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إعجاد الجكتػرة :نجية مامر

جامعة  :دمحم بػضضاؼ السدضمة

ممخز  :تعج االسخة االداة االساسضة االكلى لمتصبضع االجتساعي ،ك تجريب االفخاد عمى ضبط سمػكيع مشح مخحمة
الصفػلة السبكخة ،ك ىي بحلظ تداعج عمى االعجاد لقضاـ مجتسع مجتسعات سمضسة ،اال أنيا في أدائيا ليحه الػضضفة تػاجو
تحجيات عجيجة داخمضة ك خارجضة في اشار ما تعخفو السجتسعات السعاصخة في ضل العػلسة .بيحا جاءت ىحه الػرقة
لبحث ما تػاجيو االسخة مغ تحجيات داخمضة بفعل ما تعخفو ىحه الػحجة مغ تغضخات في البشاء ك الػضضفة ك في اشار ما

يعخفو السجتسع مغ تحػالت سخعضة متخحيغ مغ السجتسع الجدائخؼ كشسػذج.

Abstract :The family is the primary tool for social normalization and training individuals
to control their behavior since early childhood. It helps to prepare for a healthy society of
societies, but in doing so, it faces many internal and external challenges within the
framework of what contemporary societies are aware of Globalization. This paper came to
examine the internal challenges faced by the family because of what this unit knows of
changes in construction and function and within the framework of what the society knows
of the rational transformations adopted by Algerian society as a model.

مقجمة :إف الحجيث عغ الزبط االجتساعي أصبح مغ الزخكريات التي تفخضيا تحجيات العرخ ،ك يسكغ اإلشارة إلى
أىسضة ك ضخكرة تحقضقو ضسغ الشدق التخبػؼ لؤلسخة ك غضخىا مغ السؤسدات ،نط اخ لسا لو مغ فػائج تعػد عمى الفخد ك

السجتسع ،فيػ يداعج كفق أىجافو الذاممة أكال عمى السحافطة عمى بقاء ك استقخار الشدق األسخؼ ك االجتساعي مغ
جية ،كسا يداعج عمى تحجيج أنساط الدمػؾ السخغػبة ك السصمػبة في السجتسع ك مغ ثسة محاربة أشكاؿ الدمػؾ

السشحخؼ .لكغ بالخجػع إلى الػاقع السجتسع الجدائخؼ ،سخعاف ما يتبضغ لمسذاىج أنو يعضر فضسا أسساه بعس الباحثضغ

بالفػضى التخبػية ،نط اخ لمفخكؽ الرارخة بضغ ما تجعػا إلضو القضع ك السبادغ ك السعايضخ الثقافضة لمسجتسع ،ك بضغ ما ىػ

كائغ بالفعل ك ما يجب أف يكػف كفق ما تسمضو تمظ السعايضخ ك القضع االجتساعضة ،سػاء ما تعمق باتجاه بعس الطػاىخ
فضو كالجخيسة ك االنحخاؼ اآلخحة في التدايج بأنػاعيا السختمفة ،أك ما تعمق مشيا بالدمػكضات الفخدية الضػمضة كالكبلـ
البحؼء ك العشف بسختمف مدتػياتو...الخ

إف أكضاع كيحه لجلضل قاشع عمى أف مشطػمة القضع في السجتسع ،كصمت إلى حالة مغ الزعف كاالنيضار
كالتخىل ،ك ما مغ شظ في أف كصػؿ إلى ىحه الحالة ناتج عغ ضعف أداء السؤسدات االجتساعضة القائسة عمى تشذئة
األجضاؿ ك إعجادىع لمتكضف ك االنجماج في مجتسعاتيع ،ك تأتي األسخة عمى رأس تمظ السؤسدات باعتبارىا الػعاء األكؿ
الحؼ يحتزغ األجضاؿ الراعجة ك السدئػؿ األكؿ عمى أداء كضضفة التشذئة السصمػبة لتحقضق اليجؼ الدامي الستسثل في
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مج السجتسع بأجضاؿ مشزبصة تحتخـ قضع ك مبادغ السجتسع  .ك مغ ىشا بجت الحاجة ضخكرية ك ممحة إلى بحث
التحجيات التي تػاجو األسخة في تحقضق كضضفة التشذئة الدمضسة ك تحقضق الزبط الجاخمي لجػ الصفل الحؼ يعج مغ
اآللضات االساسضة التي تحج مغ سمػؾ العشف داخل االسخة ك خارجيا ،خرػصا في إشار ما يذيجه ىحا العرخ مغ
أحجاث ك تحػالت سخيعة أثخت عمى السجتسعات اإلسبلمضة ك كضع األسخة فضيا ،ك ىػ ما نحاكؿ مشاقذتو مغ خبلؿ

ىحه الػرقة.

السبحث االول :السقاربة الشطخية لمجراسة
 -1اإلشكالية  :صاحبت ضاىخة العشف السجتسعات االندانضة مشح القجـ كسا تذضخ الى ذلظ الكتب التاريخضة ،اذ ال

يكاد يخمػ مجتسع مغ ىحه الطاىخة ،اال أف استفحاؿ ىحه الطاىخة في االكساط التخبػية كالسجارس بسختمف مدتػياتيا ك

الجامعات ،التي يفتخض أف تعكذ الدمػؾ الحزارؼ الخاقي لمسشتدبضغ الضيا سػاء كانػا أساتحة ،معمسضغ أك شبل ب عمع،
يعج مغ السذكبلت الخصضخة التي تػاجو السجتسع الجدائخؼ ،اذ يعج العشف بسختمف أنػاعو معػؿ ىجـ في السجتسع لسا
يخمفو مغ عػاقب نفدضة ،جدجية ك اجتساعضة تفتظ برحة ك أمغ السجتسع ،مع االشارة الى أف ىحه الطاىخة تعخؼ

انتذا ار كاسعا سػاء عمى السدتػػ االقمضسي أك العالسي أدت الى ضيػر مرصمحات ججيجة في ىحا الدضاؽ مثل العشف
السجرسي ك العشف الجامعي ،ك مع أف ىحا العشف ارتبط بسؤسدات اجتساعضة تخبػية كالسجرسة ك الجامعة اال اف جحكر
ىحه الطاىخة بل مشبعيا األساسي يعػد الى األسخة السدؤكؿ األكؿ عغ تيحيب ك صقل سمػؾ الفخد في السجتسع بل اف

ضاىخة العشف السجرسي ك الجامعي قج تكػف امتجاد لسا يعخؼ بالعشف االسخؼ.

تعج األسخة أىع كسضط مغ كسائط تشذئة ك تخبضة الصفل ،ك ىي السدئػؿ األكؿ عمى تحػيل الصفل مغ كائغ
بضػلػجي إلى كائغ اجتساعي ،فاألسخة في قضاميا بالػضضفة التخبػية تجاه الصفل تغخس فضو مجسػعة القضع ك السبادغ ك
السعايضخ الثقافضة الدائجة في السجتسع ،ك ذلظ مغ اجل إعجاده الف يتكضف ك يشجمج في الػسط االجتساعي الخارجي ك

لضربح عزػا فعاال فضو .ك تذضخ الجراسات الشفدضة الى أف عسمضة تذخ ب الصفل ألسمػ ب حضاة الجساعة يبجأ في كقت

مبكخ مغ حضاتو بضغ الدشة الثالثة الى الدشة الدابعة ،مسا يجؿ عمى أىسضة تأثضخ األسخة في تكػيغ شخرضتو ك تخبضتو.
ليحا فاف نػع التخبضة السقجمة مغ شخؼ ىحه السؤسدة خرػصا في الدشػات األكلى مغ حضاة الصفل تتأثخ تأث اخ مباش اخ
بسا يمقشو األبػيغ لصفميسا ك خرػصا االسالضب الستبعة مغ أجل تحقضق ذلظ ،كسا تعج االسخة أداة مغ أدكات تحقضق
الزبط االجتساعي لجػ األبشاء ك ىي عسمضة مراحبة لعسمضة التشذئة االجتساعضة ،حضث يداعج الزبط االجتساعي اذا

ما تحقق مغ شخؼ االسخة عمى الحج مغ الدمػكات السشحخفة في السجتسع مثل سمػؾ العشف .ك باعتبار األسخة كاحجة
مغ المبشات األساسضة في السجتسع فإنيا تتفاعل مع ما يػجج بيحا السجتسع مغ تغضخات عمى مختمف السدتػيات الثقافضة،
االجتساعضة ،االقترادية ك الدضاسضة ،فتتأثخ بو ك تؤثخ فضو .ك مع التحػالت الدخيعة ك اليامة التي تعخفيا السجتسعات

السعاصخة ،عخفت األسخة تحػالت ىامة عمى مدتػػ البشاء ك الػضضفة حضث أف حجع األسخة آخح في التقمز نحػ نسط
االسخة الشػاة ،كسا انحرخت كضائفيا ك تغضخت شخيقة أدائيا لبعس ىحه الػضائف مثمسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمػضضفة

التشذئة االجتساعضة .فقج عخفت ىحه األخضخة تحػالت أساسضة إذ أصبحت تتقاسسيا العجيج مغ السؤسدات االجتساعضة
الججيجة كجكر الحزانة ك رياض األشفاؿ ك السجارس عمى مختمف السدتػيات ،ك حتى كسائل االعبلـ ك االتراؿ التي

