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 األسرةمعايري التفاعل االجتماعي داخل قواعد و 
 

 حسني ابحلاج ىعل مفتاح د. 
 جامعة مصراتة - كلية اآلداب

 :متهيد
ومعايًن وأثرىا على قواعد  ىذه الورقة البحثية احملددات االجتماعية واالقتصادية تتناول

التفاعل االجتماعي داخل األسرة، وما يرتتب على ىذه احملددات من أظلاط التفاعل من خالل 
ونوع العالقة بٌن الزوج والزوجة، وعالقة اآلابء ادلتعلقة دبجرايت احلياة اليومية، ليات االتصال مع

واالىتمام  والتقبلوما يسود األسرة من الدفء العاطفي ، ابألبناء، وعالقة األبناء فيما بينهم
والنبذ واإلعلال والتفرقة والتفضيل، ولكون األسرة  بعيدا عن الزجر ة،والتوجيو واإلرشاد وادلساوا

على التفاعل مع غًنه ويسهم يف بناء اجملتمع  واعتبارىا إحدى الركائز األساسية يف بناء جيل قادر
ىوية  ربافظ على دات وتقاليد وأعرافالثقافة من عا تتضمنووما  ،الثقافة السائدةمع دبا يتالءم 
 .فراده وربدد األدوار وادلكاانت االجتماعية ذلماأسلوك  طوتضب، اجملتمع

 :مشكلة البحث حتديد
ويتشرب الفرد ، تعد القواعد وادلعايًن إحدى منظمات السلوك اإلنساين داخل األسرة

ىذه القواعد وادلعايًن من خالل الثقافة السائدة اليت يتم اكتساهبا عن طريق التفاعل مع اآلخرين 
حبيث يرتتب على ىذه ، وربدد األدوار وادلكاانت داخل األسرة ،طبيعة العالقات االجتماعية يف

فوجبات دور ، اتاألدوار وادلكاانت ما يعرف ابلتبادل االجتماعي من حيث احلقوق والواجب
حقوق دور معٌن يعترب واجبات للدور الثاين  ن  أمعٌن ىو حقوق للدور اآلخر يف ادلقابل، كما 

العملية  هوىكذا يف عملية اتصالية تبادلية تعرب عن التفاعل االجتماعي بٌن أعضاء األسرة، وىذ
وقعات الدور كما وت، التفاعلية البد أن تقوم على أسس وقواعد تنظيمية تعرف بتوقعات الدور

ىي رلموعة من ادلعايًن اليت ربدد الكيفية اليت يسلك هبا من يشغل  )) :اتلكوت ابرسونزيعرفها 
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 .(1998،17الذوييب،)((  يرتبط بتلك ادلكانة يف موقف تفاعلي زلدد اً مكانة معينة ويؤدي دور 
 مفاده:الذي  رئيسيالتساؤل الضع التوصل إىل و  متلنقطة البحثية لالعرض السابق  ومن خالل

إىل أي مدى تتبلور دور احملددات االجتماعية واالقتصادية يف تنظيم قواعد ومعايًن 
صياغة األسئلة سبت ؤل الرئيسي استالىذا التفاعل االجتماعي داخل األسرة؟ ومن خالل صياغة 

 الفرعية اآلتية:
التفاعل االجتماعي داخل  ىل ترتبط ادلكانة االجتماعية لؤلسرة بقواعد ومعايًن -
 ؟األسرة

ىل يرتبط ادلستوى ادلعيشي لؤلسرة بقواعد ومعايًن التفاعل االجتماعي داخل  -
 األسرة ؟

 ىل ترتبط اخللفية احلضارية بقواعد ومعايًن التفاعل االجتماعي داخل األسرة؟ -
 ىل يرتبط ادلستوى التعليمي ألفراد األسرة بقواعد ومعايًن التفاعل داخل األسرة ؟ -
 ىل يرتبط حجم وظلط األسرة بقواعد ومعايًن التفاعل داخل األسرة؟ -

 :أمهية البحث
تتحدد األعلية العلمية والعملية نتيجة التغًنات السريعة اليت طرأت على األسرة يف  -
صة يف جوانبها االجتماعية واالقتصادية وما انعكس ذلك على البناء وخا ،احلياة مجيع مناحي

 االجتماعي داخل األسرة بقواعد ومعايًن التفاعل.
متخذا من األسرة دبدينة ، إلقاء الضوء على واقع التفاعل داخل األسرة الليبية -
 .مصراتة ظلوذجا
العالقرررات االجتماعيرررة إبرررراز مررردى التغرررًن والتحرررديث يف ادلعرررايًن الررريت ترررنه  عليهرررا  -

 األسرية ادلتعلقة دبجرايت احلياة اليومية.
تشرررخيل العالقرررة القائمرررة برررٌن العالقرررات االجتماعيرررة األسررررية ومالمررر  احملرررددات  -

 .االجتماعية واالقتصادية
 اعل داخل األسرة ابجملتمع اللييب.التعرف على مستوى درجات التف -
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 :أهداف البحث
كيفية أتثًن بع  ادلتغًنات ادلستقلة ادلتمثلة يف ادلكانرة االجتماعيرة زلاولة التعرف على   -
ادلعيشرري والتعليمرري واخللفيررة احلضررارية، وحجررم األسرررة وظلطهررا بوصررفها عوامررل  وادلسررتوى ،لؤلسرررة

 ربدد وتنظم قواعد ومعايًن السلوك اليت تقوم عليها عملية التفاعل يف األسرة.
درجرات يف تسرلط الضروء علرى نقراط القروة والضرعف ن أالتوصل إىل نتائج من شرااا  -

 األسري الذي ينعكس على البناء االجتماعي للمجتمع.لبناء االجتماعي لوقواعد التفاعل 
 :ادلفاهيم وادلصطلحات

ترررتبط ابلعوامررل احمليطررة ابلفرررد واألسرررة وابلظررروف احملددددات االجتماعيددة االقتصددادية: 
 ودوره االجتماعي وعالقتو ابجلوانب ادلادية والالمادية.اجملتمعية ادلؤثرة يف حياة الفرد 

نقصد هبا الظروف اليت يعري   ادلفهوم اإلجرائي للمحددات االجتماعية االقتصادية:
وما يرتبط أبسلوب احلياة اليوميرة كالتفكرك األسرري او ، فيها الفرد داخل اجملتمع الصغًن كاألسرة

 .تعليمي واخللفية احلضاريةالوادلستوى ، شييادلعاالقتصادي ادلستوى 
 ،منظمرات السرلوك اإلنسراين ىإحردتعرد القواعرد االجتماعيرة ))  :االجتماعيةالقواعد 

برل عامرة ومرن وفائفهرا ربديرد سرلوك  ،ىري ليسرت فرديرةالريت ن الظرواىر االجتماعيرة عركما تعرب 
توجيررو ارتبرراط عررالوة علررى ، الشررخل وتوجيهررو ابرتباطررو ضلررو اآلخرررين مررن اجلماعررات االجتماعيررة

 ((. خرررررررآلاجلماعرررررة االجتماعيررررررة الواحرررررردة مررررررع األخرررررررى وتنظرررررريم عالقررررررة نفسررررررية اآلدمرررررري مررررررع ا
 .(79،1999،)معن

نقصرد ابلقواعرد السرنن ادلكتوبرة وغرًن ادلكتوبرة الريت يتشررهبا  :ادلفهوم اإلجرائي للقواعدد
دات والتقاليررد يف العررا ادلتمثلررة، جتماعيررةثنرراء عمليررة التنشررئة االأأسرررتو  عالفررد عررن طريررق تفاعلررو مرر

الريت ربردد السرلوك وتوجهرو يف تنظريم ، وغًنىا من منظمات السرلوك اإلنسراين، واألعراف وادلعتقد
 العالقة مع اآلخرين.

تعترب ادلعايًن االجتماعية مصدرا للضغط على اإلفراد لكري تتشرابو  :ادلعايري االجتماعية
والتقنيرات االجتماعيرة والعرادات واألعرراف  أىدافهم ادلختلفرة مرع أىرداف اجلماعرة، وىري القواعرد
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والقررريم واالذباىرررات السرررائدة الررريت تعتررررب مرشررردا للفررررد داخرررل اجلماعرررة ربررردد سرررلوكو ، ادلعررررتف هبرررا
ادلعررايًن تشررمل عررددا ىررائال مررن نتررائج تفاعررل اجلماعررة يف ماضرريها وحاضرررىا مثررل ))  ادلقبررول فيهررا

ادلنظمررة والعررادات والتقاليررد واألحكررام القانونيرررة  األخررالق ادلسررتهدفة والقرريم االجتماعيررة واللرروائ 
 .(31،1996)عكاشة،  ((. والعرف...

