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Abstract
The present study investigates the importance of social work and its
relationship with social awareness, as well as the role of family raising and
counseling. It dealt with a number of variables in the Arab World, with special
reference to the Sudanese society, adopting the historical, descriptive and
analytical approaches. Thereby, it arrived at the following:
1. There is a hiatus in experience between that at the time of the Wellguided Khalifate and that at the present time. Whereas that of the time of
Well-guided Khalifate was based on Islamic principles, that of the
present time was based on contemporary Western principles.
2. The Arab society suffers from unawareness of the importance of social
work.
3. There is a strong relationship between family counseling and raising.
4. There is a relationship between social responsibility, in-bred since early
childhood, and social work.
5. Sudanese and Arab family raising suffers from the absence of a strategy
that may lead to develop social responsibility for children. This reflects
weakness in the appreciation of social, charity and voluntary work.

 توطئة.1

،تتناول ىذه الدراسة دور التنشئة األسرية في التوعية المجتمعية بالعمل االجتماعي
،التنشددئة األسددرية فددي التوعيددة بةىميددة العمددل االجتمدداعي
الد ارسدة إلد رفد الدوعي بتطدور دور األسدرة فدي العمدل

إل د النظددر فددي توظي د

وتيددد

 كمدا تيدد.وتثمين دوره في التنميدة
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االجتماعي باعتبارىا شريكة أصيمة في صن ق ارراتو ،وتنفيذ نشاطاتو وبرامجدو ومشدروعاتو،

امجو ومخططاتو.
وباعتبارىا مستيدفة منو أيضاً حيث تُوجوُ إلييا بر ُ
تنبد أىميدة ىدذه الد ارسدة مدن ضدرورة االنتلدال بالعمدل االجتمداعي مدن طدور العد ج

إلد طددور الوقايددة .فددالنظرة التددي تختددزل العمددل االجتمدداعي فددي بعددده الددذي يدرتبط بالخدددمات
االجتماعية لممشك ت الطارئة عم البنيات األساسية لممجتم عامة واألسرة خاصة ،وذلد

والترمدل والتشدرد والعطالدة وادمدان المخدددرات وريرىدا ،ىدي نظدرة سددالبة،

فدي حداالت الطد

وتختزل ميام العمل االجتماعي في الواجبات الع جية لمشك ت واقعدة بالفعدل ،إال أندو مدن

أىدددا

لي ددد

ىددذه الد ارسددة أن يبدددأ العمددل االجتمدداعي قبددل حدددوث المشددك ت فددي مرحمددة مبك درة،

الوقاي ددة مني ددا ،وذلد د بإدخ ددال األس ددرة شد دريكا أص ددي ً ف ددي التوعي ددة المجتمعي ددة بالعم ددل

االجتمدداعي مددن خ د ل إرضدداع أعضددائيا قدديم التعاضددد والتسدداند والتكددات

واإلحسدداس بددروح

الجماعة في مواجية األزمات وت في اليشاشة واللابمية ل خت ار قبل وقوع المشك ت وذل
بتلوية مواطن الضع

في األسرة والمجتم .

االجتماعيدة لألسددرة عمد أرض

ويكددرس أىميدةَ ََ ىددذه الد ارسددة َسد ْعُييا لتطددوير الوظددائ
الواق من خ ل دعم الليم اإليجابية المواتية لرف روح المشاركة ودافعية اإلنجاز ،وادماجيا

دزالً حليليدًّا للدديم العمدل االجتمدداعي عمد أرض الواقد
فدي عمميددات التنشدئة ،إذ يعتبددر ذلد إند ا

العربي ،وعدم اختزال تجاربو التنموية باستبعاد األبعاد االجتماعية لمتنميدة ،واعتبارىدا الحلدةً
وتاليةً لألبعاد االقتصادية والسياسية لمتنمية الشاممة.
وتيد

ىذه الدراسة جممة ،إل تفعيل دور األسرة فدي التوعيدة المجتمعيدة عبدر أحدد

أىددم وظائفيددا ،وىددي التنشددئة االجتماعيددة لخم د الفددرد الفاعددل المت دوازن ،ريددر المعتمددد عم د

ري دره ،فيمددا يخددص األبنددا فددي األسددرة النوويددة ،وعبددر األقددارب فددي األسددر الممتدددة لمنيددوض
ببرامج العمل االجتماعي في المجتم العربي ومشروعاتو.

وتتب د ىددذه الد ارسددة مددنيج الد ارسددات المتداخمددة (  ) interdisciplinary approachإذ

أني ددا م ددن الد ارس ددات عب ددر الثلافي ددة الت ددي تعتم ددد فد دي مادتي ددا عمد د مطالع ددة األدب المكت ددوب
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والملارنددة بددين ندداتج مددردود حركددة البحددث العممد فدي البمدددان العربيددة والخددروج منيددا بإفددادات

جديدة.

ولضدرورة تتبد معطيدات الد ارسددة فد بدد مددن إيجداز محاورىددا التددي ترتكدز عمييددا فددي
اآلتددي تلدددم الد ارسددة مسددحاً لددألدب المكتددوب الددذي تددوفّر لمباحددث فددي محاولد ٍدة لمتعددر عم د
ناتج مردود حركة البحدث العممدي فدي مجدال الد ارسدة ،ثدم تطدرح تلدديماً لمفرداتدو ،وبخاصدية

األسددرة ،والتنشددئة األسددرية فددي المجتم د العربددي عامددة ،والسددوداني عم د وجددو الخصددوص.
ويرتبط ذل بالتوعية المجتمعية والعمل االجتماعي .ثم تبرز أىميدة دور األسدرة فدي التنشدئة

مدن أجدل التوعيدة المجتمعيدة ،وتتدداب التريدرات التدي طدرأت عمد األسدرة العربيدة فدةثرت عمد

فاعميتيا في التنشئة ،ثم تلدم رؤية حول متطمبات تفعيل دور األسرة ،بالتركيز عم التوجيدو

واإلرشاد األسري.

 .2مسح األدب المكتوب

تندر الدراسات التي تناولدت التنشدئة األسدرية ودورىدا فدي التوعيدة المجتمعيدة بالعمدل

االجتماعي ،إذ يتسم ىذا الموضوع بالجدة والطرافة .لكن الباحث الحالي توفرت لدو د ارسدات

عديدددة ،تناولددت التنشددئة األسددرية وع قتيددا بدبعض المتريدرات ذات الصددمة بددالليم االجتماعيددة

مثل د ارسدة الحوامددة (  ) 5445عدن التنشدئة االجتماعيدة لألبندا وع قتيدا بةنسداقيم الليميدة.
للددد ىدددفت ىددذه الد ارسددة إل د الكش د

عددن الع قددة بددين التنشددئة االجتماعيددة لموالدددين وبددين

أنس ددا الل دديم لد ددى األبن ددا ف ددي ظ ددل المتريد درات االجتماعي ددة واالقتص ددادية والثلافي ددة المختمف ددة

لألسرة العربية ،وكذل معرفة ع قة أنسا الليم التدي يمتمكيدا األبندا بةنسدا الوالددين .وقدد

أظيدرت نتددائج ىدذه الد ارسددة أن المعاممدة األبويددة تختمد

بدداخت

جدنس األبنددا  ،وأن اآلبددا

يعتنددون بتنشددئة الددذكور ،أكثددر مددن اإلندداث ،بينمددا تكددون األميددات أكثددر تشدددداً عم د التبعيددة

والتحكم في تنشئة اإلناث منيم عن تنشئة الذكور.

ومددن الد ارسددات التددي تناولددت قدديم التنشددئة االجتماعيددة فددي األسددرة وملارنتيددا بددالليم

المضددمنة فددي مددنيج الخبدرات السددوداني ،د ارسددة عددوض الكدريم (  .) 7000للددد توصددمت ىددذه

الد ارسددة إلد أن ىنددا تطابلداً بددين قدديم المددنيج ،وقدديم األسددرة ،وأن لمعممددات الروضددة عمومداً
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قد ارت عالية في نلل الليم النظرية إل عادات سموكية ،وأن لممنيج توجياً إسد مياً واضدحاً.
رير أن ىنا عناصر تعمل سمباً في قيم الروضة واألسرة.

ومددن الد ارسددات التددي تناولددت البنددا الليمددي فددي المجتم د األردنددي وع قتددو بالتنشددئة

األسرية ومتريرات أخرى ،دراسة البطش وعبد الرحمن (  .) 5440فلدد توصدمت الد ارسدة إلد

أن قيمددة التدددين والعمددل لميددوم اآلخددر احتمددت المرتبددة األول د فددي ىددرم اللدديم الرائي دة ،بينمددا

احتمت قيمدة التضدحية المرتبدة األولد فدي ىدرم اللديم الوسديمية .كمدا توصدمت إلد أن لمتريدر
در ذا داللددة إحصددائية عم د متوسددط الرتددب التددي احتمتيددا اثنتددا
الخمفيددة االجتماعيددة لألسددرة أثد اً

ع ْشرة قيمة وسيمية واثننتا عشرة قيمة رائية.

ولمتع ددر عمد د الم دددى ال ددذي تحدث ددو الد ارس ددة عمد د الل دديم المتعمم ددة خد د ل التنش ددئة

األسددرية وق د

الكاتددب الحددالي عم د د ارسددة كددوكس (  ،) Cox 5434عددن التريددر فددي اللدديم

خ ل سنوات الدراسة وبعدىا .فلد ىدفت إل التعدر عمد اللديم التدي تحددث خد ل سدنوات
الدراسة والتي تثبت وتدوم .أظيدرت نتيجدة الد ارسدة أن اللديم التدي تدم تعمميدا مدن األسدرة تمدر

بحالة دينامية من التطور واالنخفاض خ ل سنوات الد ارسدة ،حيدث يحددث انخفداض طفيد

ف ددي الل دديم الديني ددة وارتف دداع طفيد د

ف ددي الل دديم الجمالي ددة ،وأن التري ددر الوحي ددد ال ددذي ل ددو دالل ددة

إحصددائية كددان الزيددادة فددي اللدديم االقتصددادية بينمددا حدددث تريددر طفيد

فددي اللدديم االجتماعيددة

والنظرية.

للد أوضحت د ارسدة الخالددي والسدامرائي (  ) 5434فدي المجتمد الع ارقدي أن ىنالد

فروق داً دالددة فددي اللدديم االجتماعيددة بددين الددذكور واإلندداث ،حيددث جددا ت قدديم المسدداندة لصددال
اإلناث وقيم الليادة لصال الذكور.

وفي المجتمد المصدري أوضدحت د ارسدة زىدران وسدري (  ) 5431عدن اللديم السدائدة

والليم المرروبة في سمو الشباب .كان ىد

الدراسة ىو الملارنة بين المجتمعين المصدري

والسعودي .فكان من أىم نتائجيا وجود فرو في بعض الليم ،منيا الليم االجتماعية ،حيث
احتمت الليم االجتماعية المرتبة الثانية بعد الليم الدينية في المجتمعدين ،بينمدا أظيدرت نسدا
مكة حرصاً عم الليم االجتماعية أكثر من نسا اللاىرة ،ورجال مكة واللاىرة.
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يتض من ناتج مردود حركة البحث العممي أن الليم االجتماعية في الوطن العربي

دارز فددي
دور بد اً
تحظ د بمرتب دة متلدمددة مددن بددين منظومددة أنسددا اللدديم ،وأن لمتنشددئة األسددرية اً

إرسددا اللدديم االجتماعيددة ،وأن التري درات التددي تح دددث عم د مجيددودات األسددرة تظددل ض ددئيمة
وثانويددة ،ممددا يشددير إل د أىميددة التنشددئة األسددرية ودورىددا فددي التوعيددة المجتمعيددة بلدديم العمددل

االجتماعي.

 .3تعريف األسرة

تعددر األسددرة بةنيددا وحدددة بيولوجيددة اجتماعيددة مكونددة مددن زوج وزوجددة وأبنددا ( إن رزقددا

قربات الدرحم والنسدب ( فدي حالدة األسدرة الممتددة )
إلييم ا

في حالة األسرة النووية ) .تُضا
لتش ددكل نظامد داً اجتماعي ددًّا أو منظم ددة اجتماعي ددة تمث ددل ند دواةً لممجتمد د  .تل ددوم بس ددد الحاج ددات
البيولوجية والنفسدية واالجتماعيدة ألفرادىدا ،وتتدلل فيمدا بينيدا األمدور الحلوقيدة واالجتماعيدة
نتيجددة رابطددة الزوجيددة أو ص ددمة الل اربددة والنسددب .وتنضددوي تح ددت سددمطة رئدديس ي دددع رب

األسرة أو عميدىا.