ال يكاد يخمػا مشيا بضت في الػقت الحالي نافحة يصل مشيا الصفل عمى العالع الخارجي بل عمى ثقافات أخخػ تختمف
9

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ( )4ملحق (9119)1

اختبلؼ جحرؼ عغ ثقافة السجتسع األـ .ك باتداع الفزاء الحؼ يتحخؾ فضو الصفل فانو ك مغ خبلؿ احتكاكو ك تفاعمو

مع جساعات مختمفة عمى السدتػػ االجتساعي يتأثخ في عسمضة تخبضتو بيحه الجساعات ك ما تحسمو مغ قضع ك معايضخ

ثقافضة ،يسكغ لمصفل أف يتذخبيا خبلؿ مخاحل نسػه األكلى ،مع العمع أف مشابع تمظ القضع ك السبادغ الثقافضة قج ال تست
برمة لثقافة السجتسع بل قج تتعارض معو تعارضا صارخا ،خاصة في إشار مػجة العػلسة الثقافضة التي تتعخض ليا

السجتسعات السعاصخة .ك ىػ ما أدػ الى بخكز ضػاىخ غخيبة عسا تسمضو السعايضخ ك القضع االجتساعضة مثل ضاىخة العشف

في السؤسدات التخبػية مذضخة بحلظ الى اخفاؽ االسخ بالجرجة االكلى في أدائيا لػضضفة تشذئة ك ضبط الشرء ،نط اخ

لمتحجيات الجاخمضة ك الخارجضة التي تحػؿ دكف قضاميا بيحه الػضضفة عمى أكسل كجو ،ك بالتالي جاءت ىحه الػرقة
كسحاكلة لبحث ىحه الفكخة ك اإلجابة عمى التداؤالت التالضة؟
-

ما مفيػـ العشف في السؤسدات التخبػية ،ما ىي أشكالو ك عػاقبو ؟
ما مفيػـ الزبط الحاتي ك ما دكره في الحج مغ سمػؾ العشف ؟
كضف يسكغ لؤلسخة أف تحقق الزبط الحاتي لجػ أشفاليا ؟

ما ىي التحجيات الجاخمضة التي تحػؿ دكف أداء األسخة لػضضفة الزبط الحاتي في إشار التحػالت التي
يعخفيا السجتسع الج ادئخؼ؟

ما ىي التحجيات الخارجضة التي تػاجو األسخة في أدائيا لػضضفة الزبط الحاتي في إشار التحػالت التي

تعخفيا السجتسعات السعاصخة؟

بيحا يتسثل اليجف الخئيدي ليحا الػرقة في الكذف عغ مختمف التحجيات التي تعضق االسخة في عسمضة ضبط

الشرء عمى السبادغ ك القضع االجتساعضة الرحضحة ،سػاء ما تعمق مشيا بالسحضط الخارجي لؤلسخة اك ما ارتبط باألسخة
بحج ذاتيا كبشضة متغضخة.

في حضغ تكسغ أىسية الجراسة مغ الشاحضة العمسضة في التعخؼ عمى معػقات الزبط

االجتساعي التي تػاجييا األسخة في ضل تحجيات العرخ ك التغضخات الدخيعة التي تسخ بيا السجتسعات السعاصخة،

باإلضافة إلى كضع خمفضة نطخية ليحا السػضػع تشصمق مشيا بحػث مدتقبمضة ،أما األىسضة العسمضة فتكسغ في محاكلة
الػصػؿ إلى فيع ضاىخة عجد األسخة في أدائيا لػضضفة الزبط الرحضحة تجاه األجضاؿ ،ك مغ ثسة الػصػؿ الى

اقتخاحات ك تػصضات تداعج القائسضغ ك السيتسضغ بيحا السجاؿ عمى أخح التجابضخ الرحضحة لمترجؼ ليحه السذكمة .ك قج
تع إتباع السقاربة السشيجضة البشائضة الػضضفة التي أرأيشاىا مشاسبة لئلجابة عمى أسئمة البحث ،ك ىي مقاربة تعتسج عمى
تحمضل الػضائف التي تقػـ بيا مختمف البشى االجتساعضة مثل األسخة ك التغضخات التي تص أخ عمضيا في إشار ما يعخفو
البشاء االجتساعي الكمي مغ تحػالت ،ك بالتالي فاف البحث اعتسج عمى ما تػفخ مغ كثائق ك سجبلت ك إحرائضات
جاىدة حػؿ مػضػع البحث ،أما مشيجضا فقج تع اعتساد السشيج الػصفي لػصف أىع جػانب السػضع ،مغ خبلؿ

استغبلؿ بيانات بحث ميجاني خاص حػؿ األسخة في الػسط الحزخؼ ك الحؼ اعتسج عمى عيشة قرجية تتكػف مغ

 295أسخة مأخػذة مغ احج األكساط الحزخية الجدائخية  .ك بيحا جاءت ىحه الػرقة في ثبلث مباحث أساسضة ،حضث
اشتسل السبحث األكؿ :عمى أدبضات البحث  ،بضشسا اشتسل السصمب الثاني أىسضة دكر االسخة في التشذئة االجتساعضة ك

عسمضة الزبط االجتساعي ،أما السبحث الثاني فتشاكؿ التحجيات الخارجضة التي تعضق األسخة في أدائيا لػضضفة الزبط
االجتساعي لمشرء  ،في حضغ جاء السبحث الثالث لكذف التحجيات الجاخمضة لمزبط االجتساعي في األسخة ك انتيى
البحث بعخض ختامي اشتسل عمى أىع الشتائج ك التػصضات.
 -2تحجيج السفاىيع:
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 1-2مفيػم العشف  :اختمفت التعاريف السقجمة لسفيػـ العشف بانتبلؼ التخررات العمسضة ك التػجيات

الشطخية لكل تعخيف .

العشف مغ مشطػر اجتساعي  :يعخؼ بأنو اإليحاء بالضج أك بالمداف ،بالفعل أك بالكمسة ،في الحقل الترادمي

مع اآلخخ ،كال فخؽ في ذلظ بضغ أف يكػف فعل العشف كاإليحاء عمى السدتػػ الفخدؼ أك السدتػػ الجساعي  ،فبل يخخج

في كبل الحالتضغ مغ مسارسة اإليحاء سػاء بالمداف أك الضج  ،كعمضو فإف العشف ىػ ضاىخة اجتساعضة  ،تاريخضة  ،يشتجيا

الفاعل الفخدؼ أك الجساعي.
أ-

i

 -1-1-2مجاالت العشف في السؤسدات التخبػية :
العشف االسخي :

تعج االسخة السؤسدة التخبػية االكلى في حضاة الفخد ك يتسثل العشف االسخؼ في العشف الجدجؼ أك الشفدي الحؼ يسارس
ضسغ إشار األسخة الػاحجة سػاء مغ قبل األ ب أك األـ أك اإلخػة ،حضث ال يػجج أؼ قانػف أك عخؼ اجتساعي يسشع

األبػيغ مغ مسارسة الزخ ب أك أؼ شكل مغ أشكاؿ العشف الجدجؼ في إشار ما يتبشضانو مغ أسالضب تخبػية .كيقرج

بالعشف الجدجؼ كالزخ ب السبخح سػاء بالضج أك باستخجاـ أداة معضشة .كرغع أف البعس يحاكؿ إلراؽ مثل ىحا الفعل في

األسخ غضخ الستعمسة أك غضخ السثقفة أك الفقضخة دكف سػاىا ،إال أف ذلظ غضخ دقضق ،حضث تثبت الػقائع أف مثل ىحه

السسارسات تتع حتى بضغ األسخ السثقفة كالستعمسة كغضخىا بجكف استثشاء ما يعكذ كجػد ثقافة تخبػية غضخ صحضحة بػجو
عاـ  .كحلظ ىػ الحاؿ بالشدبة لمعشف الشفدي كالذتع كالدبا ب كالتقخيع الحاد أك التعضضخ ،أك الحبذ في مكاف مغمق

كالحساـ مثبلً لداعات شػيمة ،أك غضخ ذلظ مغ أسالضب التعحيب الشفدي التي تزاىي أحضاناً ما يتبجعو أكثخ السجخمضغ
كالسعحبضغ تسخساً .كحلظ مغ بضغ أشكاؿ العشف السشدلي تقخيخ مدتقبل األشفاؿ باختضار الجراسة أك العسل الحؼ قج ال
يتشاسب مع مضػليع كقجراتيع ككحلظ إجبارىع عمى العسل كتخؾ الجراسة كما إلى ذلظ مغ أمػر.

كتذضخ الجراسات أف أغمبضة الشاس يعتقجكف أف الزخ ب التأديبي امخ أساسي لتشذئة األشفاؿ ،حضث أف  %90مغ اآلباء

َيزخبػف األشفاؿ لغاية 5سشػات بسعجؿ 3مخات أسبػعضا كأف  %52مغ األشفاؿ الحيغ أعسارىع  13ك 14سشة

يزخبػنيع عادة ،كأف  %20مغ الصمبة في السخحمة الثانػية يزخبػف عادة مغ قبل آبائيع  ،كسا كأف  %60مغ اآلباء
يزخبػف أكالدىع بالرفع عمى الػجو أك عمى الضجيغ أك السؤخخة كأف  %20يقػمػف بجفع الصفل أك بحسمو مغ أحج

أشخافو بعشف ،كأف  %15يدتخجمػف العرا أك أية أداة مشدلضة لتأديب الصفل كأف  %10مشيع يقػمػف عادة بقحؼ جدع

ما ،صادؼ أف يكػف بضجىع عمى الصفل.