ادلعرايًن ىري دبثابرة ادلقيراس الرذي ػلردد مرا ىرو  :وم اإلجرائدي للمعدايري االجتماعيدةادلفه
ومر  يكرون مقبروال مرن اجلماعرة ملتزمرا ، صواب ومرا ىرو خطرا، ومرا ىرو جرائز ومرا ىرو غرًن جرائز

 ثقافة اجملتمع.خل األسرة وما تشربتو األسرة من لقواعدىا واليت مت غرسها دا بسلوكها ومسايرا
، و أكثرررأو شخصررٌن أو األخررذ والعطرراء بررٌن فررردين أىررو الترروثًن والترروثر، )) : التفاعددل

 .(83 ،1999 ،معررن) ((. وقرد يكررون مباشررا أي وجهررا لوجرو، وقررد ػلردث بشرركل غرًن مباشررر
عمرررل متبرررادل حيرررث يشررررتك فيرررو كرررل فررررد داخرررل اجلماعرررة ))  النيرررل أبنرررو أبرررو والتفاعرررل مرررا يعرفرررو

ويكيرررف نفسرررو ليعمرررل مرررع اآلخررررين، وكرررذلك التفاعرررل لررريس عمرررال مشررررتكا موجهرررا مرررن شرررخل 
 أبرررو) ((. نرررو رد فعرررل ذا  أيضرررا أي تفاعرررل الشرررخل مرررع نفسرررو...إلشرررخل  خرررر فقرررط، برررل 

 (232،1978،النيل
قرد األسررية  عملية تؤثر يف سلوك كل فرد من أفراد اجلماعرة :ادلفهوم اإلجرائي للتفاعل

 .إغلاابو أسلبا  والتوثريكون ىذا التوثًن 
أوذلمرا االتصرال االجتمراعي،   أساسريٌن:ٌنػلدث بوجود شرط))  :التفاعل االجتماعي

و مجاعررررة مررررن فرررررد او مجاعررررة أخرررررى عرررررب أفرررررد أن يقرررررتب : واثنيهمررررا التوصررررل، واالتصررررال معنرررراه
وكرررذلك عررررن طريررررق  ،ادلسرررافات الفيزيقيررررة عرررن طريررررق الوسرررائل الرررريت ربمررررل االنطباعرررات ادلختلفررررة

ذن ، إادلخرتعررررات احلديثررررة كررررالتلفون والتلغررررراف والراديررررو ووسررررائل ادلوصررررالت واالتصررررال ادلختلفررررة
 .(186-185 بدون، ،النجيحي) ((. االتصال االجتماعي ىو أول مراحل التفاعل

و أعمليررة أتثررًن وأتثررر وتفاعررل بررٌن شخصررٌن  :عددل االجتمدداعيادلفهددوم اإلجرائددي للتفا
فراد ألث ىذا التفاعل ادلشرتك بٌن الفرد وادػلحبيث ، أكثر من خالل عمليات التنبيو واالستجابة
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واألخرت، أي تفاعل اآلابء مع األبنراء والرزوج مرع الزوجرة واألخ مرع األخ ، اآلخرين داخل األسرة
 ... وكذلك األخت مع األخت

ولة علررى ؤ فيهررا الطفررل وىرري ادلسرر وىرري الوحرردة االجتماعيررة األوىل الرريت ينشرر))  :األسددرة
وذج األمثرررل للجماعرررة األوليرررة الررريت يتفاعرررل فيهرررا مرررع مررررب األسررررة النترررتنشرررئتو اجتماعيرررا، كمرررا تع

 (.107 ،بدون ،)النجيحي ((. أعضائها ويعترب سلوكهم سلوكا ظلوذجيا
 اإلطار النظري

 االجتماعية كمحددات للتفاعل االجتماعي:ادلعايري 
مكتسبة  فهي ،نتاج لعالقات التفاعل يى وأ ،ادلعايًن االجتماعية نتاج اجتماعي

 أو ، أو التلقٌن،سبها الفرد خالل حياتو االجتماعية بدء ابلتنشئة سواء عن طريق احملاكاةتيك
و، همعها حسب ادلواقف اليت تواجويتفاعل ، القدوة وىذه العملية تستمر مع الفرد طوال حياتو
، فهي نسبية ت واجلماعات حسب الزمان وادلكانإال أن ىذه ادلعايًن زبتلف ابختالف الثقافا

 ل والتغًن.دمن حيث الثبات واالستقرار كذلك قابلة للنمو والتطور والتب
 ،فرعيةوادلعايًن رغم عموميتها داخل ثقافة اجملتمع السائدة إال أاا تشتمل على معايًن 

اليت ذلا عالقة ابألخالق والذوق واجلمال واألعراف، وللمعايًن خاصية من خالذلا يتم تصنيف 
أظلاط ومظاىر السلوك الذي يتماشى مع ثقافة اجملتمع وما يكون سلوكا مقبوال فيتم ربديد 

 الصواب واخلطو والقبول والرف  والسلوك السوي وادلنحرف.
رد داخرررل اجلماعرررة بغررر  النظرررر علرررى حجرررم اجلماعرررة وتتوقرررف ادلكانرررة االجتماعيرررة للفررر

و رفضو ودرجة التفاعل معو إىل حد كبرًن علرى أ ،ودوافعها وأىدافها على تقبل الفرد كعضو بينها
مدى سبسكو دبعايًن اجلماعة ومسايرتو ذلا، من خالل السلوك ادلتوقع منو يف ادلواقف االجتماعية. 

التفاعل االجتماعي يشًن إىل السلوك الرذي ػلردث بشركل ))  أن (الذوييب) ويف ىذا الصدد يرى
تبرررادني برررٌن األفرررراد حبيرررث يكرررون سرررلوك كرررل مرررنهم يف مواجهرررة أو مقابلرررة األخرررر دبثابرررة الررررد، أو 

بذلك يكون الستمرارية احليراة االجتماعيرة ارتبراط وثيرق ابسرتمرارية األفرراد، يف عمليرة  االستجابة،
العالقات، وادلواقف والتوقعات، والقيم. ودبعىن أعرم يف إطرار  التفاعل االجتماعي يف إطار منظومة
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 ،1998)الرذوييب،  ((. الثقافة السرائدة يف اجملتمرع، ومنظومرة الرمروز وادلفراىيم اللغويرة ادلسرتخدمة
53.) 

ودلا كانت اجملتمعات البشرية ترتبط بعالقات اجتماعية فيما بينها ربدد ظلط العمليات 
و عمليات أ.. .عة كالتعاون والتآخي والتآزر والتوافقذه العمليات رلمً إذا كانت ى ،االجتماعية

ىذه العمليات أيضا  إنتتسم ابلتغًن االجتماعي ف ... مفرقة كالصراع واإلكراه واإلجبار والغيبية
حيث يعترب التفاعل شرط أساسي لوجود أي نشاط اجتماعي مهما  ، سبتاز ابلتفاعل االجتماعي
االجتماعية وذلذا فجميع العمليات االجتماعية بغ  النظر عن حجم  كانت طبيعة العمليات
 من أشكال التفاعل االجتماعي. الً اجلماعة تعترب شك

إذ يصعب بل يستحيل تصور  حيواي للفرد واجلماعة، مراأويعد التفاعل االجتماعي 
أبساليب  فيما بينهاترتبط فراد واجلماعات ألاستمرار اجلماعة االجتماعية بدون تفاعل، فا

مرتبط يف واقع األمر بشبكة واسعة من  متكامل، متعددة، واجملتمع ككل نسق اجتماعي
  و.ئالعالقات االجتماعية ادلبنية على التفاعل بٌن أعضا

 :العالقات االجتماعية داخل األسرةاألدوار و 
 : الدور االجتماعي :أوالا 
حلقوق وواجبات ادلوقع  نو ادلمارسة السلوكيةأيتحدد الدور االجتماعي على ))  

وترتكز   .(71،1999 )معن، .(( ادلكانة االجتماعية يف رموزىا وعالقاهتاو دلعايًن ااالجتماعي و 
ادلعىن  ،ستخدم مفهوم الدور دبعنيٌن سلتلفٌنيو ، مفاىيم الدور وادلكانة يف قلب البناء االجتماعي

ه موقف اجتماعي معٌن، ويطلق على يتعلق ابلطريقة اليت ينوي الفرد أن يتفاعل هبا ذبا :األول
 وعلماء االجتماع وكذلك علماء ،و الشخصي ادلتبادلأىذا النمط الدور الفردي 

يهتمون ابدلعىن الثاين: الذي يرى أن الدور االجتماعي، يتعلق دبجموعة من  (األنثروبولوجيا)
و أنواع السلوك ادلرتبطة بوضع معٌن يف أي نظام اجتماعي، ويستخدم ادلفهوم عموما أالتوقعات 

 وضع اجتماعي. وأليشًن إىل السلوك ادلتوقع لشغل مكانة 
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رتبط تويقصد ابدلكانة االجتماعية وضع الفرد ضمن بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيا و ))
، ة ظلط من السلوك ادلتوقعط بكل مكانكما يرتب بو النزعات وواجبات تقابلها حقوق وامتيازات،

ىذا وؽلثل الدور االجتماعي الذي يتضمن ابإلضافة إىل السلوك ادلتوقع من الفرد الذي يشغل 
اليت تشرهبا من اجملتمع  .(58،1988 قناوي،)((.  مشاعر وقيمًا ربددىا الثقافة ،ذلك ادلكانة

 . ... وما ربتويو من عادات وتقاليد وأعراف
األشخاص  ثناء عالقاتو معأأن الدور ىو أفعال الشخل يف  (اتلكوت ابرسونز) ويرى

كما أن تقسيم العمل يف النظام االجتماعي أدى إىل تعدد  اآلخرين ضمن النظام االجتماعي،
لبناء اوتكًون كل رلموعة من ىذه األدوار ادلتخصصة ادلرتابطة نظامًا معينًا يف  ،األدوار وتباينها
  كما تكون مرتبطة وفيفيا وذات أىداف مشرتكة.االجتماعي،  
و النشاطات احملددة اليت ينتظر من الفرد القيام هبا يف أوالدور ىو رلموعة السلوكيات  

موقف معٌن، واختلف العلماء حول طبيعة أداء الدور فمنهم من يقرر أن أداء الدور ذو طبيعة 
ألدوارىم ادلتشاهبة نظرا الختالف مساهتم فراد يف أدائهم ألنفسية، وعلى ىذا األساس ؼلتلف ا

ي نتيجة الختالف الفروق الفردية بينهم، يف حٌن يرى  خرون أن أداء أوقدراهتم الشخصية 
الدور ذو طبيعة اجتماعية، وىذا يعين أن أداء الدور فاىرة اجتماعية مرتبطة ابدلكانة االجتماعية 

ؤكد أن أداء الدور ىو زلصلة التفاعل بٌن العوامل اليت يشغلها الفرد يف البناء االجتماعي. وىذا ي
 النفسية والعوامل االجتماعية يف ادلواقف االجتماعية.

