااية درااة ايداأية .
) (2د ل دتلأة ،كال التواص كأثرىل لم ا ارة درااة فقتية  ،راللة التست .
) (3ى لـ الاتع  ،وث ب كل التواص اجتتمل ع ا ا أ أ لم العمال ا ارية بني أفراد ا ارة اؼبصرية 2016 ،ـ.
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كاػد أدػػد النتػػل ا أف أىػػم أاػ ل إدراؾ اؼب حػوثني اػػس ا ع أف ااػػتمداـ أكجدىػػم ؼبوااػػا بػ كل
التواص ػ اجتتمػػل ع اػػد أدل إذل هغي ػ ك هعػػدي اػػلوؾ أكجدىػػم لها ػوأ بس ػ ب " تعلتػػم ك زلػػة ػػس
ا﵀يئ ا ارم " يث تل بنس ة . %60
دمػػل أدػػد الدرااػػة ػػدـ إدراؾ اؼب حػػوثني اػػس ا ع أف ااػػتمداـ أكجدىػػم ل ػ ع اوااػػا ب ػ كل
التواص اجتتمل ع اد يرثر لم مال م اجتتمل ية ع ارة  ،يث تل بنس ة . %62.9

 -4دراسااة ادلطااَتي (2017م) ( : )1ىػػدف الدرااػػة إذل التعػػرؼ لػػم اذبلىػػل ا اػػرة السػػعودية

كبػػو كاليػػة ا بنػػل اػػس ال،كػػر التك ،ػ م  ،كااػػتمدا اؼبػػنتا الوصػػ،ع التحليلػػع  ،كهوصػػل إذل النتػػل ا
التلليػػة :أف اػػس أىػػم ا ا ػ ل اؼبرديػػة إذل ال،كػػر التك ،ػ م لػػدل ا بنػػل ايػػل رب ػ ير ا بنػػل اػػس أ طػػلر
الت عية ال،كرية السل ية  ،كالتقص ك ارس ب الوطس ك أ،وس ا بنل  ،كابتعلد ا اػرة ػس طريػت أاػور
الػػديس  ،كايػػل ال ػوازع الػػديا ل ػػدل أف ػراد ا اػػرة  ،كايػػل اا ػػتمداـ أا ػػلو النص ػػا كا رب ػػلد دا ػ
ا ارة  ،كايل الرالبة ا ارية  ،كايل الوالديس س ال ي ل ،ا طويلة .
أيض ػػل اا ػػتمداـ بػ ػ كة ا أ أػ ػ ك
كهوص ػػل إذل أف ا ػػس ا اػ ػ ل اؼبردي ػػة إذل ا فك ػػلر التك ،ي ػػة ن
هستي أ ر ال،كر التك ،م  ،كارا ة الكتب الن ربوم لم أفكلر هك ،ية  ،كايل الرالبة ا ارية ػس
ااػػتمداـ ا تتػػزة اغبديثػػة  ،كرب ػري اعبتػػل اػبلرتيػػة ػػس طريػػت ا ػػمـ اعبديػػد  ،كا ػرا ة اؼبن ػػورا
الورايػػة ؾبتولػػة اؼبصػػدر  ،كوثػػر بع ػ اؼب ػػليو عل،كػػر التك ،ػ م  ،كهػػوطني ال،كػػر العػػدكا  ،كااػػتق لؿ
الراػػل الكتلبيػػة كالصػػوهية كأفػػمـ ال،يػػديو ػػا اعب ػواؿ كال ػواهاب ب الػػن ربت ػػوم لػػم أفك ػػلر هك ،يػػة ،
كاجاػػتملع إذل ارتعيػػة دينيػػة بػػلذة ك ال،تػػول  ،ي ػػعر ا ع علقلػػت لػػم أبنػػل تم نػػد هصػػ،حتم ب ػ كة
ا أ أ ػ  ،كد ػ لأل اػب ػػية اػػس كاػػوع ا بنػػل ك ا فكػػلر التك ،يػػة  ،كينتػػل ا ع اغبػػزف نػػدال يكػػوف
لػػدل ا بنػػل بع ػ ا فكػػلر التك ،يػػة  ،كاػػل هبعلتػػم ك الػػت اسػػتمر ػػية الواػػوع ك اصػػلدر ا فكػػلر
التك ،ية .
التعقيب الدراسات السابقة:

عاػتقرا الدرااػل السػلبقة يتضػا أف الدرااػة اغبلليػة هت،ػت اعتػل ك اػنتا الدرااػة )اؼبػنتا الوصػ،ع
التحليلػػع( ،كاػػد ااػػت،لد الدرااػػة اغبلليػػة انتػػل ك هكػػويس ل،يػػة تيػػدة ػػوؿ ا ػػكلة ال حػػث ،كااػػت،لد
أيض ػ ػ ػػل ك ربدي ػ ػ ػػد أى ػ ػ ػػداؼ الدراا ػ ػ ػػة ،كاا ػ ػ ػػتممص أى ػ ػ ػػم اؼب ،ػ ػ ػػلىيم
ال ل ػ ػ ػػث ا ػ ػ ػػس الدراا ػ ػ ػػل الس ػ ػ ػػلبقة ن
كاؼبصػػطلحل  ،كلع ػ اػػل يبيػػز الدرااػػة اغبلليػػة أ ػل رب ػلكؿ الواػػوؼ لػػم أثػػر كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع
لم أاس ا ارة السعودية ،كىو ال دل هتنلكلو أم درااة اس الدراال السلبقة .
) (1اؼبط م  ،فيص  :اذبلىل ا ارة السعودية كبو كالية ا بنل اس ال،كر التك ،م 2017 ،ـ .
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ادلبحث الثاين
أتثَت وسائل التواصل االجتماعي على أمن األسرة السعودية
هعتا ا ارة الو ػدة اجتتمل يػة ا الاػية الػن بػدك ل ج هقػوـ للمجتمػا ال مػة  ،فل اػرة إذل تلأػب
ػل سبػده دا مػلن عؼبزيػد اػس ا ضػل الػ يس

دو ل بػررة ايػلـ التمػا فتػع أيضػلن اػس وااػ ااػتمراره ؛
ي كلوف اصدر اوهو أك العكاب .
كاػػس أىػػم كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع الػػن ؽبػػل وثػ كا ػػا ا أ أػ كال،ضػػل يل كاؽبواهػ ا﵀مولػػة ؛
ف ى ػ ػ ه ا أ ػ ػواع أص ػ ػ ح هق ػ ػػوـ بػ ػػدكر يتس ػ ػػلكل ا ػ ػػا دكر ا أسػ ػػلف  ،في ػ ػػتم اج تم ػ ػػلد ليت ػ ػػل دمص ػ ػػدر
للمعلواػػل ب ػ التسػػليم دبصػػداايتتل ،ككاػػل اجهصػػلؿ اغبديثػػة ؽبػػل وث ػ كا ػػا لػػم العماػػل ا ا ػرية،
كأصػ ػ ا اىتم ػػلـ دثػ ػ ا ػػس أفػ ػراد ا ا ػػرة الس ػػعودية اتعلق ػػل ع أ أػ ػ كال ،ػػياب ب ػػوؾ أدث ػػر ا ػػس اىتم ػػلاتم
علعماػػل ا أسػػلأية الوااعيػػة ،كأص ػ ا اعظػػم كا ػ أف ػراد ا اػػرة السػػعودية يقضػػوأو ك جػػرة اغلقػػة اػػا
كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع ،كهتكػػوف بيػػنتم صػػداال اػػد هكػػوف ا ػ ام مػػة خبػػمؼ اجاػػتمداـ السػػي
لإلأ أػ اػػس اعبلأػػب ا ماػػع  ،كاػػا اػػركر الواػ يػػتم ادتسػػل اعلواػػل بعيػػدة دػ ال عػػد ػػس لداهنػػل
كهقلليػػدان كأفكػػلران دبػػل ي ػػرثر لػػم الػػركابئ ا ا ػرية ،كوبػػدث ص ػرا ل بػػني ا ا ػػرة كبػػني ال،ك ػػر ال ػ م يت عػػو
ا ط،ػػلؿ كال ػ ل ػ ا زكاج ،كهتسػػا ال،جػػوة بيػػنتم كهت ل ػػد ا فكػػلر كهتصػلرع ا تيػػلؿ كيتػػأثر ك ػػو
ذلأل أاس ا ارة السعودية.
كيتنلكؿ ال ل ث ك ى ا اؼب حث وثػ كاػل التواصػ اجتتمػل ع لػم أاػس ا اػرة ك اؼبملكػة العربيػة
السعودية لم النحو التلرل :
لق ػػد د ػػلف لوا ػػل اجهص ػػلؿ التواص ػ ػ اجتتم ػػل ع وث ػ ػ ه د ػ ػ ه ل ػػم أا ػػس ا ا ػػرة ك اؼبملك ػػة العربي ػػة
السعودية  ،كاس ى ه التٌأث ا ال يلع :
*تغَت دنط العالقات االجتماعية والتواصل األسري بُت األزواج  :د لأل ااتتداؼ اؼبػرأة كاػل هواتػو

ا ػػس رب ػػداي العوؼب ػػة ،كأفكلرى ػػل ال ػػن هرا ػػع إذل ؿب ػػو صوص ػػيتتل ا ماي ػػة كالثقلفي ػػة كالتلرىبي ػػة ،كإ ػػمؿ
الوديل ج هت،ت كايمنل اس مؿ ااتنسلخ الرلل الغربية بك ال فيتل اس اكبطلط لقع كأ ماع .
*اخنحاض معدالت التحاعل األسري :إف استمداع كاػل التواصػ اجتتمػل ع اػد اػجلوا الب،ل نػل

ك اع ػػدج الت،ل ػ ػ ا ا ػػرم  ،كال ػػدا رة اجتتمل ي ػػة ا﵀يط ػػة ا ػػا ما ػػة ا لب ػػرة ك اع ػػدؿ الواػ ػ الػ ػ م
يقض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوأو عا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمداـ ا أ أ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  .ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا مت اض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل د ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ ،ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي اؼبث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلؿ ،ك
ااػػتمداـ ا أ أ ػ  ،فػػاف النتيجػػة اغبتميػػة ل ػ لأل ىػػو هقل ػ الػػدا رة اجتتمل يػػة لل،ػػرد كا صػػلبة علو ػػدة
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كالتعلا ػػة ،كال ق ػػل دكف أص ػػدال ( ، )1ف ػػل فراط ك اا ػػتمداـ ىػ ػ ه التقني ػػة ا ػػوؼ ي ػػنعكاب ل ػػم السػ ػلوؾ
ا أسل ك مالهو اجتتمل ية  ،كال م يرثر ب ك د

لم ا ارة الن ينتمع إليتل ال،رد كأانتل .

*التحكااا األسااري  :إف ايػػلـ ا اػػرة السػػعودية بػػدكرىل ك هوثيػػت الػػركابئ ك التمػػا السػػعودم يسػػتلزـ

أكجن أف يتحقػػت الػ ابئ الػػدا لع بػػني أفػراد ا اػػرة الوا ػػدة ) بػػني الػزكج كزكتػػو  ،بػػني ا ع كا بنػػل  ،بػػني
ا وة كا وا (  ،كج بأل أف ى ا يتحقت إذا ال طي ت اؼبيثلؽ ا اماع لهارة ،كال م يقػوـ لع
قػوؽ ككات ل ات لدلة بني أفراد ا ارة .

إف اس الضركرم أف يكوف الكيلف الدا لع لهارة اتملا نكل ،كذلأل اريس :
-1أف فلاد ال ع ج يعطيو  ،إذ اػس اؼبسػتحي بداىػة أف هكػوف ا اػرة ا،ككػة اػس دا لتػل ييرذبػم
انتل أف هقوـ بدكرىل ك هوثيت ركابطتل بغ ىل .
-2أف ا اػػرة الوا ػػدة دبػػركر ا ايـ هتج ػزأ كهص ػ ا أا ػران  ،فػػاذا دػػلف ال ػ ابئ اوتػػودان اػػس ا اػػلس بػػني
أفرادىل  ،فاأو ايستصحب انتم اتمل دثركا كاتمل ه ل دكا .
ك راػػم د ػ إهبلبيػػل ا أ أ ػ إج أأػػو أص ػ ا ا ف ػراط فيػػو ا ػ لن ك الت،كػػأل ا اػػرم ،ك ػػدـ

ال ابئ بني أفراد ا ارة الوا دة ،يػث أصػ ا اػس الظػواىر الػن يػرل ا أسػلف العػلدم اأعكلاػل ل اػا دػ
اس يتعلا اا ى ه ال را ا.
ى ػ ه الواػػل كالتط يقػػل ربم ػ أ ػ ر اػبمفػػل ؼبػػس يسػػما ؽبػػل عجاػػتحواذ لػػم يلهػػو ،اػػس
ػويم
تتػػة دو ػػل ه ػػغ ال ػػم ػػس ب ػريأل يلهػػو ،كجاػػيمل ينمػػل يػػداس ليتػػل كيقضػػع فيتػػل كاتنػػل طػ ن
ينػػلفاب الوا ػ ال ػ م ين غػػع أف يقضػػيو الزكتػػلف اػػا بعضػػتمل ،اضػػي ن،ل أأػػو اػػد هبػػد أ ػػد الػػزكتني ك هلػػأل
ػرع اػػس إاضػػل الوا ػ اػػا الطػػرؼ ا ػػر بس ػ ب كتػػود بعػ اؼب ػػكم ك التحػػلكر كه ػػلدؿ
الواػػل اتػ ن
بدج اس السعع للتقلر كإزالة أا ل اػبمؼ.
الرأم ،فبل يواا اؽبوة بينتمل ن
كاػػلنب اوااػػا التواصػ ك ظتػػور اػػلوديل كاصػػطلحل دلأػ ه ػػدك اري ػػة لػػم ؾبتمعلهنػػل العربيػػة
كا اػػماية ،كأص ػ ا اػػس السػػت لػػم الرتػػلؿ كالنسػػل التحػػدث إذل بعضػػتم ال ػ ع بػػم ػواتز أك
كال ئ.

*تروج األفكار اذلدامة ادلطالبة حبقوق ادلرأة!!
هركج كال التواص اجتتمل ع ا فكلر اؽبدااػة اؼبطلل ػة حبقػوؽ اؼبػرأة ،فتػل ىػم ػا كاػل التواصػ
اجتتمػل ع الػ يس تعلػوا اػس أأ،سػتم أكصػػيل لػم اؼبػرأة  ،كرفعػوا بػعلر الػدفلع ػػس قواتػل كربريرىػل اػػس
الع وديػػة  ،ظتػػركا أاػػلـ النػػلس ك بػػك اعػػلكؿ لتػػدا التمػػا ،كإفسػػلد اػبليػػة ا كرل ك ال نػػل اجتتمػػل ع
(1) Altkenhead, Decca (1998) Sad, Lonely? Long off and get out! New Statesman. 4
Sept. p. 13.
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كىػػع ا اػػرة  ،ك ملػوا لػػع إاػػقلط الع،ػػة كاغبيػػل كالكرااػػة ػػس اؼبػرأة  ،كربويلتػػل إرل دػػل س انحػ ي ػػلع ك
اوؽ الرايت ا بي  ،لم النمئ السل د ك التمعل الغربية كدلف اعبناب ىو ال غ ال ػلا ك قػوؽبم
كانلا ػػل م ،كرأينػػل دكؿ ربيػػة يسػػلككف بػػني ا ػ اث الرتػ كاؼب ػرأة كيركتػػوف ل ػ لأل ػػا كاػػل التواص ػ
اجتتمل ع
*أتثَت وسائل التواصل االجتماعي على أطحال األسرة ُب ادلملكة العربية السعودية

هعد كال التواص اجتتمل ع كايلة اهصلؿ الية ك ا نبيػة بعصػران اغبل ػر ،فقػد أصػ ح تػز ان
ج يتجزأ اس يلهنل اليواية .دمل أف ااتمدااتل أص ا ا اقتصر لم ف ة مرية بعينتل ،بػ يسػتمداتل
الصػػغ كالك ػ لػػم ػػد اػوا  ،ككاػػيلة لتسػػتي اؼبعػػلام ال نكيػػة كاغبكوايػػة ،كأظػران ف ا أ أػ ىػػو
تز أالاع اس يلهنل اجتتمل ية ك يلة العل لة ةارىل ،فل ط،ػلؿ ين ػركف ك بي ػة ا أ أػ ا﵀يطػة هبػم
ك د اكلف ،كي غ ااتمدااتل تز اند ان اس يػل م كأأ ػطتتم اؼبعتػلدة ،لصػة اػا هػوافر ال ػ كة ك
ا تتػػزة ا لك كأيػػة الصػػغ ة ا﵀مولػػة اعتػػم ك د ػ ا يػػلف .كيبتلػػأل تي ػ اليػػوـ اػػس ا ط،ػػلؿ اتػػلرا
اتقداػػة ك ااػػتمداـ ا أ أ ػ بدرتػػة ه،ػػوؽ ا ع كا اتػػل ك اعظػػم ا يػػلف ،اػػل اػػد يث ػ اؼبمػػلكؼ
وؿ ااتمداـ ى ه التقنية اس ا ا ط،لؿ.
كأيتريػ العديػػد اػػس الدرااػػل لتحديػػد اػػدل فل ػػدة كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع لهط،ػػلؿ ،كاػػدل
الضػػرر اؼب هػػب لػػم ااػػتمدااتل ،كلكػػس دل هتوص ػ ى ػ ه الدرااػػل لنتيجػػة لظبػػة مػػل إذا دلأ ػ فل ػػدة
ا أ أ ه،وؽ ررىل أـ العكػاب ،كىنػلؾ دثػ اػس ال،وا ػد ا هبلبيػة كالتعليميػة كاجتتمل يػة لهط،ػلؿ ،إج
أأػػو اػػا ا ا ػ ىنػػلؾ ـبػػلطر دث ػ ة ه هػػب ليتػػل أيض ػلن ك ػػلؿ اجاػػتمداـ اػبػػلط ؽبػػل اػػس ا ػ الط ،ػ
)(1
.
كال ل
*تغااَت دنااط الثقافااة األس ارية  :ك لصػػة ماػػة ا بنػػل ع ع ك ػػع التواص ػ ا اػػرم بيػػنتم اػػس
ػػمؿ التػػدفت ا ماػػع كثػػورة اؼبعلواػػل  ،كاػػس ػػمؿ هعػػدد ال،ضػػل يل كاػػل هعر ػػو اػػس ب ػرااا كأفػػمـ
بعيػػدة ػػس كااعنػػل ال ػ م أعي ػػو .د ػ لأل ا أ أ ػ كاؽبػػله ا﵀مػػوؿ دلتػػل هسػػميل أص ػ ح تػػزنا ج
هتجزأ اس يلهنل اليواية كاس الكملليػل الػن اػد يػرل ا الكثػ كف أأػو ج يبكػس أف هسػتمر يػل م بػدك ل،
دػ لأل ااػػتتداؼ الط،ولػػة ،كذلػػأل اػػس ػػمؿ ػػدة انلفػ هط ػػت هبػػل العوؼبػػة أىػػدافتل كلكػػس ب ػػك اػ طس
رب ال يسمم اغب،لظ لم قوؽ الط. ،

()2

* لػػم اسػػتول العماػػل ا ا ػرية قبػػد الغيػػل الرك ػػع كالعػػلط،ع بػػني أف ػراد ا اػػرة بػػرام اغبضػػور
اعبسدم ،يث يبسأل د انتم هبله،و ك ا،لة مس هبلسوف اعو
) (1ظبل يوا  :اوااا التواص اجتتمل ع كأثرىل ك يلة الط ، ،ص.1
) (2اىن د الستلر سس ،ال عد اجتتمل ع للعوؼبة كوث ا ل لم ا ارة العرااية درااة ايداأية ،ص .492
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ك اس بني أىم التػأث ا ك ؾبػلؿ ال بيػة اأ ػغلؿ ا ع كا اتػل بواػل التواصػ  ،كالػ م تعلتػم
يقصػػركف ك كات ػ تم ذبػػله أبنػػل تم كبنػػل م ك ال بيػػة كالتوتيػػو ،كك اؼبقلب ػ اأ ػػغ ا بنػػل كال نػػل بواػػل
التواص كاصركا اا كالديتم ك الا كالطل
كاجأ غلؿ بوال ئ التواص اجتتمل
النلس لرا اس ا ي « :كال التواص
كوبرصػوف ليتػل هراتعػ دثػ نا بعػد ىػ ه

ة.
ع أوع اس العقوؽ كالتكلا ػس صػلة ا ر ػلـ ،ػ هػداكؿ
ألغ التواص » ،فللتواص كالصلة الن دلف النلس يتتمػوف هبػل
الواػل  ،كردبػل اغبضػػور اؼبتواصػ ك كاػل التواصػ الػ اػػس

الدافا الن،سع للصلة اؼب لبرة ،كى ا اينعكاب علط ا لم العمال بني ا الر كا ر لـ.
كأاػػتم ا تتػػزة ب ػػك الحػػوظ ك اأ ػػغلؿ بعػ النػػلس ػػس ا ػريس ك ضػػورىم ،لصػػة اػػا
د لر السس اػس أتػداد كاػ ىم .كعلتػلرل فقػد أصػ ا بعػ د ػلر السػس ي ػعر علعزلػة ػس أالربػو جأ ػغلؽبم

بدج اس اغبديث اعو كاجىتملـ بو.
ع تتزة أثنل زاير م لو ن
دمػػل أف اره ػػلط ا ط،ػػلؿ بتلػػأل ا تتػػزة اػػد يػػردم إذل بػػعورىم عؼبلػ اػػس الػزايرا العل ليػػة كصػػم
ػرع اػػس ؿبلكلػػة اضػػل الوا ػ علتواص ػ ال،علػػع ال ػوااعع اػػا أاػػلرهبم،
الػػر م ،فيجػػدكف ك ى ػ ه ا تتػػزة اتػ ن
كعلتلرل ي دأ ا الر ك ال عور ب ع اس القطيعة الوتداأية اعتم كإف دلأوا ل ريس ةتسلاتم.
كهرثر كال التواص اجتتمل ع لم مال الط ،اجتتمل ية كا ارية ،يث يقضع الط،
ال ل طويلة لم ا أ أ يوايلن ،ال هبعلو ين،ص س ا ريس ،ك دـ ا لردة ا ارة ك اغبوار ال م
ىو تز اتم ك يلهنل ا ارية ،زايدة ا تمللية إدالف ا أ أ أتيجة لقضل ال ل طويلة ك
ااتمدااو ،دمل يرثر ا أ أ ك الوؾ كأ مايل الط ،كال ل  ،كذلأل بس ب ا لىدة الصور
كا فمـ العدكاأية كالعني،ة ،التعرض لعديد اس ا فكلر كاؼبعتقدا الثقلفية الغري ة لم التما ،فكث اس
اؼبوااا الضلرة انت رة بكثرة ك ا أ أ الن هرثر ا لىد ل ك السس اؼب كرة لياب فقئ لم فكر الط، ،
ب أيضلن لم الوديلهو كهصرفلهو اا ا ريس.

*ضعف احلوار بُت األسرة واألبناك:

إف كال ئ التواص اجتتمػل ع أصػ ح ك العصػر اغبل ػر أدثػر مقػلن اػس وثػ ال يػ كا بػويس ،
كذلػػأل حبكػػم الضػػغوط كاؼب ػػكم الػػن ج ىبلػػو انتػػل بيػ  ،فبػػل ا ػػطر اعتػل ر ا اػػرة إرل بػ ؿ اؼبزيػػد
اػػس اعبتػػد لتحصػػي لقمػػة العػػي  ،كدػ لأل ملػ كاػػل ئ التواصػ اجتتمػػل ع اؼبمتل،ػػة لػػع ااػ اؽ
أكاػػل النػػلس  ،فبػػل بػػغ ا ع ػػس أبنػػل تم  ،كتعػ اؼبػػرثر ا دػػا ك ه ػػكيلتم كهػربيتتم ىػػو أػػوع التعلػػيم
ال م يتلقوأو .(1) .

) (1دمحم ىمؿ الصلدؽ :أثر الغزك ال،كرم لم ا ارة كدي،ية اقلكاتو  ،ص. 138
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كاد قبم س وث كاػل التواصػ اجتتمػل ع لػم أاػس ا اػرة :ػع اغبػوار بػني ا اػرة كا بنػل ،
فوتػػود ب ػ كة ا أ أ ػ أفقػػد الو ػػدا التقليديػػة الػػن دلأ ػ اس ػػركلة ػػس هن ػ ة ا أس ػػلف دث ػ ا اػػس
دكرا أالاػػينل اػػس ا ػ
كظل ،تػػل كأنبيتتػػل ،فأص ػ ا ا أ أ ػ اصػػدرا أالاػػيل ك مليػػة التن ػ ة فبػػل يتطلػػب ن
ا ارة كاؼبدراة كالدكلة ك ػ ئ اضػلاني ،اػل ربملػو بػ كة ا ا أ أػ للتأدػد اػس ػ ئ اعبلأػب السػلم
)(1
ال م يبكس أف ربملو هلأل اؼبضلاني .
كيتمثػ ػػع اغبػوار بػػني ا اػػرة كا بنػػل ك ػػدـ إأصػػل ا اػػرة لهبنػػل ،أك ا بنػػل لهاػػرة ،ك ػػدـ
ا تيػػلر ا اػػرة الوا ػ اؼبنلاػػب للح ػوار ا ػػا ا بنػػل ،ك ػػدـ ا ػػدرة ا ا ػػرة إت ػرا ػوار فعػػلؿ اػػا أبن ػػل تم
،ك ع الثقة بني ا اػرة كا بنػل اػس ػمؿ اؼبتلبعػة الزا ػدة ،ك ػدـ ا ػ اـ صوصػية ا بنػل  ،ك ػوؼ
ا بنػػل اػػس ردة فعػ ا اػػرة ،ك ػػدـ ااتنػػلع ا اػػرة دبػػل يقولػػو ا بنػػل ،ك ػػدـ ااػػتجلبة ا بنػػل لكػػمـ ا اػػرة
،كطريق ػػة التع ػ ػ ػػس اػب ػػمؼ ك كتت ػػل النظ ػػر ب ػػني ال ػػزكتني ،كتع ػ ا بن ػػل ص ػػورة ط ػػت ا صػ ػ ا ػػس
الوالػػديس ،كإ ،ػػلؽ ا بنػػل ك ربقيػػت اػػل هطمػػا إليػػو ا اػػرة ،كااتنػػلع ا اػػرة أف ا بنػػل دكف اسػػتول اغبػوار
،كالة ااتنلع ا ارة ةنبية اغبوار ،ك دـ زبصي ا ارة كاتنل للحوار اا ا بنل .(2) .
ك ك أالب ا يلف ج يػتم هوظيػ ا أ أػ لػم النحػو السػليم ،فأصػ حنل أػرل اعبػواج كا تتػزة
اللو يػػة بػػني أيػػدم صبيػػا أف ػراد ا اػػرة كدل يسػػتطيا ا ػػد اػػنتم اقلكاػػة ىػػوس اعب ػواج كا تتػػزة اللو يػػة
كلك انتم لؼبو اجف ا ع اػبلص ،كعلتلرل فقد ا ل ر ا ل،ة كا﵀ ة كاؼبودة دا ا﵀يئ ا ارم.
كصػػلر اجتتمػػلع العػػل لع كلهاػ لػػم كػػاب اػػل دػلف ك اؼبل ػػع ،بػػم فل ػػدة بػػم ا ػ اـ كهقػػدير ك
ظ اأ غلؿ د كا د اس أفراد العل لة دبتلبعة توالو اػبلص ،فل ط،ػلؿ ا ػغولوف ع لعػل لػم ا تتػزة
اللو يػػة كالك ػػلر علدردبػػة ػػا “ كاهػػاب ب ”  ،فتلػػأل اؼب ػػلىد الػػن عهػ هسػػود اعظػػم ا اػػر كالػػن
هعا س ادل التمزؽ كالت،كأل ا تل اجاتمداـ السلم لإلأ أ .
ٌ

*التأثَت على أمن األسرة السعودية األخالقي :
مل كال ئ التواص اجتتمل ع لم التأث

لم أاػس ا اػرة السػعودية ا ماػع  ،كاػس اظػلىر

ى ػ ا التػػأث  :ه،كك ػ ػػرم ا ػػمؽ  ،ك ػػع ،الػػركابئ اجتتمل يػػة  ،دللتعػػلكف ل ػم الػػا كالتقػػول ،
كالتكلف ػ اجتتم ػػل ع  ،كص ػػلة ال ػػر م  ،كزبلمل ػ ا ا ػػرة  ،كاىت ػػز الق ػػيم ال ػػن هق ػػوـ ليت ػػل  ،فل ػػم يع ػػد
انبعػل اػس دا ػرة الع ػلدة دمػل ىػو اؼب،ػ ض  ،بػ إف هػدب نبل اػر
ال عور عؼبس ولية ند ر ا ارة كربَّتتل ن
ا ارة كر ليتتمل ؽبل ج يبكس أف ىبطر لوا د انتمل أأو اس الع لدة ﵁ .
).(http://www.alazd.net) (2
) (2احر الصديقع :اكلأة اغبوار كاعوالهو ك هن ة ا بنل ك ا ارة  ،ص. 231
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ك مل كال ئ التواص اجتتمل ع التأث لػم أاػس ا اػرة السػعودية الثقػلك  ،ف،ػع كاتنػل اؼبعلصػر
كبداع
صلر دث اس أفراد ا ارة السعودية هبتلوف الكث اس تواأب الثقلفػة ا اػماية :قيػدة ك ػلدة  ،ن

،كاترىبنل 00000إخل .
كدل هص ػ دث ػ اػػس ا اػػر السػػعودية إذل ى ػ ا اؼبسػػتوم اؼبتػػد اػػس الثقلفػػة ا اػػماية إج أتيجػػة لتػػأث
كال ئ التواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة السعودية الثقلك.
كيبكػػس القػػوؿ :إف د ػ اجكبرافػػل السػػلودية اؼبت ،ػػية ك دث ػ اػػس ا اػػر اؼبسػػلمة راتعػػة بكليتتػػل إرل
ػػع العقيػػدة  ،كاجكب ػراؼ ك التصػػور العقػػدم  ،يػػث ظػػس دث ػ اػػس أف ػراد ا اػػرة اؼبسػػلمة أف العقيػػدة
ا تقلد الب دكف م توارح فحدث اجأ،صلـ بني العقيدة كالسلوؾ .
كأصػ ػ ا ا ػػس اؼب ػػألوؼ أف أ ػػرم ا ػػس اؼبس ػػلمني " ا ػػس يص ػػلع كيص ػػوـ كوب ػػا  ،كردب ػػل زاد ل ػػع ال،ػ ػرا
0000كىػػو ك الوا ػ أ،سػػو ج يتػػتم بػ ىػديٍس يبلط ػ ك أدا ػػو  ،كإتحػػلؼ حبػػت ي َّمػػلؿ ي ػػتغلوف نػػده ،
)(1
كا تكلر اوا الع لد ".
ك الوا ال م أصي فيو قوؿ بع ا ار السعودية بضػحللة ك الثقلفػة ا اػماية القل مػة لػع
ا يبلف ع﵁  ،كالتو يد اؼبطلت ل اهو كص،لهو كأفعللو  ،كاجلتزاـ ا ماع  ،كااػ اف العلػم علعمػ  ،كربقيػت

ال،ضيلة ا أسلأية ك أ مت اعلأيتل كأكاعتل .
قبػػد ك اؼبقلب ػ اأ تػػلران علثقلفػػة الغربيػػة الػػن ج هك ػ ث ع دايف أك اجلت ػزاـ ا ماػػع ةم اػػيم بتػػة ؛
ك العقيدة الن هديس هبل .
ل هرلو العق  ،كه،ص بني الديس كالدكلػة

ادلبحث الثالث
مقًت ات احلد من أتثَت وسائل التواصل االجتماعي على أمن األسرة السعودية
أاػػس ا اػػرة السػػعودية ك اليػػة ا نبيػػة ؛لتػػتمكس اػػس القيػػلـ بػػدكرىل اؼبتػػم ك سبلاػػأل التمػػا كهرابطػػو
كهوثيت يرا ا وة بني أفراده كصبل لهو عؼبصلىرة كالنسب  ،دبػل ه ثػو بػني أفرادىػل اػس اػيم اغبػب كا ػل
كاؼبسلكاة كالتعلكف كالتكلف كالتواد لت،ي هب ه القيم لع ال وؽبل اس التما اػبلرتع.
كال بيػػة ا اػػماية اػػد ني ػ ةاػػس ا اػػرة نليػػة فل قػػة  ،سبثل ػ ك ذلػػأل الرصػػيد الت ػريعع الضػػمم
ال م هنلكؿ ال نل ا ارم اػس ال دهػو إرل امتػو  ،اػس يػث  :هو ػيا ا اػاب اؼبتينػة الػن هبػب أف ي ػلد
ليتل صرح ا ارة اؼبسلمة  ،كهنظيم العماة الزكتية  ،كهنظيم ماة ا ع ع بنل  ،ك إطلر اس اغبقػوؽ
كالوات ل اؼبت لدلة  ،كالن هضا ا أسلف ك يز اؼبس ولية كاعبزا .

) (1دمحم اؼب لرؾ ،التما ا اماع اؼبعلصر ،صػ .65
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إ لفة إرل ى ا  ،فاف أاس ا ارة السعودية اس أىم أاػ ل اجاػتقرار اجتتمػل ع  ،يػث إ ػل دبثلبػة
العقلؿ ال م يك ا صبلح ا بنل  ،كاغبصس ال م وبميتم اس اجكبراؼ.
كج بػػأل أف اجاػػتقرار اجتتمػػل ع أعمػػة دػػال  ،إذ أأػػو ٌيوتػػو تتػػود ا اػػة إرل اػػل يعػػود ليتػػل ك لػػع
أفرادىل علن،ا  ،بدجن اس ه ديدىل كإ ل تتل ك ؿبلكلة القضل لع اظلىر ال،و م اجتتمل ية .
فعلج ك التحكيم كالتنظيم فراد ا ارة ،ك ئ
دكرا
ن
كيبكس القوؿ :إف لل بية ا اماية ن
الوديل ل ،كهن ة أفرادىل لم القيم كاؼب لدا ،كا﵀لفظة لم أانتل كااتقرارىل اس مؿ انتجتل
الوا ا ،ك اه ل تل ه ريا ؿبكم يقع اس وث كال التواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة
العربية السعودية ).(1
كيتن ػػلكؿ ال ل ػػث ك ىػ ػ ا اؼب ح ػػث اؼبق ػػل ال ػػن هس ػػل د ل ػػم اغب ػػد ا ػػس وثػ ػ كا ػػل التواص ػ ػ
اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية اس انظور ال بية ا اماية.
*ادلقًت ات :
 التقلي ػ اػػس اضػػل ا كاػػل ك ااػػتمداـ كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع ،فػػل فراط ك اا ػػتمدااتلي ػػردم إذل ال ػػعور بع ػػدـ اجدت ،ػػل الزكت ػػع؛ ا ا ػػر ال ػ م ا ػػد يزي ػػد كه ػ ة اؼب ػػلد كيرف ػػا ا ػػس ا تم ػػلج
الطمؽ.
 أف يرا ع دم الزكتني بريكو ،كوبرصػل لػم أػزع فتيػ أم بػأل أك ااػتيل ر ػلدة بػث ركح الثقػة،أكج ،عجلت ػزاـ علض ػوابئ
جػػم كأنبيػػة ى ػ ه الواػػل ئ ك يلهنػػل ن

كى ػ ا ج يبكػػس أف وبػػدث إج بتقلػػي
ال ر ية كاغبيل أينل.
 -اه ػػلع اػػنتا ال بيػػة ا اػػماية ك ػػمج اػبػػمؼ النػػلتم بػػني ا زكاج ػػس وث ػ كاػػل التواص ػ

اجتتمػل ع ؛ فل اػػمـ يراػػم للػزكتني انتجػلن اتكػػلامن لعػػمج اػل ين ػػأ بينتمػػل اػس ػػمؼ  ،كىػػو اػػنتا
اتػػدرج اػػس ؾبػػرد الػػو ا كا ربػػلد  ،إذل اؽبجػػر ك اؼبضػػلتا  ،إذل الضػػر اػب،ي ػ الغ ػ اػػرذم  ،إذل
اللجو إذل ا ى لتحكيمتم ك مج اػبمؼ .
كاػػنتا ال بي ػػة ا ا ػػماية يت ػػدؼ ا ػػس كرا ذل ػػأل دلػػو إذل اا ػػتمرار العما ػػة الزكتي ػػة  ،ك ػػدـ ه،ك ػػأل
ا اػػرة  ،كا﵀لفظػػة ل ػم اصػػلحة ا بنػػل  ،ك ػػدـ راػػلف ا اػػة اػػس اعبتػػود اؼب ػ دة لػػ،ع كا اتػػل ،
كاغبرص لم دـ هعرض التما ا اماع دلو أك بعضو للتدىور كاجكبمؿ.(2) .
مقًت ات حلماية األطحال من أتثَت وسائل التواصل االجتماعي ُب ادلملكة العربية السعودية:
) (1طي ة مر العمودم ،دكر ال بية ا اماية ك ربقيت الض ئ اجتتمل ع ػ،ص.25
) (2دمحم ىمؿ الصلدؽ :أثر الغزك ال،كرم لم ا ارة كدي،ية اقلكاتو  ،ص. 77
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ربتػػلج ضبليػػة ا ط،ػػلؿ اػػس وثػ كاػػل التواصػ اجتتمػػل ع ك اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية إذل هكػػله
اعبت ػػود كازب ػػلذ بعػ ػ ا ت ػرا ا غبملي ػػة ا ط ،ػػلؿ ا ػػس أ ط ػػلره .كا ػػس ى ػ ه ا تػ ػرا ا ا ػػل يل ػػع :اراا ػػة
هصرفل ا ط،لؿ كاػلودتم نػد ااػتمداـ ا أ أػ  ،ك ػا تتػلز الكم يػوهر ك اكػلف اك ػوؼ عل يػ
اػا ػػركرة كتػػود أ ػػد ا بػػويس أثنػػل ااػػتمداـ الط،ػ لإلأ أػ  ،اغبػػرص لػػم هػػوف الػػو ع الػػديا كال بيػػة
السػػليمة للط ،ػ  ،حبيػػث يكػػوف ىػػو الرايػػب لػػم أ،سػػو نػػدال يتصػػ،ا اوااػػا ا أ أ ػ  ،اتلبعػػة اػػل يص ػ
للط ،اس رال لم الايد ا لك ك  ،هو ية ا ط،لؿ بضػركرة ػدـ الك ػ ػس اؼبعلواػل ال مصػية
م بػػم لػػم ب ػ كة ا أ أ ػ اث ػ  :اجاػػم أك العن ػواف أك راػػم اؽبػػله ؛ ل ػ ا أنصػػا أف يعػػي ا ع
صػػر أبنػػل تم بك ػ اعطيلهػػو كايزاهػػو ،كأف يػػركا زكااي اغبيػػلة دبنظػػلر ا ػ ؾ ،كينلا ػوا ا اػػور ب،كػػر يسػػلير
اعطيل العصر ،كيت،ل لوا اعتل بعق ان،تا كاعع ثيث لإلاسلؾ ً
خبيوط الت،لىم اؼب ؾ).(1
" ػػركرة وديػػب الولػػد ان ػ أعواػػة أظ،ػػلره لػػع الت ػزاـ بدا اتتمل يػػة فل ػػلة  ،كأصػػوؿ أ،سػػية أ يلػػة
هن ا اس العقيدة ا اماية اػبللدة  ،كال عور ا يبل العميت ؛ ليظتر الولد ك التما لع اػل يظتػر
)(2
بو اس سس التعلا  ،كا د  ،كاجهزاف  ،كالعق النل ا  ،كالتصرؼ اغبكيم ".
كجبػػأل أف هربيػػة الولػػد ل ػم ا دا اجتتمل يػػة الػػن هيزدػػع ماتػػو كهعلالػػو اػػا ا ػريس ػ اتمػػل

ا تل ،درتة ارهبم كبيعدىم ػ هعود ليو علن،ا ال مصع الداين كاعنواين  ،كهعود لم ؾبتمعو عػب
كهبب أف يتعلم ا ط،ػلؿ ديػ يتعػلالوف اػا كاػل التواصػ اجتتمػل ع كأف هكػوف ا اػرة ا ػلردة
ؽبػػم ك دػ أأ ػػطتتم ،كهبػػب أيضػػل أج هػ ؾ ا تتػػزة ك اغبجػرا اؼبغلقػػة كأف هو ػػا ك ا اػػلدس اؼب،تو ػػة
انعػل لقيػلاتم بسػلوديل اػي ة بعيػدا ػس أ ػني
أك أالدس اؼبعي ة
يكوف ىنلؾ أوع اس الرالبة لهبنل ن
ا ـ كا  ،دػ ػ لأل كهب ػػب أف ج أغ،ػ ػ دكر اؼبدرا ػػة ك التوتي ػػو كالتو يػ ػة كا رب ػػلد ػػس طري ػػت ؾب ػػللاب
الطم كؾبللاب ا ع كا اتل .
أيضل لم الدكلة م هو ية بلالة دبملطر التكنولوتيػل اغبديثػة لػم ال ػ ل كالتمػا كربػرؾ
كهبب ن
اؼبراسل ا ماية ك ى ا اجذبله علط ا اوؼ يكوف أاوم كأدثر وث نا.
إف اس ػػركلية اجا ػػتعملؿ الص ػػحيا لإلأ أ ػ ػ ى ػػع اس ػ ػ ولية ين غ ػػع أف هك ػػوف ا ػ ػ دة ب ػػني دلف ػػة
ا طراؼ اوا ا فراد أك اعبتل اغبكواية أك ال ردل أك كال ا مـ اؼبمتل،ة .

كا ارة السعودية كايلة فعللة غبملية ا بنل اس ال،سلد  ،ككالية التما اػس ال،و ػم ) (3كج ىب،ػم
ل ػػم دػ ػ ذم إدراؾ كفت ػػم أف اري ػػزة اؼبيػ ػ إذل اعب ػػناب ا ػػر ػػني ه ػ ػ ا عل ػػزكاج اؼب ػػركع  ،كاجهص ػػلؿ
اغبػػمؿ ،هتحلػػم ا اػػة ػ أف ػرادان كصبل ػػل ػ ةفض ػ ا دا  ،كأ سػػس ا ػػمؽ  ،كهكػػوف تػػديرة ةدا

) (1ظبل يوا  ،اوااا التواص اجتتمل ع كأثرىل ك يلة الط، ،ص1
) (2د مي انصا لواف ،هربية ا كجد ك ا امـ .273 /1 ،
) (3سني دمحم يوا ،أىداؼ ا ارة ك ا امـ كالتيلرا اؼبضلدة  ،صػ . 99
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الراػػللة  ،كضب ػ اؼبسػػركلية لػم الوتػػو الػ م يريػػده مي انتػػل " لػ ا هبػػب لػػم كا اػػرة السػػعودية الت ك ػ
بزكاج أبنل تم )(1
تعزيز احلوار بُت األسرة واألبناك :

كىػ ا التعزيػػز يتطلػػب اػػس ا اػػرة اػػل يلػػع :اجاتنػػلع ةنبيػػة اغبػوار اػػا ا بنػػل ،هعزيػػز ثقلفػػة اغبػوار لػػدل

ا بن ػػل ػػس طري ػػت ال بي ػػة علق ػػدكة ،هعل ػػيم ا بن ػػل بدا اغب ػ ػوار ،كه ػػجيعتم ل ػػم فبلرا ػػتتل ،اجىتمػ ػػلـ
خبصل النمو كإب لع دكافعو ك لتلهو لػدل ا بنػل أثنػل اغبػوار اعتػم ،هنويػا أاػلليب اغبػوار اػا ا بنػل
كذبديػػدىل ،ك ػػدـ اعبمػػود لػػم مبػػئ كطريقػػة كا ػػدة ،التعػػرؼ لػػم طريقػػة ه،ك ػ ا بنػػل كاػػل ي ػػغلتم اػػس
او و ل ،اػنا ا بنػل الثقػة الكلفيػة ك هصػرفل م ،الػتمل اػس ال ػعور عل،وايػة أك الدكأيػة نػد اغبػوار

اا ا بنل .(2) .

بيان طبيعة العالقة الزوجية ُب اإلسالم

للمحلفظػػة ل ػػم أا ػػس ا ا ػػرة الس ػػعودية ا ػػس وث ػ كا ػػل التواص ػ اجتتم ػػل ع هب ػػب بي ػػلف ط يع ػػة
العما ػػة الزكتي ػػة ك ا ا ػػمـ  ،فللعما ػػة الزكتي ػػة ك ا ا ػػمـ ليسػ ػ ما ػػة أدي ػػة  ،بػ ػ ما ػػة هكلفري ػػة
هكلالية  ،فك اس الزكتني يكمػ ا ػر  ،كيتعػلكف الطرفػلف لػع ربقيػت الغليػة اؼبثلػع اؼبرتػوة اػس ا اػرة
اؼبسلمة  ،كالن يتوا ليتل صمح ال،رد كالتما .
خادتة البحث
(النتائ والتوصيات وادلقًت ات )
إف ا ارة السعودية اطلل ة ةف هستجيب كسبتث لتعلليم ا امـ ك ؿبيطتل الدا لع كاػبػلرتع؛ ػ
يػػتم ال ػ ابئ الوثيػػت بػػني أكصػػلؿ ا اػػة  ،فمتلأػػة الل نػػل  ،كسبلاػػكتل فيمػػل بينتػػل  ،يولػػد ك النتليػػة صػػر لن
اتتمل يلن بلـبلن اتملاأل ا ردلف ،يبكس اس ملو ضبلية أاس ا ارة السعودية اس أثػر كاػل التواصػ
اجتتمل ع.
كلقػػد هنػػلكؿ ال حػػث أثػػر كاػػل التواصػ اجتتمػػل ع لػػم أاػػس ا اػػرة ك متػػو اػػس انظػػور ال بيػػة
أمبوذت ػػل ا ػػس ػػمؿ ثمث ػػة ا ل ػػث ك لسب ػػة  ،ي ػػث ػػرض اؼب ح ػػث ا كؿ
ا ا ػػماية ا ا ػػرة الس ػػعودية
ن
لإلطػػلر العػػلـ ػبطػػة ال حػػث ،كهنػػلكؿ اؼب حػػث الثػػل  :وث ػ كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع لػػم أاػػس ا اػػرة
) (1د مي انصا لواف ،هربية ا كجد ك ا امـ .27 /1 ،
) (2تواىر القحطل  :دكر ا ارة السعودية ك هنمية اغبوار لدل ا بنل اس انظور هربوم إاماع ص. 44
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السػػعودية ،كدار اؼب حػػث الثللػػث ػػوؿ :اق ػػل اغب ػد اػػس وث ػ كاػػل التواص ػ اجتتمػػل ع لػػم أاػػس
ا ارة

تائ البحث :

هوص ال ل ث اس مؿ ا ل ث ال حث لعدة أتل ا أبرزىل :
 هػػرثر كاػػل التواصػ اجتتمػػل ع علسػػلب لػػم أاػػس الكثػ اػػس ا اػػر السػػعودية ؛فقػػد أ ػػدثالت،كػأل ا اػػرم كالتطػرؼ كالعنػ لػدل بعػ ا بنػل ك ملػ لػم إ ػػعلؼ ا اػرة السػػعودية ثقلفيػلن ،
كأ مايلن  ،كاتتمل يلن  ،كصحيلن  ،كأ،سيلن كااتصلداين .

 لل بيػػة ا اػػماية دكر فعػػلؿ ك التحكػػيم كالتنظػػيم فػراد ا اػػرة ك ػ ئ اػػلوديل ل ،كهن ػ ة أفرادىػػللػػم القػػيم كاؼب ػػلدا ،كا﵀لفظػػة لػػم أانتػػل كااػػتقرارىل اػػس ػػمؿ انتجتػػل الوا ػػا كاه ل تػػل ه ػريا ؿبكػػم
يقع اس وث كال التواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة ك اؼبملكة العربية السعودية .

التوصيات :
ك و أتل ا ال حث يوصع ال ل ث دبل يلع :
 اجا ػػت،لدة ا ػػس ال بي ػػة ا ا ػػماية ك إفت ػػلـ أفػ ػراد ا ا ػػرة دبم ػػلطر كا ػػل ئ التواصػ ػ اجتتم ػػل ع،كأثرىػػل لػػم أا ػس ا اػػرة ،ك أف هكػػوف ىنللػػأل ب ػرااا إربػػلدية اتتمل يػػة هرهقػػع ةف ػراد ا اػػرة ك دي،يػػة
اجا ػػت،لدة ا ػػس الوا ػػل التكنولوتي ػػة اغبديث ػػة )دل أ أ ػ ككا ػػل طو ( كذل ػػأل عجا ػػت،لدة ا ػػس اعبواأ ػػب
اجهبلبية الن ه،يد ؾبتمعنل ،كذبنب د ال ىو لر ع بنل اس ايم كأ مؽ.
 لػػم صبيػػا ا تتػػزة اؼبعنيػػة عل،كػػر كالثقلفػػة بتكثيػ اعبتػػود ل يػػلف دي،يػػة ا﵀لفظػػة لػػم أاػػس ا اػػرةالسعودية .
 ركرة إصدار ؾبلة دكرية اتمصصػة ػوؿ أاػس ا اػرة السػعودية  ،هتنػلكؿ دػ بػ و ل  ،كهو ػاؽبػػل طػػورة الس ػ ك الطريػػت ال ػ م رظبػػو ؽبػػل اؼب بصػػوف هبػػل  ،ب ػريطة أف يقػػوـ رصػػدارىل اتمصصػػوف اػػس
لمل ا امـ اؼبملصني كف نقل ؼبتطل ل ال بية ا اماية .
 لػم ا اػػرة السػعودية أ ػ اغبيطػػة كاغبػ ر  ،كاه ػػلع ايلاػػة اجأتقػل الػوا ع لكػ اػل يصػػدر إليتػػلاس الغر ا كال التواص اجتتمل ع  ،ك دـ اجلبداع عؼبظلىر الاااة  ،كا ثوا الق ي ة .
 العم لم هعرية كال التواص اجتتمل ع بوال لتل كأاػللي تل الػن هراػع إذل التػأث لػع أاػسا ارة السعودية  ،كإزا ة ا انعػة الزا ،ػة الػن يتسػ ل،تػل  ،كه صػ دػ أاػرة اػعودية دبػل وبػلؾ ؽبػل اػس
اراارا  ،كال يدبر ؽبل اس ـبططل .
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 لم أتتزة ا مـ اؼبمتل،ػة  :ار يػة كاسػمو ة كاقػرك ة  .أف هطتػر الد ػل ا مايػة اػس دلفػة اػلىبػلل القػيم ا اػماية  ،كأف ذبعػ ىػدفتل كاليتتػل إأ ػػل ا أسػلف اؼبسػلم الصػلحل دنػواة للمجتمػا اؼبسػػلم
الصلحل
 ػػركرة اواص ػػلة ه ػػدرياب ا ػػلدة الثقلف ػػة ا ا ػػماية ك ـبتل ػ الكلي ػػل اعبلاعي ػػة ؛ ليك ػػوف الطلل ػػباعبلاعع الملن بتعلليم دينو  ،كايمو ا صيلة  ،كاس وبوؽبل ك يلهو إرل كااا هط يقع لع استوم أاػرهو
ب ك لص ،كا﵀لفظة لم أانتل  ،كالتما ب ك لـ .
 لم اؼبراسل اؼبعنية علد وة ا اماية أف هقوـ ر داد د ػلة اػلدريس لػع اواتتػة وثػ كاػلالتواص اجتتمل ع لم أاس ا ارة السعودية  ،كهو ػيا كػم ا اػمـ ك دػ القضػلاي الػن هلػا لػم
النلس ك كااعتم اؼبعلش .
ادلقًت ات:

إترا حبث فبلث يتدؼ إذل درااة أثر كال التواص اجتتمل ع لم أاس التمػا ك متػو اػس
انظور ال بية ا اماية .
إترا حبث فبلث يتدؼ إذل درااة أثر كال التواص اجتتمل ع لم أاس ال ل ك متو اػس
انظور ال بية ا اماية .
إت ػ ػرا حبػ ػػث فبلث ػ ػ يتػ ػػدؼ إذل درااػ ػػة اؼبراسػ ػػل ال بويػ ػػة ك الواليػ ػػة اػ ػػس أثػ ػػر كاػ ػػل التواص ػ ػ
اجتتمل ع لم أاس ا ارة .

مراجع البحث

) (1أ مـ بو ىمؿ  :وثػ ااػتمداـ بػ كة ا أ أػ

لػم العماػل ا اػرية  ،راػللة التسػت ،تلاعػة

العر ي الت سع ععبزا ر  2016 ،ـ .
) (2تػواىر القحطػػل :دكر ا اػػرة السػػعودية ك هنميػػة اغبػوار لػػدل ا بنػػل اػػس انظػػور هربػػوم إاػػماع ،
الرايض ،اردز اؼبلأل د العزيز للحوار الوطا1430،ىػ
) (3سني اظبل ي لع :ا بعػلد اجتتمل يػة للمعلوالهيػة  ،درااػة ايداأيػة لػم ينػة اػس طل ػة ال بيػة –
دػػمر  ،تلاعػػة طرايػػلف  ،دليػػة ال بيػػة  ،ؾبلػػة تلاعػػة دردػػوؾ للدرااػػل ا أسػػلأية  ،ؾبلػػد العػػدد 3
لسنة 2012ـ
) (4سػػني دمحم يوا ػ ،أىػػداؼ ا اػػرة ك ا اػػمـ كالتيػػلرا اؼبضػػلدة  ،القػػلىرة ،دار اج تصػػلـ  ،ط
الثلأية1398 ،ىػ – 1978ـ .
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) (5لمع اػلرم ،ثقلفػة ا أ أػ درااػة ك التواصػ اجتتمػل ع ،دار ؾبػدجكم للن ػر كالتوزيػا ،مػلف،
ا ردف2005 ،ـ.
) (6ضبود فتد الق علف  ،كراة بعنواف ادل هل ية التكنولوتيل ا لك كأية غبلتة اؼبراىقني اقداػة إذل أػدكة
استجدا ال،كر ا اماع التلاعة :ا ػمـ القيمػع بػني ال،كػر كالتجربػة ،الكويػ ،كزارة ا كاػلؼ
كال وف ا اماية.
) (7د ل دتلأة  :كال التواصػ اجتتمػل ع كأثرىػل لػم ا اػرة درااػة فقتيػة ،راػللة التسػت ،تلاعػة
النجلح الوطنية2015 ،ـ
) (8الدل اػبورل  :ا ارة كال بية كالتما  ،القلىرة  ،دار العلوـ للن ر كالتوزيا  2015 ،ـ .
) (9اػػلدل اػػلرم ،ضػػر زد ػراي ،ا ػػكم اتتمل يػػة راىنػػة ،العوؼبػػة كإأتػػلج ا ػػكم تديػػدة ،ا ىػػلرل
للط ا كالن ر كالتوزيا ،دا ت ،ط2004 ،1ـ.
) (10اػحر الصػديقع ،اكلأػػة اغبػوار كاعوالهػو ك هن ػ ة ا بنػل ك ا اػرة  ،الػرايض ،اردػز اؼبلػأل ػػد
العزيز للحوار الوطا1432،ىػ .
) (11ظبل يوا  ،اوااا التواصػ اجتتمػل ع كأثرىػل ك يػلة الط،ػ  ،صػحي،ة ال ػرؽ ،اؼبملكػة العربيػة
السعودية .2015-1-9،
) (12بعلع اليوا  ،التقنيل اغبديثة فوا د كأ رار درااة التأث ا السل ية لم صحة ال،ػرد ،دتػل
ا اة -اطر ،العدد  ،112السنة السلداة كالع ركف ،الط عة ا كذل2006 ،ـ.
) (13صػلحل بػس ضبػد العسػلؼ ،السػلة ال حػث ك العلػوـ السػلودية اؼبػد إذل ال حػث ك العلػوـ
السلودية ،الكتل ا كؿ ،الط عة ا كذل ،الرايض ،بردة الع يكلف للط ل ة كالن ر1409،ىػ
) (14طي ػػة م ػػر العم ػػودم ،دكر ال بي ػػة ا ا ػػماية ك ربقي ػػت الض ػ ػ ئ اجتتم ػػل ع ،را ػػللة التس ػػت
،تلاعة أـ القرل ،دلية ال بية 1424،ىػ .
)(15
)(16
)(17

لس ؿبمود العقلد  ،قل ت ا امـ كأعطي صواو ،القلىرة اكت ة ا ارة 2000 ،ـ.
د مي انصا لواف  ،كم ا امـ ك كال ا مـ ،القلىرة  ،دار السمـ .
ػػد مي انص ػػا لػ ػواف ،هربي ػػة ا كجد ك ا ا ػػمـ  ،ج،1الق ػػلىرة ،دار الس ػػمـ للط ل ػػة كالن ػػر

كالتوزيا 1430،ىػ .
) (18لع تري ة  ،أالليب الغزك ال،كرم  ،أالليب الغزك ال،كػرم للعػلدل ا اػماع  ،القػلىرة  ،دار
اج تصلـ 1398 ،ىػ .
) (19فلطمة بر ي كب ركف  :اتتمل يل ا ارة  ،القلىرة  ،دار العلوـ للن ر كالتوزيا  2014 ،ـ.
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) (20فيصػ ػ اؼبطػ ػ م  :اذبلى ػػل ا ا ػػرة الس ػػعودية كب ػػو كالي ػػة ا بن ػػل ا ػػس ال،ك ػػر التك،ػ ػ م ،را ػػللة
التسػػت  ،تلاعػػة اني ػ العربيػػة للعلػػوـ ا انيػػة  ،دليػػة العلػػوـ اجتتمل يػػة  ،اسػػم لػػم اجتتمػػلع ،
2017ـ .
) (21دمحم اؼب لرؾ ،التما ا اماع اؼبعلصر ،ب ك  ،دار ال،كر ،ط ا كرل 1391ىػ –1971ـ
) (22دمحم بػػس صػػلحل اػبلي،ػػع ،وث ػ ا أ أ ػ ك التمػػا :درااػػة ايداأيػػة" ،ػػلدل الكتػػب ،اللػػد ،22
العدداف  5ك .6
) (23دمحم د اعبلبر اغبلوا ،ربداي ال ث ا ماع اؼب لبر كدي،ية التغلػب ليتػل ،راػللة التسػت
،بقسم الد وة بكلية أصوؿ الديس علقلىرة1998،ـ.
) (24دمحم ىػػمؿ الصػػلدؽ ،أثػػر الغػػزك ال،كػػرم لػػم ا اػػرة كدي،يػػة اقلكاتػػو ،راػػللة التسػػت  ،تلاعػ ػ ػػة
ا زىػػر ،دلية أصوؿ الديس علقػػلىرة2000،ـ
) (25اعتصػػم زدػػع ،ال لبػػة الصػػغ ة كأثرىػػل ك اػػلوديل ا ط،ػػلؿ ،ؾبلػػة ال بيػػة ،العػػدد  ،154السػػنة
الرابعة كالثمثوف ،اللجنة الوطنية القطرية لل بية كالثقلفة كالعلوـ ،اطر2005 ،ـ.
) (26اىن د الستلر سػس ،ال عػد اجتتمػل ع للعوؼبػة كوث ا ػل لػم ا اػرة العراايػة درااػة ايداأيػة /
،2013-2012ؾبلة تلاعة عب  /العلوـ ا أسلأية /اللد /22العدد 2014 :2ـ
) (27انصر العمر  ،ال ث اؼب لبر قل ت كأرالـ ،الرايض  ،دار الوطس.
) (28قبػ ػػلح بوبػ ػػة  :أثػ ػػر كاػ ػػل التواص ػ ػ اجتتمػ ػػل ع ك ه،كػ ػػأل ا ا ػ ػرة كالتمػ ػػا ،ؾبلػ ػػة ال يػ ػػلف ،
العدد، 341أدتوبر 2015ـ .
) (29ى ػػلـ الاتػػع  ،وث ػ ب ػ كل التواص ػ اجتتمػػل ع اػػا اجأ أ ػ لػػم العماػػل ا ا ػرية بػػني
أفراد ا ارة اؼبصرية  ،القلىرة  ،تلاعة القلىرة 2017 ،ـ .
! Altkenhead, Decca (1998) Sad, Lonely? Long off and get out
New Statesman. 4 Sept. p. 13.
https://www.al-tagheer.com
اواا التغي  ،اوااا التواص اجتتمل ع كدكرىل ك الت،كأل ا ارم،اتريو الزايرة1439/8/23 :ق
دمحم هردع :أثر ااتمداـ ا أ أ

http://www.alazd.net
لم العمال ا ارية :اتريو الزايرة :ا د  27بع لف 1439ق.
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التحدايت االجتماعية واالقتصادية لتأسيس االسرة -اجلزائر أدنوذجا-
د .جنية مامش
تلاعة دمحم بو يلؼ عؼبسيلة  -اعبزا ر
مقدمة
هعتا اجارة اػبلية اجالاية ك التما أظرا ؼبل هرديو اس الوظل ربلفا اس مؽبل لم اماة ك
ااتمرارية التمعل ال رية ك ااتقرارىل ،دوظي،ة ئ الغرا ز ك ا﵀لفظة لم النس ك هربية اجتيلؿ ك
هوف اغبملية كا اس فرادىل ...ك يعرؼ ك د التمعل ان بدأ اػبليقة اف الزكاج ىو اػبطوة اجكذل
كبو واياب اجارة اذ يعد النظلـ التوأـ ؽبل ،دمل يعد اس السنس اجتتمل ية الن ال هزاؿ دا رة ك اتريو
النوع ا أسل إذل ى ا اليوـ ،كذلأل ؼبل يقوـ بو اس كظل ذبله ال،رد ك التما أييت لم رأاتل
ا رك ية العمال اعبنسية ك ربقيت الرفقة كالسعلدة ك اات علد ا ل ر الو دة ك د ذلأل يستمر ك
اطلر الوظل اؼبنوطة ع ارة ،ك أظرا نبية ى ه اج ة ك ال نل اجتتمل ع للمجتما ،ك دكر الزكاج
ك أ و تل ،اىتم التمعل ال رية ان القدـ بو ا ا كلـ ك اوا د هض ئ ك هنظم اس مؽبل الزكاج
اذل أف تعل انو أظلال اتتمل يل .ك رام ال هوليو ال ريعة اجاماية ك العلدا ك التقلليد اجتتمل ية
ك التمعل اجاماية اس انبية علغة للزكاج ،دمل ىو اغبلؿ علنس ة للمجتما اعبزا رم ،اج اأو رؼ
لم أف
اليوـ هغ ا ىلاة ك اطلر ال هعرفو ى ه التمعل اس هغ ا اريعة رب ظ العوؼبة ،هك
الزكاج دل يعد يبث اػبطوة الر يسية ك بنل اغبيلة اجتتمل ية لهفراد رام أأو اس السنس ال،طرية ك ىو ال
يبكس أف ي اذل كتود رااي هع ض ال ل ك اجا لؿ ليو أدثر اس دوأو زكؼ ارادم نو .اجار
ال م يبكنو أف ي ك ديدا لكيلف ك أاس اجارة ك التما ،صوصل ندال يتطور اجار اذل اغبديث
مل يعرؼ ةزاة الزكاج  ،ك ىع اجزاة الن ا ت ك اف رفتتل التمعل اجكركبية مؿ انوا
الستينل كالس عينل ك الن اأتت اذل ال يعرؼ علثورة اعبنسية ك ال أتا نتل اس أاراض تنسية ك
اكبرافل دل هتمكس أدثر التيلرا الدينية ه ددا اس طتل دمل ىو اغبلؿ علنس ة للكلثوليكية .ك
ل حث ى ه اجبكللية ايتم التطرؽ علت،صي اذل ال يعرفو الزكاج اس هغ ا ك ال يواتتو اس ربداي
صوصل انتل اجتتمل ية ك اجاتصلدية اتم يس التما اعبزا رم دنموذج.
أ -أسئلة البحث :
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ار هبل أظلـ الزكاج ك التما اعبزا رم ان اجاتقمؿ اذل اليوـ؟
• ال ىع التحوج الن ٌ
• ال ىع التحداي اجاتصلدية الن هواتو الزكاج ك واياب اجارة ك التما اعبزا رم ؟
• ال ىع التحداي اجتتمل ية الن هع ض الزكاج ك واياب اجارة ك التما اعبزا رم ؟
ب -االهداف :

 التعرؼ لم اراان اجاتقمؿ.

ربوؿ الن رفتل الزكاج ك ـبتل

اؼبربرا اؼبره طة بو ك التما اعبزا رم
ك الزكاج ك واياب ا ارة ك التما

 التعرؼ لم التحداي اجاتصلدية الن هواتو ال لاعبزا رم.
 التعرؼ لم التحداي اجتتمل ية الن هعيت ال ل ك الزكاج ك واياب اجارة ك التمااعبزا رم.
ج -منج الدراسة و مصادر البياانت
لتحقيت اجىداؼ السلبقة اؼبتمثلة ك كص
صوصل ان اجاتقمؿ ك أىم اؼبربرا

ال هعرفو ظلىرة الزكاج اس هغ ا ك التما اعبزا رم

اجاتصلدية ك اجتتمل ية اؼبصل ة ؽبل .مت ا تملد اؼبنتا

الوص،ع ،ع ت لره اؼبنتا ال م يت،ت كيتنلاب اا أىداؼ الدرااة كاا أو ية اؼبعلوال كال يلان
اؼبستمداة كط يعتتل ،اؼبتمثلة ك ال يلان اعبلىزة الصلدرة س الديواف الوطا لإل صل  ،ع لفة اذل
التحقيت الوطا وؿ صحة اجـ ك الط . ،دمل أأو يتعلا اا ى ه ال يلان ك ملية التحلي لم
أالس سبثيلتل لتما الدرااة ك ـبتل تواأب اؼبو وع .اذ يسل د ى ا اؼبنتا ك تلأب اس تواأ و
لم" :هنلكؿ الو ا القل م للظلىرة ك العمال اؼبت لدلة بينتل ،دمل يسل د لم درااة التغ ا الن

ربدث أتيجة اركر الزاس ك ذلأل بوص اؼبتغ ا ك هطورىل ا ف ة زانية ؿبددة"1.
 -1محجوم األسرة :

هعرؼ ا ارة لم أ ل بك اس أبكلؿ التنظيم اجتتمل ع يتميز بسيلدة القيم العل لية الن هردد
لم ه عية اؼبصلحل ال،ردية ؼبصلحل ك رفلىية العل لة دك  ،ك يتميز ى ا التنظيم ر سلس أ ضل و القوم
علتو د ك الوج العل لع ك العوف اؼبت لدؿ ك اجىتملـ عاتمرارية ك دة العل لة .ك اد اىتم الكث اس
اؼب،كريس ان القدـ دب،توـ ا ارة ك ؿبدداهو  :فعرفتل أرسطو " :ة ل أكؿ اتتملع هد و إليو الط يعة ،
إذ اس الضركرم أف هبتما دل نلف ج اىن
 -1فلطمة وض صلبر ،ا ف

دنبل س ا ر  ،ك هتأل

ا ارة اس الزكج ك الزكتة ك

لع ،لتة ،أااب ك ا لدا ال حث العلمع ،ط ،1:اجاكندرية  :اكت ة ك اط عة اجبعلع ال،نية ،2002 ،ص.101
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ال نني ك الع يد ك ا رال  ".أال بيل

Bell

كفوجل  Fogelفيعرفلف ا ارة ة ل " :ك دة بنل ية

هتكوف اس رت ك اارأة يره طلف بطريقة انظمة اتتمل يل اا أط،لؽبمل  ،ك أظرا جف بع

ا ط،لؿ ك

ا ارة يص حوف أ ضل فيتل س طريت الت ا ،فم يكوف لزاال أف يره ئ ا ط،لؿ هبل بيولوتيل ،ك هسمم
ى ه الو دة لدة ع ارةٌ ".رف اجارة اس طرؼ د اس يمكوف كأوجبورن،
هتمث ك أف ى ه الو دة هتكوف بني أبملص اتحديس
 Nimcoffأ ل  " :ه م لم صل
& "W.Ogburn

برابطة الزكاج أك الدـ ،ك يعي أفرادىل اا بعضتم رب اق كا د اكوأني صبل ة اعي ية كا دة ،ك
ىع ك دة اس الت،ل ك العمال اؼبت لبكة ك سبثيلتم لدكر ؿبدد الزكج ك الزكتة  ،ا ـ ك ا ،
 ،ك ربم ا ارة ب لأل ثقلفة لاة انبعة اس الثقلفة الكلية" .1ه
اجبس ك اجبنة  ،ا خ ك ا
ـبتل التعري،ل اذل ال عد ال،طرم ك اجارة ال م هبما بني الرت ك اؼبرأة ك أطلر انظم ك ات،ت ليو
اتتمل يل ،هبدؼ التعلي ك اقبل اجط،لؿ ك هقلام اجدكار ال يسل د لم ربقيت كظي،تتل ذبله أفرادىل
ك ذبله التما.
صع إهبلد هعري او د لهارة ،دمل ي اؼبتتموف ،2ىو هعدد أبكلؽبل
ك اس ا اور الن ٌ

يث قبد ا ارة النواة الن ه إذل ا ارة اؼب لبرة أك ال يولوتية أك ا كلية أك ا﵀دكدة ك الن يت،ت
أالب العلمل لم أ ل ال ك ال سيئ لهارة ال م هعرفو أال ية التمعل ا أسلأية ،ك يتميز أ ضللىل
بدرتة للية اس ال،رداأية كالتحرر الوا ا اس الض ئ ا ارم ،فبل ي هب ليو أف هعلو اصلحة ال،رد
س اصلحة ا ارة .ك سبتلز ا ارة النواة بصغر جمتل دمل ا ق ا بلرة إليو ك يتزايد ى ا النوع اس
ا ار ك ا كالط اغبضرية .دمل هوتد ا ارة الزكاتية ك ىع كا د اس التنظيم العل لع ال م هقوـ
العماة ا الاية فيو لم ؿبور الزكج ك الزكتة أدثر اس ايلاتل لم ؿبور العمال الداوية ك يقوـ
ع دكار اؽبلـ ك ى ا النموذج د اس الزكج ك الزكتة ك ك للة كتد فرد ب ر اس ا الر فلف دكره
يكوف أواي ،دث ا ال ينت ر ى ا النوع اس ا ار ك ار لة اأتقللية للمجتما ..دمل يوتد مبئ الثللث
لهارة هتمث ك ا ارة اؼبمتدة ك الن هتكوف ك ا الس اس ثمث أتيلؿ فأدثر ،ا تداد ك أبنل تم
اؼبتزكتني ك د لأل أ ،لدىم ،ك اد و الطلبا ا بوم ه عل للنظلـ اجتتمل ع كالثقلك ال م وبكم
التما ،ك ىع الن يكوف فيتل اردز السلطة ك يد ا ك الل ل ال هكوف اس ارابة كا دة .كالل ل ال
يسود ى ا مبئ اس ا ارة ك التمعل التقليدية ،ك ىو النمئ ال م ا تص
ال ،ة اجاتعملرية.

بو ا ارة اعبزا رية ا

 - 1ايث دمحم لط ك ب ركف ،قاموس علم االجتماع ،ا اكندرية  :اؽبي ة اؼبصرية العلاة للكتل  ،1979 ،ص ص .180-176
 - 2اؼبرتا أ،سو.
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 -2محجوم الزواج و أتسيس االسرة:

1
"زكج فمان إبلو" .أم ارف بعضتل ب ع ،
الزواج ُب اللغة ىو اجا اف ك اج تمط ،دقوؿ العر ٌ :

كانو اوؿ مي ز ك ت " :ك إذا الن،وس زكت " [اورة التكوير ]07 :أم ارأ ةبدا ل ك أ ملؽبل،
ك اولو أيضل  " :ك ٌزكتنلىم حبور ني[ ".الطور  ]20 :أم ارانىم هبس .ك اس ىنل بلع ااتعملؿ ل،ا
الزكاج ك اا اف الرت عؼبرأة لم ا ي الدكاـ ك اجاتقرار ،لتكويس أارة ،ك يعا نو علنكلح .ك

النكلح لغة 2يطلت لم العقد ك لم الوط ك لم الضم سيل دلف أك اعنواي .أال ك ا صطمح
ال ر ع فلف النكلح ىو :قد يرد لم جاتمتلع د اس العلاديس ع ر لم الوتو اؼب ركع.
أال ك القلأوف اعبزا رم ال م ااتي ًم َّد أال ية اواده اس ا لدا ال ريعة ا اماية  :أص [اؼبلدة،
 ] 4انو لم أف" :الزكاج ىو قد ر ل ع يتم بني رت ك اارأة لم الوتو ال ر ع ،اس أىدافو هكويس
أارة أالاتل اؼبودة ك الرضبة كالتعلكف ك إ صلف الزكتني ك ا﵀لفظة لم ا أسل ".3

الزواج دشنوغرافيا  :ج ينظر إذل الزكاج لم أأو كا د اس ا داث الديبوارافية عؼبعىن الصريا

للكلمة ،لصة ك التمعل

الغربية ،ع ت لره ج ي لرؾ ك ذبديد السكلف دمل ىو اغبلؿ علنس ة

للوجدا ك الوفيل  .فللزكاج يبث طوة أالاية ك هكويس ا ارة ك إقبل ا ط،لؿ .ك بع لرة أدثر
هقنية الزكاج ىو اؼبتغ الواطع ا كؿ اؼبرثر ك اػبصوبة ،دبعىن أأو نصر أالاع اكلأية اغبصوؿ لم
اؼبواليد.4
الزواج اجتماعيا :أال ك ؾبلؿ العلوـ اجتتمل ية ك لم اجتتملع ،فقد يستعم ا،توـ الزكاج
يعرؼ لم أأو اراسة إبلرة إذل ا ارة ،لكس يبيز ال ع بني الزكاج ك
دمرادؼ ؼب،توـ ا ار ،ك ٌ
ا ارة ك أف ا كؿ لرة س هزاكج انظم بني اعبنسني ربكمو ؾبموع اس اؼبعلي  ،بينمل ي ا،توـ
ا ارة إذل صبلة اؼبكلان كا دكار ك الوظل الن ه هب لم الزكاج ،هب ا يبكس ا ت لر الزكاج أظلال
ة أتلتل للت،ل

يقوـ لم ؾبمو ة اس القوا د كا كلـ الن سبتد لتأاياب ا ارة ك ا ت لر ى ه ا
الزكاتع.
ك يعرؼ الزكاج لدل ال ل ثني ك اؼب،كريس اجتتمل يني لم اأو " :العماة اعبنسية اؼبقرر
اتتمل يل ،بني بمصني أك أدثر ،ينتميلف إذل تنسني ـبتل،ني ،ك يتواا أف هستمر إذل كا أطوؿ اس
الوا ال م هتطل و ملية ضب ك إقبل ا ط،لؿ ،ك ىو ج يتسلكل ك ااتداده اا اغبيلة اعبنسية طلؼبل

 -1معجم لسان العرب ،أ ي ال،ض ابس انظور ،أسمة الك كأية.
 -2اؼبرتا أ،سو.

 -3الوجيز ُب شرح قا ون األسر اجلزائري  :الزكاج ك الطمؽ ،بلحلج العر ي ،ص ص .31-30

4

- Festy Patrick ,Analyse de formation et de dissolution des couples, In : Démographie analyse et
synthèse, Les déterminants de la fécondité, Vol. II, Paris : INED, 2002, p.11.
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يست عد العمال الن ج يقرىل القلأوف أك العرؼ أك الديس ".1ك رؼ أيضل لم أأو ":اراسة
اتتمل ية ،أك اردب اس اؼبعلي اجتتمل ية وبدد العماة بني الرت ك اؼبرأة ،ك ي،رض ليتمل أسقل اس
اجلتزاال ك اغبقوؽ اؼبت لدلة الضركرية جاتمرار يلة ا ارة ك ملف أدا تل لوظل ،تل ،ك يعتا ،
الزكاج إ مف يع ؼ دبقتضله د اس الزكج ك الزكتة دبكلأتو ك التما ،ك ىع الن هكتسب اس مؿ
التعلاد بينتمل ك ال م يلقم د التد يم اجتتمل ع."2
دمل يعرؼ الزكاج ك الاوس لم اجتتملع لم أأو  " :يبث ك أ،اب الوا قد اد ك ديا ،قد
رازم ك واياب اتتمل ع ،ك ىو اصلداة الأوأية لم العماة بني بمصني اس تناب ـبتل  ،ك
اػبضوع جلتزاال ات لدلة ك اج اؼ حبقوؽ ؿبددة ."3يبكس اس مؿ ى ه التعري،ل أف أست أف
الزكاج ىو ظلىرة اتتمل ية انبعة اس لب ثقلفة التما.
إف الزكاج دأ د أادـ النظم اجتتمل ية ك اتريو ال رية رؼ هغ د ك كادب التحوج اجتتمل ع
ك اجاتصلدية ك لصة الثقلفية ك الدينية – لكوف ىلهني ا هني اؼبصدر ا الاع لضوابئ الزكاج-
اليوـ ،ك ينعكاب ذلأل التغ ك وابطو ،طراو ك أبكللو .ك ال اس
الن رفتتل ـبتل التمعل
بأل ك أف هعلاب الرالج السملكية دلف لو الدكر ا الاع ك يب ى ا النظلـ دمل يتضا اس
مؿ ال،رؽ بني الزكاج ا ا امـ ك الزكاج بعد ا امـ .إذ ودد فبل تل ك القص القربف ؿبلربة
اؽبدم ا ؽبع لك ركج س الط يعة ال رية ،دمل ىو اعركؼ علنس ة لقوـ لوط .ك اد ا تل،
ال را ا ا تمفل د ا ك أردلف ى ا العقد ،ك بركط صحتو ك ال يصح و اس إترا ا ك طقوس ،ك ال
ي هب ليو اس قوؽ ك كات ل  ،ك ينظر اعظمتل إذل الزكاج أأو الو ا السوم لك اس الرت ك
اؼبرأة ،اتمل ا تل ،اواأينو.
 -3الزواج ُب الشريعة اإلسالمية :

السنة الن وية س العزكبة ك ض

لم الزكاج ك اجاتكثلر اس النس  ،ك ك ذلأل يقوؿ راوؿ مي

صلم مي ليو ك الم " :هنلدحوا هنلالوا فل ا له بكم ا ام يوـ القيلاة" .4ك دلف الراوؿ صلم مي
ليو كالم القدكة ك ذلأل ،ك الزكاج ك أظر ا امـ ت إأسل ي م اج رار ك اجرال لم د
اوا .5

 - 1ايث دمحم لط ك ب ركف ،قاموس علم االجتماع ،ا اكندرية  :اؽبي ة اؼبصرية العلاة للكتل .1979 ،
اكو توف ،علم االجتماع محاهيم أساسية ،هرصبة  :دمحم ثملف ،ط ،1ب ك  :ال كة العربية لهحبلث ك الن ر ،2009 ،ص .278
 - 2اؼبرتا أ،سو.

- Ferréol Gilles et al, Dictionnaire de sociologie, 2em éd, Paris, Armand Colin, 1995, p.130.

 - 4موسوعة احلديث الشريف ،صحيا ابس لف ،دتل النكلح ،رام اغبديث  ،4028 :أسمة الك كأية.
 -12لواف د مي انصا  ،ق ل الزكاج ك طرؽ اعلعبتتل لم و ا امـ ،تدة  :دار السمـ ،ط ،1د ، . .ص.12
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اأطمال اس ط يعة ا أسلف الغريزية الن لقو مي ليتل ك اؼبتمثلة ك اؼبي الط يعع بني اعبنسني د كبو
ا ر ،ك هتويا ى ا اؼبي بني اعبنسني دبل يعرؼ علعماة الرك ية ،ك الن سبيز العماة بني با ا أسلف
اقلرأة علعمال القل مة بني عاع الكل نل ا رل ،فلف الزواج ُب اإلسالم يعد ضرورة ك ذلأل ط قل
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْيا َجا
ؼبل تل بو ا اي القربأية الكريبة َ ﴿ :وم ْن آ ََايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَ ْا ُحس ُك ْم أَ ْزَو ً
ِ
ا ََلَاي ٍ
ت لَِق ْوٍم يَاتَا َح َّك ُرو َن ﴾ [ الركـ  ،] 21 :ك اد أظم اؼب رع
َو َج َع َل بَا ْيانَ ُك ْم َم َو َّدةً َوَر ْْحَةً إِ َّن ُِب ذَل َ َ
ا اماع العماة بني الرت كاؼبرأة ك طتل ك إطلر ال يعرؼ ع ارة ك ا ااب الن هقوـ ليتل ابتدا
اس اػبط ة ك كاوع ا هبل ك الق وؿ بني الرت ك اؼبرأة إذل قد الزكاج ك د ال ي هب نو اس قوؽ
ك كات ل  ،اوا علنس ة للزكج أك الزكتة أك ا ط،لؿ أك القرابة .ك اؽبدؼ اس د ى ا ىو هنظيم
العمال اعبنسية ك صيلأة درااة اؼبرأة ك ضبلية النس اس الضيلع ك ك ا ا الس السليم للمجتما
بض ئ ك هنظيم أكؿ أواة فيو كىع ا ارة.1
 -4وظائف الزواج :
ي

"اعس لي

أأو بعدـ ربجيمتل ك

مر" ك ديثو س الزكاج اذل اأو "أرام بلية

طية ك وأياب الغريزة اعبنسية ند ال ر ،اذ

طتل ك هنظيمتل هضحم يل م اب و عغبيواأية ،دمل هص ا ذبمعل م أار اذل ال،و وية هسيطر

ليتل اؼب ل ة اعبنسية الن هع ث حبيل م ا دبية ك اج ماية ". 2ك انو يبكس الوصوؿ اذل أف الزكاج لو كظي،ة
هنظيمية علدرتة اجكذل .ك ىبتل الزكاج س التزاكج ع ت لر ى ا اج يكوف ىدفو ا كؿ ىو اب لع
الغريزة اعبنسية ك ىو اعركؼ ك التمعل اغبيواأية .بينمل الزكاج ال م ىب التمعل ال رية فتكوف
فيو الغريزة اعبنسية أارا أواي أس يل ،ك بو يص و اجأسلف اذل ربقيت أىداؼ أرام اس ى ه الرا ة،
فلؽبدؼ الر يسع ا كؿ يتمث ك واياب ا ارة ،دمل أف اس كظل ،و اجقبل ك ا﵀لفظة لم النوع،
ع لفة اذل ربقيت ا اس العلط،ع بني الزكتني كالرفقة ك السعلدة ك اغبب ،ك اات علد ا ل ر الو دة،
دمل يعم الزكاج لم ربقيت العماة اعبنسية اؼب رك ة .ع لفة اذل اأو ي ك أوع اس اجاس
اجاتصلدم للزكتني ،ك ااتقرارنبل اجتتمل ع،

3

ك انو يت ني أف للزكاج صبلة اس الوظل

اؽبلاة ك

يلة ا فراد ك التمعل هدفعتم اذل اجا لؿ ليو ،رام العق ل اجتتمل ية ك اجاتصلدية.
 -5الزواج ُب اجملتمع اجلزائر:

ي قم الزكاج ك اعبزا ر اس اؼبراسل القوية ك التما ،رام التغ ا الن طرأ لم ـبتل تواأ و
أتيجة التحوج اجتتمل ية ك اجاتصلدية العميقة الن رفتل ى ا التما اثنل ك بعد ال ،ة اجاتعملرية.
 -1اؼبرتا أ،سو ،ص ص . 9-7

 2لي مر اعس  ،لم اتتملع ا ارة ،ملف  :دار ال ركؽ ،2000 ، ،ص.54
 3اػبورل انل  ،ا ارة ك اغبيلة العل لية ،ب ك  ،دار النتضة العربية ،1999 ،ص ص .194 -163
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اذ يعتا الزكاج اجطلر الو يد اؼبسلم بو ب لع اغبلتل اعبنسية ،ك اجقبل  ،اس طرؼ العرؼ ك
القلأوف اعبزا رم اؼبستقم اس ال ريعة اجاماية .ك ي قم الزكاج ب لأل العنصر اؼبرااب لهارة اا لزكـ
بكلرة ال،تلة كا الزكاج كىو ال يبنا ك وبرـ العمال اعبنسية ا الزكاج ،ك بنل ليو زبضا اؼبرأة ك
ى ا التما دا مل اذل الرالبة كاغبرااة العل لية ك اجتتمل ية .فرام التحوج العميقة الن رفتل أظلـ
الزكاج ك اعبزا ر اث هراتا الزكاج اؼب كر ،ك الزكاج اؼبتعدد ،اره،لع اتوائ اس الزكاج كالب،لض فلرؽ
السس بني الزكتني  ،اج أأو ال زاؿ مشوليل يث ينتتع أالب أفراد التما اذل الزكاج ال دا أس ة يلة
ذلأل فتو ا

تدا .فللزكاج ك اعبزا ر ىو ال ك الو يد لمره لط ال م يق لو التما ك ال لل
اع ؼ بو اس طرؼ العرؼ اجتتمل ع ك القلأوف ،ب اد هواتتو اترا ا رد ية .1
رام ال بتدهو العل لة اعبزا رية التقليدية اس ىزا  ،ا التحوج اجتتمل ية ك اجاتصلدية كالسيلاية
السريعة ،مل ى ه الو دة لم التكي اا ا ك لع اعبديدة ،ك بقي ربكم ا ضتتل لم ال ل
بعد الزكاج ا ار ال م ال د لم ربقيقو بع الظركؼ اجتتمل ية ك اجاتصلدية
ك اراا تت م
ار هبل التما اعبزا رم ؛ فللزكاج الل ل ال يكوف اره ل بني العل م الن هوافت لم ا تيلرا ا فراد
الن ٌ
للزكاج )ج ه،ر و ليتم( ال أدل إذل اأت لر الزكاج دا لع بقوة .ك هقوـ العل م بتنظيم الزكاج ،دمل
اد هدفا اذل التعلرؼ بني طللم الزكاج ك اذا ال مت اج تيلر هقوـ عؼبوافقة ليو .هب ا ه قم ملية اراا ة
العل لة ك التقلليد ؼبسألة واياب ا ار اعبديدة اواي أس يل ك اعبزا ر .ك دؼ اجا اهيجيل الزكاتية
هتمكس اس ذلأل جبد ؽبل اس رالة
العل لية إذل ا﵀لفظة لم اراا ة اجار اغبديثة التكويس ،ك
اجأتقلؿ اس الزكاج التقليدم إذل أبكلؿ الزكاج اغبديث ال م وبرر اجفراد اس الطة اعبمل ة العل لية .ك
ى ه اجا اهيجيل بجع ليتل أك لع ال ل اؼبق لم الزكاج ال م ينتظر الد م اؼبلدم اس
العل لة صوصل أالـ ا لد التوظي الن ار هبل اعبزا ر .دمل يعتمد ا زكاج لم العل لة للتأدد اس
كفل الزكتة .ك اد اتل أزاة السكس ك ع العرض ك ى ا اللؿ ،ع لفة إذل هزايد ال طللة
مؿ ا لثملأينل ك التسعينل ك إذل اليوـ ،اأتتلج العل م ؽب ه اجا اهيجيل القل مة لم اراا ة
الزكاج ك وايسو ،اقلب رالة إرادة التحرر لدل ال ل بس ب ااتمرارية الثقلفة اجبوية الراامة لدل
ك الوائ اغبضرم .ك هطما اغبلوؿ الواطم للوصوؿ إذل مبوذج زكاتع تديد ال م يوفٌت
ا ع

بني الظركؼ اعبديدة الن ه،ر تل التغ ا ال نيوية )اجتتمل ية ك اجاتصلدية( اا ال ه،ر و ايم الدينية
اس تتة كالعلدا ك التقلليد اس تتة ا رل .ك اا د التغ ا الن رفتل أظلـ الزكاج ك اعبزا ر هرل

1

Kateb Kamel, La fin du mariage traditionnel en Algérie ?1876-1998 une exigence d‖égalité des
sexes, Paris : Bouchène, 2001, P. 83.
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بع اجذبلىل اؼبتحررة اأو دل يص إذل النموذج الزكاتع ال م يرهكز لم اج تيلر اغبر لهفراد اس
اعبنسني.1
 -6تطور الزواج من النا ية الدشنوغرافية ُب اجلزائر :

يعد الزكاج اس الظواىر الديبوارافية اؼبرثرة بقوة ك ردة أم ؾبمو ة اكلأية ك بنيتتل ،صوصل علنس ة
للمجتمعل ا﵀لفظة دللتمعل ا اماية ،أو يص ا ب لأل اس العواا ا الاية الن هتحكم ك د
اس اؼبواليد ك اػبصوبة  ،ك ايتم فيمل يلع رض جىم التحوج الن رفتتل اربرا الزكا ك التما
اعبزا رم.
 -1-6تطور ادلعدل اخلام للزواجات ُب اجلزائر :
رؼ الزكاج ك اعبزا ر بعد اجاتقمؿ هغ ا

ىلاة ،ف،ع إ صل  1966دلأ

وارل %50اس

ال،تيل بني  19-15انة اد هزكتس ك  %13فقئ اس ال،تيل بني  24-20انة دس الزلس
لزع  ،لكس اأعكس ى ه الصورة سبلال مؿ ريس انة فقئ ،ف،ع ا صل  1987كتد أف أا
اس  %10اس ال،تيل بني  19-15انة دس اتزكتل ك وارل أص ال،تيل اس ف ة 24-20

دس الزلس لزع  .2كي اعبدكؿ التلرل إذل ردة الزكاتية ك اعبزا ر ان  1966ك ال م يعكاب
انة ٌ
ال اتا الك للمعدؿ اػبلـ للزكاتل مؿ ف ة التسعينل إذل بداية انة  2000ايس ااتقر مؽبل
ند د يق س  ، ‰6رام أف ف ة ال ل الن دلأ ك اس الزكاج دلأ ف ة ىلاة أدثر اس
 %75اس الكتلة السكلأية .ك اد رؼ ى ا اؼبعدؿ اره،ل ل اس تديد صوصل بعد  2005ليتضل
هقري ل حبلوؿ انة  2011أيس ادر بػ .3‰10.05

شكل رقم  : : 1هطور اؼبعدؿ اػبلـ للزكاتل ) 4(‰ك اعبزا ر بني : 2011-1966
12
10
8
6
4
2
0
1966 1970 1975 1977 1980 1985 1987 1990 1995 1998 2000 2007 2008 2009 2010 2011

ادلصدر :الديواف الوطا لإل صل  ،1اقبلز ال ل ثة.
1

-Ibid. p. 84.
- kouaouci Ali, Famille Femme et contraception , contribution à une sociologie de la famille

2

Algérienne, Alger : CENEAP, FNUAP, 1992, p.14.

- ONS, Démographie Algérienne 2015, n°740, p.5.
اؼبعدؿ اػبلـ للزكاتل ) (‰ىو لص اسمة دد الزكاتل

مؿ السنة لم اتوائ دد السكلف لن،اب السنة.
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 -2-6تطور متوسط سن الزواج األول ُب اجلزائر :
ه

أتل ا الدراال اس مؿ ال هوفر اس إ صل يل

وؿ اس الزكاج ك ال ،ة اجاتعملرية ،إذل أف

الزكاج دلف يتم ك اس ا كرة موال ،ك يكوف ا كر أدثر علنس ة لل،تيل  ،فحسب اج صل ال م
أترم انة  1911ه ني أف  %50اس ال،تيل ك اس  17دس اد هزكتس ك انة  ،1911بينمل
 %45اس ال دور ك اس  25دل يكوأوا دل هزكتوا بعد ،ك أف  %75اس ال،تيل يتزكتس ا اس 25
انة ،بينمل أسي ة  %75اس ال دور هزكتوا ا اس  35اس العمر .ك ا بكلر ك الزكاج دلف اوتودا
أيضل لدل ال دور لكس بنسب أا  ،يث أف  %10اس ال دور دلأوا اد هزكتوا ا اس  20اس
أ،اب السنة ،اا ا بلرة إذل دـ كتود دكد لسس الزكاج علنس ة للرت  2.بعد اجاتقمؿ هراتا
الزكاج اؼب كر صوصل ا اس الثلانة ر ،ك أص ا الزكاج علنس ة لل ل اعبزا رم وبدث ك اس
اتأ رة لصة بعد التعديم القلأوأية ك ى ا اللؿ عأتقللو اس 16انة إذل 18انة انة .1984
دمل اد سبيز ى ه ال ،ة بص،ة لصة عجأت لر الحوظ لتعليم ال،تيل ال م دلف لو ا ثر د ك
اره،لع اتوائ اس الزكاج ا كؿ لديتس ،3إذ اأتق هدرهبيل اس  18.3انة لـ  1966إذل 29.3
انة  2008دمل يتضا اس ال ك ال يل التلرل .أال علنس ة لل دور فلأتق هدرهبيل اس  23.8انة
 1966إذل  33انة  .2008دمل يو ا ال ك التلرل هطور اتوائ اس الزكاج ا كؿ علنس ة
للجنسني كفلرؽ السس بني الزكتني ،سب أتل ا التعدادا الن أتري ك اعبزا ر ان اجاتقمؿ:
الشكل رقم  : 2هطور اتوائ اس الزكاج ا كؿ سب اعبناب كفلرؽ السس بني الزكتني ،اس مؿ
أتل ا التعدادا :
تطور متوسط سن الزواج األول لكل من الذكور و اإلناث و فارق
السن بين الزوجين
40
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ذكور

ادلصدر :4ال ك اس اقبلز ال ل ثة.
Ibidem.
- kamel kateb, op.cit. p.39.

1
2
3

- Kateb Kamel, Scolarisation massive des femmes et changement dans le système matrimonial des pays du
Maghreb : Cas de l‖Algérie, INED, Colloque international de Québec : Demographie et culture, Aidelf
2008, P3.
4
- C.N.E.S, Rapport national sur le développement humain, Algérie : CNES, 2008, p 63.
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 -3-6اثافة الزواج و العزوبة  :أصبا اؼبتتموف بدرااة ظلىرة الزكاج ك اعبزا ر لم الكثلفة العللية

للزكاتية ،الن هرتا اذل أنبية الزكاج ك ايمت و اجتتمل ية ك ى ا التما .ف،ع بداية القرف الع ريس،

دلأ أس ة العزكبة النتل ية تد انم،ضة ،ك ج ه م إج اؼبعلاني فيزاي يل أك قليل .إذ ك اس  35اس
العمر يكوف د السكلف هقري ل هزكتوا كلو ؼبرة كا دة .يث د  ،أتل ا إ صل انة  1954أأو ك
اس الع ريس يكوف  %50هقري ل اس الرتلؿ ك ثمثة أرعع اس النسل اد هزكتوا .ب إف  %10اس
النسل يتزكتس ك اس اػبلاسة ر .دمل أف السس اؼبتوائ للزكاج علنس ة لإلانث ك ى ه ال ،ة ادر

ا عة ر انة 1.ك ه قم الكثلفة ك الزكاتية استمرة سب أتل ا ـبتل التعدادا  ،ك اؼبقلب كرام
اره ،لع أسب العزكبة علنس ة للجنسني سب ال ،ل العمرية ،ه قم العزكبة النتل ية )أس ة ا فراد ال يس
دل يتزكتوا ند اس  ( 50تد انم،ضة علنس ة للجنسني .ك ىو ال يتضا اس مؿ أسب اعبدكؿ
التلرل:
جدول رقم  : 01الكثلفة الزكاتية علنس ة للجنسني اس مؿ التعدادا ).(%
الجنس 8001 8441 8411 8411 8411 8499 8491
إناث

8.79

8.79

8979

8979

8979

8.79

8978

ذكور

8979

8979

8.79

8.78

8.79

8979

8.7.

الطصدر :الديوان الوطظي لإلحصاء نتائج التعداد

ك ك اقلب ى ه الكثلفة ك الزكاج فلف أس ة العزكبة النتل ية الكلية سب أتل ا إ دل الدراال
ا ة بقي انم،ضة إذ دل هتجلكز دكد  ،%3إج أ ل اره،عة أو ل ال علنس ة لإلانث )(%4.1
اقلرأة عل دور ) (% 2.3دمل يتضا اس أتل ا هعداد  ،2008ك اره،لع هلأل النس ة لدل ا انث هعود
إذل ال ،ل اس اؼبستول التعليمع العلرل )تلاعع( ،ك اد ادر أس ة العزكبة علنس ة اس  45-40انة
لدل ا انث بػ % 12.8اا كتود ا تملؿ د تدا ك أف العزكبة النتل ية ) دـ الزكاج ا  50انة(
2

ا ه،ا.
يت ني اس العرض اؼبمتصر لتطور اؼبربرا الثمثة السلبقة أأو يوتد ربوؿ ميت ك ظلىرة الزكاج ك
التما اعبزا رم صوصل فيمل يتعلت ع اداـ لم الزكاج ،اس الزكاج ا كؿ كدثلفة الزكاج ك يبكس اس
مؿ رض لتطور ى ه اؼبربرا التمييز بني ثمث ف ا أالاية ك هغ الزكاج ععبزا ر :
ف ة ال ا  ، 1985الن رف اره،لع استمر ك دد الزكاتل  ،اا اجبكلر ك الزكاج
علنس ة لإلانث ،ك دثلفة للية ك الزكاج اا زكبة ل ية عي،ة تدا.

صوصل

- Tabah Léon, La population Algérienne : Croissance, niveau de vie, investissements, Paris : Population,

1

n° 3, 1956, P.432.

- Hammouda Nacer-Eddine, Cherfi-Feroukhi Kahina, La nuptialité en Algérie : quelle

2

transition ?Alger: CREAD, 2009, p.12 .
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ف ة بني  ، 2005-1985هعكاب هراتا دد الزكاتل السنوية ك ااتقرارىل هقري ل اذل ال دكف الستة
زكاتل ك اجل  ،كصوؿ اتوائ اس الزكاج اجكؿ علنس ة لل،تلة اذل دكده العليل هقري ل  30انة ك
يزيد اليم س ذلأل علنس ة لل دور ،ك اره،لع أس ة العزكبة ند السس  35-30لدل اعبنسني ،ك بداية
اره،لع أس ة العزكبة النتل ية صوصل لدل ال،تيل .
ف ة ال بعد  2005ك ىع ال ،ة الن رف اره،لع استمر لعدد الزكاتل  ،ك ااتقرار اتوائ اس
الزكاج اجكؿ علنس ة للجنسني ند دكد اره،عة ه،وؽ  29انة علنس ة للجنسني ،ك ىو ال يد و اذل
النظر ك اجك لع اجتتمل ية ك اجاتصلدية الن ص د ف ة اس ى ه ال ،ا  ،للتعرؼ لم أىم
العواا اؼبصل ة لتحوؿ الزكاج ك التما اعبزا رم ك انو الصعوع الن هواتو ال ل ك واياب أار
تديدة.
 -7التحدايت االقتصادية لتأسيس األسرة (الزواج):

ي ط الزكاج ك التمعل
لم رأاتل،

اجاماية ربقيت الزكج عبملة اس اؼبتطل ل

اؼبلدية ذبله الزكتة ،أييت اؼبتر

الن،قة دبل فيتل اجطعلـ ك الكسوة ،ك أ ا اجاكلف .1كلتحقيت ذلأل ج بد أف يكوف

ب لم اجا يتمث ك كظي،ة أك اتنة أك رفة اعينة .دل هكس ى ه اجاور اؼبلدية
للزكج اصدر د
ه ك ل قل أالـ الزكاج ا ملية التصنيا الكثي الن اأتتجتتل اعبزا ر بعد اجاتقمؿ ،فقد دلف
د اجارة يتحكم فيو د العل لة اس ال دور اس مؿ ااتغمؿ ا رض ك الري اك فبلراة رفة
اتوارثة ك اغبضر ،ك هزكيا ال ل دلف اس اتلـ العل لة الن هتك ،بك اتطل لهو الق لية ك ال عدية
ع ت لر ذلأل ال ل يكسب رزاو اس اؼب لردة ك اوة العم العل لية ،ك هتحقت للزكتة اتطل ل ل اؼبلدية
ك اطلر ه عية زكتتل اجاتصلدية لعل لتو ،ك اد ااتمر ى ا الو ا اذل ال بعد اجاتعملر لدل أس ة ىلاة
اس اكلف صوصل ك الري ا أف ه دأ ضبم اؽبجرة علتدفت لم اؼبنلطت اغبضرية ،بغرض
اجات،لدة اس اػبدال اؼبتوفرة هبل.
عأت لر التصنيا ك هوفر انلصب ال غ دبستواي ـبتل،ة ك اؼبنلطت اغبضرية بدأ اجلتحلؽ الكثي هب ه
اؼبنلصب ك هب ا اأت ر ال يعرؼ علعم اؼبأتور ،ال م هعود بداايهو اجكذل اذل العتد اجاتعملرم ،دمل
أف ركرة القر اس اؼبصنا ا طر العملؿ ك اؼبوظ،ني اذل اجاتقمؿ ك اؼبسكس س أارة التوتيو
س ا اور
ال م قت بدكره اجاتقمؿ اجاتصلدم للزكتني ،ليص ا الزكج ىو اؼبسركؿ اجكؿ ك اج
اؼبلدية اػبلصة علزكتة كاجكجد ،كىك ا اره ئ اجاتقرار اؼبلدم لهتيلؿ اعبديدة ك اؼبنلطت اغبضرية دبل
يعرؼ علعم اؼبأتور ال م يتطلب الوصوؿ اليو انوا اس التعليم ك التكويس ك التدريب ،كب لأل
اأتقل

الت عية اجاتصلدية لهفراد اس ااتصلد العل لة اذل ااتصلد الدكلة ،ك أص ا افراد التما ك ى ا

 -1كى ة الز يلع ،اجارة اؼبسلمة ك العلدل اؼبعلصر ،ل نلف  :دار ال،كر ،2000 ،ص ص .102-100
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ا جطلر ل عني لقوة النست اجاتصلدم ل لدا م ،ك اغبصوؿ لم اتنة )اصدر للرزؽ( ،ك ك اطلر
اجزال اجاتصلدية الن هعرفتل التمعل اؼبعلصرة ،جز الكث اس الدكؿ ،دبل فيتل اعبزا ر ،س هل ية
لتل اكل ل ؽب ا اؼبطلب اجالاع ك انو بركز ا كلة ال طللة كال يت عتل اس فقر .فملذا دلف كااا
ال طللة ك ال،قر ك اعبزا ر ك ال ماتتل ع اداـ لم واياب ا ارة.
 -1-7البطالة و الحقر عالقتجا بتأسيس األسرة :

لع اس بركط الزكاج القدرة لم ا أ،لؽ اس طرؼ الزكج اك اغبرفة )اصدر الرزؽ( ،ك علتلرل ااتمؾ

ال،رد ؼبصدر رزؽ ب ك لو أس يل يعد برطل أالايل لإلا لؿ الزكاج .إج أف اغبصوؿ لم ذلأل اؼبصدر
ك التمعل اؼبعلصرة اؼبتمث موال ك العم اؼبأتور ال م يتدرج ك ايمتو سب ال يتطل و اس
هكويس ك هدريب ،ي قم ل عل للو ا اجاتصلدم لك التما ك ايلاة الت غي التلبعة لو .ك يتحكم
اصدر الرزؽ بقوة ك اؼبستول اؼبعي ع لل،رد ك ارهو ،ك لم أالاو يصن اجفراد اذل استواي
ااتصلدية ات،لكهة ،يث الل ل ال يره ئ ال،قر عل ،ل ال طللة .كيعد اؼبستول اؼبعي ع أك اتنة ال ل
اؼبق لم الزكاج اس العواا ال،لصلة ك ا ولو اس طرؼ أى ال،تلة الن يتقدـ اليتل .ك بنل لم ذلأل
كبلكؿ مؿ العنلصر التللية التعرؼ لم اىم التحداي اجاتصلدية الن هواتو الزكاج صوصل ال هعلت
انتل عل طللة ك ال،قر ك اطلر ال يعرفو التما اس هغ ا ااتصلدية .ي اؼبتمصصوف  1موال اذل أف
ال غ ك اعبزا ر رؼ ثمث ارا االاية اره ط دبمتل ارا التنمية اجاتصلدية كىع :

مر لة السبعينات الن رف اأتعلبل كا حل لسوؽ ال غ أظرا ج تملد ايلاة التصنيا يث اج
 100.000انصب بغ تديد انواي أم دبعدؿ مبو يقدر بػ  %4.4انواي .ك ظبح اعبتود اؼب كلة
ك ؾبلؿ ربسني الو ا اجاتصلدم لل مد ك ال ،ة بني  1978-1970اس زب،ي اعدؿ ال طللة
ال م اأتق اس  %32.9انة  1966اذل  %.22انة  .1977دل و ظلىرة ال،قر ؿب اىتملـ
السلاة ك ال ل ثني ك ى ه ال ،ة ،ك علتلرل دل هتوفر ا صل يل رظبية لل،قر مؽبل.
ادلر لة الثا ية ك ىع ار لة اجزاة ك ال اتا ك مشل

انوا

الثملأينل

ك التسعينل  ،أال علنس ة

لهكذل –الثملأينل  -فقد رف هوتو لتل ية اغبلتل اجتتمل ية اجالاية اؼبتزايدة بس ب النمو
الديبواراك السريا صوصل ك اؼبنلطت اغبضرية .ك اد ال د اجاتثملر ك ؾبلؿ السيلاة التنموية
اجتتمل ية ك اطلر اؼبمطئ اػبملاع ا كؿ لم هوف  140000انصب بغ انواي مؿ لم
ااتداد ى ه الع رية ،كذلأل دبعدؿ مبو ادر بػ  %4.2ك السنة ،اوتتة ك اسم د انتل اذل اطلع
اػبدال ك عػبصوص الصحة ،السكس ،التعليم ك التكويس ،اسلنبل ب لأل ك زب،ي اعدؿ ال طللة اذل
أدىن د يث ادر بػ  %8.70انة  .1984اج اف دد انلصب ال غ الن هوفر

مؿ اؼبمطئ
1

- Mokaddem Ahmed et al. , Transition démographique et structure familiale, Alger : CENEAP,
FNUAP, 2001, pp.36,37,38.
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اػبملاع الثل  1989-1985دل هقدر اول بػ  75000ك ذلأل االـ الطلب اؼبتزايد ال م بلغ
اليوف طلب انواي عج لفة اذل هزااس ذلأل ال اتا اا اجزاة اجاتصلدية لسنة  1986هراتا أاعلر
ال كؿ كانو ار لة الردود اجاتصلدم .ك ب لأل اره،ع

أس ة ال طللة لتص اذل  %18.15انة

 1989سب هقديرا الديواف الوطا لم صل  1انو اذل  %28انة  1995أم ال يعلدؿ 2اليوف
بطلؿ  %80انتم ي اكح انتم بني 16اذل 29انةك هعكاب صعوبة اجلبراط ك اوؽ العم
الصعوع الن يواتتتل ال ل ك اجاداـ لم الزكاج صوصل ك اف ذلأل اجار يتطلب انوا اس
اجد لر .2ك اد بدأ ك ى ه ال ،ة اجىتملـ بظلىرة ال،قر ال م بدأ ينت ر بني ال ،ل السكلأية يث
ادر أس ة ال،قر العلـ حبوارل .%8.1
اثل انوا التسعينل ار لة اأتقلؿ اعبزا ر اذل ااتصلد السوؽ ك ا لدة ىيكلة اؼبراسل  ،ك الن
رف كه ة عي،ة تدا ك هوف انلصب ال غ  ،يث دل يتم هوف اول  50000انصب انواي ك
ال ،ة بني  ،1994-1990االـ طلب ي اكح بني اليوأني ك اليوأني ك أص  ،ال أدل اذل اأتقلؿ
أس ة ال طللة اس  %19.7انة  1990اذل  28.5انة  ،1996بس ب ازالة اليوف انصب ك
الوظي العمواع ك ظ وصصة اؼبراسل العمواية ك هص،ية أال يتتل ك هسريا ملؽبل ،ك إطلر ال
يعرؼ ع لدة اؽبيكلة اجاتصلدية .3االـ ى ه الو عية اؼبت،لاة الر الدكلة اذل ازبلذ دة هداب
ااتثنل ية للتم،ي اس دة ال طلؿ ف لج لفة اذل اأ ل كزارة الت غي ك التضلاس الوطا ،اأ أ ايضل
دة كدلج اتمصصة ك ى ا اللؿ اس أت ه جيا اجاتثملر ك هوف انلصب بغ للتم،ي اس
دة ال طللة .ك مؿ ى ه السنوا بدأ اغبديث س ال،قر جكؿ ارة ك بطريقة رظبية ك اعبزا ر أتيجة
السيلاة اجاتصلدية اؼبنتتجة ك ال هرهب ليتل اس ب ر ال ية لم اؼبستول اؼبعي ع للسكلف .يث
ا ٌدر أس ة ال،قر العلـ ك التما اعبزا رم انة  1995بػ  ،%14.1أم ال يقلر  3.98اليوف

بم  ،4أيس دلف للتضمم اجاتصلدم دكر ك هراتا القدرة ال را ية ك انو اؼبستول اؼبعي ع لهار.
دمل رؼ اربر ااعلر اجاتتمؾ ك صوصل هلأل اؼبره طة عؼبواد الغ ا ية ،اره،ل ل اواي بني -1990
 ،1995بينمل بقي ادا ي اجارة لصة ف ة اجترا ب و استقرة ،ك علتلرل أدل الت،لك الك بني
اجاعلر اجاتتمدية ك د ا ترا اذل افقلر ف ة ىلاة اس السكلف ،أظرا ل اتا ادر م ال را ية حبوارل
CENEAP, FNUAP, Transition démographique et structure familial, Alger : 2001,

-

1

pp.36,37,38.
2

- Zahia ouaddah-Bedidi, « Avoir 30 ans et être encore célibataire : une catégorie émergente en Algérie
», Autrepart2005/2 (n° 34) , p.42.
3

- Groupe de chercheurs de l‖IEDES, «Société civile et démocratisation: une étude comparative au Nord
et au Sud» p. 448. https://www.persee.fr/doc/tiers_1293-8882_2004_num_45_178_5896 12/01/2017.
4

- Makboul M. el hadi, Niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie (LSMS 2005), La revue de
CENEAP, n° 41, Alger : CENEAP, 2009, pp. 22.
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الثلث ،ك ى ا الو ا ااب عػبصوص الط قة اؼبتواطة .1يبكس ؽب ا العرض اؼبمتصر وؿ ال طللة ك
ال،قر ه،س تلأب اس تواأب هراتا دد الزكاتل اػبلـ مؿ انوا الثملأيلان ك التسعينل لم
اػبصوص ،أظرا لعجز ف ة د ة اس ال ل س الزكاج ع ت لر اؼبتنة اك اغبرفة )اصدر الرزؽ( اس
اجاور الواتب ربققتل ك ال ل اؼبق لم الزكاج ،ع لفة اذل جز اجار س اسل دة ابنل تل لم
اجاداـ لم الزكاج صوصل النس ة للط قة اؼبتواطة )ال ،ة الغلل ة ك التما اعبزا رم( الن أفقر مؿ
انوا التسعينل ك الط قة ال،ق ة الن زاد فقرا .ك ىو الو ا ال م ال د اس تتة ا رل لم
اره،لع اتوائ اس الزكاج اجكؿ لدل ف ة ال دور اس  25.3انة  1977اذل  31.3انة 1998
مؿ

سب أتل ا التعدادا الوطنية ،أم ب،لرؽ اتة انوا

ركف انة.

ااتمر ب ر ا لدة اؽبيكلة اجاتصلدية لم ؾبلؿ ال غ ك ال طللة اذل السنوا اجكذل اس اجل،ية الثلثة
إجٌ أف اوؽ العم اعبزا رم رؼ هغ ا الحوظل سب الديواف الوطا لم صل ابتدا ا اس انة
 2003و دتثل ادلر لة الثالثة .فقد لع ايلاة اجأعلش اجاتصلدم اؼبت عة ك اجىتملـ دبسألة ال غ
دكرا االايل ك ذلأل التحوؿ ،صوصل اا اره،لع أس ة النمو اجاتصلدم عره،لع ااعلر ال كؿ ،ال

ال د لم  ،اعدؿ ال طللة اذل  %11.3انة  2008انة  .2بنل ليو رف أسب ال،قر
دبمتل اربراهو هراتعل الحوظل ابتدا اس انة  ،2000صوصل بعد اأ،راج اجزاة اجاتصلدية كاره،لع
ااعلر ال كؿ ،ك بنل لم صبلة اجترا ا اؼبتتللية اؼبتم ة اس طرؼ الدكلة ك ى ا اللؿ ،اس أت
ربسني اؼبستول اؼبعي ع للسكلف كفت اجاكلأيل اؼبتوفرة ،درفا اغبد ا دىن لهتور ،ؿبلربة ال طللة...
كب لأل رف

انة .32009

أسب ال،قر هراتعل استمرا

يث الب،

اذل  % 6.7انة ،1999

اذل %2.6

اس مؿ رض هطور د اس أسب ال طللة ،ال،قر ك الزكاتل اػبلـ السنوية ك اعبزا ر يت ني أف ى ا
اج

لو ماة عجك لع اجاتصلدية يث ي

اجاتصلدية يث ينم،

أس يل ك ف ا

اؼبتمصصوف إذل أف اربر الزكاج يتأثر علظركؼ

ا زاة ،بينمل يعرؼ اره،ل ل ك ف ا

الر ل اجاتصلدم.4

فلره،لع أاعلر ال كؿ ك السوؽ العلؼبية ال د لم ربسس الظركؼ اجاتصلدية ك اعبزا ر ا لبرة بعد
1

- Ministre de l‖action sociale et de la solidarité nationale, Programme des Nation unies pour le
développent, Carte de la pauvreté en Algérie, Alger, 2001, P.8.
2

- Musette Mohammed Saib, Algérie Migration, marché du travail et développement, Genève :
Organisation internationale du travail, Institut international d‖études siciales, 2010, p.36.
- El Hadi Makboul, niveau de vie et mesure de la pauvreté en Algérie : (LSMS 2005), Alger :

3

CENEAP, n°41, 2009, p 72.
4
Kateb kamel, évolution du système matrimonial au Maghreb : convergence vers le modèle occidental
ou construction d‖un modèl intermédiaire ? in : XXVIe congrès international de démographie,
Marrakech 2009. http://iussp2009.princeton.edu/papers/90014 . 12/10/2014
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اجاتقمؿ ال ال د لم اره،لع دد الزكاتل ك اؼبعدؿ اػبلـ للزكاتية .ك اقلب ذلأل فقد الب،
ى ا اؼبربر اذل  ‰5.4زكاج انة  ،1990ك ذلأل مؿ ا زاة اجاتصلدية ك السيلاية الن بتد ل
اعبزا ر اس لية الثملأينل اذل لية التسعينل  .لي تد اؼبعدؿ اػبلـ للزكاتية هزايد بنس ة  %50مؿ
الع رية اجكذل اس اجل،ية الثللثة ك لية ا زاة اؼبللية الن دلأ قب اره،لع أاعلر ال كؿ ك ا اواؽ
العلؼبية .يث اره،ا اعدؿ الزكاتية ك اعبزا ر إذل  ‰ 9.68زكاج لك أل أسمة حبلوؿ لية انة
 .12009دل يكس جزاة الزكاج مؿ انوا التسعينل لتمر بسمـ ،فقد رؼ اوؽ الزكاج ك التما
اعبزا رم لم بني العرض ك الطلب ،ف ودة اا لؿ ال ل

لم الزكاج دلف اتجتل كبو ال ،ل

العمرية ا صغر انل حبكم القيم اجتتمل ية السل دة ج تيلر الزكتة ك العل لة اعبزا رية .2ال أدل اذل
زبل

دد د اس فتيل

تي اجزاة اجاتصلدية -إف صا القوؿ -س الزكاج  ،فقد ادر أس ة

زكبة اجانث ند اس اػبمسني بػ  %3.2اقلب  %1.8لدل ال دور .3ك انو يبكس طرح اراؿ ب ر

س الكي،ية الن يرثر هبل الو ا اجاتصلدم لمارة لم دد الزكاتل اػبلـ ك التما ك ىو ال يبكس
ربطو دبتطل ل الزكاج ذا ال عد اجاتصلدم اس كتتة أظر ال ريعة ،القلأوف ك التما ك الن أييت لم
رأاتل اؼبتر ك القدرة لم اجأ،لؽ .فمل اكلأة اؼبتر ك الزكاج اجاماع ك التقلليد اعبزا رية ،ك دي
يبكنو أف يتحكم ك بع اربرا الزكاج.
 -2-7ادلغاالة ُب ادلجور و ارتحاع تكاليف الزواج التقليدي
يعد اؼبتر كا د اس ال ركط الضركرية الن ج يصا قد الزكاج اج حبضورىل ،دمل ددهو ال ريعة
ا اماية ك أاره الأوف ا ارة اعبزا رم ،كرام كتود الكث اس اجدلة لم أنبية ك ااتح ل هيس اؼبتر

كأف الزكاج دبتر الي اندك إليو،4

يكم د اس الغا ك ال،ق أص دينو اج أف الوااا ي

اذل

كاب ذلأل سبلال .فللمتر ،سب اؼبمتصني ،كظي،تلف ا كذل ظلىرة هتمث ك ذبتيز العركس ك
اتطل ل الوليمة ك دكد اجاتطل ة ،ك الثلأية دلانة هتمث ك ربديد استول العرياب اجتتمل ية ك

اجاتصلدية ك التما ،5دمل اد ي

لدل أار ل .اس ى ا اؼبنطلت

اس ان ية أ رل اذل ايمة ال ن

ضا اؼبتر للم ل نل ك اؼبزايدا  ،ال أدل اذل اره،ل و اذل استواي ربوؿ دكف ااداـ ال ل

ليو

اف دل يكس العزكؼ نو .أال علنس ة لقيمة اؼبتر ك اعبزا ر فرام أ ل زبضا عبملة اس القيم كاؼبعتقدا ك
اج راؼ اجتتمل ية الن زبتل اس انطقة اذل أ رل ،اج أأو يعد اره،عل ك أظر اؼبقداني ليو اس
- Ibid. p5.
Lahoari addi, les mutation de la société algérienne, famille et lien social dans l'Algérie contemporaine,

1
2

Paris: La Découverte, 1999 P81.
? - Nacer-Eddine Hammouda, Kahina Cherfi-Feroukhi, La nuptialité en Algérie : quelle transition

3

(Alger, CREAD, 2009), p.12 .

 -4كى ة الز يلع ،اجارة اؼبسلمة ك العلدل اؼبعلصر ،ص.44

 -5كالـ العثملف ،العائلة العربية ،ك دراال ك التما العر ي اؼبعلصر ،اورية  :دار اجىلرل ،1999 ،ص .212
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ال ل  ،صوصل اس الط قة اؼبتواطة ك ال،ق ة دمل هعكسو الدراال اؼبيداأية ،1ك ىو الو ا ال م
تع اطلب اؼبتر ك الزكاج اس التحداي

اجاتصلدية الكال الن ربوؿ دكف اقدام ال ل

ليو ك

علتلرل لم واياب أار تديدة .اجار ال م دفا بع اعبتل اؼبسركلة اذل التحرؾ دمل فع اللاب
اجاماع ا لم ك الدكلة بد وهو اذل ئ ا لغ اؼبتر اس مؿ ذبنيد اج مة ك أ يلف اؼبنلطت لتحقيت
ذلأل.
هره ئ هقل ليد الزكاج ك اعبزا ر ع لفة اذل اؼبتر بتقد ىدااي اوظبية اذل العركس بعد ط تتل رظبيل
الداا ك بي ابيتل ،دمل ربلفا أال ية اجارة اعبزا رية لم التقلليد اػبلصة دبراايم  ،الزفلؼ ك
اتطل لهو اوا علنس ة لل دور أك اجانث ،ك ىع هقلليد أص ح اكل،ة تدا صوصل ك الوائ
اغبضرم ال م ااتد م ا لفة اتطل ل تديدة لتحقيت ذلأل الغرض اث درا ال ل اغب،م الن
هعد تد اكل،ة ك اودب الزفلؼ كاغبلواي ك اؼبأدوج  ...ع لفة اذل اجاور التقليدية دطقم
ال ىب ك رأس اؼبلبية ك ذبتيز ال ي ك امباب اجاتعراض ال م هقوـ بو العركس ك استلزال

أ رل ...ك ىع اس العق ل اجاتصلدية الن هرفع اس هكللي الزكاج ك هصع و لم ال ل .2
 -8حتدايت اجتماعية :

رؼ التما اعبزا رم مؿ ف ة اجاتعملر ك بعد اجاتقمؿ لصة هغ ا ت رية اس ـبتل ال ىن
السيلاية ،دلف ؽبل اجثر الوا ا لم اراسة اجارة ك الزكاج .يث
اجتتمل ية ك اجاتصلدية ك

لع هلأل التغ ا لم اؼبستول الكلع صوصل انتل التصنيا ك التحضر ،العم اؼبأتور ك التعليم
النظلاع دكرا ىلـ ك ربوؿ بنية اجارة اعبزا رية ك ال يره ئ هبل اس اؼبكلان ك ا دكار اػبلصة ععبنسني،
ك القيم العل لية اؼبره طة ع ارة ك الزكاج ،ك ىو ال أدل بدكره اذل بركز ك هطور اظلىر تديدة ،دلف ؽبل
دكر د ك هراتا دد الزكاتل كاره،لع اس الزكاج ا كؿ ك التما اعبزا رم دمل يتضا ك النقلط
التللية :
 -1-8ا تشار التعليم النظامي و عالقته ابلتأخر ُب أتسيس االسرة
يردم التعل يم كظي،ة إتتمل ية ىلاة فتو وب،ز ا فراد لم ربقيت التقدـ كهبع العقوؿ كالن،وس أدثر
إاتعدادان لتق التغي كالرا ة فيو ،فعس طريت التعليم يبكس العم لم إزالة اؼبعوال الثقلفية ك لت
إذبلىل لمية هسل د لم ا أتقلؿ علتمعل التقليدية إذل استول العصر .دمل أف للتعليم كظي،ة

 -1إاعد فليزة ،العلدا اجتتمل ية ك التقلليد ك الوائ اغبضرم بني التقليد ك اغبداثة ،راللة ددتوراه ،تلاعة كىراف اسم لم اجتتملع ،اؼبوام 2012-2011
 ،ص.350

2

- Zahia ouaddah-Bedidi, « Avoir 30 ans et être encore célibataire : une catégorie émergente en Algérie
», Opcit. p. 44.
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أ رل إاتصلدية ؽب ا أص ا ينظر إذل العملية التعليمية لم أ ل أوع اس ا اتثملر ال رم ك العملية
ا أتلتية ،ك انو أكلتو اغبكوال أنبية د ة ك ربقيقو ك ذبلكب اعتل اجار ك ذلأل.
ب اتا النظلـ التأىيلع التقليدم القل م لم هوارث داة اجرض أك رفة
كأالـ هطور اراسل التما عأت لر اراسل التعليم اغبديث ان السنوا
فص بني التعليم ك ا أتلج ك تع ف ة التأىي اطوؿ فبل دلأ ليو .ال د
ك ات لرية التعليم اجبتدا ع ك ؾبلأيتو ،اؼبتم ة اس طرؼ الدكلة ان انوا

اس اغبرؼ اؼبدرة للد ،
ا كذل لماتقمؿ ال م
السيلاة التعليمية اؼبتمثلة
الس عينل  ،لم الوصوؿ

اذل أتل ا ىلاة ك ى ا اللؿ ،يث هراتع أس ة ا اية بثلثني ) اس  %74.6انة  1966اذل
 %27.7انة  (2002كذلأل رام النمو الديبواراك السريا بعد اجاتقمؿ ال م بك أدا
التحداي االـ الدكلة ال،تية ك ى ا اللؿ ،ك دمل يت ني اس مؿ اج صل ا الوطنية ،فقد اأتق
ؾبموع السكلف اؼبتمدراوف بني اتة انوا ك اتة ر انة اس  %47.20انة  1966اذل
 %79.86انة  ،1977ليص اذل  %83.05انة  ،1998كىع لرة س زايدة ايلاية ه
اذل أنبية التعليم ك التما .ك اا أف اجلتحلؽ علتعليم مؿ السنوا اجكذل اجاتقمؿ رؼ فركؽ
بني ال دور ك اجانث ك أسب اجلتحلؽ أيس ادر ك أكؿ هعداد  1966بػ  %56.805علنس ة
لل دور اقلب  %36.90لدل اجانث أم ب،لرؽ  %20لصلحل ال دور ،اج أف ال،ركؽ بدأ هتمبم
هدرهبيل يث ادر انة  1987بػ %87.75لدل النس ة لل دور ك  %71.56علنس ة لمانث ،ك
همب هقري ل ك أ ر هعداد كطا  2008اذ ادر لدل ال دور بػ  %92.42ك لدل اجانث
بػ 1%91.67ال يردد دـ سبييز اجارة اعبزا رية بني هعليم ال دور ك هعليم اجانث .دل يتوا

التحلؽ

ال،تلة علتعليم لم اؼبستواي اجكذل فقئ ،ب فلؽ دد اجانث اؼبلتحقل علتعليم اعبلاعع دد
ال دور صوصل ك السنوا اج ة .ك ذلأل ؼبل يوفره التعليم العلرل اس وىي يسل د ك اغبصوؿ لم
فرص م  ،ف،ع اؼبوام  2012-2011بلغ دد اؼبسجلني ك اعبلاعة  ،1090590انتم %60
اانث اقلب  %10ك اؼبوام  %50 1982-1981انة  .1990علنس ة للتمرج بلغ صة
ال،تلة ك انة  2010-2009بتلدهني اس أص ثمثة ك زبصصل اتنو ة دبل فيتل الن دلأ كرا
لم ال دور ان زاس اريب اث العلوـ الدايقة ايس بلغ أس ة اؼبتمرتل  ، %68هسلك أسب ك
الطب ك العلوـ اجأسلأية ك اجتتمل ية  ، %65ك العلوـ الط يعية %80ك ك لغل  .2%83لقد
أثر اجلتحلؽ الكثي لل،تلة دبقل د الدرااة دبمتل استواي ل وث ا بليل –ا لبر -لم الزكاج سبث ك
اره،لع اتوائ السس ند الزكاج ا كؿ علنس ة للجنسني اذل ني ا ل درااتتمل العليل ك اغبصوؿ لم
1

Office national des statistiques,-Annuaire statistique de l'Algérie, République Algérienne démocratique
populaire,: Résultats 2008-2010, n°28 .
2

- Zahia ouaddah-Bedidi, Inégalité d‖instruction hommes-femmes en Algerie : quand les écarts
s‖inversent, documents de travail n° 230, INED : Paris, Déc. 2016. p10.
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كظي،ة ال ال د بدكره لم اره،لع أس ة العزكبة لدل ال ل ند اس  30اذل ادثر اس  35انة ك
ىع ظواىر تديدة دل يعرفتل التما اعبزا رم اس ا  .دمل أثر التعليم بطريقة ا ا لبرة لم الزكاج اس
مؿ التأث

لم ال ىنيل ك اؼبكلان ك اجدكار صوصل علنس ة للمرأة ،دمل ايتضا فيمل يلع.

 -2-8تغَت مكا ة ادلرأة  ،تغَت الذهنيات مع استمرارية الثقافة االبوية وعالقتجا بتأسيس االسرة

لقد الىم هعلم اؼبرأة ك سبكينتل اس اغبصوؿ لم ارىم هسل دىل لم وض ؾبلؿ العم اؼبأتور،
ك ؾبلج ـبتل،ة دل دارة ك التعليم ك الطب  ...ك ىو ال ال دىل اس تتة أ رل لم هعزيز اكلأتتل

ك اجارة ك التما يث أص ح ادثر ادرة لم اغبوار ك النقلش ك ازبلذ القرارا اؽبلاة ك اطلر
أار ل ،ع لفة اذل ا لردتتل ك ايزاأية أر ل .كرام هعلرض ركج اؼبرأة للحيلة العلاة ،اوا ت
التعليم أك العم  ،اا الثقلفة اجبوية الن دلأ اتيمنة بقوة مؿ الع راي اجكذل اس اجاتقمؿ،
بس ب هريٌ اؼبدف أتيجة اؽبجرة الري،ية القوية ك التحضر السريا ،إج أف اجاتيلزا الن وبققتل د اس
التعليم ك العم لل،تلة صوصل ك ار ل موال ،دل يب ٌكس هلأل الثقلفة اس انا اؼبرأة اس التحلؽ دبجلؿ
التعليم ال م ار لف ا ل اأت ر دمل اهضا البقل ،كلكس التحلاتل عل غ لرج ؾبلؿ اجارة دلف ؿبت مل
كاب التعليم يث بقي أس ة اؼب لردة النسوية ك اوة العم الكلية عي،ة اقلرأة بدكؿ اغلربية
أ رل ،فقد ادر ك التعداد كطا لسنة  1977بػ %5.2فقئ اس ؾبموع القوة العلالة ،ك دلف
اره،لع ى ه النس ة بطي ل يث ادر بػ %8.1انة  ،1987اذل  %10.5انة  ،1991ك بعد
ر انوا بلغ . %15.7ك ك ب ر ربقيت وؿ ال غ انة  2011ادر بػ.1%17.7

ك أ،اب الوا ال رفو أظلـ الزكاج اس هتحوؿ صوصل ال يتعلت عره،لع
ى ه التغ ا الن صل
أس ة العزكبة كائ ال،تيل اؼبتعلمل ك اؼبملرال لن لط اتا ،يث أف ى ه اؼبكتس ل اعبديدة ك
ك اؼبنلطت اغبضرية ك اذل كا اريب ،تع التما ينظر اليتل لم ا ل النمئ
اكلأة اؼبرأة اعبزا رية
اؼبن،ل اػبلرؽ ؼبعلي النظلـ اجبوم القل م لم ه عية اؼبرأة اجاتصلدية للزكج أك لعل لتو ك ال م وبقت
ا دأ ر و تل ك دكأيتتل كىو ال يتعلرض سبلال اا ك ا ال،تلة الن سبكن اس ربقيت ربصي لمع لرل
ك ااتقملية الدية ،ا ار ال م أكتد للة اتنلاضة ك اج تيلر للزكاج ،ف،ع اطلر اج تيلر اغبر يبي
ال ل اؼبتعلم ك اؼبتمكس ااتصلداي كاؼبت ا علثقلفة اجبوية اذل ا يلر فتلة ادىن انو ك اؼبستول

التعليمع . 2ك اقلب ذلأل اد ربجم ال،تلة اؼبتعلمة س ا وؿ رت اس استول هعليمع اتد

ية اس

ف زكاتتل ،بنل لم أضوج أظر ل للزكاج ك اسركليلهو ،ك ىو ال اد ينتتع هبل اذل العنواة .يبكس
ؽب ا التحدم أف ي اتا عأت لر التعليم كب اتا ا ضة الثقلفة التقليدية لم تي ال ل استق م
- ONS, Enquête d‖emploi auprès des ménages 2011, Collection n° 173, série S M statistiques sociales,
 -2قبية الا  ،ال نية اجارية ك اػبصوبة ،راللة ددتوراه ،تلاعة اعبزا ر  ،2015-2014 ،2ص.254
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صوصل اا اأت لر مبئ اجارة النواة الن ربد اس التعلي بني اجتيلؿ ك هقلٌ
لم اأتقلؿ الثقلفة التقليدية اذل اجتيلؿ اعبديدة.

التواص اؼبسل د

اره ئ التعليم اس تتة أ رل بتغ أظرة د اس ال ل ك ال،تلة للزكاج ك للحيلة الزكتية يث أص ح
أدثر أضجل ك أدثر اسركلية فبل دلف ليو ك الزكاج التقليدم ،إذ أف ال ل يتوذل اؼبسركلية ابتدا اس
الت،ك ك الزكاج ،ك ىو ال هبعلو ي،كر طويم ا اجاداـ ليو ،ال يسلىم ك و
اس تتة أ رل م التعليم اؼبمتلئ لم هوايا ؾبلؿ الت،ل

اس زكاج لديو.1

بني اعبنسني ال أثر لم طرؽ اج تيلر

للزكاج ،فأال ية اجزكاج اغبلصلني لم استول هعليمع أ لم دلف زكاتتم س طريت اج تيلر اغبر

ل ريأل ،كىو ال هوافت اا هراتا فلرؽ السس بني الزكتني .2لكس ى ا التحوؿ ك طريقة اج تيلر للزكاج
دلف س اؼبملض دا مل أظرا جصطدااو بقيم الثقلفة اجبوية الن ه،رض اعلي اعينة لم ال ل ك
اأتقل بريكة يلهو ،ك ىو ال ىبلت أوع اس الن،ور لدل ال ل اس فكرة الزكاج.
 -3-8التوجه حنو دنط األسرة النواة و األزمة السكن
يرؼ الزكاج اعبزا رم بقل دة اجالاة اا أى الزكج بعد الزكاج ) ،(Patrilocaleليت ك ب لأل ال يعرؼ
بنمئ اجارة اؼبمتدة أك اؼبرد ة ،أيس هكوف االاتتل موال ك اسكس هقليدم يتكوف اس ال ة ال ي ك
الغرؼ اؼبطلة ليتل ع لفة اذل اط و ك دكرة ايله .ك ىو مبئ اد يتسا ليضم أار اجبنل بعد زكاتتم،
دمل أف ى ا النمئ يت وافت أدثر اا اجاتصلد اؼبعلبع القل م لم داة اجرض ،اك اغبرؼ اؼبتوارثة،
يث يتم اجب اؾ كهقلام اؼبتلـ اجتتمل ية كاجاتصلدية سب التسلس اؽبراع للمكلان  ،ك اطلر

ال يعرؼ علنظلـ اجبوم.3

رام ؿبلكلة مبئ اجارة اؼبمتدة التكي

ك الوائ اغبضرم بعد اجاتقمؿ ،صوصل اا مبئ ال نل

الغر ي ،ا﵀دكد ال،ضل  ،ك ىو النمئ اؼبوركث اس اغبق ة اجاتعملرية ،ك ال م بغلو اعبزا ريوف بعد
اجاتقمؿ صوصل بعد اوتل اؽبجرة السريعة اس الري كبو اؼبدينة ،دمل أف اؽبنداة اؼبعملرية اؼبت ا
اس طرؼ الدكلة ك اقبلز اؼب لريا السكنية فيمل بعد الب ليتل ى ا النمئ صوصل ك اؼبنلطت
اغبضرية .ك اد م مبئ السكس ك اؼبدينة ك واا ا رل اث التعليم ،العم اؼبأتور )اجاتقملية س
أارة التوتيو ك اعبلأب اجاتصلدم( ،ع لفة اذل واا التغ الثقلك اث اؽبجرة ،التل،زيوف ك الراديو،
دلتل ال د لم اأت لر مبئ اجارة النواة الن اره،ع أس تتل اس  %66.80اذل  %78.25ك
1

- Zahia ouaddah-Bedidi, « Avoir 30 ans et être encore célibataire : une catégorie émergente en Algérie

», Opcit. p40.
- Kateb Kamel, Scolarisation massive des femmes et changement dans le système matrimonial

2

des pays du Maghreb : Cas de l‖Algérie, INED, Colloque international de Québec : Demographie et
3

 -اصط،م بوه،نوب  ،العل لة اعبزا رية ،التطور ك اػبصل

culture, Aidelf 2008, pp.991-992.
اغبديثة ،هر :دارم اضبد ،اعبزا ر  :الديواف الوطا للمط و ل اعبلاعية ،1984 ،ص ص .243-242
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ال ،ة بني  ، 1998-1966أالـ اكبسلر مبئ اجار اؼبمتدة الن هراتع أس تو اس  %20.8اذل
 13.9ك ال ،ة اؼبمتدة بني  ،1998-1987اا دـ اا،لؿ أمبلط أ رل هتوائ ى اف النمطلف .1ك
ىو ال ي اذل هغ أىم ال دة للزكاج التقليدم ك اعبزا ر اؼبتمثلة ك اجالاة بعد الزكاج ،فر تل
علدرتة اجكذل مبئ السكس السل د ك اؼبدينة.
فما واا التغ السلبقة ال در رف طمو ل ال ل هوتت أدثر كبو مبئ اجارة النواة ،اذ
را السنني ،ال رؼ
هوص التحقيقل اذل اأو  :لوج " أزاة السكس" الن هعل انتل اعبزا ر ان
مبئ ا ارة اؼبمتدة اجأت لر ال م رفو اذل ف ة اري ة .2ك ى ا التوتو كبو ه،ضي اجارة النواة دل يقتصر
لم ال ل فقئ ،ب مش ا ع ايضل ند هقدـ لطب جبنتتم ،يث ي،ضلوف ك اد ي طوف

اجالاة اؼبستقلة جبنتتم ك ؿبلكلة انتم قبلح زكاتتل ،ك ذلأل ه،لداي للصداال الن وبتم كاو تل
بني اجار ك اطلر الصراع التقليدم القل م بني زكتة ك اغبملة ك الن اس بأ ل أف هنتتع إذل الطمؽ،

لم العكاب اس ذلأل ي،ضلوف بقل اجبس اعتم بعد زكاتو .3إف ى ا التوتو ك ا ه اس العواا الىم

ك هد يم را ة اجالاة ك اكس استق س اجى بعد الزكاج او ا لدل ال ل دمل لدل ال،تيل ك
أكليل تس ،اج أف ى ه الرا ة كاتتتتل أزاة اكس لدة ااتد اس انوا الس عينل اذل اليوـ.
جم اجاتثملرا اؼبمصصة ؽب ا اللؿ مؿ السنوا
اف ايل ايلاة اكس كا حة ك ع
اجكذل اس اجاتقمؿ ،ادل انطقيل اذل مبو تد بطع للحظ ة الوطنية للسكس الن ادر بػ  1.15بني
 1977-1966ك الوا ال م دلف النمو السكل يتزايد بوه ة  %3.2عج لفة اذل اوة اؽبجرة
الري،ية .كرام اره،لع كه ة مبو اغبظ ة الوطنية ك السنوا الم قة اذل  %3.1إج اف النق ك ؾبلؿ
السكس بقع يطرح حبدة ،فتزايد دد اجار دلف أاول اس هزايد اغبظ ة الوطنية للسكس لصة مؿ
الع رية اؼبمتدة بني  ،1987-1977ك ىو ال اأعكاب ك اعدؿ بغ اؼبسكس الوا د ال م بقع
ي،وؽ ك اؼبتوائ ا ا أفراد ،ال انا ا ار صوصل اس اجاداـ لم هزكيا ابنل تم ،صوصل انتم
ؿبدكدم الد أك ال طللني .أال علنس ة لل ،ة اؼبمتدة اس انص الثملأينل اذل لية التسعينل ك ال
رفتو اس هدىور ك اجك لع اجاتصلدية ك السيلاية ك اجانية اأعكس ال ل لم ا لريا ال نل
اؼبعدكدة ،ك ىع ال ،ة الن زاد فيتل ه،لام أزاة السكس ك اعبزا ر ،4ك أ،اب الوا هراتا اعدؿ
-Tahar Houcine, Fawzi Amokrane, Mutations de la structure familiale en Algérie: Enquête sur les

1

structures, In: CENEAP, Analyse et prospective, N° 27, Alger : CENEAP, 2003, pp. 12,13,14.

- Ahmed Mokaddem et al. , Transition démographique et structure familiale, Alger : CENEAP,

2

FNUAP, 2001, p.65.
- Lahouari addi, Opcit. p.64.
- Lhaocine Aouragh ,l‖économie Algérienne à l‖épreuve de la démographie, Les études de CEPED , n°

3
4

11, (paris : CEPED, 1996).
Pp.297, 298.
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الزكاتل اػبلـ اذل ادىن استوايهو ان اجاتقمؿ ب لواو دكد  ‰ 5مؿ انوا التسعينل بعد
أف كص اذل أدثر اس  ‰7سُت  .0870دمل و ر اس الزكاج ا كؿ ال م فلؽ 30انة علنس ة

لل دور .1

ب داية اجل،ية الثللثة أكل اغبكواة أنبية دال ؽب ا القطلع اس أت القضل لم أزاة السكس ك اعبزا ر،
كالقضل لم السكنل اؽب ة الن هولد لم استول اؼبدف ،علسعع اذل ذبسيد اليو ك دة اكنية
ك أفلؽ  ،2014ال ال د لم الب،لض دد اجفراد ك اؼبسكس اذل  6.4أفراد ،ك بداية اجأ،راج
النسم ؽب ه ا زاة ،2ك اد صل ب ذلأل اجأ،راج اره،لع هدرهبع ك اعدؿ الزكاتل اػبلـ السنوية اذل

اف كص انة  ‰10.13 2015كؿ ارة بعد اجاتقمؿ 3ك ىو هقري ل ع

اؼبعدؿ اؼبسج ك

بداية التسعينل  .اس ى ه اغبقل ت يت ني أف أزاة السكس أثر بطريقة بلية لم هراتا دد الزكاتل
اا ا بويس ير ر
صوصل ك اؼبن طت اغبضرية ،يث أف دـ هوفر اكلأة الاة اجزكاج اعبدد
اجا لؿ لم الزكاج ك علتلرل و ر اس الزكاج اجكؿ دمل هردده بع

الدراال .4

 -4-8األمن االجتماعي
ي

ا،توـ اجاس اجتتمل ع اذل  " :اف يعي

ال،رد ك وبيل يلة اتتمل ية بانة اطم نة استقرة لم

أ،سو كرزاو ك اكلأو ال م يعي فيو ىو كاس يعوؿ ، "5.بينمل التصور السوايولوتع لهاس اجتتمل ع
ال م يقداو إ سلف دمحم اغبسس يرل ةأو ي

إذل "اماة ا فراد كاعبمل ل

كاػبلرتية الن اد هتحداىم كال يتعرض لو ا فراد كاعبمل ل

اس ا طلر الدا لية

اس القت كاج تطلؼ كاج تدا

لم

اؼبمتلكل علتمريب أك السراة "6.ك انو فلف القصد اس ا اس اجتتمل ع ىو ربقيت اجاتقرار  ،دمل
أأو ا اـ قوؽ ا ريس كصوف اغبرال ؛ دحراة الن،اب كاؼبلؿ كا راض دبل يسلىم ك لت التوافت.
ك لع ا طر ال يتدد اجاس اجتتمل ع العن دبمتل أأوا و ،ك ال م يعرؼ لم اأو " :اجاتمداـ
ا اؼب ركع للقوة اؼبلدية ةالليب اتعددة غبلؽ ا ذل ع بملص ك اعبمل ل ك هدا اؼبمتلكل ،
ك يتضمس ذلأل أالليب العقل ك اجاتصل كاج تدا ا اؼبمتل،ة ك التد

ك راي اج ريس"7.

ك اس هعري العن يت ني طره لم ااتقرار ك أاس التمعل أو يعا لم صورة اس صور ال،و م،
صوصل ال اره ئ انو علعن السيلاع ،ال م يعتا اس أ طر العواا اؼبتددة اس التمعل  ،فيح
- ONS, démographie Algérienne, 2015, n°740, p.5
 - http://www.djazair50.dz/اؼبواا الرظبع ػبمسينية اعبزا ر :
- ONS, démographie Algérienne, 2015, n°740, p.5
- Zahia ouaddah-Bedidi, « Avoir 30 ans et être encore célibataire : une catégorie émergente en Algérie
 -5أالاة السيد د السميا ،ا اس اجتتمل ع ك اجامـ ،درااة اقلرأة ،القلىرة  :دار اعبلاعة اعبديدة ،2009 ،ص.19

 -6إ سلف دمحم اغبسس ،لم اتتملع السيلاع ،دار كا  ،ا ردف ،2009 ،ط3
 - 7ابراىيم اغبيدرم ،اوايولوتيل العن ك اجكبراؼ ،ل نلف :دار السلاع ،2015 ،ص.19
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اػبوؼ ك ال،زع ؿب الطمأأينة ك اجاتقرار ،ك زبت النظم اؼبس ٌ ة للمجتما ،ال هبع الن،اب ال رية
هراب س ا لبرة يل ل الط يعية دللكسب كالزكاج ك التوالد ...كاجدلة لم ذلأل دث ة ك التمعل
اؼبعلصرة.
لقد لي اعبزا ر اؼبعلصرة ار لة اس العن السيلاع بنو يو الرظبع ك ا الرظبع ،ك ىع اؼبر لة الن
اصطلا لم هسميتتل بػ"الع رية السودا "-ال ،ة اؼبمتدة بني انن  ،-2000-1990ك ال ا قتل
بسنوا اس فو م كاظلىرا بع ية ...يث رؼ العن التمعع ك ايلاع استواي للية فلا
اتي  .1ال هولد نو ب ر اتتمل ية-أ،سية ك ااتصلدية علغة اػبطورة اس د

حلايه  100أل
برا ا ال عب.2
مؿ هلأل ال ،ة اجل

اعدؿ الزكاتل

اػبلـ ك اعبزا ر أدىن استول ؽبل ان اجاتقمؿ ،يث

اأتقل اس  ‰7.29انة  ، 1980ك ىو أ لم استول اسج بعد اجاتقمؿ ،لت اتا هدرهبيل اذل
اف بلغ  ‰5.36انة  ،1998ك ىو هراتا ىلـ ،صوصل ك أف ف ة ال ل اس ؾبموع الكتلة
السكلأية مؽبل ادر ك دكد ،%75ك علتلرل يبكس القوؿ أف ال،و م ك دـ اجاتقرار
اجتتمل ع ال م رفتو اعبزا ر بأ اؾ ع لفة اذل الو ا اجاتصلدم اؼب دم ،صل ب بو وح هراتا
اعدؿ الزكاتل اػبلـ السنوية ،كانو ا تمؿ هوازف ال يعرؼ بسوؽ الزكاج ال م أتا نو اره،لع كا ا
ك أس ة العزكبة ؼبمتل ال ،ل العمرية دبل فيو اؼبتقداة ك السس ،فمس أتل ا التحقيت الوطا وؿ
صحة اجـ ك الط ،كتد ال يقدر بػرت اس بني أربعة ،ك اارأة اس بني طبسة دل يكوأوا اد هزكتوا بعد
ك السس بني  ،40-35ك ىو ال يبكس أف ي ك ديدا قيقيل لكيلف اجارة أكج ككظل ،تل
اجالاية أيل ،ؼبل يبكس أف ي هب ليو اس ا كم أ رل د اتا النس  ،أك دـ القدرة لم
ا قبل  ،ع لفة اذل العنواة ...بد وؿ اجل،ية الثللثة ك ااتقرار ا ك لع اجانية اره،ع أسب
الزكاتل السنوية اس تديد لكس ال أتا س ذلأل ىو صعود ظلىرة ا ار ا﵀دكدة العدد أظرا للتقل
ال م دث ك ف ة اجقبل بس ب اره،لع السس د الزكاج اجكؿ ،ع
ال،تيل س الزكج.

لفة اذل زبل

خادتة :

لكل ى ه الوراة ال حثية هو يا صبلة اس التحداي اجاتصلدية ك اجتتمل ية الن صل
واياب ا ارة ك التما اعبزا رم ،ك صوصل انتل ال ي ك ل قل أالـ اا لؿ ال ل
 -1أورم درياب ،الع ن السيلاع ك اعبزا ر اؼبعلصرة اس اجيديولوتيل ال ع وية اذل اليوهوبيل اجاماوية ،نلصر ربليلية ك ايلال
مراف ،العدد  ،4/14ري  ،2015ص.42

دد د اس

صعوع
لم الزكاج

اترىبية ا اعلمنة ،ك ؾبلة

 -2د اغبميد اترم ،اجزاة اعبزا رية الوااا ك ا فلؽ ،ك اجزاة اعبزا رية اػبل،يل السيلاية ك اجتتمل ية ك اجاتصلدية ،اردز دراال الو دة العربية  ،السلة
دتب اؼبستق العر ي ) ،(11ط ،2ل نلف ،1999 :ص .171
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اوا اس اد التحديث أك اس اد اجزاة .ك اس مؿ رض ـبتل
ك اربرا ال حث مت التوص اذل النتل ا التللية :

التطورا الن رفتتل أبعلد

أف الزكاج ك التما اعبزا رم رؼ هغ ا ميقة مؿ الع راي الثمث ا ة ،دلف أنبتل اس
النل ية الديبوارا فية ال اتا اؽبلـ لعدد الزكاتل السنوية ك اؼبعدؿ اػبلـ للزكاتل السنوية مؿ لية
الثملأينل كانوا التسعينل رام اره،لع دد ال ل ك اس الزكاج ،اره،لع ذلأل اؼبعدؿ اس
تديد ب داية اجل،ية الثللثة .ع لفة اذل و ر اتوائ اس الزكاج اجكؿ بني ال دور ك اجانث اذل
دكد الثمثني انة ،ك دكث ال يرؼ ع تمؿ هوازف اوؽ الزكاج ك ال أتا نو اس اره،لع ك أس ة
العزكبة ند اػبمسني انة اس العمر لصة علنس ة لإلانث.
أف ردة اؼبعدؿ اػبلـ للزكاتل السنوية ك دد الزكاتل السنوية )اجلب،لض الك اؼبسج مؿ
لية الثملأي نل ك انوا التسعينل ( صل تو ردة كسية ك د اس اعدج ال طللة العلاة ك أس ة
ال،قر ،يث أف ال ،ة الن الب ،فيتل اعدؿ الزكاتل اػبلـ ك دد الزكاتل السنوية بلغ فيتل
اعدج ال طللة ك النس ة ال،قر دكدىل العليل ،ك ب اتا ى يس اؼبربريس رؼ اعدؿ الزكاتل اػبلـ ك
دد الزكاتل السنوية اره،ل ل الحوظل ،ال يردد أف اجا لؿ لم الزكاج هتحكم فيو الظركؼ اجاتصلدية
لهفراد ك ا ار ،ك ذلأل أظرا لل عد اجاتصلدم للزكاج اؼبتمث ك القدرة لم هوف اؼبتر ك ذبتيز ال ي
ك اجأ،لؽ ،ا اور الن هغدك استحيلة ك للة ال طللة ك ال،قر ك انو فلف ى ه العواا هعد اس بني
التحداي الكال الن هواتو ال ل ك واياب اجارة.
التحوج اغبلصلة ك اربرا الزكاج ربوج اتتمل ية ثقلفية ىلاة دلف لم رأاتل
دمل صل
اأت لر مبئ اجارة النواة ك اس شبة هوتو ال ل كبو ه،ضي ى ا النمئ اس اجارة اؼبتمث ك
اجاتقملية ك اؼبسكس س ا ى  ،الن دفا اليتل علدرتة اجكذل العم اؼبأتور التغ ا الن رفتتل
اكلأة اؼبرأة لم كتو اػبصوص اس مؿ التعليم ك العم  ،ك اد كاتت ى ه التغ ا أزاة السكس
لدة لل دكف ااداـ ال ل لم الزكاج صوصل ك أف اؼبأكل أك اؼبسكس يبث الرديزة الثلأية بعد
الزكاج ك واياب ا ارة .ك ال زاد اس دة ى ا التحدم ىو التوتو اعبديد كبو اجاتقملية ك اؼبسكس
بعد الزكاج لك اس ال ل ك كرل ال،تلة.
أثر التعليم النظلاع لك اس ال ل ك ال،تلة لم الزكاج بطريقتني طريقة ا لبرة سبثل ك و ر اس
الزكاج اجكؿ لك انتمل اذل دكد الثمثني انة ك ذلأل بس ب سبديد ادة الدرااة الن يكوف اؽبدؼ
انتل اغبصوؿ لم كظي،ة ،ى ه اج ة الن أص ح برطل أالايل اس بركط اجا لؿ لم الزكاج .دمل
أثر التعليم لم الزكاج بطريقة ا ا لبرة سبثل ك هغي اواا ك اذبلىل ال ل كبو الزكاج يث
أص ا ي ك لك انتمل اسركلية ثقيلة ربتا اذل ااتعداد طوي كهريث ا اجاداـ ليتل.
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ال د التعليم النظلاع لم هغ اكلأة اؼبرأة ك اجارة ك التما ،ك اره ئ التعليم بتأ ر اس الزكاج
اجكؿ علنس ة لل،تيل اس تتة ك اس تتة ا رل عره،لع أس ة العزكبة لديتس ند اس اػبمسني اقلرأة
عل دور ،ال يبكنو اف ي اذل اقلاة التما للتغ اغبلص ك اكلأة اؼبرأة صوصل أالـ ااتمرارية القيم
ك اؼبنلطت اغبضرية ك ىو ال يبكنو اف ي ك ربد تديد االـ زكاج اؼبرأة.
التقليدية لهبوية
هوافت هراتا اؼبعدج اػبلـ للزكاتية اس تتة ا رل علو ا اجاا للمجتما يث أف ال ،ة الن هراتا
فيتل اعدج الزكاج اذل أدىن دكدىل ىع ال ،ة الن بتد فيتل اعبزا ر أ طر اظلىر العن ك ىو ال
يردد أف فقداف ا اس ك اجاتقرار اجتتمل ع صوصل يرثر لم الس الط يعع غبيلة اجأسلف دبل فيتل
اجا لؿ لم الزكاج كواياب أارة.
االقًتا ات :
التعمت ك فتم هوتتل ال ل ك اواا،و اس الزكاج ك اجارة ك العرااي الن هع تم ك ربقيت هلأل
السنة ،اس مؿ اترا ازيد اس ال حوث اؼبيداأية.
حبث العواا اجتتمل ية ك الثقلفية جره،لع أس ة العزكبة لدل ف ة النسل اؼبتعلمل كالعلام .
هو ية ا ع ك ا ار ةنبية الزكاج علنس ة لل،رد ك التما ك دبملطر العزكؼ نو.
اهبلد لوؿ ؼبسل دة ال ل
الط يعية.

ك اغبصوؿ لم الكسب ك اؼبأكل

يتمكس اس ا لبرة يلهو
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تبعات إدمان ادلراهق على ادلواقع اإلاب ية عرب اال ًت ت على األمن األسري
د .واصر فتيحة سعيدة
تلاعة الرداية ععبزا ر
أ.قزو فتيحة

طلل ة بسلأل الددتوراه-أاتلذة اراتة جبلاعة اعبل،ة ععبزا ر

.ملخص

لق ػػد أص ػ ح ا أ أ ػ الي ػػوـ ػػركرة ي ػػث اا ػػتطل

أف هغ ػػزك اغبي ػػلة اليواي ػػة لهفػ ػراد كه ،ػػرض أ،س ػػتل

بق ػػوة.ك أاػػلـ التغلغ ػ اجتتمػػل ع الس ػريا ؽب ػ ه التقنيػػة ،هيطػػرح العديػػد ا ػػس ا ا ػ لة الػػن هتعلػػت عؼبم ػػلطر
اؼبمكنػػة ،فلاػػتثملر كاػػيلة ا ػػمـ ىػ ه اػػس طػػرؼ ال ػ ل يكػػوف ك أالػػب ا يػػلف دلػػع ك ىػ ه اغبريػػة
اؼب افقة عغبلتة لمدت لؼ ه جا لم اؼبملطرة ا اجأ أ .
لإلؼب ػػلـ هبػ ػ ا اؼبو ػػوع أتع ػػرض ا ػػس ػػمؿ ىػ ػ ا ال ح ػػث إذل ا،ت ػػوـ ا دا ػػلف ل ػػم اجأ أػ ػ ك أأوا ػػو
ك ص ػػل ال مص ػػية اؼبدان ػػة لي ػػو ،دم ػػل ا ػػيتم هن ػػلكؿ اؼبقص ػػود عؼبػ ػواد ا ع ي ػػةك ا ػػدل اأت ػػلر ظ ػػلىرة
ا داػػلف ليتػػل ػػا اجأ أػ كإذل أم اػػدل ىػػع انت ػػرة ك أكاػػلط ال ػ ل  ،كديػ يتػػدد ىػ ا ا داػػلف
أا ػػس ا ا ػػرة ل ػػم اػبص ػػوص ك أاػ ػس التم ػػا ل ػػم العم ػػوـ .دم ػػل ا ػػيتم التع ػػرض إذل ـبتلػ ػ اغبل ػػوؿ ال ػػن
بوااطتتل يبكس اواتتة ى ا النوع اس ا دالف اس أت

ملف أاس ا ارة ك أاس التما.

الكلمات ادلحتا ية :ا دالف ،ا ع ية ،ا اس ا ارم ،ا دالف لم اؼبوااا ا ع ية ا اجأ أ .
Abstract
Nowadays, the internet has become a necessity. It takes over the daily life
and it imposes itself strongly. Based on these facts, many questions have
been asked about the possible threats of this technology, as it offers a free
usage and access. The latter usually are associated with the curiosity to
discover new matters especially for teenagers. Thus, this could increase
the risks of using the internet.
For a better understanding of this topic, we tried, through this research, to
define the concept of addiction, its types and the characteristics of the
addicted personality. In addition, the research will try to answer, “What is
meant by Pornography?” and “To what extent the addiction to it is diffuse
among young people?” also “How this addiction threatens the security of
the family and society?”Finally, this paper will address the different
solutions that may face this type of addiction to maintain the security of
the family and society.
Key words: Addiction, Pornography, Familial Security, Pornography
Addiction.
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مقدمة
أدل هطور الكم يوهر ال مصع ك ظتور ب كة اجأ أ اذل ثورة لؼبيػة ك ا،ػلىيم اجهصػلؿ ال مصػع ك
ه ػػلدؿ اؼبعلواػػل ك ىػػو اػػل قػػت ا،تػػوـ القريػػة الكوأيػػة الػػن هن ػػأ هبػػل دث ػ اػػس العلمػػل ،ك راػػم اػػل اداتػػو
اجأ أ اس ازااي ك ق اؼبعلوال ك اجهصلؿ اػس تواأػب اليػة ك اجهبلبيػة إج ا ػل دػأم انػتا ب ػرم
ؽبل بع

ا ر السل ية ك الن اد يكوف اس أدثرىل طورة اأت لر اؼبوااا اجع ية ك أ رىل ك هوزيعتل .

ادلشكلة:
هعت ػػا ا ا ػػرة الن ػ ػواة ال ػػن هق ػػوـ ليت ػػل التمع ػػل فت ػػع الل ن ػػة ك الو ػػدة ا الا ػػية ك ه ػػكيلتل كيعت ػػا
ااتقرارىل ك أانتل اس أكلواي ال يسعم إليو ا أسلف ك يردز ليو ب كال يردػز ليػو التمػا كالدكلػة ،إذ
أأو ج يبكس م ضلرة إأسلأية أف هقوـ ال دل يتوفر ا اػس فتػو اسػركلية ا ػ دة يتحقػت هبػل أاػس التمػا
كاعبمل ػػة ،كإف أم ل ػ يب ػػاب ع اػػس ا ا ػػرم اػػد ي ػػرثر ا ػػل ل ك التمػػا دم ػػل أف أم اتغ ػ ا ا ػوا
دلأ ايلاية أك ااتصلدية أك ثقلفية ...اد سباب التما ؽبل وث ىل اجهبل ي أكالسلم لم أاس ا ارة .
دمػػل ه ػػك ا اػػر ع ت لرىػػل اػبليػػة اجتتمل يػػة الن ػواة ،اردػػز بنػػل اؽبويػػة ال اهيػػة ك أاػػاب صػػحة أبنل تػػل
الن،سع كاتلأة بمصيتتم ك صلأتتم اػبلقية .دمل ا ل هنمع ك أ،واتم بػ كر ا ػ اـ الػ ا ك هقػديرىل
ك الثقػػة علػػن،اب ،فبػػل يراػػع أاػػاب هن ػ ة اؼبػواطس اؼبعػػلح اؼبنتمػػع ك اؼبن،ػػتا لػػم الػػدأيل ك النػػلس ،ك القػػلدر
لم النمل ك العطل .ك علتلرل دبقدار ااتقلاة أاور ا ارة هسػتقيم النظػرة إذل اغبيػلة ،ك دبقػدار بػيوع ركح
التملا ػ ػػأل ك التكلف ػ ػ ك التعل ػ ػػد كاؼبس ػ ػػلكاة ك ما ػ ػػل أفرادى ػ ػػل بعض ػ ػػتم ب ػ ػ ع  ،هتأا ػ ػػاب العما ػ ػػل
1
اجتتمل ية السليمة ال،ل لة . .
ك ىكػ ا فتنللػػأل السػػلة اػػس الت،ػػل م اؼبتكلالػػة ك ات لدلػػة التػػأث اػػل بػػني سبلاػػأل ا اػػرة ك اتلأػػة بنيل ػػل
كصحتتل الن،سية ك صحة أفرادىل ،ك بني اتلأػة النسػيا التمعػع ك اػماتو ك سبلاػكو .ك ىنللػأل عؼبقلبػ
السلة ه،ل م ات لدلة التأث ال بني ا طرا سبلاأل ا اػرة ك هصػد تل كبػني ا ػطرا أ ضػل تل ،فبػل
يردم بدكره إذل لج او التكي ك هرا ع اؼبعلي ككىػس القػيم الػن ه ػك اؼبظتػر إذل ظتػور ا فػل
2
اجتتمل ية لم ا تمفتل .
ج ىبتلػ ػ اثن ػػلف ل ػػم أف الث ػػورة التكنولوتي ػػة اؽبل ل ػػة ال ػػن ربققػ ػ ك اي ػػداف اجهص ػػلؿ ك اغبص ػػوؿ ل ػػم
اؼبعلواػػل اػػد أص ػ ح ه،ػػرض ـبػػلكؼ اػػس ا ػ ا كليػػل لػػم أبنػػل تم دمػػل أ ػػل ز ز ػ بػػعور ا اػػرة
عجا ػػتقرار ذل ػػأل ؼب ػػل ا ػػد يتض ػػمنو ه ػػوفر ى ػ ه اؼبعلوا ػػل كا ػػتولة الول ػػوج إليت ػػل ا ػػس ـب ػػلطر ل ػػم ا ط ،ػػلؿ
دبمتل ػ أ م ػلرىم .هقػػدـ اجأ أ ػ ػػدال اتعػػددة )اهصػػلؿ ،اعلواػػل  ،ه ػػلدؿ بيػػلان  (....لكػػس اػػل
 1ا ارة ك صحتتل الن،سية اؼبقوال -الدينلايل -العمليل  ،اصط،م جلزم ،ط،1اؼبردز الثقلك العر ي ،الدار ال يضل -ب ك  ،2015 ،ص42 :

 2ا ارة ك صحتتل الن،سية اؼبقوال -الدينلايل -العمليل  ،اصط،م جلزم ،ط،1اؼبردز الثقلك العر ي ،الدار ال يضل -ب ك ،
 ،2015ص(43 -42 :
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يبيزىػػل لػػم ا دثػػر ىػػو اػػدر ل لػػم لػػت فضػػل اف ا ػػع ا ػوازم للعػػلدل اغبقيقػػع دمػػل أف اهسػػلع ااػػتعملؿ
ىػ ه الواػيلة ك التمػا هبعػ اػس السػت الواػوع ك اؼب للغػة كاػو اجاػتعملؿ  ،علنسػ ة لػ ع اؼبػػراىقني،
يسػػتطيا العػػلدل اجف ا ػػع أف وب ػ ؿب ػ العػػلدل اغبقيقػػع أػػو يػػوفر ؽبػػم الج ػأن اػػس اتل ػػب كصػػعوع اغبيػػلة
اليوايػػة فبػػل اػػد يػػردم إذل إداػػلف اؼبراىػػت لػػم اؼبتعػػة الػػن هوفرىػػل اجأ أ ػ كب ػ لأل هظتػػر ا ػػلد تديػػدة
هتمحػػور ػػوؿ ا داػػلف لػػم اجأ أػ ك لػػم اؼبوااػػا ا ع يػػة علػ ا  ،لصػػة أف تتػ ا كليػػل علتطػػور
التكنولوتع ال م ذبلكزىم يقا ك الب ا ا ل اؼبردية إذل اكبراؼ اؼبراىقني.
أا ػػلـ ىػ ػ ا الط ػػرح الع ػػلـ ؽبػ ػ ا الواا ػػا اؼبع ػػلش ك ع ت ػػلر أف أا ػػس ا ا ػػرة ك أفرادى ػػل ا ا ػػلس ا كؿ ك أا ػػس
ي
اعبمل ة كالتما كتز ا ج يتجزأ انػو ك ع ت ػلر أف إداػلف اؼبػراىقني لػم اؼبوااػا ا ع يػة ػا اجأ أػ ىػو
اس اعيقل ربقيت ى ا ا اس ا ارم هطرح ال ل ثتلف ؾبمو ة اس التسللج هتمث ك:
ال اؼبقصود ع دالف لم اجأ أ ؟
ال ىع أأواع اجدالف لم اجأ أ ؟
الىو بركفلي اؼبداس لم اجأ أ ؟
ال اؼبقصود عؼبواد ا ع ية ؟
ك ال ادل اأت لر اؼبواد ا ع ية ؟
الىو جم ا اواؿ اؼبتداكؿ ليتل؟
دي يبكس أف يرثر إدالف اؼبراىت لم اؼبوااا اجع ية ا اجأ أ

لم أاس أارهو ك أاس ؾبتمعو؟

اػػلىع اغبلػػوؿ ال بويػػة كالسيلاػػية ك القلأوأيػػة الػػن يبكػػس بوااػػطتتل اواتتػػة ىػ ا النػػوع اػػس ا داػػلف ،لظػػل
لم أاس ا ارة ك أاس التما اعل ؟

اذلدف من البحث:
يتػػدؼ ىػ ا ال حػػث إذل التعػػرؼ لػػم إداػػلف اجأ أػ ك أأوا ػػو ك صػػل ال مصػػية اؼبدانػػة ليػػو ،دمػػل
يتدؼ إذل فتم اؼبقصود عؼبواد ا ع ية ا اجأ أ ك ادل اأت لره ا اجأ أ ك ك أكاػلط ال ػ ل
،كدي يتدد ى ا ا دالف أاس ا ارة لػم اػبصػوص ك أاػس التمػا لػم العمػوـ .دمػل يتػدؼ إذل إهبػلد
ـبتلػ اغبلػػوؿ الػػن بوااػػطتتل يبكػػس اواتتػػة ىػ ا النػػوع اػػس ا داػػلف اػػس أتػ ػػملف أاػػس ا اػػرة ك أاػػس
التما.

أذنية البحث:
هتجلم أنبية ال حث اس مؿ ركرة ث ال ل ثني ك اؼبتتمني ك القل مني ك الدكلة لػم بػركف ا اػرة
لػػم اجىتمػػلـ ع اػػس ا اػػرم ع ت ػػلره تػػز ا ج يتج ػزأ اػػس التمػػا لصػػة اػػا ىيمنػػة كاػػل ا ػػمـ ك
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اجهصػػلؿ اغبديثػػة بسػػل يل ل لػػم قػػوؿ كفكػػر اؼب ػراىقني ال ػ يس ىػػم د لاػػة النمػػو ك التطػػور اؼبػػأاوؿ ،ا اػػر
ال م يت ٌدد أاس ا ارة ك التما اعل.

دمػػل هتجلػػم أنبيػػة ىػ ه الدرااػػة ك هنلكؽبػػل ؼبر لػػة مريػػة اتمػػة كىػػع ار لػػة اؼبراىقػػة الػػن هتسػػم بكثػ اػػس
اؼب ػػكم الن،سػػية ،دمػػل أف ظػػلىرة ا داػػلف لػػم اؼبوااػػا ا ع يػػة ػػا اجأ أػ اػػس اؼبوا ػػيا اعبديػػدة ك
بي تنػػل العربيػػة أظػرا جهسػػلـ أفرادىػػل علػػتح،ا كالت ػزاـ السػرية ك ػػدـ ا ػػمف ػػس اؼبوا ػػيا اعبنسػػية ،كعلتػػلرل
هتضا ركرة رصد دلفة اؼب كم كاج طراع النلصبة نتل.
هتجلػػم أنبيػػة ى ػ ه الدرااػػة أيضػػل اػػس ػػمؿ اػػل اػػد هسػػ،ر نػػو اػػس أتػػل ا كهوصػػيل اػػد هوتػػو ال ػػل ثني
اؼبتتمني إذل اواصلة ال حث أكإ داد كا تيلر الاااا ا ربلدية المزاة للمراىقني كأارىم.

منج البحث:
يتحدد انتا ال حث بنل ا لم ط يعة اؼبو وع ،لدل يعتا اؼبنتا الوص،ع التحليلػع اؼبػنتا اؼبنلاػب ؽبػ ا
ال حػػث ،فػػلؼبنتا الوصػػ،ع كفػػت ػػدس" ىػػو اؼبػػنتا الػ م وبػػدد الو ػػا اغبػػلرل لهبػػيل او ػػوع الدرااػػة ك
اػػس العمػ لػػم كصػػ،تل ك بع ػػلرة ا ػػرل فتػػو يسػػعم إذل صبػػا ال يػػلان إاػػل ج ت ػػلر صػػحة ال،ر ػػيل
أك لإلتلبػػة لػػم ا اػ لة اؼبتصػػلة بػ لأل ،فلل ل ػػث الوصػػ،ع لػػدل ػػدس ج يسػػتطيا القيػػلـ ةدثػػر اػػس
كص ػ اػػل م لهبػػيل أػػو ج هوتػػد لديػػو أيػػة للعم ػ لػػم هغي ػ ه أك ه ديلػػو" 1.ك ى ػ ا اػػل اػػنقوـ بػػو اػػس
ػمؿ ىػ ا ال حػث يػث اػنقوـ جبمػا اؼبعلواػػل اػس ا دبيػل ك ال حػوث الػن هتنػلكؿ او ػوع الدرااػػة
أقوـ ع تلبة س التسللج اؼبطرك ة.

أهم ادلصطلحات:
 1-5تبعات :
الت عػػة ك اؼبنجػػد ك اللغػػة ك ا ػػمـ ،ؾبمعتػػل ه عػػل كالت ل ػػة صبعتػػل ه ل ػػل  :اػػل ي هػػب لػػع ال،ع ػ اػػس
اػب أكال ر .إج أف ااتعمللو ك ال ر أدثر .يقلؿ "ؽب ا ال،ع ه عة " أم غبوؽ بر ك رر. 2
أاػػل ك اؼبعجػػم الواػػيئ  ،الت ل ػػة :هً ل ػػة ا اػػر :لا تػػو ،ك اػػل ي هػػب ليػػو اػػس أثػػر ،كيقػػلؿ :رل ا ػ فػػمف
هً ل ة :ظيماة. 3

 2-5األمن:

ا اػػس لغػػة أقػػي اػبػوؼ ، 4لػ ا فللدجلػػة اللغويػػة هػػدؿ لػػم أف ا اػػس ىػػو ػػدـ اػبػػوؼ أك زكاؿ اػبػػوؼ،
كا ص ػ ىػػو اجطم نػػلف .أاػػل اصػػطم ل فتػػو " ػػدـ هواػػا اكػػركه ك الػػزاس ا يت" ك يعرفػػو أ ػػد ال ػػل ثني

 1أالايل ال حث ال بوم ،دس د الرضبس  ،دار ال،رالف للن ر  ،ملف ،1999 ،ص101:
 2اؼبنجد ك اللغة كا مـ دار ال ركؽ ب ك  2003الط عة ا ربعوف بدكف ذدر أظبل اؼبرل،ني ،ص59 :
 3اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية علقلىرة ،ط ،5اكت ة ال ركؽ الدكلية ،2011 ،ص81:
 4لسلف العر جبس انظور ،ا ي ال،ض صبلؿ الديس دمحم بس اكرـ بس انظور اجفريقع اؼبصرم ،اللد  ،13دار صلدر ب ك
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ةأػػو  " :اطم نػػلف ال،ػػرد كا اػػرة كالتمػػا لػػم أف وبي ػوا يػػلة طي ػػة ك الػػدأيل ،ك ج ىبػػلفوف لػػم أا ػواؽبم ك
دي ػػنتم ك أس ػػلتم ا ػػس التع ػػدم ليت ػػل دكف كت ػػو ػػت" ،كا ػػس ال ػػل ثني ا ػػس يع ػػرؼ ا ا ػػس ةأ ػػو" ال ػػعور
علطمأأينة ال م يتحقت اس مؿ ر لية ر لية ال،رد كاعبمل ة ،ككاليتتمػل اػس اػبػركج ػس اوا ػد الضػ ئ
1
اجتتمل ية اس مؿ فبلراة الدكر الوال ع  ،كالقمعع ،كالعمتع الك،ي بتحقيت ى ه اؼب ل ر".
ك ك التص ػػور اجا ػػماع لهاػػس ث ػ أأػػو ج يوت ػػد أدؽ ا،ت ػػوـ لها ػػس ا ػػول ذل ػػأل ال ػ م قب ػػده ك اول ػػو
هعلذل" :فليع دكا ر ى ا ال ي ) (3ال م أطعمتػم اػس تػوع ك باػنتم اػس ػوؼ) "(4ا يتػني 3،4اػس
اػػورة اػري  ،ك اػػس ىنػػل يتأدػػد أف ا اػػس ػػد اػبػػوؼ ،كاػبػػوؼ عؼب،تػػوـ اغبػػديث يعػػا التتديػػد ال ػػلا ،
2
يتسلكل ك ذلأل التتديد اجاتصلدم أك اجتتمل ع أك السيلاع ،دا ليل ك لرتيل.
كقبػػد أف أبػػرز اػػل دتػػب ػػس ا اػػس ىػػو ذاؾ اؼبقػػلؿ ال ػ م دت ػػو )ركبػػر اكنمػػلرا( كزيػػر الػػدفلع ا اريكػػع
ا اػ ت ،ك دتلبػػو )تػػوىر ا اػػس( يػػث اػػلؿ ":إف ا اػػس يعػػا التطػػور ك التنميػػة ،اػوا ك ذلػػأل اعبواأػػب
اجاتصػػلدية أك اجتتمل يػػة أك السيلاػػية ك ظػ ضبليػػة اضػػموأة" اػػلؿ" :إف ا اػػس اغبقيقػػع للدكلػػة ين ػػا
اس اعرفتتل العميقة للمصلدر الن دد ـبتل ادرا ل ك اواتتتتل ،طػل ال،رصػة لتنميػة هلػأل القػدرا
3
هنمية قيقية ك دلفة اللج ك اغبل ر أكاؼبستق "
ك أاس ال،رد ىو تز اس أاس ا ارة ،ف ا ارة هتكػوف اػس أفػراد ،فػاذا أاػس أفػراد ا اػرة اػس أم ػوؼ
وبصػ ؽبم،فػػاف ذلػػأل يعػد أانػػل لهاػػرة  ،ف ا اػػرة الػن ج يتمتػػا أفرادىػػل ع اػس اػػد ج هسػػتطيا اواتتػػة
ا طػػلر الػػن ػػددىل ،ب ػ إأػػو اػػيرثر لػػم يػػلة ا اػػرة ،ا ػوا ك اعبلأػػب اجاتصػػلدم ،أك العلمػػع ،أك
الصػػحع...اخل ،فمػػثم ك للػػة اػبػػوؼ ،هقل ػ ا اػػرة اػػد اػػس ردتتػػل كهنقم ػػل ،فبػػل يػػرثر لػػم ا أتػػلج
اجاتصلدم ال م يعد صب اغبيلة ،ل ا فػل اس يعػد اػس أىػم العنلصػر ا الاػية ك يػلة ال،ػرد ك ا اػرة
ك ليػػو ،فػػاف ا اػػس لػػم اؼبسػػتول اػبػػلص ك العػػلـ اتمزاػػلف ،ف ال،ػػرد تػػز اػػس ا اػػرة ك ا اػػرة اكوأػػة
ا ػػس ا ف ػ ػراد ،كال ،ػػرد كا ا ػػرة ت ػػز ا ػػس التم ػػا ،ب ػ ػ ك ي ػػكمف اػبلي ػػة ا كذل للمجتم ػػا ،ل ػ ػ لأل فتم ػػل
4

اتكلامف ،أم د انتمل اكم ل ،ر ،كد انتمل يرثر كيتأثر ع ر ال ل كإهبلع.
ك ىنػل إذا والنػل ك ال،ػػرد ك ا اػرة ،فػاف ال،ػػرد ج يسػتطيا أف ةاػػس لػم أ،سػو ك ر ػػو ك اللػو ،بػ ك ج
يبكن ػػو فبلرا ػػة د ػ أ ملل ػػو ك أ ػلطلهو ك ؾبتم ػػا يوت ػػد في ػػو اػب ػػوؼ ك ال،و ػػم أك يس ػػوده اج ػػطرا ك
1

األمن ا ارم اؼب،لىيم -اؼبقوال – اؼبعوال  ،زيز أضبد صلحل انصر اغبسيا ،ؾبلة اجأدرل للعلوـ اجأسلأية كاجتتمل ية ،العدد ،12

اللد  ،15أدتوبر  .2016ص168:
 2ال بية ال غوفة أاس لهارة ك التما ،دمحمأور إدرياب ،ؾبلة دراال هربوية  ،العدد الثللث ،ف اير ،2014ص185 :
 3ال بية ال غوفة أاس لهارة ك التما ،دمحمأور إدرياب ،ؾبلة دراال هربوية  ،العدد الثللث ،ف اير ،2014ص185 :

 4األمن ا ارم اؼب،لىيم -اؼبقوال – اؼبعوال  ،زيز أضبد صلحل انصر اغبسيا ،ؾبلة اجأدرل للعلوـ اجأسلأية كاجتتمل ية ،العدد ،12
اللد  ،15أدتوبر  .2016ص169:
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اجكبػراؼ...اخل ،دػ لأل التمػػا ىػػو ا ػػر ديػ يسػػوده ا اػػس ك اجاػػتقرار كيوتػػد بػػني أف ػراده أبػػملص
1
انحرفوف س القيم كاؼبعلي كالقوا د كالقواأني ك النظم اجتتمل ية السل دة ك التما.

 3-5األسرة:

أاػػرة الرت ػ :

ػ هو كرىطػػو ا دأػػوف أػػو يتقػػول هبػػم ،ا اػػرة

ػ ة الرت ػ كأى ػ بيتػػو . 2كا اػػرة اػػس

النل يػػة اللغويػػة ىػػع الػػن ينتسػػب إليتػػل ا أسػػلف )ذدػػر كأأثػػم( ،كىػػع الػػن يعػػي ك دن،تػػل ،كا اػػرة ىػػع
الع ة الن هوفر فرادىل ا اغبيلة ،ك اغبملية ،كال بية ،كالتضلاس بني أفرادىل...اخل
أال اصطم ل فيعرفتل د اس )أكتاف ،ك أيمكوؼ( ،ة ل ":را بطة عبتمل ية اػس زكج ك زكتػة ك أط،ػلؿ
أكدكف أط ،ػػلؿ ،أك ا ػػس زكج دب،ػ ػػرده ا ػػا أط،لل ػػو ،أك زكتػ ػػة ا ػػا أط،لؽب ػػل ،ك اػ ػػد هتس ػػا ك ه ػػم اعبػ ػػدكد
كا ،لد ك بع ا الر  ،لػم أف يكوأػوا ا ػ دني ك اعي ػة كا ػدة اػا الزكتػة ك ا ط،ػلؿ" .كهنقسػم
ا ارة إذل أو ني )أوكية كفبتدة( ،فل اػرة النوكيػة ،هلػأل اعبمل ػة اؼبكوأػة اػس الػزكج كالزكتػة كأكجدنبػل اػ
اؼبت ػػزكتني ال ػ يس يقيم ػػوف ك اس ػػكس كا ػػد" ،ك ا ا ػػرة اؼبمت ػػدة :هل ػػأل اعبمل ػػة ال ػػن هع ػػي ك اس ػػكس
كا د ،ك هتكوف اس الزكج كالزكتة كأكجدنبل ال دور ك ا انث ا اؼبتزكتني ،كا كجد اؼبتزكتني ك أبنػل تم
كا ػ ىم اػػس ا اػػلر  ،دػػللعم اك العمػػة ك ا بنػػة ا را ػ ال ػ يس يقيمػػوف ك اؼبسػػكس ذاهػػو ك يعي ػػوف يػػلة
اتتمل يػػة كااتصػػلدية ربػ إب ػراؼ ر ػػياب ا اػػرة" ،دمػػل هعػػرؼ ا اػػرة اؼبمتػػدة –أيضػػل -ة ػػل هتكػػوف اػػس
الػػزكج ك الزكت ػػة كأكجدنب ػػل الص ػػغلر ،دمػػل هض ػػم اؼبت ػػزكتني ا ػػنتم كص ػػغلرىم ،ك هق ػػيم الل ػػل ك ان ػػزؿ كا ػػد
أكانلزؿ اتجلكرة".3
ك يعرفتػ ػػل اصػ ػػط،م جػ ػػلزم ة ػ ػػل " اراسػ ػػة اتتمل يػ ػػة هت ػ ػػك اػ ػػس انظواػ ػػة بيولوتيػ ػػة ،كهقػ ػػوـ لػ ػػم
د ػػلاتني :ا كذل بيولوتي ػػة ،كهتمثػ ػ ك ما ػػل ال ػػزكاج ك ما ػػل ال ػػدـ ب ػػني الوال ػػديس كا بن ػػل كا ػػملة
ا تيلؿ .أال الثلأية فتع اتتمل ية ثقلفية ،يث هن أ مال اؼبصلىرة اػس ػمؿ الػزكاج ،كيقػوـ الػرعط
الزكتػػع ه عػػل لق ػواأني ا ػواؿ ال مصػػية يػػث يػػتم اج ػ اؼ هبػػل " كك لػػم اجتتمػػلع ا اػػرم أػػو ني
4
ر يسيني اس ا ار :ا ارة النواهية كا ارة اؼبمتدة.

 4-5األمن األسري:
1

أ،اب اؼبرتا السلبت ،أ،اب الص،حة

 2لسلف العر جبس انظور ،ا ي ال،ض صبلؿ الديس دمحم بس اكرـ بس انظور اجفريقع اؼبصرم ،اللد الرابا ،دار صلدر ب ك  ،ص ص:
.20-19
 3ا اس ا ارم اؼب،لىيم -اؼبقوال – اؼبعوال  ،زيز أضبد صلحل انصر اغبسيا ،ؾبلة ا أدلسع للعلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية ،العدد
 ،12اللد  ،15أدتوبر  ،.2016ص170:
 4ا ارة ك صحتتل الن،سية اؼبقوال -الدينلايل -العمليل  ،اصط،م جلزم ،ط،1اؼبردز الثقلك العر ي ،الدار ال يضل -ب ك ،
 ،2015ص15:

639

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

يتكػوف ا اػػس ا اػرم اػػس دلمتػػني ،ا كذل دلمػة ا اػػس ،ك الثلأيػػة دلمػة ا اػػرة .لػ ا اػس ػػمؿ التعري،ػػل
الس ػػلبقة لكلم ػػة ا ا ػػس ،كلكلم ػػة ا ا ػػرة ،ي ػػتم ك ػػا هعري ػ لها ػػس ا ا ػػرم ةف :ا ا ػػس ال ػػلا عبمي ػػا
تواأ ػػب ي ػػلة ا ا ػػرة اؼبلدي ػػة ك اؼبعنوي ػػة ،أم ي ػػم أا ػػس ا ا ػػرة ك صبي ػػا اعبواأ ػػب اغبيلهي ػػة ،كالن،س ػػية
كاؼبعي ػػية كالصػػحية كالثقلفيػػة...اخل ،كأف سبػػلرس قواتػػل ك أاػػس كأاػػلف ،ك ى ػ ه اعبواأػػب ه ػػك انظواػػة
اتكلالة اس ا ارة ،فأاس ا ارة ملية دينلايكية استمرة.
ل ا فػل اس ا اػرم ىػو هػوف ا اػس بكػ اعلأيػو ك أبعػلده ،دبعػىن ضبليػة ا اػرة اػس أم ا تػدا لػم يػلة
أفرادىل ك فبتلكل ل كاس أم أ طلر ػددىل ،كأف ي ػعر أفػراد ا اػرة عجطم نػلف ،فيكػوف ؽبػم دكر كاكلأػة
ك التمػػا ،كيبلراػػوف دػ قػػواتم السيلاػػية كاجاتصػػلدية...اخل ك أاػػس كأاػػلف ،ك ج ي ػػعركف ةم ديػػد
1
لكيلف ا ارة أك أ د أفرادىل.
ك ا اػػس ا اػػرم يقػػوـ لػػم تػػلأ ني أالاػػيني نبػػل :ا اػػس الػػدا لع ك ا اػػس اػبػػلرتع ،كأاػػس ا اػػرة ج
يتحقػػت إج اػػس ػػمؿ ا﵀لفظػػة لػػم يػػلة أف ػراد ا اػػرة ك فبتلكل ػػل ،دمػػل ي ػره ئ ا اػػس ا اػػرم ع اػػس
اجتتمل ع ك يرثر كيتأثر بو ب ػك ػلـ ،أك فرك ػو بكػ ػلص ،جاػيمل ك أفر ػو ،دػل اس اجاتصػلدم،
2
كا اس الصحع ،كا اس الثقلك...إخل

 5-5اإلدمان:
أداس ال را كا ه :دل يقلا نو كيقلؿ فمف ييداس ال ر كاػبمر إذا لػزـ بػرهبل ،كيقػلؿ فػمف يػداس دػ ا
أم يديبو ،كاداس اػبمر ال م جيقلا س برهبل كيقلؿ فمف اداس طبر أم اداكـ برهبل.3

تعريف اإلدمان على اال ًت ت مرا له و بروفيل ادلدمن على اال ًت ت
 1-6تعريف اإلدمان:
إف اصػطلا  Addictionاصػطلا جهيػا " "Ad-diereيعػا "عاػم" .ك اغبضػلرة الركالأيػة دل يكػس
للع يد اظبل لصل كدلأوا "عام" أاػيلدىم .اػس العصػور الركالأيػة إذل القػركف الواػطم  ،هطػور اؼبصػطلا ك

 1ا اس ا ارم اؼب،لىيم -اؼبقوال – اؼبعوال  ،زيز أ ضبد صلحل انصر اغبسيا ،ؾبلة ا أدلسع للعلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية ،العدد
 ،12اللد  ،15أدتوبر  ،.2016ص171:
 2ا اس ا ارم اؼب،لىيم -اؼبقوال – اؼبعوال  ،زيز أضبد صلحل انصر اغبسيا ،ؾبلة ا أدلسع للعلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية ،العدد
 ،12اللد  ،15أدتوبر  ،.2016ص171:
 3لسلف العر جبس انظور ،ا ي ال،ض صبلؿ الديس دمحم بس اكرـ بس انظور اجفريقع اؼبصرم ،اللد  ،13دار صلدر ب ك .ص:
159
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لكس بقع يػدؿ لػم اؼبديوأيػة ك لػم الت عيػة اعبسػدية  ،ك القػركف الواػطم أصػ ا للمصػطلا ايمػة الأوأيػة
يث يلزـ الرت ط قل لقرار اضل ع بدفا ديوأو بوااطة تسمو أم علعم .1
اجا ػػتعملؿ الن،س ػػع للمص ػػطلا هط ػػور إذل ا،ت ػػوـ اعن ػػوم ف ػػلل،رد اؼب ػػداس ل ػػم ا ػػلدة يصػ ػ ا ػػدا ؽب ػػل.سب" " "J. Mc Dougallا دالف يعيدان إذل للة اجاػتع لد أم إذل الصػراع اػ اؼبتعػلدؿ لل،ػرد اػا
تز اس أ،سو ،بينمل ا دالف لم اؼبواد يدؿ لم را ة ك التسمم".
أستطيا أف أ،تم ال ايأيت:
اس اؼبتم تدا أف أُّعرؼ ا دالف لم اجأ أ
أكج :ج بػػد اػػس اعرفػػة ةف ا داػػلف لػػم اجأ أ ػ ىػػو اغبلتػػة إذل التػػزكد اؼبنػػتظم ال ػ م يعتػػلد اعبسػػم أف
يكوف أالايل علنس ة إليو.
أيل :ييعرؼ ا دالف لم اجأ أ ةأو اجاتعملؿ لتقنيل ك كال ا مـ اؼبتػوفرة بطريقػة هولػد العديػد
اس الصعوع الن هردم إذل ال عور عليأس ند ال،رد.
ك أالب ا يلف د بع ي دأ ب،ضوؿ بسيئ  ،دبل أف ا اػر تديػد علنسػ ة لل،ػرد فاأػو ايكت ػ ىػ ه
التقنيػػة اعبديػػدة ع حبػػلر لػػم ال ػ كة هبػػدؼ اجاػػت،لدة أك اجاػػتمتلع ب ػ لأل  ،بعػػد ذلػػأل هتحػػوؿ ى ػ ه
اعبر ة ال سيطة اس اجاتمتلع بي ل ف ي ل إذل تر ة ادا فبل يردم إذل ت ة ادت،ػل أدػا  .اػيحتلج ال،ػرد

ك ىػ ه اؼبر لػػة إذل اػػدة أطػػوؿ للوصػػوؿ إذل ا سػػلس بػػن،اب الدرتػػة اػػس اجاػػتمتلع ،ك إذا دل يربػ ـ ىػ ه
اغبلتة فػاف ا ػل ر اجأز ػلج ه ػدأ علظتػور  .ىػ ه اغبلتػة اؼبلحػة إذل كاػ أدػا اػس اجهصػلؿ ربػرؾ الل ػل
ا لد ذا طلبا أ،سع  ،اتتمل ع ككظي،ع  ،يث هبمػ العديػد اػس ا فػراد صػحتتم  ،طمو ػل م ،
ػػل م م ك د ػ ا ملتػػم دمػػل هيم ػػا نػػد بع ػ ا ف ػراد الل ػػل هغ ػ ا ك اؼب ػزاج أك اره،ػػلع درتػػة اغبػػزف ك
ذلػػأل بس ػ ب ػػدـ اػػدر م ػػس اجاتنػػلع ػػس الت،ك ػ ك الوا ػ ال ػ م ايجلسػػوف فيػػو لػػم ا أ أ ػ ،
ايحسوف بعدـ ادر م لػم الػت الكم يػوهر اػس أتػ القيػلـ ب ػع ب ػر  .ػ لػو دلأػ ا أ أػ شبتػ
علنس ة ؽبم كايلة هرفيو فستص ا اا الوا دبثلبة اؼبضػلد لمدت ػل  Antidepresseurك دبػل أف ىػ ه
اؼب كلة هردم إذل إنبلؿ ال ريأل أك العم فسػي حثوف دا مػل ػس ـبتلػ الواػل
فيص ا الك بي ل ط يعيل ك ي ك تز ا اس يوايل ى ا ال،رد .2
ك اس أت ازيد اس ال،تم أتعرض إذل التعري،ل التللية :

،ػل ىػ ا ا داػلف ،

1

Yann L' Hegaret: Adolescence et internet:Conduite à risques;Addiction et
Commorbidité psychiatrique ,Doctorat en médecine ,diplôme d' état ,Université
Paris Descartes ,Faculté de médecine, Paris Descarte ,PARIS , 2009,p:14

Elise Comtois et al: La cyberdependance.collège Edouard-monpetit. Première
edition,18 Mai 2010 ,p:5
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هعري " " : )9002(" Acier et Kermإف ال يقصد اػس ا داػلف لػم ا أ أػ ىػو :أاػلو جهكي ،ػػع اتس ػػلئ لإلأ أ ػ ػ فب ػػل ي ػػردم إذل اع ػػلانة دال ػػة أك هغ ػ ػ كظي ،ػػع يتمي ػػز بت ػػوفر أرب ػػا أك أدث ػػر ا ػػس
1

التظلىرا الن ايتم ه،صيلتل ك ذلأل ك أم كا ؼبدة زانية اتواصلة هدكـ انتني".
دم ػػل يبك ػػس هعري ،ػػو دل ػػطرا ك ال ػػتحكم ك ال ػػدكافا اؼبره ط ػػة ب ػ ػ ع أ ػػلطل اجأ أػ ػ ك ا افق ػػةة ػراض ا داػػلف  ،اثػ اغبلتػػة اؼبلحػػة لمره ػػلط عل ػ كة ،ك للػػة اػػس اجبػػتيلؽ ك ػػدـ اػػدرة ال،ػػرد لػػم
انا ه،ك ه فيو ندال يكوف ا اره ئ عجأ أ ك فقداف ا سػلس علواػ ؼبػل يكػوف لػم ال ػ كة فبػل
يردم إذل ظتور ا لد بمصية ك اتتمل ية.2
ك فيمل يلػع ؾبمو ػة اػس اؼبصػطلحل اؼبمتل،ػة اؼبق ػة للتع ػ

ػس ا داػلف لػم اجأ أػ

 ، 1995اىتم الكث هب ا اؼبو وع فبل أدل إذل ظتور اىن ك اؼبصطلحل الن ظتر

يػث أأػو انػ
يػث ك ػا دػ

اس  )9002(Sookeuun Byun et al.ال مة ا انتتية اس اؼبصطلحل ،انتل :
4-Cyberspace addiction
6-Le Problematic Internet use de
Caplan
7-high internet dependency

) 0-L‟Internetomania (Shapira et al.
2-Internet addiction désorder
)(Goldberg ,1995
3-Online addiction –Net addiction
4-Pathological internet use
)(Davies ,2001

ازارة دد التسميل هدؿ لػم اجىتمػلـ الػ م يػوذل للمو ػوع دمػل أ ػل هػدؿ أيضػل لػم ايػل هعريػكا ا لنموذج أظرم ات،ػت ليػو  ،اػس بػني ىػ ه اؼبصػطلحل  :ا داػلف لػم ا أ أػ ىػو ا دثػر بػع ية
دوأو هبما بني او اجاتمداـ ك ا دالف لم ا أ أ .3

 2-6مرا ل اإلدمان على األ ًت ت:
يتم اؼبركر اس اجاتعملؿ العلدم لمأ أ إذل ا دالف ليو ا ثمث ارا :
-1ك ال داية يكوف اجاتعملؿ لدم  ،دت ػلدؿ اعلواػل أك فضػوؿ أك اػعع لمدت ػلؼ ك ال حػث ػس
اؼبعلوال ك ا لاياب اعبديدة  ،ك ىك ا يص ا ااتعملؽبل هسلية دل يس ت التعرؼ ليتل.
-2أييت بعػد ذلػأل اػو اجاػتمداـ  ،دلل حػث اؼبتواصػ ػس اللػ ة  ،اجاػتمتلع بتػأث ا انػتا أك اػػلوؾ
إدال رام ظتور بع السل يل  ،زايدة اجاتتمؾ ك ذلأل اس أت ىػدؼ كا ػد ىػو "العػي أفضػ "
ك/أك" اؼبعلانة أا " اا أ،سو كاا ا ريس.
Chaterine Richard :Cyberdépendance une problématique en ergence ,centre de réadaptation en

1

dépendance et santé mental de l'éstrie,2009 ,p:5
2
Pierre Vaugeois . la Cyberdependance :Fondements et perspectives.Centre Quebecois de lutte aux
et Commorbidité

dépendances. Canada. 4 trimestre 2006, p:169
3
Yann L' Hegaret: Adolescence et internet:Conduite à risques;Addiction

psychiatrique ,Doctorat en médecine ,diplôme d' état ,Université Paris Descartes ,Faculté de médecine,
Paris Descarte ,PARIS , 2009,p:20

688

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

-3أ ػ ػ ا ي ػػتم الس ػػقوط ك ا دا ػػلف ك ى ػػو اؼبص ػػطلا ا ا ػػر كا أس ػػب ؼبع ػػىن اجا ػػتع لد ي ػػث يتج ػػدر
ا داػػلف ا ػػل أف يعج ػػز ال ،ػػرد ػػس اجا ػػتغنل ػػس ال ػػع أك اؼب ػػلدة اؼبمت ػػلرة بس ػ ب اؼبع ػػلانة الص ػػحية ك/أك
الن،سية .
ااػ ح" " Daviesاػػنة  2001مبػػوذج هو ػػيحع اعػػرك اػػلودع لإلداػػلف الن،سػػع اػػا العلػػم أأػػو دل ييعتمػػد

لميػل ،يػث وبػدد ىػ ا النمػػوذج ةف أفكػلر ال،ػرد )اؼبعرفيػة( اػػترثر لػم ػلدا اجاػتعملؿ لإلأ أػ أك
ألعل ال،يديو )الوؾ( .دي ؟
-1ك ال داي ػػة يك ػػوف التع ػػرؼ أم اجا ػػتعملؿ كؿ ا ػػرة أك بػ ػرا كا ػػيلة للع ػػب أك إاكلأي ػػة للول ػػوج ػػا
الكم يوهر اؼبره ئ عل كة إال ك اؼبنزؿ أك ك العم اثم.
-2ى ا اجاتعملؿ كؿ ارة يردم إذل اجاتعملؿ اؼبتواص اا أأو ك ال دايػة يبكػس أف يكػوف اجاػتعملؿ
صحع  ،يتأثر بعد ذلأل ىػ ا اجاػتعملؿ علعوااػ اؼب،جػرة )العوااػ ال،رديػة  ،العل ليػة  (....ع ػلفة إذل
اا ػػتعداد ال ،ػػرد ،كعلت ػػلرل دلم ػػل ذبمع ػ ػ ى ػ ػ ه العواا ػ ػ دلم ػػل أص ػ ػ ا ال ،ػػرد أدث ػػر اا ػػتعدادا لتط ػػوير ى ػ ػ ا
1
ا دالف.
-3بعػد ذلػػأل هتجمػػا العوااػ اؼب،جػػرة ك ااػػتعملؿ ا لعػل أك ا أ أػ ك يػػردايف إذل هطػوير اعػػلرؼ اػ
اتكي،ة  ،ي

"" Daviesإذل أو ني اس اؼبعلرؼ ا اؼبتكي،ة :

أ-اعلرؼ ا اتكي،ة هتعلت عل،رد ك د ذاهو ) ع هقدير ال ا  ،ال أل ك الك،لية(
اعلرؼ ج هكي،ية  :هتعلت علعػلدل )اثلليػة العػلدل اجف ا ػع  ،التقليػ اػس أنبيػة العػلدل اغبقيقػع  ،ػوؼاس اجهصلؿ الوااعع(
ى ػ ه اؼبعػػلرؼ الماتكي،ػػة هزيػػد اػػس اجاػػتعملؿ اؼبر ػػع لإلأ أ ػ ك انتػػل ه ػػلرؾ ك هطػػوير ا داػػلف ليػػو
ي افت اا أ راض الودية اس إنبلؿ الوات ل ك الن لطل اليواية .2

 3-6بروفيل ادلدمن على األ ًت ت:

ج ظ " يو غ "( (1998أف العديد اس ا فراد اؼبصن،ني دمدانني لم ا أ أػ يعػلأوف اػس اجدت ػل
كالعزلة دمل يعلأوف اس ع ك هقدير ال ا ك ي ػعركف عأعػداـ ا اػس ك علقلػت ،أاػل اؼبػراىقني اؼبػدانني
صػػر وف ة ػم الل ػػل اػ ا،تػػواني اػس ا ػ أكليػل تم ك ة ػػم وبسػوف ة ػػم كااعػوف ك فػػو
لػم ا أ أػ فيي ٌ
دا اؼبنزؿ  ،كا أ أ ىع الوايلة الن هسما ؽبم عؽبرك اس ىػ ا ال،ػو ك ىػ ه اؼب ػلد  ،ػ ك لػو
دػػلف ىػ ا اغبػ اراتػػل  .ع

ػػلفة إذل ذلػػأل ك ك درااػػة طوليػػة أبػػلر" " Krautك اسػػل دكه ((1998
1

Chaterine Richard :Cyberdépendance une problématique en ergence ,centre de réadaptation en
dépendance et santé mental de l'éstrie,2009,p:30
2

Chaterine Richard :Cyberdépendance une problématique en ergence ,centre de réadaptation en
dépendance et santé mental de l'éstrie,2009,p:30
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إذل أف اجره لط ا ا أ أ لو وث يزيد اس الو دة  ،القلػت ك اجدت ػل لػدل اؼبسػتعملني  .ك ي ػدك أف
اؼبػراىقني أدثػػر ر ػػة ؼبواتتػة ىػ ه اؼب ػػلد اػس الرابػػديس  .أاػػل علنسػ ة للطػػم ذكم اؼبسػػتول اعبػػلاعع
فػػا م اػػد يعػػلأوف اػػس صػػعوع ك إدمػػلؿ أ مػػلؽبم دلؼبراتعػػة ك فػ ة اجاتحػػلان أك النػػوـ علقػػدر الكػػلك
ليص حوا استعديس جاتحلان م بس ب جزىم س التحكم ك ااتعملؿ ا أ أ .1
درااة اتيواأية لم  2114طلل ل أ ط بركفيم ا لهبل للعمم اؼبراىقني ال،رأسيني ك ىػع أف بركفيػ
مي اداس لم اجأ أ ىو :ذاار ) % 71.6اػس اغبػلج ( بعمػر  16اػنة ك مساتعمل للحلاػو
بطريقػػة ا تملديػػة ػػدة اػػل ل ك اليػػوـ )ألعػػل

ػػا ا أ أػ ( أكج بنسػ ة  % 42اػػس الواػ  ،ا﵀لدثػػة

 % 30 chatاػػس الوا ػ ( ك ذلػػأل عاػػتعملؿ اػػمدل هقيػػيم أد إذل التوص ػ إذل أف ىػػرج اؼب ػراىقني
اؼبػػدانني لػػم ا أ أػ ىػػم أدثػػر ادت ػػلع  ،أدثػػر اعػػلانة اػػس ال،وبيػػل اجتتمل يػػة ك أدثػػر إفراطػػل ك الن ػػلط
2
اس أارا م.

 3ا  4ا أ واع اإلدمان على اال ًت ت :
او ػد
ىبتل ال ل ثوف ك هصني أأػواع ا داػلف لػم اجأ أػ ك ذلػأل لعػدـ الوصػوؿ إذل ا تمػلد مبػوذج ٌ
هبمػػا دػ اؼبمتصػػني ،لػ لأل انسػػتعرض بعػ التصػػني،ل اؼبق ػػة ك أ ػػدأ علتصػػني الػ م يقسػػم أأػواع
ا دالف لم اجأ أ إذل  5أأواع ـبتل،ة ك ىع:
أ ػ ا دالف لم اجأ أ ذك ط يعة م قية.

ػ ا دالف لم اجأ أ ذك ط يعة اتعلقة عؼبلؿ
ج ػ ا دالف لم ا لعل
د ػ ا دالف لم اجأ أ ذك ط يعة اعلوالهية
3
ىػ ػ ا دالف لم اجأ أ ذك طلبا تنسع

أاػػل يوأػػغ )  (1995فتميػػز ثػػمث أأ ػواع اػػس اؼب ػػلد اؼبره طػػة عاػػتعملؿ اجأ أ ػ أك ثػػمث أبػػكلؿ اػػس
ا دالف لم اجأ أ .
أ ػ ا دثػػر بػػيو ل سػب" " Youngىػػع :ا داػػلف اؼبػره ئ ععبػناب دل داػػلف لػػم اؼبوااػػا ا ع يػػة
)ا ػػلىدة ،ربميػ ػ أك بػ ػرا اؼبوا ػػيا ا ع ي ػػة ػػا اجأ أػ ػ ( أك ا دا ػػلف اؼبػ ػره ئ عل،ض ػػل اعبنس ػػع )
1

Benoit Ferron, Cynthia Duguay: utilisation d'internet par les adolescent et phénomène de
cyberdépendance. Revue quebecoise de psychologie 2004.25 ,p:169-170
2

La cyberaddiction chez les adolescents: pathologie des temps modernes, F.Kochman et al. Interpsy.n 10,
décembre 2008 Fkochman @ epsm . agglomeration- lilloise.fr. p :25
3

Chaterine Richard :Cyberdépendance une problématique en ergence ,centre de réadaptation en
dépendance et santé mental de l'éstrie,2009. p :6.
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اؼب ػػلردة ك الن ػػلطل ذا الط يعػػة اعبنسػػية ػػا اجأ أ ػ  ،إاػػل ػػس طريػػت الدردبػػة  chatأك اؼب ػرسبرا
اؼبصورة)...(Webcamاخل .
ػ ك اؼبره ػة الثلأيػة أييت ا داػلف اؼبػره ئ ععبلأػب التواصػلع لمأ أػ اثػ الدردبػة ،الايػد اجلكػ ك
،ألعل اجأ أ ...اخل.
ت ػ ػ أ ػ ا أييت ا داػػلف لػػم اجأ أػ ذك الطػػلبا اؼبػػلرل اثػ الكلزينوىػػل ػػا اجأ أػ ك ال ػرا ػػا
ال كة.
ك اؼبقلب ػ  ،النمػػوذج النظػػرم الو يػػد ل ػم سػػب لمنػػل ك ال ػ م يتعػػرض للم ػػلد اؼبره طػػة عاػػتعملؿ
اجأ أ ىو النموذج اؼبعرك ػ السلودع لماتعملؿ اؼبر ع لمأ أ
) ) UPI (Usage Pathologique de l'Internetنـ" " Daviesك ىو يبيز بني أو ني:
أ ػلجاتعملج اؼبر ػػية النو يػػة لمأ أ ػ )  ( UPSIك ىػػع اؼبره طػػة دبحتػػول ؿبػػدد ك الػػن يبكػػس أف
اا ايل اجأ أ ) اث إدالف ال،ضػل اعبنسػع ،دلزينوىػل ػا ال ػ كة...اخل ( فبػل يعػا
هتواتد
دـ كتود ا لد بس ب اره لط اجاتعملؿ عجأ أ .
ػ اجاػتعملج اؼبر ػية العلاػة أك اؼبعمػم لمأ أػ )  ( UPGIك ىػع اػ اؼبره طػة دبحتػول ؿبػدد ك
الػػن ج يبكػػس أف هتواتػػد ك ايػػل اجأ أ ػ ) اث ػ الدردبػػة ،الايػػد اجلك ػ ك ...اخل ( فبػػل يعطػػع فعػػم
اؼب لد اغبقيقية اؼبره ئ عاتعملؿ اجأ أ . 1

 4-6االدمان على ادلواقع االاب ية :
أدل هطور الكم يوهر ال مصع ك ظتور ب كة اجأ أ إذل ثورة لؼبية ك ا،ػلىيم اجهصػلؿ ال مصػع ك
ه ػػلدؿ اؼبعلواػػل كى ػػو اػػل قػػت ا،ت ػػوـ القريػػة الكوأيػػة الػػن هن ػػأ هب ػػل دث ػ اػػس العلمػػل ،كرا ػػم ا ػػل اداتػػو
اجأ أ اس ازااي ك ق اؼبعلوال ك اجهصلؿ اػس تواأػب اليػة ك اجهبلبيػة إج أ ػل دػأم انػتا ب ػرم
ؽبل بع ا ر السل ية ك الن اد يكوف اس أدثرىل طورة اأت لر اؼبوااا ا ع ية ك أ رىل ك هوزيعتل .
ك التمعػل الغربيػػة يوتػد أقػػلش ػلد ػػوؿ طػورة اؼبػواد ا ع يػة مواػػل ك ك اجأ أػ صوصػػل ،بػػني
اريػػد كاعػػلرض اػػا اجه،ػػلؽ لػػم طػػر ى ػ ه اؼب ػواد لػػم الصػػغلر ك الػػن .أاػػل ك التمعػػل ا اػػماية
يبكس القوؿ أف ىنلؾ اه،ػلؽ لػم راػة اؼبػواد ا ع يػة اػوا علنسػ ة للصػغلر أك الك ػلر إج أف القليػ اػس
الدكؿ ا اماية الا عل،ع حبجب ى ه اؼبواد لم اجأ أ .

F.Kochman et al: La cyberaddiction chez les adolescents: pathologie des temps modernes.

1

Interpsy.n 10, décembre 2008 Fkochman @ epsm . agglomeration- lilloise.fr, p:3
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 5-6ا االاب ية  :تعريف  ،جم و أبعاد ادلشكلة

- 1-5-6تعريف االاب ية:

هع ػػود الص ػػعوبة ك ربدي ػػد ا،ت ػػوـ اؼب ػواد ا ع ي ػػة إذل ص ػػعوبة ربدي ػػد ا ػػل ى ػػو ال،ح ػ ال ػ م هتنلكل ػػو اؼبػ ػواد
ا ع يػػة ،كىػػع ا ػػكلة ج زال ػ هعػػل انتػػل دث ػ اػػس الػػدكؿ .ف،ػػع الػػوجاي اؼبتحػػدة أصػػدر ا﵀كمػػة
العليػػل اػػلأوان يتػػيا م كجيػػة هصػػني كانػػا أم ا ػواد إ مايػػة لػػم إ ػػل إع يػػة إذا هػػوفر فيتػػل ال ػػركط
التللية :
 1ػ دش اغبيل العلـ2 .ػ ا توالىل لم أكصلؼ اتينة للمعلي العلاة بطريقة كا حة
 -3ندال ه،تقد ب ك لـ أم اعىن أد ي أك فا أك ايلاع أك لمع .
يبكس ا ت لرىل اواد فل ة أك إع ية
ىده ال ركط الثمثة هبب أف هتوفر ك أم الدة
ك يعود اؼبعىن ا الاع للكلمػة اجقبليزيػة الػن هصػن اؼبػواد ال،ل ػة أك ا ع يػة ) (Pornogrplyإذل
1

اذل الد لرة .

الكلمة ا اريقية )( pronكالن ه
كلصعوبة ربديد اػل ىػو اثػ للجػناب اك اػ اثػ للجػناب  ،يصػ ا اػس الضػركرم ربديػد ديػ يػتم هعريػ
الىيػػة اؼب ػواد ا ع يػػة كاػػس يع ػػرؼ اؼب ػواد ا ع يػػة ل ػ لأل هوتػػد ىن ػػلؾ لػػم ا ا ػ  3أبعػػلد ؼب،ت ػػوـ اؼب ػػود
ا ع ية .
 1ا البعاد الاوظيحي :كهعػرؼ اؼبػواد ا ع يػة لػم أ ػل دػ عمال يساتخدم لغػرض ا رة اعبنسػية  ).اػس
كتتة أظر اؼبستمداني ؽبده اؼبواد لصة (

2ا البعد التصنيحي :كهعرؼ اؼبواد ا ع ية لم إ ل د عمل يارى هجاور النااس لػم اأػو مػ فػل
أكدا ر) .اس كتتة أضر اعبمتور اس النلس الراف

ؽبده اؼبواد(

 3ا البعد النوعي :كهعرؼ اؼبواد ا ع ية لػم أ ػل دػ

مػ ًب اجنااز هبادف إ رة ال ػتوة اعبنسػية لػدل

صبتور اؼب لىديس أكاؼبستمعني أك القرا  ).اس تتة أضر اؼبرل،ني أك اؼبنتجني ؽبده اؼبواد( .2

مدى اإل تشار
إف ا ع يػػة الراميػػة ويت ك اؼبقداػػة نػػدال يتعلػػت ا اػػر بتكنولوتيػػل ا داػػلف لػػم اعبػػناب .ا اػػر ال ػ م ج
يعتا أبدا ا،لت ػل أظػرا لمأ،جػلر اجع ػع لػم اؼب لبػر اغبلصػ اليػوـ .ك كبػس ج أ ػللغ إذ أسػتعم دلمػة"
اأ،جػلر " دلػػأل أف ال حػػث اليػػوـ ىبػػاان ةف  12%اػػس اؼبوااػػا ػػا الويػب اليػػوـ ىػػع إع يػػة% 25 ،اػػس
 1انصر دمحم اؼبتيزع ،أدكة التما ك ا اة ك دكر ل السنوية الرابعة ،الظلىرة ا ترااية اؼبعلصرة ك اعلصرة ا ذبلىل
السعودية2005/11/28-25،ـ ،ص.3:
 2انصر دمحم اؼبتيزع ،أدكة التما ك ا اة ك دكر ل السنوية الرابعة ،الظلىرة ا ترااية اؼبعلصرة ك اعلصرة ا ذبلىل
السعودية2005/11/28-25،ـ  ،ص4 :
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ؿبردػػل ال حػػث اره طػػة ع ع يػػة ك  %35اػػس التحمػػيم ىػػع لصػػور تنسػػية ،ك دػ ىػ ه ا راػػلـ ىػػع
ك هزايػد الحػوظ ػمؿ ا ػواـ ا ػ ة ك يعػود ذلػأل ك اؼبقػلـ ا كؿ إذل ظتػور إع يػة اؽبػواة اؼبعممػة اػس
ي
طػرؼ اؼبسػػتمدـ .ك النتيجػػة ىػػع أف صبيػػا اؼبػواد ا ع يػة الػػن يبكػػس زبيلتػػل أصػ ح اتػػوفرة م بػػم
)ب ك ؾبتوؿ( ،ك أم كا ك لم أم تتلز رامع ك ك أدثر ا يلف ؾبلان .1
ىنػػلؾ ك الوا ػ اغبل ػػر ك أاريكػػل ك ػػدىل أدثػػر اػػس  900دار اػػينمل اتمصصػػة ك ا فػػمـ ا ع يػػة
كأدثػػر اػػس  15000اكت ػػة ك ؿب ػ فيػػديو هتػػلتر ةفػػمـ كؾبػػم إع يػػة كى ػ ا العػػدد ي،ػػوؽ ػ ػػدد
اطػػل م الددكانلػػد بنسػ ة ثمثػػة أ ػػعلؼ كلقػػد دلأػ أاريكػػل ك اؼبل ػػع يربػػلر إذل درتػػة د ػ ة اأت ػػلر
ا ع يػػة ك ؾبتمعتػػل ب،ػػرض بعػ ا أظمػػة كالق ػواأني  ،كلكػػس اػػس اؼبلحػػوظ ك ى ػ ا العصػػر أف اؼبعلر ػػني
جأت لر ا ع ية بػد كا ىبسػركف ىػ ه اغبػر يػث قبحػ ا اػتديوىل بتم،يػ اؼبراا ػة لػم ا فػمـ
كهغيػ ا،تػػوـ ا ع يػػة لػػدل اؼبقيمػػني فأصػ ح ا فػػمـ الػػن دلأػ لتنػػدرج ربػ بنػػد ا فػػمـ ا ع يػػة )
 ( Xا ػ اػػرف يعػػلد هقويبتػػل اليػػوـ كإدراتتػػل ربػ بنػػد) (Rا ػ  .دمػػل مت إأ ػػل ف ػػل أ ػػرل بينيػػة
د ،ة ) (NC-17للتدؼ أ،سو.كلقد مت بنجلح ار را ك أاريكل الب الأوف "الع،ػة ك اجهصػلج " ك
إلغلله ( )Communication Decency Act of 1996ليتمكس النلس اس اجاتمرار ك ا مػلؿ ا ع يػة
دكف أم ايود الأوأية .كاػس اؼبعلػوـ أف أاريكػل ىػع أكذل دكؿ العػلدل ك إأتػلج اؼبػواد ا ع يػة .فقػد دلأػ ك
أكاائ التسعينيل اؼبيمدية هصدر انواي 150ؾبلة اس ى ا النوع ،أك  8000إصدار انواي .2
كذبػػلرة وت ػ ا فػػمـ ا ع يػػة زاد اػػس  58اليػػوف دكجر اػػنة 1985ـ إذل  665اليػػوف دكجر اػػنة
1996ـ .دمػػل أف كجيػػة دللي،ورأيػػل ا اريكيػػة ك ػػدىل وكم أدثػػر اػػس اثػػا

ػػر ألػ اوظػ يعملػػوف ك

ذبلرة ا ع ية ك دىل .كاػد أدػد درااػة اػلـ هبػل اؼبػد ع العػلـ ك الثملأينػل اؼبيمديػة أف انطقػة تنػو
دللي،ورأيل هنتا ال ج يق س  %80اس ا فمـ كالواػل ا ع يػة كاػد أظبلىػل ال ػل ثوف " لصػمة العػلدل
ك ا فمـ ا ع ية .دمل أف الر )ىنغلراي( هعد لصمة أكركع اليوـ ك إأتلج ى ه اؼبواد.

 3-5-6جم األموال ادلتداولة
اعبػدكؿ  5يو ػا اغبجػػم الكلػع لتجػلرة ا ع يػػة العلؼبيػة 57 :اليػلر دكجر ػػوؿ العػلدل  ،انتػل  12اليػػلر
دكجر ك أاريكل ك دىل.

جدول  :5يبُت جم األموال ادلتداولة لتجارة اإلاب ية العادلية

ALWAYS TURNED ON Sex Addiction in the Digital Age, Robert Weiss and Jennifer P. Schneider,

2ا ع

,p:11

3

1

First edition, Gentle Path Press, Arizona,2015

د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز

للعلوـ كالتقنية ،1423 ،ص 32:ػ 33

 3ا ع د مي القدىع ،اؼب وااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية ، 1423 ،ص ص36-35:

ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
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 (01أفمـ ال،يػديو

 20اليلر دكجر

 (06ا املر ك الكي

 2.5اليلر دكجر

 (02اؼبػواسػل

 11اليلر دكجر

 (07اجأ أي

 2.5اليلر دكجر

 (03ؾبم إع ية

 7.5اليلر دكجر

 (08ا اراص اغبلاوبية

 1.5اليلر دكجر

 (04أأػدية إع ية

 5اليلر دكجر

 (09أدكا اللتو ا ع ية

1اليلر دكجر

(05إع ية ا اؽبله

 4.5اليلر دكجر

 (10أ رل

 1.5اليلر دكجر

ذبلرة هداكؿ صور النلب ة ك دىل هقدر اليوـ بنحو  3اليلر دكجر انواي.

 4-5-6اإلاب ية ُب اال ًت ت ابألرقام :

ك ا لصحي،ة ا أدي ندأ اجيرلنديػة بتػلريو 2004/1/21ـ أقػرأ ":فبثلػة ك الاؼبػلف ا كرك ي اػويدية
اعبنسػػية ان ػػل لواػ اأت ػػلر ا ع يػػة كطلل ػ رتػرا درااػػة ػػوؿ )ا اػ ل كرا التصػػرفل اعبنسػػية
للرتػػلؿ ( كاػػد ػػرر درااػػة ا د يػػة لصػػلحل الاؼبػػلف ا كرك ي هن ػ ر ةف العوؼبػػة اػػد هس ػ ك اأ،جػػلر ك
ذب ػػلرة ا ع ي ػػة كى ػ ه الدراا ػػة ه ػ إذل أف  70عؼبل ػػة ا ػػس إصب ػػلرل ا اػ ػواؿ ال ػػن أأ،قت ػػل اواطن ػػو ا رب ػػلد
ا كرك ي لم اجأ أ
أورد بع

ا صل ا

لـ 2001ـ ذىب لصلحل اؼبوااا ا ع ية .1
وؿ ادل هوا ا ع ية ك اجأ أ

جدول  :7يبُت بعض اإل صاكات ول مدى توغل اإلاب ية ُب اال ًت ت

2

 (1اػوااػػا إبػل ػية

 4.2اليوف ) %12اس الك (

 (2صػ،حػل إبػل ػية

 372اليوف

 (3طل ل يواية اس ؿبردل ال حث ؼبواد إع ية

 68اليوف )%25اس الك ((

 (5بربد إلك ك إع ع لك استمدـ إأ أ

 4,5راللة يواية لك فرد

 (7طل ل ال حث  p2pيواية لصور انب ة

 116أل طلب يوايل

 (8اوااا اجأ أ هتمص

 100أل

رع ية النلب ة

 (9ؿبلكج ااتدراج النلب ة ك ارؼ الدردبة

%89

 (10أطحال ًب زلاولة اجتذاهبم إىل اجلنس

%20

 (11زكار وؿ العلدل زاركا اوااا ا ع ية

 72اليوف انواي

 )12متوسط العمر عند أول ا تكاك ابإلاب ية

 11عاما

 (13أاثر ادلتداولُت لإلاب ية

فئة  17 – 12عاما

 (14فئة  17- 15عاما شاهدوا جنس صرف

 %80من الكل

 (15فئة  16- 8شاهدوا صور إاب ية

(%90غالبا ُت أداك الواجبات ادلدرسية)

 (16ف ة  -17-7لال دل ي ددكا ك أ ر نلكينتم

% 29

 1أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص39:
 2أ،اب اؼبرتا السلبت ، ،ص40:
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 %20اس الك

 ( 17علغوف ا فوا دب لىدة ا ع ية ك العم

 6-5-6اإلاب ية و ادلراهقة :

الدراا ػػل العلؼبي ػػة ه،ي ػػد عف أدث ػػر اؼبس ػػتمداني ؽبػ ػ ه اؼبػ ػواد ا ع ي ػػة ى ػػم ال ػ ػ ل كال ػػلع كاؼبػ ػراىقني
كاؼبراىقل  ،كه،يد أيضل ة م أص حوا ك ى ا العصر يتعر وف إذل ى ه اؼبواد اس اس ا كػر تػدا ك ذلػأل
ك ايل رالبة أكليل ا اور.
دمل ه،يد ا صل ا ةف  %63اس اؼبراىقني ال يس يػراتدكف صػ،حل كصػور الػد لرة ج يػدرم أكليػل
أاورىم ط يعية ال يتص،حوأو لم اجأ أ

ه اكح أ ملرىم ال بني  12ك  17انة .1

لمل ةف الدراال ه،يد ةف أدثر اسػتمداع اؼبػواد ا ع يػة

يرتا ػدـ لػم أكليػل ا اػور دبػل يتصػ،حو أبنػللىم لػم اجأ أػ إذل العماػة بػني ا تيػلؿ .يعتػا الػددتور
عل ولياب العلمع ك لم ا تراـ جبلاعة لوزاف  " Olivier Guénial" Lausanneوث اجأ أػ ةأػو
هغ اترىبع يث يقوؿ" كؿ ارة أ تد اأقم أالدس السلطة بني ا ط،ػلؿ كالرابػديس يػث أأػو دلمػل
اره،ا اػس ال،ػرد ػس  30اػنة دلمػل اػ ربكمػو ك ػلدل الكم يػوهر كاجأ أػ  ،ا ال يػة السػل قة لهكليػل
ج هعل ػػم اؼبقص ػػود ا ػػس " " Peer-to-peerأك "، "Chatأر ػػية الت ػػلدؿ كاجهص ػػلؿ ى ػ ػ ه هس ػػتعم
عاػػتمرار كدبنتتػػم السػػتولة اػػس طػػرؼ اؼب ػراىقني  ،دمػػل أف ا ال يػػة السػػل قة كليػػل ا اػػور ذبت ػ أو يػػة
ا فػمـ كالصػػور اؼب،رطػػة ا ع يػػة الػػن يبكػػس هواتػػدىل لػم "الويػػب" .ف ،ضػ التطػػور السػريا لتقنيػػل ؽبػػل
الص ػػدارة  ،أصػ ػ ا للمػ ػراىقني ك ػػعية اؼبعلم ػػني أا ػػلـ الراب ػػديس  ،أا ػػل الراب ػػدكف فق ػػد هراتع ػ ػوا إذل ص ػ ػ
2
اؼبمتتنني Apprentis.

 -7آاثر وتبعات االدمان على ادلواقع االاب ية على أمن األسرة و اجملتمع

ا التطرؽ إذل ا ر كالت عل النلذبة س ا دالف لم اؼبوااا ا ع ية ج بد اس التطػرؽ أكج إذل ارا ػ
هطػػوره كاػػس ػػمؿ ى ػ ه اجطػػمع لػػم ى ػ ه اؼبرا ػ يتجلػػم اقػػدار ا ذل ك اجأعكلاػػل اعبػػد ط ػ ة
لم أاس د اس ا ارة ك علتلرل التما .هتمث ى ه اؼبرا ك :

أ  1-ادلر لة التمجيدية األوىل  :الحضول أو اخلطأ
ك أكؿ ا ار يكوف ا أسلف اري ل لم ى ه اؼبواد ج يعرفتل كج يدرم دي يصػ إليتػل  .كج زبلػو اػبطػو
ة ا كذل اس أ د اغبللتني :
ك السمل ،

 1انصر دمحم اؼبتيزع ،أدكة التما ك ا اة ك دكر ل السنوية الرابعة ،الظلىرة ا ترااية اؼبعلصرة ك اعلصرة ا ذبلىل
السعودية2005/11/28-25،ـ ،ص41:
P ierre Louis chantre: les ados sous les griffesdu cyber sex Allez savoir / N°37 Fevrier

2

2007,p:46

689

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

أ  -إال أف يتعرض ال،رد إذل بع اس ىػ ه اؼبػواد ػس طريػت اػبطػأ ةف يلمػا ب صػره صػورة دل يكػس يطل تػل
لو دكف اصد  ،فلاتحسنتل .
كلكنتل ا
ػ أك أف يتعػػرؼ ا أسػػلف لػػم اػػل يعملػػو أاراأػػو أك اعلرفػػو فيسػػواو ال،ضػػوؿ إذل ا ػػلىدهو  ،فينظػػر،
1
فيستحسس ال يرل .

أ 2-ادلر لة التمجيدية الثا ية  :اإلعتياد .
ك ىػ ه اؼبر لػػة يكػػوف ا أسػػلف اػػد هعػػرض إذل اؼب ػواد ا ع يػػة كدل هػػتمكس انػػو بعػػد .في ػػدأ علت،ك ػ دبػػل اػػد
رأل  ،كه ػػدأ الغريػػزة كالواػػلكس ك العم ػ لػػم هغ يػػة هلػػأل ال ػػعلة الػػن اػػد ربرد ػ ك صػػدره .فيتقػػدـ
كي اتػػا .كيعػػزـ كيػ دد .ليػػو أف ىبتػػلر  .فيغل ػػو اؽبػػول كيعػػود .يقػػوؿ لن،سػػو "لػػس هضػػر أظػػرة" " ،كاػػس
يرا " ؟ فيمعس النظر فيمل ﵀و البقل  .يعود ارة أ رل كيزيد  .يعود ارة أ رل كىكػ ا  .كىنػل ه ػدأ
الػػركادع علتمبػػع كي ػػدأ صػػو الضػػم عج ػػمحمؿ  .يعتػػلد لػػم ىػ ه اؼب ػواد هػػدرهبيل ػ ينتق ػ إذل
اؼبر لة التللية ار لة ا دالف .كىنل يكوف الدا اد سب ٌكس انو كي دأ العد التنلزرل ؼبرا هطور الدا .
كاػػد كتػػد ال ػػل ثوف أاثػػلؿ الػػددتور "فيكتااور االياان" الط يػػب الن،سػػع ك تلاعػػة يػػوات ةاريكػػل ةف ى ػ ا
الدا يبر ةربا ارا

أالاية كىع :

2

ب -ادلر لة األوىل للداك :اإلدمان .
كك ى ا السيلؽ يقوؿ ال ل ث" ستيف واترز" كاص،ل وث اؼبػواد ا ع يػة " :الل ػل اػل ه ػدأ ب،ضػوؿ بػرم
هتطور إذل ا دالف اا وااب ك يمة ذاهية كاتتمل ية كااتصلدية كأانية".
أال الددتور" فيكتور االين" فيقوؿ ":لقػد لعبػ أدثػر اػس  350اريضػل لػم اػدار 25اػنة اػد أبتلػو
ع دالف اعبنسع ،كك %94اس هلأل اغبػلج كتػد صػور ككاػل إع يػة ىػع الػن كتتػ كيسػر
كدفع ى ا ا دالف ...كاػد كتػد أف تػ ا ػلد ار ػلم ال ػللغني اؼبػدانني للجػناب انبعػة اػس إداػلف
بػػدأ ان ػ الصػػغر ) ػػلدة شبػػلف اػػنوا أك أدثػػر(  .الل ػػل ه ػػدأ ػػلج ا داػػلف ى ػ ا ع طػػمع لػػم صػػور
إع ية أك اج تدا اعبنسع .
ٍب يض اايف ":لق ااد عاجل اات ُب عي ااادٌب أطح اااال وابلغ ااُت ق ااد تض اارروا بوض ااوح وتكا ارار بس اابب
تعرضااجم إىل اإلاب يااة  .إذا بقااي ماان رنااادل وينحااي ذلااا فااأقًتح عليااه زايرة هعيااات معاجلااة ماادمٍت
اإلاب ية() sexaholics anonymousليشاهد أبم عينيه اَلالم وادلعاانت الناهة"
 1ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية ، 1423 ،ص ص50،52:
 2بع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ

للعلوـ كالتقنية 1423 ،ص53:
3

3

ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال

أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص54-53:
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كاا ػػتطرد ال ػػل ثوف ا ػػل لني  ":أص ػػغر ى ػػرج اؼب ػػدانني ا ػػنل ى ػػم أط ،ػػلؿ ج يتج ػػلكز أ م ػػلرىم ا ػػتة
انوا كىم يتصػ،حوف ىػ ه الصػور ا ع يػة لػم دم ييػوهرا م دا ػ اػرؼ النػوـ دكف أم ايػود كىػ ا
ا ا ػػر يس ػػلىم ك ص ػػنل ة تيػ ػ تدي ػػد ا ػػس ا ػػداا ا ع ي ػػة "  .كا ػػس اعب ػػدير علػ ػ در أف ىػ ػ ه الدراا ػػة
أتري ػ ػػلـ 1998ـ اػػا بدايػػة كجدة ا أ أ ػ كاػػس اؼبتواػػا أف ى ػ ا العػػدد اػػد هضػػل أ ػػعلفل دث ػ ة
اليوـ.
ػػلدل الػػن،اب الػػددتور "جيحااري ساااتينوفر"( )Jeffrey Satinoverالتػػأث ا داػػل لإلع يػػة

يص ػ

ال م " إأو يبث أظلـ صملـ بغلية الداة لتوليد السػي اؽبل ػ اػس اؼبمػدرا الط يعيػة ) endogenous
 (opioidsك ال ػػدالغ ال ػػرم" .كاا ػػتطرد كاص ػػ،ل وثػ ػ ا ع ي ػػة ا ػػل م  ":أاكنن ػػل العل ػػم اغب ػػديث ا ػػس
ااتيعل أف العمليل الكيمل ية النلصبة ػس إداػلف ا ع يػة ا ػلهبة تػدا إذل هلػأل العمليػل النلصبػة ػس
إداػػلف اؽب كيػػني " .كك تلسػػة ااػػتملع ك ؾبلػػاب ال ػػيوخ ا اريكػػع للجنػػة العلػػوـ كالتقني ػة كال،ضػػل يػػوـ
اػبم ػػياب 2004 /11 /25ـ أد ػػد ال ػػل ثوف كأط ػػل أ،س ػػيوف أف ا دث ػػلر ا ػػس ا ػػلىدة اؼبػ ػواد ا ع ي ػػة
يردم إذل للة إدالف أ طر اس الكودليني  ،كاد يردم إذل إظطراع أ،سية كتسدية الحوظة.1

ج -ادلر لة الثا ية الداك  :التطور واإلرتقاك
كك ى ػ ه اؼبر ل ػػة يك ػػوف ال ػػم

اػػد أدا ػػس ا ع ي ػػة ك ػػلض فيت ػػل ب ػػك اوا ػػا إذل درت ػػة أف الص ػػور

العلريػػة دل هعػػد ه ػ ا ارا ػػزه فأصػ ا ي حػػث ػػس اػواد إع يػػة فيتػػل نػ أك إع يػػة فيتػػل ظبػػل ال ػ كذ أك
أ مػػلؿ انكػػرة ليعيػػد إبػػعلؿ صبػػرة الن ػػوة الػػن بػػدأ هنط ،ػ ك صػػدره كدل هعػػد الصػػور ا ع يػػة العلديػػة
الدرة لم إ يل تل .
ك يردد ى ه اغبقيقػة حبػث أتػراه ال ػل ثوف" إليزابياث ابلوتشاي "و"ماارك جينياوس" و"الودياو فايولتاا"
ك دندا يث الاوا بدرااة  74حبثػل ـبتل،ػل دلتػل هعػلري وثػ اؼبػواد ا ع يػة اعبنسػية لػم اعبػرا م اعبنسػية
ب ػ أأوا تػػل  .كلقػػد مشل ػ ى ػ ه الدرااػػل

ػػددا اػػس الػػدكؿ الصػػنل ية اث ػ أاريكػػل كدنػػدا كدكؿ أكرع

اػػلبني السػػنوا  1953و 1997م سبث ػ ك ؾبمو تػػل درااػػة  12912بمصػػل اػػد هعر ػوا ؼبث ػ ى ػ ه
اؼب ػواد  .دػػلف اػػس أتػػل ا ى ػ ا البحااث أن س اابة االحنطاااط اخللقااي العااام – سػػب اعػػلي الغػػر ى ػػع
)%28كه ػػم التعػػرم  ،كذبسػػاب لػػم أ ػراض ا ػريس علكػػلا ا اػب،يػػة  ،ك ا تكػػلؾ اعبسػػمل
ع ريس ك ا الدس اؼبزدضبة ...إخل ( .دمل كتدكا أف أس ة اجزدايد ك اعبػرا م العنػ كاجاتصػل هػزداد

1

بع

د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
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نػػد اتػػداكرل اؼبػواد ا ع يػػة بنسػ ة  .%30إف أسػ ة اجكبطػػلط ك العماػػل الزكتيػػة ك القػػدرة اعبنسػػية

هتدىن بنس ة .%32كأس ة هق ترا م اجاتصل  .ك دـ اؼب لجة هبل هزداد بنس ة .1% 31

د -ادلر لة الثالثة للداك :التبلد

"التحشي يؤدي إىل القبول " بعلر ادير ال ردة إع ية ك كجية دللي،ورأيل

يقوؿ ال ل ث الددتور" جينرز براينت"  " :ال يس يدانوف ا ع يػة بكثػرة هتغػ لػديتم اؼب،ػلىيم كهعػري،تم
ؼبػػل يعتاكأػػو اق ػػوج إتتمل يػػل " دمػػل صػػرح ال ل ػػث" مايكاال فلااود" اػػس اعبلاعػػة الوطنيػػة اجا ػ الية اػػل م"
أعتقد ةف التعرض إذل ا ع يػة ك علػ ا اػل إاػ ف انتػل علعنػ ي،ضػع إذل ااتنػلع ال ػ ل ةأػو جةس
2

اس الضغئ لم ال نل أكإاصلهبس لم فبلراة ال،ل ة"
كك ىػ ه اؼبر لػة ي ػدأ اؼبػداس ك ال حػث ػس أبػنا كأب ػا اؼبصػلدر ا ع يػة الػن هصػور تػرا م اجاتصػػل
) قيقي ػػة أك كنبي ػػة ( كاؼبص ػػلدر ال ػػن سبثػ ػ اللػ ػواط أك فعػ ػ ال،ل ػػة ك الك ػػم أك اغبمػ ػ أك اغبيػ ػواان
ا ػػرل أك هلػػأل الػػن هق ػ ف علت ػػويو أك التع ػ يب أك القت ػ الضػػحلاي .كأص ػ ح ى ػ ه ا مػػلؿ اؼب ػػينة
اؼبنكرة اس الكثرة ك الغر اليوـ ةف أص ا لك انتل اصطلا رظبع كبلغ الع را .

3

كلقػػد كتػػد ػػلدل الػػن،اب د "/إدوارد دو رسااتُت" اػػس تلاعػػة كاكوأسػػوف ةاريكػػل ةف ال ػ يس ىبو ػػوف ك
الد لرة كا ع ية الل ل ال يػرثر ذلػأل ك اػلودتم اػس الػزايدة ك العنػ ك ػدـ اجدػ اث ؼبصػل ب ا ػريس

كهق عبرا م اجاتصل .
كلقد كتد ال ل ثلف "دولف زيلماان وجيننجاز براينات" أف اػس أدثػر هػداكؿ ىػ ه اؼبػواد أصػ ا ج يػرل أف

اجاتصل تريبة تنل ية دمل ج ا ال ل ثلف لم ىرج اؼب تلني ،ا دالف ك اجكبطػلط كالتػد كال ػغ

اؼبغتصػ ني كاللػواط كااتصػػل
دبػػل ىػػو أبػػنا كأب ػػا اػػس ان يػػة ا ع يػػة ا مايػػة دلجاتصػػل كهعػ يب ى
4
ا ط،لؿ كفع ال،ل ة ععبملدا كاغبيواان كفع ال،ل ة ع﵀لرـ كا ذلأل .

ه -ادلر لة الرابعة واألخَتة للداك  :التطبيق العملي
ك ىػ ه اؼبر لػػة هبػػد اؼبػػداس أأػػو كصػ إذل ليػػة اؼبطػػلؼ كج هبػػد بػػع اػػس اؼبػواد ا ع يػػة اؼبصػػورة ه ػ ا
ارا ػػزه كدل ي قػػم أالاػػو اػػول التط يػػت العملػػع .دمػػل أأػػو اػػد وبػػلكؿ فبلراػػة ى ػ ه ا مػػلؿ ا ػا زكتتػػو كلػػو
درى ػ ذلػػأل أك هس ػ ب ك إي ػ ا تل أك اا ػػتنكر ذلػػأل كاػػد يرامت ػػل اكرىػػة ل ػػم ا ػػلىدة هل ػػأل اؼب ػواد
اؼبنكرة اعو اا فبلراتتل لوال الضغئ أكالتتديد لدفعتل إذل فع ال يريد.
1
2

أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص. 57-56 :

أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص. 57:

 3ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية ،1423 ،ص57:
 4أ،اب اؼبرتا السلبت ،أ،اب الص،حة.
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كدمثلؿ لم اؼبرا اؼبأالكية الن يبكس أف هص ى ه ا اراض أنق اػبا ا يت :
رب نواف "السويديوف يكثركف فبلراة اعبػناب اػا اغبيػواان " أقػرأ " :ج هوتػد اػواأني ك السػويد سبنػا
فبلراػػة اعبػػناب اػػا اغبيػواان  ،كك دػ ػػلـ يػػتم اعلعبػػة كبػػو  200إذل  300يػواف انػػزرل اػػد هضػػرر اػػس
ت ػرا ى ػ ه ا ت ػػدا ا  .كى ػ ا الع ػػدد ا ػػس هق ػػدير صبعي ػػة" Svenska Veterinarforbundet
"ال يطرية .كالؿ فبثلتل السيد" جوهان باا فاريس" لقػد ج ظنػل ازدايدا الحوظػل ك ىػ ه اعبػرا م انػ ػلـ
 1999ـ ينمػػل مت ه ػريا اػػلأوف تديػػد هبػػرـ ا تػػدا اعبنسػػع لػػم ا ط،ػػلؿ ...كالػ م ي ػػدك لػدينل ...
1

أأو اد الـ بع اؼبواطنني ا أتقلؿ اس العدكاف اعبنسع لم ا ط،لؿ إذل ا تدا لم اغبيواان "...
كاد كتد ال ل ثني ةف ا ع ية هورث ترا م اجاتصل  ،إرالـ ا ريس لػم ال،ل ػة  ،كىػواتاب
الن،اب عاتصل ا ريس  ،ك دـ اؼب لجة جبرا م اجاتصل كربق ى ه اعبرا م.
وهل عمم؟

اػػس اعبػػدير علػ در ىنػػل أف أ ػ إذل قيقػػة ؿبوريػػة كىػػع أأنػػل لسػػنل أػػز م أف دػ اػػس ػػرض أ،سػػو إذل ىػ ه
الصػػور ج بػػد أف يبػػر عؼبرا ػ اؼبػ دورة صبيعػػل كيصػ ا ؾبراػػل  .دػػم ،فكمػػل ج يتواػػا اػػس دػ بػػلر للممػػر
أف يق ػ ؼ تريب ػػة كدم ػػل ج يتوا ػػا لك ػ اتن ػػلكؿ ـب ػػدرا أف يص ػ ا ا ػػلرال ك دم ػػل ج يتوا ػػا لك ػ فب ػػلرس
لل،ل ػػة أف يصػػل ع يػػدز فك ػ لأل ج أػػز م أف د ػ اؼبكث ػريس اػػس اا ػػتمداـ ى ػ ه الص ػػور ايص ػ حوف
2
ؾبراني .كلػكس أػردد كبكػ ك ػوح كصػرا ة:
أف ى ػ ه اؼب ػواد اػػوؼ هػػرثر لػػيتم بطريقػػة اػػل ية  ،إاػػل بتغي ػ اؼب،ػػلىيم كهق ػ ال،ل ػػة كهػػد ك اسػػتول
ا اـ النسل أك دب لد كه عل اتتمل ية ك ل لية أك بضع ك ا يبلف كالعمػ أك ك ااػ اؼ اعبػرا م أك
بػ ػ كيا ىػ ػ ه اؼبػ ػواد كاؼبطلل ػػة علس ػػملح هب ػػل كعلت ػػلرل افتت ػػلف ا ػ ػريس هب ػػل ا ػػا ربمػ ػ أكزارى ػػل أك بغ ى ػػل .
فللتػػأث ا اؼبتنو ػػة كزبتل ػ اػػس فػػرد ػػر ،كلكنتػػل دلتػػل هػػنعكاب بصػػورة أك أ ػػرل لػػم التمػػا ب ػػك
3

الم ك لية ا ار .

أقوؿ أيضل  :دم الرام اؼبق وؿ ؟ ىب أف أسػ ة الػ يس اػركا عؼبرا ػ دلتػل دل يتجػلكزكا فػرد اػس ػرة بجؼ
 .ى ا يعا أأو اس بني د اليوف اواطس اوؼ قبد ا ة ؾبرـ تيد اس ىػ ا النػوع  .ىػ ىػ ا الػرام اق ػوؿ
لدينل ؟ ى أق علقتلة أك اؼبغتص ني ال دل يتعػد ػددىم ا ػة فػرد لكػ اليػوف ؟ ىػ أق ػ هبػم ك بػوار نل
أك ادارانل أك ك أاواانل ؟ ال ىع النس ة اؼبق ولة لدينل ؟

4

 1أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص58:
 2ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية 1423 ،ص59 :
 3أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص63-62:
4

ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
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من تبعات االدمان على ادلواقع االاب ية أيضا ظجور عمليات إغتصاب األطحال:
اػس بػػني ا ر النلصبػة أيضػػل ػػس ا داػلف لػػم اؼبوااػػا ا بػػل ية ظتػػور مليػػل اجاتصػل  -أاػػل علنسػ ة
عبريبػػة ااتصػػل ا ط،ػػلؿ فلقػػد كتػػد بعػػد الدرااػػة  1400للػػة اػػس ىػ ا النػػوع ك ادينػػة لويسػػ،ي اػػلبني
السػػنوا  1980و 1984ـ ك ا ػػد يث ػػر ل ػػم ص ػػورة لري ػػة لل ػػللغني ن ػػد صبي ػػا ى ػػرج ال ػػراني كص ػػور
ليعة لهط،لؿ ند أال تم ككتد ج قل ك درااة بلالة ؽب ه اؼبأالة اس ا ؾبلاب النػوا ةاريكػل أف
أدث ػػر ظب ػػة او ػػدة ب ػػني ى ػػرج ال ػػراني – ا ػػس ا ػ ان ػػلفاب – ى ػػو ه ػػداكؽبم لص ػػور لري ػػة لهط ،ػػلؿ  .كإف
ال رطة ا اريكية دث ا ال هػتقم بمصػيل ا ط،ػلؿ ك اجأ أػ لتصػيد الػراني اؼبسػتدرتني لهط،ػلؿ
كاؼبغتص ني ؽبم .كاد ادر انظمػة اليوأيسػي " "UNICEFالتلبعػة لهاػم اؼبتحػدة ةف كبػو اليػوف ط،ػ
وؿ العلدل يتم بيعتم إذل العصػلع اؼبتمصصػة ععبػرا م اعبنسػية دػ
1
كال ذلأل إج حبجة ال،قر اؼبداا ال م يرز وف رب كط تو .

ػلـ ليػتم هصػوير ذلػأل ك اجأ أػ .

أال اس ان ية أدا اصلدر اؼبواد ا ع يػة اؼبتمصصػة ك ا ط،ػلؿ كأدثػر اؼبنتجػني ؽبػ ه الصػور فػاف كدللػة
ا أ ػ ػػل  ي  ي اػ ػػع"  " BBCالايطلأيػ ػػة اػ ػػد أقل ػ ػ ك اتريػ ػػو  2004 /01 /12ػ ػاا ػ ػػوؿ أتػ ػػل ا
الدرااة الا هبػل دػال اعبمعيػة الايطلأيػة اػب يػة  "National Children's Homesه ػني اػس
أتل جت ػػل أف ػػلج اا ػػتغمؿ ا ط ،ػػلؿ ك ا م ػػلؿ ا ع ي ػػة ا ػػد ازداد بنسػ ػ ة  % 1500انػ ػ ػػلـ
1988ـ .دمػػل دػػلف اػػس أتػػل ا ى ػ ه الدرااػػة أف الػػوجاي اؼبتحػػدة ا اريكيػػة ربت ػ اؼبردػػز ا كؿ ك إأتػػلج
كهصػدير ىػ ه اؼبػواد يػث أ ػػل هنػػتا اػل ج يقػ

ػػس % 55انتػل  ،هليتػػل ركاػػيل اجربلديػة كالػػن هنػتا 23

 %انتل  ،كاد صرح ر ياب ى ه اعبمعية السيد" جون اار" ال م " :دلف ك السلبت اػس الصػعوبة دبكػلف
اغبصػػوؿ لػػم ىػ ه اؼبػواد ....كلكػػس ا ف يبكػػس للجميػػا الوصػػوؿ إليتػػل بكػ اػػتولة ػػا ا أ أػ " دمػػل
صرح ةف ال رطة الايطلأيػة اػد ػ ر أك أداأػ  35اركتػل ػلـ  1988ـ كاػد زاد ىػ ا العػدد إذل 550
لـ  2001ـ .كااتطرد ك هصػروبو ةف ا اػت لان الػن أتريػ ك ػت اغتصػم ا ط،ػلؿ أث تػ ةف اػل
ج يقػ

ػػس  % 70اػػنتم دػػلف اػػد دفعػػتتم ا ػػلىدة الصػػور ا ع يػػة لهط،ػػلؿ إذل ارهكػػل تػرا متم كأف

هزايػػد الطلػػب لػػم ىػ ه اؼب ػواد اػػد هسػ ب ك اػػطو اعبريبػػة اؼبنظمػػة لػػم إدار ػػل اػػر را  .كذدػػر أأػػو ػػمؿ
اػ أك اػ ا اػػنوا اؼبل ػػية اػػد ظتػػر اػػوؽ اػربا تػػدا اثػػلؿ ىػ ه اؼبػواد اؼبنحطػػة هػػدر لػػم أصػػحلهبل
أا ػواج طل ل ػػة كأ ػػتا ػػس ذل ػػأل ظت ػػور ص ػػلع ك ركا ػػيل كب ػػرؽ أكركع كالي ػػلعف كد ػػوراي اعبنوبي ػػة كا ى ػػل
هتمصػ ك هصػػوير ا ط،ػػلؿ ؽبػ ه ا ا ػراض  .ك ػػر اثػػلج لػ لأل صػػ،حة اجأ أػ الوا ػػدة ك بػػرؽ
أكركع ربص ػػد ملي ااوين دكجر ب ػػتراي ا ػػس كرا أ ملؽب ػػل ىػ ػ ه  .كدمث ػػلؿ ب ػػر أب ػػلر د ػػلر إذل هل ػػأل العص ػػلبة
ا اريكية الن مت ا تقلؽبل لـ  2001ـ يث كتد ةف لديتل أدثر اس ربا اليوف ا
1

أ،اب اؼبرتا السلبت  ،ص ص64-63 :
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دكلة ـبتل،ة .دمل ذدر ؾبلػة أيوزيػأل ا اريكيػة ك اقػلؿ ؽبػل بتػلريو  2001 /03 /19ـ أف كا ػد اػس
طبسة أط،لؿ يستمداوف ا أ أ يتعر وف إذل ؿبلكلة ااتدراج إذل ا ملؿ ا ع ية .1
وماان ادلال ااد ُب دول الغاارب أن هااذا الااداك باادأ ينتقاال ماان البااالغُت إىل األطحااال أ حسااجم  .فباادأان
سمع ُب األخبار عن األطحال يعتدون جنسيا على األطحال اَلخرين .

أقوؿ  :اس ال م فتا أ ني ىرج ا ط،لؿ إذل ى ه اؼبملرال ؟

كبعػػد درااػػة لو ػػت كإ صػػل ا كزارة العػػدؿ ا اريكيػػة كتػػد ر يسػػة اعتػػد ال بيػػة ك ا ػػمـ الػػددتور"
جوديااث ريزمااان " أف الػػوجاي اؼبتحػػدة ا اريكيػػة اػػد بػػتد

ػػلـ  1999ـ أدثػػر اػػس  02000للػػة

ااتصػػل ك اؼبػػدارس  .كىػ ا الػػرام يبثػ زايدة أسػ ة  % 52ػػس ػػلـ  0221ـ كالػ م بػػتد اثػػا
أل

للة ااتصل

2

ػػرة

ك اؼبدارس ا اريكية .

 -شواهد ية

كدمثلؿ لم وث اؼبواد ا ع ية ك دفا ا فراد إذل اعبرا م أورد اؼبثلؿ ا يت:

" أ ر اثلج لم ذلأل الس،لح دي ،يد بردويتز ىنل )ك أيويورؾ ( كال م دػلف يلقػب عبػس اػلـ  .مت ادت ػلؼ دميػل
ليػو ك انطقػة يػوأكرز .دػلف يعػي ك بػقة ج يكػلد يزيػد جمتػل ػس
اتولة اس اؼبواد ا ع ية ك بقتو بعد الق
3
تحم ى ه الغرفة كدلأ هز م عؼبواد ا ع ية كاراتا لع لد ال يلطني كاواد أ رل" .

كلقد كتد الط يب الن،سل الػددتور" فيكتور االين" بعػد درااػة لػو لمو ػة د ػ ة فبػس أصػي وا هبػ ا الػدا
أف هواتػػد اؼب ػواد ا ع يػػة بسػػتولة أاػػلـ النػػلس اػػس ا ػ اغبجػػب أك القيػػد ي ػػك إا ػرا ا بػػديدا يصػػعب
لػػيتم اقلكاتػػو ػ لػػو دل ػ ذلػػأل فقػػداف أا ػواؿ ػػممة اػػس اؼبػػلؿ  .امااا وجااد أن تواجااد القنااوات
الحضا ااائية اإلاب يا ااة ُب ادلنا اازل يا ااؤدي إىل تا ااائ وخيما ااة ااعتا ااداك األطحا ااال علا ااى أخا ااوا م الصا ااغار
واغتصاهبم جنسيا .

4

 –8احللول :

 :1-8احلل الحٍت التقٍت – الًتشيح
اػػس النػػلس اػػس يػػرل أف ؿبلكلػػة جػػب اؼب ػواد الضػػلرة ج دكر ؽبػػل ك ػ ى ػ ه اؼب ػػكلة .فتنللػػأل ف ػػة اػػس
النلس يركف أأو اس اػبطأ دبكلف أف هقوـ الدكلة ا اماية دبحلكلة ضبلية اؼبواطنني اس ىػ ه اؼبضػلر كين غػع
أف ي ؾ ى ا القرار لهفراد ك دىم .
ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز

 1ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية ،1423 ،ص ص65-64 :
 2ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
للعلوـ ك التقنية ،1423 ،ص72 :
 3أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص73:
4

أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص76 :
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إف اؼبنطت كالعق يسلأدكف كتو كتود اغبملية كيبكننل أف أضػر ك ذلػأل أاثلػة فنقػوؿ :ىػ سبتنػا
الدكلة س ضبم التطعيم الط ية كه ؾ ا اػر ةيػدم النػلس ليتطعمػوا اػ الت،تػوا إذل أنبيػة ذلػأل ؟ علتػلرل
فلغب ػ ال،ػػا كارد ب ػ كاتػػب  .كلكنػػو ج يبث ػ اغب ػ ال ػػلا  .ج بػػد اػػس كتػػود اعػػلي أ ػػرل  ،فلل ػ يس
وبتػػللوف لػػم النظػػلـ دثػ كف .ك لػ لأل هبػػب أف يتواتػػد فريػػت اتكلاػ اػػس ال،نيػػني ال ػػلر ني القػػل مني لػػم
هطوير اؼبستمر كاؼبتلبعة اغبثيثة ؼبل يستجد اس طرؽ فنية كؿبلكج دسر ك يػ أ ػرل  .كبػدكف كتػود ىػ ا
ال،ريت ال،ا اػب اؼبتكلا كالعم اغبثيث اؼبتواص فم لتة لوتود اغب ال،ا اس ال داية .1

النصح واإلرشاد و التوعية:

اس اؼبتم أف أدرؾ أأو ك ايل الػو ع كالػوازع الػديا فػم فل ػدة اػس كتػود لػوؿ ا ػرل .لػ ا ين غػع أف
يينمػػم ك الص ػػغلر كالك ػػلر ركح التقػػول كاغبي ػػل ك ػػية مي ا ػ حلأو كهعػػلذل ك الس ػػر كالعل ػػس  ،كأف ين ػػأ
النلس لم القيم السليمة القويبة ك لم هنمية ال،طرة السليمة ك لم اغبيل كالنزاىػة ،دمػل ين غػع هربيػة النػلس
لم ك ا ا اور ك أصلهبل الصحيا كتع وؼ مي كاصلحة إ وا م فػوؽ اؼبكلاػب اؼبلليػة أك طػلـ
الدأيل الزا لة .كا ال ى ا اؼبعيلر أدل ذلأل إذل ع

لـ ك اغب دك .

كاس ا اثلة اػس الػاااا التو يػة  ،لػم اػ ي اؼبثػلؿ  ،ا ػركع " شابكة األطحاال"( (Childnetكالػ م

يتدؼ إذل ربقيت ا ىداؼ ا هية :

 ه ػػجيا اجاػػتمداال ال نػػل ة ل ػ كة ا أ أ ػ كالتوتيػػو إذل اؼبوااػػا اؼب،يػػدة النصػػا كالتو يػػة ك ػػتا ط،لؿ كاؼبراسل كأكليل ا اور كاؼبدراني .
اغبملية كالت ريعل  :التعلكف اا ا ريس ك ضبلية ا ط،لؿ اػس ـبػلطر ا أ أػ كالتعػلكف ك ااػتحداثه ريعل تديدة ذا

ماة. 2

حترير عقلية األولياك:
كيقصد بو ربرير قلية ا كليل اس ه عل اعبت دبل وبدث ػوؽبم  ،أسػتد ع أيضػل اػلأوف ضبليػة ا ط،ػلؿ
اػػس التعػػرض للص ػػور ا ع ي ػػة كربمي ػ الص ػػور .كك ػػا ا ػ اؼبنض ػ طني ب ػ لأل رب ػ طل لػػة الق ػػلأوف .ا ػػس
الوا ػػا تػػدا أف تت ػ ا كليػػل علتط ػػور التكنول ػػوتع ال ػ م ذبػػلكزىم يقػػا ك الػػب ا ا ػ ل اؼبرديػػة إذل
اكبراؼ اؼبراىقني  .فأكلوية اىتملال ا كليل هبب أف هكوف اػس أصػي تم يػث أأػو " ج يبكػس هربيػة أم
ط،ػ بطريقػػة صػػحيحة إذا دل أكػػس أعػػرؼ قيقتػػو " سػػب ")"Guéniat Olivierـبػػت عل ػولياب
العلمع ك لم ا تراـ جبلاعة لوزاف ( .يضي " كبػس ج أنصػا رصػدار أكااػر عؼبنػا  ،فػلؼبنا اػ دػلؼ
دوا ػػيلة لل بي ػػة  ،بػ ػ أ،ضػ ػ إ ط ػػل النص ػػل ا علتقل ػػي ا ػػس اا ػػتعملؿ اجأ أػ ػ  ،دللتقليػ ػ ا ػػس ا ػػدة
 1ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية ،1423 ،ص158:
 2أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص159:

ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
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ااتعمللو  ،ربديد دد اؼبوااا اؼبسػموح هبػل  ،ك ػا الكم يػوهر ك اكػلف اػل اػس اؼبنػزؿ حبيػث يبكػس اراا تػو
 ،دمػػل أ ػػجا ا كليػػل أيضػػل لػػم هعمػػد ه يػػني ػػدـ ا ػوافقتتم نػػد رليػػتتم ل ػ ع الصػػور  ،فػػللنظرة ا ػ
اؼبوافقة للرابديس ؽبل وث د ب أدا فبل أتواا لم ا ط،لؿ

1

األخذ على اليد واجلزاكات :

ج بػػد ج بػػد اػػس ا ػ لػػم اليػػد كؾبػػلزاة اػػس دل يرا ػوا اصػػلحل إ ػوا م كدل أيهب ػوا كدل يك ث ػوا ع أظمػػة
كتعل ػوا اعيػػلرىم ك الكسػػب اػػدل اػػدر م لػػم إدرادػػو دكف اجلت،ػػل إذل الت عػػل أك اغب ػ أك اغبراػػة .
فم ػ ظبػػا للنػػلس ب ػ لأل كمت السػػكو ػػس اكلا ػ تم ا ػ اؼب ػػرك ة  ،فعلينػػل أف أثػػت سبلاػػل ةأػػو اػػيظتر
بعدىم ب ريس ىم أدثر انتم ينتجوف جتم كيقت،وف ب رىػم ػ ين،لػ ا اػر سبلاػل كهن ػر اؼبملل،ػل
ك اجأتتلدل ك د اكلف .2

 -5-8التعاون بُت اجلجات:

دمل اس اؼبتم ا بلرة إذل أف العم ال،ردم اؼبستق يضػع النتيجػة النتل يػة  .فػم بػد اػس إهبػلد كاػل
اجهصػػلؿ كالتنسػػيت كالتعػػلكف الك،يلػػة بتو يػػد تتػػود اعبتػػل القل مػػة لػػم دػ تز يػػة اػس تز يػػل الػػن مت
ذدرىل بأ،ل .

 6-8الدعم ادلادي وادلعنوي واالستقالل:

اػػس اؼبتػػم أف يعطػػع ى ػ ا الػػدا اػػدرا اػػس الػػد م ك اجىتمػػلـ يتنلا ػ لف اػػا جػػم اػبطػػر ال ػ م يبثلػػو ذبػػله

التمعل  .فل ربلد ا كرك ي اد أدرؾ بدة أنبية ى ا ا ترا فمصػ عبػلان كاػوظ،ني كبػرااا كأػدكا
اتمصصة دبكلفحة ى ا الدا – فقئ ج ا – كد م ى ه اؼبراسة كالقػل مني ليتػل ةاػواؿ طل لػة ه،ػوؽ
 38.3اليوف يورك كج هصرؼ ك أم تتة أك م اول ال بيا كضبلية التما –فقئ ج ا .3

 -7-8دعم ادلشاريع والربام ذات العالقة:

لقد ذدران أنبية ايلـ اراسة ك د دكلة إاماية اتمصصة ك القضلاي ا مايػة ك كاػل اجهصػلج
كا ػػمـ ،ؽبػػل السػػلطة التن،ي يػػة كاعبزا يػػة الكلفيػػة ؼبتلبعػػة ى ػ ه اؼبتمػػة كا ػ اؼبكل،ػػة بت ػػغي اػبداػػة ذا ػل،
كذل ػػأل ليتحق ػػت الت ػوازف ب ػػني ت ػػودة اػبدا ػػة كا ػػماتتل ا ػػس الس ػػل يل كال،س ػػلد .كا ػػس ات ػػلـ ى ػ ه اعبت ػػة،
ه ػػجيا اؼب ػػلريا ذا العماػػة كد متػػل اػػلداي اػػس ايزاأيتتػػل العلاػػة .أاػػل إف دل يتحقػػت ذلػػأل فػػم بػػد اػػس
ػػرص ىػ ه الػػدكؿ لػػم سبوي ػ ىػ ه اؼب ػػلريا ا لبػػرة .كاػػس ا اثلػػة لػػم ذلػػأل اػػل الا ػ بػػو دكلػػة اػػلليزاي
P ierre Louis chantre: les ados sous les griffesdu cyber sex Allez savoir / N°37 Fevrier 2007,p:49

2

ا ع

د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ

للعلوـ ك التقنية،1423 ،ص163-162:

1

ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز

 3أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص164:
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ػػمؿ السػػنوا اػبمسػػة اؼبل ػػية اػػس د ػػم ؼب ػػركع اقػػدـ اػػس ا ػ القطػػلع اػبػػلص يتػػدؼ إذل اؼبسػػلنبة ك
ربقيت الع،ػة ك اجهصػلج  .كذلػأل أف اغبكواػة اؼبلليزيػة اػد اػدا انحػة الليػة اقطو ػة اػدرىل  1مالياُت
رايؿ اػػعودم إذل بػػردة" جاااردوير  " Guardwareلتطػػوير ب ػرااا لاػػب برل انو ػػة هسػػتطيا التعػػرؼ
لم الصور ا ع ية ب دل برل.1
كاد أتا س ى ا الد م النتل ا ا هية:

ظتور بردة كطنية اتمصصة ك ى ا اللؿ ذا اة لمية ديثة كاتطورة . إأتػػلج بػراناا هربػػيا انػػزرل  iShieldذك داػػة لليػػة ه لػػغ  %29ك جػػب الصػػور ا ع يػػة ك ب ػرانااهص،ا داة النسيا العلؼبع) (www
إأتػػلج ب ػراناا ا ػػلبو ؼبػػل اػ ت  iShield plusيبكنػػو ال حػػث ك د ػ أرتػػل اغبلاػػب اؼبنػػزرل كالتعػػرؼ لػػم
الصور ا ع ية اؼبم أة .
إأتلج براناا لل بيا اؼبراسليت ) Screen Shieldك اقلىع ا أ أ أك اؼبػدارس أك ال ػردل اػبلصػة
اثم( يقوـ علتحكم بعدد د اس اغبلا ل اس اكلف اردزم كالتعرؼ ب ك برل لػم الصػور ا ع يػة
ك ج تل اتمل دلف أو تل أك اصدرىل .
كدمػػل أاػػل،نل فػػاف ى ػ ه النتػػل ا اغبميػػدة دلتػػل اػػد رت ػ اػػس دكلػػة إاػػماية ج سبتلػػأل ايزاأيػػل
ا ىػػل اػػس الػػدكؿ ا اػػماية ،كاػػا ذلػػأل صصػ أربعااة ماليااُت رايؿ اػػعودم دمنحػػة ؽبػ ه ال ػػردة دل
هقيدىل ب ركط اعقدة بعد ذلأل ك العوا د كالتعويضل .

2

 -8-8اإلستحادة من جتارب الغَت:

اػػس اؼبتػػم ك أم م ػ دػػلف اجاػػت،لدة اػػس ذبػػلر الغ ػ كذبنػػب العجػػب ك ػػدـ ؿبلكلػػة ال ػػد اػػس الصػػ،ر
كاجاتقمؿ .كاس هلأل التجلر اؼب،يدة ال متٌ ااتعرا و اػس ذبػلر الػدكؿ اؼبمتل،ػة ك ىػ ا الصػدد اثلمػل

اػػلـ بػػو ا ربػػلد ا كرك ي اػػس إأ ػػل عبتػػة اسػػتقلة اتمصصػػة ك ى ػ ا الػػلؿ كاد م ػة دبيزاأيػػة ه،ػػوؽ 38
اليوف يورك ،كال الا بو دكلة الصني اس دتلبة لاااا هربيا كطنية اتمصصة كاػل الاػ بػو أاػ اليل ك
أؼبلأيل اس ااتحداث لقواأني كه ريعل تديدة .كاس ذلػأل أيضػل اػل متٌ اػس تتػود لػم اؼبسػتول القػلأو
كالسيلاػػع أ ػػل ك ػػدا الأوأيػػة اسػػتقلة ك أاريكػػل ؼبتلبعػػة ىػ ه القضػػلاي كؾبػػلزاة اؼبمػػلل،ني ،كاػ ذلػػأل
3
دث .
اخلالصة:

 1ا ع د مي القدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
للعلوـ ك التقنية ،1423 ،ص171:
 2أ،اب اؼبرتا السلبت ،أ،اب الص،حة
 3أ،اب اؼبرتا السلبت  ،ص172:
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ه،يد الدراال العلؼبية ةف أدثر اؼبستمداني للمواد ا ع ية دبمتل أبكلؽبل ىم ال ل كال لع
كاؼبراىقني كاؼبراىقل دمل ه،يد أيضل ة م يتعر وف إذل ى ه اؼبواد ك اس ا كرة تدا يث ج هتجلكز
أ ملرىم ا انوا كذلأل ك ايل رالبة أكليل تم ك اد أفلد الدراال دبل ؽب ا ا دالف اس ه عل
كب ر ادارة لم النسيا التمعع ك ا ارم اس مؿ ظتور العديد اس ا فل اجتتمل ية ك
اجكبطلط اػبلقع العلـ دللتعرم كالتجساب لم أ راض ا ريس علكلا ا اػب،ية ك اج تكلؾ اعبسمل
ع الدس اؼبزدضبة...اخل ،ع لفة إذل اجزدايد ك أس ة اعبرا م كالعن ك اجاتصل ند اتداكرل اؼبواد
ا ع ية ك ااتنلع ال ل ةأو جةس اس الضغئ لم ال نل أكإاصلهبس لم فبلراة ال،ل ة .
اس ه عل ا دالف لم اؼبوااا ا ع ية أبضل –اػل يػنعكاب لػم أاػس ا اػرة  -ؿبلكلػة هط يػت اؼبػداس اػل
ي ػراه اػػا زكتتػػو كلػػو درى ػ ذلػػأل أك التس ػ ب ك إي ػ ا تل كل ػو ااػػتنكر ذلػػأل كاػػد يرامتػػل اكرىػػة لػػم
ا لىدة هلأل اؼبواد اعو اا فبلراتو لوال الضغئ أكالتتديد لدفعتل إذل فع ال يريػد دمػل أف اػس ه عل ػل
أيضػػل اجكبطػػلط ك العماػػل الزكتيػػة كهػػد القػدرة اعبنسػػية كاره،ػػلع أس ػ ة هق ػ اعب ػرا م ك اجاتصػػل ك
دـ اؼب لجة هبل.
كلقد كتد ال ل ثلف "دولف زيلمان وجيننجز براينت" أف اػس أدثػر اػس هػداكؿ ىػ ه اؼبػواد أصػ ا ج يػرل
أف اجاتصل تريبة تنل ية دمل ج ا ال ل ثلف أف :ا داػلف كاجكبطػلط كالتػد كال ػغ دبػل ىػو أبػنا
اؼبغتصػ ني كاللػواط كااتصػػل ا ط،ػػلؿ كفعػ
كأب ػػا اػػس ان يػػة ا ع يػػة ا مايػػة دلجاتصػػل كهعػ يب ى
1
ال،ل ة ععبملدا كاغبيواان كفع ال،ل ة ع﵀لرـ كا ذلأل
كاس اؼبم ا أيضل أف ى ا الدا بدأ ينتق اس ال للغني إذل ا ط،لؿ أأ،ستم  .يث بدأ ه يا
ا لر س ا ط،لؿ ال يس يعتدكف تنسيل لم ا ط،لؿ ا ريس ،ك ا طر اس ذلأل ا تدا ا ط،لؿ
لم أ وا م الصغلر كااتصلهبم تنسيل ك ىو ا ار ال م ي ك ديدا ط ا لم أاس ا ارة ك
التما.
أقوؿ :إف داة ا أ أ كااا ج ا،ر انو  ،كى ه اػبداة ه،تا أالانل أيديتل بعطل ك
كا
كلكنتل داة ذبر اعتل اسركليل ك لم ذلأل أوصع جبملة اس التوصيل أوردىل فيمل يلع:

على ادلستوى األسري :

ضبليػػة ا اػػرة اػػس التص ػػدع ،ك هقل ػػي

كانلفا ج ربصػم،

ال،ج ػػوة ب ػػني ا ع ك ا بنػػل اػػس ػػمؿ هن ػ ة أا ػرية هق ػػوـ ل ػػم

ال ركط التللية:
اعبػػو العػػلط،ع القػػل م لػػم ا﵀ ػة ك اجطم نػػلف كاغب،ػػلظ لػػم القػػيم اػبلقيػػة كهنميػػة الطلاػػة الرك ي ػػة ال ػػن
يستمدىل ال ل اس دينو ك هراثو اغبضلرم.
 1ا ع د مي ا لقدىع ،اؼبوااا ا ع ية ك ا أ أ
للعلوـ ك التقنية ،1423 ،ص57:

ك أثرىل لم ال،رد ك التما ،ك دة دال ا أ أ  ،ادينة اؼبلأل د العزيز
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إأ ل لغة اغبوار اا ا بنل  ،كهو يا ـبلطر بع السلوديل كالتح ير انتل.
ػ ػ وىي ػ ك هكػػويس ا ع ك اؼبدراػػني لػػم اؼبسػػتجدا التقنيػػة ك ا ػػمـ اعبديػػد ؼبرافقػػة ا ط،ػػلؿ لػػم
ال كة ل نل اؼبنل ة ا ماية للمراىت.
ك ا الكم يوهر ك ارفة اعبلػوس كأاػلـ اعبميػا ،لػ م هس ٌػوؿ للمراىػت أ،سػو علػد وؿ إذل اوااػا اػد هسػع
لو.