ب -العشف في السجارس و األوساط التعميسية :

يقزي االشفاؿ في السجتسعات السعاصخة قج ار كبض اخ مغ الػقت تحت رعاية أشخاص راشجيغ في االكساط التعمضسضة ،ك

لمسجارس دكر ىاـ في حساية األشفاؿ ضج العشف ،اذ مغ الزخكرؼ أف تيضئ االكساط التعمضسضة بضئة آمشة تجعع ك تعدز

كخامة االشفاؿ ك نسائيع .ك يتعخض أشفاؿ كثضخكف الى العشف في االكساط التعمضسضة ك قج يتعمسػف مشيا العشف ك يتسثل
العشف السجرسي في األشكاؿ التالضة :ii
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و يذسل العشف الحي يسارسو السعمسػن ،ك غضخىع مغ مػضفي السجارس ،بسػافقة صخيحة أك ضسشضة مغ ك ازرة التعمضع ك
الدمصات األخخػ ،أك بجكنيا العقا ب البجني ك أشكاؿ أخخػ مغ العقػبة الشفدضة القاسضة ك السيضشة .ك العشف الجشدي ك

عشف االقخاف .ك يعتبخ العقا ب البجني ،كالزخ ب بالدضاط أك العرى ،مسارسة متبعة في السجارس في عجد كبضخ مغ

البمجاف حدب تحقضق مشطسة االمع الستحجة.
مغ أنػاع العشف في السجارس أيزا ما يأتي في صػرة مذاجخات في السبلعب أك عشف االقخان ،ك كثض اخ ما يختبط عشف

االقخاف بسسارسة التسضضد ضج التبلمضح الحيغ يأتػف مغ أسخ فقضخة أك مجسػعات عخقضة ميسذة ،أك ضج الصبل ب الحيغ

يتدسػف برفات شخرضة معضشة (كالسطيخ أك االعاقة الجدجية أك العقمضة) ك يكػف معطع عشف االقخاف شفػيا ،لكغ تقع
فضو حػادث عشف جدجؼ أيزا .كسا تتأثخ السجارس أيزا بسا يعخفو السجتسع مغ انتذار لمجخيسة كدمػؾ العرابات ك

االنذصة االجخامضة االخخػ سضسا مشيا السخجرات.

العشف السختبط بشػع الجشذ  ،ك يكػف مػجيا عسػما ضج البشات ،بػاسصة الحكػر مغ السعمسضغ ك زمبلء الجراسة .ك

يتدايج أيزا العشف السػجو ضج ذكؼ السضػؿ الجشدضة السثمضة مغ الجشدضغ.

ج -العشف الصالبي ك يقرج بو االنساط الدمػكضة اليجػمضة أك القيخية ضج اآلخخيغ ،ك تذسل االيحاء الجدجؼ أك
اال ساءة الشفدضة ،أك االستغبلؿ االقترادؼ أك اتبلؼ السستمكات العامة ك الخاصة التي يقػـ بيا الصمبة ضج زمبلئيع أك
مجرسضيع أك االعتجاء عمى قػانضغ الجامعة ك مستمكاتيا.iii

 -2-2مفيػم األسخ:

اختمفت ك تعجدت تعخيفات األسخة حدب اتجاىات السفكخيغ ك بضئتيع الصبضعضة ك انتساءاتيع األيجيػلػجضة ك

الشطخية  ،ك قجـ كل مغ " نضسكػؼ ك أكجبػرف "  " W.Ogburn & Nimcoffكستخررضغ في دراسة األسخة
مجسػعة الخرائز التي تسضد األسخة اإلندانضة في الشقاط التالضة
-1
-2
-3

iv

:

تكػف األسخة بضغ أشخاص متحجيغ بخابصة الدكاج أك الجـ .

أفخاد األسخة يعضذػف مع بعزيع تحت سقف كاحج مكػنضغ جساعة معضذضة كاحجة.

األسخ كحجة مغ التفاعل ك العبلقات الستذابكة في تسثضميع لجكر محجد الدكج ك الدكجة ،األـ ك األ ب

 ،االبغ ك االبشة  ،األخ ك األخت .
-4

تحتػػ األسخة عمى ثقافة عامة نابعة مغ الثقافة الكمضة لمسجتسع.

تتكػف مغ رجل ك امخأة (تقػـ بضشيا
عسػما ّ
تعخؼ األسخة اإلندانضة عمى أنيا  " :جساعة اجتساعضة بضػلػجضة نطامضة ّ
رابصة زكاجضة مقخرة ) ك أبشائيع  .ك مغ أىع الػضائف التي تقػـ بيا ىحه الجساعة  ،إشباع الحاجات العاشفضة ك
الجشدضة  ،ك تيضأت السشاخ االجتساعي الثقافي السبلئع لخعاية ك تشذئة ك تػجضو األبشاء (. ")4
 -3-2مفيػم الزبط االجتساعي :

يسكغ االشارة الى الزبط االجتساعي ىشا بسا يتػافق ك مػضػع البحث فقط نط اخ لػجػد اتجاىات كثضخة

لزبصو حضث يعتبخ الزبط االجتساعي مغ الشاحضة االجتساعضة ك الثقافضة الػسضمة تُفخض عغ شخيقيا القضػد السشطسة ك
5
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ال ستدقة ندبضا عمى الدمػؾ الفخدؼ ،بيجؼ التػصل الى مدايخة الفعل لمتقالضج ك أنساط الدمػؾ ذات االىسضة في أداء

الجساعة لػضضفتيا عمى نحػ مدتقخ .vلحلظ قج تعتسج الرػرة االساسضة لمزبط االجتساعي عمى مػافقة الفخد أك تأيضجه
لسدتػيات الدمػؾ التي حجدتيا السعايضخ ،ك تػقعات الجكر بػصفيا صائبة بسبلئسة ك نتضجة لحلظ فاف عسمضة التشذئة
االجتساعضة ك ادماج السعايضخ االجتساعضة ك القضع تػفخ السرجر البلزـ لمزبط االجتساعي االيجابي.

ك بيحا يعشضشا في ىحا السػضػع أف نحجد السفاىضع التالضة السختبصة بيحا التعخيف لمزبط االجتساعي مغ الشاحضة

االجتساعضة ك الثقافضة.
فالتشذئة االجتساعضة ىي العسمضة التي يتعمع عغ شخيقيا الفخد كضف يتكضف مع الجساعة عشج اكتدابو لمدمػؾ

االجتساعي الستفق عمضو في السجتسع.vi

أما القضع مغ الشاحضة االجتساعضة ك بعضجا عغ االختبلفات السعخكفة في ضبط ىحا مفيػـ ؛ فيي تعج "مدتػػ أك

م عضار لبلنتقاء مغ بضغ بجائل أك مسكشات اجتساعضة متاحة أماـ الذخز االجتساعي في السػقف االجتساعي ".ك مغ
الباحثضغ مغ يتشاكؿ القضع مغ خبلؿ مؤشخ الدمػؾ عمى اعتبار أف القضع ىي محجدات لدمػؾ الفخد ك أفعالو.

vii

ك تتسثل أىسضة القضع في تشطضع السجتسع مغ خبلؿ تشدضق سمػؾ االفخاد الضػمي حدب مقتزضات مرمحة
السجتسع الحؼ يعضذػا فضو فزبل عغ كػنيا تقػـ بخجمة الشطاـ االجتساعي ك استق اخره.
 -1-3-2أنػاع الزبط االجتساعي :
أ -الزبط االجتساعي الجاخمي :

يحجث عشجما يتقبل الفخد السعايضخ ك القػانضغ االجتساعضة لمسجتسع ك يجكنيا في ضسضخه ك مذاعخه ك كججانة ،مغ خبلؿ
عسمضة التشذئة االجتساعضة مشح الرغخ ،ك يدتسخ في االلتداـ بيا حتى اف لع ىشاؾ مغ يخاقبو .ك بالتالي يربح الربط
الجاخمي بسثابة الحرانة الخمقضة ك الجيشضة ك االدبضة ضج انحخاؼ الدمػؾ بسا فضو العشف.
ب -الزبط االجتساعي الخارجي :

ك يسثل في مجسػعة الجداءات االجتساعضة رسسضة ك عخفضة مػجػدة في السجتسع ،تسارسيا مجسػعة أخخػ أك تسارسيا
مجسػعة اجتساعضة كاألسخة عمى أعزائيا لتخدعيع مغ اقتخاؼ أؼ سمػؾ يشافي القضع ك السعايضخ االجتساعضة ،كسا يكافئ

السستثمضغ ليا .ك في ىجا الدضاؽ يخػ السخترػف أف لكل مجتسع ضػابصو الخارجضة سػاء كانت رسسضة اك عخفضة،
مكتػبة أك شفػية أك رمدية تقػـ بزبط سمػؾ الفخد مغ االنحخاؼ .viii

ج -أىجاف الزبط االجتساعي و عالقتيا بالحج مغ سمػك العشف :

جاءت عسمضة الزبط االجتساعي لحاجة السجتسعات الضيا ك ذلظ مغ أجل كبح مضػؿ ك رغبات أفخادىا البلمتشاىضة ،ك
لعل أكؿ اىجاؼ ىحه العسمضة ىػ تحقضق التداـ االفخاد بسعايضخ ك قضع الجساعة مغ أجل السحافطة عمى تساسكيا ك

استسخاىا.

