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يف اجملتمع  األدوار األسريةحبثت هذه الدراسة يف الدور الذي مارسته حتوالت العوملة على 
املصري، وتشمل: األدوار االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية لألسرة، وقد مجعت الدراسة بني 

مفردة،  547امها دراسته امليدانية على عينة قو طبق مت تطبيق الكيفية والكمية، حيث  الدراستني
الله حتليل تصميمه، استهدف من خ مت رية، مستخدًما مقياًسامتثل أرباب األسر الريفية واحلض

التغريات اليت حلقت باألدوار األسرية، ومن مث توصيف الدور الذي مارسته حتوالت العوملة على 
األدوار األسرية، كما اعتمدت الدراسة على دليل املقابلة املتعمقة الذي مت تطبيقه على سبع 

ن حتوالت العوملة مارست إ ة إىل جمموعة من النتائج أمهها:حاالت، وقد خلصت الدراس
تأثريات عميقة على األدوار االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسرة يف جمتمع البحث، كما 
تبني أن األدوار يف األسر احلضرية كانت أكثر تأثراً بتحوالت العوملة من الريفية، كما كشفت 

ادي واحلالة لتعليمي واالقتصأن املتغريات الوسيطة )السن واملستوى ا اإلحصائيةاالختبارات 
 املهنية( أدت دوراً فعااًل على تلك التأثريات اليت مارستها حتوالت العوملة على األدوار األسرية.
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Abstract 

This study examines the role of the transformations of 

globalization of the effect on the family roles in the Egyptian 

society, including social, economic and cultural ones. The 

study combines qualitative and quantitative studies, The 

researcher applied his field study to a sample of 745 

individuals, representing bread-winners of rural and urban 

families, using a measurement that he designed to analyze 

changes in family roles, and then describing the effect of the 

transformations of globalization on family roles. The study 

also relies on an in-depth interview guide, which is applied 

to seven cases. The study concludes with a number of 

results, the most important of which are: the transformations 

of globalization have profound effects on the social, 

economic and cultural roles of the family in the research 

community. Roles in urban families have also been found to 

be more affected by the transformations of globalization 

than rural ones. The statistical tests have also revealed that 

the intermediate variables (age, educational and economic 
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levels, and professional status) play an effective role in the 

impacts of the transformations of globalization on family 

roles. 
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Transformation of Globalization – Family Roles – New 

Millennium 
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 قدمة:الم
وصاف متعددة، أوِصفت األسرة العربية من قبل الباحثني واملفكرين العرب منهم والغربيني ب

أسرة أبوية يسودها سيطرة الذكور على اإلناث، أو أسرة ممتدة )عائلية( جتمع يف  كوهناما بني   
بنياهنا الداخلي أكثر من امتداد عمري وجيلي، وما بني الوصف والتحليل قدمت الكثري من 

ان الباحثني الكثري من القضايا اليت شغلت أذه ،الدراسات اليت حبثت يف موضوع األسرة والعائلة
 علم االجتماع وعلم النفس وعلم االقتصاد.  :من التخصصات االجتماعية، منهايف عدد 

ورمبا يعكس هذا االهتمام البالغ باألسرة العربية أمهية ما يطرحه موضوع األسرة على 
ة، ورمبا من قضايا جتعلها فارقة ومتمايزة عن نظرياهتا يف اجملتمعات الغربي السوسيولوجيالصعيد 

الصفة  ىل طبيعة اجملتمعات العربية اليت يغلب عليها الصفة التقليدية، تلكيعود ذلك بالقطع إ
 اليت ما زالت تلقي بظالهلا على التكوين األسري من حيث املظهر، والبناء، والوظائف.

متدة ة املأن اجملتمعات العربية مرت خالل الفت بواألمر املؤكد من قبل الكثري من الباحثني 
يومنا هذا بالكثري من التحوالت ذات الطابع السياسي  ن حىتمن منتصف القرن العشري

االقتصادي االجتماعي بل والثقايف، وقد ألقت تلك التحوالت بظالل تأثرياهتا الضخمة على  
 كافة املكونات اجملتمعية لتلك اجملتمعات، ومن بينها اجملتمع املصري.

أن األسر عية ميكن القول بوعند احلديث عن تأثري تلك التحوالت على املكونات اجملتم
تعد أكثر املؤسسات اجملتمعية اليت تأثرت وبشدة من جراء وطأة التحوالت اليت عصفت بالبناء 
االجتماعي للمجتمعات العربية على وجه العموم، ومن بينها اجملتمع املصري على وجه 

تمع املصري اجملاخلصوص، والسؤال هنا: إىل أي مدى أحدثت التحوالت اجملتمعية اليت مر هبا 
حتوال يف بنية األسرة؟ يقودنا هذا التساؤل إىل طرح املزيد من التساؤالت اليت تتوالد تلقائيا عند 
التفكري يف اإلجابة على السؤال السابق، من بينها السؤال حول تأثري التحوالت على األدوار 

 ك األدوار.بتل األسرية من حيث طبيعة التأثري الذي مارسته وطبيعة التغري الذي حلق
وقد كانت األسرة تقوم بكافة الوظائف الضرورية بداية من مجع القوت وتوفريه ألعضائها، 

وحدة  كانت األسرة: والقيام مبستلزمات احلياة وصنع األدوات البدائية...إخل، مبعىن آخر
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ة صغرية لاقتصادية وهيئة سياسية وإدارية وتشريعية، كما كانت هيئة دينية وتربوية، فكانت دوي
تقوم مبختلف الوظائف اليت يتطلبها النشاط العمراين، وظلت األسرة حمتفظة هبذه 
االختصاصات الواسعة يف العصور التارخيية القدمية )الفرعوين واليوناين والروماين( للمجتمع 

(، واملتتبع للتاريخ االجتماعي واالقتصادي والثقايف والسياسي 87م: 8991املصري )حيي، 
ع املصري خالل العقود اليت بدأت مع منتصف القرن العشرين )بعد وقوع ثورة يوليو للمجتم
م( يدرك بشكل جلي أن األسرة املصرية أصابتها حتوالت على مستويات متعددة، وقد 8971

فاضت الدراسات السابقة اليت أّرخت وناقشت تلك الفتة يف مناقشة تلك التحوالت، حيث 
م( أن منط األسرة املمتدة هو النمط السائد يف املناطق 8958 أوضحت دراسة )الدين حممد،

ن م( أل8951نسل، وأشارت )اخلويل، الريفية، ويتفق مع طبيعة العالقات البنائية لقرابة ال
 أدى إىل تغريات الكثري من الوظائف الذياألسرة حتولت من اإلنتاج إىل االستهالك، األمر 

م( أن ظاهرة التمييز بني الذكر واألنثى داخل 8957 الكلية لألسرة، وأكدت دراسة )كرمي،
م( أن خروج 8911زيد،  ، كما أوضحت دراسة )أبوالتكنولوجياألسرة املصرية تتأثر بالنمو 

ي، وأشارت دراسة )هتاماملرأة إىل العمل جعلها شريكًا يف سلطة اختاذ القرار داخل األسرة، 
ن اهلجرة اخلارجية منحت الزوجة الريفية دوراً كبرياً يف عملية التنشئة االجتماعية ألم( 8911

ات تشهد تغري  املصريم( أن األسرة املمتدة ىف الريف 8911لألبناء، وأظهرت دراسة )حلمي، 
م( فأكدت أن هناك عالقة إجيابية بني 8915من حيث احلجم والوظائف، أما دراسة )أمحد، 

وتقلص السلطة األبوية داخل األسرة، وذلك بسبب تويل الزوجة السلطة  اهلجرة اخلارجية
 الكاملة إلدارة شئون منزهلا.

من هنا ميكن القول بأن األسرة يف اجملتمع املصري خالل تلك الفتة أصبحت جمااًل خصًبا 
 يتومسرًحا لتمظهر تأثري التحوالت اجملتمعية، وإذا كانت الدراسات السابقة خالل الفتة ال

سبقت ظهور مصطلح العوملة، وانتشار استخدامه خالل العقد األول من القرن العشرين قد 
ول التحوالت هتا األسرة املصرية، فإن البحوث حأثريات املختلفة اليت وقعت حتت وطبينت التأ

 اجملتمعية لألسرة املصرية خالل الفتة اليت بدأت مع العقد األول من القرن احلادي والعشرين
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عددًا من التساؤالت اليت تقود للحديث حول موضوع البحث  ارست بالكثرية، وهنا يثلي
اصة تلك اليت خبو  -الراهن، منها على سبيل املثال: كيف مارست التحوالت اجملتمعية األخرية 

 ارتبطت بالعوملة كتوجه ثقايف اقتصادي اجتماعي سياسي عاملي ارتبط بالثورة التكنولوجية يف
وص؟ تأثرياهتا على بنية اجملتمع بوجه عام والبناء األسري على وجه اخلص  -د احلداثةمرحلة ما بع

ري وما طبيعة التأثريات اليت متارسها التحوالت املرتبطة بالعوملة وآلياهتا املتنوعة على البناء األس
 يف اجملتمع املصري؟

ديد أو ية التحعمل آللعام، وهو ما يستدعي ويبدو على التساؤالت السابقة الطرح ال
 ميل دوركامي، فيتساءل عن التغريات اليت حلقت باألدوار األسرية يفإبري التفكيك حسب تع

راء يهدف طرح مزيد من األسئلة كإج يتموهنا  ضوء التحديات املختلفة اليت تطرحها العوملة.
انياً؟ مث ملاذا العوملة ث ؟من خالله إىل مزيد من التحديد، فلماذا األدوار األسرية أوالالباحث 
قضية الدور تعد هي األكثر أمهية عند احلديث عن البناء األسري،  ة على السؤال األولواإلجاب

ا األسرة  همن خالل الدور أو الوظيفة اليت تقوم هبا األسرة ميكن مناقشة كافة القضايا اليت تطرح
ومة من شأهنا احلفاظ على دمي كبناء اجتماعي مؤسسي عرف منذ قدمي األزل مبمارسته ألدوار

اجملتمع وبقائه، أما الشق الثاين )ملاذا العوملة على وجه اخلصوص؟( فإن اإلجابة تتحدد على 
 يعد مل النحو التايل: إن العوملة تعد املظهر األكثر حداثة وتعبريا عن التحوالت العاملية اليت

عاملي جملتمعات على املستوى التأثرياهتا على كافة مكونات ا ةهناك جمال للحديث عن وطأ
يف ضوء ذلك جاءت فكرة الدراسة الراهنة واليت ستبحث يف قضية أساسية،  واملستوى احمللي.

 هي: التغريات اليت حلقت باألدوار األسرية يف ضوء حتوالت وآليات العوملة.
 :إشكالية البحث -أوال

ألدوار اخلصوص مبجموعة من اُعرِْفت األسرة على وجه العموم واألسرة العربية على وجه 
التقليدية، واليت تدور ما بني أدوارها االجتماعية _املتمثلة يف التنشئة االجتماعية وما تطرحه 
من آليات الضبط وتوجيه السلوك واالختيار للزواج، وما إىل غري ذلك من أدوار ذات طابع 
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شة من مسكن بري وسائل املعياجتماعي_ وأدوار اقتصادية متمثلة يف اإلنفاق على األبناء، وتد
 وملبس ومأكل، إىل جانب أدوارها التبوية والثقافية املرتبطة بالتبية والتعليم ... إخل.

وقد فاض عدد من املنظرين االجتماعيني يف احلديث عن أدوار األسرة، حيث أشار وليم 
إىل وجود ست وظائف أساسية لألسرة، وهي: الوظيفة االقتصادية،  W. Ogburnأوجربن 

 ووظيفة احلماية، والوظيفة الدينية، والوظيفة التفيهية، والوظيفة التبوية، ووظيفة منح املكانة
أن األسرة يف  ب Murdock(، كما أشار مريدوك 15-11م: 8954االجتماعية )اخلويل، 

 شتكالتكاثر، والتعاون االقتصادي، والسكن امل :وهي كل جمتمع تقوم بثالث وظائف أساسية،
(Bahira Trask, 2010: 24 وقد اهتم الباحثون يف علم االجتماع منذ بداية العقد .)

األخري من القرن العشرين ببحث التأثريات العميقة اليت مارستها ظاهرة العوملة على بنية اجملتمع 
تظهر يف خمتلف  داعياهتا على الواقع برمته، وبدأت آثارهامبكوناهتا املختلفة، فقد ألقت العوملة بت

بلدان العامل والبلدان األقل منًوا على وجه اخلصوص، وال تزال اآلثار والتداعيات املتواصلة 
واملتاكمة للعوملة  تلقي على املشتغلني بالعلوم االجتماعية املزيد من التساؤالت واإلشكاليات 

(، حيث تصاعد مع حتوالت 191م: 1002البحثية اجلديدة )أمحد،  النظرية واملنهجية واملهام
العوملة جمموعة من التغريات املهمة على مستوى اجملتمع والفرد واألسرة، ولعل أمهها تغري أدوار 

وهنا ميكن أن نطرح سؤااًل يعد مبثابة اإلطار العام الذي ستتحرك فيه مشكلة البحث  األسرة.
ليات العوملة تأثرياهتا على األدوار األسرية يف اجملتمع املصري؟ الراهن، وهو: كيف مارست آ

 وميثل السؤال السابق الطرح العام ملوضوع هذه الدراسة.
 تساؤالت البحث وأهدافه: -ثانيا

 متثل اإلطار عدًدا من األسئلة اليت طرحمت  ييف ضوء الطرح السابق لتساؤل البحث الرئيس 
 حو التايل:التفصيلي ملشكلة البحث على الن

ما درجة استخدام األسرة للوسائل التكنولوجية احلديثة )خاصة تلك املرتبطة باملعلوماتية(  -8
 واليت متثل أدوات العوملة؟

 ؟مع البحثتاألدوار االقتصادية لألسرة يف جميف ما أهم مؤشرات تأثريات حتوالت العوملة  -1
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 حث؟االجتماعية لألسرة يف جمتمع البما أهم مؤشرات تأثري حتوالت العوملة على األدوار  -2
 ما أهم مؤشرات تأثري حتوالت العوملة على األدوار الثقافية لألسرة يف جمتمع البحث؟ -4
هل مارست املتغريات الوسطية دورًا يف تشكيل التغريات اليت حلقت باألدوار األسرية  -7