للد حض اإلس م عم تكوين األسرة بالصور الشرعية .وجعل مدن أىدم ُشد ُوونيا التكداثر
واإلنجدداب .فلددد جددا فددي حددديث الرسددول صددم اهلل عميددو وسددمم "تزوجدوا الددودود الولددود فددإني
مكاث دٌر بكددم األمددم يددوم الليامددة" .أخرجددو البييلددي فددي األلبدداني ( ط  ،5431المجم دد .) 33153
وحدرص اإلسد م عمد تربيددة الددنش التربيددة الصددالحة ،وذلد واضد مددن حددديث أبددي حفددص
عمددر بددن أبددي سددممة ربيددب رس دول اهلل صددم اهلل عميددو وسددمم ،الددذي قددال "كنددت ر م داً فددي
ِحجر رسول اهلل صمي اهلل عميو وسمم ،وكانت يدي تطيش في الصحفة .فلدال لدي يدا رد م

إذا أكمت ،فلل بسم اهلل ،وكل بيمين  ،وكل مما يمي " .أخرجو الطب ارندي فدي األلبداني أيضداً

( المصدر نفسه .) 155

تلدوم األسددرة العربيددة عامدة عمد أسددس اإلسد م واألديدان السددماوية ومطموباتيددا ،وتتميددز

بخصددائص مشددتركة عامددة مددن حيددث الحجددم والوظددائ
اآلتي ،بإنيا أسرة

واألسدداليب ،التددي يمكددن إجماليددا فددي

 .1أبوية من حيث ىيكل السمطة وتلسيم العمل واألدوار داخميا.
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 .2ممتدة من حيث شبكة الع قات ،والتفاع ت ،وااللتزامات ،والحلو  ،والواجبات.

 .3متماسكة من حيث إنيا وحدة دفاعية ،تداف عن الفدرد واألسدرة فدي مواجيدة الفدرد
والمجموعات األخرى.

 .4تلميدية محافظة من حيث تةكيدىا عل الليم واألع ار
للددد لخصددت عمويددة دبمددو (  ) 5442وظددائ

والتلاليد والطلوس الدينية.

األسددرة فددي اإلنجدداب واشددباع الر ارئددز

الطبيعية والنفسية ،والتنشئة االجتماعية ومن المكانة االجتماعية ،والضبط االجتماعي.

تل األسرة السودانية في إطار العالم العربي اإلفريلي .لذل  ،ولدراسة أسداليب التنشدئة

األسددرية فددي األسددرة السددودانية د ارس دةً عمميددة موضددوعية ،ينبرددي م ارعدداة ذل د الت دزاوج بددين

الثلاف ددة اإلسد د مية ،والم ددوروث االجتم دداعي ،ودرج ددات االتص ددال ب ددين المجم ددوعتين العربي ددة
واألفريلية وأثرىا عم أساليب التنشئة االجتماعية.

يددرى حيدددر (  ) 73155443فددي تددةثير الثلافددة عم د المسددم االجتمدداعي أن المصدددر

األىددم لمثلافددة العربيددة ىددو الدددين اإلس د مي ،بينمددا يددرى الددبعض أن العائمددة ىددي األىددم ،وأن
الكثي ددر مم ددا يس ددم قيمد داً ديني ددة ى ددو ف ددي األس دداس ق دديم عائميد دة .كم ددا ي ددرى آخ ددرون أن أنم دداط

المعيشددة وأسدداليبيا ميمددة بشددكل عددام ،فينشددة عددن ذل د ثلافددة بدويددة رعويددة ،أو ثلاف دة ريفيددة

زراعية أوثلافة حضرية تجارية .لكن كاتب ىذا البحث يرى أن تفاعل ىدذه العناصدر الث ثدة
مجتمعة ىو الذي ُيحدث السمو االجتماعي في األسرة والمجتم .
فإذا نظدر المدر إلد الجاندب اإلفريلدي فدي األسدرة السدودانية ،يجدده مجتمعداً قبميدًّا قائمداً
عمد قدديم اللبيمدة ومعاييرىددا .فيدو مجتمد أسدري يمجددد األسدرة ،واللدديم العائميدة ،ونظددام األسددرة

األُمومي ،الذي كان سائداً حتد الفتدرة المرويدة مدن تداريا السدودان اللدديم والعصدر الوسديط،

حددين كانددت السدديادة العائميددة فيددو لمم درأة .وبفعددل اإلس د م تحولددت الددنظم األسددرية إل د النظددام

محد الولدد بةبيدو وبةسدرة أبيدو .ولكندو
األسري األبوي ،الذي تؤول فيدو السدمطة لمرجدل ،حيدث ُي َ
كان نطاقاً ممتزجدًا عند العشدائر بمظداىر النظدام األسدري األُمدومي ،الدذي يلتضدي أن يكدون

الرجددل فيددو ش دديماً وجريئ داً معظمد داً لمم درأة ،يناقش دديا ويةخددذ برأيي ددا فددي أم ددور األسددرة ،ويحت ددرم
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التعاون بين الزوج والزوجة ،وان كانت التلاليد تحتم عم الزوج في أوقات معينة أن يتحمدل

المسؤولية وحده.

 .4الراـدد األسري

يشمل الحدديث عدن اإلرشداد األسدري تعريفدو وىدفدو وأسسدو والمشدك ت األسدرية ودور

المرشد في اإلرشاد األسري وعممية اإلرشاد .تفصيل كل ذل عم النحو اآلتي

 1.4تعريف الرادد األسري

يجددوز تعري د اإلرشدداد األسددري بةنددو نددوعٌ مددن التددداخل اإلرشددادي أو الع جددي فددي
نظام األسرة كمجموعة مترابطة .وذل من أجل إحداث تريير إيجابي فييا .كما يمكدن

النظددر إل د األسددرة ،مددن خ د ل الع قددة اإلرشددادية ،عم د أنيددا وحدددة تخض د بكامميددا

لإلرشاد أو الع ج ،دون أن يكون ذل الع ج موجياً إل شخص واحد أو فرد بعينو.
ويةخددذ اإلرشدداد أو الع د ج أسدداليب متعددددة تيددد

جميعيددا إل د محاولددة ترييددر نوعيددة

الع قات بين أفراد األسرة الواحدة ،وتطويرىا بشكل إيجابي.

داد المرشد ُدد النفسددي أو المعددالج النفسددي الددذي يتك د عم د مل دوالت
يتددول ىددذا اإلرشد َ
عمدم الدنفس فدي تشدخيص أسدباب المشددك ت األسدرية ،ووضد الوصدفات الع جيدة ليددا

عددن طري د التحميددل وال دربط والتوجيددو ،مسددتعيناً فددي ذل د بالمعتلدددات الدينيددة والثلافيددة

لألس ددرة موضد د اإلرش دداد .فم ددث ً ،إذا أراد الم ددر اس ددترجاع طف ددل مش ددرد كمي ددًّا أو جزئي ددًّا
ألسرتو ،فإن البرامج اإلرشادية ،توجو لألسرة ولمطفل معاً في وقت واحدد ولديس لمطفدل
وحده.

أمدا عاصدم محمدود (  ،) 5434فيعدر اإلرشدداد األسدري بةندو عمميدة مس ِ
داعدة أفدراد

األسددرة جميع داً لموصددول بالحالددة النفسددية واالجتماعيددة السددائدة فددي محدديط األسددرة ،إل د
أوضاع متزنة ،ومتفاعمة ،مما يولد أسرة سعيدة قادرة عم تنشئة اجتماعية سميمة.

 2.4هدف الرادد األسري
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اإلرشاد األسري إل مساعدة أعضا األسرة الواحدة عم النمو عن طري

تنميددة ع قددة كددل فددرد بدداآلخرين .وذل د مددن خ د ل بسددط المعددار النفسددية التددي تحكددم
الع ق ددات ب ددين األقرب ددا  ،والخصوص دديات الت ددي يج ددب أن يتس ددم بي ددا ك ددل ف ددرد ،وح دددود
الخدداص فددي ذلد والعددام .وذلد لتنميددة فيددم كددل فددرد مددن أفدراد األسددرة لمليددام بدددوره عمد

نح ددو س ددميم .وى ددذا يعن ددي أن تص ددب األس ددرة وع ددا ً ومؤسسد دةً لعد د ج الح دداالت الخاص ددة
داخميددا ،بدددالً مددن تةسدديس مؤسسددات إيوائيددة لعد ج التشددرد ،أو تعمدديم األطفددال المعدداقين
ميد ددارات الحيد دداة اليوميد ددة .فالد دددمج الشد ددامل داخد ددل األسد ددرة األصد ددمية ىد ددو الحد ددل لجمي د د

مشك ت الطفولة.

إن اإلرشد داد األس ددري يح دداول المس دداعدة عمد د معرف ددة أس ددباب مش ددك ت األس ددر أو

المس د دداعدة ف د ددي ح د ددل ى د ددذه المش د ددك ت ع د ددن طريد د د توض د ددي مع د دداني الحي د دداة األس د ددرية
ومسؤولياتيا.

 3.4أسس الرادد
يلوم اإلرشداد األسدري عمد الفمسدفة اللائمدة بدةن جدذور أرمدب المشداكل ،التدي يعداني
منيد ددا األف د دراد عم د د اخد ددت

أشد ددكاليم ،تكمد ددن فد ددي اضد ددطراب الع قد ددات بد ددين البشد ددر،

لتضارب حاجات األفراد الخاصة وطبيعة الع قات السائدة داخل األسرة.

ويشددير كثيددر مددن الد ارسددات إلد أن أفدراد المجموعددات اإلرشددادية ،ومنيددا مجموعددة

األسرة ،عادة ما يحاولون حل مشاكميم المعلدة التي لم يتسن ليم حميا بعد .ورالبداً مدا

تددور ىددذه المشدداكل فدي إطددار رربددة األطفدال الممحددة فددي الحصدول عمد حددب والدددييم،

وعمد د رض دداىم ع ددنيم وتل د ّدبميم .ولي ددذا يعم ددل اإلرش دداد األس ددري عمد د التعام ددل مد د ى ددذه
العمميات بشكل مباشر.

َوَي درد رمضددان اللددذافي (  ،) 5442االضددطربات األسددرية ب أريددو إل د مشددكمة أخددرى،
أن األطفال وجدوا لكي ُي ْنظَر إلييم ،ال لكي ُي ْسدتَم
ىي أن بعض اآلبا ما زالوا يرون ّ

فاعل معيم .تشير ىذه الحليلة إل ضرورة عمل اإلرشاد األسري عمد ترييدر
إلييم وُيتَ َ
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االتجاى ددات الس ددائدة نح ددو تربي ددة األطف ددال وتنش ددئتيم داخ ددل األس ددرة ،وعمد د إع ددادة بن ددا
ع قات جديدة تستند إل اتجاىات صحيحة.

 4..الماكالت األسرية

فبعضدديا يسددتطي
ال تخمددو آيددة أسددرة مددن بعددض المشددك ت فددي وقددت مددن األوقددات.
ُ
وبعضيا يستطي األىل والمصمحون المساعدة في حميدا.
أفراد األسرة حميا فيما بينيم،
ُ
وبعضيا اآلخر يحتاج إل

مساعدة إرشادية متخصصة .ويلدم جدودت وس دعيد ( 5442

) ،فيما يمي نماذج من أسباب المشك ت

ددين تتضددمن الخ فددات الزوجيددة والمشددك ت النفسددية
 .1اضددطراب الع قددات بددين الوالد ْ
والسدمو الشدداذ .وىدذا ييدددد اسدتلرار الجددو األسدري والتنشددئة األسدرية الداعيددة لمعمددل

االجتماعي.

 .2اإلدمددان يددةتي الخمددل لألسددرة أحيانددًا إذا كددان الوالددد مدمنددًا ،فينتلددل اإلدمددان إل د
كاف ددة أفد دراد األس ددرة عمد د األق ددل إلد د ال ددذكور م ددنيم .ويعتب ددر إدم ددان المخ دددرات أو
الكحول كارثة تصيب األسرة بكامميا وليس المدمن وحده .وتدل اإلحصا ات عمد

أن نسبة التصدع في أسر المدمنين تزيد عم سبعة أضعافيا في األسر األخرى.