تيجؼ عسمضة الزبط االجتساعي مغ جية أخخػ الى صشاعة الشطاـ الحؼ في اشاره يدتصضع الفخد أف يداكؿ ميامو

االجتساعضة ،ك بالتالي يداىع بحلظ بتحقضق االمغ االجتساعي في السجتسع ،كسا يعسل عمى دعع ك تعديد التساسظ

االجتساعي داخل التشطضسات االجتساعضة مغ أجل استس اخريتيا ك بالتالي تحقضق العجالة االجتساعضة .أما عمى السدتػػ

الفخدؼ فتسكغ عسمضة الزبط االجتساعي الى تصبضع االنداف لضربح اجتساعضا بسعشى تزع حج لمسضػؿ الغخيدية ك
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الفصخية لضحل محميا السضػؿ االجتساعضة التي تدسح لمفخد بالتجاك ب مع ما تسمضو الحضاة مغ القػاعج

ك القضػد ك

التدامات .ك بيحا يس ّكغ الزبط االجتساعي بسختمف انػاعو خرػصا الجاخمي مغ الحج مغ الدمػؾ السشحخؼ بسا في
ذلظ العشف.ix
 -2-3-2السقاربة الشطخية لجراسة األسخة و الزبط االجتساعي:
ك

تخكد

الشطخية

البشائضة

الػضضفة

في

مدألة

الزبط

االجتساعي

عمى مكػنات البشاء االجتساعي كدكرىا في الزبط االجتساعي  ،كسا يخكد عمى مفيػـ التػازف الػضضفي بضغ الشطع
االجتساعضة كعبلقة ىحه الشطع بالزبط االجتساعي  .كيرػر "النجيد" الشطع االجتساعضة عمى شكل خط مترل نطخؼ،
يسثل أحج شخفضو التفكظ االجتساعي الحؼ يتدع بالفػضػية كالشدعات الفخدية ،بضشسا يسثل الصخؼ اآلخخ التشطضع

االجتساعي األكثخ صخامة كالحؼ يتسضد باالعتساد عمى الدمصة السصمقة .x

كسا اشار "ناؼ"  Neyالى اف الصاعة ك االمتثاؿ ىي الذيء الحؼ يجب اف يتعمسو الفخد ،حضث يخػ أف الصفل

لضذ لجيو أؼ مفيػـ عغ حقػؽ أك معايضخ في السجتسع سػاء ما يتعمق بالعادات أك القانػف لحلظ فاالمتثاؿ (ك لضذ
االنحخاؼ) ىػ الذضئ الحؼ يجب أف يتعمسو الصفل .ك قج اشار "تػبي"  Tobyالى اف األسخة تعتبخ مغ أىع السرادر في

الزبط االجتساعي السباشخ ك غضخ السباشخ ،كسا أكضح أنو كمسا زاد التكامل االسخؼ زادت قجرة االسخة عمى مسارسة
الزبط ،ك أف تعدؿ اشفاليا عغ التضارات السشحخفة .كسا اشار ىضخشي في نفذ سضاؽ ىحه الشطخية الى اف االفعاؿ

االجخامضة تحجث الف ركابط الفخد بالسجتسع قج ضعفت ك انكدخت ،حضث اف االرتباط باالشخاص خاصة السحافطضغ يعج
اىع مانع لمجخيسة كسا أضافة انو كمسا زاد ارتباط الصفل بػالجيو قمت امامو فخصة االنحخاؼ ،ك بحلظ فيػ يختبط بسعايضخ
السجتسع الكبي .تمظ كانت أىع الشطخيات في الزبط االجتساعي  ،كيتزح مجػ التبايغ كاالختبلؼ في نطخة عمساء
االجتساع إلى شبضعة الزبط االجتساعي  ،فقج اىتع ركس بالغخائد اإلندانضة كدكرىا اإليجابي كالدمبي في الزبط الحاتي
 ،في حضغ ركد سسشخ عمى األعخاؼ كالتقالضج  ،كاعتبخىا الػسضمة الػحضجة كالزابصة لمسجتسع  ،بضشسا أبخز كػلي دكر

السثل كالقضع في تحقضق الزبط ال حاتي فزبط الجساعة يشبع مغ ضبط الفخد لحاتو  .أما النجيد فقج اىتع بالشطع

االجتساعضة باعتبارىا أدكات الزبط االجتساعي.xi

السبحث الثاني :التحجيات الخارجية لمزبط االجتساعي في األسخة

تػاجو األسخة في أدائيا لػضضفة التشذئة االجتساعضة لؤلجضاؿ برفة عامة مجسػعة مغ السذكبلت ك التحجيات

تخجع إلى عجة أسبا ب مػضػعضة ك ذاتضة تأتي عمى رأسيا الخكاسب الحزارية التي كرثتيا السجتسعات العخبضة مغ
السخحمة االستعسارية أكال ك مغ الدضاسات االجتساعضة ك التخبػية السختمفة الستبعة مغ شخؼ حكػمات ىحه الجكؿ ثانضا،

مسا صعب عمى األسخة في العسػـ القضاـ بتخبضة األجضاؿ الججيجة تخبضة قائسة عمى القضع ك السبادغ اإلسبلمضة الرحضحة.
ك نذضخ مغ خبلؿ مغ خبلؿ السعػقات الخارجضة عسػما إلى معػقات مػجػدة عمى السدتػػ االجتساعي الكمي ك التي
عسمت ك تعسل عمى ضعف أداء األسخة لػضضفتيا التخبػية عامة ك التخبضة اإلسبلمضة برفة خاصة ك قج تع حرخىا في
جسمة مغ العشاصخ التالضة:

7

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ( )4ملحق (9119)1

 -1الخواسب الحزارية و الجيل بسبادئ التشذئة الدميسة :
تعخضت الجدائخ لبلحتبلؿ الفخندي لسجة شػيمة تديج عغ القخف ،ك كانت سضاسة فخندا في الجدائخ تعتسج عمى
محاكر أىسيا :التجيضل ،كالتشرضخ ،كالتفقضخ ،كالفخندة ،كالتجشضذ أؼ محاكلة لصسذ اليػية الػششضة بسا فضيا الجيغ ك
المغة .كقج كانت األرضضة االجتساعضة ججباء بسا اتبعتو الدمصات الفخندضة مغ سضاسة تجفضف مشابع العمع في البمج .فقج

قزت عمى معطع معاىج التعمضع كالعمع مغ مكتبات كزكايا ك مجارس ككتاتضب قخآنضة .كسا تعخضت السؤسدات الػقفضة
التي كانت مرادر التسػيل الخئضدضة لمتخبضة كالتعمضع لميجـ كالسرادرة كالتعصضل .ك بيحا كانت الشتضجة أف استقمت الجدائخ
ك شعبيا يتخبط في الجيل ك األمضة ك انتذار الخخافة بضغ الغالبضة العطسى لدكانيا ،الحؼ بمغ عجدىع ما يقخ ب العذخ

مبليضغ غجاة االستقبلؿ.

أما بعج االستقبلؿ كرغع جيػد الجكلة لبلرتقاء بالػضع االجتساعي لمدكاف الجدائخيضغ خاصة جانبي الرحة ك التعمضع إال

أف االىتساـ كاف مػجيا لؤلجضاؿ الججيجة مغ خبلؿ سضاسة التعمضع اإلجبارؼ ك السجاني لمصػر األكؿ مغ التعمضع ،ك مع
تػجضو اىتسامات متػاضعة نحػ تعمضع الكبار ك محػ األمضة بالشدبة ليع .ك يشتج عغ ىحه الطاىخة تجني السدتػيات
التعمضسضة عجة معػقات أماـ انجاز األسخة لػضضفتيا االجتساعضة ،يأتي عمى رأسيا عجـ اإللساـ الكافي لمعجيج مغ األسخ

السضسا األسخ مغ الفئات الستػسصة بتقشضات ك فشػف التشذئة االجتساعضة الرحضحة مسا يجعل ىحه األسخ غضخ قادرة عمى
اعتساد شخؽ القػيسة في تحقضق أىجافيا في ىحا السجاؿ.

كسا يتجمى اثخ األمضة عمى التشذئة ك الزبط االجتساعضضغ في :
 قرػر في اإلعجاد الشطخؼ لمسخأة لسسارسة دكرىا التخبػؼ.-

قمة كعي السخأة بأىسضة دكرىا التخبػؼ ك خصػرة نتائجو عمى السجتسع.

-

انذغاؿ األـ بسسارسات ثانػية تعصل كضضفتيا األساسضة .