 يف ظل حتوالت العوملة؟
قت رصد طبيعة واجتاه التغريات اليت حل وقد حتدد اهلدف العام هلذه الدراسة يف حماولة

باألدوار األسرية يف ضوء تأثريات العوملة، وحتت هذا اهلدف العام جاءت جمموعة من األهداف 
 الفرعية على النحو التايل:

 قياس درجة تأثري حتوالت العوملة على األدوار االقتصادية لألسرة. -8
 .ة لألسرةيقياس درجة تأثريات العوملة على األدوار االجتماع -1
 .الثقافية لألسرة قياس درجة تأثريات حتوالت العوملة على األدوار -2
ت باألدوار األسرية حلق اليتالتعرف على دور املتغريات الوسيطة يف تشكيل التغريات  -4

 يف ظل حتوالت العوملة.
 مبررات اختيار الموضوع وأهميته: -ثالثا

 ضوء االعتبارات التالية:تتحدد مربرات اختيار هذا املوضوع، وأمهيته يف 
اجملتمع اآلن مير بنوع من اخللخلة اليت أثرت يف طبيعة املوضوع، وما يطرحه من معضالت  -8

 يف ضوء التحوالت اجملتمعية العميقة، واليت تركت تأثرياهتا على أدوار املؤسسات اجملتمعية،
راسة األدوار اع بدتستدعي أن يعتين الباحثون يف جمال علم االجتمومنها األسرة مسألة 

 األسرية.
التطورات التكنولوجية املرتبطة بالثورة املعلوماتية واألجهزة التكنولوجية احلديثة مارست  -1

تأثرياهتا على املنظومة االجتماعية، ومن مث من املتوقع أن يكون لتلك التطورات تأثرياهتا 
في الوقت تنشئة األوىل، فالعميقة على أدوار األسرة، واليت كانت توصف بأهنا مؤسسة ال

 الراهن يشاركها يف األدوار التبوية األجهزة احلديثة.
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إن مسة  :السوسيولوجية ميكن القول الحظاتاملاجملتمعية و  عايشاتاملو  تخصصالمن واقع  -2
ان ك تشكل السياق املسئول عن التنشئة، ومن مث اليتحتول حدث يف األطر االجتماعية 

هذا املوضوع إلخضاعه للبحث لرصد طبيعة هذا التحول، والتحقق حنو اختيار جتاه اال
أن األسرة العربية عضت هبا  :من فرضيات ميدانية تدور حول قضية عامة مؤداها

 التحوالت وتركت تأثريهتا العميقة على بنية األدوار داخل األسرة.
لمهتمني ل بةإن النتائج اليت ستخلص إليها تلك الدراسة ميكن أن تكون مهمة بالنس -4

بالشأن األسري يف اجملتمع العريب على وجه العموم واجملتمع املصري على وجه  اخلصوص، 
إذ أهنا ستوضح التداعيات املختلفة اليت تركتها العوملة على البنية األسرية، ومن مث وجب 
أخذ كل تلك النتائج يف االعتبار من قبل صانعي السياسات األسرية واملعنيني ببحث 

 ا األسرة يف اجملتمع العريب عامة واجملتمع املصري على وجه اخلصوص. قضاي
 اإلطار النظري للبحث: -رابعا  

 مفاهيم الدراسة: -1
 Family)أ( مفهوم األسرة: 

على الرغم من اقتناع علماء االجتماع بأن األسرة هي الوحدة األساسية للتنظيم 
املفاهيم املائعة يف تعريفها لديهم )اجلوهري، االجتماعي، إال أن املفهوم ما زال من أكثر 

(، فاألسرة من الناحية اللغوية كما ورد يف لسان العرب تعين أسرة الرجل، مبعىن 89م: 8912
عشريته ورهطه األدىن؛ ألنه يتقوى هبم، واألسرة مبعىن عشرية الرجل، أو أهل بيته )سيد، 

تزوجا،  ليديًا لألسرة على أهنا ذكٌر وأنثى(، وقدم بعض علماء االجتماع تعريًفا تق87م: 1000
أو جمموعة من األقارب البالغني يتعاونون ويتقامسون اجملهود من خالل وثائق زواج تسمح هلم 

(. Bryan Strong, 1983: 6مبزاولة اجلنس، ويربون األطفال ويتشاركون مكانًا واحًدا )
م على روابط الزواج ة الزواجية، اليت تقو بينما اقتصر البعض يف تعريفه ملفهوم األسرة على األسر 

الذي عرف األسرة بأهنا منظمة دائمة نسبًيا،  W. Ogburnوالدم، ومنهم وليم أوجربن 
مكونة من زوج، وزوجة، وأطفال، أو بدوهنم، ويرى أن العالقات اجلنسية والوالدية هي املربر 
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فها حممد يسري بأهنا (. بينما يعر 441-445م: 1000األساسي لوجود األسرة )بيومي، 
مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة، تقوم بينهما رابطة زواجية مقررة 

(، مما يعين أن رابطة الزواج، أو الدم، أو التبين هي أساس 74م: 8991وأبناؤمها )يسري، 
 ظهور بناء األسرة.

 من بريجس ة، حيث يعرف كلٌ ويركز بعض الدراسني يف معىن األسرة على الناحية البنائي
Burgess ك يولLacke  األسرة بأهنا مجاعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج، أو

الدم، أو التبين، ويعيشون معيشة واحدة، ويتفاعلون كل مع اآلخر يف حدود أدوار الزوج 
كد  (. ويؤ 871م: 1001والزوجة، األم واألب، األخ واألخت، ويشكلون ثقافة مشتكة)غيث، 

أهنا متثل شبكة متابطة من البشر يتشاركون حياهتم   .Kathlenn, etalكيسلني وآخرون 
 Kathlennلفتات طويلة من الزمن مقيدين بواسطة عالقات من الزواج، والدم، والشرع )

M. Galvinm, 2008: 6 يف حني عرفها بل .)Bell   وفوجلVogel  بأهنا وحدة
يرتبطان بطريقة منظمة اجتماعية مع أطفاهلما )حسني اجتماعية تتكون من رجل وامرأة 

أهنا املؤسسة  Joan Ferrante(. ويؤكد جون فريانت 91م: 1005عبداحلميد، 
االجتماعية اليت تربط بني الناس مًعا عن طريق الدم، أو الزواج، أو القانون، أو املعايري 

خرون على اجلانب (. ويف املقابل يركز آJoan Ferrante, 2011: 378االجتماعية)
أن  Plummerوبلومر  Macionisالوظيفي يف تعريف األسرة، حيث يرى ماكيونيس 

 Johnاألسرة تتكون من جمموعة من األفراد املتعاونني، والذين يشرفون على تربية األطفال )
J. Macionis, 2008: 580 وحدد السيد عبدالقادر األسرة بأهنا املؤسسة االجتماعية ،)

يت ينشأ فيها الطفل، وتؤدي دورًا أساسًيا يف تكوين الشخصية االجتماعية للفرد األوىل ال
(، وأشارت سناء اخلوىل إىل أن األسرة هي املرآة اليت تعكس 85-81م: 1001)عبدالقادر، 

 (.5م: 8954صورة التغري على اجملتمع )اخلويل، 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

لزوج ماعية تتكون من اوهكذا ميكن تعريف األسرة يف الدراسة الراهنة بأهنا مجاعة اجت
والزوجة واألبناء الذين يقيمون يف سكن عائلي واحد سواء يف الريف أو احلضر، وقد تتكون 

 األسرة من جيل واحد، أو أكثر من جيل.
 Role)ب( مفهوم الدور: 

هناك تعريفات متعددة قدمت لتوضيح مفهوم الدور، البعض من هذه التعريفات يوضح 
ماهية الدور على أنه سلوك، والبعض اآلخر يوضحه على أنه وظيفة، حيدد لنا من خالله طبيعة 
التوقعات االجتماعية املرتبطة مبكانات، أو أوضاع اجتماعية معينة، وحيلل تفاصيل تلك 

(، ومن التعريفات اليت قدمت ملفهوم الدور: تعريف 512م: 1000التوقعات )مارشال، 
( على أنه جمموعة من املعايري والتوقعات املرتبطة مبركز 412-411م: 8999)الصاحل، 

( بأنه السلوك املتوقع من الفرد يف اجلماعة وحتدده 189م: 8915اجتماعي، وتعريف )زكي، 
( 290م: 1001مكتسًبا، كما يعرف )غيث،  الثقافة السائدة، وقد يكون الدور مفروًضا أو

الدور بأنه منط متكرر من األفعال املكتسبة اليت يؤديها شخص معني يف موقف تفاعل، أما 
هربرت ستين فيستخدم مفهوم الدور يف اإلشارة إىل أنواع السلوك املقررة واحملددة لشخص 

 (. 284-282م: 1002يشغل مكانة معينة )عبدالرشيد، 
بداية حيدد الباحث املؤشرات التالية بوصفها دالة على األدوار  إلجرائي للدور:التعريف ا

التقليدية لألسرة، واليت عرفت هبا األسرة يف اجملتمع املصري على طوال عقود طويلة من الزمن، 
وتشمل  ،ار اليت يصفها الباحث بالتقليديةمؤكدا أن حتوالت العوملة قد أثرت يف تلك األدو 

 التايل:
 دوار املرتبطة بتوجيه سلوك األسرة، واليت هتمني فيها سلطة األبوين املطلقة.األ -
األدوار املرتبطة بضبط سلوك األبناء داخل األسرة، واليت كانت أيًضا هتيمن فيها سلطة  -

 األبوين بوجه عام وسلطة األب على وجه اخلصوص.
تبطة بتكوين اء املر األدوار املرتبطة بتوجيه بل والتحكم يف تصرفات وسلوكات األبن -

 األصدقاء، وقضاء وقت الفراغ، وحتديد اختيار املالبس.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

األدوار التبوية اخلالصة املرتبطة بنقل عادات وتقاليد األجداد واآلباء إىل األبناء  -
 واألحفاد.

األدوار املرتبطة باهليمنة االقتصادية لألبوين على باقي أعضاء األسرة وخاصة األب فيما  -
 األمور واجلوانب املادية.يتعلق بكافة 

 األدوار املرتبطة باجلوانب الثقافية خاصة فيما يتعلق بالتعليم. -
أما التعريف اإلجرائي اخلاص بالتحوالت اليت طرأت على أدوار األسرة، واليت من خالهلا 
 وصفها الباحث بالتغري، فيقصد هبا الباحث إجرائيا التغري احلادث يف مجلة الوظائف اليت تقوم

 ا األسرة يف جمتمع الدراسة، واليت قسمها إىل ثالثة فئات، وهي:هب
 :التغري احلادث يف األدوار االجتماعية، مثل 

 دور األسرة يف توجيه سلوك األبناء وضبطه. -
 دور األسرة يف متابعة استخدام أدوات العوملة. -
 دور األسرة يف ضبط قضاء األبناء لوقت الفراغ. -
 األبناء يف اختيار املالبس.دور األسرة يف توجيه  -
 دور األسرة يف نقل عادات وتقاليد األجداد لألبناء. -
 دور األسرة يف توجيه األبناء يف اختيار األصدقاء. -
 دور األسرة يف التعامل مع وسائل االتصال احلديثة. -

 :التغري احلادث يف األدوار االقتصادية، مثل 
 ضبط سلوك األبناء يف مسألة شراء الكماليات. -
 التسوق من خالل شبكة االنتنت. -
 إنفاق الدخل على شراء الوسائل التكنولوجية احلديثة. -
 التوجه حنو السلوك االستهالكي متمثال يف الوجبات السريعة. -
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 التوجه حنو عمل املرأة خارج املنزل. -
 :التغري احلادث يف األدوار الثقافية، مثل 

 زيادة االهتمام بتعليم األبناء. -
 عليم اخلاص.التوجه حنو الت -
 تشجيع األبناء على القراءة واالطالع. -
 توجيه األبناء حنو القيم. -
 توجيه األبناء حنو التعامل مع أدوات العوملة، مثل االنتنت والفضائيات. -

 Change)ج( مفهوم التغير: 
التغري ضد الثبات، وهو ميثل ظاهرة عامة يف كل اجملتمعات، والتغري يشمل كاًل من البيئة 
الطبيعية واالجتماعية على حد سواء، ويكون أكثر وضوًحا يف مظاهر احلياة االجتماعية 

(، ويطلق على التغري يف احلياة االجتماعية التغري االجتماعي، ويرى 4م: 1001)عبداحلميد، 
يد أن كلمة التغري تشري إىل االختالفات اليت حتدث يف أي شيء، واليت ميكن أمحد أبو ز 

 Nayl(، ويعرفه نيل مسلسر 177م، 8911مالحظتها خالل فتة من الزمن )أبو زيد، 
Samulsur  بأنه تغري يف البناء االجتماعي، مبا يف ذلك التغريات يف حجم اجملتمع، أو يف

(، ويعرفه فريتشيلد 805-801م: 8997ني النظم)ليلة، النظم االجتماعية، أو العالقات ب
Fairchild  يعتي العمليات االجتماعية، أو النظم االجتماعية، أو  الذيبأنه التغري

 (.10م: 1001التكوينات االجتماعية )الضبع، 
والت، يقصد الباحث إجرائًيا بالتغري يف األدوار األسرية كافة التح التعريف اإلجرائي للتغير:

التبدالت اليت حلقت بأدوار األسرة يف النطاقات التالية: التغري الواقع على األدوار االقتصادية و 
لألسرة، والتغري احلادث يف األدوار االجتماعية لألسرة، والتغري الذي طرأ على األدوار الثقافية 

 لألسرة.
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Golobalization)د( مفهوم العولمة: 
تمعات ا مصطلح حديث النشأة، بينما التفاعل بني اجملوصف نبيل عبد الفتاح العوملة بأهن

بثقافاهتا املختلفة حقيقة من حقائق الوجود نتيجة للهجرات، والتجارة، واحلروب، والغزوات 
من الكلمة  Globalizationوقد جاءت كلمة العوملة  (.151م: 1008)عبدالفتاح، 

ي ال احملدود إىل املستوى العامل، وهي تعين نقل الشيء من اجملMondialisationsالفرنسية 
(، ويرى فريدمان أن نظام العوملة املعاصر حياول أن يؤثر يف 198م: 1002الالحمدود )أمحد، 