كما أن ثقافة اجملتمع ربدد أداء الفرد لدوره ادلتمثل يف قيم اجملتمع ومعايًنه ادلتوحدة مع  
قٌن والقدوة لتوالويكون أداء الفرد نتاجا لعملية التنشئة االجتماعية عند احملاكاة  ،شخصيتو
 ثناءأتؤدي عملية التنشئة إىل فهم الفرد ابلتوقعات ادلنتظرة منو لكل دور يقوم بو  ثحي والتعلم،

 حياتو دبا تتطلبو رلرايت حياتو اليومية عن طريق التفاعل مع اآلخرين.
 :العالقات االجتماعية األسرية :اثنياا
ن ععزال نفردا ميعي  منع أن يستطيال  ذبعلواإلنسان  ىورة وادليل الفطري لدالضر 

تتسم اليت نو يتوثر ابآلخرين خاصة اجلماعة ووعن طريق ىذا االختالط مع اجلماعة ف، اجملتمع
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يستطيع أن يعي  منفردا بعيدا عن الظروف  نو الأ، كما األسرة مثلاألولية  خبصائل اجلماعة
توثر بقوى العادات والتقاليد الوليس لديو مفر من  يكون دبنجاة عن الثقافة، وأاالجتماعية 

والتاريخ واألدب واألفكار ادلتبادلة بٌن أعضاء اجملتمع الذي يعي    ،واألعراف والقيم السائدة
الطفل ادلولود يف  أننو ال مفر من التوثر ابلقوى الطبيعية للبيئة احمليطة بو، فال غرابة أفيو، كما 
 أن يكون يف أسرة متعلمة من أبوين متعلمٌنكذلك ادلولود  ،ناً متدينة أن يكون متدي أسرة
 .امتعلمً 

ظلا إولة عن نسج خيوط أعضائها، فاالذباىات اليت يف رؤوس األبناء ؤ فاألسرة مس
تتكون يف نطاق األسرة ومن خالل األبوين أوال، حيث تكمن بذور احلب والكراىية واجلد 

منعدمة الطمونينة واألمن يشب  والكسل والطاعة والعصيان، فاالبن الذي يعي  يف أسرة شلزقة
غًن طبيعي، وقد يعوض ىذا النقل عن طرق  اً قلقا زلطم النفس، مزعزع الفكر ويسلك سلوك

مثل مجاعة ادلخدرات والسرقة والنصب واالحتيال، فاالبن الصغًن ، االنضمام إىل مجاعات أخرى
 بدء حياتو. منتتكون  أبو الرجل الكبًن كما يقولون دبعىن أن نظام سلوكو وأساليب تصرفاتو

ويذكر علماء مدرسة التحليل النفسي أن خصائل الشخصية تتكون يف السنوات 
ن كان ما أي  بعد ذلك ال يعدو كونو تنمية وتقوية للخيوط إاخلمس األوىل من حياة الطفل، و 

جوا  هيئويالرئيسية اليت تنسجها األسرة والبيئة. فلغة احلوار والتفاىم يؤدي إىل سباسك األسرة، 
يساعد األبناء على الوصول إىل شخصية متكاملة، وتؤدي إىل إشباع حاجاهتم إىل األمن 

والتسلطية واإلعلال تؤدي إىل أظلاط من السلوك ادلضطرب لدي . النفسي والتوافق االجتماعي
 األبناء كالغًنة واخلوف وعدم االتزان يف تكوين عالقات مع اآلخرين.

واألبناء  األمو األب دوار أرية تلك العالقات اليت تقوم بٌن ويقصد ابلعالقات األس)) 
اليت ربددىا األسرة، ويقصد هبا أيضا طبيعة ودرجة االتصاالت والتفاعالت اليت تقع بٌن أعضاء 

وبٌن اآلابء  األمو األب األسرة الذين يقيمون يف منزل واحد، ومن ىذه العالقة اليت تقع بٌن 
 .(201،1999 )القصًن،((.  أنفسهمواألبناء وبٌن األبناء  
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، ويف ىذا اجملتمع صلد ثالث رلموعات من العالقات وتعترب األسرة رلتمعا صغًنا
 : وأتثًناهتا ادلتبادلة ااالجتماعية األساسية، وكل منها ذات طابع متميز يف تداخله

 العالقة االجتماعية بني الزوج والزوجة: .1
خر كما زبتلف يف بع    من رلتمع إىلطبيعة العالقة بٌن الزوج والزوج  زبتلف

ففي األسرة التقليدية يكون الزوج ىو اآلمر  من أسرة إىل أخرى يف اجملتمع نفسو. األحيان
عن ازباذ القرارات ادلتعلقة  ولؤ الناىي، لزوجتو، وتكون الزوجة التابعة لو تبعية كاملة، وىو ادلس

لسلطتو ىذه داخل األسرة مستندًا إىل مركزه يف العملية  األب غلد أساساً بشئون األسرة، و 
األساسية  االحتياجاتودوره الرئيسي يف العمل ويف توفًن ، اإلنتاجية وملكيتو لوسائل اإلنتاج

 .حلياة أفراد أسرتو
وكثًنا ما تكون عالقة الزوجة بزوجها عالقة طاعة وخضوع وتبعية مطلقة استنادا إىل 

ادلرأة ذبعل و أسباب اجتماعية أأسباب ثقافية نشوة عليها ادلرأة يف تفضيل الذكور عن اإلانث، 
لقيام لن النساء ال يصلحن و ابالعتقاد أبأموقف دوين يف بيئة األسرة التقليدية،  ( يفالزوجة)
و أسباب اقتصادية تتعلق بتقسيم أولية اليت تقرر مستقبل األسرة، ؤ همات اخلطًنة وربمل ادلسابدل

ذلذا اقتصرت مهمة الزوجة على البقاء يف ادلنزل للقيام ابلواجبات  العمل ودور ادلرأة اإلنتاجي،
 ون تدبًن ادلنزل.ؤ ادلنزلية كرعاية األبناء الصغار وش
اجملتمع  تواألخذ بسما لتقليدي إىل اجملتمع احلديثتمع اوابنتقال اجملتمع من اجمل

، ن األسرة ىي األخرى  تنتقل من ظلط األسرة التقليدي ادلمتدة ذات احلجم الكبًنإادلتحضر ف
كان األب االجتماعي أواليت تضم األجداد واألحفاد اليت تكون فيها السلطة لكبار السن سواء 

احلجم الصغًن واليت تتكون من الزوج والزوجة واألبناء الزوج، إىل النمط احلديث النووي ذات  مأ
ل طبيعة العالقة الزوجية بٌن الزوج والزوجة، إىل التفاىم دتزوجٌن، حيث تتغًن وتتبادلالصغار غًن 

وتبادل الرأي وادلشاركة يف ازباذ القرارات األسرية، حيث يقوم الزوج ابستشارة زوجتو يف األمور 
عمال ادلنزلية،  ألاألبناء ومستقبلهم، كما يقوم دبساعدة زوجتو يف بع  اون األسرة و ؤ ادلتعلقة بش
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ولية يف حال غياب الزوج كذلك ادلساعلة يف نفقات األسرة نتيجة ؤ كما تتحمل الزوجة ادلس
 تعلمها وخروجها إىل األعمال خارج ادلنزل.

العالقة السائدة بٌن الوالدين ذلا أعلية كبًنة يف حياة األبناء وظلوىم النفسي، حيث 
ثر العالقات اليت ذبمع بٌن أيتوقف نوع العالقة على طبيعة ظلط احلياة داخل األسرة. كما أن 

الوالدين، قد تنعكس على شخصية األبناء فنوع العالقات يؤثر أتثًنا كبًنا على اجلو السائد يف 
توفرت احملبة والتفاىم  ذاإف. ، أو ابلتوتر وادلشاحناتيط األسرة كون يتسم ابذلدوء واالستقرارزل

يف حٌن  غلابيا على األبناء وػلقق ذلم االستقرار واالتزان النفسي.إواالحرتام بٌن األبوين ينعكس 
ة أمام األبناء، أن العالقة اليت يكون أساسها النفور وسوء الفهم وادلشاجرات وادلشاحنات ادلتكرر 

 لديهم مشاعر الضيق والتوتر وأظلاط سلوكية مضطربة. ذبعلفغالبا ما 
أن األسرة ادلضطربة تنتج )) محد أوقد أكد كثًن من العلماء كما ورد عن سهًن كامل 

ال عرض من إن العديد من االضطراابت اليت يعاين منها األطفال ما ىي أأطفاال مضطربٌن و 
 يو  ن طبيعة العالقة بٌن الوالدين اليت تتسم ابلوفاق السً فإ. ولذلك أعراض اضطراب األسرة

تؤدي إىل إشباع حاجة الطفل إىل اآلمن النفسي والتوافق االجتماعي. بينما تؤدي العالقة اليت 
ر ويتمثل ذلك يف نشوء بع  وتإىل الت اليت تؤدي تتسم بسوء التوافق إىل ادلشكالت واخلالفات

أظلاط السلوك ادلضطرب لدى الطفل كالغًنة واألاننية واخلوف وادليل إىل الشجار والذي مؤداه أن 
 .(315،1984 ،)اخلوني ((. السعداء ؼلرجون أبناء سعداء اآلابء

ثر العالقات بٌن الوالدين على شخصية األبناء، فكلما كانت العالقة بٌن أوينعكس 
سري يساعد على ظلو أيسودىا احلب والتفاىم واالنسجام والتعاون، أدى ذلك إىل جو الوالدين 

 شخصية األبناء ادلتزنة، بينما تؤدي اخلالفات والتشاحن والتشاجر بٌن الوالدين، إىل ظلو نفسي
بن إىل أن يكون قادرا على التوافق السوي، الغًن سليم. فالعالقات السوية بٌن الوالدين تؤىل ا

. بعكس العالقات اليت يسودىا التصدع واخلالف ذبعل من را على تقبل ادلعايًن االجتماعيةوقاد
 الصعب على األبناء تكوين عالقات سوية مستقبال مع الشعور ابلقلق وانعدام األمن.
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 :العالقة االجتماعية بني اآلابء واألبناء .2
وذلك  ،يعد نسق األسرة ىو احمليط ادلباشر الذي ػلدث فيو التفاعل بٌن اآلابء واألبناء 

فالعالقات  .اليت يتلقاىا األبناء أثناء تنشئتهم االجتماعية نعن طريق أساليب معاملة الو الدي
ادلنسجمة واخلالية من التفرقة والتفضيل بٌن األبناء الذكور سواء  ،داخل البيت اآلابءاليت يوفرىا 

حدىم عن األخر بسبب ادلساعلة يف دخل األسرة، أو لزوجة أتفضيل  مكان للرتتيب ادليالدي أأ
األبناء اإلانث العتبار أن األبناء الذكور مصدر و أخرى، أو عدم التفضيل بٌن األبناء الذكور 

ىذه العوامل وغًنىا تؤدي إىل النمو السوي. وادلناخ األسرى الذي يتسم كل  ،سبويل وعزة لؤلسرة
إبشباع احلاجات النفسية وخباصة احلب واألمن، واحرتام حقوق اآلخرين والتعاون وادلنافسة 

واإلبداع، والتوافق الشخصي االجتماعي. يساىم يف  بتكارالواالشريفة ادلبنية على التحفيز 
 تكوين الشخصية ادلتزنة لدى األبناء.

