
 كمقدمة األولى المحاضرة

 االسرة مجال في االجتماعي الخدمة ..............مقرر االحمدي سعيد ريم لالستاذه/

 والطفولة

 

 : األسرة تعريف

 من تتكون نسبيا   دائمة اجتماعية رابطة أو منظمة بأنها األسرة عرفا ونيمكوف أوجبرن أما 

 أطفالها مع بمفردها زوجة أو ، وأطفاله بمفرد زوج أو ، أطفال بدون أو ، وأطفالهما وزوجة زوج

 (. 25 :2012،  رشوان )

 أكثر أو وواحد واألم األب من تتكون ، صغيرة اجتماعية جماعة بأنها بوجاردس وعرفها 

 من يمكنهم حتى األطفال بتربية وتقوم ، المسؤولية ويتقاسمون الحب يتبادلون ، األطفال من

-50 : 2012 , حامد ) اجتماعية بطريقة يتصرفون أشخاص ليصبحوا وضبطهم بتوجيههم القيام

51 ) . 

 األولى االجتماعية الوحدة يه " بأنها االجتماعية العلوم مصطلحات معجم في وعرفت 

 العقل يرتضيها التي المقتضيات على وتقوم،  اإلنساني النوع على المحافظة إلى تهدف التي

 . ( 152 :1988،  بدوي ) المختلفة المجتمعات تقررها التي والقواعد،  الجمعي

 

 :األسرة خصائص

 من يمكن اجتماعية ومنظمة جماعة أول باعتبارها األسرة تمتاز  .1
 .االجتماعية التنشئة متطلبات وكل والغذاء الرعاية توفير خاللها

 فرد كل دور خاللها من يتجدد داخلية تنظيمية بقواعد األسرة ترتبط .2

 .األسرة في

 فهي االجتماعي البناء دعائم من أساسية دعامة األسرة تعتبر .3

 المجتمع منظمات بقية عليها ترتكز اجتماعية كمنظمة
 .األخرى االجتماعية

 ببقية والتأثر التأثير بين المتبادل التأثير من حلقة األسرة تمثل .4

 كنظام األسرة صالحية فإن المجتمع في االجتماعية األنظمة
 وإن االجتماعية النظم بقية على إيجابية صورة يعكس اجتماعي
 على سلبي صدى يعكس األسري االجتماعي النظام اختالل

 .عالمجتم في األخرى االجتماعية النظم

 الطبيعية إشباعاه للفرد يحقق الذي الوسط هي األسرة إن  .5
 لبقاء تحقيقا   وذلك المجتمع يقرها شرعية بصورة واالجتماعية

 األبوة لعواطف وإشباعا   االجتماعي الوجود لغاية وتحقيقا   النوع
 .واألخوة واألمومة

 أفرادها على االجتماعي للضبط قواعد تمارس بأنها األسرة تمتاز .6

 التي االجتماعية التنشئة عملية خالل من الضبط هذا ويتم
 قواعد بتطبيق ترتبط التي فاألسرة. ألفرادها األسرة توفرها



 صفات أفرادها تكسب أن تستطيع السليمة االجتماعية للتنشئة
 قواعد عكس على وذلك واإليثار واإلخالص األمانة من صادقة

 يرضى ال رذيلة صفات عكس الذي الخاطئ االجتماعي الضبط
 .المجتمع عنها

 من هي وإنما أفراد أو فرد صنع من ليست ألنها وذلك تلقائية األسرة .7

 بصورة المجتمعي اإلطار في وظهرت خلقه ومن المجتمع صنع
 األفراد اجتماع من ينشأ الذي الجمعي العقل وحي ومن تلقائية

 الحياة شؤون يصور. نظرهم وجهات واتصال آرائهم تبادل ومن
 ما وهذا الخاصة وإرادتهم لرغباتهم وانصهارا   جداناتهمو وتفاعل

 .األسرية العالقات شبكة داخل يحدث

 ومكررة المجتمع أنحاء سائر في ومنتشرة عامة بأنها األسرة تتميز .8
 دراسة دراستها يمكن المعنى بهذا وهي الزمن مدار على