 2ا على ادلستوى االجتماعي :
ػ ػ إبعػػلد ال ػ ل

ػػس ال ،ػراغ اػػس ػػمؿ هطػػوير ك هرايػػة اؼبراسػػل الػػن هسػػتقطب ال ػ ل

لػػم ـبتل ػ

أأوا تل ) بعيدا س التنلا ك ا لط ك الصراع ك التعقيد (
ػ العم ػ اػػا ال ػ ل دػػأفراد ك ه ص ػ ىم بػػدكافعتم ،ك د ػوااس للتػػم ك ادتسػػل القػػدرة لػػم اؼبواتتػػة ك
زبطع اغبواتز .
ػ هعزيز ال عور عؼبواطنة ك هكويس اذبلىل اوت ة كبو ذكا م ك بي تتم ك ؾبتمعتم .
ػ أ ر ا لدا الصحة الن،سية لم استول اؼبراسل الرظبية ك التنظيمل اؼبدأية .

 3ا على ادلستوى ادلدرسي :
ػ الو ع دبملطر اجأ أ ك اأت لر اؼبوااا ا ع ية بني الطل ة ك التصدم ؽب ه الظلىرة بػ :
هو ية التماي دبملطر ا دالف لم اجأ أ ك لم اؼبوااا ا ع ية ا اجأ أ  ،اؽبله النقلؿ...اخل
التنسػػيت بػػني إدارة اؼبراسػػل ال بويػػة اؼبدراػػية ك أكليػػل التماي ػ للحػػد اػػس ى ػ ه الظػػلىرة :اؼبنػػا ال،علػػع
تتػػزة اؽبػػله النقػػلؿ ك اصػػلدرهو نػػد إهبػػلده ك ػػوزة التماي ػ ك ا ىػػل اػػس الواػػل اؼبسػػتعملة لتنلا ػ
ى ه ا فة.
ركرة ه،تيم التماي أف القواأني ك اللػوا ا ك الػنظم اؼبدراػية او ػو ة غبمليػة التلميػ ك ضبليػة زام ػو ،ك
ى ه بداية ف هكوف ك التلمي فيمل بعد اذبلىل صحية كبو أاتتم ككطنتم.
ػ صيلاة دلي لص عل بية اعبنسية ك اؼبقررا اؼبدراية .
ػ اػس كاتػب اؼبدراػة أف هيكػوف ك التمايػ اذبلىػل اراوبػة كبػو بػ ؿ اعبتػد العقلػع ك اتلبعػة الػدركس ك
النجػػلح كأ ػػرل كبػػو اللعػػب ك التسػػلية ،فيجػػب أف أي،تػػم التلميػ أف اللعػػب ك اؼبػ ادرة اظتػراف لاػػلف اػػس

أ لط التلمي ك لك انتمل كاتو ك ؾبللػو ،ك أف ال،ػرد ج يػنجا ك اغبيػلة دكف أف ييكػوف اذبلىػل صػلغبة
1
كبو العم ك اللعب.

 1اجدالف طر يتدد اجاس اجتتمل ع ،دمحم اماة ا لرم ،ط ،1دار الوفل لدأيل الط ل ة ك
الن ر،اجاكندرية  ،2007،ص237 :
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 4ا على مستوى اذليئات الرمسية والقا و ية
ػ ه،عي ػ اؼبيثػػلؽ ال ػ م كاع ػ ليػػو د ػ اػػس كزارة اجهصػػلؿ كال،يػػدراليل الوطنيػػة كليػػل التماي ػ كاػػوفرم
ػػدال اجأ أػ ػ  ،ك الػ ػ م ي ػػن ل ػػم ك ػػا بػ ػرااا اراا ػػة هعػ ػ ض دػ ػ ا﵀ت ػػواي اػبطػ ػ ة ك فض ػػل
اجأ أ دل دالف لم ألعل الن كاج تيلؿ اىل كالعنػ كا ىػل ،كالايػد اػ اؼبراػو فيػو ،كالػاااا
ا الم قة عل ل .

ادلراجع:

ا ا ػػرة ك ص ػػحتتل الن،س ػػية اؼبقوا ػػل -ال ػػدينلايل -العملي ػػل  ،اص ػػط،م ج ػػلزم ،ط،1اؼبرد ػػز الثق ػػلك الع ػػر ي ،ال ػػدار
ال يضل -ب ك 2015 ،
ا ا ػػس ا ا ػػرم اؼب ،ػػلىيم -اؼبقوا ػػل – اؼبعوا ػػل  ،زي ػػز أضب ػػد ص ػػلحل انص ػػر اغبس ػػيا ،ؾبل ػػة اجأ ػػدرل للعل ػػوـ اجأس ػػلأية
كاجتتمل ية ،العدد  ،12اللد  ،15أدتوبر  .2016ص ص231-163 :
ال بي ػػة ال ػػغوفة أا ػػس لها ػػرة ك التم ػػا ،دمحمأ ػػور إدري ػػاب ،ؾبل ػػة دراا ػػل هربوي ػػة  ،الع ػػدد الثلل ػػث ،ف اي ػػر ،2014ص
ص187-180:
لسػػلف العػػر جبػػس انظػػور ،ا ي ال،ضػ صبػػلؿ الػػديس دمحم بػػس اكػػرـ بػػس انظػػور اجفريقػػع اؼبصػػرم ،اللػػد  ،13دار صػػلدر
بك .
لسلف العر جبس انظػور ،ا ي ال،ضػ صبػلؿ الػديس دمحم بػس اكػرـ بػس انظػور اجفريقػع اؼبصػرم ،اللػد الرابػا ،دار صػلدر
بك .
اجدالف طر يتدد اجاس اجتتمل ع ،دمحم اماة ا لرم ،ط ،1دار الوفل لدأيل الط ل ة ك الن ر،اجاكندرية
2007،
ا ػػع ػػد مي القػػدىع ،اؼبوااػػا ا ع يػػة ك ا أ أػ ك أثرىػػل لػػم ال،ػػرد ك التمػػا ،ك ػػدة ػػدال ا أ أ ػ  ،ادينػػة
اؼبلأل د العزيز للعلوـ ك التقنية1423 ،
انصر دمحم اؼبتيػزع ،أػدكة التمػا ك ا اػة ك دكر ػل السػنوية الرابعػة ،الظػلىرة ا تراايػة اؼبعلصػرة ك اعلصػرة ا ذبلىػل ك
السمل  ،السعودية2005/11/28-25،ـ

أالايل ال حث ال بوم ،دس د الرضبس  ،دار ال،رالف للن ر  ،ملف.1999 ،
ALWAYS TURNED ON Sex Addiction in the Digital Age, Robert Weiss and
Jennifer P. Schneider, First edition, Gentle Path Press, Arizona,2015
Utilisation d'internet par les adolescent et phénomène de cyberdépendance , Benoit
Ferron, Cynthia Duguay. Revue quebecoise de psychologie 2004.25
Cyberdépendance une problématique en ergence, Chaterine Richard :,centre de
réadaptation en dépendance et santé mental de l'éstrie,2009.
La cyberdependance, Elise Comtois et al,.collège Edouard-monpetit. Première
edition,18 Mai 2010
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La cyberaddiction chez les adolescents: pathologie des temps modernes, F.Kochman
et al. Interpsy.n 10, décembre 2008 Fkochman @ epsm . agglomeration- lilloise.fr
Les ados sous les griffesdu cyber sex, P ierre Louis chantre, Allez savoir, N°37
Fevrier 2007
.La Cyberdependance,Fondements et perspectives Pierre Vaugeois.Centre Quebecois
de lutte aux dépendances. Canada. 4 trimestre 2006.
Adolescence et internet:Conduite à risques;Addiction et Commorbidité psychiatrique,
Yann L' Hegaret:,Doctorat en médecine ,diplôme d' état ,Université Paris Descartes
,Faculté de médecine, Paris Descarte ,PARIS , 2009
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دنوذج أتثَت استخدام اإل ًت ت على العالقات األسرية اجلزائرية
أ.معوج عبد احلكيم

أاتلذ ؿبل ر "أ" ،تلاعة اعبزا ر 3
مقدمة:

ه تد السنوا ا ة هزايد د لعدد استمداع ب كة ا أ أ  ،يث ادر دد اؼب دني 3,7
اليلر ك انة  2016كهزايد ى ا العدد بنس ة  9,6%ك  2017ليص إذل  4,05اليلر ا لرؾ ك

العلدل .1بينمل ك اعبزا ر ،ادر دد استمداني ب كة ا أ أ ك انة  2018حبوارل  21اليوف استمدـ
ال م يبث  2 50%اس دد السكلف فبل يردد دثلفة اأت لر ا أ أ ك اعبزا ر ك ك ـبتل انلطت
العلدل .ك اا اأت لر ال كل اجتتمل ية ( ،) likedin، twitter،facebookااتد وث ا أ أ
صبيا تواأب اغبيلة ليص إذل ا ارة الن هعتا الو دة ا الاية ك بنيلف التما ،فل ارة اعبزا رية
ليس دبعزؿ س ى ه التطورا التكنولوتية الن أ دث ربوج ميقة بدا لتل.
هعتا ا ارة العمود ال،قرم للمجتما يث لع دكرا أالايل ك هكويس ادارؾ ا أسلف ك ثقلفتو ،دمل
أف لهارة أنبية اتتمل ية لظبة  ،يث "إ ل أكؿ اس يتوذل اتلـ ال بية" 3ك يسلىم ك ه كي انظواة
القيم الن يتمسأل هبل ك اقوال السلوؾ اجتتمل ع دبل فيتل العمال ا ارية .أال اليوـ ،لقد ااتص
ا أ أ تز ا د ا اس ى ا الدكر ،يث فتح ا أ أ ؾبلج أالـ أمبلط ديثة اس التواص دا
ا ارة لتل ية را ل ل الن دل هستطيا ربقيقتل ك كااعتل اغبقيقع ،ى ا ال دلف لو وث لم ااتقرارىل ك
أانتل  ،يث أص ا أفرادىل يستغراوف كاتل د ا ك ال،ضل اجف ا ع لنسا مال تديدة لرج
ا﵀يئ العل لع فبل تعلتل ه،تقد الدف العل لع ،ك يق التواص بني أفرادىل ك ه،تقد ايمتل ا صلية ف
فضل ا أ أ ج ير م ،يستغ ع ال ر ك هبل و جرهكل أفعلؿ رذيلة ج هتملبم اا القيم
اجاماية ك الن ادتس تل دا ا ارة .لقد أأتج ى ه التكنولوتيل اواد هرفيتية تل هبل العديد اس
اؼبستمداني اس فصيلة اؼبراىقني ،ال يس يبثلوف ؾبمو ة اتميزة اس السكلف يبركف دبر لة رتة اس
ارا اغبيلة يث يسعم اؼبر ك ى ه اؼبر لة إذل ربدم اؼبعلي كايم الوالديس .4مؿ ى ه ال ،ة،
يص ا أدثر ااتقملية .اس ى ا اؼبنطلت دلف اس الضركرم هسليئ الضو
يسعم ال،رد لتحرير أ،سو
 1ا صل يل
2
ا صل يل "Digital 2018",
World Stats

Dictionnaire de sociologie, « Sociologie de l'éducation », FERREOL Gilles, p.53.
« LA PRISE D‖AUTONOMIE DES ADOS ET LES RELATIONS AVEC LES PARENTS »,

3
4

Studyparents, Psycho/santé L‖adolescence, à la découverte de soi, http://www.studyparents.com/Laprise-d-autonomie-des-ados-et.html.
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أ،ستل لم د ال يو ك ـبتل التمعل  ،ك بين
لم ب ر ى ه التقنية اغبديثة الن فر
الدراال  1ب رىل السل ية لم ا ارة الن هتمث ك لت زلة س ا﵀يئ اجتتمل ع جبلأب ال هقداو
اس اواد تنسية ك هركيا للثقلفة الغربية .اس ا ا ل الن تعلتا أ تلر ى ا اؼبو وع  ،ىو وثرم
حبلدثة "اغبو ا زرؽ" الن ىز أكالط العلدل ك وف ا ل ر النلس بعدال ربول ا أ أ اس هقنية
دبل فيتل اس إهبلبيل ك ال يل إذل امح يبكس أيس ي،تأل ةركاح أبنل نل .لم و ال اي البقل،
أطرح ا بكللية التللية  :دي هرثر ب كة ا أ أ ك العمال ا ارية اعبزا رية؟ ك ال ىع ـبتل
العواا الن هسلىم ك ذلأل؟
غب إبكللية حبثنل ى ا ،انحلكؿ التطرؽ إليتل اس زكااي ـبتل،ة سبث ا بعلد)اؼبتغ ا ( الن أثر
العمال ا ارية ك لصة أ بعني اج ت لر اؼبتغ "اػب،ع" ال م أنب ك اعظم الدراال

لم
الن

بني ا لة ك اؼبستمدـ" ( Interactions between

لعب ى ا اؼبو وع  ،ك ال م يبث "الت،ل م
 ،) machine and userيث اس مؿ ذبربتنل الك ة ك ايداف اؼبعلوالهية ،كااتنلدا إذل
ااتطم ل الرأم اس اصلدر دة ،فاف العم لعد ال ل أالـ بلبة دم يوهر هنتا نو وث ا
لم تسم ا أسلف فبل ينعكاب ال يل لم الودو ك ى ا اينعكاب أيضل لم ماة ى ا اؼبستمدـ اا
د أفراد ا ارة .ع
اد

لفة إذل اؼبنتا الوص،ع ،انستعم ك حبثنل ى ا ،دة ادا

 ،أ در انتل:

اؼبدراة السوايوهقنية ( ) socio-technical approachك عػبصوص ادلدخل السلواي

( ،) Behavioral approachك التحلي اج صل ع عاتمداـ براناا .SPSS
ىدفنل ا الاع ك ى ا ال حث ،ىو ؿبلكلة اا اح مبوذج ي ني ـبتل اؼبتغ ا اؼبستقلة ك الوايطة ك
العمال الن هربطتمل ك الن هرثر لم اؼبتغ التلبا ال م يبث "العمال ا ارية" ك لبتا مبوذج
ال حث ى ا بوااطة بيلان ينة هتكوف اس  120هلمي اس الطور اؼبتوائ ك الثلأوم الن مت صبعتل
إذل هقد اا ا ل ك هوصيل م
بعد هوزيا ااتملرة سبه اس طرؼ د هلمي  .كأص ك ا
أت،لدل أك لب ،اس اأعكلال
ـبتل ا طراؼ )أفراد ا ارة ،التما ،السلطل اؼبعنية( ،
السل ية لإلأ أ لم العمال ا ارية ك أست،يد اس إهبلبيل ل الن زبدـ اصلحة ا ارة ك ربلفا لم
مبوىل ك ااتقرارىل فبل يعود لم التما ك الدكلة علراع ك اجزدىلر .غب ا بكللية ،أت ا اػبطة التللية:
كااا هكنولوتيل اؼبعلوال ك اجهصلج كااتمداال ل ك اعبزا ر
كااا العمال ا ارية ك اعبزا ر ك هطورا ل
دكافا ااتمداـ اجأ أ ك ب رىل لم العمال ا ارية :هصميم مبوذج ال حث
ا ت لر مبوذج ال حث ك ربلي النتل ا عاتمداـ أدكا اج صل ك براناا SPSS
" 1ب كة ا أ أ ك صبتورىل ك ادينة الرايض :درااة هط يقية ك و أظرية اجاتمداال ك اجب ل ل " ،ال،رـ -للد فيص  ،ص ص
3-136
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لسبة اا هوصيل

 -1واقع تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت واستخداما ا ُب اجلزائر

-1.1اتريخ اإل ًت ت ُب اجلزائر

د ل داة اجأ أي أكؿ ارة ك اعبزا ر لـ  1993س طريت اردز ال حث للمعلوال العلمية ك
التقنية ،ك ك لـ  1998صدر اؼبراوـ الوزارم رام  265لعلـ  1998ال م دبوت و ا م إ تكلر
داة اجأ أي اس الدكلة ك ظبا لل ردل اػبلصة بتقد ى ه اػبداة .ك ك لـ  ،1998ظتر أكؿ
بردل التزكيد اػبلصة ك اره،ا ددىل إذل  18بردة حبلوؿ بتر الرس  ،2000ك رام ربرير اطلع
اجهصلج ك اعبزا ر إج أف الو ا اغبلرل علنس ة لإلأ أي ج يزاؿ عي،ل اقلرأة بدكؿ اعبوار.
-1.2تطور االتصاالت ُب اجلزائر
أ-شبكة اذلاتف الثابت

انة ،2017
ك انة  ،2015فلؽ دد ا دع اؽبله الثلب ك اعبزا ر الثمث اميني.
اج صل يل ه ني أف اب ادل اؽبله الثلب السكنية ج هزاؿ يمس اس يث العدد يث كصل
النس ة اذل  ٪87.66اس إصبلرل دد اؼب دني رام أف دثلفة اؽبله الثلب رف الب،ل ل يث
بلغ ك انة  2017أس ة  ℅ 07,50كك انة  2016أس ة  ℅ 8,26كيرتا ذلأل لتوتو
اؼبواطس اذل اؽبله النقلؿ .دمل رف أس ة كلوج ب كة اؽبله الثلب لهار اعبزا رية أقصلان مؿ
انة  2017يث بلغ  ٪35.76كى ا راتا دا مل للتوتو كبو هكنولوتيل اؽبله النقلؿ)1أأظر
ال ك اؼبوارل(.
ال ك رام  :01كلوج ب كة اؽبله الثلب لهارة

اؼبصدر  :اؼبرتا أ،سو
اربرا -هكنولوتيل -ا مـ-كاجهصلؿ-ك-ؾبتما-اؼبعلوال https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
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ب-شبكة اذلاتف احملمول
ك السنوا ا

النقلؿ ك اعبزا ر اره،ل ل ؿبسوال ،يث ذبلكز

ة  ،رؼ دد اؼب دني للتله

أس ة هغطية السكلف ب كة اؽبله النقلؿ  %98لـ  2016ى ا ال أتا نو اره،لع لعدد اؼب دني
يث كص إذل  49,87اليوف ا ؾ انة  2017اقلب  47,04اليوف ا ؾ انة  2016أم
بزايدة ادرىل  . %6,02ين ئ لليل  03اتعلالني للتله النقلؿ دا السوؽ اعبزا رية .بدأ
داة اؽبله ا﵀موؿ اعبي الثللث  3Gك اعبزا ر ك ديسما لـ  2013بينمل اعبي الرابا 4G
ف دايتو دلأ ك بتر أدتوبر انة  .2016علنس ة لعدد اؼب دني للتله ا﵀موؿ اعبي الثللث ،3G
ك بتر كا د فقئ مت هسجي  308019ا ؾ ،كهضل ى ا الرام  27ارة ك لـ 2014؛ كك
لـ  2017كص إذل أدثر اس  23اليوف ا ؾ .بينمل دد اؼب دني للتله ا﵀موؿ اعبي الرابا
 4Gمت هسجي  492 968 10ا ؾ انة  2017يث يبث
أس ة .1٪87,95
أ-شبكة اال ًت يت

ك إطلر صرأة ال نية التحتية كاػبدال  ،هتواص

مليل

دد اجب ادل اؼبدفو ة اس قل

الربئ ب كة ا ليلؼ ال صرية ،ف،ع اكا ر

انة  2017مت ربئ د ال لداي ب كة ا ليلؼ ال صرية .اس أت هل ية لتيل استمداع
اجأ أ اعبزا ريني كد ا هقد داة ذا أو ية ،دل يتوا النطلؽ الدكرل س التطور حبيث بلغ ك
اكا ر انة  2017وارل  810155تيجلعي  /أية.
ال ك رام  :02رض أطلؽ اجأ أي الدكلية)ايغلعي  /أية(

اؼبصدر  :اؼبرتا أ،سو
 1اؼبرتا أ،سو
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فيمل ىب ب كة اجأ أ ك اعبزا ر ،فقد بلغ دد اؼب دني  37.83اليوف ك اكا ر  ،2017اس
بينتم  34اليوف ا ؾ ك اؽبله النقلؿ ،كاس اؼبتواا اف يره،ا الرام أدثر اا ااتقداـ هكنولوتيل
التدفت العلرل المالكع للتله الثلب ) (G4LTEك انة  ،2018يقدر دد استمداني ب كة
ا أ أ وارل  21اليوف استمدـ ال م يبث  50%1اس السكلف ،فبل يردد دثلفة اأت لر ا أ أ ك
اعبزا ر.2
ال ك رام :03هوزيا اؼب دني سب ط يعة التكنولوتيل لـ 2017

اؼبصدر  :اؼبرتا أ،سو

-1.3إرنابيات و سلبيات استخدام اال ًت ت:
اجأ أي

امح ذك ديس يستمدـ للم أك لل ر ،ك ى ا السيلؽ ،كبلكؿ فيمل يلع ذدر أىم

ا هبلبيل ك السل يل

ند ااتمداـ ب كة ا أ أي :

أ-إرنابيات اال ًت يت:
اس أىم ال،وا د الن هتيحتل ال كة ؼبستمدايتل ىع:
يبكس ال ركع ك إقبلز ا ركع ةا هكل،ة ،دمثلؿ يبكنأل هصميم براناا أك إأ ل اواا يضلىع ك
بكلو ك اظتره اوااا دال ل ردل لؼبية ،ال م يتطلب انأل فقئ تتد فكرم
يبكنأل العم ك التسويت لم اجأ أي فاأأل ب لأل هعرض انتجأل أك داتأل لم العلدل دلو.
اتولة ك ار ة اجهصلؿ ك كا كتيز تدا ك ا تصلر اؼبسلفل ك الزالف ب ك فعلؿ تدا.
1

ا صل يل "Digital 2018",

 2اؼبرتا أ،سو
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لم ب كة اجأ أي يبكنأل اغبصوؿ لم ا جؼ اس اؼبصلدر بصورة ؾبلأية.
يبكنأل أف ه ؾ اا ا ريس قبلز ا ركع ا ؾ ،هتقلام اعتم الوال ك اؼبعلرؼ
أص ح اجأ أي
هغلدر انزلأل.1

هوفر فرص النجلح ك ربقيت الكسب اؼبلدم ك أأ

تللاب أالـ الكم يوهر دكف أف

ب-سلبيات اال ًت يت:
ىنلؾ العديد اس التأث ا السل ية ك ااتمداـ ال،رد ل كة اجأ أي  ،ك يبكس ذدر أنبتل :
العزلة  :يقضع اؼبستمدـ أالـ اغبلاو ب ك فردم ال ل طويلة هعزلو س كااعو اغبقيقع.الدراال

أف اجأ أي

ؽبل ط يعة إدالأيو ط ة ،يث يتس ب ا دالف ك

 ا دالف  :هردد بعا طرا أوـ
صل و بس ب لتتو اؼبستمرة جاتمداـ اجأ أي .
-يتس ب اأغملس اؼبداس ك ااتمداـ اجأ أي ك اضل و أكالات طويلة ليو ك ا طرا

يلهو ا ارية
يث

يقضع اؼبداس أكالات أا اا أارهو ك يتم كات لهو ا ارية ك اؼبنزلية.2
 اؼبوااا المأ ماية الن يتم أ رىل ك ال كة ؿبلكلة جتت ا ا ط،لؿ ك اؼبراىقني إذل الوديلانحرفة.
 اؼبعلوال ال مصية يبكم أف زب ؽ ك هعرض للسراة ك التمريب.هنتق القيم الغربية ا ا أ أي اس مؿ الصورة ك الكلملاؼبستمداني

ك الصو

يث هرثر لم

ا ا ثقلفة ك ا دثر ااتمداال لإلأ أي بغرض التسلية.
 الت ت ك ه ويو السمعة ا إيراد اعلوال اغلوطة ،فجرـ الت ت ىع اس أات اعبرا م ارهكلع.3 أث ا ط ل الن،سيني أف ىنلؾ أتل ا ال ية ربدث لل،رد دا ا ارة أتيجة إال ة ااتمداـاجأ أ ،
4
فمس النل ية العضوية اث أاراض العظلـ ك العيوف...

 -2واقع العالقات األسرية ُب اجلزائر و تطورا ا
-2.1العالقات األسرية اجلزائرية :محجومجا و اترسنجا
" 1ادالف اجأ أي ك صر العوؼبة" ،دمحم النو ي دمحم لع ،ص ص 86-85
" 2ثقلفة اجأ أي ك أثرىل لم ال ل " ،التد بوب لع ،يوا يدا ي ،ص.479
" 3ا مـ ك التما" ،زاـ أبو ضبلـ ،ص.231
 4دمحم النو ي دمحم لع ،ارتا البت ،ص 233
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أ-محجوم األسرة و العالقات األسرية
.1أ -محجوم األسرة
ا ارة صبل ة اتتمل ية أالاية ك دا مة ك أظلـ اتتمل ع ر يسع ،ك ليس ا ارة أالس كتود التما
فحسب ب ىع اصدر ا مؽ ك الد لاة ا كذل لض ئ السلوؾ ك ا طلر ال م يتلقم فيو ا أسلف
أكؿ دركس اغبيلة اجتتمل ية .1ك ىنلؾ اس يعرفتل لم أ ل ذبما الأو فراد اربدكا بركابئ الزكاج ك
القرابة ،ك ىم ك الغللب ي لردوف بعضتم بع
اتتمل ية ؿبددة ربديدا دايقل.2

ك انزؿ كا د ك يت،ل لوف ه،ل

ات لدؿ ط قل دكار

.2أ-محجوم العالقات األسرية
ك ىع العماة الن هقوـ بني أدكار الزكج ك الزكتة ك ا بنل ا صبة ط يعة اجهصلج ك الت،ل م الن
هقا بني أ ضل ا ارة ال يس يقيموف ك انزؿ كا د .3ك يعرفتل دمحم يسرل لم أ ل ا،توـ لل بية
ا ارية ك سبث اعبتد ال بوم س طريت ا ارة بقصد هغي ك هنمية اذبلىل ك ايم ال،رد ك ىع ط يعة
اغبيلة دا ا ارة .4دمل هعرؼ العمال ا ارية ة ل العمال الوثيقة الن هن أ بني ا فراد ال يس
يعي وف اعل ؼبدة طويلة ك هقوـ لم اجلتزاـ عغبقوؽ ك الوات ل فبل يردم إذل ال عور علتملاأل ك
الصمبة.5
ب-حملة اترسنية عن العالقات األسرية ُب اجلزائر
ا الثورة التحري رية ،دلأ الق يلة سبث ؾبمو ة ل م فبتدة هو دىل الراعة اعبغرافية ،يث هعتا ؿبور
العمال
السيلاية ك اجتتمل ية ك الدينية  .فكلف ا يلعب دكر "ر ال ي "  ،يث دلأ لو السلطة ك
التحكم ك زالـ أاور ا ارة .أثنل الثورة التحريرية ،دلف اؼبستعمر ال،رأسع يستمدـ د أالليب
اؼبمكنة اس اما ك هع يب
ك ه ريد ك ربطيم النسب العل لع...إخل اصد ه،كيأل ا ارة .ك لكس رام ال الاتو ا ارة اعبزا رية اس
كيم اؼبستعمر ك ال لأتو اس فقر ك بطللة ،دل يستطيا اؼبستعمر أف ين ،طتو ب،ض هضلاس
اعبزا ريني ك سبسكتم علقيم ا اماية ك الوطنية.6

" 1ا ارة ك اغبيلة العل لية" ،انل اػبورل ،ص37
" 2العمال ا ارية" ،صة صلحل اؼبللأل ،أوف ربيا ؿبمود ،ص14
 " 3الاوس لم اجتتملع" ،دمحم ايث ،ص 347
" 4أالليب اؼبعلالة الوالدية ط،لؿ اوىوبني" ،اوام قبيب ،ص12
" 5كال اجهصلؿ اغبديثة كوث ىل لم ا ارة" ،اؽبلـ بن فريا بس اعيد العويضع ،ص48
" 6ا هصلؿ ا ارم ك ظ التكنولوتيل اغبديثة لإل مـ ك ا هصلؿ" ،لبدم جداية ،ص.36
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لقد لع اؼبرأة دكرا أالايل أثنل ثورة التحرير يث دلأ جبلأب الرت هنل ك هتقلد أدكار ايلدية ك
هضحع بك ال لديتل ،ةكجدىل ،دبجوىرا ل ،بن،ستل اس أت كطنتل ى ا ال دلف لو اأعكلس لم
ماتتل بني أفراد أار ل ك عػبصوص اا زكتتل .ك أظرا ج تكلدتل علثقلفة الغربية ك ااتحلاتل ؾبلؿ
العم  ،هغ دكر اؼبرأة
ك أص ح ه لرؾ الرت ك ازبلذ القرارا اؼبتعلقة ع ارة .ك بعد ااتقمؿ اعبزا ر ،ربرر ا ارة
رة ك طمو ة لتحقيت بالؽبل اس أت يلة
اعبزا رية اس ايود اجاتعملر الغلبم ك أص ح هعي
أفض اتمسكة بقيمتل ك أص للتتل اؼبن ثقة اس الثواب العربية اجاماية .ك ب،ع الظركؼ اجاتصلدية ك
السيلاية ك اجتتمل ية الن رفتتل اعبزا ر ،وثر ا ارة اعبزا رية ك اأعكاب ذلأل لم اعنوية ا ع ك
أص حوا ر ة للقلت ك التوهر فبل دلف لو أثر لم التن ة اجتتمل ية لهبنل  .ك بعد اأ،راج ا زاة الن
لبتتل اعبزا ر لعدة انوا  ،ربسس الو ا اجاتصلدم ك اجتتمل ع ك السيلاع ك دلف لو ا ثر لم
يلة اؼبواطس موال ك لم ا ارة صوصل.1
-2.2واقع العالقات األسرية ُب اجلزائر ُب ظل التطورات التكنولوجية و األزمة االقتصادية
أ -واقع العالقات األسرية ُب اجلزائر ُب ظل التطورات التكنولوجية
إف أالب الركابئ العل لية فيمل بني ا فراد ك ا ارة اعبزا رية بقي هتمسأل بقيمتل ك هقلليدىل اؼبن ثقة
اس الدايأة اجاماية ك الن صلر للقة بقلب التما اعبزا رم لعقود طويلة ،ك لكس اا ظتور
الوال اغبديثة لتكنولوتيل ا مـ ك اجهصلؿ ،دل يص ا ااتنل ال ع انتل اس الكملليل أك اظترا
اس اظلىر التحضر كاغبداثة ند ال ع  ،ب بلغ ى ا التملأل درتة اؽبوس ،ك يبكس القوؿ أف ا ار
هعدل ذلأل اس مؿ ظلىرة الت لىع ع تتزة التكنولوتية كالت،ل ر هبل ،إذ يسعم د فرد إذل ااتنل
أص ا دبعدؿ تواؿ لك فرد ،لصيت بو ج ي،لراو .لقد هز زع
ب ر ابتكلرا لدل التكنولوتيل
ااتقرار ا ارة اعبزا رية بس ب وثرىل ب ع العواا الن هولد أتيجة او ااتمداـ ى ه ا دكا
التكنولوتية اغبديثة الن بث ظبواتل ك كائ العل لع فبل تعلتل ه،قد هواز ل .يث دلأ هتميز
ا ارة القديبة بنوع اس الدؼ ك نلف اعبدة ك كلاي ل اعبميلة ،بينمل أص ح ا ارة اغبديثة هتميز
بنوع اس اعب،ل  ،إذ ل ا تتزة التكنولوتية ؿب كلاي اعبدة ،ك أص ا التل،زيوف أك اعبواؿ أك
ولو ،كأص ح ى ه ا تتزة التكنولوتية ىع اؼبسيطرة
الكم يوهر ىو اغبلدع كا ارة أك ال،رد الت
لم اعبو العل لع الداف  .2كاا ذلأل ،فقد بقي ا ارة اعبزا رية بص،ة لاة هصلرع ،كسبكن إذل د

" 1أحبلث ك دراال ك اتريو اعبزا ر اؼبعلصر" ،ملر ىمؿ ،ص.166
" 2كال التكنولوتيل اغبديثة ك وث ىل لم اجهصلؿ بني اجع ك اجبنل )اجأ أي ك اؽبله
يوا وتة.
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التطورا التكنولوتيٌة كاجأ،تلح لم الغر اللٌ اف اد أد م بع
ال اس اغب،لظ لم كااعتل رام ٌ
التغي ا ك أ أة ا ارة العربيٌة لاة كاعبزا رية بص،ة لصة.
إف التطورا اغبلصلة ك ؾبلؿ هكنولوتيل اج مـ ك اجهصلؿ ا العلدل اد جب كره إذل الب النواة
ا الاية للمجتما اعبزا رم ،كا ٌ إذل ٌد بعيد أاستل ك ا لد تل ك دوف تيم تديدا اس ا كجد اس
مؿ فضل ف ا ع ك تعلو يعي دكااة ال حث س ااتقمليٌتو ك س يلة تديدة ه و اغبيلة الن
يعي تل الغربيوف لتحقيت را لهو بعيدان س العلدا كالتقلليد ك القيم الن ادتس تل اس كالديو ك اس الركح
اجاماية  .ىك ا عه ا ارة اعبزا رية هستتلأل الثقلفة الغربية دكف أف هرا ع أصللتتل الن دلأ ك
زاس ا بعيد ان عل ؼب لىل ل كاجفتملر هبل .لطلؼبل دلأ ا ارة اعبزا رية اتميزة بتملاكتل ك ا ت،لظتل
ب ي العل لة ال م يضم العل لة الك ة الن سبتد اس ا تداد إذل ا ،لد ،ف ي العل لة ىو راز اس راوز

صمود ا ارة اعبزا رية ،ك لكس اأ،تلح العل م اعبزا رية لم الثقلفل الغربية اس مؿ ال،ضل يل ك
ا أ أي أ دث لديتل هغي ا ك انظورىل إذل العل لة ،ك لصة التواتد الكلع ك بي كا د ك أص ح
علنس ة لغ اؼبتزكتني  ،ك ى ا ال أ دث هغي ا لم
هرل أف اغبيلة اؼبثللية هكوف ك اجاتقملية
هردي ة التما.1
ب -واقع العالقات األسرية ُب اجلزائر ُب ظل األزمة االقتصادية

إف ا زاة اجاتصلدية الن بدأ هعص ك ـبتل بلداف العلدل ك لصة العربية ك ا اماية ك انتل
اعبزا ر دلأ ؽبل أثر لم استول اؼبعي ة ؼبعظم ا ار اعبزا رية ،اس اره،لع هكللي اؼبعي ة كام تل،

كهع ر ليتل إاكلأية الوفل علقدر ا دىن اس الضركراي  ،اس هوف هغ ية دلفية ط،لؽبم ،أتا
ا ـ اعبزا رية إذل ااتحلـ لدل ال غ ال م أص ا اؼبن ،الو يد لتل ية ا تيلتل أار ل ،فبل ألزاتل أف
هوازف بني ال ركف ا ارية كاغبيلة العملية بعدال دلأ هصب ت اىتملاتل لم أار ل كبركف أكجدىل
 ،ا ار ال م دلف لو اأعكلس لم الدكر اغبقيقع الن دلأ هلع و ا ـ ك بركف التكويس ا ارم اس
أااب ال بية الصلغبة كاتطل ل اؼبنزؿ اؼبت لبكة .إف التحدم اعبديد ؼبعظم الدكؿ العربية ك اعبزا ر
لصة ،ىو بنل ا ارة اؼبتملاكة اؼبتضلانة القلدرة لم ا أتلج كا بداع كا اتلـ ك داة التما
كالنتوض بو كربقيت التقدـ كاجزدىلر ك اللج دلفة ،اا اغب،لظ لم القيم ا اماية أالـ أ لص
العوؼبة اؽبلداة للمميزا الرك ية كالثقلفية كاغبضلرية للمجتمعل ا أسلأية.2

 -3متغَتات الدراسة  :تصميم دنوذج البحث
 -3.1ادلتغَتات ادلستقلة  :دوافع استخدام اال ًت ت (جاذبية اال ًت ت)
" 1التغ اجتتمل ع دا ا ارة اعبزا رية" ،دىيمع زينب ،ص.8
2اغبيل ن ليواتل العلؼبع ...ا ارة اعبزا رية بني ذدرل ا صللة كإ صلر اغبداثة :أفري :2018
اغبيل ن-ليواتل-العلؼبع-ا ارة-اعبزا رية-بني-ذدرل-ا صللة-كإ صلر-اغبداثةhttps://elmaouid.com/dossiers/13339-
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بعد درااتنل لمو ة اس ال حوث الن هطرا إذل او وع دكافا ااتمداـ اجأ أي  ،مت ا تيلر أربعة
دكافا أعتاىل أالاية ك ىع :القنل ة علستولة ،القنل ة عل،ل دة ،أق اراا ة ا كليل  ،هوفر
ا اكلأيل  .ك يبكس هاير ا تيلران ؽب ه العنلصر دمل يلع:
أ)-القناعة ابلسجولة و القناعة ابلحائدة  :مت ا تيلر العلالني ع تملدان لم اد

اؼبدراة

السوايوهقنية

( ) socio-technical approachك عػبصوص ادلدخل السلواي ( ) Behavioral approachاس مؿ
ه نينل لنموذج  TAMال م يعتا دلاتداد لنظرية ال،ع اؼبار )

Theory of Reasoned Action

) ) (TRAانخٍ طىرث يٍ قبم انباحثٍُ ( .( Fishbein et Ajzen , 1975سب ى ه النظرية ا تقلد ال،رد
يرثر لم اواا،و كهوتتلهو كالن بدكرىل هرام الودو.ي،سر النموذج كيتواا ااتمداـ أأظمة اؼبعلوال
س طريت ا تملد إدراؾ اؼبستمدـ ل،ل دة النظلـ كاتولة ااتمدااو دمحدديس أالايني ؼبوا،و كهوتتو
كبو ااتمدـ النظلـ .يبكس هعري ا تقلد اؼبستمدـ ل،ل دة النظلـ "درتة ربسني النظلـ دا
اؼبستمدـ ك ملو سب ا تقلده".كرأم اؼبستمدـ لستولة ااتمداـ النظلـ "درتة لو ااتمداـ
التكنولوتيل اس ؾبتود سب ا تقلد اؼبستمدـ" .دم اج تقلديس يرثرا لم اوا ال م
ااتمداـ أظلـ ال .اوا ال م كا تقلداهو هرثر بدكرىل لم الودو كبو ااتمداـ التكنولوتيل.1
ب) -قص مراقبة األولياك :ىنللأل واا ال د

ذبله

لم دـ السيطرة لم ا بنل كال نل  ،ك لم

اأ،تل تم اؼب،رط لم كال التقنية اغبديثة ،اس دكف اتلبعة كاراا ة ،كاس ى ه العواا الثقة اؼب،رطة الن

يبنحتل ا ع بنل تم بدكف إدرادتم لدكر التوتيو كالتعليم كال بية .2ك رب ر الكث اس الدراال الن
أتراىل ال ل ثني اس هرؾ الوالديس بنل تم ند ا حبلر ك ب كة ا أ أ  ،فيجب لم الوالديس اراا ة
ا بنل بو ع كإربلد ،فم يسما هردتم لو دىم يواتتوف ال وبتويو ا أ أ اس ن  ،كأل،لظ تنسية،
كه دد ،كالكث اس ا اور الن ه،سد العقوؿ كهدارىل .فنق اراا ة ا كليل
جاتمداـ ا أ أ بك رية ك بدكف ربديد كا أك ادة اجاتمداـ.
ج)-توفر اإلمكا يات :هردد

بنل تم ي،سا ؽبم اللؿ

ة التكنولوتيل كال بوية ،ىنل الرالع ،أف للمحيئ اجتتمل ع دكرا ك

ذلأل ،حبكم أف الل ية ا ار هوفر بنل تل هلأل الوال بم دكد أ يلان ،إال بقصد ال فيو الام أك

" 1العواا اؼبرثرة لم ااتمداـ هكنولوتيل اؼبعلوال ك العملية التعليمية ك اؼبدارس الثلأوية ك مشلؿ فلسطني" ،بكر د اغبت  ،ك
اظبل ي اياني ،
ؾبلد .22(4) 2008
 2ىنل الرالع" ،دي يرااب ا ع أبنل ىم لم اوااا التواص اجتتمل ع؟" ،اواا ص،يحة الغد ا ردأية:
 ،https://alghad.com/articles/502322?desktop=1اتريو اجطمع2018-09-12 :
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التقليد ،أك ؿبلدلة ال لدل ا ريس ،صوصل ا ى كا الر  ،لدرتة أأنل صران أم ا أف الطللب أك
الطلل ة ك اؼبر لة اجبتدا ية ا كذل يبلأل إ دل هلأل الوال  ،كيتعلا اعتل حبرفية للية.1
 -3.2ادلتغَتات التابعة :العوامل ادلؤثرة على العالقات األسرية

لم و بع الدراال الن هنلكل أثر اأت لر ااتمداـ ا أ أ بني أفراد ا ارة لم ط يعة
العمال ا ارية ب ك أك آب ر  ،مت ا تيلر طبسة واا ارثرة لم العمال ا ارية :لا العزلة،
لا همبع القيم ،لا التأثر عغبضلرة الغربية ،لا التأث لم التحصي الدرااع ،لا الت،ل

اا ا لة:
أ)-عامل العزلة ،عامل التأثر ابحلضارة الغربية :مت ا تيلر ى ه العواا عج تملد لم بع
الدراال  ،فقد بين

درااة 2أف  % 75,1اس أفراد العينة يركف أف ب كة ا أ أ

ه ك

طورة

لم التما هتمث ك لت زلة س ا﵀يئ اجتتمل ع جبلأب ال هقداو اس اواد تنسية ك هركيا للثقلفة
الغربية .ك أدد درااة أ رل أف اجاتمداـ ال،ردم للحوااب كاجأ أ يعزز الرا ة ك اؼبي للو دة
كالعزلة للمراىقني كال ل كأف بع الدراال ا كلية ه إذل أف ااتمداـ اجأ أ يعرض ا ط،لؿ
ك اؼبراىقني إذل اواد كاعلوال يللية كا كااعية فبل يعيت ه،ك ىم كهكي،تم كينمع بع ا فكلر ا
العقمأية ك صوصل ال يتص انتل بنمئ العمال ال مصية كأمبلط اغبيلة كالعلدا كالتقلليد السل دة ك
التمعل ا رل .3ك اس النتل ا ا رل الن هوصل إليتل بع الدراال  ،ادرة ا أ أ لم
بعور ال أس تو انتم عجا ا س ؾبتمعو ا﵀لع.
ب)-عامل تالشي القيم :تل

بع

الدراال

الن أتري

ك بريطلأيل لتح ر اس ا ر السل ية

لإلأ أ لم العمال ا ارية صوصل بعد ظتور تي ج يستطيا التعلا اا ال ر ك ج يبلرس
اوا د التعلا اجتتمل ع السليم اث الصدؽ ك ا الأة يث يقتصر هعلالو اا ا تتزة اعبلادة فبل

اؼبسا ال م أترم ك الصي اؼبل ع )اس  22يوأيو إذل 10
ي،قده اغباب اجتتمل ع .4كيك
يوليو( بوااطة  Cefrioأف  ٪80اس بع ا ط،لؿ ال يس ه اكح أ ملرىم بني  3إذل  12انة
اصدرا للمطر ك اجاتغمؿ اعبنسع لهط،لؿ  .،ا اوأ اس
يعتقدكف أف ا أ أ يبكس أف يكوف
ن
ذلأل :يعتقد أص ا ع ال يس مشلتم اجاتطمع أف أط،لؽبم اد سبكنوا عل،ع اس الوصوؿ إذل صور
تنسية أك ني،ة.

 1أ،اب اؼبرتا
 2ال،رـ -للد فيص  ،ارتا البت ،ص ص 113
" 3كال اجهصلؿ اغبديثة كوث ىل لم ا ارة" ،ؾبلة ال يلف.
" 4وث ا أ أ لم النوا ع اجتتمل ية ،".لوا -فلهس ،ص ص. 4-2
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ع لفة إذل ذلأل ،فاف ظتور اوااا التواص اجتتمل ع اتل ملية هواص ا فراد ك هقلام ا فكلر ك اؼبعلرؼ ك
تعل اؼبستمدـ ل ر بصورة دا مة ك اجأ أي  ،ك أ ط ال،رصة لل ع جصطنلع بمصية اف ا ية كذلأل بو ا
ب اا اعبناب ا ر ،أك ملية ا تمس ،أك
اام ا اظبو كصور ا صوره ،اصد التم ب كالد وؿ ك اص
فبلراة أ ملؿ ا بر ية ا اجأ أي بدكف ادت لؼ ا ر ذلأل .1دمل هوصل الدرااة أ رل إذل كتود وث
لإلأ أ ك أست الت،ل اجتتمل ع بني أفراد العينة ك بني أالرهبم سبث ك هراتا دد زايرا م الرهبم بنس ة
) ،(%44.7ك هراتا ك أ لطل م اجتتمل ية بنس ة ).2(%43.9
فيمل ىب وث ا أ أ لم التما السعودم ،أتر ال ل ثة اؽبلـ بن فريا بس اعيد العويضع درااة لم ينة
اكوأة اس 200أارة اعودية ك إطلر راللة اؼبلتست بعنواف "أثر ااتمداـ اجأ أ لم العمال ا ارية بني أفراد
ا ارة السعودية" ك لص الدرااة إذل دد اس النتل ا اس بينتل اره،لع أس ة أفراد العينة ال يس يركف أف اجأ أ ذا
وث الم لم التما السعودم دينيلن كأ مايلن.3
ج) -عامل التحاعل مع اَللة :إف ه،ل

اؼبستمدـ اا ا لة يبكس أف يرثر ال يل لم تسمو ك ذىنو ،ك اد بين

درااة أف  %25اس ا فراد ك العلدل ال يس يستمداوف الكم يوهر ك أ لطتم اليواع يعلأوف دب لد صحية ا لهبة،4
يبكس أف أ در ال ع انتل:

-ا تتلد :يبكس غبوا ة أ لط أف يردم إذل زايدة جم العم ال ىا.

تتد العني ك هع تل :العوارض ىع دث ة ،يبكس أف أ در:اضبرار العني ،ك ز ،الدك ة ،الصداع ،إذل ا ىل اس ا ا ل اؼبمتل،ة  ،دبل ك ذلأل ظركؼ بي ة العم الغ ام مة.
 طر اؼب لد العضلية اؽبيكلية :اج طراع العضلية اؽبيكلية )أاراض اؼب،لص كاؼبنلطت ا﵀لذية  :اليديس كالراغنيكالرا ة كالظتر (...يبكس أف هظتر اس مؿ واا ـبتل،ة.
ب ر أ رل اتصلة عل ي ة اؼبلدية كاكلف العم  :دمل ىو اغبلؿ اا أم م  ،هرثر بي ة العم ال د إهبلبيل أك ال يللم ظركؼ العم بوااطة ال لبة .ك ى ا الصدد ،فاف ا ل ة هعيت القرا ة لم بلبة  .ال ي ة الصوهية ك اغبرارية
يبكس أف هرثرا لم ال ديز ك هسلنبل ك زايدة واا الضغئ ال د كا تتلد.
 للة اجدالف :كك أظر لؼبة الن،اب ا اريكية" ديمارل يوأا "كىع أكؿ اس اىتم ردالف ا أ أ  ،فاف ااتمدااودثر اس  38ال ة أا و يل ىو اربر ا دالف.
ذبلى اث ى ه العواا اد يكل زينة الدكلة أاواج د ة ،دمثلؿ لم ذلأل ،الوجاي اؼبتحدة ا اريكية الن هضطر
أ،لؽ أدثر اس اليلرم دكجر انواي للتك ،عؼبصلبني دبث ى ه اؼب لد الصحية.5

د) -عامل التأثَت على التحصيل الدراسي:

 1اؽبلـ بن
" 2وث اجهصلؿ ا ا أ أ ك العمال اجتتمل ية )درااة ايداأية ك التما القطرم(" ،لمع ضر الرم.
 3اؽبلـ بن فريا بس اعيد العويضع ،ارتا البت
فريا بس اعيد العويضع ،ارتا البت ،ص.23

:Doctors dated 31.3.2003 Page no. 5. "Computer users falling into mousetrap"4 The Times of India

5

Internet help cope with computer based ailments. In : Computer Express Web Vision ; 14 December
1983 ; 12.
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كالتحصي يتضمس اعبواأب اؼبعرفية ،كاؼبتلرية ،كالوتداأية ،كبرام اهسلع ا،توـ التحصي الدرااع فغلل لن ال أطلت ليو
التعليمع كيره ئ اره لطلن كثيقلن عؼبدراة .1لقد بين بع الدراال
ربصي التماي  ،أك ادتسلهبم ؼبل يتدؼ إليو النظلـ
ٌ
أ ف اوااا التواص اجتتمل ع ،كالتقنيل اغبديثة تتزة التواص  ،هرثر ب ك ا لبر لم التحصي الد اراع
للتماي ك الطل ة ،فتع هستن ،دث ا اس ك اتتم ،كه غلتم س اراتعة دركاتم ،كأدا كات ل م ،كال ي هب لم ذلأل
اس ا كم هربوية ،دللنوـ أثنل الدركس ،كالة اجأت له كال ديز ،ك ع اللغة ،كه ت ال ىس ،ك ع القدرة لم
اع لهبنل  .2أال س
اع دا م ،كا ىل اس ا ر الن هرثر ب ك ا لبر لم التحصي الدرا ٌ
اجات دلر ،كو ر درا ٌ
وث الوال اغبديثة لم ا ط،لؿ ،فقد د  ،درااة أتر ل انظمة "أأق كا ا ط،لؿ " العلؼبية ،أف هقنيل اجهصلؿ
اغبديثة أكتد تيمن اس ا ط،لؿ يعل اس الو دة ك دـ القدرة لع هكويس صداال  .كا تمد النتل ا لم
ااتطمع أيترم لم ينة اس  100اعلم ،أدد  70 %انتم لم أف اضل ا ط،لؿ لسل ل طويلة ب ك ان،رد
اا التقنيل كخبلصة ا أ أ يرثر النل لم اتلرا م اجتتمل ية.

-3.3دنوذج البحث ادلقًتح

ال ك رام  :04مبوذج وث ااتمداـ ا أ أ

لم العمال ا ارية

عامل العزلة

االعتقاد بالدهولة

عامل تالشي القيم

االعتقاد بالفائدة

استخدام اإلنترنت

باحضارة الغربية

العالقات األسرية

نقص مراقبة األولياء

عامل التأثر

عامل التأثير على

توفر االمكانيات

التحصيل الدراسي
عامل التفاعل مع
اآللة

درتة التوتو كبو ااتمداـ اجأ أ
العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية
1

" Pattern of the self disclosure among orphan and non orphan adolescents ", Kumar, A.

2

"DoYouSpendTooMuchTimeonFacebook? ", Schulten, K
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-4اختبار دنوذج البحث و حتليل النتائ ابستخدام أدوات اال صاك و برانم SPSS
 -4.1أسلوب و أداة الدراسة
يتضمس ى ا اؼبطلب كص اجترا ا اؼبنتجية اؼبت عة ك الدرااة ،كذلأل بغية هو يا تواأب الدرااة:
أوال  :أسلوب الدراسة:

دؼ اس مؿ ى ه الدرااة ه يلف أثر ااتمداـ ا أ أ لم العمال ا ارية اس مؿ إبراز
الدكافا الن ذبلب ك هوتو التماي إذل ااتمداـ ا أ أ ك العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية ك

ؿبلكلة درااة العماة الن هربئ بني ى ه الدكافا ك ى ه العواا  .أظرا لط يعة الدرااة اؼبيداأية مت اغبصوؿ
لم ال يلان المزاة اس مؿ ينة وا ية ط قية هتكوف اس  120هماي اس الطور اؼبتوائ ك
الطور الثلأوم بوااطة اات يلف اتكوف اس  45فقرة ال م مت ا داده ؽب ا الغرض كاد مت ه،ريغ ال يلان
كاعلعبتتل كربلي النتل ا عاتمداـ الاااا اج صل ع .SPSS

اث يا  :اداة الدراسة:

بنل ا لم ط يعة ال يلان الن يراد صبعتل ك لم اؼبنتا اؼبت ا ك الدرااة ،كتدان أف ا داة ا دثر ام مة

لتحقيت ى ه الدرااة ىع اجات يلف ،كذلأل لعدـ هوافر اؼبعلوال ا الاية اؼبره طة عؼبو وع د يلان
ان ورة ،إ لفة إذل صعوبة اغبصوؿ ليتل س طريت اؼبقلبم ال مصية علنظر إذل ددىم اؼبعتا
) ( 120ال م يستلزـ كاتل د ا ع لفة إذل صعوبة اقلبلتتم دوف صوصية أفراد العينة ال يس يبثلوف
هماي طور اؼبتوائ ك الثلأوم  .ك ليو فقد مت هصميم اجات يلف ك ربديد د ال،قرا الن سبث اربرا
ايلس اؼبتغ ا اؼبستقلة ك اؼبتغ ا التلبعة عج تملد لم الدراال الن هنلكل وث التكنولوتيل
اغبديثة لم العمال ا ارية دمل هطرانل إليتل ك اعبلأب النظرم ،ك أيضل ذبرية ال ل ث الك ة ك
ايداف اؼبعلوالهية .كاد مت هصميم اجات يلف لم النحو التلرل:
اجات يلف اتكوف اس تز يني ،اعبز ا كؿ لص عؼبعلوال ال مصية للمستجي ني ،بينمل اعبز الثل
يتكوف اس  40فقرة اقسمة لم ؿبوريس أالايني ،ا﵀ور ا كؿ يتكوف اس 17فقرة ك يقياب درتة
التوتو كبو ااتم داـ اجأ أ  ،يتكوف اس أربعة اتغ ا " :القنل ة علستولة" الن هقلس بوااطة أربعة
اربرا )فقرا (" ،القنل ة عل،ل دة" الن هقلس بوااطة طبسة اربرا " ،أق اراا ة ا كليل " الن
هقلس بوااطة أربعة اربرا " ،هوفر اجاكلأيل " الن هقلس بوااطة أربعة اربرا  .ا﵀ور الثل يتكوف
اس  23فقرة ك يقياب العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية ،يتكوف اس طبسة اتغ ا  " :لا العزلة"
الن هقلس بوااطة طبسة اربرا  " ،لا همبع القيم" الن هقلس بوااطة طبسة اربرا  " ،لا
التأثر عغبضلرة الغربية" الن هقلس بوااطة طبسة اربرا  " ،لا التأث
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هقلس بوااطة أربعة اربرا  " ،لا الت،ل
التلرل يو ا ذلأل:

اا ا لة" الن هقلس بوااطة طبسة اربرا  .اعبدكؿ

اعبدكؿ رام  : 01دد فقرا ؿبلكر اجات يلف
زلاور االستبيان

عدد الحقرات

النسبة

اؼبعلوال ال مصية

05

%11

ا﵀ور ا كؿ :درتة التوتو كبو ااتمداـ اجأ أ

17

%38

اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ

04
05
04
04

ا كؿ " :القنل ة علستولة"
الثل " :القنل ة عل،ل دة"
الثللث" :أق اراا ة ا كليل "
الرابا" :هوفر ا اكلأيل "

ا﵀ور الثل  :العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية
اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ

%51

23
05
04
05
04
05

ا كؿ  " :لا العزلة"
الثل  " :لا همبع القيم"
الثللث " :لا التأثر عغبضلرة الغربية"
الرابا " :لا التأث لم التحصي الدرااع"
اػبلااب " :لا الت،ل اا ا لة"

اجملموع

100%

45

اؼبصدر اس ا داد ال ل ث

كاد مت اج تملد لم اقيلس ليكر ) (Likert Scaleاػبملاع لك
فيو اس أفراد العينة ربديد درتة اؼبوافقة دمل يو حو اعبدكؿ التلرل:

لرا ا﵀لكر يث يطلب

اعبدكؿ رام : 02هصني درتل اقيلس ليكر اػبملاع
التصنيف

بدرجة ضعيحة جدا

بدرجة ضعيحة

بدرجة متوسطة

بدرجة عالية

بدرجة عالية جدا

الدرتة

1

2

3

4

5

اؼبصدر  :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم اقيلس ليكر

ك يتم ربديد ايم اؼبتواطل اؼبرتحة دمل يلع:
اعبدكؿ رام  :03اؼبتواطل اؼبرتحة ؼبقيلس ليكر اػبملاع
التصنيف

بدرجة ضعيحة جدا

بدرجة ضعيحة

بدرجة متوسطة

بدرجة عالية

بدرجة عالية جدا

الدرتة

1

2

3

4

5

1.80-2.59

2.60-3.39

3.40-4.19

4.20-5

اؼبتوائ اؼبرتا 1-1.79

اؼبصدر  :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم اقيلس ليكر .

 -4.2اختبار الحا ارو باخ
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مت التأدد اس ث ل اداة القيلس عاتمداـ اعلا ال
كال م تل ايمتو دمل ي ينو اعبدكؿ التلرل:

دركأ لخ

Cronbach‟s Coefficient Alpha

اعبدكؿ رام  :04اعلا أل،ل دركأ لخ
احملاور

قيمة معامل ألحا ارو باخ معامل الصدق

ا﵀ور ا كؿ :درتة التوتو كبو ااتمداـ اجأ أ :
اؼبتغ ا كؿ" :القنل ة علستولة"
اؼبتغ الثل " :القنل ة عل،ل دة"
اؼبتغ الثللث" :أق اراا ة ا كليل "
اؼبتغ الرابا" :هوفر ا اكلأيل "

 17) 0,810لرة( 0,900
 4) 0,851لرة(
0,922
 5) 0,779لرة(
0,883
 4) 0,706لرة(
0,840
 4) 0,788لرة(
0,888
 22) 0,928لرة( 0,963

ا﵀ور الثل  :العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية:
اؼبتغ ا كؿ " :لا العزلة"
اؼبتغ الثل  " :لا همبع القيم"
اؼبتغ الثللث " :لا التأثر عغبضلرة الغربية"
اؼبتغ الرابا " :لا التأث لم التحصي الدرااع"
اؼبتغ اػبلااب " :لا الت،ل اا ا لة"

5) 0,813
4) 0,812
4) 0,802
4) 0,825
5) 0,767

ا﵀لكر ؾبتمعة

 39) 0,891لرة(

0,902

لرة(
لرة(
لرة(
لرة(
لرة(

0,901
0,895
0,908
0,876
0,929

اؼبصدر  :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS
مت سل اعلا الصدؽ س طريت ت ر اعلا الث ل  .تل د اعلام الث ل اره،عة للغلية ،ك بنل لم
ذلأل فاف أداة الدرااة هتمتا بدرتة د ة اس الصدؽ كالث ل فبل هبعلتل صلغبة للدرااة ،دبعىن اف الدرااة لو يتم
ا لد ل ك أ،اب الظركؼ اتعطع أ،اب النتل ا.

 -4.3ادلتوسطات احلسابية للمتغَتات ادلستقلة و التابعة (احملور األول ،احملور الثاين)

أ-ادلتوسطات احلسابية للمتغَتات ادلستقلة  :احملور األول "درجة التوجه حنو استخدام اإل ًت ت"

-1أ ادلتوسط احلسايب للمتغَت ادلستقل األول "القناعة ابلسجولة"

اعبدكؿ رام  :05اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ ا كؿ "القنل ة علستولة"
رقم
1
2
3
4

ادلتوسط احلسايب

فقرات ادلتغَت األول "القناعة ابلسجولة"

االحنراف ادلعياري

اتولة ك هعلم ااتمداـ كظي،يل ا أ أ
ااتغمؿ كظي،يل ا أ أ ج يتطلب تتدا د ا ك ج ينتا نو
نل
كاتتل هط يقل ا أ أ بسيطة ك اتلة اجاتغمؿ
يست النظلـ اا داد ا طل اؼبرهك ة بطريقة فبتعة لماتمداـ .

3,81
3,76

,929
1,061

3,79
4,08

,934
,992

اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق ا كؿ" :القنل ة علستولة"

3,86

,815
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اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف اذبلىل

افراد العينة كبو صبيا فقرا

اؼبتغ اؼبستق ا كؿ "القنل ة علستولة"

فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39ك بلغ اؼبتوائ الكلع للمتغ ا كؿ 3.86
مس ف ة درتة للية كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.815فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة
اهبلبية كانسجمة كيقتنعوف دلتم لم اتولة ااتمداـ ا أ أ .
-2أ ادلتوسط احلسايب للمتغَت ادلستقل الثاين "القناعة ابلحائدة"
اعبدكؿ رام  :06اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الثل "القنل ة عل،ل دة"
رقم فقرات ادلتغَت ادلستقل الثاين "القناعة ابلحائدة"
1
2
3
4
5

ااتمداـ اجأ
ااتمداـ اجأ
ااتمداـ اجأ
ااتمداـ اجأ
ااتمداـ اجأ

أ
أ
أ
أ
أ

ادلتوسط

يوفر لأل أكال للتسلية ك ال فيو
يسما ب غ فرااأل
يسما لأل رالاة مال الصدااة
يسما لأل عجطمع لم اؼبستجدا الوطنية ك العلؼبية
يسما لأل عدتسل اعلوال هسل دؾ ك فتم دركاأل

اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الثل "القنل ة عل،ل دة"

االحنراف

4,35
4,45
4,42
4,44
4,38

1,042
,897
,950
,838
,989

4,41

,689

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف أالب اذبلىل

اؼبتغ اؼبستق الثل "القنل ة

افراد العينة كبو صبيا فقرا

عل،ل دة" فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  4.19ك بلغ اؼبتوائ الكلع للمتغ اؼبستق
الثل "القنل ة عل،ل دة" 4.41

مس ف ة درتة للية تدا كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.689فبل يدؿ

لم اف االب اتلع افراد العينة اهبلبية كانسجمة كيقتنعوف دلتم عل،ل دة الن يكتس و ل عاتمداـ
ا أأ
-3أ ادلتوسط احلسايب للمتغَت ادلستقل الثالث " قص مراقبة األولياك"
اعبدكؿ رام  :07اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الثللث "أق
رقم

فقرات ادلتغَت ادلستقل الثالث " قص مراقبة األولياك"

1
2

ج يض ئ لأل كالديأل أكال ك ادة ااتمداـ اجأ أ
ندال هستغرؽ كاتل د ا ك ااتمداـ اجأ أ  ،ج هباؾ كالديأل
علتوا س ااتمدااو
هستمدـ ا أ أ ك أكال ايل كالديأل
لرج اؼبنزؿ بوااطة
ك اعظم اغبلج  ،هستمدـ ا أ أ
توالأل أك ك اؼبقلىع اجلك كأية

3
4

اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الثللث "أق

اراا ة ا كليل "
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ادلتوسط احلسايب

االحنراف ادلعياري

3,96
3,89

1,141
1,060

3,90
3,75

1,103
1,079

3,88
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اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ السلبت اف اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ اؼبستق الثللث "أق
ا كليل " فلا

اراا ة

اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39يث بلغ اؼبتوائ الكلع للمتغ

اؼبستق الثللث  3.88مس ف ة درتة للية كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.799فبل يدؿ لم اف
اتلع افراد العينة اهبلبية كانسجمة كهت،ت وؿ أق اراا ة ا كليل ؽبم ك ااتمداـ ا أ أ .
-4أ ادلتوسط احلسايب للمتغَت ادلستقل الرابع "توفر اإلمكا يات"

اعبدكؿ رام  :08اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الرابا "هوفر ا اكلأيل "

رقم

فقرات ادلتغَت ادلستقل الرابع "توفر اإلمكا يات"

احلسايب

ادلعياري

1
2
3
4

4,28
يتوفر ك انزلكم اجهصلؿ ع أ أ ب ك دا م دكف اأقطلع
4,25
لديأل ىله يسما اجهصلؿ ع أ أ
4,15
بقر انزلكم أك ادراتأل اقتم إلك ك
لديأل ا اكلأية اؼبللية لسد أ،قل اجهصلؿ ع أ أ اػبلصة جبوالأل أك عؼبقتم 4,23
ا لك ك

,812
,862
,993
,932

4,23

,705

ادلتوسط احلسايب للمتغَت ادلستقل الرابع "توفر اإلمكا يات

ادلتوسط االحنراف

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف أالب اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ اؼبستق الرابا للمحور ا كؿ
"هوفر ا اكلأيل " فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  4.19عاتثنل ال،قرة الثللثة يث
بلغ  4.15ك بلغ اؼبتوائ اغبسل ي الكلع للمتغ اؼبستق الرابا "هوفر ا اكلأيل "  4.23مس
ف ة درتة للية تدا كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.705فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة اهبلبية
ك انسجمة كهت،ت وؿ هوفر ا اكلأيل جاتمداـ ا أ أ .
-5أ ادلتوسط احلسايب للمتغَت ادلستقل الكلي :احملور األول "درجة التوجه حنو استخدام اإل ًت ت"
اؼبتوائ اغبسل ي للمحور ا كؿ ،ك

اتقلس درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ اس مؿ سل
عاتمداـ براناا  ،SPSSأتحص لم اعبدكؿ التلرل:
اعبدكؿ رام  :09اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الكلع " درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ "
رقم متغَتات ادلستقلة للمحور األول
1
2
3
4

اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ
اؼبتغ

اؼبستق
اؼبستق
اؼبستق
اؼبستق

ادلتوسط.ح االحنراف.م
3,86
4,41
3,88
4,23

ا كؿ "القنل ة علستولة"
الثل ٌ القنل ة عل،ل دة"
الثللث "أق اراا ة ا كليل "
الرابا "هوفر ا اكلأيل "
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4,09

اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الكلع :ا﵀ور ا كؿ "درتة التوتو كبو ااتمداـ
ا أأ "

,483

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف أص

دد اتغ ا اؼبستقلة للمحور ا كؿ فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر

اػبملاع  4.19مس ف ة درتة للية تدا عاتثنل اؼبتغ اؼبستق ا كؿ ك الثللث يث بلغتل
 3,86ك 3,88لم ال هيب مس ف ة درتة للية ك بلغ اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ اؼبستق الكلع :
ا﵀ور ا كؿ "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ "  4.09مس ف ة درتة للية كعكبراؼ اعيلرم ادره
 0.483فبل يدؿ لم اف درتة التوتو ؼبعظم التماي كبو ااتمداـ ا أ أ

للية.

ب-ادلتوسطات احلسابية للمتغَتات التابعة  :احملور الثاين "العوامل ادلؤثرة على العالقات األسرية"
-1ب ادلتوسط احلسايب للمتغَت التابع األول "عامل العزلة"
اعبدكؿ رام  :10اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا ا كؿ " لا العزلة"
رقم فقرات ادلتغَت التابع األول "عامل العزلة"
1
2
3
4
5

ادلتوسط االحنراف

الوا ال م هقضيو ك ااتمداـ ا أ أ أدثر اس الوا ال م هقضيو تللسل اا أفراد
أارهأل
ك أالب ا يلف ،هكوف ال ل لم طلكلة ال،طور أك الع ل أأل ا غوؿ عاتمداـ
ا أأ
ه كو انأل أارهأل بس ب ا للغتأل ك ااتمداـ ا أ أ لعدة أكال ك اليوـ
ه عر ةف ه،ل لأل اا أفراد أارهأل بدأ يق مل دلف ليو ا ااتمداـ ا أ أ
ه عر أف زايرهأل الربأل بدأ ه اتا مل دلأ ليو ك السلبت بس ب اأ غللأل نتم
ع أأ
اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا ا كؿ " :لا العزلة"

3,77

,923

3,58

,894

3,52
3,58
3,78

,970
,914
,974

3,64

,707

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ التلبا ا كؿ للمحور الثل "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية" فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39مس ف ة درتة
للية ك بلغ اؼبتوائ اغبسل ي الكلع للمتغ التلبا ا كؿ " لا العزلة"  3.64مس ف ة درتة للية
كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.707فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة اهبلبية ك انسجمة كهت،ت
بدرتة للية وؿ " لا العزلة" النلها اس ااتمداـ ا أ أ .
-2ب ادلتوسط احلسايب للمتغَت التابع الثاين "عامل تالشي القيم"
اعبدكؿ رام  :11اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الثل " لا همبع القيم"
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رقم فقرات ادلتغَت التابع الثاين "عامل تالشي القيم"
1
2
3
4

م .سايب إ،معياري
1,049 3,59
,893 3,78
,989 3,75

دثر النزا ل بينأل ك بني أفراد ل لتأل اقلرأة مل دلأ ليو ا ااتمداـ ا أ أ
ذبل أل دث ا اوااا ا أ أ الن هن ر صورا أك أفمال زب العمال اعبنسية
العمال اغبميمة الن هربطأل دبس هعرف ليتم ا ا أ أ  ،ذبعلأل ه،كر ك مال
ا بر ية
أص ح ج هردم صمهأل ك أكال ل ،لوج كالديأل ؼبل زبلي نتل سبلال

4,05

,977

اؼبتوائ اغبسل ي الكلع للمتغ التلبا الثل  " :لا همبع القيم "

3,79

,783

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ التلبا الثل للمحور الثل "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية" فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39مس ف ة درتة
للية ك بلغ اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الثل " لا همبع القيم"  3.79مس ف ة درتة للية
كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.783فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة اهبلبية ك انسجمة كهت،ت
بدرتة للية وؿ " لا همبع القيم" النلها اس ااتمداـ ا أ أ .
-3ب ادلتوسط احلسايب للمتغَت التابع الثالث "عامل التأثر ابحلضارة الغربية"
اعبدكؿ رام  :12اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الثللث " لا التأثر عغبضلرة الغربية"
ادلتوسط االحنراف

رقم فقرات ادلتغَت التابع الثالث " التأثر ابحلضارة الغربية "
1
2
3
4

احلسايب ادلعياري

هتمىن أف هعي ك ؾبتما ب ر ؼبل هراه ك ا أ أ اس هقدـ ك ربضر ك ذلأل التما
أص ح هقلد دث ا ا تلأب ك ل لاأل ك ك أفكلرؾ ك ك الودأل ك اعلامهأل اليواية
ه حث دا مل فتا مال صدااة اا ا تلأب اصد الزكاج ك هسوية ال للجو إذل العي
الوطس
ه،ض التكلم اا أصدال أل عللغة ا تن ية ك لو أأأل دل هتقنتل بعد وض العربية

,840 3,47

اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الثللث " :لا التأثر عغبضلرة الغربية "

,677 3,49

لرج

,804 3,59
,917 3,49
,855 3,41

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ التلبا الثللث للمحور الثل "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية" فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39مس ف ة للية
كبلغ اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الثللث " لا التأثر عغبضلرة الغربية "  3.49مس ف ة درتة
للية كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.677فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة اهبلبية أو ل ال
كانسجمة كهت،ت بدرتة للية وؿ " لا التأثر عغبضلرة الغربية " النلها اس ااتمداـ ا أ أ .
-4ب ادلتوسط احلسايب للمتغَت التابع الرابع "عامل التأثَت على التحصيل الدراسي"
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اعبدكؿ رام  :13اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الرابا " لا التأث

لم التحصي الدرااع "

رقم فقرات ادلتغَت التابع الرابع " التأثَت على التحصيل الدراسي "
1
2
3
4

3,83
3,73

,857
,817

3,77

,847

3,83

,847

3,79

,682

احلسايب

هرديزؾ لم دركاأل أص ا يق مل دلف ليو ا ااتمداـ ا أ أ
أقلط الن ربصل ليتل ك اجاتحلان ج سبث استواؾ التعليمع ال م دن هتمتا بو
ا ااتمداـ ا أ أ
ال حوث الن يطل تل انكم اؼبعلم ربملو ل اس ا أ أ بدكف ب ؿ أم تتد ك ال حث
العلمع
ندال هلتقع اا أصدال أل ك اؼبدراة ،ربدثتم لم ال اطلع ليو ال لر ة ك ب كة
ا أأ
اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الرابا " :لا التأث

ادلتوسط

االحنراف

لم التحصي الدرااع "

ادلعياري

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يتضا اس اعبدكؿ اف اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ التلبا الرابا للمحور الثل "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية" فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39مس ف ة درتة
للية ك بلغ اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا الرابا " لا التأث لم التحصي الدرااع " 3.79
مس ف ة درتة للية كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.682فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة
اهبلبية ك انسجمة كهت،ت بدرتة للية وؿ " لا التأث
ااتمداـ ا أ أ .

لم التحصي الدرااع " النلها اس

-5ب ادلتوسط احلسايب للمتغَت التابع اخلامس "عامل التحاعل مع اَللة"

اعبدكؿ رام  :14اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا اػبلااب " لا الت،ل

رقم فقرات ادلتغَت التابع الرابع " عامل التحاعل مع اَللة "
1
2
3
4
5

ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،هتعب ينلؾ
ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،يرؼبأل رأاأل
ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،هرؼبأل ضم يديأل أك ظترؾ
ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،هرهع يداؾ كهص ا القل ك ه عر علكآبة
ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،رباب ب و دكراف ك هستمر ك ااتمدااأل
لإلأ أ بل را حبللة اس ا دالف
اا ا لة "

اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا اػبلااب " :لا الت،ل
اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS
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اا ا لة "
ادلتوسط االحنراف
احلسايب ادلعياري
4,15
4,02
3,93
3,93
4,04

,763
,756
,817
,780
,883

,571 4,02

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

يتضا اس اعبدكؿ اف اذبلىل افراد العينة كبو صبيا فقرا اؼبتغ التلبا اػبلااب للمحور الثل "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية" فلا اؼبتوائ اؼبرتا ؼبقيلس ليكر اػبملاع  3.39مس ف ة درتة
للية ك بلغ اؼبتوائ اغبسل ي للمتغ التلبا اػبلااب " لا الت،ل اا ا لة "  4.02مس ف ة درتة
للية كعكبراؼ اعيلرم ادره  0.571فبل يدؿ لم اف االب اتلع افراد العينة اهبلبية ك انسجمة
كهت،ت بدرتة للية وؿ
" لا الت،ل اا ا لة " النلها اس ااتمداـ ا أ أ
 -4.4طبيعة العالقة بُت ادلتغَتات ادلستقلة وادلتغَت التابع
انحلكؿ اظتلر ط يعة العماة بني اؼبتغ ا اؼبستقلة اؼبرد ة للمتغ اؼبستق الكلع :ا﵀ور ا كؿ "درتة
التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك اؼبتغ ا التلبعة اؼبرد ة للمتغ التلبا الكلع :ا﵀ور الثل "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية "  .اس مؿ براناا  ،SPSSكبص لم اص،وفة اعلام اجره لط
التللية:
تدكؿ رام  :15اعلام اجره لطل
القناعة القناعة

اؼبتغ ا التلبعة
اؼبتغ ا اؼبستقلة
عامل العزلة
عامل تالشي القيم

عامل التأثر ابحلضارة الغربية
عامل التأثَت على التحصيل
الدراسي

عامل التحاعل مع اَللة

قص

ابلسجولة ابلحائدة األولياك
,515** ,388** ,294** Corr P
,001 Sig.bila

,000 ,000

,319** ,249** ,631** Corr P
Sig.
bila

,000

,000 ,006

,430** ,225* ,547** Corr P
,000 Sig bila
,148 Corr P
,106 Sig.bila

,000 ,013

اإلمكا يات

استخدام اإل ًت ت

*,183

**,542

,046

,000

,090

**,520

,328

,000

,118

**,532

,198

,000

**,618** ,293

**,238

**,509

,000 ,001

,009

,000

**,381

**,629

,000

,000

,517** ,428** ,293** Corr P
,001 Sig bila

,000 ,000

,000 Sig bila

,000 ,000

العوامل ادلؤثرة على العالقات ,577** ,380** ,477** Corr P

األسرية

مراقبة توفر

درجة التوجه حنو

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS
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**,235

**,661

,010

,000
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اس اعبدكؿ السلبت ،أستنتا أف ىنلؾ  30ماة اس بينتل  (87%) 26ماة طردية كذا دجلة
إ صل ية
دجلة إ صل ية للية )أا

للية تدان )أا اس  ،( 0.01ك ماة كا دة طردية) (3%كذا
اس ،(0.05ك
ثمثة مال ا طردية) .(10%أاول ماة ذبما بني اؼبتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو
ااتمداـ
ا أ أ " ك اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" دبعلا اره لط ايمتو 0.661
كىو ال
يعا كتود ماة طردية اوية بني اؼبتغ اؼبستق الكلع كاؼبتغ التلبا الكلع.
 -4.5اختبار الحرضيات

انحلكؿ اظتلر ط يعة العماة بني اؼبتغ ا

اؼبستقلة اؼبتمثلة ك ) "القنل ة علستولة"" ،القنل ة

عل،ل دة"" ،أق اراا ة ا كليل "" ،هوفر ا اكلأيل "( ،د اتغ استق لم دل كاؼبتغ التلبا
"العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" ،ك اؼبتغ ا اؼبستقلة ؾبتمعة اا اؼبتغ التلبا.
أوال :الحرضية الرئيسية األوىل
فر ية العدـ :ج يوتد للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت
 ي" :القنل ة علستولة"" ،القنل ة عل،ل دة"" ،أق اراا ة ا كليل "" ،هوفر ا اكلأيل " ؾبتمعة أثر ذك
دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية
ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند استول الدجلة 0.05
أ-الحرضية الحرعية األوىل:

فر ية العدـ :ج يوتد للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت
 ي "القنل ة علستولة" ،أثر ذك دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال

ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند
استول الدجلة 0.05
ج ت لر ى ه ال،ر ية ،انستعم مبوذج اجكبدار اػبطع ال سيئ يث يعتا اجالو اج صل ع اؼبم م
لتحديد اثر اؼبتغ اؼبستق ا كؿ )"القنل ة علستولة "( لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم
العمال ا ارية"  ،كاعرفة اذا دلف اجثر ذك دجلة ا صل ية ،كالنتل ا ي ينتل اعبدكؿ التلرل:
تدكؿ رام  :16مبوذج اجكبدار اػبطع ال سيئ لدرااة أثر اؼبتغ اؼبستق ا كؿ "القنل ة علستولة" لم
اؼبتغ
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التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة(
Modèle R
R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation
a
1
,477 ,228 ,221
,49680
انقُاعت بانسهىنت a. Valeurs prédites : (constantes),

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

ي ني اعبدكؿ ا كؿ أتيجة سل اعلا اجره لط اػبطع بني اؼبتغ اؼبستق ال،ر ع ا كؿ "القنل ة
علستولة " ك اؼبتغ التلبا الكلع " العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" يث بلغ ايمتو 0.477
ايمتو

( )Rك وبسب أيضل ايمة اعلا التحديد )اربا اعلا اجره لط= )R-deuxيث بلغ
يبث ادل الداة ك هقدير اؼبتغ التلبا الن ايمتو .22.8%
 . 0.228ى ا ا
تدكؿ رام :17تدكؿ ربلي ه ليس ئ اجكبدار بني اؼبتغ اؼبستق ال،ر ع ا كؿ "القنل ة علستولة "
ك اؼبتغ التلبا الكلع " العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية"
ANOVAb
Modèle
Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés D
Sig.
1 Régression 8,578
1 8,578
34,755 ,000a
Résidu
29,123
118 ,247
Total
37,701
119
انقُاعت بانسهىنت a. Valeurs prédites : (constantes),
انعىايم انًؤثرة عهً انعالقاث األسرَت b. Variable dépendante :

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يدرس اعبدكؿ الثل (تدكؿ ربلي ه ليس ئ اجكبدار) ادل ام مة ئ اكبدار ال يلان

كفر يتو

لم" ئ اجكبدار ج يم م ال يلان اؼبعطلة "كي ني اعبدكؿ السلبت التلرل:

الص،رية الن هن
ؾبموع اربعل اجكبدار  8.578كؾبموع اربعل ال وااع ىو  29.123كؾبموع اؼبربعل الكلع 37.701
درتة رية اجكبدار ) (ddlىع  1كدرتة رية ال وااع 118
اعدؿ اربعل اجكبدار ىو  8.578كاعدؿ اربعل ال وااع ىو0.247
ايمة ا ت لر ربلي الت ليس ػبئ اجكبدار ىو34.755

-5استول دجلة اج ت لر  (Sig) 0.000أا اس استول دجلة ال،ر ية الص،رية  0.05فنرفضتل ،كعلتلرل
فاف ئ
اجكبدار يم م ال يلان .
تدكؿ اؼبعلام رام 18
Coefficientsa
Coefficients standardisés Coefficients non standardisés Modèle

(Constante) 1
انقُاعت بانسهىنت

A
2,473
,330

Erreur standard
,221
,056
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Sig. T
Bêta
,000 11,213
,000 5,895 ,477
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Coefficientsa
Coefficients standardisés Coefficients non standardisés Modèle

(Constante) 1
انقُاعت بانسهىنت

A
2,473
,330

Sig. T
Bêta
Erreur standard
,000 11,213
,221
,000 5,895 ,477
,056
انعىايم انًؤثرة عهً انعالقاث األسرَت a. Variable dépendante :

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

ي ني اعبدكؿ الثللث )تدكؿ اؼبعلام ( دة أتل ا أكؽبل ايم اؼبي كاقطا ئ اجكبدار  ،ع لفة أأو
هبيب لم ال،ر يل اؼبتعلقة دبي كاقطا ئ اجكبدار .يث اقطا ئ اجكبدار 2.473ال م يبث
رؼ  aاس اعلدلة ئ اؼبستقيم  .Y=a + bX :بينمل  bيبث اي
 ،0.330كب لأل هص ا اعلدلة ئ اجكبدار للمتغ

ئ اجكبدار ،ك اعبدكؿ ايمتو

اؼبستق ال،ر ع ا كؿ Y=2.473 + :

0.330X

عج تملد لم أتل ا اعبدكؿ السلبت ،أم ا ك تود دجلة ا صل ية )(Sig=0,000<0,05
للمتغ اؼبستق ال،ر ع ا كؿ " القنل ة علستولة" ،ى ا ال يردد رف فر ية العدـ ك ا وؿ ال،ر ية
ال ديلة  :يوتد للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت  ي
"القنل ة علستولة" ،أثر ذك دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال
ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند
استول الدجلة . 0.05
ب-الحرضية الحرعية الثا ية (خاصة ابدلتغَت ادلستقل الحرعي الثاين":القناعة ابلحائدة"):
أقوـ بن،اب اػبطوا السلبقة ،ك أكت،ع بعرض النتل ا :اعلدلة ئ اجكبدار للمتغ اؼبستق ال،ر ع
الثل  ،Y=2.377 + 0.310X :مت رف فر ية العدـ ك ا وؿ ال،ر ية ال ديلة.
ج-الحرضية الحرعية الثالثة (خاصة ابدلتغَت ادلستقل الحرعي الثالث ":قص مراقبة األولياك") :
أقوـ بن،اب اػبطوا السلبقة ،ك أكت،ع بعرض النتل ا :اعلدلة ئ اجكبدار للمتغ اؼبستق ال،ر ع
الثللث  ،Y=2.170 + 0.406X :مت رف فر ية العدـ ك ا وؿ ال،ر ية ال ديلة.
د-الحرضية الحرعية الرابعة (خاصة ابدلتغَت ادلستقل الحرعي الرابع" :توفر اإلمكا يات") :
أقوـ بن،اب اػبطوا السلبقة ،ك أكت،ع بعرض النتل ا :اعلدلة ئ اجكبدار للمتغ اؼبستق ال،ر ع
الرابا  ،Y=2.952 + 0.188X :مت رف فر ية العدـ ك ا وؿ ال،ر ية ال ديلة.
و-الحرضية الحرعية اخلامسة (خاصة بكل ادلتغَتات الحرعية للمتغَت ادلستقل الكلي" :القناعة
ابلسجولة" و "القناعة ابلحائدة" و " قص مراقبة األولياك" و "توفر اإلمكا يات") :
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أقوـ ك ى ه اغبللة عاتعملؿ مبوذج اجكبدار اػبطع اؼبتعدد أو اجالو اج صل ع اؼبم م لتحديد
اثر اؼبتغ ا ال،ر ية للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " لم اؼبتغ التلبا
الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة(  ،كاعرفة اذا دلف اجثر
ذك دجلة ا صل ية كالنتل ا ي ينتل اعبدكؿ التلرل:
تدكؿ رام  :19مبوذج اجكبدار اػبطع اؼبتعدد لدرااة أثر اؼبتغ ا ال،ر ية للمتغ اؼبستق الكلع
"درتة التوتو
كبو ااتمداـ ا أ أ " لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية"
Coefficientsa
Sig. t

Coefficients standardisés Coefficients non standardisés Modèle
A

Erreur standard

,613

,298

,042 2,056

القنل ة علستولة

,350

,042

,000 8,421 ,507

القنل ة عل،ل دة

-,037

,070

,600 -,526 -,045

,416

,054

,000 7,660 ,591

,078

,057

,170 1,381 ,098

)(Constante

أق

اراا ة ا كليل

هوفر ا اكلأيل

Bêta

العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية a. Variable dépendante :

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

فبل يم ا اف اؼبتغ ا ال،ر ية "القنل ة عل،ل دة" ك "هوفر ا اكلأيل " ليس ؽبل دجلة ا صل ية جف
القيم اج تمللية ؽبل فلا  0.05كىع لم التوارل 0.600 :ك  .0.170ك لم ى ا اجالس يتم ا وؿ
فر ية العدـ للمتغ يس ال،ر يني "القنل ة عل،ل دة" ك "هوفر ا اكلأيل " .لم ى ا ا الس ،كب ؼ
اؼبتغ هني ك أعيد مبوذج اجكبدار اػبطع اؼبتعدد علنس ة للمتغ هني اؼبستقلتني ال،ر يتني " :القنل ة
علستولة"" ،أق اراا ة ا كليل "  ،فنحص لم اعبدكؿ التلرل:
تدكؿ رام  :20مبوذج اجكبدار اػبطع اؼبتعدد لدرااة أثر اؼبتغ هني ال،ر يتني للمتغ اؼبستق الكلع:
" القنل ة علستولة" ك "أق

اراا ة ا كليل " لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال
ا ارية"

Coefficientsa
Coefficients Coefficients
non Modèle
standardisés standardisés
Erreur
Bêta
standard A
,235
,789
)(Constante
1
,499
,041
,345
انقُاعت بانسهىنت
,595
,042
,419
َقص يراقبت األونُاء
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T
3,360
8,336
9,951

Sig.
,001
,000
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Coefficientsa
Coefficients Coefficients
non Modèle
standardisés standardisés
Erreur
Sig.
T
Bêta
standard A
,001
3,360
,235
,789
)(Constante
1
,000
8,336
,499
,041
,345
انقُاعت بانسهىنت
,000
9,951
,595
,042
,419
َقص يراقبت األونُاء
انعىايم انًؤثرة عهً انعالقاث األسرَت a. Variable dépendante :

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

إذا رازان للمتغ اؼبستق ال،ر ع " القنل ة علستولة"  ي  X1ك رازان للمتغ اؼبستق ال،ر ع " أق
اراا ة ا كليل "  ي  X2ك رازان للمتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )جبما
اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية(  ي  ،Yاس اعبدكؿ السلبت أستنتا العماة التلليةY= 0.789 + 0.345X1 :
+ 0.419X2

أستنتا إذا أأو يوتد أثر ذك دجلة ا صل ية ند استول اعنوية  α ≤ 0.05للمتغ هني ال،ر يتني
للمتغ اؼبستق الكلع " :القنل ة علستولة" ك "أق اراا ة ا كليل " لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا
اؼبرثرة لم العمال ا ارية.
ي-الحرضية الحرعية السادسة (خاصة ابدلتغَت ادلستقل الكلي "درجة التوجه حنو استخدام اإل ًت ت"
(ادلتغَتات ادلستقلة الحرعية رلتمعة)):
اس مؿ براناا  ،SPSSأتحص لم اعبدكؿ التلرل:
تدكؿ رام  :21ا ت لر مبوذج اجكبدار اػبطع ال سيئ لدرااة أثر اؼبتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو
كبو ااتمداـ ا أ أ " لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية"
Coefficients
standardisés
Sig.
,077
,000

T
1,784
9,569

Bêta
,661

Coefficientsa
Modèle
Coefficients
non
standardisés
Erreur
A
standard
1
)(Constante
,592
,332
درجت انخىجه َحى اسخخذاو اإلَخرَج
,770
,080
انعىايم انًؤثرة عهً انعالقاث األسرَت a. Variable dépendante :

اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

اس اعبدكؿ أم ا أف ايمة  Sig=0,000<0,05إذا ى ا يردد رف

فر ية العدـ ك ا وؿ ال،ر ية

ال ديلة للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ) اؼبتغ ا اؼبستقلة ؾبتمعة(:
إذا رازان  Y :للمتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية
ؾبتمعة( ك  X :للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ) اؼبتغ ا اؼبستقلة
ال،ر ية ؾبتمعة( ،فنحقت العماة التلليةY= 0.592 + 0.770X :
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اث يا :الحرضية الرئيسية الثا ية

فر ية العدـ  :ج هوتد فركؽ بني اتواطل ا تلع ه علن للمعلوال ال مصية للمستجي ني

فر ية ال ديلة  :هوتد فركؽ بني اتواطل ا تلع ه علن للمعلوال ال مصية للمستجي ني.
لقد ددان ثمثة فر يل فر ية:
أ-الحرضية الحرعية األوىل :فروق تبعا للجنس
ب -الحرضية الحرعية الثا ية :فروق تبعا للمستوى التعليمي
ج -الحرضية الحرعية الثالثة :فروق تبعا للعمر

درانل ال،ركؽ علنس ة للمتغ ا اؼبستقلة ك علنس ة للمتغ ا التلبعة .ك دلتل اغبللتني ،ااتعملنل ا ت لر
 T-testؼبقلرأة اتواطل إتلع أفراد ينة الدرااة ه عل دل اؼبعلوال ال مصية )اعبناب،
اؼبستول التعليمع ،العمر( .ف ين النتل ا أأو ج هوتد فركؽ بني اتواطل ا تلع ه علن للجناب أك
العمر ،بينمل ىنل فركؽ ه عل للمستول التعليمع علنس ة للمتغ ا التلبعة ك ى ا ال أ ينو بعد ربلي
تدكؿ ا ت لر  T-testالتلرل:
تدكؿ رام 22 :ا ت لر  T-testؼبقلرأة اتواطل افراد ينة الدرااة للمتغ ا التلبعة ال،ر ية ك
للمتغ التلبا الكلع )اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة( ه عل للمستول التعليمع
ال،ركؽ

Test de Levene
sur l'égalité des
variances

اؼبتغ ا
التلبعة ال،ر ية
Hyp var ég

لا العزلة

Hyp var ég

العواا اؼبرثرة
لم العمال
ا ارية

5,174

,025

Hyp var inég

لا التأثر
عغبضلرة الغربية

لا الت،ل
اا ا لة

,150

,699

Hyp var inég

لا همبع
القيم

لا التأث
التحصي
الدرااع

F

Sig.

لم

Hyp var ég

,777

,380

Hyp var inég
Hyp var ég

,635

,427

Hyp var inég

Hyp var ég

1,826

,179

Hyp var inég
Hyp var ég

Hyp var inég

,727

,396

Test-t pour égalité des moyennes

Ddl

t

Sig.
Différenc
(bilaté
moyenne
)rale

Différenc
écart-type

Intervalle de confiance
95% de la différence
Inférieure

Supérieur

-,364
-,368
3,304

118
80,682
118

,717
,714
,001

-,05000
-,05000
,48125

,13747
,13581
,14564

-,32223
-,32024
,19285

,22223
,22024
,76965

3,632

100,141

,000

,48125

,13251

,21837

,74413

-,166

118

,868

-,02188

,13165

-,28258

,23883

-,177

93,108

,860

-,02188

,12327

-,26666

,22291

-2,541

118

,012

-,32813

,12912

-,58382

-,07243

-2,549

78,762

,013

-,32813

,12872

-,58434

-,07191

-1,258

118

,211

-,14000

,11129

-,36039

,08039

-1,208

70,355

,231

-,14000

,11585

-,37103

,09103

-,107

118

,915

-,01175

,10945

-,22850

,20500

-,112

87,929

,911

-,01175

,10472

-,21987

,19637
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اؼبصدر :اس ا داد ال ل ث عج تملد لم ـبرتل SPSS

يت ني اس اعبدكؿ اف ايمة

)Sig (bilatérale

للمتغ ا

التلبعة ال،ر ية " لا همبع القيم" " ،لا

التأث لم التحصي الدرااع" أصغر اس  0,05ك هب ا أرف فر ية العدـ كأق ال،ر ية ال ديلة ،ام
هوتد فركؽ اعنوية ك اتواطل اتلع افراد العينة للمتغ ا التلبعة ال،ر ية " لا همبع القيم"،
" لا التأث لم التحصي الدرااع" ه عل للمستول التعليمع.

االستمارة :أتثَت استخدام اإل ًت يت على العالقات األسرية
دراسة ميدا ية ُب ادلتوسط و الثا وي
 أأثم

 ذدر

اعبناب
العمر علسنوا
 أدثر اس 14
 اس  10إذل 14
اس 10
 أا
اؼبستول التعليمع
 أوم
 اتوائ
ان ا هستمدـ ا أ أ
 انتلف إذل أا اس  4انوا
 ان أا اس انتني
دم ال ة هستمدـ ا أ أ ك اليوـ
 2 إذل أا اس  4ال ل
 أا اس ال تني
 4 إذل أا اس  6ال ل  6 ال ل فأدثر
يرتم ك ا إبلرة ) (ك اؼبربا ال م يعكاب درتة اوافقتأل ليتل
ا﵀ور

اوافت
تدا

الع لرة
درجة التوجه حنو استخدام اال ًت ت
اتولة ك هعلم ااتمداـ كظي،يل ا أ أ

القنل ة

ااتغمؿ كظي،يل ا أ أ ج يتطلب تتدا د ا ك ج
ينتا نو نل

علستولة

كاتتل هط يقل ا أ أ بسيطة ك اتلة اجاتغمؿ
يست النظلـ اا داد ا طل اؼبرهك ة بطريقة فبتعة
لماتمداـ
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اوافت ؿبليد

ا
اوافت

ا
اوافت
اطمال
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ااتمداـ اجأ أ يوفر لأل أكال للتسلية ك ال فيو
القنل ة

ااتمداـ اجأ أ يسما ب غ فرااأل

عل،ل دة

ااتمداـ اجأ أ يسما لأل رالاة مال الصدااة
يسما لأل عجطمع
ااتمداـ اجأ أ
اؼبستجدا الوطنية ك العلؼبية
ااتمداـ اجأ أ يسما لأل عدتسل
هسل دؾ ك فتم دركاأل

لم

اعلوال

ج يض ئ لأل كالديأل أكال ك ادة ااتمداـ اجأ أ
هق

ندال هستغرؽ كاتل د ا ك ااتمداـ اجأ أ  ،ج هباؾ
كالديأل علتوا س ااتمدااو

اراا ة

هستمدـ ا أ أ ك أكال ايل كالديأل

ا كليل

ك اعظم اغبلج  ،هستمدـ ا أ أ
بوااطة توالأل أك ك اؼبقلىع اجلك كأية

هوفر

يتوفر ك انزلكم اجهصلؿ ع أ أ
اأقطلع

اجاكلأيل

لديأل ىله يسما اجهصلؿ ع أ أ

لرج اؼبنزؿ

ب ك دا م دكف

بقر انزلكم أك ادراتأل اقتم إلك ك
لديأل ا اكلأية اؼبللية لسد أ،قل
اػبلصة جبوالأل أك عؼبقتم ا لك ك

اجهصلؿ ع أ أ

العوامل ادلؤثرة على العالقات األسرية
الوا ال م هقضيو ك ااتمداـ ا أ أ
الوا ال م هقضيو تللسل اا أفراد أارهأل

أدثر اس

لا

ك أالب ا يلف ،هكوف ال ل لم طلكلة ال،طور أك
الع ل أأل ا غوؿ عاتمداـ ا أ أ

العزلة

ه كو انأل أارهأل بس ب ا للغتأل ك ااتمداـ
ا أ أ لعدة أكال ك اليوـ
ه عر ةف ه،ل لأل اا أفراد أارهأل بدأ يق
ليو ا ااتمداـ ا أ أ
ه عر أف زايرهأل الربأل بدأ ه اتا مل دلأ
ك السلبت بس ب اأ غللأل نتم ع أ أ

مل دلف
ليو

دثر النزا ل بينأل ك بني أفراد ل لتأل اقلرأة مل
دلأ ليو ا ااتمداـ ا أ أ
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لا
همبع
القيم

ذبل أل دث ا اوااا ا أ أ
زب العمال اعبنسية

الن هن ر صورا أك أفمـ

العمال اغبميمة الن هربطأل دبس هعرف
ا أ أ  ،ذبعلأل ه،كر ك مال ا بر ية

ليتم ا

أص ح ج هردم صمهأل ك أكال ل ،لوج كالديأل ؼبل
زبلي نتل سبلال
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هتمىن أف هعي ك ؾبتما ب ر ؼبل هراه ك ا أ أ
هقدـ ك ربضر ك ذلأل التما
لا التأثر
عغبضلرة
الغربية

اس

أص ح هقلد دث ا ا تلأب ك ل لاأل ك ك أفكلرؾ
ك ك الودأل ك اعلامهأل اليواية
ه حث دا مل فتا مال صدااة اا ا تلأب اصد
الزكاج ك هسوية ال للجو إذل العي لرج الوطس
ه،ض التكلم اا أصدال أل عللغة ا تن ية ك لو أأأل دل
هتقنتل بعد وض العربية
هرديزؾ لم دركاأل أص ا يق
ااتمداـ ا أ أ

لا التأث

مل دلف ليو ا

ليتل ك اجاتحلان ج سبث
أقلط الن ربصل
استواؾ التعليمع ال م دن هتمتا بو ا ااتمداـ
ا أأ

لم
التحصي

ال حوث الن يطل تل انكم اؼبعلم ربملو ل اس ا أ أ
بدكف ب ؿ أم تتد ك ال حث العلمع

الدرااع

ندال هلتقع اا أصدال أل ك اؼبدراة ،ربدثتم لم ال
اطلع ليو ال لر ة ك ب كة ا أ أ
ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،هتعب ينلؾ

لا
الت،ل
اا ا لة

ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،يرؼبأل رأاأل
ندال هستمدـ ا أ أ
يديأل أك ظترؾ

ؼبدة طويلة ،هرؼبأل ضم

ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،هرهع
هص ا القل ك ه عر علكآبة

يداؾ ك

ندال هستمدـ ا أ أ ؼبدة طويلة ،رباب ب و دكراف
ك هستمر ك ااتمدااأل لإلأ أ بل را حبللة اس
ا دالف
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أ) -تائ اختبار الحرضيات :

خادتة

يوتد للمتغ اؼبستق "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت  ي "القنل ة علستولة"،أثر ذك دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )اؼبتغ ا ال،ر ية
ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند استول الدجلة 0.05
 يوتد للمتغ اؼبستق "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت  ي "القنل ة عل،ل دة"،أثر ذك دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" )اؼبتغ ا التلبعة
ال،ر ية ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند استول الدجلة 0.05
 يوتد للمتغ اؼبستق "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت  ي " أق اراا ةا كليل " ،أثر ذك دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية"
)اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند استول
الدجلة 0.05
 يوتد للمتغ اؼبستق "درتة التوتو كبو ااتمداـ ا أ أ " ك تلأ تل اؼبتعلت  ي " هوفرا اكلأيل " ،أثر ذك دجلة ا صل ية لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية"
)اؼبتغ ا التلبعة ال،ر ية ؾبتمعة( لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند استول
الدجلة 0.05
يوتد أثر ذك دجلة ا صل ية ند استول اعنوية  α ≤ 0.05للمتغ هني ال،ر يتني للمتغ اؼبستقالكلع " :القنل ة علستولة" ك "أق اراا ة ا كليل " لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم
العمال ا ارية
لدل هماي الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر.
 يوتد اثر ذك دجلة ا صل ية ند استول اعنوية  α ≤0.05للمتغ اؼبستق الكلع "درتة التوتوكبو ااتمداـ ا أ أ " لم اؼبتغ التلبا الكلع "العواا اؼبرثرة لم العمال ا ارية" لدل هماي
الطور اؼبتوائ ك الثلأوم بوجية اعبزا ر ند استول الدجلة . 0.05
 -هوتد فركؽ اعنوية ك اتواطل اتلع افراد العينة للمتغ ا التلبعة ال،ر ية " لا همبع القيم"،

" لا التأث

لم التحصي الدرااع" ه عل للمستول التعليمع.

ب)-اقًتا ات و توصيات
ه ىن اا اهيجية لصة غبملية الط ،اس اؼبملطر الن يبكس اف يتعرض ؽبل مؿ ااتعمللو لل كة
العنك وهية ،كه م ى ه اجا اهيجية:

675

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

صيلاة اواأني غبملية ا ط،لؿ ااتمداـ برااا اؼبراا ة لم ا تتزة اؼبنزلية اس ا ا كليل  ،ؼبنا الد وؿ إذل اؼبوااا ا ع ية ،رأزاؿبرااا بديلة ا،يدة.
 ؿبلكلة ا ى اراا ة ا بنل بطريقة ا ا لبرة ؼبعرفة ايوؽبم ،كاس إاكلأية هوتيتتم ب ك صحيا. هبب إانلع ا بنل بضركرة اجاتنلع س اػبطأ بدكف ديد ،كإانلع الولد أك ال ن علتقر اس اػبكاجبتعلد
س د بر.
 لا "الت جيا" ،اؼبلدم كاؼبعنوم ،لو دكر د ك هوتيو ا بنل  ،ك صوصل ك ف ة اؼبراىقة.رب،يز صلأعع الاااا لتصميم برااا ربسيسية كادراتتل ك الاااا ال بويةهصميم براناا سب ال ،ل العمرية لك ا طوار حبيث يتضمس اجاتعملؿ السليم لهأ أي .دكرا هدري ية كضبم هو ية لهكليل كاؼبربني لهط،لؿد م ا حبلث اؼبتعلقة دبو وع ضبلية ا ط،لؿ لم اجأ أوىي اؼبتنيني اؼبكل،ني عغبملية كالوالية كاؼبتلبعة. لإل مـ كال ل ثني دكرا ىلال ك ربسياب ا كليل كاؼبربني كاعبتل ال،ل لة ك التما لم ركرةالت،طس للمطر ال م يبكس اف يتعرض لو الط ،إذا ال ااتعم اجأ أ دكف رالبة.
 ركرة ك ا لوؿ لتلة ،كإبراؾ اؼبمتصني ،ككزارة ال بية كالتعليم ك اغبد اس ى ه الظواىر السل يةكاؼبدارة
الن ال اأ،ك هت،لام يوال بعد يوـ ،بس ب دـ التعلا اا التقنية اغبديثة ب ك اليم.

الئحة ادلصادر و اذلوامش
ا صل يل World Stats

ا صل يل "Digital 2018",

« Sociologie de l'éducation », FERREOL Gilles, Dictionnaire de sociologie, 2002, p.53.
« LA PRISE D‟AUTONOMIE DES ADOS ET LES RELATIONS AVEC LES PARENTS »,

Studyparents, Psycho/santé L‟adolescence, à la découverte de soi, http://www.studyparents.com/Laprise-d-autonomie-des-ados-et.html, Avril 2009

ك صبتورىل ك ادينة الرايض :درااة هط يقية ك و أظرية اجاتمداال

" ب كة ا أ أ
راللة التست –
تلاعة اؼبلأل اعود .دلية ا دا  -اسم ا مـ-الرايض . 2001 .ص ص 3-136
اربرا -هكنولوتيل -ا مـ-كاجهصلؿ-ك-ؾبتما-اؼبعلوال https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
 اؼبرتا أ،سو
 اؼبرتا أ،سو
 اؼبرتا أ،سو
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 ا صل يل "Digital 2018",
 اؼبرتا أ،سو
"ادالف اجأ أي ك صر العوؼبة" ،دمحم النو ي دمحم لع ،دار ص،ل للن ر ك التوزيا ،ملف  ،2010 ،ص ص 86-85
" ثقلفة اجأ أي ك أثرىل لم ال ل " ،التد بوب لع ،يوا يدا ي ،كال ا أدكة لمية ،دا رة الثقلفة ك ا مـ ،ال لراة،
 ،2006ص.479
" ا مـ ك التما" ،زاـ أبو ضبلـ ،دار أالاة للن ر ك التوزيا ،ا ردف ،2011 ،ص.231
 دمحم النو ي دمحم لع ،ارتا البت ،ص 233
" ا ارة ك اغبيلة العل لية" ،انل اػبورل ،دار النتضة العربية للن ر ك التوزيا ،ب ك  ،2003 ،ص37
" العمال ا ارية" ،صة صلحل اؼبللأل ،أوف ربيا ؿبمود  ،دار زىرا  ،الرايض  ،2005ص14
" الاوس لم اجتتملع" ،دمحم ايث ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية ،1992 ،ص 347
 " أالليب اؼبعلالة الوالدية ط،لؿ اوىوبني" ،اوام قبيب ،درااة اط قة لم اردز اوزاف ا لرؾ اتك لؼ العلوـ ،دلية اػبداة
اجتتمل ية،
تلاعة تلواف ،اصر ،2003 ،ص12
"كال اجهصلؿ اغبديثة كوث ىل لم ا ارة" ،اؽبلـ بن فريا بس اعيد العويضع ،2012 ،ص48
" ا هصلؿ ا ارم ك ظ التكنولوتيل اغبديثة لإل مـ ك ا هصلؿ" ،لبدم جداية  ،راللة اقداة لني بتلدة ددتوراه لوـ ك لوـ
ا مـ ك
ا هصلؿ ،تلاعة عتع ـبتلر -نلبة ،2014 ،ص.36
" أحبلث ك دراال ك اتريو اعبزا ر اؼبعلصر" ،ملر ىمؿ ،ديواف اؼبط و ل اعبلاعية ،اعبزا ر  ،1968ص.166
"كال التكنولوتيل اغبديثة ك وث ىل لم اجهصلؿ بني اجع ك اجبنل )اجأ أي ك اؽبله النقلؿ مبوذتل(" ،طلكس كازم ،لدؿ
يوا وتة،
اؼبلتقم الوطا الثل وؿ  :اجهصلؿ كتودة اغبيلة ك ا ارة  ،أايـ  10/09أفري  ،2013تلاعة الصدم ارعح  /كرالة.
" التغ اجتتمل ع دا ا ارة اعبزا رية" ،دىيمع زينب ،التقم وؿ ا ارة ك التحداي اؼبعلصرة ،درااة اقلرأة بني ا ارة
التقليدية ك ا ارة
اغبديثة ،تلاعة دمحم يضر ،بسكرة ،2012 ،ص.8
 اغبيل ن ليواتل العلؼبع ...ا ارة اعبزا رية بني ذدرل ا صللة كإ صلر اغبداثة :أفري 2018
اغبيل ن-ليواتل-العلؼبع-ا ارة-اعبزا رية-بني-ذدرل-ا صللة-كإ صلر-اغبداثة-
https://elmaouid.com/dossiers/13339
العواا اؼبرثرة لم ااتمداـ هكنولوتيل اؼبعلوال ك العملية التعليمية ك اؼبدارس الثلأوية ك مشلؿ فلسطني" ،بكر د اغبت  ،ك
اظبل ي اياني،
ؾبلة تلاعة النجلح لهحبلث )العلوـ ا أسلأية(  ،ؾبلد  ،22(4) 2008تلاعة النجلح الوطنية  ،انبلاب ،فلسطني 2008،
ىنل الرالع" ،دي يرااب ا ع أبنل ىم لم اوااا التواص اجتتمل ع؟" ،اواا ص،يحة الغد ا ردأية:
 ، https://alghad.com/articles/502322?desktop=1حارَخ االطالع1007-08-01 9

 اؼبرتا أ،سو
 ال،رـ -للد فيص  ،ارتا البت ،ص ص 113
"كال اجهصلؿ اغبديثة كوث ىل لم ا ارة" ،ؾبلة ال يلف2010 ،
" وث ا أ أ لم النوا ع اجتتمل ية" ،لوا -فلهس ،اؼبعرض السنوم الثل للحلاب ا رل ك اجهصلج للسيدا  .تلاعة اؼبلأل
د العزيز.
 ،2000ص . 4-2
اؽبلـ بن فريا بس اعيد العويضع ،ارتا البت ،ص.23
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 ؾبلة تلاعة، لمع ضر الرم،"( "وث اجهصلؿ ا ا أ أ ك العمال اجتتمل ية )درااة ايداأية ك التما القطرم
.2008  الثل+  العدد ا كؿ-24  اللد-دا ت
 ارتا البت، اؽبلـ بن فريا بس اعيد العويضع
The Times of India "Computer users falling into mousetrap ":Doctors dated 31.3.2003 Page no. 5.
Internet help cope with computer based ailments. In:Computer Express Web Vision ; 14 December
1983 ; 12
" Pattern of the self disclosure among orphan and non orphan adolescents ", Kumar, A, (1985),
Children
Psychiatry.
"DoYouSpendTooMuchTimeonFacebook?", Schulten, K. (2009) .
Retrieved from:http://learning.blogs.nytimes.com/2009/12/21do-you-spend-too-much-time-onfacebook/#comment-6325. Last access: September 07, 2011
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األمن األسري ُب ظل اجملتمع االفًتاضي
د /وال زغينة

أاتلذة ؿبل رة )أ(-تلاعة عهنة  / 1اعبزا ر

مقدمة:
هتأااب التمعل ال رية عج تملد لم الية اجهصلؿ كبنل العمال

كالت،ل

كيقلس هقداتل دبدل هقدـ كال اجهصلؿ كهقنيلهو اؼبتنو ة ،ا اف التمعل
أو ية ك ااتنل التكن

بني ـبتل

اج ضل ،

العربية بتد

ا،زة

كتيل فلا القدرة لم التعلا هبل ،يث دل يكس ىنلؾ ا داد دلا كااتعداد للتعلا اعتل.
فلؼبتغ ا اؼبتسلر ة ك التمعل العربية  ،كال صل تل اس هكنلوتيل اتطورة لصة ك ؾبلؿ اج مـ
كاجهصلؿ ادل اذل هغلغ ا،لىيم دث ة اذل الثقلفة العربية دلأ اري ة التداكؿ اس ا  ،دللتمعل
اجف ا ية الن هكوأ دنتيجة ط يعية للثورة اؼبعلوالهية اس تتة كاؼب لد اؼبوتودة ك التمعل الوااعية
كالتواص

مس ايلؽ اعودل ،بعيدا س ايود

اس تتة ا رل ،لتأااب لنمئ تديد اس التعلا كالت،ل
الزالف كاؼبكلف كايود أوع اعبناب كال،وارؽ اجتتمل ية.
ك التما اجف ا ع ا تزاؿ للمجتما الوااعع ،فقد ال و بع اأ طتو كا تصلصلهو ،لكس ال،رد اؼبتوا
ك اللؿ اجف ا ع اص ا ادثر اأ،صلج س كااا اغبيلة اجتتمل ية ،لصة اا أق الرالبة كاؼبتلبعة الن
هسما كهتيا ااتمداـ بمصيل

اد ه عر و للمداع كاجاتغمؿ ،لصة اا ال هوفره اس ااكلأيل
اف ا ية اد زبتل س ال مصيل الوااعية للمستمداني.
كجف اجارة هعد أواة بنل كااتمرار التما ،هستمد انبيتتل اس ط يعة الوظل

كاجأ طة الن سبلراتل،

هتأثر كهرثر عؼبتغ ا الن ربدث ك ا﵀يئ اجتتمل ع ،فلف ربقيت اانتل الدا لع كاػبلرتع يص ا اس
اغبلتل اجالاية كالضركرية ،لكس اسألة التموؼ اس التغ ا ال نل ية كالوظي،ية الن سباب اجارة
هعكاب اجىتملـ علطرح العلمع للظواىر الن اس بأ ل اف ربدث ى ا التغي كالن هنعكاب لم اجاس
اجارم ،فبل يستد ع هسليئ الضو لم ب كة العمال كمبئ التأث اؼبتدا  ،كدي،ية هعزيز اجليل
الن اس بأ ل التك ،كالتد للح،لظ لم السيلؽ العلـ ال م سبلرس ا ارة اس ملو كظل ،تل.
كى ا ال حث النظرم يسعم اذل هنلكؿ او وع بل أل ذم ابعلد اتعددة ،هراع اذل التعرؼ لم ظلىرة
استحدثة ،دل ه لور بعد العلوـ اجأسلأية كاجتتمل ية دكدىل ك صل صتل ،فللتما اجف ا ع ظلىرة
بدأ

ه ك كااعل لو ا،لىيمو اػبلصة ،كالولوج اذل ى ا التما وبتلج اذل كال ئ هكنلوتية اتطورة
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ككال اهصلؿ ديثة كك اقداتتل ب كة اجأ أ الن فتح صران تديدان اس صور اجهصلؿ
كالت،ل بني ال ر ف،ع اقلب كفرة اؼبعلوال كاؼبعلرؼ الن هقداتل ؼبستمدايتل ىنلؾ ـبلكؼ اس ا ر
السل ية اعبسدية كالن،سية كاجتتمل ية كالثقلفية الن اد ربدثتل ،فقد أد ل ب كة ا أ أ  ،دوايلة
اهصلؿ اتطورة صبلة اس الت،ل م السلودية الثقلفية اؼبره طة هبل ،كالن دلف ؽبل اأعكلال ل كب رىل
الوااعة لم الصعيد ال،ردم كا ارم كالتمعع ،كاد أدل ى ا إذل بيوع أمبلط تديدة كاتزايدة اس
اجفعلؿ ك السلػوديػل كالقيم اجتتمل ية الن أثر  ،كب ك كااا ،ك ملية الت،ل اجتتمل ع ،اوا
لم اؼبستول ال،ردم أك اعبمل ع.
ف،ضل اجأ أي تع العلدل ارية كا دة ،كذلأل اس مؿ ـبتل اؼبوااا كالاااا ،لصة اا اجا لؿ
الك لهفراد ؼبل وبملو اس صل ك ايزا  ،ك اد ااتطل ى ه اؼبوااا ت بروبة د ة اس
ف ل التما كافراد اجارة ،إذ أ دث ى ه اؼبوااا ثورة ،فتحول اس كايلة للتسلية إذل بدي لهارة ك
ا صدال  ،يث أ حم النلس يت لردوف ـبتل بركف اغبيلة اجتتمل ية اليواية اا أبملص جبنسيل
ـبتل،ة ك ثقلفل اتعددة ،ا ار ال م أدل إذل إ داث هغي ك مال م اجتتمل ية عجأغملس ك
ؾبتما أ ر اف ا ع ا الما الوااعع يستمد صوصيتو اس صوصية ال،ل لني اجتتمل يني منو .
كأظران لم تملد اؼبتزايد لم ا أ أ ك النظم اجتتمل ية كاجاتصلدية للمجتما ا أسل  ،فقد هزايد
أنبية ااتمدااو ار ران كأص ا رديزة أالاية ،كزاد اعو القدرة اؼبعلوالهية كالت،ل لية اجف ا ية ،ا اف
اجأ أ لياب اؼبسركؿ الو يد لم ظتور التمعل اجف ا ية ،فلؼب لد اؼبوتودة اصم ك التمعل
الوااعية بص،ة لاة كك ا﵀يئ اجارم بص،ة لصة تع اجفراد ي حثوف س الجأ ا ر يوفر ؽبم
ااكلأية الت،ل اجتتمل ع ،لكس ال،جوة اؼبوتودة بني التطور التكنلوتع اس تتة ك دـ ا داد اجفراد
للتعلا اا ى ه التكنلوتيل اس تتة ا رل ،لت أو ل اس التتديد اس اجارة ،فازا ى ا التسلرع
اؼبعرك ك النقلة اغبضلرية اؼبعلوالهية ك اجأ،تلح المؿبدكد لم العلدل بثقلفلهو ك لداهو ك هقلليده كاأت لر
التمعل اجف ا ية بسر ة ا ىلة ،أص ا اس الصعب لم اجارة القيلـ بدكرىل كاغب،لظ لم اانتل،
كك ى ا السيلؽ يت لدر اذل ال ىس اراؿ اتم:
ايف شنكن حتقيق االمن االسري ُب ظل اجملتمعات االفًتاضية؟
لإلتلبة لم ى ا السراؿ دلف او وع ى ه الوراة العلمية الن دؼ اذل التعرؼ لم دي،ية أ أة
التمعل اجف ا ية ك ماتتل علتمعل الوااعية كهو يا ادل وث اجأتمل اليتل لم اجاس اجارم
كاجليل الن ه،ع اجاس اجارم ك إطلر التمعل اجف ا ية ،اس مؿ العنلصر التللية:
اجطلر اؼب،لىيمع.
أ أة التمعل اجف ا ية كهطورىل.
ازدكاتية الت،ل اجتتمل ع مس اجطر اجف ا ية.
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ربداي ربقيت اجاس اجارم ك اطلر هغلغ التمعل اجف ا ية.
العمال اجارية كالت،ل بني التما ا﵀لع كاجف ا ع.
اليل ه،عي اجاس اجارم ك اطلر التمعل اجف ا ية.
لسبة.
االطار ادلحاهيمي:
االمن االسري :اف ربديد اؼب،توـ اؼبردب لهاس اجارم يتوتب ه،كيأل اؼب،توـ ا لدة هردي و
لتحديده.
محجوم االسرة:

كرد ك دتل لسلف اللسلف جبس انظور  اف "اجارة هعا الدرع اغبصينة ،كأاره واره أارا دبعىن بده
ع الر) كىو ال ي د بو( كصبعتل :أار كاجالر :القيد كانو ظبع اجا  ،كاجار ك دمـ العر  :اػبلت
1
هو كرىطو.
كااره مي أم لقو كيقلؿ أارة الرت أم

هعرؼ اجارة ك اعجم لم اجتتملع ة ل " :لرة س صبل ة اس ا فراد يره طوف اعل بركابئ الزكاج،
الدـ ،كالت ا ،كيت،ل لوف اعل كاد يتم ى ا الت،ل بني الزكج كالزكتة ،كبني ا ـ كا كا بنل  ،كيتكوف
2
انتم صبيعل ك دة اتتمل ية هتميز خبصل اعينة".
دمل هعرؼ ك أ،اب اؼب عجم ة ل " :ىيك اتتمل ع يتميز بطلبا ثقلك ىبتل اس ؾبتما ر،... ،
يعم لم ط ا كهلقني ال،رد...السلوؾ اجتتمل ع اؼبق وؿ كيتعلم دا لتل ط يعة الت،ل اا اجفراد
3
كالعلدا كالتقلليد كبقية النظم اجتتمل ية السل دة ك التما"
كيعرفتل طلع ابراىيم لط،ع" :ا ارة صبل ة دا مة أس يل اس النلس ال يس يره طوف س طريت السلة اس
النسب كالزكاج ،أك الت ا كال يس يعي وف اعل كي كلوف ك دة ااتصلدية ،كي دم أ ضللىل ال للغوف
4
اسركلية كبو الصغلر".
أال انل اػبورل ف ل "ا ارة هتكوف ك ؾبمو تل اس ثمثة أ ضل لم ا ا ينتموف إذل تيلني فقئ)تي ا ع كتي ا بنل ( كىع ه م بمصني علغني كنبل ال در كا أثم الل اف يعرفلف ة مل ا بواف

 -دتل لسلف اللسلف لصل و اجالـ صبلؿ الديس دمحم بس اكرـ اؼبعركؼ عبس انظور اؼبتوك انة  711ق .

 -1ابس انظور ،لسلف اللسلف –

يب لسلف العر  ) -ب ك  :دار الكتب العلمية ،ج  ،(1993 ،1ص.29.

 -2دانف ابو اصلا ،معجم علم االجتماع ) ،اجردف :دار االاة للن ر كالتوزيا ك دار اؼب رؽ الثقلك ،(2010 ،ص.17.
 -3اؼبرتا أ،سو ،ص.18.

 -4طلع إبراىيم لط،ع :مدخل إىل علم االجتماع ،دار اريب للط ل ة كالن ر كالتوزيا ،ص .175
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ال يولوتيلف لهط،لؿ ،إج أ مل يقوالف عجلتزاال اجاتصلدية ذبله الو دة ا ارية كد لأل ربم
1
الضغوط اجتتمل ية الن ه،رض لطل ة ى ه القوا د كى ه اؼبعلي اس ا بنل ".

دمل اكرد د القلدر القص ك دتلبو  2هعري،ل لهارة ا،لده " :ىع اعبمل ة ا كذل ك هكويس ال نل
اجتتمل ع ،كسبث ا ر ية ؼبيمد الوليد ال رم كأ أهو فمنتل يكتسب اللغة ،العلدا كاجذبلىل  ،دمل
يتحدد اسلر أ ضل تل اس مؿ ال بية كالتن ة الن يقوـ ليتل ،هتكوف ك العلدة اس دة أفراد ا بويس
كط ،كا د أك دة أط،لؿ هربطتم رابطة الدـ كا ىداؼ اؼب دة" فل ارة هب ا اؼبعىن ىع الن ربتضس
الوليد ال رم لتحولو اس دل س بيولوتع إذل دل س اتتمل ع ،الدر لم التكي كالتعلي اا التما.
أال د اؼبنعم بواع فيعرفتل" :ا ارة ىع أست اتتمل ع يقوـ لم :اعي ة رت كاارأة أك أدثر اعلك اكلف ا ؾ ،ايلـ مال تنسية يقرىل الديس كالتما ،إقبل أط،لؿ كر ليتتم ،مال اتينة
3

هتسم عػبصوصية كاجاتمرار ل ،ة طويلة ،السلة اس اغبقوؽ كالوات ل ".
 كيعرفتل سس ؿبمود ة ل "سبث ا ارة صورة التجما ا أسل ا كؿ كىع ضبلية أكلية ،دبعىن أ لأالس ا قبل كالتط يا اجتتمل ع للجي التلرل كىع د لأل ا ص ا كؿ لعلدا التعلكف كالتنلفاب
4
الن هره ئ رب لع اغبلتل اس اغبب كا اس كاؼبردز اجتتمل ع".
ك ني يعرؼ اصط،م بوه،نوب ا ارة التقليدية ة ل" ك دة اتتمل ية ،يث ا بنل كا ،لد ج
5
ي دوف ا ارة ا ـ يث ي كلوف أارا زكاتيو صغ ة اتبعة للعل لة كيعي وف رب اق كا د.
دمل يعرفتل ة ل "إأتلج اتتمل ع يعكاب صورة التما ال م هوتد فيو ك هتطور فيو ،ف،ع ؾبتما اكو
ه قم ال نية العل لية اطلبقة لو ،كك ؾبتما هطورم أك ثورم فاف العل لة هتحوؿ سب إيقلع ك ظركؼ
6
التطور".
كيرل لدل اجتتملع ال،رأسع ىنرم اوأدراس أف ا ارة لياب ؽبل اعىن كا ا ك اللغة ال،رأسية ،يث
ي ى ا اؼبصطلا إذل ا بملص )ا
7
ال يس يعي وف اعل ك انزؿ كا د.

 ،ا ـ ،ا بنل ( اؼبره طني اعل بركابئ الدـ دمل هعا ا بملص

 -1انل اػبورل :الزواج والعالقات األسرية) ،ب ك  :دار النتضة العربية ،(1983 ،ص .51

 -2د القلدر القص  ،االسرة ادلتغَتة ُب رلتمع ادلدينة العربية) ،ب ك  :دار النتضة العربية للط ل ة كالن ر ،(1999 ،ص.32
 -3أا ة انصور يوا

لع ،زلاضرات ُب قضااي السكان واألسرة والطحولة) ،ا اكندرية :اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،د ،( .ص.43

 -4سس ؿبمود ،االسرة ومشكال ا ) ،ب ك  :دار النتضة العربية للط ل ة ،(1981 ،ص.2.

 -5اصط،م بوه،نوب  ،العائلة اجلزائرية التطور اخلصائص احلديثة ) ،اعبزا ر :اؼبراسة الوطنية للكتل  ،(1986 ،ص.30.

 - 6اؼبرتا أ،سو ص .14

7

-Henris Mendras: Eléments de sociologie, (Paris :Armand colin, 1975), P155.
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كيتوافت ى ا الطرح اا رأم لدل اجتتملع ال،رأسع إاي دكر دل يث يرل اف " :ا ارة ليس ذلأل
التجما الط يعع لهبويس كال ينج لأو اس أكجد – لم ال يسود اج تقلد "-ب إ ل اراسة اتتمل ية
1

هكوأ ا ل اتتمل ية كيره ئ أ ضللىل قوايل ك لقيل ب عضتم ال ع ".
كيعرفتل د اس فراأسوا رأغ كإيبلأواؿ بينملف "ا ارة لرة س ذبما أفراد بعضتم اا بع بوااطة
2
رابطة القرابة أك الصلة".
كيم ا اس مؿ التعلري الثمثة اج ة ا ل ه م استواي أ رل لهارة فيمكس أف يطلت ى ا
اؼبصطلا لم ذبمعل انظمة دل صدال ك العم  ،ا ارة الصح،ية ،ا ارة الط ية ،ا ارة
ال بوية...اخل كاد ي،سر ذلأل بط يعة الثقلفة الن ينتمع اليتل ال ل ثوف اجتلأب كدي،ية ربديدىم ؼب،توـ
اجارة.
التعري اجترا ع لهارة:
ك ليو فاف ا ارة ىع ديلف اتتمل ع يتم هكوينو برابئ الزكاج ،كال م ينتا نو إقبل أبنل  ،هتم هربيتتم
كر ليتتم كهن تتم ،كذبمعتم ركابئ داوية كالتزاال ربدد اغبقوؽ كالوات ل .
محجوم االمن :
االمن  :د اػبوؼ ،كالدجلة اللغوية للم،توـ هدؿ لم اف اجاس ىو دـ اػبوؼ اك زكاؿ اػبوؼ،
كاجص ىو اجطم نلف ،ف زكاؿ اػبوؼ يعي ال،رد كىو ااس لم يلهو كفبتلكلهو.
4
ىنلؾ ؾبمو ة اس التعلري لهاس انتل:

3

ا اس ىو" اجاتقرار كالطمأأينة ك ده اػبوؼ أك ىو دـ هواا اؼبكركه ك الزاس ا يت".
ىو بعور ال،رد أك اعبمل ة علطمأأينة ،كإبل ة الثقة كا﵀ ة ،بعدـ يلأة ا فراد ل عضتم ال ع ،
كالقضل لم ال،سلد ،رزالة د ال يتدد اجاتقرار ،كهل ية اؼبتطل ل اعبسدية كالن،سية؛ لضملف القدرة
لم اجاتمرار ك اغبيلة بسمـ كأالف .
ىو ؾبمو ةه اس التداب كالقواأني الن يتٌ عتل ا أسلف لتحقيت اغبملية ً
لن،سو كاللًو كفبتلكلهو أك ًر و أك
أم بع و شب و
ني ىبلؼ ليو .
ٌ
د القيم اؼبردزية كدبعىن ذايت ،فتو ايل اػبوؼ اس أف
"ا اس او و يلن يره ئ بغيل التتديدا
هكوف هلأل القيم ؿبور ىجوـ"

 -1د القلدر القص  ،اؼبرتا السلبت ،ص .34
2
-Ringel François et Emanuel Putman, Droit de la famille, Presse Universitaire ex Marseille,
1996, P97.
 -3زيز اضبد صلحل انصر اغبسا ،اجاس اجارم ،اؼب،لىيم – اؼبقوال  -اؼبعوال  ،ك ؾبلة اجأدلاب للعلوـ اجأسلأية كاجتتمل ية ،العدد  ،12اللد  ،15ادتوبر

 ،2016ص.168.
 -4اؼبواا اجليك ك  ،mawdoo3.com ،مت اجطمع ليو ك .2018/06/25
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ا اس "العم

لم التحرر اس التتديد".

محجوم االمن االسري:

1

اف ربديد ى ا اؼب،توـ اؼبردب يقتضع اعبما بني ا،تواع اجاس كاجارة ك ليو:
فل اس اجارم " ىو اجاس ال لا عبميا تواأب يلة اجارة اؼبلدية كاؼبعنوية ،كي م اعبواأب اغبيلهية
كالن،سية كاؼبعي ية كالصحية كالثقلفية...اخل ،كىو ملية دينلاية عاتمرار.
كىو " :هوف اجاس بك ا بعلده كضبلية اجارة كفبتلكل ل اس أم ا تدا كـبلطر ،كاف ي عر افراد اجارة
عجطم نلف ،فيكوف ؽبم دكر كاكلأة ك التما كيتمكنوف اس فبلراة كات ل م كالتمتا حبقواتم.
كاجاس اجارم يقوـ لم تلأ ني ،اجاس الدا لع كاػبلرتع ،كااس اجارة يتحقت ع﵀لفظة لم ااس
افرادىل كيره ئ ع اس اجتتمل ع فيأثر كيتأثر بو.
فل اس اجارم وبقت ااتقرار ا ارة كأدا تل غبقواتل ك ايلج اس الثقة كالطمأأينة كىو اتم لتيس أاور
اغبيلة كإطم نلف النلس لم دينتم كأ را تم كأاواؽبم كبعورىم علثقة كالطمأأينة كاؼبودة كالعط .
محجوم اجملتمع االفًتاضي :
يعرفو دمحم ان جل  :ةأو ؾبتما يتكوف اس أبملص ات ل ديس تغرافيل ك لكس اجهصلؿ ك التواص
2
بينتم يتم ا ال كل اجلك كأية ،ك ينتا بينتم أتيجة ل لأل أوع اس اج سلس ك الوج ك اؼب لردة.
ك ىو التما ال م يتم التواص فيو اا ب ريس اس مؿ برااا التواص اغبديثة اث )هوي  ،فياب بوؾ،
كاهاب ا  ،بمؾ ب م ،ديكر ،ىوزى اخل(..
ك دمل ي لر اذل ا،توـ اعبمل ل اجف ا ية ةأو ا،توـ اردب ي إرل مال هظتر بني ا فراد
ال يس يت لردوف ا ا أ أ ك يستغ ى ا التما التقنيل ا لك كأية كأدكا ل ك ربقيت كهن،ي
ا لردل اتتمل ية.
كاد رفو أ ي لع ة ل ذبمعل اتتمل ية ذبما بني أصحل اجىتملال اؼب دة كأى التمص
الوا د كأصحل الرأم كصبل ل السمر ،ك الدردبة كه لدؿ اؼبعلوال كا لديث دمل يبكس م
ضو ك ى ه اعبمل ة أف ي ث ديثو عبميا أ ضل تل دكف ااتثنل أك ىب فريقل انتم بعينو ال يريد أف
وبج و س ا ريس كيبكس للعضو أف يقدـ أ،سو رب أظبل استعلرة ب كيبكس أف يتنكر ك
بمصيل اتعددة.
دمل اف ى ا اؼبصطلا ااتمداو ىوكارد راينجولد نواان لكتلبو انة  1993كيعا ؾبمو ة اس اجفراد
هربطتم اىتملال ا دة كج هربطتم علضركرة دكد تغرافية  ،يت،ل لوف ا كال اجهصلؿ كاوااا
التواص اجتتمل ع اغبديثة ،كيطوركف فيمل بينتم بركط اجأتسل
 -1زيز اضبد صلحل انصر اغبسا ،اؼبرتا السلبت ،ص.171.

 -2الاية دمحم تلبر ،علم االجتماع العام) ،ب ك  :دار النتضة العربية ، ( ،ص .235
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كبليل التعلا كا مايل الن ين غع ارا ل ل ،فللتما اجف ا ع ىو "أظلـ اتتمل ع هكنولوتع"،
يستلزـ هوفر بركط هتمث ك صبل ل اس اجفراد ،اىتملال ا دة ،ه،ل استمر ،كايلة كفضل
للتواص  ،راوز للتواص  ،بركط ضوية.

1

شأة اجملتمعات االفًتاضية وتطورها:
اف بدااي ه ك التما ال كع ) لم اػبئ( ،هرتا اذل ف ة الستينل اا ظتور ب كل اغبواايب
لغرض التعليم ،د كة بمهو  Platoكب كة ارعأ كا ىل اس ال كل  ،كاد صلغ ال ل ث
كالكلهب اجاريكع ىلكرد راينغولد اصطلا " التما اجف ا ع" انة  ،1993بعد ذبربة لو ك ؾبتما
ا اؼبسلفل اؼبت ل دة اس
ؿبلع اف ا ع اظبو " كي –  (wellسبث ك أظلـ ارسبرا لت لدؿ ؿبلد
ـبتل اجكبل كا تملد الايد اجليك ك دوايلة لمهصلؿ ،كقبلح ى ا اؼب ركع الىم ك ايمد ثقلفة
تديدة سبثل ك ايمد لدل اتتمل ع يت،تا ك اجأ أ كيستو ب ا دادا د ة اس استمداع ال كة
لصة ه و اواص،ل
،ية ك قيقية ك تو اتتمل ع لو اواص،ل
كهسلىم ك ايمد بمصيل
2

اغبيلة الط يعية.
لقد ادرؾ ىلكرد راينغولد اس ال داية اأو ي لرؾ مليل ك ايمد ا ركع تديد ،لو ثقلفتو اػبلصة كفبلرالهو
الن افرز أو ل لصل اس التمث اجتتمل ع ال م ظبا بتأاياب لدا كهقلليد لصة ،لقد دلف
اؼب لردوف ك ى ا اؼب ركع يتقلظبوف يل م العلدية ك بك اهصلج ك مال هكنلوتية لسل ل
طويلة كك بع اج يلف يلتقوف ك اغبيلة العلدية ك ـبتل اؼبنلا ل ليت ك ينتل أوع اس العمال
ذبسد هقلبم بني اغبيلة الط يعية ك التما ا﵀لع كاغبيلة ك التما ال كع3 ،للوصوؿ ك ف ة الثملأينل
لمو ة اس أظم التمعل اجف ا ية ،اؼبلي ة بوال ا اغبيلة كاجأ طة اليواية ،هستقطب اعبنسني للد وؿ
ا لاياب
ك وارا كدردبل كه لدؿ ارا كافكلر كاعلرؼ ،كاترا ص،قل ذبلرية كه لدؿ
كا ل ر كالتمطيئ ملؿ ا دة ك اأت لر بل عل بني افراد ى ه التمعل كك ا يلف ا رل
الد وؿ ك م ال لط،ية اد هتطور ك اغبيلة الط يعية كهنتتع علزكاج كد لأل اؼب لردة ك اجلعل
كاجأ طة اؼبمتل،ة.
اف التمعل اجف ا ية ودد ط يعة الدافا اجتتمل ع لهفراد ،فلج تيلج اذل اؼب لردة ك الت،ل
اجتتمل ع ىو بقوة اج تيلج للمعلوال  ،كاؼب لردة ك ـبتل العمليل اجتتمل ية للمجتما
اجف ا ع هكوف كفقل لمىتملال ال مصية لل،ل لني اجتتمل يني ،ك لم ى ا اجالس يتم اقب ا
د العليم ،ا﵀تما اجف ا ع ،ؿبلكلة لل،تم،
 -1اقلؿ :ؿبمود
 ،https://pulpit.alwatanvoice.comمت اجطمع ليو يوـ /2تواف.2018/
 -2لع دمحم ر واة ،علم االجتماع االيل) ،الكوي  :لدل اؼبعرفة ،(2008 ،ص.67.
 -3اؼبرتا أ،سو ،ص.69.
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اجفراد اذل اعبمل ل اجدثر ه لهبل ك اػبصل كاجىتملال
كفت لالني :الت،ل م اجتتمل ية كالتكنلوتيل اؼبستمداة.

ك ليو فلف التمعل

اجف ا ية هتنوع

كهعتا ثورة اجأ أ أبرز ذبليل التكنولوتيل كالن ه،وا لم د اظلىر كال اجهصلؿ ا رل
اأطمال فبل هوفره اس رية ك ادرة لم لت لدل إف ا ع ي عر فيو ال،رد ةأو اأتق اس لؼبو إذل لدل
ب ر دلف وبلم بو بعدال كفر لو زبيم ككفر لو اتوا ؿبررة اس القيود ،ف ل ا أ أ ك ااتمدااتل
كاهسع ك دال ل.

ازدواجية التحاعل االجتماعي ضمن االطر االفًتاضية:
يستمدـ لدة اصطلا “العلدل اجف ا ع” لوص ا الدس الن يقطنتل النلس ك بي ل بوالطة
الكم يوهر كالن اس اؼبمكس أف هت،ل اا ا بيل كا ريس ا الن كالصو كاغبردة أك صور
الكم يوهر ،كيبكس اجطمع لم أصوؽبل ك دث اس ركااي اػبيلؿ ا د ي اث ركاية Neuromancer
لػ “وليام جيبسون” ،فضم س الكث فبس وبملوف ةفماتم ك ركااي م فكرة ال ديز لم هعزيز التواص
اجتتمل ع بني النلس كال م يبكس أف يتحقت س طريت التكنولوتيل الرامية ،وبدث ى ا الت،ل ك
دث اس ا يلف س طريت صورة رازية ك ال م يص ا داة الن هوظٌ لتمثي ىوية اؼبستمدـ،
بغ النظر إذا ال دلأ ى ه اؽبوية لديتل أم ه لبو ك ال مصية ك العلدل اغبقيقع.
كاغبقيقة أ ٌف اؼبوااا اجلك كأية ككال اجهصلؿ اؼبمتل،ة ،بقدر ال هوفره اس فرص اف ا ية لعمال
كااعية ك قيقية ،فا ل هواتو بع العق ل الثقلفية الن هن أ اس ا تمؼ العماة اجف ا ية س
العماة اغبقيقية ،فللعماة بني بمصني لم ا أ أ اد ج هوفر هعري،لن عل م كتتلن لوتو ك علتلرل

فتع ه،تقد أيضلن أق ال تأث الكيميل ع لل مصيل الن اد هنسجم أك زبتل بنل لم اللقل
ى ه اؼب كم أص ا ؽبل اليوـ لوؿ هوفرىل دلا ا أتتزة اغبلاو
ال مصع الوااعع ،كلكس

ا رل )ويب اام ( الن اد هنتق عغبوار بني ا طراؼ اؼبعنية اس انطقة الدردبة النصية إذل اغبوار

علصو كالصورة.

دمل أ ٌف ى ه العمال  ،كد العمال اجف ا ية ك اغبقيقة ،ه،رض اراجن س ادل التوافت أك
اج تمؼ بني ال مصية اجف ا ية لم ا أ أ اقلب ال مصية الوااعية ك الوااا اغبقيقع ،دبعىن
ى يكوف ال م "اجف ا ع" علطريقة الن يكتب هبل أك اجام ال م يقدـ أ،سو بو ،كال يتيحو اس
اعلوال بمصيتو يعا س ىوية قيقية سبلث بمصيتو الوااعية؟
هقم ال مصيل اجف ا ية اس
فما اأت لر اجأ أ ك ظتور التمعل اجف ا ية ظتر ا كلة ٌ
يث السس ك ا أوثة ك ال دورة ك الدكر اجتتمل ع...كعلتلرل فاف ال مصية اجف ا ية ىع السمل
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كاؼبواص،ل الن يق ٌداتل ال،رد الط يعع ل ،ريس ا اجأ أ  ،فتتم ملية اجهصلؿ بني ثمثة أطراؼ ك
لياب طرفني ك ىع :ال م

العلدم ك ال مصية اجف ا ية ك ا بملص ا ريس.

ى ه ال،ركال بني اغبيلة الوااعية ك
بمصيتو اجف ا ية ،فأ د أىم اؼبم
ترأة ك التع س برا تل ف التع
س ا را أالـ النلس ك صوصلن ك

1

اغبيلة اجف ا ية لق فركال بني بمصية ا أسلف اغبقيقية ك
ظل لم ال مصية اجف ا ية أ ل ك ك الغللب أدثر ب،لفية ك
س الرأم لم ا أ أ ه علهو اجتتمل ية أا اس التع اؼب لبر
التمعل الن دل هتعود هق اج تمؼ ال،كرم كهعدد ا را ،

كد لأل هتميز ال مصية اجف ا ية ك الغللب ة ل أدثر ايم لإلبداع بس ب ذبلكزىل لرى ة التقييم كايود
التح،ا ،ك ليو فاف اغبيلة اجف ا ية اتلعب دكرا اتمل ك هغي الوديل اجفراد كاليل الت،ل
اجتتمل ع.
إف أكؿ ال يل ،اجأت له التغ ال ىا ال م يطرأ لم ال م ،
اجتتمل ع ،ينمل يقوـ عاتمداـ الوال ئ التكنولوتية اغبديثة ،فتو دث
الوااعع ال م يبثلو ك التما الوااعع ،ف التعلا اجف ا ع اا ا ر
يتيا لل،رد لوان فبيزا اس التحرر اس ايود اؼبواتتة اؼب لبرة ،كهبعلو الدرا

ك صوصل ك ؾبلؿ اجهصلؿ
ا ال ي دك ـبتل،ل س ال م
ا ال كة اجف ا ية الل ل ال
لم التع س برا و اؼبمتل،ة

أ يلان ب ك أدثر ك و ل ،إ لفة إذل إ سلاو بعدـ ضو و لقيود الل لاة اجتتمل ية اؼبتعلرؼ ليتل
ك اللقل ا اؼب لبرة اا الغ  ،فبل هبعلو ك الكث اس ا يلف أدثر دة ك التع س برا و.
فلل،رد يضا العديد اس اج ت لرا اػبلصة ل مصو اغبقيقع ،لكس ىبتل ذلأل اا ال مصية اجف ا ية
كل لأل هظتر لم ال كة اجف ا ية ،ظلىرة بيوع ال مصيل اجف ا ية الن ىبتلقتل استمداو ى ه
ال كل  ،للتع س بمصيل م حبرية اتاة ك دلالة ،دكف رايب أك وؼ اس ايود التما اج تيلدية
اؼبمتل،ة ،حبيث هبد ال،رصة لكع يقوؿ ال ي ل كي،ع ال يراب لم ب كة ا أ أي  ،ع تيلر
ال مصية اجف ا ية اػبلصة بو ،كالن ؽبل ىويتتل اػبلصة ك لغتتل الن اد هكوف ـبتل،ة سبلال س اللغة
اؼبستمداة ك اغبيلة العلدية .
إف اث ى ا السلوؾ اجف ا ع اوؼ يتضمس ك تلأب انو ،ؿبلكلة ج ت لر فكرة اغبرية ،أم رية
ال م أ،سو ،ك ذلأل ك أف يقوؿ أم بع  ،اتمل دلف ى ا ال ع أقداي ،ك أف يد إذل أم اواا
ك التعليت فيو ،اتمل دلأ سلاية ى ه التعليقل  ،اوا دلأ اؼبوا يا دينية أك ايلاية أك تنسية
...اخل ،بم وؼ اس أم رايب ،فمث ى ا السلوؾ وبي ؼب،توـ ا رادة اغبرة.
وا ع ب وبم دجج كاعل
فلأتقلؿ ا فراد اس اللؿ اغبقيقع إذل اللؿ اجف ا ع ىو اأتقلؿ ا
هنطوم لم هصورا ك اعل ربدد مليل الت،ل كالتواص اا ال ىو اف ا ع أظرا لقوة الت،ل لية
 -1ؼبزيد اس اؼبعلوال اأظر :دمحم إبراىيم يد ،اذلوية واإلبداع ( ،القاهرة :دار القلىرة للن ر(2002 ،
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الن سبيز اللج اجف ا ية حبيث أف ا فراد يد لوف مس أظلـ اتتمل ع يتسم دبعلي ك اوا د ربكمو
هبد ال،رد أ،سو منتل ؿبكوـ هب ه القوا د بو ع اك بغ ك ع انو ك اس فقد ينتا هصورا هتطلبت
اا ى ا اللؿ اجتتمل ع ال م اد يعيد ه كي الرابئ اجتتمل ع اغبقيقع ط قل للنموذج الثقلك ال م
وبكمو ،ى ا ال يردم عل،رد إذل إأتلج ؾبلؿ ي تعد بي ل ف ي ل س اللؿ اغبقيقع اؼبع ؼ بو اتتمل يل
دل ارة ك علتلرل ينصتر ك ايم ك أمبلط تديدة اس الت،ل كينتا ب أ ل راوز ك اعل زبتل لم
هلأل الن دلف ليتل ك اللؿ اغبقيقع ،فوتود ى ه اؼبيزا ك الت،ل م اجف ا ية اد هار اأسيلؽ
اجفراد لمأضملـ اليتل.
حتدايت حتقيق االمن االسري ُب اطار تغلغل اجملتمعات االفًتاضية:
هعتا درااة ا ارة اس أدثر اؼبو و ل الن انل اىتملـ ال ل ثني ،ؼبل ؽبل اس اكلأة ىلاة ك التما
ان القد  ،كاد اىتم لم اجتتملع بدرااتتل بص،ة لصة ،لكس رام دثرة الدراال الن أتري وؿ
ى ا اؼبو وع ج يوتد ك الوا اغبل ر اتريو بلا للمحلكج الن ب ل لم ار التلريو ل،تم ى ا

النظلـ ا أسل  1 ،فمو وع ا ارة ظع عىتملـ اؼب،كريس كال ل ثني ان القد إج أف الدرااة العلمية
لو ،دل ه دأ إج ان أكا ر القرف التلاا ر لم يد لمل ا أثربولوتيل ك لمل ا ر.
كيت،ت دث اس لمل اجتتملع لم أف ا ارة دلأ اكت،ية ب ا ل ،يث دلأ هردم
كظل اتعددة ااتصلدية كاتتمل ية كهتك ،بوظل اتتمل ية ـبتل،ة اث التن ة اجتتمل ية كالتوتيو
الديا كانا اؼبكلأة كاغبملية كال فيو كالتعليم ،ع لفة إذل ذلأل فقد دلأ سبث ك دة ااتصلدية اكت،ية
ذاهيل ل هقوـ رأتلج كااتتمؾ ال هنتجو كدل هكس حبلتة لل نوؾ كاؼبصلأا كاؼبتلتر 2 ،ا أف التطور
ال م طرأ لم اغبيلة اجتتمل ية ،كال م أدل إذل إ داث هغي ت رم لم ط يعتتل ،أتا نو ظتور
اكلف ا ارة اؼبمتدة ،كعلتلرل أاند دث اس الوظل الن دلأ
ا،توـ ا ارة النواة الن أ
هقوـ هبل ا ارة اؼبمتدة إذل اراسل اتتمل ية أ رل اث اؼبدراة ،كدكر اغبضلأة ،كاؼبراسل
اجاتصلدية كاجتتمل ية ا رل.
ى ا اج طرا ك القيلـ علوظل عل ك اؼبطلو كالتغ ال م اصل اجدكار اجالاية فراد
اجارة ،لصة اا اأت لر ااتمداـ هكنلوتيل اؼبعلوال كاجهصلؿ ،ادل اذل هنلزؿ اجارة س بع
ادكارىل دبل فيتل اصدر السلطة ،العلدا  ،التقلليد كا راؼ ،فبل ا اس بنيتتل كأثر ب ك جف لم
الركابئ اجتتمل ية دا لتل فجع اجفراد فيتل ي حثوف س "اؼبكلف الثللث"  ،ى ا اؼب،توـ ال م ربدث

 -1دمحم اضبد دمحم بيواع ك ،لؼ د العليم انصر ،علم االجتماع العائلي -دراسة التغَتات ُب األسرة العربية ) -اجاكندرية :دار اؼبعرفة اعبلاعية،
 ،(2003ص.15

 -2انل اػبورل ،التغَت االجتماعي والتحديث) ،ا اكندرية :دار اؼبعرفة اعبلاعية ،(2006 ،ص .
 -اف اؼبكلف الثللث اتم لتكويس التمعل ا﵀لية ،كهراتا ى ه اجاكنة ي،سر ال حث نتل ك اللج اجف ا ية.
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نو لع دمحم ر واة ك دتلبو لم اجتتملع اجرل كال م يقصد بو اجاكنة اجتتمل ية الن يراتح فيتل
النلس اس ا ل اغبيلة اليواية ،يث يتحدثوف ةروبية س ااورىم اػبلصة ك س يل م اليواية بعيدا س

ال كليل كالرظبية  1 ،كعلتلرل ال حث س ؾبتما اف ا ع يلم اتطل ل ك لتل اجفراد اجتتمل ية.
فلأتمل ال،رد اذل التمعل اجف ا ية يندرج مس العمليل التكيي،ية ف مواتتة ك ا تديد يتم هوتيو
ا ل،رد بوااطة اوارده اجدرادية كاؼبواا اؼبعيلرية النلصبة س العملية التمعية الن هعرض ؽبل ،لكس الو ا
اعبديد ردبل يدفعو اذل اانل اوارده اجدرادية اك ه دي اواا،و اؼبعيلرية 2 ،فلجأتمل للمجتما اجف ا ع
ىو ااتجلبة لغيل وث التما ا﵀لع كوث النظلـ اجارم ،كلو ابعلد كاأعكلال اد هص اذل د
هغي ا را كاجذبلىل ل ا ك الغللب البراط ال،رد ك التمعل اجف ا ية دافعو هل ية لتل اجاس
كه لبو اػبصل لتحقيت اجاتثللية ،كى ا يقتضع التمييز بني دة اأواع اس المو ل الن يتم اجأتمل
اليتل ،كاف دلف التمييز هعس،يل ا يلان لصة ك للة هعدد اؼبعلي الن ربكم المو ة ،ك لم د لؿ
فلف جم المو ة كأو ية العمال الن هد م اؼب لردني كاوة الداا الن هتحقت فيمل بينتم أك العكاب
اؼبسلفة الن ه،ص بينتم ،كادة كااتمرارية العمال دلتل ااور هبب اف و عغبس لف.
كىنلؾ اضلاني ه،ل لية اتعددة كاىتملال ـبتل،ة ك التمعل اجف ا ية هستحوذ لم تز اس كا
اؼبت،ل لني كهستقطب اىتملال افراد اجارة ،فتعزؽبم س اغبيلة اجتتمل ية الوااعية كه،سر تواأب ىلاة
اد هكوف ال ة ك ا﵀يئ اجارم مت السعع لل حث نتل ك صبل ل ا رل.
العالقات االسرية والتحاعل بُت اجملتمع احمللي واالفًتاضي:
اف ط يعة العمال اجارية هنطوم لم ال،ع كرد ال،ع كؾبمو ة فبلرال كراوز الودية كدماية
كأدكار اتتمل ية ،كالعمال الدا لية لهارة اغبضرية هكوف ؿبصورة علعمال بني أفرادىل ف اعظم
العوا اغبضرية ىع وا أوكية ،كىنلؾ ال يك،ع اس الدج لإلبلرة إذل أف ظلىرة التحوؿ اس اجارة
اؼبمتدة إذل اجارة النوكية ىع ظلىرة لؼبية إذ أف أالب ؾبتمعل العلدل يسود فيتل النمئ النوكم كىع
هره ئ ب ك د عجذبله العلـ ك التما اغبضرم كال بعد الصنل ع ،اؼبيلؿ كبو التنوع ال نل ع
كالتمص الوظي،ع دمل هره ئ عأت لر التحضر كالتصنا كالتنمية كالتعليم ك التمعل  ،كد لأل فاف
العمال الدا لية فيمل هتقدـ اس يث ا نبية لم العمال القرابية ،ك ليو فاف العمال اجتتمل ية
ك اغبضر إمبل هتمحور وؿ العمال اجارية أدثر فبل هتمحور وؿ العمال القرابية ،كى ه العمال
هتنوع كو  3ابكلؿ ،ماة الزكتني ب عضتمل ،ماة اجبنل فيمل بينتم ك ماة اجكليل اا اجبنل ،
ى ا اجطلر العم قع اؼبتدا يتأثر جبملة التطورا
واياب يلهو اجتتمل ية كفقل لقدراهو اػبلصة.
 -1لع دمحم ر واة ،اؼبرتا السلبت ،ص.63.

التكنلوتية كيص ا لك فرد ك اجارة ااكلأية

 -2ريبوف ركدف ك فركأسوا بوريكو ،ادلعجم النقدي لعلم االجتماع ،هرصبة :اليم داد ) ،اعبزا ر :ديواف اؼبط و ل اعبلاعية ،(1986 ،ص.498.
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كيردد اأتو تيدأز أنبية التعلا اا القدرا ال،ريدة الن هسما لل،ل لني اجتتمل يني أف يراسوا
غبيل م اجتتمل ية ،أك وبلفظوا ليتل أك يغ كا انتل ت راي فلجلتزاال كبك كاذبله التغ اجتتمل ع
يتحدد اس مؿ اؼبملرال اجتتمل ية كىع زبتل ند ك عتل او ا التن،ي فتع هتعلا اا أمبلط
ك صل اعبمل ل اجتتمل ية ع ت لرىل قل ت انتجة اس مؿ اؼبملرال اؼبنتظمة ،ع ت لرىل ايلال
البقل ك كتوده انطقيل لم اجىتملـ ع تيلرا ال،رد أك ه،س ه للمملراة اجتتمل ية ،كي هب لم
ذلأل أف الوال ا اؼبت لهبة لم أطلؽ كااا للمملرال اؼبستدؾبة اس ا ال،ل لني اد يعلد إأتلتتل اس
مؿ ال،ل لني اؼبمتل،ني ا الزالف لعدة أتيلؿ 1 ،كعلتلرل ال حث س اهبلد ؾبتما اوازم لمأتمل اليو
يلم اج تيلتل كالرا ل الن يصعب ربقيقتل ك الوااا ،فللط يعة اجتتمل ية لل،رد ك اجأتمل اذل
صبل ل تعلتو يلجأ اذل التمعل اجف ا ية الن هوفر لصية اجرادة اغبرة كالتحرر اس الزالف كاؼبكلف،

لتحقيت ال عور عجأتمل كاجب لع ،لكس اؼب،لراة أف ال حث س اجتتمل ع افرز للة اس ال،رداأية
دلأ أتيجة ؼبر لة ال بعد اغبداثة ك التما.
فلل،رد ك حب ثو س اعبمل ل الن هلم ا تيلتلهو ىو ك قيقة اجار ك يد انعزؿ ل تتلز
الكوا يوهر اك اؽبله كىو ب لأل ينعزؿ كينقطا س السيلؽ اجتتمل ع اغبقيقع ا﵀يئ بو ،كايلاو
اجارم ،فبل يردم اذل ع كهمبع العمال اجتتمل ية هدرهبيل ،كعلتلرل النز ة اؼبستمرة عجىتملـ
ع أ أ هولد أز ة فردية وثر لم ماة ال،رد ةارهو كؿبيطو اجتتمل ع ،فلل،رد اس مؿ ه،ل مهو
اجف ا ية هبوؿ ك لدل اف ا ع ج يتطلب انو اغبضور اعبسدم ،كعلتلرل ىو ل ر تسداي االـ
تتلزه ال ب اتتمل يل اس ايلاو اجتتمل ع ك مالهو التقليدية ك ل ر اف ا ع ك مالهو اجف ا ية،
فتص ا ال،ردية كالو دة ىع السمة اؼبميزة لعمال اجأ أ .
كاد بين بع الدراال وث التمعل اجف ا ية لم اجارة كايمتل ك مال ل كاس بني ى ه
الدراال لم ا ي اؼبثلؿ ،درااة اجاتلذ كليد ربلد زدع اؼبواواة " ازاة انظواة ايم اجارة
اؼبصرية" كاد ا تمد لم اتغ كايئ كىو التمعل اجف ا ية كدرااة دكرىل ك التأث

لم انظواة

القيم اجارية  ،دمل ادـ اجاتلذ كديا تعوا   ،ارا ة ك دتل اتم تدا ك ى ا اللؿ اواوـ

 " :التمعل اجف ا ية ،التكنلوتيل كرامنة اجأسلف " لصل و ابراىيم اضبد الحم ،يث بني اف ى ا
الكتل ىو اقلربة لسلأية اوايولوتية ،هل ،اجأت له اذل اغبيلة اجف ا ية كدي ربوؿ اجأسلف اس
دل س كااعع اذل ا ر رامع كاس اتتمل ع اذل انعزؿ كاس ربكم العق كاج مؽ اذل ج ك ع رامع ،دمل

 -1أأتو تيدأز ،قواعد جديدة للمنج ُب علم االجتماع ،هرصبة دمحم ؿبع الديس  )،القلىرة :اللاب ا لم للثقلفة ،(2000 ،ص.28

 -ؼبزيد اس اؼبعلوال اأظر :كليد ربلد زدع ،التما اجف ا ع درااة ك ازاة انظواة ايم اجارة اؼبصرية ،اؼبواا اجليك ك .socio.montadarabi.com
 -كديا تعوا ااتلذ فلس،ة لص

لم ددتوراه ك لم اجتتملع ،دلية اجدا اراد  ،اؼبغر
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ااتطلع الكلهب ا لدة ه كي ا،لىيم الرامنة كاجف ا ية كهعديد اهبلبيل اجأتقلؿ اس التما الوااعع
1
اذل ا ر اف ا ع ،اا الواوؼ ند اجأعكلال التواصلية كاجتتمل ية كالن،سية ؽب ا اجأتقلؿ.
كجف النظلـ اجارم ك العلدل دبل فيو العلدل اجاماع يت لبو ك ؾبمو ة اس الص،ل كاػبصل  -بغ
النظر س الديس كالثقلفة  -ىع :اجلتزاـ ،اؼب لردة ،التواص  ،التقدير ،التعلط  ،التمتا بقضل الوا
اعل ،القدرة لم ادارة التوهرا كاجزال  ،ى ه الص،ل ربقت أو ل اس اجاس كاجاتقرار يسل د ك
ااتمرار النظلـ اجارم ،لكس اجأتمل اذل التمعل اجف ا ية كهردد افراد اجارة بني اللؿ الوااعع
لم

كاجف ا ع يردم اذل هغ استول هصورا اجفراد كسبثم م كافعلؽبم ،كي،رز صبلو اس اجأعكلال
ط يعة العمال كالت،ل م النلذبة.
فل بكلؿ اف الت،ل م الن ربدث ك التمعل اجف ا ية يتجلكز وث ىل كاأعكلال ل اذل كااا اغبيلة
ال يواية لهفراد ،دوف اغبدكد بني التمعني كنبية ،فأص ا ىنلؾ هدا بني الوااعع ك اجف ا ع فبل لت
أو ل اس اػبل كالغموض كالت ت اثر لم العمال اجارية كربقيت اجاس اجارم كذبل ك العديد
اس اؼبظلىر الن اس بينتل:
-1-5الصمت االسري :أك اػبرس الزكاتع دمل يطلت ليو ال ع

أص ا دا العصر ،كىو هد لغة

اغبوار بني أفراد ا ارة كردبل اأعدااتل ك ا﵀يئ اجارم ،ك لم الرام اس اأت لر ى ا اؼبرض اجتتمل ع
كظتوره ان ف ا طويلة فاأو اات،ح كأص ا أ مت اس ذم ا بس ب اأت لر اوااا التواص
2
اجتتمل ع كا أ أ .
كأييت ا ػبرس ا ارم أك الصم أتيجة ايل التواص بني الطرفني جأ غلؿ د انتمل عغبيلة اليواية،
الن هستقطب تلأنل د نا اس كا د انتمل ،فللرت يعم لسد الن،قل ا ارية كر لية ا بنل  ،كا ـ
هن،ت كاتتل ال بني أ ل العم كأ ل اؼبنزؿ كج ذبد غبيل ل اػبلصة كاتنل لل فيو س أ،ستل ،د هلأل
اواي ،كاس ىنل يغيب اغبوار بينتمل ،كيتولد الصم ،
ا اور هقل اس الوا ال م يقضيو الطرفلف ِّ
كينتا س ذلأل اأعزاؿ بني الزكتني كهعميت ال،واص بينتمل ،كهوتد ا كلة الصم ا ارم ك أالب
ال يو العربية بدرتل ات،لكهة ،كيتحم دم الطرفني اسركلية ذلأل ،فلل ع يراه ا كلو هولد
ا كم كىواتاب ،كهزيد ال كوؾ بني أفراد ا ارة كال ع ا ر يراه ركرة ك بع ا يلف

كفرصو للتأا كالت،ك .
دبوتب بليل العصر اغبللية صم ا أسلف ىو دلي لم العجز س التواص اا ا ريس ،ككتودىل
ك ا﵀يئ ا ارم كهنلايتل ىو ابلرة كا حة لوتود اػبل  ،فقد هكوف ط يعة اغبيلة العصرية اغبللية
 -1كديا تعوا  ،ارا ة ك دتل  ،اقللة ان ورة ك اجأ أ مت اجطمع ليتل يوـ ،2018/08/04 :اؼبواا اجليك ك  ، www.m.ahewar.orgؼبزيد
اس اؼبعلوال نواف الكتل  :ابراىيم اضبد الحم ،التمعل اجف ا ية ،التكنلوتيل كرامنة اجأسلف ) ،اجردف  :لدل الكتب اغبديثة للن ر كالتوزيا.(2017،

 -2ا ف اػبطيب ،الصم اجارم ...صبود ك العمال ك وااب ك يمة ،اقلؿ ان ور ك اجأ أ
 www.alkhaleej.aeمت اجطمع ليو يوـ /25تواف.2018/
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صوصل بعد أف أص ح ال كة العنك وهية )اجأ أ ( كالقنوا ال،ضل ية اعبيدة انتل كالردي ة
اؼبتتمتني الو يدهني ك إر ل العمال ا ارية ،فللصم يعد كايلة للترك اس ؿبيئ اجارة كال حث
س صبل ل هعم بديم نتل كى ا التسل اك التتر اؼبتواص لهفكلر أك اجىتملال ػبلرج ؿبيئ
ا ارة يعمت اؼب كلة كيزيدىل ه،لامل ليجد أفراده أأ،ستم فجأة ارع س أار النلس ؽبم ،كج يربطتم
هبم اول اجام كاعبدراف الن ربتويتم ،كاد د ل راوؿ مي ) ملسو هيلع هللا ىلص( إذل الرضبة كاللني كالرفت كا﵀ ة،
فللكلمة أداة هع اعركفة  ،هعم لم هقريب كه،عي العمال بني اجفراد.
-2-5التو د االجتماعي:

اف ايل التواص اغبسع اد ي،قد الت،ل اعىن اجدراؾ كاد يصل ال،رد بتو د اتتمل ع ال م يقصد
بو العزلة س التما كاأقطلع التواص اجتتمل ع اا ال ي ة ا﵀يطة لل،رد كاؼبصحوبة عجدت ل الن،سع،

اس ى ا اؼبنطلت هتعزز فكرة اؽبرك اس الو دة اجتتمل ية الوااعية اذل التواص اجتتمل ع اجف ا ع.
1
كيبكس هلمي ا راض التو د اجلك ك :
دثرة ااتمداـ الاااا اجلك كأية ك اجتتزة ا﵀مولة دـ التواص اا اجارع اك اجصدال اك اجاراف اأقطلع الرا ة عغبديث اا ال ر اغبقيقيني لم ارض الوااا كاج تمط هبم. اأقطلع را تو علطعلـ كاػبركج ك دـ ادرهو لم ال عور عجاتمتلع علنزىل كالس،را فقداأو ال ديز للحوار اا العل لة كااتيعلبة للمعلواة ب ك بطع كدثرة النسيلفج يبتلأل ارار اك يلر ؿبدد كيكوف ك الت دا م.-3-5اخليا ة الزوجية:
اص ح

كال التواص اجتتمل ع ا لن اس أا ل اػبمفل الزكتية الن اد هص

ليتتل

إذل الطمؽ ،ف،ع اجارة اليوـ د فرد اس أفراد ىل يبتلأل تتلز أك تتلزيس لم ا ا اس اؽبواه
ال دية كاغبواايب  ،....يستطيا اس ملو أ ر ال ي ل اس كال ئ صوهية أك صور أك اقلطا
ار ية أك رال اكتوبة ،ع لفة اذل هستي ملية التواص اجتتمل ع ا لك ك فبل هبع ال،رد
يقضع أالب كاتو كىو اطأط الرأس ذبله ىله،و ال دع أك تتلزه اللو ع ال م يبتلكو ،فتمر السل ل
دكف أف ي عر.

 -1اأعلـ

طيوم ،التواصل االلكًتوين وأاثر

على تعزيز مرض التو د االجتماعي ،مقال من اال ًت ت ادلوقع االليكًتوين:

ً iraqi.dk/news/esknde/2017-12-30-16-01-2ب االطالع عليه ُب .2018/06/23 :
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ك لم الرام اس فوا د ى ه التقنية ك اللؿ العملع كاجاتصلدم كاجتتمل ع كالثقلك إج أ ل امح ذك
ديس ،فقد هس ك العديد اس اؼب كم الزكتية الن دد ديلف كااتمرار رابطة الزكاج بتسر
ا،لىيم كفبلرال تديدة دد ااتمرار العمال الزكاتية.

الدراال   ،اف اأت لر التمعل اجف ا ية ا ب زلة كايل العلط،ة دا

لقد بين أتل ا بع

اجارة فبل الىم ك زايدة أسب الطمؽ ك التما ،بس ب اػبيلأة الزكتية الن و ابكلج كابعلدا
ـبتل،ة ،د لأل اص ا ع اكلف اغبصوؿ لم ادلة اصورة كا لديث ىله،ية  ،كاد ه دأ اػبيلأة ع نبلؿ
ك دـ اجىتملـ كال،راغ العلط،ع ،فضع اجيبلف كايل الوازع الديا كاج ماع كايل الضوابئ،
ككتود اارا ا ك التمعل اجف ا ية كاتولة الولوج اذل ـبتل اؼبوااا كالتم،ع ل اظبل استعلرة
كأق الرالبة دلتل واا اد هسلىم ك اأت لر اػبيلأة اجليك كأية ،اج اأو هبب اجبلرة اذل اف
التكنلوتيل اغبديثة ا دث أو ل اس التعدي ك ط يعة اؼب كم اجتتمل ية اؼبوتودة اصم ،فأص ا
هداكؽبل كطر تل كانلا تتل أي

بكم ـبتل،ل ،بس ب ا تمؼ السمل كاػبصل



.

اف فبلراة اػبيلأة ا كال التواص اجتتمل ع ،أوع اس التن،ياب السرم ب لع لتة لط،ية
ا،قودة ،هرتا أا لهبل إذل ايل لغة اغبوار النل ا بني الزكتني كايل العلط،ة ك اغبيلة الزكتية ،ال
يدفا ال ع إذل ال حث نتل بطرؽ ا اليمة ككتود اث ى ه الوال ئ ات ى ه العملية دبل هوفره
اس هقريب للمسلفل كربكم ك الزاس.
 -4-5االحنراف :اف اجكبراؼ س اؼبعلي اجتتمل ية هعد اس اؼب لد اجتتمل ية الن يعل انتل
التما لاة ،ك ند اغبديث س اجكبراؼ ك اطلر التما اجف ا ع هاز ا لد اتعددة ذا ط يعة
لصة ،كاد ه لغ درتة اجكبراؼ د ارهكل اعبرا م اجليك كأية الن و ابكلج اتعددة كاتنو ة
ه م اجرىل اجليك ك كاج تيلؿ كالسراة كاأتحلؿ اؽبوية كاؼبم قة كالتحرش...اخل ،ى ه اج ة
الن سباب ااتقرار العمال اجارية ،فلعبرا م اجليك كأية ىع اجفعلؿ الن يكوف فيتل اغبلاب كاغبيز
التقا استتدؼ.

1

 -ىنلؾ دراال اتعددة ك دكؿ ـبتل،ة ادا ا صل ا س وث اجأ أ لم العمال اجارية كزايدة أس ة الطمؽ ك التما  ،ا اف ال حوث ج زال
ربتلج اذل هدايت كال حث اعبلد س العواا اؼبس ة للم لد اجارية ،دنموذج س ى ه الدراال اأظر  :اوااا التواص اجتتمل ع كدكرىل ك الت،كأل اجارم،
 ،مت اجطمع ليو يوـ 2018/08/03 :كاؼبواا:
https://annabaa.orgK
اؼبواا اجليك ك  :ب كة الن أ اؼبعلوالهية
 https://ae.linkedin.comدبو وع نواأو وث اوااا التواص اجتتمل ع لم ماة اؼبرأة ةار ل ،مت اجطمع ليو يوـ.2018/08/03 :
 -اػبيلأة الزكتية جزال

اس الطلبوىل  ،حبيث هكوف النقلبل

وؽبل انطلقة اس أيديولوتيل اعينة هغيب دكر الطرفني ك اؼب كلة كىع ظلىرة ات ،ية ك

التما لكس التطورا اغبلصلة ك التكنلوتيل ككال اجهصلؿ ا اس بك الظلىرة كات اأت لرىل ،كج هوتد دراال لمية ه ني ادل اات،حلؿ الظلىرة كاد
يكوف الس ب النق ك اعبلأب الت ريعع فمثم ك اعبزا ر ج هوتد اواأني ؿبددة هتعلا اا اػبيلأة اجليك كأية دوف ى ه اؼب،لىيم استجدة ربتلج اذل ااتحداث اواأني
لصة كانتل للتحكم ك الظلىرة ،اأظر :ااني لوأيسع ،القلأوف اعبزا رم ج يع ؼ عػبيلأة اجف ا ية ،اقلؿ اس اجأ أ
اجطمع ليو يوـ 2018/08/05 :اؼبواا اجليك ك www.alhayat.com :
 -1ذاي اوام ال داينة ،اعبرا م اجليك كأية اؼب،توـ – اجا ل  ،كراة لمية اقداة ك التقم لمع اواوـ
اجاليمية كالدكلية ،بكلية العلوـ اجا اهيجية ،مؿ ال ،ة  ،2014/09/ 4-2بعملف –اجردف.
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كاد يباب اجكبراؼ ا د افراد اجارة كيص ا ادثر طورة ندال يكوف اؼبستتدؼ اجط،لؿ ،كلها ،
فلف التما اجف ا ع اأتا اأواع تديدة اس اعبريبة ،اس مؿ لت فرص تديدة ؼبملرال اكن اس
كاج تمس كالتعلا اا

هص،ا اجأ أ كالقرصنة كاج تيلؿ كزبريب الكوا يوهر كاجذبلر عؼبمدرا
اعلوال ارية كا اؽ سلع كاؼبم قة كا ىل.
كاس اظلىر اجكبراؼ ك التما اأت لر ظلىرة اجأتحلر ،فل ا لؿ لم اجأتحلر لدل بع اجفراد ك
ظ ايل الوازع الديا كاؼبراا ة كاؼبتلبعة اثر ك النست اجارم أتيجة ال،رداأية )اؼب لر اليتل البقل(،
كهزداد الظلىرة طورة ندال سباب بروبة اجط،لؿ ،فقد ا دث ظلىرة اأتحلر اجط،لؿ بس ب العل
اليك كأية ؾ "اغبو اجزرؽ" ك " لع ة ار " جة د ة ك اعبزا ر اثم ،دلف ه عل ل القيلـ حبمم
ربسيسية د ة لصلحل اؼبتمدراني ك ـبتل اؼبستواي التعليمية ،الـ هبل رتلؿ ال رطة اس تتة
كاست لركا التوتيو اؼبدراع اس تتة ا رل ،ك اف الكث اس الاااا التلي،زيوأية كتت رال
ا ماية ىدفتل هو ية اجار دبملطر اجأ أ  ،كاأعكلال ل لم د افراد اجارة بص،ة لاة كاجط،لؿ
بص،ة لصة.
كاد أك ا ر ياب اؼبصلحة اؼبردزية ﵀لربة اعبرا م اؼبره طة بتكنولوتيل ا مـ كاجهصلؿ عؼبديرية العلاة

بتطور
اؼبتعلت
السلم
للجلأب
ااتداد
ىع
زرؽ"،
ا
"اغبو
ة
لع
أف
"
لهاس الوطا ععبزا ر:
ٌ
هكنولوتيل ا مـ كاجهصلؿ ،اا ا بلرة ،س و ،أف ب كة ا أ أ ه،تقر ؼبنظمة أك ىي ة لؼبية هرااب

ؿبتواي ل ا بثتل ،ارددا د وؿ أاس ؿبلربة اعبريبة ك ر براة د اعبرا م ا لك كأية ،لصة
اؼبتعلقة ععبتل اؼبصرفية كى ا بعد د وؿ الأوف اؼبللية  2018يز التن،ي ك اعبزا ر.
ر ياب اؼبصلحة اؼبردزية ﵀لربة اعبرا م اؼبره طة بتكنولوتيل ا مـ كاجهصلؿ عؼبديرية العلاة لهاس
كد
الوطا ،س هسجي للة 54 ،الصرا اتورطل ك ترا م إلك كأية هتعلت ك الغللب علقرصنة ،كالنصب
كاج تيلؿ كالسب كال تم ،فيمل راح ك أ،اب ال ،ة  95ط،م الصرا ،حية لتكنولوتيل ا مـ
كاجهصلؿ بينتم اس مت ااتدراتتم س طريت" ال،ياب بوؾ كى ا مؿ انة ".2017

 -6اليات تحعيل االمن االسري ُب اطار اجملتمعات االفًتاضية:
" اليوم حنن امام قيقة واضحة ،اصبحت جدران ادلنزل ال حتمي قاطنيجا من التجديدات ،ليس
الطبيعية وادلناخية منجا وادنا التكنلوجية وادلحارقة ان افراد االسرة ا حسجم هم من يقتنون هذ
الوسائط التكنلوجية للولوج اىل اجملتمعات االفًتاضية"
 -اقلؿ :ب كل إترااية هصطلد ا ط،لؿ ع لعل ا لك كأية !اصلحل ا اس ..ـبتصوف كصبعيل وب ركف ك أدكة "ال ركؽ  ":اقلؿ أ ر ك ال ركؽ اليواع يوـ
.2017/12/21
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اف ه مي اؼب كلة ىو اػبطوة اجكذل للعمج:
فمس اؼب،لرال الن ه د اجأت له ك التمعل اجف ا ية هقري تل للمت ل ديس كاات علدىل للمتقلربني ،فلؼبر
يتواص اا افراد اس انلطت ات ل دة كـبتل،ة كك أ،اب الوا ج هبد الوا للحديث اا افراد اارهو ،أك
لزايرة اريب أك فبلراة ـبتل اؽبوااي كالراي ل .
ك أ،اب السيلؽ الط يعة اجتتمل ية لل،رد ك اجأتمل اذل صبل ل تعلتو يلجأ اذل التمعل اجف ا ية
لتحقيت ى ا اجب لع ،لكس اؼب،لراة اف ى ا السعع لتحقيت اجتتمل ع افرز أو ل اس ال،رداأية ك الوااا
اجتتمل ع.
ندال ربقت التمعل اجف ا ية لل،رد لتل ه،وؽ ال ربققو التمعل ا﵀لية.
ند ايل التواص اغبسع ،ي،قد الت،ل اعىن اجدراؾ فبل اد يصيب ال،رد علتو د اجتتمل ع )
اجليك ك (.
ا تمؼ اأتمل ا اجفراد للجمل ل كهدا العنلصر اؼبكوأة ؽبل ينتا سبلزج الت،ل اجتتمل ع بني
الوااعع كاجف ا ع.
اف العضوية ك التما اجف ا ع ه،رز هنلاضل اتعددة فمقلب اؼبعلوال كالسر ة هسلب التمعل
اجف ا ية اغبرية الصحة الصح ة ....اخل.

اف اؼب كلة ليس ك الوال ئ التكنلوتية  امبل ك دي،ية ااتمدااتل كهوظي،تل ،فتحقيت اجاس اجارم

ك اطلر التمعل اجف ا ية كك اطلر د ى ه التحداي يستلزـ ركرة هكله د اعبتود التمعية
كاؽبي ل اؼبسركلة ك التما ،كك ع كادراؾ قيقع اس الزكتني الل اف يعداف الردل ز اغبقيقية ك ملد
اجارة بط يعة اجدكار كالوظل اؼبطلوبة ك اؼبر لة اغبللية ،ك ظ التغ ا اؼبتسلر ة الن ه تدىل
التمعل  ،دوف اجارة أواة د هطوير اك هغي  ،كىع الوايئ ال،ل بني ال،رد كالتما ،كوبتلج ى ا
اذل ركرة ه،عي دكرىل ،فرام اجأتقلدا كاؼبملكؼ إج أف لمل اجتتملع يرددكف أف ا ارة ديلف
دا م يضر جب كره ك الط يعة اجتتمل ية ،ك لم أم لؿ كدبل أف التما يطرأ ليو التغ دا مل ،فاف
لدة هنظيم النست اجارم كاواد ة الثورة التكنلوتية
النظلـ ا ارم ين غع أف يستحدث بع اجليل
اؼبتسلر ة كا تيلر االو يلة يتوافت كاتطل ل العصر ،اا اغبرس لم اغب،لظ لم اػبصوصية الن
هعكاب الثقلفة كاؽبوية العربية كاجاماية.
كااتنلدا إذل كتتة النظر الن هنطلت اس انظور إ لدة هنظيم ا ارة ،فاف أظلـ ا ارة كالزكاج يتغ اف
ب سلطة ليعكسل التغ ا ك ا تيلرا أالو اغبيلة ال مصع اؼبتل ة اليوـ ك التما كط قل ل لأل
فل ارة ليس فقئ أظلال اران كإمبل ىع أيضل ظبة دا مة للماة ا أسلأية كيتضا اس اترىبتل الطوي أ ل
 -اف الوال ئ التكنلوتية اثلتل دمث السكني ال م يعتا اداة هستمدـ اراض اتنو ة كهسلىم اثم ك هق
يبكس اف هكوف اداة ات  ،في قم هوظي،تل حبسب ط يعة ك صل كأوااي لالتل.
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اتستمر دنظلـ ك التكي كالتأالم كاج تملد لم طرؽ يصعب التن ر هبل فمس الست اف اض أف اغبوار
وؿ ا ارة لس يتوا كإمبل ايستمر دا مل ،كىنلؾ صبلة اس اغبلوؿ كاجا ا ل الن يبكس اف هعيد
التوازف اذل النظلـ اجارم كربقت لو أو ل اس اغبملية كالتحصني اس وث التما اجف ا ع:
انبية هرايو الو ع علدكر اجالاع لهارة علعودة اذل هعلليم القراف كالسنة الن وية ،كانبية اج تيلر
الزكاتع القل م لم اؼب لدا كاجااب السليمة.
ه،عي اغبوار اجارم ،كاجاتملع كاجأصل .
اجىتملـ علنظلـ اجارم ،اس مؿ هغي طرؽ الت،ك لتوادب التغ ا التكنلوتية اؼبتسلر ة اا
يتحوؿ اذل
اغبرص لم اغب،لظ لم اػبصوصية كاؽبوية اجاماية كالعم لم هط يت ا دأ اجلزاـ

ا دأ اجلتزاـ ،ليص ا طلبعل فبيزا للت،ل م اجارية.

فبلراة اجأ طة اؼب دة الراي ية كالثقلفية.
هنظيم ر م كأزىل اارية ىدفتل هنمية الركابئ اجارية.
هنظيم ااتمداـ التكنلوتيل كهوظي،تل ك أطلاتل لمات،لدة اس ؿبلانتل كربديد زاس انلاب لماتمداـ.
اتلبعة كارافقة اجبنل كضبليتتم اس اؼبملطر التكنلوتية.

خادتة:
اف ظتور ب كة اجأ أ ليس ك دىل اؼبسركلة س ظتور التمعل اجف ا ية ،كامبل
اك لع التمعل الوااعية ك لتل اجفراد الن دل ه ا ك الوااا دللرا ة ك التواص
كالت،ل كاواتتة الضغوط ب اأوا تل اجتتمل ية كالن،سية كاؼبلدية ك أق ك اجب لع
العلط،ع ،اذل تلأب ظبل ك صل اجفراد دلػبج كاجأطوا ية ك ب ال،ضوؿ ،اا
ع الركابئ اجتتمل ية كاج ت،ل التدرهبع جالدس اللقل ا العلاة ك اغبيلة اليواية،
كايل اج سلس ع ل،ة كاؼبودة كاغبلتة اذل اج سلس علتقدير ،كأق اغبوار كاجأصل
ل ،ر ،دلتل واا هردم اذل الت،ل اجف ا ع كال حث س صبل ل هلم ى ه اغبلتل
بعيدا س رالبة ك ئ الزالف كاؼبكلف ،فوفر هطور التكنلوتيل كالرامنة ى ا اؼبطلب.
لكس كعغبديث س ااس اجارة ع ت لرىل أواة التما فلف ازدكاتية الت،ل بني الوااعع
كاجف ا ع افرز صبلة اس التأث ا دد ى ا اجاس ،فغيل اغبوار اجارم ك دـ اجأصل
لت أو ل اس اغبواتز
له ر كأق ه،تم ا ل ر كا لاياب ا ضل اجارة ل عضتم ال ع
 -ىنلؾ فرؽ بني ا دأ اجلزاـ كاجلتزاـ ،يث اف ا دأ اجلزاـ يعتمد القتر كىو لرتع س ارادة ال،ل
العقل  ،اال اجلتزاـ فتو دا لع يعتمد لم اجرادة اغبرة اس ال،ل
ا دأ اجلتزاـ ال م يسل د ك ،ا ااس اجارة كااتقرارىل.

اجتتمل ع كك الغللب يستمد اس اوة القلأوف ،كيعتمد ا دأ

اجتتمل ع ،كعلتلرل التما بص،ة لاة كاجارة لصة حبلتة اذل ا لدة هغي طرؽ الت،ك كه ا
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كال،رداأية ايز ار لة ال بعد اغبداثة ك التما ،فللتعلا اا ى ا التتديد ج يقتصر لم
ا ضل اجارة فقئ ب وبتلج اذل هكله تتود ـبتل اؼبراسل اؼبوتودة ك التما اوا
ال بوية كالدينية كاعبمعيل الن هسعم للح،لظ لم ااتقرار اجارة كربقيت اانتل ك ظ
ـبتل التتديدا ك لصة اؼبملطر النلذبة اس التمعل اجف ا ية.
فلغب،لظ لم النظلـ اجارم وبتلج اذل ك ا أظم الزااية حبيث يتم هط يقتل اذل ه ا افراد
اجارة لعلدا ربوؿ افعلؽبم اذل التزاال هسلىم ك ااتقرار النظلـ اجارم فننتق اس ا،توـ
اجلزاـ اػبلرتع اذل اجلتزاـ الدا لع ،كعلتلرل أ ر ك ع يس بد بو اجفراد لتسي بركف
اجارة للح،لظ لم اانتل كااتقرارىل.
فتجلكز التطور التكنلوتع للتطور الثقلك لت فجوة وبتلج التعلا اعتل ا داد اجفراد لتق
التغ ا الن ا دثتتل التكنلوتيل كه ا ثقلفة ذبديدية ربم ك طيل ل ا،لىيم استجدة
كعلتلرل التما بص،ة لاة كافراد اجارة بص،ة لصة حبلتة الاة ل بية رامية هرىلتم
للتعلا اا التكنلوتيل اؼبتطورة كادتسل ااكلأية الولوج للمجتمعل اجف ا ية كدي،ية
اجات،لدة انتل ،دكف التملع س اللج اجتتمل ية التقليدية ا صيلة الن ه قم اؼبر ي
كاؼبوتو ا كؿ ،كعلتلرل فلف التعلا اا التكنلوتيل اؼبتطورة ي،رض يلر اأتتلج ايلاية ك
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حتدايت تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة
وأثرها على أمن األسرة ُب ظل العودلة
دة .رتيبة طاييب

تلاعة ال ليدة -2-اعبزا ر
ذة.ليلى بوشول
ملخص:

هواتو ؾبتمعل العلدل اليوـ صر العوؼبة ال م أ حم كااعل ج يبكس ذبلىلو كه،لدم ب ره حبيث هوص العوؼبة
ة ل زاس التحوج كالتغ ا السريعة لتعميم اجذبلىل كالقيم كالسلوديل كاؼبملرال لم اؼبستول الكو ك ب
انل ع اغبيلة ال رية .كلع اس أبرز الظواىر أك العنلصر اؼب لردة ك صيلاة العوؼبة ىع هكنولوتيل اجهصلج كثورة
اؼبعلوال أك ع رل هدفت اؼبعلوال بسر ة أدا كبقدر أ ظم لم ا اؽ اغبدكد القواية .كانو إف النظر إذل العوؼبة
بوص،تل ثورة هكنولوتية اهصللي ة اد يردم إذل إا،لؿ اؼب كم الن ه،رزىل ك صوصل فيمل يتعلت بقضية ا اس ا ارم
بس ب دثلفة ك طورة اج اؽ الثقلك ال م يتعرض لو أست القيم كأظلـ إأتلج الراوز ك التما العر ي ،ال هبع أف
اؼبراسل اجتتمل ية التقليدية كخبلصة انتل ا ارة دل هعد الدرة لم ضبلية ا اس الثقلك للمجتما كا ي،ل حبلتل
أفراده ،يث أفرز ثورة اجهصلج كاؼبعلوال ددا اس اؼبتغ ا ك الوااا العر ي إهبلبيل أك ال يل اأعكاب لم
أالليب اغبيلة كالت،ك كالقيم ،كاد أدل ذلأل إذل ربوج ميقة ه ك ثورة ثقلفية كإ ماية هرد ب رىل لم
ؾبلج ا غبيلة اؼبعلصرة ك ردة التما اؼبلدية كال،كرية كاػبلقية كالرك ية كاؼبث كالقيم كاؼبعلي كأمبلط اغبيلة كأاللي تل،
كاس الط يعع أف ي ؾ ى ا التحوؿ كالتغ وث ه لم ا ارة فبل يتدد أانتل ع ت لرىل كا دة اس اؼبراسل اجتتمل ية
الر يسية ك التما.
ل رة إزا ى ا التحدم ،ال م ه،ر و
كا ارة العربية ىع اتددة اليوـ ك أانتل كااتقرارىل دو ل هق
هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة ،بني ا﵀لفظة لم الثقلفة اؼبوركثة اؼبستقرة ان زاس بعيد لدل ا بنل كبني الثقلفة
الوافدة النلصبة س العوؼبة كاؼبعلوالهية .كج هق التحداي الن دد أاس ا ارة العربية ،دا دل اراسل التن ة
اؽبلاة ،ند ى ا اغبد فتنلؾ واا ه ك ربداي د ة أثر لم سبلاكتل بظتور ا تمج ك ال نل ا ارم أنبتل:
هزايد الت،كأل ا ارم ك ع الركابئ ا ارية كاطا أكاصرىل ،كهراتا ا ارة س أدا دكرىل اؼبنوط هبل ك ملية
التن ة اجتتمل ية السليمة .كاس اؼبنطلقل السلبقة ويت أنبية الت،ك كالتمطيئ ل نل ايلاة إ ماية فل لة لتحصني
ا ارة ك التمعل العربية كهعزيز أانتل اس ـبلطر الغزك الثقلك ال م سبلراو هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة ،كالن
هنطوم لم هراية اؼبلدة الثقلفية ا ماية كه جيا ا بداع الثقلك العر ي لتقد ال دي اؼبنلفاب للاااا الوافدة اس
القنوا ال،ضل ية ا تن ية كالعم لم هعزيز اؼبراا ة لم الاااا اؼبستوردة.
الكلمات ادلحتا ية :التحداي الراىنة ،هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة ،ا اس ا ارم ،العوؼبة.
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Summary:
Today's communities faces the age of globalization which have became a reality that
it's effects can not be ignored or be evaded. In which , Globalization is described as the
suitable time for transformation and changes to generalize trends , values , behaviors , and
practices in the various fields of life . The most important elements or phenomenon to word
globalization is the technology of communication and IT revolution, which is the huge and
fast flow of information that crossed the national limits. To describe globalization as a
technological revolution may leads to ignorance of the problems that it causes specially that is
related the case of family security, because of the density and severity of the cultural
penetration that faces and affects the forming of values and the production of symbols in the
Arabic communit. Which make the traditional social corporations; specially the family;
unable to protect the cultural security of the community, and also unable to provide the needs
for it's members. As a result of the IT and communication revolution there have been some
positive and at the same time some negative changes on the level of Arabic reality, which
affected the styles of life, thouth and values. Which led to a serious changes that formed a
cultural and media revolution, which left it's traces on the modern life and on the material,
intellectual, ethical, and spiritual movements of the society. And also on the idols, values,
standards, and styles of life. It is natural that this changes and transformation to leave it's
effects on the family which threatens it's security. Because it is considered one of the essential
corporations in the communit.
Today, the Arabic family is threatened in it's security and stability. Because of it's
unawareness of what to do to face this challenges of modern communication and media
technology. Which is between the sustaining the inner inherited culture a long time ago within
the children and between the new upcoming culture from globalization and informatics. And
this challenges which threatens the security of the Arabic family ; as one of the important
foundation of upbringing ; will not stop at that, there are factors that makes a bigger
challenges that affects it's unity by leading to some disruptions on the level of family
foundation . For example: the increase in family disintegration, the weakening of family
relations and links, and the decrease in the quality of performing its duties and roles in the
process of proper upbringing. From what we have dealed before, here come the importance of
thinking and planning to found an effective media policy to protect and immune the family in
the Arabic communities . And to enhance and enforce it's security to face the dangers of the
cultural invasion which is under the modern communication and media technology. This
policy aims to develop the media cultural material and to encourage the cultural Arabic
creativity in order to face this upcoming programs from foreign channels. And to work on
continuous monitoring on the imported programs.
Key words: Current Challenges, The modern Communication and Media Technology,
Family Security, Globalization.

:مقدمة
ل ال ادمع بني التكنولوتيل،إف اس أىم ال يبيز هكنولوتيل اجهصلؿ اؼبعلصرة اقلرأة بغ ىل ىو ذلأل الت
 كاس فاف التكنولوتيل ليس ؾبرد أدكا البلة،كااتمداال ل كربديديتل ةالو يدفا إذل التطور اؼبستمر
 كيضي أ د ال ل ثني بي ل فريدا يبيز هكنولوتيل اجهصلؿ س.لماتمداـ بقدر ال ىع مليل البلة للتطوير كالتنمية
 ك ني أف هكنولوتيل اجهصلؿ اؼبعلصرة،ا ىل ىو أف ا دكا التكنولوتية السلبقة ىع ذا بعد تغراك ؿبدكد
 كاس ى ا اؼبنطلت إف القيمة اغبقيقية لعلم اجتتملع اؼبعلصر ك.مشل العلدل دلو ك كا زاا دل يتعد قديس اس الزالف
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ه،س ه بكللية العماة بني التكنولوتيل كالتما ىع ك لت التوازف بني أثر د اس اؼبتغ يس ك ا ر ،إج أف ى ه
القيمة هظ ؿبدكدة ك ادر ل الت،س ية إذا ال ط ق لم ؾبتمعل اغليرة ثقلفيل ك ضلراي للمجتمعل الغربية فلتكس
ىنل التمعل العربية كا اماية .كيث ى ا اؼبنظور ؾبمو ة اس التسللج هتمث ك إأو اا التسليم دبقولة الت،ل
كالتأث اؼبت لدؿ بني التكنولوتيل كالتما إج أف اؼبقولة هظ الاضة إذل د د ال دل أعرؼ لم ا ا دي ه دأ
السلة التأث ؟ كاس وب،ز لم التغي التما أـ التكنولوتيل؟ (تكنولوجيا االتصال وادلعلومات ،منال هالل ادلزاهرة،

ص .)76.أواتو اليوـ صر العوؼبة ال م أص ا كااعل ج يبكس ذبلىلو كج يبكس ه،لدم ب ره ،كهوص

العوؼبة ة ل

زاس التحوج كالتغ ا السريعة لتعميم اجذبلىل كالقيم كالسلوديل كاؼبملرال لم اؼبستول الكو ك ب
انل ع اغبيلة ال رية .كالعوؼبة ىع ار لة اترىبية اس هطور العلدل توىرىل كتود ؾبمو ة اس الظواىر كاؼبستجدا ذا

الطلبا ا ماع كاؼبعلواليت كاجاتصلدم كالسيلاع كالثقلك العلبرة غبدكد العلدل )العودلة األبعاد واال عكاسات

السياسية ،توفيق سُت ،ص.ص.)226 ،185.

التحلي السوايو-اترىبع ك قيقة ا ار أف فكرة العوؼبة ليس تديدة فلم هظتر فجأة أك ط،رة
كيك
أظبل ـبتل،ة ف،ع ف ة اس
كا دة ،كإمبل ؽبل اتريو طوي أ طم ؽب ه الظلىرة اكوان ل الزانية كال،علية كاس أ
ال ،ا دلف اظبتل النظلـ ا كرك ي كك ف ا أ رل أص ح اغبر ال لردة ك ال ،ة ا ة أص ا اظبتل العوؼبة.
لكس د ى ه ا ظبل هستتدؼ فكرة كا دة ىع ىيمنة الغر لم ال رؽ ،فللعوؼبة ك قيقة ا ار ىع ىيمنة
كليس هنلفسل كأ ل ج هسما علتنلفاب ب هطر و كلكس ك النتلية ىع اؽبيمنة ،ف اؼبطلو اس اؼبتنلفسني أج
يبتلكوف اس نلصر القوة ال هبعلتم يتنلفسوف .كلع اس أبرز الظواىر أك العنلصر اؼب لردة ك صيلاة العوؼبة ىع
هكنولوتيل اجهصلج كثورة اؼبعلوال أك ع رل هدفت اؼبعلوال بسر ة أدا كبقدر أ ظم لم ا اؽ اغبدكد
القواية ،كاأت لر ب كة اجأ أ كال أد لتو اس هغ ا أالاية كاأتقلؿ ا فكلر بني الثقلفل ب ك اطرد ،كاجىتملـ
حبردة التقنية )العودلة تصارع وال تقبل ادلنافسة ،عاصم دسوقي ،ص.ص.)10 ،9.

إف النظر إذل العوؼبة بوص،تل ثورة هكنولوتية اهصللية اد يردم إذل إا،لؿ اؼب كم الن ه،رزىل ك صوصل فيمل
يتعلت دبو وع ا اس ا ارم بس ب دثلفة ك طورة اج اؽ الثقلك ال م يتعرض لو أست القيم كأظلـ إأتلج الراوز ك
التما العر ي ،ال هبع أف اؼبراسل اجتتمل ية التقليدية كخبلصة انتل ا ارة دل هعد الدرة -كفت صيغ أدا تل اغبللية-
لم ضبلية ا اس الثقلك للمجتما كا ي،ل حبلتل أفراده اس القيم كالراوز كاؼبعلي كاؼبرتعيل الن أص ح هصلغ
لرج دكد اعبغرافيل كاجتتملع كالثقلفة الوطنية )اَلاثر الثقافية للعودلة ،أبو الوة ارًن ،ص.ص.)171،200.

لم ا ت لر أف ا ارة سبث اؼبراسة اجتتمل ية ا كذل الن هنتا الوتداف الثقلك الوطا بوااطة ب كة القيم الن
هرامتل ك كتداف ا فراد ان أ أ م ا كذل .إج أف ى ه اؼبراسة ا ارية اد فقد دكرىل اغبلام ك التن ة
اجتتمل ية كالثقلفية بس ب أ و اصلدر تديدة أتلج كأ ر القيم أييت ك اقداتتل ا مـ اؼبر ع كهصل د أدكاره ك

ظ ثوريت اجهصلؿ كاؼبعلوال اؼبصل ة للعوؼبة )العودلة واذلوية الثقافية ،عبد اإلله بلقزيز).

لقد أدل ه،كأل كف النظلـ الثقلك الوطا التقليدم ك الدكؿ العربية إذل إفسلح الطريت ليل العوؼبة الثقلفية
الن هسعم إذل هو يد العلدل ك انظواة ايمية كفكرية كا دة هستجيب دكف اقلكاة ؼبتطل ل كاصلحل السوؽ العلؼبية.
ى ا كهعتمد ثقلفة العوؼبة بصورة أالاية لم كال ا مـ السمعية ال صرية الن أص ح هغطع الكرة ا ر ية ا
ا املر الصنل ية كا ا صبيا القلرا كالدكؿ كالعواصم كالري كاغبضر لتملرس اؽبيمنة الثقلفية ك أ دث صورىل.
إف اج اؽ الثقلك ال م سبلراو هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة يستتدؼ السيطرة لم ا دراؾ اس مؿ
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الصورة السمعية بصرية اعيل للتأث ك الوتداف كال،كر كالسلوؾ ،كذلأل علعم لم هنميئ ال كؽ كاول ة السلوؾ ك
أمبلط ااتتمدية أواع ؿبددة اس اؼبعلوال كالسلا كال فيو يث هص ا اس مؿ التكرار السق كاؼبث ا لم
لطمو ل ا أسلف كربوؿ دكف ال حث س ال دي أك الرا ة ك التغي (Mass-Communication, H.
) .Schillerك ليو هبد أ،سو اؼب لىد العر ي كتتل لوتو أالـ ربدم ال ث ا تنم اؼب لبر الوافد كذلأل دبواتتة
ربدم اج اؽ الثقلك ف اس أىداؼ العوؼبة ا ماية طماب اؽبوية كال اث الثقلك ال م هرادم لم ار العصور،
كى ا بدكره يتدد اؽبوية الوطنية للمواطس العر ي علت ويو كاؽبيمنة ف دث اس اؼبكوان الثقلفية يتعزز كيتطور ب هد
فيو نلصر تديدة ،فلس هستطيا ثقلفة اعلصرة أف هرف التقنية اغبديثة كثورة اؼبعلوال كأاملر اجهصلؿ كا ذلأل اس
كال اجهصلؿ اغبديثة) .ورقة حبث مقدمة إىل اجتماع اليو سكو ُب اسطنبول ،امد يوسف ْحادي ،ص.)4.
كبنل لم ال هقدـ هت لور ا بكللية اؼبطرك ة ك ى ه الوراة ال حثية ك ؾبمو ة ا ا لة ا﵀ورية ا هية:
ال ىع العماة اعبدلية اؼبوتودة بني هكنولوتيل اجهصلؿ كالتما؟
ال ىو كااا ال ث ال،ضل ع العر ي ك ظ التحداي الن ه،ر تل العوؼبة ا ماية؟
ال ىع ط يعة التحداي الن هث ىل هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة كالن دد أاس ا ارة العربية؟
ى هراتا دكر ا ارة ك التن ة اجتتمل ية لصلحل هكنولوتيل ا مـ اغبديثة؟
دي يبكس هعزيز أاس ا ارة العربية كضبليتتل اس التصدع كالت،كأل ك ظ التحداي الراىنة؟
إف ى ه الوراة ال حثية ىع ؿبلكلة تلدة انل للمسلنبة ك هنلكؿ علتحلي كالنقلش اضية علغة ا نبية سباب أاس
ا ارة –أواة التنظيم اجتتمل ع -ك التمعل العربية كاؼبسلمة ،كالن أسعم اس مؽبل إذل ربقيت ؾبمو ة ا ىداؼ
التللية:
إظتلر قيقة العوؼبة كأىدافتل الكلانة؛
التعرؼ لم الوااا ال،علع اس ا ارة ك التمعل العربية ك ظ التحداي الن ه،ر تل العوؼبة؛
إبراز ا ر الن أ دثتتل التغ ا العلؼبية اؼبعلصرة لم بنل ا ارة العربية ككظل ،تل؛
ربديد ط يعة التحداي الن هث ىل هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة كـبلطرىل لم أاس ا ارة العربية؛
اػبركج بتوصيل ملية هتضمس اا اح أالليب كال ية لتعزيز أاس ا ارة العربية ك ظ التحداي الراىنة.
-/1إشكالية العالقة بُت تكنولوجيا االتصال واجملتمع:
هعدد كهنو اجذبلىل العلمية الن هنظر كه،سر كهتن أ عج تملج اؼبمتل،ة للعماة الكلية بني هكنولوتيل
اجهصلؿ كالتما كالن انأيت لم ذدرىل ك ى ا العنصر .ذلأل أف بع ى ه اجذبلىل يق لم طرؼ أقي اس
ا ر دمل ىو اغبلؿ بني اغبتمية التكنولوتية كالت كي اجتتمل ع ،كبني اس يرل التكنولوتيل دأداة أالاية للتغ
اجتتمل ع كاس يراىل دوايلة للض ئ اجتتمل ع ،كاا ذلأل فتنلؾ اذبلىل أدثر ام اة ك التع س إبكللية
العماة اث اؼب نظور السوايولوتع اؼبعلصر .كبغ النظر س أو ية اجذبله فاف وث التكنولوتيل ىبضا ؼبستويني اس
التحلي الكمع كالكي،ع ،كيعا التحلي الكمع دمل يرل ال،يلسوؼ "ىيلـ" ) (Heimعلتغي ا السطحية
جاتمداـ التكنولوتيل كالن يتواا أف ه ؾ أثرا لم التما ،اث أثر اجأ أ ك تع اجهصلؿ أارع كأر كأات
كا ىل اس النتل ا اؼب ه ة لم ااتمداـ ا دكا التكنولوتية ك التما كالن يبكس أف هعيد ه كي التما ،كيطلت
"ىيلـ" ) (Heimلم ى ه النو ية اس التغ ا اام ) .(Ontic Changeأال فيمل ىب التحلي الكي،ع
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فيأ

ك اج ت لر التغ ا اعبوىرية أم التحوؿ اس مبئ الثقلفة كاجهصلؿ ال ،تع إذل الثقلفة ،كاجهصلؿ اؼبط وع اد أثر

ك أمبلط الت،ك السل د ك التما (تكنولوجيا االتصال وادلعلومات ،ادلرجع حسه ،ص.ص.)81 ،80.

هعد النظرية الن تل هبل "الربلؿ الدلوىلف" ) (M. McLuhanاس النظراي اغبديثة الن هنلكل دكر
كال اجهصلؿ كط يعة وث ىل لم ـبتل التمعل  ،ذلأل أف اج ا ل التكنولوتية هرثر وث ا أالايل لم
التمعل كإف هطور كال ك مليل اجهصلؿ اره ئ حبيلة النلس كةمبلط اغبضلرة ا أسلأية لم ا تمؼ ا ام

كه ليس ا تيلؿ ) ظرايت االتصال ،منال مزاهرة ،ص .)361.يرل "الدلوىلف" أف ط يعة كال ا مـ الن يتص

هبل ا أسلف ه كلتل التمعل أدثر فبل ي كلتل اضموف اجهصلؿ ل لأل ي ،ض ك أظريتو أف هكنولوتيل اجهصلؿ
هك رية ا أسلف ال م يص ا اتبعل ؽبل ،كحبس و ىنلؾ أالوبني للنظر إذل كال ا مـ اس يث أ ل كال لن ر
اؼبعلوال كال فيو كالتعليم أك أ ل تز اس السلة التطور التكنولوتع ،كإذا أظران إليتل لم أ ل كايلة لن ر اؼبعلوال
كال فيو كالتعليم فنحس تم أدثر دبضمو ل كطريقة ااتمدااتل ،كإذا أظران إليتل دجز اس العملية التكنولوتية الن بدأ
هغ كتو التما دلو بأ ل ك ذلأل بأف التطورا ال،نية ا رل فنحس ين تم بتأث ىل بصرؼ النظر س
اضمو ل .(The Culture of Technology, A. Pacey) .يعتا العلدل اجتتمل ع "لوياب فب،ورد"
) (Louis Mumfordك اقداة لمل اجتتملع اؼبعلصريس ال يس هصدكا لدرااة العماة بني هكنولوتيل اؼبعلوال
كالتما ،كدل يكس اس اؼبرانني عغبتمية بني التكنولوتيل كالتما كدلف يرل أف التكنولوتيل كاغبضلرة ليستل إج أتلتل
لم تيلرا الن يقوـ هبل ا أسلف فعلدل التكنولوتيل لياب انعزج كاكت،يل ب اهو .كاأتتم إذل أف التكنولوتيل ج ه،رض
التغ اجتتمل ع كلكنتل ي الظركؼ كاج تملج الن هرتا إاكلأية دكثو ،إج أف التغ اجتتمل ع أ،سو ارىوف
ةالو ااتمداـ ا أسلف للتكنولوتيل.
بينمل يرل أ د ال ل ثني كىو "دلاتلز" ) (Castellsأف التكنولوتيل ج ه ك التما دمل أف التما ج ي،رض
ا لتحوج التكنولوتية بس ب هعدد العواا اؼبرثرة ك دليتمل ،كد لأل لوتود ب كة اس الت،ل م بينتمل فللثورة
التكنولوتية الن بدأ ك الس عينيل ك أاريكل ىع اتمردزة وؿ هكنولوتيل اجهصلؿ كاؼبعلوال الن دلأ أتيجة
ؼبنلخ اغبرية كالديبقراطية السل د ك الوجاي اؼبتحدة ا اريكية ،كدبجرد أف بدأ التما ك ه ا انتجل الثورة
التكنولوتية سب دكرة التكلثر كالتواا كاجبتكلر كالتغي التكنولوتع .ى ا ك لم الرام اس ايلدة أظرية اغبتمية
التكنولوتية كه،واتل لم ال داىل اس ه،س ا

لمية ،إج أف ىنلؾ ادا

أ رل ج هق أنبية س اغبتمية

التكنولوتية اث اذبله "ال نل أك الت كي اجتتمل ع" كأالس ى ا اجذبله أف التما ىو ال م ي،رض التطور
التكنولوتع ،فلل نل اجتتمل ع كمبئ العمال السيلاية كاجاتصلدية السل دة ك التما ىو ا﵀دد لنوع كاستول
التكنولوتيل اؼبتل ة) .تكنولوجيا االتصال وادلعلومات ،ادلرجع حسه ،ص.)80.
بينمل يرل اذبله ؾبتما ال بعد الصنل ة أف التحوؿ اس الصنل ل الثقيلة إذل صنل ة اؼبعلوال يبث ربوج ك هنظيم
التما ،فقد دل "دأيلؿ ب " ) (Daniel Bellلم أف إأتلج كه غي كهوزيا كااتتمؾ اؼبعلوال لم استول
صبلى م أدل إ ذل أ و أظلـ اتتمل ع ااتصلدم ـبتل س ذلأل ال م الد هكنولوتيل الصنل ل الثقيلة ،كال م
أدل بدكره إذل ظتور ؾبتما اؼبعلوال  .كاد الىم ال ل ث "هوفلر" ) (E.Tofflerك هعزيز ى ا التوتو اس مؿ
دتلعهو وؿ "اؼبوتة الثللثة اس التطور اغبضلرم لل رية" ،كيعا هبل ربديدا ؾبتما اؼبعلوال ال م ا قو التما
الصنل ع كاس ا لو التما الزرا ع .كيعد اؼب،كر ا ا ل "دلاتلز" ) (Castellsاس أدثر ا،كرم القرف الع ريس
ربليم لتما اؼبعلوال كصل ب ا،توـ "الكوف اؼبت لبأل" ) (Networked Globكىو يرل أف الرأظبللية
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اؼبعلوالهية هعم كفت أااب لؼبية هتمطم ادرة الدكلة لم التعلا اعتل ،ك لم الرام اس رفضو للحتمية التكنولوتية
إج أف أفكلره وثر علنموذج التكنولوتع.
هعد أظرية الغرس الثقلك إ دل النظراي الن اره ط بتكنولوتيل اجهصلؿ كاؼبعلوال كالن تل لدرااة
وث ا كال ا مـ ال ادمية الطويلة اؼبدل لم اعبمتور ،ذلأل أف الغرس ي إذل هقلر إدراؾ تتور التلي،زيوف
للوااا اجتتمل ع كالت كي الطوي اؼبدل لتلأل ا درادل كاؼبعتقدا س العلدل أتيجة للتعرض لوال ا مـ
) .)Communication Theories, Perspectives, K. Miller, P.282كاد تل ى ه
النظرية لم أالس اج اؼ بقوة كال ا مـ كأثرىل اجتتمل ع لم اؼبتلقني اأطمال اس فر ية ال ادم لقيلس
ا ر الطويلة اؼبدل الن ه دتل كال ا مـ لصة التل،زيوف لم اؼبتلقني ند هعر تم ؼبضموف اعني كؼبدة هعرض
طويلة .كهعتا أظرية الغرس الثقلك ااتدادا لدكر كال ا مـ ك ملية التن ة اجتتمل ية لم ال،رد يث أف دم
انتمل ملية هعلم كهعليم هقوـ لم الت،ل اجتتمل ع بني ال،رد كالوال التعليمية كالتثقي،ية اؼبمتل،ة ،ك دؼ إذل
إدسل ال،رد اذبلىل كالوديل هتنلاب اا دكره اجتتمل ع كهست لو ملية الت،ل كاجأدالج ك يلهو
اجتتمل ية ،كيرل صل ب ى ه النظرية "تربنر" ) (Gerbnerأف التل،زيوف أص ا اؼبصدر الر يسع للمعلوال ك
ؾبتمعلهنل اؼبعلصرة ا كم هصور اؼب لىديس للوااا اجتتمل ع كاس ثقلفتتم دك  .فلل يس ي لىدكف التل،زيوف أربا
ال ل أك أدثر ك اليوـ يسميتم "دثي،ع اؼب لىدة" اقلب " ،ي،ع اؼب لىدة" .دمل يرل أف دثي،ع اؼب لىدة
يتعر وف لعن أدثر كاس فتم يتأثركف ة راض ارض ك ل ة العلدل أم فكرة أف العلم أاوأ فبل ىو ليو ك الوااا
)تكنولوجيا االتصال وادلعلومات ،ادلرجع حسه ،ص.ص.)87-85.

-/2حتديد ادلحاهيم:
انقتصر ك ى ا العنصر لم ربديد أىم اؼب،لىيم ا الاية الن يرهكز ليتل حبثنل كى ا كفقل لل ك ا يت:

أوال-محجوم العودلة:

إف صيلاة ا،توـ كا ا كؿبدد للعوؼبة يعد اسألة صع ة للغلية أظرا لتعدد ا،توال ل كا تمفتل ع تمؼ ال ل ثني

–إيديولوتيل -كاذبلىل م )قضااي سوسيولوجية معاصرة ،السيد غنيم رشاد ،هال رلاهد ،ص .)112.كانو العوؼبة
ىع هرصبة للكلمة اجقبليزية ) (Globalizationكالكلمة ال،رأسية ) (Mondialisationكيستعلض نتل أ يلان
بكلمة "الكود ة" ع ت لر أف العملية لصة علكودب ا ر ع لم أالس أأو الكودب ا ى علسكلف كا﵀يئ ال م
هسرم ليو ملية العوؼبة .كاؼبعىن اللغوم للكلمة ىو تع ال ع لؼبيل أك الق،ز عؼبعلوال أك اؼبعلرؼ أك السيلال
أك الثقلفة اس أطلؽ ؿبدكد إذل أطلؽ لؼبع ،دبعىن هقييم ال ع كهوايا دا رهو لي م العلدل دلو.
هعا العوؼبة مليل التغي الن أثر لم انلطت ـبتل،ة اس العلدل ك اطل ل ـبتل،ة اث القطلع التكنولوتع
كاجاتصلدم كالسيلاع كالثقلك كا مـ كال ي ة (Global Transformations, David H.
) .Anthony. M. P.P.15, 16كىع هراع إذل ه كي ؾبتما لؼبع تديد يتجلكز التمعل ا﵀لية كيقوـ
لم أااب تديدة للتوية ج سب بصلة لهااب القديبة القل مة لم العرؼ أك اللغة أك الديس أك الوطس ،كإمبل لم
أالس رابطة اجأتمل لل كل اجلك كأية أك اواطس اجأ أ  ،ك لم أالس اؼبصلحة اجاتصلدية يث هن أ اوؽ
لؼبية كا دة هعم لم هقد أ،اب اؼبنتجل ك انلطت العلدل اؼبمتل،ة كةاعلر اعقولة ،فينتا س ذلأل هو يد مبئ
اجاتتمؾ كظتور لدا ااتتمدية لؼبية )اَلاثر السياسية للعودلة ،سن احلاج علي ،ص .)31.كيدؿ اصطلا
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العوؼبة لم أظلـ تديد للعلدل ك لم ردة داا العلدل كإلغل ال،واص كاغبدكد اعبغرافية كالزانية كاؼبو و ية بني الدكؿ
كالت معل  ،كأص ح د التمعل هعي تل أك هعل انتل بدرتل ات،لكهة

الن هعي

والوطن العريب ،صالح سامل زر وقة ،ص.)2.

للة اس العزلة )العودلة

يعرؼ اؼب،كر "دمحم لبد اعبلبرم" العوؼبة " ة ل أظلـ يق،ز لم الدكلة كا اة كالوطس كك اقلب ذلأل يعم لم
الت ،تي كالت تي  .إف إ علؼ الطة الدكلة كالتم،ي اس ضورىل ل،ل دة العوؼبة يردايف تمل إذل ااتيقلظ أطر
لمأتمل البقة لم الدكلة ،أ ا الق يلة كالطل ،ة كاعبتة كالتعصب اؼب ىم كالنتيجة ه،تي التما كه تي مشلو"
)قضااي ُب الحكر ادلعاصر العودلة ،دمحم عابد اجلابري ،ص .)149.دمل يعرؼ اس تتتو "ذكالف يدا " العوؼبة
"ة ل ايلدة ثقلفة كا دة لم صبيا ثقلفل ال عو ا رل فبل اد يردم إذل ذكعف ىوية ى ه ال عو " )شبابنا أين

حنن من العودلة  ،2000ذوقان عبيدات ،ص .)13.كلع اس أبرز الظواىر أك العنلصر اؼب لردة ك صيلاة العوؼبة ىع

ردة اجهصلج كثورة اؼبعلوال أك ع رل هدفت اؼبعلوال بسر ة أدا كبقدرة أ ظم لم ا اؽ اغبدكد القواية،
كاأت لر اجأ أ كال أد لو اس هغ ا أالاية لم بنية العم كا أتلج كالتسويت ،كاأتقلؿ ا فكلر بني الثقلفل
ب ك اطرد كاجىتملـ حبردة التقنية كهدفت اؼبعلوال

كالتقنيل

القومية ،صربي افد ،ص.ص.)10-9.

اغبديثة كالتحكم فيتل كك هوزيعتل )العودلة والثقافة

اث يا-محجوم تكنولوجيا االتصال واإلعالم:
ا اجأطمؽ ا لبرة ك هعري هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ انقوـ ك عدا ا ار بتحديد د اصطلا اس
اؼبصطلحل الن وبتويتل د لم دة كى ا لم النحو ا يت:

أ-/التكنولوجيا :هعرؼ التكنولوتيل اصطم ل لم أ ل ىع ؾبمو ة اس النظم كالقوا د التط يقية كأالليب العم الن
هستعم لتط يت اؼبعطيل اؼبستمداة ك ال حوث كالدراال اؼب تكرة ك ؾبلؿ ا أتلج كاػبدال  ،دو ل ك ذلأل ىع
ال تط يت اؼبنظم للمعرفة كاػباا اؼبكتس ة الن سبث ؾبمو ة الرال كا الليب ال،نية الن ييستمداتل ا أسلف ك ـبتل
أوا ع يلهو العلمية كعلتلرل فتع اردب اوااو اؼبعدا كاؼبعرفة ا أسلأية )الصحافة االلكًتو ية ُب الوطن العريب ،عبد

األمَت الحيصل ،ص.ص .)15 ،14،أال اؼب،توـ اغبديث للتكنولوتيل في م ا بداع كاػبلت ع

لفة إذل اجات لس

كاجاتيعل فللتكنولوتيل لرة س صبيا اج ا ل كا بدا ل المزاة لعملية التطور اجاتصلدم كاجتتمل ع ،كالن
هتم اس مؿ ارا
ص.)35.

النمو اؼبمتل،ة )مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العريب ،عدى قصور،

ب-/محجوم االتصال :ىو العملية أك الطريقة الن يتم س طريقتل اأتقلؿ اؼبعرفة اس بم

إذل ب ر

هص ا

ا ل ة بينتمل كهردم إذل الت،لىم بني ى يس ال مصني أك أدثر ،كب لأل يص ا ؽب ه العملية نلصر كاكوان كاذبله
هس فيو كاذبله هسعم إذل ربقيقو كؾبلؿ هعم فيو كيرثر فيتل.

ج-/محجوم اإلعالم :ىو هلأل العملية الن ي هب نتل أ ر ا

لر كاؼبعلوال

الدايقة الن هرهكز لم الصدؽ

كالصرا ة كـبلط ة قوؿ اعبملى ك واط،تم السلاية كاجرهقل دبستول الرأم العلـ ،كيقوـ ا مـ لم التنوير كالتثقي

استمدال أالو ال رح كالت،س كاعبدؿ اؼبنطقع )ادلعجم اإلعالمي ،دمحم هال الحار ،ص.)87.

كبنل لم ال هقدـ أنيت إذل ربديد ا،توـ هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة لم أ ل لرة س ؾبمو ة اس
التقنيل كا دكا أك الوال أك النظم اؼبمتل،ة الن يتم هوظي،تل ؼبعلعبة اؼبضموف أك ا﵀تول ا ماع-اجهصلرل ال م
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يراد هوصيلو اس مؿ ملية اجهصلؿ اعبملى م أك ال مصع أك اعبمعع أك التنظيمع أك الواطع ،كالن يتم اس
مؽبل صبا اؼبعلوال كال يلان اؼبسمو ة أك اؼبكتوبة أك اؼبصورة اؼبراواة أك الرامية ،زبزيس ى ه ال يلان كاؼبعلوال
اا تل تل ك الوا اؼبنلاب ،هتم ملية أ ر ى ه اؼبواد اجهصللية أك الرال أك اؼبضلاني اؼبسمو ة أك اؼبسمو ة
ار ية أك اط و ة أك رامية ،كأقلتل اس اكلف ر كه لدؽبل كاد هكوف هلأل التقنيل يدكية أك بلية أك الك كأية أك
دترع ية سب ار لة التطور التلرىبع لوال

اجهصلؿ كاللج

الن ي ملتل ى ا التطور (تكنولوجيا االتصال

وادلعلومات ،ادلرجع حسه ،ص .)45.دمل هعرؼ لم أ ل ؾبمو ة اس ا ج أك ا تتزة اػبلصة أك الوال الن
هسل د لم إأتلج اؼبعلوال كهوزيعتل كاا تل تل ك ر تل.
كمت هعري،تل أيضل ة ل "ؾبم اؼبعلرؼ كاػباا اؼب ادمة كاؼبتل ة كا دكا كالوال اؼبلدية كالتنظيمية كا دارية
اؼبستمداة كأ رىل كه لدؽبل أم هوصيلتل إذل ا فراد كاعبمل ل " .كي اصطلا هكنولوتيل اجهصلؿ إذل التجتيزا
كالوال الن ادت ،تتل أك ا تتل ال رية عبما كإأتلج كبث كأق كااتق لؿ ك رض اؼبعلوال اجهصللية بني

التمعل كا فراد )تكنولوجيا االتصال ،دمحم زلحوظ ،ص.)16.

اثلثا-محجوم األمن األسري:

ا التعرض ا لبرة ؼب،توـ ا اس ا ارم أتوا
كا ارة -كى ا كفقل لل ك التلرل:

عدا ذم بد ند ربديد ا،توـ د اس اؼبصطلحني -ا اس

أ-/محجوم األمن:

يعد ا اس لتة إأسلأية ك ركرة ب رية كاريزة فطرية ج هتحقت السعلدة بدكأو كج يدكـ اجاتقرار اا فقده ف
اصلحل ال،رد كالتما ارىوأة بتوف ه ،إذ بو يطم س النلس لم دينتم كأأ،ستم كأاواؽبم كأ را تم كيتجو ه،ك ىم إذل ال
يرفا بأف ؾبتمعتم كينت ةاتتم .كانو ا اس لغة اصدر أاس أياس أم اطمأف كزاؿ وفو كاكس ال و ،كأاس ال لد
اطم س بو أىلو فتو باس كأاني )دور األسرة ُب أمن اجملتمع ،مقال منشور على اال ًت ت ،ص .)5.كيعرؼ ا اس لغة
لم أأو ىو اجاتقرار كالطمأأينة ك ده اػبوؼ أك ىو دـ هواا اؼبكركه ك الزاس ا يت )األمن األسري ،مقال منشور

على اال ًت ت) .إف هعري ا اس اصطم ل ج ىبرج دث ا س اعنله اللغوم يث هعدد الع لرا اللغوية لو اس
يث ادلولو لثرا و اللغوم ،ف تا ا،تواو إذل دـ اػبيلأة ،التصديت ،اغب،ا كالطمأأينة ،الديس ،الثقة ،القوة ،السلم،
طلب ا غبملية .كاس هعري،ل ا اس "اطم نلف ال،رد كا ارة كالتما لم أف وبيوا يلة طي ة ك الدأيل كج ىبلفوف لم
أأ،ستم كأاواؽبم كأ را تم كدينتم ك قوؽبم كأسلتم كأارىم اس أف يعتدل ليتل" )دور األسرة ُب أمن اجملتمع،

ادلرجع حسه ،ص.)5.

ىنلؾ اس ال ل ثني اس يرل أ ف ا اس لو تلأ لف ر يسيلف فتو يعا أكج :السماة اس التتديدا اؼبزانة اث اعبوع
كاؼبرض كاج طتلد .كىو يعا أيل :اغبملية اس اج تمج اؼب،لت ة كاؼبرؼبة ك أمبلط اغبيلة اليواية اوا ك ا ارة أك
ك العم أك ك التمعل ا﵀لية ،كى ه التتديدا يبكس أف هوتد ك صبيا استواي الد كالتنمية ك أم ؾبتما.
كأ ك ى ا ا طلر أأو يبكس هقسيم ا اس إذل دة أأواع انتل :ا اس ا ارم ،ا اس الثقلك ،ا اس اجاتصلدم،
ا اس الغ ا ع ،ا اس الصحع ،ا اس ال ي ع ،ا اس السيلاع ،ا اس ال مصع ،أاس التما ا﵀لع )اجلوع ُب العامل،

فر سيس اليبه ،جوزيف اولنيز).

ب-/محجوم األسرة:
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إف التمعل ا التلريو ابتمل لم بنل ا أارية فتع صبل ة اتتمل ية أالاية كأظلـ اتتمل ع ر يسع
كاصدر أ ماع كد لاة أكلية لض ئ السلوؾ ،كاس مؽبل يتلقم أفرادىل أكؿ دركس اغبيلة اجتتمل ية .فل ارة هتعدد
أمبلط صورىل ك ـبتل التمعل فبل تع اس الصعوبة هقد هعري،ل بلام ؽبل ،ك لم الرام اس ا تمؼ كتتل
ركرية ك يوية
النظر كبو هعري ا ارة إج أف ىنلؾ اه،لؽ وؿ أنبية ا ارة دنظلـ اتتمل ع يردم كظل

للمجتمعل ا أسلأية( .األسرة واحلياة العائلية ،سناك اخلويل ،ص .)28.كانو يعرؼ اؼب،كر اجتتمل ع "أكتس

دوأ " ا ارة ة ل "ىع اػبلية ا كذل ك تسم التما كأ ل النقطة ا كذل الن ي دأ انتل التطور ،كأ ل الوائ الط يعع

اجتتمل ع ال م هر رع فيو ال،رد" )علم االجتماع التطبيقي ،صالح العبد ،ص .)135.كيعرؼ اصط،م اػب ل

ا ارة ة ل " ىع اعبمل ة ا أسلأية التنظيمية اؼبكل،ة بواتب ااتقرار كهطور التما" .أبرز ى ا التعري أف ا ارة ىع
صبل ة ب رية هتص بقوا د التنظيم كيظتر ى ا ك بك ا دكار اؼبود هبل د فرد اس أفرادىل ،كأأو يقا لم ا ارة
اسركلية ااتقرار اغبيلة اجتتمل ية كىع د لاة أالاية يعتمد ليتل التما لتطوره كمبوه )علم االجتماع العائلي،

مصطحى اخلشاب ،ص .)42.رؼ "دمحم اعبوىرم" ا ارة "ة ل صبل ة اتتمل ية بيولوتية هتكوف اس رت كاارأة
هقوـ بينتمل رابطة زكتية كأبنللنبل ،كاس أىم كظل ،تل إب لع اغبلتل العلط،ية ك ي ة اؼبنلخ اجتتمل ع كالثقلك اؼبم م

لتن ة ا بنل ") .علم االجتماع العائلي ادلعاصر ،مدزنة أْحد عبادة ص.ص.)17-14.

كبنل لم ال ا ت أص إذل هعري ا اس ا ارم لم أأو "ىو ااتقرار ا ارة كأدا تل غبقواتل ك ايلج اس
الثقة كالطمأأينة كىو اتم لتيس أاور اغبيلة كاطم نلف النلس لم دينتم كأ را تم كأاواؽبم كبعورىم علثقة كاجطم نلف

كاؼبودة كالعط " )األمن األسري ،ادلرجع حسه) .كيعرؼ ا اس ا ارم ك لم اجتتملع ةأو "اغب،لظ لم التملاأل
ا ارم كا﵀لفظة لم ال نية السكلأية للمجتما ،كضبلية اؼبواطنني اس ا طلر اجتتمل ية الن دد ل رىم
كاستق لتم" .كيرل ال ل ثوف اجتتمل يوف أف أاننل ا ارم ج يبكس فصلو س ا اس اجاتصلدم ،دمل أف ا اس
العلط،ع ىو الرافد كاؼبتمم لهاس ا ارم اس يث ايلاو بتوف اغبب كاغبنلف كالعط كالتكلف فراد ا ارة .إ لفة
إذل لتة ا ارة ب ك لـ إذل ا اس القلأو كالسيلاع كال بوم ،كل لأل يرل ال بويوف ك لمل اجتتملع أنبية هوف
اعبو اؼبنزرل اؼبلع عغبب كاغبنلف كاؽبدك كالتواص كاغبوار ،كاجاتقرار كاؼبعلالة اغبسنة كالرااية لهبنل ال عيدة س
الضر كالسمرية كالتوبيو كاجات،زاز للمحلفظة لم السلوؾ ا ماع القو  ،كذبنب ادتسل ا كجد ص،ل العن
ا فكلر ال بوية اػبلط ة اس ا ا ع )أبناؤان مشكالت

كالتتور كاجكبرافل السلودية ا رل كه جيا كارس بع
و لول ،أسامة علي متويل).

لقد ا تا ا امـ أف بنل ا ارة كايلة فعللة لتحقيت ا اس كضبلية ا فراد اس ال،سلد ككالية التما اس ال،و م
كاجكبرافل  .إف ال بية ا انية ه دأ ك أطلؽ ا ارة أكج اؼبدراة التما فل ارة ىع اؼبدراة ا كذل الن يتعلم فيتل
الط ،اغبت كال لط اػب كال ر كيكتسب اؼبسركلية ك رية الرأم كازبلذ القرار ،د ى ه القيم كا ىل يتلقلىل الط ،ك
انو ا كذل ك دن ا ارة يث هتحدد نلصر بمصيتو كهتميز اماا ىويتو ،كإذا دل هتتيأ ال،رصة ب ك دلؼ
دا ا ارة لتعلم ى ه القيم فاأو يتع ر ليو بعد ذلأل ادتسلهبل لكع هكوف تز ا اس الودو .كهب ا يبكس القوؿ أف
ا اس كا ارة يكم أ دىم ا ر كيوتد بينتمل هرابئ كثيت كذلأل أو ج يلة لهارة إج عاتت ل ا اس ،كذلأل
ج يبكس أف يتحقت إج ك ظ أارة كا ية ربقت بنل تل ا اس الن،سع كاعبسدم كال بوم كالصحع كاجاتصلدم ،حبيث
هكوف بي ة أارية ا ابطة يسودىل التملاأل كالتعلط

كالتآل

امد دمحم ،ص.ص.)20 ،15 ،2.
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-/3وظائف األسرة:
زبتل ا ارة اس ؾبتما ر كاس ف ة زانية رل دا التما الوا د كلكنتل ه ؾ صبيعتل ك القيلـ
دبجمو ة اس الوظل الر يسية ذبله أفرادىل كالتما لم د اوا أ در انتل لم النحو ا يت:

 وظيحة حد النوع البشري:تم ا ارة حب،ا النوع ال رم كااتمرار اغبيلة اجتتمل ية اس مؿ اهصلؿ تنسع ا ركع يستلزـ هصديت
التما كا ولو كفت اوا د سبث ك صبلتتل هنظيمل اتتمل ية هتحكم فيتل العلدا كالتقلليد التمعية كبنل لم هعلليم

داتورية إؽبية )االجتاهات ادلعاصرة ُب دراسة األسرة والطحولة ،خَتي خليل اجلميلي ص.)27.
 -الوظيحية العاطحية:

كهعا الت،ل العميت بني الزكتني كبني ا ع كا بنل ك انزؿ استق فبل ىبلت ك دة أكلية صغ ة هكوف اؼبصدر
الر يسع لإلب لع العلط،ع عبميا أ ضل ا ارة ،فقد أص ح ى ه الوظي،ة اس اؼبماا اؼبميزة لهارة اغبضرية اغبديثة
بعكاب اغبلؿ ك ا ارة اؼبمتدة السل دة ك التمعل الزرا ية يث يتم الت،ل بني لقة د ة اس ا الر ال يس
يعي وف اتجلكريس .كاد هرهب لم ى ه الوظي،ة اعبديدة أف أص ح ا ارة النواة ربم ل ثقيم ل أص ح
اؼبصدر الو يد ال م يستمد انو ا فراد اغبب كالعلط،ة ،كؽب ا ج يريد ا فراد ال للغني الزكاج فقئ كإمبل يريدكف الزكاج
السعيد ).(Introduction to Sociology, James B. McKee, P.352
 -وظيحة التنشئة االجتماعية:

هتوذل ا ارة هلقني اؼبن أ ايم كاعلي كأىداؼ اعبمل ة اجتتمل ية الن ينتمع إليتل كهعليمو ا دكار اجتتمل ية
كاواا،تل اؼبد مة ،كداا اؼبن أ ك اغبيلة اجتتمل ية اس مؿ إدسلبو اؼبعلي كالقيم كالنظم ا الاية كأدكاره

اجتتمل ية )التنشئة االجتماعية ،معن خليل العمر ،ص .)148.فضم س ذلأل هقوـ ا ارة بوظي،ة الض ئ
اجتتمل ع لل،رد ك إطلر هنمية بمصيتو استمداة ك ذلأل دة كال انتل العلدا التقلليد كالديس كالقلأوف )علم

االجتماع العائلي ادلعاصر ،ادلرجع حسه ،ص.)27.
 -الوظيحة احلضارية:

هقوـ ا ارة ر داد أ ضل تل للمجتما للعم كالت،ل كاؼب لردة اجتتمل ية كىع هردم إذل اجاتمرار اغبضلرم
للمجتما اس مؿ إقبل ا ط،لؿ كهربيتتم كتعلتم يندؾبوف ك اعبي اغبل ر ،ى ا ع لفة إذل اسركلية ا ارة ك
انا أفرادىل كذبني تم اا اؼ السلوديل ا اتتمل ية ذا التأث ا الضلرة كالن ج هتنلاب اا ايم التما اغبضلرية،
فل ارة هعد دبثلبة اراسة لنق الثقلفة إذل ا ضل دبل يبكنتم اس اجأدالج التمعع.

 -الوظيحة النحسية:

ىنلؾ بع اج تيلتل ج يبكس أف ي عتل ال،رد إج ك ظ اغبيلة اعبمل ية فلل،رد ك لتة إذل ال عور ع اس
كاج اـ ،كىع ا تيلتل أ،سية ج ذبد ؾبلج ب ل تل اول س طريت اعبمل ل الن ينتمع إليتل ال،رد كا ارة.
فل ارة هوفر فرادىل مال اجىتملـ كالتكلف كالتضحيل كا اس كىع نلصر هسلىم ك ي ة تو اس الصحة
الن،سية دا اغبيلة ا ارية .لم أف لت تو اس ا ب لع الن،سع ك ا ارة ىبلت اس الط ،إأسلان اتزان كاستقرا
كبل را عجأتمل ا ارم كيعكاب علتلرل صورة اهبلبية لم ا سلس دب ل ر الوج للمجتما) .األسرة ومشكال ا،

زلمود سن ،ص.ص.)15 ،14.
 -الوظيحة االقتصادية:
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إف ا ارة ربتلج إذل د ااتصلدم ام م يسما ؽبل رب لع لتل ل ا الاية اس اسكس كاأد كال اب،
كهعتمد ا ارة ك يل ل لم دد اس اؼبقوال ا الاية دبل يبكنتل اس القيلـ بدكرىل دمراسة اتتمل ية ك ربقيت
ا اس ف قبل تل يتوا لم هكلا ى ه اؼبقوال كانتل ربقيت ا اس اجاتصلدم ،كج بأل أف دث ا اس الدراال
اجاتصلدية أدد أف ا ا ل الر يسية لمكبرافل اجتتمل ية هن ا صبيعتل اس العواا اجاتصلدية ،كأف دث ا اس
اجكبرافل انذبة س ال،قر كل لأل دلف لل،قر أثر كا ا ك اكبراؼ أك ااتقلاة أفراد ا ارة ،كأييت ىنل دكر ا ارة ك
هوتيو أفرادىل إذل أنبية ا﵀لفظة لم اؼبلؿ أو صب اغبيلة كاوااتل ال م بو هقضع اصلغبتل كه ا لتل أفرادىل،
كا﵀لفظة ليو يكوف علنتع س إىداره كهضييعو ع اراؼ ك ااتعمللو أك صرفو أك ه يره )دور األسرة ُب أمن

اجملتمع ،إدريس بن امد دمحم ،ص.)445.

كيضمس هوف الد اجاتصلدم اؼبم م لهارة ال م يسما رب لع لتل ل ا الاية اس اسكس كاأد
كال اب ربقيت ؽبل يلة أارية بانة كاستقرة ،يث أف اعظم اؼب كم اجتتمل ية هره ئ بعجز ا ارة اؼبلدم س
إاكلأية هوف ا تيلتل أفرادىل كاس أص ا اس ا اور اؼبنطقية ربئ اؼب كم اجتتمل ية علضيت اجاتصلدم

)األسرة ومشكال ا ،زلمود سن ،ص.)53.

-/4خصائص تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة:
ان سلئ الضو ك ى ا العنصر لم ربديد أىم صل ى ه الوال ئ اغبديثة كال يبيزىل س بقية الوال
التقليدية ،كى ا ال هنلكلو اؼب،كر "أل،س هوفلر" ك دتلبو "ربوؿ السلطة بني العن كالثورة كاؼبعرفة" يث تل نو أف
ىنلؾ صبلة اس اػبصل هتميز هبل هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة أستعر تل لم النحو ا يت:
 التحاعلية :يرثر اؼب لردوف ك العملية اجهصللية لم أدكار ا ريس كأفكلرىم كيت لدلوف اعتم اؼبعلوال كيطلت لمالقل مني عجهصلؿ ل،ا ا لردني بدج اس اصلدر ،كالنب ى ه اػبلصية ك ظتور أوع تديد اس انتداي اجهصلؿ
كاغبوار الثقلك اؼبتكلا كاؼبت،ل س بعد ،فبل هبع اؼبتلقع ات،ل م اا كال اجهصلؿ ه،ل م إهبلبيل.

 -الالهاهَتية :إف ال ير

لم كال اجهصلؿ اغبديثة ربوؽبل اس هوزيا رال صبلى ية إذل اؼبي لتحديد ى ه

الرال كهصني،تل لتم م صبل ل أو ية أدثر زبصصل ،كه الدج إذل أف رلية "الربلؿ الدلوىلف" (M.
) McLuhanاػبلصة بو دة العلدل كاغبيلة ك ارية لؼبية الن ققتتل ضة كال اجهصلؿ اعبملى م مؿ قد
الستينيل اد أص ح ك لتة إذل إ لدة النظر ك قد التسعينيل كالقرف اغبلدم كالع ركف ،يث هتجو كال
هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة إذل تع اا القرا ة كاجاتملع كاؼب لىدة لرة س اا اعزكلة لكو ل اا
ا دة دمل يرل "الدلوىلف" ،كب لأل أ تد اقوط العق اعبمل ع يث أص ا لوال ا مـ كاجهصلج اعبديدة
اذبلىل فردية أك ؾبمو لهية )العودلة اإلعالمية ،مؤيد عبد اجلبار ديثي ،ص.)54.

 -الالتزامنية :كهعا إاكلأية إرالؿ الرال كااتق لؽبل ك كا انلاب لل،رد اؼبستمدـ كج هتطلب اس د ا لرؾ أف

يستمدـ النظلـ ك الوا أ،سو ،فمثم ك أظم الايد اجلك ك هرا الراللة إذل استق لتل ك أم كا دكف لتة
إذل كتود استق للراللة ،أك اس مؿ هسم هقنيل اجهصلؿ اغبديثة اث ال،يديو لتسجي الاااا كزبزينتل
كا لىد ل ك ا كال اؼبنلا ة.
 القابلية احلراية :هعا أف ىنلؾ كال اهصللية دث ة يبكس ؼبستمداتل اجات،لدة انتل ك اجهصلؿ اس أم اكلفأقلتل إذل ب ر ردتو اث اؽبله

النقلؿ كاؽبله

اؼبداا ك ال ة اليد ك لاب برل أقلؿ ازكد بطلبعة ،دمل هعا
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إاكلأية أق اؼبعلوال

اس اكلف إذل ب ر بك يسر كاتولة )القنوات الحضائية وأتثَتا ا على القيم االجتماعية

والثقافية والسلواية لدى الشباب اجلزائري ،شطاح دمحم وآخرون ،ص.)100.

قابلية التحويل :كىع ادرة كال اجهصلؿ لم أق اؼبعلوال اس كايئ إذل ب ر دللتقنيل الن يبكنتل ربوي
الراللة اؼبسمو ة إذل راللة اط و ة كالعكاب ،دمل ىو اغبلؿ ك أأظمة "التليتكس " الن هقدـ دال كرال
اط و ة لم بلبل التلي،وف هل ية لرا ل زع نتل الن أ ح هتميز علتعدد كالتنوع ،كياز ى ا أيضل ك أأظمة
الدبلجة كال صبة للمواد اؼبر ية دمل ىو اغبلؿ ك بع
على العالقات األسرية ،خالف جلول ،ص.)45.
 -قابلية التوصيل والًتايب :دل هعد بردل

ا﵀طل التلي،زيوأية العلؼبية )وسائل االتصال احلديثة وأتثَتا ا

صنل ة أدكا

اجهصلؿ هعم دبعزؿ س بعضتل ال ع

فقد اأدؾب

أأظمة ازب ا بكلؿ كالو دا الن هصنعتل ال ردل اؼبمتصة ك صنل ة أدكا اجهصلؿ ،كاس ا اثلة الدالة لم
ذلأل ك دا اؽبوا ع اؼبقعر الن يبكس ذبميعتل ك اوديم ـبتل،ة الصنا لكنتل هردم كظي،تتل ك ؾبلؿ ااتق لؿ
ا بلرا التلي،زيوأية لم أدم كتو ،كاؽبوا ع القل م لم ك دا الصحس كالديبو ا﵀ل .
 التوجه حنو التصغَت :هتجو الوال اعبملى ية ك ظ ى ه الثورة التكنولوتية إذل كال صغ ة يبكس أقلتل اساكلف إذل ب ر كعل ك ال م يتم ـ كظركؼ استتلأل ى ا العصر ال م يتميز بكثرة التنق كالتحرؾ ،كى ا كاب
استتلأل العقود اؼبل ية الن اهسم علسكوف كالث ل كاس ا اثلة س ى ه الوال اعبديدة هلي،زيوف اعبيب ،اؽبله
النقلؿ ،اغبلاب النقلؿ اؼبزكد بطلبعة إلك كأية.

 -الشيوع واال تشار :كأعا بو هغلغ كال ئ اجهصلؿ وؿ العلدل كدا

د ط قة اتتمل ية فتكنولوتيل اجهصلؿ

هتجو اس الضمم إذل الصغ كاس اؼبعقد إذل ال سيئ كاس ا لدم إذل اؼبتعدد ،اث الكم يوهر ال م سبيز ك أتيللو
ا كذل علضملاة كالعمليل الددة ليص ا فيمل بعد صغ ا كك اتنلكؿ ـبتل ال را ا كاتعدد اػبدال كالوظل ،
كىو ال يطلت ليو اام الكم يوهر اتعدد الوال ئ ) (Multimédiaال م وبتوم لم بلبة إلك كأية كطلبعة
كفلداب كىله

أم ؾبما صغ ؼبمتل

مليل

اجهصلؿ )القنوات الحضائية وأتثَتا ا على القيم االجتماعية

والثقافية والسلواية لدى الشباب اجلزائري ،ادلرجع حسه ،ص.ص.)101 ،100.

 التدويل أو الكو ية والعادلية :لقد م التطور اؼبتسلرع ك هكنولوتيل اجهصلؿ إذل اجذبله كبو ا تصلر لااؼبسلفة كالزاس كى ا التطور بلغ اس ا نبية ك اغبقب ا ة إذل د أف أطلت ال ع لم الكرة ا ر ية الن أعي
ليتل كص القرية العلؼبية ،كى ا دنلية س القدرة اؽبل لة الن هتيحتل هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة ك ؾبلؿ أق كه لدؿ
اؼبعلوال بني ـبتل أتزا العلدل ا ف كاللحظة اتمطيتل اغبدكد اعبغرافية لبرة فوؽ اغبدكد الوطنية.
 -اثافة االستخدام واال تكارية :هتسم هكنولوتيل اجهصلؿ كعلتحديد اؼبتقداة انتل بكثلفة ااتمداـ رأس اؼبلؿ

كالتعقيد ال ديد كاره،لع التكل،ة ،كىع ك د ذلأل و ص غة ا تكلرية يث هرهكز لدة ك أيدم أصحل القوة
كالن،وذ السل دة ك التما .إف صنل ة ى ه التكنولوتيل هتسم عل ديز ال ديد لليل ك دد ؿبدكد اس الدكؿ الصنل ية
الكال كال ردل ا لعلؼبية اتعددة اعبنسيل  ،فبل يعزز اس إ كلـ ا ضة التمعل اؼبصنعة ؽب ه التكنولوتيل لم الدكؿ
اؼبستوردة ؽبل كهرايو ه عية ى ه الدكؿ للمجلؿ الثقلك )تكنولوجيا االتصال والثقافة ،عبد الحتاح عبد النيب،

ص.ص.)82 ،81.
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-/5اإلعالم العريب وحتدايت العودلة اإلعالمية:
اس القرف
يواتو ا مـ العر ي اظلىر ربداي وؼبة ال ث ال،ضل ع الن بدأ امؿبتل هاز ك العقد ا
الع ريس ،كى ه التحداي ذا الط يعة العلؼبية أثر ب ك فعلؿ ككااا لم كااا ا مـ العر ي إذ أف اعلدل العوؼبة
ال،ضل ية اع إذل ا اؽ اغبدكد السيلدية للدكؿ كالسيطرة لم بع اؼبراسل كاؼبصلحل لالة ك طيل ل أىدافل
ااتعملرية تديدة كا طنة ،كتل هقنية اجهصلؿ اغبديثة كاؼبتطورة لتكوف إ دل التحداي الن النب ك ا اؽ
اغبدكد كالعقوؿ ك الدكؿ اؼبستق لة ؽب ه التقنية (افتتا ية رللة آفاق عربية ،عدد أيلول/تشرين األول،1996 ،

ص .)9.يواتو ال ث ال،ضل ع العر ي ربداي

لم ـبتل

اؼبستواي

السيلاية الثقلفية كالتنظيمية كال،نية ك ع،ل ك

اجاتجلبة إذل وؼبتو ،إذ أ حم اك م بقيود اره لطو الوثيت علسلطة .ات تل بني الت عية ال،نية كالتنلفاب السلم لم
اوؽ إ ماية إ مأية ؿبدكدة ،كدلف اس أتيجة ذلأل أف أص ا ذيم للد م اغبكواع كرىني لإل مف اس تلأب ب ر.
كيواتو ال ث ال،ضل ع العر ي صر العوؼبة ا ماية ك دـ اؼب لردة ب،ل لية حبيث يعل اس مور ا أتلج كبا
ا بداع،

دلد كىو اؼبرا بط يعتو أف يص ا أ،سو استق م لإل مـ اؼبستورد ليعيد بثو إذل صبلى ه )الثقافة العربية

وعصر ادلعلومات ،بيل علي ،ص.)346.

فر العوؼبة ا ماية لم ال ث ال،ضل ع العر ي ؾبمو ة اس التحداي الن هعد اس ا فرازا اؼبصل ة لعوؼبة
ال ث ال،ضل ع اؼب لبر الن يعي تل العلدل ك الوا الراىس ،بع ى ه التحداي الدية المواة كهتمث ك التطور التقا
اغبلص ك ايداف اجهصلؿ اس يث ا تكلر هصنيا ا املر الصنل ية كصنل ة كال ئ اجهصلؿ كاؼبعلوال كاؽبيمنة
ا اريكية لم تلأب د انو ،كبعضتل ا ر ربداي ذا طلبا أيديولوتع ،كى ه العواا اؼبت لبكة بكل
اغبلقل الر يسية ك هوتو وؼبة اجهصلؿ كؿبلكر أالاية ك هن،ي ايلاة العوؼبة ،دمل برز التكتم ا ماية

الك ة )االتصال ُب عصر العودلة ،مي العبد هللا سنو ،ص.)13.
فضم س ربكم د أظلـ ايلاع ر ي ك ال ث ا ماع كإ كلـ ا ضتو ليو فلل ث ال،ضل ع العر ي إال أأو
كواع يره ئ علدكلة كإال ذبلرم يسعم إذل الربا ك لتة السوؽ ،كى ا ال ذبسده بع ال،ضل يل العربية اػبلصة.
دمل أأو إ مـ يتلتم بعضو بعضل كد اطر يوتو إ ماو للمسلس علقطر ا ر ،إف ىنلؾ ا كلة الد لية الن
هضمتل القنوا ا تن ية الوافدة كالن هعمد إذل ه ويو كااا التما العر ي كهرام لو صورة مبطية ك أذىلف ا ريس.
كالتحداي الن يواتتتل ا مـ العر ي هكمس ك اػبل النلتم س ؿبدكدية ال ث ال،ضل ع العر ي ك ع ادراهو لم
ا انلع ال م ج ىبلت إج اعبدؿ العقيم ،كا ا ل دث ة كلع اس أنبتل أف ال ث العر ي أتلج قيقع للوااا السيلاع
كالتجز ة الن هعرض ؽبل الوطس العر ي كال يزاؿ يتعرض ؽبل ةبكلؿ ـبتل،ة )اإلعالم العريب إشكالية اجلدل واإلقناع،

ص.)16.

كاس المف لمأت له أف هطور ال ث ال،ضل ع العر ي دمل كأو ل أظرية كفبلراة الزاؿ أا اس استول التحداي
الن يواتتتل كأا اس استول اؼبتلـ كالوظل اؼبطلو انو إقبلزىل ،كاس التحداي الن هواتو أيضل ا مـ العر ي
أ در التحداي اؼبتصلة دبحتول راللة ا مـ العر ي كاػبطل الثقلك ال م ه ثو ال،ضل يل العربية ،كىنلؾ التحداي
التقنية الن هره ئ عل نيل ا الاية كا تتزة المزاة للتعلا اا ثورة اؼبعلوال  ،جايمل انتل أتتزة اغبلاو كأتتزة

ااتق لؿ ال ث ا ماع الرامع ا ال،ضل )اإلعالم العريب وحتدايت العودلة ،إمام غريب ،ص .)222.ىنلؾ اضية
هث اىتملـ اؼبمتصني كاؼبمططني ك ايداف ال ث التلي،زيو ك ال لداف اؼبستق لة لل ث ال،ضل ع ا تنم ىع الكي،ية
الن يتم فيتل التعلا اا الاااا الوافدة ،جايمل الن هنتجتل بردل ذبلرية كالن هعتمد براؾبتل الل ل لم ال هنتجو
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اؽبي ل
العن

الرظبية أك ا الرظبية أك بردل

ا أتلج التلي،زيو اػبلص ،كالن الل ل ال يطغم لم إأتلتتل أفمـ كبرااا

كاعبناب الر يصة فضم س ا مف س بضل ا ا اتداكلة أك اراو ك هداكؽبل ك الوطس العر ي )التخطيط

التلحزيوين ُب العراق وسبل التعامل مع التحدايت الحضائية ،مظحر مندوب ،ص.)2.

ك ليو هبد أ،سو اؼب لىد العر ي كتتل لوتو أالـ ربدم ال ث ال،ضل ع ا تنم اؼب لبر الوافد كذلأل دبواتتة
ربديني أالايني نبل دللتلرل:
التقدـ اؼبلدم كالتطور اغبلص ك الغر ك ؾبلؿ هقنية اجهصلؿ ككال ئ ا مـ اس أاملر صنل ية كأتتزة لاو ؛
التحدم اؼبعلواليت كال،كرم كالثقلك كيتلم ك ازك ا فكلر الغربية ل،كر ا أسلف العر ي.
ىنلؾ فجوة كااعة بني كااا ال ث ال،ضل ع العر ي كالتطورا العلمية كاؼبعرفية الن هتميز هبل انوا ال ث ا تنم،
دمل أف التطور الك ك هقنية ا مـ كاؼبعلوال كال رافقو اس ىيمنة ك ااتمداـ وؼبة ال ث ال،ضل ع اد أ ع
ادرة ا مـ العر ي لم التعلا اا ى ه التحداي  ،كتع اؼبواطس العر ي فريسة اتلة للقنوا ال،ضل ية ا تن ية
الوافدة إذل الوطس العر ي ك ظ السملكا

اؼب،تو ة )دراسات ُب قضااي ادلستقبل العريب ،وري جنم ادلرسومي،

ص . )17.فلل،ضل يل اؼب،تو ة اؼبتعددة اعظمتل ان،تحة بم دكد كاتحررة دكف ايود إذ هتنلفاب الل ل لم هقد

الاااا ال فيتية كبرا اا اؼبنو ل كا مان دكف ارا لة أية ا ت لرا اوا أدلأ أ ماية أـ إأسلأية ،كدكف الت،ك
فيمل اد يصيب أفراد التما دبمتل ف ل م العمرية جايمل ال ل اس اعبنسني كىم أدثر اؼبتضرريس ترا رض
العديد اس اؼب لىد ال،ل حة اا الم قة كا اؼبلتزاة بقوا د كأ مايل اؼبتنة )التخطيط التلحزيوين ُب العراق وسبل

التعامل مع التحدايت الحضائية ،ادلرجع حسه ،ص.)1.

إف اأت لر ال،ضل يل العربية العلؼبية كا فكلر هتسا طمؽ انوا تديدة هتيا أكاا فرص لم تيلر أالـ
اميني اؼب لىديس العر كأينمل دلأوا ،كربتلج مليل ااتيعل هلأل النقلة اؽبل لة ك صر ااتق لؿ ال ث ال،ضل ع
العر ي اس اميني اؼب لىديس ف ا أطوؿ ك مليل اجأتقل كاج تيلر اؼبطلو ا لىدهو ،كاؼبطلل ة لتحقيت را ل
د اؼب لىديس كأف هعطع د ؿبطة فضل ية ربية ىويتتل اؼبتميزة كتتدىل لتمتلأل التكنولوتيل اغبديثة كالطلال اؼب د ة

كك وح ا ىداؼ )اإلعالم ادلعاصر وتقنياته احلديثة ،رلد هاشم اذلامشي ،ص.ص .)164-162.كإف اس أىم
النتل ا الن ققتتل ى ه القنوا أف اؼبواطس العر ي أص ا بضغطو زر ينتق اس د ي إذل دا ت إذل ب ك إذل اعبزا ر
هوأاب اركرا علقلىرة ،كتل أالؿ اؼب لىد د ة كىو ال م دلف يعل يوايل اس التدفت ا ماع كالثقلك الغر ي ال م
يقلبلو كيواتتو ك د كايلة اس كال ا مـ ،لكس ار لف ال ه دد أ مـ اؼب لىد العر ي ك ال،ضل ا ماع
العر ي كأص ا يتسل ؿ ى ى ه ال،ضل يل تل

أقمة لتكم ال أبقله ا مـ الغر ي )الحضائيات العربية حبث عن

الذات أم تقليد اَلخر ،دمحم قَتاط ،ص . )2.فل﵀ل لاااا القنوا ال،ضل ية العربية هبد أف اعظم القنوا ال،ضل ية
الب لم إأتلتتل الااؾبع الطلبا ال فيتع اؼبقلد ؼبل ينتجو الغر  ،كالدلي لم ذلأل ال،يديو دليب ال م ي ث لم
القنوا ال،ضل ية العربية كال م هقدـ فيو اؼبرأة لم أ ل العة للعرض كت ا أظلر كبوىل اس أت ال كيا للسلا
اجاتتمدية كالربا السريا.
كفبل يد و ك ى ا ا طلر للدى ة أف أس ة د ة اس الاااا الن هقداتل ال،ضل يل العربية ربلكؿ فيتل هقليد
الغر إج أف أس ة ج ةس هبل انقولة سبلال اس برااا أتن ية كدأف اروبة ا بداع العر ي ادت ،عجات لس كا لدة فقئ،
كلقد ربوؿ ال ث التل،زيو ك اعظم القنوا ال،ضل ية كا ال،ضل ية إذل ؾبرد د لية ؾبلأ ة كهركيا الذج لوتوه أا ال
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يقلؿ نتل أ ل بعيدة د ال عد س هطلعل كاىتملال ال،رد العر ي كاضلايه اغبقيقية ك لتلهو ا الاية للو ع كاؼبعرفة
الن هرىلو كهعده ؼبواتتة التحداي .
كاس الوا ا أف د وؿ الدكؿ العربية ؾبلؿ ال،ضل يل كىع ا استعدة ل لأل اس يث إ داد الاااا ؼب
ال ل ال ث الن هغ م ى ه ال،ضل يل أدل إذل ا تملدىل لم برااا أتن ية ،كهب ه الطريقة زبدـ ال،ضل يل العربية
أىداؼ ال،ضل يل ا تن ية الوافدة دكف اصد أو ج هوتد ايلاة إ ماية ربية او دة ،كرام د وؿ الدكؿ العربية
ؾبلؿ القنوا ال،ضل ية إج أ ل ه،تقد إذل اؼبنلفسة اا القنوا ا تن ية الن هعتمد لم التمطيئ كا هبلر التكنولوتع
ك بث براؾبتل ،كؽب ا يم ا أف اعظم اؼب لىديس ي،ضلوف ا لىدة الاااا الوافدة ا تن ية س الاااا العربية
)اإلعالم الحضائي وآاثر الًتبوية ،دمحم جاد أْحد ،ص.ص.)68-64.

-/6واقع أمن األسرة العربية ُب ضوك أتثَت تكنولوجيا االتصال واإلعالم:
برز ظلىرة العوؼب ة دمر لة اتمة اتطورة ك العلدل اغبديث لفلة بك التحوج اغبيلهية ال ديدة التعقيد
كلو لم سل أ و ا كم لؼبية
كالتدا كاؼبتسلحة عؼبعلوالهية ،كبقدر ن،وا ل هدفا العلدل عذبله التغي

تديدة سباب اعبواأب اجتتمل ية اغبيوية دبل ك ذلأل تلأب القيم كال بية كالتن ة اجتتمل ية )اَلاثر الثقافية للعودلة،

أبو الوة ارًن ،ص.ص .)200 ،171.لقد أاس ثورة هكنولوتيل اؼبعلوال ؼبعظم التحوج كالتغ ا ك لؼبنل
اؼبعلصر ك اللج اجتتمل ية كالثقلفية كال،كرية كاجاتصلدية كالسيلاية ،كىع الن تعل ب لأل العلدل أدثر اأدالتل
كتعل التحوج اريعة كا ىلة ك ار تتل ،كىع الن النب ك اأتقلؿ اؼب،لىيم كالقنل ل كاؼب،ردا كا ذكاؽ فيمل
بني الثقلفل كاغبضلرا  ،كىع الن أقل العلدل اس ار لة اغبداثة إذل ار لة ال بعد اغبداثة كعلتلرل د ولو إذل صر

العوؼبة كردبل ج قل إذل صر ال بعد العوؼبة )العودلة ،عبد هللا عبد اخلالق ،ص.ص.)94 ،39.

يعتا ظتور ؾبتما ا مـ كاؼبعلوال أ د التحويم الكوأية الضممة الن أتا نتل وث ا ااتصلدية
كاتتمل ية كايلاية كثقلفية د ة ،إذ أف التط يقل التكنولوتية ك صر ثورة ا مـ كاؼبعلوال هعا إاكلأية زايدة
ا أتلتية كربسني استول اغبيلة كهعزيز فرص التجلرة الدكلية كه لي صنا القرار كازبلذه ،ا أف ى ه التط يقل يبكس
أف ه،رز ال يل دأف زبلت ددتلهوراي هقوـ لم ا تكلر اؼبعلوال أك ه ك ال يسمم علغزك الثقلك ال م يضر
علعلدا

كالتقلليد كالقيم اؼبوركثة كالثلبتة ك التمعل

اؼبمتل،ة صوصل النلاية انتل )بعض األوجه السياسية

والقا و ية لثورة االتصاالت احلديثة ،خَت الدين عبد اللطيف دمحم ،ص.)63.

إف ا مـ اؼبعلصر يوظ بطرؽ ـبتل،ة كاتنلاضة فتو يقوـ بدكر إ ماع كهربوم كايلاع كد ل ع ،كدل هكس
اظلىر التنلا اعبوىرم ك صلب انظواة ا مـ أدثر ك و ل فبل ىع ليو ا ف ك و اتغ ا صر اؼبعلوال ،
فقد ع ا مـ ك أااب اغبلتة إذل رلية تديدة كاغليرة فلؼبنظواة ا ماية بصور ل اغبللية هعد اثلج صلر ل ال ة
ااتمداـ التكنولوتيل كأبرز اثلؿ لم ذلأل هلأل اؽبوة ال،لصلة بني الاي ا مـ ككااعو كبني زي أانعتو ك قيقة
دكافعو .كإذا دلف الصراع ا يديولوتع جزاؿ يستتدؼ ه كي الو ع ،اوا بتزيي،و أك هصحيحو ،فاف اج اؽ الثقلك
اؼبعلصر يستتدؼ السيطرة لم ا دراؾ اس مؿ الصورة السمعية-ال صرية ،كذلأل اس أت التأث ك ال،كر
كالوتداف كالسلوؾ س طريت هنميئ ال كؽ كاول ة السلوؾ بوااطة هقد مبلذج ااتتمدية اس اؼبواد ا ماية كالثقلفية

)الثقافة العربية وعصر ادلعلومات ،بيل علي ،ص .)364.كى ا يردم بدكره إذل إ داث وث ا ال ية ك القيم
الثقلفية كاجتتمل ية كأمبلط الوؾ أفراد اعبمتور اؼبتلقع ؼبواد اجهصلؿ اؼبعلصر صوصل ك التمعل النلاية كك
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اقداتتل التمعل
ص.)353.

العربية ا اماية )بعض األوجه السياسية والقا و ية لثورة االتصاالت احلديثة ،ادلرجع حسه،

ك ليو فقد أدل ظتور ال ث ا ماع اؼب لبر ك العلدل العر ي إذل لت العديد اس ا بكلج كاؼبملكؼ كإ رة
الكث اس اعبدؿ وؿ اؼبملطر الثقلفية كاجتتمل ية الن اتتدد انظواة القيم العربية ال اثية كاؼبعلصرة اس مؿ
الاااا التل،زيوأية الوافدة ا ال ث اؼب لبر ،صوصل ك ظ دـ اجلتزاـ عؼبواثيت الدكلية الن أص لم ركرة التزاـ
الاااا اؼبن ثة ا ا املر الصنل ية ع اـ الطلبا اؼبميز للثقلفل

اؼبمتل،ة )اإلعالم العريب بُت غياب الدشنقراطية

واالخًتاق الثقاُب ،عواطف عبد الرْحن ،ص .)24.ى ا ك لم الرام اس اجهبلبيل الن ققتتل هكنولوتيل اجهصلؿ
كاؼبعلوال اغبديثة إج أ ل اد أفرز ب را ال ية ا ا أاس ا ارة ك العلدل العر ي .لقد ا ى ه الوال ئ ،دبل
يتدفت انتل ،ال ي ة الن يعي فيتل ا بنل اليوـ س هلأل الن لش فيتل ا ع كإذا دلأ ى ه الوال اد ا
أالو يلهنل ك ملنل كاأتقللنل ككا فراانل كطرؽ هعلالنل ك مالهنل اا ا ارة كا صدال كالوا كبس تي ا ااب
فكي اغبلؿ علنس ة إذل ا تيلؿ اعبديدة الن اتعي تمل ك بي ة اس الوال كالوال ئ اؼبعلوالهية ا دثر هطورا دبل
ج يقلس حبل ران؟ كالذا ايحدث للمصوصيل كاؽبواي ؟ .اس تتة أ رل فاف د اربرا هطور هكنولوتيل
اجهصلؿ كاؼبعلوال ه إذل اأعداـ أك كبوؾ اأعداـ ادرة أم تتة أك الطة لم اؼبنا أك لم التحكم بسي
اؼبعلوال اؼبتدفت بد ا اس الدكلة كاأتتل بر ا ارة .إف طورة هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة هتجسد اس
مؿ ه،كيأل الثقلفل كالغزك الثقلك كالتلويث الثقلك كإفسلد الثقلفل الوطنية كاسل اؽبوية )الثقافة واجملتمع ،مسَت

إبراهيم سن ،ص.ص.)423-421.

أفرز ثورة اجهصلج كاؼبعلوال ددا اس اؼبتغ ا ك
اغبيلة كالت،ك كالقيم ،كاد أدل ذلأل إذل ربوج ميقة ه ك
اؼبعلصرة ك لم ردة التما اؼبلدية كال،كرية كاػبلقية كالرك ية كاؼبث
أف ي ؾ ى ا التحوؿ كالتغ وث ه لم ا ارة فبل يتدد أانتل ع

الوااا العر ي إهبلبيل أك ال يل اأعكاب لم أالليب
ثورة ثقلفية كإ ماية ه ؾ ب رىل لم ؾبلج اغبيلة
كالقيم كاؼبعلي كأمبلط اغبيلة كأاللي تل ،كاس الط يعع
ت لرىل كا دة اس اؼبراسل اجتتمل ية الر يسية ك

التما كك دة أالاية ك التن ة اجتتمل ية )علم االجتماع العائلي ادلعاصر ،ادلرجع حسه ،ص .)149.كا ارة
ل رة إزا ى ا التحدم ،ال م ه،ر و هكنولوتيل اجهصلؿ
العربية ىع اتددة اليوـ ك أانتل كااتقرارىل دو ل هق
كاؼبعلوال اغبديثة ،بني ا﵀لفظة لم الثقلفة اؼبوركثة اؼبستقرة ان زاس بعيد لدل ا بنل كبني الثقلفة الوافدة النلصبة س
العوؼبة كاؼبعلوالهية ،الن إف أكصد ا بوا دك ل وىب إج أف هد إلينل دكف اات اف دبل سبلكو اس هقنيل اتطورة
كأالليب إاوا اتحدية ب لأل اػبصوصيل اتمل دلأ كأينمل كتد  .كج هق التحداي الراىنة الن دد أاس
ا ارة العربية ،دا دل اراسل التن ة اؽبلاة ،ند ى ا اغبد فتنلؾ واا ه ك ربداي د ة أثر لم سبلاكتل
بظتور ا تمج ك ال نل ا ارم يبكس ذدر أنبتل:

 -التأث السلم للعوؼبة لم ا،توـ الزكاج ،كال م ىبتل

ع تمؼ اغبضلرا لكنو الل ل ال يتم ا كال ا مـ

الن ج هنق اول اؼب،توـ الغر ي للزكاج أك النسو الغربية انو ،كالن دل ىبتل فيتل ا﵀تول اول أ ل أص ح بلسلف
ر ي كى ه ا كلة ك د ذا ل فللوال اغبديثة دلل،ضل يل كاجأ أ هردز دا مل لم أف اؼبرأة اظلواة كاقتورة
قواتل ،كى ه فلس،ة هعرض ب ك يواع كينظر إليتل اعبميا فبل يردم إذل التنلزع لم القوااة ك
كهطلل تل ة
ا ارة كعلتلرل دثرة اؼب لد ه،ككتل كه رد ا بنل  .دمل أف اجذبله العلؼبع يص و كبو إلغل دلمة "زكج" كإ مؿ
ل،ا "بريأل يلة" بديم نو ،كبريأل اغبيلة لياب علضركرة أف يكوف بينأل كبينو قد ك أظرهو كفلس،تو .ك ليو دثر
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اؼب لد الزكتية كا ارية النلصبة س اجأ،تلح السلم كالن بدأ هط،و كهظتر لم السطا ب ك ـبي  ،كأص ا دث
اس ا زكاج كالزكتل ج وب اوف ركابئ الزكاج ال ر ع كاؼبيثلؽ الغليا كيلج وف إذل الطمؽ ه،و ا ا ل فقد زاد
أس ة الطمؽ ك التمعل

العربية ك ظ العوؼبة كصلر ا رالـ ـبي،ة (آفة العودلة وأتثَتها على دتاسا األسرة

ادلسلمة ، ،عبد احلي بن اثية).

 -ظتور اكبمؿ ك الركابئ ا ارية كاجتتمل ية كايل التواص ا ارم يث ه تد ا ارة العربية ازيدا اس الت،كأل

كاطا أكاصرىل كالة اغبوار كالنقلش ك أاور اد هكوف أ يلان تز ا اس يلة ا ارة )مقاربة أولية لتداعيات العودلة على

اجملتمع العريب ،ادلرجع حسه ،ص.ص .)162-142.كيعود ذلأل ك تلأب د إذل ااتحواذ هكنولوتيل اجهصلؿ
كا مـ اغبديثة لم دث اس الوا اػبلص للقل ا العل لية كالزايرا اجتتمل ية ،يث يقضع ا بنل السل ل
الطواؿ ك اتلبعة ال،ضل يل كاعبلوس أالـ بلبل اغبلاو لتص،ا اجأ أ أك التواص ا ب كة التواص
اجتتمل ع لوا ا ؿبدكد ،ا ار ال م يردم إذل اغبيلولة بني ا فراد كبني ربقيت اعبو ا ارم ال م ين وف فيو
الن أة السليمة الن هسل دىم لم سس التكي اا ؾبتمعتم.

 -ايل الرالبة كالتوتيو كالض ئ اجتتمل ع اس ا ا ى ذبله الوديل

ا بنل  ،كىو ال ي،سر هراتا

كاذبلىل

ا ارة س أدا دكرىل اؼبنوط هبل ك ملية التن ة اجتتمل ية السليمة ال م يتجلم ك ع

الطة الوالديس ك

السيطرة لم ئ الوؾ ا بنل كاراا تتم كسبرد ا بنل لم وابئ ا ارة كايم التما .كظتور هردم ك ماة ا ع
ع بنل كاأصراؼ الوالديس س دكرىم ال بوم التلرىبع ال دا الر لية اؼبلدية ،كااتغنل ا بنل س اغبلتة إؿ أكليل
ا اور رب

نواف اجاتقملية كبنل ال ا (آفة العودلة وأتثَتها على دتاسا األسرة ادلسلمة ،ادلرجع حسه).