(، ومن مث 401م: 1002)العطار،  تشكيل العامل ىف وقتنا احلاضر وفق النمط األمريكى
لثقافية ُهويات افالعوملة ليست إال نوع جديد من االستعمار، فهي فعل تدمريي موجه لل

(John Tomlinson, 2003: 270.) 
ورأى البعض أن العوملة عملية تتكامل فيها الدولة القومية مع العامل اقتصاديًا، وسياسًيا، 

(، كما تعرف سوزان أمحد العوملة Rajendra Bharati, 2009:67وثقافًيا، وتقنًيا )
بأهنا اندماج أسواق العامل يف حقول التجارة واالستشارات املباشرة، وانتقال األموال، والقوى 
العاملة، والثقافات والتكنولوجيا العاملية، مما يؤدى إىل اختاق احلدود القومية، وإىل االحنسار 

 Post عوملة مرحلة ما بعد احلداثة الكبري يف سيادة الدولة، كما أطلق البعض على ال
modernism  أو احلداثة اجلديدةNeo- modernism  ،(، 198م: 1002)أمحد

ويشري كانت إىل أن العوملة هي أن يصبح العامل سوبر ماركت كبريا تعرض فيه األفكار واملنتجات 
رتن الربو (. ويرى ما15م: 1001وتصبح متاحة لكل من يدفع الثمن يف أي وقت)أبو العال، 

Martin Albrow  واليزابيث كينجElizabet King  أن العوملة تعين كل العمليات
 ,Sandu Cuterelaاليت من خالهلا يتم دمج شعوب العامل يف جمتمع واحد عاملي )

(، ويقول فاليت إن العوملة هي عبارة عن مسلسل لتكثيف األفراد، والسلع، 2012:136
ل التقنية احلديثة، وانتشارها لتشمل الكرة األرضية واخلدمات، والرسائل، والوسائ

 (. 141م: 1088بأكملها)فارس، 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ016ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

م( أن العوملة مرحلة من 1001 ،( و)الضبع10م: 1004)أبو الفضل، ويرى كل من 
مراحل تطور النظام الرأمسايل العاملي، فيها تذوب الشئون السياسية، واالقتصادية، والثقافية، 

تية ية يف اإلطار العاملي من خالل الثورة االتصالية، والتكنولوجية، واملعلوماوالسلوكية للدول القوم
اهلائلة اليت خلفت اجتاها عاًما بانفتاح الدول بعضها على بعض ليتكون ما يسمى بـ"عامل بال 
حدود"، يسيطر فيه الطرف األقوى على الطرف األضعف، ويسعى إىل إعادة صياغة الثقافة 

ث  على القالب الغريب يف شكله األمريكي، وهو التعريف الذي تبناه الباحيف شىت أحناء العامل
 يف دراسته الراهنة.

إلجرائي وفقا ملا سبق فإن الباحث يتبىن التعريف ا التعريف اإلجرائي لمفهوم العولمة:
 التايل ملفهوم العوملة:

ملتحدة واليات االعوملة هي أحدث مرحلة من مراحل تطور النظام الرأمسايل الذي تقوده ال
للمصاحل الغربية  وفقا األمريكية؛ إلعادة صياغة العامل )اجتماعًيا وثقافًيا واقتصاديًا وسياسًيا(

 معتمدة يف ذلك على أدواهتا اليت ميكن وصفها باآلليات الناعمة، واليت تشمل: ،األمريكية
بكة ش كافة وسائل االتصال احلديثة، ويف مقدمتها  في مجال اإلعالم والتواصل:

 اإلنتنت.
التأثري والتحكم على خمتلف اقتصاديات العامل، وإعادة صياغة  في المجال االقتصادي:

السلوكات االقتصادية؛ مبا يعزز من التوجه الرأمسايل وخيدم مصاحل الشركات املتعددة اجلنسيات، 
 وخاصة الشركات الغربية األمريكية.

السعي حنو إعادة صياغة الثقافات احمللية والقضاء على  في المجال الثقافي:
اخلصوصيات الثقافية اليت متيز تلك الثقافات من خالل كافة أدوات العوملة السابق اإلشارة 

 إليها. 
 الدراسات السابقة: -2

 ،عوملة وحتوالهتاعنيُة بقضايا التنوعت القضايا واملوضوعات اليت حبثت فيها الدراساُت امل
العدد الذي جيعل من الصعب باإلمكان إجراء حصر شامٍل هلا أو عرضها بشكل  وهي من
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وهو ما جعل الباحث ينحو إىل إجراء يكتفي من خالله بالتعرض ألهم  ،يستويف غالبيتها
راسات اليت ركَّز جانٌب كبرٌي من الد الدراسات اليت تعرضت لقضايا البحث الراهن وموضوعاته.

حيث  ،العوملة يف عالقتها بالتغريات األسرية على وجه العموموقعت حتت يد الباحث على 
( أن األسرة يف ظل العوملة حتولت إىل وحدة 24-88م: 1002أكدت دراسة )فرح، 

( إىل 44-27م: 1002استهالكية تستهلك ما يعد خارجها، كما أشارت دراسة )مصطفى، 
ات الفضائية، ة فيها، مثل: القنو تراجع دور األسرة يف التنشئة يف ضوء تعدد املؤسسات املؤثر 

واالنتنت، واخنفاض قدرات ومردود األسرة يف التنشئة، وأن األسرة املعاصرة تعاين من العزلة 
النسبية واختفاء ظاهرة الزيارة، واحنسار عالقات اجلرية، وضعف العالقات العائلية، وسيادة 

علي، وأجرى  ) األبناء على اآلباء. الفردية، وتزايد دور األم، وزيادة النزعة االتكالية لدى
( دراسة أكد خالهلا أن األسرة فقدت بعض وظائفها يف ضوء ظاهرة 74-47م: 1002

العوملة، ومنها جعلها كمرجعية قيمية، وأخالقية، كما فقدت األسرة بعض جوانب وظيفتها 
نما كشفت يب االقتصادية، حيث مل تعد األسرة وحدة إنتاجية، بل أصبحت وحدة استهالكية.

م( عن انشغال بعض األسر عن دورها يف التنشئة، وضعف الرقابة 1002دراسة )عز العرب، 
والتوجيه يف عمليات االختيار للمواد اإلعالمية، والوسائل التكنولوجية، كذلك ظهور أمناط 

 جديدة من السلوك والقيم النفعية الفردية واألنانية. 
ك قدرًا من اإلهدار الثقايف والقيمي فيما يتصل م( أن هنا1002وبيَّنت دراسة )صيام، 

 مبا ختلفه التكنولوجيا )زراع العوملة التقين( من اآلثار على عقول أبناء األسر، فهي تبث ثقافات
غربية، وأمناط متالحقة من املعلومات املثرية، واملستفزة لرغبات األبناء مبا يبعدهم عن كثري من 

م( يف دراستها إىل التغريات اليت 1004. وأشارت )احلديدي، قيم العائلة املصرية وتقاليدها
حلقت حبجم األسرة، وشكل األسرة، والعالقات األسرية "الداخلية واخلارجية" وعملية الزواج 
واختياراته، ومنط السلطة واختاذ القرار داخل األسرة، وتغري أدوار الزوَجنْي ووظائف األسرة 

م( فقد أوضحت أن شباب اليوم تسيطر عليه القيم 1004املصرية. أما دراسة )بن روان، 
املادية واالستهالكية، وذلك بسبب ما تروج له وسائل اإلعالم من قيم مادية واستهالكية، كما 
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 Nazliأهنم ينظرون إىل املستقبل بكثري من التشاؤم،  وأشارت دراسة ناظلي كابراي )
Kibria ،1001ة يف زيادة معدالت االستهالك داخل م( إىل تأثري آليات العوملة املتملث

أكدت نتائج و  األسرة؛ مما أسهم يف التأثري على شبكة العالقات الداخلية واخلارجية لألسرة.
م( تقلص العالقات الداخلية لألسرة، ونشوء بعض التوجهات 1001دراسة )عبداملنعم، 

اد على االختيار انية، واالعتماملستحدثة، وغري املألوفة على األسرة املصرية، مثل: التوجهات األن
م( 1001الشخصي، وجتاهل خربات كبار السن، ويف ذات السياق أكدت دراسة )محيد، 
 تغري األدوار األسرية داخل األحياء الشعبية، وعدم ارتباطها بالقيم واملعايري القدمية.

، Nancy W. Jabbraوحول تأثري العوملة على حجم األسرة أكدت نتائج دراسة )
م( 1080م( أن األسرة أصبحت نووية صغرية احلجم، كما كشفت دراسة )بن مسفر، 1001

عن الكثري من مظاهر التغريات البنائية يف األسرة احلضرية السعودية، من حيث: شكل األسرة 
م( إىل أن التغريات التكنولوجية املرتبطة بالعوملة  1080وأشارت دراسة )يوسف،  وحجمها.

بناء االجتماعى لألسرة، وعلى التفاعل االجتماعى داخل األسرة وخارجها، كان هلا تأثري على ال
م( أنَّ حدوث تغري يف شبكة العالقات االجتماعية داخل 1088وأوضحت دراسة )بن سعيد، 

م( إىل أن من أهم أمناط 1081وتوصلت دراسة )صاحل،  األسرة يعد من أبرز آثار العوملة.
تماعية األسرة الفلسطينية يف عصر العوملة هو منط التنشئة االجالتنشئة االجتماعية السائدة لدى 

م( أن 1081الدميقراطي، وكان سائًدا يف املدينة أكثر من املخيم، وأكدت دراسة )أمحد، 
للعوملة آثارًا سلبية على التفكك األسري، وعلى اكتساب بعض العادات والتقاليد الضارة  

م( إىل 1081، وتوصلت دراسة )السعيد سليمان، كالتدخني واملخدرات والتعود على العنف
الدور الذي أسهمت به العوملة يف تغري وظائف األسرة وأدوارها، مما أثر بالسلب يف عملية 

 التنشئة االجتماعية. 
فمن  ،ت واإلجيابيات املرتبطة بالعوملةوكشفت جمموعة أخرى من الدراسات عن السلبيا

)إهلام م( و1081من  )صاحل بن سليمان،   راسة كلالدراسات اليت ركزت على السلبيات د
م( و)انتصار علي عبد اهلل، Manjunatha K. ،1084)م( و1082ان العريب، عمر 
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م( 1085)سناء حممد على، م( و1081م( و)قودة عزيز، 1081ن، )هالة دغمام(  و1087
 Saodahم( و)1085م( و)عائشة بية زيتوين، 1081و)بريكة محيدة، 

Abd.Rahman and Sayed Uddin ،1085م( و(James Patole ،
ليت تواجه ة ام(، وقد خلصت نتائجها إىل أن مثة جمموعة من التحديات اخلطرية للعومل1081

من تلك التحديات إقصاء العوملة للدين، والتهوين من شأن اللغة العربية،  ،اجملتمعات العربية
ان وفيما يتعلق بالشأن األسري متثلت السلبيات يف فقد ،واإلعالء من شأن اللغات األجنبية

األسرة ملعظم وظائفها من إشباع عاطفي ومودة، وإضعاف العالقات األسرية عموًما، وتغري 
شطة وعزَّزت القيم الفردية وحتول األسرة لتصبح وحدة ن ،الزواج واإلجناب والتابط األسريقيم 

اليت ركزت على اإلجيابيات فمنها دراسة )حممد، أما الدراسات  لالستهالك غري الضروري.
م(، حيث أشارت إىل أن اآلثار اإلجيابية 1087م( و)عمر، 1087م( و)منفي حممد، 1084

ناعات ص، وتنمية الريف من خالل التوسع يف الرضمعدالت التحيادة للعوملة متثلت يف ز 
 جمال االندماج رة الرقمية يففضال عن التطبيقات اإلجيابية للثو  ،وتسويق املنتجات الزراعية

 االجتماعي. 
 موقع الدراسة الحالية على خريطة الدراسات السابقة:

املالحظة العامة على الدراسات السابقة أهنا تناولت عدًدا من التغريات اليت حلقت ببناء 
ألسرية ااألسرة، ووظائفها، دون حماولة الوقوف على تأثري حتوالت العوملة على تغري األدوار 

)االجتماعية واالقتصادية والثقافية(، وهو ما حاولت الدراسة الراهنة حتقيقه، من هنا فإن موقع 
الدراسة الراهنة على خريطة الدراسات السابقة يتضح يف هدفها الرئيس املتمثل يف الوقوف 

 على مدى تغري األدوار األسرية يف الريف واحلضر يف ضوء حتوالت العوملة.
 النظري للدراسة: التوجه -3

إال حلقة من  أن العوملة ما هيب سيعرض الباحث هنا لتنظري العوملة، حيث يعاجل املوضوع
 حلقات النظام الرأمسايل يف تطوره، وأن العوملة بآلياهتا املختلفة هتدف إىل صياغة وتشكيل العامل

ي تريد حتقيق ايل همبا فيه من مؤسسات، ومن ضمنها األسرة على النمط الثقايف الغريب، بالت
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اهليمنة على األسرة يف كافة اجملتمعات لتعمل وتتشكل يف ضوء ثقافة العوملة يف مرحلة 
 النيوليربالية.