العالقة السائدة بٌن الوالدين ذلا أعلية كبًنة يف حياة األبناء وظلوىم النفسي، حيث  إن  
ثر العالقات اليت ذبمع بٌن أيتوقف نوع العالقة على طبيعة ظلط احلياة داخل األسرة. كما أن 

فنوع العالقات يؤثر أتثًنا كبًنا على اجلو السائد يف ، الدين، قد تنعكس على شخصية األبناءالو 
زليط األسرة كون يتسم ابذلدوء واالستقرار، أو ابلتوتر وادلشاحنات. فادا توفرت احملبة والتفاىم 

يف حٌن  لنفسي.وػلقق ذلم االستقرار واالتزان ا، غلابيا على األبناءإواالحرتام بٌن األبوين ينعكس 
أن العالقة اليت يكون أساسها النفور وسوء الفهم وادلشاجرات وادلشاحنات ادلتكررة أمام األبناء، 

 لديهم مشاعر الضيق والتوتر وأظلاط سلوكية مضطربة. ذبعلفغالبا ما 
فالعالقات السوية بٌن الوالدين تؤىل االبن إىل أن يكون قادرا على التوافق السوي، 

تقبل ادلعايًن االجتماعية. بعكس العالقات اليت يسودىا التصدع واخلالف ذبعل من  وقادرا على
كما أن ))  الصعب على األبناء تكوين عالقات سوية مستقبال مع الشعور ابلقلق وانعدام األمن

األوقات وعدم زبصيل أوقات معينة يقضواا مع أبنائهم  انشغال الوالدين عن أبنائهما جلً 
ضلراف األبناء كرد فعل إلوعدم مشاركتهم يف مناقشة قضااي األسرة وانعدام التوجيو السليم، ؽلهد 

 . (90 ،1995 ،)التًن ((. ذلذه العالقة السلبية
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 :أنفسهم األبناءالعالقة بني  .3
يسهم يف  الذي داخل البيت ادلناخ األسرى اآلابءالعالقات اليت يوفرىا كثًنا ما ترتبط 

يتسم  الواحدة ىم مواطنون يعيشون يف عامل صغًن األسرة فوبناء ،األبناء طبيعة العالقة بٌنتكوين 
رتباط الوثيق يف البقوة العالقة ادلستمرة وجو لوجو تتميز ابالتساع والشمول، ينتج عنها ا

ناحي رلرايت احلياة اليومية، تتسم ابلصراحة والوضوح مالعمليات االتصالية واليت تتضمن معظم 
وزبلو من ادلواربة نتيجة لالحتكاك ادلباشر وبصورة شبة دائمة وقوية نتيجة اشرتاكهم يف معيشة 

 وتقدير حقوق وواجبات اآلخرين. تلتزامااواحدة، شلا يرتتب عليها 
 تتي  كافة الفرص من خالل التعامل الصحي  ىي اليت أت اليت  األسريةفالعالقة 
ورغباهتم ووجهات نظرىم يف حدود اللياقة  أذواقهمالتعبًن عن  لؤلبناء األسرةادلمكنة يف نطاق 

من  م يف جو من االحرتام ادلتبادل،هفيما بين األبناءوتساعدىم على التكيف، فيع   واألدب
   خالل بيئتهم االجتماعية الصاحلة للنمو االجتماعي السليم. 

لرتبية الصحيحة يف حسن التعامل مع األبناء من العوامل لابلثقافة العامة  ابءآلامعرفة ف
األساسية يف ربديد سلوك األبناء، وذلا أتثًنىا الظاىر يف تصرفات األبناء وخاصة ادلراىقٌن منهم، 

ن مرحليت الطفولة والصبا تتشكل فيهما ادلقومات األساسية للشخصية، فالبيت ادلتسم ابذلدوء إف
ولية األبوية أو تضطرب، والذي ؤ لسكينة ادلنتظم يف سلوكو العام، الذي ال تغيب عنو ادلسوا

يستقيم فيو التعامل على ظلط صحي  فتسوده ادلودة واحملبة ويعي  فيو األبناء حياة ىادئة سوية 
ذا اضطرب سلوك األبوين إسبكن األبناء وخاصة ادلراىقٌن منهم على التغلب على مشاكلهم، أما 

األبناء على بع  ذكورا  حدعلا أو كالعلا بع أو اضطرب أسلوب معاملتهما لؤلبناء أو فضل أ
حدعلا أو كالعلا إىل التدليل، أأو مال  ،أو مال احدعلا أو كالعلا إىل القسوة والعنف، أو إاناث

راىقٌن منهم من األبناء وخاصة ادل سالمةصعب ت ،أدت ىذه األساليب إىل كثرة ادلشاكل
وبدون تصدير أوامر ونواىي، وأتباع  لف غًن ادلباشرةآعالقات احملبة والت قامةإف .ا السلبيةنتائجه

 أسلوب التوجيو ادلالئم. 
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 ،، وخاصة يف مرحلة ادلراىقة على أساس الصداقةمع أبنائهم مطالبون ابلتعامل اآلابء)) 
أما الذين يرون يف ذلك انتقاصًا من شخصيتهم كما أام غلدون يف استخدام الكالم اجلارح 

يف حٌن أن علماء االجتماع  وتقمل دور العصبية الشديدة إعزازا ذلم وتكبًنىم أمام أبنائهم،
شد من استخدام السوط فهي ترتك األثر أوغلدواا ، ػلذرون من استخدام الكلمات احلادة

 ، مركز األحباث العادلي(.  2014خلالدي، ا) ((. نفسية البنت والولد الكبًن يف
أننا مطالبون كآابء وأمهات أن صلعل من لغة  أستاذة جامعية: يخلالدابشرى  وتشًن

التفاىم واحلوار األساس الذي تقوم عليو عالقتنا أببنائنا سواء يف الرتبية أو يف مناقشة أمور احلياة 
من مبادئ ديننا احلنيف فإننا مطالبون ابلتعامل مع أبنائنا وخاصة يف مرحلة ادلختلفة وانطالقًا 

( فيجب أن 14فاإلسالم دعا إىل مصاحبة األبناء بعد سن الر) ،ادلراىقة على أساس الصداقة
ن تطلب األمر النزول إىل مستوى إضلاول قدر اإلمكان تقريب ادلسافات بيننا وبينهم، ح  و 

 اجز فيما بيننا وبينهم.  األبناء، وإزالة احلو 
ن األب القادر على جعل األسرة من رلّرد ذبّمع كمّ ي إىل مكان يتبادل فيو اجلميع إ

وربرّقق قدرًا ال أبس بو من الشرعور ابدلسرؤولية اجلماعية التضامنيرة،  ،اخلربات والتصّورات واآلراء
وتقسيم األعمال والوفائف مهّمة سهلة ومقبولة من اجلميع الذين ، وتوزيع ادلهام والتكاليف

يشعرون أّن الفرص تتكافو أمامهم. بسبب ما غلري من حوار ونقاش واحرتام للرأي وللرأي 
اآلخر، من شون ىذه احلوارات أن تذوّ ب الفواصل واالحتكاكات والغيبة واالهتامات، بل 

والتجانس دبا توفّ ره من أجواء التدريب على النقد الذا   وتعكس الصرورة إىل التوافرق واالنسرجام
 واالجتماعي.
العابرة،  الرغباتاألساسية على  سرة، ترجي  كّفة احلاجاتألرب اوىو ن قدرة األب إ

ة، ألنو  ،وأن تكون لو القدرة على تقدير األولوايت ملّمًا بتطور العصر وإيقاعو والظروف ادلتغًنّ 
ُخل ق  لزمان غًن زمانو، وأن تكون لديو قدرة على اإلقناع، واستعداد يتعامل مع جيل جديد 

أن يكون منفتحًا يف تقّبل مجيع اآلراء ح  تلك اليت تبدو غًن معقولة، وأن يناقشها و لالقتناع. 
وأن يبدي ادلشرورة والّنص  دلن ػلتاجهما، وأن  سرة ابحلكمة وادلوعظة احلسرنة،ألمع ابقي أفراد ا
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، اليت قد ال ػلسن األبناء تقدؽلها ءبصفة اآلراأن يتمّتع و ع بٌن اإلخوة كحكم عدل. يفّ  النزا 
كل ذلك من متطّلبات صلاح  واختيار طبقة الصوت ادلشفوعة ابحلّب واإلخالص والعطف.