 -2العػلسة و الزبط االجتساعي

يتفق العجيج مغ عمساء الدضاسة كعمع االجتساع كاإلعبلـ ..عمى كصف العػلسة بأنيا مدار كديشامضكضة

كػكبضة ،تاريخضة ،تحجيثضة ...إنيا لضدت محس مفيػـ مجخد ،فيي عسمضة مدتسخة ،يسكغ مبلحطتيا باستخجاـ

مؤشخات كسضة ككضفضة في مجاالت الدضاسة ،االقتراد ،الثقافة كاالتراؿ"( .)24ك لعل أكؿ ك أىع معاني العػلسة ىػ
عػلسة العالع " أؼ صضخكرة العالع كاحجا" ك تعج العػلسة ضاىخة معقجة كمتعجدة األكجو ك األبعاد اقترادية سضاسضة
اجتساعضة كثقافضة أما عغ ىحا البعج األخضخ ك ىػ ما ييسشا في ىحا البحث فضتجمى في عػلسة القضع ك أنساط الدمػؾ

ك أشكاؿ التعبضخ في الفغ ك الثقافة بسختمف فخكعيا ك عشاصخىا ،ك تمعب كسائل اإلعبلـ ك االتراؿ الجساىضخ ك
()25

التكشػلػجضات الحجيثة لبلتراؿ (الفزائضات ك االنتخنت) دك ار بار از في ذلظ.

ك قج تأثخت الػضضفة االجتساعضة لؤلسخة بسا أنتجتو العػلسة في مختمف السجاالت مغ قضع ججيجة ك التي مشيا
التسضد ك التشافذ ،ك الشجاح الفخدؼ ك ىي قضع متعارضة في مجسميا مع القضع التي تقػـ
تحقضق الحات ك الفخدانضة ،ك ّ
عمضيا مبادغ السجتسعات االسبلمضة .ك في ىحا اإلشار تحػؿ ىجؼ التشذئة االجتساعضة في األسخة مغ السحافطة عمى
القضع التخبػية األصضمة في السجتسع ك السدتقاة بالجرجة األكلى مغ القضع اإلسبلمضة كالتزامغ ك التعاكف ك التزحضة ...
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إلى الحفاظ عمى قضع ججيجة أنتجتيا السؤسدات الحجيثة ك البجيمة-الدابقة الحكخ -لمتشذئة االجتساعضة ك في مقجمتيا
السشطػمة التعمضسضة بسختمف مدتػياتيا ،ك االتراؿ ك عالع الذغل في سضادة العػلسة.26

ك لعل مغ األسبا ب السكخس لتغمغل ىحه القضع الججيجة إلى مشطػمة القضع التي يتخبى عمضو الجضل الججيج ،تكضف

السؤسدة التعمضسضة مع متصمبات الدػؽ التي تدتجعي كجػد مثل تمظ القضع ما يزصخ السجرسة إلى أف تزع مشح البجاية

قضع مثل السشافدة ك الفخدانضة ك التسضد ك الكفاءة العالضة ضسغ أساسضات بخامجيا حتى يكػف في إمكانيا البقاء ك التكضف

مع الطخكؼ الججيجة التي يتصمبيا سػؽ العسل الججيج في إشار العػلسة .ك لشفذ الدبب تحاكؿ األسخ التكضف مع
الػضع الججيج السفخكض عمضيا حتى تدتصضع تحقضق متصمبات أخخػ ألعزائيا ،فتكػف مزصخة إلى التعامل ك التكضف
()26

مع السفخدات الججيجة لمدػؽ ك تدعى بالتالي إلى تخسضخيا بػاسصة عسمضة التشذئة االجتساعضة.
 -3ضعف دور السدجج:

يعج السدجج مغ أىع الجعائع التي قاـ عمضيا تكػيغ الفخد السدمع ،ك بشاء السجتسع السدمع عبخ التاريخ الصػيل،

فالسدمع يتخبى في السدجج ركحضا ك أخبلقضا ك اجتساعضا ،ك يسثل السدجج إحجػ السؤسدات اليامة في تداىع بقػة في
غخس القضع ك السعايضخ التي تعسل عمى تحقضق ما يعخؼ بالزبط الحاتي ،ك ال يقل الجكر الحؼ يقػـ بو عغ دكر األسخة
أك السجتسع أك كسائل االعبلـ ،ك قج تخاجع دكر السدجج في السجتسعات العخبضة اإلسبلمضة لعجة أسبا ب مغ أىسيا:
كجػد مؤسدات بجيمة تقػـ بالجكر الحؼ كاف يقػـ بو السدجج سابقا؛ مثل السؤسدات التخبػية بأشػارىا السختمفة،

ك ك ازرات ك مؤسدات الذؤكف االجتساعضة ك القزائضة ك األمشضة التي تزصمع بسختمف السياـ التي كانت تعج مغ مياـ
السدجج سابقا .مغ جية أخخػ فاف ضيػر كسائل اإلعبلـ السختمفة التي ألغت الجكر اإلعبلمي لمسدجج ك اقترار ميسة

السدجج عمى الربلة ك العبادة ك الػعع ك اإلرشاد مغ شخؼ أئسة يستيشػف تمظ الػضضفة لمكدب ،ما قج يشفخ الشاس
مشيع .في حضغ لعب اإلشخاؼ الحكػمي السصمق عمى السداجج ك كضع القضػد عمضيا ،بتحجيجىا لؤلكقات التي تفتح فضيا
لمشاس دك ار أساسضا في تخاجع دكر السدجج في السجتسع.

ىحا الػضع ال يسكشو أف يداعج عمى قضاـ األسخة بجكرىا االجتساعي خرػصا تمقضغ الصفل ك تجريبو عمى جسمة األكامخ
ك الشػاىي الجيشضة التي أثبتت الجراسات دكرىا الفعاؿ في تحقضق الزبط االجتساعي الحاتي ك الحؼ يعج مغ اىع أشكاؿ

الزبط التي تداعج عمى الحج مغ الدمػؾ السشحخؼ في السجتسع .xiiك يشعكذ ذلظ في عجـ اىتساـ اآلباء بالتعمضع
القخآني ألبشائيع ك اكتفائيع بتدجضميع في التعمضع الشطامي ،حضث أف أغمبضة األسخ السدتجػبة لع يتمقى فضيا الدكجضغ
التعمضع قخآني .كىحا يسكغ أف يكػف لو األثخ الػاضح عمى نػع التخبضة التي يتمقاىا الصفل خرػصا في الدشػات األكلى
مغ حضاتو ،ك ىي الفتخة التي يؤكج أغمبضة السفكخيغ ك الباحثضغ عمى أىسضتيا ك خصػرتيا.
 -4تصػر و انتذار وسائل اإلعالم الحجيثة:
تصػرت تكشػلػجضا اإلعبلـ بذكل سخيع كجحرؼ مشح تدعضشات القخف العذخيغ ،ككاف النتذار األقسار
لقج ّ
اإلعبلمضة تأثضخىسا الػاسع عمى مختمف مجاالت الحضاة بسا في ذلظ عمى الحضاة
الرشاعضة مغ ناحضة كلشسػ تكشػلػجضا
ّ
ّ

الشز السكتػ ب
أف االنتخنت أصبح يسثل كسضمة
األسخية ك
السجرسضة ،كسا ّ
ّ
ّ
إعبلمضة متكاممة تجسع بضغ الرػرة كالرػت ك ّ
كتيتع بسختمف حقػؿ السعخفة.
كتكتدح مختمف الفزاءات
ّ
9
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لقج أصبحت كسائل اإلعبلـ ك خاصة مع التصػر التكشػلػجي الدخيع (السحياع ،التمفديػف ،ك االنتخنت)...
تؤثخ في التشذئة االجتساعضة لؤلجضاؿ الراعجة بذكل كاضح ك لعل أكثخىا تأثض اخ ك فاعمضة ىػ التمفاز -باعتباره الػسضمة
األكثخ شعبضة -ك بالحات عمى األشفاؿ حضث أف لو دكر في تشسضة خضاليع ك أحاسضديع ك مػاقفيع ك اتجاىاتيع أكثخ مسا
تؤثخ عمضيع األسخة ك السجرسة ،ك ذلظ بدبب مذاىجىع البخامج السشبثة مغ ىحا الجياز لفتخة شػيمة مغ الدمغ في الضػـ
الػاحج كسا تؤكجه التحقضقات الحجيثة ،إذ أصبح الجياز التخفضيي السفزل بالشدبة ليع بل انو أصبح يؤدؼ الػضضفة

التخفضيضة في األسخة السعاصخة .ك ما مغ شظ أف ليحا الجياز ك ما يبثو مغ بخامج ،تأثض اخ عمى االتجاىات ك القضع ك
السعايضخ التي سضكتدبيا الصفل ،إذ تؤثخ البخامج التمفديػنضة عمى تفكضخ الصفل بحضث تجعمو مدتقببل ال مخسبل لؤلفكار ك
29

الترػرات.