ومّثل كتاُب "هناية التاريخ" لفرنسيس فوكوياما واحًدا من أهم الكتابات اليت مهدت لتنظري 
يل وقرينه لسوق والنظام الرأمساالعوملة، وتوضيح مظاهرها ومبادئها، حيث يرى أن انتصار نظام ا

السياسي مها اللذان ميثالن االختيار النهائي لإلنسانية يف سعيها التارخيي إىل حتقيق ما يصبو 
(، 89م: 1004إليه أي جمتمع من تنمية وتقدم واستقرار، وبذلك ينتهي التاريخ )أبو الفضل، 

ف جوانب احلياة ًة تغريات يف خمتلوهكذا فرضت العوملة نفسها بقوة لتطال العامل بأكمله حمدث
االجتماعية، االقتصادية، السياسية، والثقافية حتت قيادة ثورة تكنولوجيا املعلومات )فطوش، 

(، كما احتلت العوملة بسلبياهتا، وإجيابياهتا مكانًا متقدًما يف السنوات القليلة 151م: 1087
ا يفرض الظاهرة اليت أصبحت واقعً  املاضية لدى الدارسني والباحثني؛ يف حماولة لفهم تلك

نفسه، وتتفاوت وجهات النظر حوهلا بني القبول، والرفض، والنقد املوضوعي، وتتمثل يف أربعة 
تيارات: األول يتحيز للعوملة ويراها قدرًا حتمًيا ال مفر من قبوله، والثاين يرفضها بإطالق على 

ث يقتنع اهليمنة الرأمسايل القدمي، والثالأساس أهنا ليست يف حقيقتها سوى إعادة إنتاج لنظام 
بوصف الظاهرة  يف كافة جوانبها بدون إصدار أحكام عليها، والرابع ميارس النقد املوضوعي 

(. ومرت العوملة يف نشأهتا وتطورها خبمس مراحل 25-21م: 1004للظاهرة )أبو الفضل، 
امس عشر، منذ بواكري القرن اخلمتتابعة، وهى كما يلي: املرحلة اجلنينية: استمرت يف أوربا 

حىت منتصف القرن الثامن عشر، مرحلة النشوء: وقد استمرت يف أوربا أساًسا من منتصف 
م 8150م، وما بعدها، مرحلة االنطالق: استمرت من عام8150القرن الثامن عشر حىت عام 

 منتصف ىتحىت القرن العشرين، مرحلة الصراع من أجل اهليمنة: واستمرت من العشرينيات ح
الستينيات، وأخريا مرحلة عدم اليقني: واليت بدأت منذ الستينيات وأدت إىل اجتاهات وأزمات 
يف التسعينيات، وقد مت إدماج العامل الثالث يف اجملتمع العاملي، وتصاعد الوعي الكوين، وانتهى 

ي، ومت تدعيم نظام عاملالنظام الثنائية القطبية، وزاد االهتمام يف هذه املرحلة باجملتمع املدين ال
 (.21-28م: 1085اإلعالم الكوين. )سناء حممد على، 
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قد حتدث ف ،يف حماول صناعة العوملة وتشكلها ويشكل البعد االتصااليت حمورًا مهًما
عن عمليات التقارب املكاين والزماين بني اجملتمعات البشرية الذي من  Malcolmمالكلوم 

(، Malcolm Waters, 1995: 12املمكن أن حيدث قدرًا من املرونة بني الثقافات )
فالعامل أصبح قرية صغرية يف عصر العوملة، وذلك بفعل االتصال الثقايف واإلعالمي اهلائل الذي 

(، وأسهمت عمليات 51-58م: 1001لية، )خليل حممد حسني، خلفته الثورة املعلوماتية احلا
العوملة بآلياهتا املختلفة يف خلق حالة اجتماعية جديدة يتساكن فيها القدمي مع اجلديد )النجار، 

تغلغل تكنولوجيا  Jean Baudrillard(، كما أكد جان بودريالرد 822-821م: 1004
تلفة املعاصر، مما خلق بيئة اجتماعية جديدة خم املعلومات واالتصاالت يف كافة جوانب اجملتمع

عما سبق، كما أكد أن عصر العوملة يتميز بانفجار الثورة التكنولوجية، حيث أصبحت 
 ,Douglas Kellnerالتكنولوجيا واملعرفة واملعلومات أساس املقارنة بني الشعوب)

2002: 287.) 
هي الناس  حجتني أساسيتني، األوىل ولعل اجتاه منظِّرِي العوملة حنو التنميط ينطلق من 

يف كل مكان متماثلون، يف سعيهم للوصول إىل أعلى مستوى من الرفاهية االقتصادية والثقافية، 
الثانية هي أن التكنولوجيا عاليَة املستوى ستحقق منتجات عالية اجلودة، وبتكاليف منخفضة، 

النتيجة ذات مواصفات واحدة. وبوهذا سيؤدي إىل توحيد الزبائن على طلب منتجات قياسية و 
 Globalفإن اجتاه التوحيد القياسي، خياطب كينونـة جتريدية، هي الزبون العاملي 

Customer  ويقدم مناذج ملنتجات قياسية أصبحت مستخدمة على النطاق العاملي، مثل
لك جند ذاجلينز، الكوكاكوال، مهربكر، ماكدونالد، ربطات العنق، احلقائب اليدوية، يف مقابل 

ومراعاة  Adaptationأن املدافعني عن احمللية يتبنون اجتاًها مضاًدا يدعو إىل التكييف 
 التنوع يف البيئات احمللية واخلصوصية الثقافية والقيمة، وحماولة االرتقاء بتلك اخلصوصيات إىل

يتحدث  قاملستوى العاملي وصواًل إىل فسيفساء األسواق، والسلع، والثقافات، ويف هذا السيا
 (171م: 1088دعاة العوملة عن مزاياها، يف حني يركز مناهضو العوملة على عيوهبا. )فارس، 
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وتقوم العوملة على أربعة أركان متكاملة ومتابطة، هي على النحو التايل: أوهلا إنتاج رأمسايل 
د على مقوي عاملي ضخم يرى العامل سوقًا واحدة مشتكة، ثانيها إنتاج تكنولوجي متقدم يعت

ثورات علمية متالحقة واكتشافات علمية متتابعة ىف كافة جماالت احلياة املختلفة، وثالثها نظام 
جديد لالتصاالت واملعلومات، يزيل حدود املسافات وال يعتف بالزمان، ويسهل أدوات 

امل عاالتصال انتشار الثقافة وتغيريها، أما الركن الرابع فهو نظام سياسى واحد مهيمن حيكم ال
-84م: 1002)فرح،  .يعتمد على إرادة قطب واحد ال قطبني كما ىف عصر احلرب الباردة

81) 
وتتكون العوملة بوصفها إطارًا مرجعًيا ميكن من خالله فهم التحوالت اليت عصفت 

 باجملتمعات على اختالفها من مكونات أساسية على النحو التايل:
ل التجاري بني الدول، فتح أسواق جديدة، زيادة ومنه زيادة التباد أ. المكون االقتصادي:

جودة السلع واخلدمات، اخنفاض القيود املفروضة على التجارة اخلارجية، مثل القيود 
اجلمركية والكمية واإلدارية، اندماج كربى املؤسسات سواء يف جمال اإلنتاج السلعي، أو 

-24م: 1004ا )أبو الفضل، اإلنتاج اخلدمي، أو اخلدمات املالية، أو التأمينية وغريه
 (، هذا فضال عن  التكتالت االقتصادية الدولية اليت متثل الذراع األكثر فعالية يف حتقيق27

 (145م: 1088مآرب العوملة. )شاشة فارس، 
 New Librlismويتمثل يف تطبيق مبادئ الليربالية اجلديدة  ب. المكون السياسي:

ها ، وهي مظاهر سياسية للعوملة، وتطبقاإلنسانق وهي احلرية والدميقراطية واحتام حقو 
(، 27م: 1004معظم دول العامل، واجلزء اآلخر يسري يف حماولة تطبيقها)أبو الفضل، 

وظهرت أيضا مشكلة ازدواجية املعايري يف تطبيق قواعد حقوق اإلنسان، وذلك بسبب 
 (.145 م:1088اهليمنة األمريكية على األمم املتحدة وجملس األمن )فارس، 

ا، ويتمثل يف السعي حنو صياغة ثقافة عاملية واحدة هلا ِقَيُمها ومعايريه ج. المكون الثقافي:
فبمالحظة التطور الذي طرأ على العامل اآلن نالحظ اشتاك األفراد يف كل دول العامل يف 

(، فمحالت مثل: 145م: 1088السلوك نفسه، ووسائل احلياة واالستهالك )فارس، 
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ز والبيتزاهت انتشرت يف معظم دول العامل ليتوحد األفراد يف استهالك املنتج ماكدونالد
نفسه على مستوى العامل، وقد أشار فريدرك جيمسون إىل أن من بني مسارات العوملة 
الواضحة اإلحساس مبا تعنيه من تصدير الثقافة واستريادها كشأن من شئون األعمال، ومن 

درة اتصال الثقافات الوطنية وتداخلها )جيمسون، مث التنبؤ باالنكماش الشديد ون
 (58م: 1004

 ميكن معرفة النواحي االتصالية للعوملة من خالل الثورة د. المكون المعلومات واالتصاالتي:
اهلائلة يف تكنولوجيا االتصاالت، واليت قربت املسافات وجعلت العامل كله كأنه قرية واحدة 

)أبو علومات لتكون اهلدف األساسي من العملية اإلنتاجيةصغرية، واليت تعظم فيها قيمة امل
 (.21م: 1004الفضل، 

يف ضوء كل تلك املعطيات ميكن القول إن األسرة بوصهفا أحد مكونات البناء  
ها تقع بني جذور جعلت اليتاالجتماعي أصبحت عرضة للتغريات واملؤثرات اإلقليمية والعاملية 

معها رية جتذهبا سواء كانت مالئمة خلصوصيتها وهوية جمتوقيم وتراث يشدها ومستحدثات عص
الثقافية أو غري مالئمة ألسلوب حياهتا ومستوى دخلها، وبعبارة أخرى فإن طوفان العوملة قد 
أحاط هبا فقد ال متلك لنفسها شيًئا، إال من استوعب أبعاد هذا الطغيان، واكتسب املناعة 

حل ة وفقا للمنطلق السابق ال تقتصر على حتقيق مصاضده، وأخذ يقاوم هذا الطوفان، والعومل
اقتصادية للدول الكربى، بل حتاول فرض منط حياة غريبة أمريكية ىف ثقافتها وقيمها خاصة 
فيما يتعلق باألسرة وأدوارها، وحقوق املرأة، ومناهج التعليم، واملمارسة السياسية وغريها من 

 الىت تتشكل لدى أبناء تلك األسر )فتحي،القضايا مما ينعكس بشدة على نوعية القيم 
 (، وكما يقول الفني توفلر يف نظريته حول املوجه الثالثة إنه سوف تنبثق حضارة847م: 1007

لفة ملزاولة العمل وأساليب خمت جديدة يف حياتنا، وجتيئنا هذه احلضارة بأساليب عائلية جديدة،
ت جديدة ب حياه جديد ...جتئ بأسر وعائالاحلياة، وجتئ املوجه الثالثة عرب التاريخ بأسلو و 

غري نووية واألخرى موسعة ومتعددة األجيال، سيكون بعضها من أزواج سبق هلم الزواج 
وانفصلوا، وسيكون بعضها كبريًا، وبعضها صغريًا، وبعضها بدون أطفال، وبعضها مؤجل 
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بيت تغريات، لعمل بالاإلجناب ملرحلة عمرية أكثر نضًجا، وستشهد املوجة الثالثة بالنسبة ل
فبعض الناس سيعملون يف املنزل مستخدمني احلاسبات و الفاكسات أو غريها من تكنولوجيا 
املرحلة الثالثة، وبعض الناس سيعملون بضعة أيام يف املكتب، وباقي األيام يف البيت، والبعض 

عيًدا عن باآلخر سيذهب إىل مقر العمل ثالثة أسابيع كل شهر، مث يكمل عمله يف البيت 
(، وما ذكره الفن توفلر هو جانب من بعض التغريات 1م: 8991ضوضاء املكاتب )توفلر، 

 اليت أثرت يف األدوار األسرية يف عصر العوملة.
 اإلجراءات المنهجية للبحث: -خامسا

يف ضوء جمموعة األهداف اليت سعت الدراسة إىل حتقيقها، فإن الطابع منهج البحث:  -1
و منهج هالغالب عليها، ومن مث فقد اعتمد الباحث على أحد املناهج الوصفية، و الوصفي هو 

وقام الباحث بتطويع هذا املنهج من خالل إجراء دراسة ميدانية  ،املسح االجتماعي بالعينة
على عينة حاول من خالهلا وصف وحتليل خمتلف التغري احلادث يف أدوار ووظائف األسرة 

 عوملة يف الواقع احمللي املصري.بوصفه انعكاس لتجليات ال
 أداة جمع البيانات:  -2
: مقياس حتوالت العوملة وتغري األدوار األسرية: اعتمد الباحث بشكل أساسي يف  1-8

احلصول على البيانات وتسجيلها على أداة القياس، حيث قام الباحث بتصميم مقياس مرت 
 عملية تصميمه باملراحل التالية:

األدبيات المختلفة التي ناقشت قضايا العولمة وتداعياتها المجتمعية مراجعة  -أ 
ار وقد شكلت تلك األدبيات اإلط )االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعية(:

 ،جنبيةاء األدبيات العربية أو األالنظري الذي انطلق منه الباحث يف تصميم املقياس سو 
ات يغطي املقياس ثالثة جوانب رئيسة يف التأثري ومن خالل تلك املراجعة قرر الباحث أن 

 احملتملة للعوملة، هي:
 اجلانب االجتماعي. -
 اجلانب االقتصادي. -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ009ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اجلانب الثقايف.  -
 ب. تحديد التعريفات اإلجرائية الالزمة للقياس:

 التعريف اإلجرائي  لتحوالت العولمة: -
 اجلوانب اجملتمعية التالية:هي مجلة التحوالت اليت مارستها أدوات العوملة يف 

 اجلانب االجتماعي. -
 اجلانب االقتصادي. -
 اجلانب الثقايف.  -

وهي حتوالت ميكن رصدها من خالل تبدل املؤشرات الدالة على جتسدها يف الواقع االجتماعي، 
 ونركز يف هذه الدراسات على املؤشرات اخلاصة بتأثري العوملة يف األدوار األسرية.

 جرائي ملفهوم تغري األدوار األسرية:التعريف اإل
 هي مجلة التغريات القابلة للقياس اليت حلقت بأدوار األسرة، واليت تشمل اجلوانب التالية:

 األدوار االجتماعية. -
 األدوار االقتصادية. -
 األدوار الثقافية. -

، حيث استفاد الباحث كثريًا من الدراسات السابقة ج. وضع المقياس في شكله المبدئي:
 سواء تلك اليت حبثت يف قضايا العوملة، أو األدوار األسرية.