 هركيا كال ا مـ الغر ي لنمئ تديد اس ا ارة كىع "ا ارة الممبطية" الن هتكوف اس تناب كا د أك كالدكا د ك لدة ال يكوف ى ا الوالد ىو اارأة ا اتزكتة كأط،لؿ ا بر يني كردبل ا اعركك ا ع  ،كالن يرل فيتل
ا مـ الغر ي مبوذج ا ارة العصرية الن هوادب ردة التطور كالتقدـ الن يعرفتل العلدل ،كى ا النمئ أييت ةارة ه،تقر
إذل اقوـ أالاع أج كىو اؼبكوف ا بوم كال يبثلو اس الدكر اغبيوم ال م هلع و الطة ا
العائلي ادلعاصر ،ادلرجع حسه ،ص.ص.)147 ،146.
 -هراتا كه دؿ النست القيمع ال لرز ك مي

ك ا ارة )علم االجتماع

القيم ا صلية التقليدية ك ا ارة العربية لتح ؿبلتل القيم السل ية

الغري ة س التمعل العربية ذا ص غة براصبلهية كأ،عية يث طغ القيم اؼبلدية كا تل اقليياب التقييم ،كمت هقوية
النز ة ا انأية لدل ال،رد كهعميت ا،توـ اغبرية ال مصية ك العماة اجتتمل ية ،اا هزايد اصركفل ا بنل الكمللية
كال فيتية لم سل ايزاأية ا ارة بس ب هزايد اطوة النز ة اجاتتمدية لدل ا بنل ال ل )الشباب والقيم ُب

عامل متغَت ،ماجد الزيود ،ص .)74.حبيث هتجو الوال ئ اجهصللية كهكنولوتيل اؼبعلوال ككال لتل اؼبتنو ة إذل ربوي

التما كبو اجاتقملية كال،ردية اس مؿ هوتيو كال زبلطب اغبلتل كالرا ل ال،ردية كهقدـ ؽبم اواد إ ماية
كهرفيتية ج صر ؽبل .كفبل جبأل فيو أف ايلدة القيم ال،ردية هضع اس القيم الدا ية للعطل للمجتما كالتملاأل
كالتعلكف بني أفراد ا ارة الوا دة كهزيد اس بعور ا فراد عجا ا س التما ،كاس أ طر ذلأل بركز اجأسحلبية
كالسل ية كالوؾ الما لجة ند ا بنل ك اؼب ادرة أك ك ا لردتتم ك ا كم
ادلعاصر ،ادلرجع حسه ،ص.ص.)150 ،149.
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دل يعد ىنلؾ ؾبلؿ غبيلة ال،رد اػبلصة دجسمو ك ل لتو كفبتلكلهو كايمو ك ظ التطور اؽبل لتكنولوتيل اجهصلؿكا مـ اغبديثة فقد سب هعريتو اس ت ال يبيزه د،رد لو اره كاد ربول ايمة ا أسلف ك ضم ذلأل إذل ك عيل
اس اؼب ر يل اؼبك وفة لم كال ا مـ كاجهصلؿ ،كإذا والنل ك الثقلفل الن ا قتنل كانتل هلأل الن أنتمع إليتل
فاأنل قبدىل اد ان

دكدا بني اؼبوا يا اػبلصة )ال مصية( كاؼبعرك ة لم الرأم العلـ )دراسات ُب ظرية

االتصال ،عبد الرْحن عزي ،ص.ص.)142-140.
 -ظتور أزاة أ ماية لدل ا بنل ال ل ك ظ

ع

الوازع الديا كا ماع كإفراط بع

القنوا أك ا﵀طل

ذا ال ث اؼب لبر ك هقد ا ع ية اعبنسية كال كيا لل كذ اعبنسع ،أتيجة التدفت ا ماع اؽبل دبل ه ثو صوصل
القنوا ال،ضل ية اس اواد إ ماية )أفمـ اسلسم كإ مان ( هعتمد لم إ رة الغرا ز اغبسية كاؼب لىد اعبنسية،
كالن هستث اؼبتلقع )اؼب لىد( دكف ارا لة اعبواأب ا ماية كدكف ارا لة ل ،ل د ة اس اؼبراىقني كا ط،لؿ ال يس
ي لىدكف ى ه اؼبث ا الن هرثر لم هن تتم اجتتمل ية كهكس تم ايمل ك لدا ج هتملبم اا القيم كالعلدا
العربية كا اماية )الشباب والقيم ُب عامل متغَت ،ادلرجع حسه ،ص.ص .)75 ،73.كاس ىنل أص ا ال غ ال لا
لتلأل التمعل العلؼبية كاؼبنظمل الغربية السعع لعوؼبة اغبضلرة فبثلة ك اغبيلة اجتتمل ية لتلأل الدكؿ ،كى ا ا هقنني
ا ع ية كالرذيلة اس مؿ هعميم ال كذ اعبنسع عام قوؽ ا أسلف كاغبرية ال مصية كهقوي بنل ا ارة ،كىو
ال ي ك ديدا للنظلـ ا ماع ك العلدل ا اماع.
 -إبل ة ال يسمم ةد

اعبناب كثقلفة العن

الن اس بأ ل هن ة أتيلؿ دلالة هراس علعن دأالو للحيلة

كدظلىرة لدية كط يعية ،كال ي هب لم ذلأل اس اأت لر الرذيلة كاعبريبة كالعن ك التمعل العربية كا اماية،
كهسلىم ك ذلأل ب كل اجهصلؿ اغبديثة كالقنوا ال،ضل ية كبرااا ا مان كالد لاي للسلا الغربية كىع
اصحوبة بثقلفة العن كالثقلفة اعبنسية الغربية الن زبدش اغبيل كاؼبرك ة كالكرااة ا أسلأية.

 زايدة اعدج ال،قر كال طللة كهوىني العمال اجتتمل ية بني ا فراد كالظلم اجتتمل ع ال م يصيب ا ار ال،ق ةأتيجة هقلي الدكلة للد م اجتتمل ع ؽب ه ا ار ،دمل أد العوؼبة إذل ه غي طباب التما كاجاتغنل س أربا
ا طبلس ا ريس أتيجة التقنيل اعبديدة اؼبره طة بتكنولوتيل اغبلاب ا رل .فمماب اوة العم دلفية أتلج صبيا
السلا كايدفا ةربعة أطبلس التما إذل للة ال،قر كاعبوع .كاس ـبلطر العوؼبة اضللىل لم لم ؾبتما الرفله كاضللىل
لم الط قة الواطم الن ىع ا ص ك إ داث اجاتقرار اجتتمل ع )آفة العودلة وأتثَتها على دتاسا األسرة

ادلسلمة ،ادلرجع حسه).
خااادت ااة:

يت ني اس مؿ ال كرد ك العرض السلبت اس ى ه الوراة ال حثية أف ا ارة ك التمعل العربية ىع ك كااعتل
اتددة ك أانتل كااتقرارىل ك العلدل اؼبعلصر ،كىع قيقة عه ارددة ك ظ اتتيلح ظلىرة العوؼبة لدكؿ العلدل ةاره
كالن أد إذل إزالة اغبدكد كاغبواتز بني ا ام كالتمعل كالثقلفل  ،كىيمنة أالليب اغبيلة الغربية لم التمعل
العربية كا اماية كازك الثقلفل الغربية الوافدة للثقلفة ا﵀لية ،كظتور اج اؽ الثقلك للتوية القواية كاػبصوصيل
الثقلفية للمجتمعل العربية كى ا لصة أالـ ايل ا اس الثقلك العر ي ك ظ العوؼبة ،كوبدث ذلأل عج تملد لم
بليل ل اؼبمثلة ك هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة ى ه ا ة الن ه ك ك د ذا ل ربداي عرزا أالـ ا ارة
العربية لاة ،كاعبزا رية لصة ،دبل هطر و اس ـبلطر لم أانتل كال أفرزهو العوؼبة ا ماية اس ربداي ك كااا ال ث
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ال،ضل ع العر ي .كذلأل اس انطلت أف ا ارة هعد دبثلبة الرديزة ا الاية للمجتما كأف ا﵀لفظة لم ديل ل كااتقرارىل
ك ملف أانتل ينعكاب لم ااتقرار كأاس التما ،دمل أف صمح ا ارة ىو صمح للمجتما كفسلدىل ىو فسلد لو.
لم أف ا ارة هعد دبثلبة ا﵀يئ اجتتمل ع ا كؿ ال م وبتضس الط ،كيتعلا اعو كاؼبسركلة س بنل ال مصية
اجتتمل ية كالثقلفية للط ،كىع اؼبسركلة س هن تو لم ايم كثقلفة التما كضبليتو ع ت لرىل اؼبصدر ا اس للط. ،
ؽب ا أدد ا امـ لم أنبية ا ارة ك ث لم العنلية هبل كا﵀لفظة لم رصلأتتل ركابطتل كبنيتتل كضبليتتل اس الت،كأل.
بيد أأو ك كااا ا ار اد هراتا إذل د د دكر ا ارة ال بوم ك هن ة ا بنل التن ة الصلغبة كالسليمة،
يث أثر هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة كالثورة ا ماية لم كظل ا ارة اػبلصة انتل عل بية كالتن ة كالتثقي
كالن اأتقل إذل اؼبنظمة ا ماية ،كاكبرف ب لأل ا ارة ،أك ع رل ااتقلل  ،س أدا اتلاتل ا الاية اؼبنلطة
إليتل ذبله أبنل تل ،كذلأل أتيجة ا اؽ ال ث ا ماع اؼب لبر اس ا ارة العربية ا اجأ،تلح لم الثقلفة الغربية
كهنلاع اأت لر القيم ال،ردية كالن،عية كالنز ة اؼبلدية الغريزية كالثقلفة اجاتتمدية الن هتنلح اا ايم كثقلفة التمعل
العربية .كاد بتد ب لأل ا ارة ك التمعل العربية ه،ككل اتزايدا ك بنيتتل اا هزايد ك ربرر أبنل تل س العلدا
كالتقلليد كالقيم ا صلية اؼبره طة بثقلفة التما العر ي ك قيدهو الدينية ،كى ا ك ظ اأت لر ايم التحرر اؼبستمدة اس
الثقلفة الغربية ،كسبرد ا بنل لم السلطة ا بوية ك ع الركابئ ا ارية كهنلاع اأت لر ثقلفة العن الن يركج ؽبل
ا مـ الغر ي كالن أد إذل اره،لع اعدؿ العن بني ا بنل ال ل .
كاس اؼبنطلقل السلبقة ،جبد اس التوديد لم ركرة ا تملد ا ارة العربية التن ة ا اماية لهبنل ع ت لرىل
اس أاول الضوابئ اجتتمل ية كأدثر أأواع التن ة وث ا لم الوؾ الن كااتمرارا ا ارا لو العمرية ،فضم س
هعدد كهنوع بليل ل اس ا ارة إذل اؼبدراة ،اؼبسجد ،كال ا مـ )اؼبقرك ة اؼبسمو ة كاؼبر ية( .فللتن ة ا اماية ىع
ال مة لم اجا بلد ع مؽ الدينية كال بية لم هعلليم الديس ا اماع كهرايو الثقلفة ا اماية كالوطنية ك
الن  ،كاأتتلج أالو ال بية علقدكة س طريت اجاتدا بس ا أ يل كالصلغبني كمبلذج اس ال مصيل التلرىبية
كالوطنية ال ،ة ال لرزة ك اتريو العلدل العر ي كا اماع ،كىو ال اس بأأو أف يوفر لهبنل اغبملية كا اس ك دن ا ارة
العربية اؼبتمسكة بتعلليم الديس ا اماع اغبني .
توصيات:

ك لية ى ه الوراة ال حثية أنيت إذل اا اح ؾبمو ة اس هوصيل ذا ص غة ملية الن هتضمس اا اح أالليب
كال ية لتعزيز أاس ا ارة ك التمعل العربية ك ظ التحداي الراىنة ،كىع لم النحو ا يت:
 -ركرة صيلاة إا اهيجية كطنية فل لة لض ملف ربقيت ا اس الثقلك ؼبواتتة الغزك ال،كرم كالثقلك لل ث ال،ضل ع

الوافد إذل الوطس العر ي كضبلية ا ارة اس التأث السلم للعوؼبة ،كربصني اؽبوية الثقلفية العربية اس ا اؽ الثقلفة ا تن ية
الت،ك كالتمطيئ ل نل
الن هتنلا اا صل كاقوال التمعل العربية ا اماية ،كيكوف ذلأل اس مؿ
ايلاة إ ماية فل لة لتحصني ا ارة العربية كهعزيز أانتل اس ـبلطر الغزك الثقلك ال م سبلراو هكنولوتيل اجهصلؿ
كا مـ اغبديثة ،كالن هنطوم لم ث اؼبس ولني س القنوا ال،ضل ية العربية لم هراية اؼبلدة الثقلفية ا ماية،
كاجىتملـ أدثر علاااا الثقلفية كالدينية لتقد ال دي اس الاااا التل،زيوأية ذا اعبودة العللية ل ام اس يث ال ك
كاؼبضموف ؼبنلفسة الاااا الوافدة اس القنوا ال،ضل ية ا تن ية ،فضم س ذلأل العم لم هعزيز اؼبراا ة لم الاااا
اؼبستوردة كاؼبلدة ا ماية اؼبنقولة اس دكؿ العلدل الغر ي؛
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 -هنمية الو ع لدل ا ارة علتمعل

العربية بضركرة اأتتلج أالليب هربوية هقوـ أالال لم هعزيز اغبوار كالتواص

ا ارم كال ايب كالت لكر اا ا بنل كانحتم اغبرية ك التع كانلا ة اؼب كم
أالليب الردع كالتوبيو كال ىيب؛

الن هواتتتم ،كى ا بدج س

 ك ا إا اهيجية إ ماية ربية او دة ؼبواتتة ربداي العوؼبة ا ماية كذلأل اس مؿ هكرياب اعبتود كالتعلكفاؼب ؾ كالتنسيت كه لدؿ اػباا ك اللؿ ا ماع بني الدكؿ العربية لتحقيت اجرهقل الثقلك ،كالعم لم هطوير
الاااا التل،زي وأية العربية كالرال ا ماية س طريت ه جيا الك،ل ا ال رية العربية اؼبمتصة ك اؼبيداف لم ا تملد
ا بداع كاجبتكلر ك إ داد الاااا اؼبتنو ة ،كه،لدم التقليد للاااا التل،زيوأية ا تن ية الن عه انمطة ا دكؿ
العلدل ،كاغبرص لم إ يل ال اث اغبضلرم ا اماع كإبراز الثقلفة ا اماية ا كال ا مـ اؼبمتل،ة؛
 -هكثي الدراال ك ايداف العلوـ اجتتمل ية ،كالن هندرج مس إطلر ال حث العلمع اؼبعمت ،وؿ اضلاي ا ارة

ك التمعل العربية حبيث هعتمد لم اؼبعلوال كال يلان كاغبقل ت اؼبستقلة اس اؼبيداف ،كذلأل هبدؼ رصد أىم
التغ ا الن طرأ لم أظلـ ا ارة كط يعة اؼب كم الن هواتتتل ك ظ ا ل،ية الثللثة كالت،ك ك دي،ية اعلعبتتل
كربقيت ا اس ا ارم؛
 -ركرة أف هتم ملية الربئ كالعم اؼب ؾ بني اراسل التعليم كال بية كاراسل التما اؼبد لتحسياب ا بنل

ا ل ل دبملطر اجاتمداـ السي لتكنولوتيل اؼبعلوال اغبديثة ،كانتل اجأ أ  ،كهو ية ا ارة عجأعكلال السل ية
لقنوا ال ث ا تنم لم التن ة اجتتمل ية لهبنل ك ظ ايل الرالبة ا ارية ،كى ا لصة فيمل ه ثو بع
القنوا ال،ضل ية ا تن ية ذا الطلبا التجلرم اس اظلىر العن كا رة اعبنسية ا ع ية كهركهبتل لقيم ااتتمدية
أ،عية كربررية هتنلا اا الثقلفة العربية ا اماية.
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أقم س التكنولوتيل كالتغ اجتتمل ع ،اؼبرتا أ،سو ،ص.243.
( )16ا ر السيلاية للعوؼبة ،سس اغبلج لع ،اؼبرتا أ،سو ،ص.31.

( )17العوؼبة كالوطس العر ي ،صمح الدل زرأواة ،تلاعة القلىرة ،اصر ،2002 ،ص ،2.أقم س التكنولوتيل كالتغ اجتتمل ع ،اؼبرتا
أ،سو ،ص.183.
( )18اضلاي ك ال،كر اؼبعلصر العوؼبة :صراع اغبضلرا  ،العودة إذل ا مؽ ،التسلاا ،دمحم لبد اعبلبرم ،اردز دراال الو دة العربية،
ب ك  ،1998 ،ص ،149.أقم س أثر العوؼبة ك الثقلفة العربية ،سس د مي العليد ،دار النتضة العربية ،ط ،1ب ك ،2004 ،
ص.14.
( )19ب لبنل أيس كبس اس العوؼبة  ،2000ذكالف يدا  ،ملف ،2000 ،ص ،13.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.18.

( )20العوؼبة كالثقلفة القواية بليل اؽبيمنة كاؼبقلكاة ،صام لفا ،العدد الثل  ،فااير-الرس  ،1999ص.ص ،10-9.أقم س
اضلاي اوايولوتية اعلصرة ،اؼبرتا أ،سو ،ص.105.
( )21الصحلفة اجلك كأية ك الوطس العر ي ،د ا ا ال،يص  ،دار ال ركؽ للن ر ،ملف ،2005 ،ص.ص ،15 ،14،أقم س
هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة اجاتمداـ كالتأث  ،اؼبرتا أ،سو ،ص.2.

( )22ا كم التنمية كاعوال التكلا اجاتصلدم العر ي ،دل اصور ،دار الط ل ة كالن ر ،ط ،1ب ك  ،1984 ،ص ،35.أقم
س اؼبرتا أ،سو ،ص.2.
( )23اؼبعجم ا ماع ،دمحم صبلؿ ال،لر ،دار أالاة ،ملف ،2006 ،ص.ص .27 ،87.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.3.
( )24هكنولوتيل اجهصلؿ كاؼبعلوال  ،اؼبرتا أ،سو ،ص.45.

( )25هكنولوتيل اجهصلؿ ،دمحم ؿب،وظ ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية ،2005 ،ص ،16.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.42.

(" )26دكر ا ارة ك أاس التما" ،اقلؿ ان ور لم ب كة اجأ أ  ،السكينة  8أاطس  ،2013ص ،5.اؼبواا اجلك ك :
http://www.assakina.com/book
اطلا ليو بتلريو 2018/05/04 :لم السل ة .15h10
(" )27ا اس ا ارم" ،ا لة ملف ،اقلؿ ان ور لم ب كة اجأ أ  ،اؼبواا اجلك ك :
http://www.avb.s-oman.net
اطلا ليو بتلريو 2018/04/15 :لم السل ة .10h37
( )28دكر ا ارة ك أاس التما ،اؼبرتا أ،سو ،ص.5.

( )29اعبوع ك العلدل ،فرأسياب جي و ،توزي دولنيز ،اراسة ا حبلث العربية ،ب ك  ،1982 ،أقم س التنمية ال رية ،فرأسياب جي و،
توزي دولنيز ،دار اؼبأاوف لل اث ،ان ورا تلاعة دا ت ،2008 ،ص.26.
( )30ا ارة كاغبيلة العل لية ،انل اػبورل ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية ،1986 ،ص ،28.أقم س اجذبلىل اؼبعلصرة ك درااة
ا ارة كالط،ولة ،م لي اعبميلع ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،ا اكندرية ،1992 ،ص.7.
( )31لم اجتتملع التط يقع ،صمح الع د ،ص ،135.أقم س ا ارة كالتما ،السيد د العلطع ،دمحم أضبد بيواع ،دار اؼبعرفة
اعبلاعية ،ا اكندرية ،2002 ،ص.7.
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( )32لم اجتتملع العل لع ،اصط،م اػب ل  ،دار القواية للن ر ،القلىرة ،ص ،42.أقم س اجذبلىل اؼبعلصرة ك درااة ا ارة

كالط،ولة ،اؼبرتا أ،سو ،ص.8.

( )33لم اجتتملع العل لع اؼبعلصر ،ادوبة أضبد لدة ،دار ال،جر للن ر ،ط ،1القلىرة ،2011 ،ص.ص.17-14.
(" )34ا اس ا ارم" ،اؼبرتا أ،سو،

( )35أبنللان ا كم ك لوؿ ،أالاة لع اتورل ،دار العليل  ،الرايض1428 ،ق ،أقم س العوؼبة كأثرىل ك ال بية كالتما العر ي ،م
الديس اؼبدرس ،لدل الكتب اغبديث للن ر ،ط ،1ا ردف ،2011 ،ص.ص.263 ،262.

(" )36دكر ا ارة ك أاس التما" ،إدرياب بس لاد دمحم ،كراة م اقداة لندكة التما كا اس ك دكرهو السنوية الثللثة ،دلية اؼبلأل فتد
ا انية ،الرايض ،1425 ،ص.ص.20 ،15 ،2.
( )37اجذبلىل اؼبعلصرة ك درااة ا ارة كالط،ولة ،اؼبرتا أ،سو ،ص.27.
)32( Introduction to Sociology, James B . McKee, Holt Rinehart and Winston, N. Y.
1969, P.352.
أقم س التغ اجتتمل ع كالتحديث ،انل اػبورل ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية ،2011 ،ص.215.
( )39التن ة اجتتمل ية ،اعس لي العمر ،دار ال ركؽ للن ر ،ط ،1ملف-ا ردف ،2010 ،ص.148.
( )40لم اجتتملع العل لع اؼبعلصر ،اؼبرتا أ،سو ،ص.29.

( )41ا ارة كا كم ل ،ؿبمود سس ،دار اؼبعلرؼ ،ا اكندرية ،ص.ص ،15 ،14.أقم س اجذبلىل اؼبعلصرة ك درااة ا ارة
كالط،ولة ،اؼبرتا أ،سو ،ص.ص.27 ،26.
(" )42دكر ا ارة ك أاس التما" ،اؼبرتا أ،سو ،ص.445.

( )43ا ارة كا كم ل ،ؿبمود سس ،دار اؼبعلرؼ ،ا اكندرية ،ص ،53.أقم س اجذبلىل اؼبعلصرة ك درااة ا ارة كالط،ولة،
اؼبرتا أ،سو ،ص.13.
( )44العوؼبة ا ماية ،اريد د اعب لر ديثع ،ا ىلية للن ر ،ط ،1ملف-ا ردف ،2002 ،ص ،54.أقم س هكنولوتيل اجهصلؿ

كا مـ اغبديثة –اجاتمداـ كالتأث  ،-دمحم ال،لها ضبدم كب ركف ،دنوز اؼبعرفة ،اعبزا ر ،2011 ،ص.ص.8 ،7.

( )45القنوا ال،ضل ية كوث ا ل لم القيم اجتتمل ية كالثقلفية كالسلودية لدل ال ل اعبزا رم ،درااة ايداأية ،بطلح دمحم كب ركف،
دار اؽبدل ،اعبزا ر ،دكف انة ،ص ،100.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.8.

( )46كال اجهصلؿ اغبديثة كوث ا ل لم العمال
ص ،45.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.8.

ا ارية ،مؼ تلوؿ ،ا درة التست  ،تلاعة اسنطينة،2003-2002 ،

( )47هكنولوتيل اجهصلؿ كالثقلفة ،د ال،تلح د النم ،دار العر ي للن ر ،القلىرة ،1990 ،ص .82.أقم س اؼبرتا أ،سو،
ص.ص.9 ،8.
( )48افتتل ية ؾبلة بفلؽ ربية ،دد أيلوؿ/ه ريس ا كؿ ،1996 ،ص ،9.أقم س ال ث ال،ضل ع العر ي كربداي العوؼبة ا ماية،
د اؼبلأل الدان  ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،ا اكندرية ،2006 ،ص.74.
( )49الثقلفة العربية ك صر اؼبعلوال

–رلية ؼبستق اػبطل

الثقلك العر ي ،أ ي

لع ،لدل اؼبعرفة ،اللاب الوطا للثقلفة كال،نوف

كا دا  ،الكوي  ،2001 ،ص ،346.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.75.

( )50اجهصلؿ ك صر العوؼبة ،الدار اعبلاعية ،اع الع د مي انو ،ب ك  ،1999 ،ص ،13.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.75.
( )51ا مـ العر ي إبكللية اعبدؿ كا انلع ،ؾبلة بفلؽ ربية ،بغداد ،1994 ،ص ،16.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.76.

( )52ا مـ العر ي كربداي العوؼبة ،إالـ اريب ،بركف ربية ،القلىرة ،2000 ،ص ،222.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.78.

( )53التمطيئ التل،زيو ك العراؽ كا التعلا اا التحداي ال،ضل ية ،اظ،ر اندك  ،حبث اقدـ إذل اؼبرسبر القطرم ا كؿ لإل مـ،
دلية ا دا  ،اسم ا مـ ،بغداد ،2001 ،ص ،2.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.79.
( )54دراال ك اضلاي اؼبستق العر ي ،أورم قبم اؼبراواع ،بغداد ،2000 ،ص ،17.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.81.
( )55التمطيئ التل،زيو ك العراؽ كا التعلا اا التحداي ال،ضل ية ،اؼبرتا أ،سو ،ص.1.
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( )56ا مـ اؼبعلصر كهقنيلهو اغبديثة ،ؾبد ىلبم اؽبلمشع ،دار اؼبنلىا للن ر ،ط ،1ملف ،2006 ،ص.ص ،164-162.أقم س
هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة –اجاتمداـ كالتأث  ،-اؼبرتا أ،سو ،ص.28.

( )57ال،ضل يل العربية حبث س ال ا أـ هقليد ا ر ،دمحم ا اط ،تريدة ال يلف ا الراهية ،العدد  ،1997 ،334ص ،2.أقم س
اؼبرتا أ،سو ،ص.ص.29 ،28.
( )58ا مـ ال،ضل ع كب ره ال بوية ،دمحم تلد أضبد ،العلم كا يبلف للن ر ،ا اكندرية ،2008 ،ص.ص ،68-64.أقم س اؼبرتا
أ،سو ،ص.ص.30 ،29.

( )59ا ر الثقلفية للعوؼبة – ظوظ اػبصوصيل الثقلفية ك بنل وؼبة بديلة ،-أبو مكة در  ،ؾبلة لدل ال،كر ،اللاب الوطا للثقلفة
كال،نوف كا دا  ،العدد ،3الكوي  ،ص.ص ،200 ،171.أقم س ال ل كالقيم ك لدل اتغ  ،اؼبرتا أ،سو ،ص.95.
( )60العوؼبة -ت كرىل كفرك تل كدي،ية التعلا اعتل ،-د مي د اػبللت ،ؾبلة لدل ال،لأل ،العدد  ،2الكوي  ،ص.ص،94 ،39.
أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.97.
( )61بع ا كتو السيلاية كالقلأوأية لثورة اجهصلج اغبديثة ،الديس د اللطي دمحم ،ؾبلة السيلاة الدكلية ،العدد  ،116أفري
 ،1994ص ،63.أقم س أ ملؿ اؼبلتقم الدكرل وؿ العوؼبة كأثرىل ك الثقلفة ا اماية ،اعبزا ر12-10 ،الم  ،2004ان ورا
اللاب ا اماع ا لم ،ص.349.
( )62الثقلفة العربية ك صر اؼبعلوال  ،أ ي

لع ،الكوي  ،2001 ،ص ،364.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.352.

( )63بع ا كتو السيلاية كالقلأوأية لثورة اجهصلج اغبديثة،
 ،1994ص ،353 .أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.349.

الديس د اللطي دمحم ،ؾبلة السيلاة الدكلية ،العدد  ،116أفري

( (64ا مـ العر ي بني ايل الديبقراطية كاج اؽ الثقلك ،واط

د الرضبس ،ص ،24.أقم س اؼبرتا أ،سو ،ص.355.

( )65الثقلفة كالتما ،ظب إبراىيم سس ،دار ال،كر ،ط ،1دا ت ،2007 ،ص.ص.423-421.
( )66لم اجتتملع العل لع اؼبعلصر ،اؼبرتا أ،سو ،ص.149.

(" )67بفة العوؼبة كوث ىل لم سبلاأل ا ارة اؼبسلمة" ،دمحم صلرل ،د اغبع بس ية ،كراة حبثية ،اؼبواا اجلك ك :
http://www.manifest.univ-ouargla.dz
اطلا ليو بتلريو 2018/04/27 :لم السل ة .10h54

( )68اقلربة أكلية لتدا يل العوؼبة لم التما العر ي ،اليملف دانف ،ؾبلة ال،كر العر ي ،العدد  ،93ب ك  ،ص.ص،162-142.
أقم س ال ل كالقيم ك لدل اتغ  ،اؼبرتا أ،سو ،ص.ص.74 ،73.

(" )69بفة العوؼبة كوث ىل لم سبلاأل ا ارة اؼبسلمة" ،اؼبرتا أ،سو.

( )70لم اجتتملع العل لع اؼبعلصر ،اؼبرتا أ،سو ،ص.ص.147 ،146.
( )71ال ل كالقيم ك لدل اتغ  ،اؼبرتا أ،سو ،ص.74.

( )72لم اجتتملع العل لع اؼبعلصر ،اؼبرتا أ،سو ،ص.ص.150 ،149.

( )73دراال ك أظرية اجهصلؿ ،د الرضبس زم ،اردز دراال الو دة العربية ،ط ،1ب ك  ،2003 ،ص.ص ،142-140.أقم
س هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة –اجاتمداـ كالتأث  ،-اؼبرتا أ،سو ،ص.17.

( )74ال ل كالقيم ك لدل اتغ  ،اؼبرتا أ،سو ،ص.ص.75 ،73.

(" )75بفة العوؼبة كوث ىل لم سبلاأل ا ارة اؼبسلمة" ،اؼبرتا أ،سو.

ادلصادر وادلراجع:

( )1هكنولوتيل اجهصلؿ كاؼبعلوال  ،انلؿ ىمؿ اؼبزاىرة ،دار اؼبس ة للن ر ،ط ،1ملف-ا ردف.2014 ،
( )2ال ل كالقيم ك لدل اتغ  ،التد الزيود ،دار ال ركؽ للن ر ،ا ردف.2011 ،

( )3التكنولوتيل كالتغ اجتتمل ع ،السيد ربلد انيم ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ط ،1ا اكندرية.2008 ،
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( )4ا مـ العر ي كاضلاي العوؼبة ،واط
( )5ال ث ال،ضل ع العر ي كربداي

د الرضبس ،دار العر ي للن ر ،ط ،1القلىرة.2003 ،

العوؼبة ا ماية ،د اؼبلأل الدان  ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،ا اكندرية،

.2006

( )6أظراي اجهصلؿ ،انلؿ ازاىرة ،دار اؼبس ة للن ر ،ط ،1ملف.2011 ،

( )7اضلاي اوايولوتية اعلصرة ،السيد انيم ربلد ،صبلؿ ؾبلىد ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية.2008 ،
( )8العوؼبة ارا ة ك اؼب،توـ ،اػبضر ىلركف ،اردز الدراال ا ا اهيجية ،اػبرطوـ.1998 ،
( )9العوؼبة كالوطس العر ي ،صمح الدل زرأواة ،تلاعة القلىرة ،اصر.2002 ،

( )10أثر العوؼبة ك الثقلفة العربية ،سس د مي العليد ،دار النتضة العربية ،ط ،1ب ك .2004 ،

( )11التنمية ال رية ،فرأسياب جي و ،توزي دولنيز ،دار اؼبأاوف لل اث ،ان ورا تلاعة دا ت.2008 ،
( )12ا ارة كالتما ،السيد د العلطع ،دمحم أضبد بيواع ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية.2002 ،
( )13لم اجتتملع العل لع اؼبعلصر –ارا ا

ك اضلاي ا ارة ك صر العوؼبة ،-ادوبة أضبد لدة ،دار ال،جر

للن ر ،ط ،1القلىرة.2011 ،

( )14العوؼبة كأثرىل ك ال بية كالتما العر ي ،م الديس اؼبدرس ،لدل الكتب اغبديث للن ر ،ط ،1ا ردف.2011 ،
( )15التغ اجتتمل ع كالتحديث ،انل اػبورل ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،ا اكندرية.2011 ،

( )16التن ة اجتتمل ية ،اعس لي العمر ،دار ال ركؽ للن ر ،ط ،1ملف-ا ردف.2010 ،

( )17هكنولوتيل اجهصلؿ كا مـ اغبديثة –اجاتمداـ كالتأث  ،-دمحم ال،لها ضبدم كب ركف ،دنوز اؼبعرفة ،اعبزا ر،
.2011

( )18ال ث ال،ضل ع العر ي كربداي العوؼبة ا ماية ،د اؼبلأل الدان  ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،ا اكندرية،
.2006
( )19أ ملؿ اؼبلتقم الدكؿ وؿ العوؼبة كأثرىل ك الثقلفة ا اماية ،اعبزا ر 12-10 ،الم  ،2004ان ورا

اللاب ا اماع ا لم.

(" )20دكر ا ارة ك أاس التما" ،إدرياب بس لاد دمحم ،كراة م اقداة لندكة التما كا اس ك دكرهو السنوية
الثللثة ،دلية اؼبلأل فتد ا انية ،الرايض.1425 ،

( )21الثقلفة كالتما ،ظب إبراىيم سس ،دار ال،كر ،ط ،1دا ت.2007 ،

(" )22بفة العوؼبة كوث ىل لم سبلاأل ا ارة اؼبسلمة" ،دمحم صلرل ،د اغبع بس ية ،كراة حبثية ،اؼبواا اجلك ك :
http://www.manifest.univ-ouargla.dz
(" )23دكر ا ارة ك أاس التما" ،اقلؿ ان ور لم ب كة اجأ أ  ،السكينة  8أاطس  ،2013اؼبواا
اجلك ك :
http://www.assakina.com/book
(" )24ا اس ا ارم" ،ا لة ملف ،اقلؿ ان ور لم ب كة اجأ أ  ،اؼبواا اجلك ك :
http://www.avb.s-oman.net
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البناك اإلشناين والنحسي لألسرة ُب ضوك التخطيط النبوي
أ.د .سن ْحيد عبيد غرابوي

تلاعة اطر

مقدمة:
ار العصور،
ىن ا امـ دبو وع ا دارة ،فقد دلأ ا دارة ا اماية اس أقبا ا دارا لم ٌ
ذلأل أف ا دارة ا اماية إدارة إؽبية هستمد انتجتل اس ك ع السمل  ،كل لأل فتع هتسم عل مولية
كام مة ال،طرة ا أسلأية لم ـبتل ا زانة كا اكنة ،كاد دلأ يلة الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مبوذتلن يلن لتلأل
ا دارة فكران كفبلراة ،كاوجن ك ممن.
كاد ابتمل ا دارة ا اماية لم أربعة نلصر ر يسة ىع :التمطيئ كالتنظيم كالرالبة كالتقو .
كدلف التمطيئ الن وم أ د العنلصر اؼبتمة قبلح ا دارة ا اماية كتز ان اس التكلي ا ؽبع،
كىو يعا :التصور اؼبستق لع اؼب ا لم الدرااة كالتحلي كا صل يل الثلبتة للعمليل اؼبستق لية،
كيكوف لدة ا التن،ي .

لقد دلأ ادرة الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فل قة ك ا داد كالتمطيئ ك ب انل ع اغبيلة ،فقد الرس زبطيطلن
د واين سبث ك التدرج اؼبلحوظ ك بداية الد وة ،كادل رصو لم التكتم كالسرية ،ك سس إ تيلر
ا الو كالوايلة اؼبنلا ني لنجلح الد وة ،دمل الرس ملسو هيلع هللا ىلص زبطيطلن ايلايلن اعم فيو اذل ربكيم برع مي

هعلذل ك أرتل اؼبعمورة ،كاد اهسم ى ا التمطيئ علسلمية كأ العن كالتحلع خبلت الصا ،كك اؼبعلرؾ
كالغزكا أظتر فنوانن دة ك التمطيئ هدؿ لم الاا ة ك سس القيلدة ،كك ؾبلؿ ال بية كالتعليم ،ك لم
اؼبستول اجتتمل ع كاجاتصلدم فقد اأ أ ؾبتمعلن فريدان اس أو و ذبسد فيو ا لدا العدالة اجتتمل ية
كالقيم ا ماية ،كد ا إالاة اوا د ال ورل بني الرا ع كالر ية ،كصدؽ مي هعلذل ني الؿ ):لقد دلف
لكم ك راوؿ مي أاوة سنة ؼبس دلف يرتو مي كاليوـ ا ر كذدر مي دث ان( .ا زا .21 :
كىك ا فقد ظتر التمطيئ ك ا امـ ان بزكغ فجره ،كدلف ارافقلن لو ك صبيا هراهيب اغبيلة اوا
دلأ لم استول ال،رد أك ا ارة أك اعبمل ة ،أك لم اؼبستول الدكرل .كادا بدا ذلأل تليلن ك لدثة
اؽبجرة ،ال فيتل اس دركس ك ا ديدة ك التمطيئ ك سس العم  ،كهواا ا داث اؼبستق لية.
كيي ُّ
عد التمطيئ ا الس المزـ لتن،ي ا ملؿ لم أااب لمية ادركاة هو ا طرؽ ككال
هن،ي ىل دبل وبقت الكث اس اعبتد كالوا .
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فتو إذان دبثلبة الطريت ال م ييربد اذل ا ربقيت ا ىداؼ بك،ل ة للية كفعللية لية تدان بعيدان س
الع وا ية كاجرذبلؿ ،كالل يس يردايف اذل إىدار الطلال كاجاكلأيل دكف الوصوؿ اذل اؽبدؼ اؼبطلو .
كالتمطيئ حبد ذاهو اد  ،فقد الراو اجأسلف لتنظيم كبنل الكث اس تواأب يلهو ،كؼبواتتة
استق لو ،كغب اؼب لد كا زال الن طريقو ،فتو إذان أ لط اأسل هطور ا العصور كأص ا لامن لو
أنبيتو ال للغة ك هنظيم كبنل التمعل .
فللتمطيئ كايلة اتمة ،كارهكز أالس اأطلق اس ملو الد وة ا اماية كذبلٌم ذلأل ك دث

اس ا اي القربأية ،كا لديث الن وية ،كانتل اولو هعلذل " لك تعلنل انكم بر ة كانتلتل"
اؼبل دة ،48:أم ا يمن كانةن كطريقلن اتمن كا حلن اذل اؼبقلصد ا اماية.
كاس اعبدير عل در إف و ر اؼبسلمني اليوـ س ايلدة ا أسلأية أتيجة انطقية لقوـ أسوا راللتتم،
ك طٌوا اس اكلأتتل ،كبلبوا اعد ل بردلـ ىل اس ا كىلـ ك ؾبلؿ العلم كالعم لم د اوا  ،كأنبلوا
السنس الرعأية كالكوأية ،كظنوا أف التمكني اد يكوف ع ال كا مـ دكف إ ملؿ ال،كر كب ؿ اعبتد
كا ا ل  .ل ا فاف اس كاتب ا اة ك ى ا العصر أف هراس براللتتل كهثت بن،ستل ،فت حث س
التمطيئ اؼبنلاب ل نل ا ارة كالتما بنل بلامن اتكلامن لتتمكس اس أدا راللتتل ا يبلأية كا أسلأية.
كبنل لم ذلأل فم يوتد ؾبتما اس التمعل ال رية ك أم دكلة دلأ ك التلريو إجٌ كعبأ اذل
بكمن بدا يلن ،كدل يكس شبة مؼ بينو كبني التمطيئ
كإف أ
التمطيئ أفرادان كصبل ل ،
اؼبعلصر إجٌ ك الوال  ،ك جم اػبطة.
يتبُت أذنية التخطيط ُب بناك اجملتمعات ع ت لره الوايلة الو يدة لرام برااا
وبناك على ما تقدم ّ

اؼبستق لم أااب ادركاة كؿبسوبة ،كا امـ ينظر اذل التمطيئ لم أأو اغب اعب رم للكث اس
ا زال النلصبة س الع وا ية كاجرذبلؿ ،كالراوؿ ا ظم ملسو هيلع هللا ىلص دلف ال دان ـبططلن اس الدرتة ا كذل،
ااتطلع هع ة صبيا القول كاؼبصلدر كاؼبواد اؼبتل ة ل نل كهنمية التما ا اماع.
كاد إروي ك حبثع ى ه أف أهنلكؿ أثر التمطيئ الن وم ك ال نل ا يبل كا أسل لهارة ،كاد
ابتم لم ثمثة ا ل ث كدمل أييت:
اؼب حث ا كؿ :ا،توـ التمطيئ كأنبيتو ،كال اؼبقصود علتمطيئ ك اؼبنظور ا اماع ،كال ا دلة
لم ا رك يتو ك القربف الكر كالسنة الن وية.
اؼب حث الثل  :أثر التمطيئ الن وم ك ال نل ا يبل لهارة.
اؼب حث الثللث :أثر التمطيئ الن وم ك ال نل الن،سع لهارة
ادلبحث األول :محجوم التخطيط وأذنيته:
أوالً :تعريف التخطيط لغة:
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اأ وذ اس) طئ( :كاػبئ :الطريقة اؼبستطيلة ك ال ع .
كاػبئ )عل،تا( :الطريقة يقلؿ :الزـ ذلأل اػبئ ،كج هظلم نو بع  .ك ئ القلم :أم دتب ،ك ئ
ال ع ىبطو طل :أم دت و بقلم كا ه.
كالتمطيئ :التسط  ،هقوؿ طط ذأوبو ليو ،أم اطر .
كاػبئ كاػبطة )علكسر( ا رض الن ىبتطتل الرت لن،سو ،كانتل طئ الكوفة كال صرة كصبعتل
1
اػبطئ(1).
كاػبطة)علضم( اغبللة كاػبصلة ،كهعا ب و القصة كا ار .كيقلؿ تل كك رأاو طة أم تل كك
رأاو لتة زـ ليتل).2(2
إذف التمطيئ اس ا،تواو اللغوم :ىو اث ل ال،كرة إال علرام ،أك الكتلبة ،كتعلتل هدؿ دجلة
اتاة لم ال يقصد علصورة اك الرام.
اث ياً :التخطيط اصطال اً:
هعدد هعري،ل التمطيئ ند لمل ا دارة ،ع ت لره أكؿ نصر اس نلصر ا دارة ،فتو
ا الس كاؼب دأ ال م هقوـ ليو ،كفيمل يلع بع هعري،ل العلمل للتمطيئ:
-1الكلهب تورج ه م ):(George Teary
يعرؼ التمطيئ ةأو :أالو للت،ك ك اؼبستق  ،كااتعراض ا تيلتل  ،كاتطل ل ى ا اؼبستق
يبكس ئ التصرفل اغبللية دبل يك ،ربقيت ا ىداؼ اؼبقررة ،إف التمطيئ ىو دبثلبة حبث
كظركفو
الن يتواا ؽبل ربقيت اؽبدؼ

دايت كادركس بغرض ك ا اػبطة ،كربديد التسلس اؼبنتظم للتصرفل
اؼبن ود.
التصرفل اغبللية دبل يك ،ربقيت ا ىداؼ اؼبقررة ،إف التمطيئ ىو دبثلبة حبث دايت كادركس
بغرض ك ا اػبطة ،كربديد التسلس اؼبنتظم للتصرفل الن يتواا ؽبل ربقيت اؽبدؼ اؼبن ود.
 -2أال الرم اتيلز ):(Mary Tiles
فقد ٌرؼ التمطيئ أأو :العملية الوا ية الن يتم دبوت تل ا تيلر أفض طريقة ،اك اسلر للتصرفل
دبل يك ،ربقيت ىدؼ اعني،
كاس ىنل فلف هعري ه م ي ني اف التمطيئ أ لط ذىا ىبدـ اؼبستق للوصوؿ اذل اؽبدؼ اؼبن ود
كا﵀دد اس قل ،أال هعري اتيلز فتو يو ا أف التمطيئ لياب لو ملية وا ية ك إمبل ملية كا ية
3
انظمة).(3
 1لسلف العر  ،دمحم بس اكرـ بس لع أبو فض صبلؿ الديس ،ابس انظور ج ،7ص.289_286
 2القلاوس ا﵀يئ ،ؾبد الديس أبوطلىر ،دمحم يعقو ال ،كز اعدل ، ،ج ،1ص .665
 3ا دارة العلمية ،ىلبم زدع ؿبمود ،كدللة اؼبط و ل  ،ط1981، 3ـ ،ص83
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دمل يعرفو ال ع  :إأو ؾبمو ة اس العمليل ال ىنية التمتيدية القل مة لم اه لع اؼبنتا العلمع،
كال حث اجتتمل ع كأدكاهو هستتدؼ ربقيت أىداؼ اعينة ؿبددة كاو و ة  ،بقصد رفا اؼبستول
اجاتصلدم ،أك اجتتمل ع الثقلك أك ى ه اؼبستواي صبيعل دبل وبقت اعلدة ال،رد كمبو التما(4).
2
كيعرفو بع ال ل ثني  :ةأو تسر اغبل ر كاؼبستق (5).

1

اثلثاً :التخطيط ُب ضوك التصور اإلسالمي:

إف التمطيئ ك ا لتصور ا اماع ىو اجاتعداد ك اغبل ر ؼبل يواتو اجأسلف ك ملو أك يلهو ك

اؼبستق كاد أؼبا القربف الكر كالسنة الن وية للتمطيئ ك باي دث ة.
ا رص
كأ ب اذل مي اس اؼبراس الضعي  ،كك د
الؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص "اؼبراس القوم ،
لم ال ين،عأل  ،كأاتعس ع﵁ ،كجهعجز ،ك إف أصلبأل بع ،فم هق لو أ فعل دلف د ا كد ا،

كلكس ا ادر مي كال بل فع  ،فأف لو ه،تا م ال يطلف".3(6).
كك ى ا اغبديث رام ملسو هيلع هللا ىلص اػبطة العملية اس ات ربقيت اعىن القوة ،فك ال هبع اؼبراس يقوـ
ايلـ فتو اطلو  ،كد ال يعواو س ذلأل فتو فبنوع ،ك ليو فقئ ب ؿ ا ا ل ل لأل
بعملو
كاأتظلر النتل ا كفت ال ب ؿ اس اقدال ؽبل ،لكس اف ص كزبل ،النتل ا بعد اات،راغ اعبتد
كااتن،لذ ا ا ل  ،فأف ى ا لياب اد لة لليأس كالعجز كىو أوع اس اج اض لم ادر مي ز كت ،
فم ينظر اؼبر لعملو كزبطيطو كدأأو تتد بمصع اعزكؿ ،ج ماة لو دب ي ة مي هلالج لج
دمل ج ينظر لعملو كدأأو يسلؽ اليو اك م كيلوـ ا ادار لم طأ أفعللو ،كىنل فقد دد راوؿ
مي ملسو هيلع هللا ىلص للمسلم الغلية كاؽبدؼ ،كىع اوة اجيبلف ك دد لو الوايلة لتحقيت ى ا اؽبدؼ كىع اهصلؿ
قيقع ع﵁ هلالج لج ،كتتد إهبل ي يتطلا لهفض دا مل كأ،اب را ية هقلب اؼبصل ب علصا كالعزيبة
كالث ل كج ذبع لل يطلف ليتل ا يم.
يقوؿ النوكم ):4(7
كاؼبراد علقوة ى ا زيبة الن،اب كالقروبة ك أاور اج رة ،فيكوف صل ب ى ا الوص ادثر ااداال
لم العد ك ك اعبتلد ،ك اارع ركتل اليو ك ذىلع ك طل و  ،كأبد زيبة ك اجار عؼبعركؼ كالنتع س

 1التمطيئ التعليمع ،دمحم اي فتمع اكت ة اجقبلو اؼبصرية ط2008، 7ـ ،ص20
 2التمطيئ كالرالبة أالس قبلح ا دارة ،د د ال،تلح داي سني السلة اط و ل المو ة اجات لرية العربية ،ط ،2بدكف بلد أ ر
أك اتريو ،ص97
 3أ رتو اسلم ك صحيحو ،دتل القدر ،ع ك اجار علقوة كهرؾ العجز كاجاتعلأة ع﵁ كه،وي اؼبقلدير ﵁ ،ج ،4ص  ،2025ح
).(2664
 4وبىي بس برؼ بس ارم بس سس ،اغبزااع ف اغبورا  ،النوكم ،ال لفعع أبو زدراي ،ؿبيع الديس ،ماة عل،قو كاغبديث.
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اؼبنكر كالصا لم ا ذل ك د ذلأل ك ا تملؿ اؼب لؽ ك ذا مي هلالج لج ،ك اراب ك الصمة كالصوـ
كاجذدلر كال ر الع لدا كاأ ئ طل ل ؽبل كا﵀لفظة ليتل).(81
الؿ هعلذل هلالج لج " ك أبتغ فيمل أاتؾ مي الدار كاج رة كج هناب أصي أل اس الدأيل ك أ سس دمل
2
أ سس مي أليأل كج ه غ ال،سلد ك ا رض اف مي ج وبب اؼب،سديس")(9
الت،س الوا ا  :كج هناب أصي أل اس الدأيل أعم فت ا ىو الطريت الوائ كالرأم الربد ،اف هعم
ه دتل
رهأل دأأأل سبو ادا ،فلياب اس الديس الزىد ك الدأيل
لدأيلؾ دأأأل هعي أبدان كهعم
اؼبلؿ

كهعي للة لم ا ؾ  ،ب الديس يطلل أل علعم كاعبد كالغىن اس طريت اغبمؿ  ،فاذا صبع
فأ ئ ت مي فيو ،كج هناب أصي أل ك الدأيل أم :سبتا ب عضو بم إاراؼ كج هقت .3(10).
كالؿ هعل ذل هلالج لج" كأ دك ؽبم ال ااتطعتم اس اوة كاس رعط اػبي هرى وف بو دك مي ك دكدم ك

ب ريس اس دك م ج هعلمو م مي يعلمتم كال هن،قو اس بع ك ا ي مي يوؼ إليكم كأأتم ج
4
هظلموف")(11
كك اعىن ا ية تل ك الت،س اغبديث  :ك ا ية أار اوتتو للمسلمني ر داد د ال يقدركف
ليو اس اوة ككايلة ربية كعجاتعداد للحر ،لي عثوا اػبوؼ ك الو أ دا تم ال يس ىم أ دا مي
ا ىم فبس يضمر العدا للمسلمني كي ب

هلالج لج ،كك الو
5
يعرفتم).(12
فللتمطيئ ك التصور ا اماع :ىو أالو

هبم الدكا ر ،كج يعرفو م كلكس مي

م صبل ع أي

ع ال

ؼبواتتة هواعل

استق لية كيعتمد لم انتا فكرم قدم يراس علقدر كيتود لم مي ،كيسعم لتحقيت ىدؼ بر ع
ىو لدة مي كهعم الكوف دمل أأو ه،ك ك أدا م استق لع اعني ك قد العزـ لم فع ى ا العم
6
ك او ده ا﵀دد كذلأل دب ي ة مي).(13
رابعاً :أذنية التخطيط اإلسالمي:

إف اس الواتب اليوـ أف و ا اة ا اماية دبنتا التمطيئ ال لا ك و اعلي ا امـ
كايمو اس أت ربقيت ا ىداؼ اؼبرتوة ،ك لصة كأأو اد ه ني أ ا ف بع النملذج الغربية ك
التمطيئ كالتنمية الن هعتمد ليتل دكؿ العلدل الثللث ج تقلدىل أف قبلح هلأل النملذج ك التمعل
 1اؼبنتلج برح صحيا اسلم بس اغبجلج ،دار ا يل ال اث العر ي ب ك ط1392، 2ىػ ،ج  ،16ص.215
 2اورة القص  :بية .77
 3الت،س الوا ا ،دمحم ؿبمود ،اغبجلزم ،دار اعبي اعبديد ،ب ك ط1413، 10ىػ ،ج ، 2ص.849
 4اورة ا أ،لؿ بيو .60
 5الت،س اغبديث ،دمحم ز دركزة ،دار ا يل الكتب العربية القلىرة 1383ق ،ج ،7ص.73
 6التمطيئ اجتتمل ع ،الىر أبو اؼبعلطع لع ،اكت ة زىرا ال رؽ ط2002 4ـ ،ص.269
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الرأظبللية الصنل ية د،ي ةف هبعلتل هنجا ك ؾبتمعل العلدل الثللث بغ
اا ا طر اجتتمل ية كالثقلفية ؽب ه التمعل .

النظر س هوافت ى ه النملذج
ليو دتل مي

كالتمطيئ اؼبقصود ىنل ىو التمطيئ ال لا ك و التصور ا اماع فيمل أ
1
أك السنة الن وية ال ري،ة).(14
كد لأل ال دلف ك اؼبصلدر ا رل دللقيلس كاجصبلع إذل تلأب هط يت ذلأل لم طوؿ التلريو
ا اماع ان تد الن وة ،تد اػبل،ل  ،كال هم ذلأل اس السل الصلحل اس اغب ٌكلـ اؼبسلمني،
كا،كريتم كال يس كتد التمطيئ ك دث اس فبلراتتم العلاة كاػبلصة.
ل ا فاف التمطيئ اليوـ صلر اس ا نبية دبكلف ،كذلأل ا ل دث ة تعلتو اس الضركراي لصة
ك صر اجأ،تلح كزايدة اؼبوارد كهطور العمال الدكلية كا اليمية د ذلأل تع التمطيئ كج ايمل
التمطيئ العملع ىو اغب للكث اس اؼب لد اجاتصلدية كاجتتمل ية كالسيلاية أيضل.
2
دبنتا التمطيئ ك ا ا ل ا هية(15) :
ك سبكس أنبية ا
-1زبل بع الدكؿ ا اماية س ردب اغبضلرة لم الرام اس ااتمدتل للموارد اؼبلدية
كال رية.
-2إف التمطيئ ك ده ىو اغب ا اث جاتثملر اؼبوارد ال رية كاؼبلدية اؼبتل ة ك التمعل
ا اماية فبل ايردم إذل هوف فرص م كاجرهقل دبتطل ل اغبيلة اجتتمل ية كاواتتة ال،قر.
-3إف إه لع الدكؿ ا اماية ؼبنتا التمطيئ ك إطلر ا،تواو ا اماع وبقت اج تملد لم
الن،اب كالتمل اس ايطرة الغ  ،كهكويس ؾبتما إاماع اوم ااتصلداي كاتتمل يل كوبقت العدؿ كين ر
بريعة مي ز كت لم أر و.
-4إف إه لع انتا التمطيئ وبقت التنسيت كاجات،لدة اس القدرا ال رية اؼبتل ة لتحقيت
ااتممؼ اجأسلف ملرة ا رض الن فر تل مي ز كت لم لده ،كذلأل ب ؿ اعبتد كاجىتملـ
بتنمية ى ا ا أسلف رك يل كأ مايل كهطوير ادراهو لم الت،ك كالتحلي .
-5إف إه لع انتا التمطيئ وبقت ملان للمستول الم ت للمعي ة لم أااب اس العدؿ بني
اكلف التما كربقيت اؼبقلصد ا اماية ،كربقيت التوازف بني اغبلتل الن،سية كالرك ية كاؼبلدية لإلأسلف
اس ان ية أ رل.
خامساً :مشروعية التخطيط ُب اإلسالم:

التمطيئ ك ا امـ كاتب ،ف فيو تلب اصلحة ؿبققة كدفا ا،سدة اتيقنة.

 1اوا علقوؿ أك العم أك التقرير.
 2التمطيئ اجتتمل ع ،الىر أبو اؼبعلطع ص .271
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كىو ك ا ص كاتب ك الظركؼ كا واؿ العلدية ك
ؼبستق لو لم أطلاو ال مصع.

ك يلة ال،رد اليواية كك زبطيطو

فكي ك لؿ هعرض ا اة اليوـ للعديد اس اؼب كم كالنك ل كا زال اغبلدة كاغبرك
اؽبللكة الن ج ـبرج انتل إج علتمطيئ ال،علؿ ال لا فم ال أ اغبلدم بو لم استول بنل الدكلة
العلـ جبد أف هبد اغب اعب رم كا الاع ؼبواتتة الكث اس اؼب لد كالظركؼ.
ع ا ل كإ داد العدة لك أار كالعم لم إ داث التغي
دمل أف التمطيئ كىو ا
اؽبلدؼ اؼبن ود كأق التمعل اس صورة لم صورة أفض ج يتعلرض اا هعلليم ا امـ الن ربث
لم التدبر كالت،كر كالنظر ك الكو السملكا كا رض كهسم اواأني الط يعة لعملرة ا رض الن
دل مي هبل ا أسلف بعملر ل كاد كرد ذدر ذلأل ك القراف الكر كالسنة الن وية اؼبطترة كك دث اس
ا ر س صحلبة راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص.
وفيما أيٌب األدلة على مشروعية التخطيط ُب اإلسالم:
 .1األدلة على مشروعية التخطيط من القرآن الكرًن:
ك القربف الكر العديد اس النملذج التط يقية لم التمطيئ العملع ،كاس ى ه النملذج:
أكج اس اصة يوا ليو السمـ:
ً
الص ًٌديت أىفٍتًنىل ًك ا ًا بػ ىقرا و ًظب و
لؼ ىك ىاٍ ًا
لف ىأيٍ يدلي يت َّس ىاٍ ها ً ىج ه
ى
وا ي أىيػُّ ىتل ٌ ي
الؿ ز كت )) :يي ي
ىٍ ى ى
ًً
ض ور ىكأي ى ىر ىايبً ىسل و لى ىعلًٌع أ ٍىرًت يا إً ىذل الن ً
ني ىدأ نىع
َّلس لى ىعلَّ يت ٍم يػى ٍعلى يمو ىف ) (46اى ى
ياٍنػي ىم و ي ٍ
لؿ هىػ ٍزىر يو ىف ىاٍ ىا ان ى
ً ً
ً
ً ً
أل ىاٍ ها ًب ىد هاد ىأيٍ يد ٍل ىس ىال
ص ٍد يٍمت فى ى يركهي ًك ياٍنػيل ًو إًَّج اىل نيم فبَّل ىوٍ يدليو ىف ) (47يَّ ىأيًٍيت ًا ٍس بػى ٍعد ىذل ى
فى ىمل ى ى
ً
ً ً
لث النَّلس كفً ًيو يػع ً
اىدَّاتيم ىؽب َّس إًَّج اىلً نيم ًفبَّل يٍرب ً
ص يرك ىف
أل ى هلـ ف ًيو يػيغى ي
صنيو ىف ) (48يَّ ىأيًٍيت ًا ٍس بػى ٍعد ىذل ى
ي ى ىٍ
ٍٍ ي
1
(().(16
تل ك دث اس الت،لا
إف السلاع ا يوا
كلعلتم يعلموف فض يوا
كك ه،س اولو هعلذل:
3
ىوٍ يدليو ىف(()(18

)2(17ك اعىن ى ه ا اي :
الصديت س الرلاي للملأل
فيمرج ب لأل اس السجس.
ًً
ني ىدأ نىع
))اى ى
لؿ هىػ ٍزىر يو ىف ىاٍ ىا ان ى

يرتا إليو كإذل أصحلبو علت،س الصحيا،
ص ٍد يٍمت فى ى يركهي ًك ياٍنػيلً ًو إًَّج اىلً نيم ًفبَّل
فى ىمل ى ى

 1اورة يوا  ،بية 49.-46
 2تلاا ال يلف ك ه،س القراف الكر  ،دمحم بس ترير بس يزيد بس دث بس اللب ،أبو تع،ر الطام ،ج  ،16ص 124ز 125كينظر:
ه،س القربف الكر أبو ال،دا إظبل ي بس مر بس دث القربع ال صرم الدا قع ،ج4ص ،392أأوار التنزي كأارار التأكي
لل يضلكم ،ج 3ص .166 165
 3اورة يوا بية 47
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ذدر القرطم إأو ؼبل أ لمو السلاع علرلاي أك ا لو أف :الس ا ال قرا السملف كالسن م اػبضر،
ىع ا ا انني ـبص ل  ،كأال ال قرا العجلؼ كالسن م اليلبسل فس ا انني ؾبدع .
 .2األدلة على مشروعية التخطيط من السنة النبوية:

ك انة راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص الكث اس ا لديث الن هتص علتمطيئ لصو ال يره ئ علد وة كاس
ى ه ا لديث:
1
اوؿ راوؿ مي صلم مي ليو ك الم" :ديلوا طعلاكم ي لرؾ لكم")(19
2

يكتللو")(20
كاولو د لأل "اس ابتلع طعلالن فم يػىٍعو
كك ى يس اغبديثني دجلة د ة لم التوتيو ا ديد اس كرل ا ار كىو الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بتمطيئ
اجاتتمؾ ف اضية الكي  ،اعنله اعرفة اؼبقلدير اؼبتوفرة كهربيد اجاتتمؾ لم و تل ف دـ اعرفة
الكي ك دـ دي الطعلـ يردم اذل ااتتمؾ ا اض وط ،فين ،الطعلـ ا أكاأو فيقا النلس ك رج،
دمل أف دـ الكي ا ب ك ؿبت الادة.
كك ال يا كال را أار د لأل علكي كالوفل ك اؼبيزاف ،ؼبل لو اس أنبية ك إالاة العدؿ بني افراد
التما كااتمرار اؼبعلام فبل يعطع ادران اس الثقة كالطمأأينة بني النلس.
طتل يعد اس أىم العواا

كلعنلية الراوؿ الكر ملسو هيلع هللا ىلص بقضية الكي أىتم العلمل بض طتل ،ف
الن هسل د لم التنمية اجاتصلدية كازدىلر اغبردة التجلرية.
فعلم اغبكوال ا اماية ربديد اؼبكليي كاؼبوازيس ك طتل دوايلة لتمطيئ اجاتتمؾ كربقيت

د،لية ال،رد كإالاة العدؿ كااتقرار اؼبعلام .
ادلبحث الثاين :التخطيط النبوي لبناك األسرة:
دمل يتتم ا امـ عل،رد اؼبسلم ع ت لره جر الزاكية ك بنل ا ارة ،يتتم أيضلن ع ارة ع ت لرىل أكؿ لقة اس
لقل إصمح التما ،فل امـ اد أكذل اجارة اىتملال د ان ،ذلأل أ ل ا﵀ضس ا كؿ لن أة ا فراد ل ا فقد ك ا ؽبل
القواأني كا ااب المزاة ل نل تل كمبوىل النمو السليم كربئ ذلأل بو دة ا أسلأية الن هقود اذل ك داأية للقتل ا حلأو.
س َوا ِ َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنا َجا َزْو َج َجا َوبَ َّ
َّاس اتَّا ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن َا ْح ٍ
ث ِم ْنا ُج َما ِر َج ًاال
الؿ هعلذلَ ():اي أَياُّ َجا الن ُ
3
َاثَِتا وِساك واتَّا ُقوا َّ َّ ِ
ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللَ َاا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا(( )(21
اكلُو َن بِه َو ْاأل َْر َ َ
ً َ ًََ
سَ
اَّللَ الذي تَ َ
كيتجلم ى ا اجىتملـ ع ارة ان ردة الد وة ا كذل ،إذ دلف اس ادر مي ز كت أف يكوف أكؿ السلبقني إذل
ا امـ اارأة كىع دهبة ر واف مي ليتل ،كىو ب لأل أراد أف ي يد دبنزلة اؼبرأة ك ا امـ كييراع اوا د ا ارة
اؼبسلمة الن هت ىن برا متل اعبديدة لتجع انتم اعبي اؼبسلم القلدـ ال م يقوـ ب نل التما ا اماع.
 1أ رتو ال ملرم ك صحيحو دتل ال يوع ع ال يستحب ك الكي ج ،3ص ،67ح ).(2128
 2أ رتو اسلم ك صحيحو دتل ال يا ع بطمف بيا اؼب يا ا الق ج 3ص 1162ح).(1528
 3اورة النسل  :بية .1
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كاد أبلر ملسو هيلع هللا ىلص العديد اس التوتتل الن رب،ا لهارة كتودىل كبقل ىل كااتمرارىل ،دمل ايتضا اس اؼبطللب
ا هية:
أوالً :التخطيط ُب إختيار الزوجة الصاحلة:

راٌب ا امـ ك إ تيلر الزكتة الصلغبة ،كتع ذلأل ا ل ك صمح ا ارة كصمح ا كجد ك سس ا تيلر
الزكتة اس أىم أا ل ااتمرار الزكاج دمل أف او ا تيلرىل ا ب ك هصدع العماة الزكتية.
كاد ا تا راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص اغبسب كاعبملؿ كاؼبلؿ كالديس اس اؼبرا ل ك الزكاج عؼبرأة ،كىع اعتاة لكس الديس
أفضلو .فعس أ ي ىريرة هنع هللا يضر ،س النم ملسو هيلع هللا ىلص الؿ" :هنكا اؼبرأة ربا :ؼبلؽبل كغبس تل كصبلؽبل كلدينتل  ،فأظ،ر ب ا الديس
1
 ،هرب يداؾ" ).(22
كك انلر القلرم :أف أىم الص،ل كاؼبزااي الن يطل تل الرت ك اؼبرأة ىع اؼبلؿ كاغبسب كاعبملؿ كالديس ،فمس
راب ك إارأة طمعل ك الؽبل فاف ى ا ارض سياب وعه الن،وس الكريبة أال الرا ة ك اؼبرأة غبس تل كأس تل فأأو ج
بأل أأو ارض أ ي  ،ف العرؽ دالس ،كللوراثة أثرىل دكف بأل.
أال اعبملؿ فأف الن،اب ال رية سبي إليو بط يعتتل كفطر ل كاد يكوف ا ب للوفلؽ بني الزكتني  ،كك اغبديث
2
ال ايب ك الزكتة الصلغبة ك ه،ضيلتل لم ا ىل  ،ف اس فقد اؼبرأة الصلغبة فقد د بع (23).
كفبل يردد ال ايب ك ص،ة الديس ك الصمح  ،ديث دمي بس مرك  ،أف الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص الؿ" :الدأيل اتلع ،
3
ك اتلع الدأيل اؼبرأة الصلغبة").(24
الؿ صل ب اؼبرالة ) :ال يتمتا بو اؼبر ك الدأيل اؼبرأة الصلغبة ل اعينة لم أاور ا رة().4(25
فللواتب لم ا أسلف أف ىبطئ ج تيلر بريكة يلهو اس ذكا الصمح ،ك الصمح يكوف صمح الديس
كصمح ا مؽ كصمح العق أيضل ،فاف بصم تل هدبر لو التدب اغبسس ك بيتو كك هربية أكجدىل كرب،ظو ك اره
كاللو ككلده ،إف أظر إليتل ارهو ،ك إف ال نتل ،ظتو ،ك إف كد إليتل دل زبنو ،فت ه اؼبرأة ىع اتلع الدأيل.
كاد راٌب ملسو هيلع هللا ىلص ك اؼبرأة الودكد الولود ،فعس اعق بس يسلر الؿ :الؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص الؿ " :هزكتوا الودكد الولود
5
فأ اكلثر بكم ا ام").(26
كك اؼبرالة" :كايد هب يس ،ف الولود دل هكس كدكدان دل يراب الزكج فيتل  ،كالودكد إذا دل هكس كلودان دل وبص
اؼبطلو كىو هكث ا اة بكثرة التوالد ،كيعرؼ ى اف الوص،لف ك ا بكلر اس أالرهبس  ،إذ الغللب اراية ط لع ا الر
6
بعضتس إذل بع ").(27
 1أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اجد،ل ك الديس ج  ،7ص ،7ح ) (5090كا رتو اسلم ك صحيحو دتل النكلح ع
ااتح ل أكلح ذا الديس ج ،2ص ،1086ح ).(1466
 2انلر القلرم ،ا رانلكط ج ،5ص .97
اتلع الدأيل اؼبرأة الصلغبة ج ،2ص ،1090ح1467
 3أ رتو اسلم ك صحيا دتل النكلح ،ع
 4ارالة اؼب،لهيا ،القلرم ج ،5ص.2053
 5أ رتو أبو دالكد ك اننو دتل النكلح ،ع النتع س هزكيا اس دل يلد اس النسل ج ،2ص  ،220ح ،2050كأ رتو النسل ع ك
اننو ،دتل النكلح ،دراىية هزكيا العقيم ج ،6ص  ،65ح  ،3227كأ رتو اغبلدم ك استدردو ج ،2ص  ،176ح 2685،كالؿ
ى ا ديث صحيا ا انلد كدل ىبرتله هب ه السيلاة.
 6ارالة اؼب،لهيا ،القلرم ج 5ص  ،2047كينظر :وف اؼبع ود برح انس ا ي دالكد العظيم اعدم ج ،6ص.33
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كاد أ ا ملسو هيلع هللا ىلص أف اؼبرأة اغبرة اس ا اة ،فعس أأاب بس اللأل ،يقوؿ ظبع راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ" :اس أراد أف
1
يلقم مي طلىرا اطترا ،فليتزكج اغبرا ر")(28
كذلأل لكو س أأظ اس ا ال فيسرم ذلأل صح تتس إذل ا زكاج كاجار ضب اغبرية لم اغبرية اؼبعنوية كىع
قبلبة الص،ل .
دمل أربد راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص اذل أنبية ص،ن ا د كالعلم ك الزكتة ف التأديب كالتعليم أدم لهتر ،إذ هزكج
اؼبرأة اؼبردبة اؼبتعلمة أدثر بردة كأار اذل أف هعني زكتتل لم دينو.
الؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص "ثمثة ؽبم أتراف  :اس أى الكتل  ،باس بن يو كباس دبحمد ملسو هيلع هللا ىلص  ،كالع د اؼبملوؾ إذا ٌأدل
فأدهبل فأ سس ودي تل ك لٌمتل فأ سس هعليمتل  ،أ تقتل فتزكتتل فلو
ت مي ك ت اواليو ،كرت دلأ نده أاة ٌ
أتراف").2(29
كاد را م ملسو هيلع هللا ىلص فلرؽ السس ك التزكيا ،كدل وب زكاج الرت الك اس اعبلرية الصغ ة.
فعس د مي بس بريدة س أبيو الؿ :طب أبو بكر ك مر ر ع مي نتمل فلطمة ،فقلؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص" :إ ل
3
صغ ة ،فمط تل لع فزكتتل انو").(30
كلياب الص ،ل اػبلقية كاػبلقية الن هعا حبسس اج تيلر ،ب كالص،ل الوراثية كاعىن ذلأل لو الزكتني اس
ا اراض الوراثية الن هنتق اس ا ع إذل ا بنل  ،كيردد ذلأل ديث أ ي ىريرة ،أف رتمن أهم النم ملسو هيلع هللا ىلص فقلؿ :اي راوؿ
مي يكلد رل امـ أاود ،فقلؿ "ى لأل اس إب ؟" الؿ :أعم ،الؿ "ال ألوا ل؟" الؿ :ضبر ،الؿ" :ى فيتل اس أكرؽ؟"
4
الؿ :أعم ،الؿ" :فأىن ذلأل؟" الؿ :لعلو أز و رؽ ،الؿ "فلع أبنأل ى ا أز و"(31).
كيت ني اس اغبديث أثر الوراثة ك اظلىر النمو  ،كى ا يتط اج تنل خبلصية ى ا العلا ال،ل ك كا ا كر اس
ي لة اجأسلف  ،ك ند قد الزكاج يث هبب لو الزكتني اس ا اراض الوراثية  ،كاماة بنية اعبسم ك صحة القول
5
الن،سية كالعقلية ،إذ أف ى ه اػبصل هنتق اس ا ع اذل ا بنل س طريت الوراثة(32).
اث ياً :التخطيط لتنظيم وإدارة أموال األسرة:

كدوف اؼبلؿ صب اغبيلة دلف اس الضركرم التمطيئ غب،ا اؼبلؿ لهارة كيكوف ذلأل دلجيت:
-1ا أ،لؽ انو بقدر اغبلتة ك دـ ا اراؼ :اف ا امـ يعا دبو وع هربيد اجاتتمؾ ك دـ ا اراؼ ك
صرؼ ا اواؿ  ،ف هربيد اجاتتمؾ طوة ركرية لزايدة اؼبد را الن بدكرىل هكوف سبتيدا أكليل لماتثملر اعبيد
َّ ِ
ا قَا َو ًاما().6(33
ُت ذَلِ َ
ين إِذَا أَْا َح ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ يَا ْقتُا ُروا َوَاا َن بَا َْ
،الؿ هعلذلَ ):والذ َ
7
الشي ِ
ِ
ِ ِِ
اط ِ
ُت َوَاا َن َّ
ورا) )(34
ين َاا ُوا إِ ْخ َوا َن َّ َ
الش ْيطَا ُن ل َربّه َا ُح ً
كالؿ هعلذل):إِ َّن ال ُْمبَ ّذ ِر َ
 1أ رتو ابس التة ك اننو ،دتل النكلح ،ع هزكيا اغبرا ر كالولود ،ج ،1ص ،598ح .1862
 2أ رتو ال ملرم ك صحيحو دتل العلم ع هعليم الرت اتو كأىلو ج 1ص  ،31ح ).(97
 3ا رتو النسل ع ك اننو ،دتل هزكج اؼبرأة اثلتل ك السس ،ج  ،6ص 62ح ).(3221
 4أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل الطمؽ ،ع إذا رض بن،ع الولد ،ج 7ص 53
 5التوتيو ا اماع للنمو ا أسل ند طم التعليم العلرل ،د الرضبس بس د مي الزيد ،اعبلاعة ا اماية عؼبدينة اؼبنورة ط،27
العدداف  ،1417-1416 104- 103ص 514
 6اورة ال،رالف بية 67
 7اورة ا ارا بية27
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ِ
ورا()(35
كالؿ هعلذلَ ) :وَال َجتْ َع ْل يَ َد َك َم ْغلُولَةً إِ َىل ُعنُ ِق َ
سط َْجا ُا َّل الْبَ ْسط فَاتَا ْقعُ َد َملُ ً
سً
ا َوَال تَا ْب ُ
وما َْزل ُ

1

الؿ ابس دث ك اعىن ا اي " :أم ليسوا دب ريس ك إأ،لاتم فيصرفوف فوؽ اغبلتة ،كج خبم لم أىليتم
فيقصركف ك قتم فم يك،و م ،ب دج يلرا  ،ك ا اور أكاطتل ج ى ا ك ج ى ا ،كدلف بني ذلأل
اواال").2(36
كيقوؿ ايد اطب يا يٌنلن ظبة اج تداؿ كالتوازف ىع ظبة ا امـ الن جبد اس اغب،لظ ليتل" :كى ه ظبة ا امـ
الن وبققتل ك يلة اجفراد كاعبمل ل كيتجو اليتل ك ال بية كالت ريا كيقيم بنل ه دلو لم التوازف كاج تداؿ.
كاؼبسلم -اا ا اؼ ا امـ عؼبلكية ال،ردية اؼبقيدة -لياب را ك إأ،لؽ أاوالو دمل بل -دمل ىو اغبلؿ ك
النظلـ الرأظبلرل ك ند ا ام الن ج وبكم الت ريا ا ؽبع يل ل ك د ايداف إمبل ىو اقيد علتوائ ك ا اريس
كا اراؼ كالتقت  .فل اراؼ ا،سدة للن،اب كللملؿ كالتما كالتقت اثلو اب للملؿ س اأت،لع صل و بو كاأت،لع
اعبمل ة اس ولو فلؼبلؿ أداة اتتمل ية لتحقيت دال اتتمل ية.
كا اراؼ كالتقت وبد ف ا تمج ك ا﵀يئ اجتتمل ع كاللؿ اجاتصلدم ك اب ا اواؿ وبدث اجزال كاثلو
3
إطماتل بغ سل  .ذلأل فوؽ فسلد القلو ك ا مؽ" ).(37
دمل أف السنة الن وية هز ر ع لديث الن ربث لم اجاتصلد ك صرؼ اؼبلؿ ك دـ ا اراؼ فيو ،الؿ النم
ملسو هيلع هللا ىلص" :دلوا كأبربوا ك أل سوا ك هصداوا ،ك ا إاراؼ كج ـبيلة").4(38
كالؿ ملسو هيلع هللا ىلص دا يلن اذل اجاتصلد ك ا أ،لؽ كانىيلن س ال م فقلؿ:
" أهقو الظلم فاف الظلم ظلمل يوـ القيلاة ،ك أهقوا ال ا)،5(39فاف ال ا أىلأل اس دلف ا لكم ،ضبلتم لم
أف ا،كوا دال ىم ك ااتحلوا ؿبلراتم").6(40
كفبل يعني لم اجاتصلد ك صرؼ ا اواؿ ك ا طة استلزال ا ارة الضركرية كاغبلتية ،كؿبلكلة هوف ىل
سب اؼبلؿ اؼبوتود كؿبلكلة اد لر ال لاع ف دـ كتود طة ل بيد اجاتتمؾ يعا اف اجأسلف ايصرؼ اللو دلو
ك أبيل دل هكس ك اغبس لف.
-2اجذبلر فيو كااتثملره :ا امـ يراب ك زايدة ا اواؿ علوال اؼب رك ة كالن انتل التجلرة اس الكسب
اؼب ركع كاجذبلر ك ا اواؿ أوع اس التمطيئ لزايدة ا اواؿ دبل يعود أ،عو لم ال،رد كالتما.
كااتدؿ لم ذلأل اصة ركة بس اعبعد اجزدم ال لراع كلو اصة بت ة ،فعس ركة  :أف النم ملسو هيلع هللا ىلص " أ طله دينلرا
ي م لو بو بله  ،فأب ل بو بلهني ف لع ا دانبل بدينلر ،ك تل ه بدينلر كبله ،فد ل لو علادة ك بيعو كدلف لو
أب ل ال ا لربا فيو").7(41
 1اورة ا ارا بية29
 2ه،س ابس دث  ،ج  6ص112
 3ك ظمؿ القراف اطب ج 5،ص2578
 4أ رتو ال ملرم ك صحيحو دتل الل لس ج ،7ص 140
 5الؿ صبل ة :ال ا أبد ال م ك أبلغ ك اؼبنا اس ال م كاي  :ىو ال م اا اغبرص ،كاي  :ال م ك أفراد ا اور كال ا لـ  ،كاي
ال ا اغبرص لم ال لياب نده ك ال م دبل نده ،برح النوكم لم اسلم ج ،16ص.134
 6أ رتو اسلم ك صحيحو دتل الا كالصلة كا دا  ،ع ربر الظلم ج 4،ص  1996،ح .2578
 7أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اؼبنلاب ج ،4ص  ،207ح 3642
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كاعىن لو اب ل ال ا لربا فيو ،أم بادة د ل النم ملسو هيلع هللا ىلص لو ،كاؼبم ا اف ركة ال لراع اد لم أف التمطيئ ىو
التعرؼ لم ا ا ل كال حث س ال،رص الن هوص اذل اؽبدؼ ،اهو ك التجلرة كد م النم ملسو هيلع هللا ىلص لو ،فعندال يقدـ
اؼبر لم التمطيئ أكج درااة ا ا ل كالوال ا﵀ققة للتدؼ كد ا اهو ك ال ع ل لا اتم لنجل و كأ ا
الت جيا كالد م اس اج ريس هولد ند اجأسلف الرا ة العلراة للس كبو ا فض .
-3ا أ،لؽ انو ك ا ي مي ز كت  :لقد أكذل ا امـ تلأب ا أ،لؽ ك ا ي مي ز كت اىتملال كر لية
فل قة كرهب ليو ا تر اؼبضل كالثوا اعبزي ك الدأيل كا رة كتعلو ا ل لزايدة اؼبلؿ كمبل و.
كاد ٌبني مي هعلذل أف اجأ،لؽ ك ا يلو ىو التجلرة الراحبة الن ج ينمو فيتل رأس اؼبلؿ اذل رة أاثلؿ فحسب ب
اذل ا عمل ة ،ب يضل ،و مي ا علفل دث ة.
يل َِّ
َّ ِ
ين يُا ْن ِح ُقو َن أ َْم َوا َذلُ ْم ُِب َسبِ ِ
ت َس ْب َع َسنَابِ َل ُِب ُا ِّل ُس ْنابُالَ ٍة ِمئَةُ
اَّلل َا َمثَ ِل َ بَّ ٍة أَْابَاتَ ْ
الؿ هعلذل ز كت َ ) :مثَ ُل الذ َ
ضِ
شاك و َّ ِ ِ
اع ُ ِ
َ بَّ ٍة َو َّ
يم( ).1(42
اَّللُ يُ َ
اَّللُ َواس ٌع َعل ٌ
ف ل َم ْن يَ َ ُ َ
كك ا ية تع مي هعلذل اؼبتصدؽ دللزارع إف م ع ا ل كأ د كال اشبلر الزرع دلف الزرع أدثر ،كاؼبتصدؽ
د لأل إف أ د لها ل اشبلر الصداة .دلف الثوا أدا.
يقوؿ القرطم ك اعىن ا ية" اث اؼبتصدؽ اث الزارع اف دلف لذال ك ملو كيكوف ال ر تيدا كهكوف ا رض
2
لارة يكوف الزرع ادثر ،فك لأل اؼبتصدؽ اذا دلف صلغبل كاؼبلؿ طي ل ك يضعو او عو فيص الثوا ادثر")(43
كيقوؿ ال عراكم  :اف ا ية هعلري ال ا  ،كهردد اف الصداة ج هنق ال ند اجأسلف ب اتزيده.3(44).
-4ا د لر :اس التمطيئ السليم أف يد ر اؼبر اس اللو ت أىلو ك يللو فاف ذلأل ين،عتم ك يلهو كبعد
فبلهو كاجد لر يوفر يلة طي ة رايدة ،بعيدا س طلب النلس كذؿ اؼبسألة ،كج يد ذلأل مس النتع س ادتنلز
اؼبلؿ ،كج ينلك التود لم مي ز كت .
فعس مر هنع هللا يضر "أف النم ملسو هيلع هللا ىلص دلف ي يا لب با النض كوب اب ىلو او انتتم").4(45
الؿ النوكم :كك ى ا اغبديث تواز اد لر او انة ،كتواز اجد لر للعيلؿ ،كأ ٌف ى ا ج يقدح ك
التود .5(46).
دمل أف اجد لر ج يعا ا تكلر اؼبلؿ ،ف ا امـ ينتم س اج تكلر ،كأيار بتداكؿ ا اواؿ كااتغمؽبل،
مس ذلأل.
كاجد لر ج يد
كالؿ اؼبتلب) :6(47ك ى ا اغبديث أم ديث مر السلبت .دلي لم تواز اد لر القو للعلدل كا ى
كالعيلؿ كأف ذلأل ج يكوف كرة كأف ال مو اجأسلف اس ار و اك تدك اس لبلة كشبرة ك سو بقوهو ج يسمم كرة
كج مؼ ك ى ا بني ال،قتل .
 1اورة ال قرة :بية 261
 2ه،س القرطم ج 3ص303
 3ه،س ال عراكم ج 2ص1148
اب أ،قة الرت او انة لم أىلو ،ج 7ص  63ح 5357
 4أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل الن،قل  ،ع
 5برح النوكم لم اسلم ،ج 12ص70
 6اؼبتلب بس أ ي ص،رة ظلدل بس اراؽ اجزدم العتكع دلف ايد اس أى العراؽ ،كلد فيتل كادـ للمدينة اا أبيو ك أايـ مر ،كجٌه د
اؼبلأل بس اركاف كجية راالف انو 79ىػ ،كال فيتل 83ىػ ،ا مـ الزردلع ج 7ص.315
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ك يد و اجالـ ال عراكم إذل اجد لر فيقوؿ " :كج بأل أف اجأسلف بط عو وبب أف يثرم يلهو  ،ك أف يرهقع هبل
ك يتمتا ب فتل ك ج يتلح لو ذلأل إف دلف ا را ج ي قع اس د لو بع  ،ب جبد لو اس اج تداؿ ك اجأ،لؽ
1
هبد ك تع تو ال يبكنو أف يثرم يلهو ك يرهقع هبل ك يوفر ارهو دملليل اغبيلة فضم س ركراي ل"(48).
اثلثاً :التخطيط ُب تربية األوالد:

َّ ِ
ين
دلٌ ا اي ك ا لديث لم ركرة هربية ا كجد ال بية ا اماية الصحيحة ،كانتل اولو هعلذلَ ) :اي أَياُّ َجا الذ َ
ِ
ودها النَّاس وا ْحلِجارةُ َعلَياجا م َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌ ِ
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم
س ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ َ
ظ ش َدا ٌد َال يَا ْع ُ
ُ َ َ َ َْ َ
آ ََمنُوا قُوا أَْا ُح َ
2
َويَا ْح َعلُو َن َما ياُ ْؤَم ُرو َن().(49
الؿ اتلدة " :أيارىم بطل ة مي  ،كينتلىم س اعصية مي  ،كأف يقوـ ليتم ةار مي ،كأيارىم بو  ،كيسل دىم
ليو ،فاذا رأي ﵁ اعصية اد تتم نتل كزتر م نتل").3(50
ك س دمي بس مر يقوؿ  :ظبع راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ ":يدلٌكم راع كدلكم اسركؿ س ر يتو ،ا الـ راع ك
اس وؿ س ر يتو كالرت راع ك أىلو كىو اس وؿ س ر يتو  ،كاؼبرأة را ية ك بي زكتتل كاس ولة س ر يتتل ،
كاػبلدـ راع ك الؿ ايده كاس وؿ س ر يتو").4(51
كالؿ ابس جر " :أى اؼبر ك أ،سو اس صبلة ر يتو كىو اسركؿ نتم أو أار أف وبرص لم كاليتتم اس النلر
ك ااتثلؿ أكاار مي كاتتنل انلىيو").5(52
كالؿ النم ملسو هيلع هللا ىلص" :ال كب كالد كلدا اس كب أفض اس أد
"أد أبنأل فاأأل اسركؿ نو الذا أدبتو كالذا لمتو  ،كىو اسركؿ س ٌبرؾ ك طوا يتو
كالؿ دمي بس مر ٌ :
6
لأل"(53).
كي دأ التمطيئ ل بية ا كجد اس ا تيلر الزكتة الصلغبة كالتحرم اس درـ أصلتل كطيب ان تتل .كد لأل اجلتزاـ
آبدا اؼبعلبرة الزكتية ك ذلأل اف يسمع الرت مي هعلذل كأيار زكتتو بو اه ل ل للسنة ك مم بقوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ":لو أف
أ ددم أهم أىلو الؿ عام مي ،اللتم تنٌ نل ال يطلف ك تنٌب ال يطلف ال رزاتنل ،فقضع بينتمل كلد دل يضره").7(54
ك إذا كلد الولد يرذف ك أذأو اليمىن ،كوبنأل دبضغ سبرة هو ا ك فيٌو ،كيد م لو علادة ،يعت لو ك اليوـ
السلبا ،كىبتلر لو اظبل سنل ،كى ه دلتل اعلف ة هتعلكف لم رام بداية طي ة غبيلة الداة الي ة علكرااة كاػب
كاجاتقلاة.
فعس ى لـ بس ركة س أبيو ،س أظبل بن أ ي بكر ر ع مي نتمل :أ ل ضبل بع د مي بس الزب دبكة ،الل :
"فمرت كأان اتم ،فأهي اؼبدينة فنزل ا ل فولد بق ل أهي بو راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص ،فو عتو ك جره ،د ل بثمرة
 1ه،س ال عراكم ،ج 14ص8387
 2اورة التحر بية 6
 3ه،س ابس دث  :ج  ،8ص167
 4أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اعبمعة ،ع اعبمعة ك القرل كاؼبدف ،ج 2ص 5ح893
 5فتا ال لرم ،ابس جر ج 9ص254
 6رب،ة اؼبودكد ة كلـ اؼبولود دمحم بس أ ي بكر بس أيو بس اعد مشاب الديس ابس ايم اعبوزية ،ربقيت :د القلدر ا رانلكط اكت ة دار
ال يلف دا ت ط 1971-1391 1ص225
 7أ رتو ال ملرم ك صحيحو دتل الو و  ،ع التسمية لم د لؿ ند الوالع ج  1ص  ،40ح 141
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فمضغتل ،ه ،ك فيٌو ،فكلف أكؿ بع د توفو ريت راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص ،نكو علتمرة ،د ل لو فاؾ ليو" كدلف
أكؿ اولود كلد ك ا امـ ،ف،ر وا بو فر ل بديدا ،م اي ؽبم :إف اليتود اد احرهكم فم ييولد لكم".1
ك ا تيلر اؼبر عة للولد  ،يقوؿ الغزارل ":فم يتعم ك ضلأتو ك ار ل و إجٌ اارأة
ك يبضع ى ا التمطيئ
اتدينة ود اغبمؿ  ،فاف اللنب اغبلص اس اغبراـ ج بردة فيو ،فاذا كاا ليو أ و الصم اأعجن طينتو اس اػب يث ،
فيمي ط عو اذل ال ينلاب اػب ل ث") ،2(56كأيضل اغبرص لم طعلاو ك برابو يكوف اس مؿ  ،ف ال م ين ث
غبمو اس مؿ ين أ كىو وبب اغبمؿ – دم ال م ين غبمو اس راـ ين أ كىو وبب اغبراـ -ل ا فقد الؿ ملسو هيلع هللا ىلص "أيبل
3
غبم أ اس راـ فللنلر أكذل بو")(57
ر ،كيتم الت،ريت بينتم ك
إذا بلغ ا ط،لؿ السلبعة اس أ ملرىم أاركا علصمة ك يربوا ليتل كىم أبنل
ج يلت،توا اذل أبيل تنسية ك كا ا كر ،كىم دل يتأىلوا ؽبل قليل فترثر ك أ ماتم كهنحرؼ بسلودتم،
اؼبضلتا
ر كفراوا بينتم ك
ف،ع اغبديث ":اركا أكجددم علصمة كىم أبنل ا ا انني  ،ك ا ربوا ليتل كىم أبنل
اؼبضلتا").4(58
لم الوالديس هعليمو كهثقي،و  ،فقد الؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص  ":ت الولد لم الوالد أف يعلمو الكتلبة ك
كاس
5
الس ل ة كالراع")(59
6
ِ
َّ ِ
َّاس َوا ْحلِ َج َارةُ
س ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم َان ًرا َوقُ ُ
يقوؿ اعبصلص) (60ك اولو هعلذلَ ) :اي أَياُّ َجا الذ َ
ود َها الن ُ
ين آ ََمنُوا قُوا أَْا ُح َ
7
َعلَياجا م َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌ ِ
صو َن َّ
اَّللَ َما أ ََم َرُه ْم َويَا ْح َعلُو َن َما ياُ ْؤَم ُرو َن( )(61
ظ ش َدا ٌد َال يَا ْع ُ
َْ َ
كى ا يدؿ أف لينل هعليم أكجدان ك أىلينل الديس ك اػب كالج يستغىن نو اس ا دا  ،كاث اولو هعلذلَ ) :وأ ُْم ْر
ا ِاب َّ ِ
ا َوال َْعاقِبَةُ لِلتَّا ْق َوى().8(62
ُا ِرْزقًا َْحن ُن َا ْرُزقُ َ
اصطَِ ْرب َعلَْيا َجا َال َ ْسأَل َ
أ َْهلَ َ
لص َالة َو ْ
9
ِ ِ
ُت((63) .
َتتَ َ
ا ْاألَقا َْربِ َ
ك كبو اولو ا حلأو كهعلذل للنم ملسو هيلع هللا ىلصَ ) :وأَْذ ْر َعش َ
ك يدؿ لم أف ا ار فل ار انل ازية ك لزكانل هعلميتم كأارىم بطل ة مي هعلذل كي تد لو اوؿ النم صلم مي
ليو كالم :دلكم راع كدلكم اسركؿ س ر يتو ،كاعلوـ أف الرا ع دمل ليو ،ا اس اا ع كضبليتو ك التملس
1
اصلغبو ،فك لأل ليو ودي و كهعليمو(64).

 1أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل العقيقة ،ع هسمية اؼبولود اداة ييولد ،ؼبس دل يعت نو ،كربنيكو ،ج ،7ص ،84ح.5469
 2إ يل لوـ الديس ج  ،3ص.72
اػب،ل  :ركاه ال يتقع كأبو النعيم س أ ي بكر ،الؿ اؼبنلكم ى ا
 3أ رتو ال يتقع ك بعب اجيبلف ج  7ص  5ح  ،5376كك د
اػب،ل العجلو ج ،2ص142
انده عي  ،د

 4أ رتو أضبد ك اؼبسند ،ج ،187-180 2كأ رتو أبو داكد ك دتل الصمة ،ع ا ييرار الغمـ علصمة ،ج ،133 ،1ح.495
ح.495
 5أ رتو ال يتقع ك السنس الكال دتل الس ت كالراع ،ع التحري لم الراع ،ج 10،ص ،26ح 19742كالؿ ال يتقع :ى ا
ديث عي يسم بس إبراىيم اؽبلمشع ى ا اس بيوخ بقية انكر اغبديث ع،و وبىي بس اعني ،كال ملرم ال در اؼبن ج ،9ص 440
 6أضبد بس لع الرازم أبو بكر اعبصلص فل اس أى الرم اكس بغداد كال فيتل ،اأتت اليو رائاة اغبن،ية ،ك وطب ك أف يلع
القضل فلاتنا ،هوك انة  370ىػ ،اس دت و أ كلـ القربف .ا مـ الزردلع ،ص171
 7اورة التحر بية 6
 8اورة طو بية 132
 9اورة ال عرا بية 214
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دمل جبد أف ىبطئ ال ييعطم ؽبم اس لوـ انفعة هتنلاب اا أ ملرىم ك مبوىم كزال م ،كيقوؿ الغزارل" :فيتعلم
2
القربف كأ لديث ا لر ك كلاي ا برار كأ واؽبم لينغرس ك أ،سو ب الصلغبني(65).
ك يكوف ذلأل ا إالاة لقل أيارية يتعلموف فيتل القراف ك إالاة اكت ة أارية ربتوم لم العديد اس الكتب
اؼب،يدة ،دمل ين غع هوتيو النصا اػبلل ؽبم ،كا تيلر أصدال ىم كاسل د م لم هنظيم أكال م اا اؼبتلبعة كاؼبمزاة
الدا مة ؽبم لقولو صلم مي ليو ك الم  ":أدراوا أكجددم ك أ سنوا إليتم").3(66
إف ا كجد ال يس ين وف لم طل ة هستمر يل م ليتل كال يس ين وف لم اعصية يستمركف ليتل ،فأم
هقص اس الوالديس ك الصغر يتحملوف ه علهو ك الكا ،فللتمطيئ غبيلة ا كجد ي دأ اس ا الوجدة كيس هدرهبيلن
كخبطم بتة اث الن تة ربسس زر تل كاقيتل هنمو اوية اتملاكة كد لأل الولد ربسس هربيتو كا داده كهتم لو ال ي ة
اؼبنلا ة يص ا فردان صلغبلن يعوؿ ليو صمح التما.
كاس التمطيئ ا ارم أيضل التمطيئ ج تيلر اعبلر الصلحل كاؼبسكس الوااا كاؼبردب اعبيد :ك ذلأل لقوؿ صلم
4
مي ليو كالم" اس اعلدة اؼبر اعبلر الصلحل ،كاؼبردب اؽبا كاؼبسكس الوااا")(67
كالتعليم كالعم لم هط يقو ك التمعل يتكوف تي اسلم اتح ة مؽ ا امـ العظيمة ،ذلأل أف اؼبنتا
الن وم وؿ ال بية اس دا رة النظراي اذل صميم الوااا التن،ي م كالعم التط يقع اوا دلأ ى ه ال بية رك ية
دمراا ة مي ز كت كرتل ا رة أك لدية دلل عل ر الن هعم لم هربية الضمل ر كصق ا رادا كهزدية الن،اب.
لقد أهيا للجي ا كؿ -تي الصحلبة -أدا ادر اس ال بية العقدية كالرك ية كالعقلية كا ماية.
لم يد يار ٌ ال رية دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،فكلأوا داة الردب كىداة اجاة ،فقد دلف النم ملسو هيلع هللا ىلص يزديتم كيربيتم كينقيتم اس
أك لر اعبلىلة كيعلمتم العلم ا اماع الصحع ،فاذا دلف السعيد ال م فلز ب،ض الصح ة اس رأل راوؿ مي صلم
مي ليو كالم كلو ارة كا دة ك يلهو كباس بو ،فكي دبس دلف الرفيت اليواع لو ،كيتلقم انو كيتغ ل اس دماو
كي ىب لم ينو.
كعلتعرؼ لم اؼبنتا ال بوم التعليمع لراوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص قبد أف الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اد ب ؿ دلفة اعبتود اؼبمكنة لتحقيت
كداع اليو.
هربية إاماية رابدة ،كهن ة تي فلاو لدينو اتمسأل بو ،لا و
ادلبحث الثالث :التخطيط النبوي للًتبية الرو ية والعقلية والنحسية:

أوالً :الًتبية الرو ية:
لقد اىتم ا امـ جبميا اكوان ال مصية ا أسلأية )الركح كالعق كاعبسم( كدل يع اس بأف إ داىل لم
سل ا رل ،دمل فعل اؼبسيحية الن م اعبسد كهع بو دع هسمو علركح كهطترىل ،أك اليتودية ك ا،تواتل
اغبل ر الن تم عؼبلداي كهنسم اغبيلة ا رل .ل ا فقد اىتم القربف الكر كالسنة الن وية ب بية اعبلأب الرك ع
للمسلم اس مؿ ثٌو لم اجلتزاـ علعديد اس اؼب لدا ا اماية ،كاس ذلأل ارس العقيدة ا اماية الصلفية ك

 1أ كلـ القراف ج 5ص 365
 2إ يل لوـ الديس ج 3ص73
 3أ رتو ابس التو ك اننو دتل ا د  ،ع بر الوالد كاج سلف اذل ال نل  ،ج ،2ص ،1211ح 3671
 4أ رتو اجالـ أضبد ك اسنده ج  24،ص  ،86ح  ،15372كأ رتو ال زار ك اسنده ،ج 4ص 11،كأ رتو ابس لف ك صحيحو
ج ،9ص 4032، 340كأ رتو اغبلدم ك استدردو كصححو ج ،4ص184.
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أ،سو ،كهرايمتل ك فراده فلقد اكث راوؿ مي ك اكة اؼبكراة ثمثة ر لالن يد و فيتل اذل بتلدة أف ج إلو أج
مي كأف دمحمان راوؿ مي ،ل او ى ا اج تقلد اعبلزـ بو داأية مي ز كت كه،رده علع لدة ك أ،وس اه ل و.
ك اد دلف ا﵀ور ال م هدكر ليو الد وة ك اكة اأتزاع العقل د الضلرة اس برؾ الوثنية كاأكلر ال عث ك الن وا ،
ك هث ي العقل د الصحيحة ك الن،وس اس هو يد ،كإيبلف ع﵁ كام كتو كدت و كرالو كاليوـ ا ر ،كإالاة ا دلة العقلية
كالوتداأية كا فلاية كا أ،س ية لم ذلأل  ،ليراس اس باس س بينة كااتنلع ،كيك،ر اس د،ر س هعن ك نلد ،كاكث
صنا طرازا فريدا اس الرتلؿ ،دلأوا الل نل ا كذل الن انتل
النم ملسو هيلع هللا ىلص ك ى ه ال ،ة يعلم كيلقس كير ي كيتعتد
أااب ا امـ ك ليتل أالـ صر و العلرل اؼبني ).1(68
وما أيٌب بعضاً من األساليب النبوية ُب حتقيق ذلا:

.1التدرج ُب الدعوة والًتبية :دلأ الد وة بداية ارية ،كبدأ ملسو هيلع هللا ىلص بد وهو ك الوائ الن يعي فيو كىم ا اربوف

اأتقل لطور اعبتر ،كدلأ اغبكمة اس السرية ك بداية الد وة هقوية ا يبلف
اليو ،كااتمر د لأل ثمث انوا
كالعقيدة ك الو ات عيو ،ك ملف ااتمرار الد وة كاأت لرىل.
إذا انؿ
يقوؿ اصط،م الس ل ع ":كذلأل بعد أف باس هبل دد يضحوف ك ا يلتل علغلرل كالر ي ،
صل ب الد وة أذل ،الـ أه ل و اؼبرانوف بواتب الد وة فيضمس ب لأل ااتمرارىل".2(69).
إف اؼبر ي هقوـ لم لهقو اسركلية التدرج ك هربية ا فراد هدرتل يضمس لو ااتمرارىم ك دـ هراتعتم ،في دأ ب بية
الركح كهقوية العقيدة كال ديز لم اعلأيتل ،ف ال،رد ال م يي ىن إيبلأيلن ك قل داي اتث ت كره رذف مي ز كت
كاينمو مبوان ط يعيلن صحيحلن كايستجيب ل را ا ا امـ ال لاية بعد ذلأل بستولة كيسر ،ب كأدثر اس ذلأل ايق
التضحية اس أت ى ا ال يس ال م هلقله س إيبلف كااتنلع.
.2تكثيف الدروس وادلواعد اليت تقوي اجلا ب الرو ي :كذلأل دلغبث لم اراا ة القلب دوأو ال وهقة الن

يكمس فيتل ا يبلف ،كال م ىو أكثت العمال بني الع د كربو ،كأأو يزيد علطل ة كينق عؼبعصية ،فقد أ ٌدد صلم مي
ليو كالم لم اراا ة القلب كؿبلكلة هصحيا ال اد يع يو اس ع ك ل  ،كأأو دبثلبة صملـ ا الف عبميا اعبسد.
فعس النعملف بس ب يقوؿ :ظبع راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ ":أج كأف ك اعبسد اضغة إذا صلح صلا اعبسد
دلو ،كإذا فسد فسد اعبسد دلو ،أج كىع القلب").3(70
ل دا يلف اوايف لماتجلبة كنبل اس أا ل هقوية اعبلأب الرك ع ،
كد لأل ارس ؿب ة مي ز كت ك القلو
فعس أأاب بس اللأل ،س راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص الؿ" :ثمث اس دس فيو كتد مكة ا يبلف  :أف يكوف مي ك راوؿ أ ب
إليو فبس اوانبل  ،ك أف وبب اؼبر ج وب و إج ﵁ ،ك اف يكره أف يعود ك الك،ر دمل يكره أف يق ؼ ك النلر").4(71
ك أيضل ال ديز لم التقول كأنبيتتل ،ك ذلأل ؼبل ؽبل اس أثر كا ا ك ردع الن،اب ك د ا صبل تل كاراا تتل ك
إرالاتل لم فعي اػب  ،ف عس أ ي ذر هنع هللا يضر ،أف النم ملسو هيلع هللا ىلص الؿ لو ":إهت مي يثمل دن  ،كأه ا السي ة اغبسنة سبحتل،
 1الس ة الن وية ك و القربف الكر كالسنة ،أبو بت ة ،ج 2ص 13
 2الس ة الن وية دركس ك ا ،اصط،م الس ل ع ص46
 3أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اجيبلف ،ع فض اس ااتاأ لدينو ج ،1ص ،20ح ،52كأ رتو اسلم ك صحيحو ،دتل
الطمؽ ع أ اغبمؿ كهرؾ ال تل  ،ج ،3ص ،1219،ح 1599
 4أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اجيبلف-ع مكة اجيبلف-ج 1ص 12ح  ،16كأ رتو اسلم ك صحيحو دتل اجيبلف -ع
صلؿ اس اهص هبم كتد مكة اجيبلف ،ج ،1ص 66،ح 43
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ك للت النلس خبلت سس") ، (172كاات علر النية ك د م ؼبل ل لأل اس أثر عرز ك هنمية اعبلأب الرك ع ك
هنقيتو اس ال وا ب كال تل كالنية أف يكوف اراد الع د اس ملو كتو مي ز كت كالدار ا رة ،كىع اس بركط
ا وؿ العم فعس لقمة بس كالص الليثع )2(73يقوؿ :ظبع مر بس اػبطل هنع هللا يضر لم اؼبنا الؿ :ظبع راوؿ مي
ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ" :إمبل اج ملؿ علنيل كإمبل لك أارا ال أول  ،فمس دلأ ىجرهو إذل دأيل يصي تل أك إذل إارأة ينكحتل ،
فتجرهو إذل ال ىلتر إليو".3(74).
.3تنوع أساليب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ُب تقوية اجلا ب الرو ي:

لم ك يو

ااتمدـ ليو الصمة كالسمـ دة أالليب ك هقوية اعبلأب الرك ع لدل الصحلبة ،كى ا التنوع دلي
ملسو هيلع هللا ىلص ك سس هدب ه .كد لأل دأالو ال سلطة ك دـ التكل كالتعقيد.
4
ً
اعبواأية فلطلع ذا ى يوـ
فعس اعلكية بس اغبكم السلمع) (75الؿ" :كدلأ رل تلرية هر م انمل رل اى أي ي د ك ٌ
فاذا ال يب اد ذىب ب لة اس انمتل ،ك أان رت اس با بدـ  ،با دمل أيا،وف لكا صككتتل صكة ،فأهي
لع ،ال  :اي راوؿ مي أفم أ تقتل؟ الؿ :إ ٍتا هبل" فأهيتو هبل  ،فقلؿ" :أيس مي ؟" فقلل :
راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص فعظَّم ذلأل َّ
ك السمل  ،فقلؿ ":اس أان؟" الل  :أأ راوؿ مي :الؿ " :أ تقتل فأ ل ارانة").5(76
يقوؿ اجالـ الصلبو ك ذلأل" :كى ه اؼبيزة كا حة ك د وة صبيا ا أ يل فأ م يس كف اا ال،طرة كىبلط وف
النلس بقدر قوؽبم كج يتكل،وف ك د و م كج يعقدكف ا اور أك ىبلط وف النلس دبل ج ي،تموف أك يدردوف ،ب
يسلكوف طريت اغبكمة ك الد وة كالت ليغ كى ا ايد الرا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ القربف لم لسلأو ك ال أان اس اؼبتكل،ني.6(77).
اؼبتكل،ني.6(77).
دمل دلف ليو الصمة كالسمـ ٌيراب صحلبتو ةالو الثوا اؼب هب لم ا يبلف ع﵁ كراولو كالعم الصلحل.
فعس ا ي ىريرة هنع هللا يضر س الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ا  :أم العم أفض ؟ الؿ" :ا يبلف ع﵁ كراولو اي الذا؟ الؿ ":اعبتلد ك
ا ي مي" اي  :الذا؟ الؿ ":ا ااكر".7(78).
كأالو الثوا يي ُّ
عد لفزان كبو اجيبلف كالعم  ،كاد ااتمدـ ملسو هيلع هللا ىلص ى ا ا الو لتقوية اعبلأب الرك ع لدل
صحلبتو ،فت ا صتيب ي ؾ اللو دلو لقري ابتغل كتو مي ز كت كربقيت ار لهو ،فيأهيو الثوا اس راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص
كىو ثوا أ ركم لياب لو اس ظوظ الدأيل بع "ربا ال يا أع وبىي".1(79).
 1أ رتو ال ا م ك اننو -أبوا الا كالصلة -ع ال تل ك اعلبرة النلس ،ج ،4ص ،355ح ،1987كأ رتو أضبد ك اسنده
ج ،35ص،284ح ،21354كأ رتو الداراع ك اننو -دتل الرالؽ ،ع سس اػبلت ،ج ،4ص ،1837ح  ،2833كاغبديث
ٌسنو ا ل ل  ،ا كلة اؼبصلبيا التايزم ،ج ،3ص1409

 2لقمة بس كالص الليثع ،كلد لم تد النم ملسو هيلع هللا ىلص هوك ك زاس د اؼبلأل ك اؼبدينة ،كلو دار ك با ليث _اجاتيعل -النمرم-ج3
ص1088
 3أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اجيبلف ،ع بد الو ع ،ج ،1،ص ،6ح 1
 4ىو اعلكية بس اغبكم السلمع لو صح ة دلف ينزؿ اؼبدينة -كيسكس ك با اليم اجاتيعل  ،النمرم ،ج 3ص ،1414كينظر اذل يب
الكملؿ ك أظبل الرتلؿ يوا بس د الرضبس بس يوا أبو اغبجلج ،صبلؿ الديس ابس الزدع بس أ ي دمحم القضل ع الكلم اؼبزم ربقيت :د
ب لر واد اعركؼ ،اراسة الراللة ،ب ك  ،ط1400 ،1ىػ ،1980،ج ،28ص.170
 5أ رتو اسلم ك صحيحو ،دتل الصمة ،ع ربر الكمـ ك الصمة كأسو ال دلف اس إع تو ،ج ،1ص ،381ح 537
 6الن وة كا أ يل  ،دار الصلبو للط ل ة كالن ر كالتوزيا ،القلىرة ط 1417 1ىػ1997-ـ ،ص34-33
 7أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اجيبلف ،ع اس الؿ إف اجيبلف ىو العم  ،ج ،1ص ،14ح 26
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دمل ااتمدـ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص أالو القدكة ك هقوية اعبلأب الرك ع كالث ل لم العقيدة ،فقد
رض ليو اؼب ردوف اؼبلؿ كاعبله كاؼبنصب اقلب التنلزؿ س ى ا الديس فقلؿ " :اي م كمي لو ك عوا
يظتره مي ،أك أىلأل فيو ،ال

ال ماب ك يبيا كالقمر ك يسلرم لم أف اهرؾ ى ا ا ار
هردتو").2(80
هت،طر اداله ،فعس ل ة
كك لدهو ﵁ ز كت دلف اس أبد النلس ية ﵁ يقوـ اس اللي
هت،طر اداله ،فقلل ل ة :دل هصنا ى ا اي راوؿ مي؟
اهنع هللا يضر :أف أم مي ملسو هيلع هللا ىلص دلف يقوـ اس اللي
كاد ا،ر مي لأل ال هقدـ اس ذأ أل كال و ر؟ الؿ " :أفم أ ب أف أدوف دان بكورا").3(81كك
اعبتلد دلف أبجا القوـ كأبدىم كأاواىم كدلف الصحلبة يتقوف بو.
فعس أأاب هنع هللا يضر الؿ :ص ا النم ملسو هيلع هللا ىلص يا كاد رتوا عؼبسل ع ) 4(82لم أ نلاتم فلمل رأكه اللوا
 :ى ا دمحم كاػبمياب  ،دمحم كاػبمياب فلجركا اذل اغبصس ،فرفا النم ملسو هيلع هللا ىلص النم يديو كالؿ  " :مي أدا،
5
رب يا ،إان إذا أزلنل بسل ة اوـ فسل ص لح اؼبن ريس").(83
ك اد اأعكس ى ه ال بية لم الصحلبة فجعلتتم ي لوف الغلرل ك الن،ياب ت ى ا الديس ،
كيقداوف دود ة اس التضحيل  ،كدل ي للوا بت،نس ز مل الك،ر ك هع ي تم ،ب دلمل ازدادكا ؽبم هع ي ل
ازدادكا ىم إصرارا ك يقينل ،فت ا بمؿ ؼبل باس كار العقيدة ك رك و كبغلؼ ال و ككتداأو ،ربدل
صنلديد اري كربدل الدأيل ةارىل ،فيعلس س ى ا اجيبلف دكف وؼ أك كت  ،كج يع أ دبل يماع اس
صعل ك وف أالاو د ا جـ ك ا اقلـ ،كدلمل ب ٌددكا ليو الع ا لي ؾ دينو كينطت دلمة الك،ر

أىب ،كالؿ ال يغض تم  :أ د أ د ).6(84
ليتل ف جتل فسلؿ انتل الدـ ف ك ،
كى ه فلط مة بن اػبطل ندال لم مر راماتل د
كظلٌ لم اوا،تل بتة كالل ب جل ة كربد وىل :اي ابس اػبطل ال دن صلأعل فلصنعو فقد
7
أالم  .كدلف ى ا الث ل ا لن ك إامـ مر)(85

 1الس ة الن وية ،ابس دث ج 2ص224
 2الس ة الن وية ،جبس ى لـ ج 1ص266
 3أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل ه،س القربف ،ع "ليغ،ر لأل مي ال هقدـ اس ذأ أل كال و ر" )ال،تا (2:ج ،6ص ،135
ح4837
 4اؼبسل ع :صبا اسحلة :كىع ا لة الن يقلا هبل الطني ككبوه ،فتا ال لرم ،ابس جر ،ج ،1ص.188
 5أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اؼبنلاب ج 4ص 208ح 3647
 6الت صرة جبس اعبوزم صبلؿ الديس أبو ال،رج د الرضبس بس لع بس دمحم اعبوزم ،دار الكتب العلمية ب ك  ،ط 1406 ،1ىػ1986-ـ،
ص499
 7ص،ة الص،وة صبلؿ الديس أبو ال،رج د الرضبس بس لع بس دمحم اعبوزم ،ج 1ص 334
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كبس كبتلج اليوـ أف أ تم اجيبلف اذل الوؾ فعلع ك يلهنل ،ج أف يكوف ا يبلف بعلرا ت هبل
ىنل كىنلؾ ،فاذا ال ل النك ة كزاد ا﵀نة كاات ر ال،تنة ج يكلد يرل لإليبلف ك اواا،نل أثر ي در.
اث ياً :الًتبية العقلية:

اىتم ال بية ا اماية علعق ا أسل كأ ل اس بأأو ،إذ يي ُّ
عد اس أدا النعم الن أأعمتل مي
ا حلأو كهعلذل لم لده فتو الطريت اذل اعرفة مي ز كت كىو انلط اؼبسركلية كالتكلي  ،فل﵁ ز
كت ج يكل النوف أك الصغ ال م ج يعق كعلعق يبيز اجأسلف بني النلفا ك الضلر  ،كاغبسس
كالق يا  ،كىو اؼبصدر الثل اس اصلدر اؼبعرفة ك ا امـ بعد الو ع  ،كىو اس أدا الطلال اؼبوتودة
1
ك ا أسلف(86).
كبنل لم ذلأل فقد اىتم ملسو هيلع هللا ىلص ب بية أصحلبو لم هنمية قوؽبم لم النظر كالتأا كالت،كر كالتدبر
ف ذلأل فبل يعني لم ضب أ ل الد وة ا اماية ،كاد طئ لتحقيت ذلأل اس مؿ:
ادرا

-1حتريا الطاقة العقلية لدى الصحابة :فكلف يطرح ليتم ا ا لة الن ربتلج ك إتلبتتل اذل
قلية كه،ك دايت ،فعس ابس مر ر ع مي نتمل س النم ملسو هيلع هللا ىلص الؿ ":إف اس ال جر بجرة ج

يسقئ كراتل ،كإ ل اث اؼبسلم فحدثو الىع" ،فواا النلس ك بجر ال وادم ،الؿ دمي :ككاا ك
اللو :ى ًٌدثنل الىع اي راوؿ مي الؿ" :ىع النملة").2(87
أ،سع أ ل النملة فلاتحيي
-2حترير العقل من الشرك والوهم واخلرافة ومن التبعية والتقليد :لر راوؿ مي صلم مي

ليو كالم ال رؾ  ،ف،ع ديث أ ي ىريرة هنع هللا يضر س النم ملسو هيلع هللا ىلص الؿ ":اتتن وا الس ا اؼبوبقل "  ،اللوا :اي
ي
راوؿ مي كالىس؟ الؿ :ال رؾ ع﵁ كالسحر كات الن،اب الن رـ مي إجٌ عغبت  ،كأد الرع كأد الؿ
3
اليتيم ك التورل يوـ الز كا ؼ ا﵀صنل اؼبرانل الغلفم ")(88
ك لر اعبت كالوىم كاػبرافة فقلؿ" :ج دكل ،كج ىلاة ،ك ج ط ة ،ك أ ب ال،أؿ

الصلحل").4(89
ك أ لأل اؼبواا  ،فعس اؼبغ ة بس بع ة الؿ:
دمل طلرد ا كىلـ الن بل بني النلس
دس ،ال ماب لم تد راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص يوـ ال إبراىيم ،فقلؿ النلس  :دس ،ال ماب ؼبو

 1مبلذج اس ال بية القربأية ع داث صة دمحم اللع وف راللة التست ا ان ورة ،اكة اؼبكراة تلاعة أـ القرل ،دلية ال بية ،اسم
ال بية ا اماية كاؼبقلرأة 1409ىػ ،ص68
 2أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل العلم ،ع اغبيل ك العلم ،ج 1ص  ،38ح131
3
أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل الوصلاي ،ع اوؿ مي هعلذل )إف ال يس أيدلوف أاواؿ اليتلام ظلملن إٌمبل أيدلوف ك بطو م انران
كايصلوف اع ا( النسل  10ج 4ح ،2766كأ رتو اسلم ك صحيحو ،دتل اجيبلف ،ع بيلف الك ل ر كأداىل ،ج 1ص 92ح 89
 4أ رتو اسلم ك صحيحو دتل ا دا  ،ع الط ة كال،أؿ كال يكوف فيو اس ال رـ ،ج 4ص ،1746ح2223
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إبراىيم ،فقلؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص " :إف ال ماب كالقمر ج يكس،لف ؼبو
كاد وا مي").1(90

د كج غبيلهو  ،فاذا رأيتم فصلوا

ك م س الت عية كالتقليد فمنا ال ىل للكتنة كالعرافني كاؼبنجمني) 2(91كاجاتقسلـ
ع زجـ) 3(92كالتط ) ،4(93ؼبل فيتل اس ا تقلد بغ مي ز كت كهعطي العق س التحرم كالتث .
اثلثاً :الًتبية النحسية:
كاد اىتم

السنة الن وية ععبلأب الن،سع لإلأسلف ،فكلف أكؿ ال اىتم بو ملسو هيلع هللا ىلص ىو هنمية الوازع

ا يبل ك أ،وس أصحلبو فلم يوتد اث ا يبلف وبقت التوازف الن،سع ،كال الضيت كاجأتحلر إجٌ بس ب
ع ا يبلف ،ف ا يبلف ينظم يلة اجأسلف الن،سية كيو د أواز و كطلالهو كيوتد الطمأأينة ك أ،سو
كوب،ا اجأسلف اس الواوع ك اػبطي ة كعأصراؼ ال،رد س اػبطي ة يكوف ك اأاس اس العديد اس
اج طراع الن،سية.
وقد خطّط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لًتبية أصحابه حسياً من خالل اَلٌب:

-1تنوع أساليبه ملسو هيلع هللا ىلص ُب تقوية اجلا ب النحسي لصحابته :كاس ذلأل أالو القدكة فكلف يتمث

هت،طر
ؽبم القدكة الصلغبة ك د بع  ،فعس ل ة اهنع هللا يضر  :أف ٌأم مي ملسو هيلع هللا ىلص دلف يقوـ اس اللي
اداله ،فقلل ً :دلى هصنا ى ا اي راوؿ مي كاد ا،ر لأل ال هقدـ اس ذأ أل كال و ر؟ الؿ" :أفم أ ب
أف أدوف دان بكوران")،5(94كد ا أالو اؼبو ظة فكلف ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ  ":ينلف ج سبستمل النلر :ني
 1أ رتو ال ملرم ك صحيحو دتل الصمة ،ع الصمة ك دسوؼ ال ماب ،ج 2ص 34ح 1043
 2دلف ك العر دتنة ي ٌد وف أ م يعرفوف دث ا اس ا اور فمنتم اس ز م أف لو ر يل اس اعبس يلقع اليو ا لر ،كانتم اس يد ع ااتدراؾ
ذلأل ب،تم أ طيو ،كانتم اس يسمم رافل :كىو ال م يز م اعرفة ا اور دبقدال أا ل ااتدؿ هبل دمعرفة اس ارؽ ال ع ال،م
اؼبنجم :اس ينظر اذل النجوـ أم دودب كوبسب ا ىل كاواايتتل ليعلم هبل أ واؿ العلدل ك وادثو الن هقا ك
كاعرفة اس يتتم بو اؼبرأة ،ك ٌ
اؼبستق  .برح النوكم لم اسلم ج 5ص ،22كاد الؿ ملسو هيلع هللا ىلص " اس أهم ٌرافل فسألو س بع دل هق لو صمة أربعني ليلة" .أ رتو اسلم
ك صحيحو دتل ا دا  ،ع ربر الكتلأة كإهيلف الكتلف ،ج 4ص 1751ح223
 3اجاتقسلـ ع زجـ ،ا زجـ :صبا زدل ب،تا الزام كىع لرة س أاداح ثمثة لم أ دىل :اكتو افع ك لم ا ر :ج ه،ع كالثللث:
ا ،لياب ليو بع  ،كاي اكتو  :لم الوا د أار ر ي ،ك لم ا ر ل ر ي ،كالثللث ا ،لياب ليو بع  ،فاذا تل الستم ا ار
فعلو ،أك النلىع هردو كإف طلا فلرالن أ لد اجاتقسلـ ،مدة القلرم العيا ج 21ص91
 4الط ة )بكسر ف،تا( كىع الت للـ عل ع كأصلو أ م دلأوا أيهوف الط أك الظم فين،ركأو ،فاف أ اليمني اضوا اليو اذل ال اصدكا
ك دكه سنلن ،كإذا أ ال ملؿ اأتتوا س ذلأل ،كه ل اوا ،كدلأوا يت ل اوف إف رض الط أك اغبيواف ك طريقتم كهعليقتم دعب
ا رأب ،كالت للـ ب ع ا ايـ كال تور كاغبيواان كالدكر كالنسل كاج تقلد علعدكل كاؽبلاة ،فكلأوا يعتقدكف أف اؼبقتوؿ ج يسكس تأبو
الدل ير بثأره ،كهص رك و ىلاة ،أم بواة هط ك ال،لوا  ،كهقوؿ :صدل صدل أك أاقو أاقو  ،فاذا أ بثأره اكس كاا اح.
الر يت ا﵀توـ ،اؼب لر د،ورم ص.30
 5أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل الت،س  ،ه،س اورة ال،تا ،ع اولو )ليغ،ر لأل مي ال هقدـ اس ذأ أل كالو ر( ال،تا ،2:ج4
 ،1830،ح  ،4557كاسلم ك صحيحو ،دتل ص،ة القيلاة كاعبنة كالنلر ،ع إدثلر ا ملؿ كاجتتتلد ك الع لدة ،ج،2172 ،4
ح .2820
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بك اس ية مي ك ني عه ربرس ك ا ي مي")،1(95فلل كل اس ية مي ا حلأو كهعلذل فيو
اس اػب ك ا رة إف دلف ا ل لليعد س النلر ،كك الدأيل ىو را ة أ،سية ظيمة فقد ث أف لداوع
ل هعطع را ة اس اجأ،علج

الن،سية ك

اػب ية كاػبوؼ اس مي ز كت أثر د لم الن،اب ،
زبل اعبسم اس الكيملكاي الضلرة ).2(96
ك أالو التح،يز ك الت ويت فكلف وب،زىم ك ي واتم للقل مي هعلذل ،فعس ترير بس دمي الؿ:
دنل ند النم ملسو هيلع هللا ىلص فنظر اذل القمر ليلة-يعا ال در-فقلؿ " :إأكم ا كف ربكم دمل هركف ى ا القمر ج
ضلاو ىف ك رليتو فاف ااتطعتم أف ج هيغل وا لم صمة ا طلوع ال ماب كا اركهبل فلفعلوا" ،ارأ:
هي ُّ
)كا ا حبمد ربأل ا طلوع ال ماب كا الغرك ( )ؽ ،(39:الؿ إظبل ي  ":أفعلوا ج
3
ه،وهنكم").(97
كا ىل اس ا الليب اؼبتعددة الن ااتمداتل ملسو هيلع هللا ىلص ك هنمية ا يبلف ك الو أصحلبو،
مكهو ك أ،واتم يت كاو ل ا بل كا.
 -2االهتمام بتوفَت احلاجات النحسية :را

إاماية فريدة ،فجل

يال ية لك

كتدكا

السنة الن وية أز ل كرا ل كارا ز ا أسلف بطريقة

لتتو الن،سية دلغبلتة اذل ا اس دوأو اس الضركرا الن وبتلتتل

اؼبسلم ك يلهو كذبعلو ىلدا الن،اب استقر ال لؿ دبل ينعم اس الرا ة كاجاتقرار.
فعس ل ة اهنع هللا يضر س النم ملسو هيلع هللا ىلص الؿ" هقطا يد السلرؽ ك ربا دينلر") .4(98فقطا يد السلرؽ
ه ريا يلم لتة اؼبر لهاس دوأو هبع النلس ك اأاس اس السلرؽ كأالف ،ك ني ه،قد الدكلة أانتل اس
الراني كاؼب،سديس كاؼبسلحني يعي أفرادىل ك وؼ كا طرا  ،كد لأل اغبلتة اذل اغبب كا ل كاد
ب م ليو الصمة كالسمـ بني اؼبتلتريس كا أصلر ال يلن ب لع ى ه اغبلتة ،فلؼبراس الي بن،سو
كدث ر واأو ،كج يستطيا ال،رد اتمل ب ؿ أف يعي دبنأل س إ واأو كبعيدان س تم كهعلك م.
ك الؿ د الرضبس بس وؼ" :ب م النم ملسو هيلع هللا ىلص بيا كبني اعد بس الربيا ؼبل ادانل اؼبدينة" كالؿ أبو تحي،ة ":ب م
5
هقوم اعبلأب الن،سع لدل اؼبسلم ك الن ج
النم ملسو هيلع هللا ىلص بني الملف ك أبو الدردا ")، (99كا ذلأل اس اغبلتل الن ٌ
يتسا اللؿ لسردىل.

 1أ رتو ال ا م ك صحيحو ،أبوا فضل اعبتلد ع ال تل ك فض اغبرس ك ا ي مي ،ج 4ص  175ح 1639كصححو
ا ل ل ك اؼب كلة ج 1ص1125
 2التوتيتل ال بوية ك ا امـ كهط يقل ل ك الصمة كأثرىل ك بنل ال مصية ،د الرضبس دمحم أضبد الصم م ،راللة التست ا
ان ورة اكة اؼبكراة ،دلية ال بية تلاعة اـ القرل1413 ،ىػ ،ص289
 3أ رتو ال ملرم ك صحيحو دتل الصمة ع صمة العصر ،ج 1ص 115ح554
 4أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اغبدكد ،ع اولو هعلذل "كالسلرؽ كالسلراة فأاطعوا أيديتمل" كك دم يقطا؟ ج 8ص ،160
ح 6790كأ رتو اسلم ك صحيحو دتل اغبدكد ع د السراة كأصلهبل ،ج 3ص 1312ح 1684
 5أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اجد ع  :دي ب م النم ملسو هيلع هللا ىلص بني أصحلبو ج 5ص69
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-3رفع الروح ادلعنوية ُب حوس صحابته  :اعم راوؿ مي صلم مي ليو ك الم تلىدا لرفا الركح اؼبعنوية
لدل صحلبتو ،فكلف ي واتم دبل ينتظرىم اس سبكني لديس مي ز كت ،فعس ل يقوؿ  :أهي النم صلم مي ليو
كالم كىو اتواد بردة  ،كىو ك ظ الكع ة كاد لقينل اس اؼب ردني بدة  ،فقل  :اي راوؿ مي  ،أج هد و مي فقعد
ئ دبً لط اغبديد  ،ال دكف ظلاو اس غبم أك صب ،ال يصرفو
كىو ؿبمر كتتو ،فقلؿ" :لقد دلف اس ا لكم لييم ى ي
ذلأل س دينو ،كييو ا اؼبن لر لم ا،رؽ رأاو ،في ت عثنني ال يصرفو ذلأل س دينو ،كلىييػتٌمس مي ى ا ا ار
يس الرادب اس صنعل اذل ضراو  ،ال ىبلؼ إجٌ مي" زاد بيلف " :كال ب لم انمو".1(100).
كدلف ي درىم دبل ينتظرىم ند مي اس الثوا تزا العم  ،فعس اعلذ بس ت الؿ :دن اا النم ملسو هيلع هللا ىلص ك ا،ر
فأص ح يوالن اري لن انو ككبس أس  ،فقل  :اي راوؿ مي أ ا بعم يد لا اعبنة كي ل د س النلر ،الؿ " :لقد
األتا س ظيم كإأٌو ليس لم اس يى َّسره مي ليو ،هع يد مي كج ه رؾ بو بي ل ،كهقيم الصمة ،كهريت الزدلة ،كهصوـ
راضلف ،كربا ال ي " الؿ " :أج أدلأل لم أبوا اػب  :الصوـ يتنٌة ،كالصداة هيط ،اػبطي ة دمل يط ،اؼبل ي
النلر ،كصمة الرت ك توؼ اللي ")2.(101كدلف ي لردتم ك فبلراة بع ا ملؿ فبل يرفا اعنواي م ،كاس ذلأل
ا لردتو ؽبم ك بنل اؼبسجد ك ،ر اػبندؽ ،فكلف وبم ال ا لم دت،و ال ري،ة فبل يزيد اس ضبلاتم كرفا رك تم
اؼبعنوية أثنل ا لردتو ؽبم.3(102).
ادلصادر وادلراجع:
.1أ كلـ القربف ،القل ع دمحم بس أبو د مي أبو بكر بس العر ي اؼبعلفرم اؼبللكعٌ ،رج أ لديثو ك لٌت ليو :دمحم د
القلدر طل ،دار الكتب العلمية ،ب ك  ،ل نلف ،ط3،1424ىػ 2003ـ.
.2إ يل لوـ الديس ،أبو لاد دمحم بس دمحم الغزارل ،دار اؼبعرفة ،ب ك  ،د. .
.3أأوار التنزي كأارار التأكي انصر الديس أبو اعيد د مي بس مر بس دمحم ال ازم ال يضلكم ربقيت :دمحم بس د
الرضبس اؼبر لع ،دار ا يل ال اث العر ي ب ك ط1418 1ىػ.
.4ا دارة العلمية ،ىلبم زدع ؿبمود ،كدللة اؼبط و ل  ،ط1981، 3ـ.
.5ا مـ ،الديس بس ؿبمود بس دمحم بس لع الزردلع الدا قع ،دار العلم للمميني ،ط ،2002 ،15ب ك .
.6اجاتيعل ك اعرفة ا صحل  ،أبو مر يوا بس د مي بس دمحم الا بس لصم النمرم القرطم ،ربقيت لع دمحم
ال جلكم ،دار اعبي  ،ب ك  ،ط1412 ،1ىػ 1992ـ.
.7الت صرة جبس اعبوزم ،صبلؿ الديس أبو ال،رج د الرضبس بس لع بس دمحم اعبوزم ،دار الكتب العلمية ب ك  ،ط،1
 1406ىػ1986-ـ.
 .8التمطيئ التعليمع ،دمحم اي فتمع اكت ة ا قبلو اؼبصرية ،ط7،2008ـ.
 . 9التمطيئ كالرالبة أالس قبلح ا دارة ،د د ال،تلح داي سني ،السلة اط و ل المو ة اجات لرية العربية،
ط ،2بدكف بلد أ ر أك اتريو
.10التمطيئ اجتتمل ع ،الىر أبو اؼبعلطع لع ،اكت ة زىرا ال رؽ ،ط ،2002،4بدكف بلد أ ر.
 1أ رتو ال ملرم ك صحيحو ،دتل اؼبنلاب ،ع ال لقع راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص كأصحلبو اس اؼب ردني دبكة ،ج 5ص ،45ح .3852
 2أ رتو ال ا م ك اننو ،أبوا اجيبلف ،ع ال تل ك راة الصمة 5 ،ص  12،ح 2616
 3ينظر :الس ة الن وية جبس ى لـ ،ج 1ص 497ج 2ص218- 217 ،
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 .11التوتيتل ال بوية ك ا امـ كهط يقل ل ك الصمة كأثرىل ك بنل ال مصية ،د الرضبس دمحم أضبد الصم م،
راللة التست ا ان ورة ،اكة اؼبكراة ،دلية ال بية -تلاعة أـ القرل1413 ،ىػ.
.12التوتيو ا اماع للنمو ا أسل ند طم التعليم العلرل ،د الرضبس بس د مي الزيد ،اعبلاعة ا اماية
عؼبدينة اؼبنورة ط ،27العدداف 1417-1416 ،104– 103ىػ.
 .13الت،س الوا ا ،دمحم ؿبمود ،اغبجلزم ،دار اعبي اعبديد ،ب ك  ،ط1413، 10ىػ.
 .14الت،س اغبديث ،دمحم ز دركزة ،دار إ يل الكتب العربية ،القلىرة 1383ىػ.
 .15التمطيئ اجتتمل ع ،الىر أبو اؼبعلطع لع ،اكت ة زىرا ال رؽ ط2002 4ـ ،ص.269
 .16الر يت ا﵀توـ ،اؼب لر د،ورم ،دار اؽبمؿ ،ب ك  ،دار الوفل للط ل ة كالن ر كالتوزيا ،ط ،1د. .
 . 16انس ال ا م ،أبو يسم دمحم بس يسم بس اورة ال ا م ،ربقيت أضبد دمحم بلدر كب ركف ،اط عة اصط،م
ال ل ي اغبلم ،اصر ،ط1395 ،2ىػ 1975ـ.
 .16انس الداراع ،أبو دمحم د مي بس د الرضبس بس ال،ض بس هبراـ الداراع ،ربقيت :سني اليم أاد الدارا ،
دار اؼبغا للن ر كالتوزيا ،السعودية ،ط1412 ،1ىػ 2000ـ.
ي
 . 17السنس الكال ،أضبد بس اغبسني بس لع اػبراال  ،أبو بكر ال يتقع ،ربقيت :دمحم د القلدر طل ،دار الكتب
العلمية ،ب ك  ،ل نلف ،ط1424 ،3ىػ 2002ـ.
 .18السنس الكال للنسل ع ،أضبد بس لع بس بعيب ،أبو د الرضبس النسل ع ،ربقيت سس د اؼبنعم بلم،
اراسة الراللة ،ب ك  ،ط1421 ،1ىػ 2001ـ.
 . 17الس ة الن وية دركس ك ا ،اصط،م بس سا الس ل ع ،اؼبكتب ا اماع ،ب ك  ،ل نلف ،ط،3
1405ىػ1985،ـ.
.18الس ة الن وية ك و القربف الكر كالسنة ،دمحم بس اويلم أبو يبت ة ،دار القلم ،دا ت ،ط1427 ،8ىػ.
 .19الس ة الن وية ،أبو ال،دا إظبل ي بس مر بس دث القربع الدا قع ،ربقيت :اصط،م د الوا د ،دار اؼبعرفة
للط ل ة كالن ر كالتوزيا ،ب ك  ،ل نلف 1395ىػ 1976 -ـ.
 .20الس ة الن وية ،جبس ى ل ـ ،ربقيت ،اصط،م السقل كإبراىيم ا بيلرم ك د اغب،يا ال لم ،بردة اكت ة كاط عة
ال ل ي اغبلم كأكجده دبصر ،ط1357 ،2ىػ1955-ـ.
. 21القلاوس ا﵀يئ ،ؾبد الديس أبوطلىر ،دمحم يعقو ال ،كز بعدم ،ربقيت :اكتب ربقيت ال اث ك اراسة الراللة،
ربراؼ دمحم أعيم العراسواع ،اراسة الراللة للط ل ة كالن ر ،ب ك ل نلف ،ط1426 ،8ىػ2005.ـ.
 .22اؼبنتلج برح صحيا اسلم بس اغبجلج ،دار إ يل ال اث العر ي ب ك ط1392، 2ىػ.
 . 23الن وة كا أ يل  ،دمحم لع الصلبو  ،دار الصلبو للط ل ة كالن ر كالتوزيا ،القلىرة ،ط 1417 ،1ىػ1997-ـ.
.24رب ،ة اؼبودكد ة كلـ اؼبولود دمحم بس أ ي بكر بس أيو بس اعد مشاب الديس ابس ايم اعبوزية ،ربقيت :د القلدر
ا رانلكط ،اكت ة دار ال يلف دا ت ،ط1391 ،1ىػ 1971-ـ.
 .25ه،س ال عراكم-اػبواطر ،دمحم اتورل ال عراكم ،اطلبا أ لر اليوـ1997 ،ـ ،بدكف ط عة كاكلف أ ر.
 .26ه،س القربف الكر أبو ال،دا إظبل ي بس مر بس دث القربع ال صرم الدا قع ربقيت :الاع بس دمحم
اماة ،دار طي ة للن ر ط1420 ،2ىػ 1999،ـ.
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 .27يب الكملؿ ك أظبل الرتلؿ يوا بس د الرضبس بس يوا أبو اغبجلج ،صبلؿ الديس ابس الزدع بس أ ي دمحم
القضل ع الكلم اؼبزم ربقيت :د ب لر واد اعركؼ ،اراسة الراللة ،ب ك  ،ط1400 ،1ىػ،1980،
 . 28تلاا ال يلف ك ه،س القربف الكر  ،دمحم بس ترير بس يزيد بس دث بس اللب ،أبو تع،ر الطام ،ربقيت :أضبد
دمحم بلدر اراسة الراللة ط1420، 1ق 2000،ـ.
 .29صحيا ابس لف ،هرهيب :اؼب م الديس لع بس بل لف ال،لراع ،ربقيت كزبريا :بعيب ا رانلكط ،اراسة
الراللة ب ك  ،ط1408 ،1ىػ ػ 1988ـ.
. 29صحيا ال ملرم ،دمحم بس إظبل ي أبو د مي ال ملرم اعبع،ع ،ربقيت ،ؾبد زى بس انصر النلصر ،دار طوؽ
النجلة ،ط1422 ،1ىػ.
 .30صحيا اسلم ،اسلم اغبجلج أ بو اغبسس الق م النيسلبورم ،ربقيت :دمحم فراد د ال لاع ،دار إ يل ال اث
العر ي ،ب ك  ،د. .
 . 31ص،ة الص،وة صبلؿ الديس أبو ال،رج د الرضبس بس لع بس دمحم اعبوزم ،ربقيت :اضبد بس لع دار اغبديث
القلىرة اصر 1421ىػ 2000-ـ بدكف ط عة ج 1ص 334.
 .32مدة القل رم العيا برح صحيا ال ملرم ،أبو دمحم ؿبمود بس أضبد بس اوام العيا ،دار إ يل ال اث العربني
د. .
 . 33وف اؼبع ود برح انس أ ي داكد ،كاعو لبية ابس القيم :يب انس أ ي داكد كإيضلح للو كا لدلو ،دمحم
أبرؼ بس أا بس لع بس يدر ،أبو د الرضبس ،برؼ اغبت الصديقني العظيم بعدم ،دار الكتب العلمية ،ب ك ،
ط1415 ،2ىػ.
 .34فتا ال لرم برح صحيا ال ملرم ،أضبد بس لع بس جر ،أبو ال،ض العسقم ال لفعع ،هرهيب :دمحم فراد
د ال لاع ،إ راج كهصحيا :ؿبب الديس اػبطيب ،دار اؼبعرفة ،ب ك 1379ىػ.
 .35ك ظمؿ القربف ،ايد اطب إبراىيم سني ال لر ي ،دار ال ركؽ ،ب ك  ،القلىرة ،ط1412 ،17ىػ.
 .35لسلف العر  ،دمحم بس اكرـ بس لع أبو فض صبلؿ الديس ،ابس انظور ا أصلرم ا فريقع ،دار صلدر ،ب ك ،
ط1414 ،3ىػ.
 .36انلر القلرم برح ـبتصر صحيا ال ملرم ،ضبزة دمحم الام ،راتعو :ال يو د القلدر ا رانلكط ،اكت ة دار
ال يلف ،دا ت – اوراي ،اكت ة اؼبريد ،الطل  ،السعودية 1410ىػ1990 -ـ.
 .37ارالة اؼب،لهيا برح ا كلة اؼبصلبيا ،لع بس الطلف دمحم ،أبو اغبسس أور الديس اؼبم اؽبركم القلرم ،دار ال،كر،
ب ك -ل لف ،ط1422 ،1ىػ ػ 2002ـ.
 .37اؼبستدرؾ لم الصحيحني ،أبو د مي اغبلدم بس دمحم النيسلبورم ،ربقيت :اصط،م د القلدر طل ،دار
الكتب العلمية ،ب ك  ،ط1411 ،1ىػ 1990ـ.
 . 38اؼبسند لإلالـ أضبد ،أبو د مي أضبد بس ن ال ي ل  ،ربقيت بعيب ا رانلكط ،لدؿ اربد كب ركف،
اراسة الراللة ،ط1421 ،1ىػ 2001ـ.
 .38اسند ال زار ،أبو بكر أضبد بس مرك بس د اػبللت بس مد اؼبعركؼ عل زار ،ربقيت :ؿب،وظ د الرضبس زيس مي
كب ركف ،اكت ة العلوـ كاغبكم ،اؼبدينة اؼبنورة ،ط2009 ،1ـ.
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 .38مبلذج اس ال بية القربأية ع داث ،صة دمحم اللع وف ،راللة التست ا ان ورة ،اكة اؼبكراة ،تلاعة أـ
القرل -دلية ال بية -اسم ال بية ا اماية كاؼبقلرأة1409 ،ىػ.

عالقة الذااك األخالقي لدى الزوجُت ابلتماسا األسري
ذة .سلمى ابشن
تلاعة اؼبدية ) اعبزا ر(

ملخص  :اع

الدرااة اغبللية جدت لؼ العماة بني ال دل ا ماع لدل الزكتني علتملاأل

ا ارم ول ،ينة الدرااة اس "  11زكج "أم " 11زكج" ك"  11زكتة "ط ت ال ل ثلف ك الدرااة
"اقيلس ال دل ا ماع" ك "اقيلس التملاأل ا ارم " اس إ دادنبل ك ااتمدال اؼبنتا الوص،ع ،
لص النتل ا اذل كتود ماة بني ال دل ا ماع لدل الزكتني ك التملاأل ا ارم  ،دمل د ،
اذل دـ كتود فركؽ بني اعبنسني ك ال دل ا ماع ك ك التملاأل ا ارم.
الكلمات ادلحتا ية  :ال دل ا ماع  ،التملاأل ا ارم  ،الزكج  ،الزكتة.

Axis Name:
Title of the intervention: Relationship of the moral intelligence of the
couple to family cohesion.
Prepared by Dr. Samir Ben Lakhal from the University of Medea
(Algeria).
)Professor: Selma Bachene from the University of Medea (Algeria
Abstract: The present study sought to discover the relationship between
the moral intelligence of the couple and the family cohesion. The sample
consisted of 44 couples, 44 wives and 44 husbands. Descriptive approach,
the results found a relationship between the moral intelligence of the
couple and family cohesion, and revealed the absence of gender
differences in moral intelligence and family cohesion.
Keywords: moral intelligence, family cohesion, husband, wife.
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مقدمة:
يعتا الكيلف ا ارم ذا أنبية علغة ك التنظيم اجتتمل ع ،يث هضم ا ارة أكذل اعبمل ل ذا
التأث اؼب لبر ك العمال اجتتمل ية ،كك ا،توـ العمال ا ارية قبد ب كة اس العمال
اجتتمل ية بني أ ضل ا ارة الوا دة ،دلمل دلأ العمال اوت ة ك اسلرىل الط يعع دلمل الد تو
ا ارة الوفلؽ كال ابئ كالتملاأل).(1
كيعد التملاأل كال ابئ ك ؿبيئ ا ارة اس العنلصر اؼبقواة لهاس ا ارم ،يث يردم اعبو
العلط،ع بني أفراد ا ارة إذل التملاأل كال ابئ فيمل بني أفرادىل).(2
كلتحقيت التملاأل ا ارم جبد أف يكوف ىنلؾ هصورا ا دة ؼب،لىيم العم كاغبت كالتسلاا
كالضم  ،كأف يره ئ السلوؾ ا ماع دبجمو ة اس القوا د الن هبب ه نيتل كااتمدااتل دمعلي لتقو
أفعلؿ أفراد ا ارة كهصرفل م.
كيعد السلوؾ ا ماع توىر يلة ا أسلف كيتطلب ذلأل ازبلذ ؾبمو ة اس القرارا ا ماية اا
اؼبواا ا ارية اؼبمتل،ة ،فلل ديز لم ال دل ا ماع يردم إذل سبلاأل ا ارة كهقدـ التما
كااتقراره كالوالية اس ا كم اتتمل ية دث ة.
كعلتلرل يبكس القوؿ أف ا ا مـ ك ا انتجل اديبل ل نل ا ارة اؼبسلمة ،كأالـ ايلتل انيعل غبمليتتل
اس واا الضع كالت،كأل كاليوـ ا ارة اؼبسلمة اع صران اغبل ر هعل الكث اس واا الت،كأل
ا ارم ،كدث ا اس ا طلر الن ددىل ،كاد هعص علكث اس ا ار).(3

 .1اإلشكالية :
إف ا ارة ىع ال د لاة القوية للوطس كىع اػبلية ا كذل ك تسم ا اة كإصمح ا ارة إصمح
الوطس صبيعو ،ب لبو كبيو و ،رتللو كأسل و بع و كأبنل و).(4

) (1التواص ا ارم دأداة لتحقيت التملاأل ا ارم ،صبيلة بس زاؼ الاية ،زيز ،اؼبلتقم الوطا الثل
ا ارية ،2013 ،ص .1
) (2ا اس ا ارم ،زيز اغبسا ،ؾبلة ا أدلاب للعلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية ،العدد  ،12اللد  ،2016 ،15ص.132
) (3العمال ا ارية ،الىر اػبورل ،حبث اقدـ إذل يوـ درااع بعنواف اؼبعلعبة ال ر ية كاغبقواية كال بوية للم لد ا ارية ،2008 ،ص
.2
) (4الصحة الن،سية كا ارة ،انل زىراف ،ط ،1لدل الكتب ،2011 ،ص .26
وؿ اجهصلؿ كتودة اغبيلة
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دمل هعد ا ارة هنظيم أك أست علغ الت،رد كاػبصوصية ،يث ينتمع إليو ال،رد ان بداية يلهو،
كي ،ض أف هبد فيو إب ل لهو اؼبلدية كالعلط،ية ،ل ا فاف ى ا التنظيم اتث ه لم ال،رد ج يعلدلو وث

هنظيم ب ر ك اغبيلة).(1
ك ندال أتعرض ؼبقوال اغبيلة ا ارية الن هسل د ك ا﵀لفظة لم سبلاكتل ،فاأنل قبد أف الد لاة
ا كذل ىع ركرة هوف القيم ا ماية دا ا ارة).(2
كهعد ا مؽ رديزة اتمة اس الردل ز الن هقوـ ليتل يلة أفض لل،رد ،فأم أارة ج هستطيا أف
هستمر أك ه قم اس دكف أف ربكمتل ؾبمو ة اس القواأني كالقوا د ،كهكوف لو دبثلبة اؼبعلي اؼبعتمدة ك
هوتيو الودو كهقو اكبرافو ،دمل يرل إيريكسوف أف اؼب لدا ا ماية دؼ إذل هقوية العمال
ا جتتمل ية )ا ارية( ،كهعزيز هكي ال،رد اا أ،سو ،كالتصرؼ كفت اعتقداهو اػبلصة ،كاتمل دلف
التقدير ؽب ه القواأني كالقوا د ،فا ل هتطلب اس ال،رد أف يبتنا س القيلـ ةفعلؿ يراب ك القيلـ هبل).(3
كظتر ك دتلع اليرك اللوك ) (3991ندال أ را أكؿ اقللة لمية أف ال دل ا ماع يره ئ
عل دل اجتتمل ع ،ال م ي إذل ادرة ال،رد لم اجأسجلـ اا ا ريس كالتعلا اعتم ،كااتمؾ
ال،رد ؼبتلرا هتعلت ردراؾ اؼبواا كالدينلايل اجتتمل ية الن ربكمو).(4
ؽب ا الس ب فاف ال دل ا ماع يعد أفض أا أقلذ أ مايل أاران ،ك دـ اجىتملـ جبواأب
ال دل ا ماع يس ب العديد اس اؼب كم لم اؼبستول ال مصع كا ارم كاجتتمل ع اعل).(5
كاد وبدث الت،كأل ا ارم أتيجة القيم اؼبتدأية أك اؼبتضلربة فللت ليس ك القيم اد يتس ب ك ظتور

اػبمفل الزكتية).(6
يث أبلر درااة الـ هبل دوأز كالاب  kunz et Albarchet 1977فحوؿ أنبية
العلا الديا ك قيت السعلدة الزكتية ،يث ط ت اقيلس السعلدة الزكتية لم ينة اكوأة اس
) ( 8181ا،حوال اس ال يس يبثلوف التما سبثيم قيقيل ،كهوصل النتل ا إذل أف الن لط الديا اؼبره،ا
يردم إذل ث ل كااتقرار العماة الزكتية).(7

) (1اػبصل

السيكوا ية ؼبقيلس تودة اغبيلة ا ارية ،راأيل يوا  ،ؾبلة ا ربلد الن،سع ،العدد .2017 ،51

) (2لم الن،اب ا ارم ،أ يلة أبو زيد ،ط ،1لدل الكتب.2011 ،
) (3أثر براناا هدريم ك هنمية بع اتلرا ال دل ا ماع لدل طلل ل اؼبر لة ا دادية ،نسل الع يد ،ؾبلة ال،تا ،العدد ،52
.2012
) (4استول ال دل ا ماع ك ماتو دبتغ ا اعبناب كفرع التعليم لدل طل ة اؼبر لة الثلأوية ،د اللطي اواا ،اللة ا ردأية ال بوية،
ؾبلد  ،11دد .2015 ،1
) (5ال دل ا ماع لدل طل ة دلية ا دا  ،جرا قبم اسلم ،اتك امذ الدل ،حبث اقدـ إذل ؾبلاب اسم لم الن،اب ك دلية ا دا ،
.2016
) (6ا ارة كأالليب هربية الط ، ،كفيت ـبتلر ،دار العلم كالثقلفة.2004 ،
) (7اجاتقرار الزكاتع ،دلثوـ بلميتو  ،ط ،2ان ورا اػب .2006 ،
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دمل هوصل درااة ديوراف ) (3981الن هنلكل
اؼبتمصصني كال ل ثني كالعلمل ك ؾبلؿ ا ارة ،ط ق

ا ار السعيدة استمداة ؾبمو ة ـبتل،ة اس
ليتل اات يلف هنلكؿ دة هسللج اس يث

أكتو القوة كالسيمل الن سبيز ى ه ا ار ،كاس أىم ايزا ل التديس كالقيم ا ماية).(1
دمل بين درااة يلبع ) (3991سبسأل أفراد ينة حبثتل اؼبتكوأة اس ) (111ا حوث اس
اعبنسني بوجية اعبل،ة بعلا الديس دمحأل أالاع ك اج تيلر الزكاتع ،كذلأل ؼبل يوفره الديس اس
ملف سبسأل القريس )ة( ع مؽ ال،ل لة كالقيم الن ربمع ا ارة اس اؽبدـ).(2
كاس ى ا اؼبنطلت يبكننل ربديد ا كلة الدرااة ك ؿبلكلة ا تلبة لم التسللؿ التلرل:
 -3ى هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع لك اس الزكج كالزكتة كالتملاأل
ا ارم؟
كيندرج
 -8ى
 -1ى
 -1ى

مس التسللؿ العلـ كالتسللج ال،ر ية التللية:
هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع للزكج كالتملاأل ا ارم؟
هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع للزكتة كالتملاأل ا ارم؟
هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية بني الزكج كالزكتة ك ال دل ا ماع؟

 -5ى هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية بني الزكج كالزكتة ك التملاأل ا ارم؟
 .2الحرضيات:
 -3هوتد ماة ذا

دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع لك اس الزكج كالزكتة كالتملاأل

ا ارم.
 -8هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع للزكج كالتملاأل ا ارم.
 -1هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع للزكتة كالتملاأل ا ارم.
 -1هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية بني الزكج كالزكتة ك ال دل ا ماع.
 -5هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية بني الزكج كالزكتة ك التملاأل ا ارم.

 .3أذنية البحث:
هكمس أنبية ال حث فيمل يلع:
 يعد ال دل ا ماع ةبعلده اؼبمتل،ة اواـ يلة ا أسلف كأالس ديلأو اؼبعنوم كه،ل لو ااأارهو كاعطيل

يلهو فل ارة بم أ مؽ هسلكم بنل بم أالس.

) (1الضغوط ا ارية كالن،سية ،أال د اؼبقصود ،ل
) (2اجاتقرار الزكاتع ،دلثوـ بلميتو  ،اؼبرتا السلبت.

ثملف ،ط ،1اكت ة ا قبلو اؼبصرية.2007 ،
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 إف أم ؾبتما ين د التقدـ كيراب ك ربقيت التطور لم دلفة ا صعدة جبد لو اس اجىتملـع ارة فتع لب التما كأالس هطور التمعل .

 يعد ال دل ا ماع لام اتمل ك ادرة ال،رد لم التوافت الزكاتع ،فتو دبثلبة الرايبج يطلت العنلف لن،سو كبو التمريب أك العدكاف.
 .4أهداف البحث:

هتمث أىداؼ ال حث فيمل يلع:

س العماة بني ال دل ا ماع كالتملاأل ا ارم للزكج كالزكتة.
 -3الك
 -8إهبلد العماة بني ال دل ا ماع كالتملاأل ا ارم للزكج.
 -1إهبلد العماة بني ال دل ا ماع كالتملاأل ا ارم للزكتة.
 -1الك
 -5الك

س ال،ركؽ بني الزكج كالزكتة ك ال دل ا ماع.
س ال،ركؽ بني الزكج كالزكتة ك التملاأل ا ارم.

 .5حتديد ادلحاهيم:
أوال :الذااك األخالقي.
اصطال ا :رفتو "بورع" )(Borba 2001ةأو ادرة ال،رد لم فتم الصوا اس اػبطأ كأف هكوف

لديو انل ل

أ م اية حبيث سبكنو اس التصرؼ علطريقة الصحيحة لم أالس ااتمؾ ا عة فضل
ئ ال ا  ،اج اـ ،العط

أ ماية هوتو الودو ذاهيل ىع :التعلط  ،الضم ،
التسلاا ،العدالة).(1
دمل يعرؼ أيضل لم أأو القدرة لم فع الصوا بطريقة أ ماية دكف التعرض
إذل رر يقا لم ال،رد ذاهو أك يقا لم ا ريس).(2
إجرائيا:يعد الدرتة الكلية الن وبص

أك ال ،قة،
ر ال ية هردم

ليتل د اس الزكج كالزكتة لم اقيلس ال دل ا ماع

اؼبعد اس طرؼ ال ل ثني  ،اعاا نتل حبلص صبا الدرتل الن ص
اؼبقيلس "العدالة ،الرالبة ال اهية ،اج اـ ،الضم  ،التعلط التسلاا".

ليتل الزكج كالزكتة لم أبعلد

اث يا :التماسا األسري.
) (1ال دل ا ماع ك ماتو علتوافت الدرااع لدل هماي الص
 ،2010ص .76
) (2النم تة ال نل ية للعمال بني اغبكمة كال دل ا ماع كال دل ال مصع كال دل اجتتمل ع لدل طلل ل اؼبر لة اعبلاعية ،ظبلح
ؿبمود ،ؾبلة دراال ربية ك ال بية ك لم الن،اب ،ASEP ،العدد  ،2016 ،76ص.74
السلدس، ،را الع يدم ،ؾبلة ال حوث ال بوية كالن،سية ،العدد ،31
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اصطال ا :يعرؼ ةأو صلة الربئ الوثيقة بني أفراد العل لة الوا دة بداية اس ر ا ارة كربتتل
كأبنل و كبني ا ـ كأكجدىل ،ليكوف بني أفراد ا ارة موال ؾبللسة كهواص

)الزكج ،الزكتة( كبني ا

كهرا م.
كيعرؼ ةأو أوع اس مال التجلذ ك العل لة الن هتم لم اب اؾ أفراىل بوااا اعني )الدـ،
السكس ،ا ىداؼ( ،كالتزااتم بتقلليد اعينة )اج اـ ،التقدير ،التواد ،ال ا م( كهكلف تم ك العي
حبدكد اعينة )اؼبسركلية ،اجلتزاـ ،التعلكف().(1
إجرائيا:

ىو الدرتة الكلية الن وبص ليتل د اس الزكج كالزكتة لم اقيلس التملاأل ا ارم اؼبعد اس
طرؼ ال ل ثني ،اعاا نتل حبلص صبا الدرتل الن ص ليتل الزكج كالزكتة لم أبعلد اؼبقيلس
"التعلكف ،ا دكار ا ارية ،اغبوار ،العمال ا ارية".

.6إجراكات الدراسة ادليدا ية:
 .1.6منج الدراسة:

ا تمدان ك الدرااة اغبللية لم اؼبنتا الوص،ع التحليلع هبدؼ الوصوؿ إذل ربقيت أىدافو كالتحقت

اس ال،ر يل الن سب صيلاتتل ،أو يدرس العماة بني ال دل ا ماع كالتملاأل ا ارم ،دمل
يدرس ال،ركؽ بني ا زكاج كالزكتل ك د اس ال دل ا ماع كالتملاأل ا ارم.
 .2.6عينة الدراسة وطريقة اختيارها:

يتمث التما ا صلع ك ؾبمو ة اس ا زكاج كزكتل س اس ادينة اؼبدية ،كا تمدان ك ا تيلر العينة

لم الطريقة الع وا ية ال سيطة كأظرا لضيت الوا ك دـ ذبلك بع
لم ينة ادرىل  11زكج كزكتة.

ا فراد لم اؼبقيلس فقد ربصلنل

خصائص عينة الدراسة:
اجلدول ( :)1يوضح توزيع أفراد العينة سب مدة الزواج.
العدد

مدة الزواج

النسبة ادلئوية
%1886

أا اس  5انوا

37

ال بني  5انوا ك  31انوا

33

%85

أدثر اس  31انوا

36

%16816

الموع

11

%311

) (1هعدد الزكتل كأثره لم التملاأل ا ارم ،ف كز بس لع ،راللة اكملة لني بتلدة اؼبلتست ك لم الن،اب ا ارم ،2015 ،ص
.29
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يتضا اس اعبدكؿ رام ) (3أف ا زكاج ال يس هص ادة زكاتتم أا اس 5انوا

ه لغ أس تتم

) (%1886هليتل أس ة ا زكاج ال يس ه لغ ادة زكاتتم أدثر اس  31انوا هقدر بػ )(%16816
كأ ا أس ة ا زكاج ال يس ه اكح ادة زكاتتم ال بني  5ك  31انوا هقدر بػ ).(%85
اجلدول رقم ( :)2يوضح توزيع أفراد العينة سب ادلستوى الدراسي.
رلموعة الدراسة

األزواج

ادلستوى الدراسي

النسبة ادلئوية

الزوجات

النسبة ادلئوية

ابتدا ع

11

%11

13

%8887

أتوائ

31

%89811

19

%81815

أوم

37

%18861

31

%13883

تلاعع

31

%13883

81

%15815

الموع

11

%311

11

%311

يو ا اعبدكؿ رام ) ( 8اأعداـ أس ة ا زكاج ذك استول درااع ابتدا ع أال اؼبتوائ فيمثلوف أس ة
) (%89811هليتل أس ة ا زكاج ذكك اؼبستول اعبلاعع بػ ) (%13883بعدىل هليتل أ لم أس ة كىم
ذكك اؼبستول الثلأوم هقدر بػ ).(%18861
دمل يو ا اعبدكؿ أ لم أس ة اس الزكتل الميت استواىس الدرااع تلاعع هقدر بػ )(%15815
هليتل أس ة اؼبستول الثلأوم يبثلس أس ة ) (%13883بعدىل اؼبستول اؼبتوائ يث هقدر أس تتس بػ
) (%81815كب ر أس ة اؼبستول اجبتدا ع يث ادر أس تتس بػ ).(%8887
اجلدول ( :)3يوضح توزيع أفراد العينة سب وع السكن.
العدد

رلموعة الدراسة

النسبة ادلئوية
%51851

فردم

81

العل لة الكال

81

%15815

الموع

11

%311

يتضا اس اعبدكؿ رام ) (1أف ا ارة النوكية هقدر أس تتل بػ ) (%51851أال ا ارة اؼبمتدة فتمث
أس تتل ).(%15815
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اجلدول رقم ( :)4يوضح توزيع أفراد العينة سب ادلستوى االقتصادي.
العدد

رلموعة الدراسة

النسبة ادلئوية
%31861

عي

16

اتوائ

11

%77887

تيد

11

%9819

الموع

11

%311

يتضا اس اعبدكؿ رام ) ( 1أف أس ة اؼبستول اجاتصلدم اؼبتوائ ىو أ لم أس ة إذ يبث أس ة
) (%77887أال أس ة اؼبستول اجاتصلدم الضعي هقدر بػ ) (%31861اؼبستول اجاتصلدم
اعبيد يبث أس ة ) (%9819كىع أدىن أس ة.
 .3.6أدوات الدراسة:

ااتمدـ ك الدرااة اغبللية ا دكا التللية:

 .1.3.6مقياس الذااك األخالقي:

س العماة بني ال دل ا ماع علتملاأل ا ارم كلتحقيت ذلأل الـ
ىدف الدرااة اغبللية للك
ال ل ثلف ب نل اقيلس ال دل ا ماع كذلأل اس مؿ ا طمع لم صل ال دل ا ماع الن

كرد علكتب كالدراال السلبقة انتل :اكوان ال دل ا ماع ك ماتتل علتحصي الدرااع
)اركة ،اضبد  (8131كاقيلس ال دل ا ماع ػبنسل  ،د الرزاؽ ) (8136كاقيلس ال دل
ا ماع ل،لطمة فر لف أبو اديس ) (8117كد ا درااة اوفت ب لرة ) (8131يث هكوف اؼبقيلس
اس ) (11لرة اوز ة لم  6أبعلد كىع :الرالبة ال اهية ،التسلاا ،التعلط  ،الضم  ،اج اـ،
العدؿ.
ال نود ا هبلبية

ال نود السل ية

-39-37-35-31-33-9-7-5-1-3
89-87-85-81-83

-38-36-31-38-31-8-6-1-8
11-88-86-81-88-81

محتاح التصحيح:
ال نود ا هبلبية

دا مل
1

أ يلان
8

أبدا
3

ال نود السل ية

3

8

1
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 .2.3.6استبيان التماسا األسري:
الـ ال ل ثلف ر داد ااتملرة للتملاأل ا ارم كذلأل اس مؿ ا طمع لم ال اث النظرم
"التملاأل ا ارم  ..هعري،و ك واا ربقيقو )دنزة ي ور ) (8131كد ا ا طمع لم بع
الدراال كاات يلان  :ف كز بس لو ) (8131كدميلية ،واج ) (8133اوزع لم ) (1أبعلد كىع
"التعلكف ،ا دكار ا ارية ،اغبوار العمال ا ارية".
ال نود ا هبلبية

ال نود السل ية

-39-37-35-31-33-9-7-5-1-3

-38-36-31-38-31-8-6-1-8

81-83

81-88-81

محتاح التصحيح:
ال نود ا هبلبية

دا مل
1

أ يلان
8

أبدا
3

ال نود السل ية

3

8

1

 4 – 6ادلعاجلة اإل صائية  :لل

ال يلان

عاتمداـ براناا اغبزـ ا صل ية للعلوـ

اجتتمل ية" " SPSSك اس ملو مت ااتمداـ أالليب ا صل الوص،ع " اؼبتواطل اغبسلبية ،
اجكبرافل اؼبعيلرية " ك أالليب ا صل اجاتدجرل " اعلا اره لط ب اوف – ا ت لر ." t-test

 – 7تائ الدراسة و مناقشتجا :
تائ الحرضية األوىل :ك الن هن

لم اأو :

هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع لدل الزكتني ك التملاأل ا ارم.
اام اؼبتغ

دد أفراد العينة

ال دل ا ماع

44

ايمتو
r

الدجلة

sig

0.01
0.51
التملاأل ا ارم
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اس مؿ اعبدكؿ رام ) ( 5ي ني اف اعلا اره لط ب اوف بني اتغ ال دل اج ماع ك التملاأل
اجارم لدل الزكتني ادره )(1853ىع أتيجة دالة ا صل اي
ك ى ا ي عا كتود ماة اره لطية بني ال دل ا ماع لدل الزكتني ك التملاأل ا ارم ك ى ا ال
أبلر إليو درااة " اي ي " ) (3961الن أا،ر لم كتود ماة اوت ة بني ال دل ا ماع ك
اجاتقرار العلط،ع ك الضم ك اؼبغلارة ك السيطرة لم السلوؾ دمل أبلر درااة ) يواتبني( لم أف
ال دل ا ماع يبي اذل هكويس مال اوت ة ك ا ارة دمل دلؼبودة اؼبت لدلة دمل أف ال دع أ مايل
ال م هبعلو ات،تمل فراد بارهو ك الظركؼ ا﵀يطة هبم ك يتحلبم

يتمتا علقلبلية لم التعلط
التصلدـ اعتم
تائ الحرضية الثا ية :ك الن هن

لم اأو :

هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع للزكج ك التملاأل ا ارم.
اام اؼبتغ
ال دل ا ماع

ايمتو
R
1838

دد أفراد العينة

الدجلة
1813

Sig
1813

44

التملاأل ا ارم

اس مؿ اعبدكؿ رام ) ( 6ي ني اف اعلا اره لط ب اوف بني اتغ ال دل اج ماع للزكج ك
التملاأل اجارم للزكج ادره ) (1838ك ىع أتيجة ا دالة ا صل اي
ك ى ا يعا دـ كتود ماة اره لطية بني ال دل ا ماع للزكج ك التملاأل ا ارم دبعىن ردبل هوتد
أ مؽ لدل الزكج ك لكس ج يوتد سبلاأل اارم ك ى ا اد يرتا اذل دـ كتود أ مؽ لدل الزكتة ك
اد يرتا اذل اج تمؼ اس يث اعبلأب الثقلك اك اجتتمل ع اك فبكس الب،لض اؼبستول اجاتصلدم
الت،كأل.
ش لهارة د ى ا اد يس ب دـ اجاتقرار اك
تائ الحرضية الثالثة:ك الن هن

لم اأو :
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هوتد ماة ذا دجلة إ صل ية بني ال دل ا ماع للزكتة ك التملاأل ا ارم.
اام اؼبتغ

دد أفراد

ايمتو
r

العينة

الدجلة
1813

ال دل
ا ماع

sig
1811

44
1868

التملاأل
ا ارم

اس مؿ اعبدكؿ رام ) (7ي ني اف اعلا اره لط ب اوف بني اتغ ال دل ا ماع للزكتة كالتملاأل
ا ارم للزكتة ادر ) (1868كىع أتيجة دالة إ صل يل
كى ا يعا كتود ماة اره لطيو بني ال دل ا ماع للزكتة كالتملاأل ا ارم ،جف الزكتة ؽبل دكر
اتم ك ا ارة فلف أ ماتل أديد اتعم لم هوف اؼبودة كال ابئ كالتملاأل بني أ ضل ا ارة فاذا
هعلال اا زكتتل ع اـ كهعلط كرالبة ذاهية فلأو تمل ايتأثر اس ى ه السلودل لتم أـ بتم
أو إأسلف كإذا هعلال اا أبنل تل بعط ك م كإالاة العدؿ بني أبنل تل كهعليمتم ركح التسلاا فيمل
بينتم ى ا دلو ايردم اذل ااتقرار ال نل ا ارم كالتملاأل بني أفرادىل
تائ الحرضية الرابعة :ك الن هن

لم أأو :

هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية بني الزكج ك الزكتة ك ال دل ا ماع
اؼبربرا

أفراد
العينة

دد
ا فراد

اؼبتوائ
اغبسل ي

اجكبراؼ
اؼبعيلرم

درتة
اغبرية

T
ا﵀سوبة

sig

F

اؼبتغ
ال دل
ا ماع

الزكج

11

68311 71868

الزكتة 11

58713 75888
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يتضا اس اعبدكؿ رام ) (8ي ينلف اؼبتوائ اغبسل ي للزكج ادر

) (71868عكبراؼ اعيلرم ادره
) (75888عكبراؼ

) (68311ؼبتغ ال دل اج ماع ك ني اف اؼبتوائ اغبسل ي للزكتل ادر
اعيلرم ادره ) (58713ؼبتغ ال دل اج ماع .
ك عاتعملؿ ) (T.testاد ربصلنل لم أتيجة ادرىل ) (-38691كى ا اعنله ج هوتد
ك ى ا يعا دـ كتود فركؽ بني الزكج ك الزكتة ك ال دل ا ماع ك ى ا اد يرتا اذل ط يعة التن ة
التن ة ا ارية فلذا دلف ال،رد ان أعواة اظلفره هلقم هربية اليمة –اوا ذدر
اجتتمل ية ك ع
كاغبنلف ك هوتيو الط ،هدرهبيل كبو الصوا ك ابعلده س اػبطأ د ا
اك اأثم – ا،عمة علعط
ه جيعو لم السلودل ال،ل لة ك يو س اؼب اوـ ك اه لع ديننل اغبني اؼبنتا اجاماع فلأو ا او
ال دل ا ماع ك بمصية الط ،ك انرل أ،عو ك الكا ك ملو كك مالهو اجتتمل ية ك د ا ك
اارهو ك علتلرل ايعم لم ربقيت التملاأل ا ارم.
تائ الحرضية اخلامسة :ك الن هن

لم أأو :

هوتد فركؽ ذا دجلة ا صل ية بني الزكج ك الزكتة ك التملاأل ا ارم
اؼبربرا

أفراد
العينة

دد
ا فراد

اؼبتوائ
اغبسل ي

اجكبراؼ
اؼبعيلرم

درتة
اغبرية

T
ا﵀سوبة

Sig

f

اؼبتغ
التملاأل

الزكج

11

68117 61863

ا ارم
الزكتة 11

86

38815

18113 18563

18915 65833

اس مؿ اعبدكؿ رام ) (9ي ني اف اؼبتوائ اغبسل ي لمزكاج ادر ) (61863عكبراؼ اعيلرم
ادره ) ( 68117ؼبتغ التملاأل اجارم ك ني اف اؼبتوائ اغبسل ي للزكتل ادر )(65833
عكبراؼ اعيلرم ادره )(18915
ك عاتعملؿ ا ت لر  T.testاد ربصلنل لم أتيجة ادرىل ) (-38815ك ى ا اعنله جهوتد فركؽ،
اذا يعا دـ كتود فركؽ بني الزكج ك الزكتة ك التملاأل ا ارم دبعىن دم اعبنسني يسعم اذل ربقيت
التملاأل ا ارم ك ى ا اد يرتا اذل ك ع الزكتني حبقوؽ بعضتمل ال ع ع لفة اذل الاااا
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ا ماية اؼبوتتة للعل لة ك ـبتل اؼبوا يا اثم  :اج تيلر الزكاتع  ،التوافت الزكاتع  ،التكويس
الن،سع ك اؼبعرك للمرأة ك الرت  ،ال بية السليمة د ى ه اؼبوا يا دؼ اذل بنل اارة اعيدة أارة
صحية للية اس اج طراع الن،سية ك اؼب لد ك الصرا ل عج لفة اذل الدكرا التكوينية ك ؾبلؿ
ا ربلد ا ارم ك ال بوم ع لفة اذل ك ع الزكتني دبكلأة ا ارة ك اجامـ ك انبية ى ا الرعط
اؼبقدس ال م اظبله عؼبيثلؽ الغليا ك تع ابغ اغبمؿ ىو الطمؽ ؼبل فيو اس ب ر ال ية لم الزكتني
ك ا ط،لؿ  ،د لأل ك ع الزكج علكرااة الن ا طلىل للمراة ديننل اغبني يث الؿ راولنل ك ادكهنل "
 ...ك رفقل علقوارير" ك الؿ د لأل ليو السمـ " أكصيكم علنسل ا" ك ك ع اؼبرأة بضركرة طل ة
الزكج ك ا ااو ك هقديره د ى ا يردم اذل اغب،لظ لم ا ارة ك علتلرل ربقيت ال ابئ ك التملاأل
ا ارم.
التوصيات :

 لم أكليل ا اور العم لم ارس ال،ضل ا ماية ) التعلط  ،الضم  ،الرالبة ال اهية ،التسلاا  ،العدؿ  ،اج اـ( لدل أبنل تم ان الصغر ك إ طل التوتيو ك التو ية اؼبنلا ة
يل م اؼبتقداة ك هعزيز السلوديل اجهبلبية الن ه اذل هلأل ال،ضل ،
لهبنل ك ارا
ليتمكس ا بنل اس هرايو هلأل ال،ضل ك بمصيتتم لتص ا تز ا اس بنل تم ال مصع
ليتمكنوا اس هرصبة هلأل ال،ضل ك دلفة أمبلط الودتم مؿ اؼبرا العمرية اؼبتقداة الن
ربتلج اسركلية أدثر.
 ين غع لم اؼبربديس ا اريني هزكيد اؼبق لني لم الزكاج علاااا التوتيتية ك ا ربلدية اؼبنلا ةك الن هتضمس هعزيز ال،ضل ا ماية ند الزكتني.
 ركرة د م القيم ا ارية دبل ىبدـ التملاأل ك اجاتقرار ا ارم . وديد دكر اؼبراسل ال بوية بداية اس اغبضلأة اذل اعبلاعة ك هنمية ال دل ا ماع لياب اسمؿ اؼبنلىا الدرااية فحسب ب اس مؿ الاااا ك ا أ طة ك اؼبملرال الثقلفية ك
الراي ية للطل ة لم ـبتل استواي م العمرية ك الدرااية  ،لربئ ال،رد لط،يل ك قليل ك قليل
ك لميل بدينو ك الودلهو اجهبلبية ك أو ينتظر اس ى ا ال،رد أف يكوف زكتل ك زكتة ك علتلرل
جبد ك أف يكوف المل ةصوؿ ال بية ك القيم ك ا مؽ.

ادلراجع:
 -3أثر براناا التدريم استند إذل أظرية بورع ك هنمية ال دل ا ماع لدل أط،لؿ ارل  SOSك
ا ردف ،اوفت ب لرة ،اللة ا ردأية ك العلوـ ال بوية ،ؾبلد  ،9دد  ،1ا ردف.8131 ،
 -8أثر براناا هدريم ك هنمية بع اتلرا ال دل ا ماع لدل طلل ل اؼبر لة ا دادية،
نسل الع يد ،ؾبلة ال،تا ،العدد  ،58اعتد إ داد اؼبعلمني الص ل ع دايرل.8138 ،
763

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

 -1اجاتقرار الزكاتع ،دلثوـ بلميتو  ،ط ،8ان ورا اػب .8116 ،
 -1ا ارة كأالليب هربية الط ، ،كفيت ـبتلر ،دار العلم كالثقلفة ،القلىرة.8111 ،
 -5ا اس ا ارم ،زيز سا ،ؾبلة ا أدلاب للعلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية ،العدد  ،38اللد
 ،35صنعل .8136 ،
 -6التطرؼ الديا كأثره لم التملاأل ا ارم ،دميلية ،واج ،ا درة اقداة اكملة لني بتلدة
اؼبلتست  ،عهنة.8133 ،
 -7هعدد الزكتل كأثره لم التملاأل ا ارم ،ف كز بس لع ،راللة اكملة لني بتلدة
اؼبلتست ك لم الن،اب ا ارم ،تلاعة كىراف.8135 ،
 -8التملاأل ا ارم ...هعري،و ك واا ربققو ،دنزة ي ور اؼبلتقم الوطا الثل وؿ اجهصلؿ
كتودة اغبيلة ك ا ارة ،تلاعة الصدم ارعح ،كرالة.8131 ،
 -9التواص ا ارم دأداة لتحقيت التملاأل ا ارم ،صبيلة بس زاؼ الاية ،زيز ،اؼبلتقم الوطا
الثل وؿ اجهصلؿ كتودة اغبيلة ا ارية ،تلاعة الصدم ارعح ،كرالة.8131 ،
 -31اػبصل السيكوا ية ؼبقيلس تودة اغبيلة ا ارية لدل ينة اس التماي اؼبراىقني ،راأيل
يوا  ،ؾبلة ا ربلد الن،سع ،العدد  ،53تلاعة ني مشاب.8137 ،
 -33ال دل ا ماع لدل طل ة دلية ا دا  ،جرا قبم اسلم ،اتك امذ الدل ،حبث اقدـ إذل
ؾبلاب اسم لم الن،اب ك دلية ا دا كىو تز اس اتطل ل أي بتلدة ال كللوريوس ك لم
الن،اب ،تلاعة القلداية.8136 ،
 -38ال دل ا ماع ك ماتو علتوافت الدرااع لدل هماي الص السلدس، ،را الع يدم،
ؾبلة ال حوث ال بوية كالن،سية ،العدد  ،13دلية ال بية لل نل  ،تلاعة بغداد.8131 ،
 -31الصحة الن،سية كا ارة ،انل زىراف ،ط ،3لدل الكتب ،القلىرة.8133 ،
د اؼبقصود ،ل

ثملف ،ط ،3اكت ة ا قبلو اؼبصرية،

 -31الضغوط ا ارية كالن،سية ،أال
.8117
 -35العمال ا ارية ،الىر اػبورل ،حبث اقدـ إذل يوـ درااع بعنواف اؼبعلعبة ال ر ية كاغبقواية
كال بوية للم لد ا ارية ،بكلية ال ريعة كاغبقوؽ ،ازة.8118 ،
 -36لم الن،اب ا ارم ،أ يلة أبو زيد ،ط ،3لدل الكتب ،القلىرة.8133 ،
 -37فل لية براناا إربلدم ديا لتنمية ال دل ا ماع لدل أزج اراستو الربيا ك ؿبلفظل
ازة ،فلطمة فر لف أبو اديس .ادـ ذا ال حث ااتكملج ؼبتطل ل اغبصوؿ لم درتة
اؼبلتست  ،ازة.8117 ،
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 -38القيم الدينية كدكرىل ك التملاأل ا ارم ،الاية ضبري  ،ا درة اقداة لني بتلدة
اؼبلتست  ،عهنة.8131 ،
 -39استول ال دل ا ماع ك ماتو دبتغ ا اعبناب كفرع التعليم لدل طل ة اؼبر لة الثلأوية
دبنطقة ا اوار ال مللية ك ا ردف ،اللة ا ردأية ال بوية ،ؾبلد  ،33العدد  ،3ا ردف،
.8135
 -81اكوان ال دل ا ماع ك ماتتل علتحصي الدرااع لدل طم اؼبر لة الثلأوية ،اركة،
اضبد .ؾبلة دلية ال بية علسوياب .العدد الثل تلاعة انلة السوياب ،يوليو .8131
 -83النم تة ال نل ية للعمال بني اغبكمة كال دل ا ماع كال دل ال مصع كال دل
اجتتمل ع لدل طلل ل اؼبر لة اعبلاعية ،ظبلح ؿبمود ،ؾبلة دراال ربية ك ال بية ك لم
الن،اب ،ASEP ،العدد  ،76أاسطاب ،السعودية.8136 ،
ادلال ق:
ادة الزكاج............ :
اؼبستول الدرااع:

الزكج
............................

الزكتة

أوع السكس :فردم العل لة الكال
تيد
اؼبستول اجاتصلدم :عي اتوائ
أ ع الكر  ،أ ن الكريبة
هقوـ ال ل ثة رترا درااة ،كبني أيديكم ؾبمو ة اس الع لرا هعا س اذبلىأل ،ل ا أرتو انكم التعلكف
اا ال ل ثة لإلتلبة س ال،قرا اؼبوتودة ك اؼبقيلس ،بعد ارا ل بداة كإاعلف فقرة هلو ا رل راتية
انكم الصرا ة كا الأة ك ا تلبة ليتل دكف هرؾ أم فقرة انتل اس ا إتلبة كا حة ،لمل أأو ج
هوتد إتلع صحيحة كأ رل لط ة ،فك إتلعهكم هعد ركرية كج هستعم إج اراض ال حث
اغبلرل.
الزوج
الرقم
3

دائما

العبارات
أفكر ا القيلـ ةم هصرؼ

8

ندال يعلالا بريأل يليت ع ال ة أ لالو عؼبث

1

أ لكؿ

اؼب كم بطريقة لدلة

1

أربدث س صوصيل بريأل يليت ب ك فل ا
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5

أاتطيا أف أايز السلوؾ اػبلط كأذبن و
س بريأل يليت

6

أ تلت ا دلذيب إذا و ر

7

هداا ينلم إذا بكم بريأل يليت أالاع
ورل إذا اض

8

أدسر د بع

9

أ تلج إذل اس ينتيا ند التصرؼ ب ك

31

أاتمدـ الكلمل السي ة ك ديثع اا الطرؼ ا ر

33

ا ت ر كأاوؿ با إذا أ طأ حبت الطرؼ ا ر

38

أصدر أ كلاع ب ك اريا

31

أبلرؾ بريأل يليت ك أفرا و كأ زاأو

31

أامر اس الطرؼ ا ر كج ا او

35

أفتم ا ل ر ا دل كال،رح لطرك ا ر اس مؿ هعلب كتتو

لط

كلو دلف بيننل

36

أذىب لزايرة أالر ي )الزكتة( أك للس،ر )الزكج(
مؼ

37

أ لاب أ،سع لم د دلمة أاوؽبل

38

ااتعم فبتلكل الطرؼ ا ر ك لتلهو دكف اات اف

39

أبدأ علسمـ للطرؼ ا ر ندال ىبط ك قع

81

ج أا،ر ل ريكن )دع( إذا ظلمتا ) (

83

أربدث اا الطرؼ ا ر بطريقة ات بة

88

ألذم بريكة )ؾ( يليت

81

أ لا الطرؼ ا ر دمل أ ب أف يعلالا

81

أاوه )أهم ب( بريكة )ؾ( يليت إذا أهيح رل ال،رصة

85

أأظم كأزف دلمليت ا التحدث

86

أاتتزا اس بريكة )ؾ( يليت كأانديو ةلقل أ رل

87

أاوـ دبسل دة بريكن )دع(

88

أطلت نلف بصرم س د بع

89

أهق ا ت ار الطرؼ ا ر إذا أال إرل

11

ند دكث ا لد اا بريكة )ؾ( يليت دا مل أبرا أ،سع رام
أأا اؼب أ ة ) (

راو مي
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أ ع الزكج أ ن الزكتة يتضمس ى ا اجات يلف  81لرة أرتو انكم التكرـ بقرا ة د

لرة تيدا ك

ا تلبة س د انتل دبل يعا س رأيكم عل،ع اا العماة اؼبنلا ة ) (xك اػبلأة اؼبنلا ة لأل.
الزوج
الر

عم

العب ا ا ااارات

قم
3

أالأد زكتع)يت( ك ا اور اؼبتعلقة ب ركف ا ارة

8

يتتر زكتع)يت( اس اسركليلهو لدل ا ارة

1

ك لؿ كتود مؼ أعتمد اغبوار غبلو

1

ج ا ـ ا را الن يق تل زكتع)يت(

5

أبلرؾ زكتع)يت( ك اىتملالهو اػبلصة

6

أرل أف زكتع ج يتتم ةارهو)يت(

7

أت لدؿ اا زكتع)يت( ا فكلر ك ا را

8

ليس لدم القدرة الكلفية ب لع اغبلتل اؼبعنوية اريت

9

هوتد ركح التعلكف ك باريت

وؿ ـبتل بركف اغبيلة

 31ابعر أأا اقصر)ة( ذبله أاريت
 33اظبا لرأم زكتع)يت( عىتملـ
38

مان بزكتع)يت( هدفعا

ل اغبيلة الزكتية

 31أ ع الدكر الواتب لع اذبله أاريت
 31ج يعينا زكتع)يت( ك هقد الر لية بنل نل
 35لدم ا ل ر ب ك هقدير اذبله زكتع)يت(
 36ج يسما رل زكتع)يت( ربدا رأيع عىتملـ
 37أسبسأل علقيم الدينية ك هسي يليت ا ارية
 38زكتع)يت( ج ي لردا ك ازبلذ القرارا اؼبتعلقة ع ارة
 39ا ـ كتتة أظر زكتع)يت( ك االب اؼبوا يا
 81ك لؿ كتود ا لد أتجنب اغبوار ك أ دتل بدكف
 83أ لكؿ هوف تو يسوده اؽبدك ك اجاتقرار ا ارم
ك القيلـ علواتب

 88أ ضل أاريت ج ي جعوف بعضتم ال ع
 81يتما رأم زكتع)يت( ك ا اور اؼبتعلقة ب ركف ا ارة
 81ند دكث مفل أسما بتد أطرافأ رل
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الوسائل البديلة حلل النزاعات األسرية
ودورها ُب حتقيق األمن االجتماعي

دة .خدرنة عالوي
الكلية اؼبتعددة التمصصل علنلظور-تلاعة دمحم ا كؿ بوتدة-اؼبغر
مقدمة:
إف ا ارة اليوـ أدثر اس أم كا اضم هعرؼ غوطل اتعددة ذا ط يعة الدية كااتصلدية كثقلفية
كاتتمل ية كأ،سية ،ىع ك قيقتتل أتلج كؿبصلة لنمئ اغبيلة اؼبعلصرة الن هعرؼ بقوة اجاتتمؾ
كىيمنة كال اجهصلؿ كهدا القيم كالثقلفل  ،د ى ا تع ا ارة هعي للة اس اؽب لبة لكو ل
أص ح ر ة للكث اس الضغوطل الن هزيد اس التوهر كالنزاع ،ال م ي،ضع ك العديد اس اغبلج
إذل التصدع كالت،كأل كاج يلر.
كأظرا لكوف ا ارة ىع اغبل س ا كؿ لل،رد كالنواة ا كذل للمجتما ،ع ت لرىل جر ا الس ك
ال نل ال بوم لو ،فاف ربقيت ا اس هبل ىو اطلب ر ياب ينعكاب بدكره لم التما ،علنظر إذل اردزيتتل
ك ربقيت ا اس اجتتمل ع ب ذبليلهو ،اس ىنل كتب إ طل ا كلوية للقواأني اؼبنظمة ؽبل كغبمليتتل
كاس مت النزا ل النلب ة دا لتل أك بني أفرادىل كإ ملؿ د ال يضمس ذلأل.
كالوااا أف ال بل إليو ا ارة ك ؾبتمعنل ى ا وبتم ركرة هد اؼب رع كد ا اؼبراسل ذا
الصلة ،اوا اس طرؼ كزارة العدؿ أك ال،ل لني اؼبراسلهيني اؼبدأيني كاعبمعويني ،لتقد الد م كاؼبرازرة
كاؼبصل ة دس ي لتدلي الصعل كهيس ا التكيي اا ا دراىل ك هنمية القدرة لم اج توا ،
كاغب،لظ لم العمال كالركابئ اجتتمل ية بعيدا س ا﵀لدم كالقضل كاؼبسلطر اؼبعقدة ك النزا ل
بني أفراد ا ارة.
ك فبل ج بأل فيو أف التحكيم كالوالطة ا ارية أيهيلف ك اقداة الس اؼبتل ة اس أت
التد غبملية ا ارة كااتكملؿ ر ليتتل ،اس انطلت ال ي ،ض فيتمل اس فعللية ك وث نبل ،كار ة ك
بلوغ أىدافتمل كاراايتمل ،كتدكا ية أتل جتمل ك ربقيت اجاتقرار ا ارم.
كعاتقرا للقواأني اؼبغربية قبد أف ادكأة ا ارة ول ر لية ك نلية لصة لهارة اس مؿ
إ ملؿ اسلطر الصلا ك إ ل العماة الزكتية كإيراد ديد اس اؼبقتضيل اؼبتعلقة علصلا كالتوفيت،
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ارددة لم ركرة الودو ا ال،ص ك النزاع اضل يل ،لصة ك اضلاي الطمؽ كالتطليت ،يث
أدد لم ركرة ااتد ل الزكتة ا الطمؽ كاجاتملع إليتل اا إترا ؿبلكلة الصلا كالتوفيت ك
ارفة اؼب ورة ،اصد حبث أا ل اػبمؼ كه كي تل ،س طريت فتا اغبوار بني الزكتني كاجاتملع إذل د
اس هرل ا﵀كمة فل دة ك اجاتملع إليو لرفا اػبمؼ ،إذ يتم إترا ؿبلكلة الصلا رب إبراؼ القل ع
ال م يتم د ال يراه انلا ل لتقريب كتتل النظر بني الطرفني دبل ك ذلأل اأتدا كمني ،كد اس
يراه ارىم صمح ذا ال ني دبل ك ذلأل الواطل .1
كعلرتوع إذل ى ه اؼبقتضيل  ،قبد أف النزا ل الزكتية الدة ص ة لتط يت التحكيم كالوالطة ،إج
أف التساؤل ادلطروح هو ايف تتعامل اجلجات ادلسئولة مع منظومة الوسائل البديلة حلل النزاعات
األسرية؟
كىو ال ان ينو اس مؿ ادا لتنل وؿ الوال ال ديلة غب النزا ل كدكرىل ك ربقيت ا اس
كالسلم التمعيني ،كالن انردز اس مؽبل لم بلين التحكيم كالوالطة ا ينني ب لأل :ربديد اوا
اؼب رع اس ىلهني ا ليتني كهنظيمو ؽبمل اس تتة كه يلف م القضل كالتما اؼبد خبصوصتمل اس
تتة أية ،كذلأل اس مؿ ا بلرة إذل ال يلع:
 ال اؼبقصود علتحكيم كالوالطة غب النزا ل ا ارية؟ ال اواا ىلهني ا ليتني غب النزا ل ا ارية علنظلاني القلأو كالقضل ع اؼبغر ي ؟ال ىو كااا ىلهني ا ليتني اس يث التط يت العملع؟ كبع لرة أ رل ال او ا ىلهني ا ليتني بني الوااا
كإدراىل التط يت؟

 -1ؼبزيد اس الت،صي اأظر " :الصلا كالوالطة ا ارية ك القلأوف اؼبغر ي كاؼبقلرف" لهاتلذة زىور اغبر ،ادا لة هقدا هبل أثنل أبغلؿ
أدكة "الصلا كالتحكيم كالوال ال ديلة غب النزا ل اس مؿ اتتتلد اللاب ا لم" الن أايم بقصر اؼبرسبرا علعيوف ا ت،ل
عل درل اػبمسينية لتأاياب اللاب ا لم أايـ  1ك 2أوفما  ، 2007اط عة ا انية الرعط ،،ص.138
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ادلبحث االول :التحكيم حلل النزاعات األسرية بُت التنظيم القا وين والتطبيق العملي

أظم اؼب رع اؼبغر ي اوا د التحكيم ك العديد اس اللج  1ج ايمل اللؿ ا ارم ،كذلأل اس
مؿ هنظيم التحكيم بقلأوف ا واؿ ال مصية البقل كادكأة ا ارة لليل، ،لظل انو لم ا اس
اجتتمل ع كربقيت اجاتقرار ،بغية لت التوافت بني اكوان ا ارة ا الاية أج كىع الزكتني ،ف ك

ذلأل ،لظل لم النظلـ العلـ ك مم ةكاار ا امـ ،كاد أانط اؼب رع اتمة التحكيم إذل اراسة
اغبكمني دمسل د للقضل ك اسل ع الصلا ،كيقتضع ربلي ى ه اؼبراسة التعرؼ لم الىية التحكيم
كا الس ال ر ع ال م يرهكز ليو ،كاوا اؼب رع اؼبغر ي انو...

ادلطلب األول :محجوم التحكيم بُت الزوجُت وأصل مشروعيته

التحكيم ك اللغة :2ه،وي ا ار كتعلو إذل الغ ليحكم ،الؿ بس انظور :ك كموه بينتم،
أاركه أف وبكم ،كيقلؿ :كمنل فمان أم أترينل كمو بيننل ،أال ك اجصطمح فتو هرا ع اػبصمني

 1يث أظمو ك ظت  19ينلير 1949ـ اؼبتعلت بنزا ل ال غ اعبمل ية ،كأظمو ك ال،صوؿ اس  306إذل  327اس الأوف اؼبسطرة
اؼبدأية لسنة 1974ـ ا هعديلو دبوتب القلأوف رام  08-05اؼبتعلت علتحكيم كالوالطة اجه،لاية كد لأل الأوف الصحلفة إخل.
 2التحكيم لغة اس اغبكم ،تل ك اؼبص لح اؼبن :
اغبكم :القضل كأصلو اؼبنا يقلؿ :كم ليو بك ا إذا انعتو اس مفو فلم يقدر لم اػبركج اس ذلأل ،ك كم بني القوـ فصل
بينتم ،فأان لدم ك كم كاعبما كلـ ،كاغبكمة اص ة للدابة ،كانو ابتقلؽ اغبكمة ،ل سبنا صل تل اس أ مؽ ا رذاؿ.
ك كم الرت  :فو اغبكم إليو  .كأ كم ال ع أهقنتو فلاتحكم.
كا تكم :ال ع كا ار هوثت كصلر ؿب كمل كاػبصملف إذل اغبلدم رفعل صواتتمل إليو ،كك ال ع كا ار هصرؼ فيو دمل ي ل  ،يقلؿ
ا تكم ك الؿ فمف كا تكم ك أاره :اؼبعجم الوايئ ارتا البت ص .212
كاد كرد ل،ا التحكيم ك ديد اس ا اي القربأية كدبعلف ـبتل،ة ،أ در اس بينتل:
 ل،ا " كمل" كرد ك اورة اؼبل دة ا ية  52ك اولو هعلذل " :كاس أ سس اس مي كمل لقوـ يوانوف" ،كد ا ك اورة النسل ا ية 35ك اولو هعلذل " :كإف ،تم بقلؽ بينتمل فلبعثوا كمل اكس أىلو ك كمل اس أىلتل إف يريدا إصم ل يوفت مي بينتمل " ا أعلـ ا ية رام
 115ك اولو هعلذل " :أفغ مي أبتغع كمل كىو ال م أأزؿ إليكم الكتل ا،صم".
 ل،ا " أ كم " كرد ك اولو ز كت ك اورة ىود ا ية  45ك اولو هعلذل " كإف ك دؾ اغبت كأأ أ كم اغبلدمني "وبكموؾ فيمل بجر بينتم ."...
 ل،ا " وبكموؾ " كرد ك اورة التني ا ية  95ك اولو هعلذل " :فم كربأل ج يوانوف ل،ا " وبكموأأل " كرد ك اورة اؼبل دة ا ية  44ك اولو ز كت " كدي وبكموأأل ك ندىم التوراة فيتل كم مي"... ل،ا "أ كم " كرد ك اورة ىود ا ية  1ك اولو ز كت ألر دتل أ كم بايهو " ل،ا " كم " كرد ك اورة ا أعلـ ا ية  63ك اولو هعلذل " :أج لو اغبكم كىو أارع اغبلا ني".ى ه ا اي كأ رل ه ني لنل ا تمؼ ا،توـ ا،رد " كم" سب السيلؽ ال م أزل فيو د بية لم دة ك سب ظركؼ أزكؽبل
ك موال فقد كرد اصطلا كم ك القربف الكر ك دة باي اربأية كدبعل ديدة:
ف،ع اولو هعلذل "كدي وبكموأأل ك ندىم ا لتوراة فيتل كم مي مت يتولوف اس بعد ذلأل كال أكل أل عؼبوانني" الؿ اغبسس  :ىو الرتم
كالؿ اتلدة :ىو العود ،كيقلؿ ى يدؿ اولو هعلذل "فيتل كم مي" لم أأو دل ينسو؟ اعبوا  :كالؿ أبو لع :أعم ،أو لو أسو دل يطلت
ليو بعد النسو أأو كم مي ،دمل ج يطلت أف كم مي ربلي اػبمر أك ربر الس .
كك اولو هعلذل " ذلكم كم مي وبكم بينكم " أم ك الصلا كااتثنل النسل انو كا ار هب ا دلو ىو كم مي وبكم بو بني لقو .كك
اولو  :كمي ليم كيم" أم ليم دبل يصلا لده ،كيم ك ذلأل .
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بوا د اس الر ية كال افا إليو ليحكم بينتمل ،كاغبكم ىو اس لو كجية اغبكم كاجلتزاـ ،فقد ا تا ا امـ
أالس العم اة الزكتية الرضبة كاؼبودة ،فم رابطة أاول انتل ك النظم كالقواأني اتمل هكس اوثقة ؿبكمة،
كل ا الؿ مي هعلذل " :ومن آايته أن خلق لكم من أ حسكم أزواجا لتسكنوا إليجا وجعل بينكم مودة

ورْحة ،1"...فل ص ك اغبيلة الزكتية أف هعمتل السكينة كاؼبودة كالرضبة بني الزكتني ،لكس اد هتقلب
القلو

كهنحرؼ الن،وس ال رية دبظلىر اغبيلة ف فا اعىن السكس كاؼبودة كوب ؿبلتل ا دل كالضيت
الرابطة الزكتية اس مفل

كا ذل ،ل لأل دلف اس الط يعع أف يعلري ا امـ ال يكتن
ااتقرار ىل ،ف رع ا صمح بني الزكتني بوااطة التحكيم.
كأص ا رك ية التحكيم كبعث اغبكمني ند بوادر ال قلؽ بني الزكتني اولو ا حلأو كهعلذل " :كإف
،تم بقلؽ بينتمل فلبعثوا كمل اس أىلو ك كمل اس أىلتل إف يريدا إصم ل يوفت مي بينتمل إف مي
دلف ليمل

هرثر لم

ا".2

كك اولو ت ك م " ك لقد بهينل با إارا ي الكتب كاغبكم " الؿ القرطم رضبو مي :اغبكم :ال،تم ك الكتل ك اي اغبكم لم النلس ك
القضل .
كك اولو ز كت " كال ا تل،تم فيو اس بع فحكمو إذل مي" الؿ القرطم :كلية اوؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص للمرانني أم كال لل،كم فيو
الك،لر اس أى الكتل كاؼب ردني اس أار الديس ،فقولوا ؽبم كمو إذل مي ج إليكم ،كاد كم أف الديس ىو ا امـ ج ا ه ،ك أاور
ال را ا إمبل هتلقم اس بيلف مي.
كك اولو ز كت " لو اغبكم ك إليو هرتعوف" أم لو اغبكم ك ا كذل ك ا رة.
كك اولو هعلذل" ك ؼبل بلغ أبده ك ااتول اهينله كمل ك لمل " اغبكم ىنل يعا اغبكمة ا الن وة كاي ال،قو ك الديس.
كك ا ية الكريبة  ":ر ىب رل كمل " ،كمل :اعرفة بأل ك حبدكدؾ ك أ كلاأل.
كك اولو  " :فوىب رل ر ي كمل " يعا الن وة.
كك ا ية  " :إف اغبكم إج ﵁ " أم ا ار ك القضل ﵁.
ك اؼبراد اس ذدر ى ه ا اي كاعلأيتل ىو ه يلف أف ا،توـ التحكيم ك اغبكم ...دل يرد دب،توـ الوالطة للصلا إج ال تل ك إطلر
إصمح ذا ال ني دمل ان ني ج قل.
 -1اورة الركـ ا ية 21
 - 2اورة النسل ا ية 35
ك علرتوع إذل ا،لد ا ية الكريبة قبد اؼبقصود انتل سب ال الؿ صل ب ص،وة الت،لا
أم إف اصدا إصمح ذا ال ني ك دلأ أيتتمل صحيحة ك الوهبمل انصحة لوتو مي ،بورؾ ك كالطتتمل ك أكاا مي بني الزكتني الوفلؽ
كا ل،ة كألقم ك أ،واتمل اؼبودة كالرضبة " إف مي دلف ليمل ا "
أم ليمل ة واؿ الع لد كيمل ك ه ريعو ؽبم ،ص،وة الت،لا للصلبو ج  1ص .252
" علظلدل اس الزكتني.
الؿ ا الـ النس،ع اعلقل لم ا ية " :إف مي دلف ليمل كيمل " ررادة اغبكمني "
ك ند اللأل ) رضبو مي ( ؽبمل كجية الت،ريت.
انتل دال ت اغبكمة كفلس،ة ا امـ ك اعلعبة هلأل اغبللة اػبط ة لنرل :دمل يقوؿ ا اتلذ دمحم إبراىيم لار ك
كلنتأا ك ا ية أست
اقلؿ ان ور دبجلة الو ع ا اماع دد " 193ؿبرـ 1401ىػ " ص  86رب نواف " قوؽ اؼبرأة اػبلصة ع ارة " لنرل :
كاوع الطمؽ ب إف ؾبرد اػبوؼ اس كاو و ي،رض ايلال للاب العل لة فورا للتوفيت بينتمل.
 أف ا امـ ج ينتظر:
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كدكف اػبوض ك بركط اغبكمني لم ا ت لر أف اؼب ىب اؼبللكع اب ط فيتمل أ،اب بركط
القل ع ،1أ إذل أف ادكأة ا ارة دل ربدد بركطتمل كإمبل أ لل دبوتب اؼبلدة  400لم الرتوع
عؼبدكأة2كب لأل هكوف اد ااتدرد

النق

اغبلص هب ا

إذل اؼب ىب اؼبللكع ك د ال دل يرد بو أ
اػبصوص.
كعلرتوع إذل اتمتتمل قبد أف اؼب رع اؼبغر ي اد اصرىل لم ا صمح بني الزكتني دكف إاكلأية
ال،ص بينتمل ك للة ف ؿبلكلة الصلا كف اسل يتمل ك ذلأل.
فلؼبم ا سب اقتضيل ادكأة ا ارة كالأوف ا واؿ ال مصية البقل ،أف اؼبتلـ اؼبودولة
للحكم ك د ذا ل ال ىع إج صورة اس صور الوالطة بني الزكتني للصلا ،كذلأل انبا ع الس اس
إرادة اؼب رع ،إأطمال اس دـ أ ه دبل ىو اعموؿ بو ك اؼب ىب اؼبللكع كال م انا اغبكمني الطة
ال،ص بني الزكتني ك للة دـ قبلح اتلاتمل ك اعبما بينتمل ،إذ أ دبل ىو انصوص ليو ك
اؼب ىب ال لفعع بعدـ لزكـ كم التحكيم كا ت لره ؾبرد فتول ه قم فيتل الكلمة ا ة للقل ع ،فت ا
 إأو يقوؿ " :فلبعثوا كمل " ك للحكم ص،ل فتو كم ك الض فليكس العدؿ انتمل كا سلف ،ىو كمل اس أىلو،فم بد أف يست عر اصلحتو العليل كىع ك بقل ا ارة ال دل هكس اػبطوة ج ربتم  ،ك كمل اس أىلتل يرا ع أ،اب الظركؼ.
ك دوف اغبكمني اس أىلتمل أد م إذل إفصلح دم الزكتني ؽبمل مل ك أ،سيتمل ثقة كأام.
كزاد ا الـ النس،ع فقلؿ " :كإمبل دلف بعث اغبكمني اس أىلتمل ف ا الر أ رؼ ب واطس ا واؿ ك أطلب للصمح ك أ،وس الزكتني
أاكس إليتم.
ىو وبث لم الصلا بقولو " يريدا إصم ل "  ،كأييت تلـ مي ان تل ا درا ـبوفل إذ يقوؿ " إف مي دلف ليمل ا "
يقوؿ ى ه اغبقيقة للزكج ك للزكتة كللحكمني ،فليستحضر د انتم ى ه اغبقيقة ك ؾبلاب الصلا فم يزيد كج ينق ك ج يتحي ك ج
وبيد س اوا الس ي .
كفبل ي،تم أف ا ى صوا ع صمح م أطلب للصمح كأ رؼ ب لطس اغبلؿ ،كى ا لم كتو اجاتح ل  ،ك إف أص ل اس ا تلأب
تلز.
فاذا جز مج الزكتني كاغبكمني اس بعد ذلأل دلو ،فلياب ىنلؾ اس مج اول الطمؽ ،كىنل اسألة تديرة علنظر كىع أف ا امـ
ك رض لج الن وز كؿبلكج ا صمح دل ي در دلمة الطمؽ ج هصروبل كج هلميحل ،كهراه ي در تلأب الصلا ك يسك س اعبلأب
ا ر ،ك ينأل س ؼبسو فيقوؿ " إف يريدا إصم ل " ك دل يق ك الطللب " إف دل يريدا إصم ل " كى ا يردد تلأب التوفيت ك الوفلؽ
ال م وبرص ليو ا امـ.
 - 1كاس مس ى ه ال ركط أ در:

 ال دورة– الربد
– العق
– أف يكوف اس أى العدالة
 اجاتقلاة سس التدب ... 2تل عؼبلدة  " : 400د ال دل يرد بو أ ك ى ه اؼبدكأة ،يرتا فيو إذل اؼب ىب اؼبللكع كاجتتتلد القضل ع ال م يرا م فيو ربقيت ايم
ا امـ ك العدؿ كاؼبسلكاة كاؼبعلبرة عؼبعركؼ".
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ي عث اغبكمني للسداد بني الزكتني ،ك ليتمل أف يت،تمل أا ل ال قلؽ كي ج تتدنبل ك
ا
ا صمح كفت طريقة اعينة يقررا ل ،كإذا جزا س ذلأل ،رفا ا ار إذل القل ع لينظر ك القضية لم
و هقريرنبػل .كىو ال يو ا أف اؼب رع دل ىبوؿ اغبكمني ك الدة النزا ل الزكتية الطة أدثر اس
الوالطة للصلا ،كرفا هقريرنبل للقل ع ند العجز س السداد دكف ال،ص حبكم بينتمل ،فللنصوص
الت ريعية اؼبقننة ؼبلدة التحكيم ك النزا ل الزكتية عؼبغر اتمل هعدد  ،دؼ دلتل إذل ذبريد
اغبكمني اس ا لطة اغبكم علت،ريت بني الزكتني ،كي قم ى ا ا ترا ك أظرم اس سس رأم اؼب رع،
إذ هرؾ فرصة أ رل للقل ع ؼبعلكدة ؿبلكلة إترا صلا بني الزكتني ،أظرا نبية ا بقل لم ايلـ العماة
الزكتيػة ك ،ػا ديلف ا ارة ،كىو أ،اب ال الر ليو اؼب رع التوأسع حبيث اصر اتمة اغبكمني لم
ا صمح.
كفبل يعزز ى ا اؼبوا ىو أف اغبكمني اد ج يتوفراف ك أ يلف دث ة لم إرادة فعلية لإلصمح ،فبل يزيد
ا ار هعقيدا كى ا ال فتمو مر ابس اػبطل اس اولو هعلذل "إف يريدا إصم ل يوفت مي بينتمل" إذ
حبسب فتمو فاف الضم ك"يريدا " يعود لم اغبكمني ج لم الزكتني ،فقد ركم س مر ابس
اػبطل أأو بعث كمني للتوفيت بني الزكتني فعلد ل ني فعصب مر كالؿ :د بتمل ب دل هكس لكمل
إرادة صلداة ك ا صمح كلو دلأ لكمل ل لرؾ مي اعيكمل ،فمج الرتمف كأ لدا اعيتمل ررادة
صلداة ك زيبة اوية ،كألقم مي هعلذل ال ي ل اس الوفلؽ بني الزكتني كقبا اغبكمني ك إ لدة الود كؿبو
ال قلؽ.

ادلطلب الثاين :واقع مؤسسة احلكمُت ُب إهناك النزاعات األسرية
رام أف اؼبلدة  95اس ادكأة ا ارة أدد

لم كتو أف يقوـ اغبكمني أك اس يقوـ اقلاتمل

عاتقصل أا ل اػبمؼ بني الزكتني كب دؿ تتدنبل ل النزاع ،فلؼبم ا لم أرض الوااا ىو أف
دكر ى ه اؼبراسة بدأ ي اتا يوال بعد يوـ أالـ القضل صوصل أالـ صعوبة إهبلد كمني يتص،لف
عل ركط اؼبطلوبة ك ال،قو اؼبللكع اس أى الزكتني ك اس ا نبل ،لصة أالـ اأت لر ا اية كهراتا
الوازع الديا كالتضلاس بني أفراد ا ارة كالتما.
ع لفة إذل دـ هنصي اؼب رع لم دي،ية ا تيلر اغبكمني كج دي،ية هعيينتمل كج ادة ملتمل كج
تزا ا مؿ كالتتلكف ك ودية اتمتتمل كج دي،ية اأتتل تل ،ى بتقرير ب،وم أـ دتل ي ،ا ؾ أـ
ان،رد؟
ى ا ع لفة إذل دوف ارا سة التحكيم ك النزا ل ا ارية ه قم ؾبرد بلية ا تيلطية لإلصمح بني
ليتل اؼب رع اؼبغر ي إذل تلأب
النزا ل ا ارية ،إذ أ
الزكتني ،كليس كايلة ان،ردة ك
اراسل أ رل ك ني دلف ا رل أف هعطم ؽبل ا كلوية لم ا ىل اس ا ليل .
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كردبل ج يقتصر ا ار لم بلد ان فحسب ،كإمبل هراتا ى ه اؼبراسة ك ربقيت اسل يتل ىو كااا
أص ح هعل انو ـبتل الدكؿ كال لداف ا اماية اللكرة كالن هعتمد ى ه اؼبراسة دأالو أك بلية
غب النزا ل ا ارية ،كلع ذلأل راتا بدكره إذل دـ ااتقرار اغبكمني ،كأقصد ىنل اجاتقرار الن،سع
القل م لم الت،لىم كاؼبعلي ة كالرا ة ك التع س اؼب لردة ا هبلبية ك داة اعبمل ة كال عد س انظواة
العلدا كالتقلليد ،فعوض العم لم هقريب كتتل أظر الزكتني اؼبتنلز ني قبدنبل ك بع اغبلج
نبل اؼبتس ني ا الايني ك هعميت اػبمؼ بينتمل أدثر فأدثر ،انىيأل س أف اؼب رع ند إبلرهو إذل
بعث اغبكمني دل أي بعني اج ت لر التحوج اعب رية الن رفتتل ا ارة كالتما اؼبغر ي كىو ال وبوؿ
دكف ه،عي ى ه اؼبسطرة لم أ سس كتو.
د ى ه ا ا ل أد إذل هراتا دكر ى ه اؼبراسة أالـ القضل ك إصمح ذا ال ني أالـ الوااا
ال م هعي و ـبتل ا ار ،كتدير عل در أأو هبب لم اؼب رع التد اس أت النتوض هب ه اؼبراسة
كوىيلتل للقيلـ دبتلاتل لم أ سس كتو كدمل أراد ؽبل برع مي اغبكيم .كذلأل بتوف كإ ملؿ د
الوال الك،يلة بتطور ى ه اؼبراسة بص،ة لصة كدبراسة الصلا بص،ة لاة.

ادلبحث الثاين :الوساطة حلل النزاعات األسرية بُت التنظيم القا وين والتطبيق العملي
ه ك الوالطة إ دل أىم الس اؼبتل ة غب النزا ل كداي علعديد اس الدكؿ أظرا ؼبل سبكنو اس ك ا
د للنزا ل ب
كأظرا ؼبل يعقد
العوا ت
كد
غب النزا ل ا

ك ارف بعيدا س اػبصواة كالصراع كد ال يصل ب اؼبسلطر القضل ية اس اأتقلدا ،
لم الوالطة ا ارية اس بالؿ ،فا ل أص ح تديرة علدرااة كالتحلي للنتوض هبل
كالتحداي الن هواتو فبلراتتل كااتك لؼ بفلاتل كهواعل ل ،فمل اؼبقصود علوالطة
ارية كال ىع اعبتود اؼبتم ة اس أت إدالتتل ك النظلـ القضل ع اؼبغر ي كال ىع

إدراىل كا هط يقتل.

ادلطلب األول :التنظيم القا وين للوساطة
انردز ك ى ا اؼبطلب لم ا،توـ الوالطة كاواعتل ك ادكأة ا ارة دكف اػبوض ك اسطر ل
كاتلـ الوايئ فيتل ،لم ا ت لر أف اؼب رع اؼبغر ي أبلر إذل ىلهو ا لية مس الأوف  08-05اؼبتعلت
علتحكيم كالوالطة 1ك فصولو اؼبنظمة للوالطة اجه،لاية اس ال،ص  55-327إذل ال،ص -327
 69كهب ا يبكس هعري،تل دمل يلع:

 1ظت بري رام  1.07.169صلدر ك  19اس ذم القعدة  30) 1428أوفما
 (2007بتن،ي القلأوف رام  08.05القل ع بنسو كهعوي ال ل الثلاس علقسم اػبلااب
اس الأوف اؼبسطرة اؼبدأية.
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صلحل.1

هعرؼ الوالطة فقتل بد وؿ طرؼ لث بني طرفني اتملصمني

ل اػبصواة بينتمل

كىع الأوان ،بلية تديدة للصلا ،أ ليتل اؼب رع ك ال،رع الثللث اس ال ل الثلاس اس الأوف
 08 -05اؼبتعلت علوالطة اجه،لاية ،2الصلدر بتن،ي ه الظت ال ري رام  169-07-1بتلريو 19
ذم اغبجة  1928اؼبوافت ؿ  30أوفنا  ،2007إذ كرد ك ال،ص  55 -327أأو هبوز لهطراؼ
ت ذبنب أك هسوية أزاع اجه،لؽ لم هعيني كايئ يكل بتستي إبراـ صلا ينتع النزاع .
طرؼ

كهعرؼ الوالطة ة ل " :كايلة ا تيلرية ككدية كارية غب النزا ل  ،هتم ا هد
لث ؿبليد غب النزاع يسمم الوايئ ،يتوفر فيو اغبيلد ك دـ التحيز.
ات،لكض ب أأو
ك دؼ الوالطة إذل اسل دة صبيا أطراؼ النزاع لم الوصوؿ إذل

الوايئ بطلب اس أطراؼ النزاع أك اس أ دىم اس أت ا براؼ

كاق وؿ اس صبيا ا طراؼ ،كيتد
لم ملية النزاع".3
ك موال يبكس القوؿ أف الوالطة كايلة ا تيلرية كارية غب النزا ل  ،ذا اسلر اتيك يقوـ
اس ملو طرؼ لث ؿبليد أك أدثر ،دبسل دة ا طراؼ اؼبتنلز ة لم الوصوؿ ةأ،ستم غب أزا تم
ملية الوالطة ،دكف أف يقوـ بطرح أم

ب ك ارض ؽبم ،إذ يقوـ الوايئ بتوف إطلر للعم كهيس
اا ا ل توىرية أك إبدا ارارا ك اؼبو وع.4
كللوالطة فبيزا دة هتدرج ال بني السر ة كالسرية كد ا اؼبركأة كربقيت اؼبكلاب اؼب دة طراؼ

النزاع  ...كاد دد اؼب رع كبو وح ك ال،ص  56-327اس الأوف اؼبسطرة اؼبدأية 5ؾبلؿ إ ملؿ
الوالطة ،إذ أدد لم أف اه،لؽ الوالطة ج هبوز أف ي م اؼبسل اؼبستثنلة اس أطلؽ هط يت الصلا
كج هبوز إبرااو إج اا ارا لة التح،ظل أك ال ركط أك اغبدكد اؼبقررة لصحة الصلا كذلأل كفت القوا د
 1اعجم لغة ال،قتل ﵀مد ركاس العرتع ك لاد صلدؽ انم  ،دار الن،ل اب  ،ب ك  ،الط عة ا كذل 1405ىػ1985ـ ،ص .502
 2أب ك ى ا الصدد أف اؼب رع اؼبغر ي دل يعئ هعري،ل للوالطة ،كإمبل ادت،م بتعري اه،لؽ الوالطة اتردل ب لأل اللؿ ا،تو ل لل،قو
لمتتتلد ك ذلأل.
 3دلي الوالطة ال م أصدرهو انظمة ال حث س أر ية ا دة ب رادة اا كزارة العدؿ اؼبغربية كالس،لرة الايطلأية علرعط.

4

كك ادكأة ا ارة ه ك النزا ل

الزكتية الدة ص ة لتط يت بلية الوالطة ،فلاتنلدا ل،ية  114اس اورة النسل الن يقوؿ فيتل مي ا حلأو

كهعلذل ":وإن خحتم شقاق بينجما فابعثوا كما من أهله و كما من أهلجا إن يريدا إصال ا يوفق هللا بينجما" ،أ
التحكيم ك التطليت لل قلؽ اس مؿ ال،ص  82كد ا ال،ص .94

اؼب رع لم إ ملؿ ال دة

 5ين ال،ص  56 -327اس الأوف اؼبسطرة اؼبدأية لم أأو  ":جهبوز أف ي م اه،لؽ الوالطة ،اا التقيد دبقتضيل ال،ص 62
اس الظت ال ري الصلدر ك  9راضلف  12 ) 1331أاسطاب  ( 1913دبثلبة الأوف اجلتزاال كالعقود ،اؼبسل اؼبستثنلة اس هط يت
الصلا.
كج هبوز إبرااو إج اا ارا لة التح،ظل أك ال ركط أك اغبدكد اؼبقررة لصحة الصلا دبوتب ال،صوؿ اس  1099إذل  1104اس أ،اب
الظت ال ري اؼب دور.
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اؼبعموؿ هبػل ك ى ا اللؿ ،كه عل ل لأل ،يبكس إ ملؽبل ك صبيا اللج الن يبكس إترا الصلا ب أ ل
عاتثنل اغبلج اؼبنصوص ليتل ك ال،صوؿ اؼبرامة اس  1100إذل  1103اس الأوف اجلتزاال ك

العقود...1
إ دل الاي إ ملؽبل،
كاا ذلأل ه قم الوالطة ذا اره لط كثيت علصلا إذ يعتا ى ا ا
يث هعد كايلة ديثة لت،عي الصلا ال م يعتا لدة اتجدرة ك هراثنل ا اماع اأطمال اس اولو
ا حلأو كهعلذل " :ال خَت ُب اثَت من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بُت الناس

ومن يحعل ذلا ابتغاك مرضات هللا فسوف وتيه أجرا عظيما " ،2كاولو ت ك لم ":إدنا ادلومنون

إخوة فأصلحوا بُت أخويكم".3

ادلطلب الثاين :الوساطة األسرية بُت الواقع وإاراهات التطبيق
ك إطلر ه،عي ا دكار اعبديدة اسلـ اضل ا ارة ع﵀لدم اجبتدا ية مل كزارة العدؿ ك
السنوا ا ة ب رادة اا ديد اس ال،علليل الدكلية كالوطنية لم إد لؿ الوالطة دأالو بدي
غب النزا ل عللؿ القلأو كالقضل ع ،لصة اا ا صم ل كالتعديم الن رفتتل ؾبمو ة اس
القواأني دمدكأة ا ارة ،ى ا القلأوف ال م أرتا إذل الت ريا العل لع دكره اجتتمل ع ك ضبلية قوؽ
ا فراد كاعبمل ل  ،بتأط العمال العل لية كهيس النزا ل كضبلية قوؽ ا ارة 4كىو ا ار ال م
أص ح اعو ى ه اؼبتلـ اعبديدة هتطلب هد الوظل اجتتمل ية للقضلة لضملف هط يت اقتضيل
اؼبدكأة ك قوؽ ا ارة كاؼبرأة كالط ، ،كك ى ا ا طلر أ للااناا اؼبعتمد دالج الوالطة علنظلـ
ا ارم اؼبعد ب رادة بني كزارة العدؿ كتتل

فل لة أ رل ،5اعتمديس النتل ا الن هوصل

إليتل

 1تل ك ال،ص  1101اس الأوف اجلتزاال كالعقود "ج هبوز الصلا بني اؼبسلمني لم ال ج هبوز بر ل التعلاد ليو بينتم ا أأو يسوغ الصلا لم ا اواؿ
كا بيل  ،كلو دلأ ايمتتل ا ؿبققة علنس ة إذل الطرفني "
ككرد ك ال،ص  1102اس الأوف اجلتزاال كالعقود أأو" ج هبوز الصلا لم ت الن،قة ،كإمبل هبوز لم طريقة أدا ه أك لم أدا أاسلطو الن ااتحق فعم "
دمل بني ال،ص  1103اس الأوف اجلتزاال كالعقود أأو " هبوز هصلحل الورثة لم قواتم ك ال دة بعد أف هث
بر ل كفقل ؼبل يقضع بو القلأوف ب رط أف يكوأوا لم بينة اس اقدار قتم فيتل".

ؽبم فعم ،ك اقلب ا لغ أا فبل يستحقوأو فيتل

 2اورة النسل  ،بية .114
 3اورة اغبجرا  ،بية .10

 4لو ا ار را اره،لع بنس ة النزا ل ا ارية ب ك اتوؿ كـبي  ،إذ ربت اؼبره ة ا كذل ك القضلاي اؼبعرك ة لم ا﵀لدم دبمتل درتل ل ،كالعديد اس ى ه النزا ل
ك توىره بسيئ يبكس التغلب ليو بتد اجايلر للتوفيت ك السداد بني الطرفني ،ك لكس ندال يعرض النزاع لم القضل يسعم د طرؼ ؼبواتتة ا ر...ؼبزيد اس
الت،صي اأظر "الوال ال ديلة لتسوية النزا ل ا ارية" لماتلذاف دمحم انصر اتيوم ا كورم كدمحم بوزجفة ص  ،187اقلؿ ان ور دبجلة الطرؽ ال ديلة لتسوية
اؼبنلز ل  ،ان ورا صبعية أ ر اؼبعلواة القلأوأية ك القضل ية ،السلة الندكا ك ا ايـ الدرااية ،الط عة ا كذل دد 2السنة .2004

 5الااناا اؼبعد اس طرؼ ال ردة اؼبللية الدكلية التلبعة لل نأل الدكرل ب رادة اا كزارة العدؿ كالودللة ا اريكية للتنمية الدكلية ك تتل
أ رل فل لة ك ى ا اؼبيداف...

771

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

ال،علليل اعبمعوية ك ؾبلؿ هطوير الوالطة العل لية لصة علنس ة ؼبرادز اجاتملع كالتوتيو الن،سع
كالقلأو للنسل حلاي العن .
الحقرة األوىل  :برانم إدماج الوساطة ابلنظام العائلي

ازب كزارة العدؿ اس براناا د م اضل ا ارة لت،عي ادكأة ا ارة ارتعية كبو إارار كإد لؿ
الوالطة ك التمصصل العل لية ،1كيندرج السيلؽ العلـ ؽب ا الااناا ك كتو ال حث س زبصصل
تديدة دعم الوايئ ،اؼبسل د اجتتمل ع ،العلدل الن،سع كب ركف ،ؼبواد ة اؼبسلر القضل ع اس ان ية
التوتيو كاؼبسل دة كهيس النزا ل  ،ذلأل أف الوالطة هست هط يت ادكأة ا ارة كذبنب النزا ل
كهسلىم ك ضبلية قوؽ الط ،كالتقلي اس أس ة الطمؽ اخل.
ك إذا دلأ الوالطة هتم دمسلر غب النزا ل فا ل اليوـ أص ح أالاية ك فأل اضلاي ا ارة
كالطمؽ عػبصوص ،كه عل ل لأل مل كزارة العدؿ لم هطوير الوالطة العل لية اس مؿ:
 لت وار ك هواص بني الزكتني ك طور اجأ،صلؿ. ،ا ال ابئ بني أفراد العل لة ك ذبنب الظركؼ السل ية الن هردم إذل اج تمؼ كاجأ،صلؿ اا كتو ارا لة قوؽ الط. ،
 هستي م القضلة.ك م ى ا الااناا بتعلكف اا الوزارة اس أت إارار ايكلأيزال الوالطة ك اللؿ ا ارم ا
لت كهكويس أربا ماي ك د اس تتل الدار ال يضل  ،إأزدلف ،بنسليملف كطنجة ،2كيتجسد
اؽبدؼ اس هوتيتتل ك هستي م القضلة كاؼبتد لني ا ريس س طريت ال حث اجتتمل ع،
ا صغل  ،التوتيو كهت ا ك عية ا ارة الن هواتو صعوع  ،دمل يطما ى ا الااناا إذل ه ا الحت
اة اتمصصة يتدؼ إذل لت ىيأة أك أ لط لص علوالطة...
كك رصد ىم طوا اسلر م ا﵀لدم اؼبعنية ك ى ا اللؿ قبد ةف التجربة اد أ ط

أدلتل صوصل بقسم اضل ا ارة بطنجة ،3دمل بني هقرير اؼبسل دة اجتتمل ية بقسم اضل ا ارة
1

Programme Appui aux sections de la famille
Pour la mise en œuvre du code de la famille, activité, terme de référence, étude sur la misse en place d‖un
…système de médiation au sein des section de la famille, avec l‖appui de PNEUD; UNICEF; UNIFEM

 2ك ىو أ،اب اؼبنحم ال م كبتو الدامبلرؾ ،يث بدأ العم علوالطة القضل ية ك ا كؿ اس الرس 2003ك أربا ؿبلدم ابتدا ية
التقنني ،يعتمد لم كاطل يتكوأوف اس ثمث اضلة ك ثمث ؿبلاني ك د اواا ،كأص ا
كؿبكمة اجات نلؼ الغربية دااناا ذبريم
يقتصر لليل لم القضلة فقئ.
 3يث تل لم لسلف اؼبسل دة اجتتمل ية ك إ دل التصروبل ةف دد القضلاي الن لتل س طريت الوالطة كاأتت علصلا
بلغ أزيد اس  122اضية ؿبللة لم ىتو ا﵀كمة ك كا ج يتجلكز السنة ،أبغلؿ الندكة الدكلية وؿ " النزاع ا ارم بني اؼبقلربة
القلأوأية كالوالطة" اؼبقلاة ب،ندؽ فرح علرعط أايـ  21-20أوأا  2009ـ كذلأل بتنظيم صبعية مش لهارة كاؼبرأة بتعلكف اا صندكؽ
ا ام ا مبل ع للمرأة كالس،لرة ال لجيكية.
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بسم 1أف الوالطة ا ارية كايلة انتعة ؼبعلعبة اؼب لد ا ارية كالن ربوؿ دكف ر تل لم القضل ،
إذ هقدر أس ة القضلاي الن هتم فيتل الوالطة دبعدؿ ا ا ال،ل ك ال تر هتوج أال تل علصلا ،ك ني
ربلؿ بعضتل لم الطمؽ اجه،لاع ،ال م ىبوؿ اه،لال ج هضمنتل النصوص القلأوأية "لكوف القل ع
ج وبكم إج دبل طلب انو ،كج يبكنو ذبز ة اؼبطللب".
كىو ال يت ني اس مؿ ال الطمؽ اجه،لاع دد  26/09/154الصلدر ب أأو ا بتلد لم
الطمؽ عجه،لؽ بتلريو  02أبري 2009ـ ،كال م مت فيو اجه،لؽ بني الزكتني لم أف يقوـ الزكج
بتحوي ا لغ بترم جبنتيو ادره  6000درىم ،كال قل ب ي الزكتية غبني ادر مل لم الكسب اا
السملح لوالد مل علس،ر هبمل دا ك لرج اؼبغر كالوجية ليتمل كهسي برك مل.
كد لأل ال الطمؽ اجه،لاع رام  36/08/839الصلدر ب أأو ا ذف ع بتلد لم الطمؽ عجه،لؽ
بتلريو  05الرس 2009ـ ،يث التزـ الزكج دبقتضم اجه،لؽ ةدا أ،قة أبنل ه اؼبقدرة ك 1300
درىم علنس ة لإلبس ا دا بتراي غبني صولو لم بتلدة الددتوراه ،كشبلف ا ة درىم دم لغ يردل
دن،قة لك كا د اس ابنيو ا ريس ك للة اأتقلؽبمل للعي اا كالد مل ،ى ا ع لفة إذل أقلو الكية
العقلر "ال م ي ك بي الزكتية" للزكتة كسبكينتل اس أ ث بي الزكتية.

الحقرة الثا ية :دور اجملتمع ادلدين ُب تحعيل الوساطة األسرية
رام الدكر اؼبموؿ للقضلة اس ات القضل لم أالس اػبمؼ بني ا طراؼ اؼبتنلز ة ك ربقيت
الصلا ك النزا ل ا ارية ،كأظرا جزد لـ ا﵀لدم دبل،ل دث ة ب أف ى ه النزا ل كه عب ا لدلتل،
كالتعب كا رىلؽ ك يت الوا ال م يعل انو اضلة ا ارة ع ت لرىم ـبولني أيضل للنظر ك ـبتل
القضلاي الن هعا هبل ا﵀لدم ،أص اؼبدكأة لم إاكلأية اأتدا القل ع ؼبس يراه ارىم ؽب ه اؼبتمة اس

اراسل كأفراد.4
كك ى ا ا طلر فقد هعدد اجا ا ل اس ا اعبمعيل النسل ية بني اس هرل كتو العم
لم إ داث تتة ـبتصة ك الصلا بني ا زكاج وض ؾبلاب العل لة ،5كاس هرل كتو اجاتعلأة
دبراسل كايطة ذا دراية ك اة بقضلاي ا ارة كاؼبرأة ك

دد اس اؼب لد ا ارية ذا ا بعلد

 1هقرير دكرة دتنا  ،2008ينلير ك فااير 2009
 2كم ا ان ور.
3
كم ا ان ور.
 4ال،ص  82اس ادكأة ا ارة.
 5هرل صبعية التقم ا ارة اؼبغربية اأو هبب العم لم إ داث تتة ـبتصة ك الصلا بني ا فراد وض ؾبلاب العل لة ،اقلؿ ل،لطمة
الطوي  ،ان ور جبريدة اجربلد اجب ادع بتلريو  27يوأيو 2006دد.8284
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اجتتمل ية كالن،سية ،كاد أث ت التجلر أف الوالطة هكوف ؾبدية ك
ا﵀كمة ك اعظم اغبلج .

النزا ل ا ارية ا هد
ا

كك إطلر ا ركع الوالطة العل لية الـ النسيا اعبمعوم ب رادة اا انظمل
ا ركع يراع إذل:
 لت بلية للوالطة لل ث ك ـبتل اؼب لد كالنزا ل العل لية ،كذلأل بتكويس كاطليعملوف ك اردز اجاتملع القلأو كالد م الن،سع للنسل حلاي العن .
-

كواية بو ا

النتوض علوالطة كبثقلفتتل كالتحسياب ةنبيتتل ،كك ى ا السيلؽ إ داد دلي الوالطة
العل لية ك إطلر ارادز اجاتملع كالتوتيو الن،سع كالقلأو للنسل حلاي العن عؼبغر ،
لتأىي ى ه ا ة للعب دكر الوالطة بني ا طراؼ اؼبتنلز ة دا ا ارة الن هلجل إليتل

هبلد لوؿ لنزا ل ل.
كاد تل ى ا الدلي ا ينل ؼب،توـ الوالطة لاة كا،توـ الوالطة العل لية لصة ،ا ا لدكر
ارادز اجاتملع كالتوتيو الن،سع كالقلأو للنسل حلاي العن ك الوالطة العل لية ،كؿبددا لتعري
أثنل أدا و لعملو.
الوايئ كاواص،لهو كفبيزاهو كاتلراهو ،كال ين غع ه،لديو اس ا ى ا ا
دمل بني اغبلج الن يتم اجلتجل فيتل للوالطة اازا اسطرة اللجو إليتل ك إطلر ى ه اؼبرادز كاؼبسلر
ال م هتم ه ،انتتيل إذل القرارا كاجه،لال الن هنتا نتل ،دمل ردز لم دكر ارادز اجاتملع ك
التعري كا لنتوض علوالطة كبثقلفتتل كالتحسياب ةنبيتتل كالوال كا اكلأيل الن ين غع أف هتوفر
ليتل.
كه عل ل لأل ،فقد رؼ – ى ا الدلي  -الوالطة العل لية ة ل كايلة هسعم إذل إهبلد للنزاع
العل لع ب ك كدم ،دكف اللجو إذل القضل ال م هتطلب اسلطره أاواج ككاتل طويم ،كيبكس أف هزداد
اؼب كلة العل لية هعقيدا ملو.
كأبلر إذل أف الوالطة دؼ إذل بنل الركابئ العل لية عل ديز لم ااتقملية كاسركلية ا بملص
ال يس يعلأوف اس ا لد القطيعة كاجأ،صلؿ ،كرات ة ال،رصة لهزكاج لتو يا ا اور كال حث س
اصلحة ا كجد كإهبلد طريت أفض للمستق عغبوار كاج اـ اؼبت لدؿ.
كهتم الوالطة العل لية ا هد طرؼ لث ،يكوف ؿبليدا كاستقم كارىم ؼبسل دة
للنزاع فيمل بينتم ،إذ يعم  -اس مؿ هنظيم لقل ا ارية  -لم إ لدة
ا طراؼ لم إهبلد
اجهصلؿ بني ال،رال ك ا لدلتم اؼبتعددة ك إطلر ل لػع.
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دمل بني الدلي ا بملص ال يس يبكنتم القيلـ بدكر الوايئ ك ارادز اجاتملع كالتوتيو القلأو
كالن،سع للنسل حلاي العن .1
أال علنس ة للحلج الن يبكس اللجو فيتل للوالطة  ،فقد ددىل الدلي كأ در انتل:
 النزا ل العل لية بوتو لـ اغبلج اؼبمتل،ة للطمؽ النزا ل اؼبتعلقة عغبضلأة كاكس كزايرة ا﵀ضوف النزا ل اؼبتعلقة علن،قػػة النزا ل اؼب ه ة س هوزيا اؼبمتلكل ...2دمل دد اغبلج الن هبب ذبنب الوالطة فيتل دحللة رف

الوالطة اس لدف أ د أطراؼ النزاع ،أك
اعبسدم أك

إذا دلف د ا طراؼ اوابت ك فبلراة العن لم الطرؼ اػبصم ،ك لصة العن
ج هسلىم الوالطة ك إ ،ل ال ر ية لم العن اؼبملرس د النسل ...3
اعبنسع،
ك أب ك ى ا اللؿ إذل أف ملية الوالطة الن هتم ك إطلر ارادز اجاتملع كالتوتيو القلأو ك الن،سع
للنسل حلاي العن هكوف ؾبلأية ،ع ت لر أف ى ه اؼبرادز ج هسعم إذل ربقيت الربا...
ك ىك ا فلف أىداؼ الوالطة ك إطلر دال ارادز اجاتملع ك التوتيو الن،سع كالقلأو للنسل
ك:
حلاي العن هتجلم ع
 هقلي أس ة القضلاي الن ربلؿ لم القضل .-

لت فرص التواص بني النلس ك ه،لدم النزا ل .

 1كىم دل يت:

اػباا كاػب ا ك ى ا اللؿ.
اؼبستمعل اؼبست،يدا اس هكويس الوالطة ،لم أالس أف هتم ازاكلتتل عاتقمؿ س اتمة اجاتملع " ج ين غع فبلراة الوالطة ك إطلر اجاتملع
للضحلاي "
ا بملص اؼبست،يدكف اس هكويس ك ؾبلؿ الوالطة.
ا﵀لايل  ،لم أف يكوف الوايئ اق وج اس لدف أطراؼ النزاع  ،التزال عغبيلد كاغبكمة كاجاتقمؿ ،اتمكنل اس هقنيل التواص كالت،لكض،
كأف هكوف لو القدرة كالك،ل ة ك هقريب كتتل النظر.

دلي الوالطة للواطل كادر ي الواطل اس إ داد انظمة ال حث س أر ية ا دة كصبعية انلىضة العن

 2ع لفة إذل :
ك إطلر العمال
كالنزا ل اؼب ه ة
ك لج ا اتل
اػبطوبة كالنزا ل
3

د النسل " ا ان ور".

النزا ل بني ا زكاج وؿ ت الزكتة ك العم كد ا لج انا ال،تيل اس التمدرس اس طرؼ ا الر كالنزا ل النلب ة
الزكتية كالقضلاي اؼبتعلقة بتعدد الزكتل كالنزا ل اؼب ه ة س ديوف ا ارة كالنزا ل اؼب ه ة س هوزيا ا دكار دا ا ارة
س مال العم كالص،قل التجلرية ك إطلر ا ارة كالقضلاي اؼب ه ة س اؼب اث كال اة اؼبللية كهدب ا اواؿ اؼبكتس ة بعد الزكاج
س فسو
العلزع كاضلاي إث ل النسب كهسجي ا ط،لؿ ك اغبللة اؼبدأية كاضلاي الزكاج بدكف قد اكتو كاضلاي التعوي
اؼب ه ة س الزكاج أتيجة لعملية اجاتصل كالنزا ل اؼب ه ة س العمال لرج اراسة الزكاج.

كد ا إذا دلف ىنلؾ ربربل أك ديدا بني ا طراؼ اؼبتنلز ة أك إذا دلف

د ا طراؼ الوؾ اتسلئ أك اتيمس ع

لفة إذل أأو إذا دلف

د ا طراؼ

ا لد اا ا دالف أكلو ا طراع أ،سية أك قلية فم هبوز اللجو إذل الوالطة ك ى ه اغبللة د لأل عج لفة إذل لج أ رل دمل ىو ا ار إذا الب النية
أك هبراتل القلأوف اؼبغر ي.
اغبسنة لدل أ د ا طراؼ اؼبتنلز ػة كك اغبلج اؼبندرتة ك إطلر اؼباب علنظلـ العلـ كاغبلج الن وبظرىل
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 ا﵀لفظة لم العمال كالركابئ اجتتمل ية ك ا بكلج عل ا ع.كفيمل ىب دكرىل ك النتوض علوالطة كالتحسياب ةنبيتتل ،فا ل هتم اس مؿ:
 العم لم هكويس أطرىل كأ ضل تل ك ؾبلؿ الوالطة. هكويس اؼبكوأني ك ؾبلؿ الوالطة. التح،يز لم إأ ل ارادز أك صبعيل للوايطل ك النزا ل العل لية.ك اد أك ا الدلي الوال كا اكلأيل الن ين غع أف هتوفر ليتل اؼبرادز للنتوض علوالطة كثقلفتتل
كاؼبمثلة ع الس ك:
 هعزيزىل عؼبوارد ال رية كا اكلأيل اللوتيستيكية كهقوية ادرا ل ك اللؿ. اج اؼ القلأو بدكرىل ك ؾبلؿ الوالطة العل لية. إدراج الوالطة العل لية مس اقتضيل الأوف اؼبسطرة اؼبدأية كادكأة ا ارة.الحقرة الثالثة :معيقات الوساطة األسرية

يتضا فبل هقدـ أف هط يت الوالطة دآلية غب النزا ل ا ارية علتما اؼبغر ي ك اؼبر لة الراىنة،
ي قم ؿبلطل دبجمو ة اس اؼبعيقل الن هعيت أدا ىل كربد اس طل تل ،كالن ربوؿ دكف الوصوؿ إذل

اؽبدؼ اؼب تغم اس إ ملؿ ى ه ا لية لم أرض الوااا إذ هتجلم أنبتل ك ال يلع:
 أ :ادلعيقات القا و ية:يتميز ا طلر القلأو للوالطة ا ارية علكث اس اؽب لبة يث ج ىبلو اس

لبية ،ذلأل أ ل دل

ربا بن صريا ا لبر كؿبدد ،اللتم ال كرد ر ل عاتيحل اس اؼبلدة  82اس ادكأة ا ارة ،إ لفة
إذل ال يستن ئ اس الأوف  08-05اؼبتعلت علوالطة اجه،لاية كالأوف اجلتزاال العقود ،فيمل يتعلت
دبقتضيل الصلا.
كاغبقيقة أف الوالطة ا ارية ه لغ درتة اس ا نبية علنس ة للمجتما اؼبغر ي ،كربتم ج ؿبللة
او عتتل ك إطلر الأو دايت ؿبكم يتنلاب اا صوصيتتل ،كيستجيب ؼبتطل ل اأت لرىل كهطورىل،
كهبعلتل د،يلة دبسليرة التحوج اجتتمل ية اؽبلاة اؼبتصل دة الن يعي إرىلصل ل التما اؼبغر ي.
 ب :ادلعيقات ادلؤسسية9ج زبلو الوالطة ا ارية ك اؼبغر اس اعيقل اراسية هعيت مبوىل كهطورىل ،كربد اس
فل ليتتل كفعلليتتل ،كفبل ج بأل فيو أف اصور ا طلر القلأو ال م ال ،ا بلرة إليو ك النقطة
يتم اس ا كؿ أالال كارهكزا
السلبقة ،يرثر ا ل ل لم ا طلر اؼبراسع اس انطلت أف ى ا ا
كارتعية كاندا.
كاس اظلىر القصور قبد ايل اؽبيلد ال رية اؼبرىلة لم طمع ال،علع دبتمة الوالطة،
عج لفة إذل ا طر اؼبتمصصة اس اا ك لم الن،اب ك لم اجتتملع كال بية كالقلأوف إخل.
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كالوااا أف القصور اؼبراسع ج يتوا ند ى ا اغبد ،ب إأو اس اؼبم ا أف اعبتل " صوصل
انتل اعبمعيل " ه،تقر ب ك لد إذل التجتيزا كا اكلأيل اؼبلدية كالضركرية ؼبزاكلة ملتل ،كاس
ذبليل ذلأل لم ا ي اؼبثلؿ أ ل ك ؾبمو تل ج هتوفر لم فضل انلاب ـبص لمتتملع
ع طراؼ اؼبتنلز ة ،كيكوف ام مل لط يعة ك صوصية ال يدكر اس وار كال يثلر اس أقلش ك ى ا
السيلؽ ،إذ الل ل ال قبد اعبمعيل هستمدـ اكتب ر يسة اعبمعية د،ضل لتأط اعبلسل اغبوارية اا
أطراؼ النزاع ا ارم.
-

ج :ادلعيقات االجتماعية9

ج هق اؼبعيقل اجتتمل ية للوالطة ا ارية أنبية س ا ىل اس اؼبعيقل السلل،ة ال در ،ب
إ ل هظ أاول كاعل كأ ظم وث ا كأبلغ سمل اقلرأة بغ ىل اس العواا  ،ذلأل أ ل هره ئ اره لطل ضواي
علعقليل اجتتمل ية الن اس اؼبعلوـ أ ل هتحكم ب ك ا لبر ك الوؾ النلس ،يث هوتتو كربدد
اسللكو كاسلراهو ،إ لفة إذل دو ل هتسم بصعوبة التغي كالتحوؿ.
كيد ك ى ا ا طلر اأت لر ا اية ب ك لـ ،كك أكالط النسوة لم كتو اػبصوص ،ا ار
ال م هبع إدراؾ اغبقوؽ كاعرفة اؼبدا اؼبتل ة ل لواتل اس الصعوبة دبكلف ،كيصل ب ذلأل كيعززه
ع استول الو ع اؼبد كاجتتمل ع ب ك لـ.
كأ ا ،فرام ا تمؼ كهعدد الصعوع كاؼبعيقل  ،ي قم اس اؼبتم العم
اراتة إذل ني ااتكملؿ هقنني الوالطة ا ارية اس اث :

لم إهبلد لوؿ كلو

بعني اج ت لر أف ا،توـ الوالطة أكاا اس
ا تملد الوالطة دآلية للوصوؿ إذل الصلا ،اا ا
الية ؽبل كانتل ،كعلتلرل إ ملؿ الوالطة ا ارية ك الت ريا القل م اس مؿ
الصلا لكوف ى ا ا
هطوير إترا ا الصلا اؼبنصوص ليتل دبدكأة ا ارة ،دبل ج يتعلرض اا اقتضيل اؼبلدة  1100اس
الأوف اجلتزاال كالعقود ،ع لفة إذل ه،عي اقتضيل ال،ص  82اس ادكأة ا ارة دلاتعلأة القضلة
ع بملص كاؼبراسل اؼبرىلة للقيلـ هب ه اؼبتلـ دللعدكؿ ،كا مة كالو لظ ،كد ا الللاب العلمية اس
بعني اج ت لر اقتضيل الأوف  08_05اؼبتعلت علوالطة
مؿ ماي إصمح ذا ال ني ،اا ا
اجه،لاية دبل يتم ـ اا اقتضيل ادكأة ا ارة ،كدكف إا،لؿ للمقتضيل اؼبتعلقة علصلا اؼبضمنة
بقلأوف اجلتزاال كالعقود.
كذبدر ا بلرة إذل أأو إذا دلف اس ت القل ع " ال ع ا ارة" هودي اس ينو نو علدكؿ
ا رل للقيلـ دبحلكلة الصلا بني ا زكاج اؼبقيمني عػبلرج ،فل كذل ك ا كاطل دبرادز كاراسل
لصة ب لأل ،اس اث الو لظ كالقل مني لم ا ربلد الديا ك إطلر التعلكف بني د اس كزارة
ا كالؼ كال ركف ا اماية كالوزارة اؼبكل،ة ععبللية اؼبغربية اؼبقيمة عػبلرج كد ا كزارة العدؿ ،اس أت
العم لم هيس اغبوار بني ا ع غب النزا ل اؼبتعلقة عغبضلأة كالن،قة كا ىل ،صوصل إذا أ دان
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بعني اج ت لر ضلأة ا ط،لؿ اؼبزداديس ك إطلر الزكاج اؼبمتلئ ،كال يث ه ى ا النوع اس القضلاي اس
إدراىل لم أرض الوااا اث الس،ر ع﵀ضوف لرج أرض الوطس ،ك ت الزايرة ،كالنق ا اؼب ركع
لهط،لؿ ،إذ ج هزاؿ الركابئ الدكلية اػبلصة اثلر ديد اس اؼبنلز ل  ،لصة ال يتعلت انتل علقلأوف
الواتب التط يت لم اغبضلأة.
كه عل ل لأل ،فا ملؿ الوالطة ك ى ا اعبلأب ايزيد اس ضبلية الط ،إذل أبعد اس ادل ،أ ا
كا ـ بت،عي ى ه ا لية لتيس اػبمفل بينتمل اس أت
بعني اج ت لر اأتظلر كا تيلتل ا
استق أبنل تمل.
كإذا دلف اس اؼبتم هوفر اؼبعدا اللوتيستيكية اس ال ل كفضل ا كا ىل لتيس ملية
الوالطة ،فاف ى ا ك ده ج يك،ع ،ب ا ىم اس ذلأل ىو را ة الوايئ ك العم لم الوصوؿ إذل
صلا بني ا طراؼ عاتمد ااو عبميا ايكلأيزال اؼبركأة ك ملو ،كالن هسل ده لم لت اعبو اؼبم م
بعني اج ت لر ظركؼ د ل لة لم دة،
لنزا ل م ،اا ا
كاغبوار ال نل لوصوؿ ا زكاج إذل
كد ا استواي م الثقلفية كاجتتمل ية ،كا تمؼ درتة الو ع لديتم ،كأف هكوف اتمتو ىلهو انبعة س
1
يتمكس اس النزكؿ انزلة ا طراؼ اؼبتنلز ة ،ليست ليو ا انلع كالتحلكر كفت أ،اب
را ة كااتنلع
اؼبستول ال م ي،كر بو كي،تمو ا طراؼ.
موال ك رام د الصعوع اؼبثلرة البقل ه قم الوال ال ديلة غب النزا ل بعيدا س القضل أك
عؼبوازاة اعو ذا أنبية د ة أظرا ىدافتل السلاية ك ا بقل لم العمال بني ا الر كا ارة دك
علرام اس القصور اؼبراسليت ال م هعرفو اس يث هنظيمتل ب مدان ك صوصل الوالطة ،فاذا دلأ
اؼبنلز ل أك اؼبوازية لو
ا﵀لدم ه ك اضل العمال اؼبن،صلة ،فاف الوال ال ديلة للقضل ك
ه ك اضل العمال اؼبتصلة ،كعلتلرل اأعكلس ذلأل لم ا ارة دبل يضمس ضبليتتل كسبلاكتل
كااتقرارىل كاس مت لم التما دك .
كإذا دلأ ى ه اؼبعيقل كا ىل اس ا دراىل الن ا ق ا بلرة إليتل خبصوص بلين التحكيم
كالوالطة غب النزا ل ا ارية ربوؿ دكف هط يت ىلهني ا لينت لم أرض الوااا لم أ سس كتو ك لم
أطلؽ كااا ،فاأو اس ا تدل هد اؼب رع اس أت ه،عي ىلهني ا لينت كالعم لم ىيكلتتمل
الأوأيل كاضل يل ،ف الوااا أث أف الوال ال ديلة غب النزا ل دل ربا بعد علدكر اؼبنوط هبل ك اللؿ
أزا ل ل دبمتل
ا ارم دمل ىو ا ار ليو علنس ة ل لاع الدكؿ الن أص ح هعمد ليتل ك
ايلدينتل كؾبلج ل كك اقداتتل الدكؿ ا قبلواكسوأية ،ل لأل أص ا إلزاايل لم اؼب رع اؼبغر ي التد
النزا ل ا ارية ع تمؼ ايلدينتل كانتل
اس أت الت جيا لم الولوج إذل ىلهو ا ليل ك
 - 1فقنل تو ال مصية اره طة بيقينو الكلا النلبا س ااتنل و جبدكل الصلا.
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ه جيا التحكيم أالـ اؼبراسل ذا ال أف الديا دللللاب العلمية كىي ة العدكؿ كا مة كا ىل اس
تتة ،كالعم لم هقنني الوالطة القضل ية ك القلأوف الدا لع اؼبغر ي كتعلتل إت لرية ك صوصل ك
اللؿ ا ارم...
ك يتحقت ذلأل أ إذل ؾبمو ة اس اؼبق ل الن يبكس أف هسل د لم ه،عي الوال
ال ديلة ك اللؿ ا ارم كىع دمل يلع:
 د م الوالطة ك اللؿ ا ارم " إ داث تتل ـبتصة ك ؿبلدم ا ارة هعم لم هط يت ى ها لية ك اضلاي الطمؽ كالتطليت ك قوؽ ا ط،لؿ كالن،قة"...
 هعزيز ا طلر القلأو بتنظيم الوالطة القضل ية هكرياب الدكر ا ماع للتحسياب ةنبية الوالطة هكرياب إت لرية الوالطة ك بعال ديلة.

القضلاي ال سيطة لتم،ي العب لم ا﵀لدم كإرال ثقلفة اغبلوؿ

 أ ر ثقلفة الوالطة كهرايمتل ك ـبتل ا كالط التعليمية كال بوية ا إارارىل ك برااا الدرااةعؼبدارس كالثلأواي كدليل اغبقوؽ كاعلىد التدريب كهكويس القضلة كا﵀لاني.
 ا ضبم إ ماية ربسيسية كااعة النطلؽ لدل الرأم العلـ: النتوض دبراسة اغبكمني كوط اتلاتل الأوأيل. إبراـ اه،لايل هعلكف بني اعبلاعل كاؼبرادز كاؽبي ل اؼبتمصصة ك الوالطة كاغبلوؿ ال ديلة ا رلاس أت هكويس تي ارى ك ى ا اللؿ.
 هكثي اؼبنلبر الوزارية كاؼب درا الدكلية للمسركلني اس أت العمص،ة ا كلوية لم اسطرة اؼبتلبعة ك ديد اس القضلاي.

لم الوؾ ى ه ا لية كانحتل

 ربسياب القضلة ب،عللية الوال ال ديلة كعلدكر اعبديد لية الوالطة ك ه،عي الصلا كهطويره. قد دكرا هكوينية كأدكاإقبلزىل.

لمية براز قبل ة الوال ال ديلة ك
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الئحة أبهم ادلصادر وادلراجع
ابللغة العربية:
ال ري  ،اط عة فضللة ا﵀مدية،

 القربف الكر بركاية كرش ،اراسة دمحم السلدس لن ر اؼبصحالط عة ا كذل 2010ـ.
 أ ي القلام اغبسني دمحم اؼبعركؼ علرااب ا ص،تل  ،اؼب،ردا ك اريب القربف ،ربقيت ك ئ دمحمايد ديم  ،دار اؼبعرفة للط ل ة كالن ر كالتوزيا ب ك  ،ل نلف.
 أ ي القلام اغبسني دمحم ،اعجم أل،لظ القربف للرااب ا ص،تل  ،ربقيت أد ار لع ،أ ر دارالكلهب العر ي ،اط عة التقدـ العر ي 1392ق – 1972ـ.
 "معجم لغة الحقجاك" ﵀مد ركاس العرتع ك لاد صلدؽ انم  ،دار الن،ل اب  ،ب ك  ،الط عةا كذل 1405ىػ1985ـ ،ص .502
" -الصلح والوساطة األسرية ُب القا ون ادلغريب وادلقارن" لهاتلذة زىور اغبر ،ادا لة هقدا

هبل

أثنل أبغلؿ أدكة "الصلح والتحكيم والوسائل البديلة حلل النزاعات من خالل اجتجاد اجمللس
األعلى" ،أايم بقصر اؼبرسبرا علعيوف ا ت،ل عل درل اػبمسينية لتأاياب اللاب ا لم أايـ  1ك2

أوفما  ، 2007اط عة ا انية الرعط ،،ص.138

"الوسائل البديلة لتسوية النزاعات األسرية" لماتلذاف دمحم انصر اتيوم ا كورم كدمحم بوزجفة ص ،187اقلؿ ان ور دبجلة الطرؽ ال ديلة لتسوية اؼبنلز ل  ،ان ورا صبعية أ ر اؼبعلواة القلأوأية
كالقضل ية ،السلة الندكا ك ا ايـ الدرااية ،الط عة ا كذل دد 2السنة .2004
 الأوف  08 – 05الصلدر بتن،ي ه الظت ال ري رام  1 – 07 – 169بتلريو  19ذم اغبجة 1428اوافت  03أوأا ، 2007كاؼبتعلت علتحكيم كالوالطة اجه،لاية  ،ان ور ععبريدة الرظبية دد
 5584بتلريو  25ذك القعدة 1428ىػ اؼبوافت لػ  6ديسما 2007ـ.
 القلأوف رام  70.03دبثلبة ادكأة ا ارة دمل مت هعديلو علقلأوف رام  08.09الصلدر بتن،ي هالظت ال ري رام  1.10.103بتلريو  3بع لف  16 ) 1431يوليو ( 2010؛ اعبريدة الرظبية
دد  5859بتلريو  13بع لف  26 ) 1431يوليو  ،(2010ص .3837
 دلي الوالطة ال م أصدرهو انظمة ال حث س أر ية ا دة ب رادة اا كزارة العدؿ اؼبغربيةكالس،لرة الايطلأية علرعط.
 دلي الوالطة العل لية اؼبعد ب رادة اا انظمة ال حث س أر ية ا دة كصبعية انلىضة العنالنسل .
دلي الوالطة العل لية
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" دلي ادكأة ا ارة ك دكر الوالطة " اس إ داد رابطة قوؽ ا أسلف بتعلكف ا ؾ اا اؼبعتدالعلرل للقضل ككزارة العدؿ ك بد م اس اؼبراسل التللية:
 Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor ( DRL). The United States Institute of Peace (USIP). The Open Society institute (OSI). الااناا اؼبعد اس طرؼ ال ردة اؼبللية الدكلية التلبعة لل نأل الدكرل ب رادة اا كزارة العدؿ كالودللةا اريكية للتنمية الدكلية ك تتل أ رل فل لة ك ى ا اؼبيداف...
 التقرير النتل ع لدرااة وؿ ك ا أظلـ للوالطة ك أاسلـ اضل ا ارة  ،أوأا 2008ـ "اان ور".
هقرير اؼبسل دة اجتتمل ية بقسم اضل ا ارة بسم ،دكرة دتنا 2008ـ ،ينلير كفااير 2009ـ. تريدة اجربلد اجب ادع بتلريو  27يوأيو 2006دد .8284ابللغة الحر سية:
Programmes :
;- Programme Appui aux sections de la famille
Pour la mise en œuvre du code de la famille ;activité ;terme de
référence :étude sur la mise en place d un système de médiation
au sein des sections de famille.
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دور الدولة و االسرة ُب مواججة اجلرشنة االلكًتو ية
أ.إشنان خليل

طلل ة ددتوراه انة لثة ا تصلص قود ادأية ك ذبلرية-عبلاعة :ابس لدكف هيلر -اعبزا ر
اؼبلم :
هعتا اعبريبة اجلك كأية تريبة العصر ،هتنلكؿ ى ه الدرااة اعبرا م ا لك كأية ا ع ية الن سباب ااس
اجارة حبيث بين ك ى ه الوراة ا،توـ اعبرا م اجلك كأية كربديدىل ك كال الردع القلأوأية ك
اجتتمل ية ؽبل لكع هنعم اجارة حبيلة ؿب اة بعيدة س ـبلطر اجأ أ .
Summary :
The electronic crime is considered a crime of the age. This study deals with cybercrime
offenses that affect the security of the family. This paper shows the concept of electronic
crimes and their legal and social deterrents so that the family can enjoy a respectable life
.away from the dangers of the internet

الكلمػل الدالػة :اعبريبة ا لك كأية ،اعبريبة ا ع ية ا لك كأية ،ال كيا للد لرة الك كأيل ،اعبريبة
ا ع ية ا لك كأية اؼبلاة علط ،كاس حبكمو.

مقدمة:
اا ربص د اارة لم اغبلاو ك د وؿ اجأ أ

اذل التما ك ا ااو دلفة تواأب اغبيلة

،هعدد اعبرا م اؼبلاة ةاس اجارة ك التما اعبزا رم أتيجة اجأ،تلح العلؼبع ك ال اه بو العوؼبة اس
اأعكلال لم التما ك اجارة ب ك لص ،حبيث دلف للتغي اجتتمل ع ال م يعي و التما
اعبزا رية ،ك ظتور هكنولوتيل اؼبعلوال ك اجهصلؿ كد لأل الغزك الثقلك دكر د ك هغي امبلط ك ادكار
اجارة ك ظتور ظلىرة اعبريبة اجارية اجلك كأية
هسعم ى ه الدرااة اذل رصد ك ه،س ى ا النوع اس اعبرا م الن بتدىل التما اعبزا رم ؿبلكلني
التمييز بينتل ك بني اعبريبة الوااعة لم ااس اجارة العلدية او حني دي،ية ذبلكزىل اك ع رل اجأقلص
انتل ا طريت الردع كذلأل بت يلف كال ذبريبتل.
 كهكمس انبية الدرااة ك هرديزان لم ا،توـ ى ه اعبريبة ا لك كأية،فللعن اجلك ك اص ا ا كلة اس ا لد العصر ال م يتدد ااس
اعبزا رم هب ا النوع اس اعبرا م كذلأل ك الكتل الثللث اس الأوف العقوع
اعبنا د اجارة ك ا دا العلاة ك ايضل هكمس انبية ى ه الدرااة ك
ازب ل الدكلة اعبزا رية بسس اواأني ك ااتعملؿ اؼبراسل
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الواوع ك ى ه اعبرا م ك
الغ الرظبية .

التك ،علضحلاي ك ذلأل بتكلا اعبتود ؼبمتل

اؼبراسل الرظبية اك

 بو يتم طرح اجبكلؿ اجيت :الىع ى ه اعبريبة اجلك كأية الن سباب اجاس اجارم ،اس ىماطرافتل ك الىع االليب الردع القلأوأية ؽبل ؟ كايس يكمس دكر اجارة ك اواتتة وث التكنولوتيل لم
اانتل؟
كأق ح اػبطة اجهية ؼبعلتة اجبكلليل اؼبطرك ة ا ؿبوريس:ا﵀ور اجكؿ:ا،توـ اعبرا م اجلك كأية الن سباب ااس اجارةا﵀ور الثل :اجترا ا الوال ية ك العمتية للحد اس ظلىرة اعبريبة اجلك كأيةكاس شبة فلف ى ه الدرااة اتتوزع لم اؼبنتا الوص،ع العلمع ك ذلأل رتلبتنل س اجبكلليلالسلبت ذدرىل كذدر القواأني اؼبعلعبة ؽبل

احملوور االول :محجوم اجلرائم االلكًتو ية اليت دتس امن االسرة
ادلبحث االول :تعريف اجلرشنة االلكًتو ية

لقد ظي اعبريبة اجلك كأية بعدة هعري،ل ك ذلأل بس ب كتود مؼ ك هعري،تل رام ا ل أوع تديد ظتر ك
ال ة اعبرا م ك التحقيت ك ا ب ذلأل اف التطور التكنولوتع ك اجهصلج ادل اذل اأتقلؿ اعبريبة اس صور ل التقليدية
اذل صور ل اجلك كأية ،فتع اس الظواىر اغبديثة ك بو هعدد اعبتود لو ا هعري تلاا الأا ؽبل لكس بدكف تدكل
ال تع رام اس ال،قو اذل هرتيا بعدـ ك ا هعري ؽبل جره لطتل علعلدل اجلك ك ،اوؼ كبلكؿ ذدر هعري فقتع
ؽب ه اعبريبة ك هعري الأو .
يت ك هعري كااا
-1التعري ال،قتع للجريبة اجلك كأية:دأم ظلىرة يوتد هعري
أ-التعري الضيت للجريبة اجلك كأية
هعرؼ تريبة الك كأية ىع ال،ع الغ اؼب ركع ال م يتطور ك ارهكلبو اغبلاب اجرل ك رفتل ايضل ىو ال،ع1
اجترااع ال م يستمدـ ك اا افو اغبلاب اجرل دأداة ر يسية .
ك رفتل ال،قيو rosblatىع د أ لط ا ا ركع اوتو لنسو اك هغي اك ؼ اك الوصوؿ اذل اؼبعلوال اؼبمزأةدا اغبلاب اجرل ك اذل ربوي طريقو.
2
ك رفتل klows tidomanع ل دلفة ابكلؿ السلوؾ ا اؼب ركع ال م يرهكب بسم اغبلاب اجرل
 التعري اؼبواا للجريبة اجلك كأية : رفتل ال،قيتلف اي لؿ كادريدك )ع ل ه م ااتمداـ اغبلاب دأداة جرهكل اعبريبة ى ا عج لفة اذل اغبلجاؼبتعلقة علولوج ا اؼبصرح بو غبسل الا ليو اك بيلانهو ،دمل سبتد تريبة اغبلاو لت م اج تدا ا اؼبلدية اوا


1

ذ دع ذدع أاني سوأة ،ترا م الكم يوهر ك اعبرا م ا رل ك ؾبلؿ التكنيأل اؼبعلواليت ،اؼبرسبر السلدس للجمعية اؼبصرية للقلأوف اعبنل ع ،القلىرة ،أايـ -25

 28أدتوبر .1993ص.7
 2د ال،تلح بيواع جلزم ،الدلي اعبنل ع ك التزكير ك ترا م الكم يوهر ك اجأ أي ،دار الكتب القلأوأية ،اصر ،2006ص1ك2
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اؼبللية بطرؽ

لم بطلال اج تملف ك اأتتلؾ الدينل اغبلاب اجرل دبل هتضمنو اس بيكل ربوي اغبسلع
1
الك كأية ك هزيي اؼبكوان اؼبلدية ك اؼبعنوية للحلاب ب ك اراة اغبلاب ك د ذاهو ك أم اس اكوانهو
ك ك هعري ا ر )ىع م اك ااتنلع س أيهيو اجأسلف ا رارا دبكوان اغبلاب ك ب كل اجهصلؿ اػبلصة بو الن
2
وبميتل الأوف العقوع ك ي،رض ؽبل قل (
 -2التعري الت ريعع
أ-هعري اؽبي ل الدكلية :
ابلر ادكأة اعبريبة اؼبعلوالهية الصلدرة اس اجام اؼبتحدة اذل اػبمؼ الوااا بني اػباا وؿ الىية العنلصر اؼبكوأة
3
اؼبتعلقة علكم يوهر ك لع ذلأل ي،سر دـ التوص اذل هعري ات،ت ليو دكليل
عبرا م الكم يوهر اك
دمل رفتل اكتب هقييم التقنية ك الوجاي اؼبتحدة اجاريكية ا ل اعبرا م الن هلعب فيتل ال يلان الكم يوهرية ك4
الاااا اؼبعلوالهية دكرا ر يسيل
 لم استول ه ريعل الدكؿ :)ىع ؾبمو ة اجفعلؿ ك اجأ طة اؼبعلاب ليتل الأوان ك الن هربئ بني ال،ع اجترااع ك الثورة التكنولوتية كىع
أ لط تنل ع يبث ا تدا لم برااا اغبلاب اجرل بعم ا الأو (
5
ك ك هعري ا ر ):ىع اج تدا ا القلأوأية الن يبكس اف هرهكب بوااطة اؼبعلوالهية بغرض ربقيت الربا(علنس ة للت ريا اعبزا رم فتو دل يعرؼ اعبريبة اجلك كأية ك امبل لم اصطلا اؼبسلس عأظمة اؼبعلعبة اجلية للمعطيلاعتاا اف ىتو اجأظمة ىع ؿب للجريبة اجلك كأية ك أظلـ اؼبعلعبة اجلية للمعطيل ىو برط لكع هتوفر اردلف ى ه
اعبريبة .6

ادلبحث الثاين :اصناف و اراان اجلرشنة االلكًتو ية ادلاسة ابمن االسرة
-1اصناف اجلرشنة االلكًتو ية ادلاسة أبمن االسرة

-تريبة التت ديد ك اؼبضليقة :كىو التو د ك التتديد ك زرع اػبوؼ ك الن،اب علضغئ لم ارادة

ال م
تريبة اجع ة  :يث اف اوااا اجع ة اص ح ا كلة دد ااس اجارة ك ألماب ا رىل السي ةعره،لع ترا م ااتصل اجط،لؿ ك بو ه،قد العل لة لقيمتل ك ا لد تل ك هغي ال عور كبو النسل اذل
اجبت اؿ بدؿ رلية اج اـ ك هص ا العل لة ؿب

طر زان ا﵀لرـ اخل .

1

1ى لـ دمحم راتم ،اعبواأب اجترا ية ،للجرا م اؼبعلوالهية ،اكت ة ىمؿ اغبديثة ،اايوط ،1994ص.31

2ىدل ا قوش ،ترا م اغبلاب اجلك ك ك الت ريا اؼبقلرف ،ط،1دار النتضة العربية انلقلىرة ،1992،ص.20
 3د ال،تلح ال يواع جلزم ،الدلي اعبنل ع ،ك التزكير ك ترا م الكم يوهر ك اجأ أ ،اؼبرتا السلبت ،ص6
4
5

د العلؿ الدريم ،اعبريبة اجلك كأية بني الت ريا ك القضل ك الدكؿ الغربية ،اؼبردز العر ي حبلث القضل اجلك ك بتلريو  01الرس .2013

لس أبو بلاة  ،التعري

علظواىر ا ترااية اؼبستحدثة :جمتل ،أبعلدىل ،ك أ لطتل ك الدكؿ العربية ،الندكة العلمية للظواىر ا ترااية اؼبستحدثة ك ا

اواتتتتل ،هوأاب  ،أايـ  30-29تواف .1999
6اؼب قدـ ز الديس ز الديس  ،التقم وؿ اعبرا م اؼبعلوالهية ،اجطلر القلأو للوالية اس اعبرا م اؼبعلوالهية ك اكلفحتتل يسكرة ك .2010/11/16ص .7
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 ترا م الق ؼ ك السب ك ه ويو السمعة :يعد ى ا النوع اس اعبرا م ادثر بيو ل ك أطلؽ ب كةاجأ أ يث يستعم الرـ لرا ب ي ة سباب برؼ فرد اس افراد اجارة ،فعلدة هرا لرا السب
ك ا لق ؼ ا الايد الصويت اك هرام اك هكتب للم ص،حل الويب ال يردم بك اس يد ؽب ه
ردس العلنية ال م يستوتب دردس
الص،حل اذل ا لىد ل ك بو يص ا ىنلؾ ه ت عل م ك
اس اردلف تريبة السب ك ال تم
تريبة اأتحلؿ ال مصية :اف التنلاع الك ل كة اجأ ان ا طم ال،رصة عبما اؼبعلوال لمالا ليو ك اجات،لدة انتل ك ارهكل ترا مو كذلأل بو ا ا مان لربا تل زة كنبيو اثم ال يردم
رام ال نكع اخل ك بو
علضحية اذل ك ا صبيا بيلانهو ال مصية اس اظبو ك لق و ك بطلاة ا تملأو ك
اجال ة اذل ظبعة
يبكس يردم اذل اجاتم لم رصيده ال نكع اك السحب اس بطلاتو اج تملأية اك
الضحية
ترا م التحري لم القت أك اجأتحلر:
يبكس القوؿ ةف التحري ىو فع اصدم ،الدم أك اعنوم ،ينطوم لم اجيعلز ك لت ال ل ث )النية
اعبراية( لدل أ د ا بملص لدفعو للقيلـ ب،ع تراع .ك ليو ،فاف القلصر ،ك أالب ا يلف ،يبكس
أف يكوف أدثر اس ا ه حية لعملية التحري ى ه.
ك ملية التحري ى ه يبكس أف هكوف اوتتة اذل بم
اعبمتور كهتم ك اث ى ه اغبللة طلبا العمأية.