 .3الوال دددان العص ددابيان ق ددد يك ددون الوال دددان عص ددابيين في ددؤثر ذلد د ت ددةثي اًر سيئ ددًا عمد د
ع قتيما بعضيما ببعض وع قتيما باألوالد وعم سمو األوالد.

 .4اللدددوة السيئ ددة قددد يكددون الوالددد قدددوة سدديئة لددألوالد ،فيكددون لددذل تددةثير س دي فددي
التنشئة االجتماعية ليم ،حيث يتعممون ويلمدون السمو السي .

 .5التنش ددئة االجتماعيد دة الخاطئد ددة ق ددد تك ددون عممي ددة التنش ددئة االجتماعي ددة ف ددي األس ددرة
خاطئ د د ددة ،ينلصدد د دديا تعمدد د ددم المعدد د ددايير واألدوار االجتماعي د د ددة السد د د ددميمة والمسدد د ددؤولية
االجتماعيددة ،أو تلددوم عم د اتجاىددات والديد دة سددالبة مثددل التسددمط واللسددوة والت دددليل
واإلىمال والرفض والشفلة الزائدة ...إلا .ومثل ىذه األسرة تحتاج مدن المرشدد إلد

النص حول أنماط التنشئة الوالدية اإليجابية.
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ددين واألوالد .كثي د د اًر مد ددا يجد ددد المد ددر أن مشد ددك ت
 .6اضد ددطرابات الع قد ددات بد ددين الوالد د ْ
ددين تدد درتبط بمشد ددك ت األوالد .ويرجد د د ذل د د إلد د د اضد ددطراب الع ق د ددات ب د ددين
الوالد د ْ

الط درفين ،ويتخددذ صددو اًر عديدددة .منيددا فلدددان الحددب ،ونلددص االتصددال االنفع دالي،
وضوح الحدود ورسميا في سمو كل من الطرفين .وىدذا يدؤدي إلد صدور متعدددة

اضطربات السمو االجتماعي.
ا
في

ددين وال يبرونيم د دا،
ددين عند دددما يكبد ددر األوالد قد ددد ينكد ددرون فضد ددل الوالد د ْ
 .7علد ددو الوالد د ْ
ى حسد ددناً
وينلص دديم واج ددب احتراميم ددا واإلحس ددان إلييم ددا .فد د تص ددب األس ددرة م ددةو ً
لممسنين.

ضطربات الع قات بين األخوة بسبب التفرقة في معاممتيم أو تسمط الكبير عم
ا
 .8ا
الصرير ،أو الذكور عم اإلناث ،والشلا بين اإلخوة رير األشلا .

 .9مرك ددز الول ددد ف ددي األس ددرة إن مرك ددز الول ددد ف ددي األس ددرة ،نح ددو كون ددو الول ددد األول أو
األكبددر أو األصددرر أو الوحي ددد ،أو كونددو ول ددداً ر َبيب داً أو ُمتَ ّبن د ً ُ ،يد دؤثر فددي أس ددموب
الديد د دو واخوت د ددو .وق د ددد يترت د ددب عمد د د ذلد د د بع د ددض
تربيت د ددو وتنش د ددئتو وع قات د ددو مد د د و ْ

المشددك ت .فالول ددد األكبددر ُيتوقد د منددو الكثي ددر مم ددا قددد ال يس ددتطي الليددام ب ددو .وق ددد
يتسددمط عم د إخوتددو الصددرار .والولددد األصددرر ،قددد ينددال حبددًّا ازئددداً وتدددلي ً مفرطددًا

يفسده ،ويظّل ُيعامل عم أنو األصرر ،ميما كبر ،فيشعر بالنلص وعدم الكفاية.
 .11أوالد ال ددزواج الس دداب ق ددد يك ددون ألح ددد ال ددزوجين أو كمييم ددا أوالد م ددن زواج س دداب
انتي بالط

أو الوفاة .فيم إما أن يعيشوا في األسرة الجديدة واما أن يعيشوا م

الزوج الساب أو م أىمو من بعده .إن الولد يشعر بخسارة فادحة سدوا ً أكدان ذلد
ددين أو وفاتددو .فلددد يسددم الولددد سددموكاً عدوانيدًّا تجدداه زوج
فددي حالددة طد أحددد الوالد ْ
األم ،أو زوجددة األب ،ألن وجددود الددزوج الجديددد يعنددي فلددد األمددل فددي عددودة الوالددد

المفلود أو الوالدة المفلودة.
 .11األوالد اليتددام

فددي حالددة وفدداة األب أو األم يوص د

ددين يوص د
وفددي حالددة وفدداة الوالد ْ

الولددد بةنددو "اليتدديم المنفددرد".

دام قددد يعددانون
"ب داليتيم المددزدوج" ،والش د أن اليتد َ
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من مشكمتين رئيستين ،ىما العوز المدادي والحرمدان االنفعدالي مدن الحدب والعطد
الدين.
والحنان حين يتول أمرىم رير الو ْ

 .12مشددك ت الم درأة العاممددة حددين تخددرج الم درأة إل د العمددل ،قددد تحدددث مشددك ت مثددل
دطربات بسدبب تدر أمدر
إىمال الزوج ،وحرمان األوالد من الرعاية .وقد تحدث اض ا
تربية األوالد لمخدم ودور الحضانة وما يجره ذل من أخطا وأخطار.

ْ .13خم د

البنددات وعدددم اإلنجدداب ( العلددم ) قددد يمثددل ْخم د

البنددات فلددط دون البنددين

مشددكمة تددؤدي إل د تعدددد الزوجددات أحيان داً ،أو إل د عدددم الرضددا أو الط د

العلم.

 .14مش ددك ت ذوي اللربد د

وكددذل

األس ددرة ف ددي م ددداىا الواسد د تش ددمل ذوي اللرب ددي وى ددم ري ددر

األصول والفروع .وقد يحدث قط األرحدام الفجدوة بيدنيم ،والبعدد عدنيم والتنكدر ليدم
وفي ىذا فلدان لرباط اجتماعي متين .وقد يحددث فدي حالدة إقامدة بعدض األقدارب

م د األسددرة لدددواعي التعمدديم فددي الرربددة بعددض المشددك ت التددي قددد تكددون عواقبيددا
وخيمة.

 5..دور المراد في الرادد األسري
يحتدداج المرشددد إل د اإلحاطددة بنظددام عمددل األسددرة .وعم د الددررم مددن أن اسددتخدام

طريلدة الملابمددة التلميديدة قددد يدوفر بعددض المعمومدات المطموبددة ليدذا الرددرض ،فإندو مددن
الضروري أن يلوم المرشد بم حظة األسرة أثندا نشداطيا فدي حدل أي مشدكمة مدا ،أو

تعاونيددا فددي الليددام بعمددل مشددتر حت د يتسددن لددو تشددخيص الحالددة .وأحيانددًا مددا يمجددة
المرشددد إل د تكمي د األسددرة بعمددل مشددتر مثددل رسددم صددورة يسدداىم فييددا جمي د أف دراد

األسرة ،بينما يلوم المرشد بالم حظة .ويستطي المرشدد مدن خد ل الم حظدة اليلظدة
والدقيلة التعر عم طبيعة الع قات السائدة بين أفرادىا.

 6..واجبدت المراد
 .1عم المرشد النظر إل كل فرد في األسرة عم أنو إنسان مميز وميم.
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دطربات األسددرية ترج د إلد د طبيعددة االتصددال ب ددين
 .2نظ د اًر إل د أن بعددض االض د ا
أفرادىا ،والتي تتميز باإلبيام وعدم الوضوح ،لذا يصب من ميدام المرشدد تعمديم

األسرة كيفية االتصال بشكل صحي وصاد وصري .

 .3عم المرشد حث أفراد األسرة عم التحدث بعضيم بعضاً بشكل طبيعي.
 .4عميو شرح دور األسرة وتعميم أفراد األسرة حدود الحلو والواجبات.

 7..عممية الرادد

قد يمجة المرشد ،بعدما تجتم األسرة معدًا ،إلد اختيدار واحدد مدن أفرادىدا ممدن لدو
تةثير كبير عم باقي األفراد والتعامل معو ،لمتعاون من أجدل إحدداث ترييدر فدي بداقي
األعضددا  .ويعتمددد ىددذا األسددموب عم د االتجدداه اللائددل بةنددو فددي حالددة تري در أحددد أف دراد

األسددرة وشددعوره باسددتل لو ،فددإن ذل د ييددز االت دزان السدداب  ،ممددا يجعددل بدداقي أعضددا

األسرة يعيدون النظر في مواقفيم .كما قد يمجة المرشد إل حث كل عضو في األسرة
عم د التعبيددر عددن مشدداعره تجدداه اآلخ درين ،والتحدددث بحريددة عمددن يحددب ويك دره ،ومددن

يسام أو يخاصم ،وماذا يسره أو يؤلمو ،و األمور التي يراىا مستحمية داخل األسرة،
بشرط أن يرتبط ذل بمشاعره الحالية وعدم الخوض في األحداث الماضية.

وقدد يختددار المرشدد أسددموباً آخدر يطددرح مدن خ لددو مشدكمة لمنلدداش تمدس األسددرة

مثددل المشدداكل الماليددة ،أو مواضددي األكددل والمددبس ،أو أسددموب الحددديث .ويعتمددد ىددذا
األسموب عم قيام أف ارد األسرة بمعب أدوار متعدددة ،كدةن يلدوم االبدن بددور أبيدو الدذي
يوجددو إلددييم كثي د اًر مددن االنتلددادات ،أو أن يلددوم األب بدددور االبددن ويبددين كي د

تكددون

ع قتو بةبيو في ىذه الحالة .وىكذا .من أساليب الع ج الجماعي مثدل لعدب األدوار،

السايكودراما ،واإلرشاد الديني.

وم ددن األس دداليب الت ددي يمك ددن اس ددتخداميا ،التركي ددز عمد د وس ددائل االتص دداالت ري ددر

المفظية الكتشا

تةثير كدل عضدو فدي األسدرة فدي تفاعميدا بواسدطة تعبيدرات وجيدو أو

حركاتو اإلرادية ورير اإلرادية ،أو مظيره ورير ذل .
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عادة ما يتلابل المرشد في بداية اإلرشاد م أفراد األسرة في جمسة مبدئية أو أكثر

من جمسة ،يلوم فييا بالتركيز عمد م حظدة الع قدات بدين األفدراد .فلدد تكدون مشدكمة
األس ددرة ،عمد د س ددبيل المث ددال ،ى ددي نظد درة جميد د أفرادى ددا إلد د عنص ددر فيي ددا عمد د أن ددو
مضدطرب ،ممددا يجعمدو يتصددر معيدم وفلداً لتوقعداتيم عمد ىدذا األسدداس ،وبعددما يددتم
التشخيص الصحي توض الخطة المناسبة لعممية اإلرشاد.

عم د الددررم مددن أىميددة اإلرشدداد األسددري ودوره فددي دعددم التنشددئة األسددرية وادخددال

األبعاد الناقصة فدي تنشدئة الطفدل العربدي خاصدة مدا يتصدل بالتوعيدة مدن أجدل العمدل
االجتمداعي ،فددإن المدر ال يجددد عنددد الحكومدات أو منظمددات المجتمد المدددني اىتمامداً
بإنشددا م ارك ددز إرشدداد أس ددري ،وىددي م ددن البنيددات الفعال ددة التددي يمك ددن أن تدددعم جي ددود

األسرة في مجال رف دافعية اإلنجاز والمشاركة والتعاط .

إن الكثير من بنود العمل االجتماعي ومؤسسداتو ،يمكدن ت فييدا إذا ُدعمدت األسدرة

لمليام بواجباتيا عم نحو سميم .فمث ً يمكن إلرا ُدور المسنين إن كان ىنالد إرشداد
أسددري مبكددر والح د لألبنددا  .مرتكددز عم د األسددس النفسددية والدينيددة ،كمددا يمكددن إلرددا

ُدور المعد دداقين وادمد دداجيم فد ددي أسد ددرىم وتعمد دديم األسد ددر طد ددر تعمد دديميم ميد ددارات الحيد دداة
اليومية .وكذل يمكن إلرا ُدور المشردين ،واأليتام ،والملطا .