 :اعتمد الباحث على أسلوبني لقياس صدق املقياس، مها: صدق المقياس 
حيث قام الباحث بعرض املقياس على عدد من املتخصصني من ذوي  الصدق الظاهري: -

بعض املالحظات قام  (، وأسفرت هذه العملية عن7االهتمام مبوضوع البحث، وبلغ عددهم )
ها على املقياس، حيث أبقى الباحث على العبارات اليت تعدت نسبة االتفاق ؤ الباحث بإجرا

 .%17عليها من قبل احملكمني نسبة 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ006ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

اعتمد الباحث على قياس صدق االتساق الداخلي للمقياس  التساق الداخلي:صدق ا -
( بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية Pearson's Rعن طريق حساب معامل االرتباط )

 (:8للمقياس، وجاءت النتائج كما يف جدول )
 ( صدق االتساق الداخلي لعبارات المقياس1جدول )

 األدوار الثقافية االقتصاديةاألدوار  األدوار االجتماعية
 الصدق العبارة الصدق العبارة الصدق العبارة

8 06218 8 06229 8 06780 
1 06481 1 06181 1 06101 
2 06178 2 06512 2 06771 
4 06147 4 06299 4 06711 
7 06211 7 06440 7 06490 
1 06117 1 06441 1 06251 
5 06400 5 06419 5 06221 
1 06412 1 06791 1 06724 
9 06211 9 06124 9 06128 

80 06151 80 06759 80 06411 
88 06140 88 06774 88 06221 
81 06281 81 06471 81 06111 
82 06790 82 06228 82 06274 
84 06707 

 
84 06251 

87 06412  
توضح بيانات هذا اجلدول أن أغلب معامالت االرتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى  

بالنسبة لبعد األدوار االجتماعية  %79و  %14، وقد تراوحت هذه القيم بني 0608معنوية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بالنسبة لبعد األدوار االقتصادية املتغرية، وبني  %51و  %22املتغرية، وتراوحت القيم بني 
 يف بعد األدوار الثقافية املتغرية. %12و  22%

للتأكد من ثبات املقياس استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ د. ثبات المقياس: 
Cronbach's Alpha:كما يوضح ذلك اجلدول التايل ، 

 ( ثبات ألفاكرونباخ للمقياس2جدول )
 ألفاكرونباخ املتغريات

 06119 األدوار االجتماعية 
 06148 األدوار االقتصادية 

 06185 األدوار الثقافية 
 06170 الدرجة الكلية للمقياس

، وهي قيم جيدة للثبات، 06119إىل  06185كرونباخ قيمة تتاوح بني  بلغت معامالت ألفا
 وهبذا تعد القيم جيدة لالعتماد على املقياس من ناحية الثبات.

 : دليل المقابلة المتعمقة:  2-2
ورغم  ،ى بيانات ذات طابع كمي يف الغالبقبل الباحث احلصول عل مكَّن املقياس املقتح من

ثبوت صفة الوصف على هذا النوع من البيانات إال أن الباحث كان يف حاجة إىل بيانات من 
ل وهو األمر الذي استدعى من الباحث تصميم دلي ،آخر، وهي بيانات ذات طبيعة كيفيةنوع 

مقابلة، مقابلة متعمقة استقى الباحث حماور الدليل من املتغريات والقضايا العامة اليت غطتها 
 أداة القياس، وهي:

 التحوالت اليت لقحت باألدوار االجتماعية. -
 التحوالت اليت حلقت باألدوار االقتصادية. -
 ر الثقافية.التحوالت اليت حلقت باألدوا -

وقد  ،دراسة امليدانية يف جانبها الكميوجاء استخدام الدليل يف مرحلة تالية على تطبيق ال
ت اليت وهي احلاال ،ت من احلاالت املثرية لالستبصاروقع اختيار الباحث على سبع حاال



 5252 يناير   (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ010ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

الحظ الباحث وعيها اجليد بطبيعة التحوالت اجملتمعية اليت مير هبا اجملتمع املصري يف 
خاصة فيما  ،تغري احلادث على الساحة العامليةالسنوات األخرية، وارتباط تلك التحوالت بال

ملة، وهي األدوات الناعمة لتحوالت العو  ،ات وسائل وأدوات التواصل احلديثةيتعلق بتأثري 
 وفيما يلي بعض البيانات اخلاصة حباالت الدراسة اليت وقع عليها االختيار:

 ئص حاالت الدراسة( بعض خصا3جدول رقم )

 اخلصائص
 السن النوع احلالة

ملكانة ا
االجتماعية 
داخل األسرة 

 زوجة( –زوج )

املستوى 
 التعليمي

عدد 
 األبناء

منطقة 
 املهنة السكن

 ال تعمل ريف 4 تعليم جامعي زوجة 70 أنثى (  8) 

موظف  ريف 2 تعليم جامعي زوجة 27 أنثى (  1) 
 حكومي

 باملعاش حضر 4 يجامع تعليم زوج 17 ذكر (  2) 
 املعاش ريف 1 متوسط زوج 11 ذكر (  4) 
 أمني مكتبة ريف 1 جامعي زوج 25 ذكر (  7) 
 حماسب حضر 2 متوسط زوجة 41 أنثى (  1) 
 قطاع خاص حضر 1 جامعي زوج 71 ذكر (  5) 

االت للذكور حُتظهر بيانات اجلدول السابق أن حاالت الدراسة تتوزع حسب النوع بواقع أربع 
فضال عن ذلك توضح بيانات اجلدول السابق أن حاالت الدراسة  ،وثالث حاالت لإلناث

 ،ن ذوات التعليم اجلامعي واملتوسطوأهنا م ،سنة 17سنة إىل  27ة العمرية بني تقع يف الفئ
وهو ما جعل الباحث يلمس فيهم الوعي وقدرهتم على إمداد الباحث بالبيانات املطلوبة حول 

ضر وتسكن حاالت الدراسة السبعة ما بني الريف واحل ،األدوار األسرية يف جمتمع البحث ريتغ
 ومن بني حاالت الدراسة السبعة هناك أربع حاالت ،قع أربع حاالت للريف وثالث للحضربوا

 تعمل، وحالتان باملعاش، وحالة واحدة ال تعمل.
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ضمنته يل اليدوى للحديث الذي تنظًرا ألن عملية التسجتسجيل البيانات الكيفية:  2-3
ا كانت كانت عملية غاية يف الصعوبة فضاًل عن أهن،  ت املتعمقة اليت قام هبا الباحثاملقاباال

ستؤدي إىل انشغال الباحث بعملية التدوين على حساب التكيز يف جمرى احلوار القائم مع 
 ،جيل الصويتث على أداة التسالباح فقد اعتمد ،يهه مبا يتناسب واألسئلة املطرحةاحلالة وتوج

وذلك بعد استئذان املبحوث، وتوضيح أن عملية التسجيل هذه فقط ألغراض البحث العلمي 
 وللتفرغ للتكيز معه يف احلوار.

 خطة تحليل البيانات: -3
 : خطة تحليل البيانات الكمية:3-1
 االختبارات المستخدمة: -أ

استخدمه الباحث ملعرفة مدى قوة االرتباط بني (، وقد Pearson's Rمعامل االرتباط ) -
 أبعاد املقياس.

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات املقياس. -
 اختبار )ت( لقياس الفروق بني فئيت العينة على أبعاد املقياس. -
( لقياس التباين بني الفئات الداخلية على ANOVAاختبار التباين أحادي االجتاه ) -

 أبعاد املقياس.
 اعتمد الباحثالمعالجة اإلحصائية لعبارات المقياس وحساب الوسط المرجح:   -ب

، وينتهي 7على منط ليكارت اخلماسي يف وضع االستجابات، يبدأ هذا النمط بـ"أوافق بشدة"=
، هذا مع األخذ يف االعتبار عكس القيم يف حالة االستجابات السلبية، 8بـ"أرفض بشدة"=

( Weighted Meanسط احلسايب )الوسط املرجح( )واعتمد الباحث على حساب الو 
 ( تبًعا للقيم التالية:Attitudeلتحدد االجتاه )
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 (4جدول رقم ) 
 الوزن النسبي المستوى الرأي الوسط المرجح

 منخفض بشدة  أرفض بشدة ال حيدثً هنائًيا 861أقل من 
 منخفض أرفض ال حيدث 161إىل أقل من  861من 
 متوسط حمايد حيدث أحيانا 264من إىل أقل  161من 
 مرتفع موافق حيدث  461إىل أقل من  264من 

 مرتفع بشدة موافق جداً  حيدث دائماً  461أكثر من 
 : خطة تحليل البيانات الكيفية:3-2

نظرا ألن دليل املقابلة املتعمقة الذي اعتمد عليه الباحث أفضى استخدامه إىل احلصول 
دم الباحث فقد استلزم ذلك أن يستخ ،البيانات ذات الطابع الكيفي ة منعلى قدر كبري للغاي
ث على أسلوب وعليه فقد اعتمد الباح ،ليل البيانات اليت من هذا النوعأسلوبًا خمتلًفا يف حت

 التحليل الكيفي لتحليل بيانات دليل املقابلة املتعمقة، وقد اعتمد الباحث على تطويع مستوينْي 
 للتحليل الكيفي، مها:

وهو املستوى الذي من خالله أظهر الباحث نقاط االتفاق  مستوى التحليل األفقي:
 واالختالف يف البيانات اليت أدلت هبا حاالت الدراسة.

وهو املستوى الذي عرض فيه الباحث لبعض من نصوص  مستوى التحليل الرأسي:
 البيانات الكيفية اليت أدلت هبا حاالت الدراسة.

 وتتمثل في ثالثة مجاالت:مجاالت الدراسة: -4
طبقت الدراسة امليدانية يف ريف وحضر حمافظة أسيوط، فنظًرا إىل أن  المجال المكاني: -أ

الدراسة سعت للوقوف على األدوار املتغرية لألسرة بالريف واحلضر يف ضوء حتوالت العوملة، 
ر الباحث على اختيا فإن مجهور الدراسة هم األسر الريفية واحلضرية مبحافظة أسيوط، وقد وقع

لمنطقة لقرية "موشا" مبركز أسيوط كممثلة للمنطقة الريفية، وحي شرق مبدينة أسيوط كممثل 
 حيث مت سحب العينة منهما. ،احلضرية
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اشتمل على عينة من األسر املقيمة يف جمتمعي الدراسة )قرية موشا  المجال البشري: -ب
 خمتصرة عن جمتمعي البحث: وحي احلمراء مبحافظة أسيوط(،وفيما يلي نبذة

كيلو متًا من مدينة أسيوط، وحيدها من اجلنوب قرية   81قرية موشا: تقع القرية على بعد  
)ريفا( وقرية )الزاوية( وقرية )درنكه(، ومن الشمال قرية )باقور( وقرية )املطيعة(، ومن الشرق 

كان القرية حسب قرية )دوينة(، ومن الغرب قرية )شطب( ومدينة أسيوط، وبلغ عدد س
أنثى، وحسب  84777ذكًرا، و 87194نسمة منهم  20449 م 1001إحصاءات عام 
ذكرًا،  89252نسمة، منهم  25870م بلغ عدد سكان القرية1084إحصاءات عام 

، 29429م فقد بلغ عدد سكان القرية1085أنثى، أما أحدث اإلحصائيات لعام 85555
 (.   أنثى) 81975ذكًرا،  10411منهم 

منطقة احلمراء: تقع منطقة احلمراء يف قلب حي شرق أسيوط، حيث تنقسم مدينة أسيوط  
إىل قسمني )حي شرق وحي غرب( يفصل بينهما خط السكة احلديد )القاهرة أسوان( وينقسم 
حي شرق إىل قسمني )مشال وشرق( تفصل بينهما التعة اإلبراهيمية، وتقع منطقة احلمراء يف 

دها من اجلنوب خط السكة احلديد، ومن الشمال هنر النيل، ومن القسم الشرقي حيث حي
الشرق نزلة عبدالاله حبي شرق، ومن الغرب منطقة احملافظة وكدواين وفريال حبي شرق، وحسب 

ذكرًا،  11419، منهم 44097م بلغ عدد السكان 1085أحدث اإلحصائيات لعام 
 (.   أنثى) 18101

ات اليت حصل عليها الباحث من مركز املعلومات التابع يف ضوء البيانعينة الدراسة:  -5
أسرة، ويف حي احلمراء التابع حلي  9179حملافظة أسيوط فقد بلغ عدد األسر يف قرية موشا 

أسرة، ومن مث استهدف الباحث سحب عينة عشوائية 80112شرق أسيوط بلغ عدد األسر 
وارد فقا للجدول اإلحصائي الوو  ،صلي من حيث احلجم وتنوع اخلصائصممثلة للمجتمع األ

( فقد بلغ حجم العينة املسحوبة من قرية موشا Cohen et all, 2000:94بكتاب )
                                           

 ( .اجمللس احمللي لقرية موشا ) 
 ( .اجمللس احمللي مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبحافظة أسيوط ) 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

مفردة، وقد اتبع الباحث اخلطة التالية يف سحب مفردات  257مفردة، وحي احلمراء  250
 العينة:

غرايف لدميو ا ث؛ وذلك هبدف التعرف على التخطيطالقيام بزيارة ميدانية جملتمعي البح -
لكل منطقة، مع االستعانة ببعض اإلخباريني من سكان املنطقة ملعرفتهم اجليدة مبجتمع 

 البحث.
مت تقسيم كل منطقة إىل عدد من الشوارع الرئيسة، وذلك هبدف سحب عينة من كافة  -

  أحناء املنطقة، وعدم االقتصار على شرحية أو شارع بعينه.
طبق الباحث  حيث ،ار من خالل الطريقة امليسرةمت حتديد األسر اليت وقع عليها االختي -

 األداة على األسر اليت أبدت استعداًدا للتعاون مع الباحث.
مت سحب مفردة واحدة من كل أسرة وقع عليها االختيار سواء كان األب أو األم أو  -

 أحد األبناء.