اعني ،دمل يبكس اف هكوف اوتتة اذل

كك لدل اجأ أ  ،فقد هرل ارؼ الدردبة كانتداي اؼبنلا ة كالايد اجلك ك كا ىل  ...بي ة
للتم ب بعقوؿ القلصريس لتحريضتم لم القت أك اجأتحلر ،كذلأل اس مؿ أ ر الصور كالكتلع
كهعميم ا را أك اؼب لدم اؼبدارة الن هتحدث س ازااي القت كاجأتحلر ك لع ا سس اثلؿ لع ة اغبو
2
دد ج عس بو اس اجط،لؿ كبو اجأتحلر
اجزرؽ الن ا

-2اراان اجلرشنة االلكًتو ية ادلاسة ابمن االسرة

دك تريبة فلديتل ثمث اردلف :ردس بر ع ك ىع اؼبواد الن ترا بو الأوان ك ردس الدم ك اعنوم
فم بد اذا اس ردس الدم ك ال م يبث ال،ع الرـ الأوان ك دبل ا ل تريبة الك كأية ف للتلرل فتو ا

الموس ك الردس اؼبعنوم ك ال م يبث ارادة اعبل كىو ا ،ض التحقت تملن ك اؼبوااا اجع ية ،اس
مؿ لم ال،ل أك اؼبسلىم ةف ى ه ا اور زب ع مؽ كا دا العلاة كايلاو ،علرام اس ذلأل،
بعر تل أك هوزيعتل أكهداكؽبل اس مؿ هستي الولوج اليتل ا اواعو اؼبمص ل لأل.
1صغ  ،اعبريبة اؼبرهك ة ا اجأ أ  ،ارتا البت ،ص. 12-11بكرم ،اعبريبة اؼبعلوالهية كأزاة ال ر ية اعبزا ية ،العدد السلبا ،ص. 113-112اطب ،اعبرا م
اؼبعلوالهية كطرؽ اعلعبتتل ،ص10-9
2أضبد تايس  ،اغبملية اعبنل ية له مؽ اس اظلىر اجكبراؼ اعبنسع،دار السعلدة للن ر ،بدكف انة أ ر  ،ص295
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فنأ دمثلؿ تريبة التحري

لم ال،جور ك الد لرة عج لفة اذل العنصر القلأو  ،لم نصريس :

الدم كاعنوم .كالعنصر اؼبعنوم يقوـ لم االس القصد اعبنل ع ،أال العنصر اؼبلدم فيتكوف اس فع
اجاوا أك اجاتدراج أك اجربلد كيبكس أف ينطوم ك بع

اغبلج

لم اسألة ا تيلد ى ه ا اور.1

كفبل ج بأل فيو أأو يبكس ربقت ى ا العنصر اؼبلدم ا اجأ أ  ،ج ايمل اس مؿ اؼبوااا الن هتص
علت،ل لية ،أم هتيا الدردبة ،كاس مؿ انتداي اغبوار الن ه جا لم اث ى ه ا اور ،كد لأل
يبكس أف ربص أيضلن اس مؿ الايد اجلك ك كذلأل اس مؿ هوتيو الد وة للم لردة كربمي
ا فمـ اجع ية للم لىديس لم اؼبوااا كهركيا د لرة القلصريس اس مؿ أ ر اؼبعلوال س ا الدس
الن هردم ى ا النوع اس اػبدال  ،كاجيقلع – اس مؿ كال التواص  -علقلصرا جاتمدااتس
ك فبلراة الد لرة...2

احملور الثاين:االجراكات الوقائية و العالجية للحد من ظاهرة اجلرشنة االلكًتو ية
اكج  :ؿبلربة الدكلة للجريبة اجلك كأية
 :1-لم اؼبستول الدكرل )اه،لاية بودابس (

دلأ ب كة اجأ أ ا اه،لاية بودابس  2001للجرا م اجلك كأية بدكف اراا ة ك ج ايود ،حبيثدثر ظلىرة اعبريبة الدكلية فمرهكب ى ه اعبريبة يكوف ك دكلة ك ىب ؽ أظلـ دكلة ا رل ،ى ا ال تع
الت ريا الدكرل يضا هنظيم الأو لص هب ه اعبريبة يكوف فيو التعلكف الدكرل االاو ،ف تلريو أوفما
لسنة  2000هقدا اللجنة اجكركبية ؼب كم اعبريبة cdbcك عبنة اػباا ك ق اعبرا م التقنية
بو ا ا ركع اه،لاية ترا م الكم يوهر فو ع اه،لاية ظبي عه،لاية اعبرا م اجلك كأية بودابس
 2001اليسر درا ك الن تل فيتل ك ال،ص اجكؿ اصطلحل االاية ك ال،ص  2تل رب
نواف اجترا ا اؼبتعني ازبلذىل لم اؼبستول الوطا ك النصوص اؼبو و ية ؽب ه اعبرا م ك القوا د
اجترا ية اج تصلص ع ت لرىل تريبة دكلية ك ال،ص  3تل رب نواف التعلكف الدكرل .
 يث أص ى ه اجه،لاية لم كال ربقيت تديدة دؼ اذل ال حث س ادلة ك طتل ك انتل دبصطلا بي ة التقنية ك ى ه الوال هتميز بسر ة الض ئ ،فنص ى ه اجلت،لاية لم ركرة هنب
3
د دكلة ؽب ه اجترا ا لكس اا اج بعني اج ت لر
1

دمحم الس ل ع  ،جرائم ادلعلوماتية ومدى أتثَتها على القاصرين زلاضرة ًب تقدشنجا ُب مؤدتر "الطحل ُب العامل العريب بُت النص والتطبيق" (بَتوت– 10 ،

2016/11/11

2دحلوش ،ترا م اغبلاو كأالليب اواتتتتل ،ؾبلة ال رطة ،اجردف  ،دد، 84ص51

COMPUTER

AND

3

1EOGHAN
CASEY ;DEGITAL
EVIDENCE
CRIME ;LONDON ;ACA DE MIC PRESS p54
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هتمث ى ه اجترا ا ك -1:اجترا ا اؼبمتدة عبما اجدلة ،كىع اؼبراا ة ك اؼبتلبعة جاتمداـ كال
هقنية اجهصلج اغبديثة ك ازبلذىل جيعا ربريأل الد ول العمواية د ذلأل ال م ،بعد اؼبراا ة أييت
1

اترا التح،ا السريا لم اضموف ال يلان سب اؼبلدة  16اس اجه،لاية
-2اترا صبا اجدلة أص ليتل اؼبلدة .21-20-19-18
-3ه،تي ك ئ ال يلان اؼبمزأة ،اض اؼبلدة  19اس اجه،لاية بضركرة ك ا تتلز ـبت علت،تي
ك ئ ال يلان اؼبمزأة اس طرؼ د دكلة ك أص اؼبلدة  20اس أ،اب اجه،لاية عترا التجميا ك
الوا ال،علع ل يلان ئ ا ال يلان أم جبما اك هسجي كذلأل ب ؿ العنلية
أص اؼبلدة  21اس أ،اب اجه،لاية لم ركرة ه ا د دكلة طرؼ ك ه ريعل ل ال يبكس السلطلاؼبمتصة القيلـ ع اض ؿبتول ال يلان اؼبتعلقة جبرا م ط ة ك الن اد هرثر لم ااتصلد الدكلة اثم.
 بعيدا س اجترا ا الن هقوـ هبل د دكلة ك أطلؽ ايلد ل فتنلؾ اترا يكوف بني الدكؿ اظبوالتعلكف الدكرل ،ك يكوف ا ا دأيس :
 -1هسليم الراني ،فكمل الؿ ال،قيو بكلراي ،اس اقبا الوال ؼبنا اعبريبة اجهيلف بعدـ كتود اكلف
يبكس اس اف ي،ل الرـ اس العقل
كىبضا التسليم لقلأوف الدكلة اؼبطلو انتل التسليم اك اه،لاية التسليم الوات ة التط يت -2اؼبسل دة اؼبت لدلة ،ىع بك اس ابكلؿ اجانبة القضل ية ك ىع زبضا لقلأوف الدكلة اؼبطلو انتل
2
اؼبسل دة
:2-زلاربة اجلرشنة االلكًتو ية ُب القا ون اجلزائري

 يعتا اصطلا ال كيا  -كال م ىو ادار ى ا ال حث– ىو أف هص اؼبلدة ا ع ية  -أك ال،عاعبراع -كالن سبث توىر اعبريبة إذل اؼبستمداني )كىم استمداو الوال ا لك كأية( ،هبدؼ أ ر
ال،جور كالت جيا لم القيلـ بو ،إذ إف للمركج أف يقوـ ب،علو بصورة فبتتنة )أم اتكررة( لقل أتر أك
ا وىة دكف سبييز بني أبملص اؼبتلقني )ليصلر إذل ربقت

دكف اب اط ذلأل ،بغية إب لع را ل
نصرم العموـ كالعلنية
أال علنس ة لل كيا للد لرة علوال

ا لك كأية ،فيم ا أ ل ه ؾ اا ال زيد للد لرة

الكمايكية اس يث الط يعة كاػبصل  ،إج أ ل سبتلز س البقتتل عاتمداـ كايلة لصة) ،هتمث
عاتمداـ ال كة اؼبعلوالهية أك أم أظلـ اعلوال ( ،كالن تراتل اؼب رع ااعبزا رم م اؼبلدة ) 296اذل
 303اس الأوف العقوع القلأوف
-Carter david datz ;a.j computer crime .AN EMER GING CHALLENGE .FOR LAW

1

ENFORCEMENT BULLETIN 1996 p12.
1Carter david datz ;a.j computer crime .AN EMER GING CHALLENGE .FOR LAW
2
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كاس الوال ا لك كأية الن اد يصلر إذل ااتمدااتل ك ى ه اعبريبة د اس : اؽبله أك اؽبله
ا﵀موؿ أك النقلؿ )دوايلة اس الوال اؼبسمو ة ) التل،لز )دوايلة اس الوال اؼبر ية ) الراديو
)دوايلة اس الوال اؼبسمو ة ) الصح

كالكتب ا لك كأية كال يبلثلتل )دوال اقرك ة ) كاس

الوال أيضل )ا اراص الصل ة )CDك DVD كا ىم :ا أ أ  ،دوايلة ربتوم لم صل

سبكس اس هقد اؼبلدة ا ع ية )دلل كيا ؽبل( بصور اتعددة :اقرك ة –اسمو ة – كار ية.
فلاتحدث أصوص ذبريبية لقما اج تدا ا الواردة لم اؼبعلوالهية دبوتب القلأوف رام 15/04
اؼبتضمس هعدي الأوف العقوع  ،لكس ذبد ر ا بلرة إذل أف اؼب رع اعبزا رم اد ردز لم اج تدا ا
اؼبلاة ع أظمة اؼبعلوالهية ،ك اؼبتمثلة ك التزكير أؼبعلواليت ،لكس ا التطرؽ للعقوع ا﵀ددة ؽب ه
اعبريبة هبب اف أو ا اف ىنلؾ أو ني اس اج تدا ا الن هقا لم اؼبلؿ اؼبعلواليت كىع :
اج تدا ا اؼبلاة ع أظمة اؼبعلوالهيػة ،اج تدا ا اؼبلاة دبنتوتل ا مـ ا رل
لقلأوف العقوع ال م مت
فقد ااتدرؾ اؼب ركع اعبزا رم ال،راغ القلأو اس مؿ التعدي ا
ال،ص الثللث اس ال ل الثل اس الكتل الثللث اس ا ار رام 156/66بقسم البا اكرر نواأو
"اؼبسلس ةأظمة اؼبعلعبة ا لية للمعطيل " كي م اؼبواد اس  394اكرر إذل  394اكرر .7
كل لأل فلؼب رع اعبزا رم لم ارار الت ريا ال،رأسع دل يعرؼ أظلـ اؼبعلعبة ا لية للمعطيل فأكد
ب لأل اتمة هعري،و اذل ال،قو .1
اوؼ أقوـ بسرد اؼبواد الن تل علعقوع اؼبقررة لك فع ؾبلرـ يباب ااس اجارة ة ذلأل اس
بد ا جبريبة التتديد ك تريبة اج تدا لم ال رؼ ك لم اجبملص ك لم يل م اػبلصة ك اف ل
اجارار ك تريبة اأتتلؾ اجدا ك تريبة ربري القصر لم ال،ست ك الد لرة
فلقد أص اؼبلدة  284ؽ ع ج  :اؼبعدلة د اس ىدد عرهكل ترا م القت أك السجس أك أم
ا ػتدا ب ػر لم ا بملص فبل يعلاب ليتل ع داـ أك السجس اؼبربد كدلف ذلأل دبحرر اواا أك ا
اواا ليو ،أك بصور أك راوز أك بعلرا  ،يعلاب عغب اب اس انتني إذل ر انوا كبغرااة اس
 500إذل  000.5دج ،إذا دلف التتديد اصحوع ةار ريداع ا لغ اس النقود ك اكلف اعني أك بتن،ي
أم برط ب ر .كهبوز مكة لم ذلأل أف وبكم لم اعبل عغبرالف اس ت أك أبثر اس اغبقوؽ
الواردة ك اؼبلدة  14كعؼبنا اس ا الاة اس انة لم ا ا إذل طباب انوا

) 1د اردب يتكوف اس ك دة أك ؾبمو ة ك دا اعلعبة كالن هتكوف د انتل اس ال ادرة الاااا كاؼبصطلحل
كالن يربئ بينتل ؾبمو ة اس العمال الن س طريقتل ربقت أتيجة اعينة كنبل اعلعبة اؼبعطيل
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اؼبلدة  : 285إذا دل يكس التتديد اصحوع ةم أار أك برط فيعلاب اعبل عغب اب اس انة إذل
ثمث انوا كبغرااة اس  500إذل 500.2دينلر .كهبوز اغبكم ليو عؼبنا اس ا الاة اس انة لم
ا ا إذل طباب انوا لم ا بثر.
اؼبلدة  : 286إذا دلف التتديد اصحوع ةار أك برط ب،تع فيعلاب اعبل عغبػ اب اس اتة أبتر
إذل انتني كبغرااة اس  500إذل  500.1دينلر .كهبوز مكة لم ذلأل أف يبنا اس ا الاة اس انة
لم ا ا إذل طباب انػوا لم ا بثر.
اؼبلدة  : 296يعد ا فل د اد ل بوااعة اس بأ ل اؼبسلس ب رؼ كا ت لر ا بملص أك اؽبي ة
اؼبد م ليتل بو أك إانلدىل إليتم أك إذل هلأل اؽبي ة كيعلاب لم أ ر ى ا اجد ل أك ذلأل ا انلد
كلو مت ذلأل لم كتو الت كيأل أك إذا اصػد بو بم أك ىي ة
ا لبرة أك بطريت إ لدة الن ر
اغبديػث أك الصيلح أك التتديد أك

دكف ذدر اجام كلكس دلف اس اؼبمكس ربديدىػمل اس لرا
الكتلبة أك اؼبن ورا أك المفتل أك ا مان او وع اعبريبة.
اؼبلدة  : 297يعد ا ل د هع ا ني أك لرة هتضمس ربق ا أك اد ل ج ينطوم لم إانلد أية
كااعة.
اؼبلدة  : ( 298اعدلة( يعلاب لم الق ؼ اؼبوتو إذل ا فراد عغب اب اس بتريس )) 2إذل اتة )6
)أبتر كبغرااة اس  000.25دج إذل  000.50دج أك ر دل ىلهني العقوبتني .كيضا ص،ا
الضحية دا للمتلبعة اعبزا ية  .كيعلاب لم الق ؼ اؼبوتو إذل بم أك أدثر بس ب اأتمل تم إذل
ؾبمو ة راية أك ا ى ية أك إذل ديس اعني عغب اب اس بتر )) 1إذل انة )) 1كبغرااة اس
000.10دج إذل  000.100دج أك ر دل ىلهني العقػوبتني فقئ إذا دلف الغرض ىو التحري ػلم
الكراىية بني اؼبواطنني أك السكلف.
اؼبلدة  298اكرر ) :اعدلة( يعلاب لم السب اؼبوتو إذل بم أك أبثر بس ب اأتمل تم إذل
ؾبمو ة راية أك ا ى ية أك إذل ديس اعني عغب اب اس طبسة )) 5أايـ إذل اتة )) 6أبتر كبغرااة اس
 000.5إذل  000.50دج أك ر دل ىلهني العقوبتني ( 2).اؼبلدة  : (299اعدلة( يعلاب لم
السب اؼبوتو إذل فرد أك دة أفراد عغب اب اس بتر )) 1إذل ثمثة ) ( 3أبتر كبغرااة اس 000.10

دج إذل  000.25دج .كيضا ص،ا الضحية دا للمتلبعة اعبزا ية.(1
ؼبلدة  303اكرر ) :تديدة( يعلاب عغب اب اس اتة )) 6أبتر إذل ثمث )) 3انوا كبغرااة
اس  000.50دج إذل  000.300دج ،بؿ اس هعمد اؼبسلس حبراة اغبيلة اػبلصة لهبملص ،ةية
هقنية باأ كذلأل: 1 -علتقلط أك هسجي أك أق اكلؼبل أك أ لديث لصة أك ارية ،بغ إذف
1اػ ػ ػػلأ ػ ػػوف رام  02-16ا ػ ػػرر ا ػ ػػررخ ك  14راػ ػ ػضػ ػ ػػلف راػ ػ ػضػ ػ ػػلف ػ ػػلـ  1437ا ػواف ػ ا ػوافػػت  19يػػوأػ ػيػػو يػػوأػ ػيػػو اػ ػن ػ ػ اػ ػنػ ػػة 2016ػ يػ ػت ػمػػم ا اػػر رام
66-156ا ػ ػػرر ا ػ ػػررخ ك  18صػ ػ ػ،ػ ػ ػػر صػ ػ ػ،ػ ػ ػػر ػ ػػلـ  1386اػ ػ ػوافت اػ ػ ػوافت  8يوأيػو انػة 1966كاهضمس الأوف العقوع
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صل تل أك ر له. 2 -علتقلط أك هسجي أك أق صورة ل م ك اكلف لص ،بغ إذف صل تل
أك ر له  .يعلاب لم ال ركع ك ارهكل اعبنحة اؼبنصوص ليتل ك ى ه اؼبلدة علعقوع ذا ل اؼبقررة
للجريبة التلاة .كيضا ص،ا الضحية دا للمتلبعة اعبزا ية.
اؼبلدة  303اكرر  : ( 1تديدة( يعلاب علعقوع اؼبنصوص ليتل ك اؼبلدة السلبقة بؿ اس
ا ت،ا أك ك ا أك ظبا ةف هو ا ك اتنلكؿ اعبمتور أك الغ  ،أك ااتمدـ ةية كايلة دلأ ،
التسجيم أك الصو ر أك الو ت اؼبتحص ليتل بوااطة أ د ا فعلؿ اؼبنصوص ليتل ك اؼبلدة 303
اكرر اس ى ا القلأوف  .ندال هرهكب اعبنحة اؼبنصوص ليتل ك ال،قرة السلبقة س طريت الصحلفة،
هط ت ا كلـ اػبلصة اؼبنصوص ليتل ك القواأني ذا العماة ،لتحديد ا بملص اؼبسركلني .يعلاب
لم ال ركع ك ارهكل اعبنحة اؼبنصوص ليتل ك ى ه اؼبلدة علعقوع ذا ل اؼبقررة للجريبة التلاة .
كيضا ص،ا الضحية دا للمتلبعة اعبزا ية ( 2).اؼبلدة  303اكرر  : (2تديدة( هبوز للمحكمة أف
ربظر لم ا﵀كوـ ليو اس أت اعبرا م اؼبنصوص ليتل ك اؼبلدهني  303اكرر ك  303اكرر 1
،فبلراة ت أك أبثر اس اغبقوؽ اؼبنصوص ليتل ك اؼبلدة  9اكرر  1ؼبدة ج هتجلكز طباب )5
)انوا  ،بال هبوز ؽبل أف وار بن ر كم ا داأة ط قل للكي،يل اؼب ينة ك اؼبلدة  18اس ى ا القلأوف .
كيتعني دا مل اغبكم دبصلدرة ا بيل الن ااتعمل جرهكل اعبريبة.
اؼبلدة  333اكرر) :تديدة( يعلاب عغب اب اس بتريس إذل انتني كبغرااة اس  500إذل 000.2
دج بؿ اس صنا أك لز أك ااتورد أك اعم ك اات اد اس أت التجلرة أك كزع أك أتر أك لصت أك أالـ
اعر ل أك رض أك برع ك العرض للجمتور أك عع أك برع ك ال يا أك كزع أك برع ك التوزيا بؿ
اط وع أك ؿبررا أك رام أك إ مف أك صور أك لو ل زيتػية أك صور فوهوارافية أك أص الصورة أك الل تل
أك أأتا أم بع ـب عغبيل 3).
اؼبلدة  : (342اعدلة( د اس رض اصرا دل يكملوا التلاعة رة ذدورا أك إان لم ال،سػت أك
فسلد ا مؽ أك ه جيعتم ليو أك هستيلو ؽبم كد اس ارهكب ذلأل بص،ة ر ية علنسػ ة لقصر دل
يكملوا السلداة رة يعلاب عغب اب اس طباب انوا إذل ر انوا كبغرااة اس  500إذل
 000.25دج .كيعلاب لم ال ركع ك ارهكل اعبنا اؼب لر إليتل ك ى ه اؼبلدة علعقوع ذا ل
اؼبنصوص ليتل علنس ة لتلأل اعبنا
اؼبلدة  : ( 347اعدلة( يعلاب عغب اب اس اتة أبتػر إذل انػتني كبغرااػة اػس  000.1إذل
 000.20دج بؿ اس الـ لنل رارا أبملص اس أم اس اعبنسػني بقصد ربريضتم لػم ال،ست
كذلأل ع بلرة كا اواؿ أك الكتلع أك ةية كايلة أ رل .كيعلاب لم ال ركع علعقوع ذا ل اؼبقررة
للجريبة التلاة
-2زلاربة االسرة للجرشنة االلكًتو ية ادلاسة ابمن االسرة :
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 هظتر العديد اس الدراال زبلذؿ ا ع ك دكرىم ذبله ضبلية ا بنل اس ـبلطر ا أ أ  ،فقدأفلد هقرير أ ر لم " ي  ي اع أيوز" أكأميس أف ا ع ج يزالوف ا ادردني للمملطر الن اد يتعرض
ؽبل أط،لؽبم لدل ااتمدااتم ل كة ا أ أ علرام اس أف  %75اس اؼبراىقني يستمداوف ب كة
انلزؽبم.
ك
ا أأ
كذدر الدرااة ،الن أ د ل دلية اجاتصلد بلندف ،أف  %57اس اؼبراىقني طللعوا اوااا إع ية ،إج أف
أال تم هص،ا ى ه اؼبوااا بطريت الصدفة كذلأل إال س طريت النواف اؼبز جة الن هظتر فجأة أالـ
الدرااة أف  %16فقئ اس ا ع

اؼبستمدـ أك الرال ا لك كأية ا اؼبراو فيتل ،دمل أك ح
يعتقدكف أف أط،لؽبم هص،حوا اوااا إع ية.1
كفيمل يلع رض ل ع اػبطوا الن هسل د ا ع ك ضبلية أبنل تم اس ـبلطر ا أ أ

كالتعرض

ؼبل ج ربمد ق له.
أ -رفع الوعي مبخاطر اإل ًت ت

يتمكنوا اس ضبلية
لم ا ع أف يعوا كيتعلموا د ال يتعلت عاتمداـ الكم يوهر كا أ أ
أبنل تم ،فللقل دة هقوؿ" :فلاد ال ع ج يعطيو" دي يتسىن عبلى بعلدل ا أ أ أف وبمع ابنو أك ابنتو
أك أف يقوـ بتثقي،تم دكف أف هكوف لديو اؼبعلرؼ كاؼبتلرا المزاة.
لم ا ع اتمل دلأ درتة هعلمتم أك ثقلفتتم أف يقواوا بوات تم ل،تم ى ا العلدل ال م يستو ب
أبنل تم ف ا طويلة اس اليوـ ،ا ار وبتلج لتود كاد يكوف اراؿ اجبس أك اجبنو مل يستمداوف اس
اوااا كدي،ية هنزي الاااا اد من انلا لن ،كالس ي الثل ىو ضور ا﵀ل را
دبملطر ا أ أ كدي،ية اغبملية انتل.

ككرش العم اػبلصة

ب -اإلرشاد األبوي:
ج هوتد ﺃﻱ هقنية ﺃﻭ برألاا لاب ﺁلع بااكلأو ﻭ ده ﺃﻥ يحمع ا بنل اس تميا ﺍؼبملطر ﺍلتع
هوﺍتتتم كلياب ىنلؾ انلص اس الوايلة ا دثر أانلن للحملية أج كىع "فتا أبوا اغبوار ".
يظ الوالداف
جبد اس التحدث اا ا بنل ك تو اس الثقة كا الف س ﺃأ طتتم لم ا أ أ
لم دراية دبل وبدث ،كلس يتسىن ؽبم ذلأل إج س طريت لت بي ة ي عر فيتل ا بنل بلجﺭهيلﺡ كالثقة

كيتمبم فيتل اػبوؼ 2اس الطة ا ى
ااتمدﺍﻡ ﺍ أترأ .

ندال يأهوﻥ بأا لتتم ﺃﻭ ا كمهتم ﺍلتع اد هوﺍتتتم ند

 1اىن اضبد ،اوا د ضبلية اجبنل اس ـبلطر اجأ أ ،اقلؿ ان ور ك اواا العر ي اعبديد ،لسنة .2016

 2ؾبيد ،هعزيز كضبلية صبيا قوؽ اجأسلف ،اؼبدأية كالسيلاية كاجاتصلدية كاجتتمل ية ،دبل ك ذلأل اغبت ك التنمية ،هقرير اقدـ للجمعية العلاة لهام اؼبتحدة –
ؾبلاب قوؽ اجأسلف ،الدكرة ، 12ص.8- 7
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إف قبل نل ك ضبلية أبنل نل اس ال كة ايتوا دا مل لم ادل ااتجلبتتم ربلداهنل ،كاتظ ى ه
اجاتجلبة اره طة دبل زر نله ك أ،واتم اس هقول ككرع ،كبدرتة اؼبصلر ة كالثقة الن ااتطعنل ربقيقتل
هبم.
مالهنل
ك
ابتد بع ا ار اؼبثق،ة كالوا ية طريقة انتحة لنوع اس ا ربلد ا بوم كىع دتلبة قد بني ا بويس
كبني ا بنل  ،هن اواده لم بركط كبدا ااتمداـ ال كة يث يعطع ا بنل العتد عجلتزاـ هبل
ليو هلأل العقود ال يلع:
لم كبو اطلت ،كاس أىم ال أص
فيمل ىب ا بنل :
التواص اؼبستمر اا ا بويس كا فصلح اؼبستمر س اؼبوااا كا أ طة الن هتم لم ا أ أ .بمصية.
اعلوال
إ طل
 دـالج دكف إذف البت.
يكل
أم بع
م
س
ػ اجاتنلع
ػ دـ اؼبوافقة لم اقلبلة أم بم يتم التعرؼ إليو ا ال كة إج بعد إ لر ا بويس أك أ دنبل.
ك ال ىب ا ى :
الثقة دبل يقوـ بو ا بنل .اسل دة ا بنل دلمل ا تلتوا كبص،ة لصة أثنل ملية ال حث س اوااا أك أ لر.اغبوار.
وؿ أأ طتتم كفتا ع
 دـ إز لج ا بنل ةا لة اتدفقة -ربديد ا كال اؼبسموح هبل جاتمداـ التكنولوتيل ك دـ إز لج ا بنل أثنل ىل )اثلؿ :دـ اطلل تتم

ة ملؿ انزلية ك هلأل ا كال .1
ى ه اجه،لاية هكوف البلة للتن،ي ك لؿ كتود درتة فبتلزة اس التواص كالعماة اغبميمية بني ا بويس
كاؼبراىت.
وسائل اإلرشاد األبوي:
أكج :اؼب لردة أثنل اجاتمداـ :لم ا ع اضل بع الوا اا ا بنل أثنل ااتمداـ ال كة ،دأف
يستمدـ ا أ أ بصورة صبل ية لهلعل أك التمطيئ اثم تلزة ل لية أك التعرؼ لم أالدس كبمد
تديدة.
أيل :اغبوار ال نل بني ا ع كا بنل  ،كا أصل ك ىدك لك ال يقولو أك وبكيو اجبس أك اجبنو س
أأ طتتم كااتيعل د ال وبدث هبدك .

1اوام ،أالليب إترااية علتقنية الرامية )الىيتتل كاكلفحتتل( ،ص. 56صغ  ،اعبريبة اؼبرهك ة ا اجأ أ  ،ص12-11

795

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

اخلادتة:

كك اػبتلـ ي دك اس الضركرم للتصدم عبرا م اؼبعلوالهية ب ك

لـ ،كضبلية القلصريس انتل ب ك

لص ،هضلفر دة واا أرتو أف هتحقت ك كطننل ،انتل ااتحداث زاة اتكلالة اس النصوص
الت ريعية ) ردة دا مة ؼبواد ة التطورا السريعة ك ى ا اللؿ ك اجأضملـ اذل ا ه،لايل الدكلية ذا
الصلة كج ايمل اه،لاية بودابس كوىي ا تتزة القضل ية )كج ايمل هلأل الن ؽبل ماة علقضل
اعبزا ع( للتصدم عبرا م اؼبعلوالهية كا ات،لدة اس التطور التقا ا ااتمداـ الكم يوهر عبعلو كايلة
اس انطلر مج اعبل إذل ارهكلهبل اا لمو اؼبس ت
دت لؼ اعبرا م ا ربققتل ،فدرىم كالية
ةف القلأوف يعلاب ليتل ،اا ا بلرة أف اؼب رع اعبزا رم مفل لم اؼب رع اؼبصرم ج يعلاب اؼبرأة الن
رب ؼ ال غل أك الد لرة  ،ا أأو اس النل ية العملية كلو ا د ؽب ه اعبريبة لدة ال يض،م ليتل
كص كهكيي ب ر اس طرؼ القضلة لم ا ي اؼبثلؿ) إارا لا ( ال دل يق ف ى ا ال،ع بصور
أ رل اس التجر .
كانو لبرج جبملة اس النتل ا ك التوصيل :
النتل ا:فصحيا اف اؼب رع اعبزا رم اتتتد للحد اس ى ه اعبرا م لكس قبد اأو دل يضا ؽبل الأوف لص هبل اف التطور التكنولوتع يضا اؼب رع ك كاتتة اا ى ه اعبرا م كعلتلرل فعليو اف يضا اوا د الأوأيةك أصوص صروبة ﵀لربة ى ه اعبرا م ك لياب اج تملد فقئ لم النصوص الن ذبرـ ال،ع الضلر علصورة
التقليدية الن دد ااس اجارة .
 اف النصوص التقليدية اؼبوتودة ك الأوف العقوع هعتا ا دلفية ؼبواتتة اج تدا ا اجلك كأيةالوااعة لم ااس اجارة
التوصيل :دكليل ه،رض قوع صلراة لم ارهكم ترا م ا أ أ ،
 رام ايلال دا الدكلة كإذ يستلزـ التد الوطا ك الدكرل أظران للمطورة اعبسيمة لهار.
 لم الدكلة اف هستمدـ االليب ك هقنيل اعلصرة جاتدراؾ كهعقب اعبريبة اجلك كأية الندد ااس اجارة ك ال،رد لم اػبصوص ك بو التمكس اس ادت لؼ ىوية اعبل
ارسبرا دك لية ك كطنية للتعري خبطورة ى ه الظلىرة ك هو ية
هبب ك ا اايـ درااية ك
اجفراد ك اجارة بتقد أصل ا س دي،ية ااتمداـ اجأ أ ك ال ىية اؼبمطلر الن ربدؽ بك فرد انتم
ك كهعليم اجكليل ك ا براناا لص لمبنل لصة القصر انتم اثللو براناا لص بغلت اؼبوااا
اجع ية اا اؼبراا ة التلاة ؽبم
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دمل هبب لم اجكليل زبصع كا ؿبدد جاتملد اغبلاو ك ى ا فيمل ىب اجبنل القصر ك
اؼبراىقني ك ايضل ك ا هو ية وؿ انبية اغب،لظ لم ارية اؼبعلوال اػبلصة ;كذلأل بو ا دلمل
ار اوية ك ضبلية ال طلال اجلك كأية للحسلع ال نكية ك بطلاة التلاينل اخل.

قائمة ادلراجع:

-اؼبراتا عللغة العربية:*الكتب ك الرال :
 1أضبد لي،ة اؼبلئ  ،اعبرا م اؼبعلوالهية ،دار الل،كر اعبلاعع ،القلىرة  ،الط عة الثلأية 20062ذدع ذدع أاني سوأة ،ترا م الكم يوهر ك اعبرا م ا رل ك ؾبلؿ التكنيأل اؼبعلواليت ،اؼبرسبر السلدسللجمعية اؼبصرية للقلأوف اعبنل ع ،القلىرة ،أايـ  28-25أدتوبر .1993
 3د ال،تلح بيواع جلزم ،الدلي اعبنل ع ك التزكير ك ترا م الكم يوهر ك اجأ أي ،دار الكتب القلأوأية اصر.2006
4ى لـ دمحم راتم ،اعبواأب اجترا ية ،للجرا م اؼبعلوالهية ،اكت ة ىمؿ اغبديثة ،اايوط .19945ىدل ا قوش ،ترا م اغبلاب اجلك ك ك الت ريا اؼبقلرف ،ط،1دار النتضة العربية القلىرة .1992، 6د ال،تلح ال يواع جلزم ،الدلي اعبنل ع ،ك التزكير ك ترا م الكم يوهر ك اجأ أ ،اؼبرتا السلبت  7-دالعلؿ الدريم ،اعبريبة اجلك كأية بني الت ريا ك القضل ك الدكؿ الغربية ،اؼبردز العر ي حبلث القضل اجلك ك بتلريو
 01الرس .2013
 8صغ يوا  ،اعبريبة اؼبرهك ة ا ا أ أي  ،ا درة التست ك الأوف ا ملؿ ،دلية اغبقوؽ ك العلوـالسيلاية ،تلاعة اولود اعمرم  ،هيزم كزك.2013 ،
 9لس أبو بلاة  ،التعري علظواىر ا ترااية اؼبستحدثة :جمتل ،أبعلدىل ،ك أ لطتل ك الدكؿ العربية ،الندكةالعلمية للظواىر ا ترااية اؼبستحدثة ك ا اواتتتتل ،هوأاب  ،أايـ  30-29تواف .1999
-10ؼبقدـ ز الديس ز الديس  ،التقم وؿ اعبرا م اؼبعلوالهية ،اجطلر القلأو للوالية اس اعبرا م اؼبعلوالهية ك
اكلفحتتل يسكرة ك .2010/11/16
-11اا فرج يوا ،اؿ ترا م اؼبعلوالهية ا ب كة اجأ أ ،دار اؼبط و ل اعبلاعية ،اجاكندرية 2009
-12ذدع ذدع أاني سوأة ،ترا م الكم يوهر ك اعبرا م ا رل ك ؾبلؿ التكنيأل اؼبعلواليت ،اؼبرسبر السلدس
للجمعية اؼبصرية للقلأوف اعبنل ع ،القلىرة ،أايـ  28-25أدتوبر 1993
 -13د العلؿ الدريم ،اعبريبة اجلك كأية بني الت ريا ك القضل ك الدكؿ الغربية ،اؼبردز العر ي حبلث القضل
أجلك ك بتلريو  01الرس .2013
- 14صغ يوا  ،اعبريبة اؼبرهك ة ا ا أ أي  ،ا درة التست ك الأوف ا ملؿ ،دلية اغبقوؽ ك العلوـ
السيلاية ،تلاعة اولود اعمرم  ،هيزم كزك.2013 ،
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 -15لس أبو بلاة  ،التعري علظواىر ا ترااية اؼبستحدثة :جمتل ،أبعلدىل ،ك أ لطتل ك الدكؿ العربية ،الندكة
العلمية للظواىر ا ترااية اؼبستحدثة ك ا اواتتتتل ،هوأاب  ،أايـ  30-29تواف .1999
 -16اضبد ابو القلام اضبد ،الدلي اؼبلدم ك دكره ك اث ل ترا م اغبدكد ك القصلص الرايض ،ادلداية اني العربية
،العلوـ اجانية.1994،
-17ال رل دمحم اجاني ،التحقيت ك ترا م اغبلاب اجرل ك اجأ أ ،اللة العربية للدراال اجانية ك التدريب
الرايض ،ادلداية اني العربية للعلوـ اجانية انة.2000
-18السعع سس لع،بر ية الدلي اؼبستمد اس الوال العلمية ،راللة ددتوراه ،القلىرة.1998،
 -19دمحم يد اعيد اي ا رك ية الدلي ك الللني اعبنل ع ك التلديم درااة اقلرأة ،علتط يت لم ه ريعل دكلة
اجالرا العربية اؼبتحدة،راللة ددتوراه ك لوـ ال رطة،اصر
-20الاوف دمحم اماة ،اجترا ا اعبنل ية ك الت ريا اؼبصرم ،تز ،1دار النتضة العربية ،انة2001
-21لوا ،أ ي د اؼبنعم تلد،اااب التحقيت ك ال حث اعبنل ع العملع ،القلىرة.1998،
-22يوأاب ر  ،جية اجث ل عؼبستمرتل اجلك كأية ك القضلاي اؼبصرفية ،دار النتضة للن ر
 23ؾبيد ،هعزيز كضبلية صبيا قوؽ اجأسلف ،اؼبدأية كالسيلاية كاجاتصلدية كاجتتمل ية ،دبل ك ذلأل اغبت ك التنمية،هقرير اقدـ للجمعية العلاة لهام اؼبتحدة – ؾبلاب قوؽ اجأسلف ،الدكرة .12
-24اوام ،أالليب إترااية علتقنية الرامية )الىيتتل كاكلفحتتل( ،ص. 56صغ  ،اعبريبة اؼبرهك ة ا اجأ أ ،
*-القواأني :
اػ ػ ػػلأ ػ ػػوف رام  02-16ا ػ ػػرر ا ػ ػػررخ ك  14راػ ػ ػضػ ػ ػػلف راػ ػ ػضػ ػ ػػلف ػ ػػلـ  1437ا ػواف ػ ا ػوافػػت  19يػػوأػ ػيػػو يػػوأػ ػيػػو اػ ػن ػ ػ
اػ ػنػ ػػة 2016ػ يػ ػت ػمػػم ا اػػر رام 66-156ا ػ ػػرر ا ػ ػػررخ ك  18صػ ػ ػ،ػ ػ ػػر صػ ػ ػ،ػ ػ ػػر ػ ػػلـ  1386اػ ػ ػوافت اػ ػ ػوافت  8يوأيػو
انػة 1966كاهضمس الأوف العقوع .
-الطراجع باللغة االجظبية:

3-EOGHAN CASEY ;DEGITAL EVIDENCE AND COMPUTER CRIME ;LONDON ;ACA DE MIC
PRESS



8-Carter david datz ;a.j computer crime .AN EMER GING CHALLENGE .FOR LAW
ENFORCEMENT BULLETIN 1996
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أدناط التعلق وعالقته ابالستقرار االسري لدى عينة من االزواج
دة .مرًن بوخطة
ددتوراه لم الن،اب اؼبدراع  /تلاعة الصدم ارعح – كرالة – اعبزا ر
دة .سامرة خنحار

ددتوراه لم الن،اب العيلدم  /تلاعة د اغبميد اترم  -اسنطينة  -2اعبزا ر .
ملخص :ىدؼ ال حث اغبلرل اذل درااة امبلط التعلت ك ماتو عجاتقرار اجارم لدل ينة اس اجزكاج دبدينػة كرالػة ععبزا ػر ،كالتعػرؼ
لػػم اػػل إ ذا دػػلف اف ػراد العينػػة يتمتعػػوف عاػػتقرار ااػػرم اك ػػدـ ااػػتقرار كال حػػث ػػس ادثػػر امبػػلط التعلػػت اأت ػػلرا كد ػ ا ال،ػػركؽ ك اسػػتول
اجاػػتقرار سػػب اتغ ػ اؼبسػػتول اجاتصػػلدم ،كاػػد اػػدر ػػدد أف ػراد العينػػة  40فػػردا اػػنتم  20زكتػػة ك 20زكج دبمتل ػ اؼبسػػتواي
التعليمية ،كؽب ا الغرض مت هط يت اقيلس امبلط التعلػت للرابػديس اػس إ ػداد ال اػوؾ كالػ م طػوره أبػو اػزاؿ كتػرادا  2009كىػو يضػم 20
لرة اوز ة لم ثمث ابعلد ،كاات يلف يقياب واا اجاتقرار اجارم ب عديس كنبػل الن،سػع كاجتتمػل ع مت ااػتقل تمل اػس ااػت يلف أ دهػو
ظب ة بن الدل بس يلد اعبتا  2008ال للغ ددىل إصبلج  47بند انتل ال ىو اوتو للزكج كانتل ال ىو ػلص علزكتػة .،كاػس بػني أىػم
النتل ا الن هوصل اليتل الدرااة أف ىنلؾ دـ ااتقرار اارم لدل افراد ينة الدرااة ،كأف النمئ اجدثر بيو ل ىػو الػنمئ التجنػم كيليػو
القلت كيليو اجاس ،دمل بين النتل ا دـ كتود فركؽ بني أفراد ينة الدرااة كفقل ؼبتغ اؼبستول اجاتصلدم ك اجاتقرار اجارم  ،ككتػود
ماة دالة بني امبلط التعلت كاجاتقرار.

الكلمات ادلحتا ية  :اجارة ،اجاتقرار اجارم ،امبلط التعلت ،اجزكاج .

Abstract :

The current research aims to study attachment patterns and its relation to
family stability in a sample of couples in Ouargla, Algeria ،And whether
the sample members enjoy family stability or family instability and The
search for the most common patterns of attachment spread as well as
differences in the level of stability according to the change in the
economic level The sample was estimated at 40 members, 20 women
and 20 husbands At different levels of education،For this purpose, the
scale of attachment patterns for adults was applied by Yarmouk and
developed by Abu Ghazal Jaradat 2009.
Which includes 20 words spread over three dimensions،A questionnaire
that measures the factors of family stability in two dimensions,
psychological and economic, and then check them from a questionnaire
prepared by Samira Bint Salem bin Ayad Juhani 2008 total of 47 items,
including what is directed to the husband, including what is special for
the wife ،Among the most important findings of the study is that there is
a family instability in the study sample.
The effect pattern is known as the avoidance pattern followed by anxiety
followed by security ,As shown results there is no differences between
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members sample the study according to the variable of economic level
in the family stability and There is a functional relationship between
attachment and stability patterns.

Keywords: Family, Family Stability, Attachment Patterns, Couples.
مقدمة-
-1إشكالية

اف اجنبية ال للغة الن يكتسيتل ؾبلؿ اجارة ك يلة ال،رد كأظلـ التما اا ال يبكس اف يقلؿ نو
اأو العلا القل دم ال م ه ىن ليو اؼبعلدل اجكذل لل مصية كالعلا اجدثر مقل كااتمرارية اس يث
وث ه ك ـبتل اعبواأب الن،سية كاجتتمل ية غبيلة ال،رد دو ل اعبمل ة اجكلية اجطوؿ ديبواة اس يث
هواتد ال،رد كااتمرارية ضويتو ؽبل كه عل لط يعة كبدة كأوع العمال كالركابئ الن ذبما بني ا ضل تل،
ل لأل دلف لزاال ك اىتملانل ب نية بمصية ال،رد كالودو ك ربليلتل كه،س ىل ؽبمل اف أردز لم القل دة
الن هراو اك هقوـ ليتل ى ه ال نية اك ينطلت انتل ال،رد ك هعلم السلوؾ اج كىع تمل اجارة )اسام
يبينة ،2012 ،ص.(5

فلجا ػ ػػتقرار اجا ػ ػػرم

ػ ػػلرة ػ ػػس ما ػ ػػة أاػ ػ ػرية هق ػ ػػوـ ل ػ ػػم الت،ل ػ ػ ػ ال ػ ػػدا م ب ػ ػػني أفػ ػ ػراد ا ا ػ ػػرة

صبيع ػ ػ ػػل كال ػ ػ ػػن ػ ػ ػ ػػع لهبن ػ ػ ػػل اغبيػ ػ ػ ػػلة اجتتمل ي ػ ػ ػػة كالثقلفيػ ػ ػ ػػة كاجاتص ػ ػ ػػلدية كالدينيػ ػ ػ ػػة المزا ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ لع
ا تيلتػ ػػل م ك ارا ػ ػ النمػ ػػو اؼبمتل،ػ ػػة كهتسػ ػػم ى ػ ػ ه العماػ ػػة بسػ ػػيلدة ا﵀ ػ ػػة كالديبقراطيػ ػػة كالتعػ ػػلكف بػ ػػني
أف ػ ػ ػراد ك إدارة بػ ػ ػػرك م ا ا ػ ػ ػرية ،فبػ ػ ػػل يػ ػ ػػد م العماػ ػ ػػل ا أسػ ػ ػػلأية كوبقػ ػ ػػت ادػ ػ ػػا اػ ػ ػػدر اػ ػ ػػس التملاػ ػ ػػأل
كالتقلر دا ا ارة.
فمو وع هكويس اجارة كااتقرارىل اس القضلاي اؽبلاة الن ؽبل دكر ك هكويس ال مصية اؼبتوازأة
لهفراد لم ا تمؼ انتم كتنستم ،كك ه،عي الودتم اجتتمل ع كربم اسركليل م النلذبة س
هكلا أدكارىم التقليدية كاعبديدة الن هسلير ـبتل التغ ا التمعية اا رصتم هقوية الركابئ
اجتتمل ية أك اجاراض اجتتمل ية دللت،كأل

اجارية ،كاغبرص لم دـ الواوع ك اجكبرافل
اجارم ،اػبيلأة الزكتية ،الطمؽ.....اخل.
كلع اؼب لىد لوااا ؾبتمعلهنل العربية يدرؾ جم اؼب لد الن هتم ئ فيتل اجار العربية كاعبزا رية
فقد اجل ا﵀لدم اعبزا رية أدثر اس  68أل للة طمؽ مؿ انة  ،2017اقلرأة بنحو 349

أل زكاج ،لتمث لج الطمؽ أس ة  20ك اؼبل ة اس ؾبموع لج الزكاج اؼبسجلة.
ككص الوزير ى ه ا رالـ ة ل "زلزاؿ يتدد ديلف ا ارة اعبزا رية ،كىبل ب را ال ية ك التما كالعل لة،
ك صوصل لم ا بنل ".اس تتتتل ،ا تا اؼبنظمة اعبزا رية للمرأة ،أف ى ه ا صل ية هث ـبلكؼ
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ا ل اتعددة.
قيقية ب أف ااتقرار العل لة اعبزا رية ،الن ه تد اأتتل دث اس الزهبل عل،
ركرة
كأدد ا دلديبع اعبزا رم دملؿ لدرع ،أف حبث أا ل كدكافا اره،لع أسب الطمؽ ع
للح،لظ

لم

سبلاأل

ا ارة

اعبزا رية.

)-https://www.alaraby.co.uk/society/2018/1/8/68أل  -للة-طمؽ-ك-اعبزا ر -مؿ-
(2017

كج بأل اف ىنلؾ دث اس العواا الن هلعب دكرا ك الت،كأل ك دـ اجاتقرار اجارم كالزكاتع

انتل ال يتعلت بعواا دا لية بني الزكتني كانتل ال يتعلت بعواا لرتية.
كك ايداف لم الن،اب فقد ظع او وع التعلت عىتملـ دمظتر ارثر كفعلؿ اس اظلىر النمو
اجأ،علرل كاجتتمل ع ،يث ربط دد اس الدراال بني التعلت كابكلؿ اجارة كهردي تل كادل
فل ليتتل ك ادا دكرىل  ،كا ر كا طرا ى ا الدكر كال اد هع يو اس ا داث اي ة ك العمال بني
الوالديس اث الطمؽ  ،اك او التوافت ددرااة ، Boyd,1996 ،Schwerin,1995
 ،ص .(16-12
) Freilick,1994 ،Crose,1994اندر فتحع الام،

يث يعد التعلت ا د أبكلؿ العماة اغبميمة الن أكجىل لمل الن،اب اديبل ك ديثل اجىتملـ
س ط يعة ق\ق العماة كأبكلؽبل كادل ااتمراريتتل ك اؼبرا النمل ية
اؼبكث  ،ؿبلكلني الك
الم قة ،كدرااة أثرىل ك دلفة تواأب التطور اجتتمل ع اجأ،علرل كاؼبعرك ،كك مالهو اؼبستق لية
كه،ل مهو اليواية اس مؿ العمال بني ا فراد كأالوبو ك اواتتة ا كمهو اجتتمل ية كهوافقو
اجتتمل ع ب ك لـ.
يعد التعلت اس اجاور اجالاية الن سبكس ال،رد اس النمو اليمل اس صبيا النوا ع ال يولوتية
كالعلط،ية كاج تتمل ية اس مؿ هكويس ماة اره لطية ضبيمة بينو كبني ااو ان ار لة الط،ولة  ،يث
سبي ى ه العماة اذل ال قل كالتعميم كيص ا االوع للمراىت كالرابد ك مالهو اا اج ريس ك هعتا
اجالس اجاس ال م ينطلت انو ك د هعلقلهو اؼبستق لية.
كيعتقػ ػ ػػد ب ػ ػ ػولم اف الط ،ػ ػ ػ ن ػ ػ ػدال يت،ل ػ ػ ػ اػ ػ ػػا ا ػ ػ ػريس ي ػ ػ ػػك مبػ ػ ػػلذج لالػ ػ ػػة اػ ػ ػػا ا ػ ػ ػريس
 ،models working internalهعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه النم ػ ػ ػ ػ ػػلذج ل ػ ػ ػ ػ ػػم اا ػ ػ ػ ػ ػػتمرارية أا ػ ػ ػ ػ ػػلليب التعلػ ػ ػ ػ ػ ػػت،
كيقص ػ ػػد هب ػ ػػل ؾبمو ػ ػػة ا ػ ػػس التواع ػ ػػل اؼب ػ ػػتقة ا ػ ػػس اػب ػ ػ ػاا اؼب ك ػ ػػرة ا ػ ػػا اق ػ ػػدـ الر لي ػ ػػة هعل ػ ػػت دب ػ ػػدل
هواتػ ػػد اقػ ػػدـ الر لي ػ ػػة ،كا تملليػ ػػة هقديبػ ػػو لل ػ ػػد م أثنػ ػػل الض ػ ػيت كالتػ ػػوهر حبي ػ ػػث هص ػ ػ ا ى ػ ػ ه العما ػ ػػل
اوتت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة للعما ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل اغبميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتق م ك ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس الرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ( .)Bowlby,1979كي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل
بػ ػ ػ ػولم) Bowlby (1988أف ؽبػ ػ ػ ػ ه النم ػ ػ ػػلذج ت ػ ػ ػػلأ ني :تلأ ػ ػ ػػب يتعل ػ ػ ػػت عل ػ ػ ػ ػ ا كيتض ػ ػ ػػمس هق ػ ػ ػػديرا
ؼب ػ ػػدل ت ػ ػػدارة الػ ػ ػ ا عغب ػ ػػب كال ػ ػػد م ،كيتعل ػ ػػت اعبلأ ػ ػػب ا ػ ػػر ع ػ ػ ػريس  Othersي ػ ػػث يتض ػ ػػمس
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هقػ ػ ػ ػػديرا ؼبػ ػ ػ ػػدل ااػ ػ ػ ػػتجلبتتم كالثق ػ ػ ػ ػػة هبػ ػ ػ ػػم د ػ ػ ػ ػػردل اتتم ػ ػ ػ ػػل يني ا ػ ػ ػ ػوا ك العماػ ػ ػ ػػل اجتتمل ي ػ ػ ػ ػػة أك
الزكاتية بص،ة لصة.
كلع ار لة الربد اس اؼبرا اؽبلاة ك يلة ا أسلف أيس يي ىك ًٌو يف فيتل ال،رد أارة اس مؿ اراسة

الزكاج ،ك ليو فاأو ييكوف مال ال مة لم ا﵀ ة كالعط كاغبنلف كه،تم ا ر اوا دلف ك إطلر
ماة زكج-زكتة أك كالديس-أبنل  .كهتميز ى ه اؼبر لة علكث اس التغ ا اجتتمل ية كال يولوتية ،كال
يرافقتمل اس هغ ا أ،سية ك ص ية ،كا كم هكي،ية ( Stewart & Vandewater, 1999 :

.)273

كاس مؿ الدراال الن اتري ك ؾبلؿ التعلت لدل الرابديس كتد اف لهمبلط التعلقية الغ اانة
ب ر ال ية ك ؾبلؿ العمال اجتتمل ية ك لصة الزكاتية كالودل ا هكي،ية ك العماة ا فقية )بني
الزكتني( أك العمودية )كالديس -ط / ،ط - ،كالديس( ،لم كاب اجمبلط التعلقية اجانة الن يتميز
أصحلهبل علتوافت الن،سع كاجتتمل ع.
ك ليو انحلكؿ اس مؿ ى ه الوراة ال حثية ابراز العماة بني االليب التعلت لدل الرابد
)الزكتني( كاجاتقرار اجارم ك و بع الدراال السلبقة كالنملذج النظرية اؼب،سرة للتعلت كد ا اس
مؿ الدرااة اؼبيداأية الن أقياب اس مؽبل اؼبتغ ا ال حثية ك ماة فيمل بينتل لم ينة اس اجزكاج.

االشكال الرئيسي التايل:
-

ى هوتد ماة بني امبلط التعلت كاجاتقرار اجارم لد ينة اس اجزكاج ؟

االسئلة اجلزية:
 ال استول اجاتقرار ا ارم لدل ينة الدرااة ؟. ال ىو مبئ التعلت اجدثر اأت لرا لدل افراد ينة الدرااة ؟. ى هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك أمبلط التعلت لدل ينة الدرااة ع تمؼ اعبناب.ى هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك اجاتقرار ا ارم لدل أفراد ينة الدرااة ه عل ؼبتغ
اؼبستوم اجاتصلدم؟

 -1الحرضيات :
 الحرضية العامة: هوتد ماة بني اجاتقرار ا ارم ك أبعلد أمبلط التعلت )التجنم-القلت –ا اس( لدل أفرادالعينة.

 الحرضيات اجلزئية: -أتواا أف يكوف استول اجاتقرار ا ارم لدل ينة الدرااة انم،ضل.
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 ال عد اجدثر اأت لرا لدل افراد ينة الدرااة ىو ال عد القلت. هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك أمبلط التعلت لدل ينة الدرااة ع تمؼ اعبناب. هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك اجاتقرار ا ارم لدل أفراد ينة الدرااة ه عل ؼبتغاؼبستوم اجاتصلدم.
 -2األهداف :هتمث أىداؼ الدرااة ك:
 التعرؼ لم امبلط التعلت السل دة لدل ينة اس ال ل . التعرؼ لم درتة اجاتقرار اجارم فراد ينة الدرااة التعرؼ لم العماة بني د اس أمبلط التعلت النلذبة س العمال اؼب كرة للط ،اااجـ كاجاتقرار اجارم.

-3

األذنية:

هن ا انبية هنلكؿ ى ا اؼبو وع ك دوأو اس اؼبوا يا اؽبلاة ك ايداف لم الن،اب العيلدم كال م يردز
لم ال حث ك امبلط التعلت لدل اجزكاج ك ماتو عجاتقرار اجارم .دمل هكمس انبية اؼبو وع ك اثرا
ال حث العلمع لصة ك ظ الة الدراال
ال ل ثتني( رام ال يبلكو اس انبية.

ا﵀لية كالعربية الن هنلكل

ى ا اؼبو وع )ك دكد لم

 -4ادلصطلحات األساسية للدراسة:
 1-5تعريف الزواج:
لغة :الزكاج ااتمدـ دبعىن اجا اف كاجره لط ،أم ارأ ابدا ل كأظرا تل.

كالزكاج الأوان قد يتم بني رت كاارأة لم الوتو ال ر ع ،اس اىدافو هكويس اارة االاتل اؼبودة

كالرضبة كالتعلكف كا صلف الزكتني كا﵀لفظة لم اجأسل .
ااتمتلع الرت عؼبرأة كالعكاب دل يبنا اس أكل تمل الأا
كالزكاج ك ال ريعة ك ند ال،قتل ىو
بر ع ،طل ل لم تنلس كالنس لم الوتو اؼب ركع )اسام يبينة ،2012 ،ص.(11
الزواج ُب علم النحس :يبث انطرة ور بني ا تيلتل

التما لكع وبلفا لم ديلأو كا تيلتل

اجفراد لتحقيت ذكا م ،كىو ا د ال عل ر اؼبتمة لمأتقلؿ اس ه عية الط،ولة اذل اغبرية كاؼبسركلية اؼبميزة
لل م الرابد )دمحم السيد د الرضبلف ،1986 ،ص.(169
 2-5محجوم االسرة :
لغتا :يقلب دلمة اجارة ك ال،رأسية دلمة  Familleكك اجقبليزية  Familyكىع ىلهني اللغتني
اجتن يتني ا تقة اس دلمة  FAMILIAكىع هعا ؾبموع اػبدـ ،كلقد هطور ا،توـ اجارة اترىبيل
ف،ع التما الركال القد دلف يعا صبل ة الع يد ال يس ىبداوف التما .كك القركف الواطم اص ح
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دلمة اارة هعا ؾبمو ة اس النلس يستغلتم الرت اجاطل ع يعملوف نده ك ار و ب رط اف وبت،ظو لو
علوج كيقلظبتم ؿبصوؿ اجرض ،كا ا ك العصر اغبديث اص ح اجارة هعا اعبمل ة اؼبرل،ة اس
الزكج كالزكتة كاجبنل )ازكز بردو ،2009 ،ص .(44
كاجارة لرة س ؾبمو ة اس اجفراد )اثنني اك ادثر( ،هربئ بينتم ماة بوااطة ملية الأوأية اع ؼ
هبل اك بوااطة الدـ اك دليتمل ،كيعي وف اعل رب اق كا د.
كاد رؼ ا،توـ اجارة ا تمفل بني ال ل ثني سب بنل تل ككظل ،تل كمبئ اعي تتل ا اف اعظمتم
اه،قوا لم اربعة اعلي االاية لهارة كىع:
 اعيلر الرابطة القلأوأية ال ر ية :اجتتمل ية بني الرت كاؼبرأة الل يس نبل الزكتلف. الرابطة الللية :كىو اجب اؾ ك ؾبلؿ اعي ع كا د كىو ال ي . الركابئ ال يولوتية :الن ىع اجع كاجبنل . الرابطة الوظي،ية العضوية :كىع كتود أوع اعني اس التعلكف بينتم كاج سلس كال عور اؼب ؾعؼبسرا كاؽبموـ )اسام يبينة  ،2012 ،ص .(14
 3-5العالقة بُت محجوم الزواج واالسرة :
الزكاج لرة س هزاكج انظم بني الرتلؿ كالنسل  ،بينمل هبما اعىن اجارة بني الزكاج كاجقبل .
ه اجارة د لأل اذل ؾبمو ة اس اؼبكلان كاجدكار اؼبكتس ة س طريت ال بية كالتن ة اجتتمل ية،
كىك ا قبد اس اؼبألوؼ ا ت لر الزكاج برطل اكليل لقيلـ اجارة كا ت لرىل أتلتل للت،ل الزكاتع )انل
ورل ،1984 ،ص.(43
 4-5اإلستقرار األسري:

اجا ػ ػ ػ ػػتقرار ك اللغ ػ ػ ػ ػػة :اعن ػ ػ ػ ػػله الث ػ ػ ػ ػػو  ،اجالا ػ ػ ػ ػػة  ،اؽب ػ ػ ػ ػػدك  ،كالس ػ ػ ػ ػػكوف .اا ػ ػ ػ ػػتقر عؼبك ػ ػ ػ ػػلف أم اا ػ ػ ػ ػػلـ
بو).اا  ،د العزيز ؿبمود ،1997 ،ص.(38
ى ػ ػػو العما ػ ػػة الزكتي ػ ػػة السػ ػ ػػليمة ال ػ ػػن ربظ ػ ػػم بقػ ػ ػػدر ػ ػػلؿ ا ػ ػػس التمط ػ ػػيئ ال ػ ػ ػوا ع ال ػ ػ ػ م يرا ػ ػػم فيػ ػ ػػو
ال،رديػ ػ ػ ػػة كالتكلا ػ ػ ػ ػ ك ادا ا دكار لتحديػ ػ ػ ػػد دي،يػ ػ ػ ػػة ربم ػ ػ ػ ػ اؼبس ػ ػ ػ ػ وليل كالوات ػ ػ ػ ػػل كاػ ػ ػ ػػدل القػ ػ ػ ػػدرة
لػ ػ ػػم اواتتتتػ ػ ػػل ،اػ ػ ػػا ا ت ػ ػ ػػلر ديبقراطيػ ػ ػػة التعلا ػ ػ ػ ك ا اػ ػ ػػرة دػ ػ ػػع يسػ ػ ػػتطيا الصػ ػ ػػمود ااػ ػ ػػلـ ا زاػ ػ ػػل
كربقيت اؼبركأة ك التكي اا ا زال )اندية أبو اكينة.(40 :1992 ،
كى ػ ػػو أيض ػ ػػل ػ ػػلرة ػ ػػس ما ػ ػػة أاػ ػ ػرية هق ػ ػػوـ ل ػ ػػم الت،ل ػ ػ ػ ال ػ ػػدا م ب ػ ػػني أفػ ػ ػراد ا ا ػ ػػرة صبيع ػ ػػل كال ػ ػػن
ػ ػ ػػع لهبن ػ ػ ػػل اغبي ػ ػ ػػلة اجتتمل ي ػ ػ ػػة كالثقلفي ػ ػ ػػة كاجاتص ػ ػ ػػلدية كالديني ػ ػ ػػة المزا ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ لع ا تيلت ػ ػ ػػل م ك
ارا ػ ػ النم ػ ػػو اؼبمتل ،ػ ػػة كهتس ػ ػػم ى ػ ػ ه العما ػ ػػة بس ػ ػػيلدة ا﵀ ػ ػػة كالديبقراطي ػ ػػة كالتع ػ ػػلكف ب ػ ػػني أف ػ ػراد ك إدارة
بػ ػػرك م ا ا ػ ػرية ،فبػ ػػل ي ػ ػػد م العما ػ ػػل ا أسػ ػػلأية كوبق ػ ػػت ادػ ػػا ا ػ ػػدر ا ػ ػػس التملا ػ ػػأل كالتق ػ ػػلر دا ػ ػ
ا ارة )جنالك مسعد.(55 :2000 ،
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 5-5اال سجام الزواجي :

يرل ال ل ث فرانأد ايزاأ اأو ج يتم اجأسجلـ بني الزكتني اج اذا قدا العزـ اعل ك اجاور اجهية:
 اف يس ا عغبيلة الزكتية ك طريت النجلح ،كلكع يتم ؽبمل ذلأل يتعني لم د انتمل اف يصمداالـ ال ،ال م اد يمايو فيتل ،كاف ج هث ئ نبتو اك يدع اليلس يتسر اذل أ،سو كلو اصيب
خبي ة اا اك ار بلحظل ال مة.
 اف يت،تم د انتمل قلية اج ر كيستعرض ارا ه اػبلصة فلذا لكؿ د انتمل اف هتمم اج ر،فلأو اوؼ يعثر فيو لم ال ينقصو كلكس ب رط اف ج زبتلئ برالنبل كا لد تمل ككتتل أظرنبل
ا تمطل يطغم لم رصيد د انتمل اس را كا لدا ككتتل أظر استقلة كاث ليل لصة.
 اف يسل د ا دنبل اج ر ك اتمتو ك اغبيلة ،كذلأل عف هبعلو اعيدا كيعلكأو لم اف يتمتابقسئ اس اغبرية كاف ي،تم ادر أ،سو.
 ى ا كيعتا الزكتلف اسركلني أالـ اكجدنبل ،س اجاتيثلؽ اس اوة صحتتمل كاماتتل االزكاج ،جف اس العس اف هبد الزكتلف بعد الزكاج اتسعل اس الوا للعنلية بصحتتمل ،كاذا
كتداه فقد يكوف ذلأل بعد فوا اجكاف)اسام يبينة ،2012 ،ص.(15

 6-5التوافق النحسي:

التوافػت الن،سػع ىػو " مليػة اسػتمرة هظتػر اػس ػمؿ اػدرة ال،ػرد لػم التم،ػي اػس ػدة
التػػوهر الػ م يعػػل انػػو أتيجػػة كتػػود اوااػ ا،لت ػػة دمػػل ىػػو اغبػػلؿ اػػا اؼبوااػ الصػػداية

)مصطحى فجمي ،بدون سنة.(09 :

كالتوافػػت دبظتريػػو ال مصػػع كاجتتمػػل ع ىػػو التوا ػػا اؼبػػدرؾ كىػػو أ ػػد العمليػػل الن،سػية
ال نل يػػة لصػػحة ا أسػػلف الن،سػػية ،بػ أأػػو يعػػا ػػس درتػػة اأسػػجلـ ال نػػل الػػدينلاع اؼبسػػتمر

لل مصػػية السػػوية .كىنػػلؾ التوافػػت ال مصػػع كىػػو ػػلرة ػػس للػػة اأػػدالج ال،ػػرد اػػا اغبيػػز
الن،سػع الػدا لع يقػلس دبػدل اػل وبققػو ال،ػػرد اػس آتلػ كآتزر بػني طلالهػو ػداث التغػ
اجهبػػل ي كبػػو كصػولو ىدافػػو .أاػػل التوافػػت اجتتمػػل ع فتػػو ػػلرة ػػس للػػة اأػػدالج ال،ػػرد اػػا
ؿبيطػػو اػبػػلرتع كيتضػػا اػػس ػػمؿ إدرادػػو ؼبسػػتواي اؼبتػػلرة اجتتمل يػػة كدرتػػة الك،ػػل ة
اجتتمل يػػة ،إاكلأيػػة إالاػػة

ماػػل

اتتمل يػػة فعللػػة ،إدراؾ د،ػػل ة اؼبسػػلأدة اجتتمل يػػة.

)اخلالدي(2009 ،
 7-5محجوم التعلق:
ك اللغ ػػة  :يقػ ػػلؿ لػ ػػت ب ػػو  :أ ػ ػػب اغبػ ػػب كدلمبػ ػػل اص ػػدك بقػ ػػوؽبم أ ػ ػػو اغب ػػب بقلػ ػػب ا﵀ػ ػػب ػ ػ ج
يكػ ػػلد ي،لراػ ػػو كك ـبت ػ ػػلر الصػ ػػحلح يعػ ػػا التمس ػ ػػئ كالت ػ ػ ث كاجره ػ ػػلط كاؼب ػ ػراة العلػ ػػوؽ ى ػ ػػع الػ ػػن يعل ػ ػػت
ليتل كلد ا ىل )الرازم ،1986 ،ص .(436
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كيق ػ ػػلؿ ايض ػ ػػل هعل ػ ػػت ف ػ ػػمف ب ،ػ ػػمف يع ػ ػػا سبك ػ ػػس ػ ػػو ك ال ػ ػػو  ،كالتعل ػ ػػت يع ػ ػػا أ ػ ػػب في ػ ػػو كااتمس ػ ػػأل
)ؾبما اللغة العربية  ،اؼبعجم الوتيز ،2003 ،ص .(431
يع ػػرؼ د ػ ػ ا ػػس بين ػػزككرث ك ب ػ ػولم التعل ػػت ةأ ػػو* :رابط ػػة اأ،عللي ػػة ي ػػكلتل الط ،ػ ػ ا ػػا اق ػػدـ الر ليػ ػػة
ا الاػػع ،كهص ػ ا فيمػػل بعػػد أالاػػل لعماػػل اغبػػب اؼبسػػتق لية* ( Aisworth & Bowlby,
.)1991: 333-341

 8-5ظرية التعلق:
هعػ ػ ػ ػػد أظريػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػولم ) Bowlby )0877اػ ػ ػ ػػس أىػ ػ ػ ػػم النظ ػ ػ ػ ػراي كا دثػ ػ ػ ػػر ا ػ ػ ػ ػػوج ك اغبل ػ ػ ػ ػػر الػ ػ ػ ػػن
لكلػ ػ ػ ه،سػ ػ ػ ا،ت ػ ػػوـ التعل ػ ػػت ،كي ػ ػػرل بػ ػ ػولم ) )Bowlbyاف الط،ػ ػ ػ ال ػ ػػرم يول ػ ػػد ا ػ ػػزكدا ،اثل ػ ػػو
اثػ ػ ػ ص ػ ػػغلر اأػ ػ ػواع اج ػ ػػرل ا ػ ػػس اغبيػ ػ ػواان  ،دبجمو ػ ػػة ا ػ ػػس الس ػ ػػلوديل ال،طري ػ ػػة ال ػ ػػن ذبعػ ػ ػ اق ػ ػػداع
الر لي ػ ػ ػ ػػة علق ػ ػ ػ ػػر ان ػ ػ ػ ػػو  ،كعلت ػ ػ ػ ػػلرل هزي ػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػػرص بقل ػ ػ ػ ػػو اث ػ ػ ػ ػ الر ػ ػ ػ ػػل ة كاجبتس ػ ػ ػ ػػلـ كاجاس ػ ػ ػ ػػلؾ ع ـ
كالتح ػ ػ ػػديت ك كتتت ػ ػ ػػل ك يو ػ ػ ػػل ،كيعتق ػ ػ ػػد اف ىن ػ ػ ػػلؾ أظم ػ ػ ػػل ا ػ ػ ػػلوديل هعلقي ػ ػ ػػل يتض ػ ػ ػػمس ؾبمو ػ ػ ػػة امب ػ ػ ػػلط
الس ػ ػػلوؾ ردكد فعػ ػ ػ اجأ،عللي ػ ػػة ،ػ ػػدؼ اذل ا﵀لفظ ػ ػػة ل ػ ػػم الق ػ ػػر ا ػ ػػس اق ػ ػػدـ الر لي ػ ػػة اجكذل كي ػ ػػرل اف
ؽبػ ػ ا النظ ػػلـ ث ػػمث كظ ػػل االا ػػية ى ػػع ربقي ػػت الق ػػر ا ػػس اق ػػدـ الر لي ػػة كه ػػوف ا ػػمذ اا ػػس للط،ػ ػ ،
اذ يت ػ ػػرع الط ،ػ ػ اذل اجـ كك اواا ػ ػ اػبط ػ ػػر كالتتدي ػ ػػد حبث ػ ػػل ػ ػػس ال ػ ػػد م كال ػ ػػعور علرا ػ ػػة كازب ػ ػػلذ اجـ
ال دة اانة ينطلت انتل الط ،للقيلـ بن لطل ااتك لفية ك بي تو ا﵀يطة.
كيردد بولم ( )Bowlby, 1988اف الط ،ندال يت،ل اا اج ريس ي ك ال يسمم علنملذج
العلالة الدا لية ( ، (Intrnal working Modelsكاف ى ه النملذج هعم لم ااتمرارية امبلط
التعلت كربويلتل اذل فركؽ فردية بتة  ،كهعد ى ه النملذج ابرز ا،لىيم ك أظرية بولم اس يث ا ل
اغب لقة النمل ية التلرىبية الن ه،سر دي،ية اتث ظركؼ اؼبل ع بظركؼ اغبل ر كاؼبستق  ،كؽب ا الس ب
ظتر دلطلر أظرم لدرااة العمال اجأسلأية ك ار لة الربد ) Hassan and
.(shavar,1987, Collins and Read,1990
كاد رؼ ب ؾ ) ،(Berk, 1999النملذج العلالة الدا لية ع ل ؾبمو ة اس التواعل اؼب تقة اس
اا اؼب كرة اا اقدـ الر لية ،هتضمس ادل كتود اقدـ الر لية ،كا تمللية هقديبو للد م اكال
الضيت كالتوهر حبيث هص ا ى ه التواعل اوتتل للعمال اغبميمة استق م اك ىع سبثي قلع
االال للتواعل

ك العمال

اغبميمة ) Bowlby,

لعماة التعلت ،الن ه ك
(1969,Bretherto,1990
دمل هعرؼ النملذج العلالة ع ل را ئ اعرفية ) ( Cognitive Mapsاكسبثيم

اك ـبططل

) (schemesاك طئ )و (scriptsيبتلكتل ال،رد س أ،سو دكينوأة الدية كأ،سية ،ك س بي تو
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ا﵀يطة كا ل اد هكوف استواي اس التعقيد ه اكح بني ال اديب اجكلية اذل ال اديب اؼبعقدة
)) (Mrrone, 1996اعلكية اك ازاؿ ،ك د الكر ترادا .(2009 ،
 9-5أدناط التعلق لدى الراشدين:

كذب ػ ػ ػػدر ا ب ػ ػ ػػلرة إذل أف ىن ػ ػ ػػلؾ ػ ػ ػػدة مب ػ ػ ػػلذج لتص ػ ػ ػػني أا ػ ػ ػػلليب التعل ػ ػ ػػت دللتص ػ ػ ػػني الثمث ػ ػ ػػع ؽبػ ػ ػ ػزاف
كب ػػي،ر  ،(Fenney et al., 2001) Hazan and shaverكىن ػػلؾ التص ػػني
الرع ػ ػ ػ ػػع عرثولواػ ػ ػ ػػو ىػ ػ ػ ػػوركيتز ) (1191اػ ػ ػ ػػلليب التعلػ ػ ػ ػػت ،كانو ػ ػ ػ ػػا التصػ ػ ػ ػػني الثمثػ ػ ػ ػػع للتعلػ ػ ػ ػػت
ؽبزاف كبي،ر اس مؿ اعبدكؿ رام ):(01
جدول رقم ( :)01ملخص أعمال Shaver et Hazan :ول أساليب التعلق (Feeney
)et al, 2001
ا اس )(%55
Secure

ا تتنل ي )(%25
Evitant

القلت/اؼبن غ )(%20
Anxieux/Ambivalent

اسل ر يسية
هتعلت عل ا

ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعور علرا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراتح ك يطل ػػب اؼبزي ػػد ا ػػس اغبميمي ػػة لك ػػس
اغبميميػ ػ ػ ػػة ،ج يوتػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػػت اغبميمي ػ ػ ػ ػ ػػة ،ان،ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ اتمػ ػػوؼ اػ ػػس الن ػ ػ كالػ ػػرف اػ ػػس
الطرؼ ا ر
لط،يل س القريس
اذبله العمال ال مصية

اتريو التعلت

ما ػ ػػة داف ػ ػػة ا ػ ػػا الوال ػ ػػديس أا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ذا ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ر أـ سلاػ ػ ػػة تػ ػ ػػدا ،كدكدة؛ لكػ ػ ػػس
كالده ال ب كاتسلئ أك ظلدل
عردة كهرفضو
اك اقداع الر لية

العمال اغبميمية

ػ ػ ػاا ك إط ػ ػػلر ما ػ ػػل

اتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؼ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس

ماػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ضبيميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اواػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػواة

ضبيميػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػػعيدة ،اجلت ػ ػ ػ ػزاـ اغبميميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ال ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دبحلكلػ ػ ػ ػػة سبلػ ػ ػ ػػأل الطػ ػ ػ ػػرؼ ا ػ ػ ػ ػػر
ك العما ػ ػ ػ ػ ػػة اػ ػ ػ ػ ػ ػػا راػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك ك ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ ا ػ ػ ػ ػػا اجأ ػ ػ ػ ػػغلؿ ال ػ ػ ػ ػػدا م لل ػ ػ ػ ػػلؿ،
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ اجا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتقرار الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلط،ع
ا ر.
اؼب ل ر ) سلس(.
كاجأ،علرل اذبله ا ر
كأظ ػ ػ ػرا نبي ػ ػ ػػة التعل ػ ػ ػػت كاا ػ ػ ػػتمراريتو ل ػ ػ ػػم ا ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػزاس كب ره اؼبس ػ ػ ػػتق لية ك بمص ػ ػ ػػية ال ،ػ ػ ػػرد كهوافق ػ ػ ػػو
الن،سػ ػػع كاجتتمػ ػػل ع ،فقػ ػػد طػ ػػور فقػ ػػد طػ ػػور عرثولواػ ػػو ىػ ػػوركيتز )Bartholomew (1991
 and Horowitzأربعػ ػػة أأظمػ ػػة لتعلػ ػػت الرابػ ػػديس الػ ػػن ه ػ ػػنظم النم ػ ػػلذج ال ىنيػ ػػة العلالػ ػػة ػ ػػمس
بعػ ػػديس صػ ػػورة ال ػ ػ ا )اػ ػػلم-إهبػ ػػل ي( كصػ ػػرة ا ػ ػريس )اػ ػػلم-إهبػ ػػل ي(؛ كأربعػ ػػة أمبػ ػػلط هعلػ ػػت )ا اػ ػػس؛
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التنب/اؼبن،ص ػ ػ ػ ػ ؛ القلت/اؼبن ػ ػ ػ ػػغ ؛ كاؼبتموؼ/اؼب ػ ػ ػ ػػوش( ،لمػ ػ ػ ػػل أف ا مبػ ػ ػ ػػلط الثمثػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػ ة دلتػ ػ ػ ػػل
هندرج مس أالو التعلت ا ا اس
 -التعل ا ااق اَلم ا اان Attahment

 9Secureكيتمي ػ ػػز أفػ ػ ػراد ىػ ػ ػ ا ال ػ ػػنمئ بنظ ػ ػػرة إهبلبي ػ ػػة للػ ػ ػ ا

كل ،ػ ػ ػريس .دمػ ػ ػػل اف لػ ػ ػػديتم اػ ػ ػػتولة ك الولػ ػ ػػوج إذل ذد ػ ػ ػراي ك واط ػ ػ ػ الط،ولػ ػ ػػة ،اػ ػ ػػتولة ك القػ ػ ػػدرة
ل ػ ػ ػػم ااتحض ػ ػ ػػلر العما ػ ػ ػػل ا كذل )ا ػ ػ ػػل ية اك إهبلبي ػ ػ ػػة(؛ يول ػ ػ ػػوف أنبي ػ ػ ػػة د ػ ػ ػ ػ ة للم ػ ػ ػػل ر كالعواطػ ػ ػ ػ
كالقػ ػ ػ ػػر اػ ػ ػ ػػس ا ػ ػ ػ ػريس؛ اتنلاػ ػ ػ ػػقني ككا ػ ػ ػ ػػحني ك اقلصػ ػ ػ ػػدىم كدماتػ ػ ػ ػػم كا ػ ػ ػ ػػا؛ اػ ػ ػ ػػتولة إداػ ػ ػ ػػلج
اؼبل ػ ػػع اػ ػػا اغبل ػ ػػر؛ التع ػ ػ ػ ػػس الثقػ ػػة علػ ػػن،اب كع ػ ػريس .اثػ ػػلؿ...* :أتػ ػػد اأػ ػػو اػ ػػس السػ ػػت لػ ػػع
التقػ ػػر اػ ػػس ا ػ ػريس كأان ا ػ ػراتح ك ا ػ ػرهبم ك ػ ػػدكد هصػ ػػرفتم لػ ػػم كبػ ػػو ام ػ ػػم ،أ يػ ػػلان أ ػ ػػلؼ اػ ػػس
أف أهواتد ك يدا ،لكا لس القل اس ؿبلكلة ا ر التقر اا*...
 التعل ا ا ااق ال ا ا ا ارافض أو ادلنحص ا ا اال  :Attachment Dismissingكيتمي ػ ػ ػػز أفػ ػ ػ ػراد ى ػ ػ ػ ػ ا ال ػ ػ ػػنمئبنظػ ػ ػػر إهبلبيػ ػ ػػة لل ػ ػ ػ ا كاػ ػ ػػل ية ل ،ػ ػ ػريس .ان،صػ ػ ػػلوف لط،يػ ػ ػػل )اس ػ ػ ػػتقلوف( كا ػ ػ ػ التزاػ ػ ػػوف لط،يػ ػ ػػل؛
لػ ػ ػػديتم بػ ػ ػػركدة كج ا ػ ػ ػػلجة اذبػ ػ ػػله اػب ػ ػ ػاا العم قيػ ػ ػػة اؼبل ػ ػ ػػية كاغبل ػ ػ ػػرة؛ ينكػ ػ ػػركف غبلتػ ػ ػػل م العلط،يػ ػ ػػة

اؼبل ػ ػ ػ ػػية كاغبللي ػ ػ ػ ػػة )اػ ػ ػ ػػثم :أان لس ػ ػ ػ ػ ك لتػ ػ ػ ػػة لص ػ ػ ػ ػػداال أك ما ػ ػ ػ ػػل كدي ػ ػ ػ ػػة ،راك ػ ػ ػ ػػل الع ػ ػ ػ ػػي
ان ،ػػردا(؛ التقلي ػ ػ ا ػػس أنبي ػػة العما ػػل ا ػػا الوال ػػديس؛ كاث ػػت ا ػػس أ،س ػػو لكن ػػو ػ ػ ر كب ػػكلؾ ج يث ػػت ك
ا ػ ػريس .اثػ ػػلؿ...* :أبػ ػػعر بضػ ػػيت كالػ ػػت د ػ ػ يس إذا اػ ػػل ػ ػػلكؿ أف يق ػ ػ اػ ػػا بػ ػػم اػ ػػل ،أتػ ػػدؾ
ص ػ ػ ػػعوبة د ػ ػ ػ ػ ة ك الوث ػ ػ ػػوؽ ع ػ ػ ػ ػريس كاج تم ػ ػ ػػلد ل ػ ػ ػػيتم ،أ ي ػ ػ ػػلان وب ػ ػ ػػلكؿ ا ػ ػ ػ ػريس أف ي نػ ػ ػ ػوا ما ػ ػ ػػة
ضبيمية اعع لكس ى ا يز جا كي عر علضيت ،انو فعم ؼبوا ؿبرج كاز ا*...
 -التعلا ا ااق ادلنشا ا ااغل أو مشا ا ااغول البا ا ااال  :Attachment Preoccupiedكيتميػ ػ ػػز أف ػ ػ ػراد ى ػ ػ ػ ا

ال ػ ػػنمئ بنظػ ػ ػػرة اػ ػ ػػل ية لل ػ ػ ػ ا كإهبلبيػ ػ ػػة ل ،ػ ػ ػريس .ذبػ ػ ػػدىم القػ ػ ػػوف كاتمواػ ػ ػػوف إزا اػب ػ ػ ػاا اؼبل ػ ػ ػػية؛
اتػ ػ ػ ػػزكزيس لط،يػ ػ ػ ػػل)التم م ع ػ ػ ػ ػػر لط،يػ ػ ػ ػػل( ،كيعػ ػ ػ ػػاكف ػ ػ ػ ػػس ذلػ ػ ػ ػػأل اػ ػ ػ ػػس ػ ػ ػ ػػمؿ اطلل ػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػػر
)ص ػ ػػديت ،زكج أك زكت ػ ػػة( عؼبزي ػ ػػد اػ ػ ػػس الق ػ ػػر ك التع ػ ػ ػ أدث ػ ػػر ػ ػ ػػس اغبميمي ػ ػػة؛ التع ػ ػ ػ الل ػ ػػوـ كهغػ ػ ػػيا
اسػ ػ ػػتمر؛ امػ ػ ػػوض ك الػ ػ ػػرلاي لػ ػ ػػديتم؛ ا ػ ػ ػػطرا اعػ ػ ػػرك كاأ،عػ ػ ػػلرل؛ ج يصػ ػ ػػغوف ل ،ػ ػ ػػر كيكثػ ػ ػػركف اػ ػ ػػس
ط ػ ػػرح ا ا ػ ػ ػ لة )التمرد ػ ػػز ػ ػػوؿ ال ػ ػ ػ ا (؛ ل ػ ػػديتم اره ػ ػػلط ػ ػػلط،ع ب ػ ػػديد عؼبل ػ ػػع؛ ل ػ ػػياب لدي ػ ػػو ثق ػ ػػة
عل ػ ػػن،اب .ا ػ ػػثم... * :أب ػ ػػعر أف ا ػ ػريس ج يري ػ ػػدكف التق ػ ػػر ا ػ ػا عغب ػ ػػد ال ػ ػ م أسبن ػ ػػله .أأ ػ ػػغ دا م ػ ػػل
دبحلكلػ ػػة اعرفػ ػػة ى ػ ػ فعػ ػػم وب ػ ػػا ا ػ ػػر كى ػ ػ يراػ ػػب ك ال قػ ػػل اعػ ػػع أك ىجػ ػػرم .أراػ ػػب ك أف أدػ ػػوف
أدثر ارع اس بم ال،لكس الل ل ال ىبي ى ا ا ريس كهبعلتم ير وف اا“...
 -التعلا ا ا ا ااق ادلتخ ا ا ا ا ااوف أو ادلش ا ا ا ا ااوش  Attachment Fearful/desorienationكيتميػ ػ ػ ػ ػػز

أفػ ػ ػراد ىػ ػ ػ ا ال ػ ػػنمئ بنظ ػ ػػرة ا ػ ػػل ية للػ ػ ػ ا كل ،ػ ػ ػريس .كا ػ ػػد ج ػ ػػا العلم ػ ػػل أف ىػ ػ ػ ا ال ػ ػػنمئ ا ػ ػػد ث ػ ػ ػ
هوات ػ ػ ػػده ل ػ ػ ػػدل ا ب ػ ػ ػػملص الػ ػ ػ ػ يس د ػ ػ ػػلأوا ػ ػ ػػحلاي إا ػ ػ ػػل ة اعلال ػ ػ ػػة ك ا ا ػ ػ ػػرة ،أك هعر ػ ػ ػ ػوا لإلنب ػ ػ ػػلؿ
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الوالػ ػ ػػدم ػ ػ ػػمؿ ار لػ ػ ػػة الط،ولػ ػ ػػة؛ يعػ ػ ػػلأوف اػ ػ ػػس صػ ػ ػػدال أ،سػ ػ ػػية دل هعػ ػ ػػلري بعػ ػ ػػد؛ للػ ػ ػػة اػ ػ ػػس العجػ ػ ػػز
أتيج ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػيتم الط ،ػ ػ ػػورل الس ػ ػ ػػي ؛ ب ػ ػ ػػديدك الت ػ ػ ػػأثر -اأ،عللي ػ ػ ػػل -ع ػ ػ ػػداث الص ػ ػ ػػلداة؛ يع ػ ػ ػػلأوف ا ػ ػ ػػس
ا ػ ػػتمؿ كا ػ ػػطرا ل ػ ػػم اس ػ ػػتول الت،كػ ػ ػ كاؼبنط ػ ػػت ،فتج ػ ػػدىم اره ك ػ ػػوف ،اتنلاض ػ ػػوف ،دم ػ ػػل أف ا ػ ػػس
ظبػ ػ ػ ػػل م الكلرثيػ ػ ػ ػػة كالتتوي ػ ػ ػ ػ كهظتػ ػ ػ ػػر اػ ػ ػ ػػس ػ ػ ػ ػػمؿ أاػ ػ ػ ػػلو ػ ػ ػ ػػديثتم ) وي ػ ػ ػ ػ اؼبواا ػ ػ ػ ػ أدثػ ػ ػ ػػر فب ػ ػ ػ ػػل
هس ػػتحقو(Mitchell & Doumas, 2004: Poster Presented at the ) .
Annual

Meeting
of
the
Rocky Mountain
Psychological
; Association, Reno. N V; Simpson, 1990: 971-980ػػداد:2001 ،

479-456؛ أبو ازاؿ كترادا (57-45 :2009 ،
كا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػني سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الدرااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل أف مبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئ التعلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت :اؼبتموؼ/اؼب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوش
 fearful/disorientationى ػ ػ ػػو أدثػ ػ ػ ػر أمب ػ ػ ػػلط التعل ػ ػ ػػت هعقي ػ ػ ػػدا كب ر ا ػ ػ ػػل ية ك ؾب ػ ػ ػػلؿ العما ػ ػ ػػل
اجتتمل ية ك صلصة الزكاتية انتل.
 دن ا ا ا ااط التعل ا ا ا ااق :اجملتنب/ادلنحص ا ا ا اال  :Evitant/Dismissifي ػ ػ ػ ػػث اأ ػ ػ ػ ػػو يتمي ػ ػ ػ ػػز ذكم التعل ػ ػ ػ ػػتاؼبتم ػ ػ ػػوؼ بتق ػ ػ ػػدير ذا ات ػ ػ ػػد كه،ل ػ ػ ػ ػ اتتم ػ ػ ػػل ع ػ ػ ػػعي  ،كل ػ ػ ػػديتم القلبلي ػ ػ ػػة للتص ػ ػ ػػرؼ بعدكاأي ػ ػ ػػة

كإي ػ ػ ػ ا ال ػ ػ ػ ا كضب ػ ػ ػ أ ػ ػ ػوااي دا ي ػ ػ ػػة اوتت ػ ػ ػػة ل ،ػ ػ ػريس كلل ػ ػ ػػزكج بك الزكت ػ ػ ػػة بص ػ ػ ػػ،ة لص ػ ػ ػػة ،ا ػ ػ ػػر ة
الغض ػ ػ ػ ػػب ك ػ ػ ػ ػػيا كاػ ػ ػ ػ ػزاج ص ػ ػ ػ ػػم. ،كيتمي ػ ػ ػ ػػز ذكم التعل ػ ػ ػ ػػت اؼبن،صػ ػ ػ ػ ػ بتق ػ ػ ػ ػػدير ذا ػ ػ ػ ػػلؿ كه،ل ػ ػ ػ ػ ػ
اتتم ػ ػػل ع ػ ػػعي  ،فب ػ ػػل هبعلت ػ ػػم ارب ػ ػػحني أدث ػ ػػر لإلا ػ ػػداـ ل ػ ػػم اجأتح ػ ػػلر .كاؼبمط ػ ػػئ اؼبػ ػ ػوارل يو ػ ػػا
اجبع ػػلد كامب ػػلط التعل ػػت ) Crichfield, et al., 2008, in Sébastien, 2012 :
.24
.)janvier 2012
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و الشكل رقم ( :)01يوضح بُعدين ،و  4أساليب للتعلق ( Bartholomew et
)Horowitz, 1991

 10-5التعريف اإلجرائي ألدناط التعلق  :يعرؼ عأو رابطة اأ،عللية اوية هن ل اا بم

حبيث ي عر ال ل ث س العماة علسعلدة ك كتود ى ا ال م
اجزكاج )زكج  /زكتة( لم اؼبقيلس اؼبستمدـ ك ى ه الدرااة.

اعني

كيقلس علدرتة الن هتحص

ليتل

 11-5التعريف االجرائي لالستقرار االسري :كيعرؼ عأو ث ل العماة الزكتية كىدكلىل كاأسلاتل

كالن هظتر اس مؿ ؾبمو ة اس العواا انتل االال واا أ،سية :دلج اـ ،دـ اجانأية ،اجانلع،
ازبلذ القرار ،العن  ،كانتل واا اتتمل ية كىع ا لردة كا اـ اى الزكج اك الزكتة كيقلس علدرتة
الن هتحص ليتل اجزكاج )زكج/زكتة( لم اؼبقيلس اؼبستمدـ ك ى ه الدرااة.
اجراكات الدراسة ادليدا ية :
-1ادلنج  :مت اج تملد ك ى ا ال حث لم اؼبنتا الوص،ع ع ت لره اؼبنتا ا أسب لدرااة ى ا
اؼبو وع.

 -2االطار الزماين وادلكاين :مت إترا ى ا ال حث مؿ بتر الم دبدينة كرالة لدل ينة اس
اجزكاج.
 -3أداة هع البياانت:
 1-3مقياس ادناط التعلق :كمت ااتمداـ اقيلس ال اوؾ جمبلط هعلت الرابديس كال م طوره ابو ازاؿ
ترادا ) 2009أضبد لواف ،2011 ،ص .(134كذلأل أو ىو اجأسب ك ى ه الدرااة كىو
يتكوف اس  20فقرة اوز ة لم ثم ابعلد االاية او حة ك اعبدكؿ اؼبوارل:
جدول رقم ( :)2يوضح ابعاد مقياس ادناط التعلق
ابعاد مقياس ادناط التعلق
النمط االمن

Secure Attachment

التعريف ابلنمط

عدد

الحقرات

يظتر ى ا النمئ اذل ام درتة ينظر ال،رد  6فقرا
ب ك اهبل ي اذل أ،سو كاذل اج ريس.

الدرجة ُب البعد
اس  0اذل 30

Style

النمط القلق

Anxious-Ambivalent

كيظتر ى ا النمئ اذل ام درتة ينظر ال،رد  7فقرا
ب ك الم اذل أ،سو كب ك اهبل ي اذل
اج ريس

النمط التجنيب

كيظتر ى ا النمئ اذل ام درتة ينظر ال،رد  7فقرا

Attachment Sty
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Avoidant Attachment

 35درتة

ب ك اهبل ي اذل أ،سو كاذل اج ريس

Style

 2-3استبيان االستقرار االسري :كاد مت هط يت اات يلف يقياب واا

دـ اجاتقرار اجارم اس

ا داد ظب ة بن الدل بس يلد اعبتا ك اطلر ا داد راللة التست  ، 2008كىو يتضمس  5ؾبلج
كىع العواا اجاتصلدية ،ال مصية ،اجتتمل ية ،الن،سية ،الصحية اكوف اس  113بند بعضتل اوتو
للزكج كال ع للزكج كلتحقيت اىداؼ الدرااة فقد امنل ة بعديس كهط يقتمل لم ينة اس اجزكاج
كنبل بعد العواا اجتتمل ية كالعواا الن،سة كاعبدكؿ اؼبوارل يو ا كص اجات يلف اؼبط ت:
جدول رقم ( :)3شنثل وصف ألبعاد االستبيان ادلطبق
البعد

عدد البنود ادلوججة للزوج

عدد البنود ادلوججة للزوجة اجملموع

العوامل النحسية

 15عبارة

 9عبارات

24

العوامل االجتماعية

11عبارة

 12عبارة

23

26

21

47

اجملموع
 -4وصف العينة :ابتمل
وا ية ،يث هكوأ

ينة ال حث لم ينة اس اجزكاج كالزكتل

مت ا تيلرىم بطريقة

ينة الدرااة اس  40دبعدؿ  20ذدور ك 20اانث كمت هط يت أداة ال حث.

-5عرض النتائ :
 1-5عرض تائ الحرضية العامة:
ص الحرضية :هن

ال،ر ية العلاة لم أأو" هوتد ماة بني اجاتقرار ا ارم كأبعلد أمبلط التعلت

)التجنم-القلت –ا اس( لدل أفراد العينة "
ؼبعرفة ال إذا دلأ ىنلؾ ماة ذا دجلة إ صل ية بني اجاتقرار ا ارم ك أبعلد أمبلط التعلت لغرض
سل
اؼبعلعبة ا صل ية ؽب ه ال،ر ية مت هط يت اقيلس اجاتقرار ا ارم ك أبعلد أمبلط التعلت
اعلا اجره لط ب اوف .كالنتل ا اؼبتوص إليتل او حة ك اعبداكؿ التللية:
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جدول رقم( :) 04يوضح قيمة "ر" ومستوى داللة العالقة بُت االستقرار األسري و دنط القلق
ادلتغَتات
االستقرار األسري
دنط القلق

العينة

معامل االرتباط

القيمة اال تمالية

"ن"

بَتسون

Sig

40

0.00

**.959

م.د

0.05

تعليق :يتضا اس اعبدكؿ رام ) (04أف ايمة اعلا اجره لط بني بلغ )*** (.959دمل يم ا أف
القيمة اج تمللية بلغ ) (sig=0.00كىع أا اس استول الدجلة) (0.05ك ليو هوتد ماة بني
اجاتقرار ا ارم ك مبئ القلت.
جدول رقم( :) 05يوضح قيمة "ر" ومستوى داللة العالقة بُت االستقرار األسري و دنط التجنيب
ادلتغَتات
االستقرار األسري
دنط التجنيب

العينة

معامل االرتباط

"ن"

بَتسون

40

القيمة
اال تمالية

م.د

Sig

**.943

0.05

0.00

تعليق :يتضا اس اعبدكؿ رام ) (05أف ايمة اعلا اجره لط بني بلغ )** (.943دمل يم ا أف
القيمة اج تمللية بلغ ) (sig=0.00كىع أا اس استول الدجلة) (0.05ك ليو هوتد ماة بني
اجاتقرار ا ارم ك مبئ التجنم.
جدول رقم( :) 06يوضح قيمة "ر" ومستوى داللة العالقة بُت االستقرار األسري و دنط األمن
ادلتغَتات
االستقرار
األسري

العينة
"ن"
40

معامل

القيمة

االرتباط

اال تمالية

بَتسون

Sig

**.911

دنط األمن

838

0.00

م.د

0.05
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تعليق :يتضا اس اعبدكؿ رام ) (06أف ايمة اعلا اجره لط بني بلغ )** (.911دمل يم ا أف
القيمة اج تمللية بلغ ) (sig=0.00كىع أا اس استول الدجلة) (0.05ك ليو هوتد ماة بني
اجاتقرار ا ارم ك مبئ ا اس.
 2-5عرض تائ الحرضية اجلزئية رقم:01
ص الحرضية :أتواا أف يكوف استول اجاتقرار ا ارم لدل ينة الدرااة انم،ضل.
كللتحقت اس ى ه ال،ر ية مت سل ال،ركؽ بني اؼبتوائ اغبسل ي للعينة كاؼبتوائ ال،ر ع ؼبقيلس
اجاتقرار ا ارم عاتمداـ ا ت لرا لعينة كا دة ،يث مت التوص إذل النتل ا اؼب ينة ك اعبدكؿ
ا يت:
جدول رقم (  : )07قيمة (ت) لداللة الحروق بُت متوسط درجات أفراد العينة وادلتوسط الحرضي
العَىة
ن= 40

المتوسط متوسط
الفسضٌ العَىة

االستقساز 48
األسسً

االوحساف دزجة قَمة
المعَازً الحسٍة "ت"

7,23 56,77

39

تعليق :اس مؿ اعبدكؿ رام ) (07أم ا اف ايمة

sig

مستوى
الداللة

0.05 0.000 7,66
لدجلة ال،رؽ بني اؼبتواطني بلغ

)

ا﵀سوبة= (7,66ند درتة اغبرية ) (39دمل يم ا أف ايمة ) (sig=0.000كىع أا اس استول
الدجلة) (0.05ك ل يو هوتد فركؽ بني اؼبتواطل لصلحل أدا اتوائ كعلنظر للنتل ا قبد أف اتوائ
العينة أدا اس اؼبتوائ ال،ر ع ك ليو استول دـ اجاتقرار ا ارم لدل ينة الدرااة اره،ا .ك ليو
أق ال،ر ية لتحققتل.
 3-5عرض تائ الحرضية اجلزئية الثا ية:
ص الحرضية :النمئ اجدثر اأت لرا لدل افراد ينة الدرااة ىو النمئ القلت.
كللتحقت اس ى ه ال،ر ية مت ربوي درتل ا فراد إذل الدرتل اؼبعيلرية يث مت التوص إذل النتل ا
اؼب ينة ك اعبدكؿ ا يت:
جدول رقم (  : )08قيمة ادلتوسط احلسايب ألبعاد أدناط التعلق (التجنيب-القلق –األمن) لدى
أفراد العينة.
أنماط التعلق

عدد أفراد العينة

المتوسط الحسابي

نمط التجنبي

40

1.4320108
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نمط القلق

40

1.3948041

نمط األمن

40

1.2403273

تعليق :أم ا اس مؿ اعبدكؿ رام) (08أف اؼبتوائ اغبسل ي النمئ التجنم بلغ ايمة)(1.43

لنمئ القلت بلغ ايمة )(1.39كايمة اؼبتوائ اغبسل ي لنمئ ا اس بلغ ايمة ) (1.24ك ليو قبد أف
النمئ السل د ىو التجنم أو أ لم اتوائ لدل أفراد ينة الدرااة ك ليو أرف

ال،ر ية لعدـ ربققتل.

 4-5عرض تائ الحرضية اجلزئية الثالثة:
ص الحرضية :هن

ال،ر ية الثللثة لم أأو" هوتد فركؽ ذا

دجلة إ صل ية ك اجاتقرار ا ارم

لدل أفراد ينة الدرااة ه عل ؼبتغ اؼبستوم اجاتصلدم "
ؼبعرفة ال إذا دلأ ىنلؾ فركؽ ذا دجلة إ صل ية هعزل ؼبتغ اجاتقرار ا ارم مت ااتمداـ ربلي
الت ليس ا لدم .كالنتل ا اؼبتوص إليتل او حة ك اعبدكؿ ا يت(ANOVA) :
يبُت تائ اختبار حتليل التباين األ ادي التعلق لدى أفراد عينة الدراسة
جدول رقم (ّ :)09
على مقياس االستقرار األسري تبعا دلتغَت ادلستوي االقتصادي
التباٌن
مصدر
مقٌاس

االستقر بين
المجموعا
ار
ت
األسر
داخل
ي
المجموعا
ت
الكلي

مجموع
المربعات

درجا
ت
الحر
ٌة

متوسط
المربعا
ت

F

القٌمة
االحتمال
ٌة

الدال القرا
ر
لة

41,556

2

20,778

0.38

0.68

0.05

2001,419

37

54,092

2042,975

39

غير
دالة

التعليق :يت ني اس اعبدكلرام ) ، (09أف ايمة ) (Fعلنس ة للدرتة الكلية لم اجات لأة ا دالة ند

استول الدجلة ) (0.05كى ا يعا أأو ج هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية اقيلس اجاتقرار ا ارم
ه عل ؼبتغ اؼبستوم اجاتصلدم.
 5-5عرض تائ الحرضية اجلزئية الرابعة:
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ص الحرضية :هن

ال،ر ية الرابعة لم أأو" هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك أمبلط التعلت لدل

ينة الدرااة ع تمؼ اعبناب" .كالنتل ا اؼبتوص إليتل او حة ك اعبدكؿ ا يت:
جدول رقم ( :)10قيمة (ت) لداللة الحروق بُت متوسطي أفراد العينة (ذاور-إانث) ُب أدناط التعلق

ع

المؤشسات
المتغَس
ذكوز

ن

م

20

20,89 39,50

إواث

20

8,65 55,75

د.ح
38

Sig

م.د

قَمة
"ت"
0.05 ,003 -3,214

التعليق  :ي ني اعبدكؿ رام ) (10أف ايمة اؼبتوائ اغبسل ي ند ال دور اد بلغ )ـ=(39,50
كهنحرؼ نو القيم بدرتة )ع= ،(20,89أال اؼبتوائ اغبسل ي لإلانث اد بلغ )ـ=،(55,75
كهنحرؼ نو القيم بدرتة )ع= ،(8,65ك ني بلغ ايمة ) ( ا﵀سوبة لدجلة فركؽ اتواطع
المو تني )ذدور كإانث( ك درتل أمبلط التعلت بػ ) ،(-3,21ند درتة اغبرية )ف38=2-
 (p<0.05،فتع دالة لم كتود فركؽ بني ذدور كا انث ك أمبلط التعلت.
 -6حتليل ومناقشة النتائ :
ه

ال،ر ية العلاة لم أأو" هوتد ماة بني اجاتقرار ا ارم كأبعلد أمبلط التعلت )التجنم-

القلت –ا اس( لدل أفراد العينة يث يتضا اعبدكؿ رام ) (04أف ايمة اعلا اجره لط بني دـ
اجاتقرار ا ارم ك مبئ القلت بلغ )*** (.959كاس مؿ اعبدكؿ رام ) (05أف ايمة اعلا
اجره لط بني دـ اجاتقرار ا ارم كمبئ التجنم بلغ )** ،(.943كاس اعبدكؿ رام ) (06أف ايمة
اعلا اجره لط بني دـ اجاتقرار ا ارم كمبئ اجاس بلغ )** (.911دمل يم ا أف القيمة
اج تمللية ؼبعلام اجره لط الثمث بلغ ) (sig=0.00كىع أا اس استول الدجلة )(0.05
ك ليو هوتد ماة بني كد اس دـ اجاتقرار اجارم كاس امبلط التعلت ) القلت ،التجنم ،اجاس(،
يث أم ا اف ااول اره لط دلف لنمئ التعلت القلت .كى ه النتيجة كى ه النتيجة هت،ت اا أتل ا
ؾبمو ة اس الدراال الن اث ت العماة بني امبلط التعلت كالتوافت الزكاتع ددرااة ) Rogin L
 (Scott and James V ,2002كالن بين وث مبئ التعلت القلت كاؼبتنلا ك العماة بني
التوافت الزكاتع كاج راض اجدت لبية لك اس اجزكاج كالزكتل  .دمل بين درااة ) Medway et
 ( al,1995اف االو التعلت لدل اؼبراىت اره ئ اهبلع كبقوة اا اظلىر التمزؽ اجارم ،ك ني
اظتر ايضل أتل ا درااة ) (Cowan et al,1996اف النملذج اجارية اؼب ابطة كاؼبتملاكة لدل
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اجط،لؿ الد جصحل اعدج التعلت اجاس العللية كب ك داؿ ا صل يل ،كبين أتل ا درااة
) (schwerin ,1995كتود ماة د لأل بني اتريو التعلت ك اؼبرات اؼب كرة كاستول التوافت
كاجب لع الزكاتع لل،رد استق م .اال درااة ) (Boyd,1996كتد اف استول التعلت اجاس ك
الط،ولة اد اره ئ اهبلع كب ك داؿ اا االو هكويس العمال الركالأسية ك اؼبستق كى ا يت،ت ال
أتل ا فيا كراايف ) (Feeny,Ryan,1994الن اا،ر س كتود ماة اهبلبية دالة ا صل يل بني
االو التعلت كالتنظيم العلط،ع كالتجلر اجارية اثنل الظركؼ اؼبر ية الن اد هصيب بع افراد
اجارة ) اندر فتحع الام ،ص.(16
كأظرا لعدـ صولنل لم دراال ربية كؿبلية ربط بني اجاتقرار اجارم كامبلط التعلت يبكس اف
أرتا النتيجة ى ه اذل اف امبلط التعلت ى ه كال هتميز بو اس صل اوا ك ماتتل عل ا اك
ع ريس ك اطلر ماة زكج زكتة اك كالديس ابنل اك مال اكاا اا اارة الزكج علنس ة للزكتة كاارة
الزكتة علنس ة للزكج يره ئ ج بأل عجاتقرار الن،سع كد ا اجاتقرار اجتتمل ع كال يتميزاف بو اس
صل  :دلج اـ ،دـ اجانأية ،اجانلع ،ازبلذ القرار ،كايل العن  ،اؼب لردة ،كا اـ اى الزكج
اك الزكتة اهبلع كنبل اظتراف اتملف لماتقرار الزكاتع.
اال ال،ر ية اعبز ية ا كذل فت إذل أأنل أتواا أف يكوف استول اجاتقرار ا ارم لدل ينة
الدرااة انم،ضل.كيت ني لنل اس مؿ اعبدكؿ رام ) (07اف ايمة لدجلة ال،رؽ بني اؼبتواطني )
ا﵀سوبة= (7,66ند درتة اغبرية ) (39دمل يم ا أف ايمة ) (sig=0.000كىع أا اس استول
الدجلة) ( 0.05ك ليو هوتد فركؽ بني اؼبتواطل لصلحل أدا اتوائ كعلنظر للنتل ا قبد أف اتوائ
العينة أدا اس اؼبتوائ ال،ر ع ك ليو استول دـ اجاتقرار ا ارم لدل ينة الدرااة اره،ا .ك ليو
أق ال،ر ية لتحققتل .كأظرا لقلة الدراال الن هنلكل اجاتقرار اجارم لصة ع بعلد اؼبدركاة
كىع العلا الن،سع كالعلا اجتتمل ع يبكس اف أرتا ى ه النتيجة كاف ىنلؾ ؾبمو ة اس العواا اس
اؼبمكس اف هسلىم ك دـ اجاتقرار انتل الضغوط الن،سية كالن يعل انتل دم الزكتني لصة خبركج
اؼبرأة للعم كا داث اغبيلة اؼبتسلر ة ،ا لفة اذل اج تيلر الزكاتع كالر ل س بريأل اغبيلة ...كىع
ربتلج اذل ازيد اس الدراال كال حوث للواوؼ لم اا لهبل كالعواا اؼبره طة هبل.
لم اف النمئ اجدثر اأت لرا لدل افراد ينة
اال علنس ة لنتل ا ال،ر ية اعبز ية الثلأية كالن هن
الدرااة ىو النمئ القلت .فقد ه ني لنل اس مؿ أتل ا اعبدكؿ رام ) (08أف اؼبتوائ اغبسل ي للنمئ
التجنم بلغ ايمة ) (1.43اال النمئ القلت فقد بلغ ايمة ) ،(1.39ك ني دلأ ايمة اؼبتوائ
اغبسل ي للنمئ ا اس ) (1.24ك ليو قبد أف النمئ السل د ىو التجنم أو أ لم اتوائ لدل أفراد
ينة الدرااة ك ليو أرف ال،ر ية لعدـ ربققتل .يليتل النمئ القلت كاؼبره ة اج ة للنمئ اجاس كى ا ال
يردد أتيجة اجره لط بني ى ه اجمبلط كاستول اجاتقرار اجارم اؼبتد جبلأ يو الن،سع كاجتتمل ع،
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يث اف النمئ التجنم يتميز بعد الرا ة ك اغبميمية كاجأ،صلؿ العلط،ع كأف ماتو اؼب كرة اا ا ـ
هتميز علاكد كالرف كيكوف اتموؼ اس اغبميمية كك ا وؿ الطرؼ اج ر .اال القلت فيتميز عأو
ماة
اتموؼ اس الن ك ماتو ع ـ هكوف تيدة كهكوف سلاة تدا عؼبقلب هكوف ماتو ع
الطوية .كاس مؿ أتل ا الدراال السلبقة الن هنلكل امبلط التعلت قبد اف أتل ا درااتنل ا تل ،اا
أتل ا درااة اعلكية ابو ازاؿ  2009يث بين أتل جتل اف النمئ اجدثر بيو ل لدل ينة درااتتل
دلف النمئ اجاس التجنم القلت كاف النمئ اجاس ا لفة اذل النمئ القلت اره ئ ب ك داؿ اا
هقدير ال ا كال عور علو دة ك ني دل يره ئ النمئ التجنم بتقدير ال ا كج عل عور علو دة .اج
اف أتل ا درااة )اضبد دمحم ؿبلانة ( 2017 ،بين اف ىنلؾ ماة بني التسلاا كمبئ التعلت اجاس كاأو
ج هوتد ماة بني ظبة التسلاا كالنمئ التجنم كالقلت .دمل بين أتل ا درااة )اضبد لواف(2011 ،
كتود ماة اره لطية بني ال دل اجأ،علرل كد اس اؼبتلرا اجتتمل ية كامبلط التعلت .كاد اذبت
درااة ) (Kataryna, A,2013اذبلىل ا ر يث بين أتل جتل اف النمئ اجدثر بيو ل لدل
اجزكاج ىو النمئ القلت كاف النسب اجا دلأ لنمئ التعلت اجاس .كعلرتوع اذل ه،س ى ه النتيجة
اس مؿ ؾبتمعنل اعبزا رم قبد اف اجمبلط ال بوية الن هتميز هبل اجار ك دـ اجب لع العلط،ع الكلك
لهط،لؿ ت اف يكوف اوم ال مصية كدمل اف التما اعبزا رم ؾبتما رتورل يضا هربية اجط،لؿ ك
يد اؼبرأة حبيث ا ل ىع اس هكوف اصدر للعط كاغبنلف ادثر اس اج ال م يكوف راز للسلطة كالقوة
كى ا ال ي،سر اأت لر مبئ التعلت اجتتنل ي كد ا القلت .يث أف دري لهيأل ) (Kirpqtricاأو اس
الزكاج ىع العمال

اؼب كرة اثنل الط،ولة اا الوالديس كال عور

العواا اؼبره طة بنجلح الزكتني ا
علسعلدة ال مصية ك الط،ولة.
لم أأو" هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك اجاتقرار ا ارم لدل
أال ال،ر ية الثللثة الن هن
أفراد ينة الدرااة ه عل ؼبتغ اؼبستوم اجاتصلدم "فقد ه ني اس مؿ اعبدكؿ رام ) ،(10أف ايمة
)(Fعلنس ة للدرتة الكلية لم اات لأة الن هقياب اجاتقرار اجارم ا دالة ند استول الدجلة
) (0.05كى ا يعا أأو ج هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية اقيلس اجاتقرار ا ارم ه عل ؼبتغ
اؼبستوم اجاتصلدم .كاد ه ني اس مؿ أتل ا درااة ظب ة بن الدل بس يلد أأو ج يوتد ه ليس ك
واا اجاتقرار اجارم كاتوائ الد ال ترم للزكج كد ا للزكتة كىع أتل ا ج هت،ت اا درااة
دهبة اغبراياب ) ،(1996ك د الرلكؼ اعبرداكم يث بين اف او اغبللة اجاتصلدية يردم ارل
طلب الزكتة للطمؽ.
كعلنس ة لل،ر ية الرابعة هن لم أأو" هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك أمبلط التعلت لدل ينة
الدرااة ع تمؼ اعبناب .فقد ه ني اس مؿ اعبدكؿ رام ) (10أف ايمة اؼبتوائ اغبسل ي ند ال دور
اد بلغ )ـ= (39,50كهنحرؼ نو القيم بدرتة )ع= ،(20,89أال اؼبتوائ اغبسل ي لإلانث اد بلغ
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)ـ= ،(55,75كهنحرؼ نو القيم بدرتة )ع= ،(8,65ك ني بلغ ايمة ) ( ا﵀سوبة لدجلة فركؽ
اتواطع المو تني )ذدور كإانث( ك درتل أمبلط التعلت بػ ) ،(-3,21ند درتة اغبرية )ف38=2-
 (p<0.05،فتع دالة لم كتود فركؽ بني ذدور كا انث ك أمبلط التعلت .كى ه النتيجة زبتل اا
درااة اعلكية ابو ازاؿ كترادا  ،2009يث بين النتل ا دـ كتود فركؽ بني اؼبتواطل ك امبلط
التعلت هعزل للجناب ،دمل بين درااة ) (Kataryna, A,2013اأو ج هوتد فركؽ بني اعبنسني
ك ابعلد التعلت.
 -7استنتاج عام :
اأتتم ال حث دبجمو ة اس النتل ا مت ر تل كه،س ىل ك و اعطيل ال حث كااتنلدا اذل
اجطلر النظرم ،يث ه ني اس مؿ أتل ا ال حث اف استول دـ اجاتقرار اجارم اره،ا لدل افراد
ينة الدرااة ،كاف مبئ التعلت اجدثر اأت لرا ىو النمئ التجنم ك ني و ر هرهيب مبئ التعلت اجاس،
دمل اظتر النتل ا اأو هوتد ماة بني دـ اجاتقرار اجارم كامبلط التعلت ،كاأو هوتد فركؽ بني
اعبنسني فب الدرتة امبلط التعلت  ،دمل بين النتل ا اأو ج هوتد فركؽ بني افراد ينة الدرااة ك
استول اجاتقرار اجارم هعزل ؼبتغ اؼبستول اجاتصلدم كبنل لم ال هقدـ يبكس القوؿ اف الدرااة اد
قق اىدافتل ك دكد ال اأطلق انو ك لم و ال هوفر اس اطر أظرية كدراال البقة اا بقل
أتل ا ى ه الدرااة ؿبدكدا عؼبنتا اؼبت ا كع داة اؼبط قة كبعدد افراد العينة .كال يبكس ااتنتلتو أف
اجاتقرار اجارم اس اىم اؼبوا يا الن هبب اف ربظم ب حوث كدراال ا رل ه حث ك اا لبو كال م
لصة فيمل يتعلت علعواا اجاتقرار الن،سية كبعواا اجاتقرار اجتتمل ية ك لصة
كتدان اأو انم،
ال يتعلت ةمبلط التعلت الن هرثر اوا ك اج تيلر الزكاتع كك واا اجاتقرار الن،سع كاجتتمل ع.
فمحلكلة هكثي ال حوث ك امبلط التعلت كالعواا اؼبره طة بو ايضل ىلـ ك اغبق الن،اب اتتمل ع ؼبل
ؽب ا اؼبتغ اس اثر لم اغبيلة الن،سية الدا لية لل،رد كأظرهو ل اهو كك ماتو اا اج ريس لصة كاأنل
أم ا كتود الة للدراال الن هنلكلتو علدرااة كال حث.
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األمن األسري ُب ظل اجملتمعات االفًتاضية
د.هناك فايز عبدالسالم مبارك

أاتلذ ا لرؾ -اسم العلوـ اجتتمل ية-دلية ا دا كال،نوف-تلاعة ل -السعودية
مقدمة:
ا ارة ىع الو دة اجتتمل ية ا كذل الن ين أ فيتل الط ،كيت،ل اا أ ضل تل ،فتع الن هرثر
لم النمو ال مصع ك ارا لو ا كذل البقة ب لأل أم صبل ة أ رل ،يث هعد اؼبس ولة س بنل
ال مصية اجتتمل ية كالثقلفية؛ ف وث ىل ين ،إذل أ ملؽ بمصية ال،رد كيبستل ك ؾبمو تل ،دمل أ ل
ظبة ال ابئ الوثيت

ربتوم لم طل ،ة اس العمال الوثيقة الن هتميز عل ابئ كالتعلكف ،كىك ا ظل
كا ل،ة أىم اؼبماا اؼبميزة لهارة) العطلر ،1998،ص.(84
يث إف ىدؼ ا ارة دو دة ىو لت ؿبيئ أك انلخ انلاب لنمو ا فراد كأضجتم ليعملوا
ةاصم طلال م ،كيعد ى ا اؼبنلخ ىو ا﵀صلة الكلية اؼبميزة ػبصل ا ارة د ي ة هربوية اس يث
أالليب التن ة اجتتمل ية السل دة فيتل ،كالكي،ية الن هدار هبل ا ارة دجمل ة أكلية ،كط يعة ب كة
العمال كالت،ل م بني أ ضل تل ،كهوزيا ا دكار كاؼبتلـ الن هود إذل د انتم ،كي ك اؼبنلخ
ا ارم ا طلر ال م ينمو فيو الط ، ،كه ك بمصيتو كا،تواو س ذاهو ك س ا ريس ،دمل يكتسب
انو ااهو كأمبلط الودو؛ ل ا فاأو يرثر وث ان ج يبكس إا،للو لم بمصية الط ، ،فقد يبكنو إال اس
النضا اجأ،علرل كالتوافت الن،سع كاجتتمل ع إذا دلف يبث بي ة صلغبة للنمو ،كإال يعر و للضغوط
ك دـ التوازف اجأ،علرل كاج طرا كالسلوديل ا اؼبم مة ،إذا ال دلف يبث بي ة ا اواهية للنمو.
كهعد العمال ا ارية أالس ااتقرار اؼبنلخ ا ارم ،كه م العمال الثنل ية بني الوالديس ،كبني د
انتمل كا بنل  ،كبني ا بنل كبعضتم ال ع  ،كالل لن ال يردم ا طرا العمال ك دـ ااتقرارىل إذل
وااب ك يمة لم مبو الط ،كصحتو الن،سية ،فللت،كأل ا ارم ،كهصدع العمال الزكاتية،
كاؼبنلز ل كاػبمفل اؼبستمرة بني الوالديس ،يعوؽ النمو اجأ،علرل كاجتتمل ع للط ، ،كيضع اس
ثقتو ةارهو كبوالديو ) دالغ،لر كب ركف ، 1997 ،ص .(76-75كعلتلرل فللوالدية الصلغبة Good
 Parentingىع اتمة اعقدة ،كاس ولية صع ة ك يوية .فل ارة القوية كالسعيدة ىع الن سبنا أط،لؽبل
ااتقراران ،كاعلدة ،كثقة علن،اب ،كبعوران ع اس كاؽبوية).(wise, 1999, p 3
كاا كتود ا أ أ  ،ال م أص ا يبث كااعلن الموالن ك يلهنل اؼبعلصرة ،فمن د ولو مت ه كي

وادل اف ا ية تديدة ،كاكن ى ه ال كة اؼبنصل ا ماية اعبديدة اس فرض أ،وذىل كايطر ل
لم د التمعل بكلفة أأوا تل اوا التجلرية أك اجاتصلدية أك الثقلفية ) ،.(Holt, 2012كالىم
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ا أ أ كال م يعد أ د انجزا الثورة اجهصللية ك ه كي فضل تديد ىو ال،ضل الرازم
 Cyberspaceال م يعد إطلران تديدان لعمال اتتمل ية لبرة للقوايل كا الدس ،يث الىم

ك ه كي مال هتجلكز ا طلر ال،يزيقع اؼبكل كه،ل الوتو علوتو ،كبك استمداوه ك لصة
ال يس هبما بينتم اىتملال ا دة صبل ل يطلت ليتل التما اجف ا ع " Virtual
 "Communityكىع بك تديد اس أبكلؿ الت،ل ا أسل ) Bishop, 2000, p
.(472-478
مشكلة الدراسة وأذنيتجا:

)(1

لقد هنلا ضوية النلس وؿ العلدل ك التمعل اجف ا ية دبل ه ملو اس ب كل اتتمل ية
ـبتل،ة اث ال،ياب بوؾ  Facebookكا ىل ،كذلأل ؼبل هوفره ضويتتل اس إاكلأية اب اؾ ال،رد ك
أدثر اس ؾبمو ة ه علن جىتملالهو كىواايهو ،كهسل د ضوية هلأل اعبمل ل لم هوايا أطلؽ اؼب لردة
كه لدؿ ا را كا فكلر كاؼبعلوال فبل ىبلت بعدان تديدان للعمال ا أسلأية كاجتتمل ية ) Wellman
(& Et al, 1996, p 213-238؛ يث أدل كتود التمعل اجف ا ية كال هتضمنو اس
صبل ل إذل هغي أمبلط ه،ل النلس كاهصلؽبم اعلن ،كتعلتم يقضوف أكال فرااتم كىم يت،ل لوف
اتتمل يلن ،كأص ح د أبكلؿ الت،ل
.(2006
كهتميز ال كل اجتتمل ية بعدة ظبل

العمال بني النلس،
وث ىل لم أست الت،ل
كا يلن ا عظم الوا أف
عل،رد إذل اجلتصلؽ ال

كالتصرفل

هتم اس مؿ التما اجف ا ع ) Laine,

ذبعلتل كايلة فعللة ك إ داث هغي ا

ت رية ك بنية

يث ث ت ادر ل لم هوايا ب كة العمال اجتتمل ية للنلس ،ع لفة إذل
بني النلس كأالرهبم ،ك لم هراتا أ لطل م اجتتمل ية ،كفيتل اد يكوف ال،رد
لدل ا أ أ لياب علضركرة قيقم ،كاد ىبلئ بني العلؼبني ،كاد يص اغبلؿ
ديد هب ا العلدل اجف ا ع لدرتة ي عر فيتل أف لدل ا أ أ ىو العلدل اغبقيقع،

أال العلدل اغبقيقع فتو لدل ىلا ع ،كعلتلرل يص ا أدثر اره لطلن علعلدل اجف ا ع كأصدال و اجف ا يني،
يث كتد أف اجأتمل للمجتما اجف ا م يتأثر دبقدار التأث القوم ال م ي دو الدة اعبمل ل
اجف ا ية ،ع لفة إذل ا أ طة اؼبتل ة له ضل كادل ااتمتل تم هبل ،كىو وث اوم ،يث كتد

.1الشبكات االجتماعية  /مواقع التواصل االجتماعي  : Social Networkىع دال هراستل بردل دال عبما
اؼبستمداني كا صدال ؼب لردة ا أ طة كاجىتملال  ،كاعظم ال كل اجتتمل ية اؼبوتودة لليلن لرة س اوااا كيب لم ب كة
ا أ أ هقدـ ؾبمو ة اس اػبدال للمستمداني اث ا﵀لدثة ال،ورية ،كالرال اػبلصة ،كالايد اجلك ك  ،كال،يديو ،كالتدكيس ،كا لردة
اؼبل،ل  ،...كهنقسم اوااا التواص اجتتمل ع إذل أو ني :ب كة ا أ أ كهط يقل ل "ال،ياب بوؾ ،التوي  ،اليوهيو  ،اؼبدكان  ،اوااا
الدردبة ،الايد اجلك ك  ،"....كهط يقل اؽبواه ا﵀مولة "الواهاب أ  ،ال،يا".....،
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أيضلن أف ا ضل لم اػبئ  Onlineيبكس هنظيمتم أدثر اس هنظيمتم ك التما اغبقيقع ) Koh
.(& Kim, 2003, p75
دمل هتوا درتة اؼب لردة ك التمعل اجف ا ية لم درتة الثقة الن يوليتل ا ضل بعضتم
ال ع  ،كالن هن أ كهنمو عاتمرار الت،ل  ،ع لفة إذل كتود أأ طة هزيد اس اعبلذبية اجتتمل ية فبل
يزيد ا س كج ا ضل للجمل ة اجف ا ية اس مؿ اؼب لردة ك اؼبعلوال كا فكلر ) & Porter
 ،(Donthu, 2008, p 113-128يث أف بعور ا ضل علثقة ك التمعل اجف ا ية
يعزز ه،ل لتم اا ى ه اؼبوااا كي جعتم لم اجلبراط ك أأ طة التمعل اجف ا ية ،كذلأل اس مؿ
ه ل دؿ اؼبعلوال كاؼبتلرا  ،كانلا ة كه لدؿ ا فكلر فيمل بينتم دبل يسما ؽبم عزبلذ ارارا م دكف التأثر
ع ريس ) ،(Wu & Tsang, 2008, p115-125دمل هتعدد او و ل الت،ل م
اجتتمل ية اجف ا ية القل مة ك ال،ضل الرازم بني اؼبت،ل لني ،ال بني او و ل اتتمل ية كهعليمية
كثقلفية كايلاية كتنسية )زدم .(2007 ،كاس العواا الدافعة إذل اجأضملـ للمجتما اجف ا ع،
اتولة أق اؼبعلوال كالرال اجهصللية كغبظيتتل ،كاسل ة اغبرية الن يوفرىل التما اجف ا ع
ضل و ك التع س برا تم ،كالقدرة لم بنل مال اتتمل ية تديدة ،فتو ؾبتما اوازم لتمعتم
التقليدم ،كيلع وف اس ملو أدك نارا تديدة ه ا ا تيلتل م اؼبمتل،ة )إظبل ي  .(2011 ،كهعد
اعبمل ل اجف ا ية ا ال كل اجتتمل ية كايلة لتحقيت اجاتقملية كالتحرر لل ،ل اؼبمتل،ة اس
ال ر ك لصة اؼبتم ني ،كلكس ك أ،اب الوا اد هكوف اصدر زؿ كاأغمؽ ل ،ل أ رل ك لصة
ا ايني أك اس ليس لديتم ثقلفة رامية ) دالر يم.(2009 ،
كلع ازااي كـبلطر التمعل اجف ا ية هكمس ك صل صتل ،يث اؼبركأة كا يلر فكرة اعبمل ة
اؼبرتعية دبعنلىل التقليدم ،فللتما اجف ا ع ج يتحدد تغرافيلن ،ب عجىتملال اؼب دة ،دمل أ ل
ؾبتمعل ج هنلـ يستطيا اؼبر أف هبد اس يتواص اعو لم ادار السل ة كاليوـ ،دمل اد ه،ضع هلأل
التمعل إذل زلة لم الرام فبل هقداو اس اأ،تلح لم العلدل كهواص اا ا ريس ،فقد أان الرال
النصية القص ة كال يكت وف كيت لدلوف لم ال،ياب بوؾ كا ىل اس اوااا التواص اجتتمل ع س
الزايرا  ،كدل هعد صورة ا ارة دمل ىع ،يث ينتمأل د فرد اس أفرادىل ك لؼبو اجف ا ع اػبلص،
دمل يوتد لدل التمعل اجف ا ية كال كاوا د لضملف السرية كاػبصوصية ،كج هقوـ التمعل
اجف ا ية لم اعبا كا لزاـ ب هقوـ ك ؾبملتل لم اج تيلر ،كىع فضل ا ر ة ا،تو ة للتمرد
كالثورة بداية اس التمرد لم اػبج كاجأطوا كاأتتل ن علثورة لم ا أظمة السيلاية ،كاد هردم ضوية
التمعل اجف ا ية علتدريا إذل ه،كيأل ا،توـ اؽبوية التقليدم ال م ج يقتصر لم اؽبوية الوطنية أك
الق واية ب يتجلكزىل إذل ه،كيأل اؽبوية ال مصية؛ ف اس يراتدك ل ك أ يلف دث ة وبملوف أظبل
استعلرة ككتوه ليس كتوىتم ،كبعضتم لو أدثر اس سل )فريد ،2012 ،ص .(31 -5كي هب
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لم ضوية اعبمل ل اجف ا ية ديد اس اؼب كم  ،لع أنبتل إ ،ل ىوية ا ضل  ،كاػبركج س
الضوابئ ا ماية كالدينية ،كالتمرد لم الوااا ،كالتمردز وؿ ال ا  ،كاأ،صلؿ العضو س ؿبيطو
اجتتمل ع ،كالت،ل م السل ية )العرىب.(2011 ،
كهعد العمال اجف ا ية  Virtual Relationsىع أتلج ضوية التمعل اجف ا ية،
يث سبث العمال ا أسلأية  -كااعية أك اف ا ية  -الوايئ العلط،ع كاؼبعرك ال م ي ا ا أسلف اس
ملو أىدافو كايمو ك اغبيلة ،كاوا دلأ هلأل العمال اوية أك عي،ة ،ال ية أك إهبلبية ،اطحية
أك ميقة ،ىزلية أك تدية ،كاوا دلأ اره طة ع ارة أك القرابة أك الصدااة أك اؼبصلحل ،فلك ماة
اس هلأل العمال ب رىل لم اذبلىل ال،رد كايمو كأىدافو كالوديلهو ) مكة & دالعلطم.(2011
كأ د أدثر أأواع التمعل اجف ا ية اأت لران ىع ب كة التواص اجتتمل ع/ال كل
اجتتمل ية ،كلقد هنلام دد اؼب دني فيتل أظران ؼبل
اس ؾبمو ة ه علن جىتملالهو كىواايهو ،يث هسل د
كا فكلر كاؼبعلوال فبل ىبلت بعدان تديدان للعمال ا
 .(1996, Laine 2006, p 1كسبتلزال كل

هوفره ضويتتل اس ااكلأية اب اؾ ال،رد ك أدثر
ضويتتل لم هوايا أطلؽ اؼب لردة كه لدؿ ا را
أسلأية كاجتتمل ية ) Wellman & Et al
اجتتمل ية بعدة ظبل ذبعلتل كايلة فعللة ك

إ داث هغي ا ت رية ك بنية العمال ا أسلأية ،يث ث ت ادر ل لم هوايا ب كة العمال
اجتتمل ية للنلس ،ع لفة إذل وث ىل لم أست الت،ل بينتم ،ك لم هراتا أ لطل م اجتتمل ية
).(Koh & Kim, 2003, p75
لقد أد اؼبنجزا ا اؼبس واة ك الاؾبيل كاجلك كأيل كاجهصلج كأظم كب كل
اؼبعلوال كال كل اجتتمل ية إذل ـبلطر ا اس واة صحية كأ،سية كاتتمل ية )ايطلس،(2007 ،
لصة كأف ا أ أ كايئ دا م التطور ،كيقدـ كظل ك واص تديدة ،كاس يتغ ااتمدااو
عاتمرار ،ا ار ال م يتطلب اليقظة يلؿ السلوديل اػبطرة اؼبره طة ع أ أ كاجاتعملؿ ا اس لو
و
كاتنلـ لدل اعبميا يلؿ داا
) ،(Valcke& Et al, 2011كاس كتود الت ميت
التكنولوتيل ك يلهنل ،ك جزان اؼبتنلاع س اغب،لظ لم اغبدكد ال،علية ال بني العلـ كاػبلص ك يلهنل
).(O' Sullivan, 2012, p 429-430
وألذنية العمال

اجف ا ية ك تميتتل كاات تتل كهنو تل كاريتتل كطلبعتل اجاتحلاع كاتولة

هكوينتل ،كال ربققو اس ه،ل لية كهعدد للمرادز كه لدؽبل ،تعلتل ا ف هتجلكز مال ال،رد الوااعية،
يدا اس اجذبله كبو الت،ل م اجف ا ية ك ظ التحداي الطلر ة
يث ه الدج إذل أف ىنلؾ از ن

لم الوااا اؼبعلش ،وإلعتبار أاس ا ارة بلامن عبميا تواأ تل اغبيلهية ،كاربران لع ا اس اجتتمل ع،
كأس يتو ،كدوأو ركرة كاس ولية اتتمل ية ،ك و ال يع و ا ف اس ربداي  ،كال يتمللو اس
هغي ا  ،كال يثلر اس ـبلكؼ ب أأو ،كال أفرز اس ا كم أتج اس ذبلى ال اد يع يو اس ل .
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الورقة البحثية احلالية إشكاليتجا ول :ك عية ا اس ا ارم ك ظ التمعل ا ف ا ية ،ؼبل

طر

لهارة اس وث انف ك بمصيل أ ضل تل ،كج ت لر العمال ا ارية أالس ااتقرار اؼبنلخ ا ارم،
كك و ال أ دثتو ال كل اجتتمل ية اس هغي ا ت رية ك بنية العمال اجتتمل ية.
هدف الدراسة:

الواوؼ لع ه عل

ضوية التمعل اجف ا ية لع اثلث ا اس ا ارم ) أاس العمال – أاس

القيم -أاس ال،كر(.
فرضية الدراسة:

هرثر ضوية التمعل اجف ا ية لع اثلث ا اس ا ارم ) أاس العمال – أاس القيم -أاس

ال،كر(.
منججية الدراسة:

ه ع الدرااة اغبللية انتجية ال حوث الوص،ية )أظرم اكتم( ،اس مؿ ربلي اضموف
أتل ا ال حوث كالدراال العلمية الن هنلكل أبعلد الدرااة)أاس العمال – أاس القيم -أاس ال،كر(
ك ماتتل علتمعل اجف ا ية مس اؼبكت ة ا لك كأية للجلاعل
الدرااة اغبللية)(27درااة.

السعودية ،كالن بلغ ددىل ك

إطار ظري ومحاهيمي:
 .1اجملتمعات االفًتاضية:

التما اجف ا ع ا،توـ اردب ي إذل " مال هظتر بني ا فراد ال يس يت لردوف ا ا أ أ ،
كاد ااتمدـ ى ا التما التقنيل اجلك كأية كأدكا ل ك ربقيت كهن،ي ا لردل اتتمل ية"
)(Brenner, 2000
كالتما اجف ا ع ىو" صبل ة اس ال ر هربطتم اىتملال ا دة ،كج هربطتم علضركرة دكد
تغرافية أك أكاصر راية أك دينية ،يت،ل لوف ا كال اجهصلؿ كاوااا التواص اجتتمل ع اغبديثة،
كيطوركف فيمل بينتم بركط اجأتسل إذل اعبمل ة كاوا د الد وؿ كاػبركج كبليل التعلا كالقوا د
كا مايل الن هبب ارا ل ل" )(Lawson, 2008
لرة س" ذبمعل اتتمل ية ج ت لرا السلوؾ
كالتمعل اجف ا ية لم ب كة ا أ أ
ا أسل  ،كأف التواص كاؼبنلا ل كاغبوار بني اكلف ى ه التمعل ىو اعيلر قبل تل علدرتة ا كذل،
دمل أف ىنلؾ ؾبمو ة اس اؼبتغ ا الن هرثر ك اعبمل ل اجف ا ية ال يلن أك إهبلبيلن ،انتل ادل
اجهسلؽ أك اج تمؼ اا القيم السل دة ك التما ،كادل هنميتتل لهمبلط اجهصللية ال نل ة الن هستم
ك هطور اغبيلة الوااعية ،كادل اجلتزاـ عؼبعلي كالضوابئ ا ماية الن ربكم التمعل ا أسلأية
ب ك لـ")أاني.(2009 ،
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دمل أف التما اجف ا ع لرة س" ب كة اتتمل ية لمو ة اس ا فراد ال يس يت،ل لوف فيمل بينتم
عاتمداـ كايلة هواص ال ،اتجلكزيس د اغبواتز اعبغرافية كالسيلاية اعيلن كرا اجىتملال

كا ىداؼ اؼب دة ،كأ د
اجتتمل ع/ال كل اجتتمل
كيقصد علعمال اجف ا
اجتتمل م ،اس مؿ بليل

اجف ا ية اأت لران ىع ب كة التواص

أدثر أأواع التمعل
ية)."(Wikipedia
ية ك أطلؽ الدرااة اغبللية :العمال الن هن أ ا اوااا التواص
للت،ل “ Post - share - Invite - Block - Like -

 ،" Create - Call - Record - Comment - Pokeاوا ال دلف انتل مأية بني
صبيا ا صدال اجف ا يني  -لم الص،حة الر يسية  -أك ال دلف انتل بني المو ل اؼبغلقة
 ، Closed Groupsأك ال دلف انتل ب ك لص ا  Chatأك الرال .Messages
.2

األمن األسري:

اثم هط يت ا لدا
ا اس ا ارم يقوـ لم دد اس اؼب لدا الن ربقت ال هص و إليو ا ارة ،انتل ن
اغبرية اؼبقيدة كليس اؼبطلقة أثنل هوتيو ا بنل  ،كالنظر إذل ا ارة لم أ ل هنظيم ايلاع يبلرس فيتل
ا ضل أالو ال ورل اوا لم استول الزكتني كا بنل  ،ى ا ا الو ال م يبتد إذل انلا ة
اؼب كم

اؼبيزاأية ا ارة كهعليم ا بنل  ،كإدراؾ دي،ية اجاتثملر ،كاؼبواتتة ،كاؼب لردة ك
اجتتمل ية كاجاتصلدية)اغبر ي ،2014ص.(2167
يعرؼ ا اس ا ارم ةأو" إطم نلف ا ارة لع يل ل كأاواؽبل اس أم اأتتلؾ ،كأف ينلؿ ا أسلف
كيبلرس د قواو ك أاس كأالف ،ل ا فل اس يدؿ لع ال موؿ عبميا انل ع اغبيلة ،كا اس ىو التحرر
اس اػبوؼ أك اغبلتة ،دبعا التحرر اس اػبوؼ كاغبلتة ،أاي دلف أو تمل كاصدرىل" .كيعرؼ أيضل
ةأو" ا اس ال لا عبميا تواأب يلة ا ارة اؼبلدية كاؼبعنوية؛ أم ي م أاس ا ارة ك صبيا اعبواأب
اغبيلهية ،كالن،سية ،كاؼبعي ية ،كالصحية ،كالثقلفية........إخل ،كأف سبلرس قواتل ك أاس كأالف ،كى ه
اؼبنظواة ه ك انظواة اتكلالة اس ا ارة ،فأاس ا ارة ملية دينلايكية استمرة" .ل ا فل اس
ا ارم ىو" هوف ا اس بك اعلأيو كأبعلده ،دبعا ضبلية ا ارة اس أم ا تدا لع يلة أفرادىل
كفبتلكل ل اس أم أ طلر ددىل ،كأف ي عر أفراد ا ارة ع طم نلف ،فيكوف ؽبم دكر كاكلأة ك
التما ،كييملراوف د قواتم السيلاية كاجتتمل ية......إخل ك أاس كأالف ،كج ي عركف ةم ديد
لكيلف ا ارة أك أ د أفرادىل")اغبسا  ،2016ص . (169
ويقصد ابألمن األسري ُب طاق الدراسة احلالية :صيلأة ا ارة لعمال ل كايمتل كفكرىل اس ـبلطر
ا أ أ اتمثمن ك التمعل اجف ا ية ،اس أت ضبلية ـبتل تواأب يل ل الن،سية كاجتتمل ية
كالصحية كاجاتصلدية كالثقلفية كالدينية كالرك ية ،ؿبققة أىدافتل دنست اتتمل ع ك نصران اس نلصر
ال نل اجتتمل ع كاقوـ اس اقوال ا اس اجتتمل ع ،لصة ك ظ أس ية ا اس ا ارم ال م
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يتأثر دبمتل
كالعلؼبية.

اؼبتغ ا

اجاتصلدية كاجتتمل ية كالثقلفية كالت ريعية كالسيلاية كالتكنولوتية ،ا﵀لية

أ .أمن العالقات األسرية:

إف العمال ا ارية جبميا أأوا تل ه إرل التكلا ا ارم النلها س ط يعة اجهصلؿ بينتم،
كالتكلا ا ارم ىو التكلا ك ب كة العمال ا ارية اس زكج كزكتة كأبنل كإ وة ،كدلمل اوي
كد م ى ه العمال  ،دلف الت،ل ا ارم إهبلبيلن ،كأتا نو أارة اتكلالة اوية ،كهنقسم العمال
ا ارية ،إرل مال دا لية) النست الزكاتع-النست الوالدم -أست ا بنل ( ،ك مال
لرتية)بوىمؿ ،2016 ،ص.(13
العمال ىع الركابئ الن هربئ أتزا النست ب عضتل ،فلوج ى ه الركابئ ؼبل دلف للنست كتود،

كى ه الركابئ اد هكوف ىلاة كاوية ،كاد ج هكوف د لأل ،كال م اؼبتعلا اا النست ىو ال م وبدد
أم العمال أدثر أنبية علنس ة لو ط قلن للزاكية أك اؼبنظور ال م ينظر اس ملو إذل النست .دمل أف
العمال دا النست ر و للتغي  ،دبعىن أ ل اد هزيد أك هق  ،أك زبت،ع ،أك هيستجد أبكلؿ انتل دل
هكس اوتودة اس ا  ،ط قلن ؼبل يع م النست أ،سو اس هغي ) لع ،2001 ،ص.(63
ويتضمن موضوع العالقات عدة جوا ب):(Burnham, 1986, p9-16
.1لغة العالقات :إف ا

دب دأ أف هغي العمال

أفض اس هغي ا فراد يتطلب أف أكوف

ارىلني لوص اؼب كم ا أسلأية بلغة العمال  .فاأو دل يعد دلفيلن هقييم ا ارة كفقلن لص،ل
أ ضل ىل .فمثمن القوؿ إف ا اطحع عي  ،كا ـ اسيطرة كاتحكمة ،يص ذلأل فرديس كلكس
ج يص العماة القل مة بينتمل .فللوص الت،ل لع وبتلج إذل أف ي م مبئ مال م ،فللقل دة
ا الاية للتحلي كالوص كالتد جبد كأف هص ا ىع العماة.
 .2وع العالقات :مؿ هكويس أم ماة يقوـ أفرادىل علت،لكض صرا ة ك منلن س أوع أك
هعري العماة .ك مؿ ملية الت،لكض هرااب العمال  ،فللت،لكض ىو اه،لؽ أك ذبميا للقوا د الن
ه ك التعري اؼبت لدؿ اؼب ؾ للعماة بينتمل .كاس الضركرم ك ربلي العمال التمييز بني ملية
كؿبتول الت،لكض ،فللعملية هستمدـ لوص
الت،لكض ب أ ل.

أمبلط الت،لكض ،أال ا﵀تول في

.3أدناط العالقات :يبكس فتم أمبلط الت،ل

إذل اؼبو و ل الن يتم

علعديد اس الطرؽ ،كيقوـ بع

العماة ه علن للم كلة اؼبتعلقة ب،رد اعني اث ا زكاج اداا الكحوؿ .كدل ين أ

ال ل ثني بوص
ا ف هصني اق وؿ

لؼبيلن للعمال كلكس هوتد بع التصني،ل الن هستمدـ عاتمرار أدثر اس ا ىل اث  :العمال
التكلالية ،كالعمال اؼبتملثلة )اؼبتكلف ة( ،كالعمال الت لدلية ،كاجره لط العلط،ع.
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.4مستوايت العالقات :وبدد بع
التحاعلي ،كيتضمس العمال
أدثر اس ؾبرد ه،ل م

ال ل ثني استواي العمال ةربعة استواي ىع  ،ادلستوى

الن هتم كتتلن لوتو ،وادلستوى الثنائي ،كال م ي م

مال

هضمس

ؿبددة ،وادلستوى اجلماعي ،كيضم أأظمة اتنو ة اس العمال  .أال س

استواي العماة دا ا ارة يتم ربديدىل بعمال ثنل ية )اث العماة بني الزكتني ،ماة ا ـ عبنتتل
 ، ...... ،اخل( ،كالن هعتا ىلاة ك ربلي العمال  ،كلكنتل ليس دلفية ند التعلا اا ا ارة،
يث هبب اجأتقلؿ إذل ربلي العمال
الثمثية اس ا كم .

ا ارية اس اؼبنظور الثمثع ،كال ي هب لم هلأل العمال

.5ادلالمح العامة للعالقات :تتميز العالقات أبربعة مالمح عامة) لع ،2001 ،ص:(63
أ-
ج-
د-

درتة الدؼ أك الد م ك العماة.
درتة الصراع.
اوة العماة.
اكلأة العماة ك ب كة العمال اجتتمل ية لل،رد.

.6عالقات األسرة اخلارجية والداخلية ):(Muncie,1999, p176-178
 -العالقة ابلعامل اخلارجي:

إف أ ضل ا ارة ي كلوف ؾبمو ة اس اؼبعتقدا

س أأ،ستم دأارة  ،أم أوع ا ارة اتقلربة أـ

ات ل دة ،اتجلدلة أـ اتجلأسة ،هقليدية أـ ديثة ....اخل ،دمل أأو لم ا ارة أيضلن أف ربدد طرؽ
الت،ل علعديد اس ا أسلؽ اػبلرتية دلؼبدارس ،كأالدس العم  ،كالتما ا﵀لع .كهتنوع اعتقدا
ا ارة س اغبدكد  ،ف ع ا ار هرل ركرة اػبصوصية كال ع ا ر يرل أنبية اركأة اغبدكد )ال ي
اؼب،توح( .كج هت ك ىوية ا ارة لم أالس دا لع فقئ كلكس ك بع اغبلج هكوف ىنلؾ دكد
ا،رك ة لم ا ارة )دأف هكوف ا ارة اس أ د ا اليل العراية  ،أك أف يكوف أ د أفرادىل اس
اؼبعلاني بدأيلن أك ذىنيلن(.
-العالقات الداخلية :تقوم عالقات األسرة الداخلية على أساس:

أ .السلطة واأللحة واحلدود :إف يلة ا ارة اعقدة كاتنو ة ،كلكس النقلط الثمثة ى ه هاز

دا ملن ،كهتطلب اس ا ارة أف هضا ؾبمو ة اس اؼبعتقدا الن سبكس اس هكويس القوا د .كالسلطة
هتطلب بنل اعتقدا س اؼبس وليل كالوات ل  ،ازبلذ القرار ،دمل هتضمس اعتقدا س اؼبسلفة
ال مصية كاػبصوصية.
 .األدوار وادلجام:

هقوـ ا ارة بوظل ،تل ليتل أف هضا بع

اقلبلة الضركراي اؼبلدية.
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 .الدور سب النوع  :يث يتأثر ربديد ا دكار كهوزيا اؼبس وليل علطريقة الن يتم هبل النظر

إذل او وع النوع )ال دور كا انث(.

إف فتم ا ارة دنست اتتمل ع يتضمس رلية د فرد اس أفراد ا ارة دنست فردم ،إج أأو يتم ذبلكز
ى ه النظرة كال ديز لم العماة بني أ ضل ا ارة ،كاجأت له غبدكد ا ارة كسبلاكتل كىيلدلتل التنظيمية
كأدكارىل كاعتقدا ل اؼب دة كاوا دىل كاهصلؽبل كارا دكرة يل ل .كا ارة اث ال،رد ج هعي ك فراغ
كلكنتل هنمو كهعم كهتطور ك أست أدا.
كاس

يعرؼ أمن العالقات األسرية ةأو" أاس الركابئ ا ارية الن هربئ أتزا النست ا ارم

ب عضتل ،كالن سبكنو اس ااتقرار بنل و ،كالقيلـ بوظل ،و".
ب.

أمن القيم األسرية:

إهبلع ،كينعكاب
ج بأل أف أظلـ القيم ال م يره ئ بو ا أسلف ،ي ؾ أثره ك الودو النل أك ن
ذلأل ا ثر  -بط يعة اغبلؿ  -لم ا التما ،كللقيم ا اماية ب ر كا حة ك بنل ال مصية التما
؛ ل سبث ردننل أالايِّل ك هكويس العمال بني النلس ،كهستم ب ك فعلؿ ك ربديد ط يعة الت،ل

بينتم ،إ لفة إذل أ ل ه ك اعلي كأىدافنل هنظم الوؾ ال،رد كاعبمل ة .إج أف التغٌ ا الن طرأ لم
كااا ا ارة ك التمعل الغربية ،دبل ضبلتو اس اظلىر العوؼبة كالتحديث ،ك لصة التمعل اجف ا ية،
طرا لم ثقلفل ال عو ا رل  ،لقد مت ا لدة إأتلج القيم ا ارية الن هتنلا اا ال نية
ٌاثل
اؼبعرفية اجاماية فلكبرف القيم ا ارية س الصورة الن دلأ هقتضيتل ا كلـ ال ر ية .كاس فأمن

القيم األسرية ىو :ضبلية كااتقرار القيم ا ارية اس ـبلطر التمعل اجف ا ية ،ن هستو ب التطور
كالتحديث ،دكف أف يصي تل اػبل ال م يتدد اواـ ا ارة ،كي عدىل س ربقيت أىدافتل.
ت.

أمن الحكر األسري:

ا اس ال،كرم ىو" بعور الدكلة كاؼبواطنني عاتقرار القيم كاؼبعلرؼ كاؼبصلحل ؿب اغبملية علتما،
كك دة السلوؾ ال،ردم كاعبمل ع ك هط يقتل ،كالتصدم لك اس يع ث هبل" )اؽبملش،2008 ،
ص .(7كيعرؼ ا اس ال،كرم ةأو" إ سلس التما ةف انظواتو ال،كرية كأظلاو ا ماع ال م يرهب
العمال بني أفراده دا التما لياب ك او ا ديد اس فكر اتطرؼ كافد أك استحدث"
)ال مرم ،2013 ،ص .(5كيعرؼ أيضل ةأو "د لاة فكر ا أسلف ذبله التطرؼ كاجكبراؼ ،علتزاـ
انتا الواطية كاج تداؿ ك فتم القضلاي الدينية لصة الن يردم اػبركج نتل إذل ز ز ة ا اس بك
ؾبلجهو")ال قمع ،2008 ،ص .(8دمل يعرؼ ةأو "اماة كا تداؿ الت،ك كأتل جو ،دبل يت،ت اا النمئ
ال،كرم لهاة الن ينتسب إليتل ال،رد ،بعيدان س التطرؼ كالغلو" )الد جو ،2013 ،ص.(10
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كأاس ال،كر ا ارم ج ىبتل س ا،توـ ا اس ال،كرم موالن ،يث إف أاس ال،كر ال،ردم
كا ارم كالتمعع صبيعتلن انطلقة ك اسلر كا د ،كاس فأمن الحكر األسري ىو :اماة ككاطية
كا تداؿ ال،كر ا ارم ك ـبتل اضلاي ا ارة كالتما الدينية كاجتتمل ية كالسيلاية.
لقد هعدد الدراال كال حوث الن هنلكل ه عل ضوية التمعل اجف ا ية لع ـبتل أبعلد
ا اس ا ارم) أمن العالقات األسرية  -أمن القيم األسرية  -أمن الحكر األسري):
هوص
اؼبملطر،
الكم يوهر
فقد يلج

مكة& دالعلطع  ، 2011إرل أف العمال اجف ا ية للمراىقني ؿبلطة علعديد اس
يث يقواوف رفراغ طلال م كأفكلرىم كرا ل م اؼبك وهة فينعزلوف ال ل طويلة أالـ بلبل
كاؽبواه ا﵀مولة ك اعزؿ س رالبة الوالديس ،كاد وبدث ذلأل هغي ان ك الوديل اؼبراىت،
،ل ىويتو ،كاد يتطلب اقلبلة الطرؼ الثل للعماة اجف ا ية كتتلن لوتو،
إذل الك

كاد يردم إذل إدالف اؼبراىت لل ل  ،أك اأغملاو ك ا ع ية ،أك يقا فريسة ؿب ك ال ل فبس يكمس
دكرىم ك اصطيلد اؼبراىقني ال يس يواتتوف ا كم ك لؼبتم ا﵀يئ لتغي التتم أك إانل تم ع غبلد
أ يلانن ،أك ااتدراتتم ؼبستول اتد اس ا ع ية أك ذبنيدىم لصلحل دكؿ اعلدية ،كاكمس اػبطورة ىو
دـ ك ع ىرج اؼبراىقني عؼبملطر الن يواتتو ل أتيجة مال م اجف ا ية ) مكة& دالعلطع
.(2011
كلقد هعدد الدراال الن هنلكل إدالف ا أ أ ك ماتو دبمتل اؼبتغ ا الصحية كالن،سية
كاجتتمل ية كالتعليمية ،كهوصل صبيعتل إذل ب ره السل ية اؼبتمثلة ك اجدت ل ) Caplan, 2000,
 ،(p 553-575اج طراع الن،سية )أرأوط ،2007،ص ،(96-33اجأدفل ية ) Gonzalez,
 ،(1998, p19-31الو دة الن،سية ) ،(Nalwa & Anand, 2003, p 653-656
الب،لض هقدير ال ا )  (Caplan, 2000ع اؼبتلرا اجأ،عللية كاجتتمل ية) p41-47
 ،(Engelberg & Sjobery, 2004,دـ القدرة لم إدارة الوا ) Blanco & Et
 ،(al, 2003الب،لض استول ا دا ا دلديبع ).(Kubey& Et al, 2001, p366-382
دمل هتعدد اؼبملطر اعبنسية ،فقد أبلر ) (Seto 2013إذل اج تدا اعبنسع ال م يستلو
ا أ أ كاػبوؼ اس هكرار ايلـ اؼبعتدم ع تدا اهو ،دمل هنلكؿ أيضلن اػبطر ال م يتعرض لو ا ط،لؿ
اس ارهكم اؼبواد ا ع ية اػبلصة ع ط،لؿ كترا متم .
ك ني هنلكؿ ) (Black& Et al, 2013, p 312-319السلوؾ اعبنسم ع ت لره اػبطر
اجف ا ع كالوااعع لهاراف ا ب كل التواص اجتتمل ع ،يث مت ربلي للسلوؾ اعبنسم ذايت

الرصد ،كاؼبرصود س طريت ا اراف مس ينة حبثية وا ية اوااتل ) (1029بم اس  162ب كة
اف ا ية ،كاد أظتر النتل ا هعدد ال ردل اعبنسيني ،ال ردل اعبنسيني اؼبتزاانني ،الضغئ اعبنسع،
هعلطع اؼبمدرا كالكحوؿ.
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كىدؼ ) ( Pujazon-Zazik& Et al, 2012, p 517-520إذل ربلي ال يلان
ال مصية لم اواا " "Mylol.netكىو اواا الك ك ؼبوا دة اؼبراىقني ،يث مت ربلي ""752
ال بيلان بمصية اعرك ة ا ا أ أ ؼبراىقني ه اكح أ ملرىم بني  18-14انة ،كذلأل
للواوؼ لم ا﵀تول اػبطر كفقلن للنوع كاعبناب ،كذلأل علنس ة للمملطر التللية :اعبناب ،الكحوؿ،
اؼبمدرا  ،السجل ر ،العن  .كاد أظتر النتل ا أف  %27.7اس ال،ل ال يلان ال مصية ا تو
لم اضموف يره ئ ععبناب %15.8 ،الوؾ تنسع %13.8 ،هعلطع دحوؿ %1.6 ،هعلطع
ـبدرا  %6.8 ،هد ني اجل ر %0.9 ،أ لط ني  .كاد اره ط السلوديل اػبطرة بعوااب
ال ية اث ظلىرة اؼبتنمريس اعبنسيني  Cyber Bulliesكاؼبعتديس تنسيلن Sexual
.Predators
كى ا ال أدده أيضلن ) (O'Sullivan, 2012اس أف اؼبراىقوف يطمسوف اغبدكد لم ا أ أ
ال بني اؼبنلطت العلاة كاػبلصة ك يل م ،كأف الل ية ال يلان ال مصية الن ين رىل اؼبراىقوف لنلن ا
لرة س بيلان اصطنعة دؼ عب اأت له كإ جل ا اراف.
ا أأ
كيقدـ ) (Valcke & Et al 2011, p 1292-1305ك درااتو ربليمن ؼبملطر ا أ أ

ااتنلدان لدرااة استعر ة طويلة اؼبدل وؿ ااتمداـ ا ط،لؿ الصغلر ا اس لإلأ أ  ،اس مؿ
ال ديز لم ـبلطر اجهصلؿ كـبلطر ا﵀تول ،كاد مت سل اربر اجاتمداـ ا ا اس لإلأ أ كاد
أبلر النتل ا اؼبتواطة إذل استول انم ،أس يلن اس اجاتمداـ ا ا اس لإلأ أ  ،دمل أظتر
النتل ا أدرة الرالبة الوالدية ،أك ربكم اؼبعلمني ،كد لأل أدرة وث ىل لم استول السلوؾ ا ا اس ا
ا أأ .
كاد ا تا) (Lwin & Et al, 2012, p 31-41ظلىرة التحرش ا ا أ أ ظلىرة
طة ا
لصة لم اؼبراىقني ال يس يبيلوف للتورط ك الوديل
انت رة وؿ العلدل ،كؽبل وث ا
ا أ أ  ،كاد مت ااتمداـ أظرية دافا اغبملية لدرااة اؼبربرا الدافعة لنوااي ال ل لت ا الوؾ كال ع
مس ينة ط قية ،كاد أظتر النتل ا
د التحرش ا ا أ أ  ،كأترل اسا لم ) (537بل
أف اغبدة اؼبلمواة للتحرش ا ا أ أ كفعللية اجاتجلبة كالك،ل ة ال اهية للسلوؾ الوال ع ا
ا أ أ دلأ اربرا هن رية اعنوية لل نية السلودية بدرتل ات،لكهة.
ك ني هنلكؿ ) (Vandebosch &Van Cleemput 2009ظلىرة التنمر اجلك كأية
اسا أترل لم ) (2052طللب عجبتدا ع كالثلأوم أف التنمر
بني ال ل الصغلر ،يث د
اجلك ك بني ال ل الصغلر لياب ا كلة ىلا ية ،كدلف ال ل اؼبتنمريس ا ا أ أ أك اؽبله
ا﵀موؿ مؿ ا بتر الثمثة السلبقة ىم :أصغر انلن كالل لن دلأوا حلاي أك ا لىديس للتنمر ا
ا أ أ أك اؽبله ا﵀موؿ كد لأل ىم اس ارهكم التنمر التقليدم ،كدلف ال ل ال يس هعر وا للتنمر
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ا ا أ أ أك اؽبله ا﵀موؿ مؿ ا بتر الثمثة اؼبل ية أدثر ا تملدان لم ا أ أ  ،كي عركف أ م
أا بع ية ،كيتم كف ادر أدا اس اؼبملطر لم ا أ أ ).( p1349-13
كهنلكؿ ) ( Rice& Et al, 2010, p 610-613العماة اجره لطية بني الصحة اعبنسية
كااتعملؿ ا أ أ اتضمنلن اوااا التواص اجتتمل ع اث ال،ياب بوؾ.كالم ا ياب .يث أترل
اسا لم ااتعملؿ ا أ أ بني  201اراىت ،كذلأل لتقييم العماة بني ااتعملؿ ا أ أ كاتغ ا
الد وؿ ك مال تنسية اس أت اؼبلؿ أك اؼبمدرا أك اؼبأكل ،كأتل ا ا ت لرا ا يدز ،كالوديل
ال حث س بريأل تنسع ا ا أ أ  ،كاد أظتر النتل ا أف  %96.5اس اؼبراىقني ذدركا ااتمداـ
ا أ أ  ،دمل اره ئ الوا الطوي لم ا أ أ  ،كالد وؿ ك مال تنسية عل حث س بريأل
تنسع ا ا أ أ  ،دمل أظتر النتل ا أيضلن أف اؼبراىقني ال يس يتصلوف ةفراد أارىم أا ا تملجن

ؼبملراة اعبناب.
كاعبلأب ا ر اس الدراال السلبقة هنلكؿ ارهكم اعبرا م اعبنسية لهط،لؿ ا ا أ أ  ،اوا
ا بملص اؼبداأني بتحمي اواد إع ية لهط،لؿ لم ا أ أ ) ،(Osborn& Et al, 2010أك
اؼبداأني حبيلزة اواد إع ية لهط،لؿ لم ا أ أ (Buschman& Et al, 2010, p197-
) ، 209أك ادت لؼ الطرؽ النموذتية الن يستمداتل ارهكم اعبرا م اعبنسية ا ا أ أ  ،ك لصة
طريقة ااتعملؿ الوديل ا ارا كالغواية لتقييم طر ارهكل اعبرا م أك استول التتديد ال م يس و
الرـ )  ،(Sharpe, 2010, p 7864أك هقييم طر ارهكم ا ال ة اعبنسية ا ا أ أ
.(Middleton 2009, (p 199-215, Sharpe 2010
دمل هنلكل بع الدراال السلبقة ،ه جيا السماة اجلك كأية ،كوث ا رب يرا كالوديل
اػبصوصية ا ا أ أ ) .(Larose & Rifon 2007, p 127-149يث أف بيوع
س اعلوال س هلأل
ااتمداـ اؼبوااا اجلك كأية ؼبوااا التواص اجتتمل ع بني اؼبراىقني ،يك
ال ي ة ربم ـبلطر اث التواص اا أبملص ا ا أ أ  ،ف،ع ينة  256اراىت اس استمداع اواا
ال ل ثوف العماة بني كتود ذبربة ال ية كاعرفة اػبصوصية كالسلوؾ ،كمت هصني
فيس وؾ ااتك
التجلر السل ية الن ذدركىل لم ال،سي وؾ إذل :هنمر /اعلالة ك يعة ،اهصلؿ ا اراو فيو،

افتضلح /هصريا ا اتعمد ،او ه،لىم ،كيعد اؼبراىقوف ال يس ذدركا هعر تم لتجلر ال ية أدثر ايمن
غبملية صوصيتتم ،كى ه العماة زب،،تل اعرفة إ دادا اػبصوصية Christofides& Et al,
).(2012, p 714-731
كىدف درااة ال ترم  ، 2013إذل الواوؼ لم أثر ا أ أ لم ا اس ال،كرم ا اماع،
يث هنلكل ا ر السل ية لم اجاس ال،كرم ؼبستمداع ب كة ا أ أ  ،يث هظتر بع ا ر
السل ية اث ز ز ة العقل د كإ داث اج طراع فيتل كاجال ة إذل الديس كال كيا للعقل د كا فكلر
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ال لطلة ،ب ر ا أ أ الن،سية اث اجأعزاؿ كاجأ،صلؿ س الوااا ،ب ر ا أ أ لم العق  ،يث اد
هودم ارل ا علؼ القدرا العقلية ل ع اؼبستمداني لصة فبس يستمداوف ال كة ل ،ا طويلو،
إ لفة ارل إؽبل العق كابغللو دبوااا ا أ أ ا اؼب،يدة ،ادالف اجأ أ كا ل ة الوا لع هص،ا
اوااعو أك العلبو اجف ا ية الن هردم إرل ىدر الوا كا ل ة طلال ال ل كالتأث لع استوم
اأتلتيتتم ،ذبنيد ال ل لدم اعبمل ل اجرىلبية كاانل تم عل،كر التك ،م ،ذبنيد ال ل ك
اؼبنظمل اؼبلاوأية كاللياالية كهلقينتم اجغبلد كالنكوص س اقلصد ال ريعة ،ال كيا ؼبملراة ال،ل ة
كاجاتغمؿ اعبنسع لهط،لؿ ع لفة ل ع اؼبملرال ال لذة ،هدا فبنتا اس بع اؼبوااا ؼبنظواة
القيم اج ماية كايم ا ارة كالعم  ،ايلـ دد اس اؼبوااا كبرااا ا﵀لد علعم لع ربطيم ركابئ
اجأتمل لهارة كالمجسبا كالوطس كاجاة  .وؼبة اجأتمل كال،كر كعلتلرل يقود ذلأل ارل ا تقلر القيم
علنظر ارل كااا اؼبملرال )ال ترم.(2013 ،
دمل الا درااة ال،قتل  2016علتعرؼ لم دكر ب كل التواص اجتتمل ع ك ال كيا
لل،كر اؼبتطرؼ ،كالتجنيد للمجمو ل ا رىلبية ،اس كتتة أظر طل ة اعبلاعل ا ردأية )ال،قتل ،
.(2016
أال درااة بوىمؿ  ،2016فقد ر ا ثر السلم لإلأ أ  ،أظران ؼب لردة ا أ أ لهارة ك
ملية التن ة اجتتمل ية ،ا ار ال م أدم إرل هصدير رال اتضلربة ،أد إرل اػبل اجتتمل ع ك
هن ة ا بنل  ،ك ع الركابئ اجتتمل ية ،دمل أدم إرل بعور ال،رد عجا ا دا ا ارة ،كاره،لع
اعدج العن كاعبريبة ،كاكبصلر العمال ا ارية ،ك ع اجهصلؿ كاغبوار لصة اا دـ الو ع
بكي،ية هربيد كا ال،راغ ،كإدالف الزكتلف أك أ دنبل ال م اد يردم إرل ال يعرؼ عػبيلأة الزكتية
أتيجة اجهصلؿ كاؼبغلزلة ،اا هراتا ا لردة أ ضل ا ارة ك اؼبنلا ل اجتتمل ية.
تائ الدراسة:
أظتر اجاتعراض النظرم ه عل

ضوية التمعل اجف ا ية لع ـبتل

أبعلد ا اس ا ارم )

أاس العمال ا ارية  -أاس القيم ا ارية  -أاس ال،كر ا ارم( ،وادلتمثلة ُب اَلٌب:
 .1بك ا أ أ إطلران تديدان لعمال اتتمل ية ،ذبلكز ا طلر ال،يزيقع اؼبكل كه،ل
علوتو ،كبك استمداوه ؾبتمعلن تديدان يطلت ليو التما اجف ا ع.
ضوية التما اجف ا ع لم هوايا أطلؽ اؼب لردة كه لدؿ ا را كا فكلر كاؼبعلوال
 . 2ال
فبل لت بعدان تديدان للعمال ا أسلأية كاجتتمل ية ،يث أد إذل هغي أمبلط ه،ل النلس
الوتو

كاهصلؽبم اعلن ،كتعلتم يقضوف أكال فرااتم كىم يت،ل لوف اتتمل يلن.
 . 3كاع ال كل اجتتمل ية ب كة العمال اجتتمل ية للنلس ،لكنتل أد
أ لطل م اجتتمل ية.
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 . 4بجع التمعل اجف ا ية أ ضل تل لم اجلبراط ك أأ طتتل ،كذلأل اس مؿ ه لدؿ
اؼبعلوال كاؼبتلرا  ،كانلا ة كه لدؿ ا فكلر فيمل بينتم ،أظران لتعدد او و ل الت،ل م
اجتتمل ية ،ال بني او و ل اتتمل ية كهعليمية كثقلفية كايلاية كتنسية.
 . 5اس العواا الدافعة إذل اجأضملـ للمجتما اجف ا ع ،اتولة أق اؼبعلوال كالرال
اجهصللية كغبظيتتل ،كاسل ة اغبرية الن يوفرىل التما اجف ا ع ضل و ك التع س برا تم ،كالقدرة
لم بنل مال اتتمل ية تديدة ،فتو ؾبتما اوازم لتمعتم التقليدم.
 .6أات التمعل اجف ا ية ضل تل أدك نارا تديدة ه ا ا تيلتل م اؼبمتل،ة.
 .7هعد التمعل اجف ا ية كايلة لتحقيت اجاتقملية كالتحرر لل ،ل اؼبمتل،ة اس ال ر ك لصة
اؼبتم ني ،كلكس ك أ،اب الوا اد هكوف اصدر زؿ كاأغمؽ ل ،ل أ رل ك لصة ا ايني أك اس
ليس لديتم ثقلفة رامية.
 . 8ا يلر فكرة اعبمل ة اؼبرتعية دبعنلىل التقليدم ،كدل هعد صورة ا ارة دمل ىع ،يث ينتمأل د
فرد اس أفرادىل ك لؼبو اجف ا ع اػبلص.
 . 9التمعل اجف ا ية فضل ا ر ة ا،تو ة للتمرد كالثورة بداية اس التمرد لم اػبج
كاجأطوا كاأتتل ن علثورة لم ا أظمة السيلاية.
 . 10اد هردم ضوية التمعل اجف ا ية علتدريا إذل ه،كيأل ا،توـ اؽبوية التقليدم ال م ج
يقتصر لم اؽبوية الوطنية أك القواية ب يتجلكزىل إذل ه،كيأل اؽبوية ال مصية.
 . 11هرهب لم ضوية اعبمل ل اجف ا ية ديد اس اؼب كم  ،لع أنبتل إ ،ل ىوية
ا ضل  ،كاػبركج س الضوابئ ا ماية كالدينية ،كالتمرد لم الوااا ،كالتمردز وؿ ال ا  ،كاأ،صلؿ
العضو س ؿبيطو اجتتمل ع.
 . 12ا أ أ كايئ دا م التطور ،ا ار ال م يتطلب اليقظة يلؿ السلوديل اػبطرة اؼبره طة
ع أ أ كاجاتعملؿ ا اس لو.
 .13العمال اجف ا ية ذبلكز

مال ال،رد الوااعية ،أظران غبتميتتل كاات تتل كهنو تل كاريتتل

كطلبعتل اجاتحلاع كاتولة هكوينتل ،كال ربققو اس ه،ل لية كهعدد للمرادز كه لدؽبل.

 .14هرهب لع ضوية التمعل اجف ا ية ،أ ران ال ية ،سباب ا ارة بنل ان ككظي،ة ،كلع أنبتل:
 العمال اجف ا ية للمراىقني ؿبلطة علعديد اس اؼبملطر ،يث يقواوف رفراغ طلال مكأفكلرىم كرا ل م اؼبك وهة ك اعزؿ س رالبة الوالديس ،كاد وبدث ذلأل هغي ان ك الوديل اؼبراىت ،كاد
يردم إذل إدالف اؼبراىت لل ل  ،أك اأغملاو ك ا ع ية ،أك يقا فريسة ؿب ك ال ل فبس يكمس دكرىم
ك اصطيلد اؼبراىقني ال يس يواتتوف ا كم ك لؼبتم ا﵀يئ لتغي التتم أك إانل تم ع غبلد أ يلانن،
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أك ااتدراتتم ؼبستول اتد اس ا ع ية أك ذبنيدىم لصلحل دكؿ اعلدية ،كاكمس اػبطورة ىو دـ
ك ع ىرج اؼبراىقني عؼبملطر الن يواتتو ل أتيجة مال م اجف ا ية.
 ا ثر السلم دالف ا أ أ لع ـبتل اؼبتغ ا الصحية كالن،سية كاجتتمل ية كالتعليمية)اجدت ل  ،اج طراع الن،سية ،اجأدفل ية ،الو دة الن،سية،الب،لض هقدير ال ا  ،ع اؼبتلرا
اجأ،عللية كاجتتمل ية ،دـ القدرة لم إدارة الوا  ،الب،لض استول ا دا ا دلديبع(.
 هعدد اؼبملطر اعبنسية الن يستلتل ا أ أ  ،لصة ال يتعرض لو ا ط،لؿ اس ارهكم اؼبوادا ع ية اػبلصة ع ط،لؿ كترا متم ،فضمن س هعدد ال ردل اعبنسيني ،ال ردل اعبنسيني اؼبتزاانني،
الضغئ اعبنسع ،هعلطع اؼبمدرا كالكحوؿ ،ظلىرة اؼبتنمريس اعبنسيني كاؼبعتديس تنسيلن ،ظلىرة
التحرش ا ا أ أ .
 اره،لع اربر اجاتمداـ ا ا اس لإلأ أ  ،اا أدرة الرالبة الوالدية ،كد لأل أدرة وث ىل لماستول السلوؾ ا ا اس ا ا أ أ .
 ظلىرة التنمر اجلك كأية بني ال ل الصغلر ،لصة ا دثر ا تملدان انتم لم ا أ أ  ،كال يسي عركف أ م أا بع ية.
 العماة اجره لطية بني الصحة اعبنسية كااتعملؿ ا أ أ اتضمنلن اوااا التواص اجتتمل ع. ااتغمؿ ارهكم اعبرا م اعبنسية لهط،لؿ ا ا أ أ  ،اوا ا بملص اؼبداأني بتحمي اوادإع ية لهط،لؿ لم ا أ أ  ،أك اؼبداأني حبيلزة اواد إع ية لهط،لؿ لم ا أ أ  ،كااتمدااتم
طرالن مبوذتية لصة لإلارا كالغواية.
 ا ر السل ية لإلأ أ لم اجاس ال،كرم ؼبستمداع ب كة ا أ أ  ،كااتمثلة ك:أ .ز ز ة العقل د كإ داث اج طراع فيتل كاجال ة إذل الديس كال كيا للعقل د كا فكلر ال لطلة.
 .ذبنيد ال ل لدم اعبمل ل اجرىلبية كاانل تم عل،كر التك ،م.
ج .ذبنيد ال ل ك اؼبنظمل اؼبلاوأية كاللياالية كهلقينتم اجغبلد كالنكوص س اقلصد ال ريعة.
د .هدا فبنتا اس بع اؼبوااا ؼبنظواة القيم اج ماية كايم ا ارة كالعم .
ق .ربطيم ركابئ اجأتمل لهارة كالمجسبا كالوطس كاجاة.
ك .وؼبة اجأتمل كال،كر ،كعلتلرل يقود ذلأل ارل ا تقلر القيم علنظر ارل كااا اؼبملرال .
استخالصات الدراسة:

لقد رصد ا دبيل اؼبمتل،ة هغ ا كااعة النطلؽ ك ا ارة اؼبسلمة)التغ ك صل أ ضل
ا ارة كأدكارىم اجتتمل ية ،التغ ك دثلفة الت،ل م ا ارية ،هغ الت،ل م دملن كأو لن ك ؿبيئ

اعبوار ،التغ ك كظل ا ارة كهدا بعضتل ،التغ ك القيم ا ارية( مؿ العقود اؼبل ية ،زاد اس
كطأ ل كتود ى ا الوايئ الدا م التطور "ا أ أ " ،ال م بك بعدان تديدان ك العمال ا أسلأية،
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ىدد ا اس ا ارم اس ـبتل تواأ و مال كايم كفكر ،كاس ىدد التما ا اماع دك  ،اس
انطلت أف أاس التما ينطلت اس أاس ا ارة ،كاد سبثل هلأل اؼبملطر ك ) اعبناب ،اؼبمدرا  ،العن ،
اعبريبة ،التطرؼ ،ا رىل  ،ا غبلد.....إخل( ،لصة اا دوأنل ؾبتما ا استعد للتعلا للتكنولوتيل
علكي،ية الن هتوافت عؽبدؼ انتل ،فملزال ثقلفتنل ا ارىلة بدرتة دلفية جاتيعل التطورا
التكنولوتية اتمثلة ك ثورة اجهصلج .
ى هبب أف أظ ؾبتمعل رد فع  ،ى دل يك،ينل دوان استمداني للتكنولوتيل كلسنل انتجني ،ب
أص حنل حلاي ال يل ل ،دمل دث البقلن ك ثورة لوـ ال رة ،كالن اات،لد انتل الغر  ،ك لأ
ؾبتمعلهنل اس اوة رد تل ،ب كااتق ل بع بلداأنل أ،لاي ل ال رية.
ى هبب أف هق العلوـ اجتتمل ية كا أسلأية لتزة أالـ ذلأل ،كهكت،ع علرصد هبلبيل
كال يل ى ا التطور ،كهو يا العماة بني اتغ اهو ،كىع ن ك ذلأل ك بتل  ،فم فرؽ حبثية ،كج
اراصد اتتمل ية ،كج دراال بينية ،كج ارادز حبثية .ى أظ أعم لع استوم ا ىداؼ العمتية،
دكف ا ىداؼ الوال ية كالتنموية
ا ار عل،ع وبتلج إرل هو يد تتود العلوـ اجتتمل ية كا أسلأية ،كاؼبراسل ا دلديبية ،كاؼبرادز
ال حثية ،اس مؿ ااتحداث ديلف لمع حبثع لبر للدكؿ ا اماية ،لو رليتو كراللتو كأىدافو
اجا اهيجية ك ططو ،يتورل التصدم ؼبملطر التمعل اجف ا ية لع ا اس ا ارم كاس ا اس
التمعع.
ما الذي شنكن أن حتققه مجنة اخلدمة االجتماعية؟

اس اؼبردد اوؼ يظ العم اا ـبتل أبعلد ا ارة اؼبتمثلة ك :اغبدكد كالتملاأل ،ال نل التنظيمع
كا دكار ،اوا د ا ارة
هوازف ا ارة ،التغ ية العكسية ،دكرة يلة ا ارة  ،اجهصلؿ ،ىدفلن أالايلن ؼبتنة اػبداة اجتتمل ية

ك التعلا اا ا ارة دنست اتتمل ع .لك هبب أف هت ا اؼبتنة انظوران تديدان ،يتعدم مال ا ارة
الدا لية كاػبلرتية ،كيستتدؼ مال ل اجف ا ية ،كارل أو حو اس مؿ الرسم التوضيحي التايل:
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تصنيف عالقات األسرة في ظل المجتمعات االفتراضية

العمال
الدا لية

العمال
اجف ية

العمال اػبلرتية

إذ دل يعد انلا لن التعلا اا مال ا ارة ،كالن ه ك الرابئ ال بني أأسلاتل ال،ر ية ،كالن
هرىلتل للقيلـ بوظل ،تل كأدكرىل ك اعزؿ س ى ا ال عد ك العمال ا ارية ،كىو بعد العمال
اجف ا ية لهارة ،لصة ك و اؼب كم اؼبتعلقة ب،تم أمبلط العمال ا ارية  ،لع أنبتل أف هلأل
العمال ا اعممة أك فريدة  ،كذلأل ج تمؼ ط يعة ا ار ك مال ل كالركابئ الن ذبما بني أفرادىل.
دب دأ أف هغي العمال أفض اس هغي ا فراد يتطلب أف أكوف ارىلني لوص اؼب كم
فل
ا أسلأية بلغة العمال ةبعلدىل الثمثة)دا لية -لرتية -اف ا ية( ،اعيلن لتحقيت ا اس ا ارم
دبمتل أبعلده )القيم كال،كر كالعمال (.

ومن ٍب رنب أن تتوجه حبوث اخلدمة االجتماعية ،خاصة اإلالينيكية منجا إيل منحُت:
ادلنحى األول :يستتدؼ الوصوؿ إذل هرادم اعرح وؿ او و ل :
 اعلي ئ العمال اجف ا ية ا اوااا التواص اجتتمل م. أمبلط العمال اجف ا ية ا اوااا التواص اجتتمل م. اىتملال ركاد اوااا التواص اجتتمل م.-

ا ب ل ل ال ربققتل ضوية ال كل اجتتمل ية.
دكد اؼبو و ل اؼبتداكلة ا العمال اجف ا ية.
هوزيا السلطة ا العمال اجف ا ية.
ثقلفة أ ضل اوااا التواص اجتتمل م.

 أالليب التأث ا اوااا التواص اجتتمل م. أمبلط ركاد اوااا التواص اجتتمل م. ا كم العمال اجف ا ية. إدالف ا أ أ .818
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 اؼبوااا ا ع ية"أا ل ارهيلدىل -وث ا ل السل ية". العمال اجف ا ية كوث ا ل لم بنية ا ارة ك مال ل كأدكارىل ك دكدىل كاوا دىل كدكرةيل ل.
ادلنحى الثاىن :يستتدؼ ا ت لر مال بني اتغ ا :

 ع العمال الوااعية الدافا ا الام للعمال اجف ا ية. ا كم اغبيلة الوااعية ا لن لملبراط ح العمال اجف ا ية.-

مال أارية عي،ة هردل إذل مال اف ا ية اوية.
صل ار لة النمو هزيد اس ضوية التمعل اجف ا ية.
الت،ل اجف ا م بدي الت،ل الوااعم الضعي .
العمال الوااعية كاجف ا ية اسلر اوا وز.
ثقلفة أ ضل التما اجف ا م ربدد اذبله وث ه"ازااي/ـبلطر".
ضوية التمعل اجف ا ية دل يعد " يلران اطرك نل" ب "أاران ا،رك لن".
التما اجف ا م كايلة اغبراؾ التمعم.

 ضوية التمعل اجف ا ية هد م رأس اؼبلؿ اجتتمل م. العمال اجف ا ية اقلب اجا ا . -اؼبملراة ا دلينيكية اا اداىن العمال اجف ا ية ربد اس ـبلطر هلأل العمال .

مراجع الدراسة:
أ .ادلراجع العربية:
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أرامل األ ًت ت :عندما دد التكنولوجيا توافق ورضا األزواج
أ .زيجة زواين أ .و دلوس سيمة سيبة

دلية العلوـ ا تتمل ية ك ا أسلأية – تلاعة اولود اعمرم هيزم كزك – اعبزا ر

مقدمة
أص ح

ا ارة اؼبعلصرة هعل

اس دة ربداي

كا كم

اعقدة ك ظ

صر يز ر

علضغوطل ك ـبتل ايلديس اغبيلة ،كلع ا اس ا ارم اليوـ يعتا اس أ قد التحداي الن ين غع
التصدم ؽبل ف العم لم اماة ا ارة ركرة اتتمل ية الاة هتطل تل لتل التما التنموية لم
ـبتل ا صعدة؛ ف،ع صم تل كصيلأتتل اس اظلىر الت،كأل كالتصدع صمح التما براتو ،كردس
هطوره كازدىلره .ك يتطلب بنل ا ارة السليمة كديبواتتل ا انة كتود بريكني اتم مني ،ات،تمني ؼبعل
ال رادة ،الزكاج كا ارة ،كادردني ؼبل هطر و اغبيلة اؼبعلصرة اس اتغ ا كربوج ارثرة فبل يضمس ايلـ
أارة ىلأ ة ،كاتملاكة أالاتل التعلكف،التكلا  ،كالتضحية ك ا ي ربقيت ا ىداؼ اؼب دة ،كك
ظ ى ه ا زال ع التوافت ك اغبيلة الزكتية اس الطمو ل الن يسعم إليتل د فرد اتزكج أك اق
ليو ك التما.
سب )  Larsonك ،Holman
يعتا التوافت الزكاتع رديزة أالاية ك العماة الزكتية الن هوص
(1994أقم س 1 Mojazك ب ركف ) (2015ة ل العماة ا الاية كا ىم ك يلة ا أسلف ،
ر ت لرىل اؽبيك ا الاع ل نل ا ارة كهدريب اعبي القلدـ  .إذ يردم ى ا التوافت إذل إاتمرار يلة
بقية أفراد ا ارة لصة ا ط،لؿ  ،ف ايل التوافت يردم إذل ظتور إ طراع ك ا كم أ،سية
لديتم  ،دمل يردم إذل للة اس القلت ك ا دت ل ند الزكتني ك ه،كأل العمال ا ارية ك إ يلرىل
فبل يردم إذل دـ إاتقرار التما لم إ ت لر أف التما ىو ؾبموع ا ار اؼبوتودة فيو  ،ا ار ال م
دفا العديد اس ال ل ثني إذل ا ىتملـ دبسألة التوافت لدل الزكتني اوا اؼبتزكتني اعبدد ،أك اس ار لم
زكاتتم را السنني .
إاتقطب التوافت الزكاتع إىتملـ ال ل ثني لم اؼبستول العلؼبع  ،لصة ك ظ التغ ا
ا تتمل ية الن أص ح هردز لم اعبواأب الن،سية ك ال هتضمنو اس ا كم او التوافت الزكاتع.
دمل انؿ ى ا اؼب،توـ إىتملال د ا اس طرؼ العديد اس ال ل ثني ك ال ي ة العربية لصة لدل اؼبتزكتني

The relationship between the Internet Addiction and the use of Facebook with marital satisfaction and emotional

1

divorce among married university students. Mojaz.ZH, Paydar.MR.Z & Ebrahimi. ME. (2015).
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العلالني ك اطل ع التعليم ك الصحة ك ماتو ب ع العواا ا تتمل ية ددراال )اػبطلي ة، 1
 (2015دمل درس اس يث ماتو دب،توـ ال ا لهبنل ددرااة فمهو) ، 2(2008أك اس يث
ال مصية ك و اؼبتغ ا

الديبوارافية ددرااة ) ال ترم 32009 ،؛

ماتو ب ع السمل
صلحل( 4 2016،
دمل إاتقطب ا،توـ الر ل الزكاتع أ،اب ا ىتملـ يث أ تا تلأب اتم تدا كاعقد ك العماة
الزكتية  .بع لرة أ رل  ،يعد الر ل أ د اعبواأب اغبلظبة ك النظلـ الزكاتع ال م ىبتاه ال ردل ك
مال م ،كاعبلأب ا ر اس الر ل الزكاتع ىو دـ الر ل بني ا زكاج ال م يقودىم إذل مفل
ط ة كاتكررة  ،إذا دل يتم لتل  ،ك ايلتلرل يتدد إاتقرار الزكاج  .ك ؽب ا لكؿ العديد اس ال ل ثني
فتم ى ا اعبلأب اس العماة الزكتية اس مؿ ال حث س ماتو اا بع اؼبتغ ا ال مصية

ددرااة الطمع ك ال ري )  5(2011أك ماتو بتحقيت التواعل اس الزكاج ) كهد ك ضبيدة ،
 6(2015ك التسلاا )الداار  ،7(2014 ،دمل أك ح الدراال ب ره لم بع تواأب الصحة
الن،سية دل دت ل  ،القلت ك الضغوط الن،سية )ظبكرم  ، 8(2010 ،إج أأو ال لو ا بعد ا طمع
لم ى ه ا حبلث ىو هرديز أالب الدراال لم الزكتل فقئ .
ك دوف التوافت ك الر ل الزكاتع اربرام تودة الزكاج ك لالع ضبلية ؼبسل دة ا ارة لم القيلـ
بوظل ،تل  ،ك أظرا أعكلس ب ره لم ا بنل ك لم اؼبنلخ ا ارم ك ا تتمل ع  ،ك لم استول
السعلدة ا ارية ك ا اس الن،سع ك ا تتمل ع ضل ا ارة فقد إىتم ال ل ثوف ك ى ا اللؿ إذل
اتلبعة د اؼبستجدا الن اس بأ ل التأث ليتمل .كاس بني ى ه اؼبستجدا الن أثَّر ٍ ك ا ارة،

كدرتة التملاأل الزكاتع ،إاتحلـ كال التواص ا تتمل ع تدراف ال يو ليتصدر ااتمداـ اوااا
 1اقوال التوافت ك اغبيلة الزكتية ك ماتتل علعواا ا تتمل ية .درااة لم ينة اس ا زكاج العلالني ك اؼبدارس اغبكواية ك مشلؿ
لاس (2015 ).
ا ردف  .اػبطلي ة ،يوا
 2التوافت الزكاتع بني الوالديس ك ماتو دب،توـ ال ا لدل ا بنل اؼبراىقني عؼبدينة اؼبنورة .فمهو ،ؿبمود إبراىيم امر(2008).
3التوافت الزكاتع ك ماتو ب ع ظبل ال مصية لدل ينة اس اؼبعلمني اؼبتزكتني دبحلفظة تدة .ال ترم ،كليد بس دمحم.(2009) .

إدراؾ ال ا ك ماتتمل علتوافت الزكاتع لدل ينة اس النسل اؼبنج ل ك ا اؼبنج ل صلحل،

 4اظلىر ال مصية النرتسية ك هنلا
ر كليد.(2016).
5الر ل الزكاتع لدل اؼبتزكتل للمرة الثلأية ك ماتو ب ع اؼبتغ ا ك ؿبلفظة ازة .الطمع ،د الرلكؼ أضبد ك ال ري  ،دمحم
يوا .(2011).
 6العماة بني ربقيت التواعل اس الزكاج ك بني التوافت ك الر ل ك اغبيلة الزكتية لدل ا زكاج ال،لسطينيني ك تتو الض،ة الغربية  .كهد،
صمح الديس لع ك ضبيدة ،بج لزـ(2015 ).
7هقد ال ا ك التسلاا دمتغ ا ان ة علر ل الزكاتع لدل ينة اس اؼبتزكتني ديثل .الداار ،أركل أضبد .(2014 ).
 8الر ل الزكاتع ك أثره لم بع تواأب الصحة الن،سية ك و بع اؼبتغ ا الديبغرافية ك ا تتمل ية لدل ينة اس اؼبتزكتل ك
انطقة اكة اؼبكراة .ظبكرم ،أزىلر اياني.(2010) .
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ا أ أ اث  Line ،Facebookو  Viberو  Tangoو  What‟s Appأكلواي إىتملال
ا زكاج يث أص حوا يقضوف الكث اس أكال فرااتم ك هص،حتم ،لينغمسوا ك يلة فبلة ك يكوأوف
ماة عردة اا بردل يل م كالن النب بدرتة د ة ك إره،لع أس ة الطمؽ .دفع ى ه الو عية
العديد اس ال ل ثني ك ال لداف ا تن ية اذل ا ىتملـ بظلىرة إاتمداـ ا أ أ ككال التواص
ا تتمل ع لدل ا زكاج اس مؿ إترا دراال لكلوا اس مؽبل اعرفة استول إأت لره أك ال حث
س العواا ك ا ر اؼب ه ة نو اس مؿ درااة ماتو اا ؾبمو ة اس العواا .
هوصل بع الدراال اذل ا ره لط السلم بني إاتمداـ اوااا ال كل ا تتمل ية ك تودة
الزكاج ك السعلدة (  Halpern ، Valenzuelaو  1) 1003 ، Katzبركز الغ ة ك دـ الثقة ك
ال ريأل) )1000 ، Greshonأقم س ) 2( 2013 ، Cravenك اؼبملكؼ ك القلت اؼبره طة بتعلت
الزكج علتكنولوتية ك ه،قد إهصلجهو ك رال لو ك ا أ أ اا أصدال تم ( Foxو (1002،Warber
3
اػبيلأة الزكتية اؼبردية للطمؽ )  Salehو  4) 1004 ،Mukhtarالغ ك ا أ،صلؿ ) Clayton
5
 Nagurney ، Claytonو  . ( 2013 ،Smithدمل هوصل درااة  Ferronو Lussier
(  6)1001إذل أف ا أ أ ي ك ديدا ط ا لم العمال الزكتية  ،إذ يست لياب فقئ أأ طة
تنسية فبتعة ،ك لكس يردم أيضل اذل هطوير مال ركالأسية الن يبكس أف هكوف أدثر ديدا لهزكاج.
عؼبقلب  ،هوصل ملية ااتعرض ا دبيل ك ال ي ة العربية – ك دكد ال حث –إذل أدرة
الدراال الن هنلكل ا دالف لم ا أ أ لدل ا زكاج ال دا درااة بردل ) (2009اؼب لر إليتل

ك درااة العملر)7(2014الن إاتتدف ال دور اؼبتزكتني )30فردا( ؼبعرفة اؼب كم ا ارية اؼب ه ة
س ا دالف لم ا أ أ .أدد النتل ا أف اؼبتزكتني اؼبدانني لم ا أ أ ىم أدثر اعلانة اس
اؼب كم ا ارية اوا الن،سية أك ا تتمل ية اقلرأة بغ اؼبدانني  ،دمل أظتر النتل ا أف ى ا
ا دالف ي دأ بوتود ا كلة لدل الزكج يعجز س اواتتتتل فيتحوؿ إذل ال كة  ،ك ى ا ال يزيد اس
اؼب كم ا ارية  .أال ت الدراال الن مت ا طمع ليتل فلل ع

انتل إىتم علتعرؼ لم ب ر

Social network sites, marriages well-being and divorce: Survey and state –level evidence from the United states .

1

Valenzuela .S, Halpern.D & Katz.J.E. (2014).
2
Social networking infidelity: Understanding and exploring rules and boundaries in intimate partner relationships
).Cravens.JD. (2013
3
Social Networking sites in Romantic relationships: Attachment, Uncertainty, and partner surveillance on
Facebook. Fox.J & Warber.KM.( 2013).
4
Social Media and divorce case study of DusteLG.A Jigawa state. Saleh.M & Mukhtar.J.I. (2015).
5
)Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame?. Clayton.RB, Nagurney.A & Smith.JR.(2013
6
Facebook : Fonctionnement conjugal. Ferron.A et Lussier. Y. (2012).

7إدالف ال لبكة اؼبعلوالهية ) ا أ أ ( ك ماتو ب ع

اؼبتغ ا لدل طل ة تلاعة دا ت – فرع در ل  .العملر  ،للد )(2014
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إاتمداـ ا أ أ
ا ر فقد ردز

لم العمال ا تتمل ية ك ا ارية ددراال ) ا ضبرم ، ( 12015 ،أال ال ع
لم التعرؼ لم ا دالف لم ا أ أ لدل الطل ة اعبلاعيني اس يث ماتو

ب ع اؼبتغ ا دللتوافت الن،سع ا تتمل ع  ،الدافعية كبو التحصي الدرااع ك التكي ا تتمل ع ك
بع ا طراع الن،سية ) القلت ا تتمل ع  ،ا دت ل ك الو دة الن،سية( ددرااة ) دلا ،
. (22016
أ،اب اؼبم ظل اجل ك ال ي ة ا﵀لية  ،فاام ال كلكل العديدة اس الزكتل ك الوائ اؼبتا اس
العماة الزكتية بينتم  ،إج أف ى ا دل يثر إىتملـ
إأ غلؿ ا زكاج عل كة العنك وهية ،ك ه ب
ال ل ثني  ،إذ ال مت هسجليو اس ملية ااتعراض ا دبيل س ا دالف لم ا أ أ ك ماتو بك
اس التوافت ك الر ل الزكاتع –ك دكد الدرااة – ىو ايل اث ى ه الدراال علرام اس أنبية
اؼبتغ ا  ،يث اىتم ا حبلث السلبقة الن مت ا طمع ليتل ردالف الطل ة لم اوااا التواص
ا تتمل ع ك ماتو ب ع اؼبتغ ا دللتوافت ا ارم ) اعودم  ، 3(2014 ،أك درااة ب ر
إاتعملؿ ى ه الوال لم ا بنل عػبصوص ددراال ) صلفة 4(2016،أك ادل إاتمدااتل ك
اعبلأب التعليمع ددرااة ) بس انصر ك دواش. ( 52018 ،دمل انؿ ا،توـ التوافت الزكاتع اسئ اس
ا ىتملـ العلمع ك هقري ل أ،اب اؼبم ظل اؼبسجلة ك ال ي ة العربية اجل ك ال ي ة ا﵀لية إذ أالب
لصىة لدل
الدراال هنلكل التوافت الزكاتع اس مؿ ال حث س ماتو ب ع اؼبتغ ا
العلالني ك القطلع التعليمع ك الصحع ددراال )تداي 62012 ،؛ انصرم  (7 2017 ،الن
هوصل إذل كتود ماة بني التوافت الزكاتع ك د اس الضغئ الن،سع  ،الضغوط اؼبتنية  ،ا لؾ
ك اغبداد الن،سع  ،أك اس مؿ ماتو بو عيل لصة دللزكاج اؼبمتلئ ) وف  8(2014،أك لدل
اؼبرأة اؼبعن،ة ) اكرلوك  9(2015،ى ا اس تتة  ،ك اس تتة أ رل دل يتم التوص إج لدرااة كا دة
اعبواؿ ك ال كة العنكوبتية )ا أ أ ( .درااة لم ينة اس ا ار

 1أثر إاتمداـ كال ا هصلؿ اغبديثة لم اغبوار ا ارم  :اؽبله
السعودية دبدينة الرايض  .ا ضبرم ،فلطمة بن دمحم.(2015).
2إدالف ا أ أ ك ماتو علدافعية كبو التحصي لدل طل ة تلاعة دايرل دلا  ،المم سني.(2016).
 3إدالف ال،ليس وؾ ك ماتو علتوافت ا ارم للطللب اعبلاعع .درااة لم ينة اس طل ة ب لر .اعودم ،د الكر .(2014).
4ب ر إاتعملؿ التكنولوتيل اغبديثة لم أفراد ا ارة اعبزا رية "درااة للتأث ا الن،سية ك ا تتمل ية ك ا ماية ك الصحية اتعملؿ
ا أ أ لم أبنل ا ارة اعبزا رية مبوذتل " .صلفة ،أاينة.(2016 ).
The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. The Case of ―Master One‖ learners at

5

)the Department of English/ University of Jijel. BENNACER, F & KAOUACHE. , S.(2018

 6ا لؾ الن،سع ك ماتو علتوافت الزكاتع لدل ا ط ل ك فبر ع الصحة العمواية  .تداي د اغبميد )(2012
 7ماة الضغئ الن،سع علتوافت الزكاتع لدل كالدم الط ،اؼبري علسرطلف .انصرم ،كردة.(2017 ).
8التوافت الزكاتع  :درااة اقلرأة بني الزكاج اؼبمتلئ اعبزا رم – ر ي ك الزكاج اؼبمتلئ اعبزا رم-أتنم .درااة ايداأية لم ينة اس
ا زكاج اؼبمتلطة  .وف ملر ) . (2014
9إا اهيجيل التعلا لدل الزكتة اؼبعن،ة ك ماتتل علتوافت الزكاتع .اكرلوك ،يبينة. (2015 ).
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هنلكل الر ل الزكاتع ك ىع درااة طع لع ك ملارة ) 1(2014اس يث ماة اؼب،توـ ع هصلؿ ،
بينمل الدراال س العماة بني ا دالف لم ا أ أ ك التوافت ك الر ل الزكاتع ه قم انعداة .
بنل لم ال ا ت  ،هتضا اغبلتة اؼبلاة اذل إترا درااة س ا دالف لم ا أ أ ك ماتو بك اس
التوافت ك الر ل الزكاتع  ،لصة ك أف إاتمداـ ب كل التواص ا تتمل ع يعرؼ إره،ل ل ال،
لإلأت له .ك انو دؼ الدرااة إذل التعرؼ لم استول إأت لر ا دالف لم ا أ أ ك كائ ا زكاج
سب اعبناب ك ادة الزكاج .دمل دؼ إذل
 ،ال،ركؽ اؼبوتودة ك استول ا دالف لم ا أ أ
التعرؼ لم ال،ركؽ اؼبوتودة بني اؼبدانني ك ا اؼبدانني ك د اس التوافت ك الر ل الزكاتع ةبعلدنبل
ك إاكلأية التن ر بك اس التوافت ك الر ل الزكاتع اس مؿ ا دالف لم ا أ أ  .ك يبكس ربديد
ا كلة الدرااة ك دد اس التسللج لم النحو التلرل:
ال استول إأت لر ا دالف لم ا أ أ لدل ا زكاج ؟ ى ىنلؾ فركؽ بني اؼبدانني لم ا أ أ ك
ا اؼبدانني ك التوافت الزكاتع ةبعلده ؟ ى ىنلؾ فركؽ بني اؼبدانني لم ا أ أ ك ا اؼبدانني ك
الر ل الزكاتع ةبعلده ؟ ى يبكس التن ر بك اس التوافت ك الر ل الزكاتع اس مؿ ا دالف لم
ا أأ ؟
ااتنلدا لها لة اؼبطرك ة سب صيلاة ال،ر يل التللية :
 فرضيات الدراسة
 ىنلؾ فركؽ بني اؼبدانني لم ا أ أ ك ا اؼبدانني ك التوافت الزكاتع ةبعلده . ىنلؾ فركؽ بني اؼبدانني لم ا أ أ ك ا اؼبدانني ك الر ل الزكاتع ةبعلده . يبكس التن ر بك اس التوافت ك الر ل الزكاتع اس مؿ ا دالف لم ا أ أ . أذنية الدراسة
سبكس أنبية ال درااة دو ل ؿبلكلة للتعرؼ لم ادل إأت لر ا كلة ا أ أ لدل ف ة يعتمد ليتل
التما للمحلفظة لم اقوالهو ك د ل مو اج ك ىع ف ة اؼبتزكتني ك ذلأل ك بي ة ربية اا أق
الدراال اس ى ا النوع – ك دكد لم ال ل ثتني -ك ماتتل بك اس التوافت ك الر ل الزكاتع
الل اف يعداف د لاة الزكاج النلتا  .دمل هكمس أنبية الدرااة اس النل ية التط يقية يث هتيا النتل ا
اؼبتوص إليتل القل مني لم دال ا ربلد الزكاتع ك ا ارم للقيلـ بك اػبطوا لتضييت فجوة
النزا ل الزكتية ك العم لم إزالة اعوال التوافت ك الر ل الزكاتع أك زب،يضتل لتحقيت الصحة
الن،سية ك السعلدة الزكتية .دمل اتسما بو ا إا ا ل هسلىم ك إأ ل ارادز اتمصصة لإلصغل
 1ماة ا هصلؿ علر ل الزكاتع ةبعلده ) التآل،ية  ،التعلا اا اػبمفل اؼبللية  ،الر ل اعبنسع ( .درااة ايداأية عؼبردز اعبلاعع علوادم
طع لع ،دمحم الطلىر ك ملارة ،ظب ة .(2014 ).
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الزكاتع ك هقد ا ات لرا الوال ية ك العمتية لهزكاج  ،دمل ه ك أقطة إأطمؽ لدراال أ رل
للتعمت ك اؼب كلة أدثر .

 ادلحاهيم اإلجرائية للدراسة

 -اإلدمان على األ ًت ت  :يعرؼ إترا يل ةأو الدرتل الن وبص

ليتل ا زكاج ك إات يلف ا دالف

لم ا أ أ اؼبعدؿ ك ال م صمم اس طرؼ سلـ الديس ز ). (2001
 -التوافق الزواجي  :يعرؼ إترا يل ةأو الدرتل الن وبص

ليتل ا زكاج ك إات يلف التوافت الزكاتع

ك أبعلده اؼبعد لع ا الغرض كىع  :اؼب لردة الوتداأية ،التجلأاب ال،كرم ك القيمع ،الت لبو ك العلدا ،
 ،بعد اغبرص لم إاتمرارية العماة ،الثقة اؼبت لدلة ك صورة الطرؼ ا ر .
 -الرضا الزواجي  :يعرؼ إترا يل ةأو الدرتل

الن وبص

ليتل ا زكاج ك اقيلس الر ل الزكاتع

ال م أ ده بنليدر  (1981) Shnyderك اؼبعدؿ ك ال ي ة العربية اس طرؼ ظبكرم ) . (2010

 اإلطار النظري لدراسة
 التوافق الزواجي

يعد التوافت الزكاتع  Marital adjustmentأك ال يطلت ليو ديثل تودة الزكاج Quality of

 Marriageأ د ا ىداؼ ا الاية لإلربلد الزكاتع  ،ك ذلأل ف التوافت بني الزكتني يسل د
ا ارة لم القيلـ بوظل ،تل ،ك هنعكاب ب ره لم ا بنل ك لم اؼبنلخ ا ارم ك ا تتمل ع  ،ك لم
استول السعلدة ا ارية ك ا اس الن،سع ك ا تتمل ع ضل ا ارة  .ك يعتا ربقيت التوافت الزكاتع
ىدفل أالايل لتمطيئ الاااا ا ربلدية ك ى ا اللؿ ،للمسل دة لم التملاأل ا ارم ك التكي ،
ك اواتتة الضغوط اغبيلهية .
ك يعكاب التوافت الزكاتع ا،توال لال ي م صبيا اللج الن،سية ك اؼبتنية ك يعد أو ل اس أأواع
التوافقل ا تتمل ية إذ أف الدكر ال م يقوـ بو ا زكاج ك الزكتل ىبتل س ا دكار الن يردك ل ك
العمال ا رل .فللتوافت الزكاتع سب الصملدم ك الطل ل ) (2005أقم س ال ترم
)(2009ىو كتود هقلر ك هطلبت أ،سع ،لمع ،إتتمل ع ك قلع  ،ع لفة إذل العديد اس ا اور
اؼبتمة الن هبب أف ذبما الزكتني  .ك دـ كتود ى ا التوافت ياز إذل د د أا ل دث ة اس
اؼب كم الزكتية  ،فللتوافت بني الزكتني ىو ا وؿ الزكج أك الزكتة أ دنبل ل ،ر رهبلبيلهو ك ال يلهو
ك القدرة لم التواص ك ربم اؼبسركلية ك إ توا اػبمفل .
ك يرل تلهياب  Gattisك ب ركف ) (1003اؼب لر اليو ك درااة صلحل )  (1005أف ى ا اؼب،توـ
اتع دد ا بعلد يتحدد اس مؿ درتة الت لبو بني الزكتني ك ال مصية  ،ل لأل فلل،رد ي حث س
زكتة هت،ت ك ظبل ل ك ثقلفتتل ك ايمتل اعو .
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أال بوه لرد  (1999) Bouchardأقم س الصغ ) 1(2008فرأل أف التوافت الزكاتع يتحدد
ع بعلد التللية :درتة ا تمؼ بني الطرفني ،ه لدؿ ا فكلر ك ا را بينتمل ك أوع العماة )السل ية أك
ا هبلبية( بني الزكتني  .فاذا كاتو الزكتلف ا تمفل ال سيطة علت،لكض ك اغبوار ك اؼبنلا ة يبكس
ؽبمل اغب،لظ لم هوافقتمل ،أال إذا أص ح ى ه ا تمفل اطلقة )إ تمفل أالاية ك الرأم( فاأو
يص ا اس الصعب تدا إهبلد التوافت بينتمل .أال ه لدؿ ا فكلر ك ا را فاأو يردم إذل الت،ل بني
الزكتني ،ى ا الت،ل ال م يوثت العماة بينتمل أك يردم إذل ف لتل ،ك علنس ة لنوع العماة  ،فاف
العماة الن يسودىل ا اـ ك اؼبودة ك العلط،ة الصلداة هردم إذل هوافت الزكتني أال إذا الدىل ال غ
ك الكراىية ك دـ ا اـ فا ل هردم إذل ف الزكاج .
ك ه إظبل ي )  (1991اؼب لر إليتل ك درااة ال ترم ) 2(2009إذل أف التوافت الزكاتع ج يقصد
بو ؾبرد اد اغبلتل اعبنسية بصورة انتظمة فقئ ،ك ج كايلة للتعلكف ا اتصلدم فقئ ك ج كايلة
للتجل ك العلط،ع بني الزكتني فقئ ،إمبل ىو د الا ت اس اد اغبلتل ا كلية ك ال يولوتية ككايلة
للتعلكف ا اتصلدم ككايلة للتجلك العلط،ع  ،ع لفة إذل القدرة لم مبو بمصية الزكتني اعل ك
إطلر الت،ل ك ا يثلر ك ا اـ ك الت،لىم ك الثقة اؼبت لدلة  ،ادرة الزكتني لم ربم اسركليل الزكاج
تديدة أتيجة

ا كمهو اؼبوتودة القدرة لم الت،ل اا اغبيلة اس يث بركـ ا كم
ك
للس كرة الدا مة للحيلة ك العم لم لتل ك دـ هرادمتل ك هعلم أالليب غبلتل .
ك لم الرام اس أف التوافت الزكاتع يعداربرا اس اربرا السعلدة الزكتية ،كىو اس اؼبتطل ل

الضركررية اتمرار اغبيلة الزكتية ب ك ىلدا كاستقر ،ا أف التوافت بني الزكتني ج يعا اعلد مل
 ،فللسعلدة ـبتل،ة س ا،توـ التوافت ،فقد قبد الزكتني اتوافقني ،كد انتمل يقوـ بوات لهو ذبله
ا ر ،إج أأو ج يعي ك اعلدة ،كلكس إذا كتد أارة اعيدة فت ا يعا تمل أ ل أارة اتوافقة .
ك لطلؼبل أ تا التوافت بني الزكتني اربرا لم العماة ا هبلبية بني ال،رد ك ؿبيطو  ،إذ أأو يتضمس
ا سلس علسعلدة ك الر ل س ال ا  ،ال عور ع اس ك الطمأأينة اا ا ريس  ،بضركرة القيلـ
علوات ل  ،إ اـ ا ريس ك التعلكف اعتم ك هق النقد ك القدرة لم التع س ا فكلر ك اؼب ل ر
دكف وؼ  .ؽب ا ،اس الط يعع أف يردم التوافت بني الزكتني بك ى ه اؼبربرا لم هعزيز للة
ا اتقرار ا ارم  ،فتن أ بي ة صحية ك ىلد ة ك ا ارة  ،هردم إذل ا اتقرار الن،سع ك ا تتمل ع
ك هث ي ا ارة بعيدا س التصدع ك ا يلر ) الايكع .3(2016 ،

1التوافت الزكاتع ك التما السعودم  ،الصغ  ،صلحل بس دمحم . (2008 ).
 2ارتا البت

3التوافت الزكاتع ك أثره لم إاتقرار ا ارة .الايكع  ،سس ) (2016
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يتعرض التوافت الزكاتع بأأو بأف أم بع ب ر ؼبل يقويو كيد مو ،دمل أأو يتعرض ؼبل يعواو  ،فلغبيلة
ج هس لم كه ة كا دة ،ك ج هوتد يلة زكتية اتوافقة بدرتة دلية  ،ل لأل ذدر دمحم بيواع
)  (2012أف التوافت الزكاتع لكوأو يقوـ لم أالس
)-1990أ( اؼب لر إليتل ك درااة تداي
العماة اؼبت لدلة بني الزكتني ،كأف لك انتمل بمصية ؽبل ظبل ل كأاللي تل اػبلصة ك اؼبعلالة الزكتية،
ؽب ا فلغبيلة الزكتية السعيدة ج زبلو اس كتود بع اج تمفل كالن هتحوؿ اس مؿ ه،لىم الزكتلف
اث ى ه اج تمفل بقدر
إذل اد م تيد كاسل د للتوافت الزكاتع ،ف قدر قبلح الزكتني ك
ربقيت التوافت الزكاتع ،ك هتمث اعوال التوافت الزكاتع ك ال عد ا ماع اث ال أل ك هصرفل
أ د الزكتني ك إنبلؿ الزكج ؼبسركليلهو ال ر ية  ،ال عد اؼبلدم اؼبثمت ك دثرة طل ل الزكتة أك طما
الزكج ك راهب الزكتة العلالة ك إىتملـ الزكج الزا د علعم لم سل ا ارة .
دمل يعتا ال عد الثقلك اث الب،لض الو ع الثقلك للزكتة أك للزكج ،كالت،لك ال ديد ك استول ثقلفة
الزكتلف أ د اعوال التوافت الزكاتع  ،مكة لم ذلأل ،ال عد الن،سع دكثرة الضغوط الن،سية،
كالغ ة الزا دة بني الزكتني ك ال عد ال م دعدـ نلية الزكتة دبظترىل دا اؼبنزؿ ،ك ع بمصية
إذل ذلأل ال عد ا تتمل ع دلؼبغلجة ك السيطرة اس طرؼ الزكج أك
الزكج ،ك قم أ د الزكتني.
زكاج الرت ارة ا رل ك إنبللو زكتتو ا كذل  .ك يلعب دـ ا ب لع اعبنسع سب ظب ة أبو ازالة )
 1(2008دكرا ك او التوافت الزكاتع ك أيضل او التواص .
ك يردم ا طرا العماة الزكتية اذل القلت كاجدت ل كالعصلبية أتيجة ل ،الزكتني ك اواتتة
لتل كهواعل بعضتمل أك الصعوبة ك هق دمنبل لل،ركؽ ك العلدا كا را كالرا ل
الصرا ل اؼبتعلقة عؼبلؿ اك أالو هربية ا بنل إذل تلأب ال ،ك العمال ك دـ القدرة لم التع
س أفكلرىم ل عضتم ال ع بو وح أك التعلرض بني اذبلىل الزكتني د ذلأل ي ا ا طرا
الن،سع كا سلس ب،راغ اغبيلة ) تداي .2( 2012،

اك

 الرضا الزواجي
سب  3)1000 ( Bradburyيعود ا ىتملـ الوااا علدرااة العلمية للر ل الزكاتع إذل
ددا
التسعينل اس طرؼ ع ثني يبثلوف هوتتل كأىداؼ اتنو ة ،إذ بتد ى ه اغبق ة الزانية
ن
د نا اس ا حبلث اؼبن ورة وؿ ؾبمو ة كااعة اس اؼبوا يا اؼبتعلقة علر ل الزكتع الدالة لم ااتمرار
أنبية فتم أو ية الزكاج ،دتدؼ ك د ذاهو كدوايلة ل،تم وث ه لم العديد اس العمليل ا رل

1فل لية براناا لإلربلد علوااا ك ،
 2ارتا البت

دة إدالف ا أ أ كرفا درتة هقدير ال ا لدل طم اعبلاعة .أبو ازالة ،ظب ة )(2010

Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Bradbury And all, (2000).
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دا ك لرج ا ارة ،دمل ين ثت ا الس اؼبنطقع لدرااة الر ل الزكتع س اردزيتو ك الرفلىية ال،ردية
كالعل لية ر ت لر دـ الر ل الزكاتع أ د أىم العواا الن هن بعدـ اجاتقرار الزكاتع.
ك لقد هوصل الدراال السلبقة إذل أف الر ل الزكاتع يتأثر بكود ة اس العواا دللن لط اعبنسع)
 Trudelو  ، 1)1000، Goldfardا لؾ الن،سع النلها س غوط العم )ياَُى  Maunoو
دنوأس 1999، Kinnunen؛ كيليلااب ) 2007 ، Williamsأقم س تداي
االو إ تيلر بريأل اغبيلة ك الر ل الزكاتع) العودة .2(2013،

)،(2012

ك بين درااة  Khalatbariك ب ركف )  3(2013الن مل لم ال حث س العماة بني
الر ل الزكتع كاجاتقرار العلط،ع س طريت اات يلف "ا ر ل الزكاتم ا امام" ك د ا اات يلف" لا
ال مصية اػبمسة" كتود ماة ذا دجلة إ صل ية بني الر ل الزكاتع كاجاتقرار العلط،ع ،فبل يعا
أأو دلمل اره،ا استول ر لىم الزكاتع  ،دلمل دلأ درتة صلبيتتم أا كأص ا النلس أدثر ادتسلعن
لماتقرار العلط،ع.
ككتد درااة  Wundererو  4)1007 ( Schneewindاس مؿ درااة ا أواع اؼبمتل،ة
اس ا درادل ك العمال اغبميمة دلؼبعلي الزكتية ك الن مشل ادل الت لرؾ  ،اؼبسلكاة  ،ك إاتثملر
الزكج ال م ي عركف أأو هبب أف يتمتعوا بو كىبتاكأو عل،ع ك زكاتتمل اره لطل د ة بني ى ه اؼبعلي
كالر ل الزكاتع ك مليل التكي الدينلاع.
اس تتة أ رل أك ح درااة Shackelfordكب ركف) 5(2008ماة ال مصية علر ل
الزكاتع
ك ا تملؿ اػبيلأة الزكتية ،يث صرح ا بملص ال يس لديتم أزكاج ا اراو فيتم ب ك لص
)هد ك اجه،لؽ ك ا أ سلط( كا زكاج ا اؼبوثواني ب ك لص )أم ا بملص انم،ضع
الضم ( ة م أا ر ل س زكاتتم ك ىنلؾ ا تملؿ أدا لملبراط ك مال لرج أطلؽ الزكاج.
ك أبلر درااة) الض ا 2002 ،؛ اليملف  (2005 ،اؼب لر إليو ك درااة الطمع ك ال ري
) (2011إذل إف العمال الوالدية اا ا كجد  ،ا كم اجهصلؿ  ،ازبلذ القرارا  ،كهكويس
ال مصية ك و السيلؽ العلـ لهارة  ،ىع اتغ ا ىلاة ك العماة علر ل الزكاتم .دمل يره ئ
الر ل الزكاتع اره لطل إهبلبيل ب ع

ظبل ال مصية دللث ل اجأ،علرل  ،اؼبثلبرة ك العم  ،الثقة ك

Fonctionnement et dysfonctionnement conjugal et sexuel, dépression et anxiété .Trudel.G et Goldfarb.M.R.

1

(2010).

2أالو إ تيلر بريأل اغبيلة ك ماتو علر ل الزكاتع لعينة اس رع ا ار دبدينة الرايض .العودة ،كتداف بن

د الرضبس.(2013) .

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

3

(2013).
The relationship between marital standars, dyadic, coping and marital satisfaction Wunderer & Schneewind (2008).
Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity Shackelford and all (2008).
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الن،اب  ،اوة التكويس العلط،ع كبو ال ا  ،اغبسلاية ذبله ا تيلج ا ر  ،الدؼ  ،التع العلط،ع ،
هوديد ال ا  ،ربم اؼبس ولية  ،اؼب لدرة  ،ك دـ اجأسيلؽ لليأس .
مكة لم ذلأل  ،أبلر الدراال إذل أف الر ل الزكاتع يره ئ ع﵀لفظة لم إاتمتلع الزكتني
حبيل مل  ،ك أف ا زكاج فبس لديتم مال ذا ر ل ا ؾ دا م هبنوف العديد اس ال،وا د .دمل
ذدر بع ا حبلث ددراال )2005،Glade؛  (1004 ،Kirbyاؼب لر إليتل ك درااة ظبكرم
)  ( 2010إره لط الر ل الزكاتع علرا ة ك السعلدة ك القدرة لم اقلكاة ك اواتتة التأث ا
السل ية النلصبة س ا داث اغبيلهية الضلاطة  ،ك لم كاب اس ذلأل يردم دـ الر ل الزكاتع إذل
ه دىور الصحة الن،سية ك اعبسمية للزكتني دل صلبة ع دت ل  ،دمل يبكس أف يرثر ذلأل د لأل لم
ا بنل شبرة ذلأل الزكاج

 اإلدمان على األ ًت ت

يلرا أسلف العصر اغبلرل ،فل أ أ
دل يعد ااتمداـ كال اجهصلؿ ك لم رأاتل ا أ أ
ن
صرا
دبحردل ال حث اؼبتعددة كاوااعو اؼبتنو ة أص ا يغزك ؾبلج اغبيلة اجتتمل ية دلفة ،كفتا ن
تديدا اس صور اجهصلؿ كالت،ل بني ا فراد ،ككفر زطبنل اس اؼبعلوال كاؼبعلرؼ ؼبستمدايو  ،لكنتل
ن
عؼبقلب ل ،وااب ال ية ،يث أفرز ـبلكفنل اس ا ر اعبسدية كالن،سية كاجتتمل ية كالثقلفية
السل ية الن اد وبدثتل اجاتمداـ اؼب،رط لإلأ أ

) Tao ، Qian، Wang ، Huangو Zhang

؛ 1 1006؛  Thatcherو  1004 ،Goolam؛ 1997 ،Youngأقم س بلىني .( 22015 ،
ك ه ا صل يل أف %51اس هعداد اكلف العلدل يستمداوف ب كة ا أ أ لغلاي اتنو ة
انتل ادتسل اؼبتلرا  ،التجلرة ،التسوؽ ،ه لدؿ اؼبعلوال  ،التسلية كال فيو كهت ا ا لر
اد هضل ،

أتيجة

كالتواص  ....إخل ،كى ه ا رالـ ك هزايد استمر جايمل ك أف ار ة ا أ أ
للتطور التكنولوتع )الرابيدا . 3(2017 ،
كاد برز ا كلة ا دالف لم ا أ أ دقضية اتتمل ية ديثة اا هزايد بع ية ا أ أ  ،يث
أبلر ؾبلة النيوزكيأل" "Newsweekأف  % 32اس استمداع ب كة ا أ أ يعلأوف اس إدالف
ا أ أ  .كأك ح الدراال أف ىنلؾ بم اس بني د  200اس استمداع ا أ أ هظتر ليو
أ راض ا دالف ،ب إف ىنللأل أبملص يقضوف )  (38ال ة أك أدثر أا و ينل لم ا أ أ دكف
م يد و ل لأل ،دمل يبكس أف يضحع ال ع علدرااة كالعم كالعمال اجتتمل ية كا ارية
Chinese internet addiction inventory: Developing a measure of problematic internet use for Chinese college

1

students, Huang and all (2007).

2فل لية براناا إربلدم اعرك-الودع ك  ،إدالف ا أ أ لدل ينة اس الطل ة اعبلاعيني  .بلىني ،دمحم أضبد ) .(2015
3وث ب كة ا أ أ لم اؼبراىقني ك ا ردف " درااة اسحية"  .الرابيدا  ،صبلان دمحم لع دمحم .(2017 ).
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كعؼبلؿ ،ب اس اؼبمكس أف هدار يلة ال م اس مؿ الواوع ك دا رة إدالف ا أ أ  ،كال ي،رزه اس
ا كم اد هرثر لم هوافقو الن،سع كاجتتمل ع ) Huangو آخروٌ . 1)1006 ،
يعد ا،توـ ا دالف لم ا أ أ اس اؼب،لىيم الن،سية اغبديثة أس ينل ،يث ال زاؿ ال حث ك ى ا
ؿبدكدا ك اد دلأ  2(1996 )Youngأكؿ اس ااتمدا اصطلا" ا طرا إدالف
اللؿ
ن
ليو" ااتمداـ ا أ أ اؼبر ع"  .بلع اصطلا
دلتو إذل اصطلا أطلق
ا أ أ "،
اجاتمداـ اؼب ك لهأ أ  Problematic Internet Useلم الرام اس أف العديد اس ال ل ثني
ج زالوا ي،ضلوف ااتمداـ اصطلا إدالف لم ا أ أ
أص ا ا دالف لم ا أ أ اليوـ ا كلة اتتمل ية اتنلاية ا الثقلفل كال لداف  ،إذ يزداد يوايل
دد استمداع ا أ أ ب ك اث للدى ة كيص حوف ادانني ليو .ك لع ال كة ا تتمل ية
. Internet Addiction

سب ) Fenichel

ا ف ا ية ال،ليس وؾ الظلىرة اعبديدة الن ه كل اس داا هكنولوتيل اجهصلج
 (2003 ،أقم س  Mojazك ب ركف) (2015دكرا ر يسيل ك ذلأل اس مؿ هعميم اؼبسلكاة س
طريت انا ضوية ؾبلأية للمستمداني.
كفقل ل ػ  ، (1998 ) Gawelوبدث ا دالف لم ا أ أ ندال يستمدـ ال،رد الكم يوهر اس
أت اؼبتعة أك ا ب لع أك التم،ي اس الضغوط ؛ ك يس ب دـ إاتمدااو بعور بسر ة اجأ،علؿ
كاػبركج س السيطرة أك اجدت ل كد ا إنبلؿ العم  ،اؼبدراة أك اجلتزاال العل لية )  Johnو
.3( 2012 ،Manikandan
4

أقم س  Abdul Azizك ب ركف ) (2016
ا أ أ لم أأو ىواتاب ا،رطة أك ل عة لتحكم
عاتمداـ الكم يوهر كالوصوؿ إذل ا أ أ اؼبردم إذل
 Shapiraكب ركف)"(2000ا كلة إاتمداـ ا أ أ

رؼ  Shawك  (2008 ) Blackإدالف
عي  ،إ تيلتل أك الودل فيمل يتعلت
جز أك يت  . Distressك ني رؼ
" دنق كظي،ع لهأ طة اليواية كا ل ر

الكر النلصبة س إدراؾ ال م أأو ا الدر لم التحكم ك اج تملد لم ا أ أ .
سب  (0885 ( Youngي،تم السلوؾ ا دال لم ا أ أ اس مؿ بع اج تيلتل
اث اج تيلتل اعبنسية  ،اغبلتة إذل هغي للة الو ع  ،اغبلتة إذل اجأتمل كاغبلتة إذل العماة .
علنس ة ل ع
أأ،ستم.

ا فراد ،هكم اؼبسل ة ا لك كأية العمال ال مصية ،وبلكلوف بطرؽ تديدة التع

س

 1ارتا البت
Internet addiction: The emergence of new clinical disorder, Young.K. (1996).
Internet addiction and relationship behavior of married it professionals .John. & Manikandan. (2012).
Disconnected marriage, connected internet: Exploring the internet addiction among married men and women in

2

3
4

Selangor, Malaysia. Abdul Aziz and all (2016).
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 Youngك زام تل ( 1)1000أأو يبكس هصني ا دالف لم ا أ أ لم أأو إدالف
إا
تنسع إلك ك  ،إدالف لم العمال ا لك كأية  ،التعلت القترم ع أ أ  ،ا دالف اؼبعرك أك
ا فراط اؼبعلواليت كا دالف لم الكم يوهر .
ك أبلر  (1996)Youngأأو يبكس إصبلؿ أ راض ا دالف لم ا أ أ ك :ااتمداـ ال كة
اؼبعلوالهية ل ،ة طويلة ي كو انتل أفراد ا ارة كاؼبقربوف ،إنبلؿ الوات ل الدرااية كا ارية كالزكتية
كاؼبتنية ،دثرة الستر ،ا رؽ كالتعب ،ال عور علتوهر كالضجر أتيجة اأ،صلؿ ئ ا أ أ  ،للة ال اب
كال وؽ للجلسة القلداة ،دـ القدرة لم ئ ااتمداـ ا أ أ  ،ال كلكل اعبسدية النلذبة س دثرة
اعبلوس لم ال كة ،اؼبي إذل العزلة كاجأطوا اا الة الت،ل اجتتمل ع،ظتور أ راض اأسحلبية اث :
اجرهعلش كاجرذبلؼ كالعص ية كالقلت بس ب اغبرالف اؼبرا ا أ أ  ،كي دك ال م كدأأو وبلم بو
كوبرؾ أصلبعو كدأأو يكتب لم اغبلاو  ،كد ى ه ا راض اأسحلبية كىركبية.دمل يتم ا فراط ك
ااتمداـ ا أ أ لم الرام اس التكل،ة اؼبلدية الن هرثر ال يلن لم ال م .
أقم س درااة العملر )  (2014مت ك ا شبلأية اعلي ل،تم ا دالف لم ا أ أ ك ه ميصو
اؼبتمثلة ك :ال عور عأ غلؿ ال لؿ وؿ ال كة اؼبعلوالهية كال الـ بو كال ايقوـ بو ج قلن ،ال عور

حبلتة إذل زايدة كا  ،اعبلوس لم ال كة لكع وبقت الر ل الن،سع ،ال ،بصورة اتكررة ك ئ
ااتمداـ ال كة اؼبعلوالهية أك ك التوا نتل ،ال عور علضجر ك دة اؼبزاج كاجدت ل كالغضب ندال
وبلكؿ ال،رد التقلي اس ااتمداـ ال كة اؼبعلوالهية أك التوا نتل ،اعبلوس لم ال كة اؼبعلوالهية
أدثر فبل طئ لو ،فقداف ماة اتمة أك م أك فرصة اتنية أك درااية أك اػبوؼ اس فقدىل بس ب
لم أفراد ا ارة أك اؼبعلعبني أك ا ريس لتم،ع ادل اعبلوس
ااتمداـ ال كة اؼبعلوالهية ،الك
كا فراط ك ااتمداـ ا أ أ  .ااتمداـ ال كة اؼبعلوالهية دوايلة للترك اس اؼب كم أك
للتمل اس دة اؼبزاج أك اس ا ل ر اليأس كال أب كالقلت كاجدت ل  .ك كفقلن ؽب ه اؼبعلي إذا أتل

ال،رد بنعم لم طبسة أك أدثر انتل فاأو يعل ا كلة ا دالف لم ا أ أ .
سب 2(2003)Duranىنلؾ فرؽ بني اس يستمدـ ا أ أ ب ك طو ع كرفراط دكف اار
ااتمداال ا،رطنل لهأ أ  ،فلغبللة ا كذل
أك لتة او و ية ،كاس يستمداو ف ط يعة ملو ربتلج
ن
ىع إدالف لم ا أ أ  ،أال اغبللة الثلأية فم هقا مس ى ا التصني .
ك أظتر أتل ا دراال )إبراىيم2010،؛ القر 2011،؛ زيداف 2008،؛ اوىيو MuHu
 2007،أقم س بلىني  (2015،أف ا فراد ال يس يتسموف بدرتة للية اس الو دة كالعزلة دسمة
اس ظبل بمصيل م ،هزداد لديتم العزلة كال عور علو دة ك لؿ ا تملدىم لم ااتمداـ ا أ أ
Cyber-Disorders: The mental health concern for the new millennium Young and all (2000).
Internet Addiction Disorder. Duran, M. (2003).
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كتتل لوتو ،دمل
ب ك ا للغ فيو ،كهقل ادر م لم اؼبواتتة ،كإالاة مال اتتمل ية ا لبرة ن
هوصل إذل ماة إره لطية اوت ة دالة بني ا دالف لم ا أ أ كد اس القلت ،القلت اجتتمل ع
كاجدت ل  ،ك ماة الل ة اا الطمأأينة الن،سية.
أبلر أتل ا بىع الدراال العربية ددراال ) يدا  2003 ،؛ ال،رح 2004 ،؛ الرم،
 2008؛ الكندرم كالق علف 2001 ،؛ اليوا  ( 2006،كالغربية ) 2003 ،Caplan؛
ً
ااتمداـ ا أ أ يى دكف انعزلني
 Kraut ،Shklovskiو  ( 2004 ،Rainieإذل أف ا،رطع
ًس اجره لطل كا أ طة اجتتمل ية الط ً
يعية ك اغبيلة الوااعية ،كأ م اىد يىقطعوف ى ه الركابئ ك
الوا ال م يص ا ا أ أ فيو العلا اجتتمل ع الو يد اؼبسيطر لم يل ً م.
ان أ أة ا أ أ ك لـ  ، 1983وثر بع العمال بني ا زكاج ال يل ،فبل أدل ك بع
ا

يلف إذل اأ،صلؽبم أك طماتم ) Parkerك  (2003 ،Wamplerاؼب لر إليتل ك درااة Abdul

 Azizك ب ركف ).(2016ك كفقل لتقرير صلدر س الرابطة ا اريكية للزكاج كالعمج ا ارم  ،فاف ال
بني  20إذل % 33اس استمداع ا أ أ يتص،حوف ا أ أ للعديد اس ا أ طة الن يبكس ا ت لرىل
يلأة لط،ية أك تسدية .ك أف ال يقر % 17اس اؼبستمداني يص حوف ادانني لم ا أ أ
اراض تنسية  ،إال ؼب لىدة صور إع ية أك ا لبراط ك ماة ا ا أ أ كاعظمتم رتلؿ
اتزكتني .فل دالف لم ا أ أ يس ب ك فقداف الثقة كاغبميمية دا العماة الزكتية  ،كالن الل ل
ال يردم إذل إ ل الزكاج .
ك ك درااة دورية ل ػ  (1002 ( Seokاؼب لر إليتل ك درااة  Abdul Azizك ب ركف ) (2016
صرح  % 70اس استمداع ا أ أ أ م ادانني لم ا أ أ  ،كأف يلة  % 18فبس مت
ه ميصتم لم أ م اداا ألعل ا أ أ وثر ال يل دل يلر الزكاج ،فقداف الوظي،ة ك الضغئ .ك
أبلر حبث أترم اس طرؼ اتيوار  (1000( Stuartأف وارل  % 06اس اؼب لردني صر وا أف
اجاتمداـ اؼب،رط لهأ أ أثر لم مال م .ك ني صرح  %84اس ا بملص ال يس هراك
أ ملرىم بني  19ك  29نلال أ م ي،ضلوف اجاتغنل س زكتل م  /بريكتم بدجن اس التملع س
إاتمداـ ا أ أ  .مكة لم ذلأل ،ك اسا أترم لـ  2011ك كفقل لهدلديبية ا اريكية ﵀لاع
الزكاج ،كا د اس د طبسة أزكاج فلبلة ا تل ال كل اجتتمل ية .ك الوا أ،سو  ،ه ني اس درااة
 Duggan، Lenhartك  1(2014) Smithأف  %10اس استمداع ا أ أ اؼبتزكتني ي كف
إذل أف ا أ أ دلف لو "وث د " لم ماتتم  ،بينمل  %17صر وا ةأو دلف لو "وث بسيئ" ،
أال  %72اس استمداع ا أ أ فقد إه،قوا لم دـ كتود وث قيقع لم ا طمؽ لم
Couples, the Internet and social media. How American couples use digital, technology to manage life, logistics, and

1

emotional intimacy within this relationships. Lenhart and all (2014).
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أيضل إذل أف  %74اس استمداع ا أ أ
برادل م  .كأبلر الدرااة ن
لهأ أ لم زكاتتم بينمل صرح  %20إف التأث دلف ال يلن ك الغللب.

أبلركا إذل التأث ا هبل ي

 ،ج يزاؿ التأث السلم اؼبستمر لإلدالف لم ا أ أ

بعد طبسة كثمثوف انة اس ظتور ا أ أ
يستقطب إىتملـ ال ل ثني ،
إذ بين ؾبمو ة اس الدراال )11005 ،Kimeto؛  21006 ، McDaniel؛ (31004، Ryan
وااب ا دالف لم ا أ أ لدل ا زكاج اتمثلة ك اره،لع استواي القلت  ،الضجر  ،اجأ،صلؿ ،
لرة للعمال الركالأسية ،
كاػبوؼ اس ال،قداف ع دالف لم ال،يس وؾ .دمل يس ب الودل
دللتواص اا بردل بديلني  ،فبل يردم ك بع ا يلف إذل دكث صرا ل  ،اجأ،صلؿ أك الطمؽ.
ك صر أس ة صغ ة اس أفراد العينة )اؼب لردوف ك السكس  /اؼبتزكتوف ( هورطتم ك اػبيلأة الزكتية
الرامية .دمل هوصل إذل كتود ماة ذا دجلة إ صل ية بني إاتمداـ كال التواص اجتتمل ية
كاؼب ل ر اؼبره طة عل أل  ،الغ ة كا ل ر الو دة كا بتعلد العلط،ع.
أقم س  4(2013 ) Ferronهعد اػبيلأة ا لك كأية اس أ طر ا ر اؼب ه ة س ا دالف لم
ا أ أ ك ىع قيقة تديدة كاتنلاية كالن يبكس أف هكوف لا ا يلر العماة الزكتية ) ،Whitty
 (1007ك الن يقصد هبل ااتمداـ ا أ أ أ ل ه لدؿ لط،ع أك تنسع ك ني أف ال م
التزـ بعماة زكتية  .ك ليو ىنلؾ اأتتلؾ للحصرية العلط،ية أك اعبنسية)  Schnarchو
 .( 2002 ،Morehouseهعتا السرية تز ج يتجزأ اس اػبيلأة كالعديد اس اجا اهيجيل يتم
اللجو إليتل بقل ى ه اؼبنلا ل ا ا أ أ ارية  ،دح ؼ اتريو ا﵀لدثة  .ك الل لن ال هكوف اػبيلأة
سب)أأدرككد Underwoodو  (2004، Findlayلط،ية بط يعتتل ؼبه ال،راغ
لم ا أ أ
ا﵀سوس ك ماة الزكتني.

اإلجراكات ادليدا ية للدراسة
يتنلكؿ ى ا اعبز اس الدرااة ا ترا ا اؼبنتجية الن مت إه ل تل لتحديد العينة ك صل صتل  ،ا دكا
اؼبط قة ك ا الليب ا صل ية اؼبستعملة ؼبعلعبة اؼبعطيل .

 منج الدراسة

The effect of social media on marital success. A case of Lang‖Ata constituency, Nairobi County, Kenya. Kimoto.J.

1

(2016).
Do you have anything to hide? Infidelity-Related on Social media Sites and marital satisfaction .McDaniel and all

2

(2017).
)Face book Addiction: An exploratory study using mixed methods. Ryan. A. (2015
Les problèmes de couple découlant de l‖utilisation d‖Internet. Ferron.A. (2013).
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إاتض ط يعة الدرااة اغبللية إاتمداـ اؼبنتا الوص،ع ا ره لطع ال م يعتمد لم درااة الظلىرة ك
الوااا دمل ىع اوتودة  ،ك يتتم بوص،تل بداة ك التع نتل دميل ك دي،يل  .دمل يستم ك ربديد إذا
ال دلف ىنلؾ إره لط بني اتغ يس ايكوا يني أك أدثر ك درتة ى ا ا ره لط  ،ك ليو فاف الغرض اس
إاتمداـ ى ا النوع اس اؼبنلىا ال حثية يتمث ك ربديد كتود ماة أك دـ كتودىل بني اؼبتغ ا
او وع الدرااة ك يتم اس ملو التعرؼ لم ماة ا دالف لم ا أ أ ك د اس التوافت ك الر ل
الزكاتع ك التن ر ةثر ا دالف لم ا أ أ لم د اس التوافت ك الر ل الزكاتع .

 عينة الدراسة
 العينة اإلستطالعية  :مت اللجو إليتل ؼبعرفة اػبصل

السيكوا ية دكا ال حث اؼبتمثلة ك

إات يلف التوافت الزكاتع ،اقيلس الر ل الزكاتع ك إات يلف ا دالف لم ا أ أ  ،ك ادر
جم ينة إاتطم ية  100زكج ك زكتة اتوائ العمرم  35.3انة.

 عينة الدراسة األساسية  :مت إ تيلر ينة الدرااة س طريت اؼبعلينة ا ا تمللية ك علض ئ
اؼب علينة العر ية الن هعرؼ لم أ ل الطريقة الن هسما لل ل ث بسحب ينة اس ؾبتما
ال حث سب ال يليت بو ك إ تملؿ إ تيلر نصر ال ةف يكوف مس العينة ا اعركؼ ك
ا ؿبدد اس قل ) أقبرس .1(2004 ،

ك اد مت ك ا ؾبمو ة اس ال ركط تيلر العينة اتمثلة أالال ك أف يكوف أفراد العينة  :اتزكتني ا
ان،صلني  ،اس اعبنسني ك اس استمداع ا أ أ .


جم العينة :هتكوف العينة اس  100فرد )50زكج50 ،زكتة( ه اكح أ ملرىم اس  22إذل
 56انة دبتوائ مرم )(40.17انة ك إكبراؼ اعيلرم ) ، (8.60اا العلم أف أ ملر
ا زكاج ك الزكتل فراد العينة ه اكح ال بني 26ك  67انة دبتوائ مرم ) (39.00انة
ك إكبراؼ اعيلرم ). (8.58

 خصائص العينة

يتميز أفراد العينة عػبصل دمل ىع او حة ك اعبداكؿ التللية:
تدكؿ )  : (01هوزيا أفراد العينة سب اػبصل ا تتمل ية )الديبغرافية (
ادلتغَتات
الحارق العمري بُت الزوجُت

الحئات

التكرارات

ال يوجد

بُت  4 -2سنوات
 11فااثر

 1انتجية ال حث ك العلوـ ا أسلأية.هدري ل
.(2004

11

11

43

43

44

بُت  10-5سنوات

النسبة ادلئوية

02

44
02

ملية .أقبرس  ،اورياب هرصبة صحراكم بوزيد  ،بوبرؼ دملؿ ك ا عوف اعيد ) .
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ادلستوى التعليمي

ادلستوى التعليمي للزوج/الزوجة

إبتدائي

03

03

اث وي

34

34

بدون مستوى

02

02

اث وي

39

جامعي

63

إبتدائي

08

جامعي

عدد األبناك

63
08
39

51

ال يوجد

51
18

18

طحل وا د

25

من  4-2أطحال

54

54

 5أطحال و أاثر

03

03

تدكؿ رام ) :(02هوزيا أفراد العينة سب صل

25

الزكاج

ادلتغَتات

الحئات

التكرارات

النسبة ادلئوية

مدة الزواج

 10انوا ك أا
 11فأدثر
أا اس  20انة
بني  30-20انة
 40-31انة

55
46
01
74
21

55
46
01
74
21

 41فأدثر
طريقة هقليدية
علتعلرؼ

04
31
69

04
31
69

سن الزواج

طريقة إختيار الشريا

تدكؿ رام ) (03هوزيا أفراد العينة سب ظركؼ إاتمداـ ا أ أ
ادلتغَتات
مدة إستخدام األ ًت ت

مكان إستخدام األ ًت ت

البقاك لساعات متأخرة من الليل ُب

التكرارات

النسبة ادلئوية

الحئات
اا اس  5انوا

22

22

بني  10-5انوا
11فأدثر

48
30

48
30

ك ال ي فقئ
اكلف العم فقئ

31
04

31
04

اقلىع ا أ أ
ك ال ي ك العم

02
35

02
35

ك ال ي ك اقلىع ا أ أ
ك د ا اكنة

01
27

01
27

58

58

أعم

إستخدام األ ًت ت
42

ج
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 أدوات الدراسة
سبثل ا دكا اؼبستمداة ك ى ه الدرااة فيمل يلع:
 استبيان ادلعطيات الدشنوغرافية :مت بنل اات يلف أالس هواعلهو هن ثت اس اؼبعلرؼ النظرية ،
يغطع بع

اػبصل

الديبغرافية اؼبتعلقة عؼب حوثني .يتكوف ى ا ا ات يلف اس  18اراج ،

اؽبدؼ اس ا ا لة التعرؼ لم ال يلان ال مصية ك العل لية  ،دمل دؼ للتعرؼ لم
اعطيل س الزكاج ك ظركؼ أاتمداـ ا أ أ .
 إستبيان التوافق الزواجي  :مت بنل ى ا ا ات يلف هبدؼ ايلس التوافت الزكاتع ك بع

ا بعلد

ج يكوف هدا ك
ال ن إروينل أ ل اس اقوال الزكاج اس تتة  ،كاس تتة أية ،
ه لبو بني أبعلد د اس التوافت الزكاتع ك الر ل الزكاتع  ،ا ار ال م مت ام ظتو بعد
ا طمع لم بع اؼبقليياب .
بعد اراتعة ا دبيل ك الدراال السلبقة ك ا دكا اؼبستعملة مس ى ا اللؿ دمقيلس التوافت
الزكاتع ل،رج ك د مي ) (1999اؼب لر إليو ك درااة وف) ،(2014اقيلس التوافت الزكاتع
2
ل ػ Spanierاؼبعدؿ اس طرؼ زكاكم )  1(2017ك النسمة اؼب صبة اس طرؼ بلميتو )(2004
كإات يلف التوافت الزكاتع براىيمع) (2015ك اقيلس دمحم بيواع ) (1995اؼب لر إليو ك درااة صلحل
) ،(2016مت صيلاة )  ( 69بند اقسمة اذل  04أبعلد اؼبتمثلة ك :بعد اؼب لردة الوتداأية ،بعد
التجلأاب ال،كرم ك القيمع ،الت لبو ك العلدا  ،بعد اغبرص لم إاتمرارية العماة ،صورة الطرؼ
ا ر ك الثقة اؼبت لدلة .
مت ا تملد لم طريقة ليكر ك ربديد بدا ا تلبة ك ذلأل بو ا الم طبلاع أالـ د بند بدأ بػ ػ
ج هنط ت أبدا اذل هنط ت دا مل  ،هضمن


غبسل

ى ه ال دا إ طل ايمة ه اكح اس ) . ( 5 – 1

اخلصائص السيكومًتية إلستبيان التوافق الزواجي
صل

ا ات يلف السيكوا ية مت هط يقو لم  100زكج ك زكتة اتواطتم العمرم 35.5

انة ك ذلأل بعد رض صورهو ا كلية لم ؾبمو ة اس أاله ة لم الن،اب ذكم اػباة ك ؾبلؿ ال حث
العلمع جبلاعن اولود اعمرم هيزم كزك كتلاعة أبو القلام اعد مي اعبزا ر -2-ك ال م ادر ددىم
)  ( 11يث طلب انتم إبدا الرأم وؿ بنود ا ات يلف اس يث اماة اللغة ك ادل ام مة
د بند علنس ة فراد العينة  .مت سل أس ة اه،لؽ ا﵀كمني) (%80لك لرة  ،كدل يتم اات علد أم
1اقيلس التوافت الزكاتع  ،انصورم زكاكم ) . (2017
 2واا ا اتقرار الزكاتع .بلميتو دلثوـ ) ) .(2004
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لرة اا هعدي صيلاة بع الع لرا
ضا لصدؽ ا﵀تول أك الظلىرم .

بنل لم برا السلدة ا﵀كمني ،كب لأل يكوف اجات يلف اد

بعد ا لتأدد اس الصدؽ الظلىرم لإلات يلف  ،مت سل صداو الدا لع ال م يسما عغبصوؿ لم
هقدير صداو التكويا أك ال نل ع ال م يقصد بو ادل هقييم ا ات يلف لل نل النظرم ال م صمم لقيلاو
 .ك اد ربقت ى ا النوع اس الصدؽ اس مؿ سل العماة ا ره لطية بني درتة د بند اس بنود
ا ات يلف ك الدرتة الكلية لل عد ك العماة ا ره لطية بني درتة د بند ك الدرتة الكلية لإلات يلف.
أظتر أتل ا اؼبعلعبة ا صل ية لدرتل ا فراد لم إات يلف التوافت الزكاتع كتود ماة إره لطية
دالة بني درتة د بند اس بنود ا ات يلف ك الدرتة الكلية لك بعد ك ا ات يلف دك  .ك اعبدكؿ
اؼبوارل يو ا أتل ا ذلأل .
تدكؿ رام ) :( 04اعلام ا ره لط بني د بند إات يلف التوافت الزكاتع اا الدرتة الكلية لك بعد ك إات يلف
دك .
ا ره لط

ال ند
ال عد

ال ند

ا ات يلف

ا ره لط
ال عد

ال ند

ا ات يلف

ا ره لط
ال عد

ال ند

ا ات يلف

ا ره لط
ال عد

ا ات يلف

01

**0.423

**0.423

19

**0.802

**0.732

37

**0.709

**0.687

55

**0.689

**0.626

02

**0.691

**0.702

20

**0.777

**0.707

38

**0.804

**0.696

56

**0.543

**0.439

03

**0.713

**0.704

21

**0.722

**0.639

39

**0.559

**0.504

57

**0.763

**0.750

04

**0.659

**0.641

22

**0.774

**0.631

40

**0.670

**0.587

58

**0.732

**0.749

05

**0.694

**0.599

23

**0.787

**0.692

41

**0.582

**0.495

29

**0.704

**0.623

06

**0.791

**0.728

24

**0.806

**0.746

42

**0.782

**0.730

60

**0.721

**0.695

07

**0.800

**0.708

25

**0.719

**0.722

43

**0.760

**0.721

61

**0.337

*0.213

08

**0.776

**0.731

26

**0.672

**0.655

44

**0.695

**0.621

62

**0.487

**0.279

06

**0.659

**0.518

27

**0.483

**0.392

45

**0.565

**0.568

63

**0.721

**0.602

10

**0.681

**0.549

28

**0.697

**0.539

46

**0.724

**0.585

64

**0.640

**0.568

11

**0.762

**0.696

29

**0.597

**0.368

47

**0.450

**0.361

65

**0.729

**0.652

12

**0.584

**0.460

30

**0628

**0.329

48

**0.630

**0.546

66

**0.757

**0.651

13

**0.617

**0.622

31

**0.716

**0.614

49

**0.652

**0.644

67

**0.736

**0.695

14

**0.608

**0578

32

**0.717

**0.739

50

**0.395

**0.455

68

**0.779

**0.737

15

**0.333

*0.237

33

**0.661

**0.616

51

**0.683

**0.681

69

**0.742

**0.714

16

**0.442

**0.400

34

**0681

**0.606

52

**0.717

**0.666

17

**0.426

**0.293

35

**0.662

**0.567

53

**0.529

**0.450

18

**0.619

**0.625

36

**0.670

**0.634

54

**0.717

**0.625

** ايم ا ره لطل دالة ند استول الدجلة  * . 0.01ايم ا ره لطل دالة ند استول الدجلة 0.05

يم ا اس مؿ اعبدكؿ رام ) (04أف ايم اعلام ا ره لط بني درتة د بند ك بني الدرتة الكلية
لإلات يلف صبيعتل دالة إ صل يل ند استول الدجلة )  ، ( 0.01فبل يعا أف بنود ا ات يلف اتجلأسة

اا ا ات يلف دك  ،ك ى ا يدؿ لم التجلأاب الدا لع لو فبل يعطع اربرا لم صداو  .دمل يتضا
اس مؿ اعبدكؿ أف صبيا الدرتل اػبلصة دبعلام ا ره لط بني درتة د بند ك ال عد اػبلص بو
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دلأ صبيعتل دالة إ صل يل ند استول الدجلة ) ، (0.01كعلتلرل هعطع الثقة ك ا ات يلف ك
صم يتو للتط يت .كغبسل ث ل ا ات يلف ،مت ا تملد لم طريقة أل،ل دركأ لخ لك بعد اس أبعلد
ا ات يلف ك ا ات يلف دك .

جدول رقم ( : ) 05ساب الثبات بطريقة معامل ألحا ارو باخ .
األبعاد

عدد البنود

قيم ألحا ارو باخ

ادلشاراة الوجدا ية

14

0.87

التجا س الحكري و القيمي

13

0.88

الثقة ادلتبادلة

13

0.90

التشابه ُب العادات

05

احلرص على إستمرار العالقة

14

الدرجة الكلية

69

صورة الطرف اَلخر

10

0.69
0.88
0.85
0.92

يتضا اس أتل ا اعبدكؿ رام ) (05اػبلص بث ل إات يلف التوافت الزكاتع راتمداـ اعلا أل،ل دركأ لخ
أف ايم اعلا اػبلصة ع بعلد هراك اس )  (0.69اذل )  . (0.90أال فيمل ىب بقيمة ث ل
ا ات يلف دك فقد بلغ )  ، (0.92فبل ي إذل أف ا ات يلف هتوفر فيو درتة تيدة اس الث ل
هنلاب ارض ال حث العلمع ك هعطيو ثقة لدل ال ل ثني ك ث ل أتل جو ند التط يت .
 مقياس الرضا الزواجي :

مت إاتمداـ اقيلس الر ل الزكاتع ال م أ ده بنليدر

 (1981 )Shnyderك اؼبعدؿ ك ال ي ة العربية اس طرؼ ظبكرم )  . (2010يتدؼ ى ا
اؼبقيلس إذل ربديد اصلدر الضيت الزكاتع ك اداه لم طوؿ دة أبعلد للعماة ك الت،ل
بينتمل ،دمل يبيز بداة بني ا زكاج ال يس يعلأوف اس الضيت الزكاتع ك بني ا ىم فبس يعي وف
يلة زكتية هتسم علر ل الزكاتع ك السعلدة الزكتية .
يتكوف اؼبقيلس اس  70بندا اقسمة إذل  09اقليياب فر ية :التآل،ية ،الر ل العلـ س الزكاج ،التواص

الوتدا  ،ا هصلؿ اؼبوتو غب اؼب ك  ،اؼب لردة ك اضل الوا  ،الر ل س النل ية اؼبللية ،الر ل س النل ية اعبنسية،

هوتتل ا دكار ك الر ل س العماة ع ط،لؿ ك أالليب هن تتم  .هكوف ا تلبة كفقل لسلم ليكر ذم
اؼبستواي اػبمسة اس "هنط ت سبلال" ك الن وبص ندىل اؼب حوث لم  5درتل إذل " ج هنط ت
سبلال" ك الن وبص ندىل اؼب حوث لم درتة كا دة ) ، ( 1ك ى ا ك للة الع لرا التاب ه إذل
الر ل ك العكاب ك للة الع لرا الن ه إذل دـ الر ل  ،ك ل ا فللدرتل اؼبره،عة لم اؼبقيلس
هعكاب استواي اره،عة اس الر ل الزكاتع .
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اخلصائص السيكومًتية دلقياس الرضا الزواجي غبسل

اؼبقيلس السيكوا ية مت

صل

إه لع أ،اب اػبطوا السلبقة ال در ك إاتي لف التوافت الزكاتع أم التأدد اس الصدؽ الظلىرم

سل صداو الدا لع ك اد اس مؿ سل العماة ا ره لطية بني درتة د
أكج ،
بند اس بنود اؼبقيلس ك الدرتة الكلية لل عد ك العماة ا ره لطية بني درتة د بند ك
الدرتة الكلية للمقيلس .أظتر أتل ا اؼبعلعبة ا صل ية لدرتل ا فراد لم اقيلس الر ل
الزكاتع كتود ماة إره لطية دالة بني درتة د بند اس بنود اؼبقيلس ك الدرتة الكلية
لك بعد ك اؼبقيلس دك  .ك اعبدكؿ اؼبوارل يو ا أتل ا ذلأل
تدكؿ رام )  :(06اعلام ا ره لط بني د بند اقيلس الر ل الزكاتع اا الدرتة الكلية لك بعد
ك اؼبقيلس دك
ا ره لط

ال ند

ا ره لط

ال ند

ا ره لط

ال ند

ا ره لط

ال ند

ال عد

اؼبقيلس

ال عد

ال عد

اؼبقيلس

ال عد

اؼبقيلس

**0.788

**61 0.736

**0.569** 0.886

21

**0.684

**0.554

41

01

*0.204

*0.205

**62 0.564

**0.539** 0.893

**0.540

42

**0.620

02

**0.551

**22 0.448

**0.591

**0.458** 0.824

43

**0.848

**63 0.726

03

**0.632

**23 0.565

**0.583

**0.485

**0.546

**64 0.542

**0.375** 0.773

04

**0.686

**24 0.587

**0.783

**0.620

44

**65 0.304

**0.370** 0.819

05

**0.523

**25 0.366

**0.326

**0.492

45

**0.448

**0.446** 0.841

06

**0.688

**26 0.622

**0.698

**0.625

46

**0.515

**66 0.371

07

**0.716

**27 0.537

**0.665

**0.494

47

**0.526

**67 0.396

**0.442** 0.829

08

**0.641

**28 0.533

**0.576

**0.518

48

**0.655

**68 0.559

**0.585** 0.849

09

**0.522

**29 0.521

**0.655

**0.670

49

**0.667

**69 0.562

**0.581** 0.855

10

**0.706

**30 0.685

**0.486

**0.371

50

**0.782

**70 0.741

**0.672** 0.852

11

**0.519

**31 0.326

**0.644

**0.560

51

**0.707

**0.643

12

**0.817

**32 0.718

**0.699

**0.624

52

**0.373

*0.241

13

**0.448

**33 0.436

**0.743

**0.669

53

**0.635

**0.433

14

**0.753

**34 0.684

**0.449

**0.438

54

**0.691

**0.608

15

**0.496

*0.277

35

**0.696

**0.483

55

**0.306

**0.267

16

**0.774

**36 0.675

**0.616

**0.520

56

**0.598

**0.437

17

**0.763

**37 0.586

**0.646

**0.446

0.734** 57

**0.644

18

**0701

**38 0.591

**0.671

**0.485

0.788** 58

**0.754

19

**0.821

*0.689

39

**0.654

**0.599

0.675** 59

**0.637

20

**0.753

**40 0.680

**0.763

**0.663

0.842** 60

**0.548

**ايم ا ره لطل دالة ند استول الدجلة  * . 0.01ايم ا ره لطل دالة ند استول الدجلة 0.05

يم ا اس مؿ اعبدكؿ رام ) (06أف ايم اعلام ا ره لط بني درتة د بند ك بني الدرتة
الكلية للمقيلس صبيعتل دالة إ صل يل ند استول الدجلة )  ( 0.01ك استول الدجلة ) ، (0.05فبل
يعا أف ال نود اتجلأسة اا اؼبقيلس دك  ،ك ى ا يدؿ لم التجلأاب الدا لع لو فبل يعطع اربرا لم
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صداو  .دمل يتضا اس مؿ اعبدكؿ أف صبيا الدرتل اػبلصة دبعلام ا ره لط بني درتة د بند
ك ال عد اػبلص بو دلأ أال تل دالة إ صل يل ند استول الدجلة ) ، (0.01كعلتلرل هعطع الثقة ك
ثل

ا ات يلف ك صم يتو للتط يت .كغبسل
بعد اس أبعلد اؼبقيلس ك اؼبقيلس دك .
تدكؿ رام )  : (07سل ث ل اقيلس الر ل الزكاتع بطريقة اعلا أل،ل دركأ لخ
ا بعلد

اؼبقيلس  ،مت ا تملد لم طريقة أل،ل دركأ لخ لك

دد ال نود

ايمة أل،ل دركأ لخ

التآل،ية

08

0.81

الر ل العلـ س الزكاج

09

0.86

التواص الوتدا

09

0.85

ا هصلؿ اؼبوتو غب اؼب ك

07

0.82

اؼب لردة ك اضل الوا

07

0.65

الر ل س النل ية اؼبللية

08

0.60

الر ل س النل ية اعبنسية

06

0.73

هوتتل ا دكار

05

0.95

الر ل س العماة ع ط،لؿ ك أالليب هن تتم

11

0.95

الدرتة الكلية

70

0.82

يتضا اس أتل ا اعبدكؿ رام ) (07اػبلص بث ل اقيلس الر ل الزكاتع راتمداـ اعلا أل،ل دركأ لخ
أف ايم اعلا اػبلصة ع بعلد هراك اس )  (0.60اذل )  . (0.95أال فيمل ىب بقيمة ث ل
ا ات يلف دك فقد بلغ )  ،(0.82فبل ي إذل أف اؼبقيلس هتوفر فيو درتة تيدة اس الث ل
هنلاب ارض ال حث العلمع ك هعطيو ثقة لدل ال ل ثني ك ث ل أتل جو ند التط يت.
 إستبيان اإلدمان على األ ًت ت  :مت هعدي إات يلف ا دالف لم ا أ أ

ال م صمم اس

طرؼ سلـ الديس ز ) (2001جبلاعة ني مشاب ك ال م يتدؼ إذل ه مي ا دالف
لم ا أ أ ؼبمتل ال را ا العمرية الن ينتمع إليتل اؼب حوث ،يتكوف ا ات يلف اس )(30
بند .سبث التعدي عػبصوص ك هغي بع الكلمل اؼبو يىة إذل الدرااة حبيث يص ا صلحل
للتط يت لم الرابديس اؼبملراني للمتس  .يط ت ا ات يلف بطريقة فردية أك صبل ية ،حبيث
هبيب اؼب حوث بو ا ماة )×( أال ا تلبة الن هنط ت ليو كفت الم ليكر اس  1إذل . 5
 اخلصائص السيكومًتية إلستبيان اإلدمان على األ ًت ت

غبسل

صل

ا ات يلف السيكوا ية مت إه لع أ،اب اػبطوا

السلبقة ال در ك إاتي لف التوافت

سل صداو الدا لع ال م يسما عغبصوؿ لم
الزكاتع أم التأدد اس الصدؽ الظلىرم أكج ،
هقدير صداو التكويا أك ال نل ع  .ك اد ربقت ى ا النوع اس الصدؽ اس مؿ سل العماة
ا ره لطية بني درتة د بند اس بنود اؼبقيلس ك الدرتة الكلية لإلات يلف.أظتر أتل ا اؼبعلعبة
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ا صل ية لدرتل ا فراد لم إات يلف ا دالف لم ا أ أ كتود ماة إره لطية دالة بني درتة د
بند ك الدرتة الكلية لإلات يلف دك  .ك اعبدكؿ اؼبوارل يو ا أتل ا ذلأل .
تدكؿ رام )  : (08صدؽ ا هسلؽ الدا لع لك بنود إات يلف ا دالف لم ا أ أ
البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

البند

اإلرتباط

01

**0.530

11

**0.420

21

**0.433

**0.422

12

**0.430

22

**0.472

**0.291

13

**0.711

23

**0.623

**0.592

14

**0.332

24

**0.518

**0.482

15

**0.423

25

**0.413

**0.639

16

**0.669

26

**0.471

**0.446

17

**0.698

27

**0.697

**0.646

18

**0.577

28

**0.407

**0.429

19

**0.487

29

**0.529

**0.656

20

**0.417

30

**0.482

02
03
04
05
06
07
08
09
10

** ايم ا ره لطل دالة ند استول الدجلة . 0.01

كغبسل ث ل ا ات يلف  ،مت ا تملد لم طريقتني :طريقة التجز ة النص،ية  ،ك طريقة أل،ل دركأ لخ
لإلات يلف دك  .اس مؿ الطريقة ا كذل مت اغبصوؿ لم اعلا إره لط ادر ب ػ ػ ، 0.734ك بعد
هصحيا دبعلدلة ااالف براكف ادر ب ػ . 0.853أال علنس ة ؼبعلا تتملف فقد ادر بػ ػ. 0.853دمل مت
التوص إذل اعلا اره،ا اس مؿ طريقة أل،ل دركأ لخ ادر بػ ػ ، 0.90فبل ي إذل أف ا ات يلف هتوفر
فيو درتة تيدة اس الث ل هنلاب ارض ال حث العلمع ك هعطيو ثقة لدل ال ل ثني ك ث ل أتل جو
ند التط يت .
 األساليب اإل صائية ادلستعملة:

بعد صبا اؼبعطيل

 ،فرزىل كه،ريغتل ك تداكؿ اصد

اعلعبتتل إ صل يل عاتعملؿ براناا الرزاناة ا صل ية للعلوـ اجتتمل ية  ، SPSS 20مت

ربلي بيلان الدرااة ع الليب ا صل ية التللية :اعلا إره لط ب اوف غبسل الصدؽ
الدا لع ل نود ا دكا ،اعلا ث ل أل،ل دركأ لخ غبسل ث ل أدكا الدرااة ،التكرارا ك
ينة الدرااة.دمل مت إاتمداـ ا ت لر التل ع  t-testلعينة
صل
النسب اؼب وية لوص
كا دة للمقلرأة بني اتوائ العينة ك اؼبتوائ ا ف ا ع ك إ ت لر لعينتني استقلتني لدرااة
ال،ركؽ  .إ ت لر " الف_كايتا" غبسل ال،ركؽ ك اجكبدار ال سيئ .

 عرض تائ الدراسة
 عرض تائ التساؤل األول أ

التسللؿ لم اليلع  :ال استول ا دالف لم ا أ أ

لدل أفراد العينة ؟ لإلتلبة لم التسللؿ مت إاتعملؿ ا ت لر " " لعينة كا دة )اقلرأة
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اؼبتوائ اغبسل ي ال،علع كاؼبتوائ اجف ا ع اؼبقدر ب ػ ( 75دمل ىو او ا ك اعبدكؿ رام )
. (09
تدكؿ رام )  : (09أتل ا ا ت لر " " لعينة كا دة .
ادلتغَت

عدد األفراد

ادلتوسط

اإلحنراف

قيمة "ت"

درجة احلرية

الداللة

اإلدمان على

999

.4729

4.729

9784

88

9799

األ ًت ت

ادلعياري

احلسايب

يظتر اس اعبدكؿ أف ايمة " " ) (0.92ك ىع ا دالة ا صل يل ف الدجلة  0.35أدا اس
 ، 0.05ك ليو فاأو ج هوتد فركؽ بني اؼبتوائ ال،علع ) (72.48كاؼبتوائ اجف ا ع ) (75كعلتلرل
فلف استول ا دالف لم ا أ أ لدل ا فراد اريب اس اؼبتوائ  ،ك رام دـ كتود فركؽ إج أف
أس ة إأت لر ا دالف لم ا أ أ ك كائ ا زكاج ادر ب ػ  31 ) %43ذدر  12،إانث (.
 عرض تائ الحرضية األوىل :أص
ك ا اؼبدانني ا أ أ

ا أأ

ال،ر ية لم اليلع ":ىنلؾ فركؽ بني اؼبدانني لم
ك التوافت الزكاتع ةبعلده".

ت لر ى ه ال،ر ية  ،مت

إاتعملؿ إ ت لر " الف_كايتا" فتم اغبصوؿ لم النتل ا دمل ىع ا ينة ك اعبدكؿ رام ) (12
.
تدكؿ رام) : (12أتل ا ا ت لر " "Uلل،ركؽ بني اؼبدانني ك ا اؼبدانني لم ا أ أ ك التوافت
الزكاتع ةبعلده .
ادلتغَت و أبعاد
ادلشاراة

الوجدا ية
التجا س

الحكري و

متوسط الرتب

رلموع الرتب

قيمة " "U

قيمة Z

الداللة

عدد

فئة اإلدمان
ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

29.55
66.31

1270.50
3779.50

324.50

6.278-

0.000

ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

78.90
29.08

3392.50
1657.50

األفراد

4.500

8.510-

0.000

القيمي

التشابه ُب

ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

37.70
60.16

1621.00
3429.00

أ
لم ا أ أ
أ
لم ا أ أ

43
57
43
57

28.91
66.79
31.09
65.14

1243.00
3807.00
1337.00
3713.00

صورة الطرف

ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

32.22
64.29

1385.50
3664.50

التوافق الزواجي

ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

36.34
61.18

1562.50
3487.50

العادات

الثقة ادلتبادلة
احلرص على

استمرار العالقة
اَلخر

ادانني لم ا أ
ا ادانني
ادانني لم ا أ
ا ادانني

866

675.00

3.853 -

0.000

297.00

6.470 -

0.000

391.00

5.815 -

0.000

439.5
616.5

 5.4794.241 -

0.000
0.000
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يظتر اس اعبدكؿ رام )  ( 12أف ىنلؾ فركؽ دالة بني اؼبدانني كا اؼبدانني ك التوافت الزكاتع كأبعلده
ف ايم  Zدالة ند  0.05كذلأل لصلحل ا اؼبدانني عاتثنل بيعد التجلأاب ال،كرم كالقيمع الن
دلأ ال،ركؽ لصلحل اؼبدانني ف اتوائ ره ة اؼبدانني أدا اس اتوائ ره ة ا اؼبدانني.
 عرض تائ الحرضية الثا ية :أص

ال،ر ية لم اليلع ":ىنلؾ فركؽ بني اؼبدانني لم

ا أ أ ك ا اؼبدانني ا أ أ ك الر ل الزكاتع ةبعلده" .ت لر ى ه ال،ر ية  ،مت
إاتعملؿ إ ت لر " الف_كايتا" فتم اغبصوؿ لم النتل ا دمل ىع ا ينة ك اعبدكؿ رام )

.(13
تدكؿ رام)  : (13أتل ا ا ت لر " "Uلل،ركؽ بني بني اؼبدانني ك ا اؼبدانني لم ا أ أ
الزكاتع ةبعلده .

ك الر ل

قيمة " "U

قيمة Z

ادلتغَت و أبعاد
التآلحية
الرضا العام عن
الزواج
التواصل

الوجداين
اإلتصال ادلوجه
حلل ادلشكل
ادلشاراة ُب

قضاك الوقت
الرضا عن
النا ية ادلالية
الرضا عن

النا ية اجلنسية
توججات
األدوار

الرضا عن
العالقة

فئة اإلدمان

عدد األفراد

متوسط الرتب

رلموع الرتب

ادانني لم ا أ أ

43

32,12

1381.00

435.00

ا ادانني لم ا أ أ
ادانني لم ا أ أ

57
43

64.37
32.10

3669.00
1380.50

434.50

ا ادانني لم ا أ أ

57

64.38

3669.50

ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

30.57
65.54

1314.50
3735.50

ادانني لم ا أ أ

43

28.51

1226.00

ا ادانني لم ا أ أ

57

67.09

3824.00

368.50
280.00

 5.516 5.516 5.9746.598 -

الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000

ادانني لم ا أ أ
ا ادانني لم ا أ أ

43
57

34.10
62.87

1466.50
3583.50

520.50

4.923 -

0.000

ادانني لم ا أ أ

43

36.14

1554.00

608.00

4.309 -

0.000

ا ادانني لم ا أ أ

57

61.33

3496.00

ادانني لم ا أ أ

43

32.65

1404.00

ا ادانني لم ا أ أ

57

63.96

3646.00

ادانني لم ا أ أ

43

41.07

1766.00

ا ادانني لم ا أ أ

57

57.61

3284.00

ادانني لم ا أ أ

43

38.42

1652.00

ا ادانني لم ا أ أ

57

44.90

1751.00

458.00
820.00
706.00

 5.359 2.8371.232 -

0.000
0.005
0.218

ابألطحال و
أساليب

تنشئتجم
الرضا الزواجي

ادانني لم ا أ أ

43

35.57

1529.50

ا ادانني لم ا أ أ

57

48.04

1873.50

583.00

2.368 -

يظتر اس اعبدكؿ رام ) ( 13أف ىنلؾ فركؽ دالة بني اؼبدانني كا اؼبدانني ك الر ل الزكاتع كأبعلده
ف ايم  Zدالة ند  0.05كذلأل لصلحل ا اؼبدانني عاتثنل بيعد الر ل س العماة اا ا ط،لؿ
كهن تتم الن دلأ ال،ركؽ ا دالة بني اؼبدانني كا اؼبدانني ) 0,21أدا اس .(0,05
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 الحرضية الثالثة  :أص ال،ر ية " يبكس التن ر بك اس التوافت ك الر ل الزكاتع اس مؿ
ا دالف لم ا أ أ " .للتحقت انتل مت إاتعملؿ ا كبدار ال سيئ ،دمل ىو ا ني ك

اعبدكلني التلليني .
تدكؿ ) :(16أتل ا اجكبدار ال سيئ للتن ر علتوافت الزكاتع اس ا دالف لم ا أ أ
ادلتغَتات ادلستقلة
الثابت

إدمان األ ًت ت

معامل B

اخلطأ ادلعياري

250,45

8,64

-0,33

0,11

بيتا Bêta
-0,31

قيمة t

الداللة

28,95

0,000

-2,92

0,005

يتضا اس اعبدكؿ ) ( 16كتود وث داؿ ا صل يل لإلدالف لم ا أ أ لم التوافت الزكاتع ،يث
فسر اتغ ا دالف
دلف اعلا اجكبدار ) ( -0,33داؿ ا صل يل؛  0,005أا اس  ،0,05كاد ٌ
لم ا أ أ  % 8,5اس الت ليس ك التوافت الزكاتع ،يث دلأ ايمة اعلا التحديد )،(0,085
كى ا اعنله أف اؼبتغ اؼبستق )ا دالف لم ا أ أ ( ي،سر  %8,5اس التغ ا الن ربدث ك اؼبتغ
التلبا )التوافت الزكاتع( .كاعلدلة التن ر :ا دالف لم ا أ أ =  (- 0,33) + 250,45التوافت
الزكاتع .
تدكؿ ) :(17أتل ا اجكبدار ال سيئ للتن ر علر ل الزكاتع اس ا دالف لم ا أ أ
ادلتغَتات ادلستقلة
الثابت

إدمان األ ًت ت

معامل B
307746
-0794

اخلطأ ادلعياري
10715
0713

بيتا Bêta
- 0761

قيمة t

الداللة

30728

07000

6764 -

07000

يتضا اس اعبدكؿ ) (17كتود وث داؿ ا صل يل لإلدالف لم ا أ أ لم الر ل الزكاتع ،يث
فسر اتغ ا دالف
دلف اعلا اجكبدار ) ( -0,94داؿ ا صل يل؛  0,000أا اس  ،0,05كاد ٌ
لم ا أ أ  % 36,9اس الت ليس ك الر ل الزكاتع ،يث دلأ ايمة اعلا التحديد )،(0,369
كى ا اعنله أف اؼبتغ اؼبستق )ا دالف لم ا أ أ ( ي،سر  %36,9اس التغ ا الن ربدث ك
اؼبتغ التلبا )الر ل الزكاتع( .كاعلدلة التن ر :ا دالف لم ا أ أ = (- 0,94) + 307,46
الر ل الزكاتع .