ومن الجوانب التي يمكن أن تساىم التنشئة األسدرية فييدا ،إذا تمدت مسداندة األسدرة

باإلرشاد ،ىي محاربة المفاىيم الخاطئة التي تلعد باألسدر عدن االسدتفادة مدن مواردىدا
باسددتر ل طاقاتيددا وتحري د أصددوليا المجمدددة .فاإلرشدداد األسددري ىددو الوسدديمة المثم د

لمتوعيددة المجتمعيددة مددن خد ل األسددرة "ندواة المجتمد وجماعتددو األوليددة" ،وذلد بتفعيددل

األسددرة فددي التوعيددة المجتمعيددة عبددر أىددم وظائفيددا وىددي التنشددئة االجتماعيددة ،لخم د

الف د ددرد المتد د دوازن والمن د ددتج ،ذي الدافعي د ددة العالي د ددة لإلنج د دداز والمش د دداركة ف د ددي األعم د ددال
االجتماعية.

 .5التنائة األسـرية

فيما يمي حديث عن التنشئة األسرية مفيومدًا وتنميةً وأىمية.
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 1.5مفهوم التنائة األسرية
تعبر التنشئة األسرية عن عممية التحول التي تحددثيا األسدرة بالوليدد .وتتريدر فييدا

الحاجددات البيولوجيددة إلد قدديم اجتماعيددة ،فيتحددول فييددا الطفددل مددن كدائن بيولددوجي إلد

كددائن أجتمدداعي .وتددتم التنشددئة خ د ل مجموعددة مددن العمميددات التددي تسدديم فددي إكسدداب

الصرار الطباع ومظاىر السمو السائد في مجتمعاتيم ،من خ ل عممية تفاعميم م
والدددييم وكبددار إخددوتيم أو أي شددخص مددن ال ارشدددين المددةلوفين لدددييم .ويددتم ذل د ِم د ْن
خ ل مجموعة من األساليب التدي يتشدرب بيدا الطفدل قديم المجتمد وضدوابط السدمو ،
وال ّك

عن األعمال التدي ال يلبميدا المجتمد  .كمدا يدتعمم مبدادئ األسدرة واتجاىاتيدا فدي

اللدديم اإليجابيددة مثددل الك د
والتكاف ددل والعطد د

االجتماعي.

عددن العدددوان ،االنتمددا لمجماعددة ،وقدديم المشدداركة والتعدداون

والمس دداندة واالعتم دداد عمد د ال ددذات وكاف ددة الل دديم الض ددرورية لمعمد ددل

يعر طمعت لطفي (  ) 53155435التنشئة االجتماعية بةنيا عممية تعمم وتربيدة

تد ددتم داخد ددل األسد ددرة ،تيد ددد

إل د د إكسد دداب الطفد ددل معد ددايير واتجاىد ددات مناسد ددبة ألدوار

اجتماعية معينة تمكنو من مسايرة جماعتو ،والتواف االجتماعي معيا ،وتكسبو الطاب

االجتماعي ،وتيسر لو االندماج في الحياة االجتماعية.

يجمد د عمم ددا عم ددم ال ددنفس االجتم دداعي عمد د أن األس ددرة ى ددي الوح دددة االجتماعي ددة

األول التي ينشة فييدا الطفدل .وتعتبدر النمدوذج األمثدل لمجماعدة األوليدة ،التدي يتفاعدل

الطفددل مد اعضددائيا وجيددًا لوجددو ،ويتوحددد م د األب أو األم ،أو الطفددل الكبيددر عندددما
يعتبر سدموكو نموذجداً يلتددي بدو ،ويصدب مدن يختداره الطفدل نموذجدًا )  ( Modelمدث ً
يحتذيو ،مجسدداً لمسمو السوي ( عبد الرحمن .) 7003 ،7003

واألسددرة ىددي الممثددل األول لمثلافددة وأقددوى الجماعددات تددةثي اًر فددي سددمو أفرادىددا.

لألسرة أىمية تربوية بالرة ،ألنيا ىي المدرسة األول لمطفل ،والعامل األول في صبغ
سموكو بصبرة اجتماعية .حين تدخل إليو قيم المجتم من خ ل السمطة األبوية التي
تلددوم عم د المكافددةة اإليجابيددة بالرددذا والددد

العدداطفي ،أو العلدداب بالحرمددان والنبددذ
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الوجددداني .ولحاجددة الطفددل إل د األسددرة وال د خدددماتيا ،وحنوىددا عميددو ،واعجابيددا بددو،
وحبيا لو في سنيو األول  ،فإن الطفل يحول نفسو بطريلة تملائية إل موضوٍع تصددر

لو األوامر من األسرة فيمتصيا إراديدًّا لتتحدول ىدذه المددخ ت الممثمدة لممجتمد – إلد

ما يسم بالضمير ،وال مدا تطمد عميدو مدرسدة التحميدل النفسدي اسدم "األندا األعمد "،

أو "ال د ددذات العمي د ددا" .وبحس د ددب األوام د ددر الت د ددي يمتص د دديا الطف د ددل ،واألدوار الت د ددي ي ارى د ددا
ويحاكييددا ،يكددون نددوع ضددمير الطفددل .ومددن خد ل طريلددة معاممددة الطفددل ،وأخددذه بددالليم
واللواعد ،يتكون نمط شخصيتو.

يرى أوجبرت ونيمسون (  ) 5430أن أثر الحياة العائمية في تشكيل بندا شخصدية

الطفددل كبيددر ،مليسداً بالعوامددل الوراثيددة .إذ أن الطدداب العددام لنددوع االتجاىددات الوجدانيددة
الذي تمنحو الحياة العائمية لمطفل ىو الذي يجعل الفرد متكيفاً أو س التكي .

يتكون ىذا الطاب في السنوات الث ث األول من حياة الطفل ،التي تسدم الفتدرة

التكوينية أو "الفترة الحرجة" .تتف ىذه النظرة مد النظدرة اإلسد مية التدي تُستشد

مدن

حديث الرسول عميو الص ة والس م " كل مولود يولد عم الفطدرة ،فدةبواه ييوداندو ،أو
ينصرانو ،أو يمجسانو ( سنن النسدئي ج.) 73255413 ،3

وترتيب ددًا عمد د م ددا س ددب تعتب ددر األس ددرة ى ددي الجماع ددة األولد د الت ددي تم ددد النشد د
بخصددائص المجتم د ب د منددازع .أي أنيددا الوسدديمة الرئيس دة لمتنشددئة االجتماعيددة يتعددين
الطفل فييا بةدوار الوالدين .والتعين من وسائل التنشئة األسرية وبو يتكون "األندا" عندد

الطفل .ومن خ ل دمج األوامر والزواجر والندواىي يتخدارج األندا األعمد  ،ومدن خد ل
دمج قيم الثواب والعلاب يتكون الضمير.

إن عممددا الدنفس االجتمدداعي يلصددرون عمميددات التنشددئة األسددرية عمد مرحمتددي

الطفولددة األول د  ،والوس دط أحيان داً .أمددا عمميددات اسددتدخال قدديم المجتم د فددي مرحمددة
المراىلة فإنيم يطملون عمييا مصطم "التطبي االجتماعي" ،و"إعادة التطبي ".
ث َُ ىي
ولمتطبي واعادة التطبي
صور ث ٌ
ٌ
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(أ) التطبيد المشددروع أو المبددرر )  ،) Legitimate Socializationوىددو الددذي
يتملاه البالغ الذي لم تسم ظروفو بتملي مثمو في وقتو.

(ب) التطبي رير المشروع )  ) Illegitimate Socializationوىو الذي لم يكدن
لو ُموجب ،ألنو كان من المفترض أن يتم دون الثالثة من العمر.

(ج) إع ددادة التطبيد د (  ،) Re-socializationوى ددو ال ددذي يل ددوم عمد د تص ددحي
التنشئة الخاطئة ،أو اقت ع التنشئة الخاصة بةسرة المدر ومجتمعدو وابدداليا
بليم مجتم مراير كميدًّا.

يشير ناتج مردود حركة البحث العممي إل أن عمميدات التطبيد واعادتدو صدعبة

النجدداح .وف ددي حال ددة نجاحي ددا فإني ددا قص دديرة األمددد ،حالم ددا يع ددود المطبد د إلد د طبيعت ددو

الطبد د َ العرَيد د َ تطب د د ٌ" .ل ددذا ف ددإن أىمي ددة دور
األولد د  .وقديم ددًا ق ددال الش دداعر "ال يبم ددغ َ
األسددرة تتةكددد خاصددة فددي السددنوات ال دث ث األول د مددن عمددر الطفددل .فالطفددل الددذي

تفوتددو فرصددة الحيدداة فددي أسددرة ،يظددل يعدداني حرمان داً مددن نشددةة الضددمير واألنددا ،واألنددا
ٍٍ
ويح َدرم مدن
وي َ
نتزع عنو الطاب االجتمداعي ُ
قيم المجتم ُ ،
األعم  ،فينشة رير متمثلَ َ
بنا األبنية االجتماعية الكبرى لمتنظيمات االجتماعية رير الرسمية .ذل ألن األسرة
ىي التي تلدم المواق

المتخصصة والدقيلة في المؤثرات التكوينية في عممية التنشئة

االجتماعية .فيي التي تعمل لمسيطرة عم درجة العصيان والعدوان وتةكيد المطاوعة

االجتماعيدة ،مدن خد ل التلميدد والتوحدد والخددو

مدن الجميدرة ،ورفد حاجدات اإلنجدداز

واطفا الحاجة إل األمن ،والثلة بالنفس والحاجة إل تلدير اآلخرين.

توض د د ارسددات المشددردين ،الددذين فدداتتيم فددرص البلددا فددي أسددرة ،أىميددة التنشددئة

األسرية .فيم رالباً ما ينشؤون عديمي الضدمير ،مجدردين مدن المبدادئ االخ قيدة ،ال
ي ارع ددون كثيد د اًر مب ددادئ الصد دواب والخط ددة ،ري ددر ق ددادرين عمد د أرج ددا الحاج ددات ري ددر

االجتماعية ،يلولون الكذب ،ويخدعون اآلخرين ،وال يحترمون ممكية الرير ،عدوانيين
دعور
ذوي مي ددول تدميري ددة .يس ددتبطنون ع دددا ً لممجتمد د واالفد دراد ،ويس دديطر عم ددييم الش د ُ
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بالكراىي د ددة .واالتج د دداه السد د دالب نح د ددو األس د ددرة والمدرس د د دة وجماع د د دة األق د د دران والشرط د د دة

والمؤسسدات الرسمية ( عبد الرحمن .) 3757003

تحدث التنشئة االجتماعية من خ ل عمميات وديناميات ،منظمة ودقيلة .يرى كدل
ُ
م ددن المب ددرت والمب ددرت (  ) 3455434أن عممي ددة التنش ددئة األس ددرية تب دددأ عن دددما ي دددخل
المواليد الجددد ،بكدل فدروقيم الوراثيدة المتنوعدة ،وبكدل إمكانداتيم لمتريدرات السدريعة فدي

النضج ،إل عالم تةخذ الضروط المتنوعة فيو من اآلخرين في التةثير عمييم في كدل

لصد عالم األسرة.
من المواق العامة والخاصةُ ...ي َ
يبدو أن المطاوعة االجتماعيدة كةحدد جواندب عمميدة التنشدئة االجتماعيدة تسدتمزم

عممية تعمم طويمة المدى .فاألطفال يكونون عادات المطاوعة نتيجة ألندواع المكافدلت
والعلوبددات التددي يسددتخدميا الوالدددان -فالعمميددة االجتماعيددة األولد فددي األسددرة تُصددوب

نح ددو كد د

العص دديان واكس دداب الطف ددل س ددمو المطاوع ددة االجتماعي ددة .ولوج ددود ع ق ددة

نحو ك

العدوان .ولكن بما أن الثلافات كميدا تعمدل عمد الدتحكم فدي درجدة العدوانيدة

ارتباطيددة سددالبة بددين المطاوعددة والعدددوان نسبيدًّا ،فددإن العمميددة الثانيددة فددي التنشددئة توجددو
فإن ىذه العممية تحظ بمكان الصدارة.

للددد صددارت د ارسددات لينددارد دوب (  ) Leonard Doob 5434مبدددأ محدددداً لمسددمو

يربط بين اإلحباط والعدوان .وأشارت إل أن شك ً من أشكال اإلحباط يسب السدمو

العدددواني ،بينمددا كشددفت د ارسددات سدديرز ،أن العلوبددات الصددارمة فددي مواجيددة العدددوان
تكون فعالة في كفو أكثر مما تفعل محاوالت تخفي

اإلحباط.