 أهم خصائص عينة البحث:-6
 ( يوضح خصائص عينة الدراسة5جدول رقم )

 
 % العدد املتغريات اخلصائص

 

 % العدد املتغريات اخلصائص

 حمل اإلقامة
 4961 250 ريف أ

 النوع
 7764 482 ذكر أ

 4461 221 أنثى ب 7064 257 حضر ب
 800 547 اجملموع 800 547 اجملموع

 
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 % العدد املتغريات اخلصائص

 

 % العدد املتغريات اخلصائص

 السن

 أ
أقل من 

 سنة 10
19 269 

احلالة 
 املهنية

 أ
موظف 
 حكومي

101 1568 

 ب
10 

ألقل من 
 سنة 20

 ب 1165 899
موظف 
بالقطاع 
 اخلاص

881 8768 

 ج
20 

ألقل من 
 سنة 40

 ج 2164 111
عمل حر 

)صنعة 
 أو حرفة(

872 1067 

 د
40 

ألقل من 
 سنة 70

 د 1061 872
عامل 

باليومية 
 أو مزارع

810 8168 

سنة  70 هـ
 فأكثر

 1861 871 ال يعمل هـ 8064 55

 800 547 اجملموع 800 547 اجملموع

احلالة 
 التعليمية

 أ
تعليم 

أقل من 
 متوسط

828 8561 

حجم 
 األسرة

 أ
لديه ابن 

 واحد
128 28 

 ب
تعليم 

 متوسط
 ب 4862 201

لديه 
ن من اثنإ

 األبناء
859 14 

 ج
تعليم 

جامعي 
 فأعلى

 ج 4868 201
لديه 
ثالثة 
 أبناء

819 1165 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 % العدد املتغريات اخلصائص

 

 % العدد املتغريات اخلصائص

متوسط 
الدخل 

الشهري 
 لألسرة

 أ

أقل من 
8000 
جنيه 
 شهرياً 

95 82 

 

 د
لديه 
اربعة 
 أبناء

814 8161 

 ب

من 
8000 

ألقل من 
1000 

 هـ 4161 214

لديه 
مخسة 
أبناء 
 فأكثر

28 468 

 ج

من 
1000 

ألقل من 
4000 

 800 547 اجملموع 2165 144

 د
من 

4000  
 فأكثر

48 767 

مدى 
استخدام 

األسر 
لألجهزة 

ة التكنولوجي
 احلديثة

 8469 888 سيارة أ

 2867 127 التكييف ب 800 547 اجملموع

مدى 
استخدام 

األسر 
للوسائل 

ة التكنولوجي
املرتبطة 

 ةباملعلوماتي

 أ
ن التليفو 

 احملمول
 9167 524 الثالجة ج 9965 542

 ب
جهاز  

 كمبيوتر
 99 521 البوجتاز د 1968 787

 ج
جهاز 
 تابلت

 هـ 1167 181
غسالة 

 أوتوماتك
218 7861 

 و 4968 211 انتنت د
غسالة 
 أطباق

45 162 

  91 520 دش هـ
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يتوزع أفراد عينة الدراسة تبًعا حملل اإلقامة إىل جمموعتني متقاربتني، حيث  أ.محل اإلقامة:
من حجم العينة من سكان احلضر  %7064أوضحت البيانات األولية للعينة أن 

من سكان الريف، وذلك يرجع لرغبة الباحث يف احلصول على بيانات من  %4961و
 يف ضوء حتوالت العوملة.  األسر الريفية واحلضرية حول تغري األدوار األسرية

من  %4461من الذكور، مقابل  %7764أوضحت نتائج الدراسة امليدانية أن  ب.النوع:
اإلناث، وهو ما يشري إىل تنوع االستجابات للكشف عن تأثريات العوملة على األدوار 

 األسرية من وجهة نظر النوعني. 
من أفراد  %2164و التايل، أن يتوزع أفراد جمتمع البحث حسب السن على النح ج. السن:

:  10سنة(، يلي ذلك الفئة العمرية ) 40:  20العينة تقع أعمارهم يف الفئة العمرية )
، أما %1061سنة( بنسبة  70:  40، مث الفئة العمرية )%1165سنة( بنسبة  20

من مجلة العينة،  %8064سنة فأكثر( فقد بلغت نسبتهم  70بالنسبة لفئة كبار السن )
من  %269سنة بنسبة  10ا يأيت من تقع أعمارهم يف الفئة العمرية األقل من وأخريً 

 إمجايل حجم العينة. 
من أفراد العينة حاصلون على تعليم  % 4862أظهرت النتائج  أن  د. المستوى التعليمي:

من احلاصلني على املؤهل اجلامعي فأعلى،  % 4868متوسط )ثانوي ودبلوم(، فضاًل عن 
ويتضح من ذلك مدى انتشار التعليم اجلامعي وفوق اجلامعي والتعليم املتوسط يف ريف 

 ني على مؤهل أقل من متوسط.من احلاصل % 8561وحضر مجهورية مصر العربية، و 
: يتوزع أفراد جمتمع البحث حسب احلالة املهنية على النحو التايل: ه. الحالة المهنية

 % 1067من أفراد العينة يعملون بالوظائف الدائمة بالقطاع احلكومي، بينما  1568%
ل اخلدمية داخل جمتمعي الدراسة(، امن أصحاب العمل احلر)أصحاب احلرف واألعم

لعاملني يف من ا %8768من العاملني باليومية أو بالزراعة، وأخريًا  % 8168ذلك  يلي
مقارنة مع وجود ما يقرب من ربع العينة من العاطلني عن العمل،  قطاع الشركات اخلاصة،
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من إمجايل حجم عينة الدراسة، وهو ما يشري إىل تنوع  %1861حيث بلغت نسبتهم 
 ملهنية.العينة ومشوهلا جلميع احلاالت ا

يتوزع أفراد جمتمع البحث حسب عدد األبناء يف األسرة على النحو التايل:  و. حجم األسرة:
تشتمل  %14تقع أسرهم يف فئة األسر الصغرية لديها ابن واحد، يلي ذلك  28%

هبا أربعة أبناء، وأخريًا  %8161تشتمل على ثالثة أبناء،  %1165أسرهم على ابنني، 
، وهي %468على أكثر من أربعة أبناء حيث بلغت نسبتهم  يأيت من حتتوي أسرهم

وسطة أقل ، أو متأن أغلب أسر عينة الدراسة صغرية سبق األسر كبرية احلجم، ويتضح مما
من مجلة العينة، وهذا يدل على مدى تغري  %5565من أربعة أبناء وبلغت نسبتهم 

 ملشكلة السكانية. النظرة حنو كرب حجم األسرة وكثرة األبناء نتيجة الوعي با
كشفت البيانات األولية ألفراد جمتمع البحث أن ما   ز. متوسط الدخل الشهري لألسرة:
يقع متوسط دخلهم الشهري يف الفئة )من  %4161يقرب من نصف العينة بنسبة 

جنيه شهريًا(، يلي ذلك من يقع متوسط دخلهم الشهري يف الفئة  1000إىل  8000
من  %82من العينة، يف مقابل  %2165شهريًا( بنسبة جنيه  4000إىل  1000من )

جنيه شهريًا، مقارنة  8000مجلة العينة يقعون يف فئة الدخل الصغري، وهي أقل من 
 جنيه شهريًا. 4000من مجلة العينة متوسط دخل أسرهم الشهري أكثر من  767%

فت البيانات شك  ح. مدى استخدام األسر للوسائل التكنولوجية المرتبطة بالمعلوماتية:
 نمن مجلة العينة ميتلكون التليفو  %9965امليدانية اليت مت مجعها من عينة الدراسة أن 

لديهم  %4968ميتلكون جهاز كمبيوتر، و %1968ميتلكون الدش، و %91احملمول، و
 ميتلكون جهاز تابلت من مجلة عينة الدراسة.  %1167خدمة االنتنت املنزيل، و

اسة من خالل استقراء نتائج الدر  لألجهزة التكنولوجية الحديثة: ط. مدى استخدام األسر
 %9167ديها بوجتاز حديث لطهي الطعام، ومن األسر عينة الدراسة ل %99يتبني أن 

متتلك غسالة حديثة  % 7861من األسر حمل الدراسة متتلك ثالجة حلفظ األغذية، و
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لديهم سيارة  %8469تكييف، وميتلكون جهاز  %2867ك لتنظيف املالبس، وبأوتومات
 ميلكون غسالة أطباق لتسهيل عمل التنظيف داخل املنزل. %162خاصة، و

 نتائج الدراسة الميدانية: -سادسا
هذه املناقشة  ت، وقد قسمأسفرت عنها الدراسة امليدانيةالنتائج اليت  مناقشةفيما يلي 

 دراسة كما يلي: إىل جمموعة من احملاور تبًعا للفروض اليت انطلقت منها ال
 تحوالت العولمة وتأثيراتها في األدوار االجتماعية لألسرة في مجتمع البحث" -1

تلك القضية من خالل البعد األول للمقياس، والذي استهدف رصد تأثري تأيت دراسة 
 العوملة على األدوار االجتماعية لألسرة، واجلدول التايل يوضح نتائج الدراسة امليدانية:

( يوضح موقف عينة الدراسة من التغيرات التي لحقت باألدوار 4) جدول رقم
 االجتماعية لألسرة

 العبارات م
 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب
 العبارة

يصعب يف الوقت الراهن مراقبة األبناء يف  8
 تصرفاهتم وأفعاهلم

2675 06999 1 

1 
مل يعد من املمكن التعامل مع األبناء بقسوة 

 وحزم كما كان األمر يف املاضي
2614 06912 4 

2 
متابعة ما يشاهده أبنائي  أصبح من الصعب

 نتنتعلى اإل
2671 06952 5 

يقضي أبنائي وقتا طويال على مواقع التواصل  4
 االجتماعي

4681 86892 1 

7 
مل يعد مالئما يف الوقت الراهن اختيار شريك 

 احلياة لألبناء
2677 86858 9 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ010ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 املتوسط العبارات م
 املرجح

اإلحنراف 
 املعياري

ترتيب 
 العبارة

1 
يرتدي أبنائي املالبس اليت تروق هلم، حىت وإن 

  مل تكن مالئمة من وجهة نظري
1615 86879 87 

5 
أصبح التويح والتفيه بنًدا أساسًيا من أنشطة 
  األسرة األسبوعية وخُيَصص له جزء من الدخل

2612 86811 84 

 احلياة حتيل دون أو تقلل من قدريت على ضغوط 1
  متابعة األبناء وتوجيههم بوجه عام

2622 06972 88 

مل يعد من املالئم وال يف اإلمكان التمسك  9
  بطرق آبائي وأجدادي يف تربية أوالدي

2648 86095 80 

8
 ال حيرص أبنائي كثريا على صلة الرحم 0

4685 06111 2 

8
8 

عن  باستقاللية أنا وأبنائيأحرص على املعيشة 
 باقي أعضاء األسرة

4621 06515 8 

8
1 

أصبح من املعتاد أن يشارك الزوج زوجته يف 
 أعمال املنزل

2685 86891 82 

8
2 

طغى تأثري اإلعالم كثريا فيما يتعلق بإكساب 
 اتياألبناء الكثري من السلوك

2619 06971 1 

8
4 

 اتسعت دائرة صداقات األبناء بدرجة يصعب
 معها املتابعة

2617 86011 81 

8
7 

سهلت وسائل االتصال احلديثة التواصل الدائم 
 مع األبناء على مدار الساعة

2654 06917 7 

 2679 املتوسط العام للمقياس 
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( أن هناك مخسة عشر مؤشًرا توضح درجة تقدير 4تظهر بيانات اجلدول السابق )رقم 
فقا للوزن باألدوار االجتماعية لألسرة يف ظل العوملة، وو أفراد عينة البحث للتغريات اليت حلقت 

حث يف خطة التحليل اإلحصائي فإن مؤشًرا واحًدا يب والوسط املرجح الذي أوضحه البالنس
(، يف حني حصلت تسعة 461حصل على وزن نسيب مرتفع جدًا )زاد وسطه املرجح عن 

(، بينما حصلت 461لألقل من  264مؤشرات على وزن نسيب مرتفع )يقع وسطه املرجح بني 
(، وبلغ 264لألقل من  161مخسة مؤشرات على وزن نسيب متوسط )يقع وسطه املرجح بني 

درجة من مخس درجات، وهو مرتفع حيث زاد وسطه  2679الوزن النسيب العام هلذا الدور 
 . )*(درجة 264املرجح عن 

ء يف التتيب املؤشر الذي جاوفيما يتعلق باملؤشر الذي حصل على وزن نسيب مرتفع جًدا 
األول واخلاص باحلرص على املعيشة باستقاللية عن باقي أعضاء األسرة مبتوسط حسايب بلغ 

ء يف اليت حصلت على وزن نسيب مرتفع، حيث جا وفيما يتعلق باملؤشرات التسع (.4621)
نت والتواصل عرب نت تات اليت يقضيها األبناء على اإلالتتيب الثاين املؤشر اخلاص بطول الف

مواقع التواصل االجتماعي، )مثل: فيس بوك وتويت وواتس اب ... إخل( مبتوسط حسايب بلغ 
، يليه يف التتيب الثالث عدم حرص األبناء على صلة األرحام، والتواصل املباشر مع 4681

األبناء  ع، ويف التتيب الرابع جاء املؤشر اخلاص بعدم التعامل م4685األقارب مبتوسط حسايب 
، ويف التتيب 2614بقسوة وحزم مقارنة مع ما كان األمر عليه يف املاضي مبتوسط حسايب 

اخلامس جاء املؤشر اخلاص بأمهية وسائل االتصال احلديثة يف التواصل الدائم مع األبناء طول 
، يليه يف التتيب السادس املؤشر اخلاص 2654الوقت ويف أي مكان عند متوسط حسايب 

ات املختلفة يور الذي تؤديه وسائل اإلعالم املختلفة يف إكساب األبناء عدًدا من السلوكبالد
، ويف التتيب السابع جاء املؤشر 2619اليت نقلتها هلم عرب وسائطها اإلعالمية مبتوسط حسايب 

، 2671اخلاص بصعوبة القيام مبراقبة ما يشاهده األبناء عرب شبكة االنتنت مبتوسط حسايب 
                                           

هو ما و هنا هو املؤشرات اليت حصلت على وزن نسيب مرتفع للغاية أو مرتفع  ما يهم )*(
 التحليل. سيلتزم به يف
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 وجاء يف التتيب الثامن املؤشر اخلاص بصعوبة مراقبة األبناء يف تصرفاهتم وأفعاهلم عند متوسط
، يليه يف التتيب التاسع تغري أسلوب االختيار للزواج وعدم اعتماده على 2675حسايب 

االختيارات الوالدية، حيث أصبح من الصعب على اآلباء أن خيتاروا شريك احلياة ألبنائهم 
، ويف التتيب العاشر جاء املؤشر اخلاص بتغري أساليب التنشئة 2677حسايب  مبتوسط

االجتماعية، حيث إنه مل يعد من املالئم يف الوقت الراهن التمسك بأساليب التنشئة 
االجتماعية الىت كانت متبعة يف املاضي )أيام اآلباء واألجداد( يف تربية األبناء حديثًا مبتوسط 

 . 2648حسايب 
ذه املؤشرات ميكن القول بأن العوملة أحدثت تأثريا مهما يف األدوار االجتماعية ومن ه

لألسرة، حيث غريت بعضها ونقلت بعضها إىل مؤسسات أخرى، بينما أبقت على البعض 
 اآلخر الذي عدلت وغريت فيه مبا يناسبها.