 الرياضية والمعادالت الكمية بالصورة عنها والتعبير إحصائية
 .البيانية رسوموال

 فهي بينها فيما المتبادلة تأثيراتها ولها مترابطة ظاهرة األسرة .9

 بصلة لها تمت التي األخرى الظواهر من عداها ما منعزلة ليست
 المتبادلة التأثيرية عالقتها لها فهي المثال سبيل فعلى قريبة

 .السياسية والظواهر االقتصادية بالظواهر

 والمكان الزمان ألثر تخضع في يةنسب اجتماعية ظاهرة األسرة .10
 وتعدد الزواج فنظام الطبيعية الظواهر واحد شكل على تثبت وال

 ووجدانية الزوجات وتعدد األزواج وتعدد الجمعي الزواج بين أشكاله

 األبوية واألسرة الكبيرة األبوية واألسرة مثال   الزوجة أو الزواج
 .المزدوجة واألسرة الصغيرة

 

 :اإلسالم في األسرة

 : التالية لألسباب بالغا   اهتماما   باألسرة اإلسالم اهتم

 : باآلتي البشرية الفطرة مطالب تلبي األسرة ألن -1

، شيخوخته في له عونا   ويكون،  بعده من أبيه اسم يحمل الذي الولد إيجاد -

: تعالى قال، المشروعة األسرة تكوين طريق عن إال يتحقق ال األمر وهذا

ا أَن فهِسكهم   ِمن   لَكهم   َجعَلَ  َوّللَاه  [ َواج  َواِجكهم   ِمن   لَكهم   َوَجعَلَ  أَز   َوَحفَدَة   بَنِينَ  أَز 

ِمنهونَ  أَفَبِال بَاِطلِ  الَطي ِبَاتِ  ِمنَ  َوَرَزقَكهم   ونَ  ههم   ّللَاِ  َوبِنِع َمتِ  يهؤ   كما] .  يَك فهره

 على بل، خلقه على بها هللا أنعم التي الكبرى النعم من تعتبر الولد نعمة أن

َسل نَا َولَقَد   [ تعالى قال.  الرسل وهم خلقه أفضل سهال   أَر   َوَجعَل نَا قَب ِلكَ  ِمن   ره

م   ا لَهه َواج  يَة   أَز   ] . َوذهر ِ

، بها هللا كلفه التي المسؤولية على اإلنسان لتدريب األولى البيئة هي األسرة إن -

 من يمارس الذي األول العملي الميدان وهي، األرض عمارة مسؤولية



 نطاق إلى الضيق األسرة نطاق من لينتقل، عليها قوامته مسؤولية خاللها

 . الكبير المجتمع

 األسرة طريق عن تتم اإلشباعات وهذه, اإلنسان في والروح الجسد مطالب إشباع -

 يهذب الذي الشرعي بالزواج يكون إنما الجسد مطالب وإشباع. الشرعية

 من المجتمع ويحمي، االنحراف من ويقي، باألخالق ويسمو وسالنف

 .والصحية، والنفسية، االجتماعية األمراض

 بين والمودة والرحمة والمحبة بالسكن يتحقق والنفس الروح مطالب وإشباع

ن   لَكهم َخلَقَ  أَن   آيَاِتهِ  َوِمن   [ الشرعي للزواج طبيعية ثمرة وهذه، الزوجين اأَ  أَنفهِسكهم   م ِ َواج   ز 

نَكهم َوَجعَلَ  إِلَي َها ل ِتَس كهنهوا َمة   َمَودَة   بَي  م   ََليَات   ذَِلكَ  فِي إِنَ  َوَرح  ونَ  ل ِقَو   . ] يَتَفََكره