ويددرى باندددو ار (  ) 5425أن العدددوان ظدداىرة متعممددة يددتم التلاطيددا بالتلميددد مددن سددمو

الدين واألقربين .ولو تجربة شييرة في ىدذا المجدال مدن خد ل النمداذج األربعدة التدي
الو ْ
وضعيا في حجرات متفرقة في التعامل م الدد َم  .فاألطفدال الدذين أدخمدوا إلد حجدرة

النمددوذج العدددواني ،الددذي يركددل الددد َم طددوروا سددموكاً عدوانيددًّا تجدداه الدددم  ،بينمددا أخ دذ
يلب دل الدد َم  ،سدمو الموادعدة
األطفال الذين أدخمدوا إلد حجدرة النمدوذج المسدالم الدذي ّ
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تجد دداه ىد ددذه الد د ُددم  .وذل د د بينمد ددا ت د دراوح سد ددمو الر د درفتين المتوس د دطتين بد ددين العد دددوان
والموادعة.
باندور إل أىمية التلميد في استدخال قيم المجتم  ،كعممية
ا
وتشير دالالت تجربة

ويعتَب ددر التلمي د ُدد العمميد دةَ النفس ددية االجتماعي ددة
أساس ددية م ددن عممي ددات التنش ددئة األس ددريةُ .
العامة والمييمنة التي يمكن أن تفسر كل السمو االجتمداعي لمبشدر ،وقدد جدا ت كدل
دراسات ميممدر ودوالرد (  ) 5435مؤيددة إلد ىدذا االتجداه ،وصدنفت التلميدد شدك ً مدن
أشددكال الددتعمم االجتمدداعي ،يكتسددب األطفددال مددن خ لددو اإلشددارات العارضددة والدقيلددة
لمنموذج االجتماعي المرروب فيو .وال ش أن األطفال األول فدي األسدرة الدذين تكدون

ليم صمة مكثفدة بنمداذج ال ارشددين المتمرسدة والصدورة والنشدطة لرويدًّا ،يتعممدون التلميدد

بصددورة أكثددر شددموالً مددن األطفددال الددذين يولدددون بعدددىم ،الددذين عدادة مددا تكددون قدددوتَيم
ورير األكفا .
االشلا ُ األكبر منيم سناً ،رير الصبورين ُ
أخدرى ال توجدد

تعميم لخبراتو المتعممة بالتلميد ،لتنسحب عم مواق
ويحدث لمملمد
ٌ
فييدا نمدداذج يتبعيددا ،باإلضددافة إلد أنددو يددتعمم الكثيددر بمجدرد الم حظددة .وقددد توصددمت

الدراسات التي أجراىا مايكل كول (  ( Michael Cole 5425وزم ؤه إل أن األطفدال
يتعمم ددون م ددن الم حظ ددة أكث ددر مم ددا يتعممد ددون م ددن المواقد د

المرتب ددة خصيصد داً لنلد ددل

المعمومات شفييدًّا .يدرى المبدرت (  ) 1355434أن التلميدد والدتعمم بالم حظدة عمميتدان

ميمتان من عمميات عمم الدنفس االجتمداعي فدي التنشدئة األسدرية .إن نتدائج الد ارسدات
تسم أحياندًا
المشار إلييا تُملي الضو عم التةثير المترمرل لمتلميد والم حظة والتي ّ
"الددتعمم االجتمدداعي البددديل" .وعمد الددررم مددن أن ىددذه العمميددات تددؤثر عمد الطفددل فددي
مختم د

م ارحددل حياتددو ،إال أنيددا تكددون قويددة عم د نحد ٍدو خدداص فددي السددنوات األول د

لعمميد ددة التنشد ددئة االجتماعيد ددة ،عند دددما يظيد ددر لمطفد ددل أن شخصد ددًا أو شخص د دين ليمد ددا
السيطرة اللوية عم حاجاتو وقيمو.
يعتبددر التوحدد واحددداً مددن أىددم عمميددات التنشددئة االجتماعيددة؛ وىددو أن يسددم الطفددل

ع ألن يكددون كواحددد مددن الوالدددين
كمددا لددو أنددو يشددعر ويفكددر كشددخص آخددر معددين ،وينددز َ
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دون أن يتمل أي مكافةة واضحة عم فعمو ىذا .وعمد الدررم مدن أن ىدذا الدتعمم يلد

ببسدداطة ألن الطفددل قددد قددرر أن يمددارس سددمو شددخص آخد َدر ميد ًّدم ،إال أن حدددة آثددار
التوحد كبيرة إل درجدة تعتبدر عندد الكثيدر مدن البداحثين أكثدر اللضدايا حيويدة فدي عمدم

النفس االجتماعي بةسره.

إن التنش ددئة األس ددرية تي ددد ف ددي راياتي ددا إلد د تك ددوين الض ددمير ال ددذي ي ارقد دب فع ددل
عادات إ ِ
ِ
طاعة اللواعد الخاصة بالسمو الطيب .وقد
الدين بتنمية
الطفل في رياب الو ْ
أظيددرت د ارسددات تجريبيددة أن األطفددال ذوي الضددمائر الحيددة يرمددب أن يكون دوا قددد ُرب دوا
بةساليب مثيدرة لمحدب ( مثدل المددي  ،وفدرض العزلدة ،وحجدب الحدب ) ولديس بةسداليب

ماديددة ( مثددل إعطددا مكافددات ماديددة ،أو علدداب بدددني اوحجددب المكافددةت واالمتيددازات

المادية ).

وم ددن عممي ددات التنش ددئة األس ددرية الت ددي يعيرى ددا عمم ددا ال ددنفس االجتم دداعي اىتمامد داً

خاصددًّا عممي ددة الحساسددية لمنل ددد االجتم دداعي أو الخددو

م ددن الجمي درة .تددرتبط درج ددات

ددين ري ددر ال ارض ددية ع ددن س ددمو األطف ددال وكثد درة
الخ ددو م ددن الجمي ددور بتلويم ددات الوال د ْ
العلوبات لعدم التمشي م معايير الوالدين.

 2.5تنمية دافعية ال نجدز والتنائة األسرية

تعتبددر تنميددة دافعيددة اإلنجدداز مددن العمميددات األساسددية لمتنشددئة االجتماعيددة ذات
الع قة المصيلة بالعمل االجتماعي عامة وبةبعاده التنموية عم وجو الخصوص.

تنمددو دافعيددة الفددرد لإلنجدداز مددن خد ل عمميددات التنشددئة االجتماعيددة .عمد الددررم

مددن وضددوحيا فددي السددنوات األول د فإنيددا تبمددغ ذروتيددا فددي ح دوالي الثامنددة مددن عمددر

الطف ددل .ولل ددد أش ددارت ماري ددان وينتريوت ددوم (  ) 11155413إلد د أن ى ددذه الحاج ددة تنم ددو
بص ددورة أكث ددر تكد د ار اًر وق ددوة ف ددي األس ددر الت ددي تشد دج األطف ددال عمد د االس ددتل ل وع دددم
االعتمادية في سن مبكرة .فاألسرة التي تعود األطفال عم ربط أحدذيتيم بةنفسديم ،أو

إصد د ح د ارج دداتيم أواع ددداد إفط ددارىم ف ددي س ددن مبكد درةُ ،يتوقد د أن تنم ددو دافعي ددتيم إلد د

اإلنجداز والمسداىمة االجتماعيددة عنددما يكبدرون .وقددد اتضد أن األطفدال ذوي الحاجددة
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العاليددة لإلنجدداز يكددون آبدداؤىم قددد حددددوا ليددم أىدددافاً عاليددة فددي ميددام تجريبيددة ،وكانددت
ردود أفعددال اآلبددا تجدداه أدا أبنددائيم أكثددر إيجابيددة ممددا فعددل أبددا األوالد ذوي حاجددات

اإلنجاز المنخضفة وأمياتيم .وىذا يعندي أن اآلبدا يسداعدون عمد إيجداد دافد إنجداز
قددوي فددي األبنددا إذا حددددوا ليددم أىدددافاً عاليددة ،وكددانوا متعدداطفين وايجددابيين تجدداه أدا
مبادرتيم الخاصة.
ا
أبنائيم ،ثم شجعوىم عم ممارسة

كان ديفيد ماكمي ند ،وىو عالم نفس اجتماعي ،قد قام بتوسدي أبحاثدو حدول دافد

االنجاز لتشمدل المجدال االجتماعدي الثلافي ،ونش درىا في كتاب عدن المجتم المتطدور
)  ( The Achieving Society 1961وقد ذىب إل أن النمو االقتصدادي لبمدد مدا ،إنمدا
ىو ،بطريلة جزئية ،عممية اجتماعية نفسية تحددث مدن خد ل التنشدئة األسدرية ،حيدث
أنددو ي درتبط بدرجددة عاليددة م د نمددط ثلددافي مددن التدددريب عم د االسددتل ل المبك در وتنميددة

دافعية وحاجة ممحة لإلنجاز .وبيذه المكونات االجتماعية النفسية ،يمكن لممجتم أن
يكاف من أجل المزيد من النمو االقتصادي.

ولعمددو مددن المؤكددد أن ارتفدداع دافعيددة اإلنجدداز مددن منجدزات التنشددئة األسددرية ال ارشدددة

التددي تكدداف الفلددر .ويؤكددد عممددا الددنفس عم د أىميددة األسددرة فددي التنشددئة التددي تعتبددر

وعمد د أق ددل تل دددير متس دداوية مد د معطي ددات الو ارث ددة والنم ددو الشخص ددي كإح دددى الل ددوى

المشكمة لمبشر التدي تسداىم فدي نمدو المجتمعدات مدن خد ل التوعيدة المجتمعدة بةىميدة

العمل االجتماعي.

 3.5أهمية دور األسرة في التنائة من أجل التوعية المجتمعية
دور
مم ددا تل د ّددم تتضد د لمم ددر أىمي ددة دور األس ددرة ف ددي التنش ددئة عام ددة .وأن لألس ددرة اً
خاص د داً فد ددي توجي د دو التنشد ددئة لتتضد ددمن محد دداور التوعيد ددة المجتمعيد ددة مد ددن أجد ددل العمد ددل
االجتمدداعي .ففددي البدايددة ال بددد أن يعتددر المددر بددةن األسددرة العربيددة المعاص درة بعيدددة

عددن نموذجيددا فدي صدددر اإلسد م .فلددد حددث الرسددول الكدريم ( صدم اهلل عميددو وسددمم )

المس ددممين األوائ ددل عمد د تض ددمين ق دديم العم ددل االجتم دداعي ف ددي نم ددوذج التنش ددئة الت ددي
يلدددمونيا ألطفدداليم .فالندداظر للدديم العمددل االجتمدداعي المعاصددر مثددل مفدداىيم العدالددة
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والمسد دداواة ،وآليد ددات التضد ددامن االجتمد دداعي ،ومحاربدددة الفلد ددر ،ومعن د د العمد ددل ومفيدددوم

البطالددة ،وقضددايا العددر والطبلددة والنددوع االجتمدداعي ،وكددذل مف داىيم الشيخد ددوخة ،ممددا
ورد فددي ورقددة آمددال طنطد داوي (  ) 357003يجددد أن اإلسد م قددد قدددم ليددا فمسددفة وحمدوالً

مددن خ د ل اآليددات اللرآنيددة وأحاديددث الرسددول صددمي اهلل عميددو وسددمم .كمددا أن الفليددا

المس ددممين وأعي ددان المجتمع ددات اإلسد د مية أض ددافوا نم دداذج لمعم ددل االجتم دداعي ت دددعم
األسرة ،وتيسر ميمتيدا فدي تنشدئة أبنائيدا عمد قديم العمدل االجتمداعي ،ونضدرب عمد

ذل مث ً ...فريضة الزكاة ومفيوم األوقا .

ففددي الوقددت الددذي ُوجيددت فيددو الزكدداة لحمددول المشددك ت الفرديددة فددي المجتمد ُ ،وجدو
قد دديم التكافد ددل
الوق د د لخدمد ددة المشد ددك ت المجتمعيد ددة .فالزكد دداة م د دث ً ىد دددفت إلع د د
االجتماعي ،ومحاربة الفلدر ،ودفد الدديات مدن أجدل السد م االجتمداعي ،واعاندة أبندا

السددبيل أوالمنلطع دين .واألخيددر ثبتتددو األمددم المتحدددة فددي الوقددت الحددالي فةنشددةت بنددداً
أسمتو بند االنلطاع ،فلدد كدان المنلطعدون أحدد المصدار الرئيسدة لمزكداة .ففدي الوقدت

الددذي ُوجيددت فيددو الزكدداة لحمدول المشددك ت الفرديددة الطارئددة ،وجدو المجتمد اإلسد مي
الوق د د لمتنميد ددة المجتمعيد ددة ،وذل د د مد ددن خ د د ل الوق د د مد ددن أجد ددل التعمد دديم واللضد د دايا
المجتمعية ذات الطاب العام الموجيدة لتنميدة المجتمد ككدل .ومدن ذلد األوقدا
وجيت لتنمية األسرة ( عبد الرحمن  7003ب ).