ة امليدانية، سوتعطي لنا البيانات السابقة البعد الوصفي ذات الطابع الكمي لنتائج الدرا
وقد دعم هذا البعد ذو املنحى الكمي البيانات الكيفية اليت حصل عليها الباحث باستخدام 

عن دعم كامل  ةدليل املقابلة املتعمقة، وقد أسفرت عملية التحليل الكيفي لبيانات دراسة احلال
االت الدراسة حفمن خالل التحليل األفقي لتلك البيانات تبني للباحث أن  ،للنتائج امليدانية

 أكدت أن مثة حتوالت اجتماعية طرأت على أدوار األسرة يف اجلوانب التالية:
 تغري القدرة على مراقبة تصرفات األبناء وسلوكياهتم ىف الوقت الراهن. -
 عدم القدرة على مراقبة استخدام األبناء لوسائل االتصال احلديثة. -
 قضاء األبناء لوقت طويل أمام االنتنت. -
 قدرة على التحكم يف مالبس األبناء. عدم ال -
فقدان القدرة على نقل تقاليد اآلباء واألجداد إىل األبناء عرب التمسك بالتقليد  -

 والعادات اجملتمعية التقليدية.
 ات.يطغيان دور اإلعالم يف إكساب األبناء عادات وسلوك -
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ف على ر وفيما يلي يعرض الباحث لبعض نصوص احلاالت )التحليل الرأسي( لكي نتع
وجهة نظرهم حول املؤشرات السابقة الدالة على حدوث حتول يف األدوار االجتماعية داخل 

 األسر يف جمتمع البحث:
 فيما يتعلق بالتغري احلادث يف القدرة على مراقبة تصرفات األبناء وسلوكياهتم ىف الوقت .أ

يب بإزاي جي"دلوقيت املعايش خلت كل واحد مشغول  الراهن،  تقول احلالة األوىل:
. "بيعرف التاىن بيعمل ايه من وراه االكل علشان ياكلهم، واحملمول والنت خمالش حد

وتقول احلالة الثانية: "الواحد زمان كان بيقول كل حاجة البوه وامه قبل ما يعملها لكن 
دولقىت قل خالص الكالم ده، وزمان مكنش فيه نت وال وتس وال الكالم اللى ادمر 

 عيالنة ده". 

وتقول احلالة الثالثة:" مراقبت عيال ايه بس دلوقىت الواحد بيطلع الصبح يروح الوظيفة بريجع 
 بالليل علشان اقدر اشبعهم ، مبقيتش احلياه زي زمان" 

الزمن ده اقدر اقولك صعب الواحد يراقب فيه تصرفات ابنائه يف كل " :وتقول احلالة السادسة
بيت وبالعمل احلكومي وباالوالد ككل مش بواحد بس مكان علشان الواحده فينا مشغولة بال

 وابوهم ربنا يكون يف عونه التاين الشغل واخده". 
وفيما يتعلق بالقدرة على مراقبتك استخدام األبناء لوسائل االتصال احلديثة. تقول احلالة  .ب

الثانية: "انا حباول قدر األمكان أراقبهم بس من غري حمسسهم اين بدخل يف خصوصيتهم 
وس وانا يف والدر  م معظم االوقات بيكون يف املدرسةس املراقبة بتكون ضعيفه الهنب

الشغل باالضافة أن كل شخص حاليا معاه موبايل وانتنت وبيعترب دا ملكه اخلاص وانا 
مش كل شوية هاخد منه احملمول وهدور. وتقول احلالة الرابعة :"واهلل يا والدي ماعرف 

بتقول عليه ده، العيال ولد ولدي مها اللي عارفني الكالم  اي حاجة عن االنتنت اللي
ده، وكل واحد مسئول عن نفسه. وتقول احلالة السابعة:" كل واحده من بنايت معاها 
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حممول وبتدخل على االنتنت كمان فيه انتنت يف البيت وفيه واي فاي وكلنا بندخل 
 مع الطب" داميا متواصلني على االنتنت ومها حبكم تعليمهم "كلية األلسون وكلية

 زمالئهم عن طريق االنتنت".
: قاعدبني علي األوىلفيما يتعلق بقضاء األبناء لوقت طويل أمام االنتنت، تقول احلالة  .ج

طول وشهم يف التليفون حلد ما عنيهم اتعمت يا اخويا . دا بيقعد معاه اكت ما بيقعد 
ى على لثالثة:"خيتلف قضاء وقت ابنائمعانا خيرب بيت اللي اختعه". وتقول احلالة ا

االنتنت فمنهم من يستخدمه لقضاء وقت فراغه ما يقرب من ساعتني ومنهم من 
يستخدمه لعمله ومنهم من يستخدمه لدراسته فكل واحد يستخدمه على حسب ما 
يسمح به وقته"، أما احلالة الرابعة" فقد أكدت أن"العيال دلوقيت على طول داخلني على 

نت ميكن طول النهار"، وتشري احلالة السابعة إىل أنه "مفيش وقت حمدد داميا االنت 
 تليفوناهتم متصله باالنتنت ومشتكني يف باقة لالنتنت على املوبايل".

وفيما يتعلق بالقدرة على التحكم يف مالبس األبناء. )فقدان السلطة والسيطرة( تقول  .د
كبة مفيش جات عريانة ور طلونات متقطعة وحااحلالة األوىل: "واهلل  يف حاجات تقرف بن

دا كله من صلح احلال و . بقيت حاجة صعبة قووووي وكت خري الشباب . وربنا يوغريه
 .املوضه قال

هذا يف حني أوضحت احلالة الثانية بالقول: "الطرق القدمية يف التبية مش نافعة حاليا 
ه هو اللي صح وانه عايز يعيش حياتمع االجيال اجلديده الن كل واحد فيهم شايف ان رايه 

علي طريقته ومفهومه للحياة واالساليب احلديثة باالضافة فيه حاجات جديدة ظهرت يف 
البيت زي ثقافة اخلصوصية وانا مسؤل عن نفسي وغريه اللي جيلنا من اخلارج دلوقت بيكون 

 عن الالزوم" هيف صعوبة يف التبية فحاليا يف تدليل وخوف زائد على العيال ودلع زياد
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ا وتقول احلالة الثالثة: مالبس ابنائى ىف الوقت الرهن وحسب التغريات العصريه اللى بشوفه
 وتقليد املوضه واصدقائهم فهى تبع املوضه اللى ماشيه".

وفيما يتعلق بفقدان القدرة على نقل تقاليد اآلباء واألجداد إىل األبناء عرب التمسك  .ه
خويا مش ة التقليدية. تقول احلالة األوىل: "مها اللي بريبونا يا ابالتقليد والعادات اجملتمعي

احنا. تكلم الواحد يقولك انا حر ويل حرية االختيار واحلياة تغريت. وتفكريهم غري 
 تفكرينا وسنهم غرينا".

وتقول احلالة الثالثة: "ىف الوقت احلاىل صعب ان اتبع الطرق الىت تربيت عليها مع ابنائى 
بقدر االمكان ان امتسك بالعادات والتقاليد الىت تربيت عليها ولكن بطريقه الىت  ولكن احاول

 تتماشي مع العصر احلاىل".
وتقول احلالة السادسة: "واهلل هي مش حكاية طرق لالباء او االجداد وال طرقنا احنا يف 

 نربيهم".  فالتبية بس اقدر اقولك الزمن هو اللي اختلف واختلفت معاه رؤيتنا الوالدنا وكي
فيما يتعلق بطغيان دور اإلعالم يف إكساب األبناء عادات وسلوكات )تراجع الدور  .و

ا البنات ايوة يا اخوياحلاكمة(. تقول احلالة األوىل: "التبوي بوصف االسرة املسيطرة 
رحية الشعر واملوضة واللبس والعطر وتس، لبنات العريانة وااللفاظ الوحشةوالرقصة وغريه وا

 ه من احلاجات اللي بيشوفوها على التلفزيون دولوقىت تلقى البنات بتقلد اللى ىفدا كل
 ."التلفزيون وبتعمل زي ما مها بيعملو

: انا شايف ايوة طبعا معظم اللي احنا فيه حاليا بسبب كدا االكشن وتقول احلالة الثانية
وف االوالد يات ممكن نشوالقبح واالفالم الزبالة والرقص واملهرجانات أثرت طبعا علي السلوك

بيتكلموا بالفاظ غري جيدة او بيقلدوا بعض االشخاص يف افعال مشينة كذلك اخالق وقيم 
العيال ضعفت بنشوف لبس البنات يف االعالم ونقلدهم وكمان بنقلدهم ىف التف فمثال زيت 

 الشعر واملايكب وغريه والسيارات والتليفونات واجهزة احلاسب وغريه .
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: ىف الراى ان االعالم له تاثري كبري جدا على سلوك االوالد سواء سوء الة الثالثةوتقول احل
ىف طريقه لبسهم واكلهم والفاظهم واعماهلم سوء اجليدة وغري اجليدة فمنهم من يكتسب احتم 
الكبري وكيفيه تعامل معهم ومنهم من يكتسب االلفاظ اخلارجه والعنف  واالعمال البطوليه 

 اهلاشه". 
ول احلالة السادسة: "ايوه االوالد اليومني دول بيقلدوا اللي بيشفوه على االنتنت وتق

والتليفزيون، دا انا مسعت عن لبعة امسها احلوت االزرق بتخلي االطفال ينتحرو ولعبه امسها 
 مومو وحاجات تانية كتري بتغري سلوكيات االوالد وبتصيبهم بامراض نفسيه واكتئاب وعزلة".

يانات السابقة سواء يف جانبها الكمي أو الكيفي ميكن القول إن مثة حتوالت يف ضوء الب
قد طالت بعض األدوار اليت متيزت هبا األسرة يف السابق، واليت يطلق عليها أدوار تقليدية سواء 
ارتبط ذلك باألدوار اخلاصة بضبط السلوكات العامة ألفراد األسرة للحفاظ على البناء واإلطار 

 لذي كانت تتحرك فيه األسرة املصرية فيما سبق.التقليدي ا
 ويمكن إجمال التحوالت في الجوانب  التالية:

 التغري احلادث يف أدوار األسرة املرتبطة مبراقبة األبناء يف سلوكهم داخل األسرة وخارجها. -
التغري احلادث يف أدوار األسرة يف استخدامات األبناء لوسائل االتصال احلديثة وأدوات  -

 العوملة الناعمة.
 التغري احلادث يف طبيعة السلطة اليت كان ميارسها األبوان داخل البناء األسري. -
التغري احلادث يف دور األسرة يف نقل العادات والتقاليد األسرية من جيل األجداد واآلباء  -

 إىل جيل األبناء.
لى الدور سلوك عطغيان الدور الذي متارسه وسائل اإلعالم يف جمال التبية وتوجيه ال -

 التقليدي لألسرة بوصفها كانت املتحكم واملسيطر الرئيس يف هذا اجملال.
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تحوالت العولمة وتأثيراتها في األدوار االقتصادية لألسرة في مجتمع البحث" -2
أهم التغريات اليت حلقت باألدوار االقتصادية لألسرة يف ضوء حتوالت  الباحث رصد

ن مالثاين للمقياس، وقد كشفت استجابات عينة الدراسة عن جمموعة  العوملة، من خالل البعد
 يف اجلدول التايل: عرضهانالنتائج املهمة يف هذه الصدد 

( يوضح موقف عينة الدراسة من التغيرات التي لحقت باألدوار االقتصادية 5جدول رقم )
 لألسرة

 العبارات
 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

 8 06911 2610 أقوم باالدخار لتأمني مستقبل أبنائي وأسريت -8
 81 86077 2688 يهتم األبناء كثريا بشراء الكامليات  -1
أصبح من الشائع أن تقوم األسر بشراء الوجبات  -2

 5 86017 1679 اجلاهزة بدال من الطبخ باملنزل

 82 86071 1640 أقوم بالتسوق عرب االنتنت أنا وأبنائي -4
مل يعد األبناء يشاركون كثريا يف أعمال املنزل )أو  -7

 9 86024 2629 احلقل(

 1 86802 2641 ال أشجع أبنائي على العمل منذ سن مبكرة -1
يتوفر باملنزل كافة األجهزة الكهربائية واإللكتونية  -5

 1 06195 2651 بشكل مل يكن متاحا لنا يف األجيال السابقة

أغلب نقودهم على الوسائل يصرف أبنائي  -1
 التكنولوجية اجلديدة

2684 86822 88 

أبناء اجليل احلايل أكثر اعتمادا على األسرة من أبناء  -9
 األجيال السابقة

2611 86114 4 

تنفق األسرة جزءا كبريا من دخلها على جماالت  -80
 حياتية مل تكن معروفة من قبل

 
2610 86007 1 
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المتوسط  العبارات
 المرجح

اإلنحراف 
 النعياري

ترتيب 
 العبارة

يفضل أبنائي الوجبات سريعة التحضري عن تلك  -88
 80 86180 2611 املعدة باملنزل

أصبح األبناء أقل حرصا على االدخار للمستقبل  -81
 2 86009 2657 مقارنة جبيلي

 7 86104 2612 عمل املرأة خارج املنزل أصبح ضرورة اقتصادية -82
 2624 املتوسط العام للمقياس

( أن هناك ثالثة عشر مؤشًرا توضح درجة تقدير 7تظهر بيانات اجلدول السابق )رقم 
أفراد عينة البحث للتغريات اليت حلقت باألدوار االقتصادية لألسرة يف ظل حتوالت العوملة، 

 ةهناك سبع يف خطة التحليل اإلحصائي مت توضيحهووفقا للوزن النسيب والوسط املرجح الذي 
(، يف 461لألقل من  264مؤشرات حصلت على وزن نسيب مرتفع )يقع وسطه املرجح بني 