ادلشاركة واحلوار مع األبناء. مع حسن اإلصغاء للجميع وعدم ادلقاطعة كونو األب، وأن يعطي 
ع ا أو الدف نظرهاحلّق يف الكالم للجميع، ويعطي حّق الرّد والدفاع دلن يريد أن يُدافع عن وجهة 

و إليو، كما أّن اذلدوء وإيضاح بع  اآلراء ال يت قد ال ػلسن األبناء تقدؽلها، كل عن اهتام ُوجّ 
 ذلك من متطّلبات صلاح ادلشاركة واحلوار مع األبناء.

 :الدراسات السابقة
 ابروخ) هبا قاممن بٌن الدراسات العادلية اليت اىتمت هبذا الشون الدراسة اليت  
Baruchطفال من أطفال دور  (23) جراء دراسة على عينة صغًنة من األطفال بلغت( إب

وقام بتوافق ، احلضانة. حيث قام جبمع بياانت خاصة بتوافق الوالدين ودبدى استقرارىم األسري
وكشفت الدراسة عن أن عدم توافق األبناء يرتبط  وتوافقهم العام. ،أبنائهم النفسي واالجتماعي

وعدم رغبة األخر يف  ،ررخآلحدعلا يف السيطررة على اأابلصراع الذي ػلدث بٌن الوالدين كرغبة 
كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن اخلربات  ة على النزاعات ادلستمرة بينهم.اخلضوع، عالو 

النزاع الدائم بٌن والديهما كان ذلا وادلواقف اليت واجهها الوالدان يف أسرعلا قبل الزواج وادلتمثلة يف 
 .(52 ،1995 ،)إمساعيل أثرىا يف استمرار نفس الصورة يف عالقة الوالدين

أما دراسة )بًنت( اليت اىتم فيها أبثر الظروف ادلنزلية واجلهل والصرامة والقوة يف ادلعاملة 
ح األحداث، ضعف العالقات و ح. انتهى إىل أن أىم العوامل اليت ترتبط يف دراستو جبنو على اجلن

 واألمهات.  اآلابءاألسرية احلميمة بٌن 
لدية احلميمة الودودة ادلتسمة ابحلب والتفاىم وانعدام أو قلة وعلى ذلك فالعالقات الوا

ألبناء من الناحية ااخلالفات وادلشاجرات، واألسرة ادلنسجمة ادلتعاونة ىي بيئة صاحلة لنمو 
ذبعل منهم قادرين على مواجهة ادلواقف والتوافق مع الرفاق وزمالء الدراسة،  ،النفسية والبدنية

 يد والتفوق واالعتماد والثقة ابلنفس.  قادرين على التحصيل اجل
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 ( التغًنات ادلعاصرة وأثرىا على ادلناخبيومي خليل دمحمدراسة )ومن الدراسات العربية 
مراىق ومراىقة  (200مها )اعلى عينة قو م، دراسة منشورة 2000األسري لؤلسرة ادلصرية سنة 

ن أحيث كشف  .مراىقة 80و مراىق 120شرقية منهم من طالب ادلدارس الثانوية دبحافظة ال
ابجملتمع ادلصري من حيث درجة التحضر وادلشكالت السكانية دت أالتغًنات ادلعاصرة 

ابء يف العمل طوال اليوم، آلاستغراق ا ترتب عليها:، واالجتماعية واالقتصادية إىل تغًنات جديدة
وانب ادلادية على ابء للعمل ابخلارج، ارتفاع مستوايت الطموح األسرية وسيادة اجلآلسفر ا

األسرة، اذباه أفراد األسرة ضلو الفردية واىتمام أعضاء األسرة بتحقيق مصاحلهم على حساب 
 .وارق واذلوة بٌن اإلابء واألبناءاآلخرين، اتساع الف

وىكذا وجد األبناء أنفسهم )يتامى نفسيا( ال غلدون من يوجههم أو يرعاىم ومن يهتم 
، خال من الدفء ألسرة كالغرابء غلمعهم مسكن واحدا دبشكالهتم وصلاحاهتم. وأصبحت

ابء حول مستقبلهم آل من حديث غلمعهم واٌنالعاطفي واالنسجام، وأصب  األبناء زلروم
 وطموحاهتم.
مقياس ادلناخ األسري: شعور أعضاء األسرة ابألمان، التضحية  ،استخدم الباحثقد و 

ت األسرية، إشباع احلاجات، احلياة الروحية والتعاون األسري وضوح األدوار وربديد ادلسئوليا
غلايب مع احلياة إلمقياس الصحة النفسية للكبار: التفاعل اوكذلك  وااللتزام ابلقيم السائدة.

ابإلضافة إىل  .لتحقيق التوافق السوي، السالمة النفسية وخلوه من الصراع والقلق واالضطراابت
بعاد التالية: الوسط االجتماعي، أللؤلسرة: ويقيس ااالقتصادي و مقياس ادلستوى االجتماعي 

 مستوى تعليم الوالدين، ادلستوى ادلهين للوالدين، مستوى ادلعيشة.
د عالقة موجبة بٌن األمان األسري والسالمة و جبو : عن النتائج اآلتيةأسفرت الدراسة 

الرتابط والتماسك و ايب الغلاالتفاعل د عالقة موجبة بٌن التضحية والتعاون و جوو  النفسية لؤلبناء.
ابء واألبناء حبسب آلوضوح األدوار ووجود ادوار واضحة لكل من ا كذلك لؤلبناء.األسري 

وليات واحرتام ؤ وربديد ادلس  عدم تداخل األدوار واضطراهبا. اجلنس والرتتيب ادليالدي، يؤدي إىل
ادلستوى  يفروق دالة بٌن متوسطي درجات ذو  كما كشفت عن وجود ادوار اآلخرين.
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ادلنخف  يف:  (االقتصادي-االجتماعي)ادلستوى  يادلرتفع، وذو  (االقتصادي-االجتماعي)
ادلرتفع يف  (االقتصادي-االجتماعي)وليات لصاحل ذوي ادلستوى ؤ وضوح األدوار وربديد ادلس

توجد فروق دالة بٌن متوسطي درجات البنٌن والبنات يف أبن  أوضحت كذلك ،الوضع األفضل
ألن التقاليد واألعراف االجتماعية ؛ االغلايب مع احلياة لصاحل البنٌن يف الوضع األفضلالتفاعل 

 (.70 ،2000 ،)خليلتضع قيودا على ادلرأة يف اجملتمع. 
عالقة العوامل الدؽلوغرافية ادلوسومة بومن الدراسات احمللية دراسة فائزة عبد هللا البشيت 

معرفة إىل  ىدفت واليت .2003التنشئة االجتماعية األسرية واالجتماعية واالقتصادية أبساليب 
يف األسرة  ثر عالقة العوامل الدؽلوغرافية واالجتماعية واالقتصادية أبساليب التنشئة األسريةأ

الصف من  طالبا وطالبة ابلتساوي (280وكان حجم العينة ) من وجهة نظر األبناء. الليبية
 اثنوي بقسميو األديب والعلمي يف مدراس مدينة الزاوية.التاسع تعليم أساسي والصف الثالث 
ىل زبتلف أساليب التنشئة الوالدية لؤلبناء ابختالف ادلستوايت وانطلقت من التساؤل 

ىل زبتلف أساليب معاملة الوالدين يف التنشئة االجتماعية ؟ كذلك االقتصادية واالجتماعية
 )ذكورا وإاناث(؟ ألبنائهم من اجلنسٌن
من شطرين  يواألمهات وى اآلابءأداة قياس أساليب معاملة  ت الباحثةواستخدم

ويقيس الثاين أساليب معاملة األمهات، ويتكون كل  اآلابءمتماثلٌن سباما، يقيس األول معاملة 
بعد  ،بعد التقبل :بعاد التنشئة االجتماعيةيتعلق أبمقياس منهما من مخسة مقاييس فرعية 

 بعد التبعية والتحكم. ،بعد االستقالل ،بعد التشدد ،بعد التسام ، الرف 
تفوقت األمهات  ،ابختالف بعد التنشئةزبتلف ادلعاملة الوالدية إىل أن النتائج أسفرت 

يف معظم أبعاد التنشئة االجتماعية على وجو العموم. فكانت األمهات أكثر تسازلا  اآلابءعلى 
أكثر من األمهات منحا  اآلابءيف حٌن كان  ،اآلابءوتقبال ورفضا وتشددا يف تنشئتهن من 
ىناك نوعا من ادلفارقة يف ىذا الشون  أن ويبدو، لالستقالل وأتكيدا على التبعية إىل حد ما

دورا مهما  يؤدايننتائج الدراسة على  ن الدخل والتعليم  وبرىنت، اقتضتو طبيعة الظروف احمليطة
 .قتها ابلتفاعل االجتماعي األسريوعال يف التوثًن يف أبعاد التنشئة االجتماعية
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 :ري والقيام ابألدوار داخل األسرةبعض النظرايت ادلفسرة للتفاعل األس
 :نظرية التفاعلية الرمزية -

 يوى ،نظرية التفاعلية الرمزية أكثر االذباىات استخداما يف رلال علم اجتماع األسرة
ن إتركز على دراسة العالقات بٌن الزوج والزوجة واآلابء واألبناء كشخصيات متفاعلة. و 

بل ىي مفهوم دينامي معاش ومتغًن. وتفسًن الفرد ، الشخصية ليست كياان اثبتا داخل األسرة
وتعترب التفاعل االجتماعي يعتمد على النشاط العقلي دلمارسة الضبط ، للحياة االجتماعية

ويؤدي التفاعل االجتماعي إىل فهور العالقات ادلتبادلة يف  سلتلف أنواع السلوك. الرمزي على
 احلياة االجتماعية.