المراضدبات ،الذي أنش في صدر اإلس م ،يل

التدي

إن وق
ّ
ال ددوعي المجتمع ددي اإلسد د مي بةىمي ددة العم ددل االجتم دداعي الموج ددو لألس ددرة .وت ددذكر لن ددا

المصددادر التاريخيددة ،أنددو عندددما كثددر الط د

شاىدداً عم تلدم

فددي المجتم د المسددمم فددي اللددرن الثدداني

اليج ددري ،اجتمد د نف ددر م ددن أى ددل العم ددم والخي ددر ،ونظ ددروا ف ددي أس ددباب تفش ددي الطد د

بالمجتم  .فاىتدوا إل أن من بين أكثر األسباب تك ار اًر الم سنات التي تل بدين أىدل

الزوجة والزوج أو أىمدو .وأصدل ىدذه الم سدنات والمشداحنات أن الزوجدة عنددما تخدرج
راض ددبة م ددن بي ددت زوجي ددا ،ت ددذىب إلد د بي ددت وال دددىا أو ذويي ددا ف ددي حال ددة م ددن الت ددوتر

واالنفع ددال ال ازئ ددد ،وتحش ددد م ددن المب ددررات م ددا يس ددند حجي ددة خروجي ددا م ددن بي ددت زوجي ددا
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مراضددبة .وعنددد اسددتماع أىميددا لروايتيددا التددي رالبداً مددا تكددون مددؤثرة ومشددحونة عاطفيدًّا
لكسدب تعدداطفيم معيدا ومسدداندتيم ليددا ،ينفعدل األىددل وتةخ دذىم ِحميدة المدافعددة – التددي
ذكرنددا فيمددا سددب إنيددا أصددل فددي ميددام األسددرة  -فتددؤدي ىددذه الحميددة إل د م سددنات
ومشادات تتطور أحياناً إل منازعات ومطالبات بالط

.

للد الحظت زمرة من وجوه المجتم ىذا التيديد لمحياة األسرية فاتفلوا عم إنشا
ِ
ٍ
الوقد المشدار إليدو
وق لممراضبات ُي ْل َ
من فيو حت يسكت عدنين الرضدب .ويتكدون َ
ِ
لممراض دبة أسددباب
يي دة
ص دن ُ فيددو الطعددام ،وتُ ّ
مدن ررفددات عديدددة ،ممح د ٍ بيدا ملص د ُي َ
ال ارحددة تحددت رعايددة مددن الخادمددات والمرشدددات مددن كبي درات السددن ال ئددي َيلُ ْم د َن عم د
ِ
المراضد دبة وتبص دديرىا بعواق ددب انفد دراط عل ددد الحي دداة الزوجي ددة ،والس ددمو المتوقد د
نصد د

والسمو البديل والسمو الراشد .ومددة إقامدة المراضدبة ث ثدة أيدام ،تةسيدًا بلولدو صدم
اهلل عميو وسدمم "ال يحد لمسدمم أن ييجدر أخداه فدو ث ثدة أيدام" .وبعدد أن يسدكت عدن

المراض دبة رض ددبيا ،تةخ ددذىا إحدددى المس ددنات إلد د زوجي ددا أو تددةتي ب ددو إليي ددا ( عب ددد
الرحمن  7003ج ).
يستش د

مددن ىددذا الوق د

نمددوذج اىتمددام المسددممين األوائددل باألسددرة ودورىددا فددي

المجتمد  ،وأىميددة الحفدداظ عمييدا ،وملاومددة المظدداىر االجتماعيددة السددالبة مثددل الطد
الددذي يعص د

باألبنددا ويحددرميم فرصددة التنشددئة االجتماعيددة فددي ظددل أسددرة مترابطددة.

ويعك ددس النم ددوذج اس ددتيدا

المجتم .

ومددن نمدداذج األوقددا

العم ددل االجتمد دداعي لألس ددرة ،ل س ددتلوا بي ددا عمد د ب دداقي

اإلس د مية فددي صدددر اإلس د م ،وق د

الزبددادي .وىددو وق د

أيض داً موج دو لخدمددة األسددرة والفئددات الضددعيفة مددن خادمددات األسددر .فالزبددادي جم د

مفددرده زبديددة .والزبديددة إنددا رقيد مددن صمصددال الصددين أو الزجدداج ،انتشددر اسددتخداميا

فددي تلددديم األطعمددة والمشدداريب صحافدًا وأكوابدًا .وقددد عانددت الخادمددات ال ئددي يعممددن
فددي بيددوت األسددر مددن رضددب ربددات البيددوت عندددما يكسددرن مددن الص دحا أو اآلنيددة
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إنددا ً .وكاندت سدديدات األسددر َي ْرمظددن عمد العددام ت بالمنددازل إن أتددين جريدرة مددن ىددذا
الررمات والطرد من الخدمة.
النوع ،فتوجو لين اإلسا ات واإلىانات والضربات وربما ا
رأت مجموعددة مددن أىددل الخيددر إنشددا وقد

نمدداذج م ددن ج ددنس الصددحا

يطمد عميددو وقد

الزبددادي ،يجمد بددو

واآلني ددة المس ددتخدمة ف ددي برددداد ،يك ددون مد د ذاً لع ددام ت

المنددازل وعون داً ليددن .فددإذا كسددرن صددحفة أو إنددا ً جددا ت بيددا العاممددة ،واسددتبدلتيا مددن
ريددر ملابددل فددي الم درة األول د  ،وبنص د الملابددل فددي الم درة الثانيددة ،ويتندداقص الدددعم
تدريجياً حت ُيرفَ .
ُيمل ددي ىدددذا النمدددوذج مد ددن األوقد ددا

الض ددو عم د د رق ددة اللد ددائمين عميدددو ،وانفعد دداليم

بمشك ت الضعفا النفسية قبل المادية .كما يعكس رقيدًّا وحضارة ونما ً فدي المجتمد
اإلس مي ،في ذل الوقت الذي فاضدت بدو الزكداة حتد لدم تكدن تجدد مدن يلبميدا .كمدا
يعكس ارتفاع درجة الوعي المجتمعي بالعمل االجتماعي.

فالتوعية واإلرشاد االجتماعي لم يكونا في ذل الوقت يحتاجان إل برامج توعية

خارجة عن توجييات الرسول الكريم في األحاديث النبوية الكثيرة التي تحمل المجتم

اإلس مي عامة واألسرة المسممة خاصة عم التساند والتعاضد والتعاط

والتكات

والتحمي بليم النجدة وسمو الروث .فيذا ىو الرسول الكريم يردد قولو واهلل ال يؤمن،

شبعان وجاره
واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن...قالوا من يا رسول اهلل ،قال من بات
َ
جائ  .ليس منا من لم يرحم صريرنا و يوقر كبيرنا .وقد وردت اآليات ذات العدد
التي توجو األسر لرعاية مسنييا ليس ماديدًّا فلط وانما نفسيدًّا أيضاً مثل قولو تعالي
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 .6التغيرات التي طرأت عمى األسرة العربية

للددد طدرأت عمد األسددرة العربيددة تريدرات كثيدرة أثددرت عمد فاعميتيددا فددي التنشددئة .فلددد

ترير ثلافي في الوطن العربي .والترير الثلافي يعني التريير في جوانب الثلافة المعنوية
ط أر ٌ
الجزئية أو الكمية .فالترير الثلافي ال يعني ترير الثلافة كميدا ،أو تريدر أساسدياتيا ،بدل يعندي
ترير في أي جز من أجزائيا.
اً

كما طرأت عم النظم االجتماعية العربية تحوالت في وظائفيا .وقد وق تحدول فدي

البنددا االجتمدداعي مددن حيددث اللدديم والمعددايير ،فعلمددت الددنظم االجتماعيددة عددن إنجدداب إنتدداج
ثلددافي معنددوي ومددادي يتصددل ب دإع

قدديم العمددل االجتمدداعي ويسددتوعب البنددا ال دراىن لواق د

المجتم العربي واألسرة العربية.

للددد وق د التحددول فددي البددد فددي النظددام المعرفددي العربددي .فةصددب المجتم د العربددي

مسددتيمكاً لممعددار والعمددوم التددي تنددتج فددي مجتمعددات متباينددة معددو ثلافيدًّا واجتماعيدًّا ،خاصددة

فيمددا يمددي المعددار الخاصددة بالعمددل االجتمدداعي والطددوعي .فبدددالً مددن االرتكدداز عم د اإلرث
العربد ددي واإلس د د مي فد ددي العمد ددل الطد ددوعي والد ددوقفي واالسد ددتفادة م ددن مصد ددادر تمويد ددل العمد ددل
االجتمدداعي اإلسد مي ،أخددذ المجتمد العربددي يسددتورد اللوالددب الرربيددة لمثلافددة .فةخددذ يكتسددب

أساليب التفكير والمعرفة من خد ل الحمدول االجتماعيدة المسدتوردة .وأصدبحت الدنظم العربيدة
تسدداعد األف دراد عم د تحلي د التكي د

م د الثلافددة الرربيددة واكسددابيم ليويددة أجتماعيددة وثلافيددة

جديدددة ،تددؤدي إل د ظيددور حاجددات جديدددة وتثب دت وسددائل إشددباع ليددذه الحاجددات باىتمامددات
ثلافية وجمالية جديدة.

فدإذا تجاىددل المددر الحددديث عددن عصددر االنحطدداط الفكددري فددي الددوطن العربددي ،التددي

بدددأت ب دوادره فددي البددروز مددن مطم د اللددرن الخددامس عشددر المددي دي ،فددإن العددالم العربددي قددد
شدديدت أنحدداؤه ظدداىرة االسددتعمار األورُوبددي فددي اللددرن العش درين ،وشدديد النص د

األول منددو
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محاوالت مستميتة من المستعمر ولطمدس الثلافدة العربيدة ،ودمدج الثلافدة الرربيدة الحديثدة فدي

المجتم العربي .فبينما نج في األول  ،فشل في الثانية .فةصدب المجتمد العربدي ،ال إلد
ىؤال وال إل ىؤال  ،وبعض اللوم يسلط بين بين.

الثاني من اللرن العشرين ،فلدد شديد بدوادر العولمدة ،وأصدبحت واضدحة

أما النص

عم أثر التحوالت والتطورات العممية والفكرية والحياتية المتدفلة .وأسست لمفداىيم وقناعدات
ونظم حياتية جديدة .ويص

مؤرخو حركة المجتم تم الظاىرة بظاىرة الحداثة .وبلددر مدا

أن العولمددة ىددي اسددتمرار واكتمددال لمحداثددة ،فلددد تجدداوزت الحداث دةَ ،ووصددمت إل د أبعددد ممددا
وصمت إليو الحداثة في تلريب العالم ودمج أفراده وتدداخل اقتصدادياتو وربدط ثلافاتدو بعضديا

بددبعض .فانكمشددت ثلافددات كثي درة مددن بينيددا الثلافددة السددائدة فددي الددوطن العربددي ،وأصددبحت
عاجزة عن التةثير.

ففددي الوقددت الددذي كانددت فيددو الدددول العربيددة رافمددة عددن االىتمددام بتطددوير مضددمون

التعم دديم وأس دداليبو وبرامج ددو ومخرجات ددو ،أع ددادت العولم ددة ط ددرح مف دداىيم كثيد درة مبتكد درة لمتعم دديم
ولممعرف ددة ،لتض دداع

مض ددمون الكف ددا ة المعرفي ددة األدند د الت ددي يحتاجي ددا الش ددخص الع ددادي

ليكون قاد اًر عم المشاركة الكاممة في حياة مجتمعو .وتم ربط التعميم بسدو العمدل العدالمي

الواس  .وبرزت توجيات جديدة فدي الميدن والوظدائ  .وأعطدت العولمدة قيمدة كبدرى لإلبدداع
والتجديد.