ك أماـ ضعف ك قمة البخامج السحمضة التي مغ شأنيا أف تشذخ ثقافة السجتسعات اإلسبلمضة ك تعسل عمى

تخسضخيا ،ت تجاكز ىحه الػسائل فضسا تقجمو مغ ثقافة لسدتقبمضيا حجكد بضئتيع السحمضة ،إلى بضئة ال ىػية محجدة ليا ،كال
ضػابط كاضحة تحكسيا ،كصار ليا الكمسة األكلى في تحجيج أخبلؽ األجضاؿ كثقافتيا .فاالتراؿ الثقافي عسمضة تديع
في إحجاث تغضخ اجتساعي كاسع الشصاؽ خاصة في الثقافات السدتقبمة ،ك يبجأ تأثضخ ىحا االتراؿ في األفكار،
السعتقجات الدضاسضة ،الجيشضة أحضانا ،أسالضب الحضاة ،التكشػلػجضا  ...الثقافضة ك يتزح التأثضخ الكبضخ ليحه الػسائل عمى

السجتسع العخبي في تقمضج أبشائو لسا يخكف مغ لباس كسمػؾ كتعامل كعبلقات غضخ أخبلقضة ك سمػكات العشف ك

االنحخاؼ يخفزيا ديشيع كمجتسعيع .فالضػـ ىشاؾ تحمخ مغ قبل اآلباء عمى" االنفبلت األخبلقي "عشج الذبا ب ك الفتضات

العخبضات .بضشسا السذكمة تكسغ أكال كأخض اخ في عجـ تساشي أغمبضة ما يبث عبخ ىحه الػسائل مغ أفكار ك اتجاىات تختمف
في مزسػنيا عغ السبادغ ك القضع السحمضة .باإلضافة إلى قمة مخاقبة اآلباء لؤلبشاء أثشاء استخجاميع ليحه الػسائل.
 -5فداد الذارع و جساعة الخفاق:

إف ما يحرل في الذارع مغ خضخ أك شخ ،ىػ ثسخة لسا يحرل في األسخة كالسجرسة ،كسائخ فئات السجتسع،

فإذا كاف السجتسع نطضفاً في أخبلقو كمعامبلتو ،انعكذ ذلظ عمى الذارع ،كالسقرػد بالذارع أماكغ تجسعات الشاس
العامة ،كاألسػاؽ ككسائل السػاصبلت كمخاكد الترشضع كغضخىا.
كلمذارع تأثضخه عمى الصفل ،كغضخه ،فقج يخبى الصفل تخبضة شضبة في السجرسة كاألسخة ،كلكشو إذا خخج إلى الذارع
ك كجج فضو مغ الفداد كالسغخيات الجاعضة إلضو ،ما ييجـ تخبضتو الرالحة ،ك ىػ ما أشار إلضو ابغ قضع الجػزية في تححيخه

مغ أصحا ب الدػء ك خصػرة إىساؿ اآلباء ليحه السدألة.30

كال شظ أف الرغضخ ،إذا خخج إلى الذارع ،فػجج االنحخاؼ مشتذ اًخ فضو مغ الكبار كالرغار ،تأثخ بو كانحخؼ،

كإف كاف يجج في أسختو كمجرستو تخبضة تخالف ذلظ ،بخبلؼ ما إذا كجج الذارع نطضفاً ،يتػرع الشاس فضو عغ السشكخ ،أك
يشكخكنو إذ حجث ،فإف ذلظ يؤثخ فضو الكخه لمسشكخ .فضشذأ األشفاؿ كالسخاىقػف في تمظ البضئة الخصضخة ،ك ما تحتػيو مغ
السدارح كالسخاقز ،كأماكغ الجعارة كالخسارات كالسخجرات ،كيعدفػف عغ حمقات العمع ،كعغ ارتضاد السداجج التي ىي
31

مشصمقات العمع كاإليساف ،كمحاضغ الفكخ الرافي كاألد ب.

11

جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ،جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا اجمللد ( )4ملحق (9119)1

السبحث الثاني :التحجيات الجاخمية :ك ىي مختبصة بالتحػالت عمى مدتػػ بشاء ك كضائف األسخة السعاصخة ،ك التي
ليا عبلقة مباشخة بجكر األسخة في أدائيا لػضضفة التشذئة ك الزبط االجتساعي ك تع اخترارىا فضسا يمي:
 -1االنتقال مغ نسط األسخة السستجة إلى نسط األسخة الشػاة:
تعخؼ السجتسعات العخبضة الضػـ بسا فضو الجدائخ انتذا ار كاسعا لشسط األسخة الشػاة خاصة في السشاشق
الحزخية،

ك التي تتسضد بانحرار دكرىا في الدكجضغ ك أكالدىسا الرغار ،ك غالبا ما تتحجد عبلقاتيا بكل مغ

أسختي الدكج ك الدكجة ،كسا أصبح األشفاؿ غالبا ما يقزػف معطع الػقت بعضجا عغ األسخة ،سػاء في السجاس أك
الشػادؼ أك ما شابو ذلظ.
فبشاء األسخة الكبضخة آخح في التبلشى في معطع مجتسعات العالع بسا في ذلظ السجتسعات العخبضة اإلسبلمضة  ،ك

أكجت بعس الجراسات السخترة في ىحا السجاؿ أف الطيػر الحالي لؤلسخة في صػرة تجسع لعجد مغ األقار ب يفػؽ
الدكجضغ ك أبشائيسا ،خاصة مغ جضل اآلباء ،ال يعشي استسخار كجػد األسخة السستجة برػرتيا التقمضجية السحزة ،إنسا قج

تزصخ الطخكؼ االجتساعضة التي تحضط بأفخاد األسخة إلى تذكضل ذلظ الشػع مغ التجسع كأف يقضع األبشاء مع آبائيع
مباشخة بعج الدكاج بدبب الحالة االقترادية أك عجـ تػفخ الدكغ أك بدبب استس اخرية مدؤكلضة األبشاء ندبضا عمى أقاربيع
السباشخيغ ،مثل مدؤكلضة االبغ في إعالة كالجتو في حالة مػت األ ب .لكغ بسجخد أف تدسح ليسا الطخكؼ لبلستقبلؿ

عغ األىل ،في ىحه الحالة ،فإنيسا ال يتخدداف في ذلظ (.32

ك يسكغ أف تتزح عبلقة ىحا التحػؿ في أف عسمضة الزبط االجتساعي لمرغار كانت تسارس مغ شخؼ

الجساعة القخابضة التي يسكغ أف تزع باإلضافة إلى األبػيغ األججاد ك األعساـ ،ك بحلظ يجج الشاشئ نفدو محاشا ك مغ

كل جانب بأعزاء مغ القخابة الحيغ يعسمػف عمى تػجضيو التػجضو الرحضح الستػافق مع السبادغ ك القضع االجتساعضة
الدمضسة ،ك ىػ ما يسكشو أف يديج مغ قػة الزبط الجاخمي ،في حضغ أف في األسخة الشػاة تخف فضيا حجة الزبط

االجتساعي نط اخ النحراره في الصخفضغ األساسضضغ لؤلسخة (األ ب ك األـ) ك ألكقات محجكدة في الضػـ ،باعتبار أف األ ب
قج يغضب شضمة الضػـ عغ البضت بحكع نطاـ العسل ،ك قج تغضب األـ كحلظ إذا ما كانت تسارس نذاط ميشي خارج البضت،
في حضغ يبقى الصفل في ىحه الحالة فخيدة إما لػسائل اإلعبلـ أك عخضة لثقافة الذارع.
 -2تغيخ وضع السخأة في األسخة :

اختمف الباحثػف في تفدضخ العػامل السحجدة لػضع السخأة في السجتسع ك مشو في األسخة  ،حضث يحىب البعس

إلى اعتبار أف الشطاـ االجتساعي العاـ ك السذاركة في اإلنتاج ك السػقع في البشى االجتساعضة ىي متغضخات أساسضة اك

مدتقمة ،تتحجد مغ خبلليا مكانة السخأة باإلضافة الى اإلرث الحزارؼ ؛ الستسثل في العادات ك التقالضج ك األعخاؼ
االجتساعضة ك الشدعات الشفدضة ،فكميا تعتبخ متغضخات كسضصة ك متجاخمة  :بضشسا يشطخ الى مػقع السخأة في ىحا اإلشار

بتغضخه يؤثّخ فضيا ( .)33ك بالتالي فاف معخفة كضع السخأة ك
عمى انو الستغضخ التابع  ،الحؼ يتأثخ بيحه العػامل ك ّ
مؤشخاتو يتصمب التعخؼ عمى الجػانب الجيسػغخافضة ك التعمضسضة ك الثقافضة التي يتسضد بيا السحضط الحؼ تعضر فضو ،ك
نط اخ لمتغضخات التي عخفتيا السجتسعات العخبضة في مختمف ىحه الجػانب فاف مكانة السخأة فضيا عخفت بجكرىا تغضخات ىامة

تغضخ مكانة السخأة في السجتسع الجدائخؼ مثبل التعمضع :اذ
تختمف باختبلؼ األكساط االجتساعضة .ك لعل مغ أىع مطاىخ ّ
تػضح التعجادات السختمفة أف ندب تسجرس اإلناث في الجدائخ انتقمت مغ  %36.9فقط سشة  1966الى  80.73سشة
11
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 ،1998أؼ أكثخ مغ الزعف خبلؿ ثبلثػف سشة بالتقخيب ،ك ذلظ مخك ار بػ  %59.6سشة  1977ك بػ  %71.56سشة
 1987ك يعكذ تصػر ىحه الشدب قفدة نػعضة في تعمضع الفتاة الجدائخية .كسا أف ارتقاءىا في الدمع التعمضسي عخؼ

تصػ ار ممحػضا خاصة بالشدبة لمثانػؼ ك الجامعي .فعمى مدتػػ التعمضع الثانػؼ يبلحع االرتفاع السكثف لشدبة التسجرس
البشات السقجرة بػ  %58.38سشة  .2006أما عمى مدتػػ التعمضع الجامعي ،فقج قجرت ندبة الصالبات في الجخػؿ