التفاعل االجتماعي أو الرمزي ظلوذجا ىاما من العالقات اليت تفسر سلوك  يعد ((
اإلنسان، حيث يتميز اإلنسان ابلقدرة على اإلدراك العقلي الذي ؽلكنو من معرفة موضوعات 

، ومن خالل النشاط العقلي يت ؽلكنو من خالذلا ربقيق أىدافوالبيئية احمليطة بو والوسائل ال
خذ يعرض مشاعره و راءه بشكل واض ، وة الضبط الرمزي على سلوكو. فاستطاع اإلنسان شلارس
وادلستقبل فخربتو ىي اليت تقرر الفعل الذي يفعلو والذي من خاللو يتم يف ادلاضي واحلاضر 

األساليب كالرموز متخدما يف ذلك بع   ،االتصال ابلوحدات األخرى يف النسق االجتماعي
 .(93 ،1998)فرج  ((. وكو ذباه اآلخرينومطبقا بع  ادلعايًن اليت توجو سل

يرى أصحاب ىذا االذباه، أن التفاعل الرمزي ىو تلك العملية اليت ترتبط فيها أفكار 
ويشًن  الفرد أبفكار اآلخرين، واليت من خالذلا يفسر األفراد حاجاهتم ورغباهتم وأىدافهم وميوذلم.

ػلققها األفراد من خالل قدرهتم العالقات اليت ))  التفاعل االجتماعي أو الرمزي إىل
الفسيولوجية وككائنات عضوية فاعلة يؤثر كل منها يف األخر، وإام ينمون ويتطورن سواي، ىذا 
التوثًن ادلتبادل يقوم على أساس مكانتهم ككائنات عضوية واجتماعية، ويؤكد التفاعل الرمزي 

 (.252 ،1990 ،)غيث ((. على مظاىر التفاعل النفسي



العدد الثالث                       قواعد ومعايري التفاعل االجتماعي داخل األسرة           -اب جملة كلية  اآلد
___________________________________________________________ 

239 

 

 :دورنظرية ال -
همة يف دراسة األسرة خاصة عندما يكون الرتكيز تعترب نظرية الدور من النظرايت ادل

وفقا  ،منصبا على العمليات الداخلية يف األسرة مثل التنشئة االجتماعية والعالقات األسرية
 لتزام الفرد أو عجزه عن أدائها.للمحددات الثقافية، ومدى ا

ويستخدم مفهوم الدور  ،قلب البناء االجتماعيوترتكز مفاىيم الدور وادلكانة يف 
نو جزء أو ظلوذج من السلوك ادلتوقع من شخل يقوم أبدائو أ( للداللة على ادلوخوذ من ادلسرح)

يف البناء االجتماعي عاني التفاعل، حيث يكون ىناك مشهد ػلتوي على األدوار ادلخصصة 
 أي عمل، البد أن نفهم السلوك للمشاركٌن يف العمل، ولكي ؽلكن معرفة دور كل واحد يف

 ادلتوقع أو ادلطلوب يف موقف معٌن.
كما يستخدم مفهوم الدور دبعنيٌن سلتلفٌن: ادلعىن األول، يتعلق ابلطريقة اليت ينوي 
الفرد أن يتفاعل هبا ذباه موقف اجتماعي معٌن، ويطلق على الدور ىنا الدور الفردي أو الدور 

ء االجتماع واالنثربولوجيا يهتمون ابدلعىن الثاين، الذي يرى أن إن علما غًنالشخصي ادلتبادل. 
الدور االجتماعي رلموعة من التوقعات أو أنواع السلوك ادلرتبطة بوضع معٌن يف أي نظام 
 اجتماعي، ويستخدم ادلفهوم عموما ليشًن إىل السلوك ادلتوقع لشغل مكانة أو وضع اجتماعي.

( ربليال دلفهوم الدور وادلكانة، حيث يرى أن الدور ىو Linton)لينتون  وقد قدم
اجلانب الدينامى للمكانة، بينما تشًن ادلكاانت إىل وضع اجتماعي معٌن، الذي ػلدد رلموعة 
احلقوق والواجبات وااللتزامات، فالدور يقتضي ادلمارسة خارج ادلكانة، وتوقعات الدور يف 

 غلها الفرد. السلوك ادلنتظر مرتبط ابدلكانة اليت يش
 تتوقف على .(213 ،1981 )كفايف، رلموعة الدور أن (1949)مًنتون  ويرى 

اليت تعتمد على صراع الدور  رلموعة عالقات الدور ادلرتبطة ابدلكانة االجتماعية القائمة
عمليو التنشئة االجتماعية على مفهومٌن يف تفسًن نظرية الدور االجتماعي  حيث تركز وتوقعاتو،
 ادلكانة االجتماعية والدور االجتماعي.  علا:أساسٌن 
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ويقصد ابدلكانة االجتماعية وضع الفرد ضمن بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيا )) 
وواجبات تقابلها حقوق وامتيازات كما يربط بكل مكانة ظلط من السلوك  ،ويرتبط بو النزعات

من الفرد الذي  السلوك ادلتوقعادلتوقع، وىذا ؽلثل الدور االجتماعي الذي يتضمن ابإلضافة إىل 
 .(62، 1993 ،)إمساعيل ((. ، مشاعر وقيما ربددىا الثقافةيشغل ذلك ادلكانة

من احلقوق مع وضع الواجبات وااللتزامات  ون االمتيازات اليت ػلصل عليها الفرد تنشإ
التعليم لذا كان  ،فاحلقوق والواجبات جانبان أو وجهان لعملة واحدة بٌن فردين، يف االعتبار

ا ىو تعليم الفرد واجباتو والتزاماتو ذباه اآلخرين. وتؤكد كل من إظلاالجتماعي يف أي رلتمع، 
 يؤديها الفرد. اً دوار أنظرية التفاعلية الرمزية ونظرية الدور على اعتبار السلوك 

. ابلعملية اليت يتعلم فيها جتماعية يف ضوء ىذه النظريةكما تعرف عملية التنشئة اال
، ومع ما يتوقعو أعضاء اجلماعة من دوار اجتماعية معينةأالفرد أن يسلك دبا يتفق مع ما يتطلبو 

أو  ، ودور الزوجتبنلبن أو االسلوك وتصرفات شلن يقوم هبذه األدوار اليت ترتاوح بٌن دور ا
 .(58 ،1988)قناوي، الزوجة، ودور األب أو األم 

االجتماعي ادلظهر األساسي للتفاعل االجتماعي، والذي يفهم من خاللو يعد الدور 
دوار ادلسندة إىل اآلخرين. أي أن أل، واخرين ومن خالل رؤية الفرد لدورهعمليات توقع سلوك اآل

وكل  ،رلتمعا أو ،مجاعة أو ،اما كانت لتوجد لوال وجود األخر سواء كان فرداالجتماعية ادلكانة 
وربدد حقوقو  ،مكانة معينة ربدد عالقتو بغًنه من األفراد ومع ادلكاانت األخرىفرد ينتمي إىل 

وواجباتو داخل التنظيم االجتماعي، تلك احلقوق والواجبات ترمز إىل األدوار اليت يؤديها الفرد 
ذن ىي اليت ربدد دور الفرد يف اجملتمع، وتتكون مكانة الفرد من عدد من إيف اجملتمع، فادلكانة 

 وار ادلرتبطة ابلتوقعات االجتماعية.األد
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  إجراءات الدراسة:
منهجيا على أاا دراسة وصفية ربليلية، فالرتكيز يتجو ضلو ها ؽلكن تصنيف نوع الدراسة:

تماعي ، ابستخدام ادلس  االجوصف طبيعة أظلاط التفاعل داخل األسر يف اجملتمع اللييب
 .ابلعينات

( 240االىتمام والتحليل على عينة قوامها ): تركزت وحدة عينة البحث وحجمها
بواقع زلالت  (6) تس  ابلتساوي علىٌنموزع ،مرحلة التعليم ادلتوسط من الطالبمفردة 

مث اختيارىم ابلطريقة  إانث(-وفقا دلتغًن النوع )ذكور( مفردة، 20بعدد )مدرستٌن من كل زللة 
 الرمال، ذات )شهداء الرميلة، حسب التصنيف اإلداري للمحالت من مدينة مصراتةالعشوائية 
التباين االجتماعي والثقايف بٌن إفراد  سليعكقصر امحد(  زاوية احملجوب، رأس الطوبة، ،الزورق

 .ة أكثر اقرتااب من الواقع الفعليالعينة وأسرىم شلا غلعل ىذه الطريق
الباحث إىل استخدام أسلوب ادلعاينة جلمع البياانت  وجل: أسلوب مجع البياانت

)من ادلسوح( من الوقت واجلهد  دلا يوفره ىذا النوع، ء ادلعلومات حول موضوع االىتمامالستيفا
  .والتكاليف

استخدم الباحث استمارة ادلقابلة ادلقننة وذلك ابالتصال  :أداة مجع البياانت
 أسئلةوقد طورت ادلقابلة من خالل  ،مع ادلبحوثوجها لوجو الشخصي القائم على التفاعل 

 األوليف جانبٌن، اجلانب  ثلتسلفا قبل بداية ادلقابلة وفق معايًن وشروط زلددة، سب أعدت
 احلضارية،واخللفية وكفايتو والدخل  ،ومالئمتوتتعلق ابلنوع والعمر والسكن  األوليةادلعلومات 

  واجلانب الثاين فقد سبثل يف بعدين طبيعة العالقة ودرجة التفاعل داخل األسرة. 
جرود تبراين للكشرف عرن و  النسرب ادلئويرة : اسرتخدماألساليب اإلحصدائية ادلسدتمدمة

 ادلتوسط احلسايب ادلرج  والوزن ادلئوي، لبيان أعلية فقرات ادلقاييس. يف خصائل ادلتغًن،
 



العدد الثالث                       قواعد ومعايري التفاعل االجتماعي داخل األسرة           -اب جملة كلية  اآلد
___________________________________________________________ 

232 

 

  :وتفسريهاحتليل وعرض النتائج 
  األسرة معايري التفاعل لطبيعة العالقة االجتماعية داخلقواعد قياس األمهية النسبية دل

 االجتماعي التدرج اخلماسي لطبيعة التفاعل حسب والوسط ادلرجح والوزن ادلئوي العينة يبني توزيع أفراد جدول
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  :التعليق على اجلدول
إن  ( يف ادلقياس واليت تنل على:02أن الفقرة ) يتض  من البياانت الواردة يف اجلدول