 والحرمان، الجنسية اإلباحة بين واالعتدال بالوسطية يستم موقفا اإلسالم وقف وقد -

 بعيدا  ، جسده مطالب خالله من اإلنسان يلبي الشرعي فالزواج. والكبت

 . باَلخرين األذى إلحاق عن وبعيدا  ، الحيوانية عن

 : مثل اجتماعية مهام لألسرة -2

 أنسابكم من تعلموا: "  قال r النبي عن هريرة أبي عن، االختالط من النسب حفظ -

 المال في مثراة األهل في محبة الرحم صلة فإن أرحامكم به تصلون ما

 لمعرفة ضرورية- اإلسالم في–  األنساب فمعرفة." األثر في منسأة

 به يلحق الذي العار من اإلنسان حماية وكذلك، األرحام وصلة األقارب

 .نسبه بجهل

 تنظيم يتم األسرة ظل ففي، واالنحالل االجتماعية األمراض من المجتمع حماية -

 إلى نظره يمتد فال، له هللا قسم بما القناعة عنده وتتولد اإلنسان شهوة

 عن ثبت فقد، الزواج على المستطيع الشباب r النبي حث وقد، المحرمات

ِ  َمعَ  كهنَا": قال أنه عنه هللا رضي مسعود بن عبدهللا  َعلَي هِ  اللَهم َصلَى النَِبي 

 َمع شَرَ  ايَ  َوَسلَمَ  َعلَي هِ  اللَهم َصلَى ّللَاِ  َرسهوله  لَنَا فَقَالَ  َشي ئ ا نَِجده  اَل  َشبَاب ا َوَسلَمَ 

َصنه  ِلل بََصرِ  أََغض   فَإِنَهه  فَل يَتََزَوج   ال بَاَءةَ  اس تََطاعَ  َمنِ  الَشبَابِ  جِ  َوأَح   َوَمن   ِلل فَر 

مِ  فَعَلَي هِ  يَس تَِطع   لَم    ."ِوَجاء   لَهه  فَإِنَهه  بِالَصو 

 .والشذوذ للزنى المصاحبة واإليدز الجنسية األمراض من المجتمع حماية -

 األسرة فرب. ومجتمعه، وأسرته، نفسه في صالحا   إنسانا   ليكون ليكون الفرد دإعدا -

 في–  زوجها بطاعة مكلفة والمرأة. وإصالحهم أهله إعالة عن مسؤول

 التربية في األبناء بواجب والقيام، وعرضه مال وحفظ- معصية غير

 عن   الحديث في جاء كما رعيتهما عن مسؤوالن والزوجان، والرعاية

ِ  عَنِ ،  عهَمرَ  ب نِ  ّللَاِ  دِ َعب    َراع   كهل كهم   أاَل: "  قَالَ  أَنَهه  َوَسلَمَ  َعلَي هِ  ّللَاه  َصلَى النَبِي 

 َمس ئهول   َوههوَ  َراع   النَاِس  َعلَى الَِذي فَاألَِميره ،  َرِعيَتِهِ  َعن   َمس ئهول   َوكهل كهم  ، 

له ،  َرِعيَتِهِ  َعن   م   َمس ئهول   َوههوَ  بَي تِهِ  أَه لِ  ىَعلَ  َراع   َوالَرجه َرأَةه ،  َعن هه  َوام 

لِ  ئهولَة   َوِهيَ  َوَولَِدهِ  بَع ِلَها بَي تِ  َعلَى َراِعيَة   الَرجه م   َمس   َمس ئهول   َوال عَب ده ،  َعن هه



 َرِعيَتِهِ  َعن   َمس ئهول   َوكهل كهم   َراع   َوكهل كهم   أاَل،  َعن هه  َمس ئهول   َوههوَ  َسي ِِدهِ  َمالِ  َعلَى

. " 

 التواد على اإلسالم حرص فقد، األسرة أفراد بين االجتماعي التكافل دعم -

 اختالف على–  والمجتمع بل األسرة أفراد جميع بين والتراحم والتعاطف

 منهم وطلب، والمنصب والعلم والجاه المال حيث من وتفاوتهم درجاتهم

 بشير بن النعمان عن لحديثا في جاء كما.  الواحد كالجسد يكونوا أن

 في المؤمنين مثل":  قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي

 سائر له تداعى شيئا اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم

 ، 2013: 19-21( . حلمي" ) والحمى بالسهر الجسد

- ........................................................................................ 

  األولى المحاضرة انتهت هنا الى

  قريبا   هللا باذن كامل المنهج وانتظرو

  لكن بالتوفيق

 