الجامعي لدشة  2007-2006بأكثخ مغ  %69كبمغت ندبة البشات السدجبلت فػي الجراسات العمسضة كالتكشػلػجضة بػ
34

 %34كبمغت ندبة البشات السدجبلت فػي الجراسات ما بعج التجرج .%43.6

أما فضسا يتعمق بالتذغضل فقج ارتفعت ندبة الشداء الشذصات بذكل كبضخ خاصة خبلؿ العذخية األخضخة
مقارنة بشدبة الخجاؿ كقج كاف لمشسػ السحقق في مجاؿ التعمضع بالشدبة لئلناث ،أثخ كاضح عمى تدايج نرضبيغ في مجاؿ

التذغضل حضث انتقمت عجد الشاشصضغ مغ الشداء مغ  0.109ممضػف ناشط سشة  1966الى  1.41ممضػف سشة ،1998
كسا ارتفعت ندبة الشداء فػي بعس الفخكع كاألسبلؾ السيشضة مثل التعمضع كالتخبضة أكثخ مغ ( %60سشة ،)2007
الرحة ( %60سشة  )2007كالقزاء أكثخ مغ ( %36.82جػيمضة .)2008
ك ما مغ شظ في إف ىحا التحػؿ في مكانة السخأة لو عبلقة ال يسكغ تجاىميا عمى تشذئة األبشاء كتحقضق مبجأ

يشذأ عمضو الصفل
الزبط الحاتي لجييع ،سػاء مغ خبلؿ السكتدبات التعمضسضة لمسخأة التي يكػف ليا األثخ السباشخ عمى ما ّ
في السخاحل األكلى مغ حضاتو ،ىحا فضسا يتعمق بصبضعة تكػيغ السخأة .أك مغ خبلؿ دكرىا في التخبضة الحؼ ما مغ شظ
أنو سضتخاجع مغ خبلؿ مسارسة السخأة لشذاط ميشي خارج إشار األسخة ،ك ىػ ما يحجث بالفعل في أغمبضة األسخ التي

تكػف فضيا السخأة عاممة لداعات شػيمة ،ما يزصخىا إلى االستعانة بالسخبضات البلتي ك إف قسغ بالسيسة السػكمة إلضيغ

فإنيغ ال تتجاكزف حجكد التخبضة الجدسضة ،ألنو ال يتػفخ في اغمبيغ شخكط السخبي الحؼ يعسل عمى تحقضق أىجاؼ التخبضة
الرحضحة بكل أبعادىا ،ك ىػ ما يكػف لو الجكر الفعاؿ في ضبط سمػؾ الفخد داخل االسخة.
 -3تغيخ مكانة الصفل في األسخة:

ضيخت في القخف التاسع عذخ آفاؽ مفيػـ ججيج لمصفػلة ك كاف النتذار التعمضع كالسجارس األثخ األكبخ في تحدضغ

أسالضب التعامل مع األشفاؿ .ك احتخاميع ك االعتخاؼ بخرػصضتيع ،ك مشح نذػء مشطسة األمع الستحجة بخز األشفاؿ

عمى أجشجة حقػؽ اإلنداف كفئة مدتقمة األمخ الحؼ أتاح تصػيخ إشار قانػني دكلي لشذخ ك حساية حقػؽ الصفل فأصبح
الصفل فئة اجتساعضة مدتقمة  ،36مع اإلشارة إلى أف رسالة اإلسبلـ تعج أكؿ التذخيعات التي ضبصت حقػؽ الصفل ك

كاجباتو.

ك قج ضيخ في القخف الحالي اىتساـ كبضخ مغ شخؼ دكؿ العالع بسا فضيا الجكؿ العخبضة بػضع الصفل في األسخة ك

السجتسع  ،حتى لقج سسي القخف العذخيغ "بقخف الصفل" ،ك أصبحت ضاىخة العشاية ك االىتساـ بالصفل مغ السقايضذ
التي تحجد درجة تحزخ الذعػ ب ك تقجميا ،نط اخ لػعي ىحه الجكؿ باف األشفاؿ الضػـ ىع رجاؿ الغج بربلحيع يرمح
مجتسع الغج ك بفدادىع يفدج ىحا السجتسع ،ليحا اىتست السجتسعات السعاصخة بػضع الدضاسات تخز تحدضغ كضع
الصفل في األسخة

37

ك السجتسع مثل كضع قػانضغ تتعمق بتذغضل األحجاث.

ُع ِخفت مكانة األشفاؿ في األسخة العخبضة التقمضجية بالجكنضة ،باعتبار أف بشضة األسخة التقمضجية تقػـ عمى أساس العسخ
ك الجشذ ،فالرغار تقمضجيا عضاؿ عمى الكبار ك تػجب عمضيع الصاعة شبو مصمقة في عبلقة سمصػية .ك يتع التػاصل
بصخيقة عسػدية تحت شابع األكامخ ك التبمضغ ك تػجضو التعمضسات ك التمقضغ ك السشع ك التححيخ ك التخػيف...الخ .كسا قج
19
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يقتخف ىحا التػاصل العسػدؼ بالعقا ب ك الحخماف ك الغزب ك اإلخزاع  ...أما التػاصل مغ تحت إلى فػؽ أؼ مغ
األبشاء إلى اآلباء فضأخح شابع التخجي ك اإلصغاء ك االنرضاع ك التحلل ...مقتخنا بالبكاء ك الكبت ك الرست ك
االندحا ب ك إخفاء األسخار ك السذاكل ك السدايخة ك الخضػخ ...ك كل ذلظ ىػ نتاج عبلقة االستبجاد التي تعتسج فمدفة

تخبػية تقػـ عمى أسمػ ب التخغضب ك التخىضب ك لضذ عمى اإلقشاع .ك ىحا غالبا ما يكػف مشتذ اخ لجػ شبقة العساؿ ك

الفبلحضغ (الصبقة الػسصى) في إشار انتذار نسط األسخة السستجة .في حضغ أف السذاركة ك االستذارة ك التعبضخ العفػؼ
()38

يدداد بازدياد العبلقات الجيسػقخاشضة ك انتذار نسط األسخة الشػاة التي تتجو نحػىا السجتسعات العخبضة الضػـ.

ك في

إشار التغضخات االجتساعضة التي تسخ بيا األسخ السعاصخة فاف امتضازات األشفاؿ آخحة في التدايج يػما بعج يػـ داخل بضئة

األسخة نفديا .فعمى الخغع مغ إف األشفاؿ القرخ مازالػا – مغ الشاحضة القانػنضة يخزعػف لدمصة األ ب (أك سمصة

ال ػالجيغ) ،إال أنو أصبح بإمكاف أكلئظ األشفاؿ اكتدا ب امتضازات ججيجة متدايجة باستسخار في إشار ما تػلجه الحضاة
السعاصخة مغ متصمبات ججيجة ،ك ىػ ما قج يكػف لو الجكر الفعاؿ في زيادة حجة الرخاع الفكخؼ بضغ جضل اآلباء ك جضل
األبشاء ،يشعكذ في إمكانضة التزار ب بضغ ما يخيج اآلباء تمقضشو ألبشائيع مغ قضع ك بضغ ما يقتشع بو الصفل مغ قضع دخضمة
عمى الثقافة السحمضة يدتقضيا مغ كسائل اإلعبلـ أك السجرسة أك الذارع .ك لعل ابدط مثاؿ عمى ذلظ ىػ انتذار المباس
الغخبي حتى بضغ أبشاء األسخ الستجيشة ،ك عجـ قجرة ىحه األخضخة عمى ضبط سمػؾ أبشائيا بحكع المضػنة في التعامل مع

األبشاء ،السبالغ فضيا.

 -4تخاجع الدمصة العائمية:

ىشاؾ عػامل كثضخة أدت إلى تغضخ الدمصة في السجتسعات العخبضة السعاصخة أغمبيا يعػد إلى التغضخات البشائضة ك

الػضضفضة التي عخفتيا األسخة مغ أىسيا تفكظ األسخة السستجة إلى اسخ نػكية صغضخة الحجع ،خخكج السخأة لمعسل ،ك تغضخ
نطخة السجتسع التقمضجية لسكانة السخأة سضسا في األكساط الحزخية ،كسا أف السدؤكلضة االقترادية أخحت في التغضخ
بالشدبة لمخجل ك السخأة ك األبشاء ،باإلضافة إلى أف انتقاؿ أغمبضة الػضائف التي كانت تعج مغ مياـ األساسضة لؤلسخة
ا لتقمضجية كػضضفة الحساية ك الجفاع ك الػضضفة التخبػية كل ىحه التغضخات أدت إلى ضعف الدمصة العائمضة ك مدؤكلضتيا
عغ سمػؾ أعزائيا.