من أكثر الفقرات شيوعا وأت  يف ادلرتبة ، والد ػلرتم يف رأى الغًن بغ  النظر على جنسوال
 ، يف اجلوانباألسريةقات العلل درجات التفاعل لقواعد ومعايًن التفاعلطبيعة األوىل، دلقياس 

%( بدرجة قليلة جدا مقابل 1.0شكلت نسبة ) كما%( 21.2وبلغ وزاا ادلئوي ) االغلابية
 %( بدرجة كبًنة جدا.57.0نسبة )

 بكل حرية ووضوح، األمورحرص الوالد على مناقشة ( اليت تنل: 14تليها الفقرة )
درجة على مقياس التدرج اخلماسي  أعلىوشكلت ( % 21.0بلغ وزاا ادلئوي ) حيث

قل نسبة على أ%( مقابل 54.1لدرجات التفاعل للعالقات األسرية بدرجة كبًنة جدا نسبة )
 .%(1.6نفس ادلقياس بدرجة قليلة جدا )

دلناقشة  الوقت الكايفالوالد ؼلصل  نعلى أ( اليت تنل 23)تساوت كل من الفقرة  
احلقوق تكون تنل على أن ( 07) السواء وكذلك الفقرةاألمور ألبنائو الذكور واإلانث على 
 %(21.0) ابلتساوي بٌن األبناء بوزن مئوي بلغ

يبذل كل فرد يف أسر  جهده )( اليت تنل على: 26الفقرة ) الرابعةوأت  يف ادلرتبة 
 %(.20.4، بوزن مئوي )(لتعي   يف حياة سعيدة
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احرتام الوالد  التواني:( اليت تنل على 17،08، 15) اتالفقر  من لتتساوى ككما  
 ابألسرةباشر، والشعور ابالعتزاز ادلالتوجيو والنص  غًن  أسلوب إتباعبكل ود وتقدير،  اآلراء

 .%( 20.0)، بوزن مئوي بلغ واحلرص على مستقبلها
 أساسالثقة ادلتبادلة والصدق : ( اليت تنل على09أت  يف ادلرتتبة السادسة الفقرة ) 

وشكلت أعلى درجة على مقياس التدرج  .%(19.8بوزن مئوي )فراد األسرة أالتعامل بٌن 
قل أ%( مقابل 45.0اخلماسي لدرجات التفاعل للعالقات األسرية بدرجة كبًنة جدا نسبة )

 .%(4.2نسبة على نفس ادلقياس بدرجة قليلة جدا )
كفريق واحد ذبمعو   األسرة فرادأيعمل  على التواني (12،01،13،25) اتتليها الفقر 

  إليهمابن والدىم ينظر  األبناء شعور األسرة احملسن وتعاقب ادلسيء دون سبيز، ، تكايفاحملبة
والعشاء مجيع  ءاذلغاتناول وجبات طعام ) إىل الفقرة اليت تنل ابإلضافةكوشخاص انجحٌن، 

مقياس التدرج اخلماسي لقواعد على %( 19.2يف ادلرتبة السابعة بوزن مئوي ) (معاً  األسرة إفراد
  ومعايًن التفاعل للعالقات االجتماعية األسرية.

والدي وجهة نظر أبنائو  مػلرت )( اليت تنل على: 21، الفقرة )تليها يف الرتتيب تنازليا 
وشكلت أعلى درجة %(  18.6، واليت بلغ وزاا ادلئوي )(راهتمدقعتماد على اليف احلياة وا

اخلماسي لدرجات التفاعل للعالقات األسرية بدرجة كبًنة جدا نسبة على مقياس التدرج 
 .%(5.1قل نسبة على نفس ادلقياس بدرجة قليلة جدا )أ %( مقابل40.0)

بكل حسناهتم  ذلم ىمشعور بتقبل والدلعلى ا) ( واليت تنل:04الفقرة ) أت مت 
%( وبدرجة كبًنة 38.4%( وشكلت بدرجة كبًنة جدا بنسبة )13.7بوزن مئوي ) (وعيوهبم
%( 9.2%( وبدرجة قليلة بنسبة )20.4حد ما بنسبة ) إىلبدرجة %(، 27.9بنسبة )

 .%(4.1وبدرجة قليلة جدا بنسبة )
خارج البيت لساعات  فراد األسرة يبقونأبع  ) واليت تنل: (06)رقم  فقرةمث تليها ل
( وبدرجة %5.4) حيث بلعت نسبة بدرجة كبًنة جدا (10.1بوزن مئوي )، (متوخرة من الليل
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%( 27.5%( وبدرجة قليلة بنسبة )21.0، وبدرجة إىل حد ما بنسبة )%(7.1كبًنة بنسبة )
 .%(39.1وبدرجة قليلة جدا بنسبة )

اليت بلغ  ،(يف حق األسرة رغم حبو ذلم د ؼلطئوالالأن ): ما الفقرة اخلامسة واليت تنلأ
%( تليها تنازليا نسبة بدرجة 46.3%( واليت بلغت بدرجة قليلة جدا نسبة )9.3وزاا ادلئوي )
%( وأت  6.2%( ونسبة بدرجة كبًنة )16.2حد ما بنسبة ) إىل%( مت درجة 24.6قليلة )

ن التفاعل أصب  جيدا بٌن أ لىع %( وىذا يعرب4.6يف ادلرتبة األخًنة بدرجة كبًنة جدا بنسبة )
 لة جدا.يقل أصبحتالوالد  وأخطاءأعضاء األسرة 
بوزن مئوي األسرة  أعضاء بٌنوليات غًن زلددة ؤ ادلس ( واليت تنل:28الفقرة ) وأت 

ن التدرج اخلماسي بدرجة كبًنة جدًا كانت نسبتو صفر يف حٌن كانت أعلى أو %( 7.8قدره )
وليات أصبحت ؤ األدوار وادلس ه%( وىذ57.1قليلة جدا بنسبة )نسبة ربصلت عليها بدرجة 

 فراد األسرة.أتتوزع بٌن 
ال يستطيع إخو  البوح بكل ما يف صدرىم ) :( واليت مفادىا22شرة الفقرة )تليها مبا

%( وشكلت النسبة الغالبة على التدرج اخلماسي لقواعد معايًن 7.7، بوزن مئوي )(لوالدي
النسبة  وأصبحت%( 71.2بدرجة قليلة جدا بنسبة ) األسريةعي للعالقات االتفاعل االجتم

ن احلوار أ%( وىذا مؤشر على 4.6بدرجة كبًنة جدا بنسبة ) أقصاىاتنخف  ح  وصلت 
 فراد األسرة.أوادلناقشة أصب  يسود بٌن 

تصرف األبناء دون علم ي)واليت تنل على الرتتيب  (19،11ن )الفقراتوتتساوى  
ابلوزن ، (دورا ليس من حقو ويلغي دور غًنه األسرةفراد أبع  أيخذ و)، (حسب أىوائهماآلابء 

على بقسوة  أبنائهيعامل والدي ) ( واليت مفادىا:27%( وتليها الفقرة )7.5ادلئوي وقدره )
 .%(7.3بوزن مئوي ) (بسط خطو يرتكبونوأ

احلرمان من احلب والعطف فراد أسر  أيعاين ) :( واليت تنل10أت  الفقرة رقم ) مث
حيث شكلت النسبة الغالبة على التدرج اخلماسي لقواعد %( 7.0، بوزن مئوي )(واحلنان

%( وأصبحت 77.5معايًن التفاعل االجتماعي للعالقات األسرية بدرجة قليلة جدا بنسبة )



العدد الثالث                       قواعد ومعايري التفاعل االجتماعي داخل األسرة           -اب جملة كلية  اآلد
___________________________________________________________ 

232 

 

ن أ%( وىذا مؤشر على 2.5النسبة تنخف  ح  وصل أقصاىا بدرجة كبًنة جدا بنسبة )
 الدفء العاطفي واحلب واحلنان أصب  يسود بٌن إفراد األسرة.

عن دوره ويتهرب من  األسرة فرادأخلى بع  يت) واليت تنل: (20الفقرة )تليها 
وكانت اإلجاابت الغالبة عند إفراد العينة على التدرج  %(6.9، بوزن مئوي )(ولياتوؤ مس

%( 78.8اخلماسي دلقياس التفاعل االجتماعي بدرجة قليلة جدا حيث وصلت النسبة إىل )
%( وىذا 3.3بدرجة كبًنة جدا بنسبة )و  ،قل درجةأوأخذت يف االطلفاض حيث وصلت 

 بو. وفهم كل أعضائها الدور ادلنوطمؤشر ودليل على تفاعل األسرة 
 االىتمام الكايف لنجاح ال تعطي أن األسرة)ها:نص( واليت 24) مث جاءت الفقر

مع  يتعامل والد) واليت تنل على (03%( تليها مباشرة الفقرة )6.7) بوزن مئوي (األبناء
على وتدرجت النسب ادلئوية  %(6.6) بوزن مئوي (األسرة ال يتناسب مع العصر احلديث

بدرجة كبًنة جدا  قل نسبةأبدرجة قليلة جدا إىل  %(82.9) نسبة مقياس التدرج اخلماسي من
  .(0.4بنسبة )

األسرة د افر أ يينعت والد) ( واليت تنل على التواني16،18وتساوت كل من الفقرة )
بوزن  (يف حاالت اإلخفاقفرادىا أال تراعي مشاعر ن األسرة وأ)، (أبلفاظ جارحة عندما ؼلطئون

يغلب طابع الشك ) ( واليت تنل29الفقرة ) األخًنة%( وجاءت يف ادلرتبة ما قبل 6.1مئوي )
( 30( يف حٌن جاءت يف ادلرتبة األخًنة الفقرة )6.0بوزن مئوي ) (فراد األسرةأوالقلق على 
 بوزن مئوي (فراد األسرة حٌن يكون متضايقاأالوالد يصب جام غضبو على ) نواليت تقول أب