 مناقشة النتائ

هوصل اؼبعلعبة ا صل ية إذل دـ كتود فركؽ بني اؼبتوائ ال،علع ) (72.48كاؼبتوائ اجف ا ع
) (75كعلتلرل فلف استول ا دالف لم ا أ أ ا اره،ا  ،إج أف  %43اس أفراد العينة صر وا
ردالف اره،ا لم ا أ أ  .ك تل ى ه النتل ا ـبتل،ة س ال هوصل إليو درااة  Johnك
 (2012) Manikandanالن هوصل إذل أف  %15اس أفراد العينة يعلأوف اس إدالف لم
ا أ أ ب ك اره،ا .كاد يعود ذلأل إذل هضل

التطور التكنولوتع  ،لصة اا ا تملد ال لا
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لم ا تتزة ا﵀مولة ) ( Ipad ،Iphoneال م ات ا اتمداـ ك د اكلف ك ى ا ال أدده  %35اس أفراد
العينة ال يس يستمداوف اعبواؿ دوايلة فبل ال د لم بقل ا فراد اتعلقني ب كة ا أ أ اوا ك ال ي أك اكلف
العم  ،إج أف أس ة د ة اس ا زكاج إاتطل السيطرة لم ااتمدااتل لهأ أ فبل يعا أأو ج يزاؿ بع
اؼبتزكتني الدريس لم هنظيم ااتمداـ ا أ أ كالوا ال م يقضوأو لم ا أ أ الذي قد ٌعود إلى وفتم
اس وث ذلأل لم العماة الزكتية كأ م يعطوا ا كلوية للمحلفظة لم زكاتتم ك ل لتتم ، ،ك ى ا يتملبم اا
هصروبل إ دل اغبلج الن أدد أف ا كلوية للعل لة ك ال إاتعملؿ ـبتل ب كل التواص ك أسا مال اا
أسل أ راي ال ىو إج كايلة للتمل اس الركهني ك اؼبل ال م يسود اغبيلة الزكتية  .دمل تل ى ه النتل ا
اتنلاضة اا درااة  Van den Eijndenك زام و)  1(2008الن بين أف استمداع ا أ أ كتدكا صعوبة
ك التحكم ك الوا ال م يقضوأو لم ا أ أ .
هوصل اؼبعلعبة ا صل ية أيضل إذل كتود فركؽ دالة بني اؼبدانني كا اؼبدانني لم ا أ أ ك التوافت الزكاتع
كأبعلده )اؼب لردة الوتداأية  ،الت لبو ك العلدا  ، ،اغبرص لم إاتمرارية العماة ،ك صورة الطرؼ ا ر(لصلحل ا
اؼبدانني عاتثنل بيعد التجلأاب ال،كرم كالقيمع الن دلأ ال،ركؽ لصلحل اؼبدانني .فبل ي إذل سبيز العماة الزكتية
عل،تور ك الت ل د العلط،ع هبل فيتل دـ ا لردة أ،اب ا ىتملال ك ا أ غلج الن اس بأ ل أف ربدث فجوة ك
ماتتمل لصة اا فقداف الثقة اؼبت لدلة فيمل بينتمل ك ايل اغبرص لم إاتمرارية العماة ك هغي النظرة ك التعلا
اا الطرؼ ا ر اا ال عور علندـ ك إ تيلر ذلأل ا أسلف د ريأل للحيلة فبل يدفعتم للت،ك ك الطمؽ ك ىو
الصر بو أ د اغبلج الن رأ أأو ج يز جتل إف هطلق .أال كتود فركؽ ك بعد التجلأاب ال،كرم كالقيمع الن
دلأ ال،ركؽ لصلحل اؼبدانني ك ال م ي إذل ادل التقلر ك ا فكلر ك القيم ك الط لع ك النظرة للحيلة ،دل يكس
دلفيل لردع ا زكاج لم إاتمداـ ا أ أ ب ك ا،رط  ،بس ب اؼب ل ر اؼبكتس ة اس ذلأل يث صرح  %34اس
أفراد العينة أ م ي عركف ع رهيلح ك اؽبدك ك د ا السعلدة ند إاتمداـ ا أ أ  ،فبل يدفعتم لل عور علقلت الك
اؼبصل ب عؼبل ،التوهر ك ا لط ك د ا ال عور ع أقطلع س العلدل ك ال،راغ ك النرفزة ك الغضب ند دـ إاتمدااو
أك إأقطلع ا أ أ ك ىو ال يت،ت اا ال كتدهو درااة  Condron ، Chouك (2000 ) Bellandأقم س
 Johnك  (2012)Manikandanندال أبلر إذل أف درتة اؼبتعة العللية لمهصلج ىع اربر د لم
الت عية.دمل اد يكوف ؿبلكلة اس طرؼ ا فراد اؼبدانني لم إظتلر صورة ا قيقية س الوااا ،فقد يكوف ىنلؾ رب،ا
اس أفراد العينة لم ا اتجلبة ال،علية لهدكا أظرا أتمل تم طلر ثقلك ج يسل د لم ا فصلح س اؼب ل ر ك
ا فكلر اػب،ية  ،فتنلؾ ؿبلذير ك ا اتجلبة ؼبث ى ا النوع اس ا ت لرا ك ال ي ة العربية الن هتميز بتقلليدىل اػبلصة
.
هوصل اؼبعلعبة ا صل ية إذل كتود فركؽ دالة بني اؼبدانني كا اؼبدانني ك الر ل الزكاتع كأبعلده )التآل،ية  ،الر ل
العلـ س الزكاج ،التواص الوتدا  ،ا هصلؿ اؼبوتو غب اؼب ك  ،اؼب لردة ك اضل الوا  ،الر ل س النل ية اؼبللية ،
الر ل س النل ية اعبنسية  ،هوتتل ا دكار ( كذلأل لصلحل ا اؼبدانني عاتثنل بيعد الر ل س العماة اا ا ط،لؿ
كهن تتم الن دلأ ال،ركؽ ا دالة بني اؼبدانني كا اؼبدانني .هنط ت ى ه النتيجة اا ال هوصل إليو

Online communication, compulsive internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal

1

Study. Van den Eijnden and all ( 2008).
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درااة ػ  Krautك ب ركف ) 1(1998الن بين أف ااتمداـ ا أ أ اد يردم إذل ربوي اجأت له  ،الوا كاجىتملـ
أيضل جبودة
ال م اس اؼب،ركض إاتثملره اا بردل تم  ،كعلتلرل ج يقل فقئ اس تودة ماة استمدـ ا أ أ كلكس ن
العماة اا بريكو .ك ى ا يبكس دكثو ف ال ريأل ي عر ع نبلؿ ك دـ اج تنل بو ندال ىبتلر اؼبستمداوف أف
يكوأوا اتصلني ع أ أ بدجن اس اضل الوا اعو.
2
دمل أبلر درااة  Ahlstromك ب ركف )  (2012د لأل إذل الب،لض استول الر ل الزكتع ال م ظتر اثم
ك دـ ال ىل إذل ال،راش ك أ،اب الوا  ،ك ىو ال صر بو د لأل  %58اس أفراد العينة ال يس أددكا
إاتم دااتم لهأ أ لسل ل اتأ رة اس الللي فبل يسلىم ك إبتعلد الزكتني ك دـ اضل أكال اا بع .
هوصل النتل ا أيضل إذل كتود وث داؿ ا صل يل لإلدالف لم ا أ أ لم التوافت الزكاتع ،فبل يعا أف اتغ
فسر  %8,5اس الت ليس ك التوافت الزكاتع  ،دمل هوصل إذل كتود وث داؿ ا صل يل
ا دالف لم ا أ أ اد ٌ
فسر اتغ ا دالف لم ا أ أ  %36,9اس الت ليس ك الر ل
لإلدالف لم ا أ أ لم الر ل الزكاتع ،كاد ٌ
واا أ رل أثر لم د اس التوافت ك الر ل الزكاتع .فقد
الزكاتع  .ك ي ى ا التلث الض ي أس يل الم هد
يعود إذل دـ ا قبل لدل  %18اس افراد العينة ك ىو ال يت،ت اا ال تل بو (2004 ، 1980 )Kernberg
أقم س صلحل )  (2016ال م رأل أف ا زكاج ا الدريس لم ا قبل اس بأ م أف يلجأكا إذل أالليب ار ية
هردم إذل ماة ار ية إذ يكوأوا ا الدريس لم إالاة ماة دلالة دبس وؽبم ك لصة بريأل اغبيلة ) الزكج أكالزكتة
( ،ك ال يردم إذل ه،لام الو عية ىو أف يكوف أ د الزكتني أرتسيل دمل صر إ دل اغبلج  ،إذ دفعتل ط يعة
الزكج ال تسع اؼبتس ب إذل اللجو إذل ا أ أ دملجأ ه حث اس ملو ال يعوض إىتملـ الزكج .ك ى ا السيلؽ،
أبلر انصر ) (2007أقم س صلحل) ( 2016أف لج الزكاج بدكف أط،لؿ الل ل ال هتسم علتوهر ك ي عر الزكتلف
علتعلاة ك ىو ال يسمم علطمؽ الن،سع لم الرام اس إاتمرار اراسة الزكاج ا ل ـبتل،ة .
دمل اد يعود إذل ال،لرؽ العمرم بني الزكتني  ،يث أك ح درااة فمهة) (2008إذا دلف ال،رؽ د فت ا ي
إذل ال،رؽ الك اس النل ية النمل ية  ،ك اس ان ية النضا ا درادع ك اؼبعرك ك ا أ،علرل ا ار ال م يقود إذل او
الت،لىم بينتمل ك الكث اس اللج ك ال م يردم بدكره إذل او التوافت الزكاتع بينتمل  .بينمل إف هنلاب الزكتني
ك السس فاف ذلأل يردم إذل ه،تم د انتمل ىتملال ك إذبلىل ا ر ك اؼبواا الن يواتتتل ك يل مل
الزكتية  ،ك اد إه،ت ال ل ثوف لم أف إ تملؿ قبلح الزكاج اس يث السس ج يتعدل السنتني أك ثمث يكوف فيتمل
الزكج ىو ا دا انل ،بينمل دلأ النس ة ا دا لدل أفراد العينة لل يس ي لغ ال،لرؽ العمرم ) (10-5انوا .
ىو أف سب هصروبل بع أفراد العينة دل يكس ا دالف لم ا أ أ ا لك
إج ال هبب ا بلرة إليو ك ا
دـ التوافت أك الر ل الزكاتع  ،ك إمبل دلأ الغلية ا صلية اس إاتمداـ ا أ أ ا بتعلد س اؼب لد اؼبعلبة اس
إذل الرا ة اس التمل اس الركهني ك اؼبل ك العماة الزكتية .
طرفتم ،

Internet Paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? . Kraut and

1

all(1998).
Me, my spouse, and my Avatar. The relationship between marital satisfaction and playing massively multiplayer

2

online role-playing games (MMORPGs) Ahlstrom and all. (2012).
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خادتة و توصيات
يظتر فبل ا ت أف ا دالف لم ا أ أ يبث اضية اتنلاية رام أ ل ا استك ،ة بني الرتلؿ اؼبتزكتني كالنسل ك
كائ ا زكاج
اعظم الدكؿ العربية لم ارار الدكؿ ا تن ية الن إىتم عل حث س أا ل إره،لع أس ة الطمؽ
اعبدد  ،دمل يعد كا د اس التتديدا الن أبلر إليتل ال ل ثني إذ يتس ب ك الكث اس التأث ا السل ية دللتقلي اس
القيم اجتتمل ية التواصلية ،هغي أمبلط اغبيلة ،ذبنب ا أ طة اغبيوية اؼبتمة لقضل اؼبزيد اس الوا لم ا أ أ ،
سلاو بعدـ ا طم نلف
اغبد اس العمال اجتتمل ية ،فبل يردم إذل الب،لض الر ل الزكاتع ك فقداف ال ريأل
لم ا صدال كأفراد العل لة
ا ارم ك بركز اؼبملكؼ فبل يعرا السكوف ك ا اتقرار  .مكة لم ذلأل  ،فاف الك
وؿ ادة ااتمداـ ا أ أ  ،كااتمدااو دوايلة للترك اس اؼب لد ىع اس بني القضلاي الن هقل اس الر ل ك
التوافت الزكاتع .ك ى ا اس بأأو أف يستم ك ال عور ةف اغبيلة الزكتية ب ك لص ك ا ارية ب ك لـ دل
هعدبانة ،هنعدـ فيتل ا ل ر ا اـ ك التق اؼب،ركض أف يكوان دا ا ارة  ،دمل ايغيب التعلكف بني الزكتني
لتحقيت ا اتقرار ا ارم عبميا أفراد العل لة  .ك لم و النتل ا اؼبتوص إليتل يبكس هقد بع التوصيل اؼبتمثلة
ك  :ركرة هوف ارادز دال لإلربلد الزكاتع ك أ،سع للوالية اس د اعوال الزكاج دلؼبل ك ال عور علركهني
الل اف يلع لف دكرا ك إاتعملؿ ا أ أ اؼب،رط  ،العم لم هو ية ا زكاج بكي،ية هعزيز التوافت الزكاتع اس مؿ
الدكرا التدري ية لتطوير اتلر التواص ك ا ات،لدة اس اا بعضتم بع  ،ك الاااا وؿ دكر التوافت الزكاتع
ك هوطيد الصلة بني ا زكاج ك هوف ا اتقرار ك ا اس ا ارم  ،هصميم برااا ا ثرا الزكاتع الن ج يزاؿ كتودىل
الحل ك بديدا لعدـ هوفره ك ال ي ة العربية ك إترا اؼبزيد اس الدراال وؿ ا دالف لم ا أ أ لتحقيت ازيد اس
الو ع وؿ ـبتل ا ر اؼب ه ة س إاتمداـ ا أ أ ك ضبلية ا ارة انتل ب ك

ادلراجع

لص ك التما ب ك لـ .

 -1أثر إاتمداـ كال ا هصلؿ اغبديثة لم اغبوار ا ارم  :اؽبله اعبواؿ ك ال كة العنكوبتية )ا أ أ ( .درااة
لم ينة اس ا ار السعودية دبدينة الرايض  .ا ضبرم ،فلطمة بن دمحم ..(2015).حبث اتكملؿ اتطل ل
اغبصوؿ لم درتة اؼبلتست ك لم ا تتملع  .اسم الدراال ا تتمل ية  .تلاعة اؼبلأل السعود.
 -2ب ر إاتعملؿ التكنولوتيل اغبديثة لم أفراد ا ارة اعبزا رية "درااة للتأث ا الن،سية ك ا تتمل ية ك ا ماية
ك الصحية اتعملؿ ا أ أ لم أبنل ا ارة اعبزا رية مبوذتل " .درااة ايداأية لم ينة اس اؼبراىقني استمداع
ا أ أ دبدينة أـ ال وااع ،اعبزا ر صلفة ،أاينة .(2016 ).أطرك ة لني بتلدة ددتوراه ك لم الن،اب ا ارم  .اسم
لم الن،اب ك لوـ ال بية ك ا رطوفوأيل  .دلية العلوـ ا تتمل ية  .تلاعة كىراف.-2-
 -3إدالف ا أ أ ك ماتو علدافعية كبو التحصي لدل طل ة تلاعة دايرل .دلا  ،المم سني .(2016).ؾبلة
ال،تا .العدد . 301-269 .68
 -4إدالف ا أ أ ك ماتو علو دة الن،سية كالطمأأينة الن،سية لدل طم تلاعة اؼبلأل للد علسعودية ك و
بع اؼبتغ ا الديبوارافية .إبراىيم ،إبراىيم ال لفعع )  .( 2010دراال أ،سية464. – 437 ،(3)20 ،
 -5إدالف ال،ليس وؾ ك ماتو علتوافت ا ارم للطللب اعبلاعع .درااة لم ينة اس طل ة ب لر .اعودم ،د
الكر  .(2014).دراال أ،سية ك هربوية ،ـبا هطوير اؼبملرال الن،سية ك ال بوية ،العدد 52.-41 ،13
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 -6إدالف ال لبكة اؼبعلوالهية ) ا أ أ ( ك ماتو ب ع اؼبتغ ا لدل طل ة تلاعة دا ت – فرع در ل  .العملر
 ،للد ) . (2014ؾبلة دا ت .اللد  . 30العدد ا كؿ. 438 -395 .
 -7أالو إ تيلر بريأل اغبيلة ك ماتو علر ل الزكاتع لعينة اس رع ا ار دبدينة الرايض .العودة ،كتداف بن
د الرضبس .(2013) .ؾبلة ا اتصلد الزرا ع ك العلوـ ا تتمل ية ) تلاعة اؼبنصورة( اللد  ،2العدد -277 ، 2
. 302
 -8إا اهيجيل التعلا لدل الزكتة اؼبعن،ة ك ماتتل علتوافت الزكاتع .اكرلوك ،يبينة . (2015 ).راللة اكملة
لني بتلدة اؼبلتست ك لم الن،اب ا ارم  .اسم لم الن،اب ك لوـ ال بية ك ا رطوفوأيل  .دلية العلوـ ا تتمل ية
 .تلاعة كىراف.-2-
د اغبميد
 -9ا لؾ الن،سع ك ماتو علتوافت الزكاتع لدل ا ط ل ك فبر ع الصحة العمواية .تداي
). ( 2012ا درة اقداة لني بتلدة اؼبلتست ك لم الن،اب العم ك التنظيم.اسم لو الن،اب ك لوـ ال بية ك
ا رطوفوأيل .دلية العلوـ ا أسلأية ك ا تتمل ية .تلاعة اعبزا ر.-2-
 -10التوافت الزكاتع بني الوالديس ك ماتو دب،توـ ال ا لدل ا بنل اؼبراىقني عؼبدينة اؼبنورة .فمهو ،ؿبمود إبراىيم
امر (2008).راللة اقداة اتكملؿ اتطل ل اغبصوؿ لم درتة الددتوراه ك لم الن،اب ال بوم زبص صحة
أ،سية .اسم لم الن،اب.دلية ال بية ك العلوـ ا أسلأية .تلاعة طي ة .اؼبملكة العربية السعودية .
 -11التوافت الزكاتع ك ماتو ب ع ظبل ال مصية لدل ينة اس اؼبعلمني اؼبتزكتني دبحلفظة تدة ال ترم ،كليد
بس دمحم .(2009) .حبث اقدـ لني بتلدة اؼبلتست ك لم الن،اب زبص إربلد أ،سع.اسم لم الن،اب .دلية
ال بية  .تلاعة أـ القرل .اؼبملكة العربية السعودية
 -12التوافت الزكاتع ك أثره لم إاتقرار ا ارة .سس الايكع ) . (2016ؾبلة دلية ال ريعة ك الدراال
ا اماية .اللد .33العدد 312.-2.271
 -13التوافت الزكاتع ك التما السعودم  ،الصغ  ،صلحل بس دمحم  . (2008 ).اسم الدراال ا تتمل ية .دلية
ا دا .تلاعة اؼبلأل السعود
 -14التوافت الزكاتع  :درااة اقلرأة بني الزكاج اؼبمتلئ اعبزا رم – ر ي ك الزكاج اؼبمتلئ اعبزا رم-أتنم .درااة
ايداأية لم ينة اس ا زكاج اؼبمتلطة  .وف ملر )  . (2014ا درة اقداة لني بتلدة اؼبلتست ك لم الن،اب
ا ارم.اسم لم الن،اب ك لوـ ال بية ك ا رطوفوأيل .دلية العلوـ ا تتمل ية .تلاعة كىراف .
 -15الر ل الزكاتع ك أثره لم بع تواأب الصحة الن،سية ك و بع اؼبتغ ا الديبغرافية ك ا تتمل ية لدل
ينة اس اؼبتزكتل ك انطقة اكة اؼبكراة ظبكرم ،أزىلر اياني .(2010) .اتطلب هكميلع لني اؼبلتست ك لم
الن،اب ازبص إربلد أ،سع .اسم لم الن،اب دلية ال بية.تلاعة أـ القرل  .اؼبملكة العربية السعودية .
 -16الر ل الزكاتع لدل اؼبتزكتل للمرة الثلأية ك ماتو ب ع اؼبتغ ا ك ؿبلفظة ازة .الطمع ،د الرلكؼ أضبد
ك ال ري  ،دمحم يوا  .(2011).ؾبلة اعبلاعة ا اماية ) السلة الدراال ا أسلأية ( اللد  ،19العدد ، 1
276.-239
 -17الضغوط اؼبتنية ك ماتتل علتوافت الزكاتع لدل اؼبرأة العلالة .درااة ايداأية لم ينة اس اؼبمر ل ك
اؼبعلمل بدا رة طولقة كجية بسكرة  ،إبراىيمع ،أظبل )  .(2015أطرك ة اقداة لني بتلدة ددتوراه العلوـ ك لم
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الن،اب اؼبر ع ا تتمل ع  .اسم العلوـ ا تتمل ية  .دلية العلوـ ا تتمل ية ك ا أسلأية  .تلاعة دمحم يضر .بسكرة
1.
 -18العماة بني ربقيت التواعل اس الزكاج ك بني التوافت ك الر ل ك اغبيلة الزكتية لدل ا زكاج ال،لسطينيني ك
تتو الض،ة الغربية كهد ،صمح الديس لع ك ضبيدة ،بج لزـ .(2015 ).تلاعة .اللد  ،19العدد-53 ،2
76.
 -19هقد ال ا ك التسلاا دمتغ ا ان ة علر ل الزكاتع لدل ينة اس اؼبتزكتني ديثل .الداار ،أركل أضبد ).
 .( 2014راللة اقداة لني اؼبلتست ك ا ربلد الن،سع .اسم ا ربلد الن،سع  .دلية ال بية .تلاعة دا ت .
 -20وث ب كة ا أ أ لم اؼبراىقني ك ا ردف " درااة اسحية" .الرابيدا  ،صبلان دمحم لع دمحم .(2017 ).
راللة اقداة إاتكملج ؼبتطل ل اغبصوؿ لم درتة اؼبلتست ك زبص ا مـ  .اسم ا مـ.دلية ا مـ.
تلاعة ال رؽ ا كائ  .ملف .ا ردف.
 -21ماة ا هصلؿ علر ل الزكاتع ةبعلده )التآل،ية  ،التعلا اا اػبمفل اؼبللية  ،الر ل اعبنسع( .درااة ايداأية
عؼبردز اعبلاعع علوادم طع لع ،دمحم الطلىر ك ملارة ،ظب ة .(2014 ) .رللة العلوم اإل سا ية و اإلجتماعية .

العدد . 196-187 .15
 -22ماة الضغئ الن،سع علتوافت الزكاتع لدل كالدم الط ،اؼبري

علسرطلف .انصرم ،كردة.(2017 ).
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دور األسرة ُب سلوك اخلوف لدى تالمذة ادلر لة االبتدائية
أ.م شاهُت سجام عبد الرزاق

دلية ال بية /اؼبقداد -تلاعة دايذل-العراؽ
م.م .اسكندر اْحد دمحم

اؼبديرية العلاة ل بية دايذل-العراؽ
م.م جاسم دمحم سر ان
اؼبديرية العلاة ل بية دايذل-العراؽ
ملخص البحث
يتػػدؼ ال حػػث إذل التعػػرؼ لػػم دكر ا اػػرة ك اػػلوؾ اػبػػوؼ لػػدل هما ػ ة اؼبر لػػة اجبتدا يػػة اػػس كتتػػة أظػػر
الوالديس)ا كا ـ(.
ااػػتعم ال ػػل ثوف اؼبػػنتا الوصػػ،ع التحليلع)ااػػت يلف( ،ي ػػث اػػلاوا ر داد)اجاػػت يلف( ك ػػدد فقراهػػو) (36فق ػػرنة
اوز ة لم) (3ؿبلكر ىع:
 .1ا﵀ور اجتتمل ع.
 .2ا﵀ور الن،سع.
اعبو اؼبدراع.
 .3ؿبور ٌ
ػدد اذبػله دػ
ا تمػد ال ػل ثوف لػم اؼبقيػلس الثمثػػع لإلتلبػة لػم فقػرا اجاػت يلف كىػػو)أعم ،إذل وػد اػل ،ج( ك ي َّ
هقدير بتقسػيم اؼبػدل لػم ال ،ػل ) ( 3/2كذلػأل لتحديػد درتػة ا تلبػة اػس كتتػة أظػر الوالػديس .كمشلػ ينػة ال حػث
ينة ـبتلرة علسحب الع وا ع ال سيئ اس ؾبتما ال حث اس الوالديس)ا كا ـ( لتماػ ة اؼبػدارس اجبتدا يػة ك اردػز
ادينػػة اؼبقداديػػة ك ػوا يتل الػػن مت ا تيلرىػػل اصػػداين للعػػلـ الدرااػػع) (2018/2017كال ػػللغ ػػددىم) (70أاػػرة اػػس
الوالػػديس)ا كا ـ( بوااػػا) (70فػػردان اػػس ا ع ك) (70فػػردان اػػس ا اتػػل كالعينػػة الكليػػة) (140فػػردان .كزع ال ػػل ثوف
ا داة)اجات يلف( لم اؼب حوثني)الوالديس( ك ال،ص الدرااع الثل لعلـ).(2018/2017
ااتمدـ ال ل ثوف الوال اج صل ية ا هية):الوائ اغبسل ي ،اجكبراؼ اؼبعيلرم ،اعلا اره لط ال،لدركبنلخ(.
بعد ربلي النتل ا كاعلعبتتل ا صل يلن هوص ال حث إذل ا يت:
● ركرة ي ة التما ة ك اعبلأب الن،سع للتكي اا ًٌ
اعبو اؼبدراع.
كهوص ال حث إذل و
دد اس اجاتنتلتل انتل:
● يستم الوالداف بتعزيز الثقة ك أ،وس ابنل تم اس التما ة ا اأتظلاتم ك الدكاـ اؼبدراع .
ك ل ال حث إذل و
دد اس التوصيل انتل:
● ركرة هعزيز التعلكف بني إدارة اؼبدراة كا ارة)الوالديس( ك زرع الثقة ك أ،وس التما ة كرب ي تم للمدراة.
ك ل ال حث إذل و
دد اس اؼبق ل انتل:
● إترا درااة فبلثلة ؽب ه الدرااة ك ؿبلفظل كادف أ رل.
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The role of family and school on fear behavior among elementary
school students.
Adstract:
The research aims to identify the role of the family and the school on the behavior of
fear among students of primary school from the point of view of the parents (father
and mother).
The researchers used the descriptive analytical method (questionnaire), where they
prepared (questionnaire) and the number of paragraphs (36) items distributed on (3)
categories:
1. Social category
2. Psychological category
3. School category
The researchers relied on the triple scale to answer the questionnaire, which
paragraphs (yes, rather, no) and determination the direction of each estimate by
dividing the range categories (2/3) to determine the degree of answer from the point
of view of the parents.
Included sample Some of search from the parent community (father and mother) for
students of primary schools in Muqdadiyah city center for the academic year
(2017/2018) totaling (70) family of parents (father and mother) by (70) members of
the fathers and (70) of mothers.The totaling (140) members. The researchers
distributed tool (questionnaire), the respondents (parents) at the beginning of the first
semester of the year (2017/2018).
The researchers used statistical tools: (arithmetic mean, standard deviation,
correlation coefficient Alfakrwbnakh).
After analyzing the results and processed statistically The research found the
following:
● We found that it necessary in need to prepare students in the psychological
side to adapt to the school atmosphere. .
The research reached a number of conclusions:
● Parents contribute to strengthening confidence in the hearts of their children
and students to attend school.
The research is concluded a number of recommendations
● It is necessary to strengthen cooperation between the school and the family
(parents) in create confidence in souls of pupils at first years of school.
The research is concluded a number of proposals, including:
● Conduct a similar study for this study in other governorates and cities.
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ادلبحث األول
التعريف ابلبحث
 مشكلة البحث:
هػي َّعػ يػد الط،ولػػة اػػس اىػػم اؼبرا ػ الػػن يبػ ُّػر هبػػل ال،ػػرد ،فتػػع ه ػػك لػػو الكث ػ اػػس اؼبعلواػػل كاؼبعػػلرؼ
كاجذبلىػػل كالقػػيم كاؼب ػػلدا ،كبقػػدر اػػل هبػػده الط،ػ ك ىػ ه اؼبر لػػة اػػس ر ليػػة كاىتمػػلـ اػػس ا ػ القػػل مني
لم هربيتو بقدر ال يتحقت لو النمو السليم ك اؼبرا اج رل دمر لة اؼبراىقة كالربد.
َّ
إف اػػل يلقػػله الط ،ػ اػػس ػاا اػػلرة ك اريػػرة كالاػػية هػػرثر دث ػ ان لػػم يلهػ ًػو ،ف بيػػة الط ،ػ هربيػػة
صػحيحة كاػليمة هقػوده إذل الطريػػت السػوم ال عيػدة ػػس اؼب ػلد كالصػعوع  ،أاػػل إذا دلأػ هربيػة الط،ػ
ا اليمة فسيتعرض إذل العديد اس اؼب كم السلودية الن هرثر لم ً
يلهو.
َّ
إف ار لة الط،ولة اس اىم ارا النمو اجالاية الن ؽبل الدكر الك ك هكويس كبلورة ال مصػية

اجأسػػلأية للط،ػ  ،ك لصػػة ار لػػة الط،ولػػة الواػػطم الػػن هػػرثر ليتػػل ظػػركؼ اغبيػػلة اؼبنزليػػة كا ػػلد اغبيػػلة
ا ارية الن اس اؼبمكس أف هرثر لم الوؾ الط. ،
يػيعَّػ يػد التحػػلؽ الط ،ػ عؼبدراػػة ليػػة ف ػ ة مريػػة علنس ػ ة لػػو كبدايػػة ف ػ ة مريػػة أ ػػرل تديػػدة ليػػو
لػػم اؼبسػػتول اجتتمػػل ع كالن،سػػع كاؼبدراػػع ،كى ػ ه ػػاة تديػػدة علنس ػ ة لػػو ،ل ػ ا قبػػد أف ا ط،ػػلؿ ك
بداية التحلاتم عؼبدراة ي عركف عجأز لج كالقلت كالتوهر كاػبوؼ ل ه دك ؽبػم لؼبػلن تديػدان ك يػل م،
ف عػد أف ػلش الط،ػ ك دنػ ا ـ كا كاؼبنػزؿ ،يعػػي لؼبػلن تديػدان ي عػ يػد تغرافيػلن ػس انزلػ ًػو بعيػدان ػػس
ا ى ػ كا ا ػػلر كاعب ػ اف ،كا ػػس اؼبع ػػركؼ َّ
إف دكر اؼبدرا ػػة د ػ ك ال بي ػػة كالتن ػ ة كهس ػػتم دث ػ ان ك مب ػػو

بمصيل ا ط،لؿ.
يعي ا أسلف ك ؾبمو ة اس اجأ،علج ك يلهو ،كيػيعَّ يد اػبوؼ كا دان اس أدثرىػل بػيو لن كهثػ ه
اوااػ ديػػدة ج صػػر ؽبػػل ،كالػػن هت ػػليس ه لينػلن د ػ ان ك يػػلة ـبتلػ ا فػراد ،دمػػل هتنػػوع بػػدهو اػػس ؾبػػرد
اغب ر إذل اؽبلا كالر ب ،لم اؽبدـ ك هكويس ال مصية كمبوىل.1
َّ
إف ال بية اػبلط ػة لهط،ػلؿ اػس ا ػ الوالػديس هقػودىم إذل اػلوؾ اػبػوؼ ،كاػس ا اػ ل ا الاػية

ك زرع اػب ػػوؼ ك أ ،ػػوس ا ط ،ػػلؿ اؼبعلال ػػة الوالدي ػػة اعبي ػػدة علت ػػدلي اؼب ،ػػرط أك اؼبعلال ػػة الوالدي ػػة الس ػػي ة
عا ػػتمداـ القس ػػوة كالعنػ ػ ذبعػ ػ ا ط ،ػػلؿ ك ػػدـ اجا ػػتقرار ك ي ػػل م ينت ػػلهبم القل ػػت كاج ػػطراع
كاجأ،علج الن،سية ،ك تز الثقة ك أ،واتم اس مؿ ى ا التعلا ا يارم اؼبت ليس.
بع ػػد اج ػػتمؿ ا اريك ػػع للعػ ػراؽ ػػلـ) (2003ظت ػػر العدي ػػد ا ػػس اؼب ػػكم ا اػ ػرية دا ػ ػ
التمػػا العرااػػع ،ك لصػػة الو ػػا ا اػػا اؽب ػ ك ػػدـ اجا ػػتقرار اجتتم ػػل ع كالن،سػػع ،كظت ػػور الطل ،ي ػػة
 1ا كم ا ط،لؿ اليواية ،دكامس هوـ ،هرصبة إاحت رازم.141 :1953 ،
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ك مليػػل التتجػ القسػػرم كالقتػ لػػم اؽبويػػة ،ىػ ا اػػل تعػ العديػػد اػػس ا ياػػر إذل هػػرؾ انلزؽبػػل كال حػػث
ػػس اكػػلف باػػس للعػػي فيػػو ،دػ ىػ ا دػػلف لػػو ا ثػػر الك ػ ك اأت ػػلر ظػػلىرة اػبػػوؼ بػػني ا ياػػر العراايػػة،
ك لصة اػبوؼ الدا م اس ا اتل لم أبنل تس ،كارافقتتم ك االب اجكال إذل اؼبدراػة كالقلػت لػيتم
طيلة هواتدىم ك اؼبدارس ،كيرل ال ل ثوف أف ال هعي و ا ياػر العراايػة اػس اػبػوؼ لػم أبنل تػل لػو أاػ لبو
اؼبنطقية.
كهػي َّع يد السنوا ا كذل ك يػلة ال،ػرد اػس أىػم ال،ػ ا  ،بػ ىػع الد لاػة اجالاػية الػن هقػوـ ليتػل
يلهػ ػػو الن،سػ ػػية كاجتتمل يػ ػػة ،كك مؽبػ ػػل يتقػ ػػرر اػ ػػل إذا دػ ػػلف اين ػ ػػأ لػ ػػم درتػ ػػة اعقولػ ػػة اػ ػػس ا اػ ػػس
كالطمأأينػػة ،أك اػػيعل اػػس القلػػت الن،سػػع كاػبػػوؼ ،ذلػػأل ف أيػػة ػػاة أ،سػػية كتداأيػػة ـبي،ػػة يصػػلدفتل
ا أس ػػلف ك ط،ولت ػ ًػو هيسػ ػػج ي ك أ،س ػ ًػو كهظ ػ ػ ي ىل مػ ػػة فيت ػػل ،كا ػػد يسػ ػػتعيدىل ج ب ػػعوراين ك د ػػاهً في ػ ػػعر
عػبوؼ ،كاد هسقئ ا ل رىل لم اؼبواا كاػباا اؼب لهبة فيملؼ.1
كاػػس اؼبعػػركؼ أف الط ،ػ ك ار لػػة الط،ولػػة الواػػطم هص ػ ا علنس ػ ة لػػو ػػدث اتػػم ك يلهػػو أج

كىػو الػػد وؿ إذل اؼبدراػػة ،كك ىػ ه اغبللػػة ينتقػ الط،ػ اػػس ال يػ إذل اؼبدراػػة كيػي َّعػ يػد ىػ ا ؾبػػلجن اتمػلن ك
يلهو كيردد لم ذلأل أ د ال ل ثني ةف "أىم اللج اغبيلهيػة علنسػ ة لهط،ػلؿ إذل تلأػب ا اػرة انػ
اللحظة ا كذل لتحلؽ الط ،عؼبدراة ،كربت اغبيلة اؼبدراية اعبػز ا دػا اػس يػلة الط،ػ  ،كهػرثر لػم
الو ً
دو.2
كيعتقد الكث اس ال ل ثني أف الط ،يو يلد اػزكدان بغريػزة اػبػوؼ ،لكػس الدرااػل اغبديثػة ه ػ إذل

أف اػبوؼ ند الط ،ج ي دأ ا ال ػتر السػلدس ،كج يكػوف ك ىػ ا السػس كا ػحلن أك ؿبػددان ،كأدثػر اػل
ي دك ذلأل بتأث اجصوا العللية كإ ل ة التوازف.3

كالط ،ػ ػ ك الوا ػػئ اؼبدرا ػػع يبكن ػػو أف يص ػػلدؼ أيض ػ ػلن ا ػػكم أ ػػرل تدي ػػدة ع ػػلفة إذل
اؼب ػػكم القديبػػة الػػن صػػلدفتل اػػا أاػر ًهو .يػػث يردػػد أ ػػد ال ػػل ثني َّ
إف "الط،ػ ك اؼبدراػػة ك اؼبر لػػة
ا الاػػية يواتػػو الكث ػ اػػس اؼب ػػلد كالصػػعوع أثنػػل الدرااػػة ،يػػث أف ى ػ ه العوا ػػت هػػرثر ك مليػػة
ػب دكران اتمػلن
الػػتعلم كالتعلػػيم ،اػوا دلأػ ا ػػلد أ،سػػية أك اتتمل يػػة أك درااػػية أك ربصػػيلية ،كالػػن هلعػ ي

ك التحصي الدرااع".4

 1ا لد ا ط،لؿ دي أ،تمتل ،دمحم أيو ال حيمع.99 :1994 ،
 2الصحة الن،سية ،الار صبي .489 :2002 ،
 3ا لد ا ط،لؿ دي أ،تمتل ،دمحم أيو ال حيمع.99 :1994 ،
 4ا لدا الصحة الن،سية ،صلحل سني الداىرم.173 :2005 ،
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كؽب ا أف اؼبملكؼ ال ديدة كالكثػ ة اجأت ػلر كالتكػرار كالػن هػره ئ ةمبػلط اػلودية اعينػة)دلل كل ،
ال،عػلؿ ،كاػد هكػوف بعػ ـبػلكؼ
كاجأسحل كإلتملس اؼبسل دة( ج هت،ت كج هتنلات اػا السػلوؾ اؼبتػزف ٌ

ا ط،لؿ اس ى ا النوع ،كب لأل يبكس أف هكوف ادا ل ت يق ي ك ا ي مبوىم الصحع.5
لػ ا أف اػػلوؾ اػبػػوؼ لػدل اجط،ػػلؿ يػي َّعػ يػد اػس اؼبمػػلكؼ الػػن هقػودىم إذل ػػدـ التكيػ ك اؼبدراػػة

اػػا اأ،سػػتم كاػػا زام تػػم ،كج بػػد اػػس أف أطلػػت ليػػو اؼبمػػلكؼ اؼبر ػػية اػػس اؼبدراػػة يػػث يعػػا اجط،ػػلؿ
فيت ػػل ػػس ػػوؼ ب ػػديد ا ػػس اغبض ػػور اؼبدرا ػػع ال ػ م يرت ػػا إذل بعػ ػ ا ػ ػراض اعبس ػػمية كاجتتمل ي ػػة
كالن،سية .كه قم صبلة اجا ل ؽب ا اج طرا اتعػددة كانتػل أاػ ل لصػة هتعلػت ب مصػية الط،ػ أك
ال ي ة ا يارية الن يعػي فيتػل ،أك بعػ اجاػ ل الػن هعػود إذل اؼبدراػة دمراسػة ارد ػة كاعقػدة علنسػ ة
للط ،كينعكاب ذلأل ال يلن لم تواأب النمو اؼبمتل،ة لديو اث صعوبة الت،ل كالتكي اا ا ػريس،
ع لفة إذل اج ػطراع الن،سػية كالسػلودية العديػدة ،كىنػلؾ بعػ الصػعوع اؼبدراػية لػدل الط،ػ ك
الػػن هتمثػ ك فقػػداف اجاػػس كال ػػعور علقلػػت ك اج ػػطرا ك الػ م هبعلػػو ك تلأػػب أ،سػػع ك درااػػع اػػد
يبيزه اػبوؼ اس اؼبدراة.
ا كلة اػبوؼ اؼبدراع طلبعلن لؼبيلن إذ ىنلؾ الكث اس ال حوث الػن أيتريػ ك دثػ اػس
ا
ال ػػدكؿ ل ػػم ا ط ،ػػلؿ ال ػ يس يع ػػلأوف ا ػػس اػب ػػوؼ اؼبر ػػع ا ػػس اؼبدراػ ػة ك ال ي ػة ا تن يػ ػة ه لينػ ػ أت ػػل ا
الدرااػػل ػػوؿ أسػ ة اأت ػػلر ىػ ه ال ،ػة ك التمػػا اؼبدراػػع ،إذ ابػػلر ا ػػدل الدرااػػل إذل َّ
إف أسػ ة
ا ط،ػػلؿ ال ػ يس يعػػلأوف اػػس اػبػػوؼ اؼبر ػػع اػػس اؼبدراػػة بلغ ػ لػػدل هما ػ ة اؼبر لػػة اجبتدا يػػة ك الػػدكؿ

العربية).1(٪20

كاس ىنل اف ى ا ال حث يتمردز ك التسللؿ ا يت:
اػػل دكر ا اػػرة ك اػػلوؾ اػبػػوؼ لػػدل هماػ ة اؼبر لػػة اجبتدا يػػة اػػس كتت ػة أظػػر الوالػػديس)ا

ك

ا ـ(؟

 اذنية البحث:
هػيعَّػ يػد ار لػة الط،ولػة اػػس أىػػم ارا ػ النمػػو الػػن يبػ ُّػر هبػػل الط ،ػ  ،فتػػع ا اػػلس لنمػػو ال مصػػية
فيمل بعد ،فاذا دلأ واا النمو اليمة كصحيحة دلف مبو ال مصية اواين كا تيلداين كالعكػاب صػحيا،
ف،ع ى ه اؼبر لة العمرية اس يلة ا أسلف هتجسد ك أ،سو ا ػل ر اغبػب كالقػيم كالثقػة علػن،اب كاػبػوؼ
كال عور ع اس.

 5لم الن،اب التكويا ،ص لح نل ىراز كيوا نل إبراىيم.357 :1988 ،
 1اػبوؼ اؼبر ع اس اؼبدراة)فوبيل اؼبدراة( ك و أظرية الت اجأ،صلؿ-رلية ربليلية كأقدية ،د الرضبس السيد اليملف:1994 ،
.126
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كعلنظػر نبيػة ىػ ه اؼبر لػة كاػل ي هػب ليتػل اػس ب ر اػلودية كهعليميػة ربػدد ال مصػية ا أسػلأية
للط ،ػ  ،هبػػب لػػم ال ػػل ثني اجىتمػػلـ بدرااػػة ال ي ػػة ا يا ػرية كاؼبدراػػية كاػػل ؽبم ػل اػػس أثػػر د ػ ك ربقيػػت
النم ػػو الس ػػليم للط،ػ ػ ك ىػ ػ ه اؼبر لػ ػة ،ع ػػلفة إذل ربقي ػػت التكيػ ػ اجتتم ػػل ع كالن،س ػػع ل ػػو لتك ػػويس
الوديلهو اعبيدة الن ذبع انو حبللة اوية ك اؼبستق .
َّ
إف الط ،ك ال ي ة ا يارية كال ي ػة اؼبدراػية هبػب أف هتحقػت لػو لتلهػو كرا لهػو كايولػو لكػع وبقػت
ذاهػػو ك هػػزداد ثقتػػو بن،سػػو ،لكػػس إذا دل هيلػػى لػػو ى ػ ه اغبلتػػل ك الرا ػػل ك اؼبيػػوؿ فاأػػو يتػػأثر أ،سػػيلن ،فبػػل

هبعلو يعي ك دد اس اؼب كم الن،سية كاجتتمل ية ك اؼبدراية كالن ه دك ظلىرة اس ػمؿ السػلوؾ
ال ػ م يزاكلػػو كالتعلا ػ اػػا اج ػريس ،كاػػس اؼبمكػػس أف هتطػػور لديػػو ى ػ ه اغبػػلج كهتحػػوؿ إذل الكث ػ اػػس
اؼب كم السلودية ال لذة كا الط يعية.
َّ
إف أظري ػة ىراي ػة اغبلتػػل نػػد)الاػػلو  (1970كالػػن هص ػ اغبلتػػل لػػدل ال،ػػرد إذل لتػػل
بيولوتية ك لتل أ،سػية ،هػي َّع يػد اغبلتػة إذل ا اػس اػس أىػم اغبلتػل الن،سػية اجالاػية كالضػركرية لل،ػرد،
كالن جبػد اػس ابػ ل تل ػ يسػتطيا ا ط،ػلؿ دا ػ اؼبدراػة ربقيػت النتػل ا اؼبعرفيػة الػن أيهػوف ػس اصػد
لتعلمت ػػل ك اؼبدراػ ػة ،ك لك ػػس إذا أصػ ػ ح اؼبدرا ػػة فلب ػػلة ك ه ػػوف ا ا ػػس كابػ ػ لع ىػ ػ ه اغبلتػ ػة ل ػػدل
ا ط،لؿ ،فاف هعليم الط ،كهن تو اوؼ يتأثر ال يلن كعلتلرل ينت ر اػبوؼ ،كاد يردم ى ا علػ ع إذل
اج تقػػلد أف اؼبدرا ػة دل هػي َّعػ يػد ىػػع اؼبكػػلف ك ال ي ػة اؼبثللي ػة للػػتعلم ك النمػػو ،كاػػد هعم ػ لػػم لػػت انػػلخ اػػس
اػبوؼ كاج طراع اجأ،عللية؛ كى ا يبث ق ة ك طريت ملية الػتعلم ،كهبعػ اؼبدراػة ػلتزة ػس القيػلـ
بوظل ،تل ال بوية ك ا ىل اس الوظل ا رل اؼبنوطة هبل.2
يرد ػػد الكث ػ ػ ا ػػس ال ػػل ثني أف د ػػل م الص ػػحة الن،س ػػية هت ػػك ك ار ل ػػة الط،ول ػػة ،كأف أا ػػلس
اج طراع هكمس فيتل ،كل لأل فلف اغبلتة إذل اعرفة اؼب كم الػن يعػل انتػل ا ط،ػلؿ اػد أصػ ح
ركرية ك الوا اغبل ر أدثر اس أم كا اضم.1

يػي َّعػػد ا ػػلوؾ اػب ػػوؼ ا ػػس أدث ػػر الس ػػلوديل ب ػػيو لن ب ػػني ا ط ،ػػلؿ ،كأأ ػػو يعم ػ ل ػػم إ رة اواا ػ
ديدة ،كأف الوؾ اػبوؼ ىو للػة بػعورية كتداأيػة هتػزااس اعتػل اأ،عػلج كا ػطراع أ،سػية ،كبعػ
التػػأث ا اعبسػػمية الػػن ربػػدث بس ػ ب ؾبمو ػة اػػس اؼبث ػ ا الدا لي ػة أك اػبلرتي ػة ،ل ػ ا أف ؾبمو ػة اػػس
ال ح ػػوث ه ػ ػ إذل أف ا ػػلوؾ اػب ػػوؼ ن ػػد اجط ،ػػلؿ ي ػػك ا ػػس) ،(٪6-5بينم ػػل يرد ػػد)ترى ػػلـ( ةأ ػػو
هوتػػد) (5ػػلج اػػس بػػني) (172ط،ػمن يظتػػركف القػلن كبػػو اؼبدراػػة اػػس ػػني إذل ب ػػر ،كي،سػػركف ذلػػأل

خبوفتم اس اجأ،صلؿ س ا ـ أك وفتم اس او اعلالة اؼبعلم ؽبم.2

 2ايكولوتية العن العل لع كاؼبدراع ،طو د العظيم سس.261 :2007 ،
 1ا كم ا ط،لؿ الن،سية كالسلودية كالدرااية -اا لهبل ك ا متتل ،اضبد دمحم الزام.7 :2005 ،
 2ك ا ا ط،لؿ ك العلـ  ،2003اليوأيسي .87 :2003 ،
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ك يبكػػس اعرفػة اػػدل ػػوؼ الط،ػ دبقلرأػة ـبلكفػ ًو دبمػ ً
ػلكؼ أالػػب ا ط،ػػلؿ الػ يس ىػػم اثػ اػ ً
ػنو،
كدبقلرأة درتػة ىػ ه اؼبمػلكؼ بدرتػة ـبػلكؼ ااراأػو ،فللط،ػ اػثمن ك الثللثػة اػس مػره يبكػس أف ىبػلؼ اػس
الظػػمـ كيطلػػب ا ػػل ة اؼبكػػلف كردبػػل دػػلف وفىػو ىػ ا ك ػػدكد اؼبعقػػوؿ ،أاػػل إذا فقػػد الط ،ػ اهزاأػػو كأبػػدل
فز لن بديدان اس الظمـ فم بأل أأو وؼ بلذ ،كى ا النوع اػس اػبػوؼ ا ػللغ فيػو ،كىػو ػلر ل مصػية
الط ،ك الودو أال اػبوؼ الط يعع اؼبعقوؿ فتو ا،يد لسماة الط.3 ،

كاس اؼبعركؼ أف الط ،ييولى يد ازكدان بقدرة دلانة لم اجأ،علؿ دبل ك ذلأل اػبوؼ ،لكػس مبػو ال،ػرد
اأ،علليلن يتوا ط علن لم الت،ل ال م يتم بني مليػل النضػا اعبسػدم كالعقلػع ،ك مليػل الػتعلم اػس
ا﵀ػػيئ ،كلقػػد دػػلف لمػػل الػػن،اب اجكا ػ يعتقػػدكف أف الط ،ػ ييولىػ يد اػػزكدان بغريػػزة اػبػػوؼ ،ا ػ أف لمػػل

الػػن،اب اؼبعلصػريس يبيلػػوف إذل اج تقػػلد ةف الط،ػ ييولىػ يد بقػػدرة لاػة دلانػػة كاػ اتميػػزة لػػم اجأ،عػػلؿ كأف
يتم س طريت النمو اؼبردكد إذل ه،ل ػ العضػوية اػا ا﵀ػيئ ،أم ه،ل ػ كراثػة
ى ا التميز ك اجأ،علج إمبل ُّ
الط،ػ بعوااػ ال ي ػة ،فػاف ػػوؼ الط،ػ يكػػوف اراػػوالن دكاػلن آب ر اغبضػػلرة الػػن أ ػأى فيتػػل ب ر اهػػو
ال،ردي ػةَّ ،
إف ط ،ػمن يعػػي ك ؿبػػيئ ج ىب ػػم)اغبيٌ ػة( اػػثمن ،ينمػػو كىػػو ج ىب ػػلىل أاػػل الط،ل ػة الػػن هسػػما
صراخ أاتل ني هرل فػأرنة فأ ػل اػتكا لتمػلؼ ال،ػأرة ،هبػب ا اػمع ػس ااػتثلرة يػلؿ الط،ػ دبمػلكؼ
كنبيػة اللػزكـ ؽبػػل اثػ )الع،لريػ كا اػواؿ كاجبػ لح كا ىػل( ،فأأػو اػػس كات نػل اف أػ در ةف بعػ ا ط،ػػلؿ
بط يعتتم ك اػ ل دثػ ة تسػدية كأ،سػية أاػر إذل اات ػعلر اػبػوؼ ااػرع اػس بعضػتم ،أك اثػ ىػرج

ا ط،ػػلؿ حبلت ػة جأت ػػله ػػلص كاثػػلبر ،ك لػػم ى ػ ا النح ػو أف دث ػ ان اػػس ا ط،ػػلؿ ىبػػلفوف الظػػمـ كالو ػػدة
كأكرىػو ليتػل ا تقػلدا انػل
كبع اغبيواان كاواىل ،كج ين،ا ابدان أف أدفا الط ،إذل اث ى ه اؼبوااػ
ٌ
ةف ىػ ه الطريقػة الو يػػدة لتملصػو اػػس ـبلكفػ ًػو ،ل ػ لأل عف بعػ اجط،ػػلؿ ك اث ػ ى ػ ه اج ػواؿ ينقلػػب

وفتم اس اوم إذل ار ع.4
ك يصػعب التن ػر دبمػػلكؼ ا ط،ػلؿ إذل ػ ٌود د ػ بسػ ب ال،ػركؽ ال،رديػة الك ػ ة اػػس يػث القلبليػة
للموؼ ،كاس يث ا لغ هعر تم للموؼ ،فلؼبث الوا ػد اػد يكػوف ـبي،ػلن إذل ػ ٌود د ػ لط،ػ اػل ،بينمػل
ج وبػػدث بػػي لن اػػس اج ػػطرا لط،ػ ب ػػر دمػػل أف الط،ػ أ،سػػو يبكػػس أف يضػطر دثػ ان دبن ػػو ػػلص ك
اوا اعني ،ج يع ه اأت لىلن ك اوا ب ر.1
وبتلج الط ،إذل بي ة الي ة ع يل،ة كالطمأأينة ،ل ا ين غػع أف يكػوف اجىتمػلـ انصػ لن لػم النػل يتني
اجأ،عللي ػ ػػة كاجتتمل ي ػ ػػة ك بمص ػ ػػية الط ،ػ ػ  ،ا ػ ػ َّ
إف الكث ػ ػ ا ػ ػػس هماي ػ ػ اؼبر ل ػ ػػة اجبتدا ي ػ ػػة ي ػ ػكوف
ا ػ ػػطراع أ،سػ ػػية ديػ ػػدة زبلػ ػػت ل ػ ػمن ك ه ػ ػواز م العػ ػػلـ ،كهػ ػػد و إذل اره ػ ػػلؾ ا ى ػ ػ  ،كاػ ػػس أىػ ػػم ى ػ ػ ه
 3ـبلكؼ الط ،دـ ثقتو بن،سو ،امؾ ترتاب.9 :1993 ،
 4ا كم اجط،لؿ الن،سية ،د اؼبراس دمحم سني.34 :1986 ،
 1لم الن،اب التكويا ،ص لح نل ىراز كيوا نل إبراىيم.157 :1988 ،
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ػطلا ليػػو ب ػػ)اؼبملكؼ اؼبدراػػية() (School phobiaكالػػن هػػردم دكران اػػل يلن ك
اج ػػطراع اػػل يصػ ي
أالػػب تواأػػب بمصػػية التلميػ كهكي،ػػو اؼبدراػػع ،كعلتػػلرل ربصػػيلو كاقبلزاهػػو الدرااػػية ،فػػلػبوؼ اػػس ادثػػر
اجأ،عػػلج ؾبل ػة لمأق ػػلض كاجدت ػػل  ،كيتمػ أاػػلليب اػ اػػوية اتنو ػة للتع ػ نػػو ،إذ يبػػلرس وث ػ ان
اػػي لن لػػم النمػػو ال،زيولػػوتع كالعقل ػع كاجتتمػػل ع للط ،ػ  ،فض ػمن ػػس الكث ػ اػػس العيقػػد الن،سػػية يرتػػا
ا تل إذل اػبوؼ.2

يعتمد النمو لدل اجط،لؿ لم ؾبمو ة اس العواا انتػل العوااػ اجتتمل يػة كالن،سػية كاؼبدراػية،
فاف مبو الط ،اجأ،علرل يعتمد لم الواػئ اجتتمػل ع الػ م يعػي فيػو ،بعػدىل ينتقػ إذل اؼبدراػة كىػع
اؼبراس ػة الثقلفي ػة كاجتتمل ي ػة ال ػػن ه ػػا بمص ػػيل ا ط ،ػػلؿ كمب ػػو ا ػػدرا م اؼبعرفي ػة كا ػد هك ػػوف اؼبدرا ػة
اص ػػدران ا ػػس اص ػػلدر اج ػػطراع الن،س ػػية لهط ،ػػلؿ ك اؼبرا ػ الدراا ػػية ا كذل ،فيظت ػػر ا ػػلوؾ اػب ػػوؼ
ال م يرثر لم صحتتم الن،سية كهص ا ى ه اؼبملكؼ ـبلكؼ ار ية ادراية.
أيت ًريػ ٍ العديػػد اػػس الدرااػػل كال حػػوث ػػوؿ اؼبمػػلكؼ اؼبدراػػية لػػدل همايػ اؼبػػدارس اجبتدا يػػة
ك ال ي ػػة العربيػػة ،كدلأ ػ أس ػ ة ى ػ ه اؼبمػػلكؼ ج ييسػػتتلف هبػػل كىػػع) (٪15كىنػػلؾ درااػػل أدػػد أف
ب ػػيوع ظػ ػػلىرة اؼبم ػػلكؼ اؼبدراػ ػػية بنس ػ ػ ة) .3(٪20إج َّ
إف أس ػ ػ ة اؼبمػ ػػلكؼ اؼبدرا ػػية ك بع ػ ػ الػ ػػدكؿ
اجتن ية ه اكح ال بػني) ،(٪7-2ك ػني هراك ػ ىػ ه النسػ ة ك بعػ

بني).4(٪12-10

الدرااػل ا تن يػة ا ػرل اػل

كهتجلم أنبية الدرااة ع يت:
 .1هػي َّعػ يػد ار لػػة الط،ولػػة اػػس اؼبرا ػ اؼبتمػػة الػػن هبػػب اجىتمػػلـ هبػػل ل نػػل بمصػػيل ا ط،ػػلؿ كمب ػػوىم
اجتتمل ع كالن،سع كاؼبعرك)الدرااع(.
ػػس ا ػػلوؾ اػب ػػوؼ ل ػػدل هماػ ػ ة اؼبر ل ػػة اجبتدا ي ػػة كال ػػن ى ػػع ا ػػس اؼبملرا ػػل الس ػػلودية

 .2الك ػ ػ
اػبلط ة.
 .3اجىتملـ علوائ اجتتمل ع لهيارة)ال ي ة ا يارية( كدكرىل ك هربية ا ط،لؿ.
 .4اجىتملـ عل ي ة اؼبدراية كوث ىل لم النمو اجتتمل ع كالن،سع كاؼبعرك)الدرااع( لهط،لؿ.

 .5يعػػل بع ػ ا ط،ػػلؿ اػػس ااػػتعملؿ ا اػػلليب ال بويػػة اػبلط ػػة الػػن يبلراػػتل اؼبربػػوف اذبػػلىتم كاػػدل
وث ىل لم بمصيل م.

 2ا كم اجط،لؿ الن،سية ،د اؼبراس دمحم سني.38 :1986 ،
 3ال نل العلالع ؼبقيلس اؼبملكؼ اؼبر ية اؼبدراية ال ل عة لدل طل ة الص،وؼ الثمثة اجالاية ا كذل ك ا ردف ،د العزيز دمحم،
.12 :1993
 4لم ا اراض الن،سية كالعقلية ،اويس ريت لرد.748 :1979 ،
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 .6هستم ى ه الدرااة ك اسل دة ا ارة للتعرؼ لم اعبواأػب السػل ية ك اػلوؾ أبنػل تم اذبػله اؼبدراػة
كه لي العق ل أالاتم.

 هدف البحث:

يتدؼ ال حث إذل التعرؼ لم دكر ا يارة ك الوؾ اػبوؼ لػدل هماػ ة اؼبر لػة اجبتدا يػة للعػلـ

الدرااع) (2018/2017اس كتتة أظر الوالديس)ا

كا ـ(.

 أسئلة البحث:
 الس ػراؿ ال ػػر ياب :ياااا دكر ا ا ػػرة ك ا ػػلوؾ اػب ػػوؼ ل ػػدل هما ػ ة اؼبر ل ػػة اجبتدا ي ػػة ا ػػس كتت ػػة أظ ػػر
الوالديس)ا كا ـ(؟ كيت،رع انو ا ا لة ا هية:
 .1ال وث اعبلأب اجتتمل ع ك الوؾ اػبوؼ لدل ا ط،لؿ؟
 .2ال وث اعبلأب الن،سع ك الوؾ اػبوؼ لدل ا ط،لؿ؟
اعبو اؼبدراع ك الوؾ اػبوؼ لدل ا ط،لؿ؟
 .3ال وث ٌ



دود البحث:

يتحػػدد ى ػ ا ال حػػث ةيا ػػر هما ػ ة اؼب ػػدارس اجبتدا يػػة ك ارد ػػز ادينػػة اؼبقدادي ػػة ك ػوا يتل للع ػػلـ
الدرااع).(2018-2017

 حتديد ادلصطلحات:
 .1الطحل(الطحولة):

الط،ولة ىع" :اؼبدة ال بني الر ل ة كاس ال لوغ ،أمبل ىبتلػ اعػو بعػ ال ػع ك هقسػيم ارا ػ
الط،ولػػة الثمثػػة ف ػ ل أف الط،ولػػة ا كذل) )Early Child Hoodبػػني ليػػة الر ػػل ة كاػػس السلدا ػة
كالعلبػػرة كالط،ولػػة اؼبتػػأ رة) (Mid Child Hoodبػػني السلداػػة كالعلبػػرة كالط،ولػػة اؼبتػػأ رة) Lat

 (Child Hoodبػػني اػػس العلبػػرة كالثلأيػػة

.1(Scence

ػػرة كىػػع اػػل هيسػ ىػمم اػػل ا ػ اؼبراىقػػة) preadole

 .2اخلوف(:)Fear

" اػب ػػوؼ إب ػػلرة ػػدؼ إذل اغب ،ػػلظ ل ػػم ال ػ ػ ا  ،كذل ػػأل بتع ػػة اجاك ػػلان ال،س ػػيولوتية للك ػػل س
اغبع".2
" اػبوؼ للة اأ،عللية ط يعية ه عر هبل د الكل نل اغبية ك بع
اتعددة كبدرتل ه اكح بني ؾبرد اغب ر ك اؽبلا كالر ب".3

 1اعجم اصطلحل العلوـ اجتتمل ية ،اضبد زدع بدكم.85 :1977 ،
 2ايكولوتية الط،ولة ،اي ي دعبنة.28 :1984،
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" اػبوؼ ىو اأ،علؿ اوم ا الر ينتا س اج سلس بوتود طر ال كهواا دكثو".4

 .3األسرة(:)The Family

" اراسػػة اتتمل يػػة ط يعيػػة ارل،ػػة اػػس ؾبمو ػػة اػػس ا ف ػراد ه ػربئ بيػػنتم رابطػػة الػػدـ كالسػػكس الوا ػػد
كالقيم اؼب دة ،كىرج ا فراد ىم ا

كا ـ)الوالديس( كأفراد ب ركف سب أوع العل لة".1

 ا ارة ىع اػبلية اجالاية للمجتمػا كهتكػوف اػس أبػملص هبمػا بيػنتم صػلة الزكتيػة كصػلة القرابػة،
كهعتمػػد ا اػػرة ك يل ػػل لػػم الػ ابئ كالتكلاػ ك سػػس اؼبعلبػػرة كال بيػػة اغبسػػنة ك ي سػػس اػبلػػت كأ ػ
ا فل اجتتمل ية.2

 .4ادلدرسة(:)The school
"اؼبدراة اراسة اتتمل ية ركرية دؼ إذل ملف ملية التواص بػني العل لػة كالدكلػة اػس أتػ
إ داد ا تيػلؿ اعبديػدة ،كدؾبتػل ك إطػلر اغبيػلة اجتتمل يػة ،كىػع أظػلـ اعقػد اػس السػلوؾ اؼبػنظم ،الػ م
يتدؼ إذل ربقيت صبلة اس الوظل

ك إطلر النظلـ اجتتمل ع القل م".3

 .5التنشئة االجتماعية(:)Socialization
التن ػ ة اجتتمل يػػة ىػػع أقػ اؼبعػػلرؼ كاؼبتػػلرا كاجذبلىػػل كالقػػيم الػػن هسػػود التمػػا إذل الط،ػ ،
كىع ذا اذبلىني اتدا لني :أ دنبل هط يا الط ،علطلبا ال م يتملبم اا ثقلفػة التمػا بصػ،ة لاػة،
ك أيتمػػل هوتيػػو مبػػوه ك دا ػ ىػ ا اجطػػلر ك اجذبلىػػل الػػن هتملبػػم اػػا ثقلفػػة ا اػػرة ذا ػػل أك الواػػئ

اجتتمل ع ال م ينتمع إليو.4

 .6ادلر لة االبتدائية(:)Primary grade

ىػػع اؼبر لػػة ا كذل اػػس السػػلم التعليمػػع ك الع ػراؽ ،كهعم ػ

لػػم سبكػػني التما ػ ة صبيع ػلن ابتػػدا ن فبػػس

أدمػ السلداػػة اػػس العمػػر اػػس هطػػوير بمصػػيل م ،جبواأ تػػل اعبسػػمية كال،كريػػة ،كاػػدة الدرااػػة فيتػػل اػ
انوا  ،كالن هػيعَّ يد التما ة إذل اؼبر لة اؼبتواطة بعد زبرتو اس الص السلدس.5

 3اعجم اصطلحل العلوـ اجتتمل ية ،اضبد زدع بدكم.85 :1977 ،
 4ا كم الط ،السلودية ،اضبد دمحم اظبل ي .120 :1993،
 1ؾبلة الندا ال بوم.33 :2000 ،
 2اواو ة ا ارة اؼبسلمة ،هوفيت الوا ع.17 :2003 ،
 3اوايولوتيل ال بية ،صبي ضبداكم.49 :2015 ،
 4الط ،اس اغبم إذل الربد ،اظبل ي دمحم ملد الديس.32 :1989 ،
 5انتا الدرااة اجبتدا ية ،كزارة ال بية.6 :1991 ،
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ادلبحث الثاين
جوا ب ظرية ودراسات سابقة
 مر لة الطحولة الوسطى( 9-6سنوات):

َّ
إف ار لػة الط،ول ػة اػػس ارا ػ السػػنوا التطوريػػة الػػن ه ػػدأ اػػس الػػوجدة ك ػ ال لػػوغ ،فتػػع ار ل ػة
تميػة يبػر هبػل دػ اولػود ب ػرم كينمػو فيتػل تسػميلن ،سػيلن ،رديػلن ،قليػلن ،لغػواين ،أ،سػيلن ،كاتتمل يػلن ك

اارهو كك ا﵀يئ اجتتمل ع ال م يعي فيو.6

ل ا فلف الط،ولة الواػطم الػن ه ػدأ اػس اػس السلداػة اػس اػيمد الط،ػ ػ ليػة العػلـ التلاػا اػس مػره
كفيتػػل ينتق ػ الط ،ػ اػػس ال ي ػ إذل اؼبدرا ػة ك هتواػػا دا ػػرة بي تػػو اجتتمل يػػة ،كهتنػػوع ه ع ػلن ل ػ لأل ماتػػو
كهتحػػدد كيكتسػػب الط ،ػ اعػػلي كاػػيم كاذبلىػػل تديػػدة ،كالط ،ػ ك ى ػ ه اؼبر ل ػة يكػػوف اسػػتعدان ف
يكػػوف اعتمػػدان لػػم أ،سػػو ،كادثػػر ربمػمن للمسػػركلية كأدثػػر ػ طلن جأ،علجهػػو ،كىػػع أأسػػب ار لػة للتن ػ ة
اجتتمل ية كارس القيم كالتط يا اجتتمل ع.0
َّ
إف ار لػة الط،ولػة الواػػطم هتواػئ بػػني اػػر لتني أكؽبمػل :ار لػة الط،ولػة اؼب كػرة ،ك أيتمػػل :ار لػة

الط،ولػة اؼبتػػأ رة ،يػػث هضػػا الط،ػ لػػم ا ػػلرؼ اؼبراىقػة ،كهعػػىن درااػػيلن ط،ػ الصػػ،وؼ الثمثػة ا كذل
اس اؼبر لة اجبتدا ية)السنة ا كذل كالثلأية كالثللثة( ،كي عر الط ،ك ى ه اؼبر لة عج تمؼ ػس اػس ىػم
أصغر انو انلن ،دمل اد هبد الط ،صعوبة ك التعػلرؼ لػم اػس ىػم أدػا انػو اػنلن ،في ػعر أأػو ج ينتمػع
إذل ىرج كج إذل ىرج  ،كىو أدا اس اجط،لؿ كاصغر اس الك لر.2

 مميزات مر لة الطحولة الوسطى( 9 – 6سنوات)
ه ك ار لة الط،ولة الواطم بمصػية ال،ػرد ،ف اػبػاا الػن وبصػ

ليتػل هػرثر فيػو ك ار لػة

الكا ،فللتجلر الن يب ُّػر هبػل اجط،ػلؿ هػ ؾ ؽبػم بصػمل د ػ ة ينمػل يصػلوا إذل اػس الربػد كال لػوغ ،ف
يلة ا أسلف هتكوف اس السلة اس اغبلقل أم ال لديػو اػس ػاا اػلبقة هػرثر لػم اػبػاا الم قػة
كاس فبيزا ى ه اؼبر لة ا يت:
 .1يس ػػتمر مب ػػو الط ،ػ ك اجا ػػتقمؿ ػػس ا ػ ه ك ربقي ػػت ال ػ ا كا ػػئ ػػلدل الك ػػلر ،ي ػػث يقػ ػ ُّ
ا تملده لم ا ه ك الكث اس بركأو.
 .2يتتم علن لط ك ذاهو بصرؼ النظر ك أتل جو ،كىو فبتل علن لط كلكنو يتعب بسر ة.
 .3يتتم دبل ىو صوا كدبل ىو طأ.

 6اد إذل لم الن،اب النمو ،د الرضبس الواك.141 :2006 ،
 1ايكولوتية النمو كاجرهقل  ،د ال،تلح دكيدار.218 :1966 ،
 2لم الن،اب النمو ،صلـ أور.97 :2006 ،
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 .4هزداد القدرة كالثقة ك ى ه اؼبر لة أظران لنمو اجاكلأيل اعبسمية كالعضلية الدايقة.
 .5الط ،ك ى ه اؼبر لة يتتم عؼبل ع بدجن اس اغبل ر كاؼبستق  ،كيزداد فتمو للزاس بي لن ف ي لن.
 .6ي دأ ك اجىتملـ برأم ا صدال فيو ،أم أف إر ل ا صدال أىم اس إر ل اجع كالك لر.3

 شأة وتطور اخلوف عند االطحال
يكػػوف اػبػػوؼ اػػس أىػػم اجأ،عػػلج الػػن هظتػػر لػػم اجط،ػػلؿ ،كج يس ػ قتل ك الظتػػور إج اأ،عػػلؿ
ال،رح كاغبزف يت عو بعػد ذلػأل اػبػوؼ الغضػب ،كذلػأل ك ار لػة الط،ولػة اؼب كػرة كعلتحديػد انػ ال ػتر
السلدس اس مر الط ، ،فتو لم كتو اػبصوص يستطيا ك ى ه ال،ػ ة ادراؾ كتػو أاػو كيبيػزه ػس بقيػة
الوتوه ،ى ا ا دراؾ ك النمو لو دججهو لم اػبوؼ ،أو يره ئ بتمييز الط ،كهعرفػو لػم كتػو اػس بػني
هعود لم رليتو ،كأأو بدأ يتعلػت بػو ،لػ لأل فػأف اؼبمتصػني يػركف ةف
الوتوه العديدة ،فبل يدؿ لم أأو اد ٌ
يتم ا ال ػتر السػلدس ،أاػل بعػد ىػ ه ال،ػ ة فػاف
فص الط ،س أاو م ا ب اس اجا ل هبب أف َّ
اث ى ا ال،ص أك اجأ،صلؿ يبكس أف يتس ب ك وااب اي ة لم أ،سية الط.1 ،

يكوف اػبوؼ ان انتص السنة ا كذل اس مر الط ،اعقوجن كااران ،فبل هبع اػدرة الط،ػ لػم
سبيػػز كتػػو أاػػو ك ال ػػتر السػػلدس يبثػ اربػران لػػم القلػػت كاػبػػوؼ اػوا ك ىػ ه ال،ػ ة علػ ا أك بعػػدىل
بقلي  ،ذلأل أف ام ظة ال يظتر لم الط ،اس اػدرة لػم سبييػز كتػو أاػو ىػو ك الوااػا ام ظػة لقلقػو
ندال يغيب نو كتتتل أك ل،ر ًو حبضور كتتتل ،كد ى ه اربرا لم بداية ظتور اػبوؼ.2
ا تا لدل الن،اب اجاريكع)كاطسس( َّ
إف اجصوا العللية ال ىػع إج ان تػل ط يعيػة ل ػعور الوليػد

عػب ػػوؼ ،ي ػػث ج يوتػ ػػد اث ػ ػ كا ػ ػػد وب ػػدث اػبػ ػػوؼ ك الط،ول ػ ػة اؼب كػ ػػرة ،ب ػ ػ ؾبمو ػ ػة ا ػػس العواا ػ ػ
اؼبتدا لة ،فمثمن صو اره،ا ج يث وؼ الط ،الوليد اا أاػو ،ك الواػ الػ م يثػ ىػ ا الصػو إذ
يكًتػ ىد دب،ػػردهً ك ارف ػة للي ػة اػػس ا بػػملص ،كى ػ ه ىػػع بع ػ اؼبن تػػل الػػن اػػد ربػػدث اػبػػوؼ ك يػػلة
الط،ػ ك السػػنة ا كذل ،إج أف ىػ ه اؼبن تػػل اػػد هن،ػ او ػػل اؼبث ػ ة ،كربػ ؿبلتػػل اث ػ ا كاوااػ أ ػػرل
ندال يتقدـ الط ،ك العمر كذلأل بني) 5-2انوا (.3

كبني السنة الثلأيػة كالرابعػة ىبػلؼ ا ط،ػلؿ اػس اغبيػواان كالعواصػ كالظػمـ كالغػرع  ،كزبػ ىػ ه
اؼبمػػلكؼ ك اػػس اػبلاسػة كهتمبػػم ك اػػس التلاػػعة .كاػػل بػػني الرابع ػة كالسلدا ػة هكػػوف ـبػػلكؼ اجط،ػػلؿ

 3اؼبصدر السلبت.99 :
 1ـبلكؼ ا ط،لؿ ك ماتتل علوائ اجتتمل ع ،ا لرؾ ربيا.22 :1991 ،
 2اؼبصدر السلبت ،أ،اب الص،حة.
 3هربية الط - ،ا كم ك لوؿ ،الول ارهضم.56 :2002 ،
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يلليػة اثػ  :اػبػػوؼ اػػس اجبػ لح كالو ػػوش ،كىػ ه اؼبمػػلكؼ اسػػيطرة نػػد اجط،ػػلؿ ك اثػ هلػػأل السػػس

هص أكتتل ك اس السلداة كزبت،ع ك اس العلبرة.4

اػػس اث ػ ا اػب ػوؼ ك هلػػأل ال ،ػ ة ا ػػس الس ػػس ىػػو اػب ػػوؼ ا ػػس اؼبمػػلطر ،اػب ػػوؼ ا ػػس اغبي ػواان
القري ة ،كاػبوؼ اس ال ، ،كاػبوؼ اس الظمـ كاجبػ لح ،كلكننػل أم ػا ك ار لػة الط،ولػة اؼبتػأ رة أف
أاثلؿ ى ه اؼبملكؼ هزكؿ اس يلة الط ،كذلأل ل ً
نضجو العقلع.5
َّ
إف ػ ػوارل أص ػ ػ اجط،ػ ػػلؿ لػ ػػم ا ا ػ ػ هظتػ ػػر لػ ػػديتم ـبػ ػػلكؼ ا ػ ػ دة اػ ػػس الكػ ػػم كالر ػ ػػب

كاجبػ لح ،ك ػوارل) (٪10اػس ىػرج يعػػلأوف وفػلن بػديدان اػس بػػي ني أك أدثػر ،كاؼبمػلكؼ اجدثػر بػػيو لن
بني)6-2انوا ( ،فيمل بني) 4–2انوا ( هغلب اؼبملكؼ اس اغبيػواان كالظػمـ كالغػرع  ،كهقػ ُّ ىػ ه
اؼبمػػلكؼ ك مػػر) 5اػػنوا ( زبت،ػػع فيمػػل بعػػد ،كك مػػر) 6-4اػػنوا ( هسػػيطر اؼبمػػلكؼ اؼبتميل ػة
اث اجب لح كالو وش كه لغ ذرك ػل ك مػر) 6اػنوا ( زبت،ػع فيمػل بعػد أف) (٪90اػس ا ط،ػلؿ ك

اس السلداة اس العمر يظتر لديتم وؼ ؿبدد كيزكؿ ب ك ط يعع.6

يػػد الط،ػ بعػػد ادمللػػو اػػس السلداػة اػػس العمػػر ار لػة الط،ولػة الواػػطم ،كهتميػػز ىػ ه اؼبر لػة
دبجمو ػة اػػس صػػل النمػػو الػػن هقػػا اؼبسػػركلية اؼب لبػػرة لػػم ا اػػرة كاؼبدرا ػة ك ارا ل ػػل كهػػوف ال ي ػة
اؼبنلا ة لنمو الط ، ،لكػع هتكػوف بمصػيتو السػوية ك زرع الثقػة بن،سػو كاج تمػلد لػم الػ ا بعيػدان ػس
اػبوؼ كال. ،
كهتميز ار لة الط،ولة الواطم ة ػل ار لػة رتػة اػس ارا ػ مبػو ا أسػلف ك لصػة)الط ،ك اػس
د ولػػو اؼبدراػة( كهػي َّعػ يػد بدايػة اؼب ػوار التعليمػػع الرظبػػع كهزاانتػػل اػػا هزايػػد ـبػػلكؼ الط،ػ كاػػل يصػػل تل اػػس
وف ػ ًو اػػس فقػػداف ا ػريس ،ك لص ػة فقػػداف ا ـ ،د ػ لأل اػبػػوؼ اػػس اجصػػوا اؼبره،ع ػة)دجرس اؼبدرا ػة
لػ ػػم ا ػ ػ ي اؼبث ػ ػػلؿ( ،كد ػ ػ لأل وف ػ ػو ا ػ ػػس الطري ػ ػػت)كذلػ ػػأل ػب ػ ػ ً
ػيتو ا ػ ػػس الض ػ ػػيلع أك اج ت ػ ػػدا ا ػ ػػس ا ػ ػ
ي
ا ريس(.1

 ا واع ادلخاوف:
قس يم اػبوؼ إذل أو ني نبل:
يي ى

 .1اخلوف الطبيعي:

ىػ ا النػػوع ىػػو ا دثػػر بػػيو لن ،كىػ ا اػبػػوؼ انتػػم ػػس اػ ب يبكػػس التعػػرؼ ليػػو كدثػ اػػس ا ع

يتعرفوف ليػو ،كؼبػل دػلف ربديػد ىػ ا اػبػوؼ لػياب صػع لن دػلف التغلػب ليػو بسػر ة ااػران فبكنػلن اثػ  :اػبػوؼ
 4ايكولوتية النمو ك الط،ولة ،اعيد سني العزة.140 :2002 ،
 5هربية الط - ،ا كم ك لوؿ ،الول ارهضم.56 :2002 ،
 6ا كم ا ط،لؿ كاؼبراىقني ،بلرلز ب ،كىوارد ايلملف ،هرصبو أسيم داكد كأزيو ضبدم.122 :1989 ،
 1ايكولوتية الط ،الراف للمدراة ،رايض العلظبع ،د.2 : .
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اػػس اغبي ػواان كاجط ػػل كالػػاؽ كاجاػػلدس العللي ػة كالنػػلر كاعبنػػود كاؼبػػل ك ػػوض الس ػ ل ة أك اػبػػوؼ اػػس
النلر كاػبوؼ اس اؼبدراة ك لصة ندال ينتق الط ،اس ال ي إذل اؼبدراة ك ىع لدل تديػد علنسػ ة لػو
دل يرل،و اس ا  ،كايتعرؼ لم ابملص ب ريس ،كإف يلهػو اػتتغ أػو ج بػد لػو اػس اف يػنت ا كػران
كي ؾ اؼبنزؿ كاجبتعلد س كالديو ،كلكس ايزكؿ ى ا اػبوؼ بعد اأدالج الط ،اا زام و ك اللعػب اعتػم
كازاكلة الن لطل اليواية ك اؼبدراة.2

وبدث اػبوؼ الط يعع أتيجة ذبلر ك اا ا الرة صل للط ،اػلبقلن أك أثػر ظبػلع الط،ػ
اصة اعينة أ ر ك ذلأل الوا ردان اأ،علليلن اي لن .كيػي َّع يد ى ا النوع اس اػبوؼ ا،يد ا يػلانن ،فتػو يػد و
إذل اغبيط ػة كاغب ػ ر اػػس بع ػ اص ػػلدر اػبطػػر أك اؼبواا ػ الػػن يمايت ػل الط ،ػ ك يلهػػو ،فم ػػثمن ػػوؼ
الط ،اس النلر هبن و ـبلطرىل ،ك وفػو اػس السػيلرا أيضػلن يبكػس أف هبن ػو ػوادث السػ  ،كىكػ ا ،كلكػس
إذا زاد س ٌدهً فلأو يبكس أف يص ا وفلن ار يلن ي ك للة ا ط يعية ل،ع كاجط،لؿ.3
 .2اخلوف الذاٌب

ك ىػ ا النػػوع اػػس اػبػػوؼ يكػػوف لاػلن كاػ ؿبػػدد كلػػياب كااعيػلن .كدثػ اػػس ا يػػلف ج يبكػػس ربديػػد
أا ل ى ا النوع اػس اػبػوؼ إج بعػد كاػ طويػ ك درااػة دايقػة ،كلعػ اىػم ىػ ه اؼبمػلكؼ ىػو اػبػوؼ
اس اؼبو  ،كاػبوؼ اس الظمـ ،كدمنبػل يعػل انػو الكثػ اػس اجط،ػلؿ ،إف اجفكػلر الغلاضػة اػ ا﵀ػددة

س اؼبو أالالن لقدر د اس القلت العقلع ند اجط،لؿ ي،وؽ ال أتواعو لد نة.4
ك اس اؼبعركؼ أف العلدا كالتقلليد ك التمعل العربية ه ػللغ ك طقػوس اغبػزف نػد كفػلة بػم
زيػػز فكثػػرة ال كػػل كاظتػػلر ا جـ كالعػزا لعػػدة أايـ دلتػػل ذبعػ الط،ػ يقظػلن يقظػةن بػػديدة للمػػو  ،كىػ ا
هبعلو يتواا دكث اؼبو لو ك صوصلن إذا دلف القلن ،دمػل يػردم إذل أف وبلػم أ ماػلن از جػةن ػس اؼبػو
كىك ا.1

 .3اخلوف ادلرضي
يعػػل ا ط،ػػلؿ اػػس ى ػ ا اػبػػوؼ بعػػدـ ربقيػػت اا ػػتقمليتتم كالػػتحكم ك ذكا ػػم نػػدال يتواتػػدكف
لو ػػدىم بعيػػديس ػػس اجى ػ  ،كالل ػلن اػػل يظتػػر ىػػرج ا ط،ػػلؿ ك اػػلودتم اجأط ػوا أك العزل ػة اجتتمل ي ػة
كهكث ػر اطػػلل تم لػػم الوالػػديس)ا،ػػرط ك اجهكلليػػة( ،يػػث يكوأػػوف بػػديدم التػػأث ليػػو كى ػ ا وبػػدث

 2ايكولوتية ،الط،ولة اي ي دعبنة كأ ي ؿب،وظ.168 :1984 ،
 3اؼبصدر السلبت ،أ،اب الص،حة.
 4ا كم ا ط،لؿ اليواية ،دكامس هوـ ،هرصبة إاحت رازم.152 :1953 ،
 1ـبلكؼ الط ،ك دـ ثقتو بن،سو ،امؾ ترتياب .22 :1953
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دا ػ ػ ال ي ػ ػ  ،أاػ ػػل لرت ػػو ك صوص ػ ػلن ك اؼبدرا ػ ػة ف ػػل م ي ػ ػػعركف علقلػ ػػت كالتتدي ػػد كىػ ػػم بعيػ ػػديس ػ ػػس

أكليل تم.2

كى ا اػبػوؼ ينػتا ػس اره ػلط الط،ػ عل يػ بصػورة ا ػللغ فيتػل بسػ ب هعلقػ ًو ع ـ أك هػدليلتل لػو،
أك ينػػتا ػػس هعػػرض الط ،ػ ؼبوا ػ اػػلم ك اؼبدرا ػة دػػل راج أك العقػػل ال ػػد أك الن،سػػع ،أك نػػد
كتود وااػ زبويػ أ ػرل ك اؼبدراػة دللصػراخ أك اجىلأػة ااػلـ ا صػدال  ،أك اسػوة اؼبعلػم أك ااػتمداـ

العصم أك صعوبة اؼبنتا.3

 القلق واخلوف:

َّ
إف القلػػت كاػبػػوؼ اػػلودلف ات ػػلدجف وبػػد ف نػػد ا ط،ػػلؿ ،كإ ٌف ردكد ا فعػػلؿ ال دأيػػة إزا القلػػت
كاػبػػوؼ هت ػػلبو إذل ػ ٌود بعيػػد ،كيتػػأثر اعبتػػلز العصػػم الػػمإرادم هبمػػل كيػػرثر لػػم اعبتػػلز اؼبعػػدم اؼبعػػوم
كيزيد اس إفراز ا درينللني كيزيد اس اعدؿ أ

القلب كىك ا.4

كا ػػد أك ػػح )ىورم( أكت ػػو ال ػ ػ و ب ػػني اػب ػػوؼ كالقل ػػت ،إذ رأ أ م ػػل يػي ٌع ػػداف اا ػػتجلبة ؼبواػ ػ
طػػر ،كوبػػد ف للػػة اػػس التػػوهر ك ػػدـ اجاػػتقرار يصػػل تل هغ ػ ا تسػػمية .كاػػد يكػػوف اػبػػوؼ بدايػػة

لوتود القلت ،دمل أف القلت كاػبوؼ يد واف ال،رد للدفلع س ال ا .5
َّ
إف أكتػػو اج ػػتمؼ بػػني اػبػػوؼ كالقلػػت ىػػو أف اػ ب اػبػػوؼ يكػػوف اعركفػلن دا مػلن ،كىػ ا ج يتػػوفر

ك ػػلج القلػػت دلتػػل ،دمػػل أف اصػػدر اػبػػوؼ ػػلرتع دا مػلن بعكػػاب القلػػت إذ يكػػوف اصػػدره دا لػػع.
كينلاػػب اػبػػوؼ اصػػدره ،كى ػ ا ج يتػػوفر ك القلػػت ،كيتػػدد القلػػت ال مصػػية بدرتػػة د ػ ة كهبع ػ ال،ػػرد
ي عر علعجز اذبله اػبطر.6

 دور األُسرة ُب الصحة النحسية للطحل:
هكػػوف للوالػػديس أنبيػػة د ػ ة لػػم الصػػحة الن،سػػية للط ،ػ يػػث يػػرثراف لػػم هكي،ػػو كمبػػوه الن،سػػع
كاجتتمػػل ع السػػل د ك ا اػػرة اؼبتكوأػػة اػػس الوالػػديس كا ػػوة كا ػوا  ،إذ ليس ػ ا ت ػوا اؼبنزليػػة اػػس
مبئ كا د فتع زبتل اس أارة إذل أ رل ،ف ع ال يػو ه ػدك أ ػل أاػلدس طي ػة لر ليػة ا ط،ػلؿ أ،سػيلن،
بينمل ه دك ا رل لم العكاب ك ملية التن ة الن،سية الصحيحة.1
هبب لم ا ارة أف تم ع ط،لؿ ك يأ ؽبم ا يت:

 2ا كم ا ط،لؿ الن،سية كالسلودية كالدرااية -اا لهبل ك ا متتل ،اضبد دمحم الزام.7 :2005 ،
د اللطي .116-97 :1990 ،
 3اػبوؼ اؼبر ع اس اؼبدراة -درااة لالية ،لس ؿبمود وض كاد
 4ـبلكؼ اجط،لؿ ،كؼبلف)د ،( .هقد د العزيز القوصع ،هرصبة دمحم د الظلىر الطيب.26 :1991 ،
 5ا ارة كا كم أط،لؽبل ،مبر صلـ يوا .89 :1985 ،
 6الصحة الن،سية ،أعيم الرفل ع ،د.205 : .
 1الصحة الن،سية للط ، ،دلالة ال،رخ بع لف.194 :1999 ،
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اعبو اؼبنلاب ؼبزاكلة الن لطل كالت،ل ا هبل ي اا ال ي ة ا﵀يطة هبم.
 .1ع ا ارة لهط،لؿ ٌ
 .2ااتعملؿ اجالو الديبقراطع ك النقلش كاغبوار بني ا ع كا بنل .
ا ط ،ػػلؿ ،لك ػػع يتحق ػػت النم ػػو اجأ،ع ػػلرل بص ػػورة

 .3هع ػػدي الس ػػلوؾ اػب ػػلط الػ ػ م يرهك ػػو بعػ ػ
صحيحة لديتم.
ػػد ا ط،ػػلؿ ،ف ذلػػأل يػػردم
 .4اجبتعػػلد ػػس ااػػتعملؿ اجاػػلليب التسػػلطية ك ااػػتمداـ العنػ
إذل زلة الط ،س ا ريس ك رالأو اس ال عور عغبب كالعط كالصح ة اعبيدة.
 .5هعزيز الثقة ك أ،وس ا ط،ػلؿ كهكػويس العماػل اجتتمل يػة اعتػم ،لػ ا أف اػنا ا ط،ػلؿ اغبػب
ً
ةنبيتو دا ا ارة.
كالعط كاغبنلف يردم إذل بعوره
يردد أ د ال ل ثني أف لل ي ة وث لم ال،رد اد يتجو كتتةن ال يةن أك إهبلبية ،كذلػأل ا تمػلدان لػم

أو ية ال ي ة كادل هوفره لإلأسػلف اػس اصػلدر هن يػو كااػتثلرة أك إبػ لع ؼبتطل لهػو ك لتلهػو اؼبتعػددة ،فلل ي ػة
اعبيدة ىع هلأل الن ي عر فيتل ال،رد بقيمتو كأنبيتو كع ااو ،كةأو اراو فيو اس ا ػ أاػرهو كا﵀يطػني

بو ،كةأو اصدر فر تتم كاركرىم.2

 دور ادلدرسة ُب الصحة النحسية للطحل:
هػي َّعػ يػد اؼبدراػػة اؼبراسػػة ال بويػػة الػػن هلػػع ا اػػرة ك ا نبيػػة ،فلؼبدراػػة بي تتػػل اجتتمل يػػة كال بويػػة
يقضػػع الط ،ػ فيتػػل اعظػػم يواػػو كتػػز ان د ػ ان اػػس اػػنني يلهػػو ا كذل دسػػل اؼبعرفػػة كهعلػػم اجذبلىػػل
كالقيم كالعلدا السلودية السليمة ،كهوفر اؼبدراة لتماي ىل فرص الت،ل اجتتمل ع اا بعضتم الػ ع
اػػس تتػػة ،كاػػا العػػلالني ا داريػػني كاؼبعلمػػني اػػس تتػػة أ ػػرل ،لػ ا فلؼبنػػلخ اجتتمػػل ع السػػل د ك اؼبدراػػة
إذا دل يكس انل ػلن صػحيلن أ،سػيلن كاتتمل يػلن كهربػواين ،فأأػو اػد يكػوف اصػدران ؼبعػلانة ا ط،ػلؿ اػس ا ػكم
أ،سية كالودية اتعددة.3
هػيعَّ يد اؼبدراة لقة الوص بني ا ارة كالتمػا كىػع بي ػة اتتمل يػة ؽبػل ب رىػل القويػة لػم اذبلىػل
ا ط،ػػلؿ ك ػػلدا م كاػػيمتم ،ل ػ ا ييصػػل بع ػ ا ط،ػػلؿ علتػػوهر كالقلػػت ك اؼبدراػػة ،كهبػػب أف يتوافقػػوف
اتتمل يلن كأ،سيلن كدراايلن.
لػ ا فػاف دػ ار لػة هعليميػة هػ ؾ ب رىػل لػم ال،ػػرد ،ك أػو ج ي ػعر ع اػػس ك ػدـ الثقػة علػػن،اب ك
اؼبواا اعبديدة الن هبدىل ك درااتو ،فقد يص ا دكاأيلن أك اأعزاليػلن ،فضػمن ػس اػو هوافقػو اجتتمػل ع

كف لو الدرااع.4

 الوقاية من اخلوف:
 2الصحة الن،سية ،راضلف دمحم الق اك.255 :1998 ،
 3ا كم الط،ولة بني النظرية كالتط يت ،اندية سس أبو اكينة كربل د العلطع رااب.36 :2012 ،
 4الصحة الن،سية كاؼبدراية للط ، ،الاية لط،ع ا أصلرم كأ مـ سني ؿبمود.194 :2007 ،
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َّ
إف اػبوؼ لدل ا ط،لؿ أييت اػس ااػتثلرة ال ي ػة جأ،عػلج اػبػوؼ كهكرارىػل .كهبػب ارا ػلة بعػ

القوا د لوالية ا ط،لؿ اس اػبوؼ 5كىع:
 .1يئة الطحل للتعامل مع التوتر:

ب ار لػػة الط،ولػػة ي ػػة اسػػتمرة للتعلاػ اػػا اؼب ػػكم اؼبمتل،ػػة ك لصػةن التػػوهر،
هبػػب أف هصػػل ي
كأف هتضػػمس الكث ػ اػػس التطمػػني كالتو ػػيا كالتح ػ ير اؼبس ػ ت اػػس اؼب ػػكم اؼبمتل،ػػة كا﵀تملػػة ،كهبػػب
ااتمداـ اػباا السلرة ا اؼبم،ية اا الط ،لكع ي عر ع اس كالطمأأينة.
كيستمدـ ا ط،لؿ اللعب للتدريب لم التعلا اا اؼب ل ر كاغبوادث ،فلللعب ىػو الطريقػة لػتعلم
كفعللػػة لػػدل الط،ػ ك هعلالػػو اػػا
دي،يػػة التعلاػ اػػا اػبػػوؼ ،فللقل ػػدة العلاػػة ىػػع هنميػػة ااػػلليب تري ػػة ٌ
ال،عػلؿ اػا او ػوع اػبػوؼ ،كلػياب اؼب،يػد ذبلىػ
ال ي ة ،دمل ين غع ذبنب اغبملية الزا دة كه ػجيا التعلاػ ٌ
للة اػبوؼ أك إبعلد او وع اػبوؼ أك إت ػلر ا ط،ػلؿ لػم د ػوؿ اؼبواػ اؼبميػ  ،بػ هبػب أف ييعلٌػ يم
ا ط،لؿ إهقلف العم كازبلذ اغبيطة كاغب ر كلياب اػبوؼ.1
 .2التعاطف و دعم األطحال:
هبػ ػػب لػ ػػم ا ع اسػ ػػل دة اجط،ػ ػػلؿ ك اػ ػػدرة التعلا ػ ػ اػ ػػا اؼبواا ػ ػ اؼبمي ،ػ ػة ،كااػ ػػتعملؿ اغبػ ػػب
كاج اـ هبع ا ط،لؿ ي عركف ع اس ك الطمأأينة بعكاب التتديد أك النقد اؼبستمر.
َّ
ػتمدـ ؼبعلا ػة الط ،ػ أك ػ طو ،فمػػل زاؿ دث ػ اػػس ا ع يقولػػوف
إف ااػػتجلبة اػبػػوؼ هبػػب أج هيسػ ى
ط،ػلؽبم صبػ اثػ ):إذا ملػ ىػ ا اػرة أ ػرل فػاف ك ػلن اػػيمط،أل( َّ
إف اثػ ىػ ه التتديػدا ذبعلتػػم

وبسػوف بعػػدـ ا اػػس ،كىػ ا ييصػػدؽ ب ػػك ػػلص لػم ا ط،ػػلؿ دكف السلداػة اػػس مػػرىم الػ يس اػػل زاؿ
ػتم التع ػ ػػس اػبػػوؼ كلػػياب ذبلىلػػو أك السػػمرية انػػو،
سبييػػزىم ب ػني اغبقيق ػة كاػبيػػلؿ ػػعي،لن .كين غػػع أف يػ َّ
فل ط،ػػلؿ وبتػػلتوف إذل طمأأينػػة ػػوؿ ـبػػلكفتم اػػس او ػػوع دػلؼبو اػػثمن ،كهبػػب اجأت ػػله إذل أف اجىتمػػلـ
اؼب ػػللغ بػػو ج يسػػل د ،كاغبمليػة الزا ػػدة ج هعطػػع ا ط،ػػلؿ فرصػة لكػػع هتكػػوف لػػديتم الك،ػػل ة كي ػػعركا هبػػل

أدثر فأدثر.2

 .3التعرض ادلبكر والتدررني للمواقف ادلخيحة:
وبتػػلج الط ،ػ إذل أف يىبػا ب ػػك هػػدرهبع ا فكػػلر أك اغب ػوادث اعبديػػدة اؼبمي ،ػة أك الػػن وبتم ػ أف
هكوف د لأل ،فمثمن ملية التوا س إ ل ة الغرفة ك اللي أار إهبل ي ...دمل ين غع اصػطحل الط،ػ
ك زايرا لعيلدا ا ط ل كأط ل ا اػنلف ا ػ أف وبتػلج إذل فحػ

أك اعلعبػة دػع ي ػلىد اػل وبصػ ك

 5ا لد ا ط،لؿ الن،سية ،دل فتيم.37 :1978 ،
 1ا كم ا ط،لؿ كاؼبراىقني ،بلرلز ب ،كىوارد ايلملف ،هرصبة أسيم داكد كأزيو ضبدم.135-134 :1989 ،
 2اؼبصدر السلبت.135 :
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ى ػ ه العيػػلدا  ،كد ػ لأل ف ػاف ا ػع الط ،ػ ك فب ػر طوي ػ هكػػوف فيػػو ا
اواتتة اؼبملكؼ.3

ػػل ة لفت ػة يعطيػػو هػػدري لن لػػم

 .4التعبَت عن ادلشاعر ومشاراة اَلخرين هبا:

ندال هبد ا ط،لؿ أف ىنلؾ اس ي ػلردتم ك ا ػل رىم ك اعبػو الػ م يعي ػوف فيػو فػا م يتعلمػوف

أف اؽبموـ كاؼبملكؼ ىع أاور اق ولة ،كلكس هبب دـ اؼب للغة ك ذلأل ،دأف ي ػلرؾ الط،ػ الرابػديس ك
ا ل رىم كأفكلرىم كإمبل التحدث س اؼبملكؼ الوااعية الن هوتد لدل اعبميا.4

يعا س ـبلكفػو كالقػو بصػرا ة كاأ،تػلح بػدجن
كيبكس القوؿ أأو اس ا فض للط ،دقل دة لاة أف ٌ
ا ػػس أف ىب،يت ػػل ،ف ا ط ،ػػلؿ الػ ػ يس يتعر ػػوف للس ػػمرية كالنق ػػد كيض ػػطركف إذل إ  ،ػػل ـب ػػلكفتم وبرا ػػوف
أأ،ستم اس أفض طريقة للهبة ى ه اؼبملكؼ بنجلح.1

 .5تقدًن دنوذج للجدوك والتحاؤل واالستجابة ادلناسبة:
َّ
إف اعظ ػػم اؼبم ػػلكؼ اكتس ػ ة ،ا ط ،ػػلؿ ج يول ػػدكف ػ ػوافني ب ػ أ ػػم يتعلم ػػوف اػب ػػوؼ ا ػػس ال ي ػػة
ا﵀يطة كا فراد ال يس يعي وف اعتم ج ايمل الوالديس.
لػ ا هبػػب ذبنػػب هكػرار التأديػػد لػػم اعبواأػػب السػػل ية ك اؼبواا )اػػلذا لػػو( ك بعػ ا ياػػر يػػث
يتكػػرر ذدػػر ا اػػور السػػي ة الػػن يبكػػس ربػػدث للنػػلس كي ػ دد ػػمس تػ ٌػو ا اػػرة ،فللت ػػللـ ينتقػ علعػػدكل

بينمػػل التوتػػو اؽبػػلدا اؼبت،ل ػ أس ػ يلن يب ٌكػػس اػػس التعلا ػ اػػا اػبػػوؼ ب ػػك تيػػد كدكف ااػػتجلع ا ػػللغ

فيتل.2

 دراسات سابقة:

 .1اػػيكولوتية اػبػػوؼ ،يوا ػ ايمل ي ػ أاػػعد) (1990أيت ًري ػ الدرااػػة ك اصػػر ،كىػػدف إذل
بي ػلف اظػػلىر كابػػكلؿ ثقلفػػة اػبػػوؼ الط،ػػورل ،كأظتػػر النتػػل ا أىػػم ابػػكلؿ اػبػػوؼ الط،ػػورل:
دػػلػبوؼ اػػس الظ ػواىر الط يعيػػة ،كاػبػػوؼ اػػس الظػػمـ كاػبػػوؼ اػػس ػػلدل ا ركاح ،كاػبػػوؼ اػػس
اؼبرض كاػبوؼ اس اؼبو .3

 .2ـبػػلكؼ ا ط،ػػلؿ ك ماتتػػل علواػػئ اجتتمػػل ع ،بػػلرلز بػػي،ر كىػوارد ايلمػػلف) (1991أيت ًريػ ٍ
الدرااػػة ك بريطلأي ػل كىػػدف إذل إب ػراز أثػػر الواػػئ اجتتمػػل ع للط ،ػ لػػم اؼبمػػلكؼ الط،وليػػة،
ك لص ػ الدراا ػػة إذل أف ىنػػلؾ ما ػػة اويػػة ب ػػني الواػػئ اجتتم ػػل ع ال ػ م يع ػػي فيػػو الط ،ػ
 3اؼبصدر السلبت.137 :
 4اؼبصدر السلبت.138 :
 1ـبلكؼ اجط،لؿ ،كؼبلف)د ،( .هقد د العزيز القوصع ،هرصبة دمحم د الظلىر الطيب.131 :1991 ،
 2اؼبصدر السلبت.132 :
 3ايكولوتية اػبوؼ ،يوا ايمل ي أاعد.76 :1990 ،
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كاؼبملكؼ الن هظتر ليو ،كيتضا ذلػأل اػس ػمؿ العماػل ك الواػئ العػل لع كهقليػد الك ػلر

كالعنلية ال،ل قة كالتدريب اػبلط .4

 .3برا لمػل الػن،اب ك اػبػوؼ كاث اهػو ،دمحم اػعيد ػد الغػا) (1996أيت ًريػ ٍ الدرااػة ك اصػر
كىدف إذل بيلف أىم برا لمل الن،اب ك اػبوؼ اػس يػث ا اػ ل كاؼبثػ ا  ،ك لصػ ٍ إذل
أف ىنػػلؾ ػػددان اػػس اؼبث ػ ا الػػن هق ػ كرا ظػػلىرة ثقلفػػة اػب ػوؼ الط ،ػػورل ،اػػس أنبتػػل اؼبث ػ ا
اغبس ػػية :كه ػػم اػب ػػوؼ ا ػػس الضو ػػل كا ص ػوا العللي ػػة ،اػب ػػوؼ ا ػػس الظ ػػمـ ،اػب ػػوؼ ا ػػس
اغبي ػواان  .كأف اؼبث ػ ا ا ػ اغبسػػية لثقلفػػة اػبػػوؼ الط،ػػورل :دػػلػبوؼ اػػس القص ػ كا اػػلط
اػبرافية ،كاػبوؼ اس لدل ا ركاح كالسحر.5

 .4اػبػػوؼ كا رؽ كالقلػػت نػػد ا ط،ػػلؿ ،كلبػػة ػػد اؼبنػػلف ؿبمػػود) (2004أيت ًري ػ ٍ الدرااػػة ك
ا ردف ،كىدف إذل الواوؼ لػم أىػم اظػلىر كأبػكلؿ اػبػوؼ الط،ػورل ،ك لصػ الدرااػة إذل
أف اػبوؼ ال م يصيب ا ط،لؿ ينحصر ك أو ني اػس اؼبمػلكؼ أكؽبمػل اؼبمػلكؼ اػ اؼبنطقيػة:
دلػبوؼ اس ا بػ لح أك اؼبملواػل الغري ػة ك أيتمػل :اؼبمػلكؼ اؼبنطقيػة :دػلػبوؼ اػس الكػم
اؼب ،اة كالقطئ كا ىل اس اغبيواان .1

 التعليق الدراسات السابقة:
الدراال السلبقة اأواع اػبوؼ لدل ا ط،لؿ.
ا دل الدراال الوائ اجتتمل ع ك ماتو عػبوؼ.

 بين ٍ
 بين ٍ
 اه،ق ى ه الدرااة اا الدراال السلبقة ك اؼبنتا كىو اؼبنتا الوص،ع التحليلع.
 هردد الدراال السلبقة لم دكر اػبوؼ لم هن ة ا ط،لؿ.
 أيتري ى ه الدرااة اس اؼب كلة القل مة كىع الوؾ اػبوؼ لدل هماػ ة اؼبر لػة اجبتدا يػة
كدكر ا اػػرة ك اتلبعػػة ا ط،ػػلؿ كهػ لي ىػ ه اؼبمػػلكؼ كهكػػي،تم اػػا اعبػ ٌػو اؼبدراػػع كاتلبعػػة
الدرااة.

 4ا كم ا ط،لؿ كاؼبراىقني كاالليب اؼبسل دة فيتل ،بلرلز بي،ر كىوارد ايلملف.142 :2001 ،
 5برا لمل الن،اب ك اػبوؼ كاث اهو ،دمحم اعيد د الغا.78 :1996،
 1اػبوؼ كا رؽ كالقلت ند ا ط،لؿ ،كلبة د اؼبنلف ؿبمود.123 :2004،

891

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

ادلبحث الثالث
إجراكات البحث
 منج البحث:

ا تمد ال ػل ثوف اؼبػنتا الوصػ،ع ؼبعلعبػة ا ػكلة ال حػث أظػران ؼبم مت ًػو لط يعػة اؼب ػكلة ،كاف اؼبػنتا
الوصػ،ع التحليلػػع ىػو اؼبػػنتا اؼبنلاػػب ؽبػل ،يػػث ػدؼ الدرااػػة إذل التعػػرؼ لػم دكر ا اػػرة ك اػػلوؾ
اػبػػوؼ لػػدل هما ػ ة اؼبر لػػة اجبتدا يػػة اػػس كتتػػة أظػػر الوالػػديس)ا كا ـ( ،كى ػ ا اؼبػػنتا يعتمػ يػد دمػػل

يػ در) يػػدا كا ػػركف (2004 ،لػػم درااػػة الظػػلىرة دمػػل هوتػػد ك الوااػػا كيتػػتم بوصػػ،تل كصػػ،لن دايقػلن
ككا ػػحلن ،كيعػػا نتػػل دي،ي ػلن اك دمي ػلن ،فػػللتع الكي،ػػع يوص ػ لنػػل الظػػلىرة كيو ػػا صل صػػتل ،أا ػػل
التع الكمع يعطينل كص،لن راميلن اػس ػمؿ هو ػيا اقػدار ىػ ه الظػلىرة أك جمتػل كدرتػل اره لطتػل

اا الظواىر اج رل.2

ِ
وعينته:
 رلتمع البحث

ي ػم ؾبتمػػا ال حػػث ا ياػػر اػس الوالػػديس)ا كا ـ( لتماػ ة اؼبػػدارس اجبتدا يػة اػػس اردػػز ادينػػة
اؼبقداديػػة ك ػوا يتل التلبعػػة إذل اديريػػة هربيػػة اؼبقداديػػة ك ؿبلفظػػة دايذل كال ػػللغ ػػددىل) (35ادراػػة للعػػلـ
الدرااػػع) ،(2018/2017كالػػن متَّ ا تيلرىػػل اصػػداين اػػس بػػني اػػدف ؿبلفظػػة دايذل" .إف ؾبتمػػا ال حػػث
يتمث ك صبيا اجفراد اك اجبملص اك اجبيل ال يس يكوأوف او وع ا كلة ال حث".3

كيتكػػوف ؾبتمػػا ال حػػث اػػس ا ياػػر اػػس الوالػػديس)ا كا ـ( لتما ػ ة اؼبػػدارس اجبتدا يػػة ك اردػػز
ادينة اؼبقدادية ك وا يتل ك ؿبلفظة دايذل للعلـ الدرااع) (2018/2017كبلغ دد ىػ ه ا ياػر)(70
أيا ػػرة بواا ػػا) (70ف ػػردان اػ ػػس ا ع ك) (70ف ػػردان ا ػػس ا ات ػػل كالعػ ػػدد النت ػػل ع) (140ف ػػردان اػ ػػس ا ع

كا اتػػل  ،كمتَّ ا تيػػلر) (4اف ػراد) (2فػػرداف اػػس ا ع ك) (2فػػرداف اػػس ا اتػػل اػػس ا ياػػر علسػػحب
الع وا ع ال سيئ كالن يكوف أبنللىل اس التما ة اؼبنتمني للمػدارس اجبتدا يػة النتلريػة ل ػ ػ) (35ادراػة

ابتدا يػ ػػة كالتلبعػ ػػة ؼبردػ ػػز ادينػ ػػة اؼبقداديػ ػػة ك ػ ػوا يتل ك ؿبلفظػ ػػة دايذل للعػ ػػلـ الدرااػ ػػع)(2018/2017
كاعبدكؿ) (1يو ا ينة ال حث اؼبمتلرة اس ؾبتما ال حث.

 2ال حث العلمع ا،تواو ادكاهو كااللي و ،ذكالف يدا  ،كب ركف.203 :2004 ،
 3اؼبصدر السلبت.99 :
 يك ً ىع ٍ اظبل ا ع ك دياب كأظبل ا اتل ك دياب ب ر ،بعد دتلبتتل لم أكراؽ صغ ة ،كاس
لك ادراة اس ادارس ينة ال حث.

895

متَّ احب كراتني اس د دياب

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

اجلدول()1
يوضح عينة البحث
العدد

دد اؼبدارس

العل لة
ا ع
ا اتل

70
70

35

الموع

140

35

 عينة البحث:

دبػػل اف التمػػا اتجػػلأاب إذل ػ ٌود اػػل ،فػػلف العينػػة اؼبمثلػػة للمجتمػػا لػػياب علضػػركرة اف هكػػوف د ػ ة،

كا تػػلر ال ػػل ثوف ينػػة التمػػا اصػػداين ،كىػػع اؼبػػدارس اجبتدا يػػة ك ادينػػة اؼبقداديػػة)اؼبردز( ك ػوا يتل اػػس
بػني اػدف ؿبلفظػة دايذل كإف العينػػة القصػدية ىػع):العينػػة الػن ىبتلرىػل ال ل ػث ا تيػػلران ػران لتحقيػت ااػراض
الدرااة الن يقوـ هبل(.1

كابػػتمل ينػػة ال حػػث لػػم) (140فػػردان بوااػػا) (70فػػردان اػػس ا ع ك) (70فػػردان اػػس ا اتػػل ،
متَّ ا تيػػلرىم علسػػحب الع ػوا ع اػػس اؼبػػدراس اجبتدا يػػة ال ػػللغ ػػددىل) (35ادراػػة ابتدا يػػة التلبعػػة إذل
اديرية هربية اؼبقدادية ك اردز ادينة اؼبقداديػة ك ػوا يتل /ؿبلفظػة دايذل للعػلـ الدرااػع)(2018/2017
دمل ا ٌني ك اعبدكؿ).(1
ص ال ل ثوف اؼبوافقل المزاة اس اعبتل اؼبمتصة اس اديرية هربيػة اؼبقداديػة كادارا اؼبػدارس
اؼب ػػمولة علتجرب ػػة كا يا ػػر ا ػػس ا ع كا ات ػػل اؼب ػػمولة أيض ػ ػلن علتجرب ػػة ك ال،ص ػ ػ الث ػػل ا ػػس العػ ػػلـ
الدرااع) ،(2018/2017كذلأل لتط يت فقرا اجات يلف دبحلكرىل الثمثة الن أي ًد ٍ ؽب ا الغرض.

 أداة البحث:

صلغ ال ل ثوف اجات يلف دأداة عبما اؼبعلوال كال يلان اؼبتعلقة عل حث ،كيتكػوف اجاػت يلف اػس
ثمثة ؿبلكر ا﵀ور ا كؿ هػدكر فقراهػو ػوؿ ا﵀ػور اجتتمػل ع كهض ُّػم) (12فقػرنة ،كا﵀ػور الثػل هػدكر فقراهػو

ػوؿ ا﵀ػور الن،سػع كهضػ ُّػم) (11فقػرنة ،كا﵀ػور الثللػػث هػدكر فقراهػو ػوؿ ؿبػػور اعب ٌػو اؼبدراػع كهضػ ُّػم)(13
فقرنة ،كؾبموع فقرا اجات يلف) (36فقرنة.

 صدق األداة:

الص ػػدؽ" :ى ػػو ا ػػدرة اج ت ػػلر ل ػػم اي ػػلس ال ػػع
ب ر" ،1أم اف اجداة الدرة لم ايلس الظلىرة الن يك ً ىع

الػ ػ م يك ػػا لقيلا ػػو فع ػ ػمن ف ػػم يق ػػياب ب ػػي لن
ٍ اس ات ايلاتل.2

 1ال حث العلمع ا،تواو ادكاهو كااللي و ،ذكالف يدا  ،كب ركف.106 :2004 ،
 1هصميم التعليم -أظرية كفبلراة ،دمحم ؿبمود اغبيلة.407 :1999 ،
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َّ
إف صػػدؽ أداة ال حػػث بػػرط ااػػلس ك ااػػتعملؽبل كاج تمػػلد لػػم اػػل هقداػػو اػػس اعلواػػل  ،كدمػػل
دػػلف ىػػدؼ ال ػػل ث ً
ني ىػػو اغبصػػوؿ لػػم اؼبزيػػد اػػس الثقػػة ك صػػم ية اجدكا الػػن يسػػتعملو ل لها ػراض
الػن يك ً ػػع ٍ اػس اتلتػػل .3ؽبػ ا ا تمػد ال ػػل ثوف الصػػدؽ الظػلىرم كذلػػأل بعػػرض فقػرا اجاػػت يلف لػػم
ؾبمو ة اس اػباا ا﵀كمني بدا برا تم اؼبلحت) (2وؿ صم ية ال،قرا  ،كبعد صبػا اجاػت لان اػس
اػبػاا إذ متَّ هعػػدي كإ ػػلدة صػػيلاة بعػ ال،قػرا  ،كلػ لأل أيبقيػ ال،قػرا صبيعتػػل ،ػػل صػػل لػػم
أسػ ػ ة اه ،ػػلؽ ا﵀كم ػػني) (٪80ف ػػلدثر ،كبع ػػد أف ربق ػػت الص ػػدؽ الظ ػػلىرم لما ػػت يلف ،ي ػػرل ال ػػل ثوف أف
اجات يلف اص ا تلىزان للتط يت كال م يتضمس) (36فقرنة ،اؼبلحت) (1يو ا ذلأل.

 ثبات األداة:

ين غع داة ال حث أف هتص علث ل  ،كج هتص ا داة علث ل اج إذا ا ط النتل ا أ،ستل

ند إ لدة هط يقتل لم اجفراد اأ،ستم ك رب الظركؼ أ،ستل.4
كىنلؾ طرا ت اتعددة غبسل الث ل كابتر ى ه الطرا ت:
 طريقة الصور اؼبتكلف ة.
 طريقة التجز ة النص،ية.
 طريقة إ لدة اج ت لر.

 طريقة أل،ل دركأ لخ.5
ااػػتمدـ ال ػػل ثوف اعلا ػ الث ػػل بطريقػػة أل،ػػل دركأ ػػلخ إذ بلغ ػ ) (0,83كى ػ ا يػػدؿ لػػم أف
ا داة هتمتا بقيمة ث ل للية.

 تطبيق األداة:
أترل ال ل ثوف اؼبقلبلة اؼب لبرة اا ا يار ال للغ ػددىل) (70كهتكػوف اػس ) (140فػردان اػس ا ع
كا اتػل  ،ل ػرح أنبيػػة ال حػث كأتل جػػو اؼبسػتق لة ،كاػػل ي هػب ليػو اػػس فوا ػد دثػ ة .كاػد يكًز ػ ٍ )(140
ااػػت لأة ك يػػوـ الػػثم اؼبوافػػت  2018/4/3لػػم الوالػػديس كاياػ ًتع ٍ صبيعتػػل ػ يػػوـ ا ربعػػل اؼبوافػػت
 ،2018/4/18كااػػتغرؽ هوزيػػا اجاػػت لان كصبعتػػل ؼبػػدة) (15يوا ػلن اػػس ال،ص ػ الدرااػػع الثػػل للعػػلـ
الدرااع) (2018/2017طل ال،رصة للوالديس لإلتلبة لم فقرا اجات يلف.
ا تمػػد ال ػػل ثوف لػػم هقػػدير إتػػلع الوالػػديس لػػم اؼبقيػػلس الثمثػػع كىػػع)أعم ،إذل ػ ٌود اػػل ،ج(
لتحديد درتة ا تلبة لم صبيا ؿبلكر كفقرا اجات يلف كاعبدكؿ) (2يو ا ذلأل.

 2انلىا ال حث ك ال بية ،د اعبلي الزكبعع ،كدمحم اضبد الغنلـ.39 :1981 ،
 3ا لدا القيلس كالتقو ك ال بية ،زدراي دمحم ظلىر كب ركف.132 :1999 ،
 4ال حث العلمع ا،تواو ادكاهو كااللي و ،ذكالف يدا  ،كب ركف.129 :2004 ،
 5التقو كالقيلس ،اصط،م ؿبمود ا الـ كب ركف.148 :1990 ،
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اعبدكؿ)(2
اتواطل ايم درتة إتلع الطل ة كفقلن للمقيلس الثمثع
التقدير
أعم
و
إذل ٌد ال
ج

1
2
3

 الوسائل اإل صائية:

اؼبتوائ اغبسل ي
اس  2,34إذل 3
اس 1,67إذل2,33
اس) (1إذل 1,66

ااتمدـ ال ل ثوف الوال ا صل ية ا هية:
 .1الوائ اغبسل ي).(T.test
 .2اجكبراؼ اؼبعيلرم).(standard deviation
 .3أل،ل دركأ لخ).(Alpha Kronbachs

النتائ وتحسَتها
 السؤال الرئيس :ما دور األسرة ُب سالوك اخلاوف لادى تالماذة ادلر لاة االبتدائياة مان وججاة
ظر الوالدين(األب واألم)؟
اظتػ ػػر النتػ ػػل ا َّ
إف القيمػ ػػة التل يػ ػػة ا﵀سػ ػػوبة بلغ ػ ػ ٍ ) (6,512كىػ ػػع أدػ ػػا اػ ػػس القيمػ ػػة التل يػ ػػة
اعبدكلي ػػة) ،(1,98كى ػ ا ي ػػدؿ أف ىن ػػلؾ دجل ػػة ا ص ػػل ية ب ػػني اتوا ػػئ إت ػػلع الوال ػػديس)ا ع
كا اتػػل ( كالواػػئ ال،ر ػػع نػػد اسػػتول الدجلػػة اؼبعنويػػة نػػد) ،(0,05كاعبػػدكؿ) (3يو ػػا
ذلأل.
اعبدكؿ)(3
القيمة التل ية تلع الوالديس)ا ع كا اتل ( كالوائ ال،ر ع ؽبل
اؼبقيلس

العدد

الوائ

اجكبراؼ الوائ درتة

اغبسل ي

ند
اؼبعيلرم ال،ر ع اغبرية ا﵀سوبة اعبدكلية
0,05

دكر ا ارة)ا ع
كا اتل ( ك
الوؾ اػبوؼ

القيمة التل ية

الدجلة
اؼبعنوية

دالة
0,302 2,166 140

2

النتائ ادلتعلقة ابإلجابة عن األسئلة الحرعية وهي:

 1,98 6,512 139ا صل
اين

 .1النتائ ادلتعلقة ابإلجابة على السؤال الحرعي األول احملور األول(احملور االجتماعي) وهو:
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 ما أتثَت اجلا ب االجتماعي ُب سلوك اخلوف لدى األطحال؟

كلإلتلبة س ى ا السراؿ اس ا ػ الوالػديس)ا

كا ـ( لػم فقػرا ىػ ا ا﵀ػور ،اياػتمدا اؼبتواػطل

كره ػ ا تػػلع هنلزلي ػلن اػػس ا لػػم إذل ا دىن كاعب ػدكؿ)(4
اغبسػػلبية كاجكبرافػػل اؼبعيلريػػة كالتك ػرارا  ،ي
يو ا ذلأل.
اعبدكؿ)(4
إتلع ينة الدرااة اس ا يار)الوالديس-ا ع كا اتل ( لم فقرا ا﵀ور ا كؿ)ا﵀ور اجتتمل ع(
ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

ندال يلعب اا اجصدال .

٪

٪

٪

اجكبراؼ اؼبعيلرم

ي ػػعر الط ،ػ عجرهيػػلح التػػلـ 19,3 39,3 41,4

2,22

درتة التوافر

9

1

ال،قرا

إذل
ج
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪

0,75

اتوا

0

طة

12

2

0,80
أق النوـ لدل الط ،يبنعو 23,6 32,1 44,3
2,21
0
٪
٪
٪
اس ال ىل اذل اؼبدراة.

اتوا
طة

6

3

اػب ػػوؼ اؼبوتػ ػػود لػ ػػدل ابنػ ػػل
ا ا ػ ػػرة هبعػ ػ ػ الط،ػ ػ ػ يقل ػ ػػد
اج ريس.

0,85

اتوا

0

طة

10

4

7

5

11

6

4

7

29,9 24,3 45,8
٪

٪

٪

2,20

يعػ ػػل الط ،ػ ػ اػ ػػس لىػ ػػة أك
0,81
هلع ػ ػػثم ك الك ػ ػػمـ فب ػ ػػل هبعل ػ ػػو 30,7 44,3
2,19 ٪25
3
٪
اتموف ػ ػ ػ ػ ػ ػلن اػ ػ ػ ػ ػ ػػس زام ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ك ٪

اتوا
طة

اؼبدراة.

0,77
22,9 37,1
اغ ػػلدرة الط،ػ ػ ال يػ ػ هبعل ػػو
2,17
٪40
7
٪
٪
أدثر ارعدلن ك يلهو.
يص ػ ػ ػ ػ ػ ػػيب الط،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػعور
0,79
اجره ػػلؾ ك ػػدـ اجرهيػػلح ا ػ 2,15 ٪25 ٪35 ٪40
5
ال ىل اذل اؼبدراة.
0,77
الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ د ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا م للط،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 23,6 39,3 37,1
2,14
0
٪
٪
عل ػ ػ ىل اذل اؼبدراػ ػػة ٌيولػ ػػد ٪
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ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

اجكبراؼ اؼبعيلرم

درتة التوافر

ال،قرا

إذل
ج
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪

لدي ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػػعور اػب ػ ػ ػػوؼ ا ػ ػ ػػس
اؼبدراة.

3

8

1

9

يػ ػ ػ ػػزداد القلػ ػ ػ ػػت كاج ػ ػ ػ ػػطرا
ل ػػدل الط،ػ ػ ن ػػدال يغ ػ ػلدر 37,9 37,1
افػ ػ ػ ػراد ا ا ػ ػ ػػرة كي ػ ػ ػ ػ ىب اذل
اؼبدراة.

٪

٪

2,12 ٪25

0,78

اتوا

2

طة

الت ػػدلي اؼب ،ػػرط للط،ػ ػ يول ػػد
0,79
26,4 36,4 37,2
2,11
ػػدـ الثقػػة بن،سػػو كيزيػػد اػػس
3
٪
٪
٪
وفو عل ىل اذل اؼبدراة.

اتوا
طة

اؼبتلبعػ ػ ػ ػ ػ ػػة اؼب،رطػ ػ ػ ػ ػ ػػة للط ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ
5

0,83
29,3
كهقييػػده ك ػػدـ ا طػػل ه اغبريػػة 40,7
2,11
٪30
10
2
٪
الكلال ػػة ي ػػزداد لدي ػػو ال ػػعور ٪
عػبوؼ.

اتوا
طة

0,77

اتوا

1

طة

2

كجدة ط ،ػ ػ تدي ػػد ٌيول ػػد ل ػػو
 11الغ ػ ػ ػ ة فبػ ػ ػػل يدفعػ ػ ػػو اذل ػ ػ ػػدـ ٪35
ال ىل اذل اؼبدراة.

8

ينتػػل الط ،ػ اغبػػزف كال كػػل
0,80
29,3 35,7
ن ػ ػػدال ي ػ ػػرل اؼب ػ ػػلترة ب ػ ػػني
2,06
٪35
12
3
٪
٪
الوالػػديس فبػػل ٌيولػػد لػػو ال ػػعور
عػبوؼ.

٪40

2,10 ٪25

اتوائ اؼبعدؿ العلـ

ا دىن.

2,148
2

0,794
6

اتوا
طة

ا ػػس ػػمؿ اعب ػػدكؿ) (3يرهً ػ ػ ٍ إت ػػلع الوال ػػديس ل ػػم فقػ ػرا اجا ػػت يلف هنلزليػ ػلن ا ػػس اج ل ػػم إذل
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اػػس ػػمؿ النتػػل ا ه ػ ٌػني َّ
إف ال،قػػرة) (9صػػل لػػم اؼبره ػػة ا كذل كىع):ي ػػعر الط ،ػ عجرهيػػلح
التلـ ندال يلعب اا اجصدال ( ،يث بلغ الوائ اغبسل ي ؽبل) (2,22كاجكبػراؼ اؼبعيػلرم)،(0,750
كىػػع أتيجػػة إهبلبيػػة ف الوالػػديس ج بػ َّػد ؽبمػػل أف يسػػمحل للط،ػ عللعػػب اػػا ا صػػدال  ،كج بػ َّػد للط،ػ أف
ي عر عجرهيلح التلـ ندال يلعب اا اصدال ًو.
ك صػػل ال،قػػرة) (12لػػم اؼبره ػػة الثلأيػػة كىػػع):أق النػػوـ لػػدل الط ،ػ يبنعػػو اػػس ال ػ ىل اذل
اؼبدراػػة( ،يػػث بلػػغ الواػػئ اغبسػػل ي ؽبػػل) (2,21كاجكب ػراؼ اؼبعيػػلرم) ،(0,800كى ػ ه النتيجػػة إهبلبيػػة
ف أق النوـ لدل الط ،يبنعو اس ال ىل إذل اؼبدراة.
ك صل ال،قرة) (6لػم اؼبره ػة الثللثػة كىع):اػبػوؼ اؼبوتػود لػدل ابنػل ا اػرة هبعػ الط،ػ يقلػد
اج ػريس( ،يػػث بلػػغ الواػػئ اغبسػػل ي ؽبػػل) (2,20كاجكب ػراؼ اؼبعيػػلرم) ،(0,850كى ػ ا يردػػد لػػم أف
اػبوؼ اؼبوتود لدل الوالديس أك اج وة هبع الط ،أف يقلدىم ك ذلأل.
ك صػػل ال،قػػرة) (4لػػم اؼبره ػػة) (7كىع):التػ د الػػدا م للط،ػ علػ ىل اذل اؼبدراػة يولػػد لديػػو
بعور اػبوؼ اس اؼبدراة( ،يث بلغ الوائ اغبسل ي ؽبل) (2,14كاجكبراؼ اؼبعيلرم) ،(0,770كيعػا
ىنػػل هرديػػد الوالػػديس لػػم اسػػلاا الط ،ػ علػ ىل إذل اؼبدراػػة ،ج بػػد أف يتكػػوف لديػػو بػػعور اػبػػوؼ اػػس
اؼبدراة.
ك صػػل ال،قػػرة) (3لػػم اؼبره ػػة) (8كىع):يػػزداد القلػػت كاج ػػطرا لػػدل الط ،ػ نػػدال يغػػلدر
اف ػ ػ ػ ػ ػراد ا ا ػ ػ ػ ػػرة كي ػ ػ ػ ػ ػ ىب اذل اؼبدرا ػ ػ ػ ػػة( ،ي ػ ػ ػ ػػث بل ػ ػ ػ ػػغ الوا ػ ػ ػ ػػئ اغبس ػ ػ ػ ػػل ي ؽب ػ ػ ػ ػػل) (2,12كاجكب ػ ػ ػ ػ ػراؼ
نػػد هػػرؾ أىلػػو كذىلبػػو إذل

اؼبعيػػلرم) ،(0,782كى ػ ا يردػػد لػػم زايدة القلػػت كاج ػػطرا لػػدل الط ،ػ
اؼبدراة.
ك صػػل ال،قػػرة) (2لػػم اؼبره ػػة) (11كىػػع):كجدة ط،ػ تديػػد يولػػد لػو الغػ ة فبػػل يدفعػػو اذل ػػدـ
ال ىل اذل اؼبدراة( ،يث بلغ الوائ اغبسل ي ؽبل) (2,10كاجكبػراؼ اؼبعيػلرم) ،(0,771كىػ ا يردػد
أف كجدة ط،ػ ػ تدي ػػد لها ػػرة يول ػػد ل ػػدل الط،ػ ػ ا ػػلوؾ الغػ ػ ة كهبعػ ػ بق ػػل ه ا ػػا اؼبول ػػود اعبدي ػػد ك ػػدـ
ال ىل إذل اؼبدراة.
ك صل ال،قرة) (8لم اؼبره ة) (12كىع):ينتل الط ،اغبزف كال كػل نػدال يػرل اؼب ػلترة بػني
الوال ػ ػ ػػديس فب ػ ػ ػػل يول ػ ػ ػػد ل ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػعور عػب ػ ػ ػػوؼ( ،ي ػ ػ ػػث بل ػ ػ ػػغ الوا ػ ػ ػػئ اغبس ػ ػ ػػل ي ؽب ػ ػ ػػل) (2,06كاجكب ػ ػ ػراؼ
اؼبعيلرم)َّ ،(0,803
إف العراؾ بني الوالديس هبع الط ،زينلن كيكثر بكل ه كى ا يولد لو الوؾ اػبوؼ.
كاس اؼبمكس ا طمع لم اعبدكؿ) (4ؼبتلبعة ال،قػرا ا ػرل كإتػلع الوالػديس ليتػل كالتعػرؼ
لم هرهيب ال،قرا ك لم اؼبره ل الن صل ٍ ليتل.
ك ص ػ ا﵀ػػور ا كؿ)ا﵀ػػور اجتتمػػل ع( لػػم اتواػػئ اؼبعػػدؿ العػػلـ كىػػو) (2,1482كى ػ ا يردػػد
لم اتوائ إتلع الوالديس لم ى ا ا﵀ور.
913

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

 .2النتائ ادلتعلقة ابإلجابة على السؤال الحرعي الثاين احملور الثاين(احملور النحسي) وهو:
 ما أتثَت اجلا ب النحسي ُب سلوك اخلوف لدى األطحال؟

ً
كلإلتلبػػة ػػس ى ػ ا الس ػراؿ اػػس ا ػ الوالػػديس)ا كا ـ( لػػم فق ػرا ى ػ ا ا﵀ػػور ،اياػػتمد ىا ٍ
كرهً ػ ٍ ا ت ػػلع هنلزلي ػلن اػػس ا ل ػػم إذل ا دىن
اؼبتواػػطل اغبسػػلبية كاجكبرافػػل اؼبعيلري ػػة كالتك ػرارا  ،ي
كاعبدكؿ) (5يو ا ذلأل.
اعبدكؿ)(5
ينة الدرااة اس ا يار)الوالديس-ا ع كا اتل ( لم فقرا ا﵀ور الثل )ا﵀ور الن،سع(

إتلع
ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

اجكبراؼ اؼبعيلرم

ال،قرا

درتة التوافر

إذل
ج
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪

2

1

ي قػ ػ ػ ػػم الط ،ػ ػ ػ ػ الق ػ ػ ػ ػلن لػ ػ ػ ػػم
الوال ػ ػ ػػديس اثن ػ ػ ػػل هوات ػ ػ ػػده ك
اؼبدراة.

9

2

 0,84اتواط
ي دد الط ،نػد اؼب ػلردة ك 25,7 20,7 53,6
2,28
ة
9
٪
٪
٪
اغبديث اا اج ريس.

1

3

10

4

يره ػ ػػأل الط،ػ ػ ػ
اجا لة اليو.

3

5

 0,78اتواط
ي ػػعر الط،ػ ػ عغب ػػزف ن ػػدال 22,9 35,7 41,4
2,19
ة
3
٪
٪
٪
يتوتو اذل اؼبدراة.

7

6

يتمػػلرض الط،ػ
س اؼبدراة.

 0,79اتواط
ػ يتغيػػب 23,6 33,6 42,8
2,19
ة
5
٪
٪
٪

11

7

 0,87اتواط
يستس ػػلم الط،ػ ػ بس ػػتولة اذل 21,4 48,6
2,19 ٪30
ة
0
٪
٪
اؼبواا الن هواتتو.

4

8

 0,81اتواط
يغضػػب الط ،ػ اػػس الوالػػديس 25,7 32,1 42,2
2,16
ة
0
٪
٪
نػ ػػدال ىبػ ػػاكه عل ػ ػ ىل اذل ٪

وبل ػػم الط ،ػ ا ما ػلن از ج ػػة
س اؼبدراة.

19,3 33,6 47,1
٪

٪45

٪

٪

19,3 35,7
٪

٪

2,28

2,26

 0,76اتواط
9

ة

 0,76اتواط
2

ة

 0,82اتواط
ن ػ ػػد هوتي ػ ػػو 25,7 27,9 46,4
2,21
ة
7
٪
٪
٪
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ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

اجكبراؼ اؼبعيلرم

درتة التوافر

ال،قرا

إذل
ج
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪

اؼبدراة.
 0,80اتواط
27,9
ج ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلرؾ الط ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ك 37,1
2,09
٪35
ة
4
٪
٪
اؼبنلا ل اجتتمل ية.

8

9

5

ي ػ ػ ػػكو الط ،ػ ػ ػ اػ ػ ػػس بع ػ ػ ػ
 10ا اػ ػراض ن ػػدال وب ػػني كاػ ػ
ال ىل اذل اؼبدراة.

6

ج يسػ ػ ػػتطيا الط ،ػ ػ ػ الػ ػ ػػدفلع
 11ػ ػػس أ،س ػ ػػو ن ػ ػػدال يتج ػ ػػلكز
ليو زام و.

27,9 36,4 35,7
٪

٪

٪

27,1 39,3 33,6
٪

٪

اتوائ اؼبعدؿ العلـ

٪

2,08

2,06
2,163
1

 0,79اتواط
6

ة

 0,77اتواط
9

ة

0,423
25

اػػس ػػمؿ اعبػػدكؿ) (5يرهً ػ ٍ إتػػلع الوالػػديس)ا ع كا اتػػل ( لػػم فق ػرا اجاػػت يلف)ا﵀ور
الثل  -ا﵀ور الن،سع( هنلزليلن اس اج لم إذل اجدىن.
ا ػػس ػػمؿ النت ػػل ا ه ػ ٌػني أف ال،ق ػػرة) (2كىع):ي ق ػػم الط،ػ ػ القػ ػلن ل ػػم الوال ػػديس اثن ػػل هوات ػػده ك

اؼبدراػ ػ ػ ػػة( صػ ػ ػ ػػل ٍ لػ ػ ػ ػػم اؼبره ػ ػ ػ ػػة ا كذل ،يػ ػ ػ ػػث دػ ػ ػ ػػلف الواػ ػ ػ ػػئ اغبسػ ػ ػ ػػل ي ؽبػ ػ ػ ػػل) (2,28كاجكب ػ ػ ػ ػراؼ
اؼبعي ػػلرم) (0,769كىػ ػ ا يرد ػػد ل ػػم ال ػػت الط ،ػ أثن ػػل هوات ػػده ك اؼبدرا ػػة ل ػػم الوال ػػديس ،أ ػػو ي ػػعر
عجبتعلد نتمل.
ك صل ٍ ال،قرة) (9كىع):ي دد الط ،ند اؼب لردة ك اغبديث اػا اج ػريس( لػم اؼبره ػة الثلأيػة،
ي ػػث د ػػلف الوا ػػئ اغبس ػػل ي ؽب ػػل) (2,28كاجكب ػ ػراؼ اؼبعي ػػلرم) (0,849كى ػ ػ ا يرد ػػد ل ػػم أف الط ،ػ ػ
يتموؼ ندال يريد ا ركف التحدث اعو.
ٌ
ك صػػل ٍ ال،قػػرة) (11كىع):يستسػػلم الط ،ػ بسػػتولة اذل اؼبواا ػ الػػن هواتتػػو( لػػم اؼبره ػػة)،(7

يػػث دػػلف الواػػئ اغبسػػل ي ؽبػػل) (2,19كاجكب ػراؼ اؼبعيػػلرم) (0,870كى ػ ا يردػػد ل ػػم أف الط ،ػ ج
يبر هبل كيستسلم ؽبل بستولة.
يستطيا اواتتة اؼبواا الن ُّ
ك صػل ٍ ال،قػػرة) (4كىع):يغضػػب الط،ػ اػػس الوالػػديس نػػدال ىبػػاكه علػ ىل اذل اؼبدراػػة( لػػم
اؼبره ػػة) ،(8ي ػػث د ػػلف الوا ػػئ اغبس ػػل ي ؽب ػػل) (2,16كاجكبػ ػراؼ اؼبعي ػػلرم) (0,810كذل ػػأل بسػ ػ ب أف
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الط ،هرام ك ذىنو بع
إذل اؼبدراة.

اؼبوااػ ك اؼبدراػة ،لػ لأل يغضػب لػم الوالػديس نػدال ىبااأ ًػو علػ ىل

ك ص ػػل ٍ ال،ق ػػرة) (5كىع):ي ػػكو الط،ػ ػ ا ػػس بعػ ػ ا اػ ػراض ن ػػدال وب ػػني كاػ ػ الػ ػ ىل اذل
اؼبدراة( لم اؼبره ػة) ،(10يػث دػلف الواػئ اغبسػل ي ؽبػل) (2,08كاجكبػراؼ اؼبعيػلرم) (0,796كىػ ا
يرد ػػد أف الط ،ػ ػ ن ػػدال وب ػػني كا ػ ػ ال ػ ػ ىل إذل اؼبدرا ػػة ي،تع ػ ػ بع ػ ػ ا ا ػ ػراض لك ػػع ج ي ػ ػ ىب إذل
اؼبدراة.
ك صل ٍ ال،قرة) (6كىػع):ج يسػتطيا الط،ػ الػدفلع ػس أ،سػو نػدال يتجػلكز ليػو زام ػو( لػم
اؼبره ة) ،(11يث دلف الوائ اغبسل ي ؽبل) (2,06كاجكبراؼ اؼبعيلرم) (0,779كىػ ا يردػد أف الط،ػ
يستسلم لزام و ا ريس أثنل ذبلكزىم ليو كليس لو القدرة ك الدفلع س ً
أ،سو.
كاس اؼبمكس اجطمع لم اعبدكؿ) (5ؼبتلبعة ال،قػرا ا ػرل كإتػلع الوالػديس ليتػل كالتعػرؼ
لم هرهيب ال،قرا ك لم اؼبره ل الن صل ٍ ليتل.
ك صػ ا﵀ػػور الثػػل )ا﵀ور الن،سػػع( لػػم اتواػػئ اؼبعػػدؿ العػػلـ كىػػو) (2,1631كىػ يردػػد لػػم
اتوائ إتلع الوالديس لم ى ا ا﵀ور.
 .3النتااائ ادلتعلقااة ابإلجابااة علااى السااؤال الحرعااي الثالااث احملااور الثالااث(زلور اجلا ّاو ادلدرسااي)
وهو:

اجلو ادلدرسي ُب سلوك اخلوف لدى األطحال؟
 ما أتثَت ّ

كلإلتلبػػة ػػس ى ػ ا الس ػراؿ اػػس ا ػ الوالػػديس)ا كا ـ( لػػم فق ػرا ى ػ ا ا﵀ػػور ،اياػػتمدا
اؼبتوا ػػطل اغبس ػػلبية كاجكبراف ػػل اؼبعيلري ػػة كالتكػ ػرارا  ،يرهً ػ ػ ٍ ا ت ػػلع هنلزليػ ػلن ا ػػس ا ل ػػم إذل ا دىن
كاعبدكؿ) (6يو ا ذلأل.
اعبدكؿ)(6
اعبو
ينة الدرااة اس ا يار)الوالديس-ا ع كا اتل ( لم فقرا ا﵀ور الثللث)ؿبور ٌ
اؼبدراع(

إتلع

ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

اجكبراؼ اؼبعيلرم

ال،قرا

درتة التوافر

3

1

إذل
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪
دم

ينت ػ ػػل الط،ػ ػ ػ اػب ػ ػػوؼ ا ػ ػػس
 0,81اتواط
19,3 33,6 47,1
2,34
اػػمرية زام ػػو بػػو فبػػل يػػردم
ة
2
٪
٪
٪
اذل دـ ا لردتو ك الدرس.
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ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

يتع ػػرض اذل العنػ ػ ا ػػس ا ػ ػ
اؼبعلم.

اجكبراؼ اؼبعيلرم

ي ػػعر الط،ػ عػبػػوؼ نػػدال

درتة التوافر

ال،قرا

إذل
دم
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪

 0,82اتواط
19,3 35,7
2,29
٪45
ة
5
٪
٪

2

2

1

3

4

4

يتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػوؼ الط ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس
 0,81اتواط
22,9 35,7 41,4
2,26
اجا ػػلليب اػ ػ ال بوي ػػة ال ػػن
ة
9
٪
٪
٪
يستمداتل اؼبعلم.

13

5

يتم ػ ٌػوؼ الط،ػ ػ ا ػػس ا ت ػػدا
 0,82اتواط
21,4 30,7 47,9
2,26
الػ ػػزام لي ػ ػػو اثنػ ػػل ركت ػ ػػو
ة
6
٪
٪
٪
اس اؼبدراة.

5

6

8

7

10

8

يتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػوؼ الط ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس
 0,83اتواط
25,7 20,7 53,6
2,20
اجا ػ ػ ػػتيقلظ ا كػ ػ ػ ػران ك دكاـ
ة
3
٪
٪
٪
اؼبدراة الص ل ع.

7

9

 0,80اتواط
وب ػػب الط ،ػ ػ التغي ػػب بكث ػػرة 27,1 39,3 33,6
2,15
ة
4
٪
٪
٪
س اؼبدراة.

6

 0,75اتواط
وبػػاب الط ،ػ علر ػػة نػػدال 27,9 36,4 35,7
2,10
10
ة
2
٪
٪
٪
يسألو اؼبعلم.

9

 11يتمػ ٌػوؼ الط ،ػ اػػس اعبلػػوس  0,76 2,04 27,9 ٪35 37,1اتواط

ي ػ ػػعر الط ،ػ ػ عػبػ ػػوؼ اػ ػػس 21,4 30,7 47,9
اعبو اؼبدراع.

٪

٪

٪

وبب الط ،اايـ العط لكع 25,7 32,1 42,2
ج ي ىب اذل اؼبدراة.

٪

٪

٪

وبػ ػ ػػب الط ،ػ ػ ػ اؽبػ ػ ػػرك اػ ػ ػػس 23,6 33,6 42,8
اؼبدراة.

٪
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٪

٪

2,26

2,22
2,20

 0,79اتواط
2

ة

 0,81اتواط
4

ة

 0,80اتواط
6

ة
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ا تلبة

هسلسا تلبة
ال،قرة ا

هرهيب ال،قرة بعد

الوائ اغبسل ي

٪

اجكبراؼ اؼبعيلرم

ك الط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواب اجالاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ك

٪

درتة التوافر

ال،قرا

إذل
دم
أعم
ٌود ال
التكرار
التكرار
التكرار
٪
٪
٪

3

ة

الص الدرااع.
يتموؼ الط ،اس بع
ٌ
12 11
اؼبواد الدرااية.

 0,78اتواط
25,7 27,9 46,4
1,99
ة
6
٪ ٪
٪

يتموؼ الط ،اس اقبلز
ٌ
13 12
الوات ل ال يتية.

 0,77اتواط
21,4 48,6
1,91 ٪30
ة
3
٪
٪
اتوائ اؼبعدؿ العلـ

2,187
5

0,428
45

اػػس ػػمؿ اعبػػدكؿ) (6يرهً ػ ٍ إتػػلع الوالػػديس)ا ع كا اتػػل ( لػػم فق ػرا اجاػػت يلف)ا﵀ور
اعبو اؼبدراع( هنلزليلن اس اج لم إذل اجدىن.
الثللث -ؿبور ٌ
اس مؿ النتل ا ه ٌػني أف ال،قػرة) (3كىع):ينتػل الط،ػ اػبػوؼ اػس اػمرية زام ػو بػو فبػل يػردم

إذل ػػدـ ا ػػلردتو ك ال ػػدرس( ص ػػل ٍ ل ػػم اؼبره ػػة ا كذل ،ي ػػث د ػػلف الوا ػػئ اغبس ػػل ي ؽب ػػل)(2,34
كاجكبراؼ اؼبعيلرم) (0,812كى ا يردد أف بع ا ط،ػلؿ يسػمر بعضػتم اػس الػ ع ا ػر ك الصػ
الدرااع فبل يردم إذل دـ ا لردة الط ،ك الدرس.
ك صػػل ٍ ال،قػػرة) (2كىع):ي ػػعر الط،ػ عػبػػوؼ نػػدال يتعػػرض اذل العنػ اػػس ا ػ اؼبعلػػم( لػػم
اؼبره ة الثلأية ،يػث دػلف الواػئ اغبسػل ي ؽبػل) (2,29كاجكبػراؼ اؼبعيػلرم) (0,825كىػ ا يردػد لػم أف
ػد التماػ ة( ،فبػل هبعػ الط،ػ ي ػعر عػبػوؼ
بع اؼبعلمني يستمداوف ا اػلليب اػ ال بويػة)العن
اس اؼبعلم.

ك صػػل ٍ ال،قػػرة) (10كىع):يتمػ ٌػوؼ الط ،ػ اػػس اجاػػتيقلظ ا ك ػران ك دكاـ اؼبدراػػة الص ػ ل ع(
لػم اؼبره ػة) ،(8يػث دػلف الواػئ اغبسػل ي ؽبػل) (2,20كاجكبػراؼ اؼبعيػلرم) (0,833كىػ ا يردػد لػػم
يتموفػػوف اػػس اجاػػتيقلظ ا ك ػران نػػدال يكػػوف دكاـ اؼبدراػػة ص ػ ل يلن ،كردبػػل اسػ هػم اػػنتم
أف بعػ ا ط،ػػلؿ ٌ
وب وف النوـ ل ،ا طويلة.
ك صػػل ٍ ال،قػػرة) (7كىع):وبػػب الط،ػ التغيػػب بكثػػرة ػػس اؼبدراػػة( لػػم اؼبره ػػة) ،(9يػػث دػػلف
الواػػئ اغبسػػل ي ؽبػػل) (2,15كاجكب ػراؼ اؼبعيػػلرم) (0,804كى ػ ا يردػػد لػػم أف بع ػ ا ط،ػػلؿ وب ػػوف
التغيب اس اؼبدراة بس ب الوؾ اػبوؼ ال م ي عركف بو ذبلىتل.
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ك صػػل ٍ ال،قػػرة) (11كىع):يتمػ ٌػوؼ الط،ػ اػػس بعػ اؼبػواد الدرااػػية( لػػم اؼبره ػػة) ،(12يػػث
دلف الوائ اغبسل ي ؽبل) (1,99كاجكبراؼ اؼبعيلرم) (0,786كى ا يردد ك الوؾ اػبػوؼ اػس اؼبدراػة
ندال يكوف الط ،ل ،لن اس بع اؼبواد الدرااية فبل هبعلو يكره اؼبدراة.
يتموؼ الط ،اس اقبػلز الوات ػل ال يتيػة( لػم اؼبره ػة) ،(13يػث
ك صل ٍ ال،قرة) (12كىعٌ ):
د ػػلف الوا ػػئ اغبس ػػل ي ؽب ػػل) (1,91كاجكب ػراؼ اؼبعي ػػلرم) (0,773كى ػ ا يرد ػػد ل ػػم أف بع ػ ا ط ،ػػلؿ
ي ػػعركف عػبػػوؼ اػػس اؼبدراػػة لعػػدـ اقبػػلزىم الوات ػػل ال يتيػػة ،رٌدبػػل بعػ )ا ع كا اتػػل ( ج يسػػل دكف
أبنل ىىم ك اقبلز الوات ل ال يتية.
كاس اؼبمكس اجطمع لم اعبدكؿ) (6ؼبتلبعة ال،قػرا ا ػرل كإتػلع الوالػديس ليتػل كالتعػرؼ
لم هرهيب ال،قرا ك لم اؼبره ل الن صل ٍ ليتل.

ك ص ا﵀ػور الثللػث)ؿبور اعب ٌػو اؼبدراػع( لػم اتواػئ اؼبعػدؿ العػلـ كىػو) (2,1875كىػ يردػد
لم اتوائ إتلع الوالديس لم ى ا ا﵀ور.
كهعقي ػلن لػػم النتػػل ا الػػن ظتػػر اػػس ػػمؿ إتػػلع الوالػػديس لػػم ا﵀ػػلكر الثمثػػة ،ج بػػد اػػس أف
أستمرج اعلام اجره لط بني الدرتة الكلية كا﵀لكر الثمثة كاعبدكؿ) (7يو ا ذلأل.
اعبدكؿ)(7
اعلام اجره لط بني الدرتة الكلية كا﵀لكر الثمثة
ا﵀لكر

ا﵀ور اجتتمل ع

ا﵀ور الن،سع

ا﵀ور اجتتمل ع

1

*0,276

اعبو اؼبدراع
ؿبور ٌ
0,090

ا﵀ور الن،سع

*0,276

1

0,141

*0,691

اعبو اؼبدراع
ؿبور ٌ

0,090

0,141

1

*0,583

*0,691

*0,583

1

*0,725
الدرتة الكلية
كيظتر اس اعبدكؿ)َّ (7
إف ىنلؾ فرؽ اعنوم ند).(0,05
 ىنلؾ ماة اجره لط بني ا﵀ور اجتتمل ع كا﵀ور الن،سع. -ىنلؾ ماة اجره لط بني ا﵀ور اجتتمل ع كالدرتة الكلية للمقيلس.

اعبو اؼبدراع.
 لياب ىنلؾ ماة اجره لط بني ا﵀ور اجتتمل ع كؿبور ٌاعبو اؼبدراع.
 لياب ىنلؾ ماة اجره لط بني ا﵀ور الن،سع كؿبور ٌ ىنلؾ ماة اجره لط بني ا﵀ور الن،سع كالدرتة الكلية للمقيلس.اعبو اؼبدراع كالدرتة الكلية للمقيلس.
 -ىنلؾ ماة اجره لط بني ؿبور ٌ

الدرتة الكلية
0,725

كاػػس ػػمؿ النتػػل ا الػػن أظتػػر ةأػػو لػػياب ىنػػلؾ فػػرؽ اعنػػوم نػػد)(0,05بػػني إتػػلع )ا ع
كا اتل ( ك الدرتة الكلية للمقيلس كيو ا اعبدكؿ) (8ذلأل.
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اعبدكؿ)(8
القيمة التل ية بني إتلع )ا ع كا اتل ( ك الدرتة الكلية للمقيلس
ا ارة العدد

الوائ
اغبسل ي

اجكبراؼ
اؼبعيلرم

ا ع

70

2,150

0,230

ا اتل

70

2,182

0,355

درتة
اغبرية

القيمة التل ية
ا﵀سوبة اعبدكلية

الدجلة اؼبعنوية ند
0,05

1,98 0,620 138

ا داؿ ا صل يلن

ا ػػس ػػمؿ اعب ػػدكؿ) (8اهض ػػا ةأ ػػو ل ػػياب ىن ػػلؾ ف ػػرؽ اعن ػػوم ن ػػد) (0,05ب ػػني إت ػػلع ا ع
كا اتل ك الدرتة الكلية للمقيلس.

 االستنتاجات:
هوصل الدرااة إذل اجاتنتلتل ا هية:
 .1يستم الوالداف بتعزيز الثقة ك أ،وس أبنل تم التما ة ا اأتظلاتم ك الدكاـ اؼبدراع.
 .2هعزيػػز التعػػلكف بػػني إدارة اؼبدراػػة كا اػػرة)الوالداف( ك زرع الثقػػة ك أ،ػػوس التما ػ ة كرب ي ػ تم
للمدراة.
يتم اعلعبة الوؾ اػبوؼ لدل ا ط،ػلؿ ػس طريػت هعويػدىم عج تمػلد لػم اأ،سػتم علتػدريا
ُّ .3
كزبليصتم اس ضبلية ا اتل ؽبم.
 .4ا اػػمع اػػس العطػ الك ػ كالر ليػػة الزا ػػدة لهط،ػػلؿ ػػل هػػردم هبػػم إذل اج ػرار الكثػ ة كج
هعود علن،ا ؽبم
 .5ا امع س الن ػ كالنقػد كالتتديػد كاجاػتم،لؼ ع ط،ػلؿ كاػ ذلػأل اػس ا اػلليب القلاػية
الن هردم إذل ه،لام الوؾ اػبوؼ لديتم.
 .6هبب لم الوالديس كبقية افراد ا ارة ا اـ ا ط،لؿ كه جيعتم علتعرؼ لم الوؾ اػبػوؼ
لديتم كذبلكزه كالتغلب ليو ك اؼبستق .
َّ .7
إف اػ ػػلوؾ اػبػ ػػوؼ نػ ػػد ا ط،ػ ػػلؿ ىػ ػػو ػ ػػلج اأ،علليػ ػػة ط يعيػ ػػة هظتػ ػػر ك ابػ ػػكلؿ اتعػ ػػددة
كبدرتل ـبتل،ة لديتم ،كهبب لم الوالػديس اجىتمػلـ ةط،ػلؽبم لكػع ىب،،ػل اػس ىػ ا السػلوؾ
ال م وبدث ؽبم.
 .8ااتمرار الوؾ اػبوؼ لدل ا ط،لؿ ي هب ليو ب ران اػل يةن لػم بمصػيل م ك نػد اغػلدر م
ار لػػة الط،ولػػة ا ػ افقتم القلػػت كا ػرا الن،سػػع كال ػ م هبعلتػػم يعػػلأوف اػػس اػػو التكي ػ
اجتتمل ع ك ارا النمو ا رل.
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َّ .9
إف التعرؼ لم أا ل الوالية كالعمج لسلوؾ اػبوؼ لدل ا ط،لؿ ،ىب ،ذلػأل اػس ه،ػلام
الكث اس اأواع الوؾ اػبوؼ لديتم.

 التوصيات:

يوصع ال ل ثوف ددان اس التوصيل كىع:

 .1ػػركرة كتػػود اربػػد هربػػوم كأ صػػل ع أ،سػػع لكػػع يتلبعػػل اؼب ػػكم ال بويػػة كالسػػلودية كالن،سػػية
كاهبلد اغبلوؿ اؼبنلا ة ؽبل.
 .2العم ػ د،ريػػت اػػس الوالػػديس كاؼبعلمػػني كاؼبربػػديس ال بػػويني كاج صػػل يني الن،سػػيني للتعػػرؼ لػػم
ا كم ا ط،لؿ ك دا ك لرج اؼبدراة ،كذلأل لو ا طة م بلالة للتصدم ؽبل.
 .3ركرة هل يػة لتػل كرا ػل كايػوؿ ا ط،ػلؿ اػس ا ػ ا اػرة)الوالديس( كاؼبعلمػني للػتمل اػس
اؼب كم السلودية الن هرافقتم.
 .4ركرة ايلـ ادارا اؼبدارس اجىتملـ ع ط،لؿ كاسل د م ك اجالبيا ا كذل اس الػدكاـ لتكػويس
اذبلىل إهبلبية كبو اؼبدراة.
 .5إ داد دلي اس ا كزارة ال بية كهوزيعػو لػم إدارا اؼبػدارس وبتػوم لػم ؾبمو ػة اػس ا ىػداؼ
للجو اؼبدراع اعبديد.
للسعع إذل ربقيقتل ك بداية دكااتم اؼبدراع لتتي ة ا ط،لؿ ٌ

 .6ركرة دـ الت،ريػت ك التعلاػ بػني ا ط،ػلؿ اػس ا ػ ا اػرة)الوالديس( ،لكػع ج يػرثر ذلػأل لػم
الودتم ك لصة الوؾ اػبوؼ اس اؼبدراة.
 .7ركرة اربلد ا ارة ك لصة الوالديس بضركرة إالاة العمال اعبيػدة بينتمػل كاؼب نيٌػة لػم اج ػ اـ
اؼبت لدؿ ،لكع يستطيعل ر ليػة أط،ػلؽبم ك ت ٌوػو اػس الت،ػلىم كا﵀ ػة ،كابعػلدىم ػس اغبقػد كالكراىيػة
فيمل بينتم لتم،ي اؼب كم السلودية اػبلط ة الن ربدث ؽبم.
 .8ػػركرة اتلبع ػػة ا ط ،ػػلؿ ا ػػس ا ػ ػ الوال ػػديس ك اؼبر ل ػػة اجبتدا ي ػػة ك بداي ػػة اأتظ ػػلاتم ك ال ػػدكاـ
اؼبدراع.
اػس الكثػ اػس اؼب ػكم

 .9هعويد ا ط،لؿ لم الوؾ التكي اجتتمل ع اا زام تم للػتمل
السلودية ال لذة الن ربص ؽبم اس او التكي اجتتمل ع.
 .10ركرة هعويد ا ط،لؿ لم اغبوار كالنقلش كابدا ا را  ،لكػع ىبػ ُّ اػلوؾ اػبػوؼ كالرى ػة اػس
اؼبعلم كاس زام تم ك اؼبدراة.

 ادلقًت ات:
اا ح ال ل ثوف ددان اس اؼبق ل كىع:
 .1إترا درااة فبلثلة ؽب ه الدرااة ك ؿبلفظل كادف أ رل.
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 .2إترا درااة فبلثلة ؽب ه الدرااة ل يلف وث الوؾ اػبوؼ لم التحصي الدرااع لهط،لؿ.
 .3إترا درااة هتنلكؿ العماة بني الوؾ اػبوؼ كالت،ك العلمع كا بدا ع لدل ا ط،لؿ.
 .4إترا درااة اقلرأة بني الوؾ اػبوؼ كاؼب كم السلودية ا رل.

 ادلصادر:
 برا لمػػل الػػن،اب ك اػب ػػوؼ كاث اهػػو ،دمحم اػػعيد ػػد الغ ػػا ،1996،اكت ػػة زى ػرا ال ػػرؽ،
القلىرة ،اصر.
 ا ارة كا كم أط،لؽبل ،مبر صلـ يوا  ،1985 ،صبعية ملؿ اؼبطلبا التعلكأيػة ،مػلف،
ا ردف.
 ال حث العلمع ا،تواو ادكاهو كااللي و ،ذكاػلف يػدا  ،كب ػركف ،2004 ،ط ،6دار ال،كػر،
ملف ،ا ردف.
 ال نػػل العػػلالع ؼبقيػػلس اؼبمػػلكؼ اؼبر ػػية اؼبدراػػية ال ػػل عة لػػدل طل ػػة الصػػ،وؼ الثمثػػة اجالاػػية
ا كذل ك ا ردف ،ػػد العزيػػز دمحم ،1993 ،راػػللة التسػػت ا ػ ان ػػورة ،دليػػة ال بيػػة ،اعبلاعػػة
ا ردأية ،ملف ،ا ردف.
 هربية الط - ،ا كم ك لوؿ ،الول ارهضم ،2002 ،دار الر ل للن ر ،دا ت ،اوراي.
 هص ػ ػػميم التعل ػ ػػيم -أظري ػ ػة كفبلرا ػ ػػة ،دمحم ؿبم ػ ػػود اغبيل ػ ػػة ،1999 ،دار اؼبس ػ ػ ة للط ل ػ ػػة كالن ػ ػػر
كالتوزيا ،ملف ،ا ردف.
 التق ػػو كالقي ػػلس ،اص ػػط،م ؿبم ػػود ا ا ػػلـ كب ػػركف ،1990 ،دار اغبكم ػػة للط ل ػػة كالن ػػر،
بغداد ،العراؽ.
ػػد اللطيػ ػ ،
 اػب ػػوؼ اؼبر ػػع ا ػػس اؼبدرا ػػة -دراا ػػة لاليػ ػة ،ػػلس ؿبم ػػود ػػوض كا ػػد
 ،1990ؾبلة لم الن،اب ،العدد) ،(13اؽبي ة اؼبصرية العلاة للكتل  ،القلىرة ،اصر.
 اػبػػوؼ اؼبر ػػع اػػس اؼبدراػػة)فوبيل اؼبدراػػة( ك ػػو أظريػػة الػػت اجأ،صػػلؿ-رليػػة ربليليػػة كأقديػػة،
د الرضبس السيد اليملف ،1994 ،ؾبلة ا ربلد الن،سع ،العدد) ،(3القلىرة ،اصر.
 اػبػػوؼ كا رؽ كالقلػػت نػػد ا ط،ػػلؿ ،كلبػػة ػػد اؼبنػػلف ؿبمػػود ،2004،دار ا ػػوة ،مػػلف،
ا ردف.
 اوايولوتيل ال بية ،صبي ضبداكم ،2015 ،القلىرة ،اصر.
 ايكولوتية اػبوؼ ،يوا ايمل ي أاعد ،1990،دار ضة اصر ،القلىرة اصر.
 ايكولوتية الط ،الراف للمدراة ،رايض العلظبع ،د ، .كزارة الثقلفة ،دا ت ،اوراي.
 اػػيكولوتية العن ػ العػػل لع كاؼبدراػػع ،طػػو ػػد العظػػيم سػػس ،2007 ،دار اعبلاعػػة اعبديػػد،
القلىرة ،اصر.
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 اػ ػػيكولوتية النمػ ػػو ك الط،ولػ ػػة ،اػ ػػعيد سػ ػػني العػ ػػزة2002 ،الػ ػػدار العلميػ ػػة الدكليػ ػػة ،مػ ػػلف،
ا ردف.
 ا ػػيكولوتية ،الط،ول ػػة اي ػػي دعبن ػػة كأ ي ػ ػ ؿب ،ػػوظ ،1984 ،دار اؼبس ػػتق للن ػػر كالتوزي ػػا،
ملف ،ا ردف.
 ا ػػيكولوتية النم ػػو كاجرهق ػػل  ،ػػد ال،ت ػػلح دكي ػػدار ،1966 ،دار اؼبعرف ػػة اعب ػػلاعع ،ا زاريطي ػػة،
اعبزا ر.
 الصحة الن،سية للط ، ،دلالة ال،رخ بع لف ،1999 ،دار الص،ل  ،ملف ،ا ردف.
 الصػػحة الن،س ػػية كاؼبدراػػية للط ،ػ  ،اػػلاية لط،ػػع ا أصػػلرم كأ ػػمـ سػػني ؿبم ػػود،2007 ،
اردز اجاكندرية للكتل  ،اجاكندرية ،اصر.
 الصػ ػػحة الن،سػ ػػية ،راضػ ػػلف دمحم الق ػ ػ اك ،1998 ،ط ،3اؼبكتػ ػػب اعبػ ػػلاعع اغبػ ػػديث ،القػ ػػلىرة،
اصر.
 الصحة الن،سية ،الار صبي  ،2002 ،دار اؼبس ة ،ملف ،ا ردف.
 الصحة الن،سية ،أعيم الرفل ع ،د ، .اؼبط عة اعبديدة ،دا ت اورية.
 الط ،ػ ا ػػس اغبم ػ إذل الرب ػػد ،اظبل ي ػ دمحم مػػلد ال ػػديس ،1989 ،دار العل ػػم للن ػػر كالتوزي ػػا،
القلىرة ،اصر.
 لػػم ا ا ػراض الن،سػػية كالعقليػػة ،اػػويس ريت ػػلرد ،1979 ،هرصبػػة أضبػػد ػػد العزيػػز اػػماة ،دار
النتضة العربية ،القلىرة ،اصر.
 لػػم الػػن،اب التكػػويا ،ص ػ لح نػػل ىراػػز كيوا ػ نػػل إب ػراىيم ،1988 ،دار الكتػػب للط ل ػػة
كالن ر ،اؼبوص  ،العراؽ.
 لم الن،اب النمو ،صلـ أور ،2006 ،اراسة ب ل اعبلاعة ،اجاكندرية ،اصر.
 ا لدا الصحة الن،سية ،صلحل سني الداىرم ،2005 ،دار كا للن ر ،ملف ،ا ردف.
 ا ػػلدا القي ػػلس كالتق ػػو ك ال بي ػػة ،زد ػ ػراي دمحم ظ ػػلىر كب ػػركف ،1999 ،دار اؼبس ػ ػ ة للط ل ػػة
كالن ر كالتوزيا ،ملف ،ا ردف.
 ؾبلة الندا ال بوم ،2000 ،اط و ل اؽبمؿ ،العدد) ،(7الرعط ،اؼبغر .
 ـبػػلكؼ ا ط،ػػلؿ ك ماتتػػل علواػػئ اجتتمػػل ع ،ا ػػلرؾ ربيػػا ،1991 ،دليػػة ا دا كالعلػػوـ،
الرعط ،اؼبغر .
 ـبػػلكؼ اجط،ػػلؿ ،كؼبػػلف)د ،( .هقػػد ػػد العزيػػز القوصػػع ،هرصبػػة دمحم ػػد الظػػلىر الطيػػب،
 ،1991ط ،2اكت ة ا قبلو اؼبصرية ،القلىرة ،اصر.
 ـبلكؼ الط ،ك دـ ثقتو بن،سو ،امؾ ترتاب ،1993 ،اكت ة ا﵀ ة ،القلىرة ،اصر.
933

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

 اد إذل لم الن،اب النمو ،د الرضبس الواك ،2006 ،ط ،2دار ىواة للن ر ،اعبزا ر.
 ا لد ا ط،لؿ الن،سية ،دل فتيم ،1978 ،دار اؼبعلرؼ ،القلىرة ،اصر.
 ا ػػلد ا ط،ػػلؿ دي ػ أ،تمتػػل ،دمحم أيػػو ال ػحيمع ،1994 ،دار ال،كػػر الل نػػل  ،ب ػ ك ،
ل نلف.
 ا ػػكم ا ط،ػػلؿ الن،سػػية كالسػػلودية كالدرااػػية -اا ػ لهبل ك ا ػ متتػػل ،اضبػػد دمحم الػػزام،
 ،2005دار ال،كر ،دا ت اوراي.
 ا ػػكم اجط ،ػػلؿ الن،س ػػية ،ػػد اؼب ػػراس دمحم س ػػني ،1986 ،ط ،2دار ال،ك ػػر اعب ػػلاعع،
اجاكندرية ،اصر.
 ا كم ا ط،لؿ اليواية ،دكامس هوـ ،هرصبة إاػحت راػزم ،1953 ،دار اؼبعػلرؼ ،القػلىرة،
اصر.
 ا كم ا ط،لؿ كاؼبػراىقني كااػلليب اؼبسػل دة فيتػل ،بػلرلز بػي،ر كىػوارد ايلمػلف،2001 ،
ط ،2اعبلاعة ا ردأية ،ملف ،ا ردف.
 ا ػػكم ا ط،ػػلؿ كاؼب ػراىقني ،ب ػػلرلز بػػ ،كى ػوارد ايلم ػػلف ،هرصب ػػو أسػػيم داكد كأزي ػو ضب ػػدم،
 ،1989ان ورا اعبلاعة ا ردأية ،ملف ،ا ردف.
 ا كم الط ،السلودية ،اضبد دمحم اظبل ي  ،1993،القلىرة ،اصر.
 ا ػػكم الط،ولػػة بػػني النظريػػة كالتط يػػت ،انديػػة سػػس أبػػو اػػكينة كربػػل ػػد العػػلطع رااػػب،
 ،2012دار ال،كر ،ملف ،ا ردف.
 اعجم اصطلحل العلوـ اجتتمل ية ،اضبد زدع بدكم ،1977 ،اكت ة ل نلف ،ب ك  ،ل نلف.
 ان ػػلىا ال ح ػػث ك ال بي ػػة ،ػػد اعبليػ ػ الزكبع ػػع ،كدمحم اضب ػػد الغن ػػلـ ،1981 ،اط ع ػػة تلاع ػػة
بغداد ،العراؽ.
 انتا الدرااة اجبتدا ية ،كزارة ال بية ،1991 ،بغداد ،العراؽ.
 اواػػو ة ا اػػرة اؼبسػػلمة كاا ػ اهيجيل ك هربيػػة ا اػػرة اؼبسػػلمة ،هوفيػػت ال ػوا ع ،2003 ،دار
ال ركؽ للن ر كالتوزيا ،اؼبنصورة ،اصر.
 ك ػػا ا ط،ػػلؿ ك العػػلـ  ،2003اليوأيس ػػي  ،2003 ،اكت ػػة د ػػوأ،رس ،أيوي ػػورؾ ،ال ػػوجاي
اؼبتحدة ا اريكية.

 ادلال ق:
اؼبلحت)(1
فقرا ؿبلكر ال حث الثمثة وؿ دكر ا ارة ك الوؾ اػبوؼ لدل هما ة اؼبر لة اجبتدا ية
 .1احملور االجتماعي:
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التقدير
ال،قرا

اذل د
أعم
ال

ج

التدلي اؼب،رط للطٌ ،يولد دـ الثقة بن،سو كيزيد اس وفو عل ىل
1
اذل اؼبدراة.
كجدة ط ،تديد ٌيولد لو الغ ة فبل يدفعو اذل دـ ال ىل اذل
2
اؼبدراة.
يزداد القلت كاج طرا لدل الط،
3
كي ىب اذل اؼبدراة.

ندال يغلدر افراد ا ارة

الت د الدا م للط ،عل ىل اذل اؼبدراة ٌيولد لديو بعور اػبوؼ اس
4
اؼبدراة.
5

اؼبتلبعة اؼب،رطة للط ،كهقييده ك دـ ا طل ه اغبرية الكلالة يزداد لديو
ال عور عػبوؼ.

 6اػبوؼ اؼبوتود لدل ابنل ا ارة هبع الط ،يقلد اج ريس.
 7اغلدرة الط ،ال ي هبعلو أدثر ارعدلن ك يلهو.
ينتل الط ،اغبزف كال كل ندال يرل اؼب لترة بني الوالديس فبل ٌيولد
8
لو ال عور عػبوؼ.
 9ي عر الط ،عجرهيلح التلـ ندال يلعب اا اجصدال .
يعل الط ،اس لىة أك هلعثم ك الكمـ فبل هبعلو اتموفلن اس زام و
10
ك اؼبدراة.
 11يصيب الط ،بعور اجره لؾ ك دـ اجرهيلح ا ال ىل اذل اؼبدراة.
 12أق

النوـ لدل الط ،يبنعو اس ال ىل اذل اؼبدراة.

 .2احملور النحسي:
التقدير
ال،قرا

أعم
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التقدير
ال،قرا

أعم

اذل د
ال

ج

 1وبلم الط ،ا مالن از جة س اؼبدراة.

 2ي قم الط ،القلن لم الوالديس اثنل هواتده ك اؼبدراة.
 3ي عر الط ،عغبزف ندال يتوتو اذل اؼبدراة.
 4يغضب الط ،اس الوالديس ندال ىباكه عل ىل اذل اؼبدراة.
ي كو الط ،اس بع
5
اؼبدراة.

ا اراض ندال وبني كا ال ىل اذل

 6ج يستطيا الط ،الدفلع س أ،سو ندال يتجلكز ليو زام و.
يتغيب س اؼبدراة.

 7يتملرض الط،

 8ج ي لرؾ الط ،ك اؼبنلا ل اجتتمل ية.
 9ي دد الط،

ند اؼب لردة ك اغبديث اا اج ريس.

 10يره أل الط،

ند هوتيو اجا لة اليو.

 11يستسلم الط ،بستولة اذل اؼبواا الن هواتتو.
اجلو ادلدرسي:
 .3زلور ّ

التقدير
ال،قرا

اذل د
أعم
ال

 1ي عر الط ،عػبوؼ اس ًٌ
اعبو اؼبدراع.

 2ي عر الط ،عػبوؼ ندال يتعرض اذل العن اس ا اؼبعلم.
ينتل الط ،اػبوؼ اس امرية زام و بو فبل يردم اذل دـ ا لردتو
3
ك الدرس.
يتموؼ الط ،اس اجالليب ا ال بوية الن يستمداتل اؼبعلم.
4
ٌ
 5وبب الط ،اايـ العط لكع ج ي ىب اذل اؼبدراة.
 6وباب الط ،علر ة ندال يسألو اؼبعلم.
 7وبب الط ،التغيب بكثرة س اؼبدراة.
 8وبب الط ،اؽبرك اس اؼبدراة.
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التقدير
ال،قرا

اذل د
أعم
ال

ج

يتموؼ الط ،اس اعبلوس ك الطواب اجالاية ك الص الدرااع.
9
ٌ

يتموؼ الط ،اس اجاتيقلظ ا كران ك دكاـ اؼبدراة الص ل ع.
10
ٌ
يتموؼ الط ،اس بع اؼبواد الدرااية.
11
ٌ
يتموؼ الط ،اس اقبلز الوات ل ال يتية.
12
ٌ
يتموؼ الط ،اس ا تدا الزام ليو اثنل
13
ٌ

ركتو اس اؼبدراة.

اؼبلحت)(2
اظبل ا﵀كمني

اللقب العلمع
أ .د
أ .د
أ .د
أ .د
أ .د
أ .د
أ .د

اجام
اظبل دلظم فندم
لدؿ د الرضبس أصي
د اغبسس د اجا اضبد
اثىن لواف اعب عمع
دمحم د الوىل د اعب لر
ان ر ا در د الكر
تلام دمحم لع ل
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اواا العم
دلية ال بية اجالاية /تلاعة دايذل
دلية ال بية اجالاية /تلاعة دايذل
دلية ال بية اجالاية /تلاعة دايذل
دلية ال بية اجالاية /تلاعة دايذل
دلية ال بية اجالاية /تلاعة دايذل
دلية ال بية اجالاية /تلاعة دايذل
دلية ال بية /اؼبقداد /تلاعة دايذل
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الًتبية على القيم اإلسالمية ودورها ُب تعزيز التماسا األسري.
دة .سلمى ْحيدان -أاتلذة جبلاعة دمحم ال ري اسل دية-اوؽ أىراس-اعبزا ر
البا ث :بدر الدين ْحيدان -تلاعة ا ا

د القلدر–اسنطينة-اعبزا ر.

البا ث :رمزي بوفجي -تلاعة ص لح الديس ز يم/ااطن وؿ

دتجيد:
ه ك انظواة القيم ا اماية ل نة أالاية ك يلة ا ارة ،كاد اىتم ا امـ عل بية لم
اؼبنتا السليم ك رهب لم الوالديس اسركلية ظيمة ليضمس لهارة سبلاكتل ك هنلامتل  ،كلينتا
أ ل فل م ك التما ك وبميو اس اجكبمؿ ك ال اتا ا ماع ،ك ج يبكس أف يتحقت ااتقرار
العمال اجتتمل ية ك ظ الصراع ك اؼب كم ا ارية الن هوهر ى ه العمال ك هعرا
ديبواتتل ،ل لأل دلف لزاال اغبديث س او وع ال بية لم القيم ؼبل لو اس أثر علغ ك ملف
ملية التن ة الصحيحة ك بنل مبوذج ا أسلف الصلحل.
ك دبل أأنل أس ك طريت إبعلد ال،رد ك التما س دينو كايمو ،يعتا السعع لصنل ة أسيا
ال مصية ا اماية اؼبتمسكة بقيمتل ا صيلة أارا اتمل لتحقيت التملاأل ا ارم ،ك هعزيز
ا لدا التعلا الصحيا اا ال ا ك اا ا ر.
كاس ىنل تل ى ه الدرااة براز الدكر ال م هقوـ بو ال بية لم القيم ا اماية ك هعزيز
التملاأل ا ارم اس مؿ ا تلبة لم التسللؿ ا يت :دي هستم ال بية لم القيم ا اماية
ك هعزيز التملاأل ا ارم ؟
Abstract
The system of Islamic values is a basic building block in the life of
the family. Islam has been concerned with education on the proper
curriculum and arranged a great responsibility for the parents to ensure
the family cohesion and harmony, and to produce an active youth in the
society and protect it from degradation and moral decline. The conflict
and the family problems that have strained these relations and hindered
their sustainability have been discussed. Therefore, it is necessary to talk
about the subject of education on values, because it has a great impact on
ensuring the process of proper formation and building the model of good
man.
As we move towards the exclusion of the individual and the society
from his or her religion and values, the pursuit of the fabric of Islamic
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personalism, which is inherent in its inherent values, is important to
achieve family cohesion and to promote the principles of proper dealing
with oneself and with others.
Hence, this study is intended to highlight the role of education in Islamic
values in enhancing family cohesion by answering the following question:
How does education on Islamic values contribute to enhancing family
?cohesion

-1مصطلحات و محاهيم:
أوال :محجوم الًتبية :ىبتل

ا،توـ ال بية سب ا تمؼ اغبقوؿ اؼبعرفية ك التوتتل ال،كرية اؼبمتل،ة

ك اس أبرز التعري،ل ال يلع:
لم ال،ضيلة اس مؿ ادتسل

رؼ بفمطوف ال بية ة ل " :هدريب ال،طرة ا كذل للط،
العلدا اؼبنلا ة"
ك يعرفتل هوالس جدويا ة ل " :ربقيت السعلدة اس مؿ ارس ال،ضل العقلية ك اػبلقية".
ك يعرفتل توف ديوم ة ل " :ملية استمرة لدة بنل اػباة ،هبدؼ هوايا ك هعميت اضمو ل
اجتتمل ع"
ك هعرؼ ال بية أيضل ة ل  " :الر لية ك العنلية ك ارا
1
اوتتة إذل اعبلأب اعبسمع أـ اوتتة إذل اعبلأب اػبلقع"
و تعرف الًتبية األسرية أبهنا " :رفا درتة الو ع ب

العمر ا دىن ،اوا دلأ

ى ه العنلية

الظركؼ ك اؼبمبسل ك النوا ع اؼبمتل،ة

اؼبره طة حبيلة ا ارة ،اس اعبواأب اجتتمل ي ة ك الثقلفية ك اجاتصلدية ك السيلاية ك الن،سية بغية ربقيت
2
اجاتقرار ك السعلدة لهارة ك التما"
ك موال فالًتبية هعا هنمية ك هطوير ادرا ك اتلرا ا فراد اس أت اواتتة اتطل ل اغبيلة ةكتتتل
اؼبمتل،ة.

اث يا :محجوم القيم اإلسالمية :اس أبرز هعري،ل القيم ا اماية ال يلع:
"ىع ؾبمو ة اؼبث ك الغلاي كاؼبعتقدا ك الت ريعل ك الوال ك الضوابئ ك اؼبعلي لسلوؾ
ال،رد ك اعبمل ة ،اصدرىل مي ز كت ك ى ه القيم ىع الن ربدد ماة ا أسلف ك هوتتو إصبلج
3
ك ه،صيم اا مي ز كت ك اا أ،سو ك اا الكوف ك هتضمس ى ه القيم الاي ك كال "

1ا ىداؼ ال بوية للع لدا ك ا امـ :أضبد دمحم سني ،ص.14 :
 2دكر ال بية ا ارية ك ضبلية ا بنل اس ا رىل  ،الرة اػبم ع ،ص.07 :
 3اؼبنظواة القيمية ا اماية دمل ربدد ك القربف الكر كالسنة ال ري،ة :اركاف إبراىيم القيا ،ص.17:
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ك اس مؿ ى ا التعري
كبن،سو ك علكوف.

يتضا أ ٌف القيم ؾبمو ة اس الضوابئ الن ربدد ماة ا أسلف ع﵁

 ك ٌرفتل ب ر  ":ة ٌ ل ا كلـ الن يصدرىل اؼبر لم ا بيل اوا اؼبلدية أك اؼبعنوية اس يث
اجاتحسلف أك اجاتتجلف ،ك الن يستقيتل اس اصلدر الت ريا ا اماع ك يوتو هبل ا امـ
1
اؼبرانني بو ك اؼب نني إليو إذل ال فيو صمح أارىم ك أ واؽبم "..
ك اس مؿ ى ا التعري يت ني أف القيم لرة س اغبكم لم ا بيل ااتنلدا إذل اصلدر الت ريا
ا اماع.
 ك يعرفتل د الوىل ديح  " :ة ٌ ل هلأل الن هتعلت ععبواأب ا﵀ددة اس ا الديس ك الن ج
يبكس ل ر أف يتعرض ؽبل علتغي أك الت دي أك اغب ؼ أك ا لفة اث اؼبعلي ا يبلأية ك الع لدا
ك ا كاار ك النواىع ا ؽبية ،دل ار عؼبعركؼ ك النتع س الك ك ال،ح ك كبو ذلأل"
 ك يعرفتل د الرضبلف زم ة ٌ ل  " :د ال يره،ا عل،رد إذل اؼبنزلة اؼبعنوية ،كيكوف اصدر القيم
3
الديس "
ك اس ىنل يبكس القوؿ أ ٌف ى ه التعلري هت،ت لم أ ٌف القيم ك التصور ا اماع ج وبددىل التما
2

كج العق  ،ب هستند إذل ارتعية كا دة ىع الديس ا اماع فتع ا كلـ الن يصدرىل اؼبر لم
ا بيل اوا اؼبلدية أك اؼبعنوية اس يث اجاتحسلف أك اجاتتجلف ،ك الن يستقيتل اس اصلدر
الت ريا ا اماع ،ك يوتو هبل ا امـ اؼبرانني بو ك اؼب نني إليو إذل ال فيو صمح أارىم ك أ واؽبم.
ك دتعري إترا ع للقيم ا اماية فقد ه نينل هعري اؼب،كر د الرضبلف زم ك اؼبتمث ك أف القيم
د ال يره،ا عل،رد إذل اؼبنزلة اؼبعنوية ك يكوف اصدرىل الديس.
ك الًتبية على القيم اإلسالمية ىع ملية ات ع ة ذا أظم ك أالليب اتكلالة ،انبعة اس التصور

ا اماع غبقل ت ا لوىية ك الكوف ك ا أسلف ك اغبيلة ،دؼ إذل هربية ا أسلف ك إ داده للقيلـ
بوات ل اػبمفة ك ا رض س طريت إ ملرىل ك هراية اغبيلة لم ظترىل كفت انتا مي.

4

اثلثا :محجوم التماسا األسري :ىو ملية اتتمل ية هردم إذل هد يم ال نل اجتتمل ع لهارة ك
هرابئ أتزا تل ،ك هعم

لم هو يد أفرادىل س طريت دة ركابئ ك مال

التضلاس ،التعلكف...

 1القيم ك اؼبسلسم التل،لزية- ،درااة ربليلية كص،ية -اسل د بس د مي ا﵀يل ،ص.80:
 2اؼبسركلية اجتتمل ية للصحلفة اؼبدراية :د الوىل ديح  ،ص.59:
 3الثقلفة ك تمية اجهصلؿ -أظرة ايمية  :د الرضبس زم ،ص .15 :
4انلىا ال بية أاستل ك هط يقل ل :لع أضبد ا دور ،ص.29 :
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-2النظرية اإلسالمية ُب الًتبية :إف النظرية ا اماية ك ال بية ا،لدىل إ داد ال،رد اؼبسلم إ دادا دلام
اس صبيا النوا ع ك ك صبيا ارا

مبوه للحيلة الدأيل ك ا رة ،ك و اؼب لدا ك القيم ك ك و

أالليب ك طرؽ ال بية الن تل هبل ا امـ.
فلل بية ك ا امـ جبد أف هستمد هوتيتل ل ك فلس،تتل ك الاي ل اس ال ريعة ا اماية ك علتلرل
هرف أف هكوف ال بية ا اماية دبعزؿ س هوتيتل ا امـ ك هعلليمو اوا ك إطلرىل النظرم أك
هط يقل ل العلمية ،فتع هربية اقصودة لتكويس ال،رد اؼبسلم ك التما اؼبسلم ك ا اة اؼبسلمة اؼبستمل،ة
1

لم ضب راللة مي ك ا رض اوا سب هلأل ال بية ك اراسل أظلاية دلؼبدراة ك اعبلاعة أك ا
2
أظلاية دلل ي ك كال ا مـ
وتستند النظرية اإلسالمية ُب الًتبية على رلموعة من ادلصادر تتمثل فيما يلي:

3

 القربف الكر ك السنة الن وية :ك انتمل هتزكد النظرية ال بوية دبجمو ة اس اؼب لدا اؼبوتتة ،ك ىعس طريت التجربة ك علتلرل فتع ليس البلة للرف .
ليس فر يل هث
 الدراال التلرىبية ك الدراال ال بوية للعلمل اؼبسلمني. درااة ال مصيل ا اماية الماعة ك ؾبلؿ ال بية. اعطيل ال حوث العلمية الصحيحة الن هلقع الضو لم ط يعة ا أسلف ك طريقة هعلمو. اا ال ر الن ج هتعلرض اا العقيدة ا اماية.-3أهداف الًتبية على القيم اإلسالمية  :اه،ت لمل ال بية ا اماية لم أف الغرض اس ال بية لم
القيم ىو يب ا مؽ ك هربية الركح ،ك بث ال،ضيلة ك ا دا السلاية ك ا مؽ ال،ل لة كاس
أبرز ا ىداؼ الن رص ال بية ا اماية لم ربقيقتل ك وديدىل ك ا ارة ك التما ا امايني ال
يلع:
 اإلعداد الحردي :يث ينطلت اؼبنتا ال بوم ا اماع ك بنل التما ا اماع الصلحل اس أصغرك دة اتتمل ية فيو ك ىع ال،رد ؼبل لو اس دكر اتم ك اغبيلة اجتتمل ية ،بوص،و ؿبورا لك ال،علليل ك
الن لطل ك الت،ل م اجتتمل ية ،ل لأل أكل ال بية ا اماية نلية فل قة ر داده ك بنل و قل داي

ك هربواي ،ك إأسلأيل.

4

1اعلدل بنل أظرية ال بية ا اماية :اقداد ايعبس.
د العزيز ال وىع ك ب ركف ،ص.273 :
 2أصوؿ ال بية اؼبعلصرة :رأف
3اؼبرتا أ،سو :ص274 :
4التنظيم اجتتمل ع ك ا امـ-درااة اتتمل ية ربليلية ك اوا ده ال نل ية ك التنظيمية :لي دمحم اػبللدم ،ص.215 :
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العناية ابلدين و الد يا  :دؼ ال بية لم القيم ا اماية إذل اعبما بني الديس ك الدأيل اعل لتحقيتَ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
التوازف بينتمل لقولو هعلذل ﴿ :وابت ِغ فِيوا آتاك الله الدار اْلخِرة وَل تٌس ًصِيبل هِي الدًيا وأحسِي موا أحسي
َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َّ َّ َ َ ُ ُّ ْ ُ ْ َ
ِ ِإى الله َل ُِِ ُّ الوَسِ ِدُي ﴾) القص (77
الله ِإليل وَل تب ِغ الَساَ فِ اْر ِ
 العناية ابإلعداد الوظيحي  :إف انتا ال بية ا اماع انتا كظي،ع ىدفو ه كي إأسلف اسلملرؼ بدينو ك ربو يتحلم ة مؽ القربف ك ملو ك دسب رزاو ك اعلبو ،الدرا لم فتم اغبيلة ك
1
اطلل تل.
 بناك اجملتمع اإلسالمي الحاضل :ن ال بية ا اماية عل بية اعبمل ية اؼبستمدة اس القربف الكر كالسنة الن وية دأالس ا ىم ك انتلج ملع وبقت اعلدة ال،رد ك التما ك الدأيل ك ا رة.
فمس أىداؼ النتا ا اماع ال بوم ك بنل التما هقوية الركابئ ا اماية بني اؼبسلمني ك د م
2
هضلانتم ،ك سبلاكتم ك ك د م.
-4رلاالت الًتبية على القيم اإلسالمية :هتمث ؾبلج ال بية لم القيم ا اماية فيمل يلع:

3

-اجملال اإلشناين :ك يعا اره لط أفراد ا ارة ةصوؿ ا يبلف ك أردلف ا امـ ك ا لدا ال ريعة

ا اماية ،ك هنقسم ال بية ا يبلأية إذل اسمني نبل:

* الًتبية العقدية :اس مؿ هعلم أصوؿ العقيدة ا اماية السليمة.
* الًتبية التعبدية :اس مؿ اجلتزاـ علع لدا دللصمة ك الصوـ ...
 اجملال اخللقي :ك يعا التحلع عؼب لدا اػبلقية ك ال،ضل السلودية ك الوتداأية.الًتبية اجلسمية :ك هعا اجىتملـ ب بية تسم ا أسلف ك هقويتو ك اغب،لظ لم صحتو دوأو اردزالعق ك ك ل الن،اب ك ج يبكس أف يكوف الت،ك اليمل ك الن،اب ا راة إج إذا دلف اعبسم صحيحل.
 -اجملال العقلي :ك يعا إ داد ال،رد ان ارا

4

مره ا كذل دع يكوف اليم الت،ك الدرا لم

ادتسل ـبتل ا فكلر ك اؼبعلرؼ ك فتم اؼبعل ك التمييز ك اجدت لؼ ك التمي ك الت در ك النقد ك
ا بداع ك ا ىل اس أ ملؿ العق .

 -اجملال النحسي  :كيعا هربية الن،اب لم اجهزاف ال مصع ك

الن،سية ك اػبلقية.

1ال بية ا اماية :د الغا ود ،ص.105 :
 2التنظيم اجتتمل ع ك ا امـ :لي دمحم اػبللدم ،ص.221-220 :
 3هربية الط ،ك ا امـ :بانة سني بردل  ،ص103-101 :
 4اعجزة ا امـ ال بوية :ؿبمود أضبد السيد ،ص60 :
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 اجملال االجتماعي :ك يعا إ داد ا فراد لم اجلتزاـ ع دا اجتتمل ية ا اماية ال،ل لة.-5عالقة الًتبية على القيم اإلسالمية بتحقيق التماسا األسري:
لقد اىتم ا امـ اىتملال د ا ع ارة غبمليتتل اس الت،كأل ك الت ت  ،ك ث لم ااتمرار
اجاتقرار ا ارم ك تع ل لأل ؾبمو ة اس الت ريعل أ در انتل ال يلع:
 ال ايب ك الزكاج ب ا الديس علنس ة للرت ك هزكيا اؼبرأة لصل ب اػبلت ك الديس .اغبث لم اؼبعلالة اغبسنة ك القيلـ علوات ل ا ارية اؼبنوطة بك فرد.اغبث لم الصا دس ي جاتمرار العماة بني أفراد ا ارة الوا دة.السعع إذل الصلا بني الزكتني ك لؿ ال قلؽ بينتمل يقوؿ ز ك ت  ﴿ :و إى خَتن شقاق بيٌهوافابعثىا حنوا هي أهله و حنوا هي أهلها إى ُرُدا إصالحا ُىفق اهلل بيٌهوا إى اهلل ماى عليوا خبريا﴾ )النسل

(35
-اغبث لم هربية ا كجد ك سس ر ليتتم ك هنمية ثقلفتتم ك اجىتملـ بعقيد م.

ك يعتا التملاأل ا ارم برطل لتملاأل التما ،ك هعد الوديل ا بنل ك القيم الن يتحلوف هبل
هع ا س للة ا ارة الن ينتموف إليتل ،فكلمل دلأ التن ة اليمة كفت ا لدا الديس ا اماع زاد
هرابطتل ك أ رت للمجتما تيم اتمسكل بقيمو الن يلة رفيا ا مؽ صبي اػبصلؿ او السلوؾ.
ك ال بية لم القيم ا اماية هعم لم هنمية العق فتع هنظيم أ،سع ك اتتمل ع يردم إذل
ا تنلؽ ا امـ ك هط يقو دليل ك يلة ال،رد ك اعبمل ة ك د اللج  ،ك ذبما بني ا يبلف ك اػبلت ك
العلم ك العم  ،ك ىع العملية ال بوية الن الر ليتل اؼبسلموف بعد النم دمحم صلم مي ليو ك الم ك
1
هن ة أتيلؽبم ،ك إ دادىم.
ك هتجلم أذنية الًتبية على القيم اإلسالمية ُب األسرة ادلسلمة اس مؿ ال يلع:

2

ا﵀لفظة لم ىوية ا ارة ك ديل ل ،دو ل تز ج يتجزأ اس التما ا اماع ال م هتحدد ىويتو اسمؿ انتا الديس ا اماع اغبني ال لا لك انل ع اغبيلة.

ا﵀لفظة لم ا صوؿ الثقلفية للمجتما ا اماع. ا﵀لفظة لم رية ك ااتقمؿ التما ا اماع ،ك ذلأل بك،للة أف هكوف ا ار اوية ريبل ل ،كأ ماتل ،ك ايمتل.
أق ال اث الثقلك ا اماع ك ا﵀لفظة ليو ك هنقيتو اس ال وا ب الثقلفية.اغبرص لم اماة التما اس الظواىر اجتتمل ية السل ية.1هربية الط ،ك ا امـ :بانة سني بردل  ،ص.99 :
 2هدرياب ال بية ا اماية ا ااب النظرية ك ا الليب العلمية :التد زدع اعبمد ،ص.74-70 :
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 -العم

لم ربقيت السكينة الن،سية ك الطمأأينة عبميا أفراد ا ارة،

هتم ملية ال بية ك تو

هسوده السعلدة بعيدا س القلت ك التوهر ك اد تل ك ا ية الكريبة﴿ :وهي آُاته أى خلق لنن هي أًَسنن

أزواجا لتسنٌىا إليها و جعل بيٌنن هىَة و رمحت إى يف ذلل ْلُاث لقىم ُتَنروى﴾ )الركـ (21

-هزكيد التما عل رية الصلغبة الن ربقت ااتمرار اغبيلة ا ارية ك ااتقرارىل.

إف ربقيت التملاأل ا ارم يكوف أتيجة لتودا ي ؽبل أفراد ا ارة للهبة اؼبملطر اػبلرتية ك
ذبلكز العوا ت الدا لية ،ك دبل أف ا،توـ ا ارة يره ئ انطقيل بوتود ا بنل ك هربيتتم فاف ا ار يعد
اسركلية د ة هقا لم لهت ا ارة ك يتطلب ذلأل برانؾبل هربواي اتكلام عبا شبلر هلأل اعبتود ك
ربقيت اجاتمرارية ك اجاتقرار ،ك اس اعبواأب الن ين غع لهارة ارا ل ل ك ى ا ال أف ال يلع:
هنمية بمصية الط ،ك ادت لؼ القدرا ال اهية لديو.ارا لة لتلهو الن،سية ك هنمية واط،و ك ا ل ره.هنظيم أكال ال،راغ ك ااتغمؽبل ك الن لطل اؼب،يدة.ا تيلر ا صدال لتجنب أصدال السو .اؼبزاكتة بني اللني ك ال دة ك العمال ا ارية ك ا تملد التوازف دأالس للتعلا اا ا بنل .ال بية علقدكة اغبسنة.التنويا ك ا الليب ال بوية بني ال ايب ك ال ىيب ك أالو القصة ك أالو العقوبة ،ك الو ا كا ربلد.
عوامل حتقق التماسا األسري :إف ربقيت التملاأل ا ارم ك ا امـ يتطلب هكلا ؾبمو ة اس
العواا ك اؼبقوال ألمصتل فيمل يلع:

العامل الديٍت :يعتا العلا الديا أىم اقوال ربقيت الو دة ك التملاأل ا ارم ،فتو ا الس كان ا عاع العواا ك ا ااب ا رل ،ك لقد بني ا امـ ا ااب الن هقوـ ليتل اغبيلة ا ارية
النلتحة ك الن هتمث ك سس اػبلت ،ك اؼبعلبرة الطي ة ك اؼبودة ك الرضبة.
كاس أىم الوال الن ه،ضع إذل زايدة التملاأل بني أفراد ا ارة فبلراة ال عل ر الدينية صبل يل دأدا
1
الصمة اثم ،ف لأل اس بأأو أف يره،ا ع ارة فكراي ك رك يل ك يبنا ا ا ل اؼبردية إذل اجكبراؼ.
-العامل االجتماعي :ىبت

هتمث ك:

ى ا العلا بظركؼ ك صوصية د أارة ،ك يره ئ دبجمو ة اقوال

2

*التزاـ أفراد ا ارة بوات ل م اس مؿ هوزيا ا دكار اجتتمل ية يزيد اس التملاأل ك اجاتقرار.
1التطرؼ الديا ك أثره لم التملاأل ا ارم :دميليل واج ،ص.160 :
 2التملاأل ا ارم هعري،و ك واا ربققو :دنزة ي ور-اتدم وارـ  ،ص07-06 :

988

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

*ال،تم ك التوظي الصحيحني ؼب،توـ الت،ضي ا ؽبع اؼبتمث ك هكلي الرت حبملية اؼبرأة ك ر ليتتل ك
ا أ،لؽ ليتل ك سس اعلالتتل ك إبرادتل ك القرارا اؼبنزلية فللقوااة ج هعا اجات داد ب ال ورل ك
الت،لىم ك اجه،لؽ.
*اعلي اج تيلر –الزكج ،الزكتة -هعتا ا الس ك ربقيت اجاتقرار ك الر ل الزكاتع.
*التزاـ ا ارة آبدا كظل ،تل هبن تل ا فل اجتتمل ية الن دد سبلاكتل.
*هسلىم أو ية السكس )استق  ،اا ا ى ( ك ربقيت التملاأل ا ارم.
*هقلر اؼبستول التعليمع للزكتني يبنا بعور أ دنبل علتد  ،ك ا ر علراع.
العامل االقتصادي :ك يتمث ك هوف اج تيلتل اؼبلدية لهارة ،إذ أف اغبرالف اؼبلدم ينعكاب ال للم ااتقرار العمال ا ارية ك يس ب الصرا ل ك اؼب لد .
دمل أف التغ ا اجاتصلدية اليوـ زاد اس را ة النلس ك الكسب السريا ك ال ره للحصوؿ لم
1
ا اواؿ فبل يردم إذل إنبلؿ الوات ل ا ارية ال م ينتا نو ابتداد اػبمفل الن سبتد للت،كأل.
العامل النحسي  :إف العماة ا ارية اؼب نية لم أالس الود ك الت،لىم هرثر إهبلع لم أفراد ا ارة ،كزبلت لديتم ااتقرارا أ،سيل.
-العامل الثقاُب :هرثر ثقلفة أفراد ا ارة ك بك العماة بينتم يث ينمو اربر ا سلس عؼبسركلية

طرداي اا اره،لع استول الثقلفة دا
أالو اغبوار للتع س برا تم.

ا ارة ،دمل أ ل ذبعلتم الدريس لم

ئ اأ،علج م ك ااتمداـ

العامل الصحي :كيقوـ لم الوالية اس ا اراض ،ك ادل ادرة أفراد ا ارة لم ال ابئ ك التملاألك اواتتة أزال اؼبرض ك ال زبل،و اس ه عل .

التخطيط و حتقيق األهداف :ك يستد ع ذلأل هسط أىداؼ او دة لهارة ،ك السعع إذلربقيقتل ،فبل يستد ع التعلكف ك هو يد اعبتود.
-احلوار و التواصل :يعد اغبوار ا،تلح الت،لىم ك اجأسجلـ بني أفراد ا ارة ،فتو أالو

ضلرم

يد م التملاأل ك يقر الن،وس ك يك ا صبل تل ك ىبضعتل ىداؼ اعبمل ة.

دورات التأهيل األسري و مرااز اإلرشاد :إف ضور دكرا التأىي ا ارم ك اللجو إذل ارادزا ربلد اس بأ مل اؼبسل دة ك ربقيت اجاتقرار العل لع ،ك إ طل التوتيتل
هسل دىم ك اؼب كم ك اواتتتتل بعيدا س التعصب ك اجأدفلع.

ك ا الليب الن

خالصة  :تلال ؼبل مت ر و يبكننل القوؿ أف أالس التملاأل ا ارم يكمس ك التمسأل علديس
ا اماع ك ايمو الن يلة ،اس مؿ إ يل العقيدة الصحيحة ك هصحيا الع لدا ك ا ار عؼبعركؼ ك
1التطرؼ الديا ك أثره لم التملاأل ا ارم :دميليل واج ،ص.163 :
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النتع س اؼبنكر ،ك التحلع علقيم ال،ل لة ك بدا اغبوار ك اج اـ اؼبت لدؿ ،ع لفة إذل ه،عي دكر
ا بويس ك التو ية الدينية ك ال بوية ك اجتتمل ية فراد ا ارة كفت اؼبنتا ا اماع ال م يزاكج بني
اؼبعرفة ك العم  ،ك بني النظرم ك التط يقع ،ك بني ا دراؾ اغبسع ك ا دراؾ العقلع ،ك بني ا أسلف
كظركؼ بي تو.

قائمة ادلصادر و ادلراجع:

أضبد دمحم سني :األهداف الًتبوية للعبادات ُب اإلسالم ،راللة ددتوراه ،دلية ال بية ،تلاعة طنطل.-الرة اػبم ع :دور الًتبية األسرية ُب ْحاية األبناك من اإلرهاب-.

اركاف إبراىيم القيا :ادلنظومة القيمية اإلسالمية اما حتددت ُب القرآن الكرًن والسنة الشريحة ،ط ،3اؼبكتبا اماع ،ب ك 3136 ،ىػ.

-اسل د بس د مي ا﵀يل :القيم ُب ادلسلسالت التلحازية- ،دراسة حتليلية وصحية مقار ة لعينة من ادلسلسالت

التلحازية العربية-ط،3دار العلصمة للن ر ك التوزيا ،الرايض-السعودية3131،ىػ.

 -د الوىل ديح  :ادلسؤولية االجتماعية للصحافة ادلدرسية ،ط ،3دار ال،كر العر ي ،القلىرة-.3998 ،

 د الرضبس زم  :الثقافة و تمية االتصال -ظرة قيمية – ؾبلة اؼبستق العر ي،ع ،295 :ا تما-.2003: -لع أضبد اددور :مناه الًتبية أسسجا و تطبيقا ا،ط ،1دار ال،كر العر ي ،القلىرة- .2001 ،

اقداد ايعبس :معامل بناك ظرية الًتبية اإلسالمية ،ط ،2دار لدل الكتب ،الرايض ،السعودية- .1991 ،-رأف

د العزيز ال وىيو ب ركف :أصول الًتبية ادلعاصرة ،در العلم ك ا يبلف للن ر ك التوزيا.

 لي دمحم اػبللدم :التنظيم االجتماعي ُب اإلسالم-دراسة اجتماعية حتليلية ُب قواعد البنائية و التنظيمية ،دارايدا للن ر ك التوزيا ،ا ردف.

 -د الغا ود :الًتبية اإلسالمية ،ط ،1دار ال،كر العر ي- .1998 ،

بانة سني بردل  :تربية الطحل ُب اإلسالم ،ؾبلة العلوـ القلأوأية ك ال ر ية ،العدد ،06:يوأيو- .2015 ،-ؿبمود أضبد السيد :معجزة اإلسالم الًتبوية ،دار ال حوث العلمية للن ر ك التوزيا.1978 ،

التد زدع اعبمد :تدريس الًتبية اإلسالمية األسس النظرية و األساليب العلمية ،ط ،1دار اؼبس ة للن ر كالتوزيا ،ا ردف.2004 ،

دميليل واج :التطرف الديٍت و أثر على التماسا األسري ،راللة التيست  ،اسم لم اجتتملع ،دلية العلوـا أسلأية ك اجتتمل ية ك العلوـ ا اماية ،تلاعة اغبلج ػبضر ،عهنة.2011 ،
-دنزة ي ور-اتدم وارـ :التماسا األسري تعريحه و عوامل حتققه ،ادا لة اقداة للملتقم الوطا الثل

اجهصلؿ ك تودة اغبيلة ك ا ارة 10/9 ،أفري .2013
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دور األسرة ُب تعزيز األمن الحكري
االستاذ الداتور فاضل خليل ابراهيم
دلية ال بية ا الاية – تلاعة اؼبوص – العراؽ

ملخص البحث :
ىدؼ ال حث التعرؼ لم اجدكار الن يبكس اف هقوـ ةدا تل اجارة بغية هعزيز اجاس ال،كرم لدل
ابنل تل .كه ىن ال حث اؼبنتا الوص،ع التحليلع لهدبيل ذا الصلة  .هكوف ال حث اس رة ؿبلكر ،
هنلكل انبية اجارة ك بنل بمصية ال،رد  ،كدكرىل ك التن ة اجتتمل ية  ،فضم س التعري دبلىية
اجاس ال،كرم  ،كوصيلو ك ال،كر اجاماع  ،ك ماتو ع اس اجتتمل ع  ،كد لأل ال حث الت،صيلع
ك اجدكار الن يبكس هرديتل اجارة  :كال يل  ،كه ميصيل ك متيل  ،كاس هعلكأيل ك د م هرايو
اجاس ال،كرم لدل اجبنل كك التما .كا تتم ال حث ؿبلكره جبملة اس اؼبق ل كالتوصيل اجترا ية
لتعزيز دكر اجارة ك ى ا اؼبضملر.
الكلمل اؼب،تل ية  :اجارة  ،اجاس ال،كرم  ،الوالية  .اجدت لؼ  ،العمج  ،التعلكف.
Abstract:
The aim of the research is to know the expected role of family in
enhancing intellectual security among children and youth. The research
used the descriptive method, by analysing the related literature . The
research consisted of (10) axis included : the influence of family in
building characteristics of person, and its role in socialisation. Also
presented the definition of intellectual security, its roots in Islamic
thought , its relation with social security. Moreover the research has dealt
with the protection , diagnoses , remedy , and cooperative roles of family
in supporting the intellectual security for the sake of society. Finally the
research presented many recommendations an suggestions.
Keywords : family , intellectual security , protection , diagnoses ,
remedy , cooperative .

مقدمة:
ك ظ ال ي تده لؼبنل اؼبعلصر اس ازال كصرا ل  ،كظتور اعبمل ل اؼبتطرفة  ،كا رىلبية  ،كال
ربملو كال التواص اجتتمل ع اس رال ال ية زب ؽ اؼبسلمل ال،كرية كالعقدية الن اطمأف ؽبل
اجفراد ك التما  ،كبوتو لص اليلفعني كال ل  ،فتز ز بع ثوابتتم  ،ف ى ادراتتل ذا
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اليمني كذا ال ملؿ  ،بني ه دد ك ااصم اليمني كربل ك ااصم اليسلر .د ذلأل ا دث بر ل ك
اجاس ال،كرم  ،ال م اس اؼب ،ض اف يتم اس الواطية انتجل كالودل.
اس ىنل  ،ين غع اف يتصدل ؽب ا اػبل ال،كرم اراسل التما اؼبنوط هبل التن ة اجتتمل ية  ،بدأ
اس اجارة  ،كاؼبدراة  ،كدكر الع لدة  ،ككال اج مـ  ،كالتواص اجتتمل ع لكع هردم دكرىل ك
الوالية كالتحصني كالعمج كال نل ال،كرم.
كا ارة ،بوص،تل اراسة اتتمل ية هلعب دكرا االايل ك هقد الد م ال بوم كالوال ع بنل تل ،اس
ات اغب،لظ لم اانتم ال،كرم ،كفت ا،لىيم التما كايمو كهراثو.
ليو ،يبكس صيلاة ا كلة ال حث اغبلرل علسراؿ اجيت:
ال اجدكار اؼبأاولة لهارة ك ربصني ابنل تل اس ا اؽ اانتم ال،كرم ؟ كال الوال الن يبكس اف
هعتمدىل ك ربقيت ذلأل؟
انبية ال حث:
ه دك انبية ال حث اس مؿ:
 -1انبية ا ارة كدكرىل الر ياب ك ا

اؼب لدرة عؼبسلنبة ك اغب،لظ لم ابنل تل اس التأثر ع فكلر

اؼبنحرفة كاؼبتطرفة.
 -2انبية اجاس ال،كرم القل م لم :القنل ة ،كال،كر اغبر ،كالو ع  ،ك هعزيز ااتقرار التما،
كعلتلرل هكويس ااس اتتمل ع :رااو ،ج يتز زع ،ؿبصس اس ا اؽ اجفكلر الغري ة كال لذة.
 -3انبية ال حث ك الوال الن يبكس اس مؽبل هقد الد م ال،كرم كالعملع لهارة  ،هبدؼ
اظتلر دكرىل اجهبل ي ك ملية التن ة اجتتمل ية.
ىدؼ ال حث:
يتدؼ ال حث اغبلرل اذل التعرؼ لم اجدكار الن يبكس اف هرديتل اجارة ك هعزيز اجاس ال،كرم ،
فضم س ااتقصل الوال اؼبعتمدة ك ادا هلأل اجدكار.
أا لة ال حث:
وبلكؿ ال حث اجتلبة س اجا لة اجهية:
 -1ال اجدكار اؼبتواعة لهارة ك هعزيز اجاس ال،كرم لدل افرادىل؟
 -2ال الوال اؼبمكنة لتحصني افراد اجارة اس ا اؽ اانتم؟
 -3ال اؼبق ل الن هد م اجارة ك ؾبلؿ اجاس ال،كرم؟
انتجية ال حث:
يعتمد ال حث اغبلرل اؼبنتا الوص،ع التحليلع ) اؼبكتم(  ،ال م يستند اذل اجدبيل كالدراال
السلبقة ) عللغتني العربية كاجأكليزية( ،ذا الصلة دبو وع ال حث )) .كا الس ك ال حوث التحليلية
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ىو ا ل حبوث كص،ية اكت ية ج ربتلج اذل صبا بيلان ااايقية اس اؼبيداف (( ،كىع ب لأل هقداة أظرية
ل حوث ايداأية استق لية ) .ابو مـ .(262 ، 2004،
اكوان ال حث:
يتضمس ال حث ال،قرا ا هية:
 -1انبية اجارة ك هكويس بمصية ال،رد.
 -2دكر اجارة ك التن ة اجتتمل ية.
 -3الىية اجاس ال،كرم.
 -4وصي اجاس ال،كرم ك ال،كر ا اماع.
 -5العماة بني ا اس ال،كرم كا اس اجتتمل ع؟
 -6الدكر الوال ع لهارة ك ربصني اجاس ال،كرم.
 -7الدكر الت ميصع لهارة ك ادت لؼ اػبل ك اجاس ال،كرم؟
 -8الدكر العمتع لهارة ؼبل بعد الصداة؟
 -9الدكر التعلك لهارة ك هعزيز اجاس ال،كرم؟
-10

هوصيل كاق ل

اترا ية اس ات ادكار استق لية لهارة ادثر فل لية.

اوال  -اذنية االسرة ُب تكوين شخصية الحرد:

هعد اجارة الو دة اجتتمل ية اجالاية ك د التمعل ا أسلأية  ،كاف اجفراد اجصحل  ،مس
اجارة الصحية  ،ىم ؿبور التما الصحع ).(Doherty,2000
ك ندال يكوف ال،رد ك اارة صحية  ،فسيكوف لديو بعور عجأتمل  ،كايتم اجاتجلبة غبلتلهو
ا الاية  ،كايكوف ادثر اركرا كانل ة  ،كايكتسب القيم اجهبلبية كالعم اوية ك فريت  ،كا اـ
اج ر .( Wikipedia. Org) .

القواأني  ،كايحمع بع افراد اجارة ال ع
كك درااة اتري ك الوجاي اؼبتحدة اجاريكية بد م اس اؼبعتد الوطا للصحة ) ) NIHلـ
 2016وؿ صل اجارة كأثرىل لم مبو ا ط،لؿ  ،عف اجط،لؿ ال يس هلقوا نلية اارية ذا
تودة للية دلأوا ادثر ادرة لم الت،ك كاجاتجلبة كالت،ل اا العلدل اس وؽبم  ،فضم س سبتعتم
دبتلرا افض ك القرا ة كالراي يل ادثر اس ال يس هلقوا نلية ذا تودة انم،ضة .دمل هوصل
الدرااة اذل اف اجط،لؿ ال يس ااضوا  30ال ة اك ادثر اا و يل ك ارادز العنلية علط ،اظتركا
ا كم الودية ادثر اس اجط،لؿ ال يس اضوا ال ل اليلة ك هلأل اؼبرادز .كا تتم الدرااة
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بنتيجة ا،لدىل  :اف اجبويس كا ارة دلأوا  3-2ارا
العنلية علط.)NIH, 2016 ( ،

ادثر اوة ك هنمية بمصية الط ،اس ارادز

اف السمل ال مصية فراد اجارة ه دأ علنمو ا كرة ك ار لة الط،ولة  ،كهستمر هلأل السمل
علنمو هدرهبيل ك ارا العمر اؼبتعلا ة  ،دمل اف الوؾ اجبويس الصلحل يرثر لم النمو اجهبل ي لتلأل
السمل ال مصية ، )Rintoul,1998 (.اذ ه الدراال اف مبو الوؾ الط ،يتأثر بقوة دبدل
فل لية اارهو ك ال بية اغبسنة.كىنل يلعب الوالداف دكرا االايل ك ه كي انظواة القيم لدل افراد
النمو اؼبمتل،ة )) Mahalihali,2016

اجارة ا ارا
كشبة اتغ اتم ك هكويس اجارة كهربية أبنل تل  ،أج كىو كا اجتتملع العل لع) Family time
 ،( leisureال م ىو تز اتم اس ملية النمو اجأسل كأظلـ اجره لط العل لع  ،كلو وث االاع ك
الوؾ اجبنل كه،ل لتم ك التما .كيقصد بوا العل لة )) ام كا هصرفو اجارة اوية ،اس ا ي :
هنلكؿ الع ل  ،ردو السيلرة اذل السوؽ اك اؼبدراة  ،اضل العطلة اوية  ،فبلراة اجلعل كا أ طة
ال مصية(( .(Ellington, 2011, p.8).
كيرل يلنكتوف )) اف كا العل لة ال م يقضم اوية لو وث لم مبو الط ،بني  5-2انوا اس
النل ية اجتتمل ية كالعلط،ية كاؼبعرفية كاللغوية((  .(Ellington, 2011, p. 51) .كيرل ال ل ث اف
ذلأل الوا لو وث اهو اجهبلبية ايضل ك ارا النمو التللية فراد ا ارة  ،ج ب يكوف ادثر هعزيزا
كأدثر اوة.
كشبة انلفا صبة ذبنيتل اجارة اس كا اجتتملع العل لع انتل ،
 -1هعزيز التواص بني افراد العل لة بعضتم ال ع .
 -2هقلي اؼب كم السلودية  ،لصة لدل اؼبراىقني اس ابنل اجارة.
 -3يكتسب اجط،لؿ كاليلفعني فتمل افض س الديس كا،لىيمو كأردلأو  ،اس مؿ اغبوارا
-4

كاؼبنلا ل دا اجارة .
اضل كا اطوؿ ك اجتتملع العل لع  ،يسل د ك النمو اؼبعرك لدل اجبنل  ،كي جا
لم ربم اؼبسركلية  ،كيسلىم ك التعلم اجفض كال لوغ اؼبنتا .

-5

لم النمو اجتتمل ع لهط،لؿ( Ellington, 2011, P. .

لو دكر د ك التأث
) 10 -12

اث يا -دور االسرة ُب التنشئة االجتماعية:
هعرؼ التن ة اجتتمل ية ة ل ملية هعلم السلوؾ اؼبق وؿ اتتمل يل  ،كإ ل ملية الت،ل ال م
يتعلم اس مؽبل ال،رد العلدا ،كاؼبتلرا ،كاؼبعتقدا  ،كاعلي اغبكم الضركرية.
).(www.vkmaheshwariللم لردة ال،ل لة ك اعبمل ل اجتتمل ية كالتمعل .
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كاس مؿ التن ة اجتتمل ية يص ا ال،رد ديلان اتتمل يل كيكتسب انتل بمصيتو ،كهبل ينتق
ال اث اس تي اذل ا ر ،كانتل يتعلم اواأني كهط يقل اعبمل ة اجتتمل ية  ،دمل يتعلم ال،رد اس
مؽبل دي يسيطر لم اأدفل لهو  ،كردبل يظتر الودل انض طل ليكسب اجاتحسلف اجتتمل ع .
كربدث التن ة اجتتمل ية اجكلية ك اجارة ،اييت دكر اؼبراسل ال بوية بعد اجارة ك التن ة
اجتتمل ية للط) Baferani, 2015). ،
وحشكم اجارة اذبلىل كاواا اجط،لؿ كال ل ذبله اجفراد كالتما  ،كا ط،لؿ كال ل
ينم توف الوديل ال يركأو وؽبم .كهلعب اجارة دكرا توىراي ك اسل دة اجط،لؿ كاليلفعني ك هن أ م
اتتمل يل ،كؽبل وث ظيم لم هقدـ الط، ،دمل ا ل هسل د تي ال ل لم الت ا علقيم اجأسلأية
 ،كهعينتم لم التمل اس النز ل العقلية السل ية.فضم س اف اجارة هسل د ال للغني كال ل
لملتزاـ بقوة آبرا تم كاعتقدا م كالث ل ليتل  ،لم الرام اس ؿبلكج اج ريس ااتحلـ ثوابتتم
دبعتقدا ا رل  .كلهارة دكر ك ارس كهنمية القيم اج ماية ند اجط،لؿ كاليلفعني كال للغني  ،اس
ا ي ايم  :اؼبصدااية  ،كالسمـ ،ك العدالة  ،كالتسلاا  ،كالن يبكس هعزيزىل ك اجذىلف  ،كال عور ،
كا فعلؿ  ،كالن هتحكم ك هصرفل م ك اغبيلة كالتما .
كج بأل اف ايمة التس لاا هعد اس القيم العملية للتن ة اجتتمل ية .كلل ي ة اجارية اثر د ك
هن ة ال مصية اؼبتسلؿبة  ،اس مؿ هنمية ا،لىيم اغبوار كاغبب بني افراد العل لة  ،كالنظر اذل اج ر
اؼبمتل دينيل ك رايل،أظرة ا اـ كهقدير ،كالتواص كالت،ل اجهبل ي اعو .

اثلثا -ماهية االمن الحكري :

يعد اجاس ال،كرم كا دا اس القضلاي اؼبعلصرة اؼبث ة للحوار كاؼبنلا ة  ،ل اضية م اجفراد كا ار
كالتمعل .كيعده ال ع اس اىم كا طر اأواع ا اس  ،كىو د لاة االاية ل نل التما كازدىلره

).(Rahamneh and Al-Qudah, 2016, P. 106
كالو ع اجاا اداة ربصينية  ،سبكس التمعل اس ذبنب العوا ت اجتتمل ية كاجاتصلدية لمكبراؼ
ال،كرم اج ماع.ك اف اقبلز اجاس ال،كرم لهفراد يعا اقبلز اجاس ك د اعبواأب اج رل.
كيعرؼ اجاس ال،كرم ةأو )) اماة ال،كر ال رم اس اجكبراؼ اك اػبركج س الواطية ك ااتيعلبو
للقضلاي اجتتمل ية كالدينية كالسيلاية  ،كال م يردم اذل اغب،لظ لم النظلـ العلـ  ،كاقبلز الطمأأينة
كاجاتقرار ك اغبيلة اجتتمل ية كالسيلاية كاجاتصلدية(((Waswas and Gasaymeh, .
)2017, P. 194
كيعرؼ اؼبوب اجاس ال،كرم ةأو )) الوال الدفل ية الن يراس هبل ال،رد أ،سو كاعتقداهو كانل لهو
اس اجأسيلؽ كرا التيلرا كا فكلر اؼبنحرفة (( )اؼبوب  ،2007 ،ص .(19-18
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كهعرؼ كيكي يداي ) اؼبواو ة اغبرة ( اجاس ال،كرم ةأو )) اف يعي النلس ك بلدا م كأكطل م كبني
ال،كرية((
ؾبتمعل م اانني اطم نني لم اكوان اصللتتم كثقلفتتم النو ية كانظواتتم
).(Wikipedea
ي دك اس التعري،ل اأ،ة ال در اف اجاس ال،كرم ىو كاطية اؼبنظواة ال،كرية الن ه ك العق
اعبمعع لهفراد كا ار ك ؾبتما بعينو  ،كال م لو ابعلدا اهبلبية  :اانيل ك ثقلفيل كاتتمل يل كااتصلداي.
ك وؿ كتوب ية اجاس ال،كرم يرل ) ال،تلدم( اف ال حث ك اضية اجاس ال،كرم ك ى ا الوا
ركرم تدا  ،اأو كا د اس اىم اللج الن هنلا دقضية لصة ك ال حث العلمع .اف نصر
اجاس ال،كرم ىو ذك دجلة كأنبية ك د ايلديس اغبيلة .كى ا يعا اف اجاس ال،كرم اص ا لتة
االاية لك ؾبتما  ،لتأاياب اجاتقرار كالتوازف  ،اس ات ضبلية اؼبعتقدا ال،كرية كال اث الثقلك
اس اؼبرثرا اؼبمتل،ة .كي ) ال،تلدم( ايضل اذل اف اجاس ال،كرم ىو لتة الحة ك الظركؼ
القلاية الن سبر هبل بع التمعل اس اأت لر العن كا رىل كال م يتدد ابسئ قوؽ اجأسلف .
اف ربقيت اجاس ال،كرم ىو لياب اطل ل ايلايل ك سب  ،اأو ركرة لك اؼبراسل اجتتمل ية
كا دلديبية  ،يث يص ا اقبلز كهعزيز اجاس ال،كرم ك براؾبتل اس اكلواي ل(( .(Alfahadi,
)2017,P.88-89
كيتضمس اجاس ال،كرم د القضلاي الن هعود اذل ذادرة ال،رد اس ا ي  :القيم كالثقلفة كاؼب لدا
اج ماية الن يتمالىل ،فضم س ضبلية قواو ك رية اج تيلر كالتصرؼ لم اف ج هتعلرض اا
رية اج ريس ).(Ahmad and Dammas, 2018, P.85
كشبة هسللؿ يطرح أ،سو ىنل ،ا،لدة  ،ال اجىداؼ الن يسعم اذل ربقيقتل اجاس ال،كرم ؟ كال شبرا
ربقت ذلأل اجاس؟
لإلتلبة أقوؿ :اف اجاس ال،كرم يسعم اذل ربقيت اغبملية التلاة ل،كر اجأسلف اس اجكبراؼ اك اػبركج
س الواطية كاج تداؿ  ،كاأو يعىن حبملية اؼبنظواة العقدية كالثقلفية كا ماية كا انية ك اواتتة د
فكر اك اعتقد انحرؼ اك اتطرؼ ،كال يت عو اس الوؾ ).سل كالقر  ،2017،ص . (342
ك وؿ شبرا اجاس ال،كرم ،أقوؿ  :ا دلف اجأسلف اعتدج ك ه،ك ه  ،اتواران ك هصرفلهو  ،ات عل
ؼبنتا الواطية  ،اا اغلؿ  ،اك ؾبلؼ ،ااتطلع اف يكوف انسجمل اا ذاهو  ،كاا اج ريس  ،اانل
اطم نل لم يواو كاده  ،اعززا ك أ،سو ـبلفة مي هعلذل  ،بجل ل ك القوؿ كالعم  ،اتوازان ك
بمصيتو  ،ارهقيل ك استول طل و كاأتلتيتو ) .اعبحا  ،2016 ،ص .(15-17
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رابعا -أتصيل االمن الحكري ُب الحكر االسالمي :
اظتر اجامـ اىتملال د ا ع اس ال،كرم  ،كا تا اف ااس اجفراد كا ارة كالتما كا اة،
ركرة اس ركرا ااتممؼ اجأسلف ك ا رض  ،الؿ هعلذل  )) :ىكإً ٍذ ىت ىع ٍلنىل الٍىػٍي ى ىاثىلبىةن لًلن ً
َّلس ىكأ ٍىاننل
ًً
ازب ي كا ًاس ا ىق ًلـ إًبػر ًاىيم اصلِّم ۖ ك ًت ٍدان إً ى ٰذل إًبػر ًاىيم كإً ٍظبل ًي أى ٍف طى ًترا بػي ً ً ًً
ك ًَّ
الرَّد ًا
ىى ى
ني ىك ُّ
ني ىكالٍ ىعلد ،ى
ن للطَّل  ،ى
ٍ ى ٍى ى ي ى
ى
ٍى ى ى ى ى
ٌ ى ىٍ ى
ً
ً
ً
ً
السجود(( )ال قرة ،(125:كالؿ هعلذل )) :كإً ٍذ اى ى ً
ات ىع ٍ ٰىى ى ا بػىلى ندا باننل ىك ٍاريز ٍؽ أ ٍىىلىوي ا ىس
يم ىر ًٌ ٍ
ُّ ي
ى
لؿ إبٍػىراى ي
الثَّمرا ً اس باس ًاٍنػتم ًع ًَّ
لؿ ىكىا ٍس ىد ى،ىر فىأ ىياتًٌعيوي اىلً نيم يَّ أى ٍ طىُّرهي إً ى ٰذل ى ى ا ً النَّل ًر ۖ
َّلل ىكالٍيىػ ٍوًـ اٍ ً ًر ۖ اى ى
ىى ى ٍ ى ى ي ٍ
كبًٍاب الٍم ً
ص ي(( ) ال قرة .(Alsamadi and Sam, 2016, P. 632).( 126 :
ى ى ى
كك ااي ا رل ،فقد اانت مي هعلذل لم النلس ع اس كا الف  ،كى ا يدؿ لم اف أعمة اجاس
ً ً
أعمة دال هستحت ال كر كالثنل  ،الؿ هعلذل )) :ىكاىلليوا إً ٍف أػىتًَّ ًا ا ٍؽبيىد ٰل ىا ىع ى
أل أػيتى ىمطَّ ٍ ا ٍس أ ٍىر نىل ۖ أ ىىكىدلٍ
يمبى ًٌك ٍس ىؽبيٍم ى ىرنال ًباننل يٍهب ى ٰى إًلىٍي ًو ىشبىىرا ي يد ًٌ ىب ٍع و ًرٍزانل ًا ٍس لى يد َّان ىكٰلى ًك َّس أى ٍدثىػىريى ٍم ىج يػى ٍعلى يمو ىف(( )القص :
اعبً ًلؿ بػي ن ً ً
ً ً
ني(( )
وات بان ى
 .(57كاانت مي لم اصحل اغبجر ع اس  ،الؿ هعلذل  )) :ىكىدلأيوا يػىٍنحتيو ىف ا ىس ٍ ى يي
وع
اغبجر  ، ( 82 :كد لأل اانت مي هعلذل لم اري ع اس  ،الؿ هعلذل )) :الَّ ًم أىطٍ ىع ىم يت ٍم ًا ٍس يت و
كبانىػتم ًاس و و
ؼ(( ) اري  ،( 4 :ب اف مي هعلذل تع اجاس كا الف ثواع كتزا ا كإدراال للمرانني
ى ى يٍ ٍ ىٍ
َّ ً
أل ىؽبييم اٍ ٍىا يس ىكيى ٍم يا ٍتتى يدك ىف(( ) اجأعلـ . (82 :
يس ىبانيوا ىكىدلٍ يػىٍلً يسوا إًيبىلأػى يت ٍم بًظيٍل وم أيكٰلىً ى
 ،الؿ هعلذل )) :ال ى
لدل ااتقرا نل ل،اي الكريبة اأ،ة ال در  ،يت ني اف ا،توـ اجاس تل بل،ظو اؼبطلت فتو كااا
رب د اأواع اجاس دب،توانل اؼبعلصر  ،كانو اجاس ال،كرم .دمل يظتر د لأل  ،اف اجاس اد اره ئ
ععبلأب اجاتصلدم ،فلاتت ل اجاس وبع الزرا ة كينع السوؽ ،دمل يدؿ لم ذلأل ا،تواع )شبرا (
ك )الرزؽ(  ،كد لأل الربئ بني ا،تواع ) اعبوع( ك )اػبوؼ( كال م أقيضتمل اجاس الغ ا ع كا اس
اجتتمل ع كاجاتصلدم  .كد لأل ا اورة) اغبجر( س ركرة ا اجاتعدادا اؼبلدية اس ات
اغب،لظ لم اجاس  .كك اورة اجأعلـ يتجلم اجاس ال،كرم ب ك بني  ،ف سماة العقيدة ك كاطيتتل
كأقل تل كص،ل تل ك قوؿ كأفكلر النلس يتحقت اجاس ال،كرم د العقل د ال لطلة كاؼبنحرفة س ال،طرة
السليمة.
كلو اأتقلنل اذل السنة الن وية لرأينل شبة ا لديث دث ة ه اذل اجاس دضركرة الاة التما اؼبسلم ،
الؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص )) اؼبسلم اس الم النلس اس لسلأو كيده  ،كاؼبراس اس اانو النلس لم دال تم
كأاواؽبم (( )انس النسل ع  . (4995 :كىنل ابلرة كا حة اذل اجاس ال،ردل كاعبمل ع  ،فضم س
اجاس ال،كرم ال م اداهو اللسلف  ،كد لأل اجاس اجتتمل ع ال م اعيلره التعلي
اكوان التما .
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كالؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص ايضل )) ج وب ؼبسلم اف يركع ا له اؼبسلم(( ) ابو دالكد ك اجد (5004:
 .كال كيا ىنل بلا لك اأواع اجكبراؼ اوا ع اؽ اجاس ال،كرم للمسلم  ،اك عاتمداـ القوة
اؼبلدية ده  ،اك عغبر الن،سية اك عغبصلر اجاتصلدم اك عغبرا اجتتمل ع .
ك ال يعا س ؾبلج اجاس ىو اغبديث الن وم ال لا  ،كال م ا،لده  ،اولو ملسو هيلع هللا ىلص  )) :اس
لو الدأيل(().انس
اص ا انكم اانل ك اربو  ،اعلفل ك تسده  ،نده او يواو  ،فكأمبل
ال ا م  .(2346 :فلل طر ا كؿ يبكس اف ي،سر ع اس الوطا اك اجتتمل ع اك ال،كرم  ،كال طر
الثل ىو اجاس الصحع  ،كال طر الثللث ىو بصريا الل،ا ااس ا ا ع ) ااتصلدم ( ،كال طر الرابا
ىو ع﵀صلة اجاس اجأسل الدأيوم.
كا
كك ال ريعة اجاماية  ،يعد اجاس اقصدا اس اقلصد ال ريعة  ،فم يبكس ،ا الديس كالن،اب
كالنس كاؼبلؿ كالعق ) ال،كر ( اج اذا ربقت اجاس ) ال،لها .(2016 ،
كيردد اغبلرثع هب ا الصدد )) كفبل يدؿ لم انبية اجاس ال،كرم )ك ال ريعة اجاماية ( اف العق
ىو انلط الت،ك  ،إذ تعل ال ريعة الغرا ،ا العق ا د اقلصدىل اػبمسة الضركرية  ،ب اف
ربقيت د اقصد يقتضع اماة ال،كر  ،كبقدر التزاـ اجاة علسعع لتحقيت هلأل اؼبقلصد يتحقت ؽبل
اجاس ال،كرم  ،ك ،ا العق يقتضع ليو ،ا عاع الضركرا  ...كيكوف ،ظو اس مؿ ال،كر
الصحيا كؿبلربة ال،كر ال،لاد (().اغبلرثع  ،د ، /ص . (107
ك مليل كاس ات ااتت ل اجاس بك ابكللو ك اؼبدينة اؼبنورة  ،ا م الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بني اؼبتلتريس
كا أصلر  ،كك ا داتور اؼبدينة ربقيقل للتعلي السلمع بني اكوان التما اؼبد اأ اؾ.

خامسا – العالقة بُت االمن الحكري واألمن االجتماعي :
ي

د اس )العلمع ك

بأل( اف شبة ماة كطيدة بني اجاس ال،كرم كا اس اجتتمل ع  ،فل كؿ

ىو اؼبوتو اجالاع كالضلبئ اغبقيقع لتحقيت الثل ،اذ اف اجاس اجتتمل ع يسعم اذل بنل السلوؾ
اؼبق وؿ اتتمل يل اس ا التما  ،كهن ة اجفراد لم القيم اج ماية  ،كا اـ قوؽ الغ  ،كالقيلـ
علوات ل اؼبنوطة هبم  .كبط يعة اغبلؿ فلف اجفكلر ىع اس بني ا﵀ددا اجالاية ل لأل السلوؾ ،
فلل م ال م لديو اذبلىل اهبلبية كبو ا ريس  ،ك نده الرا ة ك اسل د م  ،كاؼبي اذل العم
التطو ع اعتم  ،اوؼ يسلأل الودل اهبلبيل  .كك اؼبقلب فلل م ال م وبم افكلرا ال ية اك
بأل 2017 ،
اذبلىل دا ية كبو ا ريس فلأو اد يسلأل الودل ارذاي كبوىم ) العلمع ك
ص.( 765
كيريد )الغلادم( العماة بني اجاس ال،كرم كا اس اجتتمل ع بقولو  )) :كج بأل اف اس اىم اىداؼ
اجاس ال،كرم ىو ربقيت اجاس اجتتمل ع  ،جره لط ى يس النو ني اره لطل كثيقل ي عضتمل ال ع .
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كدلمل ربقت اجاس ال،كرم اأعكاب لم التما كااتقرار اكوانهو كهقداو  ،كإذا هعزز اجاس ال،كرم
هعزز ايم اؼبواطنة  ،كىع ا دل اقوال اجاس اجتتمل ع  ).الغلادم  ، 2010،ص . (131
كك ذا السيلؽ يردد ) ابراىيم( تدلية هلأل العماة بقولو  )) :اف ربقيت اجاس اجتتمل ع ىو
أتيجة لتحقت اجاس ال،كرم  ،فعندال يتمتا ال،رد بص،ل العقيدة كال،كر الن  ،اينعكاب ذلأل لم
الوديتو ك اجارة كالتما  ،كالن اتكوف اهبلبية لم العموـ  ،كى ا افض ملف لهاس اجتتمل ع((
) ابراىيم  ،2018 ،ص .( 5

سادسا -الدور الوقائي لألسرة ُب حتصُت االمن الحكري :

اف الدكر الوال ع ال م يب كس اف هلع و اجارة ك ضبلية افرادىل كربصينتم اس اجفكلر الغللية

كاؼبنحرفة  ،ج يبكس هعويضو ةم دكر م اراسة اتتمل ية ا رل  ،فل ارة ىع اؼبس ولة س النمو
الصحيا بنل تل ك تواأب بمصيتتم دلفة .
كهب ا الصدد يردد ) ر لانة ( اف هعزيز اجاس الوال ع ك اجارة ىو ئ الدفلع اجكؿ  ،ال م وبمع
فكر افراد اجارة اس اؼبعتقدا الضللة  ،كي لرؾ ك اجاس كاجاتقرار التمعع (Rahamneh ,
)2016 , p.111

يكوف در ل ك صنل كاايل
كيرل )اؽبدج ( )) اف اجارة اطلل ة ب نل ايلج فكرم ااس بنل تمل ،
اس ا تطلؼ قوؽبم  ،كهوصية ابنل تم لم ا تيلر الرفقة الصلغبة (( ) اؽبدج .(2011 ،
كي دك اف ذلأل السيلج ال م اا و ) اؽبدج ( وبتلج اذل انتجية فكرية كاليل ملية ل نل و  ،ى ا ال
هبيب نو ) اؽبلي ( بقولو :
))اف ادتسل ال،رد اس اجارة ؾبمو ة اس اؼبعلرؼ كاؼبتلرا كالقيم الن هستم ك ااتقرار أ،سيتو
كهكويس بمصيتو عاتقملية كثقة مس انتجية لمية  ،ال مة لم التحلي كالنقد كإبدا الرأم
ك سس اغبوار  ،ايردم تمل اذل صنل ة بمصية استقلة  ،الدرة لم التحلي كال،ح كالنقد ؼبل
يراه اس افكلر ؛ ج بمصية اتبعة اس ة  ،يست التم ب هبل كهوتيتتل ك اسلر ال،كر اؼبنجرؼ ،
اللك للواطية كاج تداؿ (( ) اؽبلي  ، 2015 ،ص .( 4
ك ليو فلف اؼبنتا الوال ع لهارة بن غع اف يكوف انتجل ال مل لم ال،كر اؼبن،تا فراد اجارة  ،ال مل
لم سل

لم اجانلع كالت لكر كالنصا  ،كك الوا ذا ين غع اف يكوف انتجل لظبل ا ؾبلا
اغبيلولة دكف الواوع فيمل ىو اتواا اس ـبلطر كؿبلذير .
كجبأل اف ط يعة الدكر الوال ع لهارة  ،يعتمد لم ادل ك ع هلأل اجارة كاستواىل الثقلك
كالعلمع كاؼبعرك  ،جف ذلأل ايرىلتل للقيلـ ب لأل الدكر الوال ع ك الوا اؼبنلاب ةا تتد كأفض
النتل ا  .كك ا ؼبقلب فلف اجارة ا الوا ية  ،كا اؼبدردة ؼبربرا اجكبراؼ ال،كرم كادلوجهو  ،اوؼ
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هتأ ر دث ا س القيلـ علدكر الوال ع اؼبطلو  ،لعدـ اعرفتتل بواوع اػبطر اك ار كاو و  ).اؽبلي ،
 ، 2015ص . ( 10
كيرل )بوبنأل ( اف اجارة بوص،تل ك دة ط يعية كأالاية ك التما  ،ربتلج اذل د م التما كالدكلة
لكع يتعزز لديتل الدكر الوال ع  ،فواتب الدكلة لت بي ة انلا ة لتقوية اجارة كاسل د ل لتردل ى ا
الدكر ب،ل لية ) . (Puppinck, 2015
ك وؿ دكر النسل ك الااناا الوال ع لهارة  ،يبكس للنسل اف هسل د ك لت بي ة كال ية اارية سبنا
رؽ اجاس ال،كرم بنل تل  .اف عاكل م ه جيا اط،لؽبس بني اج ريس لم ه ا ايم التسلاا كالعماة
السلمية اا اج ريس اؼبمتل،ني عل،كر كالعقيدة  ،فضم س ه جيعتم لم هقو اؼبعلوال الن وبلكؿ
اج ركف هلقينتل ؽبم  ،كذلأل اس مؿ هنمية الت،ك النلاد لديتم  ،كهعليمتم اف العن ج يسما بو
رب ام ظرؼ  ،كهزكيدىم حبجا دفل ية هقوض جا ذكم اجفكلر اؼبنحرفة كال لذة  .كيبكس للنسل
اف يراانب افكلر كأفعلؿ ازكاتتس اؼبتطرفة عام الديس للحيلولة دكف هن،ي اراايتم ).) Jacqui ,2017
كل،ع ايضل دكر االاع ك ى ا اؼبضملر  ،فلو أ ا ع كصية لقملف جبنو اثمن ك يل م دردوا
الص ىم ىة كأٍار ًعلٍمعر ً
ظم ى ه اؼبسركلية  ،كاس هلأل الوصلاي ال تل ك اولو هعلذل )) :ىاي بػي ىَّ ً ً
كؼ
ا أىام َّ ى ي ٍ ى ٍ ي
كاأو ًس الٍمن ىك ًر كاصًا لىم ال أىصلبأل إً َّف ذلً ً ً
َّؾ لًلن ً
َّلس ىكىج سبىٍ ً ًك
ص ٌعًٍر ى د ى
ى ٍى ى ي ى ٍ ٍ ى ى ى ى ى ى ى
أل ا ٍس ى ٍزـ اٍ يياوًر .ىكىج هي ى
ً
ب يد َّ ـبيٍتى ولؿ فىموور  .كااٍ ً
اٍ ٍىر ً
أل إً َّف أىأ ىكىر
ض ىاىر لن إً َّف َّ
اَّللى ىج يًوب ُّ
ص ٍوهً ى
ص ٍد ًك ىا ٍ يً ى
أل ىكا ٍا ي
ي
ض ٍ اس ى
ى
ً
اغبى ًم (() .لقملف ( 13 :
ص ٍو ي ٍ
اٍ ٍ
ىص ىوا لى ى
فت ه ا اي هضمن داتوران دلامن ك ا مؽ الكريبة  ،ف،يتل هوتيو للولد دبراا ة مي هعلذل ،كد وهو
إذل د اعركؼ ك يو س د انكر ،كأف يتحلم علصا لم ال يصي و اس أذل ك ا ي ذلأل ،كأج
يسواو صم و كااتقلاتو إذل الكا كا تقلر النلس  ،ب ليو التحلع ة مؽ ا امـ ،دللتوا ا
كالتأد اا النلس ).اتيبز .(2017/6/ 31 ،
الس ي اذل هن،ي الدكر الوال ع لهارة ك ضبلية كربصني اجاس

كشبة اراؿ يطرح أ،سو ىنل  ،دي
ال،كرم بنل تل ؟
لإلتلبة أ اذل اجترا ا الوال ية اجهية :

 -اجؼبلـ ةالليب التن ة اجارية السليمة بنل اجارة  ،الن هنعكاب اهبلع لم الصحة الن،سية

كالعقلية للن كال ل .
 ذبنيب اجبنل كال الغزك ال،كرم  ،كهقد ال دي النلفا ؽبم اس الوالكاؼبكتوبة ؽبم .

اؼبسمو ة كاؼبقرك ة

 ابعلد اجبنل س رفلؽ السو  ،فكث ا ال يدفا رفلؽ السو رفلاتم اذل اجكبراؼ ال،كرم كه ا افكلربلذة كاتطرفة عام الديس.
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 اف يكوف الوالداف ادكة سنة ك التعلا  ،كك ي ة بي ة اارية اوااتل اغبوار كاج اـاؼبت لدؿ).فحجلف  ،2012 ،ص .(36
كا لص النوااي كهضلفر اعبتود  ،ااتطل اجارة أف ربمع أكجدىل اس اجقبراؼ  ،كذلأل
بتنمية الوازع الديا كزرع ال،ضيلة ك الن،وس كالتح ير اس الرذيلة  ،كهرايو اؼب لدا الدينية الصحيحة ،
كربسني الظركؼ اجتتمل ية لهارة كرفا استول اؼبعي ة  ،فلل،رد ا كلد ك ل لة هب ه الص،ل
ادتسب انتل القيم كالسلوديل اغبسنة) .اتيبز .(2017 /6/ 31
اف اس لسبة القوؿ ك ى ا ا﵀ور  :اف الااناا الوال ع لهارة ين غع اف يسلىم اعبميا ك هن،ي ه ،
اوا اجع اك اجاتل اك اجبنل اأ،ستم  ،ف دكف هعلكف اعبميا ج هتحقت الوالية.

سابعا -الدور التشخيصي لألسرة ُب ااتشاف اخللل ُب االمن الحكري ألبنائجا:
هعد اجارة العنصر اجالس ك ه مي كادت لؼ ال،كر كالسلوؾ اؼبنحرفني لدل بع ا بنل  ،فقد
هم ا ا ارة سبرد اجبس لم أظلاتل  ،كاأطوا و كج ا لجهو عتتمل تل  ،ك دـ ا لردتو أ داث
اغبيلة فر ل أك زان  ،كزبليو س اؼبسركلية ذبلىتل ،د،رد يعي ك أارة ؽبل فض ليو كالنب ك
هربيتو كهرايتو  ،كردبل ينس د القيم الن زر تتل فيو .
ليو فثمة ركرة لتمكني اجارة اس التعرؼ لم اربرا ال،كر اؼبتطرؼ كالسلوؾ ال لذ ك مال مل ،
كذلأل اس مؿ ا لردة اجارة ك دكرا ككرش هدري ية ك دي،ية التعلا اا اػبرؽ ال،كرم  ،كدي،ية
ادت لفو  ،كين غع اف يكوف الوالداف لم دراية اتاة ك هقلان العصر كاوااا التواص اجتتمل ع ،
لت مي ؿبتول الرال كادت لؼ اػبل اف كتد .كيرل ال ع اف هصرفل اجبنل هرتا ك أس ة
د ة انتل ) وارل  (% 85اذل هصرفل اجع كا اتل اعتم  ،ك لصة ماة اجـ ةبنل تل
)العطوم.( 2018 ،
كي الااناا الوال ع الوطا السعودم )فطس( اذل اف الس ي اجاث لهارة ك ضبلية ااس ابنل تل
ال،كرم ىو ك ادتسلهبم اتلرا اجدت لؼ اؼب كر للمرؽ ال،كرم كالسلوؾ اؼبنحرؼ .كاس هلأل
اؼبتلرا  :اتلرة اؼبتلبعة اؼبتواصلة  ،كاتلرة اوة اؼبم ظة  ،كاتلرة التواص ال صرم اا اجبنل  ،كاتلرة
التواص ال،علؿ  ،كاتلرة اجاتملع كالتحلكر ال نل ) .فطس . (2015 ،
اف هلأل اؼبتلرا هعطع لهارة  ،ادكا فل لة للت مي كاجدت لؼ  ،كىع ار لة ركرية كالبقة
للعمج .
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اثمنا  -الدور العالجي لألسرة دلا بعد الصدمة :
ان دل هوفت اجارة ك فبلراة الدكر الوال ع لتوف اجاس ال،كرم بنل تل ،ككاا بع

اجفكلر اؼبت ددة  ،دكف ه مي

انتم ك اار

ذلأل كادت لؼ اوا ا اػبل  ،دل يعد لهارة دكرا اول العمج ،

بعد اف ربوؿ رؽ اجاس ال،كرم اذل صداة عبميا افراد العل لة .فمل ىع صداة ال بعد اغبدث ؟
هعرؼ الصداة ة ل )) دث لرتع  ،كفجل ع  ،كا اتواا  ،يتسم عغبدة ... ،كج هستطيا كال
الدفلع اؼبمتل،ة اف هسع ال،رد للتكي اعو (( )اغبواترم  ، 2003 ،ص . ( 2
كاد ج هستطيا اجارة دب،ردىل للقيلـ علدكر العمتع  ،فيمكنتل اجاتعلأة عؼبربد كاؼبعلري الن،سع
للقيلـ هب ا الدكر ،كيبكس هن،ي اؼبعلعبة عالوبني )اراع  ، 2008 ،ص : (191- 190
 -1اجالو الثنل ع ،ال م يتدؼ اذل هنمية العمال الثنل ية ك ا ارة ك مج ا كم ل ،
فضم س الية اعلعبة لج اجكبراؼ ال،كرم ك اجارة .كيكوف ى ا اجالو بني

-2

اجبويس اك بني اجبنل اػبلرتني اس صداة الت دد كالغلو كا بويس ،اك بني اج وة
كا وا  ،كفقل للموا اؼب ك ال م يتطلب ى ا اجالو اس العمج.
اجالو اعبمل ع  ،كيقدـ لهارة دك جبلسل صبل ية بني اؼبعلري كا ارة ،كيتدؼ اذل
اعلعبة أست اجارة  ،كلياب مج ا د افرادىل  ،كيردز ى ا اجالو لم ه،عي التواص
 ،كالت،ل كهنمية العمال بني افراد اجارة دلتل .كيسعم اذل هعدي طريقة الت،ك  ،كالية
التعلا اا اج اؽ ال،كرم لهاس اعبمل ع ال،كرم لهارة  ،كال ااتقر ليو اس أست
هصورم للديس كالعقيدة ال م لم الواطية كاج تداؿ  ،فضم س التصدم للسلوديل
اػبلط ة  ،كاجأ،علج السل ية دردة فع للصداة  ،كإدسل اجارة لدا تديدة ك
الت،ك كالسلوؾ كاجأ،علؿ  ،كهنمية الت،ك النلاد كه جيا اغبوار كالنقلش  ،بوص،و االوع
ه،ل ليل للحيلولة دكف د وؿ افكلر ـبلل،ة للمنظواة ال،كرية اجارة.

اتسعا -الدور التعاوين لألسرة ُب تعزيز االمن الحكري للمجتمع .
ج هزاؿ اجارة هلعب دوايئ بني اجبنل كالتما  ،اعززة هن تتم اجتتمل ية  .كدنظلـ ا،توح
هردم اجارة دكرىل ك ه لدؿ العمال اا بقية اؼبراسل ك التما  ،كهعكاب اجارة التغ ا
اجتتمل ية الوااعة ك اغبلصلة ك التما ).(Andrade , 2005
كيكمس الدكر التعلك لهارة ك هعزيز اجاس ال،كرم للمجتما اس مؿ هعلك ل اا اؼبراسل
اجتتمل ية اج رل دلؼبدراة كاعبلاعة كدكر الع لدة كا مـ  ،كالن هلتقع اعتل ك ربقيت ى ا اؽبدؼ
 ،كك اؼبنل ع اجهية ) الثقلفة اجارية : (2014 ،
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 -1ي ة صبيا افراد اجارة عف يكوأوا ا ضل فل لني ك التما كاراسلهو  ،اس مؿ اؼبسلنبة ك
اج ملؿ التطو ية  ،كك التو ية ال،كرية  ،كك ارادز ا لدة وىي ال ل كربصينتم د اجفكلر
اؼبنحرفة.
 -2اف يكوف لهارة ماة لصة عؼبدراة  ،مل يلتقيلف ك اىداؼ هربوية كهعليمية ا دة ،
كهتمث هلأل العماة اس مؿ:
 التواص اس مؿ ؾبللاب اجع كا اتل . الزايرا اؼبتوالية اس ا اكليل اجاور للمدراة ؼبتلبعة الس ة الدرااية بنل تم كالتعرؼ لمأ لطل ا بنل  -الطل ة كالوديل م دا اؼبدراة.
 اتلبعة اعبواأب ال،كرية لهبنل  ،الن ردبل ج يظترك ل ك ال ي  ،كاعرفة صبل ة اجصدال ،كالتعلكف اا اؼبدراة ك اعلعبة ام اكبراؼ فكرم اد ي ديو اجبنل دا اؼبدراة.
 ا لردة اجارة اؼبدراة ك التعري بن لطل الطل ة – اجبنل ا كال التواص اجتتمل ع) فيس وؾ  ،هوي  ،ااتكراـ . (....فضم س فتا وارا ا ارؼ الكوأ،رأاب بني اجار الن ينتمع
ابنللىل اذل اؼبدراة أ،ستل  ،كطرح اعلعبل ؼب كم فكرية ردبل ا ح ظلىرة ا دة بني الطل ة –
اجبنل .
 -3ي ة اجبنل ك اؼب لردة ك اجأ طة اجتتمل ية كالراي ية  ،كسبثي بلدىم ك دلفة اجأ طة الن
هسلىم ك هعزيز اجأتمل الوطا  ،كهنمية ا،توـ اؼبواطنة لديتم  :فكرا كالودل.

عاشرا -توصيات ومقًت ات اجرائية من اجل ادوار مستقبلية لألسرة ااثر فاعلية.

 -1ركرة ايلـ اراسل الدكلة كالتما اؼبد بد م اجارة  ،بوص،تل الو دة اجتتمل ية الصحية
اجفض اع هكويس بمصية ا ط،لؿ  ،بغية الوصوؿ هبل اذل استول لؿ اس اعبودة.
 -2العم لم هو ية اجارة بضركرة اجىتملـ ) بوا اجتتملع العل لع (  ،ؼبل لو اس اثر د ك
هكويس ق صبعع اارم ،ك هنمية بمصية اجبنل اتتمل يل ك لط،يل كاعرفيل ،كصيلأة اانتم ال،كرم.
 -3ركرة هعزيز ا لردة اجارة ك التن ة اجتتمل ية ،للمحلفظة لم ثقلفة التما كهنمية ايم
اؼبصدااية كالسمـ كالتسلاا كالسلوؾ السوم بني ا بنل  ،كذلأل ينطلت اس ا دأ العماة الوبيجة بني
اجاس ال،كرم كا اس اجتتمل ع .
 -4ا طل اجكلوية ؼبو و ة اجاس ال،كرم  ،لكوأو الد لاة اجالاية لهاس اجتتمل ع كالوطا
كاجاتصلدم كالثقلك  ،كدوأو ا﵀رؾ اجالس ل،كر ال ل كالودتم ك التما  ،كالد وة اذل هدريسو
انتجل اقررا ك اؼبراسل التعليمية اا اظتلر دكر اجارة ك هعزيزه.
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 -5التو ية  ،عف ال،كر اجاماع كاصدريو اجالايني )القراف الكر كالسنة اؼبطترة( يد ملف
كيعززاف اجاس لاة  ،كا اس ال،كرم لصة  ،اذ بدك مل ج هتحقت راللة ااتممؼ اجأسلف ك
اجرض .ك لم اجارة ا تملد ادبيل ال،كر اجاماع دمرتعية لمات تلد كا انلع عف اجكبراؼ
ال،كرم كالت دد كالتطرؼ اغلير للقراف كالسنة.
 -6التأديد ك الوربل

التدري ية  ،كا دبيل

التو وية اؼبوتتة لهارة  ،عف للااناا الوال ع

لهارة  ،ركرة اقداة لم الضركرهني ) الدكريس( الت ميصية كالعمتية .ك لم اؼبدراة كاؼبسجد
كا مـ اسلأدة اجارة ك اؼبضملر.
 -7العم

لم هنمية اتلرا اجارة ك الك

اؼب كر لعمال اجكبراؼ ال،كرم  ،كاربرا

السلوؾ اؼبتطرؼ اس مؿ برااا التو ية اجارية الن يبكس هن،ي ىل اس ا تتل اك ىي ل اك ارادز
.
كطنية  ،كهقد برك ل ملية  ،كأاثلة هط يقع ليل الت مي كالك
 -8ركرة هعظيم الدكر العمتع لهارة ك اواتتة اجكبرافل ال،كرية كالسلوديل ال لذة ل ع
اؼبطلوبة ع الوبني الثنل ع

اجبنل  ،اس مؿ د م دكر اؼبعلري الن،سع اجارم لتقد العمتل
كاعبمعع .
 -9ركرة ه،عي انوا التواص بني اجارة كاؼبراسل اجتتمل ية اج رل اؼبنوط هبل اغب،لظ
لم اجاس ال،كرم لل ل دلؼبدراة كاعبلاعة كاؼبسجد ككال اج مـ كارادز ال حوث الوطنية كالدكلية
 ،بغية هعزيز الدكر التعلك لهارة ك بنل اجاس ال،كرم اؼبن ود.
اجفلدة اس اجطر النظرية لل حث اغبلرل ك اترا دراال ايداأية ) كص،ية كذبري ية( :
-10
 درااة ااتطم ية وؿ دكر اجارة ك د م اجاس ال،كرم اس انظور اكليل اجاور درااة وؿ اا ل اجكبراؼ ال،كرم لل ل اس انظور طل ة اعبلاعة. درااة ذبري ية اقلرأة بني اجار الن سبلرس دكرىل ك كالية اجبنل اس اجكبراؼ كا ار الن جسبلرس دكرىل بعد كاوع الصداة.

ادلصادر وادلراجع

لي ) . (2018دكر اؼبراسل التعليمية اعبلاعية ك هعزيز اجاس اجتتمل ع لدل ال ل ،
ابراىيم  ،فل
حبث ان ور ك كال ا اؼبرسبر الدكرل الرابا للعلوـ اجتتمل ية  ،تلاعة م الديس ديكوعد  ،اجأيل  ،اأطلليل – هرديل
..2018 /5/5-3
ابو مـ  ،رتل ؿبمود ) . (2004انلىا ال حث ك العلوـ الن،سية كال بوية  ،ط ، 4القلىرة  :دار الن ر للجلاعل .
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خربات الطحولة ادلؤدلة وعالقتجا ابلتلوث النحسي لدى طلبة اجلامعة
 زهياار عبااد احلميااد النواجح ااة.د
فلسطني-تو ة رفػ ػ ػػا،رغ جبلاعة القدس اؼب،ضو ىي ة هدريسية ا ات

:الملخص

 كالك، كالعماة بينتمل،سع، كالتلوث الن،ولة اؼبرؼبة،ىدف الدرااة إذل هعرؼ استول اا الط
 كهكوأ ينة الدرااة اس،سع كفقلن ؼبتغ اعبناب،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،ركؽ ك اا الط،س ال
ولة، كلتحقيت أىداؼ الدرااة أ د ال ل ث اقيلس اا الط،( طللب كطلل ة اس طل ة اعبلاعة175)
 كأظتر أتل ا الدرااة أف،(2017) سع اس إ داد النواتحة، دمل ااتعلف دبقيلس التلوث الن،اؼبرؼبة
 دمل ه ني كتود ماة،سع، كالتلوث الن،ولة اؼبرؼبة،الطل ة يبتلكوف استول اتواطلن اس اا الط
 ك أيضلن أظتر النتل ا دـ كتود فركؽ دالة،سع،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،اره لطية بني اا الط
 ك ني بين النتل ا كتود فركؽ دالة إ صل يلن ك،ولة اؼبرؼبة ه علن ؼبتغ اعبناب،إ صل يلن ك اا الط
.سع هعزل ؼبتغ اعبناب لصلحل ال دور،التلوث الن
.سع، التلوث الن،ولة اؼبرؼبة، اا الط:تل ية،الكلمل اؼب

Painful Childhood Experiences and its relation to Psychological
Pollution among University Student
Dr. Zuhair A. Hameed El Nawajha
Part-time faculty member of the Quds Open University Rafah

Abstract: This study aimed at investigating the level of Painful Childhood
Experiences, and psychological pollution, and the relationship between them.
In addition, the detection of differences in Painful childhood experiences and
psychological pollution according to gender variable, The sample consisted of
(175) male and female from university students: To achieve the objectives of
the study, the researcher prepared Painful childhood experiences scale; it also
used psychological pollution scale prepared by El-Nawajha (2017). The results
showed that students have a moderate level in both their painful childhood
experiences and psychological pollution, There was also correlation between
painful childhood experiences and psychological pollution, Also, the results
showed no statistical differences in the painful childhood experiences
according to the gender variable, The results also showed that there are
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statistically significant differences in psychological pollution due to gender
variable in favor of males

Key words: Painful Childhood Experiences, psychological pollution.

مقدم ااة الدراسا ااة:

اغبم يد ﵁ً القل ً ك ؿبكمً التنزي  ﴿:ىكإًذىا اًي ىؽبيٍم جى هػي ًٍ ،س يدكاٍ ًك ا ٍىر ً
صلً يحو ىف أىج
ض اىلليواٍ إًَّمبىل ىٍكب يس يا ٍ
ى
إًأػ يَّت ٍم يى يم الٍ يم ًٍ ،س يدك ىف ىكلى ًكس جَّ يى ٍ عي يرك ىف ﴾{ال قرة ،}01-00 :كالقل ﴿ ىكأػى ٍ ،و
اب ىكىال ىا َّو ىاىل فىأى ٍؽبىىم ىتل
لىل ﴾{ .ال ماب ،}00-6 :ىك ا تر انة
لىل ىكاى ٍد ى ل ى ىاس ىد َّا ى
ورىىل ىكهىػ ٍق ىو ىاىل اى ٍد أىفٍػلى ىا ىاس ىزَّد ى
في يج ى
الصمح،
مي ك ى ا الكوف أج ىبلو زالف كج اكلف اس التنلاضل  ،ف قدر ال يتواتد ال،سلد يتواتد ٌ
السوا .
كاثلمل يتواتد التلوث يتواتد النقل ك ٌ

يلماب أف ظلىرة التلوث الن،سع ظلىرة لؼبية ،رافق ا أسلف ان
فلؼبتت ا ؼبس ة اغبيلة ا أسلأية ى
أ أهو ك أاياو ا كذل ك يوانل اغبل ر ،فقد دلأ ال دااي اا اللحظة الن صم فيتل بدـ ليو
السمـ ربو ،ندال ره مي اس ـبلل،تو ،كاجاتثلؿ كاار إبلياب ،ك له س ا د اس ال جرة ،الؿ مي
ث ًبٍػتي ىمل ىكجى هىػ ٍقىرىع ىىػ ًهً ال َّ ىجىرىة
أل ٍ
اعبىنَّةى ىكيدمى ًاٍنػ ىتل ىر ىادان ى ٍي ي
اا يك ٍس أىأ ى ىكىزٍك يت ى
هعلذل ﴿:ىكاػي ٍلنىل ىاي ى
بد يـ ٍ
فىػتى يك ى ً
ًً
ني ﴾{ .ال قرة.}24 :
وان ا ىس الٍظَّللم ى
ك لم الرام اس بيوع ظلىرة التلوث الن،سع ،كاأت لرىل ا ا زانة كاغبضلرا اؼبمتل،ة ،إج أ ٌف
مليل ال حث كالدرااة فيتل هعد ديثة الن أة ،كذلأل حبسب ال هوافر اس أدبيل ايكولوتية ك
أطلؽ دكد لم ال ل ث ،كييعد راه ملف ( ،Rachman )0883أكؿ اس هنلكؿ ى ا اؼب،توـ ،كال م
ٌرفو ةأو "إ سلس دا لع اصحو حبللة اأ،عللية لدة ينتا س هصورا كأفكلر كالوديل ا
كااعية ،كالل لن ال يتم التع نو اس مؿ اج طراع العلط،ية اؼبره طة خباا دا لية دلل عور علعلر
لرتية دم ل ر القلت كالغضب")Fairbrother, 2002: 21( .
كال أب ،أك اا
كاد اا م ا،توـ التلوث الن،سع اأت له كاىتملـ العديد اس اؼبمتصني كال ل ثني اس لمل الن،اب
كاجتتملع ،دوأو يعد اس أ طر اؼب ل ر كالسلوديل الن،سية الن دد ال نل الن،سع لل مصية
ا أسلأية ،كال دي ة اجتتمل ية ،فتو ا كلة ارراة انذبة س واا ـبتل،ة ،دمل أف هدا يلهو ط ة،
فواتب التمعل أف هتصدل للتلوث ع ت لره ظلىرة ا األوفة ك لرتة س النست القيمع كاعلي
اغبيلة السوية اؼبستقيمة.
فللن،اب ال رية بأ ل بأف ال ي ة كالط يعة ،هتلوث دبل ج وبصم اس ا رار ،لكس الط يعة هتعلح
كلديتل القدرة إذل د ال لم اقلكاة أ رار التلوث ،أال الن،اب ال رية فا ل إف هلوث  ،ربول إذل
للة أ رل ،كصلر طلاة اعاة س التلويث ال م أصلهبل ،ف هلوث الن،وس يعا هوف بليل تديدة
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غبردتتل كالتع س كتودىل ،كك اعظم ا يلف يكوف التلوث انطل نقل اس مبئ ه،ك م اعني ،ى ا
النمئ وبقس الن،اب آبليل هت،ت كانتجو كاذبلىلهو ،فيتس ب ؽبل ك لىة اجاتع لد كا ار كالدالر،
كى ه الن،اب اؼبستع دة اؼبلوثة ،اتصنا لؼبتل اؼبت،ت اا درتة التلويث الن أصلبتتل ،كهب ا هرثر لم
العق ال م هتعلا اعو كهستع ده أيضلن) .السلارا ع.(1 91002 ،
كيص دمحم ) (6 91003التلوث الن،سع علظلىرة اؼبعاة س للة ااتعملر ال مصية مؿ
اعيتل إذل هدا الن،وس ،كاغبيلولة ك اتتثلثتل اس ت كرىل كأصوؽبل ،بعد افسلدىل كهلويثتل ،فللن،اب
ينمل هتلوث ،فا ل هتجرد اس أواز تل ا أسلأية ك صوصية ايمتل ،كإبداؽبل بتلأل الد يلة )الزا ،ة،
ال،لادة ،ال لذة( الن يركتتل اؼب،سدكف كال واذ كأد يل التمنث العلؼبع ،ك ني ذاؾ فاف أ،والن دت ه
اوؼ ج هكت،ع بتلويث بي تتل فحسب ب اتلوث د اعل اغبيلة ا رل ك دـ اغب،لظ ليتل اس
ايطرة اول ال ر الن هقود العلدل إذل لية اتعجلة هن ر خبرا الدأيل كلعنة ا رة ،فتدأياب الن،وس
كهلويثتل يكوف أاوأ اس اتلتل ،ف اتلتل يكوف بأيلن كحبدكد اعبسد ،ك ني أف هلويثتل ايكوف )دللوع
اؼبعدم( لياب صران لم أارا ل فحسب ب اتجر لم أتيلؽبل .كهت دل اظلىر التلوث الن،سع ك
الدرااة اغبللية ع بعلد ا هية:
التنكر للجوية للحضارية واإلساكة إليجا :كىع للة هع م ال،رد هتسم بكراىيتو كامطو كرفضو

اؼبطلت للم لدا اغبضلرية دبكوان ل اؼبعرفية ،كاجتتمل ية كالثقلفية ،كازبلذ اواا دا ية ذبلىتل .كيبكس
القوؿ إف ى ا ال عد يقلبلو ا،توـ )اجا ا السيلاع( كال م يعا اأسمخ ال،رد كاأ،صللو س ؿبيطو
الوطا.
التعلق ابدلظاهر الشكلية األجنبية :كهعا اأدالج ال،رد كهو ده ك اؼبظلىر ال كلية ا تن ية،

كاجقب ا

بقوة كبوىل ،دكف ارا لة للوااا التمعع ،كيبكس أف أطلت لم ى ه الظلىرة) ،اجا ا

الثقلك( كال م يعا اأ،صلؿ ال،رد س ؾبتمعو ،كرفضو للمعلي السلودية كالتمعية.
الحوضوية :كىع اس اؼبظلىر الن هتدا

اا أبكلؿ ا طرا

اؼبسلأل ،كهعا التصرؼ ا

اؼبنض ئ ،كال م هسوده للة اس اؽبوتل ية الطل ة ،كيتعلرض اا اؼبعلي كالقيم كالنظم التمعية
ا صيلة.
كيعتقد ال ل ث أف هلأل اؼبظلىر ا أ،ة ال در هيعا س أفكلر كا ل ر أ،سية اك وهة ،ك اا
يلهية ،اد ه تم هلأل اؼب ل ر كاػباا إذل لدا كأمبلط
بمصية ارؼبة ،ل تل ال،رد ك اواا
الودية ال ية هتجسد ك ا طراع كأاراض أ،سية اس ا ي التلوث الن،سع ،كالتطرؼ ال،كرم،
كال عور عجا ا
النق اؼب،قودة.