إف تخاجع الدمصة األبػية تجاه األشفاؿ في السجتسعات السعاصخة ،مختبصة ارتباط كثضق بالتغضخات الدابقة التي

تسخ بيا األسخة السعاصخة ك ىػ ما يداعج عمى تخفضف حجة الدمصة العائمضة عمى الصفل ،ك بالتالي فاف الصفل يسكشو
اإلفبلت مغ السخاقبة السباشخة مغ شخؼ األسخة ىحه األخضخة التي يسكغ اعتبارىا بسثابة القائع عمى الجانب التصبضقي
لسبادغ التخبضة اإلسبلمضة ك مغ دكنيا تبقى التخبضة االسبلمضة بالشدبة لمصفل بسثابة السعمػمات الشطخية التي ييتع الصفل

التمسضح في السجرسة أك في أؼ مدتػػ تعمضسي آخخ بحفطيا مغ اجل الشجاح في الجراسة ،أكثخ مغ تعمسيا كسبادغ
أساسضة يتحمى بيا الفخد في حضاتو الضػمضة.
خــــــاتــسة

إف األسخة ىي المبشة األكلى في البشاء االجتساعي كىي ضاىخة اجتساعضة قجيسة قجـ اإلنداف عمى ىحه األرض مغ

لجف آدـ كحػاء عمضيسا الدبلـ كإلى أف يذاء هللا كىي أيزاً مجتسع صغضخ يسكغ مغ خبللو فيع شبضعة السجتسع القائسة

فضو ألنيا كػحجة بشاء في السجتسع تؤثخ فضو كتتأثخ بو كال نبالغ إذا قمشا أف معطع السذكبلت االجتساعضة كحمػليا يسكغ
13
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أف نخبصيا بعػامل مختبصة بالسػاقف األسخية كال يسكغ أف نترجػ لمسذكبلت التي تػاجو السجتسع مغ دكف أف نبحث
كنقػميا ك قج عشي اإلسبلـ باألسخة عشاية كبضخة بجاية مغ اختضار الدكج لدكجتو كتخبضة األبشاء
في مذكبلت األسخة ّ
كرعايتيع كتأىضميع لمقضاـ بجكرىع في الحضاة ذلظ ألف اإلنداف عادة ما يكتدب األسالضب الدػية لمدمػؾ كالتفكضخ مغ
خبلؿ تفاعمو االجتساعي كاحتكاكو باآلخخيغ ،ك أف األبػيغ ىسا الػكبلء األكائل في القضاـ بيحه العسمضة .إال أف األسخة

في قضاميا بيحه السيسة تػاجو مجسػعة مغ العخاقضل التي تسشعيا مغ تحقضق أىجاؼ التخبضة اإلسبلمضة ،كسا خمرت إلضو

نتائج ىحا البحث ،فسغ ىحه العخاقضل ما يختبط بالسحضط الحؼ تتػاجج فضو األسخة ،باعتبار أف األسخة ىي نتاج لسجتسعاتيا،

ك لعل مغ أىع العػائق التي حالت ك تحػؿ دكف تخبضة الشرء عمى القضع ك السبادغ اإلسبلمضة في ىحا الجانب مايمي:

الخواسب الحزارية السػركثة مغ السخحمة االستعسارية خاصة بالشدبة لمجكؿ السغاربضة ك الجدائخ عمى كجو

الخرػص ،ألف ضخ ب الثػابت الثقافضة (المغة ك الجيغ) كانت مقرػدة ك مدتيجفة مغ شخؼ االستعسار ما أدػ إلى

انتذار األمضة ك الجيل ك الخخافة ،ك كانت نتضجة ذلظ غضا ب التخبضة الخكحضة ك الخمقضة لؤلجضاؿ عشج الغالبضة العطسى
مغ األسخة ،باعتبار أف فاقج الذيء ال يعصضو .أماـ ىحا العائق الكبضخ ،الستسثل في الفخاغ الخكحي لغالبضة األجضاؿ يأتي
التحجؼ الثاني الستسثل في العػلسة الثقافية ،اليادفة إلى نذخ القضع الثقافضة الغخبضة الستعارضة مع ركح اإلسبلـ ك
السبادغ اإلسبلمضة ،لتديج مغ حجة الػضع ،خاصة ك أف ذلظ الفخاغ الخكحي شكل محضصا خربا لتغمغل القضع الغخبضة .ك

يأتي التحجؼ الثالث الستسثل في االنتذار الػاسع تكشػلػجيا اإلعالم و االترال ،لضديج مغ قػة التحجؼ الدابق مغ خبلؿ

تديضمو لعسمضة االتراؿ الثقافي ب ضغ مختمف الذعػ ب ما مغ شانو أف يديج مغ حجة انتذار السبادغ ك القضع الغخبضة ك
تخاجع القضع ك السبادغ اإلسبلمضة أماـ ضعف اإلعبلـ العخبي اإلسبلمي .أماـ ىحه الػضعضة نذضخ إلى تخاجع دور

السدجج في السجتسعات العخبضة اإلسبلمضة ك ىػ ما يذكل أحج أىع العخاقضل في كجو تحقضق األسخة لمتخبضة اإلسبلمضة
لمشرء لضتخاجع بحلظ تحرضغ الشرء مغ الغدك الثقافي الغخبي ،ك ىػ ما يسكغ أف يشعكذ في فداد الذارع الحؼ أصبح
مدخحا لتجخيب مختمف الخسائل التي يتمقاىا الفخد مغ الثقافات الغخبضة عبخ كسائل اإلعبلـ ك ىػ الغالب في شػارع

السجف الكبخػ في الجكؿ العخبضة.

ك بالتالي فاف األسخ التي يتدع محضصيا االجتساعي بيحه الدسات تكػف ىحه األخضخة

بسثابة العػائق التي يحػؿ دكف أدائيا لػضضفتيا في تخبضة الشرء عمى مبادغ ك قضع الجيغ اإلسبلمي.

باإلضافة إلى عخاقضل السحضط الخارجي ،فاف األسخة العخبضة تعخؼ تحػالت سخيعة ك عسضقة مختبصة ارتباشا كثضقا
بالتحػالت الحاصمة عمى مختمف السدتػيات االجتساعضة االقترادية  ،الثقافضة ك الدضاسضة ،حضث شكمت ىحه التحػالت
في بعس جػانبيا عػائق أماـ تحقضق األسخة لػضضفة التخبضة الدبلمضة لمشرء ،ك تأتي التحػالت البشائية الػضيفة لألسخة
العخبية عمى رأس القائسة حضث أف انتقاؿ األسخة مغ الشاحضة البشائضة مغ نسط األسخة السستج إلى نسط األسخة الشػاة إلى
تخاجع عسمضة الزبط االجتساعي ألفخادىا ك ىي العسمضة التي ليا دكر كبضخ في انتياج األفخاد لمدمػؾ الستػقع مشيع كفق

ثقافة السجتسع .أما مغ الشاحضة الػضضفضة فاف السجتسعات الحجيثة سمبت األسخة الكثضخ مغ كضائفيا ك عمى رأسيا الػضضفة

التخبػية التي أصبحت تقػـ بيا السؤسدات الستخررة ك في سشػات مبكخة مغ حضاة الصفل ،ما يجعل ىحا األخضخ ك

أسختو يكتفضاف بالداد الزئضل الحؼ تقجمو السجرسة ك الحؼ ال يكفي لتحقضق أىجاؼ التخبضة اإلسبلمضة لمشرء ،بضشسا تبقى
األسخة مدئػلة عمى إنجا ب األشفاؿ ك العشاية بيع إلى سغ االلتحاؽ بالسجرسة .ك مغ بضغ التحػالت األساسضة في األسخة
ك أخصخىا عمى التخبضة اإلسبلمضة لمشرء تغيخ مكانة السخأة في األسخة ك السجتسع ك ما لو مغ آثار في تخاجع دكرىا في
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تخبضة الشرء خاصة بعج خخكجيا لمعسل .باإلضافة إلى ذلظ فاف أسمػ ب الحضاة في األسخة السعاصخة أدػ إلى تغضخ
مكانة الصفل فضيا ،ك بالتالي تغضخ أسالضب ك شخؽ تخبضتو التي أصبح فضيا الكثضخ مغ المضغ ك التداىل ما مغ شأنو أف

يؤثخ تأثض اخ سمبضا في تخبضتو .ك أماـ ىحه التحػالت البشائضة ك الػضضفضة في األسخ السعاصخة عخفت الدمصة العائمية تخاجعا
كبض اخ عسا كانت عمضو ك ىي اآللضة التي مغ شأنيا أف تداعج عمى التحكع في تحقضق األىجاؼ السدصخة مغ شخفيا

كيجؼ التخبضة اإلسبلمضة لؤلبشاء .ىحا فضسا يتعمق ببعس السعػقات الجاخمضة ك الخارجضة بالشدبة لؤلسخة.

في األخضخ يسكغ القػؿ أنو األسخة عمى قجر أىسضتيا في السحافطة عمى الشػع البذخؼ ،ك السحافطة عمى ثقافة

السجتسع بقضسيا ك مبادئيا ،مغ خبلؿ العسل غخسيا في األجضاؿ الججيجة بالصخؽ الرحضحة ،فإنيا ال تدتصضع أف تحقق
تمظ السيسة إال في إشار سضاسة شاممة تعضشيا عمى تحقضق ذلظ اليجؼ الدامي ،بحضث تتزافخ جيػد كل األشخاؼ
التي ليا دكر في تخبضة الشرء مغ مجرسة ك كسائل اإلعبلـ كمداجج ،باإلضافة الى محضط مبلئع لتحقضق ذلظ اليجؼ،
حتى تدتصضع ىحه البشضة مغ أداء كضضفتيا الدامضة التي تحافع عمى تحقضق األمغ االجتساعي.
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