(5.8)%. 
 لقواعد معايًن التفاعل االجتماعيالفقرات اليت تتسم ابجلوانب السلبية  أن يالحظ

قل درجات يف ادلقياس، من حيث األعلية لدى أفراد أجاءت ، طبيعة العالقات داخل األسرةل
د معايًن التفاعل عغلابية على درجات ادلقياس لقواإلالفقرات اليت تتسم اب إنيف حٌن  العينة،

 درجات ادلقياس. ىعلأاالجتماعي للعالقات االجتماعية األسرية جاءت 



العدد الثالث                       قواعد ومعايري التفاعل االجتماعي داخل األسرة           -اب جملة كلية  اآلد
___________________________________________________________ 

232 

 

من خالل رلرايت لقواعد معايًن التفاعل االجتماعي هبذا يتض  أن أساليب التعامل  
 غلابيةإلأتخذ اجلوانب اأعضاء األسرة بٌن  ،األسريةاالجتماعية  لطبيعة العالقات احلياة اليومية

 احلداثة.التحضر و تتجو ضلو و وتبتعد عن التقليدية التسلطية 
 :مناقشة نتائج البحث

ىل فحل طبيعة إاذبو االىتمام إىل الكشف عن قواعد ومعايًن التفاعل االجتماعي و 
احملددات االجتماعية  أن :مفادىارضية فمن  لورقةا طلقتانفالعالقة االجتماعية داخل األسرة، 

بفعل  ،ربديثاربضرًا و قليدي إىل اجملتمع األكثر اجملتمع من الشكل الت وانتقالواالقتصادية 
والتعرض لوسائل االتصال،  ،اتساع ادلشاركة يف العملخروج ادلرأة كالتعليم و   حضرالت مؤشرات

يف سيشهد النظام االجتماعي لؤلسرة ربوال وتغًنا  ،كوسلوب وطريقة يف احلياة  وظلو احلضرية
 .االجتماعيدرجات التفاعل 

حيث مت توفيف منهج مس   وصفية ربليلية،دراسة  اأبا يةلبحثاالورقة ؽلكن تصنيف 
يف مجع البياانت، على وحدة التحليل واالىتمام يف البحث، وىم طالب مرحلة  العينة الوصفي

( دبؤسسات التعليم ادلتوسط 22 – 15التعليم ادلتوسط، الذين تقع أعمارىم، ما بٌن سن )
غًن النسبية بشكل يراعي التفاوت ، مت إتباع تصميم العينة العشوائية الطبقية كما .مصراتةدبنطقة 

من ( 120( من الذكور، )120( مفردة، )240يف ادلستوى التعليمي وحبسب النوع، وحبجم )
 .2015/ 2014هائية للعام الدراسي اإلانث، الدراسيٌن ابلسنة األوىل والسنة الن

فقد مت  ابجملتمع اللييب. األسرةولتقدمي صورة واقعية لطبيعة العالقة السائدة داخل 
مثل اجلداول التكرارية  ،لتحليل بياانت متغًن واحد ،استخدام رلموعة من األساليب اإلحصائية

والنسب ادلئوية، إضافة إىل مقياس الوزن ادلئوي لتقدير األعلية النسبية لفقرات مقياس درجات 
 ًن التفاعل االجتماعي. معاي

، تقيم يف مناطق سر نووية كبًنة احلجمأفراد العينة، ىم أبناء أأن إىل أشارت النتائج 
ؽلثل النسبة الغالبة لآلابء،  ادلتوسط، فالتعليم الية، دبستوايت اقتصادية متوسطةحضرية وانتق
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كما  مالئمة، ويعيشون يف فروف سكنية مقبولةيف مستوايت وحرفية ويشغلون مكاانت وفيفية 
 . وادلسموع وادلرئي متوسط قليلادلقروء تشًن النتائج إىل أن التعرض لوسائل االتصال 

تشًن نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بٌن متغًنات ادلكانة االجتماعية االقتصادية 
النتائج ف داخل األسرة،درجات معايًن التفاعل األسرية كادلستوى التعليمي ومهنة األب ومقياس 

فالتعليم  أعضاء األسرةالعالقة بٌن  طبيعة تشًن إىل أن الزايدة يف التعليم وادلهنة يقابلها ربول يف
تدفعهم إلعادة  يشكل ثقافة خاصة ألعضاء األسرةو  يعترب مدخال ىاما يؤثر يف طريقة التعامل،
 لدخل من انحية،ادلهنة األب أعلية كبًنة، فهي مصدر  وأن التفاىم فيما بينهم ابلطريقة ادلرضية.

داخل العالقة طبيعة وعلا متغًنان ىامان يف تشكيل  وللمكانة االجتماعية من انحية أخرى.
فتعليم األب ومهنتو من العوامل ادلهمة اليت  ن كان أحداعلا اقتصاداي والثاين اجتماعيا.إ، و األسرة

ب وادلشكالت اليت يواجها، دبا ينعكس على عادات التعامل شخصية األ يف اً تؤثر أتثًنا مباشر 
 .ألبناءامع 

، غلايبإلعين أن العالقة األسرية السائدة بٌن أعضاء األسرة تتسم ابلتفاعل اوىذا ي
واحرتام وجهات النظر داخل األسرة الواحدة وما يرتبط ، حيث تسود لغة احلوار والثقة ادلتبادلة
ذبسد ذلك يف عالقات طابعها ادلشاركة واالستقاللية حيث بذلك من قواعد للسلوك وادلعايًن، 

 ذكورا وإاناث.التعامل مع األبناء يف وادلساواة  واالقتحام والتقبل واالىتمام
 ن يف ادلناطق احلضرية أكثر ميال يففراد الذين يقيمو ألأن ا، نظرية التحديثوفقا دلنطق 

للحياة وأسلوب  احلضرية كطريقة . فإذا صارتارتفاع درجات التفاعل االجتماعي داخل األسرة
تتجو ضلو  أعضاء األسرةالعالقة بٌن طبيعة ن إبذلك فو  اا ستؤثر يف رلرى احلياة االجتماعية.إف

حلقة الوصل بٌن الفرد والوسط االجتماعي الذي يعي  فيو  تشكلاألسرة ن أبو .التفاعل
ن إالتحديث، وابلتوكيد فمؤشرات ذلك تسهم يف نقل وذبسيد التغًن الثقايف الناجم عن فب

قواعد ومعايًن أكثر تفاعالً إحدى االنعكاسات ستتشكل يف صورة عالقات أكثر توجها ضلو 
 .داخل اجملتمع غلابيةإو 
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طبيعة قواعد ومعايًن التفاعل االجتماعي داخل  النموذج التقليدي يفؽلكن القول ابن 
 اً ذإمل يعد قائما كما كان، ويف الوقت ذاتو فان النموذج احلديث مل يسد سباما بعد. واض  األسرة 

اليت ؽلر هبا اجملتمع اللييب حاليا، قد انعكست على  –بٌن القدمي واحلديث–أن ادلرحلة االنتقالية 
 .األسريةطبيعية العالقة اعل يف درجات التف

 :التوصيات
 : ضوء نتائج البحث يوصي الباحث ابآليف  
غلايب لقواعد إلالتعامل اجل تبين أساليب أمن  اآلابءنشر الوعي الثقايف بٌن زايدة  -
اليت  والزجر والنبذ واإلعلال، واالبتعاد عن التسلط والفردية، ادلبين على ادلشاركة واحلوار السلوك
 شخصية غًن قادرة على التكيف، مع التغًنات االجتماعية ادلعاصرة. تكوينتدفع إىل 

من خالل وسائل االتصال ادلختلفة، على تقوية العالقات األسرية  اآلابءحث  -
الثقة  لبعثل األحاديث اجلماعية دابوخاصة مع األبناء، من خالل التفاعل االجتماعي، وت

د األسرة ابلنقاش وإبداء الرأي وادلشاركة يف ازباذ القرارات وذبمل وإعطاء فرصة جلميع أفرا
 ولية. ؤ ادلس

االىتمام برفع مستوى دخل األسرة، دلا لو من أعلية يف االستقرار وتوفًن ادلتطلبات  -
 االجتماعية األسرية اليت تتالئم مع فروف العصر.

على التفكًن الصحي  بن، وإظلا مساعدتو ان ع ن دور األب ليس التفكًن بدالً إ -
، وأكثر منو كرب منو سناأنو أفكره، وعدم إلغاء عقلو ربت دعوى على ض الوصاية ر والبعد عن ف

، عين، فالبد لالبن أن ؽللك خيارهخربة ودراية وفهما، وكونو يقول لو ال تفكر، بل عليك أن تتب
عتو وعالقتو مبصرة ن تصب  طاأفيصب  لديو القدرة على الرف  والقبول، بال خوف أو تردد و 

 وليست عمياء.
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تصرفاهتم، ذباه  اآلابء لتصرفاتم األبناء يتصرفون حسب توقعاهت كثًن من-
فيهم، ويبينون اآلراء عن أنفسهم وفقا دلا يقولو  اآلابءويتوثرون أبقوال  ويتعايشون مع ىذا التوقع،

زلال لثقة أبويو ومذكورا عندعلا ابلقدرة والنشاط وادلبادرة واخللق  بنالاعنهم، فإذا كان  اآلابء
نو يسعى لتوصل إ، فوييد والتوجيو ما يساعده على ذلكاحلسن، وإذا كان يلقى من التشجيع والت

وىذا ما تؤكده نظرية الوصم االجتماعي ىذه الصفات يف ذاتو وجعلها مسة من مسات شخصيتو 
 . كون حسب ما يلصقو الغًن بوإن كثًن من تصرفات الفرد ت

كيف تٌع د أبناءىا   عملىل ىناك أسرة ت :ليت تقف عليو ىذه الورقة البحثيةوالسؤال ا
 وبناهتا زوجات انجحات؟  ،أزواجا انجحٌن
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