الن،سع كالتمعع ،كالتعلت كالتو د اا الغ  ،حبثلن س امذ باس كهعويضلن ؼب ل ر
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كيعد ا تمؼ اؼبرثرا ال ي ية اجتتمل ية اس أىم الوال ئ اؼبسركلة س رام اماا بمصية ال،رد،
كربديد أالليب يلهو ،فل أسلف يولد لم ال،طرة أقيلن صلفيلن ،ك قلو دللص،حة ال يضل هنق ليو

اػباا اػبلرتية ال ه ل  ،فقد تل القربف ـبلط لن ا أسلف ليردد ى ه اغبقيقة العلمية الؿ هعلذل ﴿:ىك َّ
اَّللي
أى رت يكم ًاس بطي ً
ص ىلر ىكاٍ ىفًٍ ىد ىة لى ىعلَّ يك ٍم هى ٍ يك يرك ىف ﴾.
وف أ َّيا ىتلهً يك ٍم ىج هىػ ٍعلى يمو ىف ىبٍيػنل ىك ىت ىع ى لى يك ٍم َّ
الس ٍم ىا ىكاٍ ىبٍ ى
ٍى ى ٍ ٍ ي
اَّلل لىي ًو كالَّم) " :ال ًاس اولي و
اَّللً ى َّ
ود إًَّج ييولى يد ىلىم الٍ ً،طٍىرةً،
لؿ ىر يا ي
{اورة النح  .}78 :كاى ى
وؿ َّ
ى ٍ ىٍ
صلم َّي ى ٍ ى ى ى
ًً
ً
صىراأًًو ،ىكييبى ًٌج ىسلأًًو( )صحيا اسلم :رام اغبديث.(0247 :
فىأىبػى ىواهي يػي ىت ًٌوىداأو ،ىكيػينى ٌ
فللتلوث الن،سع ك بعديو ال،كرم كالسلودع ،ىو دبثلبة الوؾ اكتسب اس التجلر كاػباا
الضلرة الن هعرض ؽبل ال،رد ك ؿبيطو اجتتمل ع ،ف حسب التحلي الوتودم للماا ا أسلأية ،فاف
ال ادرة كاتريو ا أسلف يعممف لم اج ت،لظ دبل دلف ،كأف ال دلف اد مت إدرادو ك السلبت ي قم

اوتودان اس مؿ أنبيتو ،كأأو لياب اس اؼبث أف ا أسلف ينسم بي لن ،فللت در لرة س إ يل
العلدل ال لدرة ،الن دلأ بني اغبني كاغبني اوتودة بصورة بعيدة) .بطرس(16 91006 ،
كاد دد لمل الن،اب ؾبمو ة اس العواا ال ي ية اؼبسركلة س التلوث الن،سع اس بينتل:

طر

التنشاائة األسارية ادلضااطربة :هعتػػا ا اػػرة اغبل ػػنة ا كذل الػػن ين ػػأ كي ػػرع ك دن،تػػل الط،ػ  ،فتػػع
اؼبسػركلة ػس إبػ لع لتلهػو ال يولوتيػة ،كالعلط،يػػة ،كالن،سػية ،كىػػع أقطػة اأطماػو كبػػو التمػا ،ف حسػػب
أو ية اػباا الن يتعرض ؽبل الط ،يتحدد الودو كهت ك بمصيتو ،فلػباا ا ارية السػلرة ؽبػل وثػ
إهبل ي د لم النمو الن،سع السليم ،كالتوازف اجأ،علرل القػو  ،أاػل اػبػاا السػي ة فقػد هػ ؾ ب ران اػل ية
كفي ػ ػػزعدم ()1008

كطويل ػ ػػة ا ت ػ ػ ك اكبػ ػ ػراؼ ال مص ػ ػػية ،كهرد ػ ػػد ذل ػ ػػأل دراا ػ ػػة د ػ ػ ا ػ ػػس ب ػ ػرانا
 Pournaghash and Feizabadiك أف ػاا الط،ولػػة السػػل ية كاؼبكتس ػ ة اػػس ا اػػرة هعػػد اػػس
ا﵀ددا اؼبن ة علعن الن،سع كاعبسدم ،دمػل يػرل دػ اػس تػريس ،ك ركبػر  ،كبػوج ،كبورتػل ()1006
 Greene ,Robert, Paula , Borjaأف اػػو اؼبعلالػػة الوالديػػة ك ار لػػة الط،ولػػة يعتػػا اػػس أبػػرز
العواا اؼبسلنبة دب كم الصحة الن،سية لل ل .
خ اربات هاعااة رفاااق السااوك :هعػػد صبل ػػة الرفػػلؽ إ ػػدل اعبمل ػػل اؼبتمػػة كال،ل لػػة ك مبػػو الط ،ػ

الن،سع كاؼبعػرك كاجتتمػل ع ،كاؼبػرثرة ك ه ػكي اذبلىلهػو كا لد ػو كايمػو ،فتػأث

ػاا صبل ػة الرفػلؽ ك

يلة الط ،هاز اس مؿ ال يسػود فيمػل بينتمػل اػس ماػل  ،فػادراؾ الط،ػ لرفضػو اػس ا ػ رفلاػو يبثػ
ػػاة أ،س ػػية ارؼب ػػة ،ؽب ػػل اأعكلا ػػل ل الس ػػل ية ل ػػم بمص ػػيتو اؼبس ػػتق لية ،إذ ه ػ ػ دراا ػػة فيل ػػد كداهب ػػو
( Field &Diego (2002إذل أف اؼبػراىقني الػ يس اػدركا ماػل م اػا الرفػلؽ لػم أ ػل إهبلبيػة أظتػركا
اسػػتول اره،ػػا اػػس اجأسػػجلـ ،كاسػػتول اػػنم ،اػػس اجدت ػػل كهعػػلطع اؼبمػػدا  ،أاػػل اؼبػراىقني ال ػ يس
دػػلف هقػػديرىم ؼبسػػتول ماػػل م اػػا الرفػػلؽ اتػػد  ،أظتػػركا اسػػتول اػػنم ،اػػس التوافػػت .كبين ػ درااػػة
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تريسػػل كىريسػػوف ( Greca and Harrison )1004أف ا ي ػ ا اؼبت ػػلدؿ كالت،ػػل م السػػل ية بػػني
الرفلؽ اس أدثر العواا اؼبن ة علقلت اجتتمل ع ال ديد.
ػ ػاا ا ػ ػػداث اغبيلهيػ ػػة الصػ ػػلداة :لػ ػػم اػ ػػدار اػ ػػل يقػ ػػلر ) (60لا ػ ػلن اض ػ ػ كاتػ ػػو ال ػ ػػعب
ال،لسػطيا ،كاػل زاؿ يتعػرض للكثػ اػس ا زاػل السيلاػية كاجاتصػلدية كاجتتمل يػة ،كاػل يت ػا ذلػأل اػس
أ ػػداث داويػػة دم ػػلىد اغبػػرك  ،كالت،ج ػ ا  ،كاػػقوط ال ػػتدا كاعبر ػػم .كالراصػػد للظ ػواىر الن،سػػية
النلصبػػة ػػس هلػػأل ا زاػػل كا ػػداث هبػػد أ ػػل هتمث ػ ك اج ػػلط العػػلـ ،كاجدت ػػل  ،كاػبػػوؼ ،كالقلػػت،
كزايدة ؿبتملػػة ك اأت ػػلر اج ػػطراع اجأ،علليػػة ،ك لصػػة ا ػػطرا الضػػغوط كالكػػر اؼبصػػل ب كالتػػلرل
للصػػدال ) .ؾبيػػد ،(108 91007 ،كدنتيجػػة لعػػدـ القػػدرة لػػم التكيػ اػػا هلػػأل ا ػػداث ،فقػػد هػػاز
ات ػػددا أ ػػرل هط ػػلؿ الكي ػػلف اعبس ػػدم )اجأتح ػػلر( ،كال دي ػػة العقلي ػػة )التط ػػرؼ ،كالتل ػػوث( كالنس ػػيا
التمع ػػع) ،الت،ك ػػأل ،كاجأقس ػػلـ(  ،فق ػػد أب ػػلر أت ػػل ا دراا ػػة أتراى ػػل د ػ ػ ا ػػس أكديل ػػو ،ككات ػػي، ،
كاوايسػػع ،كبركدري ػ  ،كديػػرجيس )Okello, Schryver, Musisi, Broekaert, (1003
 ،Derluynإذل أف ػاا اػػل بعػػد اغبػػر ك مشػػلؿ أكانػػدا دلأػ ؽبػػل أتػػل ا طػ ة كارؼبػػة لػػم الصػػحة
الن،سية لهط،لؿ كاؼبراىقني  ،كاره ط هلأل اػباا ة راض ا تتلد الن،سع ،كاجدت ل  ،كالقلت.
اجاتمداـ السي لتقنيػل ا أ أػ  :هعتػا هقنيػل ا أ أػ اػس أدثػر اصػلدر اؼبعلواػل ااػتمداالن
ك العلدل ،ك اس أدثرىل وث ان ك الػن،اب ،فتػع )اػمح ذك ػديس( ؽبػل وثػ ا إهبلبيػة اػس تلأػب ،كاػل ية
اػػس تلأػػب ب ػػر ،فقػػد سبكػػس اؼب،سػػدكف كأد يػػل ال ػػر ك العػػلدل اػػس ااػػتغمؽبل ك رب،يػػز ارا ػػز ا ط،ػػلؿ
كاؼبػراىقني ،كارهكػػل اعبػرا م الػػن هتنػػلح اػػا العػػلدا كالتقلليػػد كا ػػمؽ ،فل ط،ػػلؿ كاؼبراىقػػوف اػػس أدثػػر
ال را ا اجتتمل ية البليػة كاقبػ اعن ؽبػ ه التقنيػل  ،ف صػمل ل كا ػحة لػم الػن،اب كالتمػا ،فقػد أكتػد
تػػيمن اػػس ال ػ ل يعػػل اػػس أا ػراض أ،سػػية كا ػػطراع اأ،علليػػة ،دللو ػػدة كالعزلػػة اجتتمل يػػة ،كال ،ػراغ
الن،س ػػع كالع ػػلط،ع ،كا ي ػػلر ك انظوا ػػة العما ػػل اجتتمل ي ػػة ،ك ػػدـ الق ػػدرة ل ػػم التميي ػػز ب ػػني الواا ػػا
كاػبي ػػلؿ ،كا ػ ػػكم أ مايػ ػػة ،كالتعلػ ػػت علثقلفػ ػػل ا تن ي ػػة ،كك ى ػ ػ ا الصػ ػػدد هردػ ػػد درااػ ػػة الن،يعػ ػػع
) (1001لػم كتػػود ب ر اػػل ية ؼبقػػلىع ا أ أػ لػػم اػػلوؾ ال ػ ل كاكبػرافتم كبػػو اعبريبػػة .دمػػل بينػ
درااػػة الدأػػدراكم ) (1004كتػػود ماػػة بػػني إف ػراط اؼب ػراىقني ك ااػػتمداـ ا أ أ ػ ك ػػدكث ا ػراض
اجدت لبية ،كا كلة الما لجة ،كالعزلة اجتتمل ية) .در .)155 91003 ،
كدبراتعػػة الػ اث السػػيكولوتع ،كتػػد ال ل ػػث اىتمػػلـ ال ػػل ثني بدرااػػة اتغػ م ػاا الط،ولػػة،
كالتلػػوث الن،سػػع ،د ػ لػػم ػػده إج أف ال ل ػػث ،دل يطلػػا لػػم درااػػل اػػلبقة لكل ػ التحقػػت اػػس
العما ػػة اجره لطي ػػة ب ػػني ػاا الط،ول ػػة اؼبرؼب ػػة كالتل ػػوث الن،س ػػع ،فم ػػس الدراا ػػل ال ػػن هنلكل ػ ػ ػاا
الط،ولة درااة تودة ) .(1000كالن ىدف التعرؼ إذل العماة بني اػباا الن،سية ك الط،ولػة كاجذبػله
كبػػو اؼب ػػلردة السيلاػػية لػػدل طل ػػة اعبلاعػػل  ،كبلػػغ ا ػواـ ينػػة الدرااػػة ) (0043اػػس الطل ػػة اعبػػلاعيني
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بقطػػلع اػػزة ،كااػػتمدـ ال ل ػػث اقيػػلس اػب ػاا الن،سػػية اػػس إ ػػداد )أب ػػو إقبيلػػو( ،كاقي ػػلس اجذبلىػػل
الن،سػػية اػػس إ ػػداد ال ل ػػث ،كبينػ أتػػل ا الدرااػػة كتػػود ماػػة اوت ػػة بػػني ػاا اؼبنػػلخ ا اػػرم العػػلـ
ك ػاا اجأػػدالج ا هبػػل ي ك ػاا د ػػم الثقػػة علػػن،اب كاجاػػتقمؿ كالدرتػػة الكليػػة لمذبػػله كبػػو اؼب ػػلردة
السيلاػػية .كأظتػػر أتػػل ا الدرااػػة كتػػود ماػػة اػػلل ة بػػني اػبػاا اؼبدراػػية كالدرتػػة الكليػػة لمذبػػله كبػػو
اؼب ػػلردة السيلا ػػية .كا ػػع دراا ػػة ا ػػدكـ ) :(1001التع ػػرؼ إذل العما ػػة ب ػػني ػ ػاا الط،ول ػػة ع ا ػػس
الن،س ػػع ،كهكوأػ ػ ين ػػة الدراا ػػة ا ػػس ) (300طلل ػػب كطلل ػػة ا ػػس اعبلاع ػػل ال،لس ػػطينية ،كاا ػػتمدا
ال ل ثػػة اق ػػليياب ػاا الط،ول ػػة ،كظب ػػل ال مص ػػية ،كا ا ػػس الن،س ػػع ،كأب ػػلر النت ػػل ا كت ػػود ما ػػة
كسػػية بػػني ػاا الط،ولػػة كظبػػة ال مصػػية ال ىلأيػػة ،كاجأ سػػلطية .ككتػػد ماػػة طرديػػة بػػني ػاا
الط،ول ػػة كا ا ػػس الن،س ػػع .كحبثػ ػ دراا ػػة الكرأ ػػز ) (1002العما ػػة اجره لطي ػػة بػ ػني اػبػ ػاا الن،س ػػية ك
الط،ول ػػة كاؼبراىق ػػة عجاػ ػ ا الن،س ػػع ل ػػدل طل ػػة اعبلاع ػػة ،كهكوأػ ػ ين ػػة الدراا ػػة ) (571طلل ػ ػلن ا ػػس
اعبنسني ،كااتمدـ ال ل ث اقيلس اا الط،ولة اس إ داد )أبو إقبيلة( ،ك اا اجاػ ا اػس إ ػداد
ال ل ث ،كهوصل أتل ا الدرااة إذل كتود ماة اره لط الل ة بني صبيا أبعلد ػاا الط،ولػة اػا صبيػا
أبعلد اقيلس اجا ا الن،سع كالدرتة الكلية .كأتػرل دػ اػس اهليػزعس ،ك تورىػلف ،كدودػلؾ ()1002
 Atliozbas, Gurhan, Kocakدراا ػػة اا ػػتتدف التع ػػرؼ إذل ما ػػة ػ ػاا الط،ول ػػة اؼبرؼب ػػة
ع ػراض الن،سػػية كهقػدير الػ ا لػدل طل ػػة دليػة ال بيػػة الراي ػية ،كبلػػغ اػواـ أفػراد ينػة الدرااػػة )(004
طلل ػلن .كأظتػػر أتػػل ا الدرااػػة كتػػود ماػػة اػػل ية اويػػة بػػني ػاا الط،ولػػة اؼبرؼبػػة كاؼبتمثلػػة ك )ا اػػل ة

اعبسػػدية ،كاجأتتػػلؾ العػػلط،ع ،كاج تػػدا اعبنسػػع( ،كال ػػعور بتقػػدير ال ػ ا  .كأتػػرل د ػ اػػس بػػو رم،
كبػدر ،كانصػي  ،كك يػد ،كاػلفدار (Bokhari, Badar, Naseer Waheed, Safdar )1004
درااػ ػػة ىػ ػػدف التعػ ػػرؼ إذل العماػ ػػة بػ ػػني بػ ػػني الط،ولػ ػػة السػ ػػل ية كاجأدفل يػ ػػة لػ ػػدل طل ػ ػػة تلاعػ ػػة جىػ ػػور
عل نجػػل  ،كهكوأػ ينػػة الدرااػػة اػػس ) (70طلل ػلن ،هراك ػ أ مػػلرىم اػػس ) 14-06اػػنة(  ،كااػػتمدـ
ال ػػل ثوف اقيػػلس ػاا الط،ولػػة السػػل ية اػػس إ ػػداد أأػػدا ( ، Anda )1006كأظتػػر أتػػل ا الدرااػػة
كتود ماة اره لط ا اعنويػة بػني ػاا الط،ولػة السػل ية كاجأدفل يػة ،كبينػ النتػل ا كتػود فػركؽ بػني
الطل ػػة كالطلل ػػل لػػم اقيػػلس ػاا الط،ولػػة السػػل ية لصػػلحل الطل ػػة .كربقق ػ درااػػة بػػورل ()1005

 Pooleاس أثر اؼبتغ الوايئ ك العماة بني اا الط،ولة السػل ية كأ ػراض اجدت ػل  ،كهكوأػ ينػة
الدرااػػة اػػس ) (3005اػػس ار ػػم اجدت ػػل ال ػػللغني ،كأظتػػر أتػػل ا الدرااػػة التػػأث الك ػ ؼبتغػ اؼبركأػػة
ػػدة ا ػراض اجدت لبيػػة ،لػػم كتػػو التحديػػد ،كدلأ ػ العماػػة بػػني ػاا الط،ولػػة
الن،سػػية ك  ،ػ
السػػل ية كاجدت ػػل أاػػول بػػني ا فػراد الػ يس يتسػػموف دبركأػػة انم،ضػػة .كاػػلـ دػ اػػس فواػ  ،كترهب سػػع،
كركتػػرز ،كبينجيػػلاني ( Forster, Grigsby, Rogersa, Benjamina )1007بدرااػػة ىػػدف
التعػػرؼ إذل العماػػة بػػني ػاا الط،ولػػة السػػل ية القل مػػة لػػم ا اػػرة كاػػلوديل هعػػلطع اؼبمػػدرا لػػدل
917

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

ينػػة اتنو ػػة اػػس طػػم اعبلاعػػل  .كهكوأ ػ ينػػة الدرااػػة اػػس ) (2953طلل ػلن اػػس دليػػة الصػػحة ك
أاريكػػل ،كأظتػػر النتػػل ا كتػػود ماػػة بػػني السػػلوديل ا ا ػرية ا ػ السػػوية كهعػػلطع ا بنػػل اؼبمػػدرا .
ك ػػمس ؿب ػػور دراا ػػل

التل ػػوث الن،س ػػع قب ػػد دراا ػػة أكلت ػػنا كايل ػػوكد ،ككيليم ػػز ،كجى ػػور ))1007

 Olatunji, Elwood ,Williams, Lohrكالػػن ىػػدف التعػػرؼ إذل أ ػراض التلػػوث الن،سػػع
ك ماتو ع طرا الصداة لدل حلاي التحرش اعبنسػع .كهكوأػ ينػة الدرااػة اػس ) (37ػحية اػس
حلاي اج تدا اعبنسع ،كأبػلر النتػل ا إذل أف التلػوث الن،سػع يػره ئ إذل ػد د ػ ة ػراض ا ػطرا
اػل بعػػد الصػػداة دػأ راض القلػػت كاجدت ػػل  .كأتػرل دػ اػػس بػتل كالع يػػدم ) .(1000درااػػة ىػػدف
التعرؼ إذل استول د اس التلوث الن،سع ،كالنضا اجأ،علرل لدل ينة بلغ ) (370اس طل ػة اعلىػد
اؼبعلمػػني ،كدليػػة اعلىػػد ال،نػػوف اعبميلػػة ،كحبػػث العماػػة اجره لطيػػة بػػني التلػػوث الن،سػػع كالنضػػا اجأ،عػػلرل،
كاعرفػػة ال،ػػركؽ ك التلػػوث الن،سػػع كالنضػػا اجأ،عػػلرل ه عػلن ؼبتغػ أػػوع اؼبعتػػد ،كاعبػػناب ،كاؼبر لػػة الدرااػػية،
كأبلر أتل ا الدرااة إذل أف استول التلوث الن،سع بلػغ ( ،(%52.30كبلػغ اسػتول النضػا اجأ،عػلرل
( ، )% 51.75كبين النتل ا كتود فركؽ ك التلوث الن،سع كالنضا اجأ،علرل ه علن ؼبتغ اعبناب لصلحل
ال ػ دور ،ككت ػػود ف ػػركؽ ك التل ػػوث الن،س ػػع كالنض ػػا اجأ،ع ػػلرل ه ع ػلن ؼبتغ ػ الص ػ الدراا ػػع لص ػػلحل طل ػػة
درااػة أػوه كايت ػ كلػورا كتػوانثس (Noah, Michael, Laura, )1001

الص الثل  .دمػل اػع
 Jonathanإذل التن ػػر بدرتػػة اسػػلنبة اا ػ اهيجيل ا بػػوة كا اواػػة ،كالصػػدال الن،سػػية ك ار لػػة
الط،ولػػة ك التلػػوث الن،سػػع .كهكوأ ػ ينػػة الدرااػػة اػػس ) (306طللػػب تػػلاعع زبص ػ لػػم الػػن،اب،

كأب ػػلر أت ػػل ا الدراا ػػة إذل اره ػػلط التل ػػوث الن،س ػػع بص ػػدال الط،ول ػػة ،كاجاػ ػ اهيجيل الوالدي ػػة اػ ػ
التكي،ية .كالـ طراد ) (1001بدرااة ىدف التعرؼ إذل اسػتول التلػوث الن،سػع لػدل طل ػة دليػة ال بيػة
الراي ية ك تلاعة عب  ،كالتحقت اس فل لية براناا إربلدم ك  ،التلوث الن،سع ،كا تػلر ال ل ػث
ينػػة ذبري يػػة كأ ػػرل ػػلبطة بوااػػا ) (14طلل ػلن لك ػ ؾبمو ػػة ،كأظتػػر أتػػل ا الدرااػػة أف أف ػراد العينػػة

يبتلكػػوف درتػػة انم،ضػػة اػػس التلػػوث الن،سػػع ،دمػػل بين ػ النتػػل ا فل ليػػة الػػااناا ا ربػػلدم ك  ،ػ
اسػػتول التلػػوث الن،سػػع .كأتػػرل راضػػلف كاعب ػػلرم ) (1004درااػػة ىػػدف التعػػرؼ إذل اسػػتول التلػػوث
الن،سػػع لػػدل طل ػػة دليػػة ال بيػػة ك تلاعػػة دردػػوؾ ،كالك ػ ػػس ال،ػػركؽ ك التلػػوث الن،سػػع ه ع ػلن ؼبتغ ػ

اعبناب كاؼبر لة الدرااية ،كهكوأ ينة الدرااة اس ) (100طللػب كطلل ػة ،كهوصػل أتػل ا الدرااػة إذل
كتود استول اعني اس التلوث الن،سع ،ك دـ كتود فركؽ ك التلوث الن،سع ه علن ؼبتغػ اعبػناب كاؼبر لػة
الدرااػػية .كك أ،ػػاب السػػيلؽ قبػػد أف درااػػة ا ػ ة ) .(1006ااػػتتدف اعرفػػة اسػػتول التلػػوث الن،س ػػع
كالتوافػػت اجتتمػػل ع لػػدل طل ػػة تلاعػػة بغػػداد ،كالعماػػة بينتمػػل ،كايػػلس ال،ػػركؽ ك التلػػوث الن،سػػع ه ع ػلن
ؼبتغ اعبناب كالتمص  ،كهكوأػ ينػة الدرااػة اػس ) (140طللػب كطلل ػة ،كأظتػر أتػل ا الدرااػة أف
طل ة اعبلاعة يعلأوف اس التلوث الن،سع كلياب لديتم هوافت اتتمل ع ،كبين أتػل ا الدرااػة كتػود فػركؽ
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ب ػػني الػ ػ دور كا انث ل ػػم اقي ػػلس التل ػػوث الن،س ػػع لص ػػلحل الػ ػ دور .كا ػػدـ النواتح ػػة ) .(1006دراا ػػة
ى ػػدف الك ػ ػػس اس ػػتول التل ػػوث الن،س ػػع ل ػػدل رهب ػػع اعبلاع ػػل الع ػػلطلني ػػس العم ػ  ،كإهب ػػلد
ال،ركؽ ك التلوث الن،سع ه علن ؼبتغ اعبناب ،كاغبللة اجتتمل ية ،كاؼبرى العلمع ،ك دد انوا التعطػ ،
ينة وا ية اس رهبع اعبلاعل العلطلني س العم  ،كال للغ اوااتل ) ،(200ك تػ ربقيػت
كا ت
أىػػداؼ الدرااػػة اػػلـ ال ل ػػث بتصػػميم اقيػػلس التلػػوث الن،سػػع ،كأظتػػر أتػػل ا الدرااػػة اره،ػػلع اسػػتول
التنكػػر للتويػػة ،كالتعلػػت الثقػػلك ،ك اػس تلأػػب أ ػػر بينػ النتػػل ا الب،ػػلض اسػػتول اؼبيػ كبػػو اجأتحػػلر ،ك
ال،و وية ،كأبلر أتل ا الدرااة إذل كتود فركؽ ك التلوث الن،سع ه علن ؼبتغ اعبػناب لصػلحل الػ دور ،ك
كتػود فػركؽ ك التلػوث الن،سػع ه عػلن ؼبتغػ اغبللػػة اجتتمل يػة لصػلحل العػزا  ،كأيضػلن أظتػر النتػل ا ػػدـ
كتود فركؽ ك التلوث الن،سع ه علن ؼبتغ اؼبرى العلمع ،كاتغ دد انوا التعط .

ا كلة الدرااة كهسللج ل:

هعد ار لة الط،ولة اس أىم ارا التطور ا أسل  ،ع ت لرىل ردنلن ؿبػوراين كىلاػلن ك صػيلاة كه ػكي
بمصػػية ال،ػػرد ،كمبػػوه الن،سػػع ،كاؼبعػػرك ،كاجأ،عػػلرل ،كاجتتمػػل ع ،كيتطلػػب اتتيػػلز هلػػأل اؼبر لػػة بنجػػلح،
العديػػد اػػس اؼبقواػػل كاؼبتػػلرا الػػن يعػػد ادتسػػلهبل ا اػػلس ك بنػػل كبلػػورة ال مصػػية ا هبلبيػػة ،كحبسػػب
اؼبنطلقل النظرية ل ع لمل الن،اب أاثلؿ ) فركيد ،كأدلر ،كفػركـ ،كيػوأا ،كاػ ك  ...كاػ ىم (  ،فػاف
وثػ ػ اػبػ ػاا الس ػػلبقة ك اؼبكتسػ ػ ة ك ار ل ػػة الط،ول ػػة ه ػػرثر ك الس ػػلوؾ ا أس ػػل  ،كا ػػد يبت ػػد وث ى ػػل إذل
انوا العمر الم قة ،فللعديد اس اؼبظػلىر كاػبصػل السػلودية لل ػ ل هتحػدد ب ػك د ػ بنػل ن لػم
ػاا الط،ولػػة ،فتعػػدد التجػػلر  ،كا ػػتمؼ اػبػاا اغبيلهيػػة ،يػػنعكاب بػػدكره لػػم فكػػر ال،ػػرد كاػػلودو،
كعلنظر إذل اؼبواا كاؼبرثرا ال ي ية اؼبرؼبة كا اؼبراوبة الػن يتعػرض ؽبػل ا ط،ػلؿ ك فلسػطني ،كربديػدان ك
اطػ ػػلع اػ ػػزة ،قبػ ػػد لػ ػػم اػ ػػدار اػ ػػل يقػ ػػلر اػ ػػس) (60اػ ػػنة اض ػ ػ  ،دػ ػػلف ا ط،ػ ػػلؿ ال،لسػ ػػطينيني ػ ػػحية
للعدكاف)ا ارا يلع( فممؿ ا انوا ك ال،ػ ة الوااعػة بػني ػلـ ( )1003 -1007هعػرض اطػلع اػزة
لثمثػة ػرك اػدارة ،فضػمن لػم للػػة اجأقسػلـ كالصػراع السيلاػع ،ك اغبصػلر العسػكرم ك اجاتصػػلدم
اؼب،ركض لم اطلع ازة ان أدثر اػس أ ػد ػر لاػلن ،كأتيجػة ؼبعلي ػة هلػأل اػبػاا كا ػداث اؼبرؼبػة،
ػػلىن الكث ػ اػػس ا ط،ػػلؿ اج ػػطراع كالصػػدال الن،سػػية ،دمػػل اأعكس ػ هلػػأل ا ك ػػلع لػػم ؾبم ػ
اؼبسػػتواي اغبيلهيػػة لهاػػر ال،لسػػطينية ،اػػس ا ي ػ اره،ػػلع اعػػدج ال طللػػة ،كزايدة أسػػب ال،قػػر ،كه ،ػػلام
ا بكلليل التمعية ،كالنلظر إذل هلػأل ا ػداث ،هبػد أف أتل جتػل دل هقتصػر لػم هلػأل اؼب ػكم  ،بػ
ااتػػد ب رىػػل لتطػػلؿ اؼبنظواػػة القيميػػة كا مايػػة لػػدل بع ػ ال ػ ل اػػس ا ي ػ اأت ػػلر بع ػ الظ ػواىر
السػ ػػل ية الدالػ ػػة لػ ػػم التلػ ػػوث الن،سػ ػػع اػ ػػس ا ي ػ ػ ) :اػبيلأػ ػػة ،ك التطػ ػػرؼ ،ك ا داػ ػػلف لػ ػػم اؼبم ػ ػػدرا ،
كاجأتح ػػلر ،كأ مػ ػػلؿ القت ػ ػ  ،كالسػ ػػراة ،كالتنكػ ػػر للتوي ػػة اغبضػ ػػلرية ،كالتعلػ ػػت الثقػ ػػلك علثقلفػ ػػل ا ػ ػػرل،
كالتنمػػيئ اعبنسػػع ،كال،و ػػوية( ،كاػػس تلأػػب ب ػػر هعػػد ظػػلىرة التلػػوث الن،سػػع اػػس أىػػم إف ػرازا العوؼبػػة،
919

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

كالتطػػور التكنولػػوتع ،فقػػد ااػػتطل ثػػورة اجهصػػلج كالتقػػدـ التكنولػػوتع كاؼبصػػلدر اؼبعلوالهيػػة اؼبمتل،ػػة
اػػس ا ػ اؽ اغبيػػلة ا أسػػلأية ،كفػػرض هوتتػػل الثقلفػػة الغربيػػة دبكوان ػػل اؼبعرفيػػة ،كاجتتمل يػػة ،كهنم ػػيئ
ا فك ػػلر ،كالع ػػلدا  ،كالق ػػيم ،كالس ػػلوؾ ،كا ػػد ا ػػلنب هل ػػأل التقني ػػل بقص ػػد أك ب ػػدكف اص ػػد إذل التعل ػػت
علثقلفػل ا تن يػة ،كهػدا ع ذبػلر ك أمبػػلط اػلودية اري ػة هتنػلح اػػا القػيم ا اػماية ا صػيلة ،ك التنكػػر
للتويػػة الوطنيػػة ك مي ػػتل ،كه ػػا اؽبويػػة الغربيػػة ،كا ت،ػػل اؼب،ػػلىيم ك اؼب،ػػردا الوطنيػػة .كوايس ػلن لػػم اػػل
هقدـ ر ػو يػرل ال ل ػث أنبيػة ك ػركرة هنػلكؿ ماػة ػاا الط،ولػة اؼبرؼبػة علتلػوث الن،سػع ،ك ليػو فػاف
ا كلة الدرااة هت لور ك التسللج ا هية:
 -1ال استول اا الط،ولة اؼبرؼبة لدل أفراد ينة الدرااة؟
 -2ال استول التلوث الن،سع لدل أفراد ينة الدرااة؟
 -3ى هوتد ماة اره لط بني اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،سع أفراد ينة الدرااة؟
 -4ى هوتد فركؽ دالة إ صل يلن ك اتواطل درتل أفراد ينة الدرااة لم اقيلس اا
الط،ولة اؼبرؼبة ه علن ؼبتغ ا اعبناب؟
 -5ى هوتد فركؽ دالة إ صل يلن ك اتواطل درتل أفراد ينة الدرااة لم اقيلس التلوث
الن،سع ه علن ؼبتغ ا اعبناب؟

أىػ ػ ػػداؼ الدرااػ ػػة:

دؼ الدرااة اغبللية التعرؼ إذل استول اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،سع لدل طل ة أفراد
س ال،ركؽ ك ااتجلع أفراد العينة لم اقيلاع
ينة الدرااة ،كالعماة اجره لطية بينتمل ،كالك
اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،سع ه علن ؼبتغ اعبناب.

أنبي ػ ػػة الدرااػ ػػة:

هكمس أنبية الدرااة اغبللية ك هنلكؽبل عبواأب دة ،يبكس هو يحتل لم النحو ا يت:
 -1أنبية اؼبو وع :هره ئ أنبية الدرااة اغبللية اس أنبية اتغ ا ل ،إذ هيع ٌد اا الط،ولة اؼبرؼبة

ال وابة الن يتم اس مؽبل الولوج إذل اكلاس ال مصية ا السوية كاا أاوارىل ،فقد ااتند أظرية
التحلي الن،سع دمل كستتل أ ملؿ فركيد كأدلر ك ه مي اج طراع السلودية لم ربلي الس
ال اهية كالتجلر كاػباا اغبيلهية ،ك ليو هكمس أنبية درااة اا الط،ولة اؼبرؼبة ك ماتتل علتلوث
الن،سع ،ك إ ضلع اتغ ا ل لل حث كالتحلي  ،بغية التعرؼ لم دكافا كأا ل
كك ا التصورا الك،يلة علوالية انو ،كالتصدم لو كاعلعبلهو.
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 -2أصللة الدرااة النس ية ك لصة لم اؼبستول ا﵀لع كالعر ي ،إذ هعد ى ه الدرااة اس أكا
الدراال ك فلسطني ،كذلأل ك أطلؽ دكد لم ال ل ث ،كالن ه حث ك ماة اا الط،ولة
اؼبرؼبة علتلوث الن،سع لدل طل ة اعبلاعة.
 -3ويت أنبية الدرااة ك حبث التأث ا السل ية ػباا الط،ولة لعينة اس طل ة اعبلاعل
ال،لسطينية ،كال يس لي وا لم ادار ال يزيد اس ) (00انة ،أم ك )ار لة الط،ولة كاؼبراىقة( اا
العدكاف كاغبصلر )ا ارا يلع( اؼبرؼبة ،كفبل ج بأل فيو أف ى ه ال دراي ج يبكس ؿبوىل اس ال ادرة
بستولة ،فتع راامة ك العقوؿ ،ك لصة أف أبكلؿ العدكاف كاغبصلر ال هزاؿ استمرة ،كهدا يل ل
كه عل ل اس الصعب ذبلكزىل.
 -4أنبية ار لة الط،ولة :سبث ف ة السكلف ال دكف اس ) (07انة اؼبكوف ا دا اس دد السكلف
ك ا را ع ال،لسطينية ،إذ ه هقديرا اعبتلز اؼبردزم لإل صل ال،لسطيا إذل أف أس ة ى ه ال ،ة
ه ك وارل ) (%36كذلأل مؿ الربا الرابا اس لـ)) .(1006أتل ا التعداد العلـ الثللث للسكلف
كاؼبسلدس كاؼبن آ  1006ك دكلة فلسطني(  ،كهعد ار لة الط،ولة اس اؼبرا اؼبتمة كاغبسلاة،
يث ه تد هلأل اؼبر لة هطورا فسيولوتية كأ،سية كاعرفية ،كع لفة إذل هغ ا د ة ك النظلـ
اجتتمل ع ،دمل هعد ف ة اتمة هرااب لت كي ا دراؾ ال ايت لل،رد.
 -5ا نبية السيكوا ية :هن ا ا نبية السيكوا ية ؽب ه الدرااة اس افتقلر ا دبيل الن،سية دكا
اتمصصة ك ايلس اتغ ا الدرااة ) اا الط،ولة اؼبرؼبة ،كالتلوث الن،سع( ،ا ار ال م ي،تا أفلالن
حبثية ك إترا اؼبزيد اس ال حوث كالدراال ذا الصلة دبو وع الدرااة اغبللية.
 -6ا نبية اؼبتنية :لم الصعيد ال مصع ه ك الدرااة اغبللية أنبية لصة لل ل ث أ،سو دوأو
يعم ك اللؿ السيكولوتع ،كاس اؼبأاوؿ أف هكوف الدرااة اغبللية لامن اتملن ك اسل دة اؼبمتصني
ك اللؿ السيكولوتع كاجتتمل ع ك التعرؼ لم اظلىر التلوث الن،سع لدل ال ل كهوظي

اا اهيجيل أ،سية ك اعلعبة ى ه الظلىرة .دمل يتواا ﺃﻥ ه،يد ىﺫه الدرااة القل مني لم بنل كهطوير
اؼبنلىا ال،لسطينية ك هضمينتل اغبلتل الوال ية كالعمتية ؼبواتتة لج التلوث الن،سع.
 -7ا نبية التمعية :كهتمث ك بيوع اظلىر التلوث الن،سع ،كالن أص ح دد اؽبوية ال اهية
لل،رد ،كاؽبوية الوطنية كاغبضلرية لهاة ةدملتل ،كالن اد ه،ضع إذل اأت لر التطرؼ كالتمرد لم النظم
كالقواأني ،كا يلر ا أسلؽ القيمية ،فضمن س الت،سو اجتتمل ع.

ا اادود الدراس ا ااة:

هتحدد دكد الدرااة اغبللية ع يت:
اغبد اؼبو و ع :اا الط،ولة اؼبرؼبة ك ماتتل علتلوث الن،سع لدل طل ة اعبلاعة.
اغبد اؼبكل  :مت إترا الدرااة لم ينة اس طل ة تلاعة القدس اؼب،تو ة فرع رفا.
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الدرااة ك الربا الثل اس لـ 1007

اغبد الزال  :ط ق
ال عد ا ترا ع :مت هط يت أدكا الدرااة اؼبتمثلة ك اقيلس اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،سع،
دمل هتحدد علعينة )بطل ة اعبلاعة( كع الليب ا صل ية اؼبستمداة.
مصطلح ااات الدراس ااة:

الط،ولة اؼبرؼبةPainful Childhood Experiences :

اا
التعري اؼب،لىيمع :يعرفتل اوتليل كرفلاو ) )Suglia, et al 2017: 2ااتحضلر الصورة ال،كرية
بلواو ،كهقييمو للتتديدا الن هعرض ؽبل

له داث كاؼبواا السل ية الن ار هبل ال،رد ان ط،ولتو ك
اس اؽبيلد اجتتمل ية اؼبمتل،ة.
التعري ا ترا ع :اعلي ة ال،رد للتجلر كا داث اغبيلهية السي ة مؿ ار لة الط،ولة اؼبمتدة
اس اؼبيمد ك اس ال لوغ ،كالن اد هتس ب بعوااب ك يمة كطويلة ا اد ،هنعكاب وث ا ل لم ؾبم
تواأب ال مصية )الن،سية ،كاؼبعرفية ،كاجتتمل ية ،كاعبسدية( ،كهتحدد اػباا اؼبرؼبة ك الدرااة
اغبللية ع بعلد ا هية ) :اػباا ا ارية الماوية ،ك اا رفلؽ السو  ،ك اا اجاتمداـ السي
لإلأ أ  ،ك اا ا داث اغبيلهية الصلداة( ،كيبكس ايلاتل ايكوا اين اس مؿ الدرتة الن وبص
ليتل اؼب،حوص لم اؼبقيلس اؼبستمدـ ك الدرااة اغبللية.
التلػ ػػوث الن،سعPsychological Pollution :

التعريف ادلحاهيمي  :يعرفو ال مسع كا لرؾ (107 91000)،ةأو للة دكث ل ك أظلـ
ال ي ة الن،سية ب،ع واا لرتية هس ب ال،و م كالتأث السي ك هواز ل كهكي،تل اا كااعتل كهكوف
ال،و م انذبلن ر يلن للتدا اغبلص بني اظترم ا﵀تول )ال،كر كالسلوؾ(.
التعري ا ترا ع :ىو ا طرا أ،سع انها س ه وه فكرم يت عو ل الودع ،كيت دل التلوث
الن،سع ك الدرااة اغبللية ع بعلد ا هية) :التنكر للتوية اغبضلرية كا ال ة إليتل ،كالتعلت علثقلفل
ا تن ية ،كال،و وية( .كيقلس ايكوا اين :علدرتة الن وبص ليتل اؼب،حوص لم اؼبقيلس اؼبستمدـ
علدرااة اغبللية.

إجا اراكات الدراس ااة:
انت ػ ػػا الدراا ػ ػػة :ااتمدـ ال ل ث اؼبنتا الوص،ع اجره لطع ،يث يعد ى ا ا الو اس أأسب
ا الليب هبلد العماة اجره لطية بي اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،سع.
ؾبتما الدرااة :يتحدد ؾبتما الدرااة جبميا طل ة كطلل ل تلاعة القدس اؼب،تو ة فرع رفا ،كال للغ
ددىم ) ( 1148طللب كطلل ة) .حبسب اجم اعبلاعة لل،ص الدرااع الثل اس العلـ الدرااع
.)1007-1006
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ينػ ػ ػػة الدراا ػ ػػة :ابتمل ينة التط يت النتل ع لم ) (064طللب اس طل ة اعبلاعة ،مت ا تيلرىم
علطريقة الع وا ية ،بوااا ) (84طللب ك ) (70طلل ة.
أداات الدراسا ا ا ااة:

أكجن :اقيلس اا الط،ولة اؼبرؼبة :إ ػ ػ ػ ػػداد ال ل ث
طوا إ داد ا داة :الـ ال ل ث بتصميم اقيلس اا الط،ولة اؼبرؼبة ،ك لصة ندال
كص
اهضا لل ل ث أف اؼبقليياب الن ني بقيلس او وع اا الط،ولة ،دل هتنلكؿ دلفة ا بعلد الن اع
الدرااة اغبللية إذل بلواتل ،ك ليو فيتكوف اؼبقيلس ك صور ل النتل ية اس ) (30فقرة اوز ة لم أربعة
أبعلد ىع ) :اا ا ال ة ا ارية ،ك اا رفلؽ السو  ،ك اا اجاتمداـ السي لهأ أ ،
ك اا ا داث الصلداة( ،كهتحدد ا تلبة لم فقرا اؼبقيلس كفت هدرج طبلاع كىع )اوافت
ب دة ،اوافت ،ؿبليد ،اعلرض ،اعلرض ب دة( ،كللتحقت اس الصدؽ الظلىرم للمقيلس ،الـ ال ل ث
دبم ظل السلدة
بعر و لم دد) (4اس ذكم اج تصلص ك اللؿ السيكولوتع ،كاد مت ا
ا﵀كمني ،كي اكح اغبد ا دىن للدرتة الكلية للمقيلس) (30ك ني ي لغ اغبد ا لم ) (100درتة.
اخلصائص السيكومًتي ااة لألداة:
اجهسػػلؽ الدا ل ػػع :مت هط يت ا داة لم ينة ااتطم ية اس دا ؾبتما الدرااة بلغ اوااتل
) (20طللب كطلل ة اس طل ة اعبلاعة ،مت ا تيلرىم بطريقة وا ية ،كمت التحقت اس ى ا ا الو
بطريقتني نبل:
أكجن :سل اعلا اره لط د فقرة اا الدرتة الكلية لل عد اؼبنتمية إليو ،كاعبداكؿ التللية هو ا
ذلأل.
ـ

0
123456780-0

تدكؿ رام ) (1اعلام اجره لط ل،قرا ) اا ا ال ة ا ارية(
ـ.
ال،ق ػ ػرا
0.67
هعر للطرد اس اؼبنزؿ.
اجره لط
**
0.56
ندال أه در اس ة يليت ،أدره اليوـ ال م كلد فيو.
**
0.64
أ لاب ب دة ينمل أ ط .
**
0.51
أتد أ،سع اقيدان بعلدا كهقلليد ؾبتمعية.
**
0.52
الدم اغبديث اعع.
دلف يتجنب ك ن
**
0.67
الدم اس ا ل ر اغبب كاغبنلف.
راا ك ن
**
0.63
أهص ،أاريت علتعصب كالقسوة.
**
0.56
العمال ا ارية ك بيتنل ه عث لم اليأس كا لط.
**
0.67
الدم اس فبلراة ىوااييت.
راا ك ن
**
0.67
أاريت دل هتا رل فرصة التع س ا ل رم اؼبمتل،ة.
**
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ـ

0
0- 0
0- 1
0- 2
0- 3
0- 4
0- 5
0- 6
0- 7
1- 8
-0

ـ

1
1- 0
1- 1
1- 2
1- 3
1- 4
1- 5
1- 6
1- 7
2- 8
-0
و
2
2- 0
2- 1
2- 2
2- 3
2- 4
2- 5
-6

تدكؿ رام ) (2اعلام اجره لط ل،قرا ) اا رفلؽ السو (
ـ.
ال،ق ػ ػرا
0.67
هعر للسمرية كاجىلأة اس ا رفلاع.
اجره لط
**
0.56
أتاها أاريت لم اجأعزاؿ ك دـ التواص اا رفلاع.
**
0.64
اأتمي إذل صلبة اس ا ط،لؿ ا بقيل .
**
0.51
أبتم اس ا رفلاع ةل،لظ ا يحة.
**
0.63
هعر لإلي ا اعبسدم اس ا رفلاع.
**
0.50
أبعر علدكأية ك ةأا أا بأانن اس رفلاع
**
0.48
دن أتد صعوبة ك ؾبلالة زام ع عؼبنلا ل اؼبمتل،ة.
**
0.62
اضي اعظم كا فرااع اا رفلؽ السو .
**
0.65
دلف عبمل ة الرفلؽ ا ثر الك ك هغي اذبلىليت.
**
0.58
كاتت صعوبة ك اجاتثلؿ ؼبعلي ؾبمو ة الرفلؽ.
**

تدكؿ رام ) (3اعلام اجره لط ل،قرا ) اا اجاتمداـ السي لإلأ أ (
ـ.
ال،ق ػ ػرا
**0.47
أنبل دراان اس أت اواصلة اتلبعة ب كل التواص .
اجره لط
**0.58
فقد القدرة لم التواص اا ا ريس ك اغبيلة الوااعية.
**0.50
هعرف لم أبملص اس ثقلفل اتعددة.
**0.68
بغ،ع ك ب كل التواص تعلا أفض ال قل ك اؼبنزؿ.
**0.73
هعر للت ت كاجىلأة اس ا أبملص ج أ رفتم.
**0.62
اأتحل ص،ة بم أ ر لت ويو ظبعة رفلاع.
**0.70
ه لدل اا أصدال ع رال كصور لدبة للحيل .
**0.68
هعر لمبتزاز كال ىيب اس ا أصدال اف ا ني.
**0.54
دن أناحم أ،سع ك التعليت لم د ال ين ره ا ركف.
**0.63
اأتس إذل ؾبمو ل كانتداي اي ة السمعة.
جذول رقى ( )3يعايالث االرحباط نفقراث (خبراث األحذاد انصاديت)
و .االرحباط
انفقــــراث

أبعر بعدـ ا الف ينمل أظبا أصوا القنلب كاجأ،جلرا .
أ لؼ اس ا الدس اؼبظلمة.
أفزع ينمل أظبا أزيز الطل را .
لأي اس دوابياب ليلية از جة.
أبعر ةف يليت اتددة ك د غبظة.
هع يا للة اس التتيا اؼبستمر اس رلية الدـ كا بم .
ا لىد القت كالدالر ال زال راامة ك ذادريت.
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2
2- 7
3- 8
-0

أدثر ال دلف يرراا هد استول د أاريت.
أزبي اينلريوىل ار ة لهك لع اؼبستق لية.
فكر دث ان ك اجأتحلر للتمل اس اؼبعلانة.
** دالة ند استول 0.01

** 0.67
** 0.51
** 0.56

اث ياً :ساب معامل ارتباط درجة ال بعد مع الدرجة الكلية للمقياس:
مت سل اعلام اجره لط بني ا بعلد كالدرتة الكلية دمل ىو او ا ك تدكؿ رام )(5
تدكؿ رام ) (5اعلام اجره لط بني د بعد كالدرتة الكلية
Sig
اعلا ػ ػ
ال عد
ـ
دانت عُذ
0.51
0
اا ا ال ة اجارية
اجره لط
**
0.00عُذ
دانت
0.60
1 .
اا رفلؽ السو
**
0.00عُذ
دانت
0.73
2 .
ػ ػ ػ ػ ػاا اجاػ ػ ػ ػ ػػتمداـ الس ػ ػ ػ ػ ػػي
**
0.00عُذ
دانت
0.63
3 .لإلأ أ اا ا داث الصلداة
0.00ذا دجلػة إ صػل ية
**عػىن كتػود ماػة
يتضا اس .اعبدكؿ رام ) (5أف صبيػا الػلج دالػة إ صػل يل دب
بني ا بعلد اا الدرتة الكلية.
ث ػ ػػل ا داة :مت سل ث ل
النص،ية

اؼبقيلس بطريقتني :أل،ل دركأ لخ  :Cronbach Alphaكالتجز ة

تدكؿ رام ) (6اعلا الث ل بطريقة أل،ل دركأ لخ كالتجز ة النص،ية
التجز ة النص،ية
اعلا
ال عد
بعد
ا
أل،ل
التعدي
التعدي
دركأ لخ
0.75
0.73
اا ا ال ة اجارية
0.92
0.77
0.67
اا رفلؽ السو
0.94
0.73
0.73
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاا اجا ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمداـ الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
0.91
0.78
0.63
لإلأ أ اا ا داث الصلداة
0.94
0.76
0.70
الدرتة الكلية
0.93
يتضػػا اػػس اعبػػدكؿ راػػم ) (6أف صبيػػا أبعػػلد اؼبقيػػلس هتمتػػا بدرتػػة ث ػػل اق ولػػة ا اػػر ال ػ م يطم ػ س
ال ل ث إذل النتل ا اؼبتحص ليتل.
اث يا :مقي اااس التل ااوث النحسي :إعا ا ا ااداد النواجحة ()2017

طػ ػ ػوا إ ػ ػ ػػداد ا داة :بلغ دد فقرا اؼبقيلس ك صورهو النتل ية ) (30فقرة ،اوز ة
كصػ ػ
لم ثمثة أبعلد فر ية ،ىع) :التنكر للتوية اغبضلرية كا ال ة إليتل( ،بوااا  10فقرا  ،ك)التعلت
عؼبظلىر ال كلية ا تن ية( بوااا  10فقرا  ،ك )ال،و وية اؽبوتل ية( بوااا  10فقرا  ،كادد دد
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أالـ د فقرة اس فقرا اؼبقيلس طبسة بدا ىع )اوافت ب دة ،اوافت ،ؿبليد ،اعلرض ،اعلرض
ب دة( ،كي اكح اغبد ا دىن للدرتة الكلية للمقيلس) (30كاغبد ا لم ) (150أ لم درتة .كلغرض
التحقت اس الصدؽ الظلىرم للمقيلس ،الـ ال ل ث بعر و لم ؾبمو ة اس اؼبمتصني ك اللؿ
ام ظل السلدة ا﵀كمني.
السيكولوتع ،كاد مت ا
اػبصل السيكوا ي ػػة لهداة:
اجهسػػلؽ الدا ل ػػع :مت هط يت ا داة لم ينة ااتطم ية اس دا ؾبتما الدرااة بلغ اوااتل
وا ية ،كمت التحقت اس ى ا ا الو

) (30طللب كطلل ة اس طل ة اعبلاعة ،مت ا تيلرىم بطريقة
بطريقتني نبل:
أكجن :سل اعلا اره لط د فقرة اا الدرتة الكلية لل عد اؼبنتمية إليو ،كاعبداكؿ التللية هو ا
ذلأل.

تدكؿ رام ) (7اعلام اجره لط ل،قرا )التنكر للتوية اغبضلرية كا ال ة إليتل(
ـ.
ال،ق ػ ػرا
ـ
0.45
 1أهصرؼ خبمؼ القيم كاؼب لدا الن هربي ليتل.
اجره لط
*0.67
 2 .أ لكؿ أج أفكر دبل وبدث ك بمدم اس أزال .
0.78
**
 3 .أ تقد أف ج بع لم ى ه ا رض يستحت اغبيلة.
0.45
**
 4 .ألاس ع اثلؿ ال ع ية القديبة كالن هتنلح اا اؼبعلي السلودية السويَّة.
*0.78
 5 .أ تقد أف زاس النموة كالكرااة الوطنية اد كذل إذل ا رتعة.
0.62
**
 6 .أفض أج أالير العلدا كالتقلليد.
0.74
**
 7 .أفكر عؽبجرة اس بلدم.
0.62
**
لو هعلر اا النست القيمع.
 8 .أفض اجىتملـ دبصلغبع ال مصية
**
0.61
 9 .ك ى ه الدأيل ج يوتد بع يستحت أف أ حع اس أتلو.
0.78
**
 1 .أ تقد أف الوج للقيلدا السيلاية ىو ؾبرد رابطة ربكمتل ان،عة الدية
**
 .0بأية.
تدكؿ رام ) (8اعلام اجره لط ل،قرا )التعلت عؼبظلىر ال كلية ا تن ية
ـ.
ال،ق ػ ػرا
ـ
0.5
 0أ رص لم ا لىدة اؼب لراي كاؼبسلسم ا تن ية.
اجره لط
**6
0.6
 0 -0التطور العلمع اوتود ك الدكؿ ا تن ية فقئ.
**0
0.7
 0 -1الديبقراطية كاؼبسلكاة كتد فقئ ك الدكلة الغربية.
**1
0.6
 0 -2أاتمدـ بع الكلمل ا تن ية أثنل اغبديث.
**8
0.5
 0 -3أ لم علدرااة ك اعبلاعل ا تن ية.
**8
0.6
 0 -4أ ـ ا تلأب ك ط،تم كاىتملاتم عغبيواان .
**6
0.5
 0 -5أسبىن رلية اؼبظلىر الغربية ك بمدم.
**6

-6
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0
0 -7
1 -8
-0

اغبيلة ك التمعل الغربية ال مة لم القيم ا أسلأية.
يلة ا فراد ك التمعل الغربية فبتعة كذا ايمة.
أاعم تلىدان للحصوؿ لم تنسية أتن ية.

0.7
**3
0.6
**6
0.5
**8

تدكؿ رام ) (9اعلام اجره لط ل،قرا )ال،و وية(
ـ.
ال،ق ػ ػرا
ـ
0.7
 1أهعلا اا النلس ب دة كالظة.
اجره لط
**4
0.6
 1 -0أاعم تلىدان إذل إ رة اؼب كم .
**7
0.5
 1 -1أتد صعوبة ك هق برا ا ريس.
**6
0.6
 1 -2أصر لم ـبلل،ة ا ريس.
**7
0.7
 1 -3ردكد افعلرل هتسم علعص ية كاؽبوتل ية الطل ة.
**4
0.5
 1 -4أأ ،ملع بصورة ارذبللية ا ـبططة.
**1
0.4
 1 -5أ تا َّ
أف النزاىة كا مص او ا ازدرا كامرية.
**4
0.6
 1 -6أأ غ ع اور التلفتة كأهرؾ ا الاية.
**7
0.5
 1 -7اس كتتة أظرم :ال م اؼبلتزـ علقواأني كا أظمة يعد اغ،من.
**6
0.6
 2 -8أأسلؽ كرا د لة ال لط .
* دالة ند استول **0 0.05
-0
** دالة ند استول 0.01
أيلن :سل اعلا اره لط درتة د بعد اا الدرتة الكلية للمقيلس:
مت سل اعلام اجره لط بني ا بعلد كالدرتة الكلية دمل ىو او ا ك تدكؿ رام )(10
تدكؿ رام ) (10اعلام اجره لط بني د ؾبلؿ كالدرتة الكلية
Sig
اعلا
ال عد
ـ
دانت عُذ
لط**
0.51
 0التنكر للتوية اغبضلرية كا ال ة إليتل
اجره
0.00عُذ
دانت
**0.60
 1التعلت عؼبظلىر ال كلية ا تن ية
0.00عُذ
دانت
**0.73
 3ال،و وية )اؽبوتل ية(
 0.00إ صػل ية
يتضا اس اعبدكؿ رام ) (10أف صبيا ا بعلد دالة إ صػل يل دبعػىن كتػود ماػة ذا دجلػة
بني ا بعلد كالدرتة الكلية.
ث ػ ػػل ا داة :مت سل الث ل للمقيلس بطريقتني :اعلا دركأ لخ أل،ل Cronbach
 :Alphaكالتجز ة النص،ية
تدكؿ رام ) (11اعلا الث ل بطريقة أل،ل دركأ لخ كالتجز ة النص،ية لك بعد اس أبعلد اؼبقيلس
التجز ة النص،ية
اعلا أل،ل
أبعلد اقيلس التلوث الن،سع
بعد التعدي
ا التعدي
دركأ لخ
0.90
0.70
0.67
التنكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر للتويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اغبضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلرية
0.88
0.67
0.74
إليتلعؼبظػ ػ ػ ػ ػ ػػلىر ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلية
كا الالتعةل ػ ػ ػ ػ ػػت
ا تن ية
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ال،و وية اؽبوتل ية
الدرتة الكلية
يتضا اس اعبدكؿ راػم ) (11أف صبيػا أبعػلد اؼبقيػلس هتمتػا بدرتػة ث ػل اق ولػة ا اػر الػ م يطمػ س
ال ل ث إذل النتل ا اؼبتحص ليتل.
0.77
0.75

0.74
0.77

0.92
0.94

اعيلر اؼبقليياب:

لتحديػػد اؼبعي ػػلر اؼبعتمػػد ك الدراا ػػة فقػػد مت ه ػػا ؿبػػأل اكزف ،كايا ػػس ،كاد ػػر )Ozen, )1001

Yaman, and Acar,لتحديػد طػوؿ اػبػماي ك اقيػلس ليكػر اػبملاػع اػس ػمؿ سػل اؼبػدل
بني درتل اؼبقيلس ) (4=1-5كاػس هقسػيمو لػم أدػا ايمػة ك اؼبقيػلس للحصػوؿ لػم طػوؿ اػبليػة
أم ) (0.8=5/4كبعػػد ذلػػأل مت إ ػػلفة ىػ ه القيمػػة إذل أاػ ايمػػة ك اؼبقيػػلس )بدايػػة اؼبقيػػلس كىػػع كا ػػد
صحيا كذلأل لتحديػد اغبػد ا لػم ؽبػ ه اػبليػة ،كىكػ ا أصػ ا طػوؿ اػبػماي دمػل ىػو او ػا ك اعبػدكؿ
التلرل:
اؼبتوائ اغبسل ي

1.80 – 1
أدا اس 2.60 – 1.80
أدا اس 3.40 – 2.60
أدا اس 4.20 – 3.40
أدا اس 5 - 4.20

تدكؿ ) (12ا﵀أل اؼبعتمد ك الدرااة
درتة التأييد
الوزف النسم
%36 - %20
أدا اس %52 - %36
أدا اس %68 - %52
أدا اس %84 - %68
أدا اس %100 - %84

تدا

انم،
انم،
اتواطة
اره،ا
اره،ا تدا

كلت،س ػ أتػػل ا الدرااػػة كاغبكػػم لػػم اسػػتول اجاػػتجلبة ،ا تمػػد ال ل ػػث لػػم هرهيػػب اؼبتواػػطل
اغبسلبية لم استول اللج كاستول ال،قرا ك دػ ؾبػلؿ ،كاػد ػدد ال ل ػث درتػة اؼبوافقػة سػب
ا﵀أل اؼبعتمد للدرااة.

ادلعاجلااات اإل صائي ااة:
غبسػ ػػل صػ ػػدؽ كث ػ ػػل أداة الدرااػ ػػة ااػ ػػتمدـ ال ل ػ ػػث اؼبعلعبػ ػػل ا صػ ػػل ية التللي ػ ػػة :اجهس ػ ػػلؽ
ال ػػدا لع ،كالتجز ػػة النص ػػ،ية ،كاعلاػ ػ دركأ ػػلخ أل ،ػػل ،كلإلتلب ػػة ل ػػم أاػ ػ لة الدراا ػػة اا ػػتمدـ ال ل ػػث
اؼبتواطل اغبسلبية ،كاجكبراؼ اؼبعيلرم ،كالنسب اؼب وية ،كدرتػة التأييػد ،كا ت ػلر )(tلعينتػني اسػتقلتني،
كاعلا اره لط ب اوف.

عا اارض وتحسَت تائا ا ا الدراسا ااة:
النتػػل ا اؼبتعلقػػة علس ػراؿ ا كؿ كال ػ م أصػػو .اػػل اسػػتول ػاا الط،ولػػة اؼبرؼبػػة لػػدل أف ػرادا العينػػة؟
كلإلتلبة لم ىػ ا السػراؿ ااػتمدـ ال ل ػث اؼبتواػطل اغبسػلبية ،كاجكبػراؼ اؼبعيػلرم ،كالنسػب اؼب ويػة،
كدرتة التأييد كاعبدكؿ ا يت يو ا ذلأل.
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تدكؿ ) (13اؼبتواطل اغبسلبية كاجكبراؼ اؼبعيلرم كالنسب اؼب وية بعلد اا الط،ولة اؼبرؼبة
ال عد

ـ

اؼب
هوائ
اغبسل ي

اجكبرا
ؼ
اؼبعيلرم

النس
بة اؼب وية

درتة
التأييد

اتوائ
اا ا ال ة اجارية
54.
0.94
2.
0
اتوائ
اا رفلؽ السو
54.3
0.9
2.71
1
اتوائ
ػ ػ ػ ػ ػ ػاا اجا ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمداـ الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
52.5
0.83
2.72
2
اتوائ
 3لإلأ أ اا ا داث الصلداة
57.4
0.85
2.62
اتوائ
الدرتة الكلية
54.3
0.76
2.86
يت ني اس أتل ا اعبدكؿ رام ) (02أف ا بعلد73ال،ر ية كالدرتة الكلية 6ػباا الط،ولة اؼبرؼبة تل
بدرتة اتواطة ،كيبكس ه،س ى ه النتيجة ك و  ،اأ غلؿ اعظم أفراد العينة ) طل ة اعبلاعة( ةزال
ك غوط ه،وؽ د ل كبد ل اػباا السل ية الن هعر وا ؽبل ك ار لة الط،ولة ،ا ار ال م هبعلتم ا
الدري س لم ه در كااتد ل اا الط،ولة اؼبرؼبة ،دمل يبكس ه،س ذلأل ك و بلوغ أفراد العينة
درتة اتقداة اس النضا كالتطور اؼبعرك ،ك كهعر تم لتحداي تسلـ ،ه،رض ليتم ال ديز ك الدرااة
كالت،ك عؼبستق  ،بدجن اس أف يكوأوا أارل ػباا ارؼبة البقة ،هعيت هقداتم ،كهق ادان انيعلن ك
اا ا داث
طريت ربقيت طمو ل م كبلوغ أىدافتم .كعلنظر إذل هرهيب اػباا اؼبرؼبة ،فقد تل
الصلداة عؼبره ة ا كذل دبتوائ سل ي ادره ) ،(2.86كبنس ة ا وية ادرىل ) ،(57.3كهعد ى ه
النتيجة انطقية ككااعية كاتواعة ك ظ الظركؼ الصع ة الن يبر هبل ال عب ال،لسطيا كا داث
الصلداة كالنلذبة س اؼبملرال كاجأتتلدل )ا ارا يلية( .ك ني لز اا اجاتمداـ السي
دبتوائ سل ي ادره ) ،(2.62كبنس ة ا وية ادرىل )،(52.4
لإلأ أ لم ال هيب الرابا كا
كيبكس ه،س ذلأل ك و ال يتسم بو التما ال،لسطيا اس اأض لط كؿبلفظة لم ا بنل  ،كزبتل
ى ه النتيجة اا درااة الوليدم كأرأوط )(2017
النتل ا اؼبتعلقة علسػراؿ الثػل كالػ م أصػو .اػل اسػتول التلػوث الن،سػع لػدل أفػرادا العينػة؟ كلإلتلبػة
لػػم ى ػ ا الس ػراؿ ااػػتمدـ ال ل ػػث اؼبتواػػطل اغبسػػلبية ،كاجكب ػراؼ اؼبعيػػلرم ،كالنسػػب اؼب ويػػة ،كدرتػػة
التأييد كاعبدكؿ ا يت يو ا ذلأل
تدكؿ ) (14اؼبتواطل كاجكبراؼ كالنس ة اؼب وية كالرهب بعلد التلوث الن،سع
ـ

ال عد

اؼب
هوائ
اغبسل ي
959

اجكبرا
ؼ
اؼبعيلرم

النس
بة اؼب وية

درتة
التأييد
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اتػ ػ ػ ػ ػ ػػو
 0التنك ػػر للتوي ػػة الوطني ػػة كا ا ػػل ة
59.
0.79
2.
 59. 7 0.81ائ اتػ ػ ػ ػ ػ ػػو
 1إليتل التعلت عؼبظلىر ال كلية ا تن ية 2. 99
 52. 6 0.93ائ اتػ ػ ػ ػ ػ ػػو
 2ال،و وية )اؽبوتل ية(
2. 98
 57. 6 0.69ائ اتػ ػ ػ ػ ػ ػػو
الدرتة الكلية
2. 63
 87ية كالدرتة الكلية 3
ائ بدرتة
للتلوث الن،سع تل
يت ني اس أتل ا اعبدكؿ رام ) (14أف ا بعلد ال،ر
اتواطة ،كيبكس ه،س ى ه الن تيجة ك و كط يعة صل أفراد ينة الدرااة ،فجميعتم اس ا فراد
العلديني ،كليسوا اس أصحل السوابت اعبنل ية ،أك اؼب دديس لم يلدا أ،سية ،د لأل يبكس زك ى ه
النتيجة إذل أف أفراد العينة يق بوف اس بلوغ ار لة الربد ،كك ى ه اؼبر لة هت لور بمصية ال،رد اؼبتكلالة
القلدرة لم ا دراؾ كالتمييز.
الظت ااائج الطتعلق ااة بالدا اها الدال ااب :اال توج ااد عالق ااة ااي

الظفدااي ولإلجابااة ع ا

الجدو التالي7

با ارات ال فول ااة الطهلط ااة والتل ااوث

ا ا الد اها اسااتخدم الباحااب معاماال ارتبااا

يرسااون كطااا ااو مبااي فااي

تدكؿ ) (15اعلا اره لط ب اوف للعماة بني اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث النقاب
التلوث الن،سع

اؼبتغ ا

ـ .الدجلة

اا الط،ولة اؼبرؼبة
يت ني اس اعبدكؿ ) (15كتود ماة اره لطية إهبلبية كذا دجلة إ صل ية ند استول )(0.01
بني اا الط،ولة اؼبرؼبة كالتلوث الن،سع ،كهيعا ايمة اعلا اجره لط بني اؼبتغ يس س ماة طردية
0.70

**

اره،عة ،دبعىن دلمل زاد استول اا الط،ولة اؼبرؼبة ازداد استول التلوث الن،سع .كفبل هقدـ يبكس أف
أستنتا أف التلوث الن،سع ك أ أهو كهطوره لو دجلة دا السيلؽ ال ي ع اجتتمل ع ،كب لأل يعتا
التلوث الن،سع أتلج لظركؼ ك واا بي ية اتعددة اس بينتل اا الط،ولة اؼبرؼبة اؼبتمثلة ك ا ك لع
ا ارية ،كرفلؽ السو  ،كا داث الصلداة ،كاجاتمداـ السي لإلأ أ  ،كهتست ى ه النتيجة اا الرلية

الت،س ية لنظرية التحلي الن،سع ك ا ت لرىل أف اا الط،ولة ه ؾ ب ران لم مبو ال،رد ،ج يبكس
ؿبوىل ،دمل هظتر ب رىل لم الاكفي السيكولوتع لك اس اؼبراىقني كال للغني ،دمل أ ل هضا ا ااب
ية ا طراع الودية فيمل بعد) .ـبيمر ك د الرازؽ ،(4 :2004 ،دمل يبكس ه،س ى ه النتيجة ك
و ااتمرار اػباا اؼبرؼبة إذل ار لة ال لوغ.
النتل ا اؼبتعلقة علسراؿ الرابا كال م أصو .ى هوتد فركؽ دالة إ صل يلن ك اتواطل درتل
أفراد ينة الدرااة لم اقيلس اا الط،ولة اؼبرؼبة هعزل ؼبتغ اعبناب؟ كلإلتلبة لم ى ا السراؿ
ااتمدـ ال ل ث ا ت لر ) ،(T.testلمو تني استقلتني .دمل او ا ك تدكؿ رام )(16
تدكؿ ) (16أتل ا ا ت لر ) (t.testللتعرؼ لم ال،ركؽ ك اا الط،ولة اؼبرؼبة ه عل ؼبتغ اعبناب
ـ.
ايمػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اجكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ
اؼبت ػ ػ ػػو
ال
ا
اا الط،ولة اؼبرؼبة
الدجلة
" "
اؼبعيلرم
عبناب هكرار ائ
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2.6
9
ذ
الدرتة الكلية
2.84
85
در أ
أثمػة اسػػتول0الدجلػػة ) 4
 sig =(0.09أدػػا اػػس  α=0.05يػػث يتضػػا
يت ػػني اػػس اعبػػدكؿ ::أف ايمػ
0.8
0.71

0.55

0.08

ػػدـ كتػػود فػػركؽ ذا دجلػػة إ صػػل ية ك الدرتػػة الكليػػة ػبػاا الط،ولػػة اؼبرؼبػػة ه عػلن ؼبتغػ اعبػػناب .كاػػد
يعػػزل ػػدـ كتػػود فػػركؽ ك ػاا الط،ولػػة اؼبرؼبػػة بػػني الطل ػػة كالطلل ػػل إذل ه ػػلبو الظػػركؼ كا ك ػػلع
كاػبػاا اغبيلهيػػة .ككتػػود الكثػ اػػس اؼب ػػكم كالضػػغوط اؼب ػ دة لػػدل دػػم اعبنسػػني ،فجميػػا ال ػػعب
ال،لسطيا لم ا تمؼ اعبناب ،كال ،ػة العمريػة ،يتعر ػوف لضػغوط طللػ ـبتلػ اعبواأػب ،اػوا دلأػ
أ،سية ،كاتتمل ية ،كااتصلدية .كهت،ت ى ه النتيجة اا درااة العرك ) ،(2004كزبتل ى ه النتيجػة اػا
درااة الكرأز ) ،(2013كدرااة أبو ىلبم ).(2014
النتل ا اؼبتعلقة علسراؿ اػبػلااب كالػ م أصػو .ىػ هوتػد فػركؽ دالػة إ صػل يلن ك اتواػطل درتػل
أفراد ينة الدرااة لم اقيلس التلػوث الن،سػع هعػزل ؼبتغػ اعبػناب .كلإلتلبػة لػم ىػ ا السػراؿ ااػتمدـ
ال ل ث ا ت لر ) ،(t.testلمو تني استقلتني .دمل او ا ك تدكؿ رام )(17
تدكؿ رام ) (17أتل ا ا ت لر ) (t.testللتعرؼ لم ال،ركؽ ك التلوث الن،سع ه عل ؼبتغ اعبناب
ـ.
ايمػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اجكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ
اؼبت ػ ػ ػػو
ال
ا
التلوث الن،سع
عبنابذ هكرار 9ائ  2.9اؼبعيلرم 0.63
الدرتة الكلية
" " 1.01الدجلة0.02
1.68
85
در أ
5
 sig =(0.03أاػ اػس  α=0.05يػث يتضػا أأػو
يت ني اس اعبدكؿ :أف ايمة اسأثمػتول الدجلػة) 0
0.62

هوتد فركؽ ذا دجلة إ صل ية ك التلوث الن،سع ه علن ؼبتغ اعبناب لصلحل ال دور ،كيبكػس ه،سػ ىػ ه
النتيجة ك و ط يعة العلدا كالتقلليد السل دة ك التما ال،لسطيا ،كالن هتػيا ال،رصػة للػ دور للتع ػ
ػػس الػرأم ،كالتحػػرؾ حبريػػة اتاػػة ،بعكػػاب ا انث الػػميت ه،ػػرض لػػيتس الرالبػػة اجتتمل يػػة ،كالػػن ربػػد اػػس
ادر س لم ا فصلح س أفكػلرىس ،كالسػلوؾ العلػا ،دمػل يبكػس ه،سػ ىػ ه النتيجػة ك ػو اػبصػل
ال مصية كالن،سية الن يتسم هبل الػ دور ،فللػ دور يتصػ،وف عجأدفل يػة ،كصػعوبة الػتحكم ك اأ،عػلج م،
فتػم أدثػر سبػػردان لػم الوااػػا  ،كأدثػر تػرأة لػم اجأسػػحل اػس اعػ ؾ اغبيػلة اجتتمل يػػة ،كالتعلػت ةمبػػلط
ثقلفيػػة أ ػػرل ـبلل،ػػة للعػػلدا كالتقلليػػد .كزبتل ػ ى ػ ه النتيجػػة اػػا درااػػة ال مسػػع كا ػػلرؾ )،(2011
كدرااة سني )(2018

التوصيػ ػػل :

ك و ال سبمض نو الدرااة اس أتل ا ،أاكس التوصية دبل أييت:
 -1هصػػميم ب ػرااا إربػػلدية اػػس ا ػ اؼبمتصػػني ػػدؼ إذل ا﵀لفظػػة لػػم اؽبويػػة اغبضػػلرية كا ػػمص
ؽبل ،ك ،

اظلىر التعلت ا ا اس عؼبظلىر ال كلية ا تن ية.
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 -2ي ػػة بي ػػة أ،سػػية كاأ،علليػػة اروبػػة لهط،ػػلؿ ،ه عػػدىم ػػس ا ػػداث اغبيلهيػػة الصػػلداة ،كهتػػيا ؽبػػم
فرص النمو الن،سع السوم.
 -3ركرة اجىتملـ بتصميم برااا إربلدية ؼبسػل دة ا ط،ػلؿ الػ يس هعر ػوا ػبػاا ارؼبػة ،اػس أتػ
ااتعلدة اجهزاف اجأ،علرل كالطمأأينة الن،سية ؽبم.
 -4هضمني اؼبنلىا الدرااية ع بعػلد ال بويػة اؼبعػززة للتويػة اغبضػلرية ،كاغبلثػة لػم ا﵀لفظػة التمسػأل
علقيم اجتتمل ية ،كاجأتمل الوطا.
 -5د ػػوة اػبػاا كاؼبمتصػػوف ك الػػلؿ السػػيكولوتع كاجتتمػػل ع إذل هكثيػ تتػػودىم ك اكلفحػػة
ظلىرة التلوث الن،سع لدل ال ل كاغبد انتل ككالية التما انتل.

درااػ ػػل استق ليػ ػػة اق ػػة:

يق ح ال ل ث إترا الدراال التللية:
 -1أالليب اؽبوية ك ماتتل علتلوث الن،سع لدل طل ة اعبلاعل .
 -2إترا دراال أ رل هتنلكؿ ماة اتغػ م الدرااػة اغبلليػة )أ ػدنبل أك دليتمػل( دبتغػ ا أ ػرل
ال عور علنق  ،كاجدت ل  ،كالقلت ،ك واا اػبمسة الكال لل مصية.
 -3فل لية براناا اعرك الودع ك ،

التلوث الن،سع لدل ذكم ا طرا الواواس القترم.

اؼبرات ػػا

 -1القربف الكر  :هنزي ر العلؼبني
 -2أبػػو ىلبػػم ،مػػلد ( .)1003ػاا الط،ولػػة ك ماتتػػل علتسػػلاا اقلب ػ التعصػػب لػػدل

طل ة اؼبر لة الثلأوية ،راللة التست  ،دلية ال بية ،تلاعة ا زىر بغزة.
 -3ال مػلرم ،دمحم بػػس إظبل يػ )0311ىػػ( اعبػػلاا اؼبسػػند الصػػحيا اؼبمتصػػر اػػس أاػػور راػػوؿ
مي ملسو هيلع هللا ىلص ،ربقيت دمحم زى النلصر ،ط ،0دار طوؽ النجلة للن ر.
 -4بطػػرس ،بطػػرس ) .(1006التكي ػ كالصػػحة الن،سػػية للط ،ػ  ،مػػلف ،دار اؼبس ػ ة للن ػػر
كالتوزيا كالط ل ة.
 -5ت ػػودة ،اتي ػػب ) (1000اػبػ ػاا الن،س ػػية ك الط،ول ػػة ك ماتت ػػل عجذب ػػله كب ػػو اؼب ػػلردة
السيلاية لدل الطل ة اعبلاعني بقطلع ازة ،راللة التست  ،دلية ال بية ،تلاعة ا زىر بغزة.

 -6سػػني ،أعمػػة ) .(1007التلػػوث الن،سػػع ؼبػػوظ،ع تلاعػػة بغػػداد ،ؾبلػػة درااػػل
ال بية ك لم الن،اب السعودية.303-288 ،)82( ،

ربيػػة ك

 -7راضػ ػػلف ،ىػ ػػلدم كاعب ػ ػػلرم ،تنػ ػػلر ( .)1004التلػ ػػوث الن،سػ ػػع لػ ػػدل طل ػ ػػة دليػ ػػة ال بيػ ػػة
ك ماتو ب ع اؼبتغ ا  ،ؾبلة تلاعة دردوؾ للدراال ا أسلأية.22-0 ،)1( ،00 ،
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 -8السػػلارا ع ،صػػلدؽ ( .)1002أ،ػػوس دا ػ ب ػرأقة ،ؾبلػػة ب ػ كة العلػػوـ الن،سػػية العربيػػة،
www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa10250913.pdf
 -9ال مسع ،د ا ا كا لرؾ ،أضبد ( .)1000التلوث الن،سع لدل طل ػة تلاعػة بغػداد،
ؾبلة ا اتلذ تلاعة بغداد.141-102 ،)030( ،

بػػتل  ،بػػترزاد كالع يػػدم ،زىػػور ( .)1000التلػػوث الن،سػػع ك ماتػػو علنضػػا
-00
اجأ،عػػلرل لػػدل طل ػػة اعلىػػد إ ػػداد اؼبعلمػػني كاعلىػػد ال،نػػوف اعبميلػػة ك اردػػز ؿبلفظػػة أينػػول ،ؾبلػػة

دراال

هربوية.27-00 ،)03( ،

التلػػوث الن،سػػع لػػدل

طػراد ،يػػدر( .)1001فل ليػػة بػراناا إربػػلدم ك ،ػ
-11
طم دلية ال بية الراي ية ك تلاعة عب  ،ؾبلة لوـ ال بية الراي ية (( 2 ،)4ج.032-80 ،)1

العػػرك ،أػوارة ( .)1003اػبػاا اؼبرؼبػػة اؼب كػػرة ك ماتتػػل بقلػػت السػػمة لػػدل طل ػػة
-12
اؼبر لة الثلأوية ،راللة التست  ،دلية ا دا  ،تلاعة الر يوأاب لي يل
ا ػ ػ ػػدكـ ،ر ( .)1001ػ ػ ػ ػاا الط،ول ػ ػ ػػة ك ماتت ػ ػ ػػل ع ا ػ ػ ػػس الن،س ػ ػ ػػع كظب ػ ػ ػػل
-13
ال مصية لدل اؼب لردني ايلايلن كا اؼب لردني ايلاػيلن اػس طل ػة اعبلاعػل ك اطػلع اػزة ،راػللة

التست  ،دلية ال بية ،تلاعة ا زىر بغزة.
الكرأز ،إايد ( .)1002اػباا الن،سية ك الط،ولة كاؼبراىقة ك ماتتل عجاػ ا
-14
الن،سع لدل طل ة اعبلاعل ك ؿبلفظل ازة ،راللة التست  ،دلية ال بية ،تلاعة ا زىر بغزة.

دػػر  ،ػػد الكػػر ( .)1003ربديػػد أمبػػلط كظبػػل ال مصػػية اػػس ػػمؿ اػػدل
-15
ال ل اؼب لىدة لم ا أ أ  ،ؾبلة تلاعة أحبلث ال صرة.185-146 ،)1( ،28 ،
ؾبيػػد ،اواػػس ( .)1007العنػ كالط،ولػػة )درااػػل أ،سػػية( مػػلف :دار صػػ،ل
-16
للن ر كالتوزيا.

دمحم ،أا ػ ػػلاة ( .)1003التل ػ ػػوث الن،س ػ ػػع ل ػ ػػدل طل ػ ػػة تلاع ػ ػػة اؼبوص ػ ػ  ،راػ ػػللة

-17
ددتوراه ،تلاعة اؼبوص  :دلية ال بية.
ـبيمػر ،مػلد ك ػد الػرازؽ ،مػلد ( .)1003ااػت يلف ػاا ا اػل ة ك ار لػػة
-18

الط،ولة :دلي التعليمل  ،القلىرة :دار ا قبلو اؼبصرية.
اػ ة ،دػػلظم ( .)1006التلػػوث الن،سػ ٌػع ك ماتػػو علتوافػػت اجتتمػػل ع نػػد طل ػػة
-19
تلاعة بغداد ،ؾبلة ا اتلذ ،1 ،ا صدار .055-036 ،110
النواتحة ،زى ( .)1006التلوث الن،سع لدل رهبع اعبلاعل العلطلني س
-20
العم ك ؿبلفظة رفا ،ؾبلة العلوـ الن،سية كال بوية.178-156 ،)0( ،3 ،

961

 األمن األسري الواقع والتحديات:املؤمتر الدولي األول

ICEFS املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية

8138  أكتوبر31-31 :تركيا-اسطنبول

سػػية ك ار لػػة، ػاا ا اػػل ة الن.)1006(  ب ػػرل، لػػع ك أرأػػوط،الوليػػدم
-21
 ؾبلػة،ولة ك ماتتل ع طرا الت وه الونبع للجسد لدل طل ػة تلاعػة اؼبلػأل للػد علسػعودية،الط

.004-38 ،)0( ،05 ،اب،دراال ربية ك لم الن
22Atliozbas, A. Gurhan, N. Kocak, M. (2013). The
relation of traumatic childhood experiences with psychological
symptoms and self-esteem in physical education and sport students.
Turk J Sport Exe, 15, (3). 79-85.
23Bokhari, M. Badar, M. Naseer, U. Waheed, A. Safdar,
S. (2015). Adverse Childhood Experiences & Impulsivity in Late
Adolescence & Young Adulthood of Students of University of the
Punjab
Lahore,
Pakistan
Journal
of
Professional
Psychologists,16,(1), 31- 44.
24Fairbrother, N (2002).an investigation of the ehersclark cognitive theory of ptsd and the phenomenon of mental
pollution, (PhD) , University of British Columbia
25Field, T. Diego, M. (2002). Adolescents' parent and peer
relationships, Adolescence Spring journal. 37(145):121-30.
26Forster, M. Grigsby, T. Rogersa, Ch. Benjamin, S.
(2018). The relationship between family-based adverse childhood
experiences and substance use behaviors among a diverse sample of
college students, Addictive Behaviors Journal. (76). 298- 404.
27Greca, L, Harrison, H. (2005). Adolescent Peer
Relations, Friendships, and Romantic Relationships: Do They
Predict Social Anxiety and Depression?, Journal of Clinical Child
& Adolescent Psychology 34(1):49-61
28Greene, P. Robert, L. Paula, S. Borja, Sh. (2017).
Adverse Childhood Experiences, Coping Resources, and Mental
Health Problems among Court-Involved Youth. Child & Youth Care
Forum, 46, (6). 923-946.
29Noah C, Michael G, Laura E, Jonathan S
(2012).Predictors of mental pollution: The contribution of religion,
parenting strategies, and childhood trauma, Journal of ObsessiveCompulsive and Related Disorders, (1). 153- 158.
30Okello, j, Schryver, M, Musisi, S. Broekaert, E.
Derluyn، L (2014). Differential roles of childhood adversities and
stressful war experiences in the development of mental health
symptoms in post-war adolescents in northern Uganda, BMC
Psychiatry, (14), http://www.biomedcentral.com/1471-244X/14/260
31Olatunji, O.; Elwood S.; Williams, L.; Lohr, M. (2008).
Mental Pollution and PTSD Symptoms in Victims of Sexual Assault:
A Preliminary Examination of the Mediating Role of Trauma-
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Related Cognitions. Journal of Cognitive Psychotherapy, Volume
22, (1). 37- 47
32Ozen, G., Yaman, M. and Acar, G. (2012):
Determination of the employment status of graduates of recreation
department. The Online Journal of Recreation and Sport, Vol.1,
issue 2.5-23.
33Poole, J. (2016). Adverse Childhood Experiences and
Adult Depression: Resilience as a Moderator, (M.A), Graduate
Program in Clinical Psychology, Calgary, Alberta. University
34Pournaghash, S. Feizabadi, F (2009) Predictability of
Physical and Psychological Violence by Early Adverse Childhood
Experiences, Journal of Family Violence, 24(6):417-422
35Suglia, Sh. (2017).Childhood and Adolescent Adversity
and Cardio metabolic Outcomes, Aha Scientific Statement
http://circ.ahajournals.org
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أتثَت تكنولوجي ا ا ا ا ااا االتص ا ااال على العالق ا ا ا ا ا ااات األسري ا ا ا ااة
دراسة ميدا ية ببعض أسر والية سكيكدة اجلزائر
دة.مسَتة منصوري
أاتلذة ؿبل رة أ-تلاعة اكيكدة-اعبزا ر
مقدمة :هعد ا ارة توىر التما ك رديزهو ا الاية ،ؼبل ؽبل اس أنبية ك دكر فعلؿ ك بنل التما ك
 ،ا ـ ك ا بنل ( ج يعا س اعنلىل

هطويره ،فتصور ا ارة لم أ ل ؾبمو ة اس ا بملص )ا

ب ك دلا  ،إمبل ا ارة ىع هلأل اعبمل ة اجتتمل ية ا كلية الن هضم رت ك اارأة نبل ا ك ا ـ ك
أط،لؽبمل اوا اس أسلتمل أك علت ا ذبمعتم ركابئ ه،ل ك هواص  ،ربردتل ؾبموع ا دكار ك الوظل
الن يرديتل د ضو فيتل اأطمال اس فلس،ة التما الن هنتمع إليو ،فلهارة ثمث أااب هقوـ ليتل،
أوذلا البنية ك هتمث ك جم ا فراد اؼبكوأني ؽبل سب ال ك ال م و ه )فبتد ،أوكم ،(...،اث يجا
النسق الوظيحي ك يضم ؾبموع الوظل

الن هرديتل ا ارة دللوظي،ة ال يولوتية ،كظي،ة التن ة

اجتتمل ية ،الوظي،ة اجاتصلدية ...،ك اثلثجا النسق العالئقي ال م يضم هلأل العمال

القل مة بني

أفراد ا ارة.

ك هعتا العمال
لتسليئ الضو

اجتتمل ية اس أىم اظلىر اجتتملع ال رم ،ل لأل تل
لم تلأب اس تواأب ى ه العمال

ى ه الوراة ال حثية

ك اؼبتمث ك:العالقات األسرية ،اردزيس

علتحديد لم العواا اؼبرثرة ك ى ه العمال  ،ددان هكنولوتيل اجهصلؿ دمتغ استق اسركؿ س
ال يباب ى ه العماة ،ك لإلؼبلـ جبميا أبعلد اؼبو وع مت هقسيمو إذل  03ؿبلكر:
احملور األول :يتضمس ا طلر التصورم ك اؼبنتجع للدرااة.
احملور الثاين :أعلري فيو ا ااب النظرية ك اؼبعرفية ؼبتغ ا الدرااة.
احملور الثالث :لبصصو لعرض اؼبعطيل اؼبيداأية ك انلا ة النتل ا.
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احملور األول :اإلطار التصوري و ادلنججي للدراسة
 .1مشكلة الدراسة و تساؤال ا:
ي

اجهصلؿ اتتمل يل إذل ملية أق ا فكلر ك اؼبعلوال بني النلس دا

أأسلؽ اتتمل ية زبتل

اس يث اغبج م ك العمال  ،فمنتل النست د اغبجم ك انتل النست صغ اغبجم دل ارة ،الن
هتطلب مبطل اعينل اس اجهصلؿ حبكم صل صتل ،كظل ،تل ،أاللي تل اؼبت عة لتنظيمتل ك ربقيت أىدافتل.
ى ه اؼبميزا الن هن،رد هبل ا ارة ذبع عؼبقلب اس العملية اجهصللية الن بدا لتل هتأثر بعواا ؿبددة
هن،رد هبل ،انتل ال ىو دا لع ي م الظركؼ اجتتمل ية ك اؼبستول التعليمع ك الثقلك ك الظركؼ
اجاتصلدية لهارة ،ك انتل ال ىو لرتع ي م كال اج مـ ك اجهصلؿ ك اؼبعلوالهية أك ال يعرؼ
بتكنولوجيا االتصال.
يث أص ح

ى ه التكنولوتيل تز اس يلة ا أسلف اؼبعلصر ،ك ااتد اأعكلال ل لهارة لصة

العمال ا ارية الن هعد اس اؼبربرا الر يسية للعمال اجتتمل ية ،فقد بك د وؿ ى ه الوال ئ
اغبديثة إذل ا ار تز ا اس هعلام م اليواية ك صبيا اللج .
ك لتحديد ملية اجهصلؿ دا ا ارة دتنظيم اتتمل ع ،ك وث ا التكنولوتيل اغبديثة لمهصلؿ
لم العمال ا ارية ،أييت ى ا العم لإلتلبة لم التسللؿ التلرل:
ما طبيعة أتثَت تكنولوجيا االتصال على العالقات األسرية؟
ك يت،رع نو ا ا لة اعبز ية التللية:
ما طبيعة أتثَت اذلاتف النقال على العالقات األسرية؟
ما طبيعة أتثَت اال ًت ت على العالقات األسرية؟
ما طبيعة أتثَت شبكات التواصل االجتماعي على العالقات األسرية؟
 .2أهداف الدراسة :دؼ اس مؿ ى ا العم لػ ػ :
 ؿبلكلة ربديد وث ا هكنولوتيل اجهصلؿ لم العمال ا ارية. ؿبلكلة اػبركج بنموذج وبدد ا ليل الن ربكم العمال دا ا ارة بص،ة لاة ك ا ارةاعبزا رية بص،ة لصة ،ك ظ التحوج التكنولوتية اؼبعوؼبة.
 .3الدراسات السابقة:هعتا الدراال ك ال حوث السلبقة ذا أنبية علغة لل ل ث ،يث هسل ده ك
هطلعو لم ؾبمو ة ا ىداؼ الن يسعم إذل ربقيقتل ،ك ط يعة ا دكا  ،اؼبنلىا ،ا طر النظرية الن
مت ااتمدااتل ك النتل ا الن هوص إليتل هبدؼ اجات،لدة انتل ك إثرا اؼبعرفة لل ل ثة ك حبثتل.

كأظرا نبية هلأل الدراال  ،لصة الدراال القري ة تدا اس اؼبو وع ،ك بعد اجطمع لم اعبواأب
اؼبمتل،ة الن لعبتتل الدراال اهضا لل ل ثة اأعداـ )ايل ( الدراال اعبلاعة اؼبلأعة الداراة ؼبتغ ا
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الدرااة بنل يل ك كظي،يل ،ك إمبل ااتصر
أدلأ اتغ ا أالاية أك فر ية )د يلة(.

لم درااة بع

تواأ تل) إ دل اؼبتغ ا

فقئ( ،اوا

اس تتة أ رل يوتد اصور ك إترا دد اس الدراال الن هعلري ا ر الن ربدثتل العوؼبة
)هكنولوتيل اجهصلؿ ( لم العمال ا ارية ك ؾبتمعلهنل ب ك لـ ،فرام هعدد الدراال كا حبلث
الن هنلكل او وع ا ارة ك العمال ا ارية ،إج أ ل هص ا اندرة ندال يتعلت ا ار بعماتتل
بتكنولوتيل اجهصلؿ غبداثة اؼبرثر.
يث ذبدر ا بلرة إذل أف الل ية الدراال ك اؼبرسبرا ك الندكا الن هنلكل اؼبو وع لعبتو اس
اعبلأب اجاتصلدم ك اليم اس اعبلأب السيلاع ك اعبواأب ا رل ،لمل ةف للمو وع أنبية علغة إذا
ال اورف حبجم التأث ا الن ه،رزىل هكنولوتيل اجهصلؿ ك لتة ؾبتمعلهنل لت،لدم التأث ا ك
اجأعكلال السل ية اس مؿ اؼبسلنبة ب،عللية ك إ داد الدراال ك ال حوث اجتتمل ية الن راكل ل
أف هستم ك إ داث ا اس ا ارم ؼبواتتة أ طلر صر اؼبعلوال ك ىنل هكمس أذنية الدراسة.
.4مناه الدراسة :هندرج ى ه الدرااة مس الدراسات الوصحية الن ج هكت،ع جبما اؼبعطيل  ،كإمبل
هتجلكزى ل لتحلي كه،س ى ه اؼبعطيل بغية ااتقرا النتل ا كازبلذ القرار للوصوؿ إذل أتل ا لمية دايقة
أس يل.
يعتمد اؼبنتا الوص،ع لم العديد اس الطرؽ اؼبيداأية اؼبسل دة لم الدرااة ك ال حث ،كطريقة الدرااة
ىع ا الو ال م يستمدـ ك هن،ي الدرااة ،كزبتل ى ه ا الليب ع تمؼ او و ل ال حوث
كاؽبدؼ انتل.
ف لل حوث الن هتسم عل موؿ ،دمل ىو ا ار علنس ة لدرااتنل الراىنة ،الن هستتدؼ هوف أدا ادر
فبكس اس ال يلان

س اطلع ري

االجتماعي ،ك ىو أالو

اس التما هعتمد أالال ك هن،ي ىل لم طريقة ادلسح

انظم للحصوؿ لم طل ،ة اس اؼبعلوال

الن هص

اػبصل

الديبوارافية ،اجتتمل ية ،كا أ طة اجاتصلدية ،كاجذبلىل كا را عبمل ة أك ؾبتما اعني.
وايسل لم ال ا ت ،فقد ا تمدان ك درااتنل طريقة ادلسح االجتماعي ابلعينة للك

هكنولوتيل اجهصلؿ لم العمال ا ارية.
اس ى ا اؼبنط لت ،و الدرااة طلبعل اقلران ان ال داية ،فتع هقلرف بني ؾبمو ل فر ية دا
س ادل ذبلأاب كهقلر القيم الن وبملو ل.
ا زكاج ك ينة أبنل تم ال ل هبدؼ الك

س وث
ينة

ابإلضافة للمنج الوصحي ًب اإلعتماد على ادلنج اال صائي ،ال م يتطلب ااتمدااو ك ال حوث
السوايولوتية اؼبركر بػ  04طوا أالاية ،ىع:
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أ.هع البياانت :أكؿ طوة يقوـ هبل ال ل ث ،ىع صبا ال يلان

اؼبمثلة للعينة أك ؾبتما الدرااة

اؼبأ وذة انو العينة ،كهتعدد اصلدر صبا ال يلان اؼبيداأية اس اؼبم ظة ،اؼبقلبلة ،اجاتملرة ،السجم

كالو ت ...،حبسب اؼبنتا اؼبت ا.
ب.تنظيم البياانت وعرضجا :يتضمس هرهيب اؼبعطيل
اؼبعطيل الن يتحص

ه،ريغ اؼبعطيل

اػبلـ ،إذ يلجأ ال ل ث لتتي ة

ليتل اس اؼبيداف ك بكلتل اػبلـ هبدؼ تعلتل دالة ؼب كلة ال حث.

ج.التحليل و التحسَت :ك ى ه اؼبر لة وبلكؿ ال ل ث هنطيت ا رالـ الصلاتة ظتلر ادل ادرهو لم
ااتيعل الظلىرة اؼبدركاة ك أبعلدىل اؼبمتل،ة بتقييم ه،س ا
إ صل ية ام مة دمقليياب النز ة اؼبردزية ،اقليياب الت ت ...،

لمية انطقية ؽبل اعتمدا لم اعطيل

د.استقراك النتائ واختاذ القرارات7
 .5اجملال البشري و عينة الدراسة :اس بركط ال حث اجتتمل ع اؼبيدا أف وبدد البا ث اجملال
البشري (اجملتمع األصلي) ،ال م هنط ت ليو الدرااة ربديدا دايقل ،ك يتم ربديد اللؿ ال رم ب ك
يتنلاب اا أىداؼ ال حث الن وبددىل ال ل ث.

يقصد عللؿ ال رم ؾبموع ا فراد أك الو دا الن ذبرل ليتل الدرااة ،كب لأل يكوف التما ا صلع
لدرااتنل ىو ؾبموع ا ار ال يس يقطنوف دبدينة اكيكدة.
أ.حتديد إطار و و دة العينة:
ربتلج العينل إذل أطر ربتوم لم صبيا ك دا ؾبتما ال حث ،كاس ى ه ا طر لبتلر ك دا العينة
الن سبث ؾبتما ال حث اؼبدركس ،ك لكلنل أف هعكاب العينة اأعكلال بلام ص،ل التما ا صلع،
فللعينة تز ؿبدد دمل كأو ل.
ب.إجراكات سحب العينة
لصعوبة اقلبلة صبيا أفراد التما ا صلع للدرااة ،مت ا تيلر ينة ؿبدكدة دنموذج سبث التما ا صلع،
كاد اح

العينة بطريقة قصدية )كىع العينة الن يقرر ال ل ث ا،ردا ل اقدال( .يث مشل

محردة )اس بع

أار كجية اكيكدة ،اعبزا ر( ،ع تملد السحب الغَت ا تمايل:

 ا تيلر  30زكتل ك زكتة ك  30بلع اس أبنل تم.

 أف هضم ا ار  :الزكج ،الزكتة ك ا بنل ك ار لة ال ل .
 أف يتوفر ك أفراد العينة برط ااتعملؿ أ دث هكنولوتيل اجهصلؿ.
ج .و دة هع البياانت
فبل ا ت أستنتا أف ك دة صبا ال يلان ىع األسرة اؼبمثلة ك ا زكاج ك أبنل تم ال ل .
.6أدوات هع البياانت:
969
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ا تمدان ك ى ا العم

لم أداة استمارة االستبيان عبما ال يلان

لث ل

قبل تل ك الدراال

اجتتمل ية اؼبيداأية ،يث امنل بصيلاة أا لة اجات يلف اس مؿ اجطمع لم ال اث العلمع
للمو وع اس دراال أظرية ك ايداأية ذا صلة عؼبو وع ك اس مؿ اعلي ة الظلىرة كااعيل.
كاد مت إ ضلع اجاتملرة إذل ملية التحكيم اس طرؼ بع ا اله ة الزام ك اسم لم اجتتملع،
تلاعة اكيكدة.
بعد اجأتتل اس ااتممص التوتيتل الن هضمنتتل ملية التحكيم ،مت ا ت لرىل لم ينة اس الطل ة
اعبلاعيني ،بلغ ددىم  10طل ة )هدراتم ال ل ثة( ك بع ىم هتوفر فيتم اواص،ل ينة ال حث ،بنل ا
ليو مت إد لؿ بع التعديم لم دد اس ا ا لة اس يث :الصيلاة ،الو وح ،ؼ أك إزالة
ل ع اؼبتغ ا  ،لنمل إذل اجات يلف ب كلو النتل ع دمل ىو ك اؼب ػ ػ ػ ػ ػػم ت.

احملور الثاين :األسس النظرية و ادلعرفية دلتغَتات الدراسة
أوال :مدخل محاهيمي دلتغَتات الدراسة:
 .1محجوم تكنولوجيا االتصال:
أ .محجوم التكنولوجيا:
 التكنولوجيا :ىنلؾ إصبلع لم ااتعملؿ ى ا اؼبصطلا ليقلب ال يسمم ك لغتنل العربية "التقنية" ،أكبتحديد أدؽ أق

ند اظبني هتكوف انتمل الكلمة  Technologyنبل اام:

 technoيعا التقنية ك إام  logyيعا العلم ،لتكوف ال صبة الدايقة ىع :علم التقنية.

دبعىن ااتعملؿ ا لة ك اجاتعلأة هبل ،بدؿ التود اليدكم اػبلل  ،لتكوف التكنولوتيل ب لأل ىع
التط يت ال،علع ك العملع لك وفل العلم ك ا ا لهو ك ابتكلراهو :إ ل الت،عي اؼبلدم لل حث العلمع.
ب لأل فمصطلا تكنولوجيا يعا " هنظيم اؼبتلرة ال،نية ،ك اد اره ئ ا،توـ التكنولوتيل علصنل ل ؼبدة
هزيد لم القرف ك النص ا أف يد

)(1

اؼب،توـ لدل ال بية ك التعليم".

دمل هعرؼ التكنولوجيا لم أ ل "ذلأل التود اؼبنظم الرااع إذل ااتمداـ أتل ا ال حث ك هطوير
)(2

أالليب أدا العمليل اجأتلتية".
ب .محجوم االتصال :هعدد

هعلري

ل لأل فتع دل هقتصر لم زبص

اجهصلؿ بتعدد التمصصل

اعني دكف ا ر ،ك فيمل يلع ربديد ىم ى ه اؼب،لىيم:

 االتصال مبعنا العام البسيط :ملية ه لدؿ اؼبعلوالأفكلر ذا

الن هنلكلتو ا،توال ك او و ل،

ك ا فكلر بني أفراد التما اوا دلأ

ط يعة لمية أك ملية أك اتتمل ية أك ثقلفية ،هن ا اس لتة ال،رد إذل الكمـ ك
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اجاتملع ك الت،ل اا ا ريس ،فلؼبوظ اثم يقضع ك اؼبتوائ  %75اس كا العم ك
)(3
مليل اجهصلؿ ،ى ه النس ة هره،ا دث ا بني العملؿ ال يس يعملوف ك اجهصلؿ اعبملى م.
 -يعرفه بوجاردس :لم أأو " الت،ل

ك و ان تل

س طريت ااتجلبة

أك إبلرا أك أظرا

ا بملص إليتل ك يستمدـ اجهصلؿ هلأل اؼبن تل دراوز ؼبل وبم اس اعىن ،فاذا ادتسب
بمصلف أ،اب الراوز بن،اب اعلأيتل فامبل يتص د انتمل ع ر ك إذا دل يكس د لأل فسوؼ ج
)(4
يتتم د انتمل ع ر".

( )1هكنولوتيل اجهصلؿ ك اؼبعلوال  ،سس ملد اكلكم ،ص .351
( )2اد

إذل اجهصلؿ اعبملى م ،فضي دليو ،ص .116

(3) www.tlh.net.

( )4اجهصلؿ ك كال لو بني النظرية ك التط يت ،دمحم اماة ا لرم ،السيد د اغبميد ،ص .08

 -يعرفه دمحم عودة" :علعملية أك الطريقة الن هنتق هبل ا فكلر ك اؼبعلوال

بني النلس دا
)(1

أست

اتتمل ع اعني ،ىبتل ك اغبجم ك اس يث ؿبتول العمال اؼبتضمنة فيو".

 -يعرؼ االتصال أيضل لم أأو "فس أق اؼبعلوال ك ا را ك اجذبلىل اس بم

إذل ب ر س

طريت هوتيو كال ا مـ ك اجهصلؿ علصورة أك الصو أك ال كؽ أك ال م أك ا ىل اس واس
(2).

ا أسلف"

ج  .محجوم تكنولوجيا االتصال:
 -يقصد بتكنولوجيا االتصال ؾبمو ة التقنيل

أك الوال أك ا دكا

أك النظم اؼبمتل،ة الن يتم

هوظي،تل ؼبعلعبة اؼبضموف أك ا﵀تول ال م يراد هوصيلو مؿ ملية اجهصلؿ اعبملى م أك ال مصع أك
التنظيمع أك اعبمعع ،ك الن يتم اس مؽبل صبا اؼبعلوال أك ال يلان اؼبسمو ة أك اؼبكتوبة أك اؼبصورة
أك اؼبراواة أك اؼبسمو ة اؼبر ية أك اؼبط و ة أك الرامية )اس مؿ اغبلا ل ا لك كأية( ،زبزيس ى ه
ال يلان ك اؼبعلوال ك اا تل تل ك الوا اؼبنلاب.
" فعملية أ ر ى ه اؼبواد اجهصللية ك أقلتل اس اكلف إذل ب ر ك ه لدؽبل .اد هكوف يدكية أك بلية أك
إلك كأية أك دترع ية سب ار لة التطور التلرىبع لوال اجهصلؿ ك اللج الن ي ملتل ى ا
)(3
التطو".
دمل يبكس ربديد ا،توـ تكنولوجيا االتصال اس مؿ ربديد ا،تواع التكنولوتيل ك اجهصلؿ:
فالتكنولوجيا

اجدت لفل

سب دمحم عاطف غيث ،ىع":اؼبعرفة اؼبنظمة الن هتص عؼب لدا العلمية ك

فضم س العمليل

الصنل ية ك اصلدر القوة ك طرؽ النق ك اجهصلؿ اؼبم مة أتلج
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السلا ك اػبدال ك يضي ك ربليلو ؼب،توـ التكنولوتيل لم أ ل ج هعىن فقئ بوص
)(4
الصنل ية ك لكنتل هت ا هطورىل".
فللتكنولوتيل هك
ك ي

س أالو ا أسلف ك التعلا اا الط يعة الن اس مؽبل يد م ااتمرار يلهو.

مصطلح االتصال إذل" :اركر ا فكػ ػ ػ ػ ػػلر ك اؼبعلوال

)(5

بم ".

العمليل

ك اجذبلىل

اس بم

إذل

) (1أالليب اجهصلؿ ك التغ اجتتمل ع ،دمحم ودة ،ص .06

)( 2
)( 3
)( 4
)( 5

لم اتتملع اجهصلؿ ك ا مـ ،اريب ايد أضبد  ،ص .22
اجهصلؿ اعبملى م ،طو د العلطع قبم ،ص .292
كال اجهصلؿ ك هكنولوتيلهو ،فضي دليو ،ص .134
لم اتتملع اجهصلؿ ك ا مـ ،اريب ايد أضبد ،ص .19

ك ليو فتكنولوجيا االتصال هعا ؾبموع كال ك اعدا

التكنولوتيل اعبديدة لإل مـ ك اجهصلؿ،

فتع" ؾبم اؼبعلرؼ ك اػباا اؼب ادمة ك اؼبتل ة ك ا دكا ك الوال اؼبلدية ك التنظيمية ك ا دارية

اؼبستمداة ك صبا اؼبعلوال  ،اعلعبتتل ،إأتلتتل ،زبزينتل  ،اا تل تل  ،أ رىل ك ه لدؽبل  ،أم هوصيلتل
)(1
إذل ا فراد ك التمعل ".
.2محجوم األسرة :ا تل،
بني ى ه التعلري

هعلري

ا ارة ع تمؼ راصيديتل ك ارتعيل م اؼبعرفية ك الدينية ،اس

سب التمصصل العلمية ،أورد انتل:

أ .التعريف السوسيولوجي:
يعرؼ أكتس دوأ  Auguste Conteا ارة ة ل "اػبلية ا كذل ك تسم التما ك ىع النقطة
الن ي دأ انتل ك التطور ....ك ىع كائ ط يعع اتتمل ع ين أ فيو ال،رد ك يلقم نو اؼبكوان ا كذل
)(2
للثقلفة ك هراثو اجتتمل ع ،فل ارة ىع أالال بنل التما فاف صلح صلا التما دلو".
أال ظبنر  Sumner Williamفيعرؼ ا ارة ة ل "صورة اصغرة للمجتما ك ىي ة يره ئ أ ضللىل اعل
ك العم ك اؼبسكس ك اؼبأد ك اػبضوع لنظلـ ال ،ك سبتلز ى ه اؽبي ة علتنسيت بني أفراد ىبتل،وف د،ل ة
)(3
ك ادرة".
ب .التعريف النحسي:
وبدد ا ارة لم أ ل هلأل اعبمل ة ا كذل اؼبسركلة س ه كي بمصية أفرادىل ،فقد أدد لمل الن،اب
ك ال بية أف السنوا ا كذل اس مر الط ،ؽبل أثر د ك هكويس بمصيتو هكوينل يستمر اعو إذل
كفلهو ،فل ارة هقوـ بعملية هن ة ا ط،لؿ ك إ دادىم أ،سيل ك لط،يل ،ذلأل اس مؿ هط يا
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الوديل م ك هكويس اقوال ال مصية لديتم دللديس ك اللغة ك ال اث الثقلك ك اغبضلرم للمجتما
ال م ينتموف إليو ،اس أت ربقيت التكي السوم ك التوافت السلودع القل م لم الصحة الن،سية ك
التحكم ك ال ا ال،ردية اس مؿ التوازف الن،سع ،ف الط ،يولد لرة س دتلة بيولوتية ية
لتزة سبلال س هل ية لتيل ل ا كلية ك ا كا ية ع﵀يئ اػبلرتع ،لكنو يولد ك ىو ازكد جبملة اس
اجاتعدادا ال،طرية ك القدرا ال ىنية ك اعبسمية القلبلة للنمو ،يث هعم ا ارة فيمل بعد
ع ت لرىل ال ي ة اجتتمل ية ا كذل لم هنمية ى ه القدرا ك هد يمتل ك اس شبة ينمو الط ،هدرهبيل ك
التما.

وبوؿ اس دل س بيولوتع ب رم إذل فرد اوم دا

)(4

) (1كال اجهصلؿ ك هكنولوتيلهو ،فضي دليو ،ص .135
) (2دراال ك لم اتتملع العل لع ،اصط،م اػب ل  ،ص .32
) (3أ،اب اؼبرتا ،ص .41

) (4ا ااب اجتتمل ية لل بية،دمحم ل يب النجيحع ،ص.86

ج .التعريف القا وين:
هن اؼبلدهني الثلأية ) (2ك الثللثة ) (3اس الأوف ا ارة اعبزا رم أف " ا ارة ىع اػبلية ا الاية
للمجتما ،هتكوف اس أبملص ذبما بينتم صلة الزكتية ك صلة القرابة...هعتمد ا ارة ك يل ل لم
)(1
ال ابئ ك التكلا ك سس اؼبعلبرة ك ال بية اغبسنة ،ك سس اػبلت ك أ ا فل اجتتمل ية".
.3محجوم العالقات األسرية:
يقصد علعمال ا ارية " هلأل العمال الن هقوـ ةدكار الزكج ك الزكتة ك ا بنل ك يقصد هبل ط يعة
ك درتة اجهصلج ك الت،ل م الن هقا بني أ ضل ا ارة ال يس يقيموف ك انزؿ كا د ك ىع
)(2
العماة الن هقا بني الزكج ك الزكتة ،ا بنل ك ا ع  ،ك بني ا بنل أأ،ستم".
دمل هعرؼ العمال ا ارية لم أ ل "الت،ل م دا ا ارة ك د لأل الدكر ك الوظي،ة الن يقوـ هبل
د فرد اس أفراد ا ارة اؼبت،ل لوف اا بعضتم دا هكويس أارم ،فلك فرد انتم ا ت لرا اس الزكج ك
الزكتة ،الوالديس ك ا بنل  ،ا ارة دك ك التما اػبلرتع دك كظي،ة لصة ك دكر لص يقواوف
)(3
بو".

اث يا :األسرة ...و العالقات األسرية

 :1األسرة:

 .1.1خصائص األسرة :هتمث

صل

)(4

ا ارة ك:
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 ا ارة صبل ة اتتمل ية دا مة هتكوف اس أبملص ؽبم رابطة اترىبية هربطتم ب عضتم صلة الزكاج ،ك
الدـ ك الت ا ،أك الوالديس ك ا بنل .
 ا ارة اؼبراسة ا كذل الن هقوـ بوظي،ة التن ة اجتتمل ية للط ،ال م يتعلم انتل دث ا اس
العمليل اػبلصة حبيلهو اث اؼبتلرا اػبلصة ع د ك الل لس ك النوـ.
 لهارة أظلـ ااتصلدم لص اس يث اجاتتمؾ ك إأتلج ا فراد لتأاني كال العي ؼبستق
أفراد ا ارة.
 أفراد ا ارة لدة يقيموف ك اسكس كا د هبمعتم.
 ا ارة ىع اؼبراسة ك اػب لية اجتتمل ية ا كذل ك بنل التما ك ىع اغبجر ا الاع ان ااتقرار
اغبيلة اجتتمل ية الن يستند ليتل الكيلف اجتتمل ع.
) (1الأوف ا ارة ،يوا بمأد ،ص .04

) (2ا ارة اؼبتغ ة ك ؾبتما اؼبدينة العربية ،د القلدر لقص  ،ص .33
) (3ؿبل را ك اضلاي السكلف ك ا ارة ك الط،ولة ،أا ة انصور يوا
) (4لم الن،اب ا ارم ،أضبد دمحم ا لرؾ الكندرم ،ص .38

 ا ارة ك دة للت،ل

لع ،ص .81

اجتتمل ع اؼبت لدؿ بني أفراد ا ارة ال يس يقواوف بتأدية ا دكار ك الوات ل

اؼبت لدلة بني نلصر ا ارة ،هبدؼ اب لع اغبلتل اجتتمل ية ،الن،سية ك اجاتصلدية فرادىل.
 ا ارة بوص،تل أظلال للت،ل اجتتمل ع هرثر ك هتأثر عؼبعلي ك القيم ك العلدا اجتتمل ية ك
الثقلفية دا التما ،علتلرل ي ؾ أ ضل العل لة ك ثقلفة كا دة.
 .2.1أشكال األسرة :يعتا هنوع ك هعدد أبكلؿ ا ارة كفقل لل ي ل
لل ،ا

الثقلفية اؼبمتل،ة ك كفقل

التلرىبية ،ا دل أىم فبيزا ل ،ف عد اقلرأة بكلؿ هنظيم ا ارة ك كظل ،تل ك العديد اس
)(1

التمعل ال رية هوص ال ل ثوف إذل هقسيم ا ارة إذل  03أمبلط ،ىع:
 ا ارة النوكية :الن هتكوف اس الزكج ك الزكتة ك ا بنل .

 ا ارة اؼبمتدة :ك الن هتأل اس أارهني أوكيتني لم ا ا .
 أارة اتعددة الزكتل  :ك الن هتكوف اس أارهني أوكيتني هربطتم مال
الزكج اؼب ؾ ال م هزكج اس دة أسل ك دوأوا وا أوكية ا ابطة.

اتتمل ية أالاتل

ىنلؾ اس ال ل ثني اس يضي إذل ى ا التصني أأواع أ رل ،ك ب ركف يعتمدكف هصني،ل اغليرا ،لكس
ط يعة الدرااة ك ى ه اؼبدا لة ه،رد لينل التطرؽ إذل بكلني اس أبكلؿ ا ارة ،نبل:
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أ.األسرة ادلمتدة :ااتقطب ى ا ال ك اس أبكلؿ ا ار اىتملـ ال ل ثني ك اؼب،كريس ،ع تمؼ
زبصصل م ك اأتمل ا م ال،كرية ،يث رفتل بيار بورديو  Pierre Bourdieuة ل " ذلأل
النموذج ال م لم صورهو هنتظم ال نيل اجتتمل ية ،ك ج هقتصر لم صبل ة ا زكاج ك ذراي م ،لكنتل
)(2
هضم د ا الر التلبعني للنسب ا بوم ،تلاعة ب لأل رب رائاة ال د كا د دة أتيلؿ".
دمل رفتل مصطحى بوتحنوشت لم أ ل " ل لة هعي

ك أ ضل ل دة أتيلؿ ،دة أار زكتية رب

اق كا د ،الدار الكال ند اغبضر ك اػبيمة ند ال دك ،إذ قبدىل هضم اس  20إذل  60بم
)(3
أدثر ".
ب.األسرة النووية :ىع أارة بسيطة ،سبث أصغر ك دة ارابية ك التما ،هتأل
)(4

أك

اس الزكج ،الزكتة ك

أكجدنبل ا اؼبتزكتني ،يسكنوف اعل ك اسكس كا د".

ك يستمدـ اصطلا ا ارة النوكية سب علياك شكري إذل ك دة هتكوف اس زكتني ك أط،لؽبمل ال يس
)(5

يعولو م.

) (1الزكاج ك العمال ا ارية ،انل اػبورل  ،ص .70
)1(sociologie de l‟Algérie ; Pierre Bourdieu, p 12
) (3العل لة اعبزا رية :التطور ك اػبصل اغبديثة ،اصط،م بوه،نوب  ،ص . 37
) (4الاوس لم اجتتملع ،د اؽبلدم اعبوىرم ،ص .23

) (5لم اتتملع العل لع ،ليل بكرم ،ص .348

 .2العالقات األسرية:
.1.2خصائص العالقات األسرية :هتميز العمال
ع ت لرىل صبل ة أكلية أالاية بعدة صل

)(1

الن هربئ ـبتل

ا طراؼ دا

 ،أنبتل:

 مال هقوـ بني أفراد هربطتم مال القرابة الداوية ك الزكاج ،فتع مال اتينة ك اوية. بمصية ،أم أ ل اتحررة اس اؼبراايم ك ال كليل  ،ك ا حوأة ب حنة لط،ية. -طويلة ا اد ،أم أ ل ليس

ر ية ،فتع همزـ ال،رد طوؿ يلهو.

 هنطوم لم طي كااا اس ا أ طة اجتتمل ية ك اؼبواا اؼب دة. هقوـ لم اغبقوؽ ك الوات ل اؼبت لدلة ك أطلؽ ى ه العمال . زبضا لتو يد القيم ك العلدا ك التقلليد السل دة ك التما.هعد ى ه ا ة دبثلبة كال تلىزة سبنحتل الثقلفة ب لع اغبلتل ال يولوتية ك اجتتمل ية.
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.2.2أذنية العالقات األسرية :ال ىو اسلم بو اتتمل يل ،أف ا ارة النواة ا كذل ،ليتل يتوا
صمح التما أك فسلده ه عل لصم تل أك فسلدىل ،ك هتوا
لم اماة أك هنلفر العمال ك اؼبعلام السل دة فيتل.
.3.2أ واع العالقات األسرية :و

اماتتل ك سبلاكتل أك هنلفرىل ك ه تتتل

دة أبكلؿ ك اذبلىل  ،أبرزىل:

 العمال بني الزكتني. العمال بني ا ـ ك ا بنل . -العمال بني ا

ك ا بنل .

 العماة بني ا بنل .اما شنكن تصنيحجا كفت اجذبلىل التللية:
 العماة الزكتية. العماة الوالدية. العماة ا وية.) (1الزكاج ك العمال ا ارية ،انل اػبورل ،ص.128

اثلثا :االتصال....و تكنولوجيا االتصال
 .1االتصال
..1.1ماهية االتصال داخل األسرة :فبل ا ت هقديبو وؿ ا،تواع اجهصلؿ ك ا ارة يبكس
ربديد اجهصلؿ دا

أك دبل يسمم اج تكلؾ

ا ارة لم أأو ملية اتتمل ية ه ثت اس الت،ل

ا ارم ،إذ ي م العمال اجتتمل ية ،اللقل ا  ،التجمعل ك اؼبسل دا الن هتم بني أفراد ا ارة.
دبعىن أف اجهصلؿ دا ا ارة ىو ملية التملطب ك الت،لىم بني أفرادىل يتم اس مؽبل أق اؼبعلرؼ،
اؼبعلوال ك التجلر اس تي ا ع إذل تي ا بنل  ،ك ال يس ي دوف صبيعل ك ازبلذ القرارا
اؼبم مة غبيل م ك ك ربم اؼبسركليل اػبلصة هبم ،فتجما أفراد ا ارة وؿ ال دة الطعلـ اثم ،ىو
أوع اس اجهصلؿ ،ك زبصي ال ة للمنلا ة ك اغبديث العل لع ك التحلكر دا ا ارة أك لرتتل
يعد أيضل أوع اس اجهصلؿ.
.2.1أذنية االتصال داخل األسرة :هتضا أنبية اجهصلؿ بص،ة لاة ك المواة دا
مؿ ال وبدثو ى ا ا

)(1

اس ب ر أك وبققو اس أىداؼ ،ك الن أ در انتل:
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 ا داث وث ا أ،سية ك اتتمل ية ك اعرفية.
 إات ة ال،رصة للط ،للم لردة ك ا لديث ك اغبوادث الن هدكر بتلقل ية ك رية.
 ادتسل اا تديدة ك إالاة مال تديدة اا ا ريس
هقداو ك يلهو.
 إات ة ال،رص أالـ د اا اح يعرض للمنلا ة ك ا

بو إذا ال أث

يتلقم اجبس أفكلر هعم

لم

فل دهو.

 اغبوار يكسر اغبلتز الن،سع ك هوصي اؼبعلوال ك التوتيتل إذل الب ا بنل ا لبرة.
 القدرة لم اجات،لدة اس التجلر السلبقة ك اواتتة ا لد استجدة.
 اجاتجلبة السوية ك ظ هوافت الوظل

الن،سية اؼبمتل،ة ؼبواتتة ا زال

الطلر ة بصورة ربقت

اعلدة ال،رد ك ا ريس.

 .2تكنولوجيا االتصال:
.1.2أذنية تكنولوجيا االتصال :هكمس أنبية هكنولوتيل اجهصلؿ ك هوف اجهصلؿ ك اذبلىني ،ك
ظتور را القنوا الن يوفرىل اجهصلؿ الكلبلع ،ك أق الرال ا اسلفػ ػ ػ ػ ػ ػل طويلة عاتمداـ
س طري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت دا ػ ػ ػ ػ ػل
ا امػلر الصنل ية ،ك هقدـ دمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل ىل ػ ػ ػ ػلة اس اؼبعلوا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
ال،ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػديوهكاب ،التليت ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب ،الاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد
) (1لم الن،اب الط ، ،فيص

لس ،ص .137

اجلك ك ك اجهصلؿ اؼب لبر بقوا د ال يلان

ك ا ىل اس اػبدال

اغبديثة ،يث كفر ى ه

التكنولوتيل ادرا ىل م اس برااا ا لر ك ال ركف العلاة ،التعليم ،الثقلفة ،ال فيو ،فبلراة ا لعل ،
برا السل ا ك اػبدال ك التعلم ال ايت ،التع س ا را ك التصوي اجأتمل ي ،ضبلية اؼبنلزؿ ك
)(1
اؼبن آ س طريت ربطتل بنظم اجأ ار اؼب كر...،
.2.2وسائل تكنولوجيا االتصال:
لقد النب

التطورا اؼبتسلر ة لتكنولوتيل اجهصلؿ ك هغي اماا التما :اجاتصلدية ،السيلاية،

اجتتمل ية ك الثقلفية ،فغ أمبلط اغبيلة ال رية هغ ا ت راي ،ك أص ا اج تملد ب و اتـ لم بليل
ى ه التكنولوتيل ،ليس فقئ ك اؼبراسل ك ال ردل اجاتصلدية ك الصنل ية ك اػبدالهية ،ك إمبل
هعدل ااتمدااتل لي م صبيا اراسل التما ك ف لهو دكف ه،راة بني الغا ك ال،ق  ،الك ك
الصغ  ،ك إف دلأ اعدج اجاتعملؿ ك القدرة لم اجاتمؾ هت ليس اس ف ة رل ك اس بروبة
رل ،دمل هت ليس ا ىداؼ اؼبتو لة اس ا ا لؿ لم ى ه التكنولوتيل ،ك ه ليس هقنيل ل اس تتة
أ رل ،ك ك ى ا ا طلر أستعرض صبلة اس التقنيل  ،أ در انتل:
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أ .تكنولوجيا احلاسب اإللكًتوين  :Computerا ت الكم يوهر يزا اكلأيل ممل ك السنوا
ا

ة ،رام

يت اسل ة ااتعمللو ك السنوا

ا كذل لظتوره ،إذ ااتصر لم اغبكوال

ك

اؼبراسل الضممة فقئ لط يعة أظم ه غيلو الن هطل فريت م ادر لم ه غيلو ك صيلأتو ،ك
ا ا التطورا الن بتدىل اس يث أظم ه غيلو ك جمو أص ا راكلف أم أ د أف يستعملو ،ك أف
وبص ليو ،يث يعتمد أظلـ ه غيلو لم ك دا إد لؿ ك اعلعبة ك ك دا إ راج ،يتم إد لؿ
اؼبعلوال اس مؿ ارص أك بريئ أك لو ة اؼب،لهيا ،ك هستمرج بعد اعلعبتتل ع الو اؼبراو .
ب .تكنولوجيا اذلاتف احملمول  : Portable téléphoneكاد

اجهصلج

اؽبله،ية هطورا

هكنولوتيل اؼبعلوال ك اجهصلج  ،فزاد أنبيتتل ك السنوا ا ة دتقنية لنق اؼبعلوال ك ربئ
ديثة ك ى ا اللؿ أبرزىل هقنية اؽبله
ال كل عغبلا ل ا لك كأية اؼبردزية ،ك ظتر هقنيل

ا﵀موؿ أك النقلؿ الن هست اجهصلؿ ال،ورم ةم اكلف ك العلدل.
اس اػبدال الن هقداتل أيضل إرالؿ الصور ند إترا ا﵀لدثة اؽبله،ية ،ى ا النظلـ ال م ظتر انة
 1964ك مت هط يقو ،ك اد أص ا ااتمؾ ى ه التقنية لـ لدل صبيا ا فراد ،إذ هص أس ة ااتمدو ك
جالكيل بني

بع اؼبنلطت إذل  ، ℅100ك ال ال د لم ذلأل اتولة ك ار ة ه لدؿ ال يلان
اؽبواه النقللة لصة بعد هطوير بركهودوؿ التط يقل المالكية "كيب" " Wineless " WAP
 / Application Protocolك اؼبعتمد لم داة الرال

القص ة SMS Message

 Service Shortك هقنية  Blue Toothاؼبعتمدة لم هعدي اوتل الراديو اص ة اؼبدل للتواص
بني اؽبواه النقللة ك بينتل ك بني اجأ أ .
) (1هكنولوتيل اؼبعلوال ك صنل ة اجهصلؿ اعبملى م ،ؿبمود لم الديس ،ص .65

ج .تكنولوجيا اال ًت ت  :Internetأىم هقنية اعلوالهية ،ؽبل إاكلان

ممة ك إات ة اؼبعلوال ،

أتيجة اؼبزاكتة بني هكنولوتيل اجهصلؿ ك هكنولوتيل اؼبعلوال .
"اس أىم اقبلزا التكنولوتيل اغبديثة الن ربقق ك ؾبلؿ اجهصلؿ ك أكا ر القرف الع ريس ،إذ
ااتطل ى ه ال كة أف هلغع اؼبسلفل بني الدكؿ ،اس مؽبل يستطيا ا أسلف أف يطلا لم
أ داث العلدل ك هطوراهو ك اللج اؼبمتل،ة ،ك أف يت لدؿ اؼبعلوال  ،ك ين ر الثقلفة ك الن لطل
)( 1

ا أسلأية ا رل".
ب كة ممة هضم ؾبمو ة د ة اس ال كل اؼبعلوالهية العمواية ك اػبلصة ك اؼبتصلة بعضتل ال ع ،
)(2
هتكوف أالال اس:
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ادلعدات :أتتزة اقداة للمدال ك أ رل استمداة ؽبل ك طوط اهصلؿ ا الكلبم )ا امؾ(
أك ا ليلؼ ال صرية أك ا املر الصنل ية.

الربرليات التواصلية  :الويب  W.W.Wالايد ا لك ك . ...
القاطع البشري :اديرك ال كة ،انتجو اػبدال ك استمداوىل.
د.شبكات التواصل االجتماعي:
ػ ػ ػ ػ ب كل التواص اجتتمل ع لرة س "ؾبمو ة اس اؼبوااا لم ب كة اجأ أ ظتر اا اعبي
الثل للويب ،هتيا التواص بني ا فراد ك بي ة ؾبتما اف ا ع هبمعتم سب ؾبمو ل اىتملـ أك
) (3
ب كل اأتمل )بلد ،تلاعة ،ادراة ،بردة."(...،
تتميز ابلعديد من اخلصائص ،هتمث ك:

)(4

ا ا ا ادلشاراة :ه جا كال اوااا التواص اجتتمل ع اؼبسلنبل ك ردكد ال،ع اس ا بملص اؼبتتمني،
يث أ ل هلغع اػبئ ال،لص بني كال اج مـ ك اعبمتور.

ا ا ا اال حتاح :اعظم كال اج مـ ا اوااا التواص اجتتمل ع هقدـ دال ا،تو ة لردكد ال،ع ك
اؼب لردة أ ك اجأ ل ك التعدي لم الص،حل  ،يث ه جا لم التصوي  ،التعليت ك ه لدؿ
اؼبعلوال  ،فنلدرا ال قبد واتز للوصوؿ ك اجات،لدة اس ا﵀تول.

ا ا احملادثة :هتميز ب كل

التواص اجتتمل ع ك كال

رات تتل للمحلدثة ك اذبلىني ،أم اؼب لردة ك الت،ل

اج مـ اجتتمل ية س الوال

التقليدية

اا اغبدث أك اػبا أك اؼبعلواة اؼبعرك ة.

( )1الوظي،ة ا ماية ل كة اجأ أ  ،د اؼبلأل ردالف ال ان  ،ص .42
( )2اد إذل اجهصلؿ اعبملى م ،فضي دليو،ص .120
( )3اج مـ اعبديد ،دمحم ايد رايف ،ص .12
( )4ثورة ال كل اجتتمل ية ،للد اسلف يوا اؼبقدادم ،ص ص .27 ،26

ا ا اجملتمع :هسما ب كل

التواص اجتتمل ع للمجتمعل ا﵀لية بت كي اوااعتل اػبلصة بسر ة ك

التواص ب ك فعلؿ ،ك اس هره ئ هلأل التمعل ك العلدل أصبا وؿ اصلحل أك اىتملال ا دة
اث ب التصوير ال،وهواراك أك اضية ايلاية أك براناا هل،زيو ا،ض  ...،فيص ا العلدل عل،ع ارية
صغ ة هضم ؾبتمعل الك كأية اتقلربة.
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ا ا الًتابط :هتميز اوااا التواص اجتتمل ع ة ل لرة س ب كة اتتمل ية ا ابطة بعضتل ب ع  ،ذلأل
ا الوصم

هلأل اؼبوااا ك الن هربطأل دبوااا أ رل للتواص

ك الركابئ الن هوفرىل ص،حل

اجتتمل ع.
احملور الثالث :عرض ادلعطيات ادليدا ية و مناقشة النتائ .

أوال :ادلعطيات اخلاصة ابلعالقات األسرية
شكل رقم  :01دا رة أس ية هو ا برا ينة ا زكاج وؿ ال إذا دلأ

هطرح اوا يا للنقلش دا

أارىم
نعم
ال

شكل رقم  :02أ مدة بيلأية هو ا برا ينة ا زكاج وؿ اجتتملع لم ال دة الغدا ك الع ل
15
10
5
0
ال نجتمع

دائما

نادرا

احٌانا

شكل رقم  :03أ مدة بيلأية هو ا برا ينة ا زكاج وؿ اجتتملع ؼب لىدة التل،زيوف
12
10
8
6
4
2
0
األبناء فقط

الوالدٌن فقط

فردٌا

جماعٌا

شكل رقم  :04أ مدة بيلأية هو ا برا ينة ا زكاج وؿ طرؽ اجهصلؿ ةفراد ا ارة
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10
5
0
ال اتصال

رسالة قصٌرة

الحوار المباشر

شكل رقم  :05دا رة أس ية هو ا برا ينة ال ل

الهاتف

شبكات التواصل

وؿ ال إذا دلأ هطرح اوا يا للنقلش دا

أارىم
نعم
ال

شكل رقم  :06أ مدة بيلأية هو ا برا ينة ال ل

وؿ اجتتملع لم ال دة الغدا ك الع ل
15
10
5
0

ال نجتمع

دائما

نادرا

شكل رقم  :07أ مدة بيلأية هو ا برا ينة ال ل

احٌانا

وؿ اجتتملع ؼب لىدة التل،زيوف
40
20
0

األبناء فقط

الوالدٌن فقط

شكل رقم  :08أ مدة بيلأية هو ا برا ينة ال ل
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15
10
5
0
ال اتصال

الحوار المباشر

رسالة قصٌرة

الهاتف

شبكات التواصل

اث يا :ادلعطيات اخلاصة ابلتساؤل الحرعي األول :أتثَت اذلاتف النقال على العالقات
األسرية

جدول رقم  :01ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ا زكاج لم اؽبله النقلؿ بطرح اوا يا للنقلش دا
طرح ادلواضيع

أعم

االستغناك عن اذلاتف

ا ارة

اجملموع

ج

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

أعم

00

00.00

00

00.00

00

00.00

ج

18

100

12

100

30

100

اجملموع

18

100

12

100

30

100

جدول رقم  :02ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ا زكاج لم اؽبله النقلؿ عجتتملع وؿ طلكلة الغدا ك الع ل
االجتماع

ا يلان

اندرا

دا مل

اجملموع

ج قبتما

االستغناك عن اذلاتف

ؾ

أعم

00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00

%

%

ؾ

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

ج

07

100

05

100

11

100

07

100

30

100

اجملموع

07

100

05

100

11

100

07

100

30

100

جدول رقم  :03ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ا زكاج لم اؽبله النقلؿ دب لىدة التل،زيوف
مشاهدة التلحزيون

االستغناك عن اذلاتف

صبل يل
ؾ

%

فرداي
%

ؾ

الوالديس فقئ

ا بنل فقئ

%

%

ؾ

أعم

00

00 00.00 00 00.00

00.00

ؾ

اجملموع
ك

00 00.00 00

%
00.00

ج

10

100

08

100

12

100

00

100

30

100

اجملموع

10

100

08

100

12

100

00

100

30

100
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جدول رقم  :04ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ا زكاج لم اؽبله النقلؿ بطرؽ اجهصلؿ ةفراد ا ارة
االستغناك
اذلاتف

الطريقة

اؽبله

عن

أعم

ب كل التواص
%

اغبوار اؼب لبر

%

00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00

00

ؾ

%

ج اهصلؿ
ؾ

ؾ

%

راللة اص ة

ؾ

ؾ

%

ج

100 09

100 10 00.00 00

07 100 04

الموع

100 09

100 10 00.00 00

07 100 04

100

لم اؽبله النقلؿ بطرح اوا يا للنقلش دا

ا ارة

طرح ادلواضيع

أعم

االستغناك عن اذلاتف

ؾ

100 30
30

ك

%

ؾ

%

ك

%

أعم

00

00.00

00

00.00

00

00.00

ج

28

100

22

100

30

100

اجملموع

08

100

22

100

30

100

االجتماع

ا يلان

لم اؽبله النقلؿ عجتتملع وؿ طلكلة الغدا ك الع ل
دا مل

االستغناك عن اذلاتف

ؾ

أعم

00 00.00 00

%

100

اجملموع

ج

جدول رقم  :06ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ال ل

%

00.00 00 00.00
100

جدول رقم  :05ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ال ل

الموع

اندرا

ج قبتما

%

ؾ

%

00.00

00

00.00

ؾ

اجملموع

%

ؾ

%

ك

00.00

00 00.00 00

ج

09

100

02

100

11

100

08

100

30

100

اجملموع

09

100

02

100

11

100

08

100

30

100

جدول رقم  :07ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ال ل
مشاهدة التلحزيون

لم اؽبله النقلؿ دب لىدة التل،زيوف

صبل يل

االستغناك عن اذلاتف

فرداي

ؾ

%

ك

00.00 00 00.00 00 00.00 00

00

00.00

00

00.00

ج

06

100

04

100

00.00 00

00

00.00

30

100

اجملموع

06

100

24

100

00.00 00

00

00.00

30

100

أعم

%

ؾ

جدول رقم  :08ماة ادل ااتغنل أفراد ينة ال ل
الطريقة

االستغناك
اذلاتف
أعم

اؽبله
عن

ؾ

%

ا بنل فقئ

%

ؾ

%

الوالديس فقئ

اجملموع

لم اؽبله النقلؿ بطرؽ اجهصلؿ ةفراد ا ارة
اغبوار اؼب لبر

ب كل
التواص

راللة اص ة

اجملموع

ج اهصلؿ

ك

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
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ج

13

100

01

100

03

100

06

100

07

100

30

100

اجملموع

13

100

01

100

03

100

06

100

07

100

30

100

اس مؿ اعطيل اعبداكؿ السلبقة لبل

ؼبل يلع:

  09أفراد اس ينة ا زكاج بنس ة  %30يستمداوف اؽبله لمهصلؿ ةفراد أارىم 04 ،أفرادبنس ة  %13.33س طريت الرال القص ة ك  07أفراد بنس ة  % 23.33ج يتواصلوا لم
اجطمؽ.

  13فردا اس ينة ال ل بنس ة  %43.33يستمداوف اؽبله لمهصلؿ ةفراد أارىم06 ،أفراد بنس ة  %20س طريت الرال القص ة ك  07أفراد بنس ة  % 23.33ج يتصلوا لم
اجطمؽ.
يث ،اأت ر ك ا كأة ا

اؽبله

ة الرال اجلك كأية دظلىرة هنحو كبو اجتتملع اوا لم اجأ أ أك

ا﵀موؿ ،إذ أص ا الكث اس ا فراد يكت،وف هبل دوايلة اهصللية ،ذبسد صلة الر م لمطم نلف

لم ا ى )الوالديس ،ا وة (...،دكف هكل ا قة ال ىل إليتم ،ك ك ى ا إأقلص ك ت صلة
ا ر لـ الن أكصم هبل القربف الكر ك ث ليتل الراوؿ )ص( ك أ لديثو الن وية.
فللضركرم ك مالهنل ا ارية أف ج هكوف الدية ،إذا دل يكس ك اقدرة ال م ذلأل ب يبكس أف
هكوف علكلمة الطي ة أك علرضبة أك الزايرة أك عؼبعلكأة ك يلدة اؼبري  ،فلؼبتم أج يقطا صلتو ةارهو ك
أىلو.
دمل أف ىنلؾ بع ا فراد اس يقتصر ااتمدااتم للرال اجلك كأية ك اؼبكلؼبل اؽبله،ية ك بع
اؼبنلا ل اا أالرهبم ،اا أف ذلأل ج يغا س اللقل ال مصع ك العماة اغبميمية هد يمل لهارة ك
تع مبئ اجهصلؿ فيتل يتسم عغبميمية ك الت،لىم ك اؼبودة.
أتسيسا على ما سبق ،شنكننا القول أبن اذلاتف يؤثر سلبا على العالقات األسرية.

اثلثا :ادلعطيات اخلاصة ابلتساؤل الحرعي الثاين :أتثَت اال ًت ت على العالقات األسرية

جدول رقم  :09ماة اا لؿ أفراد ينة ا زكاج لم اجأ أ بطرح اوا يا للنقلش دا
طرح ادلواضيع

االقبال على اال ًت ت

أعم

ا ارة
اجملموع

ج

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

يواع

06

33.33

08

66.66

14

46.66

ب و يواع

08

44.44

03

25.00

11

36.66

ارة ك ا ا وع

04

22.22

01

08.33

05

16.66

ارة ك ال تر

00

00.00

00

00.00

00

00.00
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اجملموع

18

12

99.99

99.99

99.98

30

جدول رقم  :10ماة اا لؿ أفراد ينة ا زكاج لم اجأ أ عجتتملع وؿ طلكلة الغدا ك الع ل
االجتماع

ا يلان

اندرا

دا مل

اجملموع

ج قبتما

االقبال على اال ًت ت

ؾ

يواع

14 28.57 02 63.63 07 40.00 02 42.85 03

46.66

ب و يواع

11 42.85 03 36.36 04 40.00 02 28.57 02

36.66

ارة ك ا ا وع

05 28.57 02 00.00 00 20.00 01 28.57 02

16.66

ارة ك ال تر

00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00

00.00

30 99.99 07 99.99 11

99.98

اجملموع

%

%

ؾ

100

05 99.99 07

ؾ

ؾ

%

ك

%

%

جدول رقم  :11ماة اا لؿ أفراد ينة ا زكاج لم اجأ أ دب لىدة التل،زيوف
مشاهدة التلحزيون

صبل يل

االقبال على اال ًت ت

ؾ

فرداي

%

%

ؾ

الوالديس فقئ

ا بنل فقئ

%

%

ؾ

ؾ

اجملموع
ك

%

يواع

06 75.00 06 20.00 02

50.00

14 00.00 00

46.66

ب و يواع

05 12.50 01 50.00 05

41.66

11 00.00 00

36.66

ارة ك ا ا وع

01 12.50 01 30.00 03

08.33

05 00.00 00

16.66

ارة ك ال تر

00 00.00 00 00.00 00

00.00

00 00.00 00

00.00

12

99.99

30 00.00 00

99.98

اجملموع

10

100

100

08

جدول رقم  :12ماة اا لؿ أفراد ينة ا زكاج لم اجأ أ بطرؽ اجهصلؿ ةفراد ا ارة
الطريقة
االقبال

اال ًت ت

اؽبله
على

ؾ

ب كل
التواص
%

%

ؾ

اغبوار اؼب لبر

راللة اص ة

%

%

ؾ

ؾ

اجملموع

ج اهصلؿ
ؾ

%

ك

%

يواع

00 55.55 05

00

03 20.00 02

75

14 57.14 04

46.66

ب و يواع

00 22.22 02

00

01 50.00 05

25

11 42.85 03

36.66

ارة ك ا ا وع

00 22.22 02

00

00 30.00 03

00

05 00.00 00

16.66

ارة ك ال تر

00 00.00 00

00

00 00.00 00

00

00 00.00 00

00.00

اجملموع

00 00 99.99 09

04

10
0

30 99.99 07

99.98

جدول رقم  :13ماة اا لؿ أفراد ينة ال ل
طرح ادلواضيع

10

100

لم اجأ أ بطرح اوا يا للنقلش دا
ج

أعم
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االقبال على اال ًت ت

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

يواع

03

37.50

20

90.90

23

76.66

ب و يواع

03

37.50

02

09.09

05

16.66

ارة ك ا ا وع

02

25.00

00

00.00

02

06.66

ارة ك ال تر

00

00.00

00

00.00

00

00.00

اجملموع

08

100

22

99.99

30

99.98

جدول رقم  :14ماة اا لؿ أفراد ينة ال ل
االجتماع

لم اجأ أ عجتتملع وؿ طلكلة الغدا ك الع ل

ا يلان

االقبال على اال ًت ت

دا مل

%

اندرا

اجملموع

ج قبتما

%

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

يواع

01 44.44 04

50.00

10

90.90

08

100

23

76.66

ب و يواع

01 33.33 03

50.00

01

09.09

05 00.00 00

16.66

ارة ك ا ا وع

00 22.22 02

00.00

00

00.00

02 00.00 00

06.66

ارة ك ال تر

00 00.00 00

00.00

00

00.00

00 00.00 00

00.00

اجملموع

02 99.99 09

100

11

99.99

30

99.98

ؾ

ؾ

جدول رقم  :15ماة اا لؿ أفراد ينة ال ل
مشاهدة التلحزيون

لم اجأ أ دب لىدة التل،زيوف

صبل يل

االقبال على اال ًت ت

08

100

فرداي

ؾ

%

ك

يواع

33.33 02

00.00 00 87.50 21

00

00.00

23

76.66

ب و يواع

50.00 03

00.00 00 08.33 02

00

00.00

05

16.66

ارة ك ا ا وع

16.66 01

00.00 00 04.16 01

00

00.00

02

06.66

ارة ك ال تر

00.00 00

00.00 00 00.00 00

00

00.00

00

00.00

اجملموع

99.99 06

00.00 00 99.99 24

00

00.00

30

99.98

ؾ

جدول رقم  :16ماة اا لؿ أفراد ينة ال ل
االقبال

الطريقة

اؽبله
على

لم اجأ أ بطرؽ اجهصلؿ ةفراد ا ارة
ب كل
التواص

%

اغبوار اؼب لبر

ؾ

يواع

01 84.61 11

100

76.66 23 85.71 06 66.66 04 33.33 01

ب و يواع

00 15.38 02

00

16.66 05 14.28 01 16.16 01 33.33 01

ارة ك ا ا وع

00 00.00 00

00

00 16.16 01 33.33 01

00

06.66 02

ارة ك ال تر

00 00.00 00

00

00

00 00.00 00

00

00.00 00

اجملموع

01 99.99 13

100

99.98 30 99.99 07 99.98 06 99.99 03

00

ؾ

%

ج اهصلؿ

%

986

%

راللة اص ة

اجملموع

ؾ

اال ًت ت

ك

%

ؾ

%

ا بنل فقئ

%

ؾ

%

الوالديس فقئ

اجملموع

ؾ

%

ك

%
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ال أسجلو اس م اؼبعطيل الواردة أ مه ،أف:
  14ا،ردة اس ينة ا زكاج بنس ة  %46.66يق لوف لم اجأ أ ب ك يواع 08 ،أفراداس بينتم بنس ة  %66.66أددكا لم دـ طرح اوا يا للنقلش دا أارىم 07 ،أفراد
بنس ة  % 63.63أاركا ةأو اندرا ال هبتمعوا لم طلكلة الغدا ك الع ل اقلب فرديس )(02
بنس ة  %28.57أ،وا اجتتملع سبلال.
  14ا،ردة اس ينة ال ل بنس ة  %46.66يق لوف لم اجأ أ ب ك يواع 08 ،أفراداس بينتم بنس ة  %66.66أددكا لم دـ طرح اوا يا للنقلش دا أارىم 07 ،أفراد
بنس ة  % 63.63أاركا ةأو اندرا ال هبتمعوف لم طلكلة الغدا ك الع ل اقلب فرديس )(02
بنس ة  %28.57أ،وا اجتتملع سبلال.
فاال ًت ت ،ى ا اؼبنتوج الثقلك ال م أكتده ق ا أسلف ،دل يتم التعلا اعو علصورة الن هبب أف
ذبع العلدل اري ل اا ال م  ،ك ى ا بط يعة اغبلؿ انبا اس فتم التما ك ا ارة ك ال،رد أك دـ ال،تم
﵀تول اؼبلدة الثقلفية اؼبوتتة ،دمل أف دـ ال،تم أ،سو يعتمد لم طريقة هعلا ا ارة اا ا بنل .
ا ديد أف لمأ أ فوا د ديدة انتل فسا اللؿ اؼبعرك الوااا لك طللب لو ع تمؼ النوااي ك
ا ىداؼ ،إج أ ل عؼبقلب لق أو ل تديدا اس الت،ل اجتتمل ع ،يث ا بركطو ك ؿبدداهو،
فلم يعد لا الزالف ك اؼبكلف ل قل وبوؿ دكف دكث الت،ل اا ا ريس ،ف ،ض ال كة أص ا
ع اكلف اجهصلؿ ع ريس ك الت،ل اعتم فبكنل ك د كا ك اس أم اكلف ك أدل ى ا إذل لت
)(1
أوع تديد اس التما يعرؼ علتما اجف ا ع.
ى ا ال أبلر إليو ماالوهان ك اقولتو ":لقد أص ح

الكرة ا ر ية أب و علقرية الكوأية" ،ك ذلأل

دكد الدكلة
بعدال مت ادت لؼ التل،زيوف أيس هراتع اسل ة اجهصلؿ اجأسل  ،ك اأعزاؿ ال،رد دا
الن يعي فيتل ،اا اأت لر الكم يوهر ال مصع ك ظتور ب كة اجأ أ أص ا ا أسلف ياب
)(2
ارفتو...يتواص اا أاراأو يسع الغرؼ أيضل ا ال،ضل اجلك ك ك ارية دوأية كا دة.
فمس ال يل ل هنلاع ظلىرة ال،رداأية ك اجأعزالية ،فبل يردم إذل ايل الركح اعبمل ية ك ازاايىل اؼبتعددة
اؼب نية لم الت،ل ك التعلكف بك استوايهو ،ع لفة لتأث ىل لم العمال اجتتمل ية ،ك يبكس
ام ظة ذلأل لم اكلف العملرا ال يس ج يكلدكف يعرفوف بعضتم ال ع ك اد ج يلتقوا لم
ك دكؿ العلدل الثللث الن بدأ هت،كأل فيتل ىع
اجطمؽ ،ك اد بدأ ى ه الظلىرة ك اجأت لر
)(3

ا رل الركابئ التقليدية.
ك يبكس هلمي

)(4

أىم سلبيات اال ًت ت ُب أتثَتها على الشباب ك النقلط التللية:
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 يستتلأل ااتمداـ اجأ أ كا ال ل  ،فبل يرثر لم أ لطل أ رل ذا أنبية اث  :القرا ة
،اللعب ،النوـ ،اعبلوس اا العل لة ،ادتسل اا ك ذبلر ا لبرة اس اغبيلة.
 هقدـ اعظم اوااا اجأ أ صورا ذىنية هن ا اس رلية للعلدل ـبتل،ة س رلية العر ي ،فبل ه ؾ صورا
ذىنية بعيدة س قيقة كطنو العر ي.
 هردم أو ية ااتمداـ اللغة ك او ااتمدااتل ك اجأ أ إذل او ااتمداـ اللغة اا لئ ك
الكتلبة بني اللغل العربية ،ال،رأسية ك اجقبليزية لم سل اللغة ال،صحم.
1

 يكثر ال ل اس زايرة اوااا اوايقم الركؾ ك ا ال ال لبية العربية الن يكثر هرديدىل اتمل دلف
استواىل لتص ا أدثر أل،ة ك أدثر بع ية ال يرثر لم ال كؽ العلـ ك هنميتو.
الن هعرض برااا ن

)اث ا فمـ( ه جا الوؾ العن

لدل

 إف التعرض ؼبوااا اجأ أ
ال ل .
 يعود اجأ أ ال ل لم ال مدة ك اأعداـ رد ال،ع .
 اكبدار ك استول الت در ك اغبد اس اػبيلؿ ك اؼبقدرة لم التعلم ند ال ل  ،علردوض إذل ال ىو
تلىز.
 ه جيا الركح اجاتتمدية لدل ال ل  ،لصة ك أأو ك اجأ أ أي ا مف يزا د ا ،يث
هستتوم ا مان ال ل  ،فيتمي أف د ى ه اغبلتل اؼبعلس نتل يبكس أف وبص ليتل.
لم

 وث ا بل ل الصلدرة اس بلبة اغبلاو ك وث اعبلوس الطوي أالـ بلبة اغبلاو
الصحة العلاة ،العيوف ك العمود ال،قرم ...،
 يرثر لم ادرة ال ل لم التمييز بني اغبقيقة ك اػبيلؿ ك يعزؿ بني النلس ك بي تتم ك يقدـ مبلذج
لم ت ا ك السلوؾ ك اؼبواا ك اللغة.
عليه ،شنكننا القول أبن اال ًت ت تؤثر سلبا على العالقات األسرية.

رابعا :ادلعطيات اخلاصة ابلتساؤل الحرعي الثالث:أتثَت شبكات التواصل على العالقات

األسرية

) (1لم اتتملع ا ماع ،دمحم اعبوىرم ك ب ركف ،ص .277

) (2إ مـ العوؼبة :ايم تديدة ...أـ إأك،ل لم ال ا  ،اليملف ابراىيم العسكرم ،ص .08
) (3الثقلفة اعبملى ية ،صبلؿ العي،ة ،ص .130
) (4اجهصلؿ ك ا مـ ك التمعل اؼبعلصرة ،صلحل أبو أص ا ،ص ص.363 ،362
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جدول رقم  :17ماة دد السل ل
اوا يا للنقلش دا
عدد الساعات

الن يقضيتل أفراد ينة ا زكاج لم ب كل

التواص اجتتمل ع بطرح

ا ارة

طرح ادلواضيع

أعم

اجملموع

ج

ؾ

%

ؾ

%

ك

%

أا اس ال ة

03

16.66

02

16.66

5

16.66

اس ال ة إذل ال تني

06

33.33

04

33.33

10

33.33

اس ال تني إذل  3ال ل

03

16.66

03

25.00

06

20.00

اس  3ال ل إذل  4ال ل

03

16.66

02

16.66

05

16.66

 4ال ل فأدثر

03

16.66

01

08.33

04

13.33

اجملموع

18

99.97

12

99.98

30

99.98

جدول رقم  :18دد السل ل الن يقضيتل أفراد ينة ا زكاج لم ب كل التواص اجتتمل ع عجتتملع وؿ
طلكلة الغدا ك الع ل

عدد الساعات

االجتماع

ا يلان

دا مل

%

اندرا

ج قبتما
%

ك

%

أا اس ال ة

02 00.00 00 40.00 02 14.28 01

28.57

5

16.66

اس ال ة إذل ال تني

01 36.36 04 40.00 02 42.85 03

14.28

10

33.33

اس ال تني إذل  3ال ل

01 27.27 03 20.00 01 14.28 01

14.28

6

20.00

اس  3ال ل إذل  4ال ل

00 27.27 03 00.00 00 28.57 02

00.00

5

16.66

 4ال ل فأدثر

03 09.09 01 00.00 00 00.00 00

42.85

04

13.33

07 99.99 11

99.98

30

99.98

ؾ

اجملموع

%

اجملموع

ؾ

05 99.99 07

جدول رقم  :19ماة دد السل ل
التل،زيوف
مشاهدة التلحزيون

100

ؾ

%

ؾ

الن يقضيتل أفراد ينة ا زكاج لم ب كل التواص اجتتمل ع دب لىدة
فرداي

صبل يل

الوالديس فقئ

ا بنل فقئ

%

%

عدد الساعات

ؾ

أا اس ال ة

01

02 25.00 02 10.00

اس ال ة إذل ال تني

04

04 25.00 02 40.00

33.33

اس ال تني إذل 3
ال ل

01

04 12.50 01 10.00

33.33

%

%

ؾ

989

ؾ

اجملموع
ك

%

16.66

00.00 00

5

16.66

10 00.00 00

33.33

06 00.00 00

20.00

ؾ
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02

01 25.00 02 20.00

08.33

05 00.00 00

16.66

اس  3ال ل
ال ل

إذل 4

 4ال ل فأدثر

02

01 12.50 01 20.00

08.33

04 00.00 00

13.33

اجملموع

10

12

99.98

30 00.00 00

99.98

جدول رقم  :20ماة دد السل ل

100

100

08

التواص اجتتمل ع بطرؽ

الن يقضيتل أفراد ينة ا زكاج لم ب كل

اجهصلؿ ةفراد ا ارة
الطريقة

اؽبله

عدد الساعات

ب كل
التواص

ج اهصلؿ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

00 11.11 01

00

02

20

01

25

14.28 01

اس ال ة إذل 00 33.33 03
ال تني

00

02

20

03

75

10 28.57 02

33.33

اس ال تني إذل 00 11.11 01 3
ال ل

00

04

40

00

00

06 14.28 01

20.00

اس  3ال ل إذل 00 22.22 02
 4ال ل

00

01

10

00

00

05 28.57 02

16.66

 4ال ل فأدثر

00 22.22 02

00

01

10

00

00

04 14.28 01

13.33

اجملموع

00 99.99 09

00

10

100

04

100

30 99.98 07

99.98

ؾ

أا اس ال ة

%

اغبوار اؼب لبر

راللة اص ة

اجملموع

جدول رقم  :21ماة دد السل ل
اوا يا للنقلش دا

الن يقضيتل أفراد ينة ال ل

لم ب كل

%

ك

%

5

16.66

التواص اجتتمل ع بطرح

ا ارة
طرح ادلواضيع

أعم

اجملموع

ج

عدد الساعات

ك

%

ؾ

%

ك

%

أا اس ال ة

01

12.50

01

04.54

2

06.66

اس ال ة إذل ال تني

02

25.00

03

13.63

5

16.66

اس ال تني إذل  3ال ل

03

37.50

05

22.72

8

26.66

اس  3ال ل إذل  4ال ل

01

12.50

08

36.36

9

30.00

 4ال ل فأدثر

01

12.50

05

22.72

6

20.00

اجملموع

08

100

22

99.97

30

جدول رقم  :22دد السل ل الن يقضيتل أفراد ينة ال ل
طلكلة الغدا ك الع ل
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االجتماع

ا يلان

عدد الساعات

ك

دا مل

%

ؾ

اندرا

اجملموع

ج قبتما

%

ؾ

%

%

ؾ

%

ك

أا اس ال ة

00 11.11 01

00.00

01

09.09

02 00.00 00

06.66

اس ال ة إذل ال تني

01 22.22 02

50.00

01

09.09

05 12.50 01

16.66

اس ال تني إذل 01 33.33 03 3
ال ل

50.00

02

18.18

08 25.00 02

26.66

إذل 00 22.22 02 4

00.00

04

36.36

09 37.50 03

30.00

 4ال ل فأدثر

00 11.11 01

00.00

03

27.27

06 25.00 02

20.00

الموع

02 99.99 09

100

11

99.99

30

99.98

اس  3ال ل
ال ل

جدول رقم  :23ماة دد السل ل الن يقضيتل أفراد ينة ال ل

08

100

لم ب كل التواص اجتتمل ع دب لىدة

التل،زيوف
مشاهدة التلحزيون

صبل يل

عدد الساعات

ؾ

%

ك

أا اس ال ة

00.00 00 08.33 02 00.00 00

00

00.00

02

06.66

اس ال ة إذل ال تني

00.00 00 12.50 03 33.33 02

00

00.00

05

16.66

اس ال تني إذل  3ال ل

00.00 00 29.16 07 16.66 01

00

00.00

08

26.66

إذل 00.00 00 29.16 07 33.33 02 4

00

00.00

09

30

 4ال ل فأدثر

00.00 00 20.83 05 16.66 01

00

00.00

06

20.00

اجملموع

00.00 00 99.98 24 99.99 06

00

00.00

30

99.98

جدول رقم  :24ماة دد السل ل

%

ؾ

ؾ

الن يقضيتل أفراد ينة ال ل

%

ا بنل فقئ

%

اس  3ال ل
ال ل

ك

فرداي

%

الوالديس فقئ

اجملموع

لم ب كل

التواص اجتتمل ع بطرؽ

اجهصلؿ ةفراد ا ارة
الطريقة

عدد الساعات

اؽبله

اغبوار اؼب لبر

ب كل
التواص

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

ؾ

%

00

00

00

00

00 16.66 01 33.33 01

00

06.66 02

إذل 00 07.69 01

00

16.66 05 14.28 01 16.66 01 66.66 02

اس ال تني إذل 00 23.07 03 3

00

26.66 08 28.57 02 50.00 03

اس
ال تني

ال ة
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00

00

ؾ

%

ج اهصلؿ
ك

أا اس ال ة

%

راللة اص ة

اجملموع
%
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ال ل
إذل 01 38.46 05

100

00

00

30.00 09 28.57 02 16.66 01

اس  3ال ل
 4ال ل
 4ال ل فأدثر

00 30.76 04

00

00

00

20.00 06 28.57 02

اجملموع

01 99.98 13

100

99.98 30 99.99 07 99.98 06 99.99 03

00

00

اك ح اؼبعطيل اؼبستقلة اس اؼبيداف ،ال يلع:
  16ا،ردة اس ينة ا زكاج بنس ة  % 69.99يقضوف اس ال ة إذل أربا ال ل يوايل لمب كل التواص اجتتمل ع 09 ،أفراد اس بينتم أددكا لم دـ طرح اوا يا للنقلش دا
أارىم 10 ،أفراد أاركا ةأو اندرا ال هبتمعوا لم طلكلة الغدا ك الع ل ك  06أفراد أددكا
لم دـ اجتتملع.
  22ا،ردة اس ينة ال ل بنس ة  %73.32يقضوف اس ال ة إذل أربا ال ل يوايل لمب كل التواص اجتتمل ع 16 ،فردا اس بينتم أددكا لم دـ طرح اوا يا للنقلش دا
أارىم 07 ،أفراد أاركا ةأو اندرا ال هبتمعوا لم طلكلة الغدا ك الع ل ك  06أفراد أ،وا
اجتتملع سبلال.
فقد قبم س اأت لر التكنولوتيل اغبديث ة ك السدة بدرتة أكذل ك اوااا التواص اجتتمل ع العديد
اس اجذبلىل اؼبريدة ك الرافضة ؽب ا اجدتسلح أك دمل يسميو ال ع
اأطمال اس اهبلبيل اؼبوااا ك ال يل ل ،ك الن أعر تل ك النقلط التللية:
التأثَتات اإلرنابية :ك هتمث ك:
 انف ة اطلة لم العلدل. فرصة لتعزيز ال ا . أدثر اأ،تل ل لم ا ر. انا للرأم ك الرأم ا ر. -التقلي اس صراع اغبضلرا .

 هزيد اس هقلر العل لة الوا دة. التقلي اس صراع اغبضلرا . -هقدـ فرصة

لدة ركابئ الصدااة القديبة.

و من سلبيا ا:

 يلع الوا .
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 اؼبوااا ا ع ية ،لصة ال هتيحو اس اوااا لصة ع فمـ ك الصور اػبليعة ،الن يتتلف
لصة ال ل ك اؼبراىقني ،اا اأعداـ الرالبة.
 ا ال ة ل ،ريس ،اس مؿ ااتمداـ ى ه اؼبوااا ز لج ا
از جة ك اسي ة ك است،زة ك بع ا يلف ،أك التجساب لم
 العزلة اجتتمل ية ،يث يردم اجاتمداـ اؼب،رط ؽب ه اؼبوااا
فيص ا ال،رد انعزج س أارهو ك ؾبتمعو ،يعي ك لدل اف ا ع

ليتل

ريس ،دارالؿ راللة فيتل أل،لظ
صوصيل اؼبواا.
إذل اجأطوا ك العزلة اجتتمل ية،
لص بو.

 هد اؼبستول ا دلديبع :ربتعلد ا فراد س اؼبطللعة ك الدرااة ك ال حث العلمع.
 التد ك السيلاة ك التحري ) :ثورة هوأاب ك اصر(...،
 إ ل ة اؼبلؿ.
 دفس اؼبواىب ك ا أ طة.
 العمال ا ال ر ية.
 يرثر لم الصحة ك النظر.
ما يؤاد التأثَت السلىب لشبكات التواصل االجتماعي على العالقات األسرية.

خامسا :االستنتاج العام
بعد ه،ريغ اؼبعطيل

اج صل ية ،ك تدكلتتل علربئ بني اربرا

االتصال) و التابع (العالقات األسرية) ،لصنل إذل ال يلع:

 ج هوتد فركؽ ذا

اؼبتغ يس ادلستقل (تكنولوجيا

دجلة بني ينة ا زكاج ك ينة ا بنل ال ل

ك اذبلىتم كبو كال

التكنولوتيل اغبديثة ،يث أدد صبيا أفراد العينتني لم ااتحللة اجاتغنل س اؽبله
 ،%100دمل أأو يوتد ب و اصبلع ك اتلع م لم ا ا لة الن هقياب العمال ا ارية.

بنس ة

 إجابة عن التساؤل ادلرازي اؼبطركح :أستنتا اس مؿ اؼبعطيل اج صل ية اؼبو حة ك اعبداكؿ
السلبقة ،أف لتكنولوتيل اجهصلؿ وث كا ا لم العمال
لعدـ ااتمداانل لهالليب اج صل ية اؼبم مة(.

ا ارية) ج أستطيا ربديد ط يعتو

 ال شا أن اجأغملس ك مليل اجهصلؿ اس مؿ ال كل ك هراتا اجهصلؿ الوتتع اؼب لبر

ك افتقلد رارة اجهصلؿ ال مصع لو ب ره السل ية ا﵀تملة ك ربوي ال،رد إذل بمصية إأسل ية،

ايللة إذل العزلة ،ا الدرة لم التحلكر اؼب لبر ،إال أن هذ النتائ تبقى رهينة العينة ادلدروسة.
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خادتة:
لكلنل ك ى ه الدرااة هو يا وث ا هكنولوتيل اجهصلؿ لم العمال ا ارية اس مؿ اربرا
د اتغ  ،ك رام ال هوصلنل إليو اس أتل ا ك ااتنتلتل  ،إج أأنل أقر ةف العماة بني اؼبتغ يس ربكمتل
صبلة اس اؼبتغ ا الد يلة جايمل ال يتعلت علتحوج ال نل ية كالتمعية الن ه تدىل التمعل الراىنة
)ؾبتمعل اؼبعلوال ( الن هعرؼ هسلر ل ىل م ك افرازا التكنولوتيل كوث أارع ك العمال
اجأسلأية كال هتمظتر بو اس الوديل كفبلرال  ،يث د  ،لنل ى ه الدرااة ك ك دكد العينة
اؼبدركاة أف هكنولوتيل اجهصلؿ ليس العلا الو يد اؼبرثر لم العمال ا ارية ،فتنلؾ العديد اس
العواا الواتب الواوؼ ندىل ك هسليئ الضو ليتل ،لع ابرزىل:
 اؼبستول التعليمع ك الثقلك فراد ا ارة.
 الظركؼ اجتتمل ية لهارة.
 الظركؼ اجاتصلدية ك اؼبلدية لهارة.
ما شنكننا قوله ُب ختام هذا العمل ،أأو رام أنبية النتل ا اؼبتوص إليتل وؿ ط يعة وث هكنولوتيل

اجهصلؿ لم العمال ا ارية ،إج أف ى ا اؼبو وع ي قم ؿبم للدرااة كال حث جره لط اتغ اهو
علتغ ا اؼبتسلر ة للتكنولوتيل اؼبعلوالهية.

كذبليلهو

ك ى ا ا طلر ربلكؿ ـبتل الدراال الواوؼ لم اجره لطل القل مة بني صر اؼبعلوال
كال وبملو ا فراد اس ايم ثقلفية مس رلية انتجية كا حة كايلؽ اتتمل ع ؿبدد.
ك أظرا ؼبل يتميز بو اؼبتغ اف اس ص،ة التغ  ،أطرح صبلة اس التسللج الن هث ىل الدرااة الراىنة،
كاتكوف او و ل حبثية للمستق  ،هتمث ك:
 دي كبلفا لم صوصيلهنل الثقلفية؟
 إذل أم د يبكس اسليرة الثقلفة ا﵀لفظة؟
 إذل أم د يبكس التصدم لثقلفة ا ر؟
 دي أواتو ثقلفة ا ر كأ،رض ثقلفتنل؟
 دبل أف اؼبعلوالهية اتعددة ا بعلد ،دي يبكس التحكم فيتل كهوتيتتل ػبداة ثقلفتنل؟
 ى يبلأل التما اعبزا رم ايكنزال التعلي  ،اؼبواتتة ،التنلفاب اا العوؼبة كذبليل ل؟
 ال اص ا ارة اعبزا رية كالعمال ا ارية ك ظ ه ليس القيم الثقلفية الن وبملتل أفرادىل؟
 ال ىع ا مبلط العم قية الن ي،ر تل صر اؼبعلوال لم أفراد التما اعبزا رم؟
 ال ىع ا الليب ال بوية الن هت عتل اراسل التن ة اجتتمل ية ك ظ اؼبعلوالهية؟
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قائمة ادلراجع
.1
.2
.3
.4
.5

أالليب اجهصلؿ ك التغ اجتتمل ع ،دمحم ودة ،دار النتضة العربية ،ب ك .1988 ،
اجهصلؿ اعبملى م ،طو د العلطع قبم ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،اجاكندرية.1998 ،
اجهصلؿ ك كال لو بني النظرية ك التط يت ،دمحم اماة ا لرم ،السيد د اغبميد ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،اجاكندرية.1991 ،
اجهصلؿ ك ا مـ ك التمعل اؼبعلصرة ،صلحل أبو أص ا ،دار براـ للدراال ك الن ر ك التوزيا ،ملف ،ط.1999 ،03
ا ارة اؼبتغ ة ك ؾبتما اؼبدينة العربية ،د القلدر لقص  ،دار النتضة ،ب ك .1998 ،

 .6ا ااب اجتتمل ية لل بية ،دمحم ل يب النجيحع ،اكت ة ا قبلوػ ػ اصرية ،القلىرة ،ط .1965 ،02
 .7ا مـ اعبديد ،دمحم ايد رايف ،اردز ا ىراـ لل صبة ك الن ر ك التوزيا ،اصر ،ط .2013 ،01
 .8الثقلفة اعبملى ية ،صبلؿ العي،ة ،ان ورا تلاعة عتع ـبتلر ،نلبة ،اعبزا ر.2003 ،
 .9الزكاج ك العمال ا ارية ،انل اػبورل ،دار النتضة العربية ،ب ك  ،ل نلف.1983 ،
 .10العل لة اعبزا رية :التطور ك اػبصل اغبديثة ،اصط،م بوه،نوب  ،هرصبة دمحم دارم ،ديواف اؼبط و ل اعبلاعية،
اعبزا ر.1984 ،
 .11الوظي،ة ا ماية ل كة اجأ أ  ،د اؼبلأل ردالف ال ان  ،دار الراهب اعبلاعية ،العراؽ ،د س.
 .12هكنولوتيل اجهصلؿ ،سس ملد اكلكم ،دار ال،كر العر ي ،القلىرة.2000 ،
 .13هكنولوتيل اؼبعلوال ك صنل ة اجهصلؿ اعبملى م ،ؿبمود لم الديس ،دار العر ي للن ر ك التوزيا ،القلىرة،
.1994
 .14ثورة ال كل اجتتمل ية ،للد اسلف يوا اؼبقدادم ،دار النقلش للن ر ك التوزيا ،ا ردف ،ط ،01
.2013
 .15دراال ك لم اتتملع العل لع ،اصط،م اػب ل  ،دار النتضة اعبلاعية ،اجاكندرية.1981 ،
 .16لم اتتملع اجهصلؿ ك ا مـ ،اريب ايد أضبد ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،اجاكندرية.1996 ،
 .17لم اتتملع العل لع ،ليل بكرم ،دار اؼبيسرة ،ملف ،ط .2009 ،01
 .18لم اتتملع ا ماع ،دمحم اعبوىرم ك ب ركف ،دار القلىرة ،القلىرة ،ط .2001 ،01
 .19لم الن،اب ا ارم ،أضبد دمحم ا لرؾ الكندرم ،اكت ة ال،مح للن ر ك التوزيا ،الكوي .1992 ،
 .20لم أ،اب الط ، ،فيص لس ،دار ال،كر العر ي ،ب ك  ،ل نلف ،ط .1997 ،01
 .21الأوف ا ارة ،يوا بمأد ،اط عة ملر ارك ،عهنة ،اعبزا ر.1993 ،
لع ،اكتب اعبلاعة اغبديث،
 .22ؿبل را ك اضلاي :السكلف ك ا ارة ك الط،ولة ،أا ة انصور يوا
اجاكندرية ،ط .1992 ،01
 .23اد إذل اجهصلؿ اعبملى م ،فضي دليو ،ـبا لم اتتملع اجهصلؿ ،تلاعة اسنطينة ،اعبزا ر.2003 ،
 .24كال اجهصلؿ ك هكنولوتيلهو ،فضي دليو ،ان ورا تلاعة اسنطينة ،اعبزا ر ،د س.
 .25الاوس لم اجتتملع ،د اؽبلدم اعبوىرم ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،اجاكندرية ،ط .1998 ،03
.26

إ مـ العوؼبة :ايم تديدة...أـ اأك،ل

لم ال ا  ،اليملف ابراىيم العسكرم ،رللة العريب ،العدد ،517

ديسما .2001
27. http://www.tlh.net; 22/12/2012 ; 14 :15.
28. Sociologie de l‖Algérie ; Pierre Bourdieu ; Paris ;1972.
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ادلال ا اق
استمارة استبيان خاصة ابألبناك الشباب
 .1اجلنس :ذدر ) (

أأثم ) (

 .2السن.............:انة
 .3مكان اإلقامة :ري ) ( ادينة ) (

وا ع ) (

 .4وع السكن :ملرة ) ( فيم ) ( ادينة ) ( بي

لدم ) ( بي اصديرم ) (

 .5ادلستوى التعليمي للوالدين:
ادلستوى التعليمي

أمي

متوسط

ابتدائي

جامعي

اث وي

الوالدين
األب
األم
 .6احلالة ادلجنية للوالدين:
احلالة ادلجنية

بطال (ة)

عامل (ة)

موظف (ة)

متقاعد (ة)

الوالدين
األب
األم
 .7ما هي وسائل االتصال ادلوجودة لديكم ُب البيت؟
الوسيلة

امبيوتر لو ة الكًتو ية

هاتف قال

هاتف اثبت

أخرى()....

العدد
 .8ما هي ادلدة اليت تستغرقجا ُب اال ًت ت؟
اس ال تني إذل  3ال ل ) (
اس ال ة إذل ال تني ) (
أا اس ال ة ) (
 4ال ل فأدثر ) (
اس  3ال ل إذل  4ال ل ) (
 .9هل يكون اقبالا على اال ًتت بشكل؟:
ب و يواع ) (
يواع ) (
ه در....................

.10

ارة ك ا ا وع ) (

ارة ك ال تر ) ( أ رل،

ما هي األوقات اليت تراها مناسبة الستخدام اال ًت ت؟

صل ل ) (

اسل ا ) (

صبيا ا كال ) (

ليم ) (
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 .11هل تستخدم اذلاتف النقال بشكل؟:
.12

أارم ) (

بمصع ) (

فيما تستخدم اذلاتف النقال؟
از لج ا ريس ) (

التواص ) (
التسلية ) (
ه در.........................

 .13هل تستطيع االستغناك عن هاتحا النقال؟ أعم ) (

ج) (

 .14عند اجرائا دلكادلة هاتحية ،هل تنحرد ُب غرفة؟ أعم ) (

ج) (

.15

ما هي الشبكة االجتماعية اليت تستخدمجا؟

.16

ما هو عدد الساعات اليت تقضيجا على شبكة التواصل االجتماعي؟

فليس وؾ ) (

يوهو ) (

هوي ) (

أ رل،

أ رل ،ه در..................

اس ال تني إذل  3ال ل ) (
اس ال ة إذل ال تني ) (
أا اس ال ة ) (
 4ال ل فأدثر ) (
اس  3ال ل إذل  4ال ل ) (
 .17ما هي الوسيلة اليت تستخدمجا للدخول لشبكة التواصل االجتماعي؟
ىله

لو ة الك كأية ) (
دم يوهر ) (
ه در.......................

ُت تتصحح سابا على شبكات التواصل االجتماعي ،هل تكون؟:

.18

اا ا صدال أك الزام ) (
دب،ردؾ ) (
ه در..................
.19

أقلؿ ) (

اا أ د أفراد أارهأل ) (

هل تطر ون مواضيع للنقاش ُب أسرتا؟ أعم ) (

ج) (

ُ .20ب الة االجابة بنعم ،ول ماذا تدور هذ احلوارات؟
درااتأل ) (

ايزاأية ا ارة ) (

استق لأل ) (

أ رل ،ه در...................

 .21مع من تحضل ادلناقشة؟
ا ـ) (

ا

) (

ا وة ) (

اعبميا ) (

 .22هل أيخذ برأيا أثناك ادلناقشة؟ أعم ) (
.23

ج) (

هل جتتمعون ول طاولة الغداك و العشاك؟

ا يلان ) (

دا مل ) (

اندرا ) (

ج قبتما ) (

 .24هل تشاهدون التلحزيون؟
صبل يل ) (

.25

أ رل،

فرداي ) (

الوالديس فقئ ) (

اتصالا أبفراد أسرتا ،يكون:
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ا ب كل التواص اجتتمل ع ) (
ج اهصلؿ ) (
راللة اص ة ( ) sms

عؽبله ) (
اغبوار اؼب لبر ) (

استمارة استبيان خاصة ابألزواج
 .1اجلنس :الزكج ) (

الزكتة ) (

 .2السن.............:انة
 .3مكان اإلقامة :ري ) ( ادينة ) (

وا ع ) (

 .4وع السكن :ملرة ) ( فيم ) ( ادينة ) ( بي

لدم ) ( بي اصديرم ) (

 .5ادلستوى التعليمي للوالدين:
أاع ) (

ابتدا ع ) (

أوم ) (

اتوائ ) (

تلاعع ) (

 .6ادلجنة..........................:
 .7عدد سنوات الزواج....................:سنة
 .8ما هي وسائل االتصال ادلوجودة لديكم ُب البيت؟
الوسيلة

هاتف قال

امبيوتر لو ة الكًتو ية

هاتف اثبت

أخرى()....

العدد
 .9ما هي ادلدة اليت تستغرقجا ُب اال ًت ت؟
أا اس ال ة ) ( اس ال ة إذل ال تني ) ( اس ال تني إذل  3ال ل ) (
 4ال ل فأدثر ) (
اس  3ال ل إذل  4ال ل ) (
 .10هل يكون اقبالا على اال ًتت بشكل؟:
يواع ) ( ب و يواع ) (
ه در..............

ارة ك ا ا وع ) (

ارة ك ال تر ) (

 .11ما هي األوقات اليت تراها مناسبة الستخدام اال ًت ت؟
صل ل ) (

اسل ا ) (

ليم ) (

 .12هل تستخدم اذلاتف النقال بشكل؟:

بمصع ) (

أارم ) (

 .13فيما تستخدم اذلاتف النقال؟
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التسلية ) (

أ رل ،ه در.........................

التواص ) (

 .14هل تستطيع االستغناك عن هاتحا النقال؟ أعم ) (

ج) (

 .15عند اجرائا دلكادلة هاتحية ،هل تنحرد ُب غرفة؟ أعم ) (
 .16ما هي الشبكة االجتماعية اليت تستخدمجا؟

فليس وؾ ) (
.17

يوهو ) (

هوي ) (

ج) (

أ رل ،ه در....................

ما هو عدد الساعات اليت تقضيجا على شبكة التواصل االجتماعي؟

اس ال تني إذل  3ال ل ) (
اس ال ة إذل ال تني ) (
أا اس ال ة ) (
 4ال ل فأدثر ) (
اس  3ال ل إذل  4ال ل ) (
 .18ما هي الوسيلة اليت تستخدمجا للدخول لشبكة التواصل االجتماعي؟

دم يوهر ) (
ه در...................
.19

لو ة الك كأية ) (

أقلؿ ) (

ىله

ُت تتصحح سابا على شبكات التواصل االجتماعي ،هل تكون؟:

اا ا صدال أك الزام ) (
دب،ردؾ ) (
ه در................

اا أ د أفراد أارهأل ) (

 .20هل تطر ون مواضيع للنقاش ُب أسرتا؟ أعم ) (
ُ .21ب الة االجابة بنعم ،ول ماذا تدور هذ احلوارات؟
درااة ا بنل ) (
ه در.................

استق

ا بنل ) (

 .22مع من تحضل ادلناقشة؟
ال ريأل ) (

ا بنل ال دور ) (

ا بنل اجانث) (

 .23هل تحرضربأيا أثناك ادلناقشة؟ أعم ) (

أ رل،

أ رل،

ج) (
ايزاأية ا ارة ) (

أ رل،

اعبميا ) (
ج) (

 .24هل جتتمعون ول طاولة الغداك و العشاك؟
ا يلان ) (

دا مل ) (

اندرا ) (

ج قبتما ) (

 .25هل تشاهدون التلحزيون؟
صبل يل ) (

فرداي ) (

الوالديس فقئ ) (

 .26اتصالا أبفراد أسرتا ،يكون:
عؽبله

ا بنل فقئ ) (

) ( ا ب كل التواص اجتتمل ع ) ( اغبوار اؼب لبر ) ( راللة اص ة ( ) smsج

اهصلؿ ) (
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تطوير أساليب مواججة العنف الزوجي اوسيلة لتدعيم األمن األسري.
أ .عالل ايسُت

تلاعة  8الم  3915الؼبة – اعبزا ر.

مقدمة:
ج يك تم ااتقرار التما إج عاتقرار ا ارة ،كإف بلوغ ى ا اؽبدؼ يقتضع أف يسود دا

تو اس ا﵀ ة كالتعلكف كاج اـ اؼبت لدؿ ينب أفرادىل ،ك لصة بني الزكتني ،1كلع أدثر ال يتدد
ا ارة ه
ذلأل اجاتقرار ىو ظلىرة العن الزكتع ،كالن هس ب ا تمج د ا دا ا ارة ،كهردم إذل ه،ككتل
ك أالب اغبلج  ،كىع ظلىرة هعدد أالليب اواتتتتل ك ـبتل الدكؿ العربية كا اماية.
كعلنظر إذل اؼب رع اعبزا رم ،ك لم ارار الل ية الدكؿ العربية كا اماية ،قبده اد ا تمد لم
التجر دآلية ؼبواتتة ظلىرة العن الزكتع دبوتب القلأوف رام  39-35اؼبررخ ك  11ديسما
لم اعلا ة اج تدا لم الزكتة أك الزكتة السلبقة علسجس ؼبدة اد هص إذل
 ، 8135كال م أ
كاا
 81انة ،ه عل ػبطورة إصلبة الضحية ،كالسجس ادل اغبيلة إذا أدل اج تدا إذل اؼبو  ،دمل ٌ
كترـ التحرش ك ا الدس العلاة.
هعري التحرش اعبنسع كبدد قوبتو ٌ
كرام أف ى ا القلأوف يعد طوة ىلاة كبو ربقيت ا اس ا ارم كاغبد اس العن الزكتع ،إج
أأو يتضمس العديد اس الثغرا .
يث أف ىنلؾ لتة إذل ه ريعل بلالة اس أت ااتجلبة فعللة د ظلىرة العن الزكتع ،فيم ا

أف الأوف انة  8135يسما للمعتدم اس التتر اس العقوبة أك اغبصوؿ لم كم ـب ،إذا ال
الؿبتو الضحية ،كىو ال اد يزيد اس ع الضحية أالـ الضغوط اجتتمل ية اس أت اؼبسلؿبة
كالص،ا كاد يثنيتل ذلأل س اللجو إذل القضل .
كلـ هتيا إصدار أكاار ضبلية للضحلاي اس ازيد

دمل يم ا -ابتدا ا -أف القلأوف اؼب دور ،ي،تقر
اس اجأتتلدل .
كا ىل اس اؼبم ظل القلأوأية ا رل ،كالن هقودان إذل ركرة الت،ك ك هطوير اؼبنظواة القلأوأية الن
ربكم العن ا ارم كالسعع إذل هطوير الت ريعل اؼبنظمة ؽبل ،لتد يم ا اس ا ارم ،كىو ال يستد ع
ال حث ك ى ا اؼبو وع اأطمال اس ا بكللية ا هية:

 -1هن اؼبلدة  4اس الأوف ا ارة اعبزا رم" :الزكاج ىو قد ر ل ع يتم بني رت كاارأة لم الوتو ال ر ع ،اس أىدافو هكويس أارة
أالاتل اؼبودة كالرضبة كالتعلكف كإ صلف الزكتني كا﵀لفظة لم ا أسل ".
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دي هعلا اؼب رع اعبزا رم ،كا ه اس الت ريعل العربية كا اماية ،اا ظلىرة العن الزكتع ،كال
أىم الثغرا الن كاا فيتل ،كدي يبكس هطوير ى ا الت ريا للوصوؿ إذل ضبلية أفض للنسل اس ى ه
الظلىرة ؟
كيتدؼ ال حث ك ى ا اؼبو وع ،إذل الواوؼ لم أىم الثغرا الن كاا فيتل اؼب رع اعبزا رم كا ه اس
الت ريعل اؼبقلرأة ك اعلعبة ظلىرة العن الزكتع ،كؿبلكلة الوصوؿ إذل اقلربة بلالة لتطوير اؼبنظواة
القلأوأية اػبلصة علظلىرة ،كانعتمد لم اؼبنتجني التحليلع كاجاتقرا ع ،لتحلي ك رض أىم النصوص
القلأوأية كؿبلكلة اا اح هطوير ى ا الت ريا ،اا هنلكلو كفقل للمطة ا هية:
اؼب حث ا كؿ :ا تملد الت ريا لم التجر دآلية ؼبواتتة العن الزكتع.
اؼب حث الثل  :أىم الثغرا الن كرد ك الت ريا اػبلص علعن الزكتع.
اؼب حث الثللث :هطوير اؼبنظواة القلأوأية للحد اس العن الزكتع.

ادلبحث األول :اعتماد التشريع على التجرًن اآلية دلواججة العنف الزوجي:
يقتضع ا ار بداية ،ربديد ا،توـ العن الزكتع ،كأىم أبكللو ،كصوج إذل دي،ية ذبر اؼب رع ؽب ه
الصور اس العن الزكتع ،كىو ال انتنلكلو اس مؿ ال أييت:

ادلطلب األول :تعريف العنف الزوجي:
يقصد علعن

د اؼبرأة – 1موال -صبيا ا ملؿ اؼبرهك ة د اؼبرأة كالن اس بأ ل أف هس ب اعلانة

تسدية أك تنسية أك أ،سية أك ررا ااتصلداي هبل ،دتتديدىل غبملتل لم القيلـ ة ملؿ اعينة أك
ب،رض ايود هعس،ية لم اؼبرأة أك رال ل اس اغبراي ا الاية ك اغبيلة العلاة أك اػبلصة ،اوا ك
أكال السلم أك ك للة النزا ل أك اغبر .
كاس النل ية القلأوأية :يعرؼ اصطلا العن ةأو الوؾ يصدره ال،رد هبدؼ إغبلؽ ا ذل أك الضرر ب،رد
ب ر وبلكؿ يتجنب ى ا ا ي ا  ،اوا دلف بدأيل أك ل،ظيل كاوا مت بصورة ا لبرة أك ا ا لبرة أك
أفصا س أ،سو ك صورة الغضب أك العداكة الن هوتو إذل اؼبعتدل ليو ،كعلتلرل يعلاب ليو القلأوف
ك د دكلة سب أس تو ك جمو كأثره.2
كه در اه،لاية ا ام اؼبتحدة للقضل لم صبيا أبكلؿ التمييز د اؼبرأة ثمثة أأواع اس

العن :3
 -العن دا

إطلر العل لة.

د اؼبرأة ازب هو اعبمعية العلاة بنل لم هقرير اللجنة الثللثة ك ديسما .1993
 -1أأظر هعري العن ك إ مف القضل لم العن
 -2إطلر العم العر ي غبملية اؼبرأة اس العن  ،ىي،ل أبو ازالة ،ص .25
 -3أأظر هقرير وؿ ربلي الو ا الوطا  ،اغبقوؽ ا أسلأية للمرأة كاؼبسلكاة لم أالس النوع اجتتمل ع ،اعبزا ر ،براناا فبوؿ اس طرؼ
اجربلد ا كرك ي ،ص  28مت ربيينو ك تويلية .2010
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 كالعن الصلدر س الو ة. -ك ن الدكلة )الت ريا(.

1

د اؼبرأة هتمث ك:
كانو فاف أىم أبكلؿ العن
 العن اعبسدم ،فبثم ك الدفا كالضر كاعبرح كالقت . العن الل،ظع ،فبثم ك السب كال تم كا ىلأة كالتتديد. العن الن،سع كالعن اجاتصلدم ،كىو اس أبد ا أواع ،كيتمث ك أظرة الرت للمرأة أظرةدكأية ،كىو اس أأواع اس الضغئ كا دراه ،يبلراتل د اؼبرأة اثم ت لرىل لم زكج ج هريده،
الؽبل ،أك الصرؼ لم ال ي  ،أك ك رال ل اس انصب هستحقو ،أك ك التمييز ك
أك
اؼبعلالة ك الوظي،ة كاؼبرهب ،أك ك ربميلتل أدا دة أدكار ك ال ي كالتما دكف هوف الوال

اؼبعينة ؽبل.2
كيقصد علعن الزكتع –بص،ة لصة -أم فع أك الوؾ يصدر اس الزكج يتم أبكلج ـبتل،ة يكوف
القصد انتل إغبلؽ الضرر أك ا ي ا ال د كالن،سع علزكتة ،كيصدر ى ا ال،ع ب ك اتعمد كاتكرر،
دمل وبدث الل ل دا اؼبنزؿ ك اواا الغضب كالصراع ،كفبلراة العن الزكتع يتحدد علدرتة
اؼبره،عة لم اقيلس العن ال م أ د لقيلس ى ا اؼب،توـ ةبكللو ال د كالل،ظع كااتتداؼ العن
بعدا ية ب ك اتعمد كاتكرر بدرتل ه اكح بني ال سيطة كال ديدة.3
كي دك أف ى ا التعري يردز لم صورهني اس العن  ،ال د أك اعبسدم كالن،سع ،ك ني يتم
الصورهني ا ريني للعن كاؼبتمثلتني ك :العن اجاتصلدم كاعبنسع.
كدصورة اس صور العن ا ارم ،فللعن الزكتع ىو ا تدا هبراو القلأوف يقا اس أ د الزكتني لم
ا ر ،فقد يكوف العن اس الزكج د الزكتة كىو ا دثر بيو ل ،دمل اد يقا اس الزكتة د الزكج،
كالل ل ال ي تم ى ا العن صورة العن الن،سع ،أو اس النلدر أف أتصور ا تدا تسداي أك تنسيل أك
ااتصلداي اس الزكتة لم الزكج.
كفبل ج بأل فيو ،أف العن الزكتع يعتا ا كلة اتتمل ية ط ة هعيت التنمية اغبقيقية دا ا ارة،
فبل هبع ال حث ك أا لهبل كإهبلد اغبلوؿ المزاة للحد انتل ،ب ال حث ك أالليب الوالية انتل ا
دكثتل لم كبو وبلفا لم ديلف ا ارة كااتمرار بقل تل.4

 -1اغبملية القلأوأية للمرأة ك اعبزا ر ،جيمع دة ،ص .97
 -2العن ا ارم كاأعكلالهو ا انية ،دمحم الدل داكد الرايحع ،ص .66
 -3أبكلؿ العن ا ارم د اؼبرأة ك ماتو ب ع اتلرا هوديد ال ا ك العمال الزكتية ،فبدكح صلبر أضبد ،ص438.
 -4اغبملية اعبنل ية للزكتة اس مؿ استجدا القلأوف  ،19-15تطع ة ،ص .66
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كاد رف اؼبنظمة العلؼبية للصحة انة  2002العن الزكتع ةأو ) :الوؾ يصدر ك إطلر ماة
ضبيمية ،يس ب أ رارا كبجال تسدية أك تنسية طراؼ هلأل العماة كيتعلت ا ار علتصرفل التللية:
 .1أ ملؿ اج تدا اعبسدم ،دلللكمل  ،كالص،عل  ،كالضر ع رت ….اخل.
 . 2أ ملؿ العن الن،سع ،دلللجو إذل ا ىلأة كاغبئ اس ايمة ال ريأل كإبعلره عػبج كدفعو إذل
اجأطوا أك فقداف الثقة علن،اب…اخل.
 .3أ ملؿ العن اعبنسع ،كيبث د أبكلؿ اجهصلؿ اعبنسع اؼب،رك ة رب ا دراه ك د را ة ا ر
كد ا ـبتل اؼبملرال اعبنسية الن ربدث الضرر.
 . 4العن ال م ي م ـبتل التصرفل السلطوية كاعبل رة ،دعزؿ الزكتة س ؿبيطتل العل لع
كأصدال تل كاغبد اس أية إاكلأية غبصوؽبل لم اسل دة اس اصدر لرتع (.
كيتضا اس مؿ ى ا التعري  ،أف أبكلؿ العن الزكتع هتجسد ك أربعة صور :العن اعبسدم،
العن الن،سع ،العن اجاتصلدم كاعبنسع ،كىع ا بكلؿ الن هت،ت اا ال تل بو اؼب رع اعبزا رم ك
القلأوف رام  39-35اؼبتضمس هعدي الأوف العقوع .1
كيقصد علعن اعبسدم :ااتمداـ القوة اعبسدية د الزكتة ،كىو بك بل ا يتجلم ك ااتمداـ
ا يدم أك ا رت أك أية أداة ه ؾ أ را لم تسد اؼبرأة اؼبعن،ة دللسكني اثم ،كيكوف أيضل لم بك
الضر أك الرد أك الص،ا أك الع أك الدفا أك ا ه .كاس اؼبردد أف ملية الضر ج ربدث ا لبرة،
ب سبر دبرا اعينة ،بد ا ععبداؿ كسبتد إذل الصراع عل تم اتطورا إذل الضر .2
فللعن الزكتع اعبسدم ،ىو د ااتمداـ للقوة اس طرؼ الزكج د الزكتة يتوج ر داث أ ر لم
تسد الزكتة أاي دلأ الوايلة اؼبستعملة.
أال العن الن،سع :فتو مبئ الودع استمر يتص هبدـ اؼبن للعماة الط يعية اا الزكتة ،اث
اؼبضليقل الكماية ،التتديد ،اؽبجمل الكماية ،ا ذجؿ ،اجأتقلد اؼبتكرر ،اج لال اعبل رة ،العزلة،
ا رالـ.
كيرثر العن الن،سع لم الزكتة فيمكس أف هصل ع طراع أ،سية ،يث هكوف ا ا ل اؼبردية
إذل ذلأل اتعددة ،انتل ااتعملؿ العن الل،ظع ال م يتجسد ك دة صور دل ىلان كال تم
كااتعملؿ لرا انبية ربئ اس ايمة الزكتة كسباب درااتتل.3

 -1الأوف رام  19-15اررخ ك  30ديسما  ،2015يعدؿ كيتمم ا ار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف  1966اؼبتضمس الأوف
العقوع .
 -2العن اؼبوتو د الزكتة ك ا ارة ا ردأية أبكللو كارهكزاهو اعب رية ،د مي الزاف ،ص .5
 -3العن الزكتع اؼبملرس د اؼبرأة بتلمسلف ،ؿبكمة هلمسلف أمبوذتل ) ،(2008-1995أعيمة رضبل  ،ص53.
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فللعن الزكتع الن،سع ىو د ال وبئ اس درااة ا د طرك العماة الزكتية كايمتو كاعنوايهو دكف أف
يص إذل درتة اؼبماسة اعبسدية العني،ة بينتمل الن اس بل ل إ داث ب ر لم تسد ا ديتمل.
كيقصد علعن اعبنسع :ذلأل العن ال م يقا ك إطلر العماة بني الزكتني ،كيتمث ك صورة
ااتمداـ القوة أك اؼبسلكاة أك التتديد ت لر الزكتة لم العماة اعبنسية دكف ارا لة غبللتتل الن،سية
كالصحية ،دمل اد يكوف رت لر الزكتة لم القيلـ دبملرال تنسية ـبلل،ة ؼبل ىو اسموح بو بر ل،
كهقا ى ه التصرفل اس الرتلؿ أتيجة هصورىم اػبلط ك أف العماة الزكتية ت ؿبتكر للرت ينللو

ا بل كعلطريقة الن يريد ،كلو دلف ذلأل د را ة الزكتة كإراد ل.1
أال العن اجاتصلدم :فيقصد بو ايلـ الزكج علسيطرة لم اؼبوارد اؼبللية لزكتتو كالتحكم بطرؽ
ااتمداـ اؼبلؿ هبدؼ دـ هل ية ا تيلتل زكتتو ال مصية ،فتو أوع اس ااتغمؿ الزكج للموارد
أصي تل اس ا رث اص ل نتل،

اجاتصلدية اػبلصة بزكتتو ،فيحراتل اثم اس راه تل ال ترم ،كاد أي
أك أف يسرؽ ؾبوىرا ل…اخل .2
فللعن الزكتع اجاتصلدم ىو ايطرة الزكج لم اؼبوارد اؼبللية للزكتة دكف كتو ت كدكف ر لىل
بقصد رال ل اس هل ية لتيل ل ال مصية.

ادلطلب الثاين :جترًن ادلشرع دلختلف صور العنف ادلمارس ضد الزوجة:
علعودة إذل القلأوف رام  ،39-35قبده اد أ لم دة صور للعن اؼبرهكب د الزكتة ،كا تمد
أالو التجر كالعقل لم ى ه الصور ،كالن هتجسد ك د اس :العن اعبسدم للزكج ،كالعن
الن،سع كالعن اجاتصلدم للزكج ،كىو ال أتنلكلو اس مؿ ال أييت:

الحرع األول :جرشنة الضرب واجلرح ادلوجه للزوجة (العنف اجلسدي للزوج)
يعتا الضر كاعبرح اس أبد اظلىر العن

لم الزكتة ،كىع ظلىرة بل عة كاوتودة ك اعبزا ر

كالدكؿ العربية كا ىل اس دكؿ العلدل ،كبس ب هزايد ظلىرة العن الزكتع الوااا اس الزكج لم زكتتو،
ك ،لظل لم ااتمرار العماة الزكتية كسبلاأل ا ارة ،عدر اؼب رع اعبزا رم إذل ااتحداث أصوص
لصة ك الأوف العقوع دبوتب القلأوف رام  ،39-35ترـ اس مؽبل العن الوااا د الزكتة،
اؼب رع الزكتة حبملية اتميزة اس ترا م الضر كاعبرح دبوتب اؼبلدة  266اكرر اس الأوف
دمل
العقوع .
ك ليو أتنلكؿ ى ه اعبريبة اس مؿ ربديد أردل ل ،كالعقوع اؼبقررة ؽبل ،كذلأل اس مؿ ال أييت:
 -1اغبملية اعبنل ية للزكتة اس مؿ استجدا القلأوف رام  ،19-15تطع ة ،ص .67
د اؼبرأة ،تلاعة أدلع ؿبند اكغبلج ال ويرة ،دكف انة
 -2اغبملية القلأوأية للمرأة د العن  ،بلحلرث ليندة ،ادا لة ك التقم العن
أ ر ،ص.5
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 /1أراان اجلرشنة :هقوـ تريبة الضر كاعبرح اؼبوتو كبو الزكتة لم ثمثة أردلف:
أ .الران ادلحًتض :كيتمث ك ص،ة الضحية الا ليتل ،فيجب أف هكوف زكتة اوا دلأ الرابطة
يبكس اتلبعة الزكج ععبريبة النصوص ليتل ك اؼبلدة  866اكرر
الزكتية ال مة قيقة أك كمل،
اس الأوف العقوع  ،كج ي ط لقيلـ ى ه اعبريبة أف يكوف الزكج اقيمل اا الزكتة الضحية ك اسكس
كلو دل يكس اقيمل اعتل ك أ،اب اؼبسكس كمت اج تدا ليتل علضر أك
كا د ،فتقوـ اعبريبة
اعبرح.1
دمل هقوـ اعبريبة أيضل إذا ارهك أ ملؿ العن اس الزكج السلبت ،كه ني أف ا فعلؿ ذا صلة علعماة
الزكتية السلبقة ،كىو ال أص ليو اؼبلدة  866اكرر فقرة  6اس الأوف العقوع اعبزا رم ،2أال إذا
مت اج تدا علضر كاعبرح لس ب ج ماة لو علزكتية السلبقة ،فتنل ىبضا ال،ع للقوا د العلاة
الواردة ك اؼبلدة  861اس الأوف العقوع .
ب .الران ادلادي :كيتمث ك فع الضر أك اعبرح اؼبوتو اس الزكج اعبل إذل الزكتة الضحية.
 الضر  :دل يعرفو اؼب رع اعبزا رم ،لكس يقصد بو موال د وث لم تسم ا أسلف كج ي ط أفي ؾ أثرا أك يستلزـ لم الضحية متو ،3فيعلاب لم الضر اتمل دلف بسيطل ،كي م  :ص،ا
الزكتة ،الرد  ،بد ال عر ،الراع لم ا رض ،الع  ،اػبنت ،لوم ال راع ... ،إخل ،كاد يتم الضر
أك أامؾ...
عاتعملؿ أداة اسل دة دللعصل كاغبجلرة ،أك امح أبي أك أ ية أك زاـ أك
 أال اعبرح :فتو د اطا أك سبزيت ك تسم الزكتة ،دللكسور كاعبركح كالر وض كاغبركؽ  ...كانو إذادلف ج ي ط ك الضر أف ىبل أثرا فلعبرح ج بد فيو اس أثر.4
ج .الران ادلعنوي  :إف تريبة ر أك ترح الزكتة ىع تريبة مدية ج بد أف يتوفر فيتل اصد

تنل ع لـ كاصد تنل ع لص ،يتمث ك الرا ة ك ا رار جبسم الزكتة كإيماتل ،5كىو ال أدد
ليو اؼبلدة  866اكرر اس الأوف رام  39-35اؼبعدؿ لقلأوف العقوع  ،بنصتل لم أأو " :د اس
أ دث مدا تر ل أك رع بزكتتو ." ...

 /2اجلزاك ادلقرر ذلذ اجلرشنة:
 -1أص اؼبلدة  266اكرر فقرة  5اس الأوف العقوع  " :كهقوـ اعبريبة اوا دلف ال،ل
".
2
 أص اؼبلدة  266اكرر فقرة  6اس الأوف العقوع  " :دمل هقوـ اعبريبة أيضل إذا ارهككه ني أف ا فعلؿ ذا صلة علعماة الزكتية السلبقة ".
 -3الوتيز ك القلأوف اعبزا ع اػبلص ،أ سس بواقيعة ،ص .58
 -4اؼبرتا أ،سو ،ص .58
 -5اؼبرتا أ،سو ،ص .62

يقيم أك ج يقيم ك أ،اب اؼبسكس اا الضحية
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زبتل قوبة تريبة ر كترح الزكتة ع تمؼ أتيجتتل ،كىو ال كرد ك اؼبلدة  866اكرر اس الأوف
العقوع :1
 اغب اب اس انة إذل  1انوا  ،إذا دل ين أ س اعبرح كالضر أم ارض أك جز س العم
ي،وؽ  35يوال ) ،كاب الضر كاعبرح ك القوا د العلاة اؼبلدة  861ؽ.ع إذا دل وبدث
الضر كاعبرح أم ارض أك ا دث جزا س العم أا اس  35يوال هعتا ـبلل،ة قوبتتل
الغرااة اؼبللية فقئ(.

 اغب اب اس انتني إذل طباب انوا  ،إذا أ أ س الضر أك اعبرح جز دلع س العم ؼبدة
هزيد س  35يوال ) .كاد يرفا دىل ا دىن عؼبقلرأة اا اؼبلدة  861ؽ.ع الن هعلاب لم
الضر كاعبرح عغب اب اس انة إذل طباب انوا (.
 السجس اؼبرا اس  31انوا إذل  81انة إذا أ أ س الضر أك اعبرح فقد أك ب أ د
ا ضل أك اغبرالف اس ااتعمللو أك فقد ال صر أك بصر ا د العينني أك أية لىة استديبة
أ رل) .كعؼبقلرأة اا الضر كاعبرح ك القوا د العلاة اؼبلدة  861ؽ.ع يعلاب ليو علسجس
اس  5إذل  31انوا (.

 السجس اؼبربد إذا أدل الضر أك اعبرح اؼبرهكب مدا إذل الوفلة دكف اصد إ داثتل ) .أال
لم ال،ع ك القوا د العلاة علسجس اس  31إذل  81انة (،
اؼبلدة  861ؽ.ع فقد لا
أال إذا اصد الزكج إ داث الوفلة بزكتتو فتنل أكوف أالـ تريبة القت العمد كالن هكوف
قوبتتل ا داـ.

 /3إجراكات متابعة هذ اجلرشنة:
هقوـ ى ه

ج هتوا ى ه اعبريبة لم أم ايد أك برط فم ي ط هقد بكول اس الزكتة اؼبتضررة
اعبريبة ك ت الزكج ،ب دبجرد لم النيلبة العلاة هبل فتع ربرؾ الد ول العمواية ا لبرة.
كلكس اؼبم ا لم اعبرا م الن ربدث دا ا ارة موال كاس بينتل ر كترح الزكتة ،اس الصعب
لم الني لبة العلاة هبل ،ك ليو فأالب ى ه اعبرا م ج هتحرؾ فيتل الد ول العمواية إج بنل لم بكول
اس الطرؼ اؼبتضرر.
كهبوز للزكتة أف هص،ا س زكتتل اعبل  ،كهكوف أتيجة ذلأل إال كا اؼبتلبعة اعبزا ية أك دـ كا،تل
اا زب،ي العقوبة ،لم النحو التلرل:

 -1أأظر اؼبلدة  266اكرر اس الأوف العقوع اعبزا رم.
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 يضا ص،ا الضحية دا للمتلبعة اعبزا ية ك اغبللتني  3ك  ،8أم إذا ارهكب الزكج رع أكتر ل للزكتة كدل وبدث أم رر هبل أك جز ،أك دث ؽبل جز ي،وؽ  35يوال ،كص،ح
ده د إترا ا اؼبتلبعة اعبزا ية.
نو  ،فتوا
 إذا ص،ح الضحية ك اغبللة  1أم بعد أف هس ب رهبل ك لىة استديبة ؽبل ،فتنل زب،العقوبة إذل السجس اؼبرا اس  5إذل  31انوا .

الحرع الثاين :جرشنة العنف اللحظي والنحسي ضد الزوجة:
اد يكت،ع الزكج علعن

الل،ظع كالن،سع ،كىو اس أ طر أأواع العن  ،كاد هد

اؼب رع اعبزا رم

كااتحدث الدة تديدة دبوتب القلأوف رام  ،39-35كىع اؼبلدة  866اكرر 3ذبرـ العن الل،ظع
أأو
كالن،سع د الزكتة ،كهب ا همبم سبلال ا،توـ التأديب ال م أص ليو ال ريعة ا اماية
ا ااتحداث ى ه اؼبلدة دلف اس النلدر اعلا ة الزكج لم هعني،و لزكتتو ل،ظيل ف القضل ك الغللب
دلف يد لتل مس وديب الزكتة ج أدثر.
كإف ى ه اؼبلدة زب الزكتة فقئ ،أال بقية أفراد العل لة أك أفراد التما فللعن الل،ظع أك الن،سع
اؼبوتو إليتم يعلاب ليو دبوتب اؼبواد  898 ،897اس الأوف العقوع  ،اػبلصتني جبريبة السب.

 /1أراان اجلرشنة:
أ .الران ادلحًتض  :يتمث ك ص،ة الضحية الن ي ط أف هكوف زكتة أك زكتة البقة ،كأرهكب
العن الل،ظع دىل اس الزكج لس ب لو ماة علرابطة الزكتية السلبقة ،كج يتم إالاتو اا الضحية ك
اسكس كا د.
ب .الران ادلادي  :يتمث ك د ا ل،لظ اؼبسي ة الن يتل،ا هبل الزكج د زكتتو دلؼبضليقل
الكماية كالسب كال تم كالتتديد كاؽبجمل الكماية اجأتقلدية اؼبتكررة كا ذجؿ كاج لال اعبل رة
كا ىل اس العن الل،ظع كا الو ال،ا كالع لرا اؼبنحطة كا ل،لظ السواية ...فك ى ه ا اور
ربدث برك ل ميقة ك أ،اب الزكتة يصعب أسيل ل ،كى ا ال تع اؼب رع اعبزا رم يقرف العن
الل،ظع علن،سع ك اؼبلدة  866اكرر 3اس الأوف العقوع .
كهقوـ ى ه اعبريبة ك ت الزكج د لأل ،إذا الـ رف ل أارار زكتتو كإظتلر يوهبل كاسلكا ل أالـ
ا ريس.
ج .الران ادلعنوي  :ج ي ط هوافر القصد اعبنل ع ك ى ه اعبريبة اوا ارهكب الزكج العن
كالن،سع د زكتتو مدا أك ا مد ،فتقوـ ك قو ى ه اعبريبة جف ى ا العن
الزكتة كج يتم إف دلف مداي أك ا مدم.
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هقوـ ى ه
كاؼبم ا أف اؼبلدة  866اكرر 3ؽ.ع اب ط أف يكوف اج تدا الل،ظع اتكررا
اعبريبة ف التكرار ىو دلي لم هعمده ارهكل ى ا ال،ع  ،كإذا ارهكب ال،ع ؼبرة كا دة فقئ فم
هقوـ ك ت الزكج ى ه اعبريبة.

 /2جزاك هذ اجلرشنة:
أص لم ذلأل اؼبلدة  866اكرر 3ؽ.ع يث تل فيتل " :اغب اب اس انة إذل  1انوا لك
زكج ارهكب د زكتتو أم بك اس أبكلؿ التعدم أك العن الل،ظع أك الن،سع اؼبتكرر ال م هبع
الضحية ك للة سباب بكرااتتل أك هرثر لم اماتتل ال دأية أك الن،سية ".
كاد يست،يد الزكج اعبل اس ظركؼ التم،ي  ،لكس ج يبكس أف يست،يد اس ظركؼ التم،ي إذا دلأ
الضحية لام أك اعلاة أك ارهك اعبريبة حبضور ا بنل القصر أك رب التتديد علسمح.1

 /3إجراكات ادلتابعة:
ج يتوا ربريأل الد ول العمواية ك تريبة العن الل،ظع كالن،سع لم بكول ،ب ربردتل النيلبة
العلاة ا لبرة اس هلقل أ،ستل ا بلغ إذل لمتل ذلأل.
لم أف ص،ا الضحية يضا دا للمتلبعة اعبزا ية ك ى ه اعبريبة ،كالن هث

بك طرؽ ا ث ل .2

الحرع الثالث :جرشنة إارا وختويف الزوجة للتصرف ُب ممتلكا ا ومواردها ادلالية:
اس اؼبسلم بو ك ال ريعة ا اماية ا دأ ااتقمؿ ال اة اؼبللية للزكتة كالطتتل اؼبطلقة ليتل ك دـ تواز
هد الزكج ك إدار ل أك هصرفتل ك أاواؽبل إج بر لىل ،كاد أدد لم ى ا اؼب دأ ـبتل القواأني
الو عية ،كانتل القلأوف اعبزا رم ك اؼبلدة  17اس الأوف ا ارة ،3كعلتلرل يبنا لم الزكج إدراه الزكتة
يتصرؼ فيتل ،كإج الا ك قو تريبة إدراه
أك زبوي،تل اصد إرالاتل لم هرؾ فبتلكل ل لو،
كزبوي الزكتة كط ق ليو العقوع اؼبنصوص ليتل ك اؼبلدة  111اكرر اس الأوف العقوع
اؼبستحدثة دبوتب هعدي الأوف العقوع علقلأوف رام .39-35
فقد هنلكل تريبة العن اجاتصلدم للزكج لم الزكتة اؼبلدة  330اكرر اس القلأوف رام ،39-35
كالن هقضع ةأو " :يعلاب…د اس الرس لم زكتتو أم بك اس أبكلؿ ا دراه أك التموي
ليتصرؼ ك فبتلكل ل أك اواردىل اؼبللية ".
فقد ت ع اؼب رع اعبزا رم الضغئ لم الزكتة ةالو ا دراه أك التموي  ،دللتتديد اثم للتصرؼ ك
أاواؽبل ،دبثلبة تريبة يعلاب ليتل القلأوف ،فللتصرؼ ك أاواؿ الزكتة علضغئ ليتل كدكف ر لىل
 -1أأظر اؼبلدة  266اكرر 1فقرة  5اس الأوف العقوع اعبزا رم.
 -2كذلأل ط قل للملدة  266اكرر 1فقرة أية اس الأوف العقوع  ،كالن أص  " :يبكس إث ل للة العن الزكتع بكلفة الوال ".
 -3اؼبلدة  37اس الأوف ا ارة اعبزا رم " :لك كا د اس الزكتني ذاة اللية استقلة س ذاة ا ر ".
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اعلاب ليو ،كىو ال يعرؼ علعن اجاتصلدم لم الزكتة ،كا تا اؼب رع اعبزا رم ى ه اعبريبة تنحة،
كارر ؽبل قوبة اغب اب ال م ي اكح بني  06أبتر إذل انتني ،دمل تع اس ص،ا الضحية ا ل اس
ا ال
ا ارة.1

الن هردم إذل ك ا دا للمتلبعة اعبزا ية ،لظل لم ااتمرار العماة الزكتية كسبلاأل

 /1أراان اجلرشنة:
أ .الران ادلحًتض :يتمث ك ص،ة الا ليو ،أم أف هكوف زكتة قيقة أك كمل ،كاؼبم ا أف
لم الزكتة السلبقة ،كانو فمس أدره طليقتو أك الـ بتموي،تل ليتصرؼ ك
اؼبلدة  111اكرر دل هن
أاواؽبل ،ج هقوـ ك قو ى ه اعبريبة ،ب هقوـ ك قو تريبة أ رل.
ب .الران ادلادي :كيتجسد ك ااتعملؿ الزكج د الوال اؼبتل ة أالاو دراه زكتتو كزبوي،تل
علقوؿ أك عل،ع

يرامتل لم السملح لو علتصرؼ ك فبتلكل ل كاواردىل اؼبللية ،دحم امح أك

ديدىل علطمؽ ككبو ذلأل.
ج .الران ادلعنوي  :ى ه اعبريبة تريبة مدية ،ي ط فيتل هوافر القصد اعبنل ع اؼبتمث ك أية الزكج
ك يل زة فبتلكل
ااتغمؽبل لصلغبو.

الزكتة كاجاتحواذ لم اواردىل اؼبللية اوا دلف ار و سبلأل ى ه ا اواؿ أك

 /2جزاك اجلرشنة :كىع تنحة أص

لم قوبتتل اؼبلدة  111اكرر ؽ.ع بقوؽبل " :يعلاب عغب اب

اس  6أبتر إذل انتني د اس الرس لم زكتتو أم بك اس أبكلؿ ا دراه أك التموي

ليتصرؼ

ك فبتلكل ل أك اواردىل اؼبللية ".
كدل هتحدث ى ا اؼبلدة س ظركؼ التم،ي  ،فلف ذلأل يعا إاكلأية اات،لدة الزكج اس ظركؼ التم،ي
رام دـ كركد أ يبنا ذلأل.

 /3إجراكات ادلتابعة:
ج هتوا

ى ه اعبريبة لم هقد بكول ،فتحردتل النيلبة العلاة اس هلقل أ،ستل ،لم أف ص،ا

الضحية يضا دا للمتلبعة اعبزا ية سب ال،قرة الثلأية اس اؼبلدة 111اكرر اس الأوف العقوع .2

الحرع الرابعْ :حاية الزوجة من العنف اجلنسي للزوج.
أتنلكؿ ى ه اغبملية اس مؿ التطرؽ إذل ا،توـ تريبة العن اعبنسع ،كالعقوبة اؼبقررة ؽبل.

 /1محجوم جرشنة العنف اجلنسي:
 -1أأظر اؼبلدة  330اكرر اس الأوف العقوع اعبزا رم.
 -2أأظر اؼبلدة  330اكرر فقرة أية اس الأوف العقوع اعبزا رم.
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علرتوع إذل أصوص القلأوف رام  39-35اؼبتضمس هعدي الأوف العقوع  ،يتضا أف اؼب رع دل
ىبص أصل لتجر العن الوااا اس الزكج لم زكتتو ،ب أكرد أصوصل لاة ذبرـ اج تدا اعبنسع
لم اؼبرأة بصورة لاة ،يث هن اؼبلدة 333اكرر 3ؽ.ع لم أأو " :ال دل ي ك ال،ع تريبة
ا طر ،يعلاب… د ا تدا يرهكب لسة أك علعن أك ع دراه أك التتديد كيباب عغبراة اعبنسية
للضحية ".
فلؼب رع اعبزا رم ،دل وبدد اؼبرأة حية اج تدا اعبنسع ،فبل ي،سر أف اج تدا الوااا لم الزكتة يد
مس أطلؽ هط يت ى ه اؼبلدة ،ك دد اؼب رع صور ى ا اج تدا  ،فاال أف يكوف علعن أك علتتديد أك
ةم بك يدؿ لم دـ ر ل الضحية دواوع اج تدا لسة اس اعبل لم الضحية ،فلؼبتم أف يباب
اج تدا عغبراة اعبنسية للضحية ،فبل ي،سر أف اج تدا اعبنسع لم الزكتة يبكس أف يكوف ب،ع
ـبلل ؼبل ىو انصوص ليو ك بريعتنل ا اماية كدكف ر ل الزكتة ،فبل وبقت تريبة العن
الزكتع.

اعبنسع

 /2عقوبة جرشنة العنف اجلنسي الزوجي.
ارر اؼب رع اعبزا رم ك اؼبلدة  333اكرر 3اس القلأوف  39-35قوبة اغب اب اس انة إذل 1انوا
س قوبة اج تدا اعبنسع لم اؼبرأة ع لفة إذل الغرااة الن ه اكح ايمتتل اس 100.000دج إذل
أ

لص هبرـ العن

اعبنسع لم الزكتة ،ي قم

500.000دج ،فتع لرة س تنحة ،كلغيل
ى ا الن صلغبل لتط يقو لم اغبللة ا ة.
كبدد اؼب رع العقوبة إذا دلأ الضحية لام أك هبل إ لاة أك جز بد أك ذىا فت اكح العقوبة
اس انتني إذل  05انوا  ،كج ي ط أف هكوف ى ه العمال ظلىرة ،ب يك،ع أف يكوف اعبل لم
لم هبل.

ادلبحث الثاين :أهم الثغرات اليت وردت ُب التشريع اخلاص ابلعنف الزوجي.
هتضمس القواأني اعبزا رية أ كلال لصة علعن ا ارم ا ديسما  2015ندال أار الاؼبلف دة
دل ٌ
هعديم لم الأوف العقوع كالن ًٌ
كأص لم أ كلـ الاية ،دمل
ذبرـ بع أبكلؿ العن ا ارمٌ ،
كبدد اس قوبتو ،كد ل ھذه التعديم ،
التحرش اعبنسع ك ا الدس العلاة ٌ
ترـ القلأوف ٌ 39-35

اؼبعركفة عام القلأوف  39-35يز الن،لذ ك  30ديسما .8135
ك ني ي ٌك القلأوف طوة إهبلبية ار ل هبل اس ان ية اج اؼ علعن ا ارم كذبريبو أو ل ال ،فاأو
دل هبرـ صبيا أبكللو ،إ لفة إذل ذلأل ،فتو ج يزاؿ ي،تقر إذل هداب الأوأية بلالة ك ركرية ؼبنا العن
ا ارم كد م النلتيل كاقل لة اؼبعتديس.1
 -1هقرير انظمة الع،و الدكلية س للة اعبزا ر ،2017 ،رب

نواف  :اص ؾ ال قل اعو هعلا الدكلة اا العن اجارم ك اعبزا ر ،ص .9
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كك ال يلع ،أاز أىم العوا ت الن هع ض النسل ك الوصوؿ إذل اػبدال ك ملف ؿبلا ة
اؼبعتديس ،فتنلؾ لتة للعديد اس التداب  ،دبل ك ذلأل إصم ل الأوأية إ لفية ،لرفا ھذه العوا ت.

 /0العوائق االجتماعية للحصول على ادلساعدة:
اس العوا ت اجتتمل ية كاجاتصلدية الن سبنا حلاي العن

ا ارم اس طلب العوف كاغبملية كالعدالة،

ذلأل الضغئ ال م يبلرس ليتس اس أت اغب،لظ لم ا ارة اتمل دل ا ار ك ك لج
العن اؼبتكرر ،إ لفة إذل الت عية اجاتصلدية لهزكاج ،كالوصم كالعلر إذا ال هرد اارأة زكتتل اؼبعتدم،
فكث اس القضلاي الن هيسقئ فيتل النسل الد لكل كهوا فيتل اؼبتلبعة اعبزا ية بعد ص،ا الزكتة،
بس ب اػبوؼ اس أ ىس اس ا ارة ،كاد يطلنب الطمؽ بعد انوا
كاندرا ال يرفعس د لكل د أزكاتتس أالـ ا﵀لدم.

طواؿ اس التعداي

اعبسدية

الوصم االجتماعي والنبذ من األسرة:يث أف اعبو اجتتمل ع يسلىم ك التسلاا اا اعبنلة كيكتم صو

حلاي العن ا ارم.

-التبعية االقتصادية للمعتدين :فاف ا ب ااتمرار العديد اس الضحلاي ك مال

اسي ة،

ا تملدىس لم أزكاتتس كأارىس لتأاني الطعلـ كاؼبسكس ،كالكث انتس دس يعملس ا الزكاج لكنتس
غئ أزكاتتس أك لمىتملـ ةكجدىس.
هردس ملتس بعد الزكاج ،إال رب
كاد أار الاؼبلف اعبزا رم ك  1تلأ،ع  8135القلأوف رام  13-35أ ل صندكؽ الن،قة للنسل
اؼبطلقل  ،كاد أ ى ا القلأوف لم أف السلطل هدفا الن،قة لهط،لؿ إذا ااتنا الزكج أك جز س
دفا الن،قة تز يل أك دليل ،1كوبم القلأوف الوصع لم الط ،اسركلية هقد بكول إذل الض ـبت
دـ دفا الن،قة ،كي القل ع ك ا ار بعد  5أايـ كي لغ الطرفني كيبتلتمل يواني
كهقد ك ت هث
لمات نلؼ ،كيصدر القل ع القرار النتل ع ك اتلة أاصلىل  1أايـ ،كبعدىل هقوـ السلطل اؼبعنية
بتن،ي القرار كهرا الن،قة ا ربوي اصرك أك بريدم للمست،يد ك أت أاصله  85يوال ،كيبوؿ
الصندكؽ اس ايزاأية الدكلة ،يث أأ أ الأوف اؼبيزاأية لسنة  8135سلع اصرفيل تديدا ك دتلع
اػبزينة لتموي الن،قة ،2كيكوف الوزير اؼبكل علتضلاس الوطا كا ارة كاضلاي اؼبرأة ىو ا ار الر يسع
بصرؼ ى ا اغبسل  ،كيكوف ادير ال ركف اجتتمل ية كالتضلاس ك الوجية الثل ك التسلس ا دارم
بعده.

 /2تعامل الشرطة والقضاك مع العنف األسري:

 -1الأوف رام  01-15اررخ ك  4تلأ،ع  2015يتضمس اأ ل صندكؽ الن،قة ،اعبريدة الرظبية  7تلأ،ع .2015
 -2الأوف رام  10-14اررخ ك  30ديسما  2014يتضمس الأوف اؼبللية لسنة .2015
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لدة ال هكوف ال رطة أكؿ اراسة كواية هتص هبل حلاي العن ا ارم ،سب الأوف ا ترا ا
اعبزا ية ،كهضطلا ال رطة ربراؼ اس النيلبة العلاة عل حث كالتحرم س اعبرا م اؼبقررة ك الأوف
العقوع كصبا ا دلة نتل كال حث س ارهك يتل ،ك اأتظلر صدكر ارار ب،تا ربقيت س النل ب العلـ
أك ال ع التحقيت ،كج بد أف ج يكوف الوؾ ال رطة اي ل كال يل ك التعلا اا لج العن
ا ارم ،بعدـ ا أقلص اس زيبة النسل س هقد ال كول.
أال علنظر إذل العم القضل ع ،فاف أبرز ال يم ا ك ى ا ال أف ،ىو ايل اؼبعلي اؼبتعلقة خباة الطب
ال ر ع كهقييم العجز ،يث يربئ الأوف العقوع بدة العقوبة ب دة إصلبة الضحية ،الن وبددىل
الط يب ال م يقدـ التقرير الطم ،كا إترا هعديم لم الأوف العقوع اؼبتعلقة علعن ا ارم
لـ  ،8135تر ؿبلدمة اعظم لج العن ا ارم دبوتب أ كلـ الأوف العقوع اؼبتعلقة جبريبة
اج تدا  ،الن هربئ العقوبة إذل د د علعجز ال م هتس ب فيو ا صلع اعبسدية.
يث هن اؼبلدة  861ؽ.ع لم قوبة اغب اب ؼبدة ه اكح بني بتريس ك 5انوا كارااة ه اكح بني
311أل ك  511أل دينلر ،لك اس يتس ب مدا جبركح أك ر أك أ ملؿ ن أ رل د
ب ريس ،إف ذبلكز هقدير العجز اعبسدم  35يوال ،كهزداد العقوبة إذل السجس  31انوا ك اغبلج
الن هردم إذل فقداف ا طراؼ أك كظي،ة تسدية أك العمم أك العجز الدا م ،كيبكس أف هص إذل 81
لال إذا أا،ر اؽبجوـ س ات ا اتعمد.1
كهصن اعبريبة لم أ ل ا تدا بسيئ ي ك ـبلل،ة ،إذا ادر العجز بػ  35يوال أك أا  ،دبوتب اؼبلدة
 118اس الأوف العقوع  ،يث يعلاب ليتل علسجس اس  31أايـ إذل بتريس ،إ لفة إذل ارااة ال
بني  8111ك 36111دينلر.
قوع أبد ني هكوف حية اج تدا زكتل أك زكتل
كإف هعدي القلأوف رام  39-35ال م أد
البقل ،يستمر ك ربئ العقوبة حبد العجز النلها س ا صلع اعبسدية ،إذا هس ب اج تدا ك هعطي
الضحية س العم ؼبدة هص إذل  35يوال ،يبكس اغبكم لم اعبل عغب اب اس انة إذل 1انةا ،
كإذا ااتمر العجز ؼبدة هزيد س  35يوال ،هزداد العقوبة إذل السجس اس انتني إذل 5انوا  ،كه اكح
بني  31إذل  81انة ك اغبلج الن هردم إذل ا صلبة بعلىة استديبة أك فقداف ضو اس اعبسم،
كهص إذل السجس اؼبربد إذا أدل اج تدا إذل اؼبو .
د اؼبرأة ك هقريرىل لعلـ  :8133أف اس
كاد تل ك اوؿ اؼبقررة اػبلصة ع ام اؼبتحدة اؼبعنية علعن
بني العق ل الن هعوؽ ا بمغ س لج العن اعبسدم ىو اب اط ا صلبة لق وؿ اتلبعة ال كول،
ل لأل فاف دكر الط يب ال ر ع ال م يبكنو هصني ا صلع لم أالس اؼبعلي ا﵀ددة ك القلأوف
 -1الأوف العقوع اعبزا رم ،اؼبلدة .264
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اعبنل ع ،ذك أنبية اصول ك ربديد التتم الن يبكس هوتيتتل إذل اعبل  ،كأثنل اؼبنلا ل اا اؼبقررة
اػبلصة ،أ ر العديد اس انظمل التما اؼبد كاس الضحلاي س القلت إزا الة ا ط ل ال ر يني ك
اعبزا ر كال ل ملتم ا﵀دكدة ،كهرددىم ك إصدار بتلدا ط ية خبصوص ا صلع الن ه،ضع
هلقل يل إذل إترا ا تنل ية ،كيد م أف ى ا ال دد انبا اس رص ا ط ل لم ذبنب إاحلاتم ك
ا﵀لدمل ك ار لة ج قة لإلدج عل تلدة بص،ة اا .1
كإف هرديز القلأوف لم العجز بوص،و اعيلرا لظبل ك إصدار ا كلـ ،يتس ب ك ا لد اتعددة،
يث يبنا القلأوف دكرا ر يسيل كلو ا ا لبر ،لهط ل ال ر يني ك ربديد ا كلـ ،حبكم التقلرير
الط ية الن يكت و ل كربديد دد أايـ العجز ،كرام ذلأل ،ج ي در القلأوف اعبزا رم اؼبعلي كالعنلصر الن
يستمداتل ا ط ل ال ر يوف لتحديد ف ة العجز ،كى ا النق ك التوتيو يبنا ا ط ل الطة هقديرية
كااعة ،كوبتم أف يكوف ؽبم وث هعس،ع لم إصدار ا كلـ ك القضلاي اعبنل ية ،يتجلى ى ا النتا
أيضل قيقة أف العن ا ارم يردم ك دث اس ا يلف إذل إصلع تسدية أصغر كلكنتل هرادمية،
اد هستمر أا اس  35يوال اس العجز ،أك ا ىل اس ا رار ا الط يعية أك ا ا ك و ل ،اث
صداة الدالغ ،2كاد أبلر اؼبنظمة الصحة العلؼبية إذل أأو ع لفة إذل ا صلع اعبسدية ،فل اراض
الن الل ل ال ج يكوف ؽبل ا ب طم ؿبدد أك يصعب ه ميصتل ،ي لر إليتل عام "ا طراع كظي،ية"
أك ظركؼ اره طة ع تتلد" كهتمث ك اتمزاة القللوف العصم كأ راض اعبتلز اؽبضمع كا دل العضلع،
كـبتل اتمزال ا دل اؼبزاس ،كه،لام الربو.3

ادلبحث الثالث :تطوير ادلنظومة القا و ية للحد من العنف الزوجي.
رام ال يبثلو القلأوف اػبلص علعن

ا ارم اس هقدـ ك ؾبلؿ ضبلية اؼبرأة موال كالزكتة صوصل ،إج

أأو ي قم حبلتة إذل هطوير ك العديد اس النقلط ،كاس مؿ التحلي التلرل ،كبلكؿ أف أعكاب أىم
الثغرا كالعنلصر الر يسية المزاة للت ريا اس أت انا العن ا ارم لم كبو أفض  ،كضبلية
النلتيل كاقل لة ارهكم اجأتتلدل :

 /1ضرورة تعديل الثغرات ُب القا ون ادلتعلق ابلعنف األسري مقار ة ابدلعايَت الدولية:

 -1هقرير انظمة الع،و الدكلية "ىيواس رايتاب ككه " ،س ك ا اؼبرأة ك اعبزا ر  ،2017ص .22
-Rolf Gainer, Domestic violence, brain injury and psychohogical trauma, Neurological Reabilitation

2

Institute at Brookhaven hospital, December 30, 2015,
http://www.traumaticbraininjury.net/domestic-violence-brain-injury-and-psychological-trauma.

- World Health Organization, “Understanding and addressing violence against women: Intimate

3

Partner Violence,” 2012, pp.5-6, 65
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf
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أار الاؼبلف اعبزا رم القلأوف رام  ،39-35كال م يعدؿ الأوف العقوع  ،1اس مؿ ربديد دة
أبكلؿ اس العن ا ارم دجرا م فبيزة كفرض ؽبل قوع أبد اس أبكلؿ العن ا رل ،دمل كاا

القلأوف أطلؽ التحرش اعبنسع ك زز العقوع اؼبقررة لو ،فضم س ذبر التحرش ك ا الدس العلاة،2
كرام أف ى ا ا ار يعتا طوة اتمة ك اج اؼ علعن ا ارم كا بلدة خبطورة ترا مو ،إج أأو ج
يرام إذل الت ريا ال لا اؼبتعلت علعن ا ارم.
د اؼبرأة ،يم ا أف الكث اس القواأني
كعلنظر إذل دلي ا ام اؼبتحدة للت ريعل اؼبتعلقة علعن
د اؼبرأة غبد ا ف هردز لم اسألة التجر  ،ك ني ج بد أف هتجلكز ا طر القلأوأية
اؼبتعلقة علعن
ى ا النتا ا﵀دكد اس أت اجاتمداـ ال،علؿ للقلأوف ك دة ؾبلج  ،يث أف الدلي اؼب لر إليو
د اؼبرأة ،كي م اضلاي
يد و إذل أ ف هتضمس الت ريعل جل اتعدد التمصصل للتصدم للعن
الوالية كاغبملية كسبكني النلتيل كد متس ) صحيل كااتصلداي كاتتمل يل كأ،سيل ( ،فضم س العقل
اؼبم م للجنلة كهوافر ا ا أصلؼ للنلتيل .3

 /2ضبط التعريف والنطاق:
دلأ ا﵀لدم هقل ع أفعلؿ العن ا ارم دبوتب أ كلـ لاة هتعلت علعن كاج تدا ك الأوف
العقوع ا هقد القلأوف اعبديد ،رام أف القلأوف هبرـ ـبتل أبكلؿ العن ا ارم ،إج أأو ج
د اؼبرأة إذل
يتضمس هعري،ل بلام للمصطلا ،كيد و دلي ا ام اؼبتحدة للت ريعل اؼبتعلقة علعن
هعري بلا يبكس أف ي م العن ال د كاعبنسع كالن،سع كاجاتصلدم ،4كيرفا القلأوف رام -35
 39العقوع لم اج تدا إذل السجس ؼبدة هص اذل  81لال ندال هكوف الضحية زكتل أك زكتل
البقل ،ه عل صلع الضحية ،أك السجس ادل اغبيلة ني هردم ى ه اؽبجمل إذل الوفلة.5
يث هب رـ القلأوف ا بكلؿ ا رل للعن ا ارم ،دبل فيتل العن الن،سع كبع أبكلؿ العن
اجاتصلدم ،كاثللو :إىلأة بم لزكتتو أك زكتتو السلبقة أك هعريضتل للعن الن،سع ال م يرثر لم

 -1القلأوف  19-15اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف  1966كاؼبتضمس الأوف
العقوع .
 -2أأظر اؼبلداتف  5ك  ) 6هعدي كإ لفة اؼبواد  333اكرر333 ،1اكرر 341 ،2اكرر اس الأوف العقوع ( ،القلأوف رام -15
 19اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف  1966كاؼبتضمس الأوف العقوع .
د اؼبرأة ،القسم .3 ،2 ،1
 -3أأظر :دلي ا ام اؼبتحدة للت ريعل اؼبتعلقة علعن
د اؼبرأة ،القسم .4 ،3 ،2 ،1
 -4دلي ا ام اؼبتحدة للت ريعل اؼبتعلقة علعن
 -5أأظر اؼبلداتف  3ك  4اس القلأوف رام  19-15اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف
 1966كاؼبتضمس الأوف العقوع .
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درااتتل أك اماتتل ال دأية أك الن،سية ،فاأو فيمكس أف يواتو قوبة السجس اس انة إذل  1انوا ،1
دمل يبكس اغبكم عغب اب ؼبدة هص السنتني لم ال م ال م يكره أك ىبي زكتتو ةم كايلة اس

أت ااتمداـ اواردىل اؼبللية ،2إ لفة إذل ال ا ت هعتا السراة بني ا زكاج تريبة سب القلأوف
اغبلرل.3
كاا أف القلأوف هبرـ أبكلؿ العن الن،سع كاجتتمل ع ،إج أأو ج بد اس هعديلو لضملف أف السيطرة
القسرية تز أالاع اس ى ه ا فعلؿ ،يث ه م السيطرة القسرية ؾبمو ة اس ا ملؿ الن دؼ
إذل تع الضحلاي اتبعني ك/أك ا استقلني بعزؽبم س اصلدر الد م كااتغمؿ اواردىم كادرا م
لتحقيت اكلاب بمصية ،ك رال م اس الوال المزاة لماتقمؿ كاؼبقلكاة كاػبمص كهنظيم السلوؾ
اليواع.4
كاد ر ىي ة ا ام اؼبتحدة للمرأة اس طر هم ب اؼبعتديس العني،ني علقواأني اؼبتعلقة علعن
حلايىم ،اثم :يبكس
الن،سع كاجاتصلدم بد ول هعر تم جأتتلؾ أ،سع أك ااتصلدم اس ا
للمعتدم العني الغل ب أك السل ئ أف يسعم للحصوؿ لم أار ضبلية د زكتتو ل ااتمدا
فبتلكلهو ،كاثللو أيضل :أف يد ع اؼبعتدم أف العن ال د ىو الرد اؼبنلاب لم اىلان زكتتو،
ندال ج يستمدـ اؼبعتدكف اد ل ا العن الن،سع كاجاتصلدم د حلايىم ،كاد يصعب إث ل
ى ه ا أواع اس ا ال ا ك ا ترا ا القلأوأية.
ك ليو ،ج بد اس هعدي اؼبلدة اؼبتعلقة علعن الن،سع دبل يتملبم اا هوصية اكتب ا ام اؼبتحدة اؼبعا
عؼبم را كاعبريبة ،عج اؼ ةف ى ه ا فعلؿ الوؾ ايطرة اسرية أك ديدية ،أك الوؾ اتعمد
يضع ب ك ط اماة ال م الن،سية اس مؿ ا دراه أك التتديد.5

1اؼبلدة  266اكرر 1ؽ.ع ،أأظر اس القلأوف رام  19-15اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ
ك  8تواف  1966كاؼبتضمس الأوف العقوع .
 -2اؼبلدة  330اكرر اس القلأوف رام  19-15اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف
 1966كاؼبتضمس الأوف العقوع .
 -3اؼبلدة  6اس القلأوف رام  19-15اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف 1966
كاؼبتضمس الأوف العقوع  .اؼبعدلة للملدة  368اس الأوف العقوع  ،يث ألغ الم ،ل اس العقوبة ك للة السراة بني الزكتني.
4
”- UN Women, EndVAWNow.org (virtual knowledge center), “Definition of Domestic Violence,
last edited February 2, 2014 , http://www.endvawnow.org/en/articles/398-definition-of-domesticviolence.html,
- UN Office on Drugs and Crime (UNODC), “Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice

5

Responses to Violence against Women,” 2014,
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison
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كفيمل يتعلت علعن اجاتصلدم ،ج بد اس هعدي التعري دبل يتملبم اا هوتيتل ا ام اؼبتحدة ،دبل
ك ذلأل إدارة ا ام اؼبتحدة لل ركف اجاتصلدية كاجتتمل ية ب أف الدراال اجاتقصل ية ا صل ية

د اؼبرأة ،1كين غع أف هو ا الصيلاة اؼبعدلة أف العن اجاتصلدم ي م  :الوؾ ال،رد
اؼبتعلقة علعن
اؼبسيطر أك القسرم أك التتديدم اك السلوؾ اؼبتعمد ال م يستتدؼ رالف ال ريأل اس اغبصوؿ لم
اؼبوارد اؼبللية كاؼبمتلكل كالسلا ،ك دـ اجاتثلؿ اؼبتعمد للمسركليل اجاتصلدية ،اث الن،قة أك الد م
اؼبلرل لهارة ،كانا الوصوؿ إذل العم كالتعليم ،كاغبرالف اس اؼب لردة ك صنا القرار اجاتصلدم.
يث ين القلأوف لم قوع هص إذل السجس  1انوا بس ب اج تدا ال م يستمدـ فيو
العن أك ا دراه أك التتديد علعن ال م ينتتأل السماة اعبنسية للضحية ،كهره،ا العقوبة إذل السجس
 5انوا إذا ارهكب العن ا الر اس ا صوؿ.2
إ لفة إذل ذلأل ج ي م القلأوف أطلؽ اعبرا م اؼبتصلة علعن ا ارم صبيا ا فراد ك التعديم الن
أد ل لم الأوف العقوع  ،كهعتا ا زكاج كا زكاج السلبقني ىم اعبنلة ا﵀تملوف الو يدكف ،دبل
يست عد ا الر كا بملص ا ريس ،رام أف أ كلـ اج تدا كالعن الن،سع هتعلت ع زكاج
كالزكتل السلبقني ،بصرؼ النظر مل إذا دلأوا يتقلظبوف أ،اب اؼبسكس اا الضحية ،فاف اغبكم اؼبتعلت
ع دراه كالتموي اس أت ااتمداـ اؼبوارد اؼبللية للضحية يقتصر لم الزكتني فقئ ،كج ين
إذا دلف ينط ت لم ا زكاج ال يس ج يعي وف اا بعضتم.3

لم ال

 /3ضرورة تحعيل الوقاية وأوامر احلماية:
د اؼبرأة لم أ ل ؾبمو ة اس التداب كا ترا ا اؼب نية لم فتم السيلؽ
هعرؼ الوالية اس العن
ٌ
اجتتمل ع-الثقلك للعن  ،كك ا أظلـ هد ا ا لم ا كأالو اتعدد اعبتل هقوده اراسة
أك ىي ة ﵀ل ربة العن  ،حبيث هتنلكؿ ى ه التداب ال،رد كالعمال اجتتمل ية كالتما ،كهت ىن النتا
د اؼبرأة،
اؼبراسع اؼبتعدد القل م لم ال رادة كالتنسيت كالتعلكف بني ـبتل اعبتل اؼبعنية علعن
اث ال رطة كالقضل كاؼبدارس ،كاراسل التما اؼبد  ،كبني ـبت الاااا اجتتمل ية كالصحية
كال بوية كا ماية اؼب نية لم فتم السيلؽ كاؼبعطيل اجتتمل ية كالثقلفية كالقلأوأية ك التما.4

- UN Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, “Guidelines for Producing

1

Statistics on Violence against Women— Statistical Surveys,” ST/ESA/STAT/SER.F/110 (2014),
http://unstats.un.org/unsd/gender/docs/Guidelines_Statistics_VAW.pdf

 -2أأظر اؼبلدة  5اس القلأوف رام  19-15اؼبررخ ك  30ديسما  2015يعدؿ كيتمم اجار رام  156-66اؼبررخ ك  8تواف
 1966كاؼبتضمس الأوف العقوع .
 -3هقرير انظمة الع،و الدكلية ،ك ا اعبزا ر  ،2017ص .28
 -4إطلر العم العر ي غبملية اؼبرأة اس العن  ،ىي،ل أبو ازالة ،ص .57
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د اؼبرأة،
يث أف ىنلؾ ثمث استواي اس العن هبب أف ه ملتل دا رة الوالية كاغبملية اس العن
يث أف الوالية ا كلية دؼ إذل انا العن ا دكثو ،كهعىن علتداب كا ترا ا الن هتم ىل
لم انعو كهن،ي برااا التو ية وؿ العن كب ره ،يث

اؼبراسل الرظبية ا دكث العن  ،كهعم
أف ىنلؾ دة أالليب يبكس إه ل تل ،أنبتل:
 التو ية :هردز برااا التو ية العلاة لم هو ية التما دبملطر العنهبدؼ هنمية كهعزيز ثقلفة هرف العن  ،كالتو ية القلأوأية هبدؼ التعري

د اؼبرأة لم ا ارة كالتما
علت ريعل كالقواأني اؼبتعلقة

حبملية اؼبرأة اس العن كعػبدال القلأوأية اؼبتوافرة للضحلاي .كيبكس أ ر ا،لىيم ضبلية اؼبرأة اس العن
اس مؿ ضبم التو ية ا ماية العلاة ،كا﵀ل را ك اؼبدارس ،كاس مؿ هضمينتل ك اؼبنلىا
الدرااية ك اؼبدارس كاؼبعلىد كاعبلاعل  ،كك ا برااا لصة لتدريب كهو ية العلالني ك اراسل
هقد اػبداة ،اث :كزارة ال بية كالتعليم ،كالصحة ،كالتنمية اجتتمل ية ،كالقضل  ،كا اس العلـ ،كد لأل
ه،عي دكر الدة الرأم العلـ درتلؿ الديس كا مايني.1
 التمكني :كذلأل اس مؿ هوف ال،رص للمرأة كسبكينتل اس اجات،لدة اس طلال ل ،يث أيااتصلداي كاعرفيِّل ،فللتمكني اجاتصلدم ىو زايدة ادرة اؼبرأة ك اغبصوؿ
التمكني دة أكتو ،انتل سبكينتل
ِّ

لم قواتل اجاتصلدية ،كا تملدىل لم أ،ستل ،كهنمية ادرا ل ال اهية الن هنعكاب بدكرىل ك ادر ل
لم اج تيلر ك اغبيلة ،كالتأث ك اذبلىل التغي ك التما اؼبعرك اس مؿ ربسني ادر ل لم
الوصوؿ إذل اصلدر اؼبعلوال  ،كهوف برااا الد م ؽبل؛ فبل ايعزز اس ادر ل لم ضبلية أ،ستل اس

العن كيرىلتل للتعلا اا اؼب كم كاؼبعوال الن هواتتتل.
 هطوير ايلال كاا اهيجيل ضبلية اؼبرأة :هطوير ايلال كاا اهيجيل كطنية دؼ هبلد اغبلوؿللم كم اجاتصلدية -اجتتمل ية ،اث :ال،قر كال طللة كاعبريبة ،كهوف فرص التعليم للجميا؛ فبل
د
يسل د لم لت بي ة رافضة للعن  ،ع لفة لو ا اا اهيجيل ك طئ هعلري ا كلة العن
اؼبرأة كربدد دال الوالية كاغبملية الواتب هوافرىل كأالليب العم كأااب اؼبتلبعة كالتقييم للحد اس
ى ه اؼب كلة.2
أال الوالية الثلأوية فتتدؼ لماتجلبة اؼب لبرة غبلج العن بعد دكثو ،كه دز التداب الوال ية ك:
 هوف بليل لإلبمغ اعلنة كهتوافر فيتل السرية بطريقة هعمالعن  ،كهولد الثقة لديتل ةأو ايتم التعلا اا ال مغ جبدية.

 -1اؼبرتا أ،سو ،ص .58
 -2إطلر العم العر ي غبملية اؼبرأة اس العن  ،ىي،ل أبو ازالة ،ص .59
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 ك ا بليل كإترا ا لتد أفراد ال رطة كاقداع اػبدال اجتتمل ية كالصحية هرا عاج تيلتل ال،ردية للمرأة اؼبعن،ة ند اجه،لؽ لم ط يعة ا ترا ا الن ايتم ازبلذىل ؼبعلعبة
العن .
 هوف ال ي ة الت ريعية كالقلأوأية الن رب،ا قوؽ اؼبرأة اؼبعن،ة مس إترا ا كبليل التعلااعتل ،كهرا ع ا يتلتل ل مس إطلر اتتمل ع كك ا طلر ا ارم.
 هوف دال كبرااا ذا تودة هغطع دلفة أمبلط الر لية كاغبملية كا تيلتل النسلاؼبعن،ل كأارىس كارهكم العن .
 هعزيز التعلكف بني القضل كال رطة كاػبدال الصحية كاجتتمل ية كال بوية كاراسل التماد اؼبرأة.1
اؼبد اراض ا بمغ كالتسجي كالتصدم كالتحوي غبلج العن
كالوالية الثللثة هردز لم الر لية طويلة ا اد بعد كاوع العن  ،كاس بني ا ترا ا كالتداب الن هتم
لدة داا لج العن ك التما ك ى ا اؼبستول اس الوالية ال يلع:
 هن،ي برااا التأىي الطم كال بوم كاجتتمل ع كاؼبتا. -مج ا ر الن،سية كاجتتمل ية اؼب ه ة لم العن ِّأاي دلف أو تل للحيلولة دكف دكث ا طراع

ا لر

أ،سية ،أك او هوافت اؼبرأة اا أ،ستل ،أك دـ هكي،تل اا بي تتل اجتتمل ية ا﵀يطة ،كزب،ي
النق كالدكأية كال عور عل ،كاجذبلىل العدكاأية لديتل كبو التما.
س ادرا اؼبرأة كإاكلأيل ل كاتلرا ل الن
 ربقيت أدا ادر فبكس اس اجاتقمؿ اجاتصلدم علكهستطيا ااتغمؽبل ،كا تيلر ؾبلج التدريب اؼبتا الن هت،ت اا ادرا ل.
 هن،ي برااا ا ربلد ؼبسل دة اؼبرأة كأار ل لم ذبلكز ا كلة العن كهعزيز اتلرا التواصاجتتمل ع ا هبلبية لديتم.2
كاؼبم ا أف القلأوف  39-35ج ي در هداب انا العن ا ارم ،ك ني ين غع ازبلذ التداب المزاة
للتغلب لم ى ه اؼبملرال  ،دبل فيتل برااا التعليم كا مـ للمسل دة ك القضل لم العواا الن
د اؼبرأة العم لم ربقيقو.3
هعيت اسلكاة اؼبرأة ،كىو ال ربلكؿ ا ا اهيجية الوطنية ؼبكلفحة العن
دمل ي،تقر القلأوف  39-35إذل هداب كال ية للنلتيل الميت يلتمسس اغبملية اس العن
ا ارم ،كالغرض اس ى ه التداب ك ال لداف الن هتوفر فيتل ىو ضبلية الضحية اس ازيد اس العن ،

 -1اؼبرتا أ،سو ،ص .59
 -2إطلر العم العر ي غبملية اؼبرأة اس العن  ،ىي،ل أبو ازالة ،ص .60
د النسل  ،الوزارة اؼبنتدبة اؼبكل،ة ع ارة كاضلاي اؼبرأة ،اعبزا ر ،ص  3كال بعدىل.
 -3ا ا اهيجية الوطنية ﵀لربة العن
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يث يبكس لضحلاي العن
اؼبدل ا طوؿ.1

ك ديد اس الدكؿ اغبصوؿ لم أكاار ضبلية ك لج الطوارا أك لم

يتمكس اس
كيعتا ى ا ا ار علغ ا نبية ك التما اعبزا رم ،ذلأل أف الكث فبس يتعر س للعن دل
َّ
اتلبعة اؼبم قة القضل ية كأاقطس ال كلكل بس ب غئ ل م س ،ك دـ هوفر هداب ضبلية دلفية ،رام
العن اؼبتكرر ال م هتعر س لو بص،ة اتكررة.

 /4إشكالية غياب قواعد اإلثبات ،والتوجيه لألطباك الشرعيُت:
يث ج وبدد القلأوف  39-35اوا د ا ث ل

اػبلصة جبرا م العن

ا ارم ،ال دا للة العن

الن،سع ،يث أ القلأوف لم إاكلأية ااتمداـ أم بك اس أبكلؿ ا ث ل ؽب ا العن .2
ك ليو ي ن غع ك ا ا لدا هوتيتية ب أف ا دلة الن ين غع ا وؽبل فيمل يتعلت بقضلاي العن ا ارم ،كاد
ي م ذلأل ا دلة الط ية )الطب ال ر ع( ،كبتلدا الضحلاي كا دلة ال،وهوارافية ،كال تود كاػباا ،
كا دلة اؼبلدية ،دلؼبمباب اؼبمزاة كاؼبمتلكل اؼبتضررة ،كاجم اؽبله  ،كا ىل اس اجهصلج
ا رل.
دمل ي،تقر القلأوف إذل إربلدا ب أف العنلصر أك اؼبعلي الن يستمداتل الطب ال ر ع لتحديد ف ة
العجز ،كالن هعتا اؼبعيلر ا الاع ك ربديد العقوبة ،لكس ج بد اس دـ ا ت لرىل اؼبعيلر النتل ع
كالو يد ك ربديد العقوبة ،فين غع النظر إذل ف ة العجز ك ظ
كا تيلتل إ لدة التأىي كالعواا اؼب ددة.3

واا أ رل ،دبل فيتل طر العود

 /5إشكالية العحو عن اجلناة:
يث بن القلأوف رام  39-35لم فرض قوع لم بع أبكلؿ العن ا ارم ،كيتيا
للمجرـ ا فم اس العقوبة أك اجات،لدة اس قوبة ـب،،ة إذا  ،الضحية س اعبل  ،4ف،ع لج
العن الن،سع كاجاتصلدم كاعبسدم ال م ج يردم إذل لىة أك إ لاة ،فاف الع،و اس الا ليتل
يضا دا للمتلبعة ،5أال إذا أتا س العن إ لاة دا مة فع،و الضحية ىب ،إذل السجس ؼبدة ه اكح

د اؼبرأة ،القسم .10 ،3 ،1
 -1أأظر :دلي ا ام اؼبتحدة للت ريعل اؼبتعلقة علعن
 -2أأظر اؼبلدة  266اكرر 1اس الأوف العقوع اعبزا رم اؼبضلفة علقلأوف رام .19-15
 -3هقرير انظمة الع،و الدكلية ،س للة اعبزا ر  ،2017ص .32
 -4أأظر اؼبواد  226اكرر ك  266اكرر ك 330اكرر اس الأوف العقوع اؼبعدؿ كاؼبتمم علقلأوف رام  19-15اؼبررخ ك 30
ديسما .2015
 -5أأظر اؼبواد 266اكرر ك  330اكرر اس القلأوف رام  19-15اؼبعدؿ كاؼبتمم لقلأوف العقوع اعبزا رم.

3139

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

بني  31انوا ك 81انة ،1كك لج السراة بني الزكتني ج يبكس إترا اؼبتلبعة إج بتقد بكول
اس الضحية ،كالن يردم اح تل إذل إ ل اؼبم قة.2
كإذا دلف اؽبدؼ اس الع،و ىو اغب،لظ لم العماة الزكتية ،فاأو اس تتة أ رل هبع النسل هواتتس
غوطل اتتمل ية اقلط ال كلكل د اس يسيركف اعلالتتس ،كى ه الضغوط لدة ال هكوف اس
طرؼ اؼبعتديس كأارىس للع،و س اعبل  ،كهزداد طورة الع،و س اعبل لصة ك لج الع،و
اؼبتكررة.

خادتة:
فبل ا ت أص إذل أف اغبد اس ظلىرة العن الزكتع هعتا اس أىم العواا الن
هسلىم ك هد يم ا اس ا ارم ،كاد أدرتنل العديد اس اؼبم ظل اؼبتعلقة علقواأني اؼبنظمة
للعن الزكتع ،كأبدينل اا ا ل لتطوير ى ه الت ريعل عل ديز لم بع النقلط اؼبتمة،
كإ لفة إذل ال ا ت أدرج التوصيل ا هية:

 ركرة هعدي القلأوف رام  39-35رلغل النصوص الن هسما ر ل اؼبتلبعة اعبزا ية ،أك إلغل أكللة اج تدا ا اؼبتكررة ،كا بقل لم فكرة الص،ا

زب،ي العقوبة ،ك لل ة ص،ا الضحية كث و
فقئ علنس ة لم تدا ا الن ربدث بص،ة ان،ردة.
 -ه ا ه ريعل تنل ية بلالة ذبرـ العن ا ارم بك أبكللو ،كهن

دال

ككال اسل دة

أ رل للنلتيل كهراس هداب كالية كضبلية.
 القيلـ حبمم هو ية لصة بتجر العن ا ارم كاكلفحة السلوؾ اجتتمل ع ال م ينطوم لمهط يا اا العن ا ارم.
 واني ا ربلد الن،سع كاجتتمل ع كاؼبسل دة القلأوأية لضحلاي العن ا ارم.قائمة ادلراجع:

النصوص القا و ية:
 الأوف ا ارة اعبزا رم. الأوف رام  39-35اررخ ك  11ديسما  ،8135يعدؿ كيتمم ا ار رام  356-66اؼبررخ ك  8تواف 3966اؼبتضمس الأوف العقوع .

ادلراجع القا و ية والرسائل اجلامعية:

 -1اؼبلدة  266اكرر اس الأوف العقوع اعبزا رم.
 -2أأظر اؼبلدة  368اس الأوف العقوع اؼبعدلة علقلأوف رام .19-15
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-

رة،

الوتيز ك القلأوف اعبزا ع اػبلص ،أ سس بواقيعة ،دار ىواة ،اعبزا ر ،اعبز ا كؿ ،الط عة السلداة
.8131
اغبملية القلأوأية للمرأة ك اعبزا ر ،جيمع دة ،ا درة التست  ،دلية اغبقوؽ تلاعة اعبزا ر.8131 ،
العن ا ارم كاأعكلالهو ا انية ،دمحم الدل داكد الرايحع ،راللة التست ك العلوـ اعبنل ية كال رطية،
ا دلديبية اؼبلكية لل رطة ،ال حريس.8138 ،
العن الزكتع اؼبملرس د اؼبرأة بتلمسلف ،ؿبكمة هلمسلف أمبوذتل ) ،(8118-3995أعيمة رضبل ،
أطرك ة ددتوراه زبص اأ كبولوتيل ،دلية العلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية ،تلاعة هلمسلف.8133 ،

ادلقاالت:
 أبكلؿ العن ا ارم د اؼبرأة ك ماتو ب ع اتلرا هوديد ال ا ك العمال الزكتية ،فبدكح صلبرأضبد ،اللة الدكلية ال بوية اؼبتمصصة ،اللد ، 01العدد ، 08تويلية.8138 ،
 اغبملية اعبنل ية للزكتة اس مؿ استجدا القلأوف  ،19-15تطع ة. العن اؼبوتو د الزكتة ك ا ارة ا ردأية أبكللو كارهكزاهو اعب رية ،د مي الزاف ،ؾبلة دراال للعلوـا أسلأية كاجتتمل ية ،اللد ، 44العدد ، 03ملف ،ا ردف. 2017،
د اؼبرأة ،تلاعة أدلع ؿبند
 اغبملية القلأوأية للمرأة د العن  ،بلحلرث ليندة ،ادا لة ك التقم العناكغبلج ال ويرة ،اعبزا ر ،دكف انة أ ر.
التقارير واجلجود الدولية:
-

نواف  :اص ؾ ال قل اعو هعلا الدكلة اا

هقرير انظمة الع،و الدكلية س للة اعبزا ر ،8137 ،رب
العن ا ارم ك اعبزا ر.
د اؼبرأة ،القسم .1 ،8 ،3
دلي ا ام اؼبتحدة للت ريعل اؼبتعلقة علعن
إطلر العم العر ي غبملية اؼبرأة اس العن  ،ىي،ل أبو ازالة ،انظمة اؼبرأة العربية ،اصر.8131 ،
د النسل  ،الوزارة اؼبنتدبة اؼبكل،ة ع ارة كاضلاي اؼبرأة ،اعبزا ر.8116 ،
ا ا اهيجية الوطنية ﵀لربة العن

ابللغة األجنبية:

-Rolf Gainer, Domestic violence, brain injury and psychohogical trauma,
Neurological Reabilitation Institute at Brookhaven hospital, December 30, 2015,
http://www.traumaticbraininjury.net/domestic-violence-brain-injury-andpsychological-trauma.
-World Health Organization, “Understanding and addressing violence against
women: Intimate Partner Violence,” 2012, pp.5-6, 65
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77432/1/WHO_RHR_12.36_eng.pdf
UN Women, EndVAWNow.org (virtual knowledge center), “Definition of Domestic
Violence,” last edited February 2, 2014 , http://www.endvawnow.org/en/articles/398definition-of-domestic-violence.html,
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األمن األسري من منظور تربوي إسالمي :محجومه ،ومقوماته وحتدايته
د .ليما دمحم أْحد الشو ة
ع ثة ك زبص

ال بية ا اماية-ا ردف

د .عبد الكرًن عبدهللا سليمان الرفاعي

ع ث ك زبص

اجاتصلد ا اماع-ا ردف

مقدمة
اىػ ػػتم اجاػ ػػمـ ع اػ ػػرة د ػ ػ اجىتمػ ػػلـ ،كأكجىػ ػػل د ػ ػ العنليػ ػػة كالر ليػ ػػة ،دي ػ ػ ج كىػ ػػع أ ػ ػواة التمػ ػػا
كبصم تل صم و .ل لأل بني مي هعلذل للنلس ال وبملو النظػلـ ا اػرم اػس أعػم ااػنت مي هبػل لينػل ،اػلؿ

هعػػلذل{:وماان آايتااه أن خلااق لكاام ماان أ حسااكم أزواجااا لتسااكنوا إليجااا وجعاال بياانكم مااودة
ورْحة إن ُب ذلا َلايت لقوم يتحكرون})اورة الركـ(21:
فلمل دلف لهارة اس بأف ك طر ،كاكلأة كأثر ،فػاف ا اػمـ اغبنيػ ردػز لػم سػس هكػويس ا اػرة
هكوين ػلن يضػػمس ؽبػػل اجاػػتقرار كا اػػس كالد ػػة ،إذ عاػػتقرارىل يسػػتقر التمػػا كهعظػػم الدكلػػة كيعلػػو بػػأ ل؛
كل لأل فقد تل

ى ه الدرااة لتسليئ الضو لم او وع أاس ا ارة ؼبل لو اس أنبية دمل بينل.

مشكلة الدراسة
أظ ػران إذل التحػػداي الػػن هواتػػو ا اػػر العربيػػة ك صػػر العوؼبػػة ،كاجأ،تػػلح اغبضػػلرم لػػم الثقلفػػل
ا ػػرل ،كاػػل ل،ػػو ى ػ ا اػػس ز ز ػػة ااػػتقرار ا اػػرة) ،(1فػػاف ى ػ ه الدرااػػة تػػل لتسػػليئ الضػػو لػػم
ا كلة ط ة بدأ هت،لام ك التما ا اماع؛ أج كىع ايل ا اػس ا اػرم كاػل يعػ م أفػراد ا اػرة
اس ه،كأل ك دـ ااتقرار ،ك ليو فاف الدرااة اغبللية ربلكؿ ا تلبة س اراؽبل الر ياب:
"ما محجوم األمن األسري ومقوماته وحتدايته من منظور إسالمي؟" كال يت،رع نو اس ا ا لة ا هية:
 .1ال ا،توـ ا اس ا ارم اس انظور هربوم إاماع ،كال ىع اؼبصطلحل ذا الصلة؟
 .2ال ىع اقوال ا اس ا ارم اس انظور هربوم إاماع؟
 .3الىع ربداي ا اس ا ارم اس انظور هربوم إاماع؟

)(1ا ارة اؼبسلمة كربداي العصر ،اغب،نلكم ،ص.15

3188

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

أذنية الدراسة
هتمث أنبية الدرااة اغبللية ك أنبية او و تل ،كا ىداؼ الن هسعم إذل ربقيقتل ،كاس اؼبتواػا ؽبػل أف
ه،يد اعبتل ا هية:
 .1هس ػػليئ الض ػػو ل ػػم ا ػػكلة هك ػػلد هك ػػوف ،ي ػػة -ع ت ػػلر أف ال ي ػػو أا ػ ػرار ،-كل ي ػػلف أب ػػرز
التحداي الن هواتو ا اس ا ارم؛ بغية ال حث س لوؿ ؽب ه الظلىرة اػبط ة.
 .2يبكػػس ؽبػ ه الدرااػػة أف ه،يػػد ا اػػر الػػن هعػػل اػػس بفػػة الت،كػػأل ك ػػدـ اجاػػتقرار ،كايػػل ا اػػس
ا ارم نتل.
 .3يبكس أف ه،يد العلالني ك ارادز ا صمح ا ارم؛ اؼبعنيني حب اؼب ػلد ا اػرية كهقػد الرا يػة
كالنصا ؽبم.

أهداف الدراسة:
ىدف الدرااة اغبللية إذل ا تلبة س أا لتتل ،اس مؿ ربقيت ا ىداؼ ا هية:
 .1هعري ا اس ا ارم ،كاؼبصطلحل ذا الصلة.
 .2بيلف اقوال ا اس ا ارم ،ب قيو اؼبعنوم كاؼبلدم.
 .3بيػػلف ربػػداي ا اػػس ا اػػرم ،ريضػػلح ا،تػػوـ التحػػدم ،كهنػػلكؿ اثنػػني اػػس التحػػداي اؼبتمػػة ك
ى ا اؼبو وع؛ أج كنبل التحدم الن،سع كالتحدم اجاتصلدم.

منج الدراسة

ا تمد ال ل ثلف ك درااتتمل لم اؼبنتا" اجاػتقرا ع اجاػتن لطع" :اؼبتمثػ ب يػلف ا،تػوـ ا اػس ا اػرم،
كاا اوا يعو اؼب،لىيمية ،كاقوالهو ،كالتحداي الن هواتتو ،بصورة هتجلكز د الوص إذل التحلي .

دود الدراسة
كاػػد ااتصػػر الدرااػػة لػػم التحػػدم اجاتصػػلدم :ك ال،قػػر كال طللػػة ك مػ اؼبػرأة ،كعلتػػلرل يصػػعب هعمػػيم
ااتنتلتل الدرااة لج اغبدكد اؼب دورة.

خطة الدراسة
ادلبحث األول :محجوم األمن األسري من منظور تربوي إسالمي ،وادلصطلحات ذات الصلة.

اؼبطلب ا كؿ :ا،توـ ا اس ا ارم اس انظور هربوم إاماع.
اؼبطلب الثل  :اؼبصطلحل ذا الصلة ع اس ا ارم.

ادلبحث الثاين :مقومات األمن األسري من منظور تربوي إسالمي

اؼبطلب ا كؿ :اؼبقوال اؼبعنوية لهاس ا ارم.
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اؼبطلب الثل  :اؼبقوال اؼبلدية لهاس ا ارم.

ادلبحث الثالث :حتدايت األمن األسري من منظور تربوي إسالمي

اؼبطلب ا كؿ :ا،توـ التحدم لغة كاصطم لن.
اؼبطلب الثل  :التحدم اجاتصلدم كأثره لم أاس ا ارة.
ادلبحث األول:

محجوم األمن األسري من منظور تربوي إسالمي ،وادلصطلحات ذات الصلة.
ان ني ك ى ا اؼب حث ا،توـ ا اس ا ارم كاؼبصطلحل ذا الصلة ك اطل ني:

ادلطلب األول:محجوم األمن األسري من منظور تربوي إسالمي.
ايتم هعري ا اس ا ارم لغةن كاصطم لن لم النحو ا يت:
)(1
"أاس"اػػس ع فتػػم كاػػلم ،ك"أاػػلانن" ك"أانى ػةن" فتػػو ً
ً
"باػ هػس"ك
ى
ا اػػس لغ ػةن " :ا ال يف"ك"ا ىالأ ػةي"دبعىن كاػػد ى
ً
اس" د اػبوؼ.
"بانوي" ا ه اس "ا ا ًس"ك "ا الف" ،ك"ا ي
ا اس اصطم لن) :(2ىو اطم نلف ال،رد كا ارة كالتما لم أف وبيوا يلة طي ػة ك الػدأيل ج ىبػلفوف لػم
أأ،سػػتم كأا ػواؽبم كأ را ػػتم كديػػنتم ك قػػوؽبم كأسػػلتم اػػس أف يعتػػدل ليتػػل أك لػػم اػػل يصػػو ل كيكملتػػل
أ د بدكف ت ،كك ذلأل اطم نل م علسعع ك دػ اػل ير ػع مي اػ حلأو ػ يػتم ؽبػم ا اػس ك ا ػرة
بني ر ل مي كثوابو كالنجلة اس قلبو.
ا يارة) :(3الدرع اغبصينة .كأى الرت ك

يار.
هو .كاعبمل ة يربطتل أار ا ؾ)ج(أ ى

ُب ضوك ما سبق يعرف البا ثان األمن األسري من منظور تربوي إسالمي ،أ ه" :اطم نلف أفػراد ا اػرة
الوا دة لم صبيا انل ع يل م ،اػس اج تػدا اؼبػلدم أك اؼبعنػوم كدػ اػل يتػدد ااػتقرارىم ،اػوا أدػلف
ى ا دا ليلن لم استول ا ارة ،أك لرتيلن لم استول التمػا ،دبػل يضػمس يػلةن اسػتقرة فػراد ا اػرة
ك و اقلصد ال ريعة ا اماية كدجج النصوص ال ر ية اؼبتعلقة ع ارة".

)(1ـبتلر الصحلح ،الرازم ،دمحم بس أ ي بكر بس د القلدر ،ص.21
)(2أثر ال بية ا اماية ك أاس التما ا اماع ،الدرم ،د مي بس أضبد ،ص.17
)(3اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية ،ج ،1ص.17
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ادلطلب الثاين :ادلصطلحات ذات الصلة ابألمن األسري.
ايتم ىنل هعري التملاأل ا ارم ،كا اتقرار ا ارم بعت لرنبل امصقني ؼبصطلا ا اس ا ارم:

التماسا األسري:

التملاأل لغةن)" :(1أاسأل" عل ع ك"سبسػأل"بو ك"ااتمسػأل" بػو ك"ااتسػأل"بو دلػو دبعػىن ا تصػم بػو،
ك"ىسبلاأل" :أم سبللأل.

التملا ػػأل ا ا ػػرم اص ػػطم لن):(2ى ػػو الػ ػ ابئ ب ػػني أ ض ػػل ا ا ػػرة ،كربقي ػػت التكلاػ ػ ك ا دكار ا اػ ػرية
اؼبنوطػػة هبػػم صبيعػلن حبسػػب اػػلىم ارىلػػوف لػػو ،كدبػػل وبقػػت ك النتليػػة اػػعلدة ا اػػرة لػػم الصػػعيديس الػػدأيوم
كا ركم.

اإلستقرار األسري:

)(3
":ااتقر" عؼبكلف سبكس كاكس.
ا اتقرار لغةن
ى

ا اتقرار ا ارم :ىو ربقيت الرا ة كالطمأأينة الن،سية كاؼبلدية ك ا ارة.
يت ني فبل ا ت أف التملاأل ا ارم كاجاػتقرار ا اػرم يلتقيػلف اػا ا اػس ا اػرم ك اؽبػدؼ كىػو ربقيػت
اعلدة ا ارة ك الدرايس الدأيل كا رة ،كبينتمل اوااػم ا ػ دة دثػ ة اػوا ك واػياب العماػل ا اػرية

أك ك هوزيا ا دكار اؼبتعلقة ةفرادىل.

ادلبحث الثاين:
مقومات األمن األسري من منظور تربوي إسالمي

لهارة أنبية علغة ك ا امـ دي ج كىع أواة التما كأالاو ،كاس ى ه ا نبية أ در):(4
 .1أ ل أكؿ اراسة ك اتريو ال رية.
 .2ظبػػم مي هعػػلذل اؼبيثػػلؽ الػ م يػره ئ اػػس ملػػو الزكتػػلف عؼبيثػػلؽ الغلػػيا ،اػػلؿ هعػػلذل{:وايااف
أتخذو ه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليد} )النسل .(21:

 .3إ ل اؼبراسة الو يدة الن أ أ ك اعبنة عره لط بدـ ك وا .

 .4أ ػػو النػػم –ملسو هيلع هللا ىلص -إذل أف أ ػػت ال ػػركط علوفػػل ىػػع ال ػػركط اؼبنصػػوص ليتػػل علػػزكاج ،اػػلؿ
راوؿ مي –ملسو هيلع هللا ىلص [-إن أ ق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الحروج ] ).(1

)(1
)(2
)(3
)(4

إدارة اؼبوارد ال رية ،أبو بيمة ،اندر أضبد ،ص.115
كبو بنل براناا هربوم إاماع للتملاأل ا ارم لدل كا ظل ؿبلفظة إربد ،الرفل ع ،ظب ة د مي ،ص.11
اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية ،ج ،1ص.17
اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية ،ج ،1ص.17
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كاػػس ػػمؿ اػػل ذدػران اػػس أنبيػػة قبػػد أف الػػزكاج اراسػػة ك ماػػة اتتمل يػػة ج اػػىن نتػػل ،فتػػع اؼبن ػػا الػ م
ينػػتا انػػو بنػػلة اؼبسػػتق  ،ؽبػ ا دػػلف جبػػد اػػس اغب،ػػلظ لػػم ااػػتقرارىل كأانتػػل ،كهػ يي العراايػ كالتحػػداي
أالاتل ،ك ليو فم بد اس هوف اؼبقوال

هردم راللتتل دمل هبب ،كاس ى ه اؼبقوال :

ادلطلب األول :ادلقومات ادلعنوية لألمن األسري
اس أىم اؼبقوال اؼبعنوية:

 .1االختيار ادلوافق دلقاصد الشريعة ودالالت النصوص الشرعية:

هرتا أنبية ملية ا تيلر ك إدارة اؼبوارد ال رية دمراسة إذل):(2
 إف ملية ا تيلر هدفا عذبله ك ا ال م

اؼبنلاب ك اؼبكلف اؼبنلاب.

 إف فعللية ملية ا تيلر هضمس لهفراد إب لع اغبد ا دىن اس لتل م ا أسلأية.
 إف ا تيلرال م

اؼبنلاب كك عو ك كظي،ة هتنلاػب ك ااهػو كارىمهػو كادراهػو يضػمس اأتلتيػة

للية.
أم ػػا أف اؼبراس ػػل كاؼبنظم ػػل النلتح ػػة ه ػػورل ملي ػػة ا تي ػػلر أفرادى ػػل أنبي ػػة علغ ػػة كذاؾ؛ لض ػػملف
قبل تل كهقداتل .كبوص ا ارة أواة التما كال دة اأطماو كبػو الرفلىيػة كالتقػدـ دػلف ج بػد اػس ا طػل
ملية اج تيلر اىتملالن علغلن لكم طرك اؼبعلدلة_ أم الزكج كالزكتة_ فعملية اج تيلر السليمة :
 هدفا عذبله ا تيلر ال م

اؼبنلاب ل نل ا ارة النلتحة لكم الطرفني.