أدت التريدرات التددي ط درأت عم د شددكل األسددرة العربيددة وحجميددا ومسددتواىا االقتصددادي

واالجتماعي إلد تنداقص دورىدا .إذ أدى ىدذا التريدر لتددىور دور األسدرة فدي تنشدئة األطفدال
ورعايددة المسددنين ،ومددن حيددث ملدددرتيا عم د حمددل الم دراىلين عم د اتبدداع الددنظم االجتماعيددة،
ومن حيث وحدتيا وتماسدكيا وروابطيدا االجتماعيدة .ولعدل األسدرة فدي مجتمد المديندة كاندت

أكثر تةث اًر من األسرة في الري .

للد أدى التدف اإلع مي واللنوات الفضدائية واليوائيدات العالميدة إلد متابعدة األطفدال

العدرب لمدواد أفد م الصدور المتحركددة ( الكرتونيدة ) الرربيددة بمدا تحممددو مدن أفكددار دخيمدة أثددر
عمد قدديم النشد

فددي المجتمد العربددي وثلددافتيم .فجعددل ميمددة الوالدددين فددي التنشددئة األسددرية
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عسيرة ،وذل نظ اًر لما تبثدو ىدذه الوسدائل التكنولوجيدة مدن مدواد إع ميدة فيعدو ذلد تحليد

االنتمددا وبنددا اليويددة مددن جانددب ،واإلعددداد لددألدوار المسددتلبمية ،انط ق داً مددن قدديم المجتم د

العربي وخياراتو من جانب آخر.

إن الوض د االقتصددادي يمثددل محددو اًر ميم داً فددي التنشددئة االجتماعيددة لألطفددال .ففددي

كثيددر مددن البمدددان العربيددة ،وخاصددة الفليدرة يعجددز كثيددر مددن اآلبددا عددن تعمدديم أبنددائيم ويملددون
بيم صرا اًر إل سو العمل .ومن ىنا تنشة عمالة األطفال.

للد أبرزت ىدذه المتريدرات المفاىيميدة والمينيدة فلدر الدوطن العربدي .وال ريدب فدي أن

كثير من حاالت الفشل فدي
توفير األساس المادي من األمور الحيوية في حياة األسرة ،وأن اً

األسدرة يددتم بسددبب عددم االسددتلرار المددادي وانعددام الدددخل ،أو سددو التصدر فيددو نتيجددة عدددم
الموازنددة بددين الدددخل وعدددد األوالد ونددوع الحيدداة .فتددؤدي االسددتدانة مددن النظددام المص درفي ،أو
محدداوالت كفايددة الحاجددات عددن طري د اسددتراتيجيات يحاسددب عمييددا اللددانون إل د السددجن أو

سر
اإل ا

واإلدمان عم المسكرات والمخدرات وارتياد الملاىي بشكل مستمر ،مما يؤدي إل

التفك األسري ،وتصدع األسرة ،ومن ثم فشميا في التنشئة السوية.

يعمددل الكثيددرون مددن عددائمي األسددر العربيددة أعمدداالً بسدديطة تدددر لمواحددد مددنيم دخ د ً

بسيطاً .والش أن حاالت الضع

االقتصدادي لألسدرة يدؤدي إلد التدوتر واللمد  .فلدد أثبتدت

الدراسات أن األسباب الرئيسة ل نحرافات االجتماعية تنب في الرالب عدن الفلدر والحاجدة (
عبد الخال د .ت .) 537

وقدد أوضددحت العديددد مدن الد ارسددات أن الوالدددين ذوي المسدتوى االقتصددادي االجتمدداعي

المرتف يكونان أكثر تسامحاً في معاممة أطفاليم وتنشئتيم ،بينما نجد الوالدين ذوي المستوى
االجتم دداعي االقتصد دادي الم ددنخفض تتصد د

طد درقيم العام ددة ف ددي التعام ددل وتنش ددئة األطف ددال

باالتجاىات المتشددة مما يلتل لدييم دافعية اإلنجاز.

للددد أدت التري درات التددي ط درأت عم د األسددرة العربيددة إل د شددل فعاليتيددا فددي التوعيددة

المجتمعيددة .فمددم تعددد قددادرة عمد التعبئددة لممشدداركة فددي مشددروعات األسددر المنتجددة ،أو ترشدديد
االس ددتي

واذك ددا روح اإلنت دداج واالدخ ددار .فم ددم تتجد دو األس ددرة العربي ددة لمتوعي ددة االجتماعي ددة
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واللض ددا عم ددي الع ددادات الض ددارة باإلرش دداد الص ددحي والبيئ ددي .وانكمش ددت التوعي ددة الروحي ددة،

فنلص ددت الل دديم .ول ددم تس ددتفد المجتمع ددات م ددن مميد دزات األس ددر الممت دددة ف ددي اإلنت دداج والرعاي ددة
والتنشددئة االجتماعيددة بلدددر مددا أصددب االمتددداد عبئ داً عم د التوعيددة المجتمعيددة .فعجددزت عددن
تنميددة الطفولددة ورعايتيددا وحمايتيددا وتمبيددة حاجتيددا األساسددية البيولوجيددة والروحيددة والنفسددية

والثلافيددة ،التددي تعتبددر مكون دًا أساسيدًّا فددي التنميددة االجتماعيددة .وىددي جددوىر التنميددة الشدداممة،
وضمان استمرار النيضة الحضارية.
للددد أستشدرت فددي اآلونددة االخيدرة ظدداىرة نشددةة األطفددال خددارج إطددار األسددرة ،إمدا فددي

دور الحضدانة بالنسددبة لألرنيدا  ،وا ّمدا تشددرداً جزئيدًّا وكميدًّا لمفلد ار  ،عممداً بدةن تنشددئة األطفددال
فدي إطددار األسددرة ىددو األسدداس لتنميددة الطفولددة ،ورعايتيددا وفشددمت الدددول ومؤسسددات المجتمد
المدددني والعمددل الطددوعي فددي تعزيددز ملدددرات األسددر مددن الناحيددة اإلرشددادية أو الماديددة لدددعم
قدرتيا لمنيوض بمسئولية التنشئة األسرية.

ونتيجةً النييار النس الليمي في بعدض المجتمعدات الفليدرة بدالوطن العربدي ،بدرزت

ظاىرة األطفال فاقدي والددييم .واستشدرت ظداىرة اإلعاقدة والفئدات الخاصدة .وعجدزت األسدر
عددن رعددايتيم وادمدداجيم فددي المجتمد  .فةصددبحت عمميددة التنشددئة االجتماعيددة لمطفددل العربددي،

مددن المحدديط إل د الخمدديج ،تددتم بددةطر مختمفددة بعيدددة عددن الدددين أو العمددم ،وبصددورة ملصددودة

ومنظم ددة أحياند داً ،وبص ددورة ري ددر منظم ددة وري ددر ملص ددودة أحياند داً أخ ددرى .واذا كان ددت بع ددض

العوامدل تددؤثر فدي تبدداين أنمداط ىددذه الرعايدة الوالديددة مدن قطددر آلخدر ،وفد العدادات والتلاليددد
وأنماط الحياة التي تفر بين كثير من األسر العربية في شت انحا الوطن العربدي ،إال أن
ىنا قواسم مشتركة عديددة بدين البمددان العربيدة .منيدا مدا ىدي أطدر ثلافيدة متشدابية ،أو حدد

أدن من العادات والتلاليد المشتركة المتمثمة فدي المردة والددين والعدادات والتلاليدد .وذلد ممدا
يبرر وض خطط مشتركة لرف الوعي بةىمية التنشدئة األسدرية إلشد ار أطفدال اليدوم ورجدال

الرد في العمل االجتماعي الفاعل ( عبد اللادر .) 4357007

لل د ددد خض د ددعت األس د ددرة العربي د ددة ف د ددي العل د ددود األخي د ددرة لض د ددروط الحداث د ددة والعولم د ددة

االجتماعيددة .وانعلدددت المددؤتمرات العديدددة مثددل مددؤتمر بكددين واللدداىرة تندداقش قضددايا األسددرة
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والم درأة .وبددرزت إل د الوجددود مصددطمحات األسددرة ري ارلنمطيددة التددي تتكددون مددن والدددة وحي ددة
وأطفدال ،أو فددي اثندين مددن جدنس واحددد ( رجمددين أو امدرأتين ) .وىددذا الندوع ال يحمددل أي نددوع

مددن التشددابو م د األسددرة الطبيعيددة التددي تلددوم بميمددة إنجدداب األطفددال وتنشددئتيم وفل داً لددإلرث

الثلافي اإلنساني عامة وعادات أمميم وشعوبيم وتلاليدىا عم نحو خاص .وفي ضو ىدذا

الواق وتم الميددات ،فإن المجتمعات العربية واإلس مية يل عم عاتليدا اتبداع األسداليب
العمميددة لرعايددة األسددرة .فيجددب أن ُي دزَاوج فددي ذل د بددين عمددوم األصددل والعصددر .ومددن أىددم
المع دار والعمددوم التددي يمكددن أن تعددين األسددرة عم د أدا واجبيددا فددي التنشددئة ىددو "اإلرشدداد
النفسي" ،وفرعو المسم "اإلرشادي األسري" بخاصو.

تنب أىمية اإلرشاد األسري في المجتمعدات العربيدة واإلفريليدة واإلسد مية عامدة ،مدن

أن نددذر العولمددة سدداعية لرف د الرعايددة الوالديددة بلددوة اللددانون عددن كاىددل اآلبددا وجعددل األبنددا
أح ار اًر في اعتنا المذاىب التي تعجبيم ( زكريا بشير إمام .) 7000

لكددي تجددد أطروحددات النظ ددام العددالمي الجديددد طريليددا إلد د أن تصددب طريلددة حي دداة

وفمسفة لمواق  ،وجيت ضربات قوية إل سمطة األبوين .فالب د األوروبية والواليدات المتحددة
تمن د وبلددوة اللددانون سددمطة اآلبددا عم د أبنددائيم .فلددد سددمبت اآلبددا واألميددات سددمطتيم عم د

األبنددا  ،متد بمر دوا سددن السادسددة عشددرة ( كانددت سددن الرشددد ىددي الواحدددة والعشددرين .ولكنيددا
اليددوم خفضددت إل د السادسددة عشددرة ) .فعندددما يبمددغ األطفددال ىددذه السددن ،يصددب ليددم مطم د

الحريددة فددي ممارسددة الجددنس مد مددن يشدداؤون وحتد الشددذوذ الجنسددي عمد مددرأى مددن اآلبددا
ومسددمعيم .واذا حدداول اآلبددا التدددخل فددي ذلد  ،فدإن المحدداكم تتدددخل لحمايددة حريددات األبنددا
والبنات وحلوقيم اإلنسانية.

ومن الوسائل التي لجةت إلييا الدول الرربية في تحرير األطفدال مدن نفدوذ الوالددين،

جع ُل األطفال يستلمون عن اآلبا اقتصاديدًّا ومنذ فترة مبكرة .وذل باإلعانات االجتماعية (
أو الفوائد االجتماعية ) التي تتيحيا ليم الدولة مت ما قرروا االنفصال عن الوالدين ،بحيث
يسددتطي أؤلئ د األطفددال تدددبير أمددور معاشدديم بعيددداً عددن الوالدددين فددي دور إيوائيددة منعزلددة،
وم األصدقا واألخ

 .وذل خصماً عم بنود العمل االجتماعي.
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 .7موجز الدراسة ونتدئجهد

تناولد ددت الد ارسد ددة دور األسد ددرة العربيد ددة فد ددي التنشد ددئة االجتماعيد ددة وع قتد ددو بالتوعيد ددة

المجتمعيددة مددن أجددل العمددل االجتمدداعي .فبعددد اسددتعراض التدراث العربددي اإلسد مي الخدداص
بدور األسرة في التنمية المجتمعية ،وملارنتو بالواق العربي المعاصر ،توصمت الدراسة إلد

وجددود انلط دداع فد دي التجرب ددة العربي ددة .فبينم ددا تةسسددت التجرب ددة األولد د عمد د المكد دون العرب ددي

اإلس د مي اللددائم عم د ت دراث العائمددة الممتدددة والتوجييددات اإلس د مية ،واالسددتفادة مددن اإلرث
الثلافي فيو ،ارتكزت التجربة العربية المعاصرة عم التنظيدر العدالمي .وتعاممدت مد المكدون
االجتماعي العربي في ىذا المجال تعام ً جزئيدًّا ،ولم ترتكز عم البنية االجتماعيدة العربيدة
واللدديم االجتماعيددة والثلافيددة اإلس د مية .فكددان مددن نتددائج ذل د إىمددال دور األسددرة ،وملدددرتيا

عمد تةسدديس الددوعي بةىميددة العمددل االجتمدداعي مددن خد ل التنشددئة فددي السددنوات األولد مددن

حياة الطفل.