 إف فعللية ملية ا تيلر هضمس لهفراد اغبد اجدىن اس لتل م ا أسلأية؛ كالػن أبرزىػل كأنبتػل
اؼبودة كالرضبة كالسكس.
 إف ا تيػػلر دػػم الطػػرفني عل ػػك اؼبنلاػػب لتكػػويس أاػػرة هت،ػػت اا مػػل كارىم مػػل كاػػدرا مل
يضمس قبلح لهارة اؼبسلمة ب ك د .
كاس ىنل دلف ا تيلر الزكتني اس أدؽ كأبلغ اج تيػلرا ك اػ اغبيػلة الزكتيػة لػم اجطػمؽ .ؽبػ ا ػا
ا اػمـ ع تيػػلر الػزكتني كدل هبعػ اؼبسػألة ػوا ية ،أك اف يكػػوف ا تيػلر اتسػػر لن اثػ  " :أف ي لػػغ أ ػػد
ال ػريكني أك دليتمػػل ار لػػة اتػػأ رة اػػس السػس ج هسػػما لػػو علصػػا فػ ة أ ػرل ج تيػػلر ارينػػو الػ م يبلثلػػو
ك السػػس كاؼبتنػػة كالثقلفػػة ،أك الػػزكاج أتيجػػة ا ا ػوا  ،كزكاج ال ػوارع ػػلرج أطػػلؽ ا ى ػ  ،كالػػزكاج اعبػػام
علقسػػر كا د ػراه ،كزكاج اؼب لدلػػة ،كالػػزكاج التجػػلرم للوصػػوؿ إذل اؼبنلصػػب أك اعبػػله أك اؼبػػلؿ ،كزكاج ال،تػػلة

)(1

ص.550
)(2

صحيا ال ملرم ،ال ملرم ،دمحم بس إظبل ي  ،دتل

ال ركط ،ع

اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية ،ج ،1ص.168
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للتػػرك اػػس كااعتػػل ا اػػرم ،أك زكاج ال ػػل لكػػع هقػػوـ الزكتػػة ل ػػم داتػػو كهل يػػة لتلهػػو ك لتػػة
كالديو أف دلان اريضني)"(1
فمػػل ىػػع ا اػػاب اؼبمكػػس اه ل تػػل ك ا تيػػلر دػػم الػػزكتني ل عضػػتمل؟ ىنػػلؾ أاػػاب أبػػلر إليتػػل دجج
الػػن ال ػػر ع كانطواػػو كأ ػػرل أبػػلر إليتػػل درااػػل لػػم الػػن،اب اػػد هلتقػػع ك بع ػ صػػورىل إج أف
ال،لرؽ ا يديولوتع فلرؽ توىرم اعركؼ الدجج :
أما األسس اليت أشارت إليجا دراسات علم النحس ُب اختيار الزوجُت:

فاف "بداز" يرل أ ل ملية اعقدة هتضمس أربا ارا ):(2
اؼبر لة ا كذل :يػتم ا تيػلر ال ػريأل اػس ػمس دا ػرة الت،ػل م اجتتمل يػة اؼبتػوفرة؛ ك ىػ ه اؼبر لػة ىبتػلر
ا فػراد ال ػػردل فبػػس ي ػػلهبو م ك بعػ اػبصػػل كالصػػ،ل اثػ  :اؼبيػػوؿ كالػ دل كال مصػػية كا ػػمؽ
كا ه.
اؼبر لػػة الثلأيػػة :ربػػدث مليػػة الك ػ ػػس اؽبػػواي اػػس ػػمؿ ؿبػػلد الك ػ ػػس الػ ا الػػن ذبػػرم
بني ال مصني هت عتل ملية اؼبقلرأة بني القيم.
اؼبر لػ ػػة الثللثػ ػػة :وبػ ػػدث ااتك ػ ػػلؼ للتكلا ػ ػ كالػ ػػداا بػ ػػني ا دكار كلدرتػ ػػة ا تملليػ ػػة كإاكلأيػ ػػة كتػ ػػود
التعلط اؼبت لدؿ.
اؼبر لػػة الرابعػػة :يتمػ الق ػرار اؼبتعلقػػة ع لت ػزاـ كاجربػػلد الطوي ػ ا اػػد .كإذا ازب ػ كهوص ػ الطرفػػلف إذل ا ػرار
إهبل ي ب أف القضلاي السلبقة ،فاف الزكاج طوي ا اد وبدث.
أم ا أف ا ااب السلبقة زبضا ؼب دأ ا تملج كادرة الطػرفني لػم اجاػتنتلج كالتحليػ – اػس ع
ادد كالر .-
أما األسس اإلسالمية ُب اختيار الزوجُت:
فحااي ااق اختيااار الزوجااة :فتتمثل ػ صبيػػا ا اػػاب ك  12دلمػػة فقػػئ اػػس دػػمـ ػ ال ػػر ال ػ م أكيتى
توااا الكلم إذ اػلؿ –ملسو هيلع هللا ىلص [:-تانكح ادلارأة ألرباع :دلاذلاا ،وحلسابجا ،وجلماذلاا ،ولادينجا ،فااظحر باذات
الدين تربت يداك] ).(3

وُب ااق اختي ااار ال اازوج :سبثل ػ ك 14دلم ػػة ،ا ػػلؿ –ملسو هيلع هللا ىلص [:-إذا ج اااكام م اان ترض ااون دين ااه وخلق ااه
فا كحو  ،إال تحعلوا تكن فتنة ُب األرض وفساد] ).(4

اس مؿ ال ا ت قبد أف اغبديثلف ا تصرا اسألة ا تيلر ك :
)(1
)(2
)(3
)(4

انتا ال بية ا اماية ك التعلا اا ال،تور العلط،ع ك العماة الزكتية ،أبو صبي  ،ف كز دمحم ،ص.57
أظراي كفنيل ا ربلد ا ارم ،م الديس ،تتلد ؿبمود ،ص.24
صحيا ال ملرم ،ال ملرم ،دتل النكلح ،ع اجد،ل ك الديس ،ح  ،5090ص.1071
اعبلاا الصحيا ،ال ا م ،دمحم بس يسم بس اورة ،دتل النكلح ،ع اجد،ل ك الديس ،ج ،3ح  ،1085ص.395
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 ااتصػػر ا اػػاب اؼبعتمػػدة ك اج تيػػلر اػػس ا ػ الػػزكج للزكتػػة ةربػػا ىػػع :ؼبلؽبػػل ك سػ تل كصبلؽبػػل
كدينتل.

 أا ػػل علنسػ ػ ة للزكت ػػة فق ػػد دلأ ػ اج تي ػػلرا ؿبص ػػورة ك ػػت ال ػػزكج خبي ػػلريس فق ػػئ نب ػػل :ال ػػديس
كاػبلت.

 ابػ ػ د أا ػػاب ا تي ػػلر ال ػػزكتني ةا ػػلس كا ػػد ى ػػو )ال ػػديس( ،ك ظ ػػع ىػ ػ ا ا ا ػػلس عل ػػد م
كالت ػػجيا كأف يكػػوف ؿب ػ ا ىتمػػلـ كاغبظػػوة لػػدل الػػزكتني ػػني يػػتم اج تيػػلر دكانن ػػس اػػل ر
ا ااب ؼبل فيو اس صب وا ػب م الدأيل كا رة.
 ا اػػاب كا ػػحة بسػػيطة ،كج زبضػػا لم ت ػػلرا كاؼبواصػػ،ل الواتيػػة دمػػل ك أظ ػػل ك اعبلأػػب
الغر ي.

 .2منظومة احلقوق والواجبات الزوجية:
لك اس الزكتني قوؽ ككات ل هعم

لم إراػل د ػل م ا اػس ا اػرم كااػتقراره ،اػلؿ هعػلذل{ :وذلان

مثاال الااذي علاايجن ابدلعااروف})ال قػػرة(228 :؛ أم كؽبػػس )النسػػل ( لم الرتػػلؿ اػػس اغبػػت اثػ اػػل للرتػػلؿ
ليتس إذل ا ر ال هبب ليو عؼبعركؼ) .(1كى ه اغبقوؽ لم الم ىع:
قوق الزوج:
الؿ راوؿ مي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ [:ال زنل المرأة تؤمن ابهلل والياوم اَلخار أن أتذن ُب بيات زوججاا وهاو ااار ،
وال ختاارج وهااو اااار  ،وال تطيااع فيااه أ ااداً ،وال ختشاان بصاادر وال تعتاازل فراشااه ،وال تصاارمه فا ن اااان
هو أظلم منجا فلتأته ىت ترضايه ،فا ن هاو قبال منجاا فبجاا و عمات وقبال هللا عاذرها ،وأفلا
وال إٍب عليجا ،وأن هو أىب أن يرضى عنجا فقد أبلغت عند هللا عذرها] ).(2

جتجاا،

يسل دان اغبديث السلبت ك التعرؼ لم قوؽ الزكج كىع:

لم بي الزكتية اس يكره الرت اس د ولو بيتو ،كفيو إبلرة إذل ،ػا اؼبػرأة ل،رتتػل
 أج يد
بعدـ ارهكل ال،ل ة أك ال يسمم "عػبيلأة الزكتية".


دـ اػبركج اس ال ي إج رذأو؛ " كى ا ج يعػا أأػو ين غػع ليتػل أف هسػتأذف ك دػ للػة لػم
دة ،كإمبل اؼبراد أف أيذف ؽبل علكػمـ أك بدجلػة اغبػلؿ ،أك أف ينتلىػل ػس ػلج اعينػة ،أك أ ػل

هعلم أ ل إذا رت ك لج دكف لج فاف ذلأل ج يغض و").(3

)(1
)(2

ص.478
)(3

ه،س القربف العظيم ،ابس دث  ،ج ،1ص.257
السنس الكال ،ال يتقع ،أضبد بس اغبسني اػبرال  ،دتل القسم كالن وز ،ع ال تل ك قو ليتل ،ج ،7ح ،14715
ا ارة اؼبسلمة ،م الديس ،سني ر لؿ ،اركاف إبراىيم القيسع ،ص) 107-106بتصرؼ(.
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 أف هكوف اؼبرأة طل عة لزكتتػل ك اػل ير ػع مي ،كج طل ػة لػو ك اعصػية مي؛ كىػ ه الطل ػة هرهقػع
هبػػل إذل درتػػل اػب يػػة .كىنػػل ج بػػد اػػس ذدػػر ػػت القوااػػة للرتػ اػػلؿ هعػػلذل{ :الرجااال قوامااون
علااى النساااك مبااا فضاال هللا بعضااجم علااى بعااض ومبااا أ حقااوا })النسػػل  .(34:كىػ ه القوااػػةدمل
يقػػوؿ اطػػب ":لػػياب اػػس بػػأ ل إلغػػل بمصػػية اؼبػرأة ك ال يػ كج ك التمػػا ا أسػػل  ،كج إلغػػل
ك ػػعتل اؼب ػػد  -إمب ػػل ى ػػع كظي ،ػػة دا ػ دي ػػلف ا ا ػػرة دارة ى ػ ه اؼبراس ػػة اػبط ػ ة ،كص ػػيلأتتل
كضبليتت ػػل .ككت ػػود الق ػػيم ك اراس ػػةال ج يلغ ػػع كت ػػود كج بمص ػػية كج ق ػػوؽ ال ػػردل فيت ػػل،
كالعلالني ك كظل ،تل").(1
 أف هطيعػػو إذا د لىػػل لل ،ػراش كج هصػػده ب ػ إ ػػل العوأػػة إف أب ػ  ،ك ليتػػل حبسػػس الت ع ػ لزكتتػػل
كىع اأتورة ك ذلأل.
 كك ػػلؿ ػػدكث ا ػػكلة بينتمػػل فعليتػػل أف هسػػعم للمصػػلغبة كإف دػػلف اغبػػت ليػػو ،فػػاف هصػػلغبل
فقػد ع ػ ع تػر ،كإج فقػػد أالاػ اغبجػة ليػػو نػد مي كا ػ مي يػ رىل كع ىػو بػػإل  .كىػ ا
ال يسمم "فس ادارة اػبمفل الزكتية" ك كاتنل اغبل ر.
قوق الزوجة:

 .1سػػس الع ػػرة :ا ػػلؿ هعلذل{:ك لب ػػركىس عؼبعركؼ})النس ػػل (19:؛ اؼبع ػػركؼ ىن ػػل :ب ػػلا لك ػ
أكصػػلؼ اؼبعلبػػرة ،القوليػػة كال،عليػػة ،اػػس سػػس الصػػح ة ،كبػ ؿ ا سػػلف ،كصبيػ اؼبعلالػػة،كد
ا ذل).(2
 .2ػػت الن،ق ػػة) :(3ا ػػس ق ػػوؽ الزكت ػػة اؼبلدي ػػة ،كت ػػو أ،قتت ػػل ل ػػم زكتت ػػل ،كه ػػم  :الطع ػػلـ،
كال را كاؼبل اب ،كاؼبسكس ،كال ر ال ربتلج إليو الزكتة.
 .3اؼبدا ػ ػػة كاؼب ػ ػزاح :إف لػ ػػم الػ ػػزكج أف يكػ ػػوف ر يم ػ ػلن علنسػ ػػل اػ ػػتحممن ا ذل عؼبدا ػ ػػة كاؼب ػ ػزاح
كاؼبم ة ،فتع الن هطيب الو النسل .
 .4العدالة كاؼبسلكة بني الزكتل  :ج بد اػس إالاػة العػدؿ بػني الزكتػل ػ ج وبػدث بػقلؽ بينػو
كبينتس.
 .5ارا لة اغبقوؽ اعبنسية للمرأة :ج يتجر الزكج زكتتػو بػم اػ ب ي ػيا لػو ذلػأل ف ك ذلػأل ظلػم
ؽبل كإف دلف ىجرا ل بد ول اجأقطلع للع لدة فغ تل ز بر لن).(4

 .3السكن النحسي:

)(1
)(2
)(3
)(4

ك ظمؿ القربف ،اطب ،ايد ،ج ،2ص) 357-356بتصرؼ(.
اؼب كم ال بوية ا ارية كا الليب العمتية ،اغبلزاع ،للد بس لاد ،ص.20
واا ااتقرار ا ارة ك ا امـ ،زري،ة ،ربل بسلـ إبراىيم ،ص.82
رب،ة العركس كهبجة الن،وس ،بعي ا ،لفا ،ص)131- 129بتصرؼ(.
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إف الزكاج أظلـ إاماع بر و مي هعلذل ػب التما ا أسل  ،ك تع مي العماة بني أفػراد ا اػرة ماػة
اكس كأالف ،الؿ هعػلذل {:ومان آايتاه أن خلاق لكام مان أ حساكم أزواجااً لتساكنوا إليجاا وجعال بيانكم

مودة ورْحة إن ُب ذلا َلايت لقوم يتحكرون})الركـ.(21:

"لقػػد دػػلف اػػس سبػػلـ أعمػػة مي لػػم بػػا بدـ أف تع ػ أزكاتتػػم اػػس تنسػػتم ،كتع ػ بيػػنتم اػػودة؛ كىػػع
ا﵀ ة ،كرضبة كىع الرأفة ،فللرت يبسأل اؼبرأة إال ﵀ تو ؽبل ،أك رضبة هبل)."(1

ادلطلب الثاين :ادلقومات ادلادية لألمن األسري
من أهم ادلقومات ادلادية:
أوالً :القدرة على توفَت السكن:

لتسكنوا اس أصب التع ا القربأية الن هص مت العماة ا ارية .كالسكوف ىنل لم ربني:
 .1السكوف اعبنسع :كىو ال م ي ا النل ية اؼبلدية لإلأسلف).(2
 .2السػػكوف اؼبنػػزرل :اػػلؿ هعػػلذل {:أسااكنوهن ماان يااث سااكنتم ماان وجاادام})الطػػمؽ (6:أم
العػػي ك انػػزؿ وبػػوم صبيػػا أفػراد ا اػػرة يعي ػػوف ك دن،ػػو ،كاػػس اؼبعػػركؼ أف ا زكاج كالزكتػػل
أيهوف اس أار ـبتل،ة ،ل لأل ج بد دنبل اس اجأتقلؿ كى ا ا أتقلؿ لو دة أكتو):(3

 اؼبسكس ا بوم )ا دثر بيو لن( :كىو اأتقلؿ العركس للعي اا أى العرياب.

 اؼبسػػكس ا اػػوم :كىػػو اأتقػػلؿ العػرياب للعػػي اػػا أىػ العػػركس ،لصػػة ك الكيػػة اؼبػرأة لػػهرض
كايطر ل لم ا ارة.
 اؼبسكس اؼبزدكج :أف يعي الزكتني علقر اس كالدم د اس الزكج أك الزكتة.
 اؼبسكس اؼبستق :ااتقمؿ الزكتني ك السكس بعيدان س أارىم.

اث ياً :القدرة على اإل حاق:

كالن،قػػة كات ػػة لػػم الػػزكج ،ػ كإف دلأػ الزكتػػة انيػػة ،كيػػد ك مواتػػل ا طعػػلـ كالكسػػوة) .(4كك
ص ػران اغبػػلرل أم ػػا ا ػ لالن ؿبموا ػلن ل ػرا اؼبأد ػ كاؼبل ػ اب كاؼب للغػػة ك ب ػرا أ ث ال ي ػ كالت ػ ير ىنػػل
كىنلؾ لم الكملليل ب إف ىنلؾ إارافلن ك برا اغبلتل الضركرية بطريقة ا انطقيػة أك بػر ية؛ فبػل
أثق

)(1
)(2
)(3
)(4

لى الرت كدب اػبمفل ك ا ارة.

اا اهيجيل ك هربية ا ارة اؼبسلمة ،الوا ع ،هوفيت ،ص.52
ا اس العل لع ،اغبلتع ،دمحم مر ،ص.124
ا ارة كاغبيلة العل لية ،اػبورل ،انل  ،ص.54
رب،ة العركس كهبجة الن،وس ،بعي ا ،لفا ،ص.126
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بينمػل لػػم الصػعيد ا ػػر فتنػلؾ أاػػر ج سبتلػأل شبػػس بػرا أبسػػئ الضػركراي بسػ ب خبػ ر ا اػػرة ،أك
بسػ ب ال،قػػر كال طللػػة فبػػل بػػك ػأن لػػم ا اػػرة يػػث أأػػو ج يبكػػس هػػوف العػػي الرايػػد ؽبػػل ،فبػػل ين ػػر
مفػػل أاػرية اصػػدرىل اغبراػػلف .إف الضػػلبئ ال ػػر ع ك ا اػػمـ ؽبػ ه القضػػية ك اولػػو هعػػلذل{:والااذين
إذا أ حقوا مل يسرفوا ومل يقًتوا واان بُت ذلا قوامة})ال،رالف .(67:فللزكج هبب أج يكوف خبيمن ف ىػت

ا ارة ،كج اسرفلن في دد ثرك ل.

كيػػرل صػػديقع)":(1أف العلاػ اجاتصػػلدم ىػػو أاػػلس ايػػلـ اغبيػػلة ا اػػرم ف،كػػرة اجره ػػلط كهكػػويس ا اػػرة
اػػس بػػدايتتل ه ػره ئ دبػػدل اػػدرة الػػزكتني لػػم ا لت ػزاـ ك اؼبسػػركليل اجاتصػػلدية اؼبلقػػلة ل ػػم ػػلهت د ػ
انتمل".
كأى العلم يقسموف الن،قة إذل):(2
 أ،قة سبكني :ىع أف يقدر الزكج لزكتتو الن،قة الن هك،يتل عؼبعركؼ.

 أ،قة سبليأل:أف يبلكتل إايىل أقدان أك طعلالن أك أأوا لن.
كا ػػن در أرب ػػا كص ػػلاي ك اض ػػية ااتص ػػلداي ا ا ػػرة اؼبس ػػلمة هب ػػب ارا ل ػػل لض ػػملف ػػي راي ػػد كأا ػػس
ااتصلدم ك ا ارة كىع):(3
بع ربرم الكسب اغبمؿ الطيب كالتحرز اس اغبراـ.
 .1أىم ٍ
 .2الت لكر بني الزكج كالزكتة ك ايزاأية ال ي كأبوا الصرؼ كا أ،لؽ.
 .3اجدت،ل علضركرا كال عد س الكملج ال أاكس.

 .4ارا ػ ػ ػػلة ػ ػ ػػت مي ةدا الزدػ ػ ػػلة ك كاتتػ ػ ػػل كأدا اغبػ ػ ػػا إذا ه ػ ػ ػوافر اجاػ ػ ػػتطل ة ،كا لأػ ػ ػػة ال،ق ػ ػ ػرا
كاؼبسلدني.

)(1
)(2
)(3

اضلاي ا ارة كالسكلف ،الصديقع ،الول ثملف ،ص.19
ا ارة اؼبسلمة كربداي العصر ،اغب،نلكم ،ص.19
اا اهيجيل ك هربية ا ارة اؼبسلمة ،الوا ع ،هوفيت ،ص.69
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ادلبحث الثالث:
حتدايت األمن األسري من منظور تربوي إسالمي
ادلطلب األول :محجوم التحدي لغة واصطال اً

التحدم لغةن) :(1ربدل ال ٍع داه .كفمانن :طلب ا لراهو ك أار.
التحدم اصطم لن) :(2ؾبمو ة اس ا زال هقا ك صبيا اللج ك لم اؼبستويني العػلؼبع كا﵀لػع ،كهبػب
لم التما اواتتتتل.

ادلطلب الثاين :التحدي االقتصادي وأثر على أمن األسرة.

يعتػػا اجاتصػػلد اػػس التحػػداي اػبلرتيػػة ،كالػػن هتص ػ اهصػػلجن كثيق ػلن ،كي ػرثر وث ػ ان ا لب ػران لػػم أاػػس
كااتقرار ا ارة كالعمال الزكتية ،كالن هعتمد أتل جتل لم ادرة أفراد ا ارة لػم اواتتتتػل ،كاقلكاػة
ب رىػػل حبيػػث ج هػػرثر وث ػ ان اػػل يلن ك سبلاػػكتل :كاػػن در ىنػػل أىػػم التحػػداي ا اتصػػلدية الػػن هز ػػزع أاػػس
كااتقرار ا ارة:

 .1البطالة:

هعري ال طللة) :(3ىػع اغبللػة الػن ج يسػتمدـ التمػا فيتػل اػوة العمػ فيػو ااػتمداالن دػلامن أك أاػثمن،
كاػػس يكػػوف النػػلها ال،علػػع ك ى ػ ا التمػػا أا ػ اػػس النػػلها ا﵀تم ػ فبػػل يػػردم إذل هػػد اسػػتول رفلىيػػة
التما إذل درتة أا فبل دلف يبكس الوصوؿ إليو.

أ واع البطالة:

ك ى ه اعبز ية ان در أأواع ال طللة لم ا ي ال در فقئ اس ع التعري هبل):(4
 ال طللة اؼبوظبية :كىع أتيجة التقل ل ب و السنوية بني ا أ طة كالقطل ل .

 ال طللػػة اؼبراتػػة :كىػػع كصػػوؿ أ ػػداد د ػ ة اػػس ال ػ ل لسػػوؽ العم ػ اقلب ػ التسػػر اػػس اػػوؽ
العم عؽبجرة كا ه.

 ال طللة الرافضة :كىع الن هن أ س رف

القول العلالة للتحرؾ اؼبتا كاعبغراك أك القطل ع.

 ال طللة ال،نية :كىع ا مؿ ا لة ؿب ا يدم العلالة.
 ال طللة اؽبيكلية :كىع الن هن أ اس هغ ا الطلب لم بع

اؼبتس كالصنل ل .

)(1
اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية ،ج ،1ص.168
)(2
العصر ،تودل  ،أصر مي،2012 /12/16 ،
ال بية ا اماية كربداي
.aeuwbi.blogspot.com.
)(3
دكر اجاتصلد ا اماع ك مج ا كلة ال طللة ،صلحل ،دمحم راضلف د الرضبس ،ص.24
)(4
اجاتصلد العلـ للرفلىية ،بيحة ،اصط،م ربدم ،ج ،1ص).157بتصرؼ(
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 ال طللػػة اص ػ ة ا اػػد :يػػث هت ػوافر فػػرص العم ػ  ،إج أف الظػػركؼ اجاتصػػلدية ج ه ػػجا ل ػػم
التواا ك الت غي .

 ال طللة اعبز ية :ه م العم اؼبرا كا اؼبكتم .
 ال طللة اؼبقنعة :يث ج يتنلاب دد العملؿ اا طلاة العم .

أسباب البطالة:

ان در بعضلن اس أا ل ال طللة ككبصرىل ك):(1
 .1زايدة الكثلفة السكلأية.
 .2اػبصمصة ك تواأ تل السل ية.
 .3زبلع الدكلة س ايلاة التعيني للمرتني.
 .4الة بنل اؼبصلأا كدكر العم .
 .5او التمطيئ التعليمع ك دـ التنسيت اا اوؽ لعم .
ربدثنل س ال طللة كال دلف لنل أف أػ ؾ أىػم هوابعتػل كأ ػد ب رىػل أج كىػو ال،قػر ،يػث أ مػل اتمزاػلف
كالعما ػػة بينتم ػػل كثيق ػػة كا لب ػػرة ب ػ إف العما ػػة بينتم ػػل طردي ػػة؛ فكلم ػػل زاد ال طلل ػػة زاد ال،ق ػػر كالعك ػػاب
صحيا؛ إذف العلط س العم فق  ،كدلمل دثر العلطلوف ك التما دثر ال،قرا .

 .2الحقر:

هعري ال،قر) :(2ىػو اػس يبلػأل بػي لن ج يك،يػو لاػو ،كاػد يكػوف بيػده أصػل ذبػب فيػو الزدػلة كلكػس ىػ ا
النصػػل ج يك،ػػع لقوهػػو لاػػو ىػػو كاػػس يعػػوؽبم ،فحين ػ ىبػػرج اػػل ليػػو اػػس الزدػػلة لغػ ه كأي ػ أيضػلن زدػػلة
ا ريس.
إف كظي،ػػة الدكلػػة الػػر ياب ىػػو ربقيػػت ا بػ لع اجاتصػػلدم؛ ؼبػػل لػػو أنبيػػة علغػػة ك ػػملف لتػػل أفػراد
التما إذل ا اس كالصحة كالتعليم كا ىل ،إج أف ىنلؾ لتة أكذل علر لية كا ىتملـ ؛ ػل هػره ئ ةاػس
ك ريػة كااػتقرار التمػػا دكػ  ،كدبظتػػره اغبضػلرم كدبسػػتق لو؛ أج كىػع ظػػلىرة ال،قػر .كللتعػػرؼ لػم بعػ
أا لهبل اجاتصلدية كاجتتمل ية أ در):(3
 الب،لض استول اأتلتية بع


ا فراد عؼبقلرأة علعنلصر اؼبثيلة ا رل ك التما.

دـ اج اـ الكلا غبقوؽ ا أسلف .

 هقلب اؼبستول اجاتصلدم العلـ للمجتما ،فبل ينعكاب أثره لم العنلصر الضعي،ة ك التما.
 هغليب القيم الثقلفية اؼبتمل،ة ل ع
)(1
)(2
)(3

ا فراد؛ فيجعلتم ج وب وف العم أك التجديد ك العم .

ا كلة ال طللة ك التمعل العربية كا اماية ،د السميا ،أالاة السيد ،ص.25
تواأب هربوية ك ال،قو ا اماع ،رتب ،اصط،م ،ص.212
اجاتصلد العلـ للرفلىية ،بيحة ،اصط،م ربدم ،ج ،1ص).184 -182بتصرؼ(
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أم ػػا أف التغلػػب لػػم اسػ ل ال،قػػر ،كاهبػػلد اغبيػػلة الكريبػػة ف ػراد التمػػا يسػػلىم ك ه ،ػػع ا اػػس
اجتتمل ع ،ال م بدكره يقود لهاس ا ارم كال م علضركرة يقضع أيضلن لم ظلىة ال طللة.

ومن آاثر البطالة والحقر على أمن األسرة ما أيٌب:

 اجأطوا ي ػػة :ػػس ا ا ػػرة ك ػػس التم ػػا؛ ل ػػعور العلطػ ػ

ػػس العم ػ أك ال،قػ ػ علدكأي ػػة كال ػػنق

كب،قة اس ولو ليو ،كى ا هبع اتلرا اجهصلؿ لديو دبحيطو أيضلن عي،ة إذل اعدكاة.
 العزكؼ س الػزكاج أك اره،ػلع أسػ ة العزكبػة بػني ال ػ ل ؛ لعػدـ سبكػنتم اػس القيػلـ بواتػب الن،قػة
لم ال ي دمل ال .
 اجكبراؼ اعبنسع :كى ه النقطة اتبعة ؼبل ا ت؛ أظران لعدـ اجاتطل ة اس هوف اتطل ػل الػزكاج،
في حػػث ال ػ ل ػػس ؾبػػلج ا بػػر ية لقضػػل كطػػرىم كى ػ ا ك ػػلؿ ايػػل اعبلأػػب ا يبػػل


ل عضتم ،كاأت لر اؼبغراي .

دـ اجاتقرار السيلاع كاجتتمل ع كاأت لر اعبريبة ،كاجأ،م ا اا).(1

 الت،كػػأل ا اػػرم كاؼب ػػلد العل ليػػة) :(2ال طللػػة كال،قػػر ا ػ لف اػػس أا ػ ل اؼب ػػلد العل ليػػة ك
دثػ اػػس ا اػػر ،بسػ ب الضػػغوط الن،سػػية الػػن يتعػرض ؽبػػل ر ا اػػرة الػ م ي ػػعر علعجػػز ػػس
هل ية لتل كاتطل ل أارهو ،فبل هبره إذل افتعلؿ اؼب لد الن اد هنتتع علطمؽ .كأ يلانن اػد
هردم إذل العن ا ارم )اعبسدم/اعبنسع( كال م يوتو لدة د الزكتل كا ط،لؿ.
يم ا أف ال طللة كال،قر دػلان اػ لن ا لبػران ك ايػل ا اػس ا اػرم اؼبلدم)كاثللػو :العنػ ب ػكليو (

كاؼبعنوم)كاثللو :اؼب لد العل لية كالن اد ه،ضع أ يلانن إذل

أكاصر ا ارة كدالرىل علطمؽ(.

 اج تمػ ػػلد لػ ػػم ا ػ ػريس كالكس ػ ػ أ يػ ػػلانن :كاػ ػػنتم )ا ـ /ا

/ا ػ ػػوة /ا ػ ػوا /الزكتػ ػػة

/ا كجد /كأ يػػلانن أىػ الزكتػػة إذا دػػلف ر ا اػػرة ػػلطمن ػس العمػ أك فقػ ان -إذا دػػلف ال ػػل
اتزكتلن (-فيقوـ أ د ا فراد السلبقع ال در ع أ،لؽ لم ى ا ال ػل كاػد الػنق فبػل يزيػد ك
ا تمػػلده لػػيتم كزايدة دسػػلو .كاػػنتنلكؿ او ػػوع ػػركج اؼبػرأة إذل العمػ دو ػػل ا ػػدل شبػػلر ال،قػػر
كال طللة  ،كا دل التحداي الن هواتو ا ارة ك دد أانتل.

 .3عمل ادلرأة:
دلأ اؼبرأة ا ركبية ك الري هعم –علط يعة – ك بيتتل كهسل د زكتتل ك أ ملؿ اغبقػ ك ػدكد
اعينة -رب كم أظلـ ا اطلع ،-وبوط ملتل اػيلج اػس الع،ػة كا ػمؽ ،كالػزكاج اؼب كػر يقػيم ا اػرة
لػػم أاػػلس اػػس القػػيم اؼبتوارثػػة اػػس الػػديس ،ىك ػ ا ػ تػػل الثػػورة ال،رأسػػع لالػػة اعتػػل اعػػلكؿ ىػػدـ
)(1
)(2

السيلاة اؼبللية ك اجاتصلد ا اماع كدكرىل ك ؿبلربة ال،قر  ،ارداح ،د الصمد اعني ،ص.105
ا كلة ال طللة اس انظور ال،كر ا اماع ،اعبرؼ ،أأور مر ،ص.121
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أظػػلـ ا اطػػلع فبتػػد نة للثػػورة الصػػنل ية .ربػػرر يػػد اجاطػػلع كاأطلقػوا إذل اؼبدينػػة ك ىي ػػة مػػلؿ ك اؼبصػػلأا،
اتردػػني ػػل م م ك القريػػة دكف اعي ػ هعػػي رب ػ كطػػأ ال،قػػر كاعبػػوع كاغبلتػػة؛ " فمػػل دلأ ػ اعبلىليػػة

ا ركبيػػة الػػن ج هط ػػت ب ػريعة مي هعػػرؼ اػػل هصػػوف بػػو اؼب ػرأة اػػس اعبػػوع كا ر اؼب ه ػػة لػػم اعبػػوع). "(1فبػػل
ا طر اؼبرأة للمركج لسػوؽ العمػ بػم ايػد كج بػرط كج ػوابئ ،فتػلترف اػس القريػة للمدينػة بغيػة العمػ
كالسعع كبو ربسني استول اؼبعي ة.
كلنقلش اضية م اؼبرأة دلف ج بد اس ا أطمؽ اس أالاني نبل):(2
 .1التمييز بني ت اؼبرأة ك العم كإهبل العم ليتل لكسب اؼبلؿ:
ك التم ػػا الغ ػػر ي :يل ػػزـ اؼب ػرأة علعم ػ لتس ػػتطيا الع ػػي  ،فت ػػع ك ا ػػس  18زب ػػرج لل ح ػػث ػػس م ػ كج
يكلػ ػ الوال ػػداف ع أ ،ػػلؽ ليت ػػل ػ ػ كإف د ػػلان اني ػػني ،فت ػػع اؼبس ػػركلة ػػس يل ػػل كاأدلت ػػل كا ػ ػرهبل
كاسكنتل فبل وبتم ليتل ا أ،صلؿ س أىلتل كبت طريقتل ك اغبيلة بن،ستل.
ك ا اػػمـ:تل ليكػػرـ اؼبػرأة كأكتػػب لػػم كليتػػل ا أ،ػػلؽ ليتػػل ،كبعػػد اأتقلؽبػػل ل يػ الزكتيػػة فػػاف زكتتػػل
اودػ ػ ع أ ،ػػلؽ ليت ػػل ،كج يس ػػتطيا ا أك ال ػػزكج إت لرى ػػل أك إلزاات ػػل علعمػ ػ  ،إج إذا لتت ػػل ال،ق ػػر
ل لأل كنبل لتزاف س الن،قة.
 .2التمييز بني أظلـ ا امـ كالنظلـ الغر ي اس يث ا تمط:
ك التما الغر ي :أتا اؼبرأة للمركج للعم اس ا ايود أك وابئ.
ك ا اػػمـ :يلػػزـ ع ػ اـ ال،ص ػ بػػني اعبنسػػني كارا ػػلة ذلػػأل ػ لػػم اسػػتول الس ػ علطراػػل

ثتػػل

لم التزاـ لفل الطريت كأف ج هزا م الرتلؿ  ،الؿ راػوؿ مي –ملسو هيلع هللا ىلص ":-استاأخرن ف ه لايس لكان أن

حت ُق ْق َن الطريق ،عليكن حبافات الطريق )."(3
كى ا يقودان إذل ذدر بع

وابئ ركج اؼبرأة اؼبسلمة للعم :

 .1أف يكػػوف اػػلبغلن ،ج يص ػ كج ي ػ  ،كج ي ػ و ل ػػلس الرتػػلؿ أك ل ػػلس الكػػلفرا  ،كأج يكػػوف
ل لس بترة أك زينة ك أ،سو أك زبرخ اتعطرة).(4
 .2أ ا ذف اس كليتل )كالدىل أك زكتتل(  ،ذبنب اج ػتمط ،أف يكػوف العمػ ا ػرك لن يت،ػت اػا
ط يعتتػػل كدرااتتػػل ،اػػل سبلكػػو الك ػلن ؽبػػل ،أف ج يتضػػلر اػػا كات ل ػػل ال يتيػػة ،أف ج يكػػوف ا ػ لن

)(1
)(2
)(3
)(4

ا اىب فكرية اعلصرة  ،ارداح ،اطب ،دمحم ،ص.123
م اؼبرأة كا تمطتل كدكرىل ك بنل التما ، ،أور الديس ،ص)44-41بتصرؼ(.
انس أ ي داككد ،دتل ا د  ،ع ك ا ع النسل اا الرتلؿ ك الطريت ،ج ،36ح  ،5272ص .179
اؼبرأة اؼبسلمة بني اتتتلدا ال،قتل كفبلراة اؼبسلمني ،القيسع ،اركاف إبراىيم ،ص.65
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جأت ػػلر ال طللػػة بػػني صػػ،وؼ الرتػػلؿ؛ أظػران ف الن،قػػة كاتػػب لػػم الرتػ كىػػو اؼبسػػركؿ ا كؿ
س ا ارة).(1

آاثر عمل ادلرأة على أمن األسرة:

كهقسم إذل اسمني:

أوالً:آاثر إرنابية وتتمثل ُب:

 .1رفا استول د ا ارة دبل يضمس ؽبل اغبيلة الكريبة فبل يعزز ا اس ا ارم.
 .2التعلكف كالت لرؾ بني الزكتني ك ربم أ ل ا ارة فبل يزيد التوافت ا ارم).(2

اث ياً:آاثر سلبية وتتمثل ُب:

 .1ا ر الن،سية الن يس تل العم للمرأة اس إرىلؽ تسمع كهوهر أ صل كا طرا .
)(3
 .2ايو ػػة ا ػػمؽ كاأت ػػلر الرذيلػػة ؛ بس ػ ب ا ػػتمط علرتػػلؿ .فبػػل يػػردم ل،سػػلد ا اػػر أكجن
كفسلد للمجتما أيلن.
 .3كا ػػوع اؼب ػرأة رب ػ كط ػػأ ا بت ػزاز اجاتص ػػلدم ا ػػس ر العم ػ ؛ ةف خب ػػاب أترى ػػل كزاد ا ػػل ل
العم مل ىع ند الرتلؿ ؼبعرفتو حبلتتتػل للعمػ  .كا بتػزاز اعبنسػع؛ يػث راكدىػل ػس أ،سػتل
ااتغمجن غبلتل ل للعم ).(4
 .4و ػػر اػػس الػػزكاج :ىنػػلؾ ماػػة كثيقػػة بػػني ا ػرار ػػدـ أك وتي ػ الػػزكاج كاجاػػتقمؿ اجاتصػػلدم
للمرأة).(5
 .5لت ػػة الط ،ػ الن،س ػػية ل ػػهـ إف ه ،ػػرغ ا ـ جبنت ػػل ،كار ػػل و ر ػػل ة ط يع ػػة هبع ػ الط ،ػ وب ػػاب
ع اػ ػػس كا اػ ػػلف ط ػ ػواؿ يلهو،كاػ ػػد يسػ ػػتطيا ا أف أييت لط،لػ ػػو بع ػ ػريس لداػ ػػة كلكنػ ػػو لػ ػػس
يستطيا أف أييت بقلب أـ كا دة هر عو نلف ا اواة).(6

استنتاجات البحث

هوص ال ل ثلف إذل اجاتنتلتل ا هية:

 .1يعاارف البا ثااان األماان األسااري ماان منظااور تربااوي إسااالمي ،أ ااه" :اطم نػػلف أفػراد ا اػػرة الوا ػػدة
لػػم صبيػػا انػػل ع يػػل م ،اػػس اج تػػدا اؼبػػلدم أك اؼبعنػػوم كد ػ اػػل يتػػدد ااػػتقرارىم ،ا ػوا أدػػلف

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

السيلاة اؼبللية ك اجاتصلد ا اماع كدكرىل ك ؿبلربة ال،قر ،ارداح ،د الصمد اعني ،ص.105
ركج اؼبرأة إذل العم كأثره لم التملاأل ا ارم ،وك ،اصط،م ،ص )146بتصرؼ(.
بمصية اؼبرأة اؼبسلمة ك و القربف كالسنة ،العأل ،للد د الرضبس ،ص).368-367بتصرؼ(.
م اؼبرأة كا تمطتل كدكرىل ك بنل التما ، ،أور الديس ،ص)44-41بتصرؼ(.
اجذبلىل اجتتمل ية الن،سية كبو اؼبرأة ا اؼبتزكتة ،بر  ،رادة ،ص .1123
فقو اؼبرأة اؼبسلمة ،ال عراكم ،دمحم اتورل ،ص)268بتصرؼ(.

3116

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

ى ا دا ليػلن لػم اسػتول ا اػرة ،أك لرتيػلن لػم اسػتول التمػا ،دبػل يضػمس يػل نة اسػتقرة فػراد
ا ا ػػرة ك ػػو اقلص ػػد ال ػ ػريعة ا ا ػػماية كدجج النص ػػوص ال ػػر ية اؼبتعلق ػػة ع ا ػػرة" .كا ػػس
اؼبصطلحل ذا الصلة لهاس ا ارم :التملاأل ا ارم كاجاتقرار ا ارم.
 .2هقس ػػم اقوا ػػل ا ا ػػس ا ا ػػرم إذل :الدي ػػة كاعنوي ػػة ،كا ػػس اؼبقوا ػػل اؼبلدي ػػة :الق ػػدرة ل ػػم ه ػػوف
السػػكس ،كالقػػدرة لػػم ا أ،ػػلؽ ،كاػػس اؼبقواػػل اؼبعنويػػة :اج تيػػلر اؼبوافػػت ؼبقلصػػد ال ػريعة كدجج
النصوص ال ر ية ،انظواة اغبقوؽ كالوات ل الزكتية كالسكس الن،سع.
 .3اس أبرز التحداي اجاتصلدية لهاس ا ارم :ال،قر ،كال طللة ك م اؼبرأة.

ادلراجع

 .1اجذبلىل اجتتمل ية الن،سية كبو اؼبرأة ا اؼبتزكتة ،بر ،رادة ،أحبلث ال اوؾ السلة العلوـ ا أسلأية
كاجتتمل ية ،تلاعة ال اوؾ ،ا ردف ،اللد ،19دد ،3أيلوؿ 2003ـ.
 .2أثر ال بية ا اماية ك أاس التما ا اماع ،الدرم ،د مي بس أضبد ،دار التما ،تدة) ،د،ط(1988 ،ـ.
 .3إدارة اؼبوارد ال رية ،أبو بيمة ،اندر أضبد ،دار ص،ل للن ر كالتوزيا ،ملف ،ط2010 ،1ـ.
 .4اا اهيجيل ك هربية ا ارة اؼبسلمة ،الوا ع ،هوفيت ،دار اػبلدكأية ،اعبزا ر) ،د،ط(2009 ،ـ.
 .5ا ارة اؼبسلمة كربداي العصر ،اغب،نلكم ،سس بس دمحم ،الما الثقلك ،أبو ظم ،ط2001 ،1ـ.
 .6ا ارة اؼبسلمة ،م الديس ،سني ر لؿ ،اركاف إبراىيم القيسع ،دار الن،ل اب ،ا ردف ،ط2008 ،1ـ.
 .7ا ارة كاغبيلة العل لية ،اػبورل ،انل  ،دار اؼبعرفة اعبلاعية ،اصر) ،د،ط( 1986 ،ـ.
 78اجاتصلد العلـ للرفلىية ،بيحة ،اصط،م ربدم ،الدار اعبلاعية ،اصر) ،د،ط(1991 ،ـ.
 .9ا اس العل لع ،اغبلتع ،دمحم مر ،اراسة الراللة انبركف ،ب ك  ،ط2003 ، 1ـ.
 .10رب،ة العركس كهبجة الن،وس ،بعي ا ،لفا ،ا يبلف ،اصر ،ط2006 ، 2ـ.

 .11ال بية ا اماية كربداي
.aeuwbi.blogspot.com.
 .12اعبلاا الصحيا ،ال ا م ،دمحم بس يسم بس اورة ،ربقيت :أضبد دمحم بلدر ،دار ال لر ،اكة اؼبكراة.
 .13تواأب هربوية ك ال،قو ا اماع ،رتب ،اصط،م ،لدل الكتب اغبديث ،إربد ،ط2006 ،1ـ.
 .14ركج اؼبرأة إذل العم كأثره لم التملاأل ا ارم ،وك ،اصط،م ،ؾبلة العلوـ ا أسلأية ،تلاعة انتورم
اسنطينة ،اعبزا ر ،دد،19توف2003 ،ـ.
 735دكر اجاتصلد ا اماع ك مج ا كلة ال طللة ،صلحل ،دمحم راضلف د الرضبس ،راللة التست  ،دلية التجلرة،
اعبلاعة ا اماية ،ازة.
العصر ،تودل  ،أصر مي2012/12/16 ،ـ،

لم ا أ أ :

 .16الرازم ،دمحم بس أ ي بكر بس د القلدر ،ـبتلر الصحلح ،داقو :صلـ فلرس اغبراتل  ،دار ملر ،ملف ،ط،10
2008ـ.
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 .17انس أ ي داككد ،ا زدم ،اليملف بس ا بعث السجستل  ،ربقيت :دمحم ؿبيع الديس د اغبميد ،دار ال،كر،
ل نلف) ،د،ط() ،د.( ،
 .18السنس الكال ،ال يتقع ،أضبد بس اغبسني اػبرال  ،ربقيت :دمحم د القلدر طل ،دار الكتب العلمية ،ب ك ،
ط2003 ،3ـ.
 .19السيلاة اؼبللية ك اجاتصلد ا اماع كدكرىل ك ؿبلربة ال،قر ،ارداح ،د الصمد اعني ،راللة التست  ،دلية
التجلرة ،اعبلاعة ا اماية ،ازة.
 .20بمصية اؼبرأة اؼبسلمة ك و القربف كالسنة ،العأل ،للد د الرضبس ،دار اؼبعرفة ،ب ك  ،ط2003 ،5ـ.
 .21صحيا ال ملرم ،ال ملرم ،دمحم بس اظبل ي  ،ربقيت :أضبد زىوة كأضبد نلية ،دار الكتل العر ي ،ب ك ،
)د،ط(2007 ،ـ.
 .22م اؼبرأة كا تمطتل كدكرىل ك بنل التما ، ،أور الديس ،دار ال حوث للدراال ا اماية كإ يل ال اث،
د ي -ا الرا العربية اؼبتحدة ،ط2001 ،1ـ.
 .23واا ااتق رار ا ارة ك ا امـ ،زري،ة ،ربل بسلـ إبراىيم ،راللة التست  ،دلية الدراال العليل ،تلاعة
النجلح الوطنية ،انبلاب.
 .24فقو اؼبرأة اؼبسلمة ،ال عراكم ،دمحم اتورل ،اؼبكت ة التوفيقية ،القلىرة) ،د،ط() ،د.( ،
 .25ك ظمؿ القربف ،اطب ،ايد ،دار إ يل ال اث العر ي ،ب ك  ،ط1971 ،7ـ.
 .26اضلاي ا ارة كالسكلف ،الصديقع ،الول ثملف ،اؼبكتب اعبلاعع اغبديث ،ا اكندرية) ،د،ط( 2001 ،ـ.
 .27ا اىب فكرية اعلصرة ،ارداح ،اطب،دمحم ،دار ال ركؽ،ب ك -القلىرة ،،ط1981 ،3ـ.
 .28اؼبرأة اؼبسلمة بني اتتتلدا ال،قتل كفبلراة اؼبسلمني ،القيسع ،اركاف إبراىيم،دار ال،ضيلة،الرايض ،ط،2
2000ـ.
 .29اؼب كم ال بوية ا ارية كا الليب العمتية ،اغبلزاع ،للد بس لاد ،دار لدل الكتب ،السعودية) ،د،ط( ،
2002ـ.
 .30ا كلة ال طللة ك التمعل العربية كا اماية ،د السميا ،أالاة السيد دار ال،كر اعبلاعع،اجاكندرية ،ط،1
2008ـ.
 .31ا ك لة ال طللة اس انظور ال،كر ا اماع ،اعبرؼ ،أأور مر ،راللة التست  ،دلية ال ريعة ،تلاعة ب ك
ا اماية ،ب ك .

 .32اؼبعجم الوايئ ،ؾبما اللغة العربية ،دار مراف ،القلىرة ،ط1985 ،3ـ.
 .33انتا ال بية ا اماية ك التعلا اا ال،تور العلط،ع ك العماة الزكتية ،أبو صبي  ،ف كز دمحم ،راللة التست ،
دلية ال ريعة ،تلاعة ال اوؾ ،إربد.

 .34كبو بنل براناا هربوم إاماع للتملاأل ا ارم لدل كا ظل ؿبلفظة إربد ،الرفل ع ،ظب ة د مي ،أطرك ة
ددتوراه ،دلية ال ريعة ،تلاعة ال اوؾ ،إربد.
 .35أظراي كفنيل ا ربلد ا ارم ،م الديس ،تتلد ؿبمود ،ا ىلية للن ر كالتوزيا ،ا ردف ،ط2010 ،1ـ.
 .36ه،س القربف العظيم ،ابس دث  ،اغبلفا ملد الني أبو ال،دا اظبل ي  ،دار اعبي  ،ب ك )د،ط(2001 ،ـ.
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حبوث اجللسة العلمية العاشرة
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الضغوط األسرية و أثرها على طريقة تعامل األم العاملة اجلزائرية مع األبناك

دراسة ميدا ية على األمجات العامالت مبنطقة القبائل
د /رجاح فريدة زوجة بورويب

 تلاعة اولود اعمرم–هيزم كزك /-بلد اعبزا رط.د /فطيمة شعالل

 تلاعة اولود اعمرم–هيزم كزك /-بلد اعبزا رملخص الدراسة:
ىدف ى ه الدرااة للتعرؼ لم ماة الضغوط ا ارية بطريقة هعلا ا ـ العلالة اعبزا رية اا
ا بنل  ،كد لأل ؼبعرفة ال،ركؽ بني ا اتل العلام فيمل ىب الضغوط ا ارية الن هعزل للمتغ ا
التللية :اس ا اتل  ،دد ا ط،لؿ ،أوع اتنة ا اتل  ،دد ال ل م ا اتل يوايل ،لإلتلبة
ك ج ت لر ذلأل مت طرح دة ف ر يل  ،مت التحقت انتل اس مؿ إه لع ا ترا ا اؼبنتجية التللية :سب
الدرااة لم ينة بلغ جمتل  180أـ تزا رية لالة اوا ك اطلع التعليم ،اطلع الصحة ،القطلع
ا دارم ،اطلع اؼبتس اغبرفية ،ك الن ا ت

بطريقة اصدية .كهتمث أدكا الدرااة ك مقياس الضغوط

األسرية ( ،)Family Stresال م الـ ر داده ك ا ص ال ل ثلف ا اريكيلف Hanson
ىلأسوف ك Berkeyبردع لـ ) .(1991الا ال ل ثتلف اؼبصريتلف أال د اؼبقصود ك ل
ثملف لـ ) ( 2007ب صبة اؼبقيلس كهكيي،و لم ال ي ة اؼبصرية ،ك بعدىل الا ال ل ثة الددتورة بورك ي
رتلح فريدة بتكيي،و لم ال ي ة اعبزا رية انة ) .(2012إذل تلأب ذلأل ا تمدان لم مقياس طريقة
تعامل األم العاملة مع األبناك ال م الا

ر داده ال ل ثة '' تلـ لع الضمور'' انة  2008اس

تلاعة ارهة.
هوصلنل ك ى ه الدرااة إذل النتل ا التللية:
 هوتد ماة إره لطية بني الضغوط ا ارية ك طريقة هعلا ا ـ العلالة اا ا بنل  ،أم دلمل دلأىنلؾ غوط أارية دلمل هعلال ا ـ العلالة بتوهر اا ا بنل  ،ك العكاب دلمل ال الضغوط ا ارية
هعلال ا ـ العلالة بدكف هوهر اا أبنل تل.
 ج هوتد فركؽ ك الضغوط ا ارية سب اتغ السس. -ج هوتد فركؽ ك الضغوط ا ارية سب اتغ أوع اؼبتنة.
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 ج هوتد فركؽ دالٌة إ صل يل بني ا اتل العلام اللوايت لديتس ال بني ط ،إذل  3أط،لؿ كا اتل العلام اللوايت لديتس اس  3أط،لؿ فأدثر فيمل ىب الضغوط ا ارية.
 ج هوتد فركؽ دالٌة إ صل يل بني ا اتل العلام اللوايت يعملس ال بني ال تني إذل 05ال ل يوايل ك ا اتل العلام اللوايت يعملس اس  05ال ل يوايل فأدثر فيمل ىب الضغوط
ا ارية.
.1مقدمة و إشكالية الدراسة

إف التحضر ال م ققتو اعبزا ر كال م مت بوه ة اتسلر ة كدل يتم بصورة هدرهبية ط يعية اره ئ

ع داث ال ن رفتل التما ،كهتمث ى ه ا داث ك الثورة التحريرية ،اجاتقمؿ الوطا التنمية
الصنل ية ،التحوؿ الديبقراطع ،كد ى ه ا داث أد إذل هغ ك عية اؼبرأة لصة بعد اأدجع اغبر
التحريرية كا لردتتل فيتل ،يث أص ح بمصل اكمم للرت ك اتلاو لرج ال ي  ،ل ا أص ا اس
الط يعع أف زبرج اس إطلرىل التقليدم كهق لم استول ـبتل ايلديس اغبيلة .ف ،ض التغ
اجتتمل ع ال م ص ك ا ارة اعبزا رية ،هغ أظرة د اس الرت كاؼبرأة ،كاد ا تل اؼبرأة ا
كبعد الثورة التحريرية اكلأة عرزة يث مل لم هسوية اكلأتتل علرت  ،يث أص ح أالس
اػبلية ا ارية كالنب ك التنمية كا أتلج ك طم اؼب،لىيم القديبة اؼبتعلقة بعدـ ادر ل لم القيلـ ةم
م كأ ل ل عة ضو ل اتال للرت ).(Secrétariat Social d‖Alger, 1976 ,p. 20
ك ى ا التغ سس اكلأتتل اجتتمل ية ،يث ي ) Fanonفلأوف( أف للنسل اعبزا راي دكرا
أالايل ك هغي كربوي ؾبرل يل س ،يث ا ت،م وؼ ا ع س ااب برؼ ا ارة ،فلم يص ا
ا ذلأل اؼبرااب اغبري ػبطوا ابنتو ،كدل هعد ا ارة دلتل هتحكم ك ال ن فلقد ذاب د هلأل
القيم ك اعبزا ر اعبديدة ).(Fanon,1982 :144
للمرأة أف هقوـ بدكر فعلؿ ك صبيا ؾبلج العم ،
"إف التغ ا اجتتمل ية كالتكنولوتية أات
كيرتا ذلأل إذل زايدة اجىتملـ بتعليم اؼبرأة كإ طل تل فرصة اسلكية دللرت )انل
اأت لر

اػبورل،2008،ص ،(304.كى ا ظبا ؽبل ك اعبزا ر ك علض ئ ك انطقة الق ل الن رف
ظلىرة ركج اؼبرأة للعم ك ااتحلاتل ؼبمتل اللج )التعليم ،الطب ،اجاتصلد
،السيلاة (. ..بعكاب ال دلأ ليو اس ا فقد دلف يقتصر ملتل لم الن لط ال،م ع ،صنل ة
ال،ملر ،يلدة الزرا ي ، ...أال الرت فتو اؼبسركؿ الو يد لم إ للة أارهو ك اجىتملـ عؼبتطل ل
اؼبنزلية.
لدا

لكس ا ليوـ ككفت التغ ا اغبلصلة ،ااتطل اؼبرأة العلالة التحرر اس القيود الن فر تتل
التما ك هقلليده ك أص ا ؽبل اغبت ك اػبركج للعم اثلتل اث الرت دبزاكلة الدرااة ك د
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اؼبرا التعليمية لصة اؼبر لة اعبلاعية ،بعدال اره ئ اص ىل ك القد ع رض حبيث ج هتعدل
أ لطل ل ا ملؿ التقليدية دلل،م ة ال سيطة كاغبرؼ الصنل ية كصنل ة اػبزؼ كالزرا ي ) Haddad ,
 .(non daté : 51ككعب اليوـ ـبتل اللج  :الثقلفية ،ا تتمل ية كا اتصلدية ،...ك ذلأل
يعود اذل ال ادتس تو اس الو ع فيمل ىب ك عيتتل دا التما كالدلي لم ذلأل أأو أص ا ؽبل اغبت
ك ا تيلر الزكج ،ك هسي بركف ل لتتل ،كذلأل ب،ض اؼبستول التعليمع ال م كصل إليو ،كال م
ظبا ؽبل علوصوؿ إذل انلصب ىلاة اوا لم استول الوزارا أك إدارا ال ردل اؼبمتل،ة.
ك لم الرام اس أف كظي،ة ا قبل ج هزاؿ ربت الصدارة بني كظل ا ارة ك التما اعبزا رم
ك ا ار اؼبتحضرة تدا ع ت لر أف اؼبرأة ج هستقر ك بيتتل إج إذا دلأ هنجب أط،لج ك ج
ك
هص ا اارأة دلالة إج ع قبل ت ملف ااتمرار ا ارة ،إج أأو يم ا أف اؼبرأة اغبللية هنق اس
دد الوجدا كه ل د بينتل ،لصة ك ا ار ذا اؼبستول الثقلك العلرل أك ا ار الن هكوف فيتل اؼبرأة
لالة جأ غلؽبل ةاور ملتل كاسركليتتل لرج ال ي  ،لكس ه قم ا دكار التقليدية راامة رام هعديلتل.
)اصط،م بوه،نوب ، 1984،ص .(78.ؽب ا رام اؼبرادز اؽبلاة الن ا تلتتل ك ـبتل اللج
دلل بية كالتعليم كالطب ...كرام اأتقلؽبل اس ا ملؿ ال سيطة إذل ا ملؿ اؼبتطورة ،ال يدؿ لم
استواىل ال ىا كد،ل ل ،إج أف اغبيلة العصرية الن هعي تل اؼبرأة اعبزا رية ك عتتل أالـ ا لد تديدة،
لصة ا ك التوفيت بني دكرىل ك العمػ كدكرىل دأـ كربة بي ) Haddad, non datée,
.(p.51-61
ك لقد هرهب لم أزكؿ اؼبرأة للعم أتل ا دث ة سبثل ك اهسلع أطلؽ أدكارىل اجتتمل ية بعد إطم تل
دبس وليتتل الن دلأ اس ا اس اسركليل الرت  ،ع لفة إذل ذلأل وثر اؼبرأة أ،سيل ك اتتمل يل،
فكث ا ال ذبد اؼبرأة أ،ستل أالـ اطللب ك ا تيلرا ك الية الصعوبة اس تتة ،ال ينتظره ال ي انتل ك
ال م يصعب ليتل ربقيقو أظرا لعملتل اػبلرتع ،ك اس تتة ال هراب ىع ك ربقيقو ل ا ل ك يصعب
ليتل ربقيقو أظرا لو عتل دزكتة ك لديتل أارة حبلتة لر ليتتل ك هواتدىل اؼبلا ،فتجد اؼبرأة ا ـ أ،ستل
أفراد أار ل كالن
ك ا ،ؽ الطرؽ بني ى ا ك ذاؾ ،كى ا ال هبعلتل ر ة ل أأواع الضغوط ك
انتل الضغوط ا ارية ،الن اد هردم ع ـ العلالة ك أفراد أار ل إذل ا سلس علتوهٌر الدا م كاؼبستمر ك
اؼبعلانة .كى ا يعا َّ
أف ىنلؾ غوطل هقا لم ا ارة اوا اس دا لتل أك اس لرتتل كهرثر لم
أظلاتل كهعرا تتودىل ك ا﵀لفظة لم بقل تل ،ك الن هعرؼ علضغوط ا ارية ك لصة ند هلقع
ى ه ا ـ ك اؼبرأة العلالة ك أ،اب الوا دة صعوع اا أبنل تل ال يس ه دتم كرا ىل ،ك ى ا ال هردده
درااة زبيدة بس وي ة)انة  (1986ندال الا ى ه ال ل ثة بدرااة او و ل رب نواف" أثر
الزكتة ا ـ ك بنل ا ارة اعبزا رية" ،ك دؼ ى ه الدرااة إذل ربلي العماة بني ركج الزكتة ا ـ إذل
العم ك التغ ا الن اد هطرأ لم دكرىل كاكلأتتل اجتتمل ية دا ا ارة ،كاأعكلس ذلأل
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لم أط،لؽبل ،فتوصل ال ل ثة بعد درااتتل اؼبيداأية إذل أف م الزكتة ا ـ أي
كتتدىل ،كى ا ال هبعلتل ا الدرة لم هل ية ال وبتلتو أط،لؽبل اس نلية

الكث اس كاتتل

كهربية .ك ؽب ه الضغوط ب ر ط ة يث يبكس أف هردم إذل ه،كأل ا ارة )ال جلر ،الطمؽ،
الما لجة ،(...دمل هردم بك فرد اس أفراد ا ارة إذل ردكد أفعلؿ بديدة للضغئ ،كا سلس علتوهر
ك دـ الثقة علن،اب ،كإذل الب،لض استول هقدير ال ا ك دـ اجاتقرار ،ع لفة إذل اجأتحلر كاؽبرك
كاللجو للتجرة ،كا صلبة ع اراض العضوية ،الن،سية ،ك العقلية .
ؽب ا هى َّػم ال ديز ك ى ه الدرااة لم ا،توـ الضغوط ا ارية ال م يعتا ا،توال أ،سيل
اتتمل يل ،بدأ اجىتملـ بو ك الثملأيل اس القرف الع ريس ،ؼبل اد يس ب اس ا تمؿ هوازف النظلـ
ا ارم ،كلقد هنتا نو ب ر اضمرة كا،ككة لهارة .اا العلم أف ا،توـ الضغوط ا ارية دل وبظم
عجىتملـ اس ال ل ثني اعبزا ريني سب اطم نل ،ك ى ا ال دفعنل لإلىتملـ بو لدل ا ارة اعبزا رية ك
أثرىل لم طريقة هعلا ا ـ العلالة اعبزا رية اا ا بنل  ،يث لكلنل درااتو ك انطقة الق ل  ،ك ذلأل
اس مؿ طرح التسللج التللية:
التساؤل األول :ى هوتد ماة دالة إ صل يل بني الضغوط ا ارية كطرؽ هعلا ا اتل
العلام اا أبنل تس؟
التساؤل الثاين :هؿ هوتد فركؽ بني ا اتل
للمتغ ا

العلام

فيمل ىب

الضغوط ا ارية هعزل

التللية :اس ا اتل  ،دد ا ط،لؿ ،أوع اتنة ا اتل  ،دد ال ل

م ا اتل

يوايل؟
 .2أذنية الدراسة

 -دوف أف ا ـ العلالة تز ج يتجزأ اس التما ،فقد ااتطل

أف هكوف ا ـ كالعلالة ك أ،اب

الوا  ،دأـ هقوـ ب بية أط،لؽبل كاجىتملـ بزكتتل كدعلالة هتحم اسركليل ل ك اكلف ملتل.
 ه،يد ى ه الدرااة ك إثرا اؼبكت ة العلمية ددرااة البقة لدراال ج قة ك أ،اب اؼبو وع. هعتا ى ه الدرااة دبثلبة مبوذج ربليلع لو عية ا ـ العلالة كالظركؼ الن هعي تلكاؼبسركليل الن هتحملتل ك ا ارة اس تتة كك العم اس تتة أ رل ،أيس هبب أف هاز ادرا ل
كإاكلأيل ل

هكوف فل م اتتمل يل ؽبل وث ىل كاكل ل اػبلص ك التما.

 .3التعريف اإلجرائي دلتغَتات الدراسة
 -1-3الضغوط األسرية :ىع هلأل الضغوطل الن هتعرض إليتل ا ـ العلالة ك ا ارة الن
هنتمع إليتل ،ك الن أتحص ليتل اس مؿ الدرتة الكلية ؼبقيلس ''الضغوط الن،سية'' لل ل ثني
ا اريكيني ''ىلأصس ك بريكع'' لسنة  ،1991ال م مت هكيي،و ك ال ي ة اؼبصرية اس طرؼ ال ل ثتني
''أال د اؼبقصود ك ل ثملف'' لسنة  ،2007أال ك ال ي ة اعبزا رية فلقد مت هكيي،و اس طرؼ
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الددتورة ال ل ثة ''بورك ي فريدة رتلح'' انة  . 2012ك ال م يتدؼ إذل التعرؼ التقديرم لم استول
الضغوط ا ارية.
 -2-3األم العاملة :ىع اؼبرأة اؼبتزكتة الن هقوـ بعم ال ك اضوف دد اعني اس السل ل

ب ك انتظم اوا دكرل أك لص ،ك الن لديتل لم ا ا ابس كا د.

 3-3التعامل مع األبناك  :ىع الطريقة الن هتعلا هبل ا ـ العلالة اا ابنتل/أبنل تل ،حبيث
أتوص إليتل اس مؿ الدرتة اؼبتحص ليتل ند هط يت ''اقيلس طريقة هعلا ا ـ العلالة اا ا بنل ''
ال م الا ر داده ال ل ثة '' تلـ لع الضمور'' انة  2008اس تلاعة ارهة.
-1

اإلطار النظري للدراسة

-1-1األسرة
-1-1-1محجوم األسرة :ا ارة أتلج اتتمل ع يعكاب صورة التما ال م هوتد كهتطور فيو ،ف،ع

ؾبتما اكو ه قم ال نية ا ارية اطلبقة لو ،كك ؾبتما هطورم أك ثورم فاف ا ارة هتحوؿ سب

إيقلع كظركؼ التطور ؽب ا التما).بوه،نوبن اصط،م،1984،ص ،(14.دمل أف دلمة أارة
الاضة ،اس تتة هردم اعىن ا بملص ال يس هربطتم رابطة الدـ كد لأل ا الر  ،كاس تتة أ رل
يقلؿ أف ا ارة ىع ا بملص ال يس يعي وف رب اق كا د ك موال ىم ا كليل
كا كجد(Mandras Henri,1975,p.155).
ك سب السوايولوتع " دكر دل " ال م أ لؼ لعلم اجتتملع ا،توـ تديد لهارة،
فحس و ا ارة ىع اراسة اتتمل ية ،كىع ؾبتما انظم يث هربئ ا ضل الأوأيل أ مايل
فيمل بينتم)بوه،نوبن اصط،م  ، 1984 ،ص ، (18.ك لم العموـ هعتا ا ارة صبل ة اس ا فراد
هربطتم ركابئ اوية انذبة اس صلة الزكاج ،الدـ ،الت ا ،كى ه اعبمل ة هعي ك
دار كا دة كهربئ أ ضل ىل ا ك ا ـ ك ا بنل  ،مال اتتمل ية اتملاكة أالاتل
اؼبصلحل كا ىداؼ اؼب دة.
أال اس اؼبنظور ا اماع ،فقد كتد دلمة ا ارة ا تقة لغواي اس ا ار كالقيد ،ك يث دلأ
ا ارة اس كتتة النظر ا اماية ليس ايدا أك ل ،كإمبل تمية أ،سية فلقد أطلت ا امـ دلمة
ا ى لتدؿ لم ا ارة .كا ى ىو اؼب،توـ اللغوم ا تت اس ال،ع أى لم كزف )ر م( دبعىن أأاب
أم اا اح كىدأ كاطمأف ،كدبل أف الرا ة الن،سية كالسكينة أاور ج هتحقت علتما كلكس هنلؿ بقدر ال
ي ؿ اؼبر ك ا يلتل اس أ ل كال يتحملو اس أتلتل اس اسركليل كاس ىنل دلأ ا ىلية أك
الصم ية أك القدرة ،فلياب د رت الدر لم أف يكوف زكتل أك ر أارة ،فللزكاج يتطلب ارىم
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تسدية كالدية كأ،سية ك قلية ك لقية ج يقدر ليتل د إأسلف ،كىك ا ذبد ا امـ اد ا اسلر
ا،توـ ا ارة فجعلو اسركلية لم ا أسلف يق ليتل ر ل كطوا ية ع ثل س الرا ة كالسكينة
كالطمأأينة) د اليد ايد انصور ،زدراي أضبد ال ربيا ، 2000 ،ص(28.
-2-1-1خصائص األسرة

هرتا أىم اقوال ا ارة ك صل صتل بص،ة لاة إذل اج ت لرا ا هية:
 ا ارة أكؿ لية يتكوف انتل ال نيلف اجتتمل ع كىع أدثر الظواىر اجتتمل ية مواية

كاأت لرا ،كىع أالس اجاتقرار ك اغبيلة اجتتمل ية إذ ج يبكننل اف أتصور للة إأسلأية إذا دل هكس
انتظمة ك أار.
 هقوـ ا ارة لم أك لع كاصطلحل يقرىل التما ،فتع ليس مم فرداي أك إراداي كلكنتل اس
م التما كشبرة اس شبرا اغبيلة اجتتمل ية ،كىع ك
أ أ ل كهطورىل كأك ل تل ال مة لم اصطلحل التما ،فمثم الزكاج كؿبور القرابة ك ا ارة د ى ه
ا اور كال إليتل وبددىل التما كيرام اذبلىل ل لهفرادةكاس ىبرج س ذلأل يقلبلو التما بقوة ك ن
كي،رض ليو قوع .
 هعتا ا ارة ا طلر العلـ ال م وبد هصرفل أفرادىل فتع الن ه ك يل م كهض،ع ليتم
صل صتل كط يعتتل إذا ال دلأ ال مة لم أااب دينية ه كل يلة ا فراد علطلبا الديا،
يلة ا فراد علطلبا التقديرم
كإذا دلأ ال مة لم ا ت لرا الأوأية ه كل
كالتعلادم)اصط،م اػب ل  ، 1985 ،ص ،(45.كا ارة ىع اصدر العلدا كالعرؼ
كالتقلليد كاوا د السلوؾ كا دا العلاة كىع د لاة الديس كالوصية لم طقواو ككصيله ،كيرتا
ؽبل ال،ض ك القيلـ ةىم كظي،ة اتتمل ية كىع التن ة اجتتمل ية ف الط ،جبد أف يركض
لم أف يكوف دل نل اتتمل يل ،كا ارة ىع اؼبعلم ا كؿ ال م يقوـ بعملية ال كي اجتتمل ع.
 ا ارة ك دة إ صل ية ،أم يبكس أف هتم أالس ترا ا صل يل اؼبتعلقة بعدد السكلفكاستول اؼبعي ة كظواىر اغبيلة كاؼبو كال إليتل اس ا اراض العلمية كاطللب ا صمح اجتتمل ع
)أ،اب اؼبرتا السلبت ،ص  (46.كيبكس أيضل أف هتم ا ارة ينة للدرااة كال حث ك م التجلر
كاؼبتواطل ا صل ية كذلأل للواوؼ لم ط يعة اؼب لد ا ارية كرام اػبطئ اؼبثمرة للقضل ليتل.
 ا ارة بوص،تل أظلال اتتمل يل يرثر فيمل داه اس النظم اجتتمل ع كهتأثر هبل ،فاذا دلف النظلـا ارم ك ؾبتما ال انحم كفلادا ،فاف ى ا ال،سلد ي دد صداه ك ك عو السيلاع كإأتلتو
اجاتصلدم أك السيلاع كإأتلتو اجاتصلدم كاعلي ه ا ماية ،كعؼبث إذا دلف النظلـ اجاتصلدم
كالسيلاع فلادا فاف ى ا ال،سلد يرثر ك استول اعي ة ا ارة كك لقتل القواع كك سبلاكتل.
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هعتا ا ارة ك دة ااتصلدية ،كى ا إذا رتعنل إذل اتريو ا ارة فقد دلأ ال مة ك العصور القديبةبك استلزال اغبيلة كا تيلتل ل ،كدلأ هقوـ بك اظلىر الن لط اجاتصلدم ،يث دلف د
إأتلج أفراد ا ارة رىس ااتتمدتل ،كاد زز رابطة القرابة كاؼبعي ة اؼب دة التعلكف ك ا أتلج ،ك ندال
اهسا أطلؽ ا ارة كأص ا اعظم ا أتلج العل لع اس صل اؼبرأة ،بينمل الرت دلف يسلىم ع ملؿ
ا أتلتية لرج ا ارة.
كيم ا أف الزكتة ك اؼبل ع دلأ الدرة لم إأتلج العديد اس السلا الن هستمداتل ا ارة ،كاد
ربوؿ ى ا الدكر ا أتلتع ك الوا اغبلرل إذل دكر ااتتمدع ،كل لأل يتواا انتل أف ذبيد فس ال را ،
إج أف ى ا الدكر لياب ل يل كج ي م صبيا النسل  ،فملزلس,الكث ا انتس يصنعس اؼبمباب كاغبلول
كاػب ز كيزر س اػبضراكا كيقمس حب،ا ا طعمة كلكس ج يتم ذلأل إج ني هتوفر الظركؼ ل لأل .ك
انو أستنتا أأو ك علرام اس التطور ال م بتدهو ا ارة  ،فا ل ج هزاؿ هردم كظل ،تل اجاتصلدية اؼبميزة
س ا ىل اس الوظل الن ال تل التما ك ل فيتل الدكلة ؿب ا ارة.
 -3-1-1األسرة اجلزائرية :هنلكل

دث اس الدراال

ا ارة اعبزا رية ع ت لرىل مبوذتل اتميزا ك

الوطس العر ي أظرا لمو ة اس الظركؼ أنبتل التطور التلرىبع ال م بتدهو هردي ة التما اعبزا رم

،كل لأل هظتر ك بنيتتل التقليدية ذبسيدا لهك لع اجتتمل ية ك اجاتصلدية ك الثقلفية السل دة اس ا
،كيتجلم ذلأل ك الت ث العميت دبجمو ة اس العلدا ك التقلليد كالقيم اجتتمل ية الن هعا س
اأتمل تل كىويتتل اؼبتج رة اس مؿ لصيل ل الن سبيز هبل ،فتع صبل ة أكلية ىلاة ع ت لرىل الل نة
ا الاية ك التما اعبزا رم ،فتع لم العموـ" أارة اواعة يث يعي ك أ ضل ل دة أار زكتية
كرب اق كا د)الدار الك ة(إذ قبد فيتل ريس إذل اتني بمصل أك أدثر يعي وف صبل يل "،زايدة
يلة اتتمل ية كااتصلدية ات لدلة لم أالس ارابة الدـ
إذل بع ا ى ك ا الر ،كالك يعي
كالنس الن ربدد فيتل بينتم مال ككات ل ك التزاال ا دة  ،يث أف" ا ك اعبد ىو القل د
الرك ع للجمل ة ا ارية ينظم فيتل أاور هسي ا رث اعبمل ع
كلو اره ة لصة هسما لو عغب،لظ لم اجأض لط كالتملاأل ك اعبمل ة ا ارية ).بوه،نوبن
اصط،م  ، 1984 ،ص .(37.
أص ح ا ارة اعبزا رية اليوـ هتميز بنطلؽ يت ذا ال ديب ال سيئ" بعد أف دلأ ا ارة
اعبزا رية ك طلبعتل العلـ أارة فبتدة أص ح اليوـ هتسم بصغر جمتل اؼبتكوف اس الزكج ك الزكتة
كا كجد).دمحم اويدم،1990،ص، (89.إ لفة إذل أف اغبيلة ك اؼبدينة هتطلب أف يكوف دد ا فراد
ؿبدكدا كاب ال دلأ ليو ك الري ،أال العلا الثل كىو ا تمؼ أك ه ليس ال نية اجاتصلدية
ا أتلتية لهارة اؼبمتدة كالن دلأ هعتمد لم ا رث العل لع كاؼبتمث ك ا را ع الزرا ية دو دة
إأتلتية كااتتمدية ،كلكس اا فقداف ا را ع الزرا ية ك اأقسلاتل ك اأتقلؿ ا فراد إذل اؼبدينة الن
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رف كتود اراسل صنل ية كذبلرية هستمدـ ال،رد اؼبتلتر إليتل لم أالس د،ل هو كادراهو دكف
ا ت لر للجناب أك السملة أك القرابة أك ا ىل).أ،اب اؼبرتا السلبت،ص.(90.
 –2–1الضغوط األسرية :يعتا ا،توـ الضغوط ا ارية اس اؼب،لىيم اغبديثة الن بدأ اجىتملـ بو ك
شبلأيل القرف الع ريس فقئ اس دد الي اس ال ل ثني ا تلأب ك العر  ،ؽب ا تل التعلري
وؿ ى ا اؼب،توـ اليلة .يث يعرفتل) Neumanأوالف( لم أ ل هلأل الضغوط الن هتضمس د
القول )اؼب كم ( ك الظركؼ ك اؼبواا الن يبكس أف هردم إذل دـ ث ل ك ااتقرار أظلـ ا ارة

).(Neuman, 1983 ,p.246
كيرل د اس ) Berkey & Hansonبرديو ىلأسوف( إف الضغوط ا ارية ىع التوهر النلها
اس اث أك اول ربدث دا أك لرج اغبدكد ال ي ية للنظلـ ا ارم ،ك هردم إذل دـ ااتقرار ى ا
النظلـ).( Berkey & Hanson,1991,p.38
ك سب ''أال د اؼبقصود ك ل دمحم ثملف'' فللضغوط ا ارية ىع للة يتعرض فيتل الوالديس ك
أبنل تمل لظركؼ أك اطللب ه،رض ليتم أو ل اس دـ التوافت ،ك دلمل ازداد كطأة هلأل الظركؼ أك
د اؼبقصود ك ل دمحم
اؼبطللب أك ااتمر ل ،ا طويلة هزداد ى ه اغبللة طورة )أال
ثملف،2007،ص.(5 .
ك اصلدر الضغوط ا ارية ديدة كاتنو ة ،ك لم العموـ ىع ا داث الن هس ب ردكد فع
الضغئ أك ال عور علضغئ ،ك اد هستم د اس أ داث اغبيلة الط يعية أك الغ ط يعية ك التغ ا
اغبلدثة ك النظلـ العل لع ك هصلدـ الضغوط ك بعددىل ،ك لقد دد ؾبمو ة اس
ال ل ثني) Baumanبوالف ( Harris) ،ىلرياب ( Mccubbin)،الدكوبس(Patterson )،
عهراس() (1989اتة ؾبلج ؼبصلدر الضغوط ا ارية هتمث ك :التغ ك دد أفراد ا ارة ،ك ك
أدكراىم ،ك ك أالليب اعي تتم .ك التغ ك القضلاي اعبنسية ك ا ارة )اغبم ( ،ك ربم أ ل هربية
ا بنل  .ك فقداف ضو اس أ ضل ا ارة أك أ د ا الر أك ا صدال  ،أك فقداف د أك ثركة .ك
اؼبسركليل اؼبره طة عل ركف العل لية ،أك اؼبره طة علر لية الصحية .ك اضلاي إدالف اؼبمدرا  .ك اضلاي
الصداـ اا القلأوف)أال د اؼبقصود ك ل دمحم ثملف،2007،ص.(33 .
ك ج بأل أف ال يسود اغبيلة ا ارية اس غوط هنعكاب أ رىل لم الصحة اعبسمية ك الن،سية
فراد ا ارة .ك اد هثق الضغوط ا ارية الن سبتد ل ،ة طويلة دلى ال نل ا الاع لنظلـ ا ارة إذل
اغبد ال م ي،كأل ديل ل ،ك يرديتل إذل دـ اجاتقرار ك دـ القيلـ بوظل ،تل .(Neuman,
)1983 ,p.89
أ واع الضغوط األسرية:
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 الضغوط الن،سية )بني بمصية ( دا ا ارة كىع الضغوط الن هتعلت ععبواأب الن،سيةاجأ،عللية لهفراد دا لتل  ،كهن أ ى ه الضغوط اس ال ي ة الدا لية لهارة كالن هعد اؼبنطقة ا كذل
ؼبصلدر الضغوط ا ارية.
 الضغوط الدا لية اؼبن أ ك ا ارة كىع الضغوط الن هتعلت علت،ل بني أفرادىل ،كىع هلألا بيل أك ا داث الن وبتأل هبل النظلـ ا ارم الدا لع عل ي ة اػبلرتية بطريقة ا لبرة .كك
قبد الضغوط اػبلرتية اؼبن أ ك ا ارة كالن ىع الضغوط الن ان أىل لرتع أم اصلدرىل
ا
لرج أظلـ ا ارة اس ال ي ة ا﵀يطة هبل ،كىع د ا داث الن هقا بني النظلـ ا ارم كبني ال ي ة
ا﵀يطة بو ).(Hanson, 1991 :38 & Berkey
 الضغوط ا ارية اػبلرتية :اه،ت أالب ال ل ثني لم أف أبرز الضغوط ا ارية اػبلرتية ىعالضغوط ا ارية اجاتصلدية ،يث هعتا اس أبد الضغوط كطأة ،يث يرل
(Congerدوقبر)كب ركف ()2002إف الب،لض د ا ارة يق ف علتغ ا اؼبللية السل ية
كاػبسل ر اؼبللية اؼبتتللية الن هرثر ليتل ،ف ا زال اجاتصلدية هرثر لم اجأ،علج كالسلوديل
كالعمال دا ا ارة ).(Conger & al, 2002,p.207
 الضغوط ا ارية اجاتصلدية قبد غوط ا الاة الن هعتا اس الضغوط ا ارية اػبلرتية كالن انتلغوط اجأتقلؿ اس اكلف إذل ب ر ،يث يعتا اوا،ل لاطل بدرتة بديدة لك أفراد ا ارة.
كأ راض صداة اجأتقلؿ ؼبكلف تديد ه م  :اجره لؾ ،ال مدة أك الكس  ،ا اراض اعبسمية اػبط ة،
كالكآبة كالس ب ىو دـ ال ديز أك التوتو اجأ،علرل ال م ينتا س الظركؼ ال ي ية ا اؼبعتلدة بص،ة
لاة .كيتضمس اجأتقلؿ ؼبكلف تديد أيضل اج تملد اجأ،علرل للزكتني دم انتمل لم ا ر ،كفقد
ا صدال  .كاث ى ا اجأتقلؿ يزيد اس الضغوط ا ارية للزكتني ،كيرثر د لأل لم
ا ط،لؿ (Ivancevich, 1987 :40-41 & Matteson).
إ لفة إذل أف للضغوط ا ارية ب ر ط ة ،يث يبكس أف هص ا لك فرد اس أفراد ا ارة
ردكد فع بديدة للضغئ ،ك إذل الب،لض استول هقدير ال ا ك دـ اجاتقرار كا سلس علتوهر
ك دـ الثقة علن،اب ،ك لم استول العل لة فاف طر كب ر الضغوط ا ارية يردم إذل ه،كأل
ا ارة) .(Baylis, 2002 ,p.2-4كي ) Neumanأوالف( ) (1989إذل أأو إذا دل يستطا
يل م فاف ااتمرارية وث الضغئ يبكس أف يردم إذل ربطم أظلـ
أفراد ا ارة التحكم ك اواا
ا ارة)أال د اؼبقصود ك ل ثملف،2007 ،ص.(9 .
ك يردد أيضل )Hillىي ( لم أف أزال ا ارة يبكس أف هردم إذل أتل ا ديدة اث اجأتحلر
كالطمؽ كاؽبجر كاؽبرك ك ا صلبة ع اراض العقلية )فيوج ال مكم،2001،ص.(614 .
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يظتر الضغئ ك اعظم أأ طة أفراد ا ارة اليواية ،فبل يتطلب انتم إدارة استواي الضغوط
لكع يسل دىم ذلأل لم ال قل ك للة هيقا كأ لط ك لم درتة للية اس ا دا  .ك هقا ا ارة
دا مل رب ارثرا ك اصلدر للضغوط هث هغي ا ك أظلـ ا ارة اوا اس دا لتل أك لرتتل ،ك اد
هنجا بع ا ار ك بح اواىل ك ه ىن أالليب ؼبواتتتتل أك التكي اعل لضغوط اؼبتعددة ،بينمل
ال ع ا ر اس ا ار اد ي ،ك ذلأل ،ك اعظم النظم ا ارية زبا إذل د ال واائ ات لهبة
مؿ دكرة يل ل ،إج أف بع ا ار هكوف أدثر قبل ل ك إدارة الضغوط س ا رل ،ك علتلرل فتع
ربوؿ ى ه الضغوط إذل اول اهبلبية دافعة؛ ك ىع ا ار الن ربلفا لم ث ل أظلاتل كصمبتتل ،ك ىنل
دأار أ رل هواتو أ،اب اؼبتطل ل ك اؼبصل ب إج أ ل ه،قد القدرة لم التحكم أك التصرؼ ةالليب
هعرض كظي،ة ا ارة للمطر) . (Berkey & Hanson, 1991 , p.42ك يستمدـ أفراد
ا ارة دارة الضغوط ا ارية أالليب كاا اذبيل  ،يث ه أالليب اؼبواتتة إذل اعبتود اؼب كلة
اس ا ا ارة دمجمو ة أفراد ك السيطرة لم الظركؼ الصع ة ك اؼبتددة البلني للتحدم ،فم هكوف
اجاتجلبة ركهينية ك هلقل ية ب انلا ة للموا ال م يواتو ا ارة ،ل لأل فمواتتة ا زاة ملية
هتضمس ااتجلع ا ارة اؼبعرفية كاجأ،عللية ك السلودية دو دة .ك اس رب د ا ارة د اصلدرىل
كبو اواتتة بنل ة انتحة أك اواتتة ال ية لهزاة.
كيستمدـ أفراد ا ارة دارة الضغوط ا ارية الليب كاا اذبيل  ،يث ه

أالليب

اؼبواتتة إذل اعبتود اؼب كلة اس ا ا ارة دمجمو ة أفراد ك السيطرة لم الظركؼ الصع ة كاؼبتددة
البلني للتحدم ،فم هكوف اجاتجلبة ركهينية كهلقل ية ب انلا ة للموا ال م يواتو ا ارة ،ل لأل
فمواتتة ا زاة ملية هتضمس ااتجلع ا ارة اؼبعرفية كاجأ،عللية كالسلودية دو دة .كاس رب د
ا ارة د اصلدرىل كبو اواتتة بنل ة انتحة أك اواتتة ال ية لهزاة.
 -3-1األم العاملة :ار التما اعبزا رم ك السلة اس التغ ا أتيجة واا اترىبية ك ايلاية

كااتصلدية ،ك اأعكس ى ه التغ ا لم صبيا اؼبراسل اجتتمل ية ك لصة ا ارة ،ك لع أىم
ارا التغ ىع اؼبر لة اجاتعملرية ،ف،ع ى ه اؼبر لة رف بنية ا ارة اعبزا رية هغ ا د ة ،حبيث
الدر ال ي د رتلؽبل للم لردة ك الثورة التحريرية ،ك ألقي اسركلية إدارة ك هسي بركف ا ارة لم
لهت اؼبرأة حبيث أص ح سبث لهبنل ا ـ ك ا  ،ك أتيجة للظركؼ القلاية الن دلف يعي تل أفراد
التما اعبزا رم ك التد ال،ظ يا ك اؼبستول اؼبعي ع ،ا طر اؼبرأة للمركج إذل ايلديس العم ك
اؼبراسل اجاتعملرية.
كبعد اجاتقمؿ بلرد اؼبرأة اعبزا رية ك ملية التنمية ال لالة الن رفتتل ال مد ،يث
ااتحم ـبتل ايلديس العم  .إف ا لردة اؼبرأة اعبزا رية ؼ يبيداف العم إذل تلأب الرت بعد
اجاتقمؿ دل هكس ظلىرة تديدة ك التما ،ك إمبل ااتداد لك،ل تل كأضلؽبل اس أت ربرير الوطس
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كاغبصوؿ لم اجاتقمؿ ال لا ك اللؿ اجاتصلدم ك اجتتمل ع ك السيلاع ك العسكرم ،ك دل
اؼبنلطت الري،ية ا﵀لفظة) لصة ك
هقتصر ا لردة اؼبرأة ك العم ك اؼبنلطت اغبضرية فحسب ،ب
انطقة الق ل ( ك لو دلأ بنس ة يلة.
إف اعبزا ر دك ال لداف ا رل رف التصنيا ،ك ى ا دلف لو دكرا ىلال ك إهبلد ظركؼ ك واا
ظبح للمرأة اعبزا رية أج ينحصر ملتل ك ا ملؿ اؼبنزلية فقئ ب هعدل ذلأل إذل العم ك اغبقوؿ،
حبيث دلأ ك ج هزاؿ اؼبرأة الري،ية) لصة ك انطقة الق ل ( سبلرس ا ملؿ الزرا ية ،ك الصنل ل
التقليدية اث صنل ة ا كا ال،ملرية،ك الزرا ي ...اخل .ك اس م ل لأل أدد دغ ىل اس أسل بلداف
العلدل بص،ة لاة ك بلداف الوطس العر ي بص،ة لصة س ا لردتتل ك بنل التما اعبزا رم).اج ضر
رع ،1983،ص(33.
دمل أف سبتا اؼبرأة اعبزا رية دبستول هعليمع دلف لو ال،ض ك ركتتل إذل ايداف العم اػبلرتع
ك اسلنبتتل ك التنمية اجاتصلدية لل مد .يث "اره،ع أس ة ال،تيل اؼبتعلمل اس  8%فقئ انة
، 1944إذل  20%اس أس ة اؼبتعلمل  ،ك ى ا بعد ا اتقمؿ )أ،اب اؼبرتا السلبت،ص(33.
ك انو فللتزايد اؼبستمر ك أس ة ال،تيل اؼبتعلمل ك اعبزا ر ظبا ؽبس رهبلد فرص العم الوظي،ع .
كا لردة اؼبرأة اعبزا رية ك العم اػبلرتع أص ا ركرة الحة ك كاتنل اغبلرل ،اا هطور الظركؼ
اجتتمل ية كاتطل ل التنمية كى ا ال أدل عؼبرأة للم لردة ك العملية ا مبل ية لم ـبتل اؼبستواي
اجاتصلدية ك ا تتمل ية كالثقلفية .فللتعليم ك اعبزا ر علنس ة لإلانث أ يتطور بي ل ف ي ل ،كى ا يدؿ
لم هغي ك ذىنية العل لة اعبزا رية،
هص إذل اعبلاعة ،ك ند ا وؿ ا ع
دقطل ل للن لط النسوم ،كك
كعلتلرل قبد أف التعليم كالصحة دقطل

يث أص ح هسما ل نل ل ع لتحلؽ دبقل د الدرااة إذل أف
بد وؿ بنل س اغبيلة العملية فا م ي،ضلوف التعليم كالصحة
أالدس اري ة).(Hèlène Vandeveld,1980,p.198
ني للن لط يعتانبل التما اعبزا رم اثلليني لتواتد اؼبرأة فيتمل.

إج أف اؼبرأة اعبزا رية ذى إذل أبعد اس ى ا ك لكل أف هقتحم ايلديس تديدة اتتمل ية،
كااتصلدية ك ايلاية دلأ اس ا ؿبتكرة اس طرؼ الرت فقئ.
اعنله" العم النسوم أص ا بقوة كيعتا ركرة الحة ه،رض أ،ستل  ( O.N.S ,sans date).ف،ع
إ صل  1966بلغ أس ة اليد العلالة النسوية .(Dahbia Abrous,1989,p.55)%1,8
كك انة  1989بلغ دد النسل اؼبتزكتل الم م يعملس  %33,1كذبلكز  %54,2لـ
(Fargues Philippe,1990,p.34).1996
دوافع خروج ادلرأة إىل ميدان العمل:
إف ظلىرة ركج اؼبرأة للعم دل هظتر وا يل ،ب دلف أتيجة واا ديدة كاتدا لة ،دفع
عؼبرأة دفعل اواي إذل ال غ  ،ف ركج اؼبرأة إذل العم لرج اؼبنزؿ لقل أتر ،لو ادلولو السيلاع
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كاجتتمل ع ،كاجاتصلدم ك ىع دلتل واا ات لبكة بعضتل ب ع  ،كلقد ردزان ىنل لم العواا
ا الاية الن هدفا عؼبرأة للمركج إذل ايداف العم اػبلرتع ،ك اس بينتل قبد ك ال يلع:
أكج :الدافع االقتصادي.

ك اد بين بع الدراال ك ى ا اللؿ أف أىم دكافا ركج اؼبرأة للعم ىو اغبلتة
اجاتصلدية ،فمركج اؼبرأة للعم ركرة ااتلزاتتل اغبلتل اؼبتزايدة للمجتما الصنل ع اغبديث ،إذ أف
أ ل اؼبعي ة كام تل اس تتة ،كالتطلا إذل استول أفض للحيلة اس تتة أ رل ،دفا عؼبرأة إذل
اػبركج س إطلرىل التقليدم كاؼبتمث ك دكر اؼبنج ة كاؼبربية كالرا ية ل ركف أار ل .ف،ع درااة الـ هبل
هَت ) (Hayerس دكافا ركج اؼبرأة إذل ايداف العم اؼبتا ظتر" أف النسل اس الط قة الدأيل يعملس
اس أت اؼبلدة) .دلايليل د ال،تلح،1972،ص(85.
اث يا :الدافع الذاٌب

وديد ال ا  ،ك اؼبكلأة اجتتمل ية كد لأل ب الظتور ،كربقيت اؼبن،عة ال مصية ىع دكافا أ رل
ػبركج اؼبرأة إذل اوؽ العم  ،حبيث ه ني ك درااة ) (F.Zweigفردينلأد زفيا ،أف اؼبرأة زبرج

للعم رب إغبلح الضغئ اجأ،علرل ل عورىل علو دة ،أدثر اس ركتتل إذل العم رب
اجاتصلدية).أقم س سني د اغبميد ،اضبد ربواف،1998،ص(99.

غئ اغبلتة

اثلثا :الدافع التعليمي
قبد أف ا ارة اد أكل اىتملال د ا ،كتتودا اعتاة علنس ة لتعليم اؼبرأة كهكوينتل ،يث أص ا
هعليمتل تمية ج ا،ر انتل راتتل اس بررة ا اية ،كؽب ا دلف جأت لر التعليم لم أطلؽ كااا أثر
ا لبر ك الب اؼبعلي الن دلأ ال دة اس ا  ،فلأدفع اؼبرأة إذل اؼب لردة ك ـبتل اؼبيلديس تن ل
إذل تنب الرت  ).دمحم ص،وح ا رس،1981،ص(250.
ك اد أص ا م اؼبرأة دتكملة للم وار ال م اطعتو ك ص كرة يل ل التعليمية ،كانو ي دك أف التعليم
ىو ال م يسلىم ك هوف فرص التوظي  ،ف اسلنبتتل ك الن لط اؼبتا يره،ا اا اره،لع اؼبرى
العلمع ال م ربص ليو بوااطة التعليم ،إذ أأو حبصوؽبل لم الدرتل العلمية ،هستطيا وديد ذا ل
بوااطة العم اػبلرتع.
اث يا :اإلطار العملي للدراسة :
 .1فرضيات الدراسة:
 الحرضية األوىل :هوتد ماة بني الضغوط ا ارية كطرؽ هعلا ا اتل العلام اا أبنل تس.
 الحرضية الثا ية :هوتد فركؽ بني ا اتل العلام فيمل ىب

الضغوط ا ارية هعزل للمتغ ا

التللية :اس ا اتل  ،دد ا ط،لؿ ،أوع اتنة ا اتل  ،دد ال ل
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.2الدراسة االستطالعية:

هعتا الدرااة اجاتطم ية طوة اتمة السة ال حث اجتتمل ع ك ىع أالاية بني ؾبمو ة

اػبطوا ا رل الن هنطوم ليتل العملية ،ك دبل أف او وع درااتنل يتمحور وؿ ''الضغوط ا ارية
ك أثرىل لم طريقة هعلا ا ـ العلالة اعبزا رية اا ا بنل '' ،فكلف اؽبدؼ اس الدرااة اجاتطم ية
اغبصوؿ لم ينة الدرااة ،يث هتطلب ى ه الدرااة أف هكوف العينة ا اتل العلام  .ك التأدد
اس صدؽ ا داهني اؼبستعملة ك ى ه الدرااة ك فتم بنودىل.
كسبثل أتل ا الدرااة ا اتطم ية لم العموـ إذل أأو مت الوصوؿ إذل 180أؾبزا رية لالة –
دبنطقة الق ل  -دمجتما أصلع ؽب ه الدرااة ،كد لأل ه ا اقيلس الضغوط ا ارية ) Family
،(Stresك اقيلس طريقة هعلا ا ـ العلالة دأدكا ؽب ه الدرااة بعدال ه ني ام اتتمل ؽبل.
 -3منج الدراسة :

مت اج تملد ك الدرااة اغبللية لم اؼبنتا الوص،ع كىو اؼبنتا ا دثر ااتحدا ك الدراال

الن،سية كاجتتمل ية كال بوية كه ني أأو اس اؼبنلاب ااتمداـ ى ا اؼبنتا ال م يعتمد لم درااة
الظلىرة دمل هوتد ك الوااا كالوصوؿ إذل أتل ا دايقة كالتمكس اس ه،س ىل كوكيلتل.
 -4ادلعاينة:
 اجملتمع األصلي للدراسة :يبث ؾبتما الدرااة د ا اتل اعبزا راي العلام

القلطنل دبنطقة

الق ل  ،كلكس ج يتوفر جم التما ا صلع لصعوبة اغبصوؿ لم إ صل يل دايقة وؽبس.
 جم عينة الدراسة :بلغ جم ينة الدرااة 180أـ تزا رية لالة دبنطقة الق ل اس أص 200
أـ  ،ك ى ا راتا إذل أأنل امنل بتوزيا  200اقيلس ك عؼبقلب اا تعنل  180فقئ.
 طريقة اختيار العينة :ا

العينة بطريقة اصديو هعتا ى ه الطريقة اس اؼبعلينل

اج تمللية ك

يقصد هبل احب ينة اس ؾبتما ال حث عأتقل العنلصر اؼبقيدة ط قل لنس تتم ك ى ا التما كاس
أىم صل الدرااة ا الاية أ م اس ا اتل العلام اعبزا راي .

 خصائص عينة الدراسة :للعينة دة صل

انتل:

جدول رقم( :)01يبث اس ا اتل العلام اعبزا راي .
السن
 23إىل  33سنة

التّكرارات

62

النّسبة ٪

34,44

 34إىل 44سنة

77

42,78

 45إىل 55سنة

41

22,78
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اجملموع

180

اس مؿ ى ا اعبدكؿ أستنتا أ لم أس ة فيمل ىب

%100

السس ىع  42,78ك الن هقلب ا اتل اللوايت

ي لغس اس العمر بني  34إذل  44انة.
 ادلجنة:
جدول رقم (:)02يبثٌ أوع اتنة ا اتل العلام اعبزا راي .
النّسبة ٪
التّكرارات
وع ادلجنة
08
العمل ُب قطاع التعليم

4,44

العمل ُب قطاع الصحة

42

23,33

العمل ُب القطاع اإلداري

15

8,33

115

63,90

180

%100

العمل ُب قطاع ادلجن
احلرفية
اجملموع
اس مؿ ى ا اعبدكؿ ،أستنتا أف اعظم ا اتل
63,90%

يعملس ك اطلع اؼبتس اغبرفية ك ذلأل بنس ة

 عدد ساعات عمل األمجات ُب اليوم:
جدول رقم (:)03يبثٌ دد ال ل العم ك اليوـ ند ا اتل العلام اعبزا راي .
النّسبة ٪
التّكرارات
عدد ساعات العمل ُب اليوم
19

من ساعتُت إىل  5ساعات يوميا

10,55

أاثر من  5ساعات يوميا

161

89,44

اجملموع

180

%100

اس مؿ ى ا اعبدكؿ أستنتا أف اعظم ا اتل العلام يعملس أدثر اس  5ال ل ك اليوـ ،ك
ذلأل بنس ة هقدر .%89,44
 عدد األبناك:
جدول رقم (:)04يبثٌ أبنل ا اتل العلام اعبزا راي .
التّكرارات
عدد األبناك
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من طحل وا د إىل  03أطحال
من  03أطحال فما فوق
اجملموع

156

86,67

24

13,33

180

%100

اس مؿ ى ا اعبدكؿ أستنتا أف اعظم ا اتل العلام ك ى ه العينة ،لديتس اس ط ،كا د إذل
ثمثة أط،لؿ ك ذلأل بنس ة .%86,67
-5أدوات الدراسة:
 -1-5مقياس الضغوط األسرية (:)Family Stress

الـ ر داد اقيلس الضغوط ا ارية ك ا ص ال ل ثلف ا اريكيلف  Hansonىلأسوف
ك Berkeyبردع لـ ) ،(1991هبدؼ هقدير الضغوط ا ارية ك هقدير ادل اوة النظلـ ا ارم
ك اواتتة الضغوط .كا تمدا ك ذلأل لم بع ا طر النظرية الن هنلكل الضغوط ا ارية دنموذج
 Curranديوراف) (1983ك مبوذج  Neumanأيوالف ) .(1989كالا ال ل ثتلف اؼبصريتلف
أال د اؼبقصود ك ل ثملف لـ ) (2007ب صبة اؼبقيلس كهكيي،و لم ال ي ة اؼبصرية ،بعد أف ه ني
ؽبمل دـ كتود أدكا لقيلس الضغوط ا ارية ك ال ي ة العربية كأطلقتل ليو اقيلس الضغوط
ا ارية)أال د اؼبقصود ك ل
لم ال ي ة اعبزا رية انة ).(2012

ثملف ،( 2007،ك بعدىل الا ال ل ثة بورك ي رتلح فريدة بتكيي،و

 -2-5مقياس طريقة تعامل األم العاملة مع األبناك
ال م الا ر داده ال ل ثة '' تلـ لع الضمور'' انة  2008اس تلاعة ارهة.
 -6عرض تائ الدراسة
 1.6عرض تائ الحرضية األوىل:
هن ال،ر ية لم ":هوتد ماة دالة إ صل يل بني الضغوط ا ارية كطرؽ هعلا ا اتل
العلام اا أبنل تس".
اجلدول رقم( :)05ايم اعلام

اجره لط ب اوف بني الضغوط ا ارية ك طرؽ هعلا

اجاتل العلام اعل أبنل تس''.
البياانت

العينة

قيمة الداللة اإل صائية ل مستوى

قيمة''ر''

اإل صائية

''ر''

ادلتغَتات

احملسوبة)

ادلعتمد

0,01

0 ,01

الضغوط

0,192 180
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األسرية
طريقة تعامل
األم مع األبناك
يال د من اجلدول رقم( :)05أف ايمة اعلا اره لط ب اوف ) (Rادر

)ر=(0,192

تل دالة إ صل يل ،جف ايمة الدجلة ا﵀سوبة هسلكم ) (0,01=sigك ىع اصغر اس استول
الدجلة اؼبعتمد لدينل) ،(α=0,01أم أأو هوتد ماة إره لطية بني الضغوط ا ارية ك طريقة هعلا ا ـ
العلالة اا ا بنل  ،أم دلمل دلأ ىنلؾ غوط أارية دلمل هعلال ا ـ العلالة بتوهر اا ا بنل  ،ك
العكاب دلمل ال الضغوط ا ارية هعلال ا ـ العلالة بدكف هوهر اا أبنل تل.
.6.2عرض تائ الحرضية الثا ية:
هن

للمتغ ا
يوايل''.

ال،ر ية لم ":هوتد فركؽ بني ا اتل

العلام

فيمل ىب

الضغوط ا ارية هعزل
م ا اتل

التللية :اس ا اتل  ،دد ا ط،لؿ ،أوع اتنة ا اتل  ،دد ال ل
اجلدول رقم( :)06تائ حتليل التباين اال ادي لدرجات السن و وع ادلجنة
مصدر التباين

رلموع

درجات

متوسط

ادلربعات

احلرية

ادلربعات

0,975

2

0,488

49,036

177

0,277

50,011

177

قيمة''ف'' قيمة
الداللة

مستوى الداللة
الداللة

''ف''
الضغوط
األسرية
السن

بُت اجملموعات
و داخل
اجملموعات

1,760

0,175

 0,05غَت
دالة

اجملموع
الضغوط
األسرية
وع ادلجنة

بُت اجملموعات
و داخل
اجملموعات

0,209

3

0,070

49,801

176

0,283

50,011

179

0,247

0,864

 0,05غَت
دالة

اجملموع
يال د من اجلدول رقم(:)06علنس ة للضغوط ا ارية فيمل ىب

اتغ السس فلف ايم

''ؼ'')ؼ= (1,76ا دالة إ صل يل ،جف القيم ا﵀سوبة هسلكم) (0,175=sigادا اس استول
الدجلة اؼبعتمد لدينل ) ،( α=0,05ك ى ا يعا اأو ج هوتد فركؽ ك الضغوط ا ارية سب اتغ
السس.
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علنس ة للضغوط ا ارية فيمل ىب اتغ أوع اؼبتنة فلف ايم ''ؼ'')ؼ= (0,247ا دالة
إ صل يل ،جف القيم ا﵀سوبة هسلكم) (0,864=sigادا اس استول الدجلة اؼبعتمد لدينل
) ،(α=0,05ك ى ا يعا اأو ج هوتد فركؽ ك الضغوط ا ارية سب اتغ أوع اؼبتنة.
اجلدول رقم ( : )07أتل ا ا ت لر " "Tلل،ركؽ بني ا اتل العلام فيمل ىب
هعزل ؼبتغ

دد ا بنل ك اتغ

انبُاَاث اإلحصائُت

دد ال ل العم ك اليوـ.

انعُُت

انًخىسظ
انحسابٍ

اإلَحراف
انًعُارٌ

انفرق بٍُ
يخىسطٍُ

قًُت " "T

انًخغُراث

انضغىط
األسرَت

طفل واحد إلي 03
أطفال
مه  03أطفال فما
فوق
مه ساعتَه إلي 5
ساعات ٍومَا
أكثس مه  5ساعات

الضغوط ا ارية،

045

100400

0041566

13

100556

0043035

08

007742

0028430

050

100760

4.314

-0.0054

-001005

يت ٌني اس اعبدكؿ رام ) (07ال يلع:

 ابلنسبة دلتغَت عدد األبناك :فاف ايمة اؼبتوائ اغبسل ي لهاتل

-0.005

-0.470

العلام

قًُت انذالنت
انًحسىبت" "T
Sig
0.2050

0.005

يسخىي
انذالنت
انًعخًذ
0.04

0.04

اللوايت لديتس ال بني

ط ،إذل  3أط،لؿ ادر ب¯ = ،02.0501بينمل ادر ايمة اؼبتوائ اغبسل ي لهاتل
العلام

اللوايت لديتس اس  3أط،لؿ فأدثر فيمل ىب

الضغوط ا ارية ادر

ايم¯ =،02.1667أي ،راقدرب ،-0.1165ف مراتعة الدجلة ا صل ية ؽب ا ال،رؽ قبد أأو ا
دالة ف ايمة  -1.006=Tتل ا دالة إ صل يل؛ ٌف ايمة الدجلة ا﵀سوبة" " Sigهسلكم

) (0.3160=Sigأدا اس استول الدجلة اؼبعتمدة لدينل )(α=0.05؛ ك ى ا يعا أأٌو ج هوتد
فركؽ دالٌة إ صل يل بني ا اتل العلام اللوايت لديتس ال بني ط ،إذل  3أط،لؿ ك ا اتل
العلام اللوايت لديتس اس  3أط،لؿ فأدثر فيمل ىب الضغوط ا ارية.
 ابلنسبة دلتغَت عدد ساعات العمل :فاف ايمة اؼبتوائ اغبسل ي لهاتل العلام اللوايت يعملنمس
ال تني إذل  5ال ل
لهاتل

العلام

يوايل ادر ب¯ = ،01.8853بينمل ادر ايمة اؼبتوائ اغبسل ي
اللوايت يعملس اس  05ال ل

ىب

الضغوط ا ارية ادر

ايمة¯ = ،02.0870أم ب،رؽ ادر ب  ،-0,2016ف مراتعة الدجلة ا صل ية ؽب ا ال،رؽ قبد
أأو ا دالة ف ايمة -1.580=Tتل ا دالة إ صل يل؛ ف ايمة الدجلة ا﵀سوبة""Sig
هسلكم )(0.116=Sigأدا اس استول الدجلة اؼبعتمدة لدينل )(α=0.05؛ كى ا يعا أأٌو ج
هوتد فركؽ دالٌة إ صل يل بني ا اتل العلام اللوايت يعملس ال بني ال تني إذل 05ال ل
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يوايل ك ا اتل
ا ارية.
-7

العلام

اللوايت يعملس اس  05ال ل

يوايل فأدثر فيمل ىب

الضغوط

مناقشة النتائ

 -1-7مناقشة تائ الحرضية األوىل :الن هن

لم اأو هوتد ماة بني الضغوط ا ارية كطرؽ

هعلا ا اتل العلام اا أبنل تس.

ف ين أتل ا اعبدكؿ رام) (01أف ىنلؾ ماة اره لطية بني الضغوط ا ارية ك طريقة هعلا ا ـ العلالة
اا ا بنل  ،إذ ه ني أف ا ـ الن هعل اس الضغوط ا ارية فا ل هقسو ك اعلالتتل اا أبنل تل ك هقتصر
ك اجىتملـ ك العنلية هبم ،إذ بين أتل ا الدراال السلبقة أف م ا ـ يرثر لم هربية ا بنل  ،يث
صر الكث اس ا اتل اؼب تغم أ س ي،ضلس التوا س ملتس اس أت ا ىتملـ ا فض
ةبنل تس.
بقواأني إتتمل ية ك هربية الن  ،ى ه
"كؽب ا أ لم ركاو اس بأف ط يعة الط ، ،كطللب ع
ال بية الن هسل د لم ه،تا بمصيتو كه كيلو إتتمل يل ك أحل بضركرة ااتمرار ملية ال بية عاتمرار
الط ،كليس

ملية اصطنل ية .كىك ا يكوف الط،

اغبيلة ،لكو ل ملية ط يعية هرا ع ا تيلتل
ك صل صو ك لتلهو كاصلغبو ىع ؿبور العملية
ال بوية )أقم س مر دمحم ال ي ل ،1971،ص (168.كينصحنل" ركاو" بتجنب التملدم كاؼبغلج
ك العنلية ع ط،لؿ )أقم س صلحل ،د العزيز،1964،ص (415.ارددا أف ا ـ الن ذبع اس
ط،لتل ادلم بتوف لو د ال يطل و إمبل بعملتل ى ا زبرتو س الطريت الط يعع.
فلل بية سب" ركاو "هكوف ل عة ل ركط كاواأني اتتمل ية ؿبددة ،كهبب أف ج
زبرج س إطلرىل .فنحس حبلتة إذل أف أ دأ اا أط،للنل بداية سنة ك اليمة ك لصة ك أكؿ تدىم
عغبيلة ،ف لأل ال ج يقدر بثمس علنس ة ل نل ديل م ،ك بنل استق لتم دبل هبلب اػب ك الن،ا ؽبم ك
لتمعتم ال م يعي وف فيو ،دمل أف بث الثقة ك أ،واتم ك لصة اس يقوـ لم ر ليتتم أار توىرم
ك أالاع إذا ال أردان ؽبم هن ة صلغبة ،ك لياب ىنلؾ ال ىو أدىن ل نل بمصية الط ، ،ك رفا رك و
اؼبعنوية ك بنل ثقتو بن،سو ،اس أف أوفيو قو اس الر لية ك ا ىتملـ ك ذلأل بتت ا ارا مبوه ك اراا تو،
ف ك اراا ة ا ط،لؿ ك ام ظة هصرفل م ب ك تدم ك ىلدؼ يسل دان لم ا اتك لؼ ك
الواوؼ لم اعرفة أبيل تديدة دنل قبتلتل س قيقة ا ط،لؿ ك اس بأف أف هبع اس يل م ك ال
يدكر وؽبل اعىن ،لو أنبيتو ك لو ايمتو ،فبل يسل دان لم ه،تمتم ك القيلـ لم هن تتم ك هربيتتم ال بية
الصلغبة.
إج أف ى ا يصعب لم ا ـ العلالة ف عبتعلدىل اليواع لم أط،لؽبل ج يبكنتل اس اراا تتم ك ام ظة
هصرفل م.
3157

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

يسلىم ك بنل
ف عد أف أص ا م اؼبرأة اس بني اتطل ل ى ا العصر ،ايس اره،ع إأتلتية ال،رد
ؾبتمعو ،فلقد أص ح اؼبرأة العلالة ك عل ا ا ـ العلالة تز ا اتمل ك رفا اغبردة ا أتلتية ك لصة
ااتصلد ا ارة ب ك أالاع .ك ؽب ا فمس اؼبتم درااة ماة الضغوط ا ارية بطريقة هعلا ى ه ا ـ
العلالة اا أبنل تل ك وث ىل لم اجاتقرار ا ارم ،دوف ا ـ العلالة ال زال هتحم العب ا دا اس
اسركلية ر لية انزؽبل ك أبنل تل ك زكتتل ،ك هعدد أدكارىل اد يردم هبل إذل صراع ك الدكر ك دـ ادر ل
لم ربم الدكر اؼبنلط هبل.
فتعد النتيجة الن هوصل إليتل ى ه الدرااة اربرا كا حل يدؿ لم اعلانة ا ـ العلالة ك ال
هتعرض لو اس غوط د ة ك ؾبلؿ العم ك اس هعدد كااا ك ا دكار ،فبل يردم بتلقع صعوع
لر لية أبنل تل ،يث ج هكوف ى ه الر لية ك ؾبلؿ كا د ،ب هتعدد ك هتنوع ع تمؼ بمصيل
ا ط،لؿ ك ا ارة الوا دة  ،ك ؿبلكلة ب ؿ د تتودىل بعد ود ل اس العم لياب ع ار الست  ،ك
إمبل هبعلتل ارىقة لتل ية اتطل ل ا بنل ا الاية اس طعلـ ك اتلبعة درااية ك اجىتملـ علنظلفة ،إ لفة
إذل الر لية الن،سية ك اجأ،عللية عجاتملع ؽبم ك هوتيتتم ،ك هقد القدكة ك ا لردة نبواتم ك
الوات ل
ا لدلتم الصغ ة ك الك ة ك القيلـ بدكر ا اتلذ ك اؼبنزؿ لتعليمتم ك اسل د م ك
اؼبدراية .فتع سبلرس الكث اس اؼبتلـ بعد ود ل اس العم ك الن الل ل ال هكوف لم سل
لتل ل ال مصية ك را تتل .ك ى ه ا ا ل هتجما لم لهقتل .مكة لم ذلأل فيمكس أف أقوؿ
ة ل هعل اس صراع الدكر اس يث ر لية ا بنل ك اجىتملـ دبطللب الزكج ك اؼبطللب اجتتمل ية ،ك
اد يصعب ليتل التوفيت بني ى ه ا دكار ،ال يردم هبل إذل التوهر ،دكف أف م الدراال العديدة ك
السلبقة )العربية ك الغربية( الن هعر إذل ى ا اعبلأب أج ك ىو وث م ا ـ لم ا بنل  ،يث
د  ،لنل ى ه الدراال القلت ك ال أب ال م ينتل ا ـ العلالة ،ذاؾ ل ك دىل اس هتحم
اسركلية أم ل وبدث لهبنل  ،ك علتلرل فل ارة اعبزا رية اوا اؼبمتدة أك ا اؼبمتدة هعرؼ ة ل هقوـ
بتحمي ا ـ بص،ة لاة ك ا ـ العلالة بص،ة لصة اسركلية دكث أم أذل أك القيلـ اجبس/اجبنة
بتصرفل ا ج قة ك انلفية لل بية ا اماية اعبزا رية ك أعتتل ع لقل الن رب ئ ى ه ا ـ ك هردم هبل
إذل ال عور عل أب ك ا راج ،ال يبكس أف يوص هبل إذل فقداف ا ا ك اغبيلة أك اؽبرك اس اؼبنزؿ أك
اجأتحلر....
ك اد ؼبسنل اس مؿ اؼبقيلس ال م كزع لم ا اتل العلام بكول صلدرة انتس ،ك الن
هعكاب اثر ملتس لم طريقة هعلالتس اا أبنل تس ،دوف ا ـ العلالة ج ذبد الوا الكلك لماتملع
بنل تل ،حبيث ه عر علعص ية ند ود ل اس العم ترا أم هصرؼ كلو بسيئ اس طرؼ أبنل تل،
فتقوـ راقلط ال ه عر بو اس هوهر ك غوطل اوا صلدفتتل ك العم أك طريقة هعلا أفراد ا ارة
اعتل ،فيحدث لديتل أوع اس الضغئ ا ارم ك ى ا ال يسمم ك ؾبلؿ لم الن،اب'' علتن،ياب
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بنوع اس الرا ة الن،سية ،فصرح اعظمتس أ س ي،ضلس الت،رغ للعنلية
اجأ،علرل'' لت عر ك ا
ةبنل تس ،دكف أف أنسم أف دد السل ل الن هقوـ عاتتل ل ا ـ العلالة ك أايـ ا ا وع هعم لم
إهعلهبل ك دـ الت،رغ كجدىل ،جايمل إذ لديتل دد اس ا بنل أم أدثر اس ثمثة أط،لؿ ،فت ا يرثر
ليتل ال ل ك دمل يرثر أيضل لم أبنل تل بس ب دـ هلقيتم الر لية اعبيدة اس طرؼ ا ـ.
ك اد اه،ق ى ه النتل ا اا درااة ؿ :ثورهوف) (Thorton,1977حبيث أبلر إذل أف ا ارة
هعل اس غئ أ،سع إذا دلف دم الزكتلف يعممف ك لديتمل أكجد .إذل تلأب ذلأل فلف درااة اليكة
اغبلج يوا ) (2003بعنواف"ب ر م ا ـ لم هربية أط،لؽبل" ،إبكللية ى ه الدرااة هتمحور وؿ
ا أعكلال اؼب ه ة لم ا ط،لؿ ترا ركتتل للعم  ،ك دؼ ى ه الدرااة إذل التعرؼ لم أىم
العواا الن هق ل قل ك طريت ا ـ العلالة ك ؿبلكلة هوفيقتل بني أدا تل ا ارم ك أدا تل اؼبتا.
كالا ى ه الدرااة لم ثمث فر يل ىع:
 ايل ا ـ ؼبدة طويلة بس ب ملتل يرثر ال ل لم أط،لؽبل. ا ـ العلالة الل ل ج هستطيا التوفيت بني العم اػبلرتع ك ر لية ا ط،لؿ. يعود دـ هوفيت ا ـ العلالة بني العم اػبلرتع ك العم الدا لع إذل أا ل اتتمل ية كلياب إذلأا ل ذاهية.ا تمد ال ل ثة ك ى ه الدرااة لم اؼبنتا الوص،ع لوص
اؼبوازأة بني دكريتل ا ارم ك الوظي،ع.

للة ا ـ ،كىع ربلكؿ

 -2-7مناقشة تائ الحرضية الثا ية :الن ا،لدىل '':هوتد فركؽ بني ا اتل العلام فيمل ىب
الضغوط ا ارية هعزل للمتغ ا
ال ل م ا اتل يوايل''.

التللية :اس ا اتل  ،دد ا ط،لؿ ،أوع اتنة ا اتل  ،دد

 ابلنسبة للسن :هوصل ى ه الدرااة إذل دـ كتود فركؽ ك الضغوط ا ارية سب اتغ
السس لدل ا اتل العلام .
 ابلنسبة لنوع ادلجنة :هوصل

ى ه الدرااة إذل دـ كتود فركؽ ك الضغوط ا ارية سب

اتغ أوع اؼبتنة لدل ا اتل العلام .
فنوع اؼبتنة الن سبتتنتل ا ـ العلالة
 ابلنسبة دلتغَت عدد األبناك  :هوصل ى ه الدرااة إذل دـ كتود فركؽ ك الضغوط ا ارية

سب اتغ دد ا بنل لدل ا اتل العلام  ،ك ى ه النتيجة زبتل اا أتل ا درااة )ـبتلر
 (1997يث أبلر أتيجة درااتو إذل اأو دلمل ا دد ا بنل دلف هكي ا ارة أفض .
ك يبكس أف هعزل ا ا ل إذل أف دد ا بنل ج يرثر ك هعدد ا دكار لدل ا ـ العلالة ،فلؼبتلـ اؼبطلوبة
انتل ىع أ،ستل هقري ل فيمل لو دلف دد ا بنل  4-1أك أدثر ،ك يبكس أف يعود الس ب إذل أف
اتطل ل ا اواة ىع أ،ستل بغ النظر س دد ا بنل الن هتطلب اؼبسركلية أ،ستل ،ك ل ا ربلكؿ
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ا ـ أف هعوض ايلهبل س ال ي لعدة ال ل بعدة طرؽ ك لك ا بنل اتمل دلف ددىم ك ا ارة.
فتعلالتل اعتم يكوف أو ل ال اتملثم ،ع ت لرىم ىرج ا بنل ال يس رب تم ك هر لىم بن،اب ا الو  ،ك
ى ا اس ايزا ا اواة السلاية.
 ابلنسبة دلتغَت عدد ساعات العمل :هوصل ى ه الدرااة إذل دـ كتود فركؽ ك الضغوط

ا ارية سب اتغ دد ال ل لدل ا اتل العلام .
فل ـ الن هعم اوا اا اس  05ال ل أك أدثر اس ذلأل فا ل هعود إذل بيتتل بدرتة اس درتل

غوط ك العم اا اؼبدير أك ا د الزام  ،...إ لفة إذل ذلأل اؼب لد
التوهر ،لصة ال اذا صلدف
الن ه دتل كرا ىل ك أار ل ك الن هعزل إذل دة أا ل انتل هعدد ا دكار .فمعظم كا ا ـ العلالة
ذبتلزه ك العم أيس ج يك،ع كاتتل اؼبت قع إج ب لع بع اغبلتل الن هعتا اس الضركراي ك ال ي ة
اعبزا رية-انطقة الق ل  ،-أيس هن ،اعظم طلاتتل فت قم ال ل اليلة ج هك،ع إج للقيلـ عؼبتلـ
ا الاية ك بع اغبلتل الن،سية ك اجأ،عللية ،فبل يس ب ؽبل أوع اس وأيب الضم ك ال عور علعجز
ك دـ الك،ل ة ك هل ية اتطل ل ا بنل الن هعرفتل ت اؼبعرفة ،فبل يزيد ك بعورىل علضغئ ك التوهر ك
اج اؽ الن،سع ال يس ب لديتل أوع اس الضغوط ا ارية الن هرثر ال ل لم هعلالتل اا أبنل تل.
فمس
اعبزا رية ك
فركؽ دالٌة

مؿ اؼبعلعبة اج صل ية ،هوصلنل إذل أ،ع ال،ر ية الثلأية دبعىن أف الضغوط ا ارية ك ال ي ة
لصة دبنطقة الق ل ج هوتد فركؽ ك الضغوط ا ارية سب اتغ أوع اؼبتنة ك ج هوتد
إ صل يل بني ا اتل العلام اللوايت لديتس ال بني ط ،إذل  3أط،لؿ ك ا اتل

العلام اللوايت لديتس اس  3أط،لؿ فأدثر فيمل ىب الضغوط ا ارية ك ج هوتد أيضل فركؽ دالٌة
إ صل يل بني ا اتل العلام اللوايت يعملس ال بني ال تني إذل05ال ل يوايل ك ا اتل
العلام اللوايت يعملس اس  05ال ل يوايل فأدثر فيمل ىب الضغوط ا ارية .ك ى ا يعود إذل أف
ا ـ اعبزا رية القلأطة ك انطقة الق ل هعل اس غوط أارية ،ك ذلأل راتا إذل صراع ا دكار ،كى ا ال

يتس ب
ك إبعلد ى ه ا ـ س بيتتل كأط،لؽبل ،كعلتلرل بعورىل علتقص ذبلىتم ،كاد صر إ دل اؼب حو
أف ملتل داطلر ك اؼبراسة هس ب ؽبل ك يلع كلدىل بس ب إنبللو كهكرياب أدا كا لعملتل
الوظي،ع دكف ال عور ب لأل إج بعد فوا ا كاف فبل صعب ليتل بعد ذلأل اتلبعة الودلهو كهصرفلهو
ك هوتيتو ،ررتلع اللوـ ليتل طل تل ا كلوية لعملتل لم أار ل ،كال ج ظنله أف النسل الميت
هعملس لرج ال ي اوا لسل ل دث ة أك لسل ل اليلة انتس فم يوتد فرؽ ك ذلأل ،فلؼبتم ك أظر
أكجدى ل هعتا بعيدة س ال ي ال يردم هبل إذل ا لؾ ك التعب ك العص ية ك بع ا يلف ،لصة ك
أ ل اارأة اتزكتة ك ؽبل ابس أك أبنل  ،ف ل رل ه عر بنق اغبنلف ك اجلت،ل كجدىل ،ال يولد لديتل
غوط ك هوهرا  .ك ىنلؾ اس ه قم للعم ل ،ة طويلة ،كك بع ا يلف هتجلكز الوا الرظبع للعم
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بس ب دثرة اجتتمل ل كاللقل ا كالندكا لصة هلأل الن هعم " اكره ة "فتع هعتا اليد اليمىن
للمدير كاؼبرتا لو ك د أ مللو كاوا يده ،ك ليو فاف الدرتة الوظي،ية لهـ هنعكاب لم ادل
اىتملاتل ةار ل كأط،لؽبل ،ك ىنلؾ ايضل اس هعم ك اؼبست ،يل لصة الن هداكـ ك اللي ك ؽبل أكجد
يدراوف ،ك علتلرل ف،ع ال ،ة الص ل ية ندال هكوف ك ال ي ىم يكوأوف ك اؼبدراة ،ك ند ود م
اذل ال ي فتع ه ىب للمداكاة ،فتنل ىرج ا بنل ج هتلح ؽبم ال،رصة للقل أاتم ك اغبديث اعتل ك
ااتمل تل ؼب لد أبنل تل ك اسل د م ك الوات ل اؼبدراية...اخل
-8خادتة الدراسة:
لكلنل اس مؿ ى ه الدرااة ب طريتل النظرم ك التط يقع هقد ه،س ا ك لو بسيطل وؿ
او وع'' الضغوط ا ارية ك أثرىل لم طريقة هعلا ا ـ العلالة اعبزا رية اا ا بنل  -درااة ايداأية
لم ا اتل

العلام

دبنطقة الق ل –''  ،ع ت لر ا ارة ظلىرة لاة ك د التمعل ا أسلأية،

فلياب ىنلؾ أارة بم ؾبتما ،ك ج ؾبتما بدكف أارة ،فتع ملده ،فتحيئ عل،رد ان ايمده لتزكده
علقيم ك اؼب لدا الن هسل ده لم التكي اا التما .كىع الوائ ال م اصطلا ليو التما لتحقيت
ارا ز ا أسلف ك دكافعو الط يعية ك اجتتمل ية ،ك ذلأل اث ب اغبيلة ،بقل النوع ،ربقيت الغلية اس
كتوده اك العواط ك اجأ،علج اجتتمل ية اث واط ا بوة ك ا اواة ك ا وة ،ك ى ه دلتل
لرة س اوالب ك اصطلحل وبددىل التما لهفراد كيستتدؼ اس كرا تل اغبرص لم الوتود
اجتتمل ع ك ربقيت الغلية اس اجتتملع ا أسل .
ك لكس ى ا ج يعا أف ا ارة ج هعل اس غوطل دث ة ،اوا اس يث اعبلأب:
اجاتصلدم ،العم قع ،الديا ،اػبلقع...اخل ،ك لصة ال إذا هعر ؽبل ا ـ العلالة الن هعم لم
هل ية لتل أار ل ،دوف م اؼبرأة/ا ـ ك التما اعبزا رم أص ا ب و ركرة اتتمل ية ك ااتصلدية،
ؼبل يوفر ؽبل ك ار ل د م الداي ،دمل يقوم بمصيتتل ك ينمع لديتل ال عور عجلتزاـ ك اجطم نلف ك
الثقة علن،اب.
لكس اأت لر ظلىرة ركج اؼبرأة للعم اس تتة أدل إذل دكث هغ ا ديدة ك يلة اؼبرأة
لم استول هوزيا ا دكار ك اؼبتلـ دا ا ارة ،فتحم اؼبرأة جدكار اتعددة لو دىل ينق اس
اردكديتتل ،فتع ج هستطيا القيلـ جبميا ا دكار لم أدم كتو ،يث أف اغبيلة اجتتمل ية للمرأة
العلالة أص ح اعقدة بعدال ربمل اسركلية القيلـ بدكريس ـبتل،ني يستد ع د كا د انتمل تتد
ضلع ك فكرم د يس ع تمؼ التما ال م هنتمع إليو ك الثقلفة الن ربدد الودتل ك أدكارىل .إج أف
صعوبة ودية الدكريس أكاعتل ك ا لد ديدة اس بينتل طريقة هعلالتل اا أبنل تل ،أيس هوصلنل اس
مؿ ى ه الدرااة إذل اأو دلمل زاد الضغوط ا ارية زاد دة هوهرىل يلؿ طريقة اعلالتتل بنل تل
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ك اسو ل ليتم ،ك العكاب دلمل أقص
أبنل تل ب ك تيد.

بدة الضغوطل ا ارية أد ع ـ العلالة إذل هعلالتل اا

ك اس تتة أ رل فلف هعلم اؼبرأة ك ركتتل للعم  ،ج يرثر فقئ ليتل ،ك إمبل يردد لم
لت ؾبتما اثق  ،يث أف هعلمتل لو أنبية د ة لصة اأو ينعكاب لم ر ليتتل بنل تل ب ك
اهبل ي ك دلفة اؼبرا العمرية .ك لقد بين أتل ا ا حبلث اث درااة د اس )دلنجر (1984،ك
)في ر (1984،ك )ا س ك تما وس ( 1992،عف م ا ـ ينعكاب ال ل لم ا ارة ك ا بنل
اس ان ية التكي ك اجاتقرار ا ارم ،ك ك اؼبقلب ا تل ،اا أتل ا د اس ) د ال،تلح(1984،
ك )اماة (1987،ك )ابو زيد (1987،ك )بوؿ (1991،ك أف م اؼبرأة ينعكاب إهبلع لم
ا ارة ك ا ط،لؿ اس ان ية هكي،تم ك ااتقمؽبم ك ا تملدىم لم أأ،ستم.
ك ه قم أتل ا ى ه الدرااة أس ية ك ؿبدكدة ،يث ج يبكس هعميمتل أظرا لعدـ سبثي أفراد
العينة ،كهب ا لص الدرااة اغبللية إذل ؾبمو ة اس النتل ا ايس تل ال،ر ية اجكذل س مل مت هواعتل
ك طرح ال،ر ية ،ك ني دل هتحقت ال،ر يل اج رل .لكس النتل ا ه قم رىينة ى ه العينة ك
صل صتل.
ك لم و ال هعر نل اليو ك ى ه الدرااة ،أق ح ال يلع:
-

ركرة إد لؿ ا بنل إذل أوادم راي ية لعدـ هضييا الوا كا

م اجـ.

 ركرة هوف إاكلأيل أدثر لغرض ربقيت الصحة الن،سية للط ،اس طرؼ ا ارة ،دل تيلر اربيةاكوأة ل بية ىرج ا ط،لؿ ند ايل الوالديس س اؼبنزؿ ك لصة ند ايل ا ـ العلالة.
س اج طراع
 ركرة ذىل ا ط،لؿ اا أكليل تم إذل اؼبربد الن،سع اس ني ر للكالن،سية أك السلودية إف كتد  ،ك ذلأل س طريت هط يت ا ت لرا ك اقليياب أ،سية .
-

ركرة زايرة اجـ العلالة الن هعل اس غوط اارية ا صل ع أ،سع للتقلي اك اغبد انتل.
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مساذنة النسق األسري ُب ظجور سلوك االعتداك
دراسة ميدا ية على عينة من ادلراهقُت ادلتمدرسُت

 مراد يعقوب.د

.اعبزا ر-جبلاعة ارداية

أاتلذ ؿبل ر

 ْحزة معمري.د
.أاتلذ ؿبل ر أ جبلاعة ارداية

:ملخص
 كىع،دؼ ى ه الدرااة إذل ا بلرة إذل أ د الظواىر اجتتمل ية ال ل عة كاؼبتواتدة لؼبيل
 يث هنطلت الدرااة اس هوتو أسقع أيس هعطم،ظلىرة الوؾ اج تدا كالعن اؼبوتو د اج ريس
ل دا اجارة كالن اردىل إذل القواأني الصروبة كا الصروبة الثلبتة أس يل ك،أنبية د وة مبلط الت
 لنجد ك و تل ارا ة لسلوؾ اج تدا لدل اؼبراىت حبيث يص ا ى ا السلوؾ اؼبضطر رض،ا ارة
 كيكوف اؼبراىت ذك السلوؾ اؼبر ع حية اع اضطربني؛ اأطلت ال حث اس،ة اجارية،ج تمؿ الوظي
،ة اجارية، ااتعمم ال ل ثلف اقيلال الوظي،ة اجارية،ااكلأية التن ر علسلوؾ العدا ع اس مؿ الوظي
ر النتل ا س كتود أثر داؿ ا صل يل للنست اجارم ك ظتور الوؾ، كأا، كالسلوؾ العدكا
. اج تدا
 الوظيحة االسرية، النسق االسري، ادلراهق، سلوك االعتداك:الكلمات ادلحتا ية
Résumé:
Cette présente étude a pour objet d'évoquer l'un des phénomènes très répondus dans le
monde en générale et dans notre pays en particulier, il s'agit du phénomène de
comportements agressives contre les autres, dans cette article l'auteur se propose une
lecture systémique au comportement agressive des adolescents, qui se base surtout à
la qualité des relations au sien de la famille. Qui est en réalité a l'origine des règles
explicite et implicite dans la famille, pour trouver enfin une explication au
comportement agressive de l'adolescent, et dans ce contexte ce comportement de
l'adolescent ni qu'un singe de dysfonctionnements familiale, et elle qui a besoin de
prise en charge.
Les auteurs utilisant deux outils, outil pour mesurer le fonction familiale et une autre
pour le comportement agressive, et les résultats confirme l'impact de système
familiale sur l'apparition du comportement agressive chez l'adolescent.
Mous clé : comportement agressive, l'adolescent, le système familiale, le
fonctionnement familiale
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مقدمة:
هعتا ظلىرة الوؾ اج تدا كالعن

لم ا ريس كفبتلكل م كايل اجاس اس الظواىر اؼبقلقة

كهتواتد ك صبيا التمعل

ع تمفتل كا تمؼ ثقلفل ل كأ رااتل ودينجا؛ فم كلة

الن هواتد

اجاس كاػب وؼ ،اتواتدة ك د زالف كاكلف كأ رىل لم صبيا ا صعدة،

اج تدا كالعن كايل
كصبيا ال ،ل ك التما ).(Goldbeter,2008,p26
كإذا دلأ ى ه الظلىرة اتواتدة ند د ال ،ل العمرية ،فاف دكثتل اس طرؼ اؼبراىت يعتا
اس مس اؼبيزا سب ال أبلر إليو الدراال ا اريكية كالكندية اغبديثة ،ذلأل ؼبل هتص بو ى ه
اؼبر لة العمرية اس صعوع

لم اؼبستول الن،سع ،ا ارم ،كاجتتمل ع.

كهعتا ا ارة اس مس اغبلقل اؼبتمة لل،رد اتمل دلف انو ،فتع (األسرة) اتمة للط ،ك

ربديد ظبلهو ال مصية ،كىع اس

مس العواا اؼبتمة كا﵀ددة للصحة كاج طرا

لدل اؼبراىت

س إاكلأية كتود ماة
) ،(Daniel,Barconnier,2008,p45اس مؿ ى ا التوتو أريد أف أك
بني الوؾ اج تدا كأمبلط الت،ل السل دة ك ا ارة؛ كد ا النظم كالقوا د الن هنظم هلأل الت،ل م ،
كالن ينجم نتل تو اس اػبوؼ كالكآبة ك دـ اجطم نلف كايل اجاس ،يث يكوف أتيجة ذلأل اارة
سب التنلكؿ النسقع ؾبرد
ـبتلة الوظي،ة؛ كيص ا الوؾ اؼبراىت ال م ي دا الوؾ اج تدا كالعن
ماة لم ا تمؿ ال توظي ك ا ارة ،لتص ا ا ارة ك ا
كعلدرااة ) م الديس ،2006،ص.(57

ىع اؼبستتدفة علت مي

كالعمج

-1اإلشكالية:
هره ئ ا كم اؼبراىت كانتل الوؾ اج تدا ع داث العل لية ،فسج د

اسruther& al

) (1961أف الصعوع الن،سية اثنل اؼبراىقة اره طة دبجمو ة اس اؼبربرا ؼبرض العل لة ،يث يكوف
اؼبراىت ك صراع بني اوهني ،إ دانبل ذب بو إذل ا ارة كا رل ه عده نتل )ا ارة( ،فيصعب لم
اؼبراىت اػبركج اس ى ا الضغئ ال م يكوف بني الت،ردية كالتمكني اس تتة ،كاس تتة أ رل ال عور
عجأتمل )دي وبقت ااتقمليتو كسبليزه س كالديو كاارهو كج هكوف ىنللأل اطيعة( ،كا صا اولنل أف
اؼبراىت ك ؿبلكجهو ال حث س اجاتقملية يلقم صبلة اس الصعوع اس طرؼ اجع الن هعيت سبليزه
كه،رده ،كى ه اؼبضليقل اس ا ع حبصر كربديد ااتقملية أبنل تم اؼبراىقني هدفا اؼبراىت للتقر اس
رفلاو أدثر ،كابتعلده س ا ارة؛ فبل يزيد اس اؼبضليقة كاؼبراا ة اس طرؼ ا كليل كالن يبكس أف هد ك
لقة ا،راة ) اضليقة الوالديس للمراىت :ابتعلد اؼبراىت س ال ي كهقربو للرفلؽ :اضليقة ادثر اس طرؼ
الوالديس :ابتعلد ادثر كىك ا (...لقة ا،راة.

)(Daniel,Barconnier,2008,p45
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دمل أف ار لة اؼبراىقة هتغ فيتل ط يعة العماة ،اس ماة )أ –ط ،( ،لتتحوؿ اس ج هنلظر
إذل أف هص ا أدثر هنلظرا اس تتة القول ال ني بمصية كالقيلدية  (1993) Eccles et alد ى ه
التغ ا ؽبل وث ىل لم أ ضل ا ارة ،لصة الوالديس ال يس اس تتتتم إال أف يك حوا ى ا النمو
كالت،ردية كاجاتقملية أك ي جعوه س طريت اؼبواا اليواية ،كانو أقوؿ أف اؼبراىقة ربدث هغي ك
النست ا ارم ك ز د افراد اجارة ك لد م ،يث يبر النست دبر لة دـ اجاتقرار اا ؿبلكج
حبث تديدة س التوازف.
كانو فاف اؼب كم

الن يظترىل اؼبراىت ىع ا كم

التحصي

ك ك عيل

صع ة :الب،لض ك
الدرااع،

أك ا ،لؽ اؼبدراع)التسر ( اؼب،لت  ،اؽبرك اس ال ي  ،اػبل،ة الغ ا ية ،ا دالف ،اجكبراؼ ،العنف
واالعتداك لم ا ريس ك لم اؼبمتلكل

يبكس أف ي،تم لم أ ل ردة فع عبلب اأت له ا ارة إذل

النظلـ(Eccles et al, 1993,p5).

التتد ة كإ لدة
كعلرام اس وثر اؼبراىت كاره لطو عؼب لد كا داث الن هقا لرج ا ارة ،إج أف الدراال

بين أف اؼبراىت ي قم تد اتأثر ؼبل وبدث دا ا ارة بدرتة أدا ،كىنلؾ ع ثوف يرددكف لم أف
اػبمفل ا ارية لصة اػبمفل الزكتية سبث العلا ا دثر أثرا ك ظتور اجدت ل كاج طرا لدل
اؼبراىت(Ibid., 1993, p6).
ك سب التنلكؿ النسقع هبب فتم اج طراع الن،سية مس الت،ل م اؼبر ية لهار
الضعي،ة كاؽب ة الن هستجيب للضغوط بسو التوظي  ،كانا اجاتقملية كا لاة ؿبلكج اجأ،صلؿ
لدل أفرادىل ،كى ا اؼبنا لماتقملية هب ه ا ار لياب اقتصرا لم ار لة اؼبراىقة فحسب ،لكس اره ئ
بكلا السيلؽ التطورم ؼبرا الربد ،كإذا راتعنل النظراي ا رل فنجد ذلأل ل را بقوة د لأل
)أظرية التحلي الن،سع ،النظرية اؼبعرفية (..يث أ طع للمحيئ ال م ين أ فيو الط ،كػباا الط،ولة
أنبية علغة ،كد لأل ا ار ند اؼبعلعبني ا اريني ،ال يس ك عوا العماة بني إ داد ال مصية اقلرأة اا
العل لة كالتما )( P : 90Salem, 2005,؛ كاذا ا تاان أف ا﵀يئ ال م ين أ فيو ال،رد أالس لسمل
ال مصية ،فاف ى ا ا﵀يئ )ا ارة( ا ا لم ؾبمو ة اس النظم والقواعد األساسية اؼبتمة ،الن
دؼ إذل الو دة كالتملاأل ،ا كلة ب لأل طل دفل يل وبلفا لم اغبدكد ال بني ا فراد كاغبواتز
بني ا تيلؿ ،كأف ا اؽ ى ا النظلـ ينعكاب لم د أفرادىل ،يث يردم إذل دكث أكوص
علوظي،ة اػبلصة لك فرد اس أفراد العل لة ،كك اث ى ه ا ار يص ا ال،رد ) لصة اؼبراىت( ك صراع
بني الت،ردية كاجاتقمؿ كإ لدة النظر ك ادلثلنة الوالدية ) ا لدة النضر ك القيم كاؼبعلرؼ كاؼبث الن

ا دىل س كالديو أتيجة اؼبعلرؼ اعبديدة النلذبة س النمو اؼبعرك كاػباا السلبقة ،كد ا أتيجة
يث هت ك
اتطل ل ار لة اؼبراىقة كال ينتا نتل اس اره لطل لط،ية كا لدة ئ العمال
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اعلرؼ كاعتقدا

كاث تديدة أتيجة د ذلأل ،اك وديود اؼبث القديبة (..الن دد هلأل النظم

والقواعد االساسية ادلجمة كعلتلرل سبنا فرداأيتو كااتقمليتو.
كى ا ال ،ك اجاتقملية كالت،ردية الل ل ال يكوف لضع ك دـ د،ل ة الوالديس أتيجة ع
ا ان ،كىو ال يطلت ليو سب  Eriksonعؽبوية اؼبنصترة؛ فللس اؼبر ية ند الوالديس عػبصوص
الدفاع ابلتقمص اإلسقاطي) كىو ااقلط الوالديس ؼبملكفتم كلقلقتم كاضليقة اجبنل بس ب ى ه
اؼبملكؼ الن ليس انذبة س اا ل
صل ة أك اأسحلبيو ،كالن ىع هع

كااعية( ال م يعيت النضا ند اؼبراىت كهبعلو يستجيب بس
س ؿبلكج التسوية بني الرا ة ك اجاتقمؿ كاغب،لظ لم

سبلاأل ا ارة ،كذلأل عغب،لظ لم هلأل النظم والقواعد األساسية ،الن هسمم ابدلحًتضات القاعدية
) ربع ،2009 ،ص  ،(75 :هسما ى ه القوا د كدرتة صرااتتل ،كالبليتتل للتغي أك ج ،بوص النست
اس يث اؼبركأة )السماة( ،أك الصمبة) اج طرا ( ،كاد أبلر  Minuchinأف اج تمج الوظي،ية
ع ارة هره ئ علطريقة الن يتم فيتل هوزيا ـبتل أمبلط اغبدكد ،ى ىع ؿب اة أك ج ،صل ة أك ـب اة،
اوا دلف ذ لأل لم استول النست ا ارم ،أك ال بني النست كا﵀يئ اجتتمل ع (Salem, 2005, P :
) ، 81دمل أف للحدكد دكر اعبدار ال يولوتع اؼبوتود عػبلية ،ال م يسما دبركر ا بيل لكس بقواأني
ك وابئ انظمة ،كا تمؿ ى ه القواأني كالضوابئ يس ب ال،و م ك اغبدكد كعلتلرل ظتور ا راض
ا طراع ( لدل أ د أفراد ا ارة.
ى ه اؼبم ظل هقودان إذل الت،ك أف اؼبراىقني ىم حلاي ع اضطربني ،دو م ينتموف إذل
س دكر العرض دا أسقو،
أار ـبتلة الوظي،ة ،كيسما لنل الوص الدايقة للت،ل م علك
ادلعُت دلا اهيجيل
كدث ا ال هكوف اج راض الن ي ديتل ادلححوص ّ
ربتلج إليتل العل لة دلتل ك ذلأل الوا عل ا .
كبنل لم ال ا ت ذدره أطرح التسللج التللية:
 -1ى يسلىم النست اجارم ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟ كهت،رع س
ى ا السراؿ الر ياب ،اا لة فر ية دمل يلع:
لتحريأل اؼبنلبا العمتية ،الن

 -2ى هسلىم دكد كاوا د النست اجارم ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة
الدرااة؟
 -3ى يسلىم الصراع دا النست ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟
 -4ى هسلىم العماة دا النست ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟
 -5ى هسلىم او اؼبعلالة دا النست ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟
 -6ى يسلىم اؼبنلخ الوتدا ا السوم دا النست ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع
ينة الدرااة؟
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 – 3فرضيات الدراسة:
 -1ىنلؾ ماة دالة اعنواي للوظي،ة اجارية ،ك ظتور الوؾ اج تدا  ،لدل اراىقع ينة الدرااة.
كهت،رع س ى ه ال،ر ية الر يسية ،فر يل فر ية دمل يلع:
 ىنلؾ ماة دالة اعنواي للحدكد كالقوا د ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينةالدرااة؟
 ىنلؾ ماة دالة اعنواي للصراع ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟ ىنلؾ ماة دالة اعنواي للعماة ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟ ىنلؾ ماة دالة اعنواي للمعلالة ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟ -ىنلؾ ماة دالة اعنواي للمنلخ الوتدا  ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة؟

-3أذنية الدراسة:
 هعتا ى ه الدرااة ؿبلكلة ل،تم الوؾ اج تدا لدل بروبة اتمة اس التما اس انظور أسقع،يث ج يتم فتم السلوؾ ك تز يلهو أك اس ان ية اعينة دكف ا ىل ،ب ربئ الوؾ اؼبراىت
علت،ل م الن ربدث دا ا ارة ع ت لرىل الل نة ا كلية كاؼبتمة ك بنل الوؾ افرادىل.
 ال ديز لم دكر الوظي،ة اجارية ك ظتور اج طرا السيكوعهولوتع ا ينني دكر كأنبيةالت،ل كأو ية العمال بني افرادىل كاعبوم العلط،ع السل د ك اجارة كاره لطو ع رض
الن،سية كاج طراع السلودية كا طراع ال مصية لدل الط ،كاؼبراىت ب ك لص.
 دمل أ ني ركرة العمج اجارم ،ك التم،ي اس اج راض لدل ا فراد ،اازيس اؼبكلأة النهبب اف يكوف ليتل العمج اجارم ك بمدان أضرا لهنبية الن يعطيتل التما لهارة،
كد لأل االني اف يعطم ؽب ا التمص اكلأتو ك دكر ك التم،ي اس اؼبعلانة الن،سية اس
طرؼ اؼبمتصني.

 – 5أهداف الدراسة:
 اعرفة ى ىنلؾ أثر داؿ للوظي،ة اجارية )الدرتة الكلية +الدرتل اعبز ية( ك ظتور الوؾاج تدا لدل اراىقع أواي هقر اغبضرية.

–4االطار ادلحاهيمي للدراسة:
-1- 4محجوم النسق :النست أظلـ اعقد لعنلصر ات،ل لة اا بعضتل.
ردز  pertalanffyلم أتزا النظلـ ك ماتتل ب عضتل ،فللنست ىو د انظم يتم فتمو اس مؿ
درااة ماة أتزا و ب عضتل كك ماتتل علعملية الكلية.
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-2 -4التعريف اإلجرائي للنسق :د انظم يتكوف اس أتزا اره طة ب عضتل ال ع  ،كىو أظلـ
ارهب دا اتمة ،كج يتم فتمو إج اس مؿ ماتو الكلية.
-- 3 4محجوم النسق األسري :يسوؼ دكاف )":(2005ؾبمو ة اعينة اس ا بملص ،هوتد
بينتم مال ال مة كاستمرة ،هتجلم ى ه العمال ك بك اهصلؿ".
اس م ى ا التعري  ،فللنست ا ارم ىو أكج أست إأسل  ،كأىم ال يبيز ى ه المو ة
ا أسلأية ،الت،ل

اس مؿ اجهصلؿ النلها س العماة الدا مة كاؼبستمرة.

-4– 4محجوم األسرة:
لغواي :ا ارة الدرع اغبصينة ،أى الرت ك هو كاعبمل ة يربطتل أار ا ؾ ،صبعتل "أار" كأارة
هو كرىطو ،أو يتقول هبم )أبو السعد ،2009 ،ص (38
الرت
أال اصطم ل :ا ارة ذبما ط يعع بملص صبعتتم ركابئ الدـ فأل،وا ك دة الدية كاعنوية
دمل أ ل صبل ة اس ا بملص يلتقوف وؿ ىدؼ كا د كىو إهبلد ؾبمو ة اس القوا د ال،عللة ،كىع
الو دة ا الاية للمجتما الن هردم اذل اربلد ال در ع أثم قبل النس كالستر لم هربية ا ط،لؿ
كإ دادىم لتحم اسركليل م اجتتمل ية.
يرتا اصطلا العل لة إذل المهينية  familiaكال م أييت ىو ا ر اس دلمة  famulusالن
هعا اػبلدـ كا ت  ،كاد أ تل ال ل ثوف ك ؾبلؿ العلوـ اجتتمل ية كالن،سية ك اصطلا ا ارة،
يث يتضمس د انتمل الزكج كالزكتة كا ط،لؿ ).م الديس ،2006،ص(43

- 6 – 4ادلحجوم اإلجرائي لألسرة:
ىع ال ربويو اس أفراد يقيموف ك أ،اب اؼبسكس كي لردوف ك يلة ااتصلدية كاتتمل ية ،كاد هكوف
أوكية
ا ارة
أك فبتدة ،اس أىم ال يبيزىل الض ئ ال ايت كاغبدكد كالقوا د الن هنظم الت،ل م بني أفرادىل ،كهظتر ك
أست اعقد يرثر كيتأثر بسلوؾ د فرد فيتل ،دمل أ ل )ا ارة( تز اس أست أدثر اهسل ل كىو التما.

محجوم الوظيحة االسرية:
محجوم وذلر اا تون :يعرؼ الوظي،ية) اس مؿ اجدا السليم (:
" اجارة ذا

اجدا السليم ،ىع أارة سبتلز خبلصية اؼبركأة ،كال هي ل

اغبدكدية ال،لصلة ك اجدكار،

ا لفة إذل العم بديبقراطية ،كااتمداـ ه لدج أانية اا اعبمل ل كاجفراد رج العل لة".
 فحسب وذلر اا تور الوظيحية تتسم مبا يلي :دكد كا حة؛ اوا د أارية اق ولة كارأة؛ العمبديبقراطية؛ هت،ل

حبرية كاأ،تلح اا اجأسلؽ اػبلرتية ) .الدليم ،2005 ،ص .( 4

محجوم أولس وزمالئه ):(1979
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الوظيحية" :أنظر إذل لا التملاأل كالتكيي دعلاليني أالايني ك اجدا السليم :فللتملاأل ال م
يعا الرابئ العلط،ع ال م هبم مش ا ارة اا بعضتل ،كيكوف ى ا الرابئ دافعل إذل اجاتقملية
ال مصية الن ىباىل ا فراد ك النست ا ارم ".
اال التكي يعا نو بقدرة النست لم هغي بنل و القوم كاوا ده الر يسية ك مال الدكر فيو،
ااتجلبة للضغوط اؼبوا،ية كالنمل ية.
كبنل لم ال ا ت فلف الوظي،ية سب اكلاب كزام و ،أالس التوازف بني التملاأل كالتكي فم ىع
ا،رطة ك سبلاكتل كج ىع اغراة ك هكيي،تل ،دمل ينظركف إذل النمو كالتغي دأبيل فبكنة ك ا دا
السليم )الوظي،ية( ،فقد برىن لم اركأة كايلدة ا دة كاوا د انلا ة ،كأأسلؽ هغدية راتعة ا،تو ة،
كأدكار كا حة ،كوديدا كا،لك ل انلا ة بني ا ضل بو وح أدا ،فاف أكلسس كزامله يعتقدكف
ةف ا ار الوظي،ية اتوازأة ك مال ل خبصل التملاأل الثملأية التللية :
 اعبلذبية العلط،ية؛  -التمليز كالت،ريت؛  -الد م كاؼبسلأدة؛  -الوج كاجأتسل ؛  -ا اس الن،سع؛ -التقم

كالتملىع ا ارم؛  -العنلية كاجىتملـ اعبسمل ؛  -الت،ل

 -ادلال د أولسن وزمالؤ

اؼب،رح كالسلر.

ددوا الوظيحة األسرية ) األداك السليم( ُب ما يلي:

 التملاأل :كالقصد انو الركابئ العلط،ية؛ التكي كال م ي تم اجاتجلبة اؼبرأة للضغوط.كأف ى يس العلالني يقوداف إذل اجاتقملية كالتكيي  ،يعا اوا د انلا ة كارأة ،كاأسلؽ ا،تو ة ،كأدكار
كا حة.
ا،توـ ا تمؿ الوظي،ة اجارية:
ؾبم الت،ل م اؼبعتلة ،الن هتص بصمبة القوا د اجارية ك دـ ث ل ل ،اجدكار ا ؿبددة،
أتيجة اغبدكد اؼبم اة ،كاؼبنصترة أك اؼبت ل دة ،كاجأغمؽ ك دـ اجأ،تلح اا ا﵀يئ اػبلرتع ،يوتد صراع
لم السلطة ،اك أ ل ـبتزلة لم أ د أفرادىل ،كج ه جا لم اجاتقملية ،ج ه جا لم التعلط
كإظتلر الود ،كيتص التواص بني أفرادىل لم اأو اتقلب ،ا اطم س ،كيتيمس تو اس الكأبة،
كالقلت لدل أفرادىل دا

النست.

 التعريف اإلجرائي للوظيحة االسرية:
ىع اػبلو النسم اس امبلط الت،ل اؼبعتلة ،كذلأل خبلوىل كبعدىل س اج طرا ك ال يلع :
 اػبلو النسم اس القوا د ا ارية الصل ة ا الثلبتة؛ اػبلو النسم اس اغبدكد اؼبم اة ،كاجدكار ا الوا حة؛ اػبلو النسم اس العمال اؼبنصترة ،كاؼبت ل دة ،ك دـ اجأ،تلح لم العلدل اػبلرتع؛ -اػبلو النسم اس الصراع،
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 اػبلو النسم اس اج طرا ك اؽبراية ،كالسلطة؛ اػبلو النسم اس او اؼبعلالة لهبنل ؛ اػبلو النسم اس الكأبة ،كال عور عليأس ،كالقلت.ي يتحدد اػبلو النسم لك ال ا ت اس مؿ الدرتة الن وبص ليتل ا فراد ك اقيلس
إدراؾ الوظي،ة اجارية ،كاس مؿ ابعلده التللية:
بعد القوا د كاغبدكد ،بعد الصراع ،بعد العماة ،بعد اؼبعلالة ،كبعد اؼبنلخ الوتدا .

– 7 – 4محجوم االعتداك والعنف:
د فع الدم دلف أك ل،ظيل أك رازاي هرهب نو إغبلؽ أذل بد أك الدم أك أ،سع عل ا أك
دلأوا
أفرادا
ع ريس
أك صبل ل أك فبتلكل  ،بطريقة ا لبرة أك ا ا لبرة.

5-منج الدراسة:يسل د اؼبنتا الوص،ع ك كص

الظلىرة اؼبدركاة كص،ل دميل او عيل ،دمل يص

العماة بني

اؼبتغ ا  ،دبعىن ربديد الدرتة الن هره ئ هبل اتغ ا الدرااة )النست اجارم ،كالوؾ اج تدا ( .كد ا
هعميم النتل ا لم ؾبتما ال حث ).ال ع ،ا عوف 2004 ،ص (36

-6ادوات هع البياانت:
-1-6مقياس إدراك الوظيحة االسرية :مت بنل و اس طرؼ ال ل ث ،يث ااتعم ال ل ث د
اس التحلي العلالع اجاتك لك كالتحلي العلالع التوديدم للتأدد اس اػبصل

السيكواي ية لهداة.

 _2.6مقياس السلوك العدواين:
 _1.2.6وصف ادلقياس:
أ د أرأولد عص )  (A.Bussكالرؾ ب م ) (M.perryلـ ) (1992اقيلس السلوؾ
العدكا  ،ال م يتكوف ك صورهو ا صلية اس  29لرة صص لقيلس أربعة أبعلد كاؼبتمثلة ك د
اس :العدكاف ال د  ،العدكاف الل،ظع ،الغضب ،كالعداكة .كالـ "اعتز د مي " ك"صلحل د مي أبو
لده " انة  1995ب صبتو إذل اللغة العربية مت فحصو اس طرؼ ؾبمو ة ؿبكمني هبدؼ اراتعة ال صبة
كالتأدد اس أف الصيلاة العربية لل نود هنق اؼبعىن ك إطلر الثقلفة السعودية ،كيتكوف اؼبقيلس اس)(29
لرة هقريرية صص لقيلس أربعة أبعلد ،اف ل اعدا اؼبقيلس أ ل سبث ؾبلؿ السلوؾ العدكا )هواتد
اربا ص،ل ك بم كا د يردم اذل اؼبركر اذل ال،ع  ،أم السلوؾ العدا ع كالعني ( كىع العدكاف
ال د  ،العدكاف الل،ظع ،الغضب ،كالعداكة .كأ ي ل عد العدكاف الل،ظع بندا كا دا فأص ا العدد
الكلع ل نود اؼبقيلس ك صورهو العربية ) (30بندا هتوزع لم  05بدا ىع :
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هنط ت سبلال -هنط ت الل ل-هنط ت بدرتة اتواطة – هنط ت اندرا-ج هنط ت سبلال.
كاد أ لد ال ل ث درااة اػبصل السيكوا ية لهداة س طريت التحلي العلالع التوديدم كودد
صدؽ كث ل اجداة.

7-إجراكات الدراسة االساسية: 1 – 7رلتمع وعينة الدراسة:
ؾبتما الدرااة ىم هماي السنة الثلأية اؼبتمدراني بثلأواي هقر

يث بلغ ددىم ) (1435هلمي

كهلمي ة كى ا سب إ صل يل السنة الدرااية  2016  2015كالن مت اغبصوؿ ليتل دبوافقة

اديرية ال بية لوجية كرالة اس ا،ت ية التوتيو كا ربلد اؼبدراع كاؼبتا بتقر كفت اؼبلحت اؼبرفت ج تيلر
ينة ) (300هلمي اس ى ه الثلأواي اػبمسة دبدينة هقر
جدول يوضح تعداد عينة الدراسة سب الثا وايت اخلمسة مبدينة تقرت
الثا ا ا ا ا ا ا ا ااا اوي ا ا ا ا ا ا ااة

عدد تالميذ السنة الثا ية

تع ااداد التالميذ ُب العينة

اث ويةالبشي ا اراإلبرهيما ااي

180

39

اث وية عبد الرْحن الكواايب

385

81

اث وية األمي اار عباد القااادر

428

90

اث وية اباان اذليث ا ا ا ا ا اام

303

63

اث وية بلقاي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

139

30

اجملموع

1435

303

توضيح سبة دتثيل العينة سب الثا وايت من خالل الشكل اَلٌب :

ثانوٌة
ثانوٌة بلقاٌد
البشٌـراإلبرهٌمـً
%10
%12

ثانوٌة ابن الهٌثـم
%21

ثانوٌة عبد الرحمن
الكواكبً
%27

ثانوٌة األمٌر عبد
القادر
%30
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شكل يوضح سب توزيع أفراد عينة الدراسة سب الثا وايت اخلمسة دلدينة تقرت
 مال ظة  :مت إ داد  400درااة كز

لم ينو اقدارىل  303هلمي  ،كمت اات علد  50ااتملرة

لتماي دل هستوك فيتم ال ركط كاػبصل الن مت اجه،لؽ ليتل اس قل ،كألغي
أق ال يلان أك دـ ااتجلبتتل للتعليمة ب ك صحيا.

 23درااة بس ب

 مكان إجراك الدراسة :سب الدرااة اغبللية بثلأواي ادينة هقر كىع :أوية ا ايػػر د القػػلدر،ا براىيمع ،أوية د الرضبس الكوادم ،أوية ابس اؽبيثم ،أوية بلقليد.

أوية ال

 عرض وحتليل تائ الدراسة :مناقشة تائ الدراسة وتحسَتها:عرض تائ الحرضية األساسية :أ
الوؾ اج تدا لدل اراىقع

ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للوظي،ة ا ارية ك ظتور

ينة الدرااة ،كللتأدد اس صحة ال،ر ية ،امنل حبسل

اجكبدار).بو  ، ،د ،ص(23
كدلأ النتل ا دلجيت:
جدول يبُت تائ احندار الوظيحة األسرية على سلوك االعتداك
معامل االرتباط

متغَتات الدراسة
)القوا د كاغبدكد ،الصراع ،العماة ،اؼبعلالة ،اؼبنلخ الوتدا ( ـ ،استق (
سلوك االعتداك (اتبع)

مربع معامل االرتباط

%27 - 0.53

يت ني اس مؿ اعبدكؿ أف اعلا اجره لط بني الوظي،ة ا ارية كالوؾ اج تدا بلغ ايمة ،- 0.53
كىع ايمة دالة ند  ،0.01فبل يدؿ كتود ماة اره لطية كسية ،بني الوظي،ة اجارية كالوؾ
اج تدا  ،دبعىن أف أم الب،لض بدرتة كا دة ك استول الوظي،ة اجارية يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ
اج تدا بنس ة  ،%27كللتأدد اس دجلة النتل ا امنل بتحلي الت ليس "ؼ" لنموذج اجكبدار كدلأ
النتل ا دلجيت:
جدول يوضح قيمة "ف" لنموذج االحندار
النموذج

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة اال صائية

احندار

49.18

1

18.49

98.64

0.000

الي

79.23

325

جزئي

60.74

324

0.18

اس مؿ اعبدكؿ ايمة "ؼ" بلغ  ،98.64كىع ايمة دالة إ صل يل ند استول الدجلة  0.01فبل
يدؿ لم صحة مبوذج العماة).أ،اب اؼبرتا ،د  ،ص(27
كانو أقوؿ أف ال،ر ية ا الاية )الدرتة الكلية( ىنلؾ ماة دالة اعنواي للوظي،ة ا ارية ك ظتور
الوؾ اج تدا  ،لدل اراىقع ينة الدرااة اد ربقق .

3171

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

 عرض تائ الحرضية الحرعية األوىل:أ ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للحدكد كالقوا د ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة
الدرااة ،كللتأدد اس صحة ال،ر ية امنل حبسل اجكبدار ،كدلأ النتل ا دلجيت:
اجلدول يعرض تائ احندار القواعد واحلدود على سلوك االعتداك
معامل االرتباط

متغَتات الدراسة

بعد احلدود والقواعد )متغَت -0.43

مربع معامل االرتباط
%24

مستقل(

بعد سلوك االعتداك )متغَت اتبع(

يتضا اس اعبدكؿ أف اعلا اجره لط بني بعد اغبدكد كالقوا د كالوؾ اج تدا بلغ  -0.43 :كىع
ايمة دالة ند  ،0.01فبل يدؿ لم كتود ماة اره لطية كسية بني اؼبتغ يس ،أم أف بعد القوا د
كاغبدكد يسلىم بنس ة  % 24ك ه،س الوؾ اج تدا  ،كأف اجلب،لض بدرتة كا دة ك استول
اغبدكد كالقوا د يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ اج تدا بنس ة %24؛ كؼبعرفة دجلة النتل ا مت سل
ربلي الت ليس – ؼ  -لنموذج اجكبدار كدلأ النتل ا دل يت:
جدول يبُت قيمة ف لنموذج االحندار
متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة

درجة احلرية

النموذج

رلموع ادلربعات

19.151

103.27

0.000

0.185

احندار

19.51

1

جزئي

60.084

324
325

الي

73.235

أم ا اس مؿ اعبدكؿ أف ايمة – ؼ -بلغ

 103.27كىع ايمة دالة إ صل يل ند استول

الدجلة  ،0.01كانو أقوؿ أف مبوذج اجكبدار صحيا).بو  ، ،د  ،ص  (20 :كاس مؿ ى ه
النتيجة فاف ال،ر ية ال،ر ية ا كذل ،ىنلؾ ماة دالة اعنواي للقوا د كاغبدكد ك ظتور الوؾ اج تدا
لدل اراىقع ينة الدرااة اد ربقق .

 -عرض تائ الحرضية الحرعية الثا ية:

أ

ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للصراع ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة،

كفت اؼبقيلس اؼبستمدـ ك الدرااة ،كللتأدد اس صحة ال،ر ية امنل حبسل
دلجيت:

اجكبدار كدلأ

النتل ا

اجلدول يعرض تائ احندار الصراع على سلوك االعتداك
متغَتات الدراسة

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط

بعد الصراع (متغَت مستقل)

-0.27

%16

بعد سلوك االعتداك (متغَت اتبع)

أم ا اس مؿ اعبدكؿ أف اعلا اجره لط بني الصراع كالوؾ اج تدا بلغ  ،-0.27كىع ايمة دالة
إ صل يل ند  0.01فبل يدؿ لم كتود ماة اره لطية كسية بني بعد الصراع كالوؾ اج تدا  ،كانو
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فلف أم الب،لض بدرتة كا دة ك استول الصراع يردم إذل اره،لع ك استول الوؾ اج تدا بنس ة
%16؛ كللتأدد اس دجلة النتل ا امنل بتحلي الت ليس "ؼ" لنموذج اجكبدار كدلأ النتل ا دل يت:
جدول يبُت قيمة ف لنموذج احندار الصراع على سلوك االعتداك
متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة

درجة احلرية

النموذج

رلموع ادلربعات

5.98

26.46

0،000

0.26

احندار

5.98

1

جزئي

73.25

324
325

الي

79.23

أم ا اس مؿ اعبدكؿ أف ايمة – ؼ -دالة إ صل يل ند استول الدجلة  0.01فبل يدؿ لم
صحة مبوذج اجكبدار).بو  ، ،د  ،ص  ،(20 :كانو فاف ال،ر ية ال،ر ية الثلأية:
ىنلؾ ماة دالة اعنواي للصراع ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة اد ربقق .

 عرض تائ الحرضية الحرعية الثالثة:أ

ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للعماة ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة ،

كللتأدد اس صحة ال،ر ية ،امنل حبسل اجكبدار كدلأ النتل ا دلجيت:
اجلدول يبُت تائ احندار العالقة على سلوك االعتداك
متغَتات الدراسة

معامل

بعد العالقة (م .مستقل)

-0.45

االرتباط

سلوك االعتداك (اتبع)

مربع معامل االرتباط
%20

يتضا اس مؿ اعبدكؿ أف اعلا اجره لط بني بعد العماة كالوؾ اج تدا بلغ  ،-0.45كىع ايمة
دالة إ صل يل ند  ، 0.01فبل يدؿ لم أف ىنلؾ ماة اره لطية كسية بني بعد العماة كالوؾ
اج تدا  ،فاف أم الب،لض بدرتة كا دة ك استول العماة ،يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ اج تدا
بنس ة  .% 20كللتأدد اس دجلة النتل ا امنل بتحلي الت ليس "ؼ" لنموذج اجكبدار كدلأ
دل يت:

النتل ا

جدول بُت قيمة ف لنموذج احندار العالقة على سلوك االعتداك
متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة

النموذج

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

83.79

0.000

احندار

16.28

1

16.28

جزئي

62.95

324

0.19

الي

79.23

325

أم ا اس مؿ اعبدكؿ أف ايمة -ؼ -الن بلغ  83.79دالة إ صل يل ند استول الدجلة
 0.01كانو أستطيا اغبكم لم صحة مبوذج اجكبدار).بو  ، ،د  ،ص ،(20 :ك ليو فاف
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ال،ر ية ال،ر ية الثللثة ،ىنلؾ أثر داؿ اعنواي للعماة ،ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة
الدرااة اد ربقق .

 عرض تائ الحرضية الحرعية الرابعة:أ

ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للمعلالة ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة،

كللتأدد اس صحة ال،ر ية كبسب اجكبدار ،كدلأ النتل ا دلجيت:
اجلدول يوضح تائ احندار ادلعاملة على سلوك االعتداك
متغَتات الدراسة

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط

بعد ادلعاملة (م .مستقل)

-0.34

%12

سلوك االعتداك (م .اتبع)

يت ني اس مؿ اعبدكؿ أف اعلا اجره لط بني اؼبعلالة كالوؾ اج تدا بلغ  ،- 0.34كىع ايمة دالة
إ صل يل ند  ، 0.01فبل يدؿ لم أف ىنلؾ ماة اره لطية كسية بني بعد اؼبعلالة كظتور الوؾ
اج تدا  ،كأم الب،لض بدرتة كا دة ك استول اؼبعلالة يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ اج تدا بنس ة
% 12؛ كللتأدد اس دجلة النموذج امنل بتحلي الت ليس "ؼ" لنموذج اجكبدار ،كدلأ النتل ا
دل يت ) :أ،اب اؼبرتا ،د  ،ص (20 :
اجلدول يبُت قيمة ف لنموذج االحندار
النموذج

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة

احندار

8.56

2

8.56

39.25

0.000

جزئي

70.67

324

0.21

الي

79.23

325

أم ا اس مؿ اعبدكؿ أف ايمة – ؼ -دالة إ صل يل ند استول الدجلة  0.01فبل يدؿ لم
صحة النموذج ،كانو فاف ال،ر ية ال،ر ية الرابعة ىنلؾ ماة دالة اعنواي للمعلالة ك ظتور الوؾ
اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة اد ربقق .

 عرض تائ الحرضية الحرعية اخلامسة:أ ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للمنلخ الوتدا ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة
الدرااة ،كللتأدد اس صحة ال،ر يل  ،امنل حبسل اجكبدار ،كدلأ النتل ا دلجيت:
اجلدول يبُت تائ احندار ادلناخ الوجداين على سلوك االعتداك
متغَتات الدراسة

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط

ادلناخ الوجداين (مستقل)

-0.46

%21

سلوك االعتداك (اتبع)

يت ني اس مؿ اعبدكؿ أف اعلا اجره لط بني اؼبنلخ الوتدا كالوؾ اج تدا بلغ  ،- 0.46كىع
ايمة دالة إ صل يل ند  ،0.01فبل يدؿ لم كتود ماة اره لطية كسية بني اؼبنلخ الوتدا كظتور
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الوؾ اج تدا  ،كالب،لض درتة كا دة ك استول اؼبنلخ الوتدا يقلبلو اره،لع استول الوؾ اج تدا
بنس ة %21؛ كللتأديد اس دجلة النتل ا امنل بتحلي الت ليس "ؼ" لنموذج اجكبدار كدلأ النتل ا
دل يت:
جدول يبُت قيمة ف لنموذج احندار ادلناخ على سلوك االعتداك
النموذج

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

احندار

16.75

1

الي

79.23

325

جزئي

62.47

324

متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة

16.75

86.90

0.000

0.19

أم ا اس مؿ اعبدكؿ أف ايمة "ؼ" بلغ  86.90كىع ايمة دالة إ صل يل ند استول الدجلة
 0.01فبل يدؿ لم صحة مبوذج اجكبدار ،كانو فاف ال،ر ية ال،ر ية اػبلاسة ىنلؾ ماة دالة اعنواي
للمنلخ الوتدا ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة اد ربقق ) .بو  ، ،د  ،ص
(27:

مناقشة تائ الدراسة وتحسَتها:مناقشة الحرضية اجلزئية االوىل:
هن

ال،ر ية اعبز ية اجكذل لم كتود ماة دالة اعنواي بني ا طرا اغبدكد كالقوا د كالوؾ اج تدا

لدل اراىقع ينة الدرااة.
د  ،أتل ا التحلي اج صل ع س صحة ال،ر ية اجكذل يث ه ني أف ايمة اعلا اجره لط بني
بعد اغبدكد كالقوا د كالوؾ اج تدا بلغ  -0.43 :كىع ايمة دالة ند  ،0.01فبل يدؿ لم كتود
ماة اره لطية كسية بني اؼبتغ يس ،أم أف بعد القوا د كاغبدكد يسلىم بنس ة  % 24ك ه،س الوؾ
اج تدا  ،كأف اجلب،لض بدرتة كا دة ك استول اغبدكد كالقوا د يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ
اج تدا بنس ة %24؛ كى ه يث كتود اره لط بني ا طرا اغبدكد كالقوا د كالوؾ اج تدا كى ا
ينط ت سبلال لم ال مت هنلكلو ك النظرية النسقية ،ادل أنبية القوا د اجارية كك و تل لدل اعبميا،
كد ا انبية اجا اهيجيل ا ارية ك اواتتة الضغوط اؼب،رك ة لم اجارة ى ه اجا اهيجيل الن
هكوف ك اعظمتل )ؾبمو ة أمبلط الوؾ كدي،ية التصرؼ ك اجكال اغبرتة( انتقلة اس تي اذل تي
ا ر كاتوارثة لم بك لدا أص ح اا اركر الوا اواأني ا صروبة هتحكم ك العمال دا
اجار ،حبيث اذا دلف ىنلؾ ا طرا ك ى ه اغبدكد كالقوا د ،هكوف علضركرة أ راض لدل بع
اجأسلؽ ال،ر ية ك اجارة اس بينتل اؼبراىت اؼبتمدرس ال م يردم اس مؿ الوديلهو الن دؼ اذل
اجاتقملية س اجبويس كالتمليز مس اجارة ،كال م لدة ال يكوف صعب كيصل و ) اجاتقملية،
كالتمليز( اقلكاة الوالديس ؽب ا التمليز كاجاتقمؿ ،ك ني يردم ذلأل دلو اذل تر النست اذل ال حث
لم هوازف تديد ،اد يردم ال حث س التوازف اذل ا وؿ د
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اك س طريت ايكلأز دفل ع ار ع دلجلتوا  ،اك التثليث يث ينتا س ذلأل تر فرد ا ر اذل الصراع
الصراع كى ا ال يسمم عؼبثلث ا
بني بمصني لدة ىب،يلف صرا تمل ،اك وبلكجف اف يتجن ل
السوم )التثليث( اك اجلت،لؼ و اؼب ك حب ا ك ا ر أكؿ افتعلؿ ا ك ا ر يكوف اصدره
ولو)اجلتوا ( كىنلؾ طرؽ ار ية ديدة يلجأ اليتل النست ك للة
اؼب ك ال م مت ه،لديو أك اؼبلت
دـ اجهزاف دل اقلط ،ااقلط اؼب ل ر اؼبوتود اثم ك النست الزكاتع اذل النست ا وم ،ف ع
الوالديس ال يس ارا دبراىقة از جة ،أك اضطربة ىب وف أف يبر أبنل تم بتلأل التجلر اؼبرؼبة ،فتردم هبم
هلأل اجفكلر كاؼب ل ر اذل ااقلط ـبلكفتم لم ابنل تم اؼبراىقني ،فبل يوثر لم اؼبراىت كيزيد اس بعده
س الوالديس كال ي  ،كيقربو أدثر اس الرفلؽ ،كيقلكـ ى ا ال عد اس طرؼ اؼبراىت كالقر ادثر اس الرفلؽ
اس طرؼ الوالديس ،كى ا ي قم الك ك لقة ا،راة كالن اس اؼبمكس أم هردم عؼبراىت اذل الوؾ
اج تدا ؛ كاد تل أتل ا ى ال،ر ية فبلثلة لنتل ا درااة يوا ادكرم ال م ىدؼ ك درااتو اذل
اعرفة دكر ال ي ة اجارية ك كتود اج طرا الن،سع لدل اؼبراىت ،يث هوص اذل اف بعد القوا د لو
دكر ك ظتور اج طراع الن،سية.

مناقشة الحرضية اجلزئية الثا ية:
أ

ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي بني الصراع كطرؽ لو كظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة

الدرااة ،كد  ،أتل ا التحلي اج صل ع أف ايمة اعلا اجره لط بني الصراع كالوؾ اج تدا بلغ
 -0.27كىع ايمة دالة إ صل يل ند  0.01فبل يدؿ لم كتود ماة اره لطية كسية بني بعد
الصراع كالوؾ اج تدا  ،دبعىن أف أم الب،لض بدرتة كا ة ك استول الصراع يردم إذل اره،لع ك
استول الوؾ اج تدا بنس ة  . %16يتضا لنل اس مؿ أتيجة ى ه ال،ر ية اأو دلمل دلف الصراع كدل
يتم لو دا النست اجارم دلمل زاد الوؾ اج تدا لدل اؼبراىت ،كى ا ال يتوافت اا النظرية النسقية
يث يردد  Munchinأف التحلل،ل كالتضلداي كد ا اجأصتلر ك العمال دا النست
اجارم يرثر لم بنل النست كال م بدكره يرثر لم الوظل كاغبدكد دا اجارة ،كال م هبا النست
لم ال حث لم التوازف اك اج طرا كك دم الطريقني هتأثر العمال دا النست ،كيردم د ذلأل
اذل كتود ا راض لدل افراد النست ،كال م اس اؼبمكس أف يكوف اؼبراىت؛ كتل أتل ا ى ه الدرااة
فبلثلة اذل ال هوصل اليو اايل ربع ك درااتتل الن ىدف اذل اعرفة العماة بني ا تمؿ الوظي،ة
اجارية ك ا طرا اؼبركر اذل ال،ع  ،كىع درااة يلدية دلأ اىم أتل جتل اف اجار الن ي دم ابنل تل
ا طرا اؼبركر اذل ال،ع ىع اجار اؼبنصترة ذا اغبدكد اؼبم اة ،كالن يكثر فيتل الصراع ك دـ لو،
كهبل اأقسلال يث هظتر اأسلؽ فر ية تديدة كاثلثل ار ية.
فلذا دلف الصراع ك النست الزكاتع كيت،لدل الزكتلف التكلم بصرا ة ولو يتضرر دمنبل أك
أ دنب ل اس ذلأل فلأو يبكس أف يرثر ذلأل لم الوؾ اجع اا ابنلىم ،فل ـ الن هعل اس ن
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اد هعن ابنلىل كهعلالتم بقسوة فبل يرثر ليتم ال ل ،اك هق
سبنا ااتقمؽبم كك دم اغبللتني ىنلؾ رر.

انتم ادثر كربيطتم علعنلية الزا دة ارل

كد ا الوالد ال م يتصرؼ اا اؼبراىت ر طل ا كاار كاعبزر كج يو حلف لو اجاور كوبلصراف
ااتقملو كسبليزه كج يغ اف اس طريقتتم ك التعلا اعو علرام اس بلواو اس اؼبراىقة ال م وبتم ليتم
التعلا اعو درت كلياب دط ، ،اذا ارة ى ه اجاور دكف برح للمراىت كدكف أقلش فا ل اس اؼبمكس أف
ذبر اؼبراىت اذل الوديل دا ية.

مناقشة الحرضية اجلزئية الثالثة:
أ ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للعماة ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة،
كد  ،أتل ا التحلي اج صل ع أف ايمة اعلا اجره لط بني بعد العماة كالوؾ اج تدا بلغ
 ،-0.45كىع ايمة دالة إ صل يل ند  ،0.01فبل يدؿ لم كتود ماة اره لطية كسية بني بعد
العماة كالوؾ اج تدا  ،فاف أم الب،لض بدرتة كا دة ك استول العماة ،يقلبلو اره،لع ك استول
الوؾ اج تدا بنس ة  %20كى ه يث كتود اره لط اللب بني ا طرا العماة كالوؾ اج تدا
لدل اراىقع ينة الدرااة؛ يتضا لنل اس مؿ ى ه النتيجة اف العماة بني ط يعة العماة ك ظتور
الوؾ اج تدا لدم اراىقع ينة الدرااة ىع ماة اره لطية اوت ة دبعىن دلمل زاد اج طرا ك
العماة بني افرد اجارة  ،زاد الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة ،كى ا ال يتوافت اا رأم
انوبني ال م يرل أف العمال دا النست اجارم وبكمل بنل ؿبكم للنست كال م اذا هغ ى ا ال نل
بس ب أم هغ ك الوؾ ) مال ( اجفراد يودم ع طرا النست دلام ،فبل وبرؾ ؿب،زا التغ ية
الراتعة دا النست للح،لض لم التوازف اؼب،قود؛ مؿ ال حث س التوازف اعبديد كفقداف التوازف
القد أتيجة اؼبد م اعبديدة للنست كالنلذبة س ا طرا ك العمال دا النست اجارم ،فبكس
أف هس ب ك تور أ راض لدل أ د أفراد النست ا ارم كى ا ال مت التحقت انو اس مؿ التأدد
اس صحة ال،ر ية الثللثة .كدمل تل ى ه النتل ا اتوافقة للدرااة الن الـ هبل اراد يعقو كالن
ىدف الة اعرفة أوع التوظي اجارم للنست اجارم ال م ي دم فيو ا د افراد اجارة الوؾ اج تدا
لم ينة اس اجط،لؿ ك اس الط،ولة اؼبتواطة ،يث تل النتل ا ارددة لم اف اطرا العماة ك
اجار اؼبت ل دة كاؼبنصتر يردم الة اجأقسلال الن هرذم اذل الصراع كالن يستجيب ؽبل النست بوتود
د ال،دا كىو الوؾ اج تدا لدل الط ،ك ار لة الكموف.

-

مناقشة الحرضية اجلزئية الرابعة:

أ ال،ر ية :س ىنلؾ ماة داؿ اعنواي بني او اؼبعلالة كالوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة،
د  ،أتل ا التحلي اج صل ع أف ايمة اعلا اجره لط بني اؼبعلالة كالوؾ اج تدا بلغ ،- 0.34
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كىع ايمة دالة إ صل يل ند  ، 0.01فبل يدؿ لم أف ىنلؾ ماة اره لطية كسية بني بعد اؼبعلالة
كظتور الوؾ اج تدا  ،كأم الب،لض بدرتة كا دة ك استول اؼبعلالة يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ
اج تدا بنس ة %12؛ كى ا يث كتود ماة اره لطية كسية بني او اؼبعلالة كالوؾ اج تدا لدل
اراىقع ينة الدرااة ،فكلمل زادة او اعلالة ؼبراىت دا النست اس طرؼ الوالديس لصة )الوالديس،
دبقلكاة الت،ردية كاجاتقملية للمراىت( ،زاد الوؾ اج تدا  ،كى ا ال ردز ليو د اؼبعلعبني النسقيني
لصة بويس ك أظرية اجأسلؽ ،أف دـ سبليز ال ا لدل الوالديس كفجلتتتم) ،اؼبقصود بعدـ التمليز
ىو دـ التميز بني أدا العق كأدا العلط،ة فبل ينتا نو الوؾ ا ان ا كفا( ،دـ التمليز
كال،جلتة لدل الوالديس هقود اذل التنلا ك دـ الو وح ك اجاور الن هبب أف هكوف بتة كارتعية
كؿب اة دقواأني ربلفا لم اغبدكد ،كك وح القواأني كاؼبتمثلة ك النواىع كالزكاتر الوالدية؛ اذا دل يكس
د ذلأل كا حل اس اؼبمكس أف ي تم دا النست رطرا
كاج تدا لم اجفراد اس طرؼ كالديو اك ا د اجالر .

اغبدكد كعلتلرل إذل ااكلأية اجال ة

 مناقشة الحرضية اجلزئية اخلامسة:أ ال،ر ية :ىنلؾ ماة داؿ اعنواي بني اؼبنلخ الوتدا كالوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة
أتل ا التحلي اج صل ع س صحة ال،ر ية يث ه ني أف ايمة اعلا اجره لط بني
الدرااة،كد
اؼبنلخ الوتدا كالوؾ اج تدا بلغ  ،- 0.46كىع ايمة دالة إ صل يل ند  ،0.01فبل يدؿ لم أف
ىنلؾ ماة اره لطية كسية بني اؼبنلخ الوتدا كظتور الوؾ اج تدا  ،كالب،لض درتة كا دة ك
استول اؼبنلخ الوتدا يقلبلو اره،لع استول الوؾ اج تدا بنس ة %21؛ كى ا يث كتود ماة
اره لطية كسية بني ا طرا اؼبنلخ الوتدا كالوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة ،كأف العماة
عي،ة ،دبعىن أف اعبو العلط،ع ال م يسود اجارة كال م يغلب ليو التوهر كالقلت كالكأبة بس ب
اؼبد م اعبديدة للنست ،كالن ذباه لم ال حث س هوازف تديد ،لياب ؽبل ماة اوية ك ظتور
الوؾ اج تدا كى ا ال مت التحقت انو بق وؿ ال،ر ية اػبلاسة.
أ

 -مناقشة الحرضية االساسية:

ال،ر ية :ىنلؾ ماة دالة اعنواي للوظي،ة ا ارية ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع أوية

هقر  ،كللتأدد اس صحة ال،ر ية ،كبعد اؼبعلعبة اج صل ية ه ني أف اعلا اجره لط بني الوظي،ة
ا ارية كالوؾ اج تدا بلغ ايمة  ،- 0.53كىع ايمة دالة ا صل يل ند  ،0.01فبل يدؿ لم أف
ىنللأل ماة اره لطية كسية ،بني الوظي،ة اجارية كالوؾ اج تدا  ،دبعىن أف أم الب،لض بدرتة
كا دة ك استول الوظي،ة اجارية يقلبلو اره،لع ك استول الوؾ اج تدا بنس ة  ،%27كانو أقوؿ أف
ال،ر ية ا الاية )الدرتة الكلية( ىنلؾ أثر داؿ اعنواي للوظي،ة ا ارية ك ظتور الوؾ اج تدا  ،لدل
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اراىقع أواي هقر اد ربقق  .كاد تل ى ه النتل ا اتوافقة سبلال اذل ال كص اليو يوا
ادكرم ك درااتو اف ال ي ة اجارية هستم ك ظتور اج طراع الن،سية لدل اؼبراىت؛ ك سب كتتة
أظران أف اسلنبة النست اجارم بنس ة  %27عؼب ة للظتور الوؾ اج تدا لدل اؼبراىت اؼبتمدراة أس ة
للية اذا ال رفنل اف الوؾ اج تدا كالعن لو ايلال يظتر فيتل كاس بينتل النست اؼبدراع كاجأسلؽ
اج رل ،ه قم الكث اس ال،ركض ال علمية الن هنظر انل التحقت انتل ،كالن هتطلب ادكا ادثر هكي،ل
اا صل التمعل العربية كاجاماية.

االستنتاج العام:
بعد رض د فر ية كانلا تتل هوصل الدرااة اغبللية إذل أتل ا سب انلا تتل مس اجطلر النظرم،
كالدرااة السلبقة الن هنلكل اوا يا ـبتل،ة انتل ا طرا اؼبركر اذل ال،ع  ،كاج طراع الن،سية ..
كا ىل ،لدل اؼبراىقني ،كاجف ألم أىم النتل ا ك النقلط التللية:
 ىنلؾ ماة دالة ا صل يل للوظي،ة اجارية ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة. ىنلؾ ماة دالة ا صل يل للحدكد كالقوا د ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينةالدرااة.
 ىنلؾ ماة دالة إ صل يل للصراع كطرؽ لو ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقني ينةالدرااة.
 ىنلؾ ماة دالة إ صل يل للعماة ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة. ىنلؾ ماة دالة إ صل يل للمعلالة ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينة الدرااة. ىنلؾ ماة دالة إ صل يل للمنلخ الوتدا ك ظتور الوؾ اج تدا لدل اراىقع ينةالدرااة.
واس ى ه اجار كالتما اس السلوديل
كى ه النتل ا هقودان اذل ركرة التك ،ع ارة
اؼبنحرفة كال لذة كا طراع اؼبركر اذل ال،ع كالس اؼبنحرفة كالصم ة ،كىنل د لأل ابلرة اوية
اذل ارا ة ا رل للمرض الن،سع اركرا ع ارة الن يت ك فيو كاس مؽبل اج طرا
داو.
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مقاصد أ كام األسرة ودورها ُب حتقيق األمن األسري

د .وفاك توفيق /ادلغرب
مقدمة:
ج ىب،م لم أ د ظم أنبية ا ارة؛ فتع ؿبضس ال،طرة ،كاستودع القيم ،كاستقر ا أسلف ك
يلهو ،كاوطس ااتقراره الن،سع كهوازأو اؼبلدم ،دمل أ ل ملد د ؾبتما كانده ،بأ ل
صبيا ارا
ات لبأل ب أأو ،كصم و ارااب لم صم تل ،كفسلده انها س فسلدىل ...فبل هبع أم ل ك
بنل صر تل ،أك ذبلكز ك العمال النلظمة فرادىل ،أك اكبراؼ س اقلصد ه ريعتل ،يعرض ى ا
اغبصس اغبصني للسقوط ،كاعو طر ا طرا التما كهقتقره؛ كى ا ني ال وب ؽ ع اة اس ربداي
كـبلطر ،صوصل اا التغ ا اؼبتتللية الن هواتتتل أاران ك العلدل ا اماع لم استواي دة
ككاتتل اتنو ة ،فبل يستد ع هضلفر اعبتود ؼبواتتة اث ى ه التحداي الن هواتتتل أاران ك ـبتل
اعبواأب ،كانتل ال عد ا اا.
كلع ارا لة أ كلـ اقلصد ا ارة د،ي بتحقيت ا اس ا ارم ك مشولية أبعلده؛ ع ت لر أف
الواوؼ ند توىر كركح ا كلـ ا ارية ،ك سس ااتيعل الاي ل كاراايتل ك او وع ا ارة ،كأيضل
ربرم سس هنزيلتل كفت اتغ ا الزالف كاؼبكلف كا واؿ ...لاس لقيلـ ا ارة لم بنيلف اتني كأ أ ل
لم أردلف صل ة اوااتل أ كلـ بر ية اتنو ة اتضلفرة ربقت اغبلتل اؼبتعددة كاؼبتنو ة لك أفرادىل
اوا ك أأ،ستم أك ك مال م اا عاع أفراد ا ارة ،كد،ي أف وبصس ا ارة اس د ال يتدد كتودىل
كديل ل ،كينحرؼ دبضمو ل كأدكارىل ،كيرثر لم مال أفرادىل ككظل ،تم ...كبتت عنل كلـ ا ارة
كااتممصنل ؼبقلصدىل ،ه ني لنل ادل أنبية ااتحضلر كه،عي اقلصد هلأل ا كلـ ك ربقيت صلأة
ذاهية اران د د ال يتتدد أانتل كاكينتتل كااتقرارىل ،ب كتودىل.
كيركـ ى ا ال حث إذل الغوص ك أ ملؽ اقلصد مبلذج اس أ كلـ ا ارة ،لت يني أثر فقتتل ك سس
هنزيلتل ك ربقيت ا اس ا ارم دبمتل أبعلده ،فبل يستم ك بنل هصور اعرك اتكلا ؼبل يضمس ربقت
كهوطيد ا اس ا ارم دا التمعل ا تملدا لم اقلصد أ كلـ ا ارة.
ؼبقلربة ى ا اؼبو وع فقد صغتو كفت التصميم ا يت:
اقداة
ا﵀ور ا كؿ :اقلصد أ كلـ ا ارة كربقيت ا اس الوتودم
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ا﵀ور الثل  :اقلصد أ كلـ ا ارة كربقيت ا اس العقدم
ا﵀ور الثللث :اقلصد أ كلـ ا ارة كربقيت ا اس الن،سع كالعلط،ع
ا﵀ور الرابا :اقلصد أ كلـ ا ارة كربقيت ا اس ا ماع القيمع
ا﵀ور اػبلااب :اقلصد أ كلـ ا ارة كربقيت ا اس الوظي،ع التدب م
لم ا فلؽ الن ي،تحتل ى ا ال حث ؼبزيد اس
لسبة :ه م أىم مصل ال حث كهن
الدراال كا حبلث.

دتجيد:
لتيل ا أسلف كيوفر لو اؼبتنوع اس اطلل و لكع
أقصد ع اس ا ارم ؾبموع ال وبقت ـبتل
ينعم حبيلة أارية بانة اعيدة اتوازأة ،هسل ده لم ربقيت الغلية الكال الن تلتل لت؛ كىع
اجاتممؼ ك ا رض كإ ملرىل .إف ربقت هلأل اغبلتيل كاؼبطللب ك أاران ييعد صنل صينل لهارة

الن هعتا اغبل نة ا كذل كا الس ك د التمعل  ،لانل ؽبل اغبملية اس د ال يتدد كتودىل كديل ل،
ؿبددا كظل أفرادىل كاتمل م ...ؿبققل ؽبل ا اس كا الف ذبله د ال وبيئ هبل اس ربداي كوب ؽ هبل
اس ـبلطر.
لقد أ لط مي هعلذل ا ارة جبملة اس ا كلـ ال ر ية الن هتغىي إاعلد ا أسلف ال،رد ك اغبيلة
الدأيل كا رة ،فتستقيم يلهو ا ارية كىو زكتل رب لع لتيلهو اؼبتنو ة كبتعلكأو كهكلالو اا زكتو
ا ر أدا ن للمتمل  ،فيضحم إأسلان صلغبل زديل عأيل اعمرا .إف ؾبموع هلأل ا كلـ ال ر ية ك
او وع ا ارة دؼ إذل ملف ربقت السكس كاجاتقرار كالسعلدة لإلأسلف فردا كزكتل كأارة ...أم
ا اس ا ارم ك ـبتل ذبليلهو .كفيمل يلينل اس ى ه اؼبدا لة ،انردد ال ا ت اس مؿ الواوؼ ند
اقلصد بع أ كلـ ا ارة الن هضمس كربمع ا اس ا ارم دبمتل أبعلده اس مؿ ا﵀لكر اػبمسة
السلل،ة ال در.

احملور األول :مقاصد أ كام األسرة وحتقيق األمن الوجودي
ااتض إرادة مي هعلذل ك كمتو أف لت النلس اس أ،اب كا دة كانتل لت اعبناب الثل لإلأسلف.
كتع بني تنسع ا أسلف ايوج ،كأكدع أ،سيتمل ا ل ر ك واط  ،ذبع د تناب يت،و إذل بطر
الن،اب ال رية الثل كيطلب ا أاب كالرا ة كالسكينة نده .ك ب لع ى ه الط يعة ال رية الن فيطر ليتل
ا أسلف رتم كاارأة ،برع مي هعلذل ؽبمل ا يم أك دا كىو الزكاج ال م اس أىم اقلصده ربقيت ا أاب
كالسكس كالرا ة كالسعلدة ...للزكتني الرت كاؼبرأة لم السوا  ،كانو ااتقرار ا ار كاأتظلـ اغبيلة
كاؼبعلش.
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لقد د القربف الكر لت ا أسلف زكتني ،كاكوف بطر ى ه الن،اب ا أسلأية إذل ال طر اؼبكم
أأسل كرا ة كاطم نلان ،انة كبية اس باي مي الكوأية الدالة لم ا يبلف فيت،كر فيتل اؼبرانوف ،كأعمة اس
أعمو الكال هستوتب بكر اؼبدردني لنعم اػبللت اؼبنعم .الؿ مي هعلذل ك ايلؽ رض ا اي الدالة
لم كتوده كك داأيتوً :
بايهًًو أى ٍف ى لى ىت لى يكم ًٌا ٍس أىأ يً ،س يك ٍم أ ٍىزىكاتلن لًٌتى ٍس يكنيوا إًلىٍيػ ىتل ىك ىت ىع ى بػىٍيػنى يكم َّا ىوَّد نة
﴿كا ٍس ى
ى
ىكىر ٍضبىةن﴾ )الركـ .(81 :لت الن،اب زكتني بينتمل اودة كرضبة كازاكتة كهسلدس ...باي لقوـ يت،كركف.
باي ىع ،ليس بية كا دة...
الزكاج ىو اػبطوة ا الس أ ل ا ارة الن هعد ال دة اغبيلة ال رية؛ فأص ا ارة أ،اب كا دة،
انتل لت مي هعلذل الزكج ا ر فكلأ أارة اس زكتني اس أ،اب كا دة كط يعة كا دة كت لة كا دة ،
كزرع ك فطرهيتمل ب الولد كاتد ؽبمل اس ا ا ل اؼبلدية كاؼبيوج العلط،ية ال بو ينعم ليتمل عل رية
ً
ً
ً
ً
ً
ني ىك ى ى ،ىد نة
﴿ك َّ
اتل ىك ىت ىع ى لى يكم ٌا ٍس أ ٍىزىكات يكم بىن ى
اَّللي ىت ىع ى لى يكم ٌا ٍس أىأ ي،س يك ٍم أ ٍىزىك ن
كاػبل  .الؿ مي هعلذل :ى
لط ً يػرًانو ىف كبًنًعم ً ًَّ
ً ً ً ً
ً
اَّلل يى ٍم يى ٍك ي ،يرك ىف﴾ )النح (78:
ىكىرىزاى يكم ٌا ىس الطَّيٌىل ۚ أىفى للٍى ي ٍ ي ى ٍ ى
الزكاج بني رت كاارأة ىو الوايلة ال ر ية الو يدة الن ربقت اجاتمرار ال رم ،كا ارة ىع
ا﵀ضس الط يعع للوتود ا أسل  .كعلرام اس أف اصطلا "ا ارة" دل يرد أصل ك القربف الكر  ،دمل أف
الن ال ر ع دل وبدد للنلس مبطل اعينل ل ك ا ارة "أوكية" أك "فبتدة"؟ إج أأو أدد لم ا﵀ددا
الثلبتة ك ال نية اؼب،تواية كالقيمية ؽب ا اجقبملع اػبلص ،اس مؿ إطم نل لم أكؿ ذبما أارم ك
اتريو ال رية.
ث ًبٍػتي ىمل ىكىج هىػ ٍقىرىع ىى ً ًه
أل ٍ
اعبىنَّةى ىكيد ىم ًاٍنػ ىتل ىر ىا ندا ى ٍي ي
اا يك ٍس أىأٍ ى ىكىزٍك يت ى
﴿كايػ ٍلنىل ىاي ى
بد يـ ٍ
الؿ مي هعلذل :ى
ال َّجرىة فىػتى يك ى ً
ًً
ني﴾ )ال قرة .(35:لقد ػب لنل القربف الكر لصية ى ا التجما كأردلأو ك
وان ا ىس الظَّللم ى
ىى
اولو هعلذل﴿ :ااكس أأ كزكتأل ﴾...لن،تم كبس أف أىم ؿبدد بر ع ؼبراسة ا ارة ىو الزكتلف اا
ؿبدد اج تمؼ اعبنسع بينتمل :الزكج الرت كالزكج اؼبرأة الل اف هبما بينتمل ىا ىكس اكل يبتد غبصوؿ
السكس الن،سع كاعبسدم كيقويو ،ال بو يثمر الرا ة كالسعلدة كا اس كا الف ...فيضحم لقل نبل أأسل
كؿب ة كرا ة كاعلدة ،فينطلقلف دا كظل ،تمل اجاتممفية كاتلاتمل ا ملرية كفت برع مي هعلذل أارا
اعبىنَّةى َوُا َال ًاٍنػ ىتل ىر ىا ندا
أل ٍ
اس ُك ْن أىأٍ ى ىكىزٍك يت ى
بد يـ ْ
﴿كايػ ٍلنىل ىاي ى
ك يل كإربلدا دمل ك مبوذج ا ية السلبقة :ى
ث ًبٍػتيمل وَال تَا ْقراب ى ًهً ال َّجرىة فىػتى يك ى ً
ًً
ني﴾ )ال قرة.(35:
وان ا ىس الظَّللم ى
ى ٍي ي ى َ َ َ ى
ىى
إف ايوؿ ب لد أفراد ا أسلف إذل اعبناب ا ر ،كالرا ة اغبثيثة ك اجا اف بو ،كد ا ب الولد فطرة
لقتل مي ك ا أسلف ،كاس دلف ه ريا الس ي ا ك د ال م وبقت لو ى ه الغلاي كاؼبقلصد كىو

الزكاج ال م ييعتا "أ مت كأاول كأدكـ رابطة هص بني اثنني اس با ا أسلف ،كه م أكاا
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اجاتجلع الن يت لدؽبل فرداف" ،1كال م ب،ضلو هتكوف ا ارة الن هيعد اغبضس الط يعع للوتود
ا أسل  ،ك"ك دة ال نل اجتتمل ع ،كال دة د بنل فل  ،كفيتل ه ىب د اؼبنلزع اجتتمل ية
ال،ل لة" .2فم ارك -إذف -اس ا ت لر الزكاج كإأ ل أارة اطل ل إأسلأيل فطراي ،ككايلة لتحقيت الاي
ب كإب لع لتيل اتعددة.
لتلهو ال،طرية كالن،سية كاعبسدية ك ا
اقلب ال ا ت ،دلف إب لع ا أسلف جبنسيو ـبتل
اراسة الزكاج ؿبرال بر ل؛ كاس دلأ د أأواع العمال الرابطة بني رت كاارأة كاؼبملل،ة للزكاج
الط يعع ،دمل إقبل أط،لؿ لرج اراسة الزكاج ،انىيأل س العمال ال لذة بني فرديس اس أ،اب
اعبناب ،أك ارار "الزكتني" دـ ا قبل اس ا داع بر ع ...إذل ا ذلأل اس اجكبرافل الن زبلل
ال،طرة ال رية السوية كاؼبتددة لهاس الوتودم لهارة ،هيعد أارا ؿبرال بر ل فبقوات فطرة ان وذا قم

ارفو ل رفل ...ؼبل ينطوم ليو اس اكبراؼ اؼب ل ر كاسو ال،طرة كانو ا طرا التما كإىمؾ النس
كاطعو.
إف كتود أارة ع﵀ددا ال ر ية اؼب دورة بأ،ل وبقت لتيل ا أسلف اؼبتعددة كي ا را لهو
اؼبتنو ة ،انىيأل أأو وبمع الع لد كال مد اس ـبلطر ظمم كاكبرافل دال ،كذلأل حبملية اؼبقلصد الكلية
الن أزل ال ريعة لطل تل كضبليتتل اس أ،اب كأس كأسب؛ فوتود ا ارة اس بأأو اغب،لظ لم الن،اب
ال رية علنأم س ـبلطر إزىلؽ بجؼ ا ركاح يوايل ترا إتتلض ا تنة النلذبة س ضب لرج اراسة
الزكاج ...كج ىب،م ال ك ذلأل اس اتعدد اؼب،لاد كفظيا اؼبنكرا  ،دمل أف كتود ا ارة د،ي بتأاني
كتود أس كااتمرار النوع ال رم ،كأيضل ملف ث و ت اس اغبقوؽ ال ر ية كاؼبدأية ؽب ا النس كىو
النسب ال ر ع ال م ىو "بصرة اتينة اس أكاصر ال ر ،أؽبمتم مي هعلذل العنلية هبل كالدفلع نتل
كهعزيزىل ،غبكمة إؽبية هعلق هبل إرادهو ل قل النوع ا أسل ".3
إف ث و النسب ال ر ع للولد يعتا برطل اتمل ك ركراي غبيلة ط يعية اتزأة ؽب ا الط ، ،ب قل
اس أكلواي قواو ك ايزاف ال رع دمل ك ايزاف العقم اس النلس؛ فت ا أكلي،ع هيودودري يصرح أأو:
"ج يبكس ةم لؿ اس ا واؿ لت لدل تدير ع ط،لؿ لرج إطلر ا ارة"4؛ يث إف " لم الن،اب
لم كتو اليقني ال عبتللة النسب اس وث أ،سع ادار لم بمصية التوؿ
الن،اب أص ا يث

 -1ك ظمؿ القربف ،ايد اطب.239/1 ،
 -2زىرة الت،لا  ،دمحم أبو زىرة.714/2 ،
 -3صبترة اقلج كرال ال يو ا الـ دمحم الطلىر ابس لبور ،دمحم الطلىر اؼبيسلكم.847/2 ،
 -4ينظر الم اقللتو "اعلىدة قوؽ الط ،كدكر ا ارة" ،مس أ ملؿ :أزاة القيم كدكر ا ارة ك هطور التما اؼبعلصر ،ص.394
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أس و" ،1كإج فكلنل يعلم كااعل الو عية اؽب ة اؼبأالكية ط،لؿ ال وارع فلادم اجأتسل
أك لكليتمل.
و
اعلوـ كالن يت ليتل ال ير
إف كتود أارة ي ا لتة ا أسلف ال،طرية إذل اجأتسل إذل أص
كرل مي ال ٌدىلوم" :ا لم أف النسب
ان ا زؿ دي،مل دلأ دايأتتم كاوايتتم؛ كك ى ا اؼبعىن يقوؿ بله ٌ
أ د ا اور الن ت لم ؿبلفظتتل ال ر ،فلس هرل إأسلان ك إاليم اس ا الليم الصلغبة لن النلس إج
كىو وبب أف ينسب إذل أبيو كتده ،كيكره أف يقدح ك أس تو إليتمل ،اللتم إج لعلرض اس دان ة النسب
د ا بويس

أك ارض اس دفا ر أك تلب أ،ا ككبو ذلأل ،كهبب أيضل أف يكوف لو أكجد ينس وف إليو كيقواوف
بعده اقلاو ،فردبل اتتتدكا أبد اجتتتلد ،كب لوا طلال م ك طلب الولد ،فمل اه،ت طوا النلس لم
ى ه اػبصلة إج ؼبعىن ك ت لتتم ،كا ىن برا ا مي لم إبقل ى ه اؼبقلصد الن ذبرم جبرم اعب لة ،كذبرم
فيتل اؼبنلا ة كاؼب ل ة كاجاتي،ل لك ذم ت قو انتل كالنتع س التظلدل فيتل ،فل لأل كتب أف
ي حث ال لرع س النسب".2
إف إارار ا امـ برا ل ا أسلف كا ل ره كايوجهو ،كه ريعو الزكاج ا يم ب لع ذلأل ،ك طو
ذلأل كهسييجو دبجموع اس ا كلـ ال ر ية كاؼبقلصد ال ر ية الكلية ...د،ي بتحقيت ا اس ا ارم
حبملية ا ارة اس د اؼبملرال كا بكلؿ كا مبلط الن دد كتودىل ،كالن هبتتد أ دا ا أسلأية ك
إأتلتتل كهسويقتل كهنميطتل لدل ا فراد كال عو كالتمعل  ...كال ينتا س ذلأل اس رـ للمقوال
ا الاية لإلأسلف كاعو ا طرا اغبيلة كفسلد ا واؿ ك را العمراف.

احملور الثاين :مقاصد أ كام األسرة وحتقيق األمن األسري العقدي
إف اس أىم العواا ا﵀ققة لهاس ا ارم ىو التوافت بني أفراد ا ارة صوصل اط يتل الزكتلف.
كلع التوافت العقدم يعد أىم كأبرز أأواع الوفلؽ الزكتع ا﵀قت لهاس كالسكس ا اريني ،كاس ا تا
ال لرع ا حلأو ك دة الديس بني الزكتني أك هقلربو لم ا ا  3برطل ؼب رك ية الزكاج كصحتو ،فحرـ
زكاج اؼبرانني عؼب ردني ك"أعح" زكاج اؼبسلمني اس الكتلبيل ا﵀صنل ؛ كال ذلأل إج ف الديس ىو
اغبلدم ك يلة النلس ،كاؼبوتو ؽبم الوتتة الصحيحة ،كاؼبرطر لتصرفل م ،كالضلبئ لسلودتم ،كا﵀دد
ؼبتلاتم ككظل ،تم ،كاؼب ني لعمال م ...كاس لم ادر صوؿ التوافت الديا بني الزكتني ربديدا ،لم
ادر ك دة أك هقلر أظر مل إذل اغبيلة اعىن ككظي،ة كانتجل كالودل كالية ...كاس ربقت ا اس
كالسكينة كا أاب كاجاتقرار كالسعلدة ؽبمل ك بنل تمل.
 -1اقلصد ال ريعة ةبعلد تديدة ،د اليد النجلر ،ص.152 :
 -2جة مي ال للغة ،ال له كرل مي الدىلوم .222/2 :
 -3ع ت لر أف كتود ا ؾ قدم بني اؼبسلم كالكتلبية ،ىو لة إع ة ال لرع-ب ركط -الزكاج علكتلبيل .
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إف التوافت الديا بني الزكتني كهقلربو وبقت اأسجلال فكراي بينتمل ،فيتعلكانف لم التمطيئ للحيلة
كهدب اؼبعلش كفت هصورنبل العقدم اؼبو د كهوتتتمل ال،كرم اؼبتنلام ،ال يكوف لو ا ثر اعبيد كالوا ا
لم أاس ا ارة كاكينتتل كااتقرارىل .عؼبقلب  ،فاف اج تمؼ العقدم بني الزكتني كه ليس هصورنبل
لوتودنبل ك اغبيلة ككظ ي،تتمل فيتل كرليتتمل ؼبل بعد اغبيلة ...ايردم تمل إذل ا تمفل الودية
كهنلاضل ك اؼبواا كهضلد ك ا ىداؼ بينتمل ،ال ايس،ر س ا لدسل كا ل نل هولد هنلفرا
كه ل دا بينتمل ،يتدد ا ارة ك اأسجلاتل كااتقرارىل كأانتل .كى ا ال يردده أبو يلف بقولو" :ف للتوافت
ك الديس هكم ا﵀ ة كانلفا الدأيل اس الصح ة كالطل ة ك ،ا ا اواؿ كا كجد ،كعلت ليس ك الديس ج
ربص ا﵀ ة كج بع اس انلفا الدأيل".1
إف ك دة الديس بني الزكتني هكوف وان ؽبمل لم طل ة إؽبتمل اػبللت اؼبع ود ،كرب،زنبل لم سبث
أ كلاو ك كااا اغبيلة ،كاجا بلد هبديو ك اؼبتعدد اس اؼبواا  ،كربكيم بر و ند اج تمؼ،
ج تقلدنبل اعل بقطعيلهو كيقينيلهو ...كاعيتمل اغبثيث لتط يت أ كلاو كبريعتو ...كب لأل هكوف ر لتتمل
اجاتممفية ا ملرية ك الدأيل إذل ا رة انسجمة فبتعة ،فبل ير ع بظملو لم أاس كاعلدة ا ارة...
التصور كك دة ال عور عؽبدؼ ...يبنت
أيضل فللتقلر العقدم بني الزكتني كال يره ئ بو اس ك دة ٌ
اؼبودة كا﵀ ة الرابطة بينتمل بعلا إ لك كىو اغبب ك مي ،دمل أف هعلليم دينتمل هنظم مال مل،
كربدد كات ل مل ذبله بعضتمل ،د ا هضمس قوؽ د كا د انتمل لم ا ر؛ فتق ب لأل اػبمفل
كاؼب لدا اليواية ...كهنعم أار مل عجاتقرار كالسعلدة كا اس.

اس تتة أ رل ،إف ك دة الديس كهقلربو بني الزكتني يراس ا ارة اس الصرا ل ا يديولوتية
كاؼب ل نل ال،كرية الن هوهر العمال اػبلصة بينتمل كه نا أك لع ارهبمل ،كذبع ا بنل يعي وف
ا طراع أ،سية ديدة كا تمج فكرية.
كك ى ا السيلؽ ،ين و ابس لبور إذل أف د وة الك،لر إذل النلر عل رؾ بديدة ،فبل يستحي هبل
اقبملع اؼبرانني اا ا ىم ك أالف كـبللطتتم علزكاج ال م اي،قد ب لأل اجطم نلف كا الف اؼبقصوداف
انو .يقوؿ ابس لبور" :كؼبل دلأ ى ه الد وة اس اؼب ردني بديدة م ج يو دكف مي كج يرانوف
علرا  ،دلف ال وف بينتم كبني اؼبسلمني ك الديس بعيدان تدان ج هبمعتم بع يت،قوف ليو ،فلم ي ا مي
ـبللطتتم علتزكج اس دم اعبلأ ني"2؛ لمأعكلس السلم ال ني لم ا اس كاجاتقرار ا ارم.
اػػس تتػػة أ ػػرل ،يعػػد أاػػس ا ط،ػػلؿ كااػػتقرارىم الن،سػػع كالعػػلط،ع كال،كػػرم اػػس أبػػرز ذبليػػل ربقػػت
ا ا ػػس ا ا ػػرم؛ ذل ػػأل أف ا ػػس أى ػػم اقلص ػػد ك ػػم رب ػػر ال ػػزكاج ب ػػني اؼب ػػرانني كاؼب ػػردني ان ػػا التج ػػلذع
كالتنلاضػػل كاج تمفػػل بػػني ا بػػويس اؼبتنػػلفريس ك الػػديس كاج تقػػلد كوث ػ ذلػػأل لػػم اػػماة ا ط،ػػلؿ

 -1ال حر ا﵀يئ ،أبو يلف ا أدلسع.175/2 :
 -2التحرير كالتنوير ،دمحم الطلىر بس لبور.363/2 :
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كأا ػػنتم كاا ػػتقرارىم  .إف النت ػػع ػػس اؼبنلدح ػػة ب ػػني اؼبسػػلمني كاؼب ػػردني وب ،ػػا ا ط ،ػػلؿ ا ػػس أف هتج ػػلذهبم
انل تػػلف اتنػػلفراتف إ ػػدانبل هػػد وىم إذل ا يبػػلف كالتو يػػد كا ػػرل ه ػػجا لػػم ا غبػػلد .كج ىب،ػػم لػػم
ل يػػب اػػل ي هػػب ػػس ذلػػأل اػػس ا ػػطرا كبػػأل كهيػػو ك ػ ة ج هتحملتػػل قػػوؽبم النلب ػ ة كج أ لايسػػتم
الاي ػة .إف الط،ػ أتػلج زكاج اؼبمتل،ػني قػلداي "ين ػأ ػل ر الػن،اب ،اضػطر الوتػداف ،اػقيم الضػػم "،1
كذاؾ ال يرثر ال ل لم ااتقراره الن،سع كأانو العلط،ع كاماتو العقلية ،كانو اؼبسلس ع اس ا ارم.
فت أظس أف ا ارة اؼبسلمة اتنعم ع اس كاجاتقرار كأ د ا بويس يتوتاب اس التأث اؼبعلداب
للمملل،ني لو ك العقيدة لم كلده ،كىب م ليو "اراة الط لع اس ط ل تم"2؟ ،دمل دي ايحص
اجاتقرار كا اس اا اس "صح تتم كاعلبر م هوتب اجكبطلط ك دث اس ىواىم اا هربيتتم النَّس "،3
كهردم –اا اركر الوا كطوؿ الع رة -إذل ا الطرؼ مل يتلقله الولد اس هربية د يلة لم ا لدا
ا امـ كارهكزا الديس .أـ دي ايتحقت ا اس ا ارم كالزكتة ا اسلمة كج دتلبية ؿبصنة؛
أم لياب ؽبل " لصم اس ديس يعصمتل س الغواية ،كج الأا اس لت يبنعتل اس اػبيلأة ،كليس للية
اؼبدارؾ".4
إف اػػس اقلصػػد كػػم بػػرط ك ػػدة العقيػػدة بػػني الػػزكتني ربقيػػت ا اػػس ا اػػرم بتوافػػت ال ػػزكتني ك
،ا دلية النس ك سس ر ليتتل كإ دادىل للقيلـ عؼبتػلـ اؼبنوطػة هبػل ،فػلؼبطلو ك ػدة "العقيػدة ا الاػية
الن ينطوم ليتل الب الزكج كالزكتة ،كالن هضمس اب ادتمل ال،علع ك أظرة كا دة ،كاس زاكيػة كا ػدة،
إذل اغبيػػلة الػػدأيل كاغبيػػلة ا ػػرل اعػػل ،كك أظػػرة كا ػػدة ،كاػػس زاكيػػة كا ػػدة ،إذل القػػيم الرك يػػة كا مايػػة
الن هبب أف هسود يلة ا اػرة كا كجد" 5فينػام ين ػ الزكتػلف اؼبرانػلف إذل هن ػ ة أبنػل تم هن ػ ة اػوية
اتوازأػػة ه ػػرىلتم للقيػػلـ عؼبتم ػػة ا الاػػية الػػن تلتػػل ل ػػت مي هعػػلذل ا أس ػػلف :اجا ػػتممؼ ك ا رض
كإ ملرىل كفت برع مي هعلذل كإرادهو.

احملور الثالث :مقاصد أ كام األسرة وحتقيق األمن النحسي والعاطحي
ؼبل دلف اؼبسلموف ا كلوف ديثع تد حبيلة اعبلىلية ،كؼبل دلأ اد هرام فيتم بعضل اس
وا دىل كهصورا ل ،دلف ا س أكلواي ا كلـ الت ريعية اؼبنظمة غبيلة اؼبسلمني ،هصحيا ا،توـ العماة
الزكتية كه يني توىرىل ،كالتأديد لم قيقتتل ،كهلقني اؼبسلمني اواـ اؼبعلالة الزكتية ...ف عأتظلـ
 -1زىرة الت،لا  ،دمحم أبو زىرة.720/2 :
 -2ال حر ا﵀يئ.175/2 :
 -3اعبلاا كلـ القربف ،ا الـ القرطم.80/3 :
 -4زىرة الت،لا  ،أبو زىرة.713/2 :
 -5التيس ك أ لديث الت،س  ،دمحم اؼبكع النلصرم.140/1 :
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﴿ى ىو الَّ ًم ى لى ىق يك ٍم
ذلأل هنتظم أ واؿ ا ار كاعتل اأتظلـ أ واؿ ا اة .كاد أص ا يتلف الكريبتلف :ي
ً
ًاس أػى ٍ ،و ً و
ً
ً
ً
بايهًًو أى ٍف ى لى ىت لى يكم ًٌا ٍس
ك﴿كا ٍس ى
ٍ
اب ىكا ىدة ىك ىت ىع ى اٍنػ ىتل ىزٍك ىت ىتل ليى ٍس يك ىس إلىٍيػ ىتل﴾ )ا راؼ ،(189:ى
ً
أىأ ي،س يك ٍم أ ٍىزىكاتلن لتسكنوا إًلىٍيػ ىتل ىك ىت ىع ى بػىٍيػنى يكم َّا ىوَّد نة ىكىر ٍضبىةن﴾ )الركـ ،(20:لم أف لة لت النلس اس
أ،اب كا دة ،كتع الزكج ا أثم اس أ،اب الزكج ال در ىو ربقيت السكس كالسكوف بني الزكتني؛ ذلأل
أف اجات نلس كالسكوف وبصمف عطم نلف "ال ع إذل تز و أك تنسو" ،1كاد اانت مي ت ك م " لم
با بدـ أ ظم ًانَّة ةف تع ؽبم اس أأ،ستم أزكاتلن اس تنستم كبكلتم ،كلو تع ا زكاج اس أوع
ب ر ال ص اج تمؼ كاؼبودة كالرضبة".2

إف الن،اب ال رية كا دة ك أصلتل ،كا دة ك ط يعة هكوينتل ،كاد لت مي هعلذل انتل الزكتني
ال در كا أثم ـبصصل د فرد انتمل دبميزا هنلاب هكوينو ككظي،تو ،كتع مي بني اعبنسني اقب اع

كهعلقل ...كاؼبقصد اؼبتحقت فبل ا ت ىو أف يسكس الزكج إذل زكتو ك"يبي إليتل كيستأأاب هبل" ،3كيره ئ
د انتمل ع ر كيطم س لو كيسعد بو ،كهبد لديو لتتو كرا تو ...كى ا اقصد اتم كتوىرم يعتا
ربققو بني الزكتني ارذان بتوافت كهراض كأأاب كاعلدة بينتمل كأاس كااتقرار ك اغبيلة كاؼبعلش.
لت مي هعلذل ا أسلف ك د د كتعلو يلهو دد ل ،كعؼبقلب تع اكوأو كاكنو اا زكتو
اؼبكم ل قو الثل ؛ يث كص القربف الكر الزكاج ةأو ايثلؽ اليا أم تد ،4ككص العماة
الزكتية ةبلغ هصوير يث ا نتل علسكس كالل لس ال م وبتمع فيو كبو الزكتلف اس كا اغبيلة كد د
بقل السعع فيتل ،في،ضع الزكج إذل زكتو علكلمة الع بة ،كاللالة الرايقة ،كاللمسة اغبلأية ،كاجبتسلاة

اؼبعاة ،كالت،قد الصلدؽ كاعلدة اعبسد ...فتسود ا ارىة السعلدةي كاغب ور كا اس كالسمـ ،فيكوف الع
الزكتع إذاؾ ارهعل للرا ة كاؽبنل كذبديد القوة لم العم كالعطل  ،دمل يكوف ك اأاس اس واص
اغبيلة كهقل ل ل.
إف ا ب لع العلط،ع كالسكس الن،سع الل اف يتحققلف علدف الزكتع ،يبنا الزكتني أانل لط،يل
يىضحيلف ب،ضلو ك صس صني د د اؼب وبل اػبلرتية الن اد هعص ةاس ماتتمل اػبلصة
كأاس أار مل الدا لع ،فم يضع،ل كج يستكينل ،ب ي د أ دنبل أزر ا ر هعلكان كهكلام دا ـبتل
اؼبتلـ ا ارية كاؼبعلبية كاجاتممفية بتوازف كاوة كاطم نلف كاعلدة.

 -1البحر ادلديد ُب تحسَت القرآن اجمليد ،أْحد بن دمحم بن عجيبة.293/2 :
 -1أ وا ال يلف ك إيضلح القربف علقربف ،دمحم ا اني ال نقيطع.412/2 :
 -3التستي لعلوـ التنزي  ،دمحم بس تزم الغرانطع.332 /1 :
 -4ا تملدا لم اؼبعل اللغوية لل،ا اؼبيثلؽ ،يعتا الزكاج ك أظر ال رع قدا ؿبكمل اواي اتينل ،ارددا بيمني ك تد ،و ه الزكتة اس
زكتتل .ينظر :اقليياب اللغة ،ابس فلرس ،85/6 :ك بصل ر ذكم التمييز ك لطل الكتل العزيز ،ؾبد الديس دمحم ال ،كزبعدم.158/5 :
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اس تتة أ رل ،يستم التوافت العلط،ع كالتعلت القلم بني الزكتني ك ربقيت ا اس ا ارم،
بتغل ع كهغلف د طرؼ انتمل مل اد يصدر س صل و اس ا يا فع أك او هقدير أك اقئ
دمـ ...التمسل لو الع ر ،صلفحل اتجلكزا؛ يث إف ني ا﵀ب هغ الطرؼ ك ني أف ني الكلي
اؼب غ هق ند د صغ ة كدايقة ،فبل هبع اغبيلة نكل ج هطلؽ .كاد صدؽ اس الؿ:1
ً
الس ٍم ًئ هػيٍدم اؼب ىسل ًكىاي
ني ُّ
ىكلىك َّس ى ى
ى

وايسل لم ال ا ت ،لبل

الر ل س د َّ و
ني ًٌ
يب دليلةه
ك ي

إذل أف اس أىم ذبليل ا اس ا ارم ربقت اقصد السكس كالسكوف

ىو اأعكلس جأسجلـ رك ع
كاؼبسلدنة بني الزكتني اغبلص ع ب لع العلط،ع بينتمل .كى ا ا
كأالف أ،سع كهوافت فكرم بينتمل ،دمل ىو أتلج سس اؼبعلالة بينتمل ،كدكف ذلأل ا تيلر كارار كااتثلؿ.
كج ه،وها ا بلرة إذل ظيم اأعكلس السكس الزكتع لم هوازف ا ط،لؿ أ،سيل ك لط،يل كااتقرارىم
كمبو بمصيتتم؛ فل بواف الل اف ينعملف ع أاب الزكتع كيسعداف ع ب لع العلط،ع ايمداف أبنل نبل
بتلأل القيم كاؼب ل ر كي عوف لتتتم إليتل كييغنو م س ال حث نتل لرج ا ارة ،انىيأل س
هص ا الودل امزال ؽبم اا بعضتم ال ع  ،لتضحم
ادتسل ا كجد لتلأل ا مؽ كاؼب ل ر
ا ارة ؿبضنل للم ل ر ال،يل ة كؿبطة للقيم ال،ل لة كان عل للسلوؾ القو الرااع ...كد ذلأل نلكيس
كرفىػ ىتتمل ك راد ا اس ا ارم .كعؼبقلب ،
كصور هردداف هرف الزكتني كأبنل نبل ك أعيم السكس الزكتع ،ى
فاف ايل السكس الزكتع النلها س فتور أك ايل اؼبودة كا أاب الزكتيني ،ييعد أ ير ا طرا لط،ع
د لدل ا ط،لؿ اس بأأو أف يولد لديتم العدكاأية كالكراىية كاغبقد كا تمج ي ليقية أ رل ...دمل

ييلحا ند ا ط،لؿ فلادم ا اس العلط،ع ا ارم قدا أ،سية كاىتزازا ك ال مصية كا طراع
وتنو ل إذل اجدت ل كاجكبراؼ ...ال بو اتكوف ا ارة يبراتتل اتددة ك أانتل كااتقرار أفرادىل.

ص ية

لعظم أنبية التوافت العلط،ع بني الزكتني ك صوؿ السكس كالتسلدس بينتمل ،ك﵀وريتو ك ربقيت

أاس ا ارة كاعلد ل لينطلت أفرادىل ك أدا الوظل اؼب تغلة انتم ،دلف ا ربلد الن وم الصريا ك
كتو ربرم د ال هطل و الن،اب ك الزكج ا ر اس اواص،ل كاعلي الدية كاعنوية ،سبتد لتحقت
صلدؽ اؼب ل ر ك ميقتل كالايتل ...ال بو يستعني الزكتلف ك ر لة مرنبل إذل ا رة لتكوف فبتعة.
كىك ا كتو أم الرضبة صل و اؼبغ ة بس بع ة ؼبل أراد الزكاج اربدا" :اأظر إليتل فاأو أ رل أف يردـ
بينكمل" 2اكنل كاسلدنة كاودة كرضبة كأانل كاعلدة .إف ا الن،اب ك الزكاج ج يتملو ال رع ،كربث
السنة لم ابتغل و ا التوتيو إذل النظر إذل اس يرهضم زكتل كإف انا اغبيل ؛ فللنظر عل صر هبلع صور

 -1ا تل

ك ال ى ا ال ي ؛ فمنتم اس زاه لإلالـ ال لفعع ،كانتم اس أس و لع د مي بس اعلكية بس د مي بس تع،ر بس أ ي طللب،

كانتم اس تع ال لو ىو أبو ا اود الدلرل...
 -2أ رتو ا مة :النسل ع ك اننو ،73/2 :كال ا م ك تلاعو ،202/1 :كالداراع ك اسنده ،134/2 :كابس التو ك اننو:
1866
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ا بملص كراواتم ،دكف أف أغ ،النظر عل ص ة الن سبكس اس ا ال لطس كآتل
"ا ركاح تنود ؾبندة ال هعلرؼ انتل ا تل كال هنلدر انتل ا تل ".1

ا ركاح ،يث

أيضل ،ج يبكس اغبديث س السكس الزكتع ك ايل أ د أىم أردلأو اؼبغ ية لو ،كىو اؼبعلبرة
عؼبعركؼ بني الزكتني؛ ف نل ن لم ا ت لر ا امـ الرابطة الزكتية ايثلال اليظل ،يعا أأو تد اردد اس
الرت ر سلف رة زكتو عؼبعركؼ ،كإج فللتسريا ر سلف .كا اي ا ارة هب ا ا الس ا﵀ورم ك
اغبيلة الزكتية دث ة كاتعددة فلا اثا ر او عل ك القربف الكر .
كذبدر ا بلرة إذل أف مي هعلذل دل يعئ ؽب ا اؼبعركؼ هعري،ل ؿبددا ،دمل دل ي،ص ك اقوالهو
كاقتضيلهو ،ب أكد ذلأل إذل العقوؿ الراتحة اؼبسددة علو ع ،كله راؼ السل دة ا اؼبنلاضة لركح
ال رع .كاد أعف ابس لبور س اعىن العرؼ ارددا أأو ال كافت "اقتضم ال،طرة" 2السليمة ،ك"ال رفو
النلس ك اعلام م اس اغبقوؽ الن اررىل ا امـ أك ارر ل العلدا الن ج هنلك أ كلـ ا امـ ...اس
إ سلف اعلبرة ،كا ذلأل" ،3ك"ال هعرفو العقوؿ الراتحة ،الردة اس اجكبيلز إذل ا ىوا أك العلدا أك
التعلليم الضللة ،كذلأل ىو اغبسس" ،4دمل أأو "ىو ال هعلرفو ا زكاج اس سس اؼبعلالة ك اؼبعلبرة كك
ال،راؽ".5
لنردد كبس أف ل،ا "اؼبعركؼ" ك ا اي الن هن ليو أثنل ايلـ اغبيلة الزكتية ،هستوتب ا تيلر
أ سس اؼبنلىا كالطرؽ ك اؼبعلام الزكتية ،ربقيقل للسكس الزكتع كلهاس ا ارم ...كذاؾ ج يستلزـ
ركرة اجره لط بنموذج الر أك اجاتصلر لم لدة اعينة ك التعلا بني الزكتني ...فيك،ع أف يكوف
انض طل دبل "تل بو ال رع أصلن أك ايلالن ،أك ااتضتو اؼبقلصد ال ر ية أك اؼبصلحة العلاة ،الن لياب ك
ال رع ال يعلر تل" ،6كاغبكمة هستلزـ اس اؼبسلم أف يتحراىل اس أم رؼ أك لدة أك مراف ب رم،

ربقيقل لإلب لع ال،طرم -اؼبتعدد اؼبظلىر -لدل الزكتني ،لينعمل ع أاب كاجاتقرار كالسعلدة كا اس...
أيضل أدد ابس العر ي أف سس رة الزكج لزكتو ىو صملـ ا الف ال م يضمس ااتمرار كبقل

اغبيلة الزكتية ال مة بانة استقرة ،كوب،ظتل اس اجأ،راط كاجكبمؿ ،يقوؿ ابس العر ي بقولو" :كاس اقوط
الع رة هن أ اؼبمللعة ،كهبل يقا ال قلؽ7"...؛ فت،ريئ الزكج ك سس رة زكتو ،يردم إذل يقتل
ذر ل دبعلالتو ،فل طرا العماة الزكتية ك صوؿ النزاع كال قلؽ الدا مني اؼبسقطني لهاس ا ارم.
ي
 -1صحيا اسلم ،دتل الا كالصلة كا دا  ،ع ا ركاح تنود ؾبندة ،رام .2638
 -2التحرير كالتنوير.399 /2 :
 -3اؼبرتا أ،سو.407 /2 :
 -4اؼبرتا أ،سو.400 /2 :
 -5اؼبرتا أ،سو.308 /28 :
 -6التحرير كالتنوير.400/2 :
 -7اؼبرتا أ،سو.468/1 :
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كؼبردزية الع رة عؼبعركؼ ك اغبيلة الزكتية ،تعلتل الن القرب أارا امزال للحيلة الزكتية ك صبيا
أ واؽبل ،كك ـبتل هقل ل ل ،كال فت القربف الكر يردد لم ذلأل كي در بو كوبث لم كتو ربققو،
ك للة صوؿ دراىية الزكج زكتتو ،سم ذلأل ىب ،اس كطأة ذلأل فيتحوؿ ال غ كالتنلفر –
ب،ض اؼبعلبرة عؼبعركؼ -إذل أأاب كأل،ة كأاس .الؿ ز اس ال ﴿ :ك ً
كى َّس ًعؼب ٍع يركؼ ،فاف
لب ير
ىى
ي
ى
درىتموىس فعسم أف هكرىوا بي ل كهبع مي فيو ا دث ا﴾ )النسل .(19:
دلف ال ا ت وديدا ج ت لر ال لرع السكس الزكتع اقصدا اس أىم اقلصد الزكاج بني الرت
كاؼبرأة ،كإبرازا لعظم دكر ى ا اؼبقصد ك هث ي ا اس ا ارم كهرايمو .أيضل مت التن يو لم أنبية
اجا بلد علتوتيو الن وم ك اعلي اج تيلر الزكتع لعظيم ا ت لر ذلأل ك ربقيت السكس الزكتع،
انىيأل س ا ثر القوم للمعلبرة عؼبعركؼ بني الزكتني ك هث ي ذلأل.

احملور الرابع :مقاصد أ كام األسرة وحتقيق األمن األخالقي القيمي
هعتا ا ارة استودع القيم بم انلزع؛ فتع ال مة لم أصوؿ ايمية ،دمل أف الت ريعل اػبلصة هبل
كالنلظمة بني أطرافتل اسيجة رطلر لقع ،انىيأل س أف راللتتل ىع أ ماية عاتيلز ،كاس دلف
ه،عي اؼبقلصد ا ارية د،ي خبلت صلأة ايمية لقية فراد ا ارة اأ،رادا كاقبمل ل.

أوال -قيام األسرة على أصول قيمية ضامنة لألمن األخالقي
إف الزكاج ك بر ة مي هعلذل ال م لم أااب أ ماية ،كى ه ا ة هعد ردل ز للعماة الزكتية
النلتحة ،كالن هر ع بظمؽبل لم د أفراد ا ارة يث هزكدىم برصيد ايمع اتم ي ك ؽبم صلأة
أ ماية اعتاة .كلع اس أىم هلأل ا ااب القيمية الن يقوـ ليتل بنيلف ا ارة كالن هضمس ا اس
ا ماع لك أفرادىل ىع:
 .1الزواج ميثاق غليد:
كص

مي ه لرؾ كهعلذل الزكاج بػ "اؼبيثلؽ الغليا" ال م و ه اؼبرأة اس الرت  ،فقلؿ ز اس ال :

﴿...كأ ف انكم ايثلال اليظل﴾)النسل  .(21:كاعلوـ أف ل،ا "اؼبيثلؽ" كال ك اعنله اس أ العتد
اد هعدد ذدره ك القربف الكر  ،كانو اؼبيثلؽ ال م أ ه مي هعلذل لم با بدـ ،ك لم الن ي ني ،ك لم
با إارا ي  ...إج أف اؼبيثلؽ ا ك د ال م كص بكوأو اليظل ىو قد الزكاج" ،فتل ىنل ظبم مي قد
الزكاج ﴿ايثلال اليظل﴾ لياز ال هبب أف يكوف لو اس اغبراة اػبلصة كالتقدير ال للغ".1

 -1التيس ك أ لديث الت،س  ،ابس جي ة.320/1 :
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هدؿ لم ى ٍقد كإ ٍ كلـ ،ىكىكثػَّ ٍق
كاؼبيثلؽ ك اللغة اس فع ىكثىت ،ك"الواك كالثل كالقلؼ دلمة ٌ
الع ٍتد ا﵀كم" .1كالؿ ال ،كزبعدم" :اؼبًيثلؽ :ى ٍق هد يردد بيمني ك ى ٍتد...
ال ع  :أ ىك ٍمتىو .كاؼبيثىلؽ :ى

كأ اؼبيثلؽ دبعىن اجاتحمؼ" .2إذل ا ذلأل اس اؼبعل اؼبتعلقة هب ه الكلمة أك عبتقلاتل.
ا تملدا لم اؼبعل اللغوية السلل،ة للميثلؽ ،يعتا الزكاج ك أظر ال رع قدا ؿبكمل اواي اتينل،
ارددا بيمني ك تد ،و ه الزكتة اس زكتتل .لنردد أف أص الىية الزكاج كتوىره ايثلؽ أ ماع كالتزاـ
ايمع .لنطرح السراؿ ا يت رغبلح :ال ىو فحول ى ا اؼبيثلؽ ال م و ه اؼبرأة اس الرت ند العزـ لم

الزكاج ،ك لم الزكج اجلتزاـ بو؟
يكلد ت اؼب،سريس ال يس كا ،لم ه،لا ىم ،هبمعوف لم أف اؼبراد ع ية ﴿" :ىكأى ى ٍ ىف ًان يكم
ًايثلالن ىالًيظلن﴾ ىو اولو﴿ :فىًااس ه ً و
كؼ أىك هىس ًريا رًً س و
لف﴾"3؛ يث أدد ى ا اؼبعىن د اس ابس
ٌى
لؾ دبىٍع ير ٍ ٍ ه ٍ ى
ٍى

أ ي زانني ،4كاكع ،5كابػس العربػع ،6كابس ال،رس ،7كالقرطم ،8كابس تزم ،9كأبو يلف ،10كالثعللم.11

كالثعللم .11كىو اؼبعىن أ،سو اؼبستمل اس اوؿ ابس طية ال م أ ال م" :كالؿ كراة كالربيا:
اؼبيثلؽ الغليا ي،سره اوؿ النم ملسو هيلع هللا ىلص" :ااتوصوا علنسل ان ،فا س واف نددم ،أ سبوىس ةالأة مي
كااتحللتم فركتتس بكمـ مي" .12دمل أأو ىو اؼب،توـ اؼبتضمس ك اوؿ ابس جي ة ال م الؿ﴿ ":أ ف

انكم ايثلالن اليظنل﴾ كىو سس الصح ة ،أك ا اسلؾ عؼبعركؼ كالتسريا ع سلف" .13كىو اؼبضموف
ال م فصلو أط،ي بقولو ﴿" :ىكأى ى ٍ ىف ًان يكم ًٌايثىلالن ىالًيظلن﴾ أ ف نكم ال يقتضم ا ل،ة كاؼبودة ،كى ا
ا فضل  ،فلؼبيثلؽ ال يوت و ا فضل اس ا ل،ة اا ا اسلؾ عؼبعركؼ ،أك التسريا ع سلف".14
إف د اؼبعل السلبقة الن تعلتل اؼب،سركف استلزاة اس استلزال اؼبيثلؽ الغليا اعبلاا بني
الزكتني هردد ادل اغبصلأة ا ماية الن ايا مي هعلذل هبل العماة الزكتية ليتحقت ا اس ا ماع
 -1اقليياب اللغة ،ابس فلرس85/6 :
 -2بصل ر ذكم التمييز ،ال ،كزبعدم158/5 :
 -3ه،س دتل مي العزيز ،ىود بس ؿبكم اؽبوارم.361/1 :
 -4ه،س القربف العزيز ،دمحم بس أ ي زانني.356 /1 :
 -5اؽبداية إذل بلوغ النتلية ،اكع بس أ ي طللب القيسع764 /1 :
 -6أ كلـ القربف ،ابس العر ي473/1 :
 -7أ كلـ القربف ،ابس ال،رس116/2 :
 -8اعبلاا كلـ القربف ،القرطم103/5 :

 -9التستي لعلوـ التنزي  ،ابس تزم181/1 :

 -10ال حر ا﵀يئ ،أبو يلف216/3 :
 -11اعبواىر اغبسلف ،د الرضبس بس ـبلوؼ الثعللم428/1 :
 -12ا﵀رر الوتيز ك ه،س الكتل العزيز ،د اغبت بس طية ا أدلسع30/2 :
 -13ال حر اؼبديد ك ه،س الكتل العزيز ،ابس جي ة484/1 :
 -14هيس الت،س  ،دمحم بس يوا اط،ي 178/3 :
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رهو
لهار؛ ف يكنو كتوىر الزكاج تد ككفل  ،ك د أي ه الزكج لم لهقو حبسس صح ة زكتو كصبي
ؽبل ،فيص ا دينل ليو اجتتتلد ك اجلتزاـ بتحقيت ذلأل ،كب لأل هضحم ماتتمل الزكتية كاعتل ا ارية
اتميزة ةصللة اػبلت الداث ،ا تترة ع د اعبم بني أفرادىل.
إف الزكج القل م دبستلزال "اؼبيثلؽ الغليا" يغدك أعم القدكة ل لاع أفراد ا ارة ك التملت حبسس
ال،ضل الن هضحم الودل ذاهيل أصيم لدل د أفراد ا ارة ،ربقت ا اس اػبلقع ؽبم ،ب كهضمس ؽبم
اغبصلأة القيمية د د اكبراؼ أ ماع د ي ليتم .إف ا ط،لؿ ال يس ين ركف ك ى ا اعبو اؼب،عم
عؼبعلالة اغبسنة كاجلتزاـ علوات ل كالعتود غبرم هبم أف يت عوا عل،ضل كينأكف س ا،لادىل ،ب
يص حوف ك اأاس اس او ا مؽ كا يحتل.
اواـ الزكاج كيدنتو ك هصور ا امـ -إذف -ىو تد اردد ير اس الرت ر سلف رة زكتو
عؼبعركؼ ،كإج فللتسريا ر سلف .كى ا أص ايمع أالس تلاا ل،ضل ا مؽ كصبي ال يم هقوـ
ليو العماة الزكتية كاس ا ارية.
 .2ادلودة والرْحة:
هل،تمل
رديزاتف أ مايتلف أالايتلف اتكلالتلف تعلتمل مي هعلذل بقدرهو ك كمتو بني ا زكاج
السكينة كالسعلدة كيغ لنبل ا اس كالسمـ ،ب إف ال ا ت اس اؼبعل يزيد اعل اؼبودة كالرضبة بينتمل
ً
ً
ث وات كراو ل كاتلأة .الؿ ز كت ﴿ :كًاس ًً
ً
ى ٍ ى
بايهو أى ٍف ى لى ىت لى يكم ٌا ٍس أىأ ي،س يك ٍم أ ٍىزىكاتلن لتسكنوا إلىٍيػ ىتل ىك ىت ىع ى

بػىٍيػنى يكم َّا ىوَّد نة ىكىر ٍضبىةن﴾ )الركـ.(20 :
كإذا دلأ اؼبودة أالال زكتيل يغ م اعبلأب العلط،ع كالن،سع للزكتني كاس بنل تمل دمل بينل
بأ،ل ،فاف الرضبة ىع ا الس الزكتع الثل اؼبكم ال م أص ليو ا ية الكريبة أ مه كالن ي ا
اعبلأب اػبلقع القيمع لك أفراد ا ارة .كل س دلأ اؼبودة أالس تلاا لك اعل اؼب ل ر ال،يل ة
كالعواط الن يلة الن هر ع بظمؿ ا﵀ ة كا أاب كالرا ة كالسعلدة لم ا ارة ،فاف الرضبة ايمة لقية
دلية لفظة لمتتملع ا ارم تلاعة ؼبكلرـ ا مؽ كايمة أالس نتل هت،رع عاع القيم الن هضمس
لك أفراد ا ارة السعلدة كاجاتقرار كا اس ا مك.
اؼبودة كالرضبة أس أ ماع يقوـ ليتمل بنيلف العماة الزكتية؛ فحيثمل كتدات كتد ا اس كالسكينة
كا الف ،أال إف اأتز تل اس القلو كفقدات اس السلوؾ أاس اغبيلة ا ارية نكل بقية هعيسة او ة
اعر ة للموا ا ماع كلمكبراؼ القيمع.
فعلم ادر سبكس ىلهني الرديزهني اػبلقيتني اس الب الزكتني أفقيل ذبله بعضتمل ،ك موداي ذبله عاع
أفراد ا ارة النوكية كاؼبمتدة ،دلف ذلأل إي اان بت ا د أفراد ا ارة برصيد ايمع اعتا كص،ل ي لقية
ظيمة ديدة اس اث ا﵀ ة كالرأفة كالرفت كالا كاللط كاللني كالتيس كاج اـ كا يثلر كالتسلاا
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كالتقدير كالتغل ع كالتعلكف ك ...فيضحم ال ا ت لقل هربواي ذاهيل اتأصم ك د كا د انتم ،كالودل
يوايل اعلبل لك أفراد ا ارة ،يضمس ؽبم انعة ذاهية ك صلأة اوية اعتاة د أم ل أ ماع اد يتدد
أانتم القيمع.
دمل أأو لم ادر زبلت اؼبر ة مؽ اؼبودة كالرضبة لم ادر ال ينعكاب ذلأل لم بصرة الر م أانل
كأالان ،كيزيدىل صمبة كاوة كاتلأة ،كيت تل انعة ك صلأة د د ال اد يعص بس،ينة ا ارة اس أاواج
اجكبرافل اػبلقية ك واص اؼبسو ال،طرم كربداي التنميئ القيمع ،لتكوف اؼبرهكزا القيمية السلل،ة
قبلة بني أاواج اغبيلة العلهية كهقل ل ل القلاية لك أفراد ا ارة ،ك وان ؽبم " لم اطا كا ى ه
اغبيلة كبد ل" ،1فتطيب يل م ك نأ.
كاد ج أوافت رطمؽ ال أكرده أبو يلف ني ذدر أف اؼبودة كالرضبة بني الزكتني هكوف اوز ة
اودة لل لبة ،كرضبة للعجوز"2؛
مرنبل حبسب ال هقتضيو د ار لة ،فقلؿ":كاي ٌ :

سب ارا
ع ت لر أف دم اس اؼبودة كالرضبة -اس تتة -ج اىن نتمل للزكج الرت دمل للزكج اؼبرأة ،دمل أف هلأل
الرديزهني القيميتني -اس تتة أية -ج يستغىن نتمل ك ال ل دمل ك اؽبرـ ،مل ربميلف العماة
ماتتمل اس هغ ا
الزكتية اس أم فتور أك ال ع ت لر ال اد يع م الزكتني مؿ صبيا ارا
ا واؿ كهقل ل اللي كالنتلر ...كى ا ني ال ذىب إليو ال عراكم رضبو مي هعلذل ال م ا تا ا ل ر
يل م اس
السكس كاؼبودة كالرضبة الن أكد تل مي هعلذل بني الزكتني ك صبيا أ واؽبم كك ـبتل ارا
اوة ك ع  ،اس أضلرة ال ل إذل ىرـ ال يمو ة ،اس صحة إذل ارض ،اس اىن إذل فقر ...د،يلة
بضملف ربقت كدكاـ الر لية كاجىتملـ بني الزكتني
3
التقل ل ...

مؿ صبيا هلأل اؼبرا

كك ـبتل

هلأل

اث يا -التشريعات األسرية مسيجة إبطار قيمي خلقي
ج أ كوف ا للغني إف أددان أف د الت ريعل اػبلصة ع ارة كالنلظمة بني أطرافتل اسيجة رطلر
أ ماع اتني أصي وبقت ا اس ا ماع لهاة أفرادا كديلان؛ فم هكلد ذبد ه ريعل أاراي إج كوبم ك
طيلهو د وة إذل فض كبر ،أك يل س او كبر .إف فبل يبيز انظواة ا كلـ ال ر ية ك ا امـ أ ل
ليس ذا بعد قواع يركـ إذل ربقيت العدؿ بني النلس كين،ع نتم الظلم كالتظلدل فحسب ،ب إ ل
سبتلز بكو ل ؿبلطة برصيد ايمع يبث اغب السرم ال م يبد هلأل ا كلـ دبل ربتلتو اس ا ا كىوا
كطلاة هضمس للنلس دكاـ اجاتقرار كهض،ع لم ـبتل مال م صبي ال،ض كا سلف.

 -1زىرة الت،لا  ،أبو زىرة.720-719/2 :
 -3ال حر ا﵀يئ ،أبو يلف.2162 /7 :
 -3ينظر :واطرم وؿ القربف الكر  ،دمحم اتورل ال عراكم.8078-8077/13 :
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إف ط يعة الدرااة الن بني أيدينل ج هسما لنل بكث ه،صي كج بوف سبثي  ،كاس اأاتصر لم
ه يني ال ا ت اس مؿ اقلصد ثمثة أ كلـ اردزية مس أسيا ا كلـ ا ارية:
 .1وجوب ادلعاشرة ابدلعروف:

أص ايمع لاس جاتمرار العماة الزكتية طي ة ىنية ياثمرة أ لات سنل اواي ى لوال .ك نبيتو تعلو
لؾ
مي هعلذل برطل ال مل جاتمرار العماة الزكتية ،كإج فللتسريا كال،سو .الؿ مي هعلذل﴿ :فىًا ٍا ىس ه
ً و
كؼ أىك هىس ًريا رًً س و
لف﴾ )ال قرة :اس ا ية .(229كا اي الدالة لم ى ا ا الس ا﵀ورم ك
دبىٍع ير ٍ ٍ ه ٍ ى
اغبيلة الزكتية دث ة كاتعددة ،يث هكرر كركد ى ا اؼبعىن ك اثنن رة او عل ك ا اي اؼبتعلقة
علنكلح كالطمؽ ،أذدر انتل لم ا ي اؼبثلؿ ج اغبصر ا اي التللية :ال قرة ،228 :ال قرة،229 :
ال قرة ،231 :ال قرة ،233 :النسل  ،19 :الطمؽ...2 :

كهبدر الت د دبل أكردانه البقل ةف مي هعلذل دل يعئ ؽب ا اؼبعركؼ ا دد ربققو بني الزكتني هعري،ل
ؿبددا ،دمل دل ي،ص ك اقوالهو كاقتضيلهو ،ب أكد ذلأل إذل العقوؿ الراتحة اؼبسددة علو ع،
كله راؼ السل دة ا اؼبنلاضة لركح ال رع.
كذبدر ا بلرة إذل أف اؼبعركؼ أار اطلو بني الزكتني اعل ،د اس تتتو ،لقولو هعلذل ﴿ :ىكىؽبي َّس
ًاثٍ ال ًم لىي ًت َّس ًعؼبعر ً
كؼ) ﴾ ...ال قرة.(226:
ىٍ
ىٍ ي
ي
كؼبردزية الع رة عؼبعركؼ ك اغبيلة الزكتية ،دلف ى ا الردس الزكتع انلط ربقت العديد اس اؼبقلصد
ال ر ية ا﵀ققة لهاس ا ماع لهار كللمجتمعل  ،كالن اس أنبتل ربقيت العدؿ ال م ىو اقصد
بر ع لـ استحضر ك د ا كلـ ال ر ية ،كك أ كلـ ا ارة ب ك الحوظ؛ يث إف أار مي
هعلذل الرت الزكج دبعلبرة زكتو عؼبعركؼ ال م يعا دب،توـ اؼبملل،ة انا ظلمتل بقوؿ ىجني أك الوؾ
ا ني ،أك امئ ت اس قواتل أك اج تدا لم اكسب اس اكلا تل...
أيضل ،إف ايلـ العماة الزكتية لم أالس اؼبعلبرة عؼبعركؼ هضمس ربقت اقصد سس الصح ة
بينتمل ،كال م يثمر السعلدة الزكتية الن سبكس اس الرا ة الن،سية ،كربقت ىنل العي  ،كى ا ال نله ابس
العر ي بقولو" :فأار مي ا حلأو ا زكاج إذا قدكا لم النسل أف يكوف أداة ال بينتم كصح تتم لم
التملـ كالكملؿ ،فاأو أىدأ للن،اب ،كأار للعني ،كأىنأ للعي  ،كى ا كاتب لم الزكج ،كج يلزاو ذلأل ك
القضل إج أف هبرم النلس ك ذلأل لم او لد م في طوأو كيربطوأو بيمني".1

إف ط يعة اؼبيثلؽ ال م هعتد بو الزكج ند زكاتو ،هلزاو اعلبرة زكتو عؼبعركؼ اؼبتعلرؼ ليو كااعل
كا اؼبنلك غبكم أك اقصد بر ع ،دكف أف ه ط ذلأل الزكتة ،أك هلجأ إذل القضل لزااو بو ،ب
ليو الوؾ اؼبعركؼ ك اعلبرهو ؽبل س طوا ية كبر لبة صدر ،ف أكؿ ال ينعم بتلأل الثملر ىم ا زكاج
 -1أ كلـ القربف ،ابس العر ي468/1 :
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أأ،ستم ،كاعتم ب قية أفراد ا ارة؛ ع ت لر أف "اؼبعركؼ" ال م تعلو ال لرع ا حلأو انظمل للعماة
الزكتية تلاعل ـبتزج د أأواع الا كاغبسس كالقيم ال،ل لة ،جايل ا عدا د أبكلؿ الق ا كال ر
كالص،ل ال ايمة ،ال بو يتحقت ا اس ا ماع للزكتني ك ار مل.
 .2وجوب العحة وحترًن القذف:

ايمة لقية توىرية ك الديس ،كفضيلة أالاية ك لت الرت كاؼبرأة كد لاة اتتمل ية لدينتمل.
كلعظم ايمة الع،ة ،أثىن مي ا حلأو لم اغبلفظني فركتتم كاغبلفظل ك ايلؽ اتكلا اس اؼبزااي الن
يتص هبل اؼبرانوف كاؼبرانل  ،كك دىم عل،مح كإرث تنل ال،ردكس ،فقلؿ ز اس ال ...﴿ :كال يس
ىم ل،ركتتم لفظوف ...أكل أل ىم الوارثوف ال يس يرثوف ال،ردكس ىم فيتل للدكف﴾ )اؼبرانوف ،اس
ا ية.(4
كج ىب،م لم أ د ظم دكر اجهصلؼ بقيمة الع،ة ك ربقيت ا اس اػبلقع لك أفراد ا ارة؛
ذلأل أف اجهصلؼ علع،ة ذبع الزكج اطم نل إذل زكتو اطم نلان ا نيل لم الثقة ،ى ه ا ة الن هر ع
بظمؽبل لم أاس الزكتني كاكس بعضتم إذل بع كربقت اجاتقرار ا ارم.
كا ت لرا ؼبره ة ايمة الع،ة ،ك رصل لم ضبليتتل اس أم ه نيا أك اف ا  ،لاب مي هعلذل د اتجرا
لم ا ؼ بري ك ر و اس ا بينة بعقوبة ـبزية ك الدأيل كا رة .الؿ ز اس ال ﴿ :كال يس
دل أيهوا ةربعة بتدا فلتلدكىم شبلأني تلدة ،كج هق لوا ؽبم بتلدة أبدا كأكل أل ىم
يراوف ا﵀صنل
ال،لاقوف) ﴾...النور.(4:
إف اس اقلصد ربر الق ؼ اس ا بينة كه ريا قوع بديدة للقلذؼ ،ربقيت أاس النلس لم
أ را تم اس أف يي ى تر هبل ،كج ىب،م ال ينتا س ذلأل اس ا لد أارية ط ة يكتوم بنلرىل د أفراد
ا ارة؛ يث إف هدا يل ا ؼ ا﵀صنل ج هقتصر لم اؼبق كفل فقئ ،ب رر ذلأل يطوؿ أارىس
كذكيتس ،كبره يتعدل ا ار إذل التما براتو فتضطر أ والو كيتز زع أانو ا ماع ،كى ا ني ال
أدده أبو يلف رضبو مي هعلذل ؼبل أبلر إذل أف الق ؼ فيو "إي ا ؽبس ك زكاتتس كاراع س"1؛ فأكتب
ال رع ند إ رة ى ه ا ماية ،اغبسم ك اج لـ إال ع هيلف ةربعة بتود يرددكف اجد ل كالتتمة،
فللعقوبة لم اعبل كاطا دابر اعبريبة اػبلقية ،لظل لم ا اس ا ماع ك التما ،أك اعلا ة اس
رار كاج طرا كاػبرا الن ينتا س

يطلت العنلف للسلأو يلوث أ راض النلس بعقوبة بديدة ل دة ا
ا لاو.
إف "هرؾ ا لسنة هلقع التتم لم ا﵀صنل -كىس الع،ي،ل اغبرا ر ثي ل أك أبكلرا -بدكف دلي
الطا ،ي ؾ اللؿ فسي حل لك اس بل أف يق ؼ بري ة أك بري ل بتلأل التتمة النكرا  .يبضع بانل
 -1ال حر ا﵀يئ ،أبو يلف.396/6 :
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فتص ا اعبمل ة كسبسع ،كإذا أ را تل ؾبر ة ،كظبعتتل الوثة .كإذا د فرد فيتل اتتم أك اتدد عج لـ.
كإذا د زكج فيتل بلؾ ك زكتو ،كد رت فيتل بلؾ ك أصلو ،كد بي فيتل اتدد عج يلر ...كىع

للة اس ال أل كالقلت كالري ة ج هطلؽ" ،1دد ا اس ا ماع لهفراد كلهار كللمجتمعل كهق
اضجا اطم نل م كااتقرارىم ،كى ا ال يو ا "الغرض اس دثرة ال تود كالت دد ك بتلد م إف ج
ي تد أ د علزان رصل لم الس كضبلية ا ارة اس ال تل كالضيلع".2
كاد سبسع ،ة الزكج ؿب بأل لدل الزكج ا ر ،فيتز زع ا اس اػبلقع ك ا ارة كيضطر  .إف
الزكتية كا يلر بنيل ل ،عأعداـ
هسل ال أل كالري ة إذل الب الزكج ك ،ة زكتو ا ر أ ير خبرا
رديزة اس ردل ز كاقوال اجاتقرار ا ارم كالسعلدة الزكتية؛ فكي هطيب يلة زكج هسلكره ال كوؾ
ك ،ة زكتو ا ر؟ ب إف الق ؼ العلا الصريا اس طرؼ الزكج ىو إي اف اس ال رع بقطا أبدم
للعماة الزكتية "ؼبظنة اأت،ل سس اؼبعلبرة بعد أف هىم نل"3؛ فم يعق أف هستمر ماة هسلكرىل
ال كوؾ كالظنوف؟ فم اكس كج هسلدس كج اعركؼ ند  ،كاس اغبكم ا ؽبع عللعلف بني الزكتني
علصورة اؼب دورة ك ا اي  9-8-7-6:اس اورة النور ػبصوصية اؼبوا كػبطورة اج لـ؛ فم
افتقر العماة الزكتية إذل ال يقيم صلب أانتل ا ماع اس صوؿ الثقة ك ،ة الزكج ا ر
كراو و ...كمت التصريا عج لـ لنل ،كم ال رع ر ل تل أبدا.
 .3االستئذان العام واخلاص
ك ايلؽ ملف ربقت ا اس ا ماع لدل ا ار كا فراد ،بنع

بداية اورة النور فع الزىن

كبين كم ا ؼ ا﵀صنل اؼبرانل كالزكتل بو ...أ قب ذلأل ه ريا أد التزاكر ،كهلقني بدا
اجات اف ،اا ا بلرة منل إذل اؼبقصود انو ،كىو اطا دابر أم ا تملؿ اتدد لهاس ا ماع لهار
حبصوؿ أ د ا اريس السلبقني أك ب تة انتمل ،انىيأل ؼبل ك ى ا الت ريا اس ،لظ لم رال النلس
كأانتم الن،سع كا ماع كا اـ صوصيل م ،كهلقينتم رفعة ا د ك سس الع رة.
َّ ً
يس ىبانيواٍ جى هى ٍد ي ليواٍ بػيييواتن ىاٍيػىر بػيييوهً يك ٍم ى َّ ٰ هى ٍستىأٍأً يسواٍ ىكهي ىسلًٌ يمواٍ
الؿ مي ا حلأو كهعلذل﴿ :ةىيػُّ ىتل ٱل ى
ً ً
ً ً
وىل ى َّ ٰ يػي ٍر ىذ ىف لى يك ٍم ىكإًف
ىلى ٰم أ ٍىىل ىتل ٰذل يك ٍم ى ٍيػهر لَّ يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم هى ى َّد يرك ىف* فىًاف َّدلٍ ىذب يدكاٍ في ىتآ أى ى دان فىمى هى ٍد ي لي ى
ً
اًي لى يكم ٱرًتعواٍ فىٱرًتعواٍ ىو أ ٍىزىدم لى يكم ك َّ ً
يم﴾ )النور.(28-27:
ٱَّللي دبىل هىػ ٍع ىمليو ىف ىل ه
ى ٍ ٍ ي ٍ ي يى ٰ ٍ ى
 -1ك ظمؿ القربف ،ايد اطب2490/4 :
 -2الت،س الكلب  ،دمحم تواد اغنية.839 /15 :
 -3التحرير كالتنوير ،ابس لبور.385/2 :


ُّاب كا د " العني ،دمحم لي ال،راىدم ،308/7 :كاجات نلس طلب ا أاب ،كىو د اجاتيحلش ...كاس
اب كالتَّأأ ي
 "اجات نلس كا يأٍ يااتىأٍأى ىسو:
اب ال ٍ
َّم ى ك ٍ
ج هبب د وؿ بيو النلس إج بعد أف يعلمتم بوتودىم كيستعلم انتم أأستم لد ولو ...يقوؿ ابس انظور" :كبأى ى
ااتىػ ٍعلى ٍم ي " لسلف العر  ،ابس انظور15/6 :
ااتىأٍأى ٍس ي ٍ :
ىربهي كأىبصره ىكأىظىىر إًليو ...ك ٍ
" -ا ذف ك ال ع ا مـ رتلزهو كالر صة فيو" التواي لم اتمل التعلري  ،د الرلكؼ اؼبنلكم ،ص44 :
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لقد لقن ا يتلف  27ك 28اس اورة النور اؼبرانني بدا زايرة النلس كاجات اف ليتم ك بيو م
هنظيمل للعمال العلاة بني أفراد التما أالرع كأصتلرا ،كت اان كأتلأب ...ك ني أربد ا ية 58
اس أ،اب السورة أى ال ي الوا د إذل بدا اجات اف لم بعضتم دا ـبلد تم أم ك ارؼ
أواتم ،طل للعمال ا ارية دا ال يو  ،كوايسل للوالر كاج اـ بني أىلتل ،كهقريرا غبراي م
ال مصية ،كا اال ػبصوصيل م ،كالتزاال عغبدكد كاؼبوااا ...كىك ا يبكس ا ت لر ا ية  58اس اورة
َّ ً
وات ىاٍيػىر بػيييوهً يك ٍم ى َّ
يس ىبانيوا ىج هى ٍد ي ليوا بػييي ن
النور "بية لصة ،كالن ا لىتل لاة ىأو الؿ فعم ﴿ :ىاي أىيػُّ ىتل ال ى
ً ً َّ ً
يس ىالى ىك ٍ أىٍيبىلأي يك ٍم﴾ فم ك
هى ٍستىأٍأً يسوا ىكهي ىسلًٌ يموا ىلىم أ ٍىىلً ىتل﴾،
ىلىنل فقلؿ﴿ :ليى ٍستىأٍذأٍ يك ٍم ال ى
ى ه ا ية بع

اؼبستأذأني ،كىم ال يس الك

أيبلأكم اس اسألة صبيا اؼبسلمني ك ا ية ا لتل"،1

كا ط،لؿ ال يس دل ي لغوا اغبلم بعد" ،كد لأل أيضل هنلكؿ القوؿ ك ا ية ا كذل صبيا ا كال
ك

ك ى ه ا ية بع

موال،

ا كال .2"...

إف اس أىم اقلصد ه ريا كم اجات اف العلـ كاػبلص ىو ربقيت ا اس ا ماع للمسلمني
أفرادا كأارا ،كسبتيعتم هبلا
اػبلصة.

اتم اس اغبرية ال مصية اوا ك بيو م بني أىليتم ،أك ك ارؼ أواتم

أ .االستئذان العام على البيوت
إف ال يو ك ا ت لر ا امـ اكس الدم كاعنوم أيكم إليو النلس كي،يركف ،فيو هراتح أتسلدىم
ك دأ أ،واتم كهسكس أركا تم؛ دمل يعتا ال ي فبلكة لصة لسلدنيو ،فيو أيانوف لم ورا م
ك رال م ك صوصيل م ،دكف هوتاب اطمع الغرع ليتل كال يره ئ ب لأل اس نل اغب ر كال اب
كاػبوؼ ...كج يكوف ا ار د لأل إج ع ت لر راة ال يو ك دـ تواز اات ل ة الولوج إليتل بغ إ مـ
أصحلهبل كاات ا م ،ليأذأوا ك الوا ال م يريدكف ،ك لم اغبللة الن هنلا تم ...كاس برع مي هعلذل
أد اج ات اف لم ال يو كأكت و ك ت الغرع اس ا أىلو دمل تل ك ا يتني  27ك 28اس
اورة النسل .
كاؼبقصد اس ا كلـ ا ارية السلبقة ىو هنعم النلس ك بيو م علسكس كالرا ة كا اس؛ فلو دل وبرـ
الد وؿ إذل بيو الغ دكف اات اف ،ج ت ا اس ا ماع لهار ب،قداف النلس ا اس لم ورا م
كأ را تم ك صوصيل م.

 -1أ كلـ القربف ،ابس العر ي413/3 :
 -بلوغ اغبيليم "أم زالف ال لوغ ،كظبع اغبليم لكوف صل و تديرا عغبلم" اعجم ا،ردا أل،لظ القربف ،ص ،129 :كك ى ا الصدد يقوؿ
م ىكا ٍ تىػلىم أ ٍىد ىرىؾ ىكبػىلى ىغ ىاىللً ىغ ًٌ
الر ىت ًلؿ فىػ يت ىو ى ًلدله ىكيٍؿبتىلً هم" .اؼبص لح اؼبن  ،أضبد بس دمحم ال،يواع148/1 :
"ك ى لى ىم َّ
الصً ُّ
ال،يواع :ى
ى
 -2أ كلـ القربف ،ابس العر ي413/3 :
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ك رصل لم هو ع ملف ربقت ا اس ا ماع لهار ،دلف صوؿ اات نلس أى ال ي ب م
ال كاوافقتتم لم د ولو ليتم برطل ل لأل ،كإج فل ار ا ؽبع برتوع الزا ر إذل لؿ ا يلو ك للة ال
دل يراب أصحل ال ي ك ااتق للو ،اوا دلف ذلأل بصريا الع لرة أك بضمنتل ،يقوؿ مي هعلذل...﴿ :
ٱَّللي ًدبىل هىػ ٍع ىمليو ىف ىلًيم﴾ )النور" ،(28 :أم الرتوع أطتر
ىكإًف اًي ى لى يك ٍم ٍٱرًتعيواٍ فى ٍٱرًتعيواٍ يى ىو أ ٍىزىد ٰم لى يك ٍم ىك َّ
لكم كأمبم ان ؼبل فيو اس اماة الصدر كال عد س الري ة ،1"...كربقت ا اس ا ماع كالسكس كالرا ة

ك ال يو .
إف ا كاار ا ؽبية الن هن لم كتو اجات اف لم ال يو هعتا هعليمل للمرانني كإربلدا ؽبم
إذل السلوؾ ال م ين غع جو ند زايرة النلس ،طل للعمال اجتتمل ية بني موـ النلس ،كهلقينل
ااب ال بية ال،ل لة ،كهربية لم ال كؽ الرااع ال م يبكس ا ار كالتمعل اس ردل ز الطتر كال،ضيلة
كوبقت ؽبم ا اس ا ماع ...كج أدؿ لم ذلأل اس ااتعملؿ ل،ا ﴿هستأأسوا﴾ ك الن القرب
كال م يعا أف "هطل وا ا أاب بكم ،أم هطل وا أف أيأاب بكم صل ب ال ي  ،كأأسو بو عأت،ل الو ة
كالكراىية .كى ا دنلية لطي،ة س اجات اف ،أم أف يستأذف الدا  ،أم يطلب إذانن اس بأأو أف ج
يكوف اعو ااتيحلش ر اؼبنزؿ علدا  ،2"...كى ا يعد رايل ك ا د كرفعة ك اػبلت ،فم يك،ع
إ مـ صل ب ال ي برا تنل ك الد وؿ ،ب ين غع لنل التحقت اس أف صل ب ال ي اد لم بوتودان،
كأذف بد ولنل كىو رااب ا استو كج دلره" ،فل لأل يا س اجات اف عجات نلس اا ال ك
ذلأل اس ا يبل إذل لة ا رك ية اجات اف".3
ب .االستئذان اخلاص بُت أفراد األسرة الوا دة
لغرؼ كـبلدع النوـ ك ا امـ راتتل ،فحرصل لم ا اس ا ماع لك فرد ك أارهو ،اس
ال رع للمسلمني صبلة اس ا دا ا ارية الضلبطة للعمال النلظمة بني أفراد ا ارة الوا دة ،كاؼبوتتة
لتصرفل ا فراد دا اسلدنتم كك ارفتم اػبلصة ،كالن اس بأ ل ملف رية ا فراد كأروبيتتم
كأانتم اػبلقع .كييعد برع أد اجات اف اػبلص بني أفراد ال ي الوا د كا دا اس صبلة هلأل
الت ريعل الضلانة لك فرد التمتا حبريتو ال مصية ك ارفتو ك للة ا تم و بن،سو ،دمل يك ،لو
إب لع صوصيلهو ال،طرية ك لؿ اقبمل و اا زكتو ،يتمتا بك ال ا ت دكف ددر التوتاب أك ىلتاب
ال اب.