وترتيبدًا عم ذل  ،أصدب العمدل االجتمداعي بدالوطن العربدي تاليداً لألبعداد السياسدية
وممحلاً بيا ،ينزع نحو حل المشك ت االجتماعية التي تفرزىا محاوالت التنمية
واالقتصادية ُ

المبتثرة مثل التشرد ،والتسول والفلر والبطالة وكفالة األيتام وانشا دور الملطا والمسنين.
توصمت الدراسة أيضاً إل أن الوعي بالعمل االجتماعي في الوطن العربي يعاني

عددن المشدداركة االجتماعيددة مددن قبددل ال أرسددمالية

ضعفددًا واضحددًا تتجمددي مظدداىره فددي العددزو
الوطنيددة ،التددي تعتبددر التيددرب مددن الض درائب ض درباً مددن الكياسددة والفطنددة و"الشدديطنة" .وقددد
سدداىمت اللدديم الثلافيددة السددائدة فددي الددوطن العربددي والتددي ال تجددرم المتي دربين مددن الض درائب

أخ قيددًّا ،عم د عدددم شددعور أصددحاب األعمددال بددةي نددوع مددن وخددز الضددمير ،فددي حددين أن

الرد دربيين م ددن أمريك ددان وأوروبي ددين يعتب ددرون ذلد د عيبد داً توجد دو ل ددو اإلداند دة االجتماعي ددة وري ددر
قدديم العمددل الطددوعي واالجتمدداعي .يسدداند

إن الثلافددة الرربيددة تعمددل عم د إع د
األخ قيددةّ ،
دانون الض درائب ىددذا اإلع د مددن خ د ل خصددم قيمددة إسدديامات رجددال األعمددال فددي العمددل
قد ُ

الطوعي من مربوطيم الضريبي.
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في درجات الوعي ( التوعية المجتمعية )

بةىمية العمل االجتماعي ،نابعة من نوع وطريلة األسس التي تلوم عمييا التوعية
المجتمعية .فالتوعية المجتمعية في الررب تلوم عم

قيم المسئولية من نتائج الثورة

الصناعية التي أوجدت العطالة والفلر والبطالة .وىذا أمر ملن لمرربيين ورير ملن لمعرب.

أما العالم اإلس مي فإن التوعية المجتمعية ال تستخدم الموروثات الدينية المطالبة بحلو




في أموال األرنيا
الفل ار










(

المعدرج ،) 25-24:وىي الزكاة .وفي المال ح آخر رير الزكاة ،وىذه ىي الثلافة التي
يحترميا العربي .ف بد أن تستمد التوعية المجتمعية حجيتيا من المرتكزات الثلافية

المتةصمة بالموروث الثلافي لمشعوب العربية حت

تكون فاعمة .وىذا ما قالت بو اللمة

االجتماعية في كوبنياجن في  5441لتمثل نلمة كيفية ،في إعادة االعتبار لألبعاد

االجتماعية لمتنمية ووضعيا في مكانيا الم ئم كمكون أساسي وأصيل من مكونات التنمية

الشاممة ،ألن منظومة الليم تمعب أدوا اًر ميمة في فعالية عمميات العمل االجتماعي
وتنظيماتو.

ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،أىمية تطوير وعي األط ار

المشاركة فدي

العمل االجتماعي بدور التنشدئة األسدرية فدي مدد المجتمد بدةفراد قدادرين عمد اإلنجداز وذوي
رربدة فدي المشدداركة المجتمعيدة .حتد تصدب التنشددئة األسدرية قددادرة عمد تطددوير وعدي أفدراد

األسرة بةىمية العمل االجتماعي وضروراتو ،وتسيم في تفعيدل أدوارىدم وميداميم ومشداركتيم
في التخطيط لو ،وتمويمو وتنفيدذ برامجدو ومشدروعاتو ،ومتابعتيدا وتلويميدا ،وبالتدالي االرتلدا
بالعمل االجتماعي ،فإنيا تحتاج إل الدعم الفني والمادي.

فاألسدرة قددادرة عمد تحويددل نفسدديا إلد مؤسسددة عمددل اجتمدداعي د إذا تمددت مسدداندتيا

مادي د ددًّا وارشادي د ددًّا بواس د ددطة مؤسس د ددات المجتمد د د الم د دددني ،والعم د ددل الط د ددوعي إليد د دوا أفرادى د ددا

المش ددردين ،ورعاي ددة افرادى ددا المع دداقين ،واالعتن ددا بةفرادى ددا المس ددنين ،واالس ددتفادة م ددن طاق ددة
أبنائيا العاطمين إذا ُم ّولت ليم مشدروعات األسدر المنتجدة .ومدن ثدم تكدون قدد أدخمدت شدريكة
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فاعمة في محاربة الفلر ،وحماية أفرادىا من التعدرض لمخداطر اإلدمدان والعند
وتدىور الصحة النفسية.

واالنحد ار ،

للددد أكدددت د ارسددات التوافد النفسددي لأليتددام أ ّن األيتددام الددذين تكفميددم منظمددات عمددل
طددوعي داخددل إطددار أسددر ممتدددة ،وذل د بتددوفير المكددون المددادي لمكفالددة وتددر شددةن التنشددئة

األسددرية لألسددرة ،يكونددون أكثددر توافل داً نفسيددًّا مددن األيتددام المعددزولين فددي مؤسسددات إيوائيددة.
وكذل أوضحت الدراسات وجود فرو دالة إحصائيدًّا عم تعمدم ميدارات الحيداة اليوميدة بدين
المعاقين في دور إيوا المعاقين ،والمعاقين داخل أسرىم لصال األخيدرين .ويددل ذلد عمد

أىمية األسرة في العمل االجتماعي المتكامل.

توصددمت الد ارسددة أيضداً ،إلد أن اإلرشدداد األسددري يرفد مددن ملدددرة األسددرة ويزيددد مددن

كفا تيا في التنشئة ،كما يرف وعييا بالتلانات ال زمة لمتنشئة مدن أجدل العمدل االجتمداعي،
ويمدددىا باألسدداليب المناسددبة لرعايددة المعدداقين واجتثدداث ب دوادر التشددرد كخطددوة اسددتباقية قبددل

وقوع التشرد ،ويعين األسرة عم االستفادة من طاقات أفرادىا ورف دافعيتيم لإلنجاز.

 .8توصيدت الدراسـة

وبنا ً عم ما سب فإن الدراسة توصي باآلتي
 1.8ش د دجي قيد ددام األس د د در الطبيعيد ددة ورعايتيد ددا م د ددن خد د د ل إنشد ددا أوق د د دا

تسد د داىم ال د دددول

والمنظمات في تمويميا ورعايتيا ،يكون من ىميا إنشا مةوى لحدديثي الدزواج ويمكدن

التمثيل لمثل ىذه األوقا بوق "ُنزل العرسان"  -الذي كان في الدولة اإلسد مية -
نسدبة لوقدو المدةوى حداج اًز أمدام فلد ار المددن فدي الدزواج .يكدون ذلد بتضدافر الدولدة
ومؤسسات المجتم المدني والطوعي لبنا بنايات ضخمة بيا وحدات سكنية صدريرة

لح ددديثي ال ددزواج .تك ددون الوح دددة م ددن ررف ددة وحم ددام ومط ددبا .ومد دن ش ددةن ى ددذه الوح دددة

السكنية أن تح ّل مشكمة السكن لخمسة أعوام قادمة ،وبعدىا تؤول إل أسرة أخرى.
ِ
المراض دبات الددذي ورد ذك دره فددي
 2.8وف دي جانددب رعايددة األسددر ،يمكددن إعددادة إحيددا وق د
الدراسة.
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 3.8إنشا َ مركز إرشاد أسدري نمدوذجي فدي جندوب الخرطدوم .تكدون أىدافدو ومكوناتدو عمد
النحو اآلتي
 1.3.8من أهداف المركز

(أ) اإلرشاد األسري العام.

(ب) تةىيل األسر لرعاية المشردين والمعاقين والملطا والمسنين داخميا.

(ج) تعميم األسر أساليب التنشئة األسرية التي ترف دافعية االنجاز والمشاركة
( عبد الرحمن أحمد عثمان ،التنشئة األسرية ).

(د) تلديم برامج تمويل لألسر لليام مشروعات األسر المنتجة لمحاربة الفلر
والبطالة.

(هــــــ) رف د د د وع د ددي األس د ددر بةىمي د ددة العم د ددل االجتم د دداعي إلشد د دراكيا ف د ددي التوعي د ددة
المجتمعية.

 2.3.8مكوندت المركز من الطدقة البارية :
(أ)

مستشار إرشاد نفسي أسري.

( ج)

خمسة من إخصائي اإلرشاد االجتماعي.

(د)

شيا أو مرشد ديني.

(ب) خمسة من إخصائي اإلرشاد النفسي األسري.

(هـ) طبيب نفسي.

المصددر والمراجع
القرآن الكريم.

كتب االحدديث.
إبراىيم ،عطية

 5441المعدممة الوالدية لألبندء ،وعالقتهد بمستوى الطموح .اللاىرة جامعة عين شمس.
األشعث ،أبو داؤود سميمان بن

5447

سنن أبي داؤود ،تونس سحنون.
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األلباني ،محمد ناصر الدين
 5413سمسمة األحدديث الصحيحة .ط  .3بيروت.
إمام ،زكريا بشير

 7007العولمة االجتمدعية .الخرطوم مركز دراسات المرأة.
البطش ،محمد وليد ،وعبد الرحمن

 5440البندء القيمي لدى طمبة الجدمعة األردنية.

حوامدة ،مصطفي محمود
5445

التنائة االجتمدعية لألبندء وعالقتهد بأنسدقهم القيمية .اللاىرة عين شمس.

5443

عمم النفس االجتمدعي .بيروت دار الفكر العربي.

5434

"القيم الاخصية لدى طمبة قسم الرادد" .مجمة العموم التربوية والنفسية .برداد.

حيدر ،فؤاد

الخالدي ،أديب وىاشم جاسم السمرائي.
خميفة ،عبد المطي
5447

أرتقدء القيم .الكويت عالم المعرفة.

5442

"ظدهرة الطالق في المجتمع السوداني" .الخرطوم آداب.

7005

التنائة االجتمدعية لمطفل ،عمان الصفا .

دبمو  ،عموية عثمان
أبو الرب يوس

زىران ،حامد عبد الس م
 5433عمم النفس االجتمدعي .اللاىرة عالم الكتب.
زيعور ،عم

 5422التحميل النفسي لمذات العربية .بيروت دار الطميعة.
زين العابدين ،أحمد المصطفي

 7003أسدليب التنائة االجتمدعية في األسرة .أم درمان معيد دراسات العالم اإلس مي.
عثمان ،عبد الرحمن أحمد

7000
7005

العمل الطوعي في ظل العولمة والنظدم العدلمي الجديد .الخرطوم.

الرادد النفسي .الخرطوم جامعة جوبا.

512

السدودان المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

513

7007
7003
7003أ

7002

الرادد الزواجي .الخرطوم مركز االستشارات العممية.

"أتجاىات المجتم السوداني نحو الطفل المليط" ،دراسات نفسية  .7الخرطوم.
"دور الوق

في التنمية المجتمعية" .ندوة االقتصاد السوداني ،جامعة إفريليا العالمية

7003ب تةىيل النفسي لمفتاة المشردة ما بعد الحرب" .دراسات نفسية  .3الخرطوم.
عبداللادر ،شري

السيد

7007

التنائة االجتمدعية لمطفل العربي في عصر العولمة.

7000

قيم التنائة االجتمدعية في األسرة ،ومقدرنتهد بدلقيم المتضمنة في منهج الخبـرات .الخرطدوم

عوض الكريم ،األمين

جامعة إفريليا العالمية.

قناوي ،ىدي محمد
5441

الطفل تنائته وحدجدته.

5443

عمم النفس االجتمدعي .اللاىرة – بيروت دار الشرو .

5431

عمم النفس االجتمدعي .بيروت دار النيضة.

المبرت ،وليم ووالس

أبو النيل ،محمد السيد