 -1ال حر ا﵀يئ ،أبو يلف411/6 :

 -مت هعري،و البقل.
 -2التحرير كالتنوير ،ابس لبور.197/18 :
 -3ادلرجع أ،سو.197/18 :
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ا لؿ اؼبوذل ز كت ﴿ :اي أيتل ال يس بانوا ليستأذأكم ال يس الك أيبلأكم كال يس دل ي لغوا اغبلم
انكم ثمث ارا اس ا صمة ال،جر ك ني هضعوف ثيلبكم اس الظت ة كاس بعد صمة الع ل  .ثمث
ورا لكم .لياب ليكم كج ليتم تنلح بعدىس .طوافوف ليكم .بعضكم لم بع  .د لأل ي ني مي
لكم ا اي  .كمي ليم كيم .كإذا بلغ ا ط،لؿ انكم اغبلم فليستأذأوا دمل ااتأذف ال يس اس
ا لتم) ﴾...النور.(57-56:
أستنتا اس انطوؽ الن القرب أ مه كتو اات اف اس يقطنوف ال ي الوا د لم بعضتم ا
دلأوا ك ارفتم اػبلصة ك أم كا اس لي أك لر ،اا زبصي اؼبملودني كا ط،لؿ اؼبميزيس ا
ال للغني -ج ت لر دثرة د وؽبم ك ركتتم لم أىليتم بس ب ايلاتم عػبداة أك لصغر انتم -اس
كتو اجات اف إج ك أكال ثمثة لصة ؿبددة ك ذا الن القرب ؛ ك"الن هقتضع لدة النلس
اجأك لؼ فيتل كامزاة التعرم ك اؼبضلتا ...ل م يطلا لم ال هبب ا ه" 1اس العورة ،دمل ىع

"أكال لوة الرتلؿ كالنسل كأكال التعرم اس الثيل  ،كىع أكال أوـ كدلأوا الل لن ينلاوف ؾبرديس اس
الثيل اتتزا علغطل " ،2كرفا نتم كتو اجات اف ك ا هلأل ا كال .
دمل يستمل اس ا،توـ ذا الن القرب أأو ك ا "ا كال الن هقتضع لدة النلس
التعًٌرم" ،3فاف اؼبرك ة كالعرؼ السل د بني النلس يستلزالف اس أفراد ا ارة
اجأك ى
لؼ فيتل كامزاةى ى
الوا دة "التحرز كالتح،ا" 4ك الل لس كاؽبي ل كىم ك لطة اا بعضتم ك اؼبسكس الوا د ،ال بو
وب،ا للمر اكنو كاكينتو كأانو اػبلقع كىو ك اربو .لقد هضمس ا يتلف هوتيتل " ضل ا ارة
هظ درااتتم اصوأة ،ك ريتتم اك،ولة
اؼبرانة إذل ازبلذ اؼبمباب الم قة ؼبقلبلة بعضتم ال ع
كبداهبم ار ية ،فللقربف الكر تل ليعلٌمنل كيوتتنل إذل اػب كفضل ا مؽ ك سس اؼبعلبرة".5
إف اؼبقصد التحسيا يوتب لم أفراد ا ارة الوا دة اجلتزاـ آبدا الل لس اا بعضتم ال ع كىم
دا اسكنتم؛ علتمييز بني ل لس ارفة النوـ ال م يرهديو ال،رد ك ارفتو اػبلصة يث يتمتا هبلا
د اس اغبرية ال مصية ،كالل لس لرتتل دبل يليت دبقلبلة عاع أفراد ال ي الوا د ك إطلر ارا لة
ا دا كصوف الكرااة ك ملف ا اس ا ماع لك أفراد ا ارة.
إف اس أىم اقلصد كم ا يتني  56ك 57اس اورة النور ،ىو ملف ربقت ا اس اػبلقع دا
ا ار بتلقني اؼبرانني رفيا ا د

كدالثة اػبلت ،كالسعع لتمث صبي العوا د كدر اػبصلؿ كارا لة

 -1ا﵀رر الوتيز ،ابس طية194/4 :
 -2اؼبرتا أ،سو293/18 :
 -3اعبلاا كلـ القربف ،القرطم304/12 :
 -4ا﵀رر الوتيز ،ابس طية194/4 :
 -5هيس الت،س  ،إبراىيم القطلف5/3 :
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صوصية ع اع أفراد ا ارة الوا دة ك اؼبسكس الوا د .لقد أد مي ا حلأو كهعلذل لده اؼبرانني
ب رع اجات اف لم ارؼ النوـ اس الصغلر ك أكال ؿبددة ،كاس الك لر ك د ا كال  ،آبدا
رفيعة انفعة ك بقل الود ك سس الع رة بينتم؛ حبيث إف اجلتزاـ ب اؾ اػبلت الرفيا يت السلوؾ لم
ا اـ صوصيل النلس كلو دلأوا بع أك إ واان أك أبنل  ،كهبنب اؼبر رلية ورة أ د أالر أارهو أك
ا لاتتتم ك ك ا لص وبرج صبيا ا طراؼ كىبدش الوالر ال م تعلو مي بني القراع القري ة ،الؿ
القرطم" :الؿ اتلدة :إذا د ل بيتأل فسلٌم لم أىلأل ،فتم أ ت اس الم ليتم .فاف دلف فيو
مة بينأل

ينت تل لد ولأل؛ ف ا ى ج
اعأل أاأل أك أ تأل فقللوا :هنحنا كا ر برتلأل
فقد يكوان لم للة ج ربب أف هرانبل فيتل".1
كبينتل .كأال ا ـ كا
لصة ،فمس
كفيمل ىب كتو اات اف اؼبملودني كا ط،لؿ دكف اغبلم لم أىليتم ك أكال
اقلصده إبعلد ا ط،لؿ س رلية د ا يا ج هصلا رليتتم لو ،كذبني تم اأط لع أم ا تد ا ام م ك
ـبيم م ،ك ابس لبورا ذلأل ا درا أأو" :اس الق يا أف يرل فبلليكتم كأط،لؽبم ورا م ف ذلأل انظر
ىبج انو اؼبملوؾ كينط ا ك أ،اب الط،
أد

اجا اف ليتم ك أكال

أو دل يعتد رليتو"2؛ كاس

كتو هعويد ا ى أط،لؽبم

لصة الن ىع اظنة اجأك لؼ كاػبلوة ،ربقيقل انتم الن،سع

كال بوم كاػبلقع؛ بتوف ا توا اؼبنلا ة لنمو ا ط،لؿ مبوا اليمل لليل اس أم قد أ،سية أك
ا طراع

ص ية أك ا تمج

ي ليقية ...كذلأل بتجني تم د ال ىبدش فطر م الغضة السوية ،أو يكدر

ليتم برا ة الط،ولة التلقل ية ،أك ىبلم هواز م الن،سع.

اس تتة أ رل ،هتضمس ا يتلف السلبقتلف إربلدا إذل ربقيت ا اس ا ماع لهط،لؿ بتوتيو ا ع
إذل هلقني صغلرىم لت اجات اف لم ارؼ النوـ أكال اػبلوة كالتجرد اس الل لس؛ كك ذلأل هعويدا
ؽبم " لم ا العورة

يكوف ذلأل دللسجية فيتم إذا داكا".3

ج .اإلرشاد إىل استئناس األزواج وجتنب مباغتة أزواججم

ا زكاج اا زكتل م
إف اات نلس أى ال ي ك اكنتم ك دـ إوبلبتم يتعدل الغرع كيطوؿ
ك للة لصة ،فتل ىع السنة الن وية ال ري،ة هن و إذل أار ذم عؿ اد يغ ،نو موـ اؼبسلمني ،كىو
النتع س د وؿ الزكج اؼبسلفر ا،را طويم لم زكتتو ليم دكف البت اات نلس ؽبل ر ماتل برتو و اس
الس،ر ككصولو إذل بلدهو...
س ايدان تلبر بس د مي هنع هللا يضر الؿ " :م أم مي ملسو هيلع هللا ىلص أف يطرؽ الرت أىلو ليم يتمو م أك
يتلماب ثرا م" .1إف ع الراوؿ ملسو هيلع هللا ىلص س ذاؾ التصرؼ يركـ اغب،لظ لم ا اس ا ماع لهار بصوف
 -1اعبلاا كلـ القربف ،القرطم219/12 :
 -2التحرير كالتنوير ،ابس لبور292/18 :
 -3اؼبرتا أ،سو.292/18 :
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أ راض النسل اس أم دش أك ا لـ؛ ذلأل أف هعمد الزكج الغل ب ك ا،ر طوي ا لاتة زكتتو ليم ،اد
يػي ىركؿ لم ا تملؿ ااتمواف الزكتة كإرادة التحقت اس ذلأل ليم ال م ىو اظنة اا اؼ ال،وا ،
يث النلس أيلـ كالزكج ال ب ايلع طويم ...فمنا ا زكاج اس ذلأل اً ٍاتًٍتػىلع ككهرايمل لهاس اػبلقع
بني ا زكاج؛ بصيلأة أ راض أسل تم اس أم بأل أك ريب أك اات طلف مة دكف دلي أك بينة...
دلف ال ا ت اي اس في الت ريعل ا ارية الن ييقصد انتل ربقيت ا اس اػبلقع لهفراد
كا ار ،كاد ه ني لنل ذلأل علتأديد لم ايلـ ا ارة لم أصوؿ ايمية ،دمل اس مؿ الاىنة لم أف
الت ريعل النلظمة بني أفراد ا ارة الوا دة اسيجة رطلر أ ماع ايمع ظبيأل كرفيا.

احملور اخلامس :مقاصد أ كام األسرة وحتقيق األمن الوظيحي األسري
هعتا ا ارة النواة ا الاية للمجتما ،كاؼبراسة ا ىم فيو ،فتع ا﵀ضس ال م يضم تز ع الن،اب
الوا دة ،كفيو يتم إأ ل كهن ة العنصر ا أسل ال م يعد -ك التصور ا اماع -أدرـ ـبلوؽ ك ى ا
مي ا حلأو كهعلذل ى ه اؼبراسة بعنلية ظمم ،ف رع ؽبل ال ينظم أ واؽبل،
الكوف ...كاس
كيض ئ ا اور فيتل ،كينظم العمال بني أفرادىل؛ بتوزيا اج تصلصل التنظيمية فيتل ،كربديد
الوات ل بني أفرادىل ،ملان لسكينتتل كااتقرارىل ،كربقيقل انتل كطمأأينتتل ،ك ،لظل ليتل اس رايح
ا ىوا ك واص اػبمفل  ،كضبليتتل اس أ لص هدا اؼبسركليل كهنلزع اؼبتلـ ...كاس أىم كأبرز
ى ه الت ريعل زبصي د بطر اس بطرم الن،اب الوا دة عؼبتمة كالوظي،ة اؼبنوطة بو اأسجلال اا
فطرهو الن فطره للقو ليتل ،كهوافقل اا اجاتعدادا كاؼبقوال الن زكده ربو هبل ...القوااة للرتلؿ
كاغبلفظية للنسل .
الؿ مي هعلذلًٌ ﴿ :
ض يت ٍم ىلىم بػى ٍع و ىكًدبىآ أىأٍػ ى ،يقواٍ ًا ٍس أ ٍىا ىوؽبًً ٍم
لؿ اىػ َّوياو ىف ىلىم ٱلنًٌ ىسآ ً ًدبىل فى َّ
ٱلر ىت ي
ض ى َّ
ٱَّللي بىػ ٍع ى
ٱَّلل كٱلًَّن ىزبلفيو ىف أي وزى َّس فىعًظيوى َّس كٱىجركى َّس ًك ٱلٍمض ً
ٱلصلً ىح ي اىنًتى ه ى ً،ظى ه لًٌٍلغىٍي ً
لت ًا
ب ًدبىل ى ً ،ى
فى َّ
ى
ى ى
ي ى ٍ يي ي
ي ىي
ا َّ ى
ٱَّللى ىدل ىف ىلًيٌلن ىدً ان﴾ (النسل .(34/
وى َّس فىًا ٍف أىطى ٍعنى يك ٍم فىمى هىػٍػغيواٍ ىلىٍي ًت َّس ىاًيمن إً َّف َّ
ىكٱ ٍ ًربي ي
إف ربديد الوظل كه،ريت اجلتزاال دا اراسة ا ارة أار ظيم تل ؛ فحسس هسي برك ل
كسبلـ هدب أاورىل ك ملف أانتل كااتقرارىل رىني دبدل اماة كقبل ة ذلأل ،كاس أستو ب هك ،مي
ا حلأو كهعلذل بتوزيا اؼبتلـ كهعيني كاؼبسركليل كربديد اج نصلصل كهقسيم الوات ل بني اطم
ككىىب كا ت  ...كىك ا ااتض كمتو ز
ا ارة الزكج كالزكتة كفت ال ىتى ليو د تناب انتمل ى
 -1صحيا اسلم  ،اسلم بس اغبجلج النيسلبورم ،دتل ا الرة ،ع  :دراىة الطركؽ ،كىو الد وؿ ليم ،ؼبس كرد اس ا،ر ،اغبديث
رام ،184:ج /13ص .61 :دمل ركل ال ملرم كبوه بل،ا اريب ،ينظر :صحيا ال ملرم ،دتل النكلح ،ع ج يطرؽ أىلو ليم إذا
أطلؿ الغي ة ـبلفة أف ىبو م أك يلتماب ثرا م ،ديث رام ،173-172 :ج/7ص.77 :
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كت أف يكل الرت دبسركلية القوااة ،كيند
ه ريعع ؿبورم مس أ كلـ ا ارة.

اسركلية اغبلفظية للمرأة ،كذاؾ كم دلع كأص

مي ا حلأو بو د تناب اس
إف مي هعلذل كزع اؼبتلـ كالوظل بني الزكتني ،بنل لم ال
اعبنسني اس اقوال كال ت لو ليو اس ااتعدادا فطرية ،كدبل أكد و ك د كا د انتمل اس اواىب
كادرا تسمية ك قلية ك ص ية ذبعلو اتي ل للقيلـ ة ل ال دل بو ،اعلف لم ذلأل جب لتو كدبرىمهو
اؼبتميزة اؼبت،ردة...كى ا اس سبلـ العدؿ ا ؽبع؛ فتو ا حلأو ج وبل ي أ دا لم أ د ،يث الرت كاؼبرأة
دمنبل لت مي هعلذل.
ك برع مي ،القوااة ليس ايزة كاغبلفظية ليس
دمنبل كاتب لم د انتمل ك ت لكليتمل.

انقصة؛ ب دمنبل كظي،ة كاتمة كاسركلية.

القوااة كاغبلفظية اتمتلف اتكلالتلف ،إف أدل الرت ت اوااتو كايموايتو ،كالا اؼبرأة دبستلزال
،ظتل ك لفظيتتل ،ك إطلر اس التكلا كتو اس الت،لىم ،ىالم ا،ينة ا ارة اس واص هدا
لم اتلىل النزاع لم الوظل  ،ك يصم اس دوارث الت لس
كقب اس أاواج الصراع كهغل
اؼبتلـ ،ى
التمصصل  ...فرا لم بر اجاتقرار كا الف كالسعلدة كاؽبنل .
عؼبقلب  ،ييس،ر هنلزع الزكتني لم اؼبتلـ ،كا تداـ الصراع بينتمل لم ا دكار ،ك صوؿ التدا
بني اتلاتمل ...س ا طرا أارم ط يررؽ اؼبتتمني دبجلؿ ال بية كاؼبتمصصني ك اللؿ الن،سع
كاجتتمل ع؛ ع ت لر ال ىبل،و اس هصلدـ كبقلؽ كا ل نل يكتوم بلتي تل الزكتلف بلىو ا بنل ،
فتمسع ا ارة ك اتب رايح ال،و م كا تمؿ ،فيتتز ااتقرارىل كيتز زع أانتل؛ كلنل أف أستحضر كااا
أارة يتجلذ اسركلية رائاتتل كإدار ل زكتلف ات لدسلف اتعلر لف اتعلأداف ،يعلأيلف كطأة هدا
اؼبتلـ كالوظل  ،كا تمط اغبقوؽ علوات ل  ،أك اؼبطلل ة عغبقوؽ كالتمل اس أدا الوات ل !!
إف اس أىم اقلصد كم مي هعلذل جبع القوااة للرت لم الزكتة ك لم ا ارة ،كهكلي اؼبرأة

دبتمة اغبلفظية ،ربقيت ا اس ا ارم ب،ض التكلا الوظي،ع بني الزكتني؛ كذلأل بتوزيا اؼبتلـ كربديد
الوات ل ك ئ اؼبسركليل بني اطم ا ارة الوا دة ،ملان غبسس هسي بركف ى ه اؼبراسة ا﵀ورية
ار اجاتقر ىار
هعم ا ى
ك النسيا اجتتمل ع ،كذبن ل م أزاع لم اؼبتلـ أك هنص اس الوات ل  ،كب لأل ي

السمـ.
اس ك ي
كالسكينةي كي يا فيتل ا ي
أكج -كظي،ة القوااة كاقصد ربقيت ا اس ا ارم
إف المزـ قم ككااعل أف يكوف "لك اراسة صغ ة أك د ة ر ياب يدير برك ل ،كى ا اس ا ار
ال،طرم هردده اوا د ا دارة العلمية" ،1دمل يعد "انة فطرية ك اجتتملع ا أسل ب ك فبلكة اغبيواف
 -1اؼبرأة اؼبسلمة ك صر العوؼبة ،عبملؿ الديس دمحم ؿبمود ،ص74:
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كالط أيضل" .1كع ت لر أنبية اراسة ا ارة ك طور ل ك النسيا اجتتمل ع ك د ا ام كالنح ؛
يث ىع اوطس التقل بطرم الن،اب ال رية الوا دة ،كىع ان أ أدرـ ـبلوال مي هعلذل ،كؿبضس اس

أأيط بو اتمة اجاتممؼ ك ا رض ...دلف ج بد ؽبل اس رائاة كدلف لزاال ؽبل اس ال د ،ال م ليتل،
اس ادبر اورىل ،لو ا براؼ العلـ لم برك ل ...ؼبل أكد و مي هعلذل فيو اس اجاتعدا ال،طرية
كاؼبرىم اؼبلدية ال هبل يستعني لم إ سلف القيلـ هب ه الوظي،ة ،كأضمس ؽبل سس التنظيم ،كسبلـ
التسي  ،كتودة ا أتلج ،كدكاـ اجاتمرار ...كذاؾ ال يوافت سبلال هوتيتل الراوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص أم ؾبمو ة
بقولو" :إذا رج ثمثة ك ا،ر ،فليراركا أ دىم".2

القوااة دبل هعنيو اس رائاة كإبراؼ لـ ،دل مي هعلذل هبل ا أسب كا فض كا ادر -ك
المو ة -لم ربم هكللي،تل كه عل ل كاسركليل ل ...بنل لم اجاتعدادا الن يتميز هبل ،كالك،ل ا
الن يتوفر ليتل ...لتكوف ا فضلية "أفضلية التنلاب اؼبصلحع اا الوظي،ة الن هبب النتوض
ة ل تل" 3ت ربقت اؼبقصود اس د ذلأل ،كىو إدارة بركف ا ارة لم ا اليم او .
لقد دل مي هعلذل الرت دبتمة القوااة كتعلتل أالأة ك را تو ف هكوينو ال،يزيولوتع كالعقلع
كالن،سع كالعصم هبعلو ارىم فطرة كااتعدادا لتحم أ ل تل كاسركليل ل؛ اس هوف ا اس الغ ا ع
كاغبلتة اؼبلدية ؼبس يعوؿ ،كربقيت اغبملية اؼبعنوية لك اس رب ر ليتو ...د،لية للمرأة كرفعل للحرج
كاؼب قة نتل ك التتمم ب لأل ،فتت،رغ لوظي،تتل اػبلصة اؼبكملة لوظي،ة القوااة ند الرت  :اغبلفظية.
كبنل ن لم ال ا ت ،دلف كات ل لم الرت القيلـ لم اصلحل أفراد أارهو كب ؿ اللو كرا تو ت هوف
لتيل م" ،كج أدؿ لم ذلأل اس تعلو ك اقلـ اللىديس ك ا ي مي ال يس إذا اتلوا دلأوا بتدا .
الؿ راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص فتو بتيد ،كاس ات دكف دينو فتو بتيد ،كاس ات دكف داو فتو بتيد ،كاس ات

دكف أىلو فتو بتيد".1

 -1اؼبرتا أ،سو ،ص74:
 -2أ رتو أبو داكد ك اننو ،دتل اعبتلد ،ع ك القوـ يسلفركف يراركف أ دىم ،ديث رام ،2608:ج /4ص 249:اس طريت
دمحم بس جمف ال م لم ثقتو كتملتو إج أأو ا طر ك ديثو س انفا ،فمرة ركاه س انفا س أ ي المة س أ ي اعيد اػبدرم،
كارة س انفا س أ ي المة س أ ي ىريرة ...ك س ذلأل الؿ العقيلع ك الضع،ل  " :دثنل د مي بس أضبد ،دثا أبو بكر بس مد،
الؿ :ظبع وبىي يقوؿ :دلف ابس جمف اضطر اغبديث ك ديث انفا كدل يكس لو هلأل القيمة نده" .الضع،ل الك  ،دمحم العقيلع،
الراكم رام ،1677 :ج/4ص .118 :كاعىن اغبديث أم" :فليتم كا أا ا ليتم يسمعوف لو كيطيعوف ،ك س رأيو يصدركف ،ف ذلأل
أصبا لرأيتم ،كأد م جه،لاتم ،كأصبا ل ملتم "...في القدير برح اعبلاا الصغ )اعبلاا الصغ اس أ لديث ال الن ير لإلالـ
تمؿ الديس السيوطع( للمنلكم ،ديث رام333/1 ،573 :
 -3اؼبرأة بني طغيلف النظلـ الغر ي كلطل الت ريا الرع  ،دمحم اعيد راضلف ال وطع ،ص101-100 :

 -أ رتو ال ا م ك تلاعو ،دتل
ا ل ل  :صحيا

الداي  ،ع

اس ات دكف اللو فتو بتيد ،اغبديث رام ،1421:ج /3ص ،82:كالؿ نو
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أال لو فرط الرت ك ايلاو حبملية أأ،اب اس يعوؿ كهنص اس ى ه اؼبسركلية ذا ا بعلد الن،سية
كالعص ية كاؼبلدية ،فقد اؼبرأة كا كجد السكينة كاجاتقرار ،كأاسوا ك ا طرا كا تمج كإرذبلج ايرثر
ال ل لم أانتم ا ارم كاينعكاب ع،ل أك اأعداال لم اردكدية الوظي،ة ال بوية للمرأة ،كى ا ال
أم ظو لدل بروبة كااعة اس ا ار ك ؾبتمعلهنل؛ فت "اؼب ردة الن ج اأكل ؽبل كج أالف لم ادىل
ذبد اتسعل اس الوا لتتأا ك باي مي فيكم إيبل ل؟ ى اؼب ردة الن ج اأكل ؽبل هر ي أ أ صلغبل أـ
هر ي اططل ا ردة اثلتل؟".2
وايسل لم ال ا ت ،كه،لداي م ااتعملؿ اع ؼبتمة القوااة ،كاس العودة لم اقصد ا اس
ا ارم عػبرـ كالتضييا ،أرل لزاال لينل التن يو إذل أف القوااة الن بر تل مي هعلذل ؼبقصد ربقت ا اس
ا ارم ك تلأ و الوظي،ع التدب م ،ج هعا اطلت السلطة ،ب ىع ليئ بني اغبقوؽ كالوات ل  ،بني
الرائاة كاػبدال  ،كىع ب لأل هضحم قل اس قوؽ اؼبرأة ب د أفراد ا ارة لم الرت ؛ دي ج
كاوااتو لي تم هضمس ؽبم داة برك م كربقيت اصلغبتم ،كهغدؽ ليتم ا اس كالطمأأينة كالرا ة
كاؽبنل  .أيضل ،فللقوااة ال ر ية ج هعا اغبجر لم اؼبرأة كال تل اقوال يل ل كتعلتل ضوا انكم ل
ك التما ا فل كلياب لو أم أثر ...ليس القوااة الطة كهسلطل كليس اغبلفظية اأكملبل كطل ة
هتكلا اؼبتمتلف :القوااة كاغبلفظية كهرهيل أدلتمل اثمرا ال غل.
ميل  ...ب العكاب ىو اؼبطلو
كلكع ربقت كظي،ة القوااة اؼبقصد اس ه ريعتل كىو ااتت ل ا اس ا ارم بتوزيا اؼبتلـ كربديد
اؼبسركليل  ،لينل التأديد أف "القوااة أك الرائاة الن أ طيتل الرت لم اارأهو ...ىع الرائاة الن هكوف
لدة ااأة اس التعس
كإرادة ا

ك ااتعملؿ الزكج الطتو دبوتب ى ه الرائاة كااأة اس الرا ة ك إذجؿ اؼبرأة

رار هبل" ،3أال ال أراه ك كااا دث اس النلس ،يث أفراوا القوااة اس أم كاتب أك التزاـ...

كا تقدكىل كالال تعلو مي لم صدر د اولود ذدر كلو دلف ديث كجدة ،انو يستمد اغبت ك
التسلئ لم رال ا انث اس أارهو ك ل لتو ب اس ؾبتمعو ...كال ذلأل إج أو ذى ىدر ،فت ا اف ا لم
برع مي ك دكده.
إف ا،توـ القوااة ج يكوف بلام إج إذا ااتقينل اعنله اس موـ ا اي كات،رال ل الن هتحدث
نو ،كى ا ني ال أ و إليو ال يو دركزة ال م" :إف باي ديدة ار ك ى ه السورة كك اوريت ال قرة
كالركـ يبكس أف يكوف فيتل ايود ك وابئ ؽب ه القوااة .يث وار بر لية الزكتية كهنوه بعظمة بأف
الرابطة الزكتية كدو ل ال مة لم اؼبودة كالرضبة ،كهث للزكتة قوال لم زكتتل اث ال م ليتل فبل
 -1قوؽ ا أسلف ك اجتتتلد ال،قتع اؼبعلصر– قوؽ اؼبرأة مبوذتل– ،أطرك ة لني بتلدة الددتوراه ك ا دا  ،إ داد الطللب :دمحم
ؿب،وظ لدل لف ،إبراؼ الددتور د الرزاؽ اعبلم ،ص.211 :
 -2هنوير اؼبرانل  ،د السمـ اياني82/2 :
 -3قوؽ ا أسلف ك اجتتتلد ال،قتع اؼبعلصر– قوؽ اؼبرأة مبوذتل–،دمحم ؿب،وظ لدل لف ،ص.211 :
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يد فيو سس اؼبعلبرة كالتحم ك دـ ال غع ليتل كالطما ك الؽبل كاكليد ل كاضلر ل كالوفل
كا الأة كاجأسجلـ كالت لكر ك بركف ال ي كا ارة كالتكر كال فيو كاؼبسل دة اخل .كال ذدرهو بية ال قرة
اس الدرتة للزكج لم الزكتة ىع ى ه القوااة الزكتية الن تعل لو اؼبزااي الط يعية كاجتتمل ية الن
ااتلز هبل كلهاواؿ الن ين،قتل ،كفبل دلف كج يزاؿ كلس يزاؿ اتسقل اا ط ل ا ا اور ،كفبل لياب فيو ال يثق
لم الط يعة ال رية أك يتنلا

اعتل اتمل كص ا أسلف إليو اس ضلرة

كثقلفة".1

كع ؼبوازاة اا ال ا ت ه يينو اس أف التط يت الصحيا ل رع القوااة يوطد ا اس ا ارم ك تلأ و
التسي م التدب م ،فاف ذا اؼبقصد ج يكتم صولو إج دبملراة ذبديدية هصحيحية للوظي،ة التدب ية
الثلأية ك ا ارة :اغبلفظية الن دل مي هعلذل هبل اؼبرأة ،حبيث هكوف العماة بني الوظي،تني ماة هكلا
كاأسجلـ كهوافت كلياب العكاب.
اث يا -مجمة احلافظية ومقصد حتقيق األمن األسري

هقصر لم ،ا قوؽ الزكج ب ه م د قوؽ مي اؼبكل،ة هبل الزكج اؼبرأة.
إف اغبلفظية ج ي
لفظية الصلغبل القلأتل ك التما اؼبسلم ج هنح اب بني تدراف بي الزكتية ،كج هقتصر لم يبغ

بيو س كإر ل أزكاتتس ،كج يزبتزؿ ك نبوـ اؼبعلش اليواع ،ب ؽبل اعىن أكاا كأمش كأ مت كأ م اس
ذلأل؛ يث ىع ،ا لك ال أار مي هعلذل بو ،أم ،ا ل رع مي كؼبقلصده ةأوا تل كاستواي ل؛ ىع
،ا للعرض كاؼبلؿ ،دمل ىع هلقني لل ًٌديس ال م ىو رأس اؼبقلصد كالية الغلاي هر عو اس أثدا تس
هعتد
هعتد للعق النلب  ،كا لو ُّ
ا اتل الصلغبل القلأتل اغبلفظل بنل تس ،انىيأل س دو ل ُّ

عبسوـ ا ط،لؿ كأ ل ل كا ا تل كصحتتل ،كأثنل ه هعليم للحسس كزتر س الق يا ك ...د ذلأل دكف أف
هع،ع اتمةي اغبلفظية اؼبرأ ىة اس ا لردة الرت كاسل دهو ك ال نل كا ملر ،بدلي ؾبموع النصوص
ليو
ال ر ية الن ذبع اؼبرأة كالرت ك اصلؼ كا د اس الع ودية ﵁ هعلذل ،كهرهب ليتل د ال ره
الصلحل اؼبعمر ...أ ا دبقتضيل

اس كتو ا يبلف كفرض ربصي العلم ،كا ار علعم ال ل
اجاتممؼ ك ا رض.
لبل فبل ا ت أف لفظية اؼبرأة أالأة ظيمة هقلب القوااة ند الرت كهكملتل ،إ ل القيلـ كاؼبرابطة
لم ثغر اتم ك ط كىو صنل ة أتيلؿ ا اة ،التعلكف اا الرت لم إ ملر ا رض دج كإ سلان
ك ا كصم ل ،كاس ج يبكس أف هستقيم يلة ا ار كينتظم اعلش أفرادىل عجاتغنل بوا دة اس
الوظي،تني س ا رل ،دمل ج يبكس دان أف يستغا س ال و أك يده أك ينو ،كإج ص اج طرا
ك م ال،و م ككاا اػبل ك الوظل ا ارية ،كاعتل نأل اؼبعي ة كبقل ه.

 -1الت،س اغبديث ،دمحم زة دركزة .106/8 :
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بنل لم ال هىػ ىقدـ ،أردد همزـ كهكلا كظي،ن القوااة كاغبلفظية كدو مل ليستل اتمتني ان،صلتني
اأ،صلؿ اعبزر س بعضتل ،ب نبل اتقلطعتلف اتدا لتلف ع ت لر أف ؾبلؿ ابتغلؽبمل كا د ،كىو ال ي
كا ارة ،كاس يستلزـ سس أدا اؼبتمتني ه لردل كا لكرة بني الزكتني د اس برج زبصصو" ،اؼب ورة
الن ه عر اؼبرأة ة ل ذا اسركلية ا دة كأ ل هعي ك تو يلة ا دة ،يتمتل صم تل كيوار
صدرىل فسلدىل ،فتكت اواىل كذبما أارىل لم اغب،ا كالصيلأة ،كدملؿ ا براؼ كالر لية" ،1دكف
اات داد أم "طرؼ ع ار دلو ،ب هر برا د ا طراؼ ك اج ت لر ك دكد ال رع ،كهكوف القوااة
مؼ".2

ال،لصلة الن وبتلتتل ال ي ند أ و
صبلع القوؿ أأو لم ادر اأض لط الزكتني دبل دل مي هعلذل بو د كا د انتمل اس اتلـ
كاسركليل  ،ك لم ادر رصتمل لم إ سلف ربم أ ل تل علقيلـ علواتب ا اؼبطلل ة عغبت...
لم ادر ملف ير ياو ا،ينة الزكتني لم بر ا الف كبلط النجلة ،فيتحقت اجاتقرار ،كيعم ا اس.
كأان أبلرؼ لية ال حث س أثر ه،عي اقلصد أ كلـ ا ارة ك ربقيت ا اس ا ارم ،أذي ى ه
الدرااة خبلسبة هضم أىم اػبمصل كالنتل ا كالتوصيل .

خادتة:
اس مؿ ؿبلكر ى ه الدرااة ،أاطر ا يت:
ظم أنبية اراسة ا ارة ك النسيا اجتتمل ع لل عو كا ام ع ت لر ط يعة ديل ل ك طورة
كظل ،تل ك ظم راللتتل؛ فتع انتجة ا أسلف كمي هعلذل للقو ،ل نة لو ،بل ة ؽبمتو ،اوتتة
جاتعداداهو ،ارىلة لو للغلية العظمم الن تلتل لقو مي هعلذل كىع اجاتممؼ ك ا رض
كإ ملرىل ...كاس فأم ل ك أظلاتل أك ا طرا ك كظل ،تل أك اكبراؼ ك العماة بني أفرادىل،
يعرض ى ا اغبصس اغبصني إذل اج يلر ...فبل ا ت أ،تم ىتلى اىتملـ ا امـ هبل بت ريا د ال يضمس
كتود ديل ل كيستم ك سبلاأل أفرادىل كوبقت أانتل كااتقرارىل كيبكنتل اس أدا كظل ،تل كرالج ل.
ا اس ا ارم الية ظمم كاقصد دلع تلاا ج يتحقت إج بوتود ـبتل

ذبليلهو كأبعلده كاؼبتعدد

اس أأوا و؛ بد ن اس اماة كتود ديل ل ،كربقت ك دة قدية بني أطرافتل أك لم ا ا ملف ا ؾ
راو ال عد ا ماع
قدم بينتمل ،ك صوؿ السكس كاؼبودة كالرضبة كا ب لع العلط،ع بني اط يتل ،كهى ي
بني أفرادىل ،كهقلام اتمل هسي برك ل كهدب أاورىل بني بطريتل ...كىك ا قبد أف أ كلـ ا ارة
ك ؾبمو تل هتضلفر لتحقيقو ،كاعو ملف يلة بانة استقرة اعيدة لك أفراد ا ارة فرادل كؾبتمعني،
هرىلتم لمأطمؽ ك أدا اتلاتم كراللتتم ك ا صمح كال نل كا ملر.
 -1ا امـ قيدة كبريعة ﵀مود بلتو  ،دار ال ركؽ  -القلىرة  -ب ك  ،ط1977 :9ـ ،ص159 :
 -2اؼبرأة كالديس كا مؽ ،ص.190:
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لمة ك ديلف
ا ارة ىع أقطة التكله كاوطس التآزر كؿب التعلكف ا دثر بركزا ،ك ليو فأم ثى ى
ا ارة ،كأم ل ك أظلاتل ،كأم ىكىىس ك يغب ىمة ضبيمية أفرادىل ...ييعرض د التما إذل ا طرا

كزب ئ ،هضيا اعو فرص هنميتو ك ظوظ هقداو كسبنا أدا راللتو ك ال نل كا ملر .كاس تتة أ رل
ع ت لر أف ربقت ا اس ا ارم ىو اقداة ركرية أالاية كبرط جزـ يؿبىتم ل يوع ا اس ك ملف
اجاتقرار ك التما.
اا اردزية اراسة ا ارة ك ظم دكرىل ك طورة راللتتل ،كاا ربصني ال رع ؽبل ةأواع اتعددة اس
ا كلـ ال ر ية الن هتغىي ربقيت أانتل كاعلد ل كااتقرارىل ،أ،تم ادل طورة التحداي اؼبتجددة
الن يتعرض ؽبل ى ا الكيلف ،كالن هستتدؼ سبلاأل أفرادىل ،كهنحرؼ براللتتل كأدكارىل ،ب دد
كتودىل كديل ل ...فبل يستلزـ هضلفر تتود د اؼبتتمني كالغيوريس كال،ل لني -د اس زاكية زبصصو-
لتحصني ى ا التما الصغ النواة اس د ال وب ؽ بو اس ؿبلكج ثيثة اتجددة للقضل لم سبلاكو
كااتقراره ،دمل لم أدكاره كراللتو ،بلو كتوده كديلأو .كج قبد أفض اس فتم طل مي كأ كلاو كفقو
اقلصدنبل ك او وع ا ارة ،كربرم سس هنزيلتمل ك سس هنزيلتل ك كااعنل اغبرج اؼبرج ،لضملف ا اس
ا ارم بك أبعلده ،عؼبوازاة اا إصمح بلا ا ىلا لك اللج ...
إف او وع ى ا ال حث ي،تا بفلال ديدة اتنو ة ؼبزيد اس الدراال اؼبتمصصة الدايقة لك ال
هتضمنو اقلصد أ كلـ ا ارة اس ملان كاعينل لتحقيت ا اس ا ارم بك أبعلده كدبمتل
ذبل يلهو؛ فك اقصد اس أ كلـ ا ارة إج كىو أر ية ل حث استق ايس،ر -ج ؿبللة -س ـبزكف
اتم اس التداب الن هركـ ربقيت ااتقرار أاران كاعلد ل كأانتل ...لتنطلت ك أدا أدكارىل اجاتممفية
ا ملرية.
كاغبمد ﵁ ر العلؼبني

الئحة ادلصادر وادلراجع:
القربف الكر .
أ وا ال يلف ك إيضلح القربف علقربف ﵀مد ا اني بس اؼبمتلر اعبكا ال نقيطع :ربقيت :اكتب
ال حوث كالدراال  ،دار ال،كر للط ل ة كالن ر -ب ك  -ل نلف1415 :ىػ1995/ـ.
ال حر ا﵀يئ  ي يلف دمحم بس يوا بس لع بس يوا بس يلف ا أدلسع ،درااة كربقيت
كهعليت :ال يو لدؿ أضبد د اؼبوتود  -ال يو لع دمحم اعوض ،بلرؾ ك ربقيقو :الددتور زدراي د
اليد النواع  -الددتور أضبد النجورل ،دار الكتب العلمية ،ط1413 :1ىػ1993/ـ.
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ال حر اؼبديد ك ه،س القربف ال يد ضبد بس دمحم بس جي ة ،ربقيت أضبد د مي اربع رامف
كالددتور سس لس زدع -القلىرة ،ط عة1419 :ىػ.
بصل ر ذكم التمييز ك لطل الكتل العزيز لد الديس دمحم ال ،كزبعدم ،ربقيت :دمحم لع النجلر-
د العليم الطحلكم ،اللاب ا لم لل وف ا اماية -عبنة إ يل ال اث ا اماع -القلىرة ،ط،3
لـ الن ر :ا تزا 1:ك2ك1416 :3ىػ1966/ـ ،ا تزا 4 :ك1412 :5ىػ1992/ـ ،اعبز :6
1393ىػ1973/ـ.
ربرير اؼبعىن السديد كهنوير العق اعبديد كه،س الكتل
احنوف للن ر كالتوزيا -هوأاب ،ط عة1997 :ـ.
التستي لعلوـ التنزي ﵀مد بس تزم الكلم الغرانطع،

اليد ﵀مد الطلىر بس لبور ،دار
طو كصححو ك رج بايهو دمحم الدل

اؽبلبم ،دار الكتب العلمية :ب ك  -ل نلف ،ط1415 :1ىػ1995 /ـ.
الت،س اغبديث ﵀مد زة دركزة ،دار إ يل الكتب العربية-القلىرة ،ط عة1383 :ىػ .ه،س
القربف العزيز ﵀مد بس أ ي زانني ،ربقيت :أبو د مي سني بس كلبة كدمحم بس اصط،م الكنز،
ال،لركؽ اغبديثة للط ل ة كالن ر ،ط1423 :1ىػ2002 /ـ.
الت،س الكلب ﵀مد تواد اغنية ،دار العلم للمميني –ب ك – ل نلف ،ط1990 :4ـ
ه،س دتل مي العزيز ؽبود بس ؿبكم اؽبوارم ،ققو ك لت ليو :بلحلج بس اعيد بري،ع ،دار
الغر ا اماع – ب ك  -ل نلف ،ط1990 :1ـ.
هنوير اؼبرانل لع د السمـ اياني ،اط و ل ا فت-الدار ال يضل  ،ط1996 :1ـ.
هيس الت،س براىيم القطلف ،اراتعة ك ئ كإبراؼ :مراف أضبد أبو جلو ،ط 1ملف:
1402ىػ1983/ـ.
هيس الت،س ﵀مد بس يوا اط،ي  ،ربقيت كإ راج :ال يو إبراىيم بس دمحم طمم ،اؼبط عة
ال راية ،ط1425 :1ىػ2004 /ـ.
التيس ك أ لديث الت،س ﵀مد اؼبكع النلصرم ،دار الغر ا اماع –ب ك  -ل نلف ،ط:1
1405ىػ 1985ـ.
التواي لم اتمل التعلري لع د الرلكؼ اؼبنلكم ،لدل الكتب  38د اػبللت ثرك  -القلىرة،
ط1410 :1ىػ1990 /ـ.
اعبلاا الك " انس ال ا م"  ي يسم دمحم بس يسم بس اورة ال ا م ،ربقيت :ب لر واد
اعركؼ ،دار الغر ا اماع -ب ك  ،ط عة1998 :ـ.
اعبلاا كلـ القربف ﵀مد القرطم ،ربقيت :ى لـ ظب ال ملرم ،دار لدل الكتب -الرايض-
اؼبملكة العربية السعودية ،ط عة1423 :ىػ2003 /ـ.
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اعبلاا اؼبسند الصحيا اؼبمتصر اس أاور راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص كاننو كأاياو " صحيا ال ملرم" ﵀مد بس
إظبل ي ال ملرم ،برح كربقيت :الام ال مل ع الرفل ع ،دار القلم  -ب ك  -ل نلف :ط عة:
1407ىػ1987/ـ.
صبترة اقلج كرال ال يو ا الـ دمحم الطلىر ابس لبور ،صبعتل كارأىل ككثقتل :دمحم الطلىر
اؼبيسلكم ،ا ردف :دار الن،ل اب ،ط.2015 ،1
اعبواىر اغبسلف ك ه،س القربف لع د الرضبس بس ـبلوؼ الثعللم ،ربقيت :الددتور ملر
الطللم،اؼبراسة الوطنية للكتل -اعبزا ر ،ط1406 :2ىػ
جة مي ال للغة ،ال له كرل مي الدىلوم ربقيت :السيد البت ،ب ك  :دار اعبي  ،ط.2005 ،1
قوؽ ا أسلف ك اجتتتلد ال،قتع اؼبعلصر– قوؽ اؼبرأة مبوذتل– ،أطرك ة لني بتلدة الددتوراه
ك ا دا  ،إ داد الطللب :دمحم ؿب،وظ لدل لف ،رب إبراؼ الددتور د الرزاؽ اعبلم ،تلاعة دمحم
اػبلااب – دلية ا دا كالعلوـ ا أسلأية – الرعط ،السنة اعبلاعية 1428 – 1427 :ىػ– 2006 /
2007ـ.
واطرم وؿ القربف الكر ﵀مد اتورل ال عراكم ،راتا أصلو ك رج أ لديثو :ا اتلد أضبد مر
ىلبم ان ب ر ياب تلاعة ا زىر ،اطلبا أ لر اليوـ التجلرية ،دكف اتريو كدكف ط عة.
زىرة الت،لا ﵀مد بس أضبد بس أضبد اؼبعركؼ ة ي زىرة ،دار ال،كر العر ي ،دكف ط كدكف .
انس أ ي داكد لداكد بس ا بعث ا زدم السجستل  ،ققو ك ئ أصو ك رج أ لديثو ك لت
ليو :بعيب ا رأركط -دمحم دلا اره بللع -بلدم ؿبسس ال يل  ،دار الراللة العلؼبية ،ط:1
1430ىػ2009 /ـ.
انس ابس التة ﵀مد بس يزيد القزكيا بس التة ،ربقيت :دمحم فراد د ال لاع ،دار إ يل الكتب
العربية.
السنس الكال ضبد بس بعيب النسل ع ،ققو ك رج أ لديثو :سس د اؼبنعم بلم ،أبرؼ
ليو :بعيب ا رانلكط ،ادـ لو :د مي بس د ا﵀سس ال دع ،اراسة الراللة  -ب ك  -ل نلف،
ط1421 :1ىػ2001/ـ.
الضع،ل الك ﵀مد العقيلع ،ربقيت :د اؼبعطع أاني العجع ،دار اؼبكت ة العلمية -ب ك ،
ط1404 :1ىػ1984/ـ.
الن ير لإلالـ تمؿ الديس
في القدير برح اعبلاا الصغ )اعبلاا الصغ اس أ لديث ال
السيوطع( للمنلكم ،دار اؼبعرفة للط ل ة كالن ر-ب ك  -ل نلف ،ط1391 :2ىػ1972/ـ.
ك ظمؿ القربف لسيد اطب إبراىيم سني ال لر ي ،دار ال ركؽ -ب ك  -القلىرة ،ط:7
1412ىػ.
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لسلف العر ﵀مد بس اكرـ بس لع ابس انظور ،ربقيت :أضبد فلرس صل ب اعبوا ب ،دار صلدر
ب ك  ،ط1414 :3ىػ.ا﵀رر الوتيز ك ه،س الكتل العزيز لع د اغبت بس اللب بس طية ا أدلسع ،ربقيت د السمـ
د ال لك دمحم ،دار الكتب العلمية ،ل نلف -ب ك  ،ط1413 :1ىػ1993/ـ.
اؼبرأة بني طغيلف النظلـ الغر ي كلطل الت ريا الرع ﵀مد اعيد راضلف ال وطع ،دار ال،كر-
دا ت ،ط.2002 :2
اؼبرأة اؼبسلمة ك صر العوؼبة عبملؿ الديس دمحم ؿبمود ،دار الكتل اؼبصرم -القلىرة ،دار الكتل
الل نل  -ب ك  ،ط2001 :1ـ.
اسند الداراع "انس الداراع" لع د مي الداراع ،ربقيت سني اليم أاد الدارا  ،دار اؼبغا للن ر
كالتوزيا -اؼبملكة العربية السعودية ،ط1412 :1ىػ2000/ـ.
اؼبسند الصحيا اؼبمتصر بنق العدؿ س العدؿ إذل راوؿ مي ملسو هيلع هللا ىلص ؼبسلم بس اغبجلج الق م
النيسلبورم ،ئ كهوثيت :صداع دمحم صبي العطلر ،دار ال،كر للط ل ة كالن ر كالتوزيا  -ب ك -
ل نلف ،ط عة1421 :ىػ2000/ـ.
اؼبص لح اؼبن ك اريب ال رح الك ضبد بس دمحم ال،يواع،اؼبكت ة العلمية -ب ك  -ل نلف.
اعلىدة قوؽ الط ،كدكر ا ارة ،اقللة مس أ ملؿ :أزاة القيم كدكر ا ارة ك هطور التما
اؼبعلصر ،الرعط :اط و ل أدلديبية اؼبملكة اؼبغربية.2002 ،
اقلصد ال ريعة ةبعلد تديدة ،د اليد النجلر ،ب ك  :دار الغر ا اماع ،ط.2008 ،2
اقليياب اللغة ،ابس فلرس ،ربقيت :د السمـ ىلركف ،القلىرة :دار ال،كر ،1979 ،د.ط.
اؽبداية إذل بلوغ النتلية ك لم اعل القربف كه،س ه كأ كلاو كصب اس فنوف لواو ؼبكع بس أ ي
طللب القيسع الق كا  :ؾبمو ة رال تلاعية ،الا دبراتعتتل كهدايقتل ك ي تتل للط ل ة ؾبمو ة
حبوث الكتل كالسنة -دلية ال ريعة كالدراال
ال وبيمع ،ط1429 :1ىػ 2008ـ.

ا اماية -تلاعة ال لراة ،ربراؼ أ.د ال لىد
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التواصل الرقمي واألمن العالئقي ُب األسرة:

من اجلماعة الًتاْحية إىل اال تماكات االفًتاضية
د /ليندة العابد.
تلاعة عهنة-1اعبزا ر.
مقدمة:

اس بني اؼبوا يا ا دثر طرال؛ ا ارة دبل ربويو اس اكوان  ،نلصر كايكلأيزال  ،إذ هعد اس

اؼبوا يا القديبة اعبديدة ،اديبة ادـ ال أف اجتتمل ع ،اتجددة بسيلؽ ال ادب التلرىبع كالسوايو –
ثقلك ال م يعد اس بني ا بعلد ا دثر درااة اوا ك اعبلأب ا﵀لع أك العلؼبع ،اؼبيكركم أك اؼبلدركم.
ك دينوأتتل إذ ي ىب ال ع إذل أ قية ا أسلأية ك ابتداع طرؽ
كىع أدثر ر ة اليوـ للجدؿ
تديدة كاتنو ة لإلبقل لم اعبناب ال رم ،اوا بتط يقل العلوـ كال بل إليو اؽبنداة الوراثية،
كا ر لـ اؼبأتورة أك اجاتنسلخ ،أك بت ا إع يل م قية ه،تا اؼبنلف للعمال اؼب،تو ة دكف هقنني أك
مس اضلاي الميقني كالت كيأل ال م يسود العلدل اليوـ.
وط قدم أك رك ،بد ول اغبراي
مس ى ا السيلؽ اؼب ادب كال م هبع ا ارة هعي المأاس ال م يتدد دينوأتتل كبقل ىل دنظلـ
دو اد ادـ ال رية كال م وبتلج منيل إذل ايكلأيزال للح،لظ ليتل ا أف رب،ا ىع ا اس
لل رية دي ج كىع ربوم ا،لىيم السكس ،اؼبستودع كهنع علدرع اغبصني.
لكس ال يع م العلدل اليوـ ،تع الكث يس يقتنعوف أف د بع الب للت دؿ ،كانتل ا ارة ،فصيغ
النظراي ك قد اؼبرسبرا كاجه،لايل اصد التغلغ ك التمعل كالعلدا  ،أ ل أي يسا تديدة
هنو ا ارة ك كظل ،تل اعبز ية ،ب كهنوهبل ىع ذا ل ك رايد ل ج تضلف ال رية.
مس أدكا أدثر وايسل كأ،لذا
هلأل ا ليل الن تند دل هكس ؿبيطة ع ارة فقئ ب هغلغل
انتل اج مـ كب كل التواص اغبديثة الن أ لد ىيكلة ا ارة ،كهغلغل ك يوط ب كتتل
العم قية الضمنية ،بصنا ر لكة ع نة ك العمال ا ارية؛ يث زاضب العوادل اجف ا ية كاؼبرامنة،
العلدل الوااعع ،مس تدؿ تديد ،أىو اجأك،ل ك دـ اجلبراط ك هلأل العوادل؟ ،أك اجلبراط الكلع؟
أك اؼبوازأة كىو ا ار ا دثر صعوبة ،أيس يصعب التحكم ك ذلأل الدفت العلرـ أ ا كرد؛ إاراؽ
علت دج اغبلصلة ك العلدل ،كااتصلص ؼبيكلأيزال التقليد كال ىن كالعمال اجارية الن ه اكح بني الا
كالود ،كد ال أااب مس اطلقل هن ا اس اصلدر اطلقة.
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إذف اغبديث س ا اس ا ارم ج يبكس إدرادو إج بت،صيم دث ة؛ اوا أاس أارم لرتع
للت كيكل اغبلصلة كا﵀لكج اؽبل جة اصد طمر اؼب،توـ ابتدا  ،كعلتلرل اات،راغ ا ارة اس كظل ،تل،
كبنيتتل ،أك أانل دا ليل هوفره ا ارة ذا ل ،كأنبو ا اس العم قع ال م هبع اس ب كة العمال ا ارية،
أدثر اتلأة ك أسيجتل الدا لع ،إذ ج يبكس لهارة اف هقوـ بتوف ا اس كىع ذا ل ليس بانة.
اس بني ا دكا اؼبم اة لهارة ك د كا  ،التواص الرامع ال م ايكوف او وع الدرااة،
منو ب ك ا،توح أدثر ك مال هنتمع إذل ؾبتما تديد ىو التما
كال م ه ىن العمال
اجف ا ع ال م هبلرم اليوـ العلدل الوااعع كا﵀لع اعبديد ال م أعرفو دكال .كك ى ا السيلؽ هنسا
مال ؽبل اواص،ل لصة زبتل س العمال اؼبتعلرفة ك العلدل الوااعع .ك اأتمل ا اف ا ية ؽبل
صل صتل ،كاجلبراط فيتل ىو كا استقطا اس العمال ا ارية ،الن هعد ك ا ص أانت العمال
مال أ رل أثر ب ك جف لم اللقل ا ا ارية كالتواص كاغبوار
كأدكاتل ،كلكس هد
اجارم ،بتد كال ئ تعل ا ارة أدثر اأ،تل ل لم العوادل اػبلرتية ،خبصوصية انف ة ،كالن
إذل واني مال ل ،فل اس
كلد ك ال ت ا ر ،هرى ب كة العمال ا ارية ،كالن ربتلج ك ا
العم قع اؼب حوف علتواص ك اغبوار ك اؼب لردة ،ىو اكوف أالاع اس اكوان ا اس ا ارم ،ال م
وب،ا لهارة ااتمرارىل كديبواتتل.
أوالُ :ب صلب اإلشكالية:
ان أ أة ا أسلف ا كذل اأتظم اغبيلة ا أسلأية ك مبلذج اس الت،ل م ه ك ال نية
اجتتمل ية العلاة ،ك أسيا يعا س التحلال اترىبية ىع بىن اتكررة ك التمعل  ،هلأل اللحمل
هعد ه كيم فريدا لإلأسلأية ك اتتمل تل ،هضم كهربئ أتزا الوتود ا أسل ك أسيا ي د بعضو
بعضل .في ك ب لأل أسجل اس العمال الن رب،ا لإلأسلأية ال قل  .دبل هكراو اس ه لدج اتتمل ية
هراس ا تيلتل اتنلاية ،كهضمس التقدـ كالراع دبل ي ديو ذلأل النسيا اس هماا ك ا فكلر يضي
طوا تديدة هق إذل اغبقيقة اعبوىرية لهبيل  ،في ك التقدـ اليوـ بصمل إأسلأية هدفا بعضتل
بعضل تيم ا تي .
اس بني اللحمل اجتتمل ية الن هعد بكم جفتل لمأت له ا اؼبس ة ا أسلأية "ا ارة" د ك
اتتمل ع فريد كدكينوأة اتكررة ك ال نية اجتتمل ية ،يث ج ىبلو ؾبتما ان فجر الوتود ا أسل
انتل كدي ج كىع ان ا أسلأية ا كذل اا أكؿ ب ر كأ ي ا أسلأية صبعل .
لكس اا ى ا اغبضور إج أف بع الرلل ه كأل ك أ قية النظلـ ا ارم ك ا تم الدكر الرايدم
ل قل اعبناب ال رم .كأف ال هقوـ بو ا ارة اليوـ اد هعو و ه كيم أ رل يبكس لإلأسلأية ابتدا تل،
ف ا ارة ال ىع إج ا اع إأسل الب للزكاؿ كلياب أظلال بتل اتملبيل اا ال،طرة ا أسلأية
ك لتتتل لمأتظلـ ،دمل أ ل هقييد للحرية ال،ردية –دمل يد وف.-
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مس الرلل التلرىبية لهارة كبني ال ىو لص لم اؼبستول العلؼبع اس ربوج أ  ،صيغل
ت ديدة لم استول التعلا اا ى ه الو دة ،كال ذبلم اس اأعكلال كااعية لم استول ال نية
كالوظي،ة ول الث ل ك الت ك ا ارم إذل الت كيأل فيو .فنسج بعد ذلأل ذبليل ك اؼبملراة
اا اجأقمع اغبلصلة ك اجاتصلد ،التصنيا ،اجتتملع كالتحضر كا ذلأل اس اقوج التأث النجاس أبعلد اغبيلة ؾبتمعة-اأتقل اس أسا إذل ب ر ل لة أك أارة فبتدة ،أارة أوكية ،ؾبتمعل
لهزكاج ،اتتمل ل للمثلييني ،كا لدرا د ارة ه حث س أمبلط تديدة هنو ا ارة الن هعد
بكم اديبل هبب أف يتجدد أك يضمح دك بع يتجدد ك اغبيلة.
إف ال يع م ال نية ا ارية اس ربوج أ لد ه كي التمعل دمل أ لد ه كي ا أسلؽ اؼبعرفية
فصران أسما بعلم اجتتملع ا ارم بدؿ العل لع ،لم اتتملع ا زكاج بعد ا ارم ،كاد أسما بعد
زاس بعلم اتتملع اؼبثليني ك هدرج يص للة الت دؿ اؼبره ئ ع ارة ،كدأ ل دل س الب لمأقراض.
إف التحوؿ كالت دؿ دل يق ف عل ك الظلىرم ؽبل ب عل ك ال لطا أيضل ،فلأعكاب ب ك جف
لم ا ارة دنست اغلت كدنست ا،توح كدنست ثقلك ،أيس ذبل أمبلط التحوؿ ك أسا العمال
اػبلرتية لهارة )القرابة ،اعب ة (..كالعمال الدا لية )العمال الزكاتية ،مال ا بوة ،ال نوة
لم هردي ة الوظل كاأكملبتل ،كثقلفة اجاتتمؾ بعد اجأتلج ،كثقلفة اات داؿ
كا وة(...
العمال القرابية علعمال اؼبراسلهية )دكر اغبضلأة ،كدكر العجزة ،كاراسل اجأتلج اؼبمتل،ة.(....
فغدا د الب للتغي ؛ ال نية ،الوظي،ة كالعم ت .فبل هبع اػبوض ك ا ارة ي،تا بفلال حبثية دث ة اا
ال يصور إذل الكث يس اس أف هلأل الو دة اا صغرىل بسيطة كج ربوم اس اؼبظلىر اجتتمل ية القلبلة
للدرااة ك د ني دكف اأتتل  .إذف ال يقلؿ لم ا ارة ك دليتتل يقلؿ س نلصرىل اؼبكوأة ؽبل،
ككظل ،تل ك مال ل ،كا اس يتعلت بك هلأل ا تزا  ،اؼبكوان كالوظل .
كاغبديث ك اضلاي ا ارة ك اأطوا كاأزكا  ،أم اعلعبة اضلاي ا ارة ك أم ؾبتما دكف التعرض إذل
أف التما ك دليتو أست ا،توح لم العلدل ةاره ،إتحلؼ كؿبليدة .ف التحوج اغبللية دل ه ت يسة
ؾبتمعل ل كىع هتسر دمل هتسر بع ا اؼبل ك أ ملؽ ال بة كهنتق اس اكلف إذل اكلف ،اوا
عل،كرة أك عؼبملراة ،ف اغبديث دل يعد س اعبغرافيل اؼبكلأية ب س اعبغرافيل الرامية الن تعل العلدل
اا فسل تو ينكم إذل أبعلد اتلة اج توا  ،كبعدال دلف يسما اس أف العلدل ا ني ىو ارية ادا
اليوـ دبثلبة بلرع د أك ركاؽ ،كأص ا الس لؽ ا لال اا الزاس بعد أف دلف ا لال للمسلفة .كاد
اغبدكد اؼبكلأية لك ؾبتما دكد ب،لفة أ،وذة سبت كزبرج -إليتل كانتل-ك ظ اأسلؽ ا،تو ة لم
التمعل ا رل .كال يقلؿ س التما ك دليتو يقلؿ س أتزا و كأىم أتزا و ا ارة ،الن هعد بدكرىل
أسقل ا،تو ل يرثر كيتأثر علتما دك عؼبنلخ اجاتصلدم كاجتتمل ع ،الثقلك كالتكنولوتع اغبلص ،
فتع دنست هره ئ بغ ىل اس ا أسلؽ اؼبكوأة لل نل اجتتمل ع.
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كىع أيضل دقيمة هعا س أظلـ اتغلغ ك التلريو ،اس الصعب اغبديث نو دمو ة هزكؿ بعد ني،
أك دتقليد إأسل يلغيو التجديد ك ظ اقولة "ذبدد اك هت دد" أك ىع ط،رة اترىبية ا اتكررة ،كج
هبب أف هكوف ايدا يك ا فراد كوبد اس اغبراي .
إف ا،توـ ا ارة ك الغر  -ال م أفرغ اس أاسو كل نلهو ،كال م هعر ك ظلو ا ارة لإلاصل ،
عاتتداؼ أظلاتل ككظل ،تل ،دبملطر النظرة اؼبلدية المدينية -اد هسل ك بع هلأل ا فكلر كاؼبث ا
اذل النسيا اجتتمل ع ا﵀لع كفت ا ركع ل سئ الن،وذ كاؽبيمنة فكرا كالودل ،حبواا ثقلفية صبع بني
اؼبلدم كاؼبعنوم ،ك لكل ااتمداـ بليل لتنزي هلأل اؼب،لىيم اؼبعوؼبة هكوينل ككظي،ة ،استتدفة د فرد
اس أفراد ا ارة د لرا كصغلرا ،رتلج كأسل ا ،لتمكني هلأل اؼب،لىيم كالرلل اس التغلغ  ،كافتكلؾ النظرة
التقليدية اؼبتصلة عؼبقدس.
كاس بني هلأل اغبواا بليل التواص الرامع الن تعل ال،رد ا ارم انمرطل راميل ك الوتود
اجف ا ع ،دبل وبملو ى ا التواص اس أبعلد زب ؽ ا ارة ك اضلاينتل اؼبمتل،ة.بتسكيأل اؼب،لىيم
كالعمال  ،كدبل يوفره اس البراط ك يلة رامية تديدة ،ؽبل صوصيل ل اؼبزاضبة للحيلة اعبديدة.ر لدة
ه،كيكتل كهردي تل كفأل العمال  .كإذا دلأ ا ارة ك توىرىل هعرؼ علدرع اغبصني دوايلة لهاس
اجتتمل ع ك صنل للمث ا اػبلرتية ،دصلأعة لهاس ك أ ضل ل ،اوا أانتل اجاتصلدم،
اجتتمل ع ،السيلاع أك الثقلك ،فتع اليوـ بعد أف دلأ صلأعة لو ىع ربتلج بدكرىل إذل أاس كأالف
أظرا ؼبل يستتدفتل اس ربداي اتمردزة وؽبل ،دت كيأل فيتل كك أ قيتتل الوتودية دم،ر و اقداة
كدنلالة للمعىن اعبيلع.
ك ف ا ارة دملية أالاية ك بنل التما سبث أكؿ قدة ك ب كة العمال ا أسلأية ،كه ك
لقة إبعلع للعمال التمعية؛ فتع أيضل هت ك اس ب كة م قية اس العمال الن اس اؼب ،ض
أف هسندىل ؾبمو ة ايم كأ مؽ سبنت يوط هلأل ال كة ،كه عدىل س الر لكة ،كاد أدد ا امـ ليتل
وديدا الزال اوا ك العمال الزكاتية ،الوالدية أك مال ال نوة كا ىل ،كدبل ربويو اس القيم الن سبنت
يوط هلأل ال كة كاس منتل :ايم الا،الود ،السكس ،الرضبة ،التعلكف ،ا سلف .كاواـ هلأل
العمال ال ا م ج التعلاد .تودة ـبرتل ا ارة ال ىع إج اأعكلس عبودة السمل الن ربملتل
كاتلأة ،ككثواية كصبللية اكوان ل ،ك هولي،ة اس الوظل اؼبسندة إليتل انتل اعبلأب الوتدا  ،ا اا،
الصحع ،التعليمع ،اجاتصلدم ،كاجتتمل ع .كالن ربتلج بدكرىل إذل أاس م قع ي د ذلأل الكيلف
كيسمتل ععبمل ة ال اضبية .لكس ال ىو كااا تع اس هلأل العمال مال ى ة ،هتسم بنوع اس
اجأعزالية ،كى ا لتد كال ئ تعل ا ارة أدثر اأ،تل ل لم وادل لرتية ،كاواطنة رامية ،أال تل
اف ا ية ،أسج وادل اقلبلة انلز ة كانلفسة للعمال التأبيدية ،ك ا ارة اليوـ .كالن ل،
اؼبقلب ى لبة كر لكة ب كة العمال ا ارية اوا الزكاتية أـ مال ال نوة ،كاج وة.
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ك ظ ى ا التصور هكمس إبكللية الدرااة ك ال ديز لم أبعلد ا اس العم قع ،دب،تواع السكس،
اؼبستودع ك الدرع ،كال ربويو هلأل العمال اس أست ايمع اضمر ،يرل اغبصلأة ا ارية د
التحداي اػبلرتية ،يث هكمس اوة ا ارة ك ظ هلأل التحداي دبتلأة هلأل ال كل  ،ك ع،تل
بر لك ل.
س هوائ التواص الرامع ك يوط هلأل العمال  ،كدي،ية
اس ىنل ربلكؿ ى ه الدرااة الك
ذلأل.
اث ياُ /ب محاصل الرؤية:
ك ى ا ال عد ايندرج اغبديث س الدجج الر يسية للدرااة كأىم ا بكلليل اؼبتضمنة
فيتل ،دمدلوؿ ا ارة بني اؼب،كريس الغربيني كا اماني ،كأ قية ى ا النظلـ لت ا ا أتلج ا أسل اترىبيل
دبل يقداو اس كظل كدبل يندرج رب اسمله اس اقلصد .اػبوض ك التما اجف ا ع ددجلة
انز اجأتمل ا الوااعية اليوـ.

 /1الدالالت ادلحاهيمية لألسرة:
اد يظتر للوىلة ا كذل أف ا،توـ ا ارة ج ىبتل ولو اثنلف ،كدي ج كأال ية ا أسلأية انمرطة
ك أار ،لكس اغبديث ك الىية ا ارة لياب أارا هقليداي ،ب ىو ك الوا اغبلرل ركرة ،لصة ك ظ
ال بل إليو التمعل اؼبعلصرة ،ك السلبقة ك دـ اجه،لؽ لم مبئ او د ك ربديد الىية ا ارة؛
ى ىو قد ا ؾ؟ ،ى ىو كتود ا فراد رب اق كا د بغ النظر س تنستم؟ ،ى ىو
ا،توـ يندرج مس السيلؽ اجتتمل ع اغبل س للم،توـ؟ أـ أف ىنلؾ ادلوج كا حة بتة هعد
اقوال ؿبددة هصن الىية ا ارة.
هدرتل ك الوصوؿ إذل ادلوؿ ا ارة اؼب ،ض -دمرتعية -يبكس التأديد لم أف ا ارة ك اللغة
1

) :الدرع اغبصني ،كأى الرت ك هو ،كيطلت لم اعبمل ة يربطتل أار ا ؾ كصبعتل أار(
دمل يت ني اس مؿ ه،ح هعري،ل ا ارة ند اؼبتمصصني الغر كالعر اؼبسلمني أف ىنلؾ
يث هص المو ة ا كذل
فركال ك ربديد اقوال ل كالن هندرج د ارة سب اضموف ـبتل
دجج ا،لىيمية هتقلطا أكزبتل اا المو ة الثلأية اس اؼبتنلكلني العر  ،كفيمل يلع بع هلأل
التعري،ل :
أ /األسرة ُب الرؤية الغربية " :هعد درااة ا ارة مبوذتل للمو و ل الن هلقم الرلية اؼبعرفية للغر

ك اهو التلرىبية بظمؽبل ليتل ،كيو ا التوا أالـ ك عتل كهصني،تل ك العلوـ اجتتمل ية ى ا اجره لط

"

2

 -1اتددا اجارة اؼبعلصرة ،فلطمة د الرضبس ،ص13
 -2اؼبرأة كالعم السيلاع ،ى ة رلكؼ ز  ،ص.166
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يث قبد العديد اس العلمل اجتتمل يني اس أ طم رأيو فيتل اا ا تمؼ كه ليس ك دـ التطلبت بني
هلأل اؼب،لىيم
فمثم يرل :
كيعي وف اعي
 ،كي
كا
ى ا التعري

برتاب كلوؾ أف ا ارة "صبل ة اس ا بملص يره طوف بركابئ الزكاج ك الدـ أك الت ا
ة كا دة  ،كيت،ل لوف د اا ا ر ك دكد أدكار الزكج كالزكتة ،ا ـ كا  ،كا خ
كلوف ثقلفة ا دة(1)".
يردد لم الركابئ اؼبوتودة بني الزكج كالزكتة كا دكار اؼبندرتة ك بوهقة ا ارة كىو

هعري يتملبم ك ؾبملو اا ال ىو الر ك ؾبتمعلهنل.
لكس المف أف بع التعري،ل و انحم ب ر اس يث وديدىل لم أو ية هلأل العماة كانتل
اثم هعري ا دكخ يث يردد لم أف ا ارة ”:صبل ة اتتمل ية هتميز دبكلف إالاة ا ؾ ،كهعلكف
ااتصلدم ،ككظي،ة هكلثرية ،كيوتد بني اجثنني اس أ ضل تل لم ا ا  ،ماة تنسية يع ؼ التما
هبل ،كهتكوف لم ا ا  ،اس ذدر علغ كط ، ،اوا دلف اس أسلتل ،أك س طريت الت ا")(2
كك أ،اب السيلؽ يرل اوردااؾ" :ا ارة ؾبمو ة اتتمل ية ه ؾ ك ا الاة كالتعلكف اجاتصلدم
كا قبل ")(3
إف اؼبدات ك التعري،ني السلبقني يدرؾ النظرة اؼبلدية لهارة الن هردد لم الدكر اجاتصلدم كالدكر
ال يولوتع دل قبل كالتكلثر كاؼبسكس كدأف ا ارة هتضمس اجب اؾ اؼبلدم كالقيم الن،عية اجاتصلدية ج
القيم اؼبعنوية الن ربم اعل الرضبة كاؼبودة ،فت ا التعري يتجلى طل ،ة د ة اس اعبواأب الثقلفية
الكلانة.
كال يردد ى ا اؼبعىن أيضل ال ذىب إليو الدي،ر ال م أبلر إذل أف ا ارة ىع" :ؾبمو ة سبتلأل ركابئ
تنسية بتة كؿبددة هردم إذل إقبل اؼبث كهربية ا بنل ") .(4إف الرابطة اعبنسية ب لأل اؼبعىن اد هكوف
ى ه الركابئ اعبنسية ليس أاورا لبرة ب اد هكوف
بوتود زكاج أك بغيلبو ،كالمف أف
انتجة)ا كجد( كلو ك ا إطلرىل ال ر ع.
ك ج يوبى َّم التعري السلبت أدثر اس دججهو قبد بر و اد مل لم اؼبستول العلؼبع اس مؿ
ع التأديد كالد وة ال مة لتغي اؽبيلد ا ارية ،أيس ربدث
اؼبملراة كأيضل لم استول التنظ
ديد اس ا﵀لف الدكلية س ذلأل ،كأدؽبمل ارسبرم السكلف كالتنمية ال م اأعقد ك القلىرة انة
 ،1994كارسبر اؼبرأة ال م دلف ك بكني انة  .1996كال م هنلكؿ صرا ة ك منيل اغبديث س
 -1اراسة التن ة اجتتمل ية ،اراد ز يمع ،ص.58
 -2لم اجتتملع ال بوم ،صمح الديس بركخ ،ص.64
 -3ا امـ كاجارة ،سني بستلف ،ص.64
 -4اؼبرتا أ،سو ،ص .64
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ا ارة ك ركرة هغي ىيكلتتل ك س اعبناب كاؼبرأة كاؼبراىت... ،ك م أبكلج تديدة اا التقلي اس بأف
ال ك اؼبتعلرؼ ليو ،كاس مس هلأل ا بكلؿ:
رت كأكجد بم اارأة ،اارأة كأكجد بدكف رت  ،اارأهني كأكجد بم رت  ،رتلني كأكجد بدكف اارأة.
كى ا ال فتا اللؿ للد وة غبرية اؼبعلبرا كالرفقة كاؼب لردة بدكف زكاج ،كزكاج اؼبثليني .اعيل لعوؼبة
انظواة ايم تديدة هستتدؼ ا ارة ب ك ا لبر حبيث "ج هدع ى ه الوثيقة-أم كثيقة ارسبر السكلف
كالتنمية-أار هغي اؽبيلد ا ارية للظنوف كاجتتتلدا  ،كإمبل هتحدث س )اا اف(ج يقوـ لم الزكاج
كىو ال ي يا ك العمال ا﵀راة دينيل بني رتلني ،أك اارأهني ند ال واذ .ب هتجلكز )إع ة( ذلأل إذل
هرهيب اغبقوؽ ؽب ه ا أواع اس ا ارة ،فتقوؿ "كين غع القضل لم أبكلؿ التمييز ك السيلال اؼبتعلقة
علزكاج كأبكلؿ اجا اف ا رل" ،كهد ك داد ا ارة  ،ذا اغبقوؽ " :ا داد الك ة اس ا فراد

ا اؼبتزكتني ك النلبطني تنسيل . " 1""..إذف ا ارة دل ه ت بكم بتل ا الب للتعدي  "،ب
أ ح ا ارة شبرة هطور اترىبع ،فم بع اقدس ب أ ل ،كاراؿ هبل نو ج اسلمة " ) (2كىك ا
هغ الدجلة اؼب،لىيمية لهارة ك دل هعد ك ال،كر الغر ي ايمة فطرية إأسلأية رب،ا لإلأسلأية ال قل
ب ر ية ،ب لإلأسلأية القدرة لم ال قل ك ظ الع ثية كه ت النتيجة ك إطلر ال،كر الغر ي "ك توىرىل
كا دة  :أزع القدااة س ا ارة .فللوظل يبكس أدالىل بوااطة اراسل أ رل .فل ارة إذا ليس
ك دة اقداة كالتلريو اد يتجلكز ك هطوره أبكلج هقليدية للمجتما ا أسل  ،كانتل اجارة ،كالن ىع
ربيزىل ل ،ة
كايلة اتر كفبلراة للسلطة  ...أك ىع اراسة ربتلج للمراتعة كالت،كيأل كالتحلي لك

اعينة ،فتع ب لأل زبضا للنقد كاؼبراتعة") .(3إذ ىع سب هقديرىم  -للة اترىبية البلة للزكاؿ كالبلة
لمات داؿ.-

ب/األسرة ُب الحكر اإلسالمي:
هضمس ا امـ إبلرا اتمة ك هنلكلو لهارة اوا ك القربف أك ك اؼبملراة العملية ك بي الن وة،
كاد هدفت اجىتملـ هب ه ال نية لإلبلرة إذل أ ل أظلـ دو ب ا ص أيس يتضمس صبيا ال ر كى ا

س َوا ِ َدةٍ َو َخلَ َق ِم ْنا َجا َزْو َج َجا َوبَ َّ
َّاس اتَّا ُقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن اَّ ْح ٍ
ث ِم ْنا ُج َما
دابلرة لقولو هعلذل "َ اي أَياُّ َجا الن ُ
ِرج ًاال َاثَِتا وِساك ۚ واتَّا ُقوا َّ َّ ِ
ِ
ام ۚ إِ َّن َّ
اَّللَ َاا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا( ) ")1اورة النسل
ساكَلُو َن بِه َو ْاأل َْر َ َ
َ
ً َ ًَ َ
اَّللَ الذي تَ َ

ا ية ( 1كى ه د وة لإلأسلأية صبعل ك طل دو وبدد أو ية ال ابئ كىع العماة الزكاتية الن
أأتج

ِ
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن
التما ا أسل  ،دمل أف القربف بني بك هلأل العماة ك مقتل َ وم ْن َ

 -1استق لنل بني العلؼبية ك ا اماية كالعوؼبة الغربية ،دمحم ملرة ،ص.24
 -2اؼبرأة كالعم السيلاع ،ى ة رلكؼ ز  ،ص .176-177
 -3اؼبرتا أ،سو ،ص.176

3383

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

ِ
اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْيا َجا َو َج َع َل بَا ْيانَ ُكم َّم َو َّدةً َوَر ْْحَةً ۚ إِ َّن ُِب ََٰذلِ َا ََل َاي ٍت لَِّق ْوٍم يَاتَا َح َّك ُرو َن ) اورة الركـ ص
أَ ُحس ُك ْم أَ ْزَو ً

(.21

إذ ج يعد اضموف هلأل العماة أسجل الداي ااتصلداي اريزاي ؿبضل دمل دؿ ليو ال ا ت اس
هعري،ل  ،ب اره لط العماة ك أسجتل بقيم اؼبودة كالرضبة كالسكينة كاؼبسلدنة كاؼبستقر كاؼبستودع ُ ه َّن
ِ
ِ
اس َذلُ َّناورة ال قرة ا ية .176
اس لَ ُك ْم َوأَْاتُ ْم لبَ ٌ
لبَ ٌ
إف إبلرا القربف دث ة ك ى ا اعبلأب ك يلة الراوؿ ا ظم كد وهو اؼبتكررة للت ك علزكاج
كالتحصني كاجىتملـ ب ركف ا ارة كدي،ية التعلا اا الزكتة كالزكج كا بنل دلي لم ذلأل اجىتملـ.
كج يبكس اجدت،ل ب لأل ف القرا ة النسقية للقربف ذبلع اىتملال ا اد ة ،إذا يك ًصل أص إذل
اضلاي اتصلة هدكر دلتل وؿ ك دة كا دة ىع ا ارة ،فلؼبظلىر ا ارية اؼبو حة ك القربف كأ كلاتل
دلتل هتص ب ك ا لبر ع ارة اس بدايتتل إذل أ كلـ اأتتل تل ك دكرة يلة كص إليتل ا امـ ا
اؼبنظريس الو عيني ،كؾبم القضلاي اس بدااي أ و ا ارة كأىم اضلايىل هطرؽ القربف إذل اليلع:
ماة اؼبرأة علرت ك السيلؽ العلـ ،ا ال صر ك دـ اػبلوة ،اػبط ة كأصوؽبل ،اؼبتور ،العمال
الزكاتية ،العمال اغبميمية كاؼبعلبرة كاؼب لبرة كاغبي كالطتر كأ كلـ أكال ل ،ك للة اػبمفل
الزكاتية كالتدرج ك لتل ،العمال الوالدية :الر ل ة ،ال،طلـ ،بدا ا ط،لؿ كاات ا م ككصلايىم،
ك مال ال نوة كبدا ماة ا بنل ع ع  ،اليتم ك للة كفلة أ د الوالديس ،اؼب اث دتقنني لتوزيا
الثركة ك ا ارة الوصية كدي،ية هن،ي ىل ،الطمؽ ،كالعدة كاؼبتعة ....كا ه دث  .كاؼبتأا هبد أف اجىتملـ
بتصميم ا ارة ك دا لتل كاعلعبة اضلايىل ىو ك ا ص اىتملـ هبل كإ م اس بأ ل .هبع انتل ايمة
كأظلال ب  .إذ سبيز الرلية ا اماية توىراي س بع الرلل الغربية ك النظر لهارة ،يث هعد
ا ارة ك الرلية ا اماية ك دة أالاية اس ك دا اؼبعملر الكو  .كبنل أالايل اس أبنية التما
1
ا اماع يتضلفر اا ا بنية ا رل ك ربقيت اقلصد اجاتممؼ"
كهعرؼ ا ارة ند العلمل مس مبلذج اس دا رة ال،كر ا اماع لم النحو التلرل" :ىع الو دة
ا كذل للمجتما كأكذل اراسل هو الن هكوف العمال فيتل ك الغللب ا لبرة كيتم دا لتل هن ة ال،رد
اتتمل ل كيكتسب فيتل الكث اس اعلرفو كاتلراهو كايولو ك واط،و كاذبلىلهو ك اغبيلة كهبد فيتل أانو

كاكنو".2دمل أأو ك اواا ب ر هعرؼ اس طرؼ لط ايث :لم أ ل "صبل ة اتتمل ية بيولوتية
أظلاية هتكوف اس رت كاارأة )يقوـ بينتمل رابطة زكتية اقررة ( كأبنل تمل" .3دمل ه د انل اػبورل
ة ل "صبل ة اتتمل ية أالاية كدا مة كأظلـ اتتمل ع كر يسع ،كىع ليس أالس كتود التما
 -1اؼبرأة كالعم السيلاع ،ى ة رلكؼ ز  ،ص.187

 -2اتددا اجارة اؼبعلصرة ،فلطمة د الرضبس ،ص.13
 -3اراسة التن ة اجتتمل ية ،اراد ز يمع ،ص .58
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فحسب ،ب ا مؽ كالد لاة ا كذل لض ئ السلوؾ كا طلر ال م يتلقم انو ا أسلف أكؿ دركس
اغبيلة اجتتمل ية"  ،1اس ىنل يتضا – كا ى ه التعلري دث  -أف ا ارة ك انطلقل ال،كر
ا اماع ىع ا دأ للحيلة كان ا للقيم كا مؽ كاقوـ أالاع للتكي اجتتمل ع،دي ج كىع
الو دة اجتتمل ية ا كذل كال نية ا الاية الن هر م الط ،كهقوـ بتن تو .كالنظرة ا اماية  -لم
مؼ بع النظرا الغربية-ث ل النظلـ ا ارم كديبواتو  .ل ذبع انتل أظلال دا مل اتصم اس

ض ٰم
بداية اػبلت إذل ليتو ،كأص ك ا ملر كالتواتد ا أسل ) .اؼبيثلؽ الغليا(  ىكىدٍي ى ىوٍ ي ي كأىوي ىكاى ٍد أىفٍ ى
ض يك ٍم إً ى ٰذل بػى ٍع و ىكأى ى ٍ ىف ًان يكم ًٌايثىلانل ىالًيظنل( ) 21سورة النساك اَلية .21
بػى ٍع ي

/2الوظيحة الوجودية لألسرة:

اا أف انطلقل ربديد ا،توـ ا ارة ـبتل  ،إج أأو ج يبكس الت كيأل ك أنبيتتل اعبوىرية ك
اغبيلة -اتمل ا تل ،ا را أك أدد اؼب ككوف  -دك  .كاد يت ىن د ع ث ك ااتعرا و لهنبية
اعبوىرية لهارة ادلوج أك نواان اد يكوف :اكلأة ا ارة ك التما ،أنبية ا ارة ،ال هقداو ا ارة
لل،رد كالتما ،ك ....كا ىل اس العنلكيس ،لكس إذا ال كاع الرلية ك د ارة ،اد ج يسا اللؿ لسرد
د اؼبيلديس الن هتجلم فيتل هلأل ا نبية ،ف هرديز الرلية يتواا هدرهبيل ك بك اتصل د ،يباب اغبيلة
ا أسلأية ك أبعلدىل الزالأية كاؼبكلأية ،كي ا لم ك دا كتود ا أسلف ك هدرج :ال،رد ،التما،
كالوتود ا أسل دك  ،ه ك دلتل اقلصد كالاي لاة لهارة ى ه بع انتل:
اس يقوؿ ا ارة ك ثقلفتنل يقوؿ الزكاج أك اجا اف ،كاؼبتأا ك الكوف دبل فيو اس يواف كأ ل كالدة
يتن و إذل ى ا اؼبسمم "الزكتية" الن رب،ا ال قل كالديبواة :فعلدل اغبيواف ىبضا للزكتية كأظلاتل الغريزم
ل قل و ،كالن ل ىبضا أيضل للزكتية كأظلاتل لديبواتو كمبل و .كاؼبلدة زبضا ك رديتتل كث ل ل الظلىرم

للزكتية اس ال رة إذل الرة .الؿ ز كت ( َوِم ْن ُا ِل َشي ٍك َخلَ ْقنَا َزْو َج ْ ِ
ُت ل ََعلَّ ُك ْم تَ َذ َّا ُرو َن( .سورة الذارايت اَلية
ّ ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ض َوِم ْن أَ ُحس ِج ْم َوممَّا َال يَا ْعلَ ُمو َن( سورة يس اَلية .36
اج ُالَّ َجا ِممَّا تُنبِ ُ
ت ْاأل َْر ُ
ُ ( ،49س ْب َحا َن الذي َخلَ َق ْاألَ ْزَو َ

ى ا ال ادب اجزدكاتع أصلو التكلا ج التضلد كالندية ،كالتما ىبضا لدجلة ى ا اؼب دأ ك أصلو
أم هكلا لم استول ا زكاج كلكنو ىبضا إذل أظلـ دايت ىبتل س النظلـ اغبيوا كالن ليت كاؼبلدم
أظلـ لا ج أظلـ ارا زم.

 ا اس اعبنسع :هنظيم الطلاة اعبنسية كإب ل تل ،اس بني اؼبقلصد اؼبتضمنة ك ا ارة هنظيم
الطلاة اعبنسية علطرؽ ال ر ية صوان للن،اب اس ا اراؼ فيتل" ،الطلاة اعبنسية اس يث اؼب دأ اسألة
لم ربقيت أىداؼ اغبيلة
بيولوتية ج يبكس ااتمرار اغبيلة لم كتو ا رض بدك ل ،كا امـ ري
العليل .فتو ل لأل وب ـ د ال يردم إذل ربقيت ى ه ا اراض ،كلكس ال م يضا لو ا امـ الضوابئ
كالقيود ىو طريقة التن،ي العملع لتلأل ا ىداؼ كاج اؼ هبل اس يث أ قيتتل علوتود ،كاج اؼ
 -1اتددا اجارة اؼبعلصرة ،فلطمة د الرضبس ،ص.14
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للنلس حبت ا سلس كال عور"  ،1كلكس ى ه ا قية ا ص فيتل أف زبضا لنظلـ ج مس وا ية
ثية دمل هن ليو اؼبرسبرا الدكلية اليوـ ،كال ذبدر ا بلرة إليو أف السلوؾ اعبنسع اس اؼب ،ض أف
أي بكم اقننل انظمل أم " ج يعا أف يقا السلوؾ اعبنسع رب وث العواا الغريزية ب ك دلا ،
يث سبث ا ا ل اجتتمل ية كالتعليمية للسلوؾ اعبنسع دكرا ىلال ك دميتو كدي،يتو " ، 2"...كفبل
ج يدع ري ل "ك أف ى ه ال توة الط يعية كايلة هكوينية إذل التوالد كالتنلا ال م ىو ذريعة إذل بقل
النوع ،كاد تتز ةاور أ رل اتممة ؽب ه ال غية الط يعية ،دحب الولد كذبتيز ا أثم ...لتغ م ط،لتل

" .3إف هنظيم الطلاة اعبنسية ركرة أ،سية ك ركرة صحية يث أث ال لإلع ية كاغبرية اعبنسية اس
الزكاج إذف يعد أرام بلية طية أسنة
ب ر أ،سية ال ية كبيوع ا اراض التنلالية اؼبمتل،ة
الغريزة اعبنسية ع ب لع اؼبقنس كرفعتل اس اغبيواأية ،لغرض ا ا ر ل اعبنسع لتص إذل ا ىداؼ
اجتتمل ية كالرك ية.
 ا قبل كا﵀لفظة لم النوع  :اس بني اؼبقلصد ا الاية لهارة كالن هره ئ عؼبقصد السلبت
أف هكوف ا﵀ضس ا الاع للجناب ال رم  ،أيس يتم ا﵀لفظة لم النوع ا أسل  ،إذ ا تيلؿ ا أسلأية
ك هعلاب بوتود اسمم التزاكج ،ك ا ارة منو ىع الدا مة كاغبل نة لو ،كاؼبتأا ك فلس،ة ا قبل
يتن و إذل أأو -أم ا قبل  -ك دمو ىبتل حبسب السيلؽ اجتتمل ع اغبل س لو ،فقد يكوف الت لىع
بكثرة ا كجد ،ك ؾبتمعل  ،دللق ل العربية ك ف ة إذل ا ف كاد يكوف هنظيم النس أك ربديده ،أم الة
ا كجد ىو اؼبد لة للت لىع ك ؾبتمعل أ رل دللتمعل الغربية اليوـ ،كى ا ال دث بعد التصنيا،
إذ ثقلفة ا قبل كدمو ارىوأة علثقلفة التمعية كالظركؼ اجاتصلدية كاجتتمل ية اؼبتضمنة فيتل.
 ا ارة ليس ك دة للتكلثر فقئ :ا ديد أأو ج هبب النظر إذل ا ارة لم أ ل ك دة للتكلثر
 ،ب ىع أيض ل أست للتأىي لم استول العمال  ،كالت،ل م الدا لية كاػبلرتية ،ا ارة بك
بسلطة ا دأ التن ة اجتتمل ية كه كي بمصية ال،رد -الن هعد الردس ا الاع للتأالم ك اغبيلة -ك
يلهو ،كاد ي لع اره لط ا ارة دب،توـ ال بية ،فاذا دلأ ال بية هره ئ بعمر اعني كف ة
صبيا ف ا
اتتمل ية اعينة ،فللتن ة اجتتمل ية ىع أكاا بكث اس ال بية إذ هره ئ عل،رد ان أ أهو إذل كفلهو،
هدرتل ك ا دكار اجتتمل ية ،ا ارة لقة كص دبملراتتل ؽب ه الوظي،ة ،ل هدفا ال،رد ب حنو إذل
منتل اا التما اػبلرتع .كىع علنس ة لتطور ارا ا أسلف اتمة،
يلهية اعينة يت،ل
ارا
كىع أيضل ك دليتتل أدثر أنبية يث هره ئ علعقيدة كالديس كا مؽ كا دا كالت،ل  ،كا ارة
منيل هعتا لقة توىرية ك ه كي أو ية هلأل التن ة ،الن هعد بعدا أالايل جاتمرارية ىوية ال،رد
 -1اتددا اجارة اؼبعلصرة ،فلطمة د الرضبس ،ص .15

 -2ا امـ كاجارة ،سني بستلف ،ص .15
 -3اعبناب بني الرضبة كاو الس ي - ،ارسبر -ؿبمود دلزارم ،ص.108
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كعلتلرل التما اس مؿ اأتقلؿ القيم كاؼبعلي تيم ا تي  .أم " ي ة ال،رد ليكوف صلغبل لنق
اؼبوركث الثقلك ،فعس طريت التن ة اجتتمل ية يستداا ال،رد ايمل ،لدا كهقلليد ؾبتمعو كيتمثلتل دلتل
أك تز ا انتل علتقليد كاغب،ا كا﵀لدلة لتص ا بعد ذلأل تز ا اس أفكلره كانل تو كاعتقداهو كاعلرفو
كالودو الن يعم لم أقلتل استق م للجي الم ت"1ا ارة هعد أداة لتث ي اػبصوصيل الثقلفية
م ؾبتما.
 ا ارة بوهقة لت ك ا دكار كهنو تل :ا ارة ليس ازهبل اس العنلصر اؼبت،ل لة فقئ ك ا
هرهيب ،أك أ ل ايلؽ رامع دك بع ىبضا لل ايم ك اغبيلة دمل هصوره بع الرلل الغربية ،لكس
ا ارة ىع اوااا اسركلية كاسل لة "دلكم راع كدلكم اسركؿ س ر يتو "...دمل كص راوؿ مي
ملسو هيلع هللا ىلص ك ديثو" .النلظر ك ك دة ا ارة د نية ه،ل لية هبد أدكرا ـبتل،ة اوا ك النست اؼبغلت أم ا ارة
ان،ردة :زكج ،زكتة ،أ  ،أـ ،كلد ،أخ ،أ  ،تد ،تدة ....أك ك السيلؽ اؼب،توح ،أم ماة ا ارة
علنظلـ القرا ي ا﵀يئ ع ار ،م ،مة ،لؿ ،للة ،أخ ،أ .... ،
د ى ه ا دكار اره طة ب،لس،ة التن ة اجتتمل ية ،كهعددىل علنس ة لك فرد يعا س ق
هتكلث
يلهو،
اغنلطيسع اس ا دكار كالعمال الن هتواا دكا ره دلمل هنق ال،رد ك ارا
ال م اد يردم أدكارا دث ة ك التما ك كا كا د؛
يوط ذلأل اغبق ال م وبيئ عل،رد ،ى ا ا
ابس ،زكج ،أ  ،م ،لؿ ،تد ...كا ىل اس ا دكار الن اد يتحملتل د انتل ك يلهو .المف
أيضل ىو التدرج ك ا دكار كالتنق اس اواا إذل ب ر ك ارا ال،رد اؼبمتل،ة؛ ابس زكج كبعد ف ة
أ  ،تد .كىك ا .ى ه ا دكار ؽبل دجلتتل اؼبتمواعة ك ا ارة ،كاس ا اؼبمكس التغل ع س ى ه
ا دكار ل ىع الن هعطع الدينلاية لهارة ،ك رديتتل ل هتضمس أدكارا اتتمل ية ،اتدرتة؛ أدكار
لل دور كأدكار لإلانث ،وىي لهاواة كوىي لهبوة كوىي لك دكر أارم كاس دكر اتتمل ع
فيتعلم أوع السلوؾ اؼبم م لك تناب ،يث يقوؿ بع ال ل ثني " كبس أق ؼ علط ،ال در ك اؽبوا
كأدربو لم ا لعل العني،ة .بينمل أتحدث بتودد كرفت اا الط،لة ا أثم كألمستل براة ،ككبس د لأل
لبتلر ا لواف اؼبنلا ة للنوع فتنلؾ ألواف ال دور كأ رل لإلانث ،كد لأل لبتلر اللعب ط،للنل ان أاياتم
ا كذل .ككبس أ جا الطلاة كالن لط اعبسمل العني ك أبنل نل بينمل أ جا ال،تلة لم أف هكوف ىلد ة
2

كرايقة ك الكمـ كك الس كك السلوؾ "
ا ديد أف أدا هلأل ا دكار ب،عللية اينعكاب لم التما ،ك لم أدا أم دكر ؾبتمعع ب ر،
ك العصور القديبة انتم اغبكيم الصيا دوأ،وبيوس ال م هن و
كى ا ال هن و لو د لر اؼب،كريس
نبية ال،ضل كا مؽ ك التما كأف ا ار ىع اؼبن ا الاع ؽبل "فل ارة ىع اػبلية ا كذل
 -1اراسة التن ة اجتتمل ية ،اراد ز يمع ،ص .14
 -2اجارة كاغبيلة العل لية ،انل اػبورل ،ص .248
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ه ا
للتجربة ا ماية ال،ل لة إذ أف ا ارة هعتا دبثلبة ؾبتما صغ يبرف فيو ال،رد لم ال،ضل
التجربة ا ماية إذل التما اػبلرتع الك  ،كيرل دوأ،وبيوس أأو إذا التزـ د فرد علقوا د ا ماية

فاف التما يستطيا أف يستغا س د الأوف ك عع 1".دمل أف هلأل ا دكار هتنلاب كاللؿ ال نل ع
كالوظي،ع لهارة ال م ين ا لم هقسيم العم ك تواأ تل اجتتمل ية كاجاتصلدية دكف هقل ع أتر.
 ا ارة؛ السكس كاؼبستودع :أم أ ل بوهقة لت لدؿ العواط  ،إذ وبتلج ا أسلف ك كتوده إذل
ا ب لع الن،سع كالعلط ،ع ،أو ينعكاب لم ااتقرار ال،رد ك التما  ،إف ى ه الوظي،ة اره طة ب ك
ا لبر علوظي،ة السلبقة؛ يث يتضمس د يئ م قع مبطل اس العلط،ة ،كاد يظتر للكث يس أف
العلط،ة اره طة ك هقديبتل للولد أك الط ،موال ،لكس ا ص أف العلط،ة اوصولة بك فرد اس أفراد
ا ارة د ىم كصغ ىم ،فللصغ وبتلج إليتل دمل وبتلج إليتل ال يو ك اقت العمر ،كبعور الط،
ةاو ركرم كاره ئ أيضل ب عور ا ـ عبنتل ك لتتتل إذل لط،ة ا اواة ال،طرية .دبعىن هل ية اغبلتل
الن،سية ع اواة كا بوة.
كإذا دلأ اد انب ا ارة العديد اس اؼبراسل كالتنظيمل لت ا بع الوظل ا ارية،
دللتن ة كالتعليم ،فل ديد أف ى ه الوظي،ة عل ا اس الصعب لم أم اراسة إسبلاتل بن،اب أدا
ا ارة .ف د دكر وبم ك طيلهو مبطل لط،يل اعينل ،فل بوة ،ا وة كال نوة ....دلتل ربتضس أمبلطل
اس العواط ليس اوتودة ك أم مبئ هنظيمع ب ر ،فدكر ا اواة اثم "ج ي و عاع ا دكار؛
فل اواة أ لط اعقد كأالاع كذك تواأب ،كفيو العديد اس ا اور اؼبتع ة ،كىو ك الوا أ،سو م

ل ي وبم أبعلدا بيولوتية كط يعية كاتتمل ية ك لط،ية.2"...
كإذا دلأ ا ارة اد صل تتل العديد اس التغ ا الن ازا اس جم الوظل كدي،تل ،إج أف
ى ه الوظل عل ا اس الصعب ااتعل تتل فقد " هكوف العلط،ة ك ا الدس ا رل دمح العم
أك التعليم ارثرة إذل دكد ال إج أف ا بملص وبصلوف لم أ لم استول اس العلط،ة كالعمال
ال مصية اا الزكتل كا كجد كا ى أك ا ارع ا ريس .كوبص ا فراد لدة لم اؽبدك اعبسمع
3
كالرك ع دا ا ارة ،كيعتا اؼبنزؿ اؼبلجأ كاؼبكلف اػبلرل اس اػبمؼ كاس ا كم العلدل اػبلرتع "
ِ
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم
كاد أدد ا امـ ك العديد اس اؼبوا ا لم اعىن السكس ك اجارة َ وم ْن َ
ِمن أَ ُح ِس ُكم أَ ْزو ِ
َٰ ِ
ا ََلاي ٍ
ت لَِّق ْوٍم يَاتَا َح َّك ُرو َن
ْ َ ً
ّْ
اجا لّتَ ْس ُكنُوا إِلَْيا َجا َو َج َع َل بَا ْيانَ ُكم َّم َو َّد ًة َوَر ْْحَةً ۚ إِ َّن ُِب َذل َ َ
(اورة الركـ ا ية.21

 -1الت،ك اجتتمل ع ،أضبد اػب ل  ،ص ص .106-105
 -2ا امـ كاجارة ،سني بستلف ،ص .99
 -3اؼبرتا أ،سو ،ص .111
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كا بلرة كا حة ؼبعل التودد كالرضبة ،دمل قبدىل أيضل عرزة ك أع الزكاج علل لس كالسكس
كاؼبستودع ،فت ه الع لرا هتمطم ارض ا ر ل اعبنسع الصرؼ كالعمال الن،عية كالتعلادية إذل
ا ىداؼ اجتتمل ية كالرك ية ك ا ماية .ف ا أسلف دمل لو ا تيلتل ضوية بيولوتية هراس لو
ال قل اؼبلدم ،يتضمس ردنل أالايل كىو اج تيلتل الن،سية ال،طرية الن هكمس ك ال عور علسند
اؼبعنوم ك اغبيلة ،كاغبنلف العلط،ع اؼبغركس ك مال ا اواة كال نوة ك ا وة....

 /3الضبط االجتماعي واألمن العالئقي لألسرة:
 /1-3األسرة منظومة صا عة للمعٌت ومرممة له :ج بأل أف اجأسلف ج ي ،ؽ س الكل نل ا رل
ك بع اػبصل  :دلغبردة ،النمو ،التوالد ،ال حث س اؼبأد  ،اؼبأكل كالنزكع إذل لتل ال قل ،
منيل ك عبو و إذل التدبر ك الوال كطرؽ اجاتنل  .فيراس لتلهو ر ،ل ؼبسل
كلكس ىبتل
زبتل س التجمعل اغبيواأية ،ذبع ا د كال ر كا ه ين،ص س اغبلتة إذل اؼبعىن اؼبصط غ هبل إذ
ربلط ى ه اغبلتل كا ىل دبعتقدا  ،بعلدا  ،طقوس ،ايوج ...إذ "ال اس بع ط يعع ؿب لدل
الوظل ال رية اؼبتنلا ة اا لتل فيزيولوتية ،اث اعبوع ،النوـ ،الرا ة
اجأسلف،
اعبنسية....،اخل هزكدىل الثقلفة دبعلوال ل ،إذ ج هستجيب التمعل ؽب ه اغبلتل علطريقة أ،ستل ؽب ا
فمس ا تدل أف هوتو الثقلفة السلودل ك اؼبيلديس الن ج إدراه بيولوتيل فيتل ،كؽب ا الس ب ،فاف
ا ار ال م الل ل ال يتوتو بو إذل ا ط،لؿ ،ك لصة ك ا كالط الاتوازية" :دس ط يعيل" يعا ك
الوااا":ااتث لنموذج الثقلفة ال م أق إليأل"  . 1كل لأل ا أسلف يره،ا اس للتو ال سيطة لمدتسل
اذل ا ت لره دل نل راوزاي عاتيلز.
ا ارة مس ى ا السيلؽ هصنا اؼبعىن ككااطة جدتسلبو ،إذ ا ارة ك اسللأل مبوىل هطور اف ا ل
انتظمة وؿ لؼبتل ال ايت كالعوادل ا﵀يطة ،كىع د لأل أكؿ أواة هلقس اغبرؼ ك الراز ،اللغة ...إذ "لب
ض وية العل لة الن هقوـ لم الق وؿ بطلام الزـ اس اجف ا ل كاػبيلرا هت ا أبكلج اس التواص
2
الظلىرة كاػب،ية ل،ظية كا ل،ظية ،طرؽ الت،لكض ك اؼب كم " ...
 /2-3األسرة ظام للضبط االجتماعي  :إف ا ارة اؼبتكلث،ة سبث أظلال رالبيل يد م ااتقرار ال،رد
كالتما  ،إذ ه ك ال بية ابتدا كالتن ة ا ارية اندا اتمل ىبلت الرالبة ال اهية دمنطلت أالاع دبل يتم
اس بحس أ ماع لل،رد دا لتل ،دمل هعد ىع بدكرىل أظلال رالبيل يعدؿ اس الودل ال،رد كيصحا
كي ا أأسلال اس التعلا كالتكي اجتتمل ع ،كيتمم أظلـ الض ئ اجتتمل ع اؼبوتود ك د ؾبتما.

 (1ا،توـ الثقلفة ك العلوـ اجتتمل ية ،دأياب دوش  ، 2007 ،ص . 11-10

 -2اؼبرتا أ،سو  ،ص .38
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كإذا دلف الض ئ ك اؼبعىن العلـ ىو" ه كي السلوؾ كفت وابئ كاوالب كمبلذج اعينة أك ؿبددة،
كهوتيو السلوؾ أك إلزااو علطل ة) ،إلزااية هرام ا فراد لم أف ي كلوا الودتم كفت وابئ كاوالب

كمبلذج اعينة("  1فللض ئ أيضل دجلة طو ية هن أ س القنل ة كال بية كالتعود ،كىع اره طة ع ارة
ب ك دايت.
فاذا دلأ ا ارة هتمتا دبسركلية هربوية لتأىي ال،رد ك التما ،فتع أيضل ربم أبعلدا ؼبسل لة
أفرادىل .كى ا ال هبع ا ارة هره ئ بثنل ية )اؼبسركلية -اؼبسل لة( دمل يرىلتل ف هكوف أكؿ أسيا
للض ئ اجتتمل ع.
إف اغبديث س كظل ا ارة ج يبكس صره فتع هره ئ علنظلـ اجتتمل ع دك ااتصلداي
كايلايل كثقلفيل ،لكس د ال ذدر البقل كد ال دل ي در يرى ا ارة ف هكوف أظلال دوأيل يره ئ
دآلية بعملية ااتممؼ ا أسلف ك ا رض كأيضل إ ملرىل ،كج بأل أأنل إذا ربطنل الوظل السلبقة
وؿ هقنني اغبيلة ا أسلأية ،ال م يتجلم ك هقنني الزكاج ك ،ا
كا ىل اس الوظل قبدىل هلت
ا أسل كهنظيم العمال كبنل ال،رد اؼبتكلا ك ا تيلتلهو اؼبلدية العضوية ،الن،سية ،الرالبة ك ئ
السلوؾ .د ذلأل كا ه يد م بقل النوع ا أسل كا ا اؼبعلدل كاغبدكد كاؼبسركليل كاغبقوؽ
كالوات ل  .إذا دلف أبسئ هعري لهارة لم أ ل اػبلية ا الاية ل نل التما؛ فل ار اؼبستقرة هعا
س أي يسا اس الصعب راتل هتولد كهولد ب كل اتتمل ية رب،ا للمجتما دينلايتو كبقل ه كااتقراره،
كأم ل ك ودية كظل ا ارة اينعكاب علضركرة لم ك دا التما ك دليتو ،كل لأل فل ارة
هره ئ بوظل ،تل علوتود ا أسل دك .
 /3-3األمن العالئقي:

هعد ا ارة أكؿ قدة ك ب كة العمال اجتتمل ية :ا ارة ىع الكيلف اجتتمل ع الصغ ال م
يت ك اس فرديس فأدثر ،يتضمس دمل سب ا بلرة إليو أسقل اس ا دكار اؼبتكلالة كاؼبتسلأدة ،المف

أف د دكر اس هلأل ا دكار ىو اسمم م قع ج يتم إج بوتود ماة ،فللزكج ج يسمم زكتل إج
بوتود زكتة ك العكاب  ،كج هسمم اؼبرأة أيال إج إذا رزا بولد ك ا د لأل ،كلس يكوف اعبد تدا
أك اعبدة د لأل إج بتوافر ا ،لد  ،كى ا ينط ت لم د دكر اتتمل ع كد دكر أارم  ،العم ،
العمة....،إذف هلأل اؼبسميل ك ظلىرىل دلمل اص ة كلكنتل ربم أبعلدا اتدرتة اس ا دكار
اس العمال
كالعمال  ،اثلؿ ذلأل ك النست ا ارم اؼب ركع :ل،ا أـ = زكتة +إبس كى ا
اؼب عة لم اؼبنمرطني ك ا ارة .كإذا ال ربدثنل لم العمال اجتتمل ية قبد أف ا ارة سبتلأل

 -1الض ئ اجتتمل ع ،اعس لي

مر ،ص .28
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ب كتتل اػبلصة العماة الزكتية ،العمال الوالدية؛ مال ا اواة ،مال ا بوة .مال ال نوة،
مال ا وة ...
كإذا ال ااتد اغبديث س هلأل العمال ألت ،إذل أست أدثر هعقيدا كأدثر ه لبكل كىع العمال
اػبلرتية لهارة أم العماة علنست القرا ي ك غبمل هسند ا دكار السلبقة ،كىنل يظتر اقصد توىرم
لت كي ا ار كىو اهسلع دكا ر الصم كاؼبعلرؼ كا الر اس مؿ اؼبصلىرة )هوايا اللؿ القرا ي(
اس مؿ اجا اف كىو اأدالج للدـ كا ار.
دمل يتجلم اس م ؿ الت،ح الدايت اقصد اتم ينضوم رب ى ا ال عد أج كىو أف بر ية
الزكاج هنعكاب لم بر ية د الركابئ ا ارية كالقرابية .أم هستمد ى ه ا ة بر يتتل اس بر ية
اجره لط ك ذاهو ،ى ا كيبكس التأديد لم أف العمال ا ارية هعد اس أاول العمال اجتتمل ية
كأاتنتل ك التما ،فم يبكس إزالة اسمم ا ـ أك ا أك العم أك ا ىل ه عل للحلتة اقلرأة علعمال
التنظيمية أك مال الصدااة؛ إذ ا كذل هدكـ اوا راب فيتل ال،رد أـ دل يراب.
المف أيضل أف النظلـ ا ارم ؿب،وظ بنظلـ ب ر اس العمال ىو أظلـ ا﵀لرـ ،الدا م ل قل النوع
ا أسل اا ث و ا﵀لفظة لم النسب ك ئ الن،اب لم أظلـ أ ماع وب،ا اتلأة العمال ا ارية
كج ىبضعتل للع ث كالع وا ية.
اس د ال ا ت يت ني أف النظلـ ا ارم أظلـ ال م ب اهو لو أاسو كاوا ده النلظمة لو .كل لأل سبث
ا ارة أكؿ قدة ك ب كة العمال ا أسلأية ،ه ك لقة إبعلع للعمال التمعية؛ ف ى ه
العمال هسندىل ؾبمو ة ايم كأ مؽ سبنت يوط هلأل ال كة ،كه عدىل س الر لكة.
كاد أدد ا امـ ليتل وديدا الزال اوا ك العمال الزكتية ،أك الوالدية أك مال ال نوة
كا ىل ،كالقيم الن سبنت يوط هلأل ال كة اس منتل :ايم الا كالود كالسكس كالرضبة كالتعلكف
كا سلف ،كاواـ هلأل العمال ال ا م ج التعلاد .فل ارة ك أظر ا امـ أظبم اس أف هكوف ؾبرد
كايلة قبل ال نني ،فتع اػبلية اجتتمل ية ا كذل الن ه ا التما دبل هزر و اس ب كر اغبب كاؼبودة بني
ال زكتني كا كجد دبل هسعم إليو اس كال التعلكف كالتضلاس بني أفرادىل كدبل دؼ إليو اس ك دة
اتملاكة ل نل التما الك لم أااب اس ا ل كالتعلط كالنظم كالقوا د يعرؼ د فرد فيو قواو
1

ككات لهو ،إذ دبقدار ال يردم ضو ا ارة كات لهو يكوف ااتقرارىل كث ل ل كدكااتل"
إذف ا ارة أصغر ك دة بنل ية ك التما ،كىع سبث القل دة الر يسية لك النظم ا رل النظلـ
اجاتصلدم ،ال بوم ،السيلاع ،كا ه.

 -1أظلـ اجارة ك

ا كم ل ك و ا امـ ،د الرضبس الصلبو  ،ص .21
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 /4التواصل الرقمي واجملتمعات االفًتاضية:
الىم التطور التكنولوتع ككال ئ اجهصلؿ اغبديثة إذل إ لدة هعري العلدل ك أبعلده كؿبتوايهو ،إذ
ايلس اؼبسلفل دل يعد ايلال تغرافيل بقدر ال ىو ؿبتول رامع تع العلدل ينكم  ،عاتد ل و مس
ىواه ؿبمولة أك بلبل  ،دركاؽ رامع؛ ال يرل ك أكلو يرل ك ليتو ،فأ يد هعري الزاكلف كهعري
اؼبواطنة ،ى ه ا ة الن ادا فيتل اؼبنمرط الرامع اواطنل لؼبيل ،يت ا القضلاي العلؼبية أدثر اس ا﵀لية،
كاد أزا ل العلؼبع كا﵀لع أدثر ك و ل كهلمسل ،فلل،رد مس ايلال اؼبظتر كاجىتملـ ،يعا س
اضلاني أدثر اأ،تل ل ،سبي اذل ال كؽ العلؼبع أدثر اس ا﵀لع.
مس ى ا السيلؽ يظتر التواص الرامع ازاضبل للتواص الوااعع الوتلىع اؼب لبر ،رامنة التواص
مس كال ئ اهصللية ،كىو ال ينع بوال ئ التواص اجتتمل ع؛ أيس يكوف ال،رد
تع العمال
اؼبنمرط مس ه يأل تديد هزكؿ فيو اؼبردزاي  ،كىو ال ينع اليوـ علتما ال كع ع ت لره" أطرك ة
هردد بع لرا بسيطة ،أف ركح صران ىع ركح ال كة؛ إذ أف اؼب لدم التأايسية لل كل أص ح
.1

اوة ؿبردة للحيلة ال،ردية كاجتتمل ية كاجاتصلدية كالسيلاية ،كى ا ال يبيز ف هنل اترىبيل"
ال كل أر لـ هدفا التمعل اجف ا ية للظتور ،علبراط ا فراد منيل فيتل ،كىع انذبة س هطور
التقلأة كالتكنول وتيل الرامية ،كىع أيضل ازاضبة لتجربة الزالف كاؼبكلف ،أك ال يسمم بقيود اؼبكلف كالن
د اس اغبجم اؼبتنلاع للن لط ال رم ك التمعل ا﵀لية ،إذ اجلبراط ك ال كل ىو البراط ك
ؾبتمعل اتجلكزة للمحلع كاد هكوف ازوبة ؽبل ،كاجأتسل إذل ال كية التمعية هبع ال،رد قدة اس
قد ال كل اجتتمل ية ،كلكس ليس ال كل الوااعية اؼبتعلرؼ ليتل ،ب ب كل رامية ذبما
بني العوادل اؼبتنلىية الصغر  Microcosmeكالعوادل اؼبتنلىية ك الكا  ، Macrocosmeكعلتلرل
ال،ل ال كع يكوف أقطة ذبما بني النطلاني اؼبيكركم ك اؼبلدركم .إذ " ال كع اأ وذ اس دلمة
 Matrixكىو استمد اس ا ص المهيا  Materال م يعا ا ـ أك الر م ،كيبكس أف أستنتا أف
ا ب ى ه التسمية ىو اؼبقلرأة الن قد بني ال كة كالر م ،ال كل دبثلبة أر لـ نل رع تديدا
اس التمعل  ،كىع ؾبتمعل هنتظم فيتل اؽبوية السيلاية  ،اجاتصلد ،كهعم ك بك ب كل " .2
اجلبراط ك العوادل اؼبرامنة كالتما ال كع ،بك ك اؼبقلب ذبمعل تديدة ينعتتل ال ع دبسمم،
التما اجف ا ع ال م يعد ؾبتمعل ازاضبل للمجتمعل الوااعية ،ك دكد الزالف ،اؼبكلف كاعبغرافيل.
كىنلؾ ؿبلكج دث ة للتعري علتمعل اجف ا ية كانتل :ال اداو "ىلكرد راينغولد Howard

 Rheingoldاس أف التمعل اجف ا ية :ىع ذبمعل اتتمل ية هن أ اس ال كة ،ني يستمر أانس
 -1التما ال كع ،دارف عر  ،ص .12
 -2التما ال كع  ،دارف عر  ،ص12
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بعدد دلؼ ك انلا ل م لنيل لوا دلؼ اس الزاس دب ل ر إأسلأية دلفية لت كي ب كل
العمال ال مصية ك ال،ضل السليام .1 "cyberspace

اس

دمل أ ل هعرؼ ة ل " ؾبمو ة اس ا فراد ،ال يس يت لردوف ا ب كة اجأ أ  ،ل ،ة زانية لتحقيت
2
الية أك ىدؼ أك ىواية ،اس مؿ ماة اتتمل ية-اف ا ية ربددىل انظواة هكنو-اتتمل ية"
ى ه اؼبنظواة التكنو-اتتمل ية ىع السمة ال لرزة لت ك ى ا ال،ضل كىع ا ر ية اغبقيقية الن اس
مؽبل يتحرؾ ا فراد كاعبمل ل ك ه لردية كا دة اضلفل لل ،ة الزانية ،اا أف ال ،ة الزانية اؼبطرك ة
ليس هلأل ال ،ة اؼبعسكرة ا﵀ددة ةطر كإمبل اغبرة الن ه ك بنية العمال اؼبمتدة كالنلف ة ك الوا
اجتتمل ع.
"كزبتل "ال كة س د اس "العماة" ،كالقرابة ،كبرادة اغبيلة ،كا ىل اس ا فكلر اؼب لهبة الن
هاز اجلتزاـ اؼبت لدؿ بينمل هست عد دىل أك هغ،لو ك صم  ،أج كىو فأل اجره لط .فمصطلا
"ال كة" يراز إذل اص،وفة هقوـ علوص كال،ص ك بف ،فم يبكس زبي ال كل اس دكف ه،عي
3
ىلهني اػبلصيتني ك بف .ف،ع ال كة يكوف الوص يلريس ا رك ينس لم د اوا "

 /5مسات العالقات الرقمية :
ك ال داية هت ك العماة الرامية مس ه يأل ثمثع أالاع ،كىو ال م اؼبنمرط ،كاؼبقلب
الرامع ،كالتكنولوتيل دوايئ ،كاد أطلت ال ع لم اجأسلف اقلب ا داة ل،ا ا أسو كىو اأسلف
اقلب لاو أك أدة ،إذ ج هتحقت ى ه العمال الرامية إج بوتود كال ئ رامية ربدد العماة.
كهتضمس هلأل العمال رصيدا اس الراوز الن هعا س اأتمل ال،رد ك ب كل اتتمل ية كهعكاب
البراطل اكث،ل كذيوع ايم دلانة ،كه كي ك ع صبل ع .ربدده ايم كا حة كاعلي ات،ت ليتل .إف أكذل
السمل الظلىرة للت،ل م اجف ا ية ،ىع:
 -عالقة اال سان أداة ُب مقابل ا سان -ا سان) افًتاضيتجا حسجا( :فللعماة بني الطرفني ليس

ماة

إأسلأية دمل ك التما الوااعع ،ب ا ،ة أم ات،ل لة بني اأسلف كاأسلف ا كايئ برل كب ك ا
ا لبر .كاد طرح الرم دركغ ...أف “ابتكلر الوااا اجف ا ع ك واؼبو اجلك كأية أدل اذل ه،كيأل
العمال ال،يزاي ية بني ا فراد ،كيقصد ب لأل أف ه،ل م الوااا اجف ا ع الن هتم ك إطلر ا أ أ

 -1اؽبوية اجف ا ية اػبصل ك ا بعلد ،اسعودة عيوا  ، ،ص .395
 -2اوايولوتيل اجأ أ  ،أد انصورم،ص.21
 - -3اغبب السل  ،س ى لبة الركابئ ا أسلأية ،زهبموأ عكالف.32 ،
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أثر بدكرىل ك ه،كيأل العمال الن هقوـ لم أالس الوتو علوتو ،ى ا ال اد يردم إذل ا تمط
الوااا عجف ا ع" . 1
 -التأقيت ُب مقابل التأبيد  :ك التمعل

اجف ا ية ه ك الو ع اعبمل ع ،اق ف بص،ة التأاي

ج

التأبيد ،إذ التواص بني ال،رد كاعبمل ل يتم مس كايئ الك ك  ،هتم فيو اؼب لردة اجلك كأية ،ب ع
اس التقم كأيضل يت لدر منو هوصي العمال لم أطلؽ التأاي ج التأبيد ،أظرا لص،ة اجأتمل
اؼبراتة القلبلة للرف أك الق وؿ أك اجأسحل بزر رامع ،كأيضل للتغ اؼبستمر كاؼبتسلرع ك بنية هلأل
التمعل ،

طغم س اطا العمال

لم فس هكوينتل بتكرار التع

اجاتعجللية كا أية كالسيولة .كك ى ا السيلؽ ي

نو .فسلد هلأل العمال

زرنمو ت ابومان ك دتل

مال العلدل اجف ا ع أ ل ":ثقلفة العمال اؼبروبة ،اوا بقي

اغبب السل

س

لم ال لبل أك اأتقل إذل الوااا

ب ركط العلدل اجف ا ع :إأو يبكنأل ا ل العماة ك أم كا إذا دل هكس را يل نتل ،كلس هكوف را يل
لدة ك ا ت اؼبتوائ كالطوي  ،كعلتلرل لديأل يلرا  :إ ل الصدااة ،الت النلف ة ،كانا الطرؼ
2
ا ر اس القدرة لم الوصوؿ إليأل أصم"
 -اال ًتانتية الرقمية وصناعة ادلعٌت :إف " الكثلفة اجتتمل ية اؼبتكوأة اس التدا

العم قع ال مصع

ل ا اجأسلف ،أص ح هست دؿ عجأتقلؿ اجتتمل ع للكثلفة اجهصللية ،كى ا بصورة ال ىو ؾبتما
اجأ أ  ،لم رام امو و الت،س م فاأو استول لؿ اس اجأصتلر اجتتمل ع ك اللؿ الواطع
الرامع ،كبع لرة أ رل الثقلفة اجصطنل ية الرامية الن ذبسد الكيلف التكنولوتع اجتتمل ع ؼب،توـ

اكلوىلف القرية الكوأية "  .3إذف التما اجف ا ع م لم اأ ل مال اتتمل ية انذبة س
الت،ل التكنولوتع العلؼبع بتو يد التكنولوتيل -ا لة-اا ال،رد الط يعع اجأسلف مس انظواة
طلبا التما اغبقيقع ،أم مس انظواة هكنو– اتتمل ية ،اعقدة.
اصطنل ية أ
كي لرؾ اؼبواطنوف اجف ا يوف بعضتم ال ع اغبيلة الرامية اؼب دة هبدؼ التسلية ،أك التعلرؼ أك
ردبل اؼبتعة...كىنلؾ هنوع د ك ى ه التمعل لدرتة أأنل ج أصلدؼ أم ؾبلؿ اتتمل ع أك ثقلك أك
ديا أك ااتصلدم أك هعليمع أك هرفيتع..إج كقبده بني التمعل اجف ا ية" .4ى ا التنوع ي،تا بفلال
لماتزاج مس العمال ا أ أيتية ،بوص،تل اأدالتل اتتمل ية بلية .كي،تا ال ل كااعل أالـ
القطيعة اا ال ىن التقليدية ك للة اس إذابة اػبصوصيل  ،كصراع الوا ع عجف ا ع.إذ يرل عكالف ك

 -1اوايولوتيل اجأ أ  ،أد انصورم ،ص .23

 - -2اغبب السل  ،س ى لبة الركابئ ا أسلأية ،زهبموأ عكالف ،ص.21

 -3لم اجتتملع ا رل ،لع دمحم ر واة ،ص .124
 -4اوايولوتيل اجأ أ  ،أد انصورم ،ص .87
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ى ا الصدد " :أف اجأ أ ىو أكؿ ا اع لل رية ك اترىبتل ج يستطيا فتمو كأأو أدا اعم ذبلر
1
لل،و م رفو ا أسلف"
دمل أف هلأل التمعل كالعمال التكنو-اتتمل ية أص ح اس مس اؼبصلدر اؼبرثرة كالن هزا م
ا ارة كاراسل التن ة اجتتمل ية ك أدا تل دكارىل .إذ لعقود طويلة لع ا ارة كال ىن التقليدية
دللق يلة كالعل لة ،الدكر ا دا ك هكويس ادارؾ اجأسلف كثقلفتو كه كي انظواة ايمو " ،لقد اأتق
دكر اجاتلـ ك بنل اعلرؼ اجأسلف كثقلفتو اس كائ ب رم التزـ بقيم ؿبددة اذل كائ هكنو-اهصلرل
2

ج يقيم كزان ؽب ه القيم".
ك مس التأث ا اؼبعوؼبة ك واالتل ،يعد التواص الرامع اس بني اغبواا اؼبتغلغلة ك بينة اجارة
ككظي،تتل؛ إذ  :هسلل ارثرا هلأل ال،ضل ا إذل ا ارة كالتما دك  ،يث أف ا ركع بسئ
ىيمنة ا،لىيم الثقلفة الغربية ،فكرا كالودل هتسل إذل ا ارة ،النواة ا الاية لصنل ة ا تيلؿ ا
واا ثقلفية صبع بني كال الغزك ال،كرم كالثقلك كالسلودع ،كج ايمل التطور الثقلك ك كال
اجهصلؿ ال،ضل يل كاجأ أ  3كأدا ا،لىيم مت ادراتتل كبسطتل ىع ملية اجأقم اعب رم ك
ا،توـ ا ارة هكوينل ككظي،ة دمحلكلة لز ز ة كهغي اؼب،لىيم ك اؼب لدا ك القيم الن أاس ليتل
اجارة.
التواص الرامع تع ا ارة أدثر اأ،تل ل ،كأدثر ب،لفية ،اتددة عأتزاع اؼبعىن كااتصلص كظل ،تل،
كأدا هلأل الوظل ه كي بمصية أ ضل تل ،دبيكلأيزال أدثر ديدا ل نيتتل ،أدكارىل ،اقدال ل،
كالن يعد ال،ضل الرامع ان ،ا ص ل لتلأل اؼبتمة.
 -التمسرح و التقمص االفًتاضي :يسود العلدل اجف ا ع بمصيل

ديدة اد هغيب صدؽ

ال،ص بني اغبقيقة كاػبيلؿ ،كبني اجف ا ع ك الوااعع ،كبني
العمال  ،إذ ج يبكس ك ا
الصدؽ كالتقم ك العماة ،إذ يسود العلدل اؼبرامس العديد اس بمصيل هتقس التقم ،
اوا  :ااتعلرة ا ظبل  ،الصور ك الراوز ،التعدد ك ال مصيل  ،اجلبراط ك ؾبلايا ـبتل،ة
ب مصيل ـبتل،ة ،ى ا التقم كالتمسرح هبع ال،ضل ارهعل لهبملص ا ،يل  ،كى ا
ند ال ع كايلة للتع س ال مصية الكلانة ،اؼبيوج اؼب طنة ذبلكز إدراىل الوااا،

كأسا مال اأاولة دل هتحقت ك الوااا.
كلهبملص ا ،يل أاراض كاآر اس التم،ع ،إذ ‖‖يستطيا اؼبستمدـ أف ي تكر بمصية
الك كأية اف ا ية يستمداتل ك ؾبتمعو اجف ا ع اس مؿ هقم ىوية ،ية أك اظبل استعلرا ك
 -1اغبب السل  ،س ى لبة الركابئ ا أسلأية ،زهبموأ عكالف ،ص .21

 -2ا ارة العربية ك كتو التحداي كاؼبتغ ا اؼبعلصرة ،اني در  ،ص .156
 -3اجارة ك الغر  ،أا ل هغي ا،لىيمتل ككظي،تتل ،دهبة درار ال يو الطيب بدر ،ص 19
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ارؼ الدردبة الن اد هكوف ذا اضموف ايلاع أك لمع أك راي ع أك تنسع...هسما ايزة اؽبوية
اػب،ية ك التما اجف ا ع ك التع س الن،اب بصورة أدا ،ه عده س التقيد علقوا د الركهينية الن
ي،ر تل التما الوااعع ،كهسل د ال،رد ك لعب أدكار ـبتل،ة اد يعجز س ربقيقتل ك يلهو اليواية
اج تيلدية ،فتأيت الت،ل م اجف ا ية رة ،صروبة ،هاز ال يريده ال،رد بغ النظر س اؼبضموف
1
كايمتو"
 اال عزالية وتعظيم اخلصوصية وبسط الحردا ية :ج بأل أف لك أداة ؿبلاس ك يو  ،كجيبكس أكراف ؿبلاس التواص الرامع ،ال م يقر اؼبسلفل كيكوف انف ة لم العلدل كك ى ا
منو إهبلبية ؼبل ؽبل اس ااتداد للعلدل الوااعع ،فتمنت العمال ،
السيلؽ يرل ال ع العمال
كهثرم التواص كهردم اذل هعزيز العمال  ،كهوايا ال كل اجتتمل ية ،كه ؾ أثرىل لم
الت،ل ا أسل الوتلىع .أال ال ع ا ر يرل أف ى ا النمئ اس التواص يردم اذل زايدة
العزلة اجتتمل ية كالتجز ة كاجأقطلع ،كالت،كأل ك أسيا اغبيلة اجتتمل ية .أيس زاضب
اعبلسل اجلك كأية الللاب العل لية .إ لفة إذل إانبة العقد كاؼبيثلؽ الغليا عل ريأل،
منتل أدثر ر ة لل،سو كاجأ،صلؿ
كالعمال التعلادية الن تعل ا ارة كالعمال
مس ايلؽ العمال ا ارية دك  ،إذ هراتع السلطة الوالدية بد ول
اػبصوصية اؼب،رطة هد ل
زرع كسبتني العماة علقيم اجأ أيتية القل مة لم اغبرية ،كال،رداأية ،فأالب ايلال العمال أ
ؾبرل الصراع بدؿ الا ،الطل ة ،اؼبودة ،الرضبة ،كأص ح اػبصوصية أدثر هغلغم ك اغبيلة اجارية كالن
ع د اؼبسلفل أدثر ،ى ه اػبصوصية الن تعل السلطة الوالدية هنحسر ،إذ طرؽ اػبصوصيل
كاسل لة أفراد ا ارة يعد ً
هعد لم اغبراي كأوع التط ،ند الكث يس اليوـ ،كب ا دثر الصرا ل
منتل.
كاؼبصلدال بني اؼبنتمني لهارة .لعدـ القدرة لم ربديد اؼبسلفة اغبقيقية للعمال
دمل أص ا اغبضور ك ا ار ضورا فيزيقيل تسداي اعزكج بدؿ اغبضور الرك ع ك اجأدالتع القل م
لم التعلكف ،التضلاس ،إذ "القر اجف ا ع" ال م صلر اتل ل لم الدكاـ موال ب،ض ال كة
اجلك كأية ،ا اؼبوازيس سبلال لصلحل ال عد كاجبتعلد كاػبيلؿ .إأو ين ر عأ،صلؿ ل ع بني "ال عد
ال،يزاي ع" ك" ال عد الوتدا " .فل كؿ دل يعد برطل للثل  ،كأال الثل فلو ا ف "أالاو اؼبلدم" اػبلص
ذم التقنية العللية ،كىو ي،وؽ أم إ لدة هرهيب تسلـ الدية ك كفرهو ،اركأتو ،كهنو و كتلذبيتو ،كانله
2
عؼبغلارة .دمل هضل ل فرصة القر ال،يزاي ع سبلال ك التد ك ال عد الوتدا "

 -1اوايولوتيل اجأ أ  ،أد انصورم  ،ص .25
 - -2اغبب السل  ،س ى لبة الركابئ ا أسلأية ،زهبموأ عكالف ،ص.100
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د ى ه اػبصل كأ رل للعمال اؼبرامنة؛ ؽبل اأعكلال ل اؼب لبرة ،إذ اغبضور ال،علع ك
ا ارة ،كال عور عجأتمل  ،كاجأدالج كاؼب لردة ،كا ىل ًهق مس هدفت البراطل تديدة ،كاأ،تلح
لم لدل اف ا ع ازا م للعلدل الوااعع ،كىو ال يرثر ال ل لم العمال ا ارية كهبعلتل ك للة هرى
قيقع ،هرثر لم ب كة العمال ا ارية ،إذ دـ اجاتقرار العم قع كالث ل فيو ،هبع العمال
ر ة لل ى كالوىس ،سبتني ال كة ا ارية ىو ال يرىلتل ف هكوف دللدرع اغبصني ،كاؼبستقر
كاؼبستودع ، ،كىو أيضل يبكنتل اس أدا أدكارىل كؿبلكلة إهبلد ـبلرج لت دج الوااا ،كيبنحتل فبلأعة
لصة ؼبل وبيئ هبل اس هغ ا كااتتدافل  .سبتني هلأل ال كة ارىوف بدكره عغبوار كاجا ا كسبتني
القيم كاجره لط عؼبطلقل  ،كال م يرىلتل ف هوازف بني الثلب كاؼبتحوؿ ك دكر ل ا ارية كاسلأل
مبوىل.
كج بأل أف اوة ا ارة بقوة ب كتتل كك ااتمراريتتل ديمل هكوف ؿبضنل ص ل اتوازان يردم أدكاره
ككظل ،و ،كىع الن هث اؼبعىن الرااو أدثر اس كال التواص اجتتمل ع الن ج زبضا للرالبة كج
ه،رز ب ني اث كظبني كج صدؽ كد إذ " اؼبر يبكنو أف يتعلم أدا أ لط ال ك كتود ؾبمو ة اس
القوا د الثلبتة ك بي ة استقرة يغلب ليتل التكرار ،كه جا التعلم ،كالتلقني ،كاغب،ا ،كالتط يت فيمل
العلدا  ،كنبل السمتلف ال لرزاتف للتعلم النلتا،

بعد .أال ك بي ة ا استقرة فاف اغب،ا كادتسل
1
أيهيلف بنتل ا كسية "
ا ارة دجمل ة هراضبية إذف ج يبكس إانبتتل اا أف اوااا التواص الرامع هعم

ملتل العكسع

لت،تي بىن ا ارة كب كة مال ل ،عجأتمل ا اجف ا ية اؼبتعددة ا اؼبقركأة ج عؼبكلف كج الزالف،
ودة اعبمل ة ال اضبية ىع اغب لإلالرا اؼبتتلبعة الن هريد فسو اؼبيثلؽ الغليا كفأل اجره لط.

خادتة:
إف اغبديث س أنبية ا ارة ج يبكس صره فتع هره ئ علنظلـ اجتتمل ع دك ااتصلداي ،ايلايل
كثقلفيل  ،لكس د ال ذدر البقل كد ال دل ي در يرى ا ارة ف هكوف أظلال دوأيل يره ئ دآلية بعملية
ااتممؼ ا أسلف ك ا رض كأيضل إ ملرىل ،كج بأل أأنل إذا ربطنل الوظل السلبقة كا ىل اس
الوظل قبدىل هلت وؿ هقنني اغبيلة ا أسلأية ،ال م يتجلم ك هقنني الزكاج ك ،ا ا أسل كهنظيم
العمال كبنل ال،رد اؼبتكلا ك ا تيلتلهو اؼبلدية كالعضوية الن،سية كالرالبة ك ئ السلوؾ .د ذلأل
كا ه يد م بقل النوع ا أسل كا ا اؼبعلدل كاغبدكد كاؼبسركليل كاغبقوؽ كالوات ل  .كإذا دلف أبسئ
هعري لهارة لم أ ل اػبلية ا الاية ل نل التما فل ار اؼبستقرة هعا س أي يسا اس الصعب راتل
هتولد كهولد ب كل اتتمل ية رب،ا للمجتما دينلايتو كبقل ه كااتقراره ،كأم ل ك ودية كظل
 - -1اغبب السل  ،س ى لبة الركابئ ا أسلأية ،زهبموأ عكالف ،ص .40

3315

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

ا ارة اينعكاب علضركرة لم ك دا
ا أسل دك .

التما ك دليتو ،كل لأل فل ارة هره ئ بوظل ،تل علوتود

ىو ربصي اس النست ا دا
ربصي ا اس العم قع ىو ربصي لهاس اجارم كربصي ى ا ا
أج كىو التما .إذ ا ارة ىع ا﵀ضس الثقلك كاؽبواييت اؼبستمر كبقللىل دجمل ة هراضبية بغ النظر
لمأتمل ا اجف ا ية ىو التأاني اغبقيقع لك ال يواتو ا ارة كىو اطلب ا اس ا ارم الضركرم
ةبعلده اؼبمتل،ة.
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أتثَت اجتا الشباب العريب حنو تكنولوجيا االتصال على األمن األسري
د  /أمَتة دمحم دمحم سيد أْحد
أاتلذ اسل د بقسم ا مـ-دلية ا دا
تلاعة ا الـ د الرضبس بس فيص -السعودية
مقدمة
ك ظ اغبراؾ التكنولوتع لوال اجهصلؿ كالتضحم اؼبعلواليت الرامع ظتر

العديد اس الوال

أص ا ال ل يعي ح لدل ال علتأث ا اجهصللية التكنولوتية اس ولو ،
اجهصللية اغبديثة ،
يث هعدد طرؽ كأمبلط التواص اا ا ريس اس مؿ ااتمداـ العديد اس الوال اجهصللية اث
ب كة ا أ أ كال،ضل يل كاؽبواه الرامية كرال  ، smsف كة ا أ أ ك دىل لدل ال
علعديد اس اؼبرثرا
اجتتمل م لم ا
ا ياب  ،اأستجراـ
الدردبة كالنقلبل

اجهصللية  ،كانتل لم ا ي اؼبثلؿ  :اؼبدكان كاؼبنتداي كاوااا التواص
تمفتل دلل،يس وؾ  ،هوي  ،يوهيو  ،فليكر  ،كالواهاب أ كلينكد إف  ،الل
فضم س المو ل ا لرية كال ل
 ،يوهيو  ،اانل بل  ،كا ىل  ،ن
اؼبمتل،ة ا هط يقل ا أ أ كاؼبنتداي كاؼبدكان كالايد ا ليك كىن كا ىل اس

بديم س ا ارة كالتما
أبكلؿ التواص اغبوارية اجف ا ية  ،لدرتة أص ح هلأل ال ي ة اجف ا ية ن
نصرا أالاينل ح يلة ال ل ح اجأدالج
لدل ال ع ،
كاتن،سل للترك اس اغبيلة الوااعية ك ن
ن
كاجكبسلر دا ال ي ة اجهصللية لتلأل التكنولوتيل  ،ا ار ال ل أدل إذل اكبسلر العمال اجتتمل ية
كالتواصلية ال،عللة بني أفراد ا ارة الوا دة  ،ك زلتتم اجتتمل ية  ،ا ار ال ل أ دث هغ نا د نا ح
انظواة القيم اجتتمل ية لهارة كال ابئ ا ارل  ،كاس ىنل تل ى ا الدرااة دمحلكلة للواوؼ لم
أبعلد وث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل كهعزيز القيم اجتتمل ية دا ا ارة علتط يت لم
ينة اس ال ل العرىب استمدام هلأل الوال التكنولوتية .
مشكلة الدراسة

أدل هعدد كال اجهصلؿ اغبديثة كهزايد ااتمدااتل اس ا ال ل إذل ا داث ط،رة ح
العمال اجتتمل ية دا ا ارة الوا دة  ،فغ اس أمبلط التواص كالت،ل لدل ال ل ،
يث أفرز ه،ل م تديدة للعمال ا ارية  ،ا ار ال ل أدل إذل ظتور الوديل كثقلفل
ـبتل،ة ،انتل ا هبلىب كالسلى  ،يث تعل العلدل دلو ارية صغ ة ع ت لرىل فضل اف ا م ا،توح ،
دمل كفر ااكلأيل كااعة لل ل للتواص اا ال دة صبلى ية ريضة بستولة كيسر ح دلفة أكبل
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العلدل  ،كاس ىنل تل ا كلة الدرااة  ،يث هتمث ح التعرؼ لم دكد التأث كمبئ الدكر ال ل
هلع و هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل كالعمال اجتتمل ية دا ا ارة اس كتتة أظر ينة
اس ال ل العرىب استمدام لأل الوال .
الدراسات السابقة -:

يعد الرتوع إذل الدراال
التوص إليو فيمل يلع -:

السلبقة طوة ا د ية كأالاية اس ارا

ال حث  ،كيبكس هنلكؿ ال مت

التواص ا لك كىن كدكرىل ح إ داث اجا ا

 -1درااة فيص اؼبنيا ) : (2017كال
اجتتمل م
اع الدرااة إذل التعرؼ لم دكر كال التواص ا ليك كىن ح ا داث اجا ا

اجتتمل م

للطم  ،كاعرفة العماة بني كال التواص ا ليك كىن ح هغي ىوية العمال اجتتمل ية ككااا
اجا ا اجتتمل م للطم  ،عاتمداـ انتا الوص،م اجره لطم بطريقة اؼبسا اجتتمل م علعينة ،
عاتمداـ اجات يلف  ،كهوصل الدرااة إذل دة أتل ا كانتل  -:أفراد العينة اوافقوف لم اسلنبة
كال التواص ا ليك كىن ح هغ ىوية العمال اجتتمل ية للطم بدرتة اليلة  ،يث اهضا أأو
دلمل زاد اسلنبة كال التواص ازداد ال عور عجا ا اجتتمل م  ،كاس أبرز اماا كااا
1
اجا ا سبثل ح بعد الرف  ،يليو العزلة اجتتمل ية  ،يليو بعد الماعىن  ،يليو بعد التسلية.
 -2درااة ليد دلا ) ، (2016هكنولوتيل ا مـ كاجهصلؿ كهػأث ا ل لم ايم التما اعبزا رل
:ال ل اعبلاعم لتلمسلف أمبوذتل
اع الدرااة إذل رصد ا ػػدل هػ ػػأث هكنولوتيػ ػػل ا ػ ػػمـ كاجهصػ ػػلؿ لػ ػػم اػ ػػيم التما اعبزا ػ ػػرم
 ،كذلػ ػػأل اػ ػػس ػ ػػمؿ رصػ ػػد ػ ػػلدا أمب ػػلط اا ػػتعملؽبل ل ػػدل ال ػ ػ ل اعب ػػلاعع  ،عاتمداـ اؼبنتا
الوظي،م  ،كعج تملد لم ثمث أدكا عبما ال يلان  ،سبثل ح  :اجات يلف  ،اؼبقلبلة  ،كاؼبم ظة
،كهوصل الدرااة إذل دة أتل ا اس أبرزىل  -:أثػ ػػر هكنولوتيػ ػػل اجهصػ ػػلؿ لػ ػػم التواص ػ ػ ا اػ ػػرل
،فللتواص كالت،ل ػ ػ اؼب لب ػػر ص ػػلر ى ػػنل كيبيػ ػ لمأعزالي ػػة كال،رداأي ػػة  ،كأيضل هوصل إذل ك ػ ػػع
اؼب حػ ػػوثني خبطػ ػػورة ااػ ػػتم داـ هلأل التكنولوتيػ ػػل كال ي ث ليتل اس ا ػ ػواد إ مايػ ػػة  ،كدكرىػ ػػل ك أ ػ ػػر
2

التطػ ػػرؼ اػ ػػس تتػ ػػة  ،ك ع الوازع الديا كاجكبػ ػػمؿ اػبلقػ ػػع اس تتة أ رل.

 1فيص اؼبنيا  ،كال التواص اجلك كىن كدكرىل ح ا داث اجا ا اجتتمل م  ،راللة ددتوراه )تلاعة اني

العربية للعلوـ ا انية

،دلية العلوـ اجتتمل ية .(2017 ،

 2ليد دلا  ،هكنولوتيل اج مـ كاجهصلؿ كهػأث ا ل لم ايم التما اعبزا رل :ال ل
)تلاعة أىب بكر بلقليد  :دلية العلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية .(2016،
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 -3درااة ى لـ الاتع ) ، (2015وث ب كل التواص اجتتمل ع لم العمال اجتتمل ية
لهارة اؼبصرية
اع الدرااة إذل التعرؼ لم ادل وث ب كل التواص اجتتمل م لم العمال ا ارية بني
أفراد ا ارة اؼبصرية ،كالتعرؼ لم أىم ا ر الن،سية كاجتتمل ية اؼبره طة عاتمداـ ب كل التواص
اجتتمل ع لدل اؼبستمداني اس أفراد ا ارة اؼبصرية ،عج تملد لم اد لني أظريس نبل أظرين ال ي ة
ا ماية ،كالنظرية الت،ل لية  ،كعج تملد لم اجات يلف دأداة عبما ال يلان اس ينة ا
ا تمللية كعلتحديد ينة اتل ة اس أفػراد ا ارة اؼبصػرية  ،كهوصل الدرااة إذل دة أتل ا ا،لداىل -:
كتود وث ا ال ية ؼبوااا التواص اجتتمل م لم ماة اؼب حوث اس ا بنل ةارهو بس ب "هقليلتل
للحوار ال مصم بني أفراد ا ارة اا ااتستلؿ اغبوار ا ى ه ال كل اجتتمل ية دا اؼبنزؿ،
دمل أظتر النتل ا كتود وث ا إهبلبية جاتمداـ اؼب حوث اس ا بنل ؼبوااا التواص اجتتمل م
ك ماتو ع صدال كا الر  ،كأنبتل :ابقل اؼب حوث التواص اا ا صدال كا الر ال يس يعي وف
1
بعيدان نو.
 -4درااة فلطمة ا ضبرم ) : (2014أثر ااتمداـ كال اجهصلؿ اغبديثة لم اغبوار ا ارم:
اؽبله اعبواؿ كال كة العنك وهية )ا أ أ (
هنلكل ػ الدرااػػة أثػػر كاػػل اجهػػصلؿ اغبديثػػة لػػم اغب ػوار ا اػػرم اس مؿ رصد إهبلبيػػل
كاػػل يل كاػػل اجهػػصلؿ اغبديثػػة لم اغبوار ا ارم  ،عج تملد لم أداة اجاػت يلف  ،كمت هط يقتػل
لػم ينػة اوااتل َ ّ٨أاػرة دبدينػة الريػلض  ،كهوصػل الدرااة إذل دة أتل ا لع اس أنبتل  :أف
كال اجهصلؿ اغبديثة هض،ع أو نل اس ثقلفة اغبوار ك التعلا اا أفراد ا ارة كهستم ك هعزيز
مليل النقلش  ،دمل ه ني أ ل هسل د ك اضل كا تيػد اػا أفراد ا ارة اس مؿ التواص اعتم
ا ا﵀لد  ،كهعتا اس ا هبلبيل الن كفر ل كال اجهصلؿ اغبديثة ،دمل هوصل إذل ػػدـ كتػود
فػركؽ ك كتتػػل أظػػر أف ػراد الدرااػة كبػػو ااػتمداـ كاػل اجهػصلؿ اغبديثػة كوث ىػل لػم اغبػوار
2
ا اػرم كف نقل للمتغ ا الديبوارافية اؼبتمثلة ح العمػر كاؼبرى الدراام كالد ال ترم لهارة.
 -5درااة نػػلف ال ت ػػرم ) : ( 2012أثر ااتمداـ ب كل التواص ا لك كأية لم
العمال اجتتمل ية "ال،ياب بوؾ كهوي مبوذتل"  :درااة ايداأية

 1ى لـ الاتع  ،وث ب كل التواص اجتتمل ع لم العمال اجتتمل ية لهارة اؼبصرية  ،راللة التست ) تلاعة القلىرة  :دلية
ا مـ .(2015،
 -2فلطمة بن دمحم ا ضبرم  ،أثر ااتمداـ كال اجهصلؿ اغبديثة لم اغبوار ا ارم :اؽبله اعبواؿ كال كة العنك وهية )ا أ أ (
درااة اط قة لم ينة اس ا ار السعودية دبدينة الرايض ،راللة التست )تلاعة اؼبلأل اعود :اسم الدراال اجتتمل ية(2014،
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ىدف الدرااة إذل التعرؼ لم ا ا ل الن هدفا إذل اجب اؾ ك اواعع ال،يس وؾ كهوي ،
س ا ر ا هبلبية كالسل ية النلذبة
كالتعرؼ لم ط يعة العمال اجتتمل ية ا ى ه اؼبوااا ،كالك
س ااتمداـ هلأل اؼبوااا،عج تملد لم انتا اؼبسا اجتتمل ع كااتمداـ اجات يلف دأداة عبما
ال يلان اس ينة اكوأة اس )َُٓ ( طلل ة مت ا تيلرىس بطريقة اصدية اس تلاعة اؼبلأل د العزيز ،
كهوصل الدرااة إذل دة أتل ا أنبتل :أف ااتمداـ ال،يس وؾ كهوي العديد اس ا ر ا هبلبية أنبتل :
اجأ،تلح ال،كرم كالت لدؿ الثقلك ،فيمل تل الة الت،ل ا ارم أ د أىم ا ر السل ية ،كأيضل أبلر
إذل كتود ماة اره لطية كسية بني اتغ م العمر كاؼبستول الدرااع كبني أا ل اجاتمداـ كط يعة
العمال اجتتمل ية كا هبلبيل كالسل يل ،دمل كتد ماة اره لطية اوت ة بني اتغ دد السل ل
كبني أا ل اجاتمداـ كاعظم أبعلد ط يعة العمال اجتتمل ية كا هبلبيل  ،ك ني أث ت النتل ا
اجتتمل ية

كتود ماة اره لط طردية بني اتغ طريقة اجاتمداـ كبني أا لبو كط يعة العمال
كا هبلبيل كالسل يل .1
 -6درااة د العزيز اغبر ي ) َُُِ (  :أثر ا أ أ لم العمال اجتتمل ية لػدل طػم
ار لػة اؼبلتػست فػع دليػة العلػوـ اجتتمل يػة جبلاعػة ا اػلـ ؿبمػد بػس اػعود ا اماية ك ادينة الرايض

لم العمال ا ارية كالعماػل
ىدف الدرااة إذل التعرؼ لم وث ااتمداـ ا أ أ
اجتتمل ية اػا ا صػدال لدل ينة اس طػم ار لػة اؼبلتػست ك دليػة العلػوـ اجتتمل يػة جبلاعػة
ا اػلـ ؿبمػد بػس اػعود عاػتمداـ اؼبػػنتا اؼبػسحع اجتتمػل ع  ،كعج تملد لم اجات يلف دأداة عبما
ال يلان  ،كهوصل الدرااة إذل ددة أتل ا ا،لداىل  :أف الل ية أفراد العينة يقػضوف اػل بػني ُّ-
اػل ة ك ا أ أػ  ،كأف الل يػة أفػراد العينػة يػستمداوف ا أ أػ ا ل ػدة انتػل  :الايػد ا لكػ ك
 ،اؼبقػررا الدرااية ،كالعمػ كاػ ذلػأل  ،دمػل بينػ أتػل ا الدرااػة أف الل يػة أفػراد العينػة أفػلدكا بػأف
صػػداال م هغػ بعػػد ااػػتمداـ ا أ أ ػ  ،كأ م دوأ ػوا صػداال ػػا ا أ أ كااتمر هلأل

العمال .2
 -7درااة انلؿ أبو اغبسس ) :(2009دكر ب كة ا أ أ ح د م اغبوار ا ارل
اع الدرااة إذل التعرؼ لم وث ااتمداـ ال ل ل كة ا أ أ لم العمال اجتتمل ية
كد م اغبوار ا ارل  ،عج تملد لم انتا اؼبسا  ،كعج تملد لم اجات يلف دأداة عبما ال يلان
 1نػػلف بن بع وع ال ت ػػرم  ،أثر ااتمداـ ب كل التواص ا لك كأية لم العمال اجتتمل ية "ال،ياب بوؾ كهوي مبوذتل":
درااة ايداأية لم ينة اس طلل ل تلاعة اؼبلأل د العزيز جبدة  ،راللة التست )تلاعػة اؼبلػأل د العػزيز  :دلية ا دا كالعلوـ
ا أسػلأية.(2012،
 2د العزيز اغبر ي  ،أثر ا أ أ لم العمال اجتتمل ية لػدل طػم ار لػة اؼبلتػست فػع دليػة العلػوـ اجتتمل يػة جبلاعػة ا اػلـ
ؿبمػد بػس اػعود ا اماية ك ادينة الرايض  ،راللة التست )تلاعة ا الـ دمحم بس اعود ا اماية .(2011،
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لم ينة اوااتل  423ا،ردة اس ال ل اؼبصرم استمدام ب كة ا أ أ  ،كهوصل لعدة أتل ا
ا،لداىل  -:أف ااتمداـ ال ل لإلأ أ اس أت إالاة مال اتتمل ية ربية كاصرية كأتن ية
كهوطيدىل دلف لو ماة اره لط ذا دجلة لم د م اغبوار العل لع ب ك لـ ،دمل دلف اتوائ اغبوار
العل لع العلـ ح اؼبره ة ا كذل ،يليو اغبوار اا ا وة اغبوار وؿ ا أ أ  ،كتل اغبوار اا الوالدة ك
ال هيب الرابا ،ح ني ص اغبوار اا الوالد لم أا اتوائ.1
 -8درااة أبرؼ تمؿ ) : (2009أيثر ب كل العمال اجتتمل ية الت،ل لية ع أ أ
كرال ال،ضل يل لم العمال اجتتمل ية كاجهصللية لهارة اؼبصرية كالقطرية :درااة ه ميصية
اقلرأة لم ال ل كأكليل ا اور ح و اد ا مـ ال دي
ااتتدف الدرااة التعرؼ لم دكد كط يعة التأث لوال اجهصلؿ اغبديثة لم بك كمبئ
العمال اجهصللية كاجتتمل ية دا ا ارة اؼبصرية اقلرأة ع ارة القطرية  ،عج تملد لم انتجم
اؼبسا كاؼبقلرف  ،كعاتمداـ اجات يلف دأداة عبما ال يلان  ،علتط يت لم ينة وا ية اتعددة
اؼبرا بلغ اقدارىل  600ا،ردة  ،كز ح اصر كاطر  ،كهوصل لعدة أتل ا اس أبرزىل  :كتود
اره لط الى بني استول الت،ل اجتتمل م بني ا فراد كاعدؿ اجاتمداـ للموااا اجتتمل ية  ،دمل
أثر ااتمداـ رال التلي،وف ا﵀موؿ ب ك د لم ط يعة كاستول الت،ل اجتتمل م دا
دكد كأبعلد ى ا الت،ل ع تمؼ العديد اس العواا
ا ارهني اؼبصرية كالقطرية  ،كإف ا تل،
الواطية .2
د العزيز ) :(2009وث ا أ أ

ح الت،ل

العل لم  :ارا ة ح هوتتل

 -9درااة بردل
ال حوث العلمية
لم الت،ل ا ارل  ،عج تملد لم انتا التقلرير
ااتتدف الدرااة اعرفة وث ا أ أ
السردية ،اس مؿ رصد الدراال السلبقة  ،كهوصل الدرااة لعدة أتل ا ا،لداىل  -:دثرة ااتمداـ
ا أ أ يق اس ملية الت،ل اجتتمل م ح اؼبنزؿ  ،كيردل إذل اأدالج الوديل هتنلح اا ايم
ا ارة كالتما  ،دمل ال اس دا رة العمال اجتتمل ية اوا ح إطلر ا ارة أك العمال اا

 1انلؿ أبو اغبسس  :دكر ب كة ا أ أ ح د م اغبوار ا ارل ،اؼبرسبر العلمم السنول الثللث ر )ا مـ كال نل الثقلح كا تتمل م
للمواطس العرىب  ،تلاعة القلىرة  :دلية ا مـ  ،اليو  ، 2007اعبز الثلىن  ،ص .1243- 1219
 2أبرؼ تمؿ  ،أيثر ب كل العمال اجتتمل ية الت،ل لية ع أ أ كرال ال،ضل يل لم العمال اجتتمل ية كاجهصللية لهارة
اؼبصرية كالقطرية :درااة ه ميصية اقلرأة لم ال ل كأكليل ا اور ح و اد ا مـ ال دي  ،اؼبرسبر العلمم ا كؿ  :ا ارة
كا مـ كربداي العصر )تلاعة القلىرة :دلية اج مـ  ،فااير  (2009ص.561-483
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أيضل أف دثرة اجاتمداـ يزيد اس اعدؿ اجدت ل كالعزلة لدل اؼبستمداني ،
ا ريس ،كهوصل
ن
اصدرا للتوهر ح العماة دا ا ارة كالصداع بني ا ع كا بنل .1
أص ا ا أ أ
ن

لم العمال ا ارية بني أفراد ا ارة

 -10درااة اؽبلـ العويضع):(ََِ 4أثر ااتمداـ ا أ أ
السعودية ك ؿبلفظة تدة
اع الدرااػة إذل رصد أثػر ااػتمداـ ا أ أػ لػم العماػل ا اػرية بػني أفػراد ا اػرة الػسعودية ،
عاتمداـ اجات يلف دأداة عبما ال يلان علتط يت لم ينة اس ا ار السعودية دبحلفظة تدة  ،بوااا

ََِ أاػرة  ،كاػد هوصػل الدرااة إذل دة أتل ا أنبتل أف  –:ااػػتمداـ ا أ أ ػ أثر لػػم العماػػل
ا ا ػرية ب ك ؿبدكد كبسيئ  ،كاس اظلىر التػػأث السػػلم لػػم التما السعودم دلف اس النل ية
الدينية كا ماية  ،دمل هوصل إذل كتود فركؽ ذا دجلة اعنوية بني تناب الزكتني كبني وث
ااػتمداـ ا أ أػ لػم العماة بينتمل  ،دمل اهػضا كتػود ماػة اره لطيػة طرديػة بػني اػدة ااػتمداـ
2
ا بنػل لإلأ أػ كبػني وث ذلأل اجاتمداـ لم العماة بني الوالديس كا بنل اس كتتة أظر الوالديس.
 -11درااة أراني ن،ع )ََِّ ( :أثر ااتمداـ هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة لم أمبلط اجهصلؿ
ا ارم ك اصر  :درااة اسحية اقلرأة
اع الدرااة إذل التعرؼ لم ااتمداـ هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة كأثرىل لم أمبلط اجهصلؿ
ا ارم ،كذلأل عاتمداـ اؼبنتا اؼبسحع الوص،ع كالتحليلع علتط يت لم ينة مدية اوااتل )ََْ (
اس ا ار اؼبصرية  ،كهوصل إذل دة أتل ا كانتل  :أف اعظم ينة الدرااة اس استمداع ا أ أ
اجاتمداـ الكثي  ،كاد تل ااتمداـ
اس ف ة اجاتمداـ اؼبتوائ  ،يليتل اجاتمداـ الضعي
ب كة ا أ أ هبدؼ صبا اؼبعلوال ح اؼبره ة ا كذل  ،الدكافا الن،عية لتمضية الوا  ،كأ نا
لل فيو  ،كأف اس دكافا ااتمداـ ا أ أ  :اغبصوؿ لم اؼبعلوال كهعزيز اجهصلؿ ع ريس كالتسلية
كال فيو كاضل كا ال،راغ ،.دمل هوصل إذل أف اعظم أفراد العينة يركف أ ل كايلة اهصلؿ ذا درتة
هواتد اتتمل م للية ،يث تل ف ة السمل الوائ بني ا هبلبية كالسل ية فيمل يتعلت بدرتة
الوتود اجتتمل م ح ال هيب ا كؿ ،دمل ذدر اعظم اؼب حوثني أف ب كة ا أ أ ؽبل وث الى
يلان. 3
أ ن
د العزيز  ،وث ا أ أ ح الت،ل العل لم  :ارا ة ح هوتتل ال حوث العلمية  ،اؼبرسبر العلمم ا كؿ  :ا ارة كا مـ
 1بردل
كربداي العصر )تلاعة القلىرة :،دلية ا مـ  ،فااير  ( 2009ص.746-721
 2اؽبلـ العويضع،أثر ااتمداـ ا أ أ لم العمال ا ارية بني أفراد ا ارة السعودية ك ؿبلفظة تدة  ،راللة التست )دلية ال بية
لماتصلد اؼبنزرل كال بية ال،نية جبدة :اسم السكس كإدارة اؼبنزؿ.(2004،
 3أراني ن،ع ،أثر ااتمداـ هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة لم أمبلط اجهصلؿ ا ارم ح اصر  :درااة اسيحية اقلرأة  ،راللة التست
) تلاعة القلىرة  :دلية ا مـ .(2003،
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 -12درااة صلحل العمرم ) : (1990اأت لر كااتمداـ هقنيل اجهصلج ال مصية اغبديثة
كأثرىل ك القيم اجتتمل ية ك التما العر ي السعودم :درااة هط يقية لم طم تلاعة اؼبلأل اعود
اع الدرااة إذل التعرؼ لم أا ل اأت لر كااتمداـ هقنيل اجهصلج اغبديثة اس ىله
ب  ،كتواؿ ،كفلداب ،ك لاب برل ك التما السعودم كأثرىل لم القيم اجتتمل ية لهفراد ،
عج تملد لم اؼبنتا الوص،ع التحليلع  ،كعج تملد لم اجات يلف دأداة عبما ال يلان  ،كاد
ااتمداال ك ؾبلؿ العم  ،أال اعبواؿ فتو هقنية اهصللية
هوصل النتل ا إذل أف :اؽبله الثلب أدثر
ن
زبدـ العمال ال مصية كا ارية أدثر اس ااتمدااتل ك العم  ،دمل هوصل
1
هسل د لم صم بمصية كاتتمل ية بني ال ل .

إذل أف ى ه التقنية

التعليق على الدراسات السابقة
كيبكس إصبلؿ أىم اربرا الدراال السلبقة اس كااا الرصد السلبت ح النقلط التللية :
 هوصل الدراال كال حوث إذل كتود وث ا لبر لتكنولوتيل اجهصلؿ لم التواص
اجتتمل م ك لم ال ابئ ا ارل  ،ب قيو السلى كا هبلىب .
أيضل لم أنبية اغبلتة للوال التكنولوتية دوا د اس أىم اكوان التواص ح
 أدد
ن

التما.
 اعظم الدراال ردز
عاتمداـ انتا اؼبسا.

لم ال ل

،دمل ا تمد

لم اجات يلف دأداة عبما ال يل

،

 أف أالب الدراال السلبقة هت،ت اا الدرااة اغبللية ك اج تملد لم التط يت اؼبيدا  ،ح
ني زبتل س ا ىل اس الدراال السلبقة ح دو ل هتط ت لم ينة اس ال ل العرىب اتنوع
اعبنسيل  ،إذل تلأب درااتتل لتأث كال هكنولوتيل اجهصلؿ – لم ا تمفتل -لم ا اس
ا ارل دك  ،كلياب فقئ لم العمال اجتتمل ية كال ابئ ا ارل .
 دمل مت اجات،لدة اس الدراال السلبقة ح دي،ية ك ا بع بنود ااتملرة اجات يلف  ،كاه لع
اؼبنتجية اؼبنلا ة للدرااة  ،هكويس ل،ية أظرية كاعرفية  ،ك ا بع فركض الدرااة،الواوؼ لم أ ر
ال هوصل إليو هلأل الدراال ح ى ا اللؿ  ،كه،س بع أتل ا الدرااة ك و ال رت بو
أتل ا الدراال السلبقة.
أذنية الدراسة -:

 1صلحل العمرل  ،اأت لر كااتمداـ هقنيل اجهصلج ال مصية اغبديثة كأثرىل ك القيم اجتتمل ية ك التما العر ي السعودم:درااة
هط يقية لم طم تلاعة اؼبلأل اعود ،راللة التست )تلاعة اؼبلأل اعود:دلية ا دا (1990،
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إف لك درااة لمية أنبيتتل الن ربث ال ل ث لم إترا تل  ،كهن ا أنبيتتل اس ط يعة اؼبو وع
ال م هنلا و إذل دد اس اج ت لرا انتل -:
اؼبمتل،ة لم كال

التواص

لم ا اس ا ارل دبمتل

 -1التأث اؼبلحوظ اس اغبوارا
استوايهو.
 -2هكمس أنبية الدرااة ح هسليئ الضو لم ا اس ا ارل كوثره عاتمداـ كال التواص
التكنولوتية  ،فبل ىبلت بع النقلط اؼبتمة ال هو ا اجاتمداـ ا اث ؼبل هتيحو التكنولوتيل اغبديثة
لم أاس ا ارة ا ار ال ل يردل إذل إ رة أفلؽ تديدة كياز هسللج ديدة.
 -3هعد الدرااة ؾبلجن تديدان لل حث لكو ل ه حث ح هطور أو م لهاس ا ارل  ،كىو هطور
يستحت الرصد كالدرااة إ مايلن كاتتمل يلن.

 -4الدرااة ذبما بني أدثر اس ؾبلؿ ) ا مـ ا لك ك  ،كاللؿ ا اىن( ،دمل هعد ؿبلكلة
لإلاتلـ ح اعبتود العلمية كد ا ح إثرا ال اث ال حثم فيمل يتعلت دبو وع الدرااة .
 -5نبية او وع ا اس ا ارل  ،كال ل يعد دبثلبة ئ الدفلع كاغب،لظ لم ااتقرار التما
كثقلفتو كا لد و كك دهو كرفلىية أفراده كوثره لم اعدج التنمية ال رية .
 -6جأت لر اعدؿ ااتمداـ كال هكنولوتيل اجهصلؿ – لم ا تمفتل  -ح التما العرىب.
أهداف الدراسة -:
هسعم الدرااة إذل التعرؼ لم اذبله ال ل كبو وث ااتمداـ كال اجهصلؿ اغبديثة دبمتل
أبكلؽبل
-1
-2
-3

لم ا اس ا ارل كااتقراره ،كح و ى ا اؽبدؼ ىنلؾ دة أىداؼ فر ية  ،هتمث ح -:
التعرؼ لم أمبلط هعرض اؼب حوثني لتكنولوتيل اجهصلؿ .
ااتمداال اس ا ينة الدرااة .
رصد الوال التكنولوتية ا دثر
ن
القل الضو لم اعدؿ ثقة ال ل ح هلأل الوال التكنولوتية دمصدر للتواص .

 -4رصد ادل اسلنبة هلأل الوال ك زايدة التواص اا ا الر .
 -5التعرؼ إذل أل ادل ه ك هلأل الوال التكنولوتية طورة لم ا اس ا ارل كايمو .
 -6التعرؼ لم أدثر الوال اجهصللية طورة لم ا اس ا ارل.
 -7إلقل الضو وؿ اذبله ال ل كبو وث التكنولوتيل اغبديثة لم ا اس ا ارل.
تساؤالت الدراسة -:

ك إطلر ا ىداؼ الر يسية للدرااة ىنلؾ هسللج فر ية هسعم لإلتلبة ليتل  ،كهتمث ك ا يت -:

 -1ال اعدؿ هعرض اؼب حوثني لوال اجهصلؿ اغبديثة ؟
ااتمداال لدل ينة الدرااة ؟
 -2أل اس الوال اجهصللية ا دثر
ن
 -3إذل أل ادل يثت ال ل ح هلأل الوال التكنولوتية دمصدر للتواص ؟
3315

املؤمتر الدولي األول :األمن األسري الواقع والتحديات

املركز الدولي لالسرتاتيجيات الرتبوية واألسرية ICEFS

اسطنبول-تركيا 31-31 :أكتوبر 8138

 -4ى النب هلأل الوال ك زايدة هواص اؼب حوثني اا أالرهبم ؟
طورة لم ا اس ا ارل ؟
 -5إذل أل ادل ه ك هلأل الوال
 -6أل اس هلأل الوال يبث ديدان لهاس ا ارل؟
 -7ال اذبلىل ال ل كبو وث كال هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل؟
فروض الدراسة :

ىنلؾ ؾبمو ة اس ال،ركض هسعم الدرااة ك بقتل اؼبيدا إذل التحقت اس صحتتل أك دـ صحتتل،

كهتمث ح -:
 -1هوتد ماة اره لطية ذا دجلة إ صل ية بني اعدؿ ثقة اؼب حوثني ح الوال اجهصللية
كبني اعدؿ اره،لع استول التواص ا ارل
 -2هوتد فركؽ دالة إ صل ينل بني هقييم اؼب حوثني لتأث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل
كبني اؼبتغ ا الديبوارافية )النوع  ،السس ،اؼبرى الدرااع  ،ؿب اجالاة (
 -3هوتد ماة اره لطية دالة إ صل ينل بني اعدؿ اتلبعة اؼب حوثني لوال اجهصلؿ اغبديثة كبني
اذبلىل م كبو وث هلأل الوال لم ا اس ا ارل.
وع الدراسة -:

كفقل لط يعة اؼب كلة ال حثية اؼبق ة هنتمع ى ه الدرااة إذل ق الدراال الوص،ية ال هسعم
لرصد كهوصي ط يعة هعرض ال ل للمضموف اؼبثلر ح كال اجهصلؿ التكنولوتية كادل ثقتتم فيتل
 ،كاذبلىل م كبو وث ال ين ر فيتل اس اواد لم ا اس ا ارل  ،كدل هكت
كلكنتل اع لت،س أىم ال هوصل إليو اس أتل ا .
مناه الدراسة -:

ك إطلر اؼب كلة ال حثية الن هعلعبتل الدرااة كأىدافتل  ،فا ل ا تمد

الدرااة علوص

،

لم انتا اؼبسا ا ماع

ال م يعد أدثر اؼبنلىا ام مة اراض الدرااة  ،كمت هط يقو ب قو اؼبيداىن أم ك استواه اؼبتعلت
ععبمتور ،دمنتا أالاع ك صبا كربلي دلفة ال يلان كاؼبعلوال بغية الوصوؿ إذل هعميميل ا نية
لم أااب لمية.
اإلجراكات ادلنججية للدراسة :
أ -ؾبتما الدرااة :
يتكوف ؾبتما الدرااة اس ال ل العرىب اؼبستمدـ للوال اجهصللية اغبديثة .
 -ينة الدرااة -:
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سبثل ينة الدرااة ك ينة مدية لتما درااة ال حث ؛ حبيث هلى ا تيلتل الدرااة كزبدـ
أىدافتل ،كزبتا فر يل ل كذبيب س أا لتتل  ،ل ا فقد ا تلر ال ل ثة ينة مدية اس التما ا صلم
للقيلـ بدراال ل كربليلتل لكم هعا س ى ا التما كسبثلو سبثيمن قيقيلن  ،كهتمث ك ال ل العرىب اس
اتلبعع كاستمدام الوال اجهصللية اغبديثة  ،كه اكح أ ملرىم ال بني)  18انة إذل أا اس35
انة( كبلغ اوااتل 400ا،ردة  ،كيرتا الس ب ك ا تيلر ذلأل النوع اس العينل إذل دوف التعرؼ لم
وث ا اجذبله كبو او وع ال  ،ين غم أف هقوـ لم التأدد اس هعرض اؼب حوثني للوال التكنولوتية
ااتمداال
كااتمداتل عاتمرار  ،كيرتا الس ب ح ا تيلر ينة اس ال ل  ،لكو م أدثر ال ،ل
ن
وثرا هبل .
لتكنولوتيل اجهصلؿ  ،فتم أدثر ف ل التما التصلانل علوال التكنولوتية كأدثر ن
وشنكن توصيف العينة َب اجلدول التاىل -:
جدول ( )1يوضح البياانت الدشنوغرافية لعينة البحث
ادلتغَت

التكرار

%

النوع
ذار

220

55

أ ثى

180

45

السن
من  18إىل أقل  20سنة

56

14

من  20إىل أقل 25سنة

134

33.5

من  25إىل أقل من  30سنة

130

32.5

من  30إىل أقل  35سنة

80

20

ادلؤهل الدراسى
متوسط

85

21.25

بكالوريوس

228

57

فوق اجلامعى

87

21.75

زلل اإلقامة
السعودية

125
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مصر

125

31.25

األردن

80

20

قطر

40

10

فلسطُت

30

7.5

اجملموع

400

100

عاتقرا بيلان

اعبدكؿ السلبت يتضا أف اعظم أف أفراد العينة اس ال دور  ،كاس أصحل

العمرية الن ه اكح ال بني من  20إىل أقل  25سنة  ،كاس أصحل

اؼبرىم

ال ،ة

اعبلاعية  ،كاس

اؼبقيمني ح اصر كالسعودية ،كى ا اربر لم اره،لع اؼبستول التعليمع لدل أفراد ينة الدرااة إذل
د ال  ،كهنوع ثقلفتتم ج تمؼ ال ي ة .

دود الدراسة-:
احلدود ادلوضوعية  -:هقتصر الدرااة لم او وع رصد وث ا

كال اجهصلؿ اغبديثة لم أاس

ا ارة كااتقرارىل.

احلدود الزمنية  -:سبثل

ك ال ،ة الزانية الن مت فيتل هط يت اجاتملرة لم اؼب حوثني  ،يث مشل

بترم أبري كاليو لعلـ 2018ـ .

احلدود البشرية  -:هقتصر الدرااة لم ال ل

العرىب اؼبستمدـ كاؼبتلبا لوال اجهصلؿ اغبديثة .

أداة هع البياانت

مت ااتمداـ صحي،ة اجاتقصل لتحقيت أىداؼ الدرااة كفرك تل  ،كالن ابتمل

لم دة ؿبلكر

وؿ وث الوال اجهصللية اغبديثة لم ا اس ا ارل ،
للتعرؼ لم إذبلىل ال ل
كلتوف صدؽ ال يلان مت رض اجاتملرة لم ؾبمو ة اس ا﵀كمني** ،يث أبدكا ام ظل ايمة
س العديد اس اؼبسل ال كلية كاؼبضموأية لمات يلف  ،كك و هوتيتل م مت التعدي ك صيلاة
ا ا لة كإ لفة ك ؼ ال ع

ا ر  ،كعلتلرل ربقت الصدؽ الظلىرم لل يلان  ،فكا ت

مال ظا م تتمثل َب-:
 ا تصلر بع

ال دا اؼبتل ة لم تيلر ك أدثر اس هسللؿ .

 هو يد اقيلس ليكر كاج تملد لم اقيلس ليكر اػبملاع ،كهو يد كداا بع

اػبيلرا

اؼبت لهبة.

 اات علد اػبيلرا الدايقة للحصوؿ لم أتل ا اقنعة ككا حة لميلن.
 رفا الع لرا اؼبكررة كهو يد الع لرا القري ة ك اؼبعىن ت غئ كهقلي
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بعيدا س اللغة ا دبية كالصح،ية.
 إ لدة صيلاة ا ا لة كال،قرا بلغة لمية ن
هتم ـ اا الصيلال العلمية كاو وع
 إ لفة كإزالة كهغي بع بدا ا تلع
الدرااة.

 إ لدة هرهيب بع

ال ،ل

كالن هتقلر ك او و تل كأىدافتل كلكع هتوافت اا ؿبلكر

اجاتملرة .
جبميا ال اه،ت ليو ا﵀كموف اس هعديم  ،ع لفة إذل اؼبم ظل الن ااتجد بعد
كمت ا
ذبربتتل لم ينة اس ال ل  ،أس تتل  %5أم ال يعلدؿ  20ا،ردة ،كذلأل للتأدد اس ك وح
هبل لتص ا اجاتملرة ك بكلتل
ا ا لة كاتولة فتمتل ،يث كرد ام ظل ملية مت ا
النتل ع ال م ا تمد بو ك الدرااة.
كمت هط يقتل اس مؿ اجات يلف ا ليك كىن للوصوؿ إذل ال ل العرىب ح ـبتل دكؿ العلدل العرىب .

د) إجراكات الثبات -:
مت ايلس ا ت لر ث ل

اجاتملرة كذلأل س طريت ااتمداـ إ لدة القيلس ،يث مت إترا درااة

ااتطم ية لم 20ا،ردة بوااا  %5اس ينة الدرااة بعد بتر لدة اج ت لر ليتم ارة أ رل
لقيلس ث ل اجاتملرة،كمت سل اعلا الث ل بني ا تلبتني س طريت اعلا ث ل أل،ل) Alpha
، ( Crunbachكاد أظتر ا ت لر دركأ لخ أل،ل صوؿ فقرا اجات يلف لم اعلا ث ل ايمتو
 ،%87كى ه ايمة اره،عة أس يلن ال داا هزيد س  ، %60كىو ال يعد اربران لم ث ل ا داة،
كيردد ك وح اجاتملرة كصم يتتل عبما ال يلان اؼبطلوبة.

ادلعاجلة اإل صائية للبياانت -:

بعد اجأتتل اس صبا بيلان الدرااة ،مت إد لؽبل-بعد هرايزىل-إذل اغبلاب ا رل ،تر
اعلعبتتل،كربليلتل ،كااتمراج النتل ا ا صل ية عاتمداـ براناا "" SPSSلت،ريغ ال يلان ك سل
اعلا اجره لط  ،كال،ركؽ بني العواا ؿب الدرااة اؼبيداأية ث ل صحة ال،ركض  ،كىم-:
 -1اعبداكؿ التكرارية ال سيطة كاؼبرد ة لت،ريغ ال يلان ك سل النسب اؼب وية .
 -2اربا دلل ج ت لر ادل كتود فركؽ دالة إ صل ينلبني اؼبتغ ػ ػ ا .
 -3اعلا اجره لط )ااالف ( لقيلس العمال اجره لطية.
 -4اعلا ث ل دركأ لخ أل،ل ) (Alpha Crunbachللتأدد اس صم ية
اؼبقيلس،كيعتمد لم اجهسلؽ كالتنلات ح إتلع اؼب حوثني لم د ا ا لة اؼبوتودة
 ،كيعطع فكرة س اهسلؽ ا ا لة اا بعضتل ال ع

التعريحات اإلجرائية للدراسة -:
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يعد ربديد اؼب،لىيم كاؼبصطلحل العلمية أاران ركراين ك ال حث العلمع ،كل ا الا ال ل ثة بتحديد
دد اس اؼب،لىيم اؼبستمداة ك ال حث ؛ أظران ؼبل ؽبل اس أنبية ح ئ كربديد اؼب،لىيم ،كمت ااتمداـ
مؿ الدرااة ،أقداتل ب ك ـبتصر لتستي الواوؼ لم أتزا

دد اس اؼب،لىيم كاؼبصطلحل
الدرااة الم قة  ،كانتل -:

األمن األسرى  :ىو اغب،لظ لم الكيلف ا ارل اس ايم ك لدا كهقلليد كهوطيد العمال ا ارية

بعيدا س بعور أفرادىل عجا ا اجتتمل م كاجهصلذل ،
كا يديولوتيل السل دة ح التما كااتقرارىل ن
حبيث ي عر أفراد ا ارة ع الف كاجاتقرار  ،كذلأل اس مؿ ال ه لو ا ارة اس تتود هسل د لم
هنمية ال عور علوج كاجأتمل

فراىل كهوطيد العماة بني ا بنل كا ع .

تكنولوجيا االتصال  -:كال اجهصلؿ اغبديثة اؼبتمثلة ح ب كة ا أ أ كال ليتل اس اوااا هواص

اتتمل م )دلل،يس وؾ  ،هوي ،كيكم  (............كادكان كانتداي كال ل أقلبية  ،كاؽبواه
ا﵀مولة الرامية كالرال النصية القص ة  ،كال يستمداتل ال ل ح العملية اجهصللية .

اجتاهات الشباب  -:كتتة النظر ال يت نلىل ال ل ذبله او وع اعني  ،كمت ايلس اجذبله إترا ينل
بتحلي ؿبصلة إتلع اؼب حوثني لم أداة ال حث اؼبعدة لقيلس اذبلىل ال ل كبو وث كال

اجهصلؿ اغبديثة لم ا اس ا ارل .

الشباب -:ف ة اتتمل ية ه ك اطل لن كااعلن اس اكلف العلدل العرىب ي اكح مرىل ال بني )-18

 (35انة.

تائ الدراسة

شنكن عرض تائ الدراسة اما يلى -:
جدول (  )2يوضح معدل متابعة ادلبحوثُت للوسائل االتصالية التكنولوجية
العبارة

إىل أى مدى حترص على متابعة
وسائل تكنولوجيا االتصال ؟

الحئات

ك

%

الًتتيب

دائما

365

91.25

1

أ ياانً
اندراً

30

7.5

2

5

1.25

3

400

100

اجملموع

اس بيلان اعبدكؿ السلبت يتضا اره،لع اعدؿ اتلبعة اؼب حوثني لوال اجهصلؿ اغبديثة ال بني
يلان ،يث تل ح ال هيب ا كؿ )دا مل( بنس ة  %91.25اس إصبلذل أفراد العينة  ،يليتل
دا نمل كأ ن
اعدؿ اؼبتلبعة) أ يلان( بنس ة  %7.5بوااا  30ا حوث ح ال هيب الثلىن  ،كأ نا اعدؿ اؼبتلبعة )
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اندرا( بنس ة  %1.25بوااا  5ا حوث ح ال هيب الثللث  ،كى ا اربر لم اره،لع اعدؿ اتلبعة
كااتمداـ ال ل العرىب لوال اجهصلؿ اغبديثة دمصدر للحصوؿ لم ا لر كاؼبعلوال  ،كح
التواص اا ا ريس  ،كؼبل هتيحو اس إاكلان

دة ح ملية التواص اجف ا م.

جدول (  )3يوضح ترتيب الوسائل االتصالية احلديثة اليت زنرص ادلبحوثون على استخدامجا
بشكل ابَت
العبارة

رتب الوسائل
االتصالية احلديثة
اليت حترص على
استخدامجا بشكل
ابَت ؟

الوسيلة االتصالية

الًتتيب

سبة ادلتابعة

الحيس بوك

1

13.4

تويًت

2

11.7

الواتس أب

3

10.8

اسناب شات

4

10.2

ا ستجرام

5

10.1

ادلنتدايت

6

9.9

يوتيوب

7

9.4

لينكد ان

8

9.3

اذلاتف احملمول ورسائل sms

9

8.3

الربيد اإلليكًتوىن

10

6.9

عاتعراض بيلان اعبدكؿ السلبت يتضا اره،لع اعدؿ اتلبعة ال ل ؼبواا التواص اجتتمل م فياب
بوؾ  ،يليو هوي  ،يليو الواهاب ا  ،يليو اانل بل  ،ح ني تل هرهيب الايد ا ليك كىن ح أ ر
ااتمداال اس ا ال ل  ،كى ا اربر لم اره،لع أ داد اؼب حوثني
ال مة الوال اجهصللية ا دثر
ن
ال يس يبلكوف سل لم اوااا التواص اجتتمل م ؛ أظران للمميزا اؽبل لة ال هوفرىل هلأل اؼبوااا
ؼبستمدايتل اس التواص ك أم كا كك أم اكلف ك العلدل  ،كلستولة ااتمدااتل ،كلتنوع ا لر
كاؼبعلوال ليتل  ،كلتحديثتل عاتمرار ،كلطر تل اعبرل للقضلاي  ،كلعدـ كتود رالبة ليتل  ،كلتكويس

الصداال كالتواص اعتل  ،كؼبل سبتلكو اس صل سبيزىل س اؼبوااا ا لك كأية فبل بجا ال ل
لم ا ا لؿ اؼبتزايد ليتل ك صوصلن اواا ال،ياب بوؾ  ،فقد أص ح بتر ل كااعة ،كدثر التعلا اعتل
بني النلس ؛ كأص ح اتن،سلن لك ف ل التما ،اتمطية مبئ اجهصلؿ التقليدل  ،يث يتواصلوف
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ا ى ه اؼبوااا للتعرؼ لم بعضتم،كإرالؿ رال ،كهلقع ا لر كاؼبو و ل ،كد ال ىو تديد
لم السل ة،ع ت لرىل انصة اتتمل ية كاعلوالهية كااعة،كى ا ال صر بو بع اس ينة الدرااة .
جدول ( )4يوضح معدل الوقت الذى يقضيه ادلبحوثون دلتابعة وسائل تكنولوجيا االتصال
العبارة

معدل التصحح
أاثر من ساعة

ما معدل تصححا اليومي لتا ساعة
الوسائل ؟

اقل من ساعة
سب الظروف
اجملموع

عجطمع لم بيلان

اعبدكؿ السلبت يتضا اره،لع اعدؿ الوا

كال اجهصلؿ اغبديثة  ،يث تل
ك اؼبره ة الثلأية اعدؿ

%

ك

الًتتيب

254

63.5

1

50

12.5

3

6

1.5

4

90

22.5

2

400

100

ال م يقضيو اؼب حوثوف ك اتلبعة

ف ة )أدثر اس ال ة( ك اؼبره ة ا كذل بنس ة  ، %63.5يليتل

سب الظركؼ بنس ة  ،%22.5ح ني بلغ أا اعدؿ هص،ا لتلأل ال ،ة

ىو اعدؿ التص،ا ؼبدة أا اس ال ة بنس ة  ، %1.5كى ا اربر لم اره،لع اعدؿ الوا ال م
يقضيو اؼب حوثوف ك اتلبعة هلأل الوال كااتمدااتل  ،كهعدد أا ل ااتمدااتل ال بني اؽبرك
اس الوااا  ،كإالاة مال كصداال اف ا ية  ،لمطمع لم ثقلفل ك لدا ال عو ا رل ،

للتسلية كال فيو  ،كللتعليم كالتثقي  ،دمل صرح ب لأل اعظم اؼب حوثني  ،دمل أ لفوا أ م اد يص
اعدؿ اتلبعتتم ل ع الوال دثر اس طباب ال ل يواينل.

جدول (  ) 5يوضح تقييم ادلبحوثُت دلصداقية تلا الوسائل االتصالية امصدر للحصول على

ادلعلومات
العبارة

من وججة ظرك ما تقييما دلصداقية ما تقدمه تلا

درجة ادلصداقية

%

ك

منعدمة

20

5

منخحضة

80

20

متوسطة

240

60

عالية

60

15

اجملموع

400

100

الوسائل من أخبار ومعلومات ؟
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اس بيلان اعبدكؿ السلبت يتضا أف درتة هقييم اؼب حوثني ؼبصدااية اج تملد لم الوال اجهصللية
دمصدر للحصوؿ لم اؼبعلوال ات،لكهة ؛ يث هراك ال بني بدرتة انم،ضة كبدرتة اتواطة كبدرتة
انعداة كبدرتة للية  ،يث تل ك اؼبره ة ا كذل ف ة) اتواطة( بنس ة  ، %60يليتل ك اؼبره ة الثلأية
بدرتة انم،ضة  ،%20بدرتة للية  ،%15ك ني تل ف ة ) انعداة ( ك اؼبره ة ا ة بوااا
 ،%5كىنل دجلة عرزة لم اره،لع استول ثقة اؼب حوثني ح الوال اجهصلؿ اغبديثة دمصدر للحصوؿ لم
ا لر كاؼبعلوال كالتواص اا ا ريس بدرتة اصدااية اتواطة .
جدول ( )6يوضح مدى مساذنة تلا الوسائل ُب زايدة التواصل مع األقارب
العبارة

الحئة

ك

هل ساذنت تلا الوسائل َب زايدة زليط تواصلا مع

عم إىل د ابَت

50

%

12.5

أقاربا؟
أ ياان إىل د ما

148

37

ال تسجم

202

50.5

اجملموع

400

100

بدرااة بيلان اعبدكؿ السلبت يتضا أف هلأل الوال دلف ؽبل اردكد الى لم ملية التواص اا
ا ى كا الر  ،يث تل ف ة )ج هستم( ك اؼبره ة ا كذل بنس ة  % 50.5بوااا  202هكرار ،كيبكس
ه،س ى ا حبكم ط يعة ؾبلؿ هلأل الوال ع ت لرىل ال مة لم إالاة مال اف ا ية ا،تو ة ذبع ال ل
ينمرط ح ى ا العلدل اجف ا م لسل ل طويلة  ،فبل يكوف لو وث لم ؿبيئ التواص اا ا الر  ،ع لفة
إذل دثرة هعرض ينة الدرااة إذل هلأل الوال ا ليك كأية دمل اهضا اس إتلع م .
جدول ( )7يوضح مدى خطورة الوسائل االتصالية اإلليكًتو ية على األمن األسرى
العبارة

الحئة

من وججة ظرك هل تؤثر الوسائل االتصالية عم إىل د ابَت
اإلليكًتو ية خطورة على األمن األسرى ؟

عم إىل د ما

ك

104

12.95

156

ال تشكل خطورة 140

3351
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اجملموع

100.00

اس اربرا اعبدكؿ السلبت يتضا اه،لؽ أالب ينة الدرااة لم طورة الوال اجهصللية اغبديثة
لم ا اس ا ارل بوااا 260ا حوث اس إصبلذل ينة الدرااة ،يث هراك ال بني إذل د د
كإذل د ال  ،يث تل ح اؼبره ة ا كذل ف ة أعم إذل د ال بنس ة  ، %75.65يليتل أعم إذل
د د بنس ة  ، % 12.95ح ني تل ف ة ج ه ك طورة لم ا اس ا ارل بنس ة ي لة
سبث  ،%11.40كاس مؿ اغبديث اا ينة الدرااة – اس مؿ ال ل  -اهضا أف كال
ديدا لهاس ا ارل  ،كإمبل اؼب كلة اغبقيقية هتمث ك فكر
اجهصلؿ اغبديثة ج ه ك ك د ذا ل ن
استمدايتل كالقل مني ليتل ،كا طر اس ذلأل ىو التوظي اؼبمنتا ؽبل ك ااتتداؼ أاس كااتقرار
ا ارة اس مؿ ال كيا لهفكلر الم ماية الن هستتدؼ لدا كهقلليد ا ارة كايمتل
كالوديل ل.
جدول (  )8يوضح أى من الوسائل التكنولوجية األاثر ديداً لألمن األسرى (ن )260
العبارة

ك

%

الحئة

123

39.29

اذلاتف احملمول ورسائل sms

38

12.14

ادلدوانت

20

6.38

ادلنتدايت

72

23

سا ات النقاش والدردشة

50

15.97

الربيد اإلليكًتوىن

10

3.19

اهاىل االستجاابت ادلتعددة

313

من وججة ظرك أى من الوسائل التكنولوجية مواقع التواصل االجتماعى
أاثر ديداً لألمن االسرى ؟

بديل

شنكن اختيار ااثر من

100.00

اس بيلان اعبدكؿ السلبت يتضا أف اوااا التواص اس أدثر الوال اجهصللية طورة لم أاس
ا ارة كااتقرارىل  ،يث ا تل اؼبره ة ا كذل بنس ة  ، %39.29يليو ك اؼبره ة الثلأية اؼبنتداي
بنس ة  ، %23ح ني تل الايد ا ليك كىن ح اؼبره ة ا ة بنس ة  ،% 3.19فبل يدؿ لع أف
اصدرا
اواا يوهيو دمل صرح اعظم اؼب حوثني ب لأل  -سبث
اوااا التواص اجتتمل م  -كع
ن
ط نا لم ا اس ا ارل ؼبل يتم فيو اس بث فيديوىل يكوف ؽبل أ رار سباب ثقلفة ك لدا كهقلليد
ا ارة كأ مايل ل ،كؼبل فيتل اس ا لىد هد و إذل التمرد لم اواأني ا ارة كالعمال اجتتمل ية
دا لتل  ،فلل،يديوىل ال يتم هداكؽبل لم اوااا التواص اس بأ ل اغبلؽ الضرر ةاس ا ارة ؼبل
ربتويو اس اقلطا اسي ة  ،كالتعصب ا ارل كالديا ؛ يث أف التعصب كالتطرؼ الديا كالقواع
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يز ز لف ا اس ا ارل كيتدداف ا اس كالسلم  ،يث ااب أدثر درتل ا اس ا ارل  ،كىو ال
ينعكاب لم ااتقرار ا ارة  ،كال اس بأ ل هكدير اماة كأاس ا ارة  ،كال عور عؽبدك كاعبو
ا ارل الصحم.
جدول( ) 9يوضح أسباب تشكل تلا الوسائل خطورة على األمن األسرى (ن )260
دلن أجاب بال-:
دلاذا تشكل تلا الوسائل خطورة على األمن األسرى ؟ ( ن )260
ك

م

العبارة

1

ألهنا منحصلة عن الواقع وتتناول األمور االجتماعية بسطحية

86

 2ألهنا تروج ألفكار تستجدف تقويض عادات و قيم وسلوايات األسرة

98

 3ألهنا تدعو للمذهبية والطائحية وتروج ألفكار هدامة داخل اجملتمع

56

 4تقمص شخصية وذنية للشباب تتيح له التحاعل مع رلتمع افًتاضى 102
5

%

24.71
28.16
16.09
29.31

أخرى تذار

6

1.72

إهاىل االستجاابت ادلتعددة

348

100.00

عاتقرا بيلان اعبدكؿ السلبت يتضا هعدد أا ل ه ك كال اجهصلؿ اغبديثة ك لم رأاتل
اوااا التواص اجتتمل م طورة لم ا اس ا ارل  ،يث هصدر اؼبره ة ا كذل ا ب ل هقم
بمصية كنبية لل ل هتيا لو الت،ل اا ؾبتما اف ا م  ،يليتل ح اؼبره ة الثلأية ا ب ل هركج
لدا كهقلليد ا ارة  ،فقد ي هب ليتل قوؽ الوالديس كاجأعزالية ،كال
فكلر هستتدؼ هقوي
ينجم نتل اس اجقبراؼ إذل ا﵀رال كارهكل اعبريبة ك ظ ايل تو التواص كاغبوار بني الوالديس
فضم س ايل الرالبة ال،ل لة ليتل  ،ح ني تل ف ة أ رل ه در ح اؼبره ة ا ة
كا بنل  ،ن
أفكلرا
بنس ة  ، % 1.72كسبثل ح ذدر أا ل أ رل ذدرىل اؼب حوثني سبثل ح  -:ل ه ث ن
ظبوال ك ن
سباب اعتقدا التما كهرثر ك أفكلره كهز زع ااتقراره  ،هعزز الرا ة كاؼبي للتو د  ،ه كيأل ح ىوية
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ال،رد كايمو كا لد و  ،ل عد طلهبل س الوااا اغبيلهم اؼبعلصر  ،ل هدفا ا بملص إذل التواص اا
أبملص كنبني  ،فيقا فريسة لمبتزاز  ،دمل فسح اللؿ الاة مال كنبية بني اعبنسني دبل
يتعلرض اا ايم ا ارة كاعلي ىل.
بمصل أ ر هطماب ىويتو كثقلفتو
كى ا اربر لم أف كال اجهصلؿ اغبديثة اد ذبع اس ال ل
ن
كايمو العل لية .

من وججة ظرك ما أسباب عدم تشكل الوسائل االتصالية احلديثة خطورة على األمن األسرى؟
ن 140
م العبارة

1

ك

لنشرها للدعوات اإلرنابية للمشاراة َب تعزيز ثقافة التواصل واحلوار
األسرى

 2دلساذنتجا َب بناك العالقات اإلرنابية بُت أفراد األسرة الوا دة

3

دلساذنتجا ُب تكوين جيل قادر على تنمية رلتمعه مع تغذية روح
ادلواطنة لديه

3356
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 4حملاربتجا األفات االجتماعية اخلطَتة وبيان خطور ا على اجملتمع

5

لنشرها مواد من شأهنا التوعية ابدلحاهيم والقيم اإلسالمية ُب شىت
رلاالت احلياة

 6أخرى تذار

اهاىل االستجاابت ادلتعددة

22

11.22

15

7.56

3

1.53

100 196

جدول ( )10يوضح أسباب عدم تشكل الوسائل االتصالية احلديثة خطورة على األمن األسرى
اس اربرا اعبدكؿ السلبت يتضا هصدر ا ى ل هسلىم ح بنل العمال ا هبلبية بني أفراد
ا ارة الوا دة  ،كلن رىل للد وا ا هبلبية للم لردة ح هعزيز ثقلفة التواص كاغبوار ا ارل اؼبره ة
ا كذل بنس ة  % 27.04ال مة أا ل دـ ه ك كال التواص اغبديثة طورة لم ا اس
دكرا ح بنل العمال ا ارية اس مؿ اؼبواد اؽبلدفة ال هسل د
ا ارل  ،أل أف اوااا التواص هلعب ن

ح د م ال ابئ كاغبوار ا ارل بل تتل ثقلفة التعلي كاغبوار  ،ح ني تل ح اؼبره ة ا ة ف ة
أ رل ه در  ،كسبثل ح ذدر أا ل ذدرىل اؼب حوثني هتمث ح  ) -:اعلعبتتل للقضلاي ا ارية اس
انظور ضلرل ،لن رىل ا لر كاغبقل ت لم ا فراد اس أت إ داث هو ية بني ىرج ا فراد(.
جدول ( ) 10يوضح اختبار اا 2والنسبة الًتجيحية الستجاابت أفراد عينة الدراسة عن فقرات زلور
تقييم ادلبحوثُت لتأثَت تكنولوجيا االتصال على األمن األسرى
العبارات
وسائل االتصال -:

موافق بشدة

موافق إىل د
ما

زلايد

3357

معارض إىل
د ما

معارض بشدة

النسبة
الًتجيحي

دل

2
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عدد
هسلىم ح زايدة

دة

ال عور عجا ا ا ارل.
ال د ح هوايا
دا رة ال،جوة بني ا ع

114

158

سبة عدد
٪28.5

٪39.5

125

121

سبة

عد
د

سبة

52 ٪31.3

63 ٪30.3

٪13

٪15.8

عدد سبة عدد سبة
٪13.5 54

34

٪8.5

55

24

٪13.8

٪6.0

ة

٪69.5

٪77.8

65.83

166.33

114

158

كا بنل
الل اس اؼبسركليل
كاجلتزاال ا ارية لدل

129

٪32.3

154

53 ٪38.5

٪13.3

36

٪9.0

28

٪7.0

٪76.0

165.58

129

أفرادىل
هزيد اس اؼب لد
كا اراض الن،سية كالعص ية

56

٪14.0

85

77 ٪21.3

٪19.3

٪21.0 84

98

٪24.5

٪55.9

11.88

56

كاجتتمل ية
هسلىم ك أ ر الو ع
ا ارم

95

هسلىم ك هعزيز مليل
النقلش كهق ا را
اؼبمتل،ة بني أفراد ا ارة

102

هعطػع ل،يػة ثقلفيػة دارة
اغبوار اؽبلدؼ بني أفراد

92

٪23.8

٪25.5

٪23.0

105

123

91

67 ٪26.3

73 ٪30.8

90 ٪22.8

٪16.8

٪18.3

٪22.5

٪17.0 68

٪13.3 53

٪17.0 68

65

49

59

٪16.3

٪12.3

٪14.8

٪64.9

٪68.8

٪64.5

17.35

50.90

11.88

95

102

92

ا ارة
هسلىم ح ا تزاؿ
اؼبسلفل اعبغرافية

38

٪9.5

62

44 ٪15.5

٪11.0

٪38.8 155 ٪25.3 101

٪46.4

118.13

38

كالتواص اا أفراد ا ارة
هسل د ح هوايا ب كة
العمال اجتتمل ية

53

٪13.3

66

55 ٪16.5

٪13.8

٪30.5 122 ٪26.0 104

٪51.2

48.63

53

هنمم العمال ا هبلبية
بني ا فراد  ،كعلتلذل

111

٪27.8

77

53 ٪19.3

٪13.3

٪26.5 106 ٪13.3 53

٪61.7

38.80

111
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هقوية العمال ا ارية

هاىس ى ه النتل ا لم أف هقييم أفراد ينة الدرااة لدرتة وث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس
ا ارل دلف يبي لمذبله السلى  ،يث طغ الع لرا ال ربم لرا ال ية وؿ وث ا
هكنولوتيل اجهصلؿ لم أاس ا ارة كايمتل ك لدا ل كهقلليدىل  ،يث رأ ينة الدرااة أف هلأل
الوال هقل اس د اظلىر اجهصلؿ ا ارم كه،رض أو نل اس اجا ا اجتتمل م كاجهصلذل بني
أفراد ا ارة الوا دة ؛ يث ه،رض أو نل اس العزلة بني أفراد ا ارة كال ي هب ليتل اس ى لبة
العمال اجتتمل ية بني أفراد ا ارة  ،ا ار ال ل يستد م ركرة النظر ح هوظي هلأل التكنولوتيل
ح اغب،لظ لم أاس ا ارة كااتقرارىل .

الحرض األول  -:توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إ صائية بُت معدل ثقة ادلبحوثُت َب الوسائل
االتصالية وبُت معدل ارتحاع مستوى التواصل األسرى

جدول (  )11يوضح العالقة بُت ثقة ادلبحوثُت ُب الوسائل االتصالية وبُت مساذنتجا َب زايدة
زليط التواصل األسرى
ادلتغَتات

قيمة معامل االرتباط

ثقة ادلبحوثُت َب تساهم تلا الوسائل َب زايدة

قيمة

وسائل االتصال زليط التواصل مع األقارب

اجلدولية

ر

*0.224

*0.381

0.157

*0.422

*0.547

0.152

*0.335

*0.480

0.108

دال *
يتضا اس اعبدكؿ السلبت كتود ماة طردية دالة إ صل ينل بني اعدؿ ثقة اؼب حوثني ح كال
التواص اغبديثة كبني اره،لع اسلنبتتل ح زايدة ؿبيئ التوص بني أفراد ا ارة لدل صبيا أفراد ينة
كاتمل ح زايدة
ال حث  ،كى ا دلي لم أف اعدؿ الثقة ح اؼبواد اؼبن ورة كاؼبوا يا يكوف لامن فعلجن ن
دا رة اؼبعلرؼ كالتواص اا أفراد ا ارة كا الر كالتثقيق ا ارل لدل اتص،حيتل  ،فبل ي إذل أف
زايدة اعدؿ الثقة فيمل هقداو هلأل الوال يردل إذل زايدة اعدؿ هنمية الو م ا ارل كزايدة ؿبيئ
التقلر كالتواص بني أفراد ا ارة الوا دة اس مؿ هلأل الوال  ،كعلتلذل هق الدرااة صحة ى ا
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ال،رض القل بوتود ماة اره لطية بني اعدؿ ثقة اؼب حوثني فيمل هقداو الوال
اعلوال كبني اعدؿ زايدة اعدؿ التواص ا ارم لديتم .

اجهصللية اس

الحرض الثاىن  -:هوتد فركؽ دالة إ صل ينل بني هقييم اؼب حوثني لتأث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس
ا ارل كبني اؼبتغ ا الديبوارافية )النوع  ،السس ،اؼبرى الدرااع  ،ؿب اجالاة (
تدكؿ ) (12يو ا ا ت لر )دل (2ال،ركؽ ك هقييم اؼب حوثني لتأث ا هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس

ا ارل ه نعلن للمتغ ا الديبوارافية
اؼبعلا ا صل ع
هقييم اؼب حوثني لتأث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس

اؼبستمدـ ) قيمة دل)2

ا ارل كفقل للمتغ ا التللية:

استول الدجلة ) (sig

النوع

.982

.326

السن

4.368

.358

زلل االقامة

.520

.914

ادلؤهل الدراسي

1.720

.423

دال عند 0.05
اس اربرا اعبدكؿ السلبت يتضا دـ كتود فركؽ دالة إ صل ينل بني هقييم اؼب حوثني لتأث ا
هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل كف نقل للمتغ ا الديبوارافية  ،يث ه ني دـ كتود فركؽ دالة
إ صل ينل بني وث ا هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل كف نقل لك اس ) النوع  ،السس  ،ؿب ا الاة
 ،اؼبرى الدرااع ( يث بلغ ايمة دل 2لم التوارل ) (1.720 ،.520 ، 4.368 ، .982ند
استول اعنوية أدا اس  ، 0.05كيعزل دـ كتود فركؽ بني هقديرا أفراد ينة الدرااة إذل هقلر
كتتل النظر لك أفراد العينة وؿ برا تم كاذبلىل م ذبله التأث ا اؼبمتل،ة لوال اجهصلؿ التكنولوتية
لم ا اس ا ارل  ،كيبكس ه،س هلأل النتيجة ةف ى ه ال ،ة ىع اس ال ل ك ليو  ،فاف فلرؽ
اؼبتغ ا الديبوارافية دل هكس لو أية دجلة ك التقييم  ،ب دلف العلا اغبلام أف أفراد العينة اب دوا ك
التقييمل لتأث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل دو م ينتموف لل ،ة العمرية ال لبية  ،فبل أدل
إذل دـ ظتور أية فركؽ إ صل ية ك ى ا الصعيد  ،كى ا يعا أف اؼبتغ ا الديبوارافية للم حوثني نصر
ا ارثر ك هقييم اؼب حوثني لتأث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل  ،كعلتلرل هرف الدرااة صحة
ال،رض القل بوتود فركؽ دالة إ صل ينل بني اذبله اؼب حوثني كبو وث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس
ا ارل كبني اؼبتغ ا الديبوارافية .
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الحرض الثالث  -:توجد عالقة ارتباطية دالة إ صائيًا بُت معدل متابعة ادلبحوثُت لوسائل االتصال
احلديثة وبُت اجتاها م حنو أتثَت تلا الوسائل على األمن األسرى

جدول ( ) 13يوضح العالقة بُت معدل متابعة ادلبحوثُت للتغطية وبُت اجتاها م حنو أتثَت تلا

الوسائل على األمن األسرى
العالقة بُت معدل متابعة ادلبحوثُت لوسائل التواصل احلديثة وبُت اجتاها م حنو أتثَتها على
األمن األسرى
معامل االرتباط (برسون)

.133

مستوى الداللة) (sig

.148

* دال عند0.0 5
يتضا اس اربرا اعبدكؿ السلبت دـ كتود اره لط داؿ إ صل ينل بني اعدؿ هعرض
اؼب حوثني لوال اجهصلؿ اغب ديثة كبني اذبلىل م كبو وث ىل لم ا اس ا ارل  ،يث بلغ
ايمة اعلا اره لط براوف ) ( 0.133كذلأل ند استول اعنوية أدا اس  ، 0.05كبنل لم ال
ا ت يتم رف ال،رض القل بوتود ماة اره لطية ذا دجلة إ صل ية بني اعدؿ اتلبعة اؼب حوثني
لوال التواص اغب ديثة كبني اذبلىل م كبو وث هلأل الوال لم ا اس ا ارل  ،كى ا يعا أف
هقييم اؼب حوثني لتأث هلأل التكنولوتيل لم أاس ا ارة ا اره ئ دبعدؿ هعر تم لتلأل الوال .
خادتة الدراسة وخالصتجا :
ااتتدف الدرااة التعرؼ لم اذبلىل ال ل العرىب كبو وث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس
ا ارل  ،عاتمداـ انتا اؼبسا ا مام  ،اس مؿ هط يت ااتملرة اات يلف لم ينة مدية اس
ال ل العرىب اس اتلبعم كاستمدام كال هكنولوتيل اجهصلؿ كبلغ فوااتل  400ا،ردة ،
كعج تملد لم انتا اؼبسا ا ماع ك بقو اؼبيدا اؼبتعلت ععبمتور  ،كهردد أتل ا الدرااة اغبللية

لم عدة مؤشرات -:

 اره،لع اعدؿ ااتمداـ اؼب حوثني لوال اجهصلؿ اغبديثة ح اغبوار كالتواص كاغبصوؿ لم
اعلوال ،كأف أ لم اعدؿ لتص،ا لتلأل الوال دلف ؼبوااا التواص اجتتمل م كدلف
لم رأاتل ال،ياب بوؾ كهوي  ،جاكلأيل ل اؽبل لة ح التواص كاغبوار كلتحديثتل اؼبستمر للمواد
اؼبن ورة ليتل كاتولة ااتمدااتتل  ،كأف أ لم اعدؿ لتص،ا هلأل الوال دلف أدثر اس
ال ة .
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 الة أ داد اؼب حوثني ال يس يثقوف ح اؼبعلوال اؼبن ورة لم الوال اجهصللية التكنولوتية ،
كهراك درتل الثقة ال بني بدرتة د ة كبدرتة اتواطة ،كانم،ضة كانعداة كتل
درتة الثقة بدرتة اتواطة ح اؼبره ة ا كذل  ،كى ا اربر يدؿ لم أف هلأل الوال دبل
هن ره اس اعلوال كأ لر ربظم دبصدااية بدرتة اتواطة لدل اتص،حيتل .
 الة اعدؿ اسلنبة الوال اجهصلل ية اغبديثة ح زايدة الصلة بني ا ى كا الر  ،كهراك
درتة اؼبسلنبة ال بني ج هستم  ،أعم هستم إذل د ال .
 أبلر اعظم اؼب حوثني أف كال هكنولوتيل اجهصلؿ ك لم رأاتل اوااا التواص اجتتمل م
ه ك طورة لم ا اس ا ارل  ،كهعدد أا ل ذلأل .
 اجذبله العلـ للم حوثني كبو وث هكنولوتيل اجهصلؿ لم ا اس ا ارل يبي إذل التقييم
السلى  ،يث أبلر اؼب حوثني إذل أ ل هزيد اس ملية العزلة كه ل د اؼبسلفل بني أفراد ا ارة
الوا دة .
 ا وؿ ال،رض ا كؿ القل  :بوتود ماة اره لطية ذا دجلة إ صل ية بني اعدؿ ثقة
اؼب حوثني ح الوال اجهصللية كبني اعدؿ اره،لع استول التواص ا ارل
 رف ال،رض القل  -:كتود فركؽ دالة إ صل ينل بني اذبله اؼب حوثني كبو وث هكنولوتيل
اجهصلؿ لم ا اس ا ارل كبني اؼبتغ ا الديبوارافية.
 رف ال،رض القل ةأو  :هوتد ماة اره لطية دالة إ صل ينل بني اعدؿ اتلبعة اؼب حوثني
لوال التواص اغبديثة كبني اذبلىل م كبو وث هلأل الوال

التوصيات

لم ا اس ا ارل.

هق ح ال ل ثة ك و ال هوص إليو ال حث اس أتل ا ؾبمو ة اس التوصيل  ،كفيمل يلع أىم التوصيل
-:
 إبل ة ثقلفة التعلي كاغبوار الديبواراطم اؽبلدؼ ا ارل بني ال ل اس مؿ هلأل الوال
ليتسىن بنل ـبتل اغبضلرا التواص اا بعضتم ال ع .
 إ داث إترا ا المواة جاتمداـ ال ل لوال هكنولوتيل اجهصلؿ بت ريعل تديدة
كأقلط القوة

كضبم إ ماية استن ة للو ع التمعع اس مؿ هلماب أقلط الضع
اؼبست قة اس برا كاا ا ل اتص،حم هلأل الوال .
لم ا ارة أف ه دم اىتملالن أدا لل ل كاضلايىم،كالعم لم هو يتتم عؼب،لىيم كالقيم

ا اماية ك ب ؾبلج اغبيلة  ،كاس ا اتلـ ك هكويس اؼبواطس القلدر لم هنمية ؾبتمعو
اا هغ ية ركح اؼبواطنة اس مؿ التوظي ا اث لتلأل التكنولوتيل ح داة ذلأل .
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 العم لم ا فلدة اس إهبلبيل هلأل الوال دبل ىبدـ اؼبصلحة العليل كأ ر الو ع ا ارل
كالثقلفة الديبقراطية ا ارية  ،كد م أاس كااتقرار ا ارة اس مؿ هقد اؼبعلوال
الصحيحة كالتصدم م ؿبلكج ا وىة فيتل ه ويو للمنجزا التنموية كاغبضلرية كال،كرية
كا ماية كاجاتصلدية كالعسكرية.
 هوظي هلأل الوال ك لم رأاتل اوااا التواص اجتتمل م ح اذبله اعبلأب الوال م
اؼبتمث ح بث ركح الوج كاجأتمل ا ارل  ،كهو ية ال ل دبملطر اعبرا م ا ليك كأية ،
كال سبث ديدان لهارة اس أ ملؿ ا رىل كالتطرؼ ال،كرل كالثقلح.
 كال التواص اغبديثة امح إ ماع لع ا ارة أف ربرص لم هوتيتو ك اؼبسلر
الصحيا دبل ىبدـ اؼبصلحة الوطنية لهارة .
الثقلح ال،علؿ اا ا الر

 هسم اوااا التواص لتحقيت اتطل ل ا ارة كهعزيز التواص
كاغب،لظ لم ايم كهواب ا ارة .
 لم ا ارة النظر إذل اوااا التواص اغبديثة لم أ ل فرص ربم دث ان اس اػبصل
كال،وا د بدجن اس النظر إليتل بعني الري ة كاغب ر.

.1

قائمة ادلصادر وادلراجع

أبرؼ تمؿ  ،أيثر ب كل العمال اجتتمل ية الت،ل لية ع أ أ كرال ال،ضل يل

لم

العمال اجتتمل ية كاجهصللية لهارة اؼبصرية كالقطرية :درااة ه ميصية اقلرأة لم ال ل كأكليل
ا اور ح و اد ا مـ ال دي  ،اؼبرسبر العلمم ا كؿ  :ا ارة كا مـ كربداي العصر )تلاعة
القلىرة :دلية اج مـ  ،فااير  (2009ص.561-483
اؽبلـ العويضع،أثر ااتمداـ ا أ أ لم العمال ا ارية بني أفراد ا ارة السعودية ك
.2
ؿبلفظة تدة  ،راللة التست )دلية ال بية لماتصلد اؼبنزرل كال بية ال،نية جبدة :اسم السكس كإدارة
اؼبنزؿ.(2004،
د العزيز  ،وث ا أ أ ح الت،ل العل لم  :ارا ة ح هوتتل ال حوث العلمية ،
بردل
.3
العصر )تلاعة القلىرة :،دلية ا مـ  ،فااير

اؼبرسبر العلمم ا كؿ  :ا ارة كا مـ كربداي
 ( 2009ص.746-721
صلحل العمرل  ،اأت لر كااتمداـ هقنيل اجهصلج ال مصية اغبديثة كأثرىل ك القيم
.4
اجتتمل ية ك التما العر ي السعودم:درااة هط يقية لم طم تلاعة اؼبلأل اعود ،راللة التست
)تلاعة اؼبلأل اعود:دلية ا دا .(1990،
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نػػلف بن بع وع ال ت ػػرم  ،أثر ااتمداـ ب كل التواص ا لك كأية لم العمال
.5
اجتتمل ية "ال،ياب بوؾ كهوي مبوذتل" :درااة ايداأية لم ينة اس طلل ل تلاعة اؼبلأل د العزيز
جبدة  ،راللة التست )تلاعػة اؼبلػأل د العػزيز  :دلية ا دا كالعلوـ ا أسػلأية.(2012،
فلطمة بن دمحم ا ضبرم  ،أثر ااتمداـ كال اجهصلؿ اغبديثة لم اغبوار ا ارم :اؽبله
.6
اعبواؿ كال كة العنك وهية )ا أ أ )درااة اط قة لم ينة اس ا ار السعودية دبدينة الرايض ،راللة
التست )تلاعة اؼبلأل اعود :اسم الدراال اجتتمل ية.(2014،
اجتتمل م  ،راللة

فيص اؼبنيا  ،كال التواص اجلك كىن كدكرىل ح ا داث اجا ا
.7
ددتوراه )تلاعة اني العربية للعلوـ ا انية ،دلية العلوـ اجتتمل ية .(2017 ،
ى لـ الاتع  ،وث ب كل التواص اجتتمل ع لم العمال اجتتمل ية لهارة اؼبصرية
.8

 ،راللة التست ) تلاعة القلىرة  :دلية ا مـ .(2015،
ليد دلا  ،هكنولوتيل اج مـ كاجهصلؿ كهػأث ا ل لم ايم التما اعبزا رل :ال ل اعبلاعم
.9
لتلمسلف أمبوذتل  ،راللة ددتوراه )تلاعة أىب بكر بلقليد  :دلية العلوـ ا أسلأية كاجتتمل ية
.(2016،
د العزيز اغبر ي  ،أثر ا أ أ لم العمال اجتتمل ية لػدل طػم ار لػة اؼبلتػست
.10
فػع دليػة العلػوـ اجتتمل يػة جبلاعػة ا اػلـ ؿبمػد بػس اػعود ا اماية ك ادينة الرايض  ،راللة التست
)تلاعة ا الـ دمحم بس اعود ا اماية .(2011،
 .11أراني ن،ع ،أثر ااتمداـ هكنولوتيل اجهصلؿ اغبديثة لم أمبلط اجهصلؿ ا ارم ح اصر :
درااة اسيحية اقلرأة  ،راللة التست ) تلاعة القلىرة  :دلية ا مـ .(2003،
 .12انلؿ أبو اغبسس  :دكر ب كة ا أ أ ح د م اغبوار ا ارل ،اؼبرسبر العلمم السنول الثللث
ر )ا مـ كال نل الثقلح كا تتمل م للمواطس العرىب  ،تلاعة القلىرة  :دلية ا مـ  ،اليو
 ،2007اعبز الثلىن  ،ص .1243- 1219
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منوذج ادلعادلة البنائية ألمناط ادلستشارين األسريني غري ادلختصني
من وجهة نظر عينة من ادلختصني
د .عبد العزيز بن صاحل ادلطوع
جامعة اإلماـ عبد الرمحاف بن فيصل-السعودية
ادللخص :
هػػدفا الدرا ػػة الراهىلػػة أ فطػػمل تظلػػان ادلس ػػارين اأ ػريُت مػػن هج ػػة عيػػر عيىلػػة مػػن ادل صػػُت .ف ػ عػػن
زلاهلػػة ال عػػرؼ علػػو النيػػرهؽ بػػُت ادلس ػ نييدين ه ػػَت ادلس ػ نييدين خلدمػػة ا

ػػار اأ ػرية يف ا جتػػاحن ضلػػو ادلس ػػار

اأ ػػر  ،ابإلضػػافة أ فطػػمل النيػػرهؽ بػػُت ادل صػػُت ادلسار ػػُت هادل صػػُت اأ ػػاد يُت يف ا جتػػاحن ضلػػو ادلس ػػار
اأ ػػر  .هاع سػػد البا ػػى علػػو ادل ػىل

الورػػنيال ادلاػػارف اب ػ عاعة اب ػػلوة الىلساجػػة ابدلعادلػػة البىلائيػػة ،هتم ػ سلا

عيىلػػة الدرا ػػة علػػو عػػدد  732مػػن ادل صػػُت سشلار ػػُت هت ػػاد يُت) س 071ذ ػػر  002تعثػػو ) ،م و ػػأ تعسػػاره
 31.03ىلة إبضلراؼ معيار  2..7ىلة  .ها ىلدت الدرا ة علو ماياس تظلان ادلس ار اأ ر

ػَت ادل ػ مل

مػ ػػن عػ ػػداد البا ػ ػػى بعػ ػػد سػ ػػاة اخلصػ ػػائمل الايا ػ ػػية ل ػ ػ  .ه ر ػ ػ ت ال طل ػ ػػي ت اإل ص ػ ػػائية علػ ػػو ا بػ ػػار ت
للسجسوعػات ادلسػ الة ه الىلسػمل ادلةويػة مػن بػر م  ، SPSابإلضػافة أ ا ػ داـ بػر م  ، AMOSهتظ ػرت
الىل ػػائ تف ظلػػوذج بىليػػة تظلػػان ادلس ػػار اأ ػػر ي ػػسل ػػبعة تبعػػاد ته اظلػػان سظلػػأ ادلس ػػار اذلػػارة ،هادلس ػ عر ،
هادل طرة ،هادلًتبمل ،هرا مل الىل و  ،ه َت ادلؤهل)  .سا ت ل ظلػأ ادلس ػار اأ ػر

ػَت ادلؤهػل ادلر بػة اأهأ

من اأظلان ادلس ارين اأ ريُت َت ادل صُت بوزف عسيب  ، %20.72بيىلسػا جػاا الػىلسأ اذلػارة يف ادلر بػة الثاعيػة
بػػوزف عسػػيب  ،%82.11هجػػاا ال ػىلسأ ادل ػػطرة يف ادلر بػػة الثالثػػة بػػوزف عس ػػيب  ،%8..7مث ال ػىلسأ ادل لصػػمل يف
ادلر بػػة الرابعػػة بػػوزف عسػػيب  ،%80.3هجػػاا الػىلسأ ادلسػ عر يف ادلر بػػة اخلامسػػة بػػوزف عسػػيب  ،%81.86سػػا جػػاا
ال ػىلسأ رػػا مل الىل ػػو يف ادلر بػػة الساد ػػة بػػوزف عسػػيب  ،%81,83هت ػَتا جػػاا ال ػىلسأ ادلػًتبمل يف ادلر بػػة السػػابعة
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بػػوزف عسػػيب  .%...16سػػا ػػاف  % 01مػػن العيىلػػة لػػدي اجتػػاحن غلػػاحن ضلػػو ادلس ػػار اأ ػػر ب ػ ل عػػاـ  ،يف
ػػُت ػػاف  %8.اجتػػاه زلايػػد ،بيىلسػػا ػػاف  %7.اجتػػاه

ػػليب .ه ػػاف هىلػػاؾ فػػرهؽ ذات د لػػة صػػائية بػػُت

ادل صػػُت ادلسار ػػُت هادل صػػُت اأ ػػاد يُت يف ا جتػػاحن ضلػػو ادلس ػػار اأ ػػر سللػىلسأ ادلسػ عر هرػػا مل الىل ػػو
فاػػأ) يف ا جتػػاحن اأف ػػل للس صػػُت ادلسار ػػُت.
ادلس نييدين من ا

سػػا يوجػػد فػػرهؽ ذات د لػػة صػػائية بػػُت ادلس ػ نييدين ه ػػَت

ارات اأ رية يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر سيف ظلأ ادل ػطرة فاػأ) يف ا جتػاحن اأف ػل

لغَت ادلس نييدين.
ال لسات الدالة  :تظلان ادلس ار اأ ر  -ظلوذج ادلعادلة البىلائية.
ادلقدمة :
يسعو ا رماد اأ ر

أ رلاؿ من رلا ت ال وجي هاإلرماد أ حتايق رلسوعة من اأهداؼ ضلو

اأ ر ها ارارها  .سا يعسل علو يف ادل
هيساعد علو ل م

مة بىلاا

ت اأ رية قبل هقوع ا ه ر ح اأ باة ادلؤدية أ و ر الع قات

ت قائسة هعلو هقاية اأ ر من ت

ني ك سالغراحن ،)7103،ل هاا غلعل احلاجة

لإلرماد اأ ر ملطة هذات تهلوية ارة بعد ال طدايت اليت دتر هبا اأ ر من ال يف مع مس جدات احليا
الصادمة هال وافق الىلنيسال مع اه سامات هاجتاهات ال هجُت هاأبىلاا ،هلاا فإف اإلرماد الىلنيسال هاأ ر يساعد اأ ر
علو موا بة لك ال غَتات ارة ما بعد احلداثة لي ع ه ائل هطرائق لل عامل مع لك ال طدايت اإلرابؾ الا
يىل اة اأ ر تثىلاا مسَتهتا الًتبوية هال عامل مع ال اىليات احلا وبية س .)Mystul,1999هعلو الر من دهر
اإلرماد اأ ر يف بىلاا اأ ر هاجمل سع

تف هاقع ادلسار ة مل يصل أ اذلدؼ ادلىل ود .يى تمارت

العىل س )7117أ تف  %11من ادلس ارين اأ ريُت مت عييىل عن طريق ادلرا مبامر ههاا يعٍت تف ال عيُت
ىلطبق علي ادلوارنيات هادلعايَت ادل ىلية حبيى غلمل تف د ل اجل ة ادلسةولة سهزار العسل هال ىلسية ا ج ساعية) بعسل
زل ات علسية هم ىلية ها بارات قبوؿ ذلؤ ا ادلس ارين ،ه يًتؾ الوضع عبى ب اجلواعمل الاا ية ارة هتف البية
ادلسةولُت عن لك الربام هادلرا ليسوا م صصُت ابجملاؿ اإلرماد  .ه لعمل مسات م صية ادلرمد اأ ر الديٍت
دهرا بَتا يف تداا دهرحن اإلرماد  ،هاليت سثل يف ال نياا يف العل هاخلرب اليت ي س ع هبا ،أف عديل لوؾ هاجتاهات
الىلاس ع رب عسلية معاد سالربي ال ه اذلاجر .)710. ،
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ف اذلدؼ من عسلية اإلرماد اأ ر ابذلا ف هو مساعد ادل صل علو تف ياوـ بدهرحن الىلنيسال ها ج ساعال
علو ت سل هج شل ن .هل طبيق ذلك اذلدؼ فإف اأمر ي طلمل دلاـ ادلرمد ابل وابأ اليت غلمل تف ي بع ا  .ههىلاؾ
بعض ال وابأ ال رعية ها ج ساعية لإلرماد اأ ر هاليت دتثلا يف اآليت :
.0

تف ي وافق اإلرماد مع عصوص ال اة هالسىلة هالاواعد ادلارر يف عل ا ج ساع هعل الىلنيس.

.7

تف ي سق اإلرماد اأ ر مع ثاافة اجمل سع هالثاافة النيرعية للعسيل.

.3

الًت ي يف عسلية اإلرماد اأ ر علو ادل لة عنيس ا ،ه ا َت ادل صل بالك ،شلا ي وف ل تثر يف وريف

ادل لة ه
.6

يص ا هع ج ا.

تف جىلمل العسلية اإلرمادية بىلاا ت ع قات م صية ته عطاا ادلسًتمد فررة إلغلاد هاحن الع قة

سالع قة ادل ىلية).
تف يىلطلق اإلرماد من ميلة الىليرايت العلسية هادلسار ة ادل ىلية الرميد سظلوذج العامل ادلسارس) سالسد اف،

..

.)7116
تمارت درا ة الاططاين س )7102أ بعض ادلاًت ات ال طويرية لألداا ادل ٍت للسرمدين اأ ريُت العاملُت مع
احلا ت ادل عرضة لل ياعة ال هجية ،هاليت من بيىل ا البعد عن العاطنية يف ال عامل مع احلالة ،ه ور دهرات من سل صُت
عنيسيُت

ساة اخلربات ال زمة بعيدا عن ا ج اد ،ها ل اـ ابحليادية هادلوضوعية ارة ه ذا اف مصدر

ادلعلومات ها د .هت طاع الربي ال هاذلاجر س )710.ا جابة علو السؤاؿ البطثال الاائل بػ ػ هل عامل ادلرمد
اأ ر الديٍت مع العسيل يؤثر يف احلد من عسبة الط ؽ؟ ف بُت تف وايل  %71من ادلرمدين ػلًتموف العسيل ىت
ه ف ت ب العس ا تثىلاا اجللسة ،هتف  %18من ي ابلوهن م سا بدر مىل يف جلسة للسرمدين .ها ح من ع ائ
درا ة ابن عيد س )7106تف  %2.من ادلرمدين اأ ريُت مل ػلصلوا علو دريمل م صمل يف ينيية ال عامل مع
ا ت اخلياعة ال هجية سا تمارت الىل ائ أ تف  %011من ادلرمدين اأ ريُت هاج وا م

ت هرعوابت حتوؿ

دهف ادلسار ة ادل ىلية مع ا ت اخلياعة ال هجية سثل يف م لة اخلجل من ال عامل مع نياريل علق حبا ت اخلياعة
هذلك ع يجة لطبيعة اجمل سع احملافظ هعدـ هجود دريمل ايف للسرمدين .يف ُت تمارت درا ة احلجَت س)7103
أ عدـ هجود فرهؽ يف درجة شلار ة ادلرمد الًتبو لإلرماد اأ ر ع ى أ م غَت ادلؤهل العلسال .سا تمارت
درا ة درهيش س )7117أ تف درجة نياا دهر ا صائيُت ا ج ساعيُت يف رلاؿ ا رماد اأ ر ع ى أ
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مؤه هت العلسية هعدد ىلوات اخلرب  .سا فأمارت درا ة

ايلدز) Childs (2009أ ا

ؼ الربام يف

زل واها ارة من يى دعيس ا ابدلة علسية ،هاليت هال عىلصر ت ا ال جلود الرب م  .ه جلا الربام يف
داـ الىليرايت هالدرا ات العلسية ت ثر ادلؤمرات اطلنياضا ،بيىلسا جلا تعلو ادلؤمرات يف مشولية احمل وى

ا

لل وقعات ال هجية .همل اف الدرا ات علو نياا ادلس ار اأ ر هل ن علو اومي زل وى الربام ادلادمة اليت
ي بع ا ادلس ار .ه
ها

نيا درا ة العىل

س )7111ت ّف  %62.2من ادلرمدين اأ ريُت العاملُت يف مرا اإلرماد

ارات اأ رية يف ادلسل ة س َت سل صُت) ،يى ىلوعا ختصصاهت مابُت مريعة ،هتروؿ دين ،هلغة عربية،

هزراعة ،هاصللي  ،هفا ماارف ،ه ربية ارة ،هعايد  ،هالارآف هعلوم  ،ه دار ربوية ،هعلوـ ،هآداة ،ه علي عاـ،
همن ليس ذل ختصصات

ػلسلوف مؤه ت .هتمارت درا ة اللوز هادلعاين س )7118أ الصعوابت اليت واج

م ىلة اإلرماد اأ ر يف اأردف من مىليور بىلائال ههظينيال لعدد من ادل و ت اف تعل ا ادلرمد اأ ر هاأ ر
هه ائل اإلع ـ ه الك الصعوابت ادل ىلية هالثاافية هادلؤ سية هالااعوعية ها ق صادية .سا اع ا درا ة ادلال ال
س )7113أ تف البعد الو يد الا عرب ادلنيطوروف عن اجتاهات لبية اجتاه اف بُعد ادلرمد الىلنيسال ،علو الر
من هجود اجتاهات غلابية ضلو اإلرماد ال هاجال هاأ ر ب ل عاـ.

مشكلة البحث :
قد سبمل ا

ار اأ رية اخلاطةة يف هدـ اأ ر ه و ر الع قة ال هجية بُت الػ هجُت ،ذا مل اػدـ مػن مس ػار

م ٍت سل مل ،هقد تم ألت رنيطات مواقع ال وارل ا ج ساعال ابدلس ارين الػوعليُت مسػ غلُت ثاػة بعػض اأ ػر فػي
يف عطػػاا افًتاضػػات ه وجي ػػات ػػَت علسيػػة .ػػىت ت ػ سا فوضػػو ػػوؽ ا
ضػػابأ لػ يف هتديػػد ال وافػػق اأ ػػر هال هاجػػال .همل عػػد الدرا ػػة احلاليػػة جثابػػة وجػ

ػػارات اأ ػرية هال ػػبأ الػػا
ػػليب ته عيػػر

ػػا مية لواقػػع هػػاا

اجملػػاؿ  ،هل ػػن عيػرا لػػدهر اأ ػػر هتعلي ػػا يف بىلػػاا اجمل سػػع دفعىلػػا حملاهلػػة ررػػد م ػػددات ال وافػػق اأ ػػر  ،هبػػدت جاػػدـ
هاحن اخلدم ما ل هما علي .
سا اعا ادل

ية العلسية للبا ى أ اذ يف دريس دبلوـ اإلرماد اأ ػر

بػػُت مىل ػػا :سالًتا ػػال هعػػدـ اجلديػػة مػػن قبػػل الدار ػػُت ،همػػيل

ػدى دهافػع جػراا الدرا ػة ،الػيت

أ ال ػػدريمل ادللطػػف ،هدهرات ىلسيػػة الػػاات هضػػيا

ابدل طلبػػات هالواجبػػات الدرا ػػية ،هقبػػوؿ الطػ ة دهف الىليػػر أ ختصصػػاهت بػػل قبػػوؿ ط ػ ة هطالبػػات قػػد ػلسلػػوف
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مؤهل جامعال) سادلطوع .)7101 ،هل ال ي سٌت للسرمد تف يادـ اإلرماد اأ ر اف بػد مػن دريبػ ه عػدادحن علػو
ذلػػك ساحلجػػَت  .)7103 ،هجػػاات الدرا ػػة الراهىلػػة ع ػػاج ال طػػدايت احلاليػػة للس ىلػػة الػػيت تمػػار لي ػػا بػػر م ال طػػوؿ
الػػوطٍت  7171يف زلدهديػػة ال نيػػااات الب ػرية يف اإلرمػػاد اأ ػػر هاحلسايػػة اأ ػرية ،هاه سػػاـ الػػرب م بوضػػع معػػايَت
ادلرمد اأ ر ههضع معايَت ادلر ادلادـ لل دمة هأتهيل ال وادر ب

ل م ٍت ها ًتايف .ف

عػن ضػرهر قيػاس هػاحن

ادلسار ػػات ابدا علسي ػػة ذات ص ػػائمل ػػي ومًتية ،ها ب ػػار ظلوذج ػػا البىل ػػائال الا ػػائ عل ػػو تظل ػػان ادلس ػػارين ػػَت
ادل صُت .حبيى ي وف ظلوذج زل ال

يار ادلس ار اأ ر احملًتؼ.

ومن مث فيمكن صياغة مشكلة البحث احلايل يف التساؤالت اآلتية:
.1

ما هال طبيعة الىلسوذج البىلائال دلاياس تظلان ادلس ار اأ ر

.2

ما هو ت ثر تظلان ادلس ارين اأ ريُت َت ادل صُت تع ارا من هج ة عير عيىلة من ادل صُت؟

.3

ما م ل اجتاهات ادل صُت ضلو ادلس ار اأ ر ؟

.4

هل هىلاؾ فرهؽ ذات د لة صائية بُت ادلس نييدين ه َت ادلس نييدين خلدمة ا

َت ادل مل؟

ار اأ رية يف

ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر ؟
.5

هل هىلاؾ فرهؽ بُت ادل صُت ادلسار ُت هادل صُت اأ اد يُت يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر ؟

أهداف الدراسة:
هتدؼ هاحن الدرا ة أ:
َت ادل مل.

.0

ا بار الىلسوذج البىلائال دلاياس تظلان ادلس ار اأ ر

.7

فطمل تظلان ادلس ارين اأ ريُت من هج ة عير عيىلة من ادل صُت.

.3

قياس اجتاهات ادل صُت ضلو ادلس ار اأ ر .

.6

زلاهلة ال عرؼ علو النيرهؽ بُت ادلسػ نييدين ه ػَت ادلسػ نييدين خلدمػة ا

ػار اأ ػرية يف ا جتػاحن ضلػو

ادلس ار اأ ر .
..

فطمل النيرهؽ بُت ادل صُت ادلسار ُت هادل صُت اأ اد يُت يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر .

.8

ال ورل أ وريات مس ىلد علو الىلسوذج البىلائال بعد ا بارحن.
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أمهية الدراسة :
ثػ ػراا ادل ب ػػة العربي ػػة يف رل ػػاؿ اإلرم ػػاد اأ ػػر ابدلسار ػػات اخلاطة ػػة للسس ػػار اأ ػػر لسػ ػ ولة ا

ػػاف ا

هع ج ػػا .هقػػد سػ هػػاحن الدرا ػػة يف بىلػػاا الػربام ال دريبيػػة يف رلػػاؿ ا رمػػاد اأ ػػر ل طػػوير ه ىلسيػػة قػػدرات
ادلس ػػارين اأ ػريُت يف ال عامػػل مػػع ادل ػ

ت اأ ػرية .سػػا تف عػػد هػػاحن الدرا ػػة اأهأ يف الػػوطن العػػرحن

عل ػػو س ػػمل ػػدهد علػ ػ البا ػػى ال ػػيت طرق ػػا دلث ػػل ه ػػاا ادلوض ػػوع .س ػػا ػػاف م ػػن ادل ػ ػ رر ػػد اجتاه ػػات
ادلس ػ نييدين خلدمػػة اإلرمػػاد اأ ػػر ضلػػو ادلس ػػارين اأ ػريُت ماارعػػة بغػػَت ادلس ػ نييدين .هاأمػػر عنيس ػ ابلىلسػػبة
للس صػُت ادلسار ػُت ماارعػة ابدل صػػُت اأ ػاد يُت .سػا ػػوفر هػاحن الدرا ػة تدا قيػػاس

ػن ا ػ نياد مىل ػػا

يف ايي تداا ادلس ار اأ ر .
حدود الدراسة :
احلدهد الب رية  :مت جراا الدرا ة علو عيىلة من ادل صُت سادلسار ُت هاأ اد يُت).



سار ث ث ت ابيع من م ر ب سرب .7101



احلدهد ال ماعية :غرؽ طبيق ا



احل ػػدهد ادلوض ػػوعية  :عىلي ػػا الدرا ػػة بنيط ػػمل اجتاه ػػات ادل ص ػػُت دلسار ػػات ادلس ػػار اأ ػػر ،

هم ل تظلان ادلس ارين.
مفاهيم الدراسة :
اإلرماد اأ ر
"هال عسلية مساعد مدر و ة يادم ا مرمد ت ر سل مل يف ا
هاأ ر ب

ل فرد ته مجاعال  ،حلل ادل

ت هحتايق ا

داـ ت س ا رماد ه اىليا دلساعد اأفراد

ارار هال وافق هال يف اأ ر " سبن فليس،7100 ،

.)708
ادلرمد اأ ر
هو ذلك ادل ٍت الا يس دـ م ارا يف رلاؿ ختصص دلساعد طاليب ا
يعاعوف مىل ا همساعدهت علو ال ني َت ابع ياـ هموضوعية دلواج ة ادل

ار علو مواج ة م لة الية

ت هزايد قدرهت علو اع ااا تعسمل احللوؿ

مس دما ت دث معارؼ اخلدمة ا ج ساعية دلساعد تعساؽ العس ا علو حتايق تهداف سعلال.)7113 ،
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هيرى البا ى تف مصطلح ادلصلح اأ ر هو ادلسسو اأعسمل دلسار ال دمات اإلر ح اأ ر هال هاجال،
هذلك لطبيعة ال وين ادلعريف الا يىل ع أ الثاافة ه جًتار اخلرب ادلىل لية ه عسيس ا علو احلا ت اليت رد لي .
هاإلمار لي ابهن مس ارين ت ريُت طأ مائع ع يجة لىلامل الدرا ات اليت ىلاهؿ ال وين ادلعريف ه جود اأداا
ادل ٍت.
تظلان ادلس ارين :
.0

اذلارة من م ا ل اأ رية ادلىل لية لعل غلد

.7

ادل لصمل الا ي لاذ بسساع م ا ل الىلاس هقد يا ال هطرحن بالك ادلي اعي ـ.

.3

ادلس عر الا يني ر ابجملالس هادلىل دايت تع مس ارا أته لي الىلاس.

.6

ادل طرة عنيسيا هالا غلد مأه يرػل بعض ال الا.

..

ادلًتبمل الا ي طُت النيرص من

يف الدهرات اأ رية هبرام الدبلوـ.

ؿ عاد الصدقات هال طالنيات هقد ي وف من بُت ادلس ار هادلس ار

حبجة تع يبطى عن من ني س ليبدت يا ت رى مع ا.
.8
يعس
.2

را مل الىل و هادلره الا ي اطع سدا علو اجمل سع هل ىل يريد ر
ربا يف صلا

بطريا ه ربا اخلارة حبيى

يف مىل ل علو اجمل سع بغض الىلير عن ادل غَتات اليت غليد ساهبا ته ال عامل مع ا.

َت ادلؤهل  :هو ري تقساـ عل الىلنيس هاخلدمة ا ج ساعية ها رماد الىلنيسال ضعيف ال وين .سادلطوع

.).60 ،7101
فروض الدراسة :
يف ضوا ما ت نيرت عىل ع ائ الدرا ات الساباة  ،هيف ظل ادل غَتات اليت عاجل ا الدرا ة احلالية يصوغ البا ى
فره

الدرا ة فيسا يلال:

.0

هىلاؾ ا

.7

هىلاؾ اجتاهات لبية هزلايد ضلو ادلس ار اأ ر .

.3

ؼ يف درجة تظلان ادلس ارين اأ ريُت من هج ة عير عيىلة من ادل صُت.

يوجد فرهؽ ذات د لة

صائية بُت ادل صُت ادلسار ُت هادل صُت اأ اد يُت يف ا جتاحن ضلو

ادلس ار اأ ر يف ا جتاحن اأف ل للس صُت ادلسار ُت.
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يوجد فرهؽ ذات د لة

.6

صائية بُت ادلس نييدين ه َت ادلس نييدين من ا

ارات اأ رية يف

ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر يف ا جتاحن اأف ل لغَت ادلس نييدين.
منهج الدراسة :
ا بع هاا البطى ادلىل

الورنيال ادلاارف  ،عيرا ع ساد البا ى يف ادمي ادل غَتات ادلس الة همعاجل ا علو

الورف ،هليس ال عديل هال غيَت العسد  ،ابإلضافة أ تهنا درا ة ميداعية يصعمل في ا ضبأ ل ادل غَتات الد يلة .
عينة الدراسة :
بلغا عيىلة الدرا ة  732من ادل صُت يف عل الىلنيس هاخلدمة ا ج ساعية هاإلرماد الىلنيسال هالطمل الىلنيسال
سادلسار ُت ه اأ اد يُت) ،س 071ذ ر  002تعثو) من

اف ادلىلطاة ال رقية ،م و أ تعساره  31.03ىلة

إبضلراؼ معيار  2..7ىلة .م و أ ىلوات اخلرب العسلية  07.1.ىلة .اف من بُت العيىلة  %73لاوا دمات
ا رماد اأ ر .
أدوات الدراسة :
ماياس تظلان ادلس ار اأ ر

َت ادل مل:

وف ادلاياس من  66بىلد من عداد البا ى .م وف من بعة تبعاد ستظلان)  :سظلأ ادلس ار اذلارة،
هادلس عر  ،هادل طرة ،هادلًتبمل ،هرا مل الىل و  ،ه َت ادلؤهل ) .هقد ا بع ادلاياس دري لي رت اخلسا ال
سموافق جدا س ، ).موافق س ، )6زلايد س ، )3معار س ،)7معار

جدا س .))0هقد راه ا الدرجة من  66أ

.771
ردؽ ادلاياس :
مت عر

ادلاياس علو عدد  1زل سُت من ا ا ا يف رلاؿ اإلرماد الىلنيسال دا ل مر اإلرماد اجلامعال ،

هذلك للوقوؼ علو مدى مىلا بة العبارات ه ا بعاد ذلدؼ الدرا ة ه الك ريا ا ه قد اف ادلاياس يف رور
اأهلية  .6بىلد همت اؼ بىلد ىت تربطا الصور الىل ائية من ادلاياس  68بىلود  ،سا مت ساة الصدؽ ال ويٍت
من

ؿ معام ت الصدؽ بُت درجات البىلود ابلدرجة ال لية للساياس  ،ه راه ا معام ت ا ر بان بُت س1..1
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–  )1.12؛ شلا ي َت أ دت ع ادلاياس ابلصدؽ الدا لال ،تف ظلوذج بىلية تظلان ادلس ار اأ ر ي سل بعة تبعاد
ته اظلان سظلأ ادلس ار اذلارة ،هادلس عر  ،هادل لصمل ،هادل طرة ،هادلًتبمل ،هرا مل الىل و  ،ه َت ادلؤهل).
سهيعٍت ذلك تف ظلوذج ادلنيًت

يطابق البيا ت ادل وقعة)

ح من مؤمرات ادلطاباة لىلسوذج العامل ال امن تف قيسة

مربع ا =  ،03.7.بدرجات رية=  ،00همس وى د لة =  ،1.67ت تف قيسة مربع ا
شلا ي َت أ مطاباة الىلسوذج للبيا ت موضع ا
ادلثايل ل ل مؤمر ،همن هىلا

َت دالة صائيا،

بار ،ابإلضافة أ تف قي باية مؤمرات ادلطاباة هقعا يف ادلدى

ن قبوؿ هاا الىلسوذج  ،هالاوؿ ابف قائسة تظلان ادلس ارين َت ادل صُت ي وفر في ا

الصدؽ العاملال ال و يد  ،ههو موضح يف م ل س.)0
م ل س )0ظلوذج بىلية تظلان ادلس ار اأ ر

ثبات ادلاياس :
مت ال أ د من معامل ثبات ادلاياس من

ؿ طبيق معادلة تلنيا رهعباخ هقد بلغا قيس س  ، )1.7.سا مت

ساة معامل ثبات ادلاياس لدى الط ة بطرياة الاسسة الىلصنيية بعد صطيح الطوؿ اب

داـ معادلة بَتماف ػ

براهف هقد بلغ س )1.11شلا يدؿ علو ثبات للساياس.
إجراءات الدراسة :
مت جت ي تدهات الدرا ة بعد حت يس ا ه ساة اخلصائمل السي ومًتية ذلا  ،همن مث بررل ا ل ًتهعيا عرب رابأ
ال ًتهين .هقد مت ر اؿ الرابأ ا ل ًتهين للساياس أ تفراد العيىلة عرب الربيد ا ل ًتهين ،همت ا ل اـ ابل عليسات
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ل دقيق  .هقد ُجتسع الدرجات اخلاـ مبامر جلف ت سل ب

هاإلجرااات ل و يد طرياة ال طبيق ب

ل آيل شلا

يس ل عسلية د اؿ البيا ت همعاجل ا صائيا ،مث مت هناا ال طبيق ب ادمي بر الة م ر ،هذلك بىلاا علو م ار
النيعالة يف اجلاعمل البطثال .
ادلعاجلة اإلحصائية
ا

دـ البا ى لل طاق من ا سا ت ردؽ فره

هاحن الدرا ة هحتليل بيا هتا اأ اليمل ا صائية ال الية ،

بىلاا علو احل مة ا صائية يف العلوـ ا ج ساعية  SPSSهبر م من


ظلوذج ادلعادلة البىلائية . SEM



ا بار ت  T. Testللسجسوعات ادلس الة س َت ادلر بطة).



الر وـ البياعية هالىلسمل ادلةوية



معام ت الثبات هالصدؽ.

ؿ بر م :AMOS

نتائج الدراسة ومناقشتها :
ع ائ النير اأهؿ  :هىلاؾ ا
ه

بار رطة النير مت ا

ؼ يف درجة تظلان ادلس ارين اأ ريُت من هج ة عير عيىلة من ادل صُت.
راج ادل و طات احلسابية ها ضلرافات ادلعيارية ،هالوزف الىلسيب من

ؿ قسسة ادل و أ

احلساحن ل ل بُعد من تبعاد تظلان ادلس ارين اأ ريُت علو الدرجة ال لية للُبعد ،للساياس  ،اليت دتثلا يف بع
تظلان .سا هو مبُت يف جدهؿ س ، )7هم ل س)7
جدهؿ س )7ادل و طات احلسابية ها ضلرافات ادلعيارية هالوزف الىلسيب أظلان ادلس ارين اأ ريُت
الرتبة رقم

ادلتوسط

االحنراف

احلسايب

ادلعياري

7

0

اذلارة

23.48

4.95

67.08%

6

7

ادل لصمل

18.34

5.43

61.13%

.

3

ادلس عر

27.28

7.64

60.64%

3

6

ادل طرة

9.86

2.63

65.73%

البُعد

البُعد
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2

.

ادلًتبمل

13.76

4.60

55.04%

8

8

را مل الىل و

18.18

5.30

60.63%

0

2

َت ادلؤهل

28.51

6.52

71.27%

شكل ( )2الوزن النسبي ألنماط المستشارين األسرين غير المختصين

67.08%

هارب

61.13%

متلصص

ت ل ظلأ ادلس ار اأ ر

60.64%

مستعرض

71.27%

65.73%
55.04%

مضطرب
نفسيا

متربص

60.63%

صاحب النخوة غير المؤهل
والمروؤة

َت ادلؤهل ادلر بة اأهأ من اأظلان ادلس ارين اأ ريُت َت ادل صُت بوزف عسيب

 ، %20.72بيىلسا جاا الىلسأ اذلارة يف ادلر بة الثاعية بوزف عسيب  ،%82.11هجاا الىلسأ ادل طرة يف ادلر بة
الثالثة بوزف عسيب  ،%8..7مث الىلسأ ادل لصمل يف ادلر بة الرابعة بوزف عسيب  ،%80.3هجاا الىلسأ ادلس عر

يف

ادلر بة اخلامسة بوزف عسيب  ،%81.86سا جاا الىلسأ را مل الىل و يف ادلر بة الساد ة بوزف عسيب ،%81,83
هت َتا جاا الىلسأ ادلًتبمل يف ادلر بة السابعة بوزف عسيب .%...16
ع ائ النير الثاين :هىلاؾ اجتاهات لبية هزلايد ضلو ادلس ار اأ ر .
هعن عسبة ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر دا ل العيىلة مت ساة معادلة طوؿ النيةة اليت قسسا ا جتاهات أ
ث ثة فةات ،هال اجتاحن غلاحن تقل من  ، 013زلايد س ،)081 -013هاجتاحن ليب ت ثر من  ،081فا ح من
م ل س )3تف  %01من العيىلة اف لدي اجتاحن غلاحن ضلو ادلس ار اأ ر ب
اجتاه زلايد ،بيىلسا اف  %7.اجتاه

ليب.
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شكل ( )3االتجاه نحو المستشار األسري
اتجاه إيجابي
%10
اتجاه سلبي
%25

محايد
%65

ع ائ النير

الثالى  :يوجد فرهؽ ذات د لة صائية بُت ادل صُت ادلسار ُت هادل صُت اأ اد يُت يف ا جتاحن

ضلو ادلس ار اأ ر يف ا جتاحن اأف ل للس صُت ادلسار ُت.
جدهؿ س )3النيرهؽ بُت ادل صُت ادلسار ُت هاأ اد يُت يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر اب

داـ د ت ا بار

ست)
ـ

اجملسوعات

ادل صُت اأ اد يُت

ادل صُت ادلسار ُت

قي ست) هد هتا

ـ

ع

ـ

ع

0

اذلارة

76.77

..62

73.71

6.11

0.01
غ داؿ

7

م لصمل

01.17

8.02

01.70

..73

1.81
غ داؿ

3

ادلس عر

77...

1.32

78.16

2.68

7.781

6

ادل طرة

7.10

7.77

7.12

7...

اأظلان

داؿ عىلد 1.171
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.

ادلًتبمل

06.8.

..7.

03..3

6.08

0..0
غ داؿ

8

را مل طلو

07.7.

6.73

02.71

..71

7.6.

2

َت مؤهل

71.01

2.72

71.81

8.37

داؿ عىلد 1.10.
1.61غ داؿ

هتمارت الىل ائ أ قبوؿ النير ج ئيا  ،يوجد فرهؽ ذات د لػة صػائية بػُت ادل صػُت ادلسار ػُت هادل صػُت
اأ اد يُت يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر سللىلسأ ادلس عر هرػا مل الىل ػو فاػأ) يف ا جتػاحن اأف ػل للس صػُت
ادلسار ُت.
ع ائ النير الرابع  :يوجد فرهؽ ذات د لة صائية بُت ادلس نييدين ه َت ادلس نييدين من ا

ارات اأ رية يف

ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر يف ا جتاحن اأف ل لغَت ادلس نييدين.
لل طاق من رطة هاا النير
ادلس نييدين من ا

داـ ادل و طات احلسابية ها ضلراؼ ادلعيار لدى ادلس نييدين ه َت

مت ا

ارات اأ رية ،ه ساة النيرهؽ بُت ادل و طُت اب

داـ ا بار ت  T Testللسجسوعات

َت ادلر بطة يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر  ،هذلك سا هو موضح يف اجلدهؿ س: )6
جدهؿ س )6النيرهؽ بُت ادلس نييدين ه َت ادلس نييدين من ا

ارات اأ رية يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر اب

د ت ا بار ست)
ـ

اجملسوعات

ادلس نييدين
ـ

َت ادلس نييدين
ع

ـ

قي ست) هد هتا

ع

اأظلان
0

اذلارة

73.63

..01

1177

73..1

6.16

1.018-
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غ داؿ
7

م لصمل

01.0.3

..61

01.82

..67

1.176غ داؿ

3

ادلس عر

72.06

2.87

72...

2.11

1.318غ داؿ

6

ادل طرة

01..6

7.16

7.81

7.3.

7.3.7
داؿ عىلد 1.107

.

ادلًتبمل

03.08

6.28

06.01

6.61

0..0-

8

را مل طلو

02.0.

...2

01.63

..00

1.37غ داؿ

2

َت مؤهل

71.71

2.77

71.87

8.18

1..8غ داؿ

غ داؿ

بُت من ع ائ ا بار ت يف اجلدهؿ السابق قبوؿ النير
ادلس نييدين ه َت ادلس نييدين من ا

الثالى ج ئيا ،يوجد فرهؽ ذات د لة صائية بُت

ارات اأ رية يف ا جتاحن ضلو ادلس ار اأ ر سيف ظلأ ادل طرة فاأ) يف

ا جتاحن اأف ل لغَت ادلس نييدين.
مناقشة النتائج
مت ا ػ ارار علػػو  2تظلػػان للسس ػػار اأ ػػر مػػن ػ ؿ ا بػػار الىلسػػوذج البىلػػائال للسايػػاس .سػػا يىلػ عػػن ظلطػػال
ادلس ػار اأ ػػر اذلػػارة ه ػػَت ادل ػ مل الػػاين ػػاعوا يف ادلرا ػمل اأهأ ثػػَت مػػن ال ػػداعيات السػػلبية علػػو العسيػػل هعلػػو
العسلية ا رمادية علو د ػواا ،فلىلػا تف ع صػور تف مػن ياػدـ اخلدمػة مل تيت أ لػك ادل ىلػة بعلػ فإعػ يطػرح ثػَتا مػن
ادل ػ
ال

ت الػػيت يعػػاين مىل ػػا علػػو العسػ ا ،هتعػ ػػَت مػػدرة ػػدريبا افيػػا هتف ًت ػ فىليا ػ ا رمػػادية علػػو ا ج ػػادات
صية هعلو الوعظ هاحل سػة هلػيس علػو الىليػرايت العلسيػة .سػا تف النيػرهؽ الدالػة بػُت ادلسار ػيُت هاأ ػاد يُت يف

ظلطػػال ادلسػ عر هرػػا مل الىل ػػو هالنيػػرهؽ بػػُت ادلسػ نييدين ه ػػَت ادلسػ نييدين يف الػىلسأ ادل ػػطرة جتعلىلػػا ع يػػد النيطػػمل
هال سطػيمل ػوؿ هػاحن اأظلػان الث ثػة .هقػد يرجػع البا ػػى ا جتػاحن السػليب ضلػو ادلس ػار اأ ػر أ بعػض ادلسار ػػات
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اخلاطةػػة الػػيت يػ اؿ الػػبعض ار ػ ا ػػىت هق ىلػػا هػػاا ،فأرػػبح هىلػػاؾ عػػوع مػػن ال عسػػي اخلػػاطم موجػ ضلػػو ػػل مػػن ياػػدـ
اخلدمة ىت هلو اف عامل شلارس.
النيعػػاؿ ه ػػداهؿ
هيعػػد ذلػػك مؤمػرا طػَتا غلػػمل معاجل ػ مػػن ػ ؿ ر ػػي الاػػي ادل ىليػػة الػػيت ػػربز صػػائمل ادلرمػػد ّ

لػك الاػي سا ه سػاـ ابلىلػاس  – Interest Peopleهالابػوؿ هالثاػة - Acceptance and Trust
ادل ػ ػػار ة الوجداعيػ ػػة Understanding

 – Empathyػ ػػوين ع قػ ػػة مػ ػػن األنيػ ػػة ها عسػ ػػجاـ

–

 )Rapportهمػػن هىلػػا غلػػمل علػػو لػػك ادلرا ػ ا ه سػػاـ ابل عاقػػد ادل ػػٍت هالػػا ي للػ ال عاقػػد مػػع الػػاات Self
 Contractهال عاق ػػد م ػػع ادلسًتم ػػد هفا ػػا للسيث ػػاؽ اأ

ق ػػال ادلػ ػىلي للس ىل ػػة ه م ػػاعة ا ػػوؽ ادلسًتم ػػد الااعوعي ػػة

هال ػػرعية هالىلنيس ػػية ها ج ساعيػػة س Shertzer & Stone ,1980؛ جػػاز  .)7117هي ػػرى زه ػراف
س )0711تف ادلرمػػد الىلنيسػػال غلػػمل تف ي ػػوف عػػدادحن يف تقسػػاـ عل ػ ال ػىلنيس ابجلامعػػات ه دريب ػ عسليػػا جرا ػ اإلرمػػاد
الىلنيسػػال حتػػا م ػراؼ ت ػػا ا سل صػػُت هذه

ػػرب يف رلػػاؿ اإلرمػػاد الىلنيسػػال .هتم ػار دمحم هابػػن ػػعيد س )7111أ

اجػػة شلار ػػال اإلرمػػاد اأ ػػر أ رلسوعػػة مػػن ادلعػػارؼ الىليريػػة الػػيت دتثلػػا يف ا ػًتا يجيات اإلرمػػاد اأ ػػر الػػيت
ج ػػاات يف ادلر ب ػػة اأهأ م ػػن ا

ياج ػػات ،مث ا ػ ػًتا يجيات العػ ػ ج ال هاج ػػال ،مث ت ػػاليمل اي ػػي ال ػػد ل ادل ػػٍت م ػػع

اأ ر  ،مث عيرايت هظلػاذج ع جيػة لل ػد ل اأ ػر  ،مث ت ػاليمل دار اجللسػات اأ ػرية ،بيىلسػا جػاا يف ادلر بػة اأ ػَت
ينيية ا اباؿ احلا ت ه صائمل همسات ادلرمد اأ ر ال

صية هادل ىلية.

ه نيػػق ع ػػائ الدرا ػػة الراهىلػػة مػػع اللػػوز هادلعػػاين س )7118ػػوؿ اإلمػػار أ الصػػعوابت ادلر بطػػة ابدلرم ػد اأ ػػر
هالػػيت دتثلػػا يف عػػدـ تهليػػة ادلرمػػد اأ ػػر مػػن اجلػػاعبُت العسلػػال هالىليػػر  ،يػػى بػػُت تف ادلرمػػد اأ ػػر مػػن ػ ؿ
ال ػ ايرات ادليداعيػػة تف ادلرمػػد اأ ػػر يني اػػر أ اإلعػػداد اأ ػػاد ال ال ػػايف دلسار ػػة عسليػػة اإلرمػػاد اأ ػػر  ،س ػػا تف
يني اػػرها أ اخلػػرب هادل ػػارات ال زمػػة إلصلػػاح عسليػػة اإلرمػػاد اأ ػػر  ،الػػيت دتثلػػا عػػدـ ل ام ػ ابدلبػػادا ادل ىليػػة ال ابػػل
ه ػرية ادلعلومػػات هادلوضػػوعية .هدتثلػػا الصػػعوابت ادلر بطػػة ابدل ىلػػة يف عػػدـ هجػػود ميثػػاؽ ت

قػػال ػػاص ابدل ىلػػة .هعػػدـ

هجود دهرية علسية م صصة يف رلاؿ اإلرماد اأ ر .
التوصيات :
.0

ا

نياد من الىل ائ ادل ورل لي ا يف هاحن الدرا ة هبدؼ بىلاا برام دريبية للسرمدين أت ا يف اع بارها

ع ج تظلان ادلس ار اأ ر

َت ادل مل.
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.7

دت ُت ادلس ارين اأ ريُت ادل صُت علو طوير م اراهت هقدراهت  ،هدرل يف اللاااات العلسية هاإلع مية

ىت ينيسح اجملاؿ لغَت ادل صُت.
.3

ع ر الوعال اإلع مال بدهر ادلس ار اأ ر هطبيعة اخلدمة ادلادمة هادلصادر ادلوثوقة يف ادمي مثل هاحن

اخلدمات ،ه غلاد هيةة هطىلية ع ساد لك ادلرا .
.6

اق صار الابوؿ يف دبلومات ا رماد اأ ر علو ادل صُت ابلعلوـ ا ج ساعية  Social Studiesعل

الىلنيس هعل ا ج ساع هاخلدمة ا ج ساعية.
..

جراا درا ات مس ابلية وؿ معرفة اأ باة اليت ت سا يف هاحن اأظلان َت ادل صة من ادلس ارين

اأ ريُت سمن الا دعس ا همن الا

افظ علو ا سراري ا).

.8

جراا درا ات او ية لربام اإلرماد ال هاجال ه اأ ر هليس فاأ للسس ار اأ ر .

.2

الاياـ بربام وعوية للسج سع ل عديل اجتاه ضلو ادلرمدين اأ ريُت س عاد بىلاا الثاة).
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ادلراجع
.1

اب ػ ػػن ػ ػػعيد،

بىل ػ ػػا س ػ ػػن ب ػ ػػن ػ ػػعد س .)7106ﺩﻭﺭ ادلرم ػ ػػد ﺍ رﻯ فو ﺍل عامل مع ا ﺕ ﺍل ياعة

ﺍل ﻭجية  :ﺩﺭﺍ ة مطبا ػ ػػة علو مرﺍ

ﺍ ﺭماﺩ ﺍأ رﻯ بالرياﺽ .مﺠلة ﺩﺭﺍساﺕ فﻲ اخلدمة ة ةةة ﺍالجتماعية والعلة ة ةةو

ﺍالنسانية.565-464،)2(37 .
.7

الربي ػػال ،س ػػن ب ػػن ػػامل هاذل ػػاجر  ،م ػػايف ب ػػن ػػنير س .)710.دهر ادلرم ػػد اأ ػػر ال ػػديٍت يف احل ػػد م ػػن

الط ؽ :درا ة طبياية علو مر ا
.3

ارات العائلية الاطر  .رللة احلقوق و العلو اإلنسانية..1-8 ،76.

احلجَت  ،رزاف دمحم عادؿ الد س .)7103درجة ممارسةة ادلردةد الوبةوي لإردةاد األسةري مةن وجهةة نظةر

رلريي ادلدارس والطلبة  .ر الة ماجس َت س َت مىل ور ) .جامعة عساف العربية .لية العلوـ الًتبوية هالىلنيسية.
.6

السد اف ،عبد هللا بن رر س .)7116دليل اإلرداد األسري (اإلردةاد اذلةاتفﻲ) .م ػرهع ابػن ابز اخلػَت

دلساعد ال باة علو ال هاج.
.5

العىل  ،عور بىلا رياح س )7111ممارسة ادلرددين األسةريني ألسةالي ادلهنيةة يف التعامةل مةع ادلشةك ت

األسرية "دراسة تطبيقية على مراكز اإلرداد األسري يف ادلملكة العربية السعودية ،ر الة ماجس َت َت مىل ور .
.8

الغرايب ،جلندي بةن مسةعود بةن سةي ( .)2514اجتاهةات العمةانيني حنةو اإلردةاد األسةري والزواجةﻲ يف

ضوء بعض ادلتغريات .ر الة ماجس َت  .جامعة ع هى .لية العلوـ هاآلداة .قس الًتبية هالدرا ات اإلعساعية.
.2

الاططػػاين ،م ػرينية عػػائض س .)7102دهر ادلرمػػد اأ ػػرى ا ال عامػػل مػػع ػػا ت اخلياعػػة ال هجيػػة  :درا ػػة

هر ػػنيية مطبا ػػة عل ػػو مرا ػ ا رم ػػاد اأ ػػرى ابل ػراي  .رلل ةةة دراس ةةات يف اخلدم ةةة االجتماعي ةةة والعل ةةو اإلنس ةةانية.
32س.8.6-.83 ،)7
.1

الل ػػوز  ،ر ػ ػ ح ه ادلع ػػاين ،دمحم ال ػػد س .)7118مرا ػػل مساﺭ ة ﺍإلﺭماﺩ ﺍأ رﻱ فال ﺍ ﺭﺩﻥ هر ػػعواب .

العلو اإلنسانية واالجتماعية70 ،س.61-33،)3
.7

ادلػال ال ،مػوز س .)7113اجتاهػات ادلػواطىلُت الاطػريُت ضلػو اإلرمػاد اأ ػر هال هاجػال .رللةة العلةو الوبويةةة،

س.706-707 ،)3
.01

ادلطػػوع ،عبػػد الع يػ بػػن رػػا س .)7101عػػداد ادلرمػػد اأ ػػر بػػُت اجػػة اجمل سػػع هجػػود ادل ػػرج .ادلةةر ر

السنوي اخلامس عشر جبامعة عني مشس.
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.00

ب ػػن فل ػػيس ،دغل ػػة س .)7100دهر اإلرم ػػاد اأ ػػر هالًتبي ػػة اإلع مي ػػة يف احل ػػد م ػػن ظ ػػاهر العىل ػػف ل ػػدى

ادلراهق .فعاليات ادللتقى الوطين حول دور الوبية يف احلد من ظاهرة العن  ،العدد  ،6جامعة اجل ائر.
.07

درهي ػػش ،لي ػػل وفي ػػق س .)7117معوق ػػات ادلسار ػػة ادل ىلي ػػة للع ػػاملُت يف مؤ س ػػات الرعاي ػػة ا ج ساعي ػػة

هادلدارس يف زلافية العارسة .دراسات ،العلو اإلنسانية واالجتماعية.160-17. ،38.
.03
.06

زهراف ،امد عبد الس ـ س .)0711التوجيه واإلرداد النفسﻲ ن ،3الااهر  :دار الني ر.
جػػاز  ،مصػػطنيو س .)7117ادلرمػػد الىلنيسػػال ادلدر ػػال اإلعػػداد للس ىلػػة هشلار ػ ا ،اللقةةاء الينةةائ دلس ة ويل

اإلرداد والتوجيه ادلدرسﻲ بوزارات الوبيةة والتعلةيم ادلعةارف بةدول رللةس اخللةيج العةريب 73-77،ت ػوبر ،ػلطىلة
عساف.
.0.
.08

علال ،ماهر تبو ادلعاطال س .)7113ادلمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية .الااهر  :م بة زهراا ال رؽ.
دمحم ،هىلػػاا تمحػػد تمػػُت هابػػن ػػعيد،

بىلػػا سػػن بػػن ػػعد س .)7106ا

ياجػػات ال دريبيػػة دلسار ػػال

اإلرماد اأ ر  :درا ة هرنيية مطباة علو مرا اإلرماد اأ ر ابلػراي  .رللة اخلدمةة االجتماعيةة-.7،7.7 .
.717
17. Childs, G. (2009) Marriage preparation education programs: an
evaluation of essential elements of quality, M SC. Thesis, submitted
to the faculty of Brigham Young University Master of Science School of
Family Life, Brigham Young University,
(1980). Fundamentals Of

Stone, S. C.

& Shertzer, B.,

18.

Counseling . Boston: Houghton Mifflin.
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اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول :اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي :اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
إﺳﻄﻨﺒﻮل-ﺗﺮﻛﻴﺎ 14-13 :أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ICEFS

اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ
ﻟﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف
اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻷﺳﺮة واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺬي دار ﺣﻮل :اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي :اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت،
واﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث وأوراق اﻟﻌﻤﻞ ذات اﻟﻤﺤﺎور اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺛﺮاؤﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻼت
واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﻴﻦ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻠﻮا ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ وﻋﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ وﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻠﻮﻓﻮد
اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻣﻦ ﺟﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺣﻔﺎوة اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ وﻛﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻷوراق اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺒﺤﻮث اﻷﺳﺮة ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺪور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺷﺒﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ.
 اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻧﺪوات وﻣﺤﺎﺿﺮات وﻟﻘﺎءات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﻟﻤﻌﺪﻣﺔ.
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮل وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ.
 ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻧﻔﺴﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﺔ.
 ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺆون اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي ،وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،وﺗﺤﺴﻴﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ.
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺑﺤﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ" :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎم".
وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﻤﻴﻢ ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺷﻴﺪ ﻛﻬﻮس
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5
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أﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض دراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

ذة.ﺳﻤﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺰﻳﻨﻲ

268

ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺴﺠﺪي دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﺐ اﻟﻤﻨﺒﺮﻳﺔ

ذ.اﻟﻄﻴﺐ ﻋﺜﻤﺎن

293

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ اﻷﺳﺮة

ذ.ﻣﺜﻨﻰ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﺎب
د.ﺣﻤﺎدي ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ

318

اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ

ذ.ﺑﻠﺨﻴﺮ رﺷﻴﺪ

337

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
أﻧﻤﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳﺮة ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ

د.وﺳﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﻳﺎﺳﻴﻦ
ذة .ﺷﻜﻴﺒﺔ داود

359

اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي

د.ﺻﺤﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ

375

دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

أ .د .رﻳﺎض ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ
م.م .ﻓﺘﺤﻲ ﺣﻤﺪي ﻟﻄﻴﻒ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ

393

ﺗﻐﻴﺮ اﻷدوار اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة

د.ﺣﻴﺮش ﺟﻤﺎل /ذة .ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮي

432

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ودورﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ اﻷﺳﺮة

د.ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﻃﻴﺐ

461

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻸﺳﺮة وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد

د .اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻮﺣﺴﻮن

478

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
Capitals conflict and its impact on the family security case
study of an extended family in Tunisia

Nessim bouzayani
ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻮزﻳﺎﻧﻲ

494

وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة

د.ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻬﺪي إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎر

508

إﻫﻤﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

ذ.ﺟﻴﻼﻟﻲ ﻓﺎﺳﻲ

526

Children scholarship facing mothers immigration

Dr.massika lanane

537

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي

ذة .ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ/ذة .ﻣﺴﻌﻮدة ﺑﻮزﻳﺪي

550
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اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ICEFS

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ

ﻋﻨﻮان اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

اﻟﺼﻔﺤﺔ

أﺛﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻷﺳﺮة وﻋﻼﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻷﺳﺮة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ(

د.ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻮض اﻟﻐﺎﻣﺪي

569

اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ

دة.ﻧﺠﻴﺔ ﻣﺎﻣﺶ

588

ﺗﺒﻌﺎت إدﻣﺎن اﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ
اﻷﺳﺮي

دة .ﻧﻮاﺻﺮ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﺳﻌﻴﺪة
ذة.ﻗﺰو ﻓﺘﻴﺤﺔ

614

ﻧﻤﻮذج ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ

د.ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﻌﻮج

643

اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ

دة.ﻧﻮال زﻏﻴﻨﺔ

679

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻋﻼم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ

دة .رﺗﻴﺒﺔ ﻃﺎﻳﺒﻲ /ذة.ﺑﻮﺷﻮل ﻟﻴﻠﻰ

701

اﻟﺒﻨﺎء اﻹﻳﻤﺎﻧﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻸﺳﺮة ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﺒﻮي

د.ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﻏﺮﺑﺎوي

725

ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮي

ذ.ﺳﻠﻤﻰ ﺑﺎﺷﻦ

749

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

دة.ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻋﻼوي

766

دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ذ.ﺧﻠﻴﻞ إﻳﻤﺎن

785

أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻌﻠﻖ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي ﻟﺪى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷزواج

ذة.ﺳﻤﻴﺮة ﺧﻨﻔﺎر /ذة .ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮﺧﻄﺔ

799

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

د.ﻫﻨﺎء ﻓﺎﻳﺰ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻣﺒﺎرك

822

أراﻣﻞ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺪد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ورﺿﺎ اﻷزواج

د.وﻧﺪﻟﻮس ﻧﺴﻴﻤﺔ ﻧﺴﻴﺒﺔ /ذة .ﻧﺰﻳﻬﺔ زواﻧﻲ

844

دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﺨﻮف ﻟﺪى ﺗﻼﻣﺬة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

أ.م .ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق/م.م .اﺳﻜﻨﺪر
أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ /م.م .ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن

876

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮي

دة.ﺳﻠﻤﻰ ﺣﻤﻴﺪان /ذ.ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ
ﺣﻤﻴﺪان /ذ.رﻣﺰي ﺑﻮﻓﺠﻲ

916

دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي

د.ﻓﺎﺿﻞ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

925

1186
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اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ICEFS

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺧﺒﺮات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

د.زﻫﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﻨﻮاﺟﺤﺔ

942

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ

دة.ﺳﻤﻴﺮة ﻣﻨﺼﻮري

966

ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰوﺟﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي

ذ .ﻋﻼل ﻳﺎﺳﻴﻦ

1000

اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﻮي إﺳﻼﻣﻲ :ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ

د.ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ  /دة.ﻟﻴﻤﺎ اﻟﺸﻮﺣﺔ

1022

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة
اﻟﻀﻐﻮط اﻷﺳﺮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﻨﺎء

دة.ﻓﺮﻳﺪة رﺟﺎح /ذة.ﻓﻄﻴﻤﺔ ﺷﻌﻼل

1040

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴﻖ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻮك اﻻﻋﺘﺪاء دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ

د.ﻣﺮاد ﻳﻌﻘﻮب
د.ﺣﻤﺰة ﻣﻌﻤﺮي

1065

دور ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي

دة.وﻓﺎء ﺗﻮﻓﻴﻖ

1084

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة :ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺮاﺣﻤﻴﺔ إﻟﻰ
اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ

دة.ﻟﻴﻨﺪا اﻟﻌﺎﺑﺪ

1115

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻷﺳﺮي

دة.أﻣﻴﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ

1138

ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻷﺳﺮﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ:
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ

د.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﻮع

1165

اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ

1183

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول

1184

ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ

1186

1187