(، 264لألقل من  161مؤشرات على وزن متوسط )يقع وسطه املرجح بني  ةحني حصلت أربع
قل لأل 861يف مقابل حصل مؤشران فقط على وزن نسيب منخفض )يقع وسطه املرجح بني 

درجة من مخس درجات وهو متوسط،  2624(، وبلغ الوزن النسيب العام هلذا الدور 161من 
 درجة. 264حيث قلَّ وسطه املرجح عن 

التتيب األول  فقد جاء يف، وفيما يتعلق باملؤشرات اليت حصلت على وزن نسيب مرتفع
، يليه يف 2610غ املؤشر اخلاص بأمهية االدخار لتأمني مستقبل األسرة مبتوسط حسايب بل

كتونية مبتوسط يالتتيب الثاين املؤشر اخلاص باقتناء األسرة لكافة األجهزة الكهربائية واإلل
، ويف التتيب الثالث جاء املؤشر الدال على تغري نظرة األبناء حنو أمهية االدخار، 2651حسايب 

ون إىل بقة، ومييلحيث أصبحوا أقل حرصًا على االدخار للمستقبل مقارنة باألجيال السا
، ويف التتيب الرابع جاء املؤشر اخلاص باعتماد أبناء 2657االستهالك مبتوسط حسايب 

األجيال احلالية على األسرة يف أمور حياهتم االقتصادية أكثر من أبناء األجيال السابقة مبتوسط 
لذي أصبح اليوم ا يف التتيب اخلامس تغري النظرة لعمل املرأة خارج املنزل يليه، 2611حسايب 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، ويف التتيب السادس جاء  2612جهة نظر البعض ضرورة اقتصادية مبتوسط حسايب و من 
املؤشر الدال على توجيه جزء كبري من دخل األسر حنو جماالت حياتية أظهرهتا العوملة مل تكن 

ظرة ن، وجاء يف التتيب السابع املؤشر اخلاص بتغري ال2610معروفة من قبل مبتوسط حسايب 
حنو عمالة األطفال، حيث أصبح آباء األجيال احلالية اليشجعون أبناءهم على العمل يف سن 

 . 2641مبكرة عند متوسط حسايب 
ار إن حتوالت العوملة قد أحدثت تأثريًا واضًحا يف األدو  :من املؤشرات السابقة ميكن القول

نية يف جانبها نتائج الدراسة امليداوقد جاءت  ،األسرية يف جمتمع البحث يف الناحية االقتصادية
حيث خلصت  ،الكيفي داعمة للغاية ملا خلصت إليه نتائج التحليل الكمي لبيانات القياس

 الدراسة على التايل: بني حاالت ان مثة اتفاقبأعملية التحليل الكيفي لبيانات املقابلة املتعمقة 
 تراجع قدرة األسرة على االدخار. -
 األجهزة الكهربائية وزيادة عددها داخل املنزل.زيادة االعتماد على  -
 اعتمادية األبناء على األسرة. -
 ظهور مصادر إنفاق مستحدثة. -
 موقف األسرة من عمل األبناء. -

نظرهم  ةرض لبعض نصوص احلاالت )التحليل الرأسي( لكي نتعرف على وجعوفيما يلي 
حول املؤشرات السابقة الدالة على حدوث حتول يف األدوار االجتماعية داخل األسر يف جمتمع 

 البحث:
فيما يتعلق بقدرة األسرة على االدخار يف الوقت الراهن، تقول احلالة األوىل: "مفيش  .أ

مش بتجيب مهها واحملصول بنبيعة عشان نشتي اللي حمتاجينه. احلياة  األرض ادخار حىت
اجلواز و  بقيت صعبة والطلبات كتت خالص. وباخلصوص تعليم العيال ولبسهم وجوازهم

 والتجهيز بقي خراب بيوت". 
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ادخار ايه ما اللي جاي علي كد اللي رايح وكل حاجة غالية وطالبات " وتقول احلاله الثانية:
العيال كتري لبس ودروس وشراء اجهزه حديثة للبيت ولبس وهدوم وغريه وبعدين العيال عايزة 

وربنا يستها  اراألسعاملراتبات مش قليلة خالص وفيه غالء يف  اوأساسً حاجة  أهمتبذر وتضيع 
 بقي".

نعيشها من  ليتاالظروف  هملعاش وىف ظل هذة: "نظرا لوضعى احلاىل وانا باوتقول احلالة الثالث
ادخر  أن ميكن تلفون  ال أوغاز  أومياه  أواخلضروات فاتورة كهرباء  أسعارغالء فاحش سوء 

 الظروف".  هىف ظل هذ
وص ينة من نصأما عن قدرة األبناء على االدخار فال ختتلف عن قدرة اآلباء، وهذه ع .ب

حيوشو فلوس   هنمأاألوىل: "وال املتزوجني وال العيال الباقيني بيفكروا  ةتقول احلال احلاالت:
ملستقبلهم وبيصرفو فلوسهم على حاجات مش ليها الزمة لبس واكل ونت ومش عارف 
ايه". وتقول احلالة الثانية: "ابنائي ماهلمش يف االدخار عايزيني يعيشوا اليوم بيومه ويشتوا  

يها وعيشني مببدأعيشين النهاردة وموتين بكرة الفون والدش لعب يف كل حاجة نفسهم ف
دماغهم واللي بيشوفه بقي". وتقول احلالة اخلامسة: "العيال دلوقيت كل حاجة بيضيعوها 

 مبيحوشوش حاجه خالص، ومصاريفهم بقيت كترية". 
فتقول احلالة  .وفيما يتعلق بزيادة االعتماد على األجهزة الكهربائية وتعددها داخل املنزل .ج

يدين دلوقت ال طبعا احنا كنا بنعيش علي ملبة دلوقت كهرباء كنا بنغسل علي األ" األوىل:
. وكمان يف ثالجة كنا بنشرب من الزير والقله عشان املياه تسقع لألطباق يف غسالة حىت

دلوقت فيه بتوجاز زمان كان فرن من الطني وغريه احلياة تطورت دلوقت يف كمان مكنسة  
ودا كله عندنا وعند العيال املتجوزين زمان مكنش فيه   باألجهزةكهرباء كل حاجة بقيت 

 كدا.
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ممكن كانوا و قت غري زمان ابويا وامي كان اخرهم التليفزيون وتقول احلاله الثانية: "ال طبعا دلو 
ا عندي دلوقت كتري جدا ظهرت فان رضي ىف االفالمامادلوقت فيه اجهزة بيشوفوا التليفون األ

غسالة وثالجة وتكييف والب توب وامليكرويف وكمبيوتر مكتب وبقيت بعيد عنك حاجات 
ساس ىف البيوت أرباء واملكواه وغريه وكل دا بقي كهالبد منها يف جهاز العروسة غري املكنسة بال

 يام دى".األ
كمبيوتر وغساله و وتقول احلالة الثالثة: "ايوة عندى اجهزة كهربيه تالجه وسخان وتلفزيون 

اليوجد مثل هذة االجهزة ىف بيت اسرتى قدميه كانت ظروف املعيشه  (اجهزة 5)مايقرب 
و انت امى تغسل على يديها وكان اجلهاز هو الراديخمتلفه متاما فكان منزل تقليدى جدا فك

اجهزة حديثة =  1فكانت العيشه هادئه متاما".  أما احلالة الرابعة فقالت: "األجهزة عددها 
كمبيوتر   -تليفونات حممولة   –مراوح ثقف  –ديب فريزر –ثالجة  –ما هي؟ تليفزيون بدش 

سالة نص اتوماتك غ –ما هي: مكواه   80ها جهزة عددلألوالد". وقالت احلالة اخلامسة : "األ
يفون حممول تل –دش  –تليفزيون  –ديب فريزر  –ثالجة  –سخان  –بوجتاز اشعال زايت  –
 الب توب". –

وعن مدى توفر تلك األجهزة يف منازل أسر اآلباء واألمهات أوضحت احلالة الرابعة:" 
شرة او نات احملمولة طلعت من عاحلاجات دي لسنا جيبينها مبقلناش فتة طويلة التليفو 

 سنة". 20سنة والثالجة من  40مخستاشر سنة، والتليفزيون من 
وقالت احلالة اخلامسة: "ال مكنتش كل احلاجات دي يف بيت ابويا بس الثالجة 

بوصة  21والتليفزيون كانو موجودين بس كانوا من النوع القدمي انا عندي تليفزيون شاشة 
وأكدت احلالة السادسة: "فيه حاجات وحاجات ال زي الدش والتكييف قدم"،  84وثالجة 

هزة دي : "زمان مكنش فيه األجمولة"، أما احلالة السابعة فذكرتواملايكروف والتليفونات احمل
 خالص غري التليفزيون األبيض واألسود والغساالت العادية واملراوح".

لي الثانية : "ابنائي معتمدين اعتماد ك وعن مدى اعتماد األبناء على األسرة، تقول احلالة
علينا وعايزين كل حاجة علي اجلاهز من غري ما يتعبوا يف حاجة لكن أحنا كنا علي االقل 
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معتمدين علي نفسنا اعتماد حزئي كنا ممكن نشتغل اثتاء الدراسة واقصد اخوايت االوالد وبعد 
 وزنا وكونا اسرة". اجلامعة اخترجنا وكان اهم حاجة عندنا الشغل وبعدها اجت

ىف الوضع  ةصسرة خااحلاىل األبناء بيعتمدوا على األ وتقول احلالة الثالثة: انا ارى الوقت
االقتصادى ملساعدهتم ماديا عكس ما كنا عليه ىف املاضي فانا كنت اعمل واتعب ملساعدة 

على ابوهم  اوالديا ىف مصروف البيت". وتقول احلالة اخلامسة: "العيال دلوقيت معتمدين طبع
وامهم"، وتقول احلالة السابعة: "األوالد ملهمش غري بيت ابوهبم حلد ما جيوزوا وكمان بعد ما 

 يتجوزوا بيت ابوهم مفتحلهم لو عازوا اي حاجة".
  "عداد الكهرباء ابو حول ظهور مصادر جديدة لإلنفاق أشارت احلالة األوىل بالقول: .د

د البيت رسني اللي بتيجي حلدالبيت. وكمان املعت نت عندنا يف كرت. قال شبكة بتا
وبياخدو فلوس بالكوم  وياريت العيال نافعه واللبس اللي يفضح وغايل كمان بصراحة 

 مش كنا كدا زمان". 
( )الرصيد والباقات نت ومكاملات وكمان الواي فاي وتقول احلالة الثانية: "شحن املوبايل

 انة وغريه". احلضاملالبس احلديثة والدروس اخلصوصية و  يانا  كثرة شراءممكن شراء اكل جاهز اح
وتقول احلالة الثالثة: "دلوقت احنا بنصرف فلوسنا على احلاجات املهمه وغري املهمه زمان  

 ى الكشف ىف حاله املرض ىفز  ةاجات الضرويحلكنا بنصرف على االكل والشرب بس وا
لكهرباء واملياه صالت وفاتورة ااوسائل املو اجملامالت اما دلوقت بنصرف على التفيه واخلروجات 

 والغاز ونت وتلفون وملبس وموضه ".
وتقول احلالة الرابعة: "فواتري الكهربا والتليفونات وانابيب الغاز وشراء األبناء للكماليات، 

و مكونة أاجه زمان تالقيهم يعملونا بييزا والتبذر يف اصناف األكل اللي مكناش نعرف عنه ح
كده تالقي". وتقول احلالة السادسة: "حاجات كتري زمان مكنش فيه كل   بشمل حجات

 احلاجات اللي عايشني بيها دلوقيت من رفاهية وكماليات واساسيات".
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وحول موقف األسرة من عمل األبناء يف سن صغري، تقول احلالة األوىل: "املفروض واهلل  .ه
تغل ول كان يشهادة لكن االالعيل يتعلم وياخد ش ،هم حاجةأحنا كنا كدا بس دلوقت ا

 دلوقت ال مش فاضي عمله بقي التعليم بس يارب ينفع".  ،يف الزرعة مع ابوه
م وتقول احلالة الثانية: "ال طبعا قليل اللي بيشغل عياله دلوقىت كل الناس بتجري علي تعلي

الة السادسة: احلعياهلا". وتقول احلالة اخلامسة: " "ال يتعلموا احسن وميعملوش زيينا". وقالت 
 "ال طبعا الزم العيال يعيشوا طفولتهم زيينا واحسن مينفعش يشتغلوا ومها صغريين".

أما عن مشاركة األبناء يف أعمال املنزل واحلقل فقد جاءت نصوص احلاالت على النحو 
 التايل:

 دتقول احلاله األوىل: "حمدش بيعمل حاجة زي االول وال البنت وال االوالد البنت بتقع
وتلبس اهم حاجة عندها لكن تغسل مواعني وال هدوم  ،قدام املراية وحتط مش عارف ايه

والتطبخ حيت حتة حلمة او ختبز مش تعرف لالسف . وكمان االوالد اهم حاجة يتجوز يشتغل 
مع ابوه يقولك ال عشان انا عايز اجتوز واحدة حلوة ومتعلمة الزم اكون متعلم زيها مش 

 فالح".
لة الثانية: "ال طبعا حمدش بيعمل حاجة زي االول حيت البنات يف نضافة املنزل وتقول احلا

ها ال رض واشتغل فينا اقعد عشان األأحاجة واالبن ال تقول ال وتتجوز ومش تكون تعرف 
جنيب فالحني تشتغل زي ما يكون عيب دلوقت الواحد يشتغل يف ارض ابوه او مصطلح 

 فالح بقي غري مقبول".
لة الثالثة: "ال انا برفض اشارك العيال ىف اي عمل خبليهم يشوفو دروسهم وتقول احلا

 ومذاكرهتم ممكن حيصل الكالم ده ىف االجازات فقط".
وذكرت احلالة الرابعة: "العيال يف الزمن ده غري األول مبقيوش حيبوا عمل الفالحة ودميا 

 يتهربوا منها".
إن مثة حتوالت  :مي أو الكيفي ميكن القوليف ضوء البيانات السابقة سواء يف جانبها الك

ال واليت متيزت هبا يف األجي، ت بعض األدوار واألوضاع االقتصادية داخل األسرةمشلقد 
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ت العوملة ومن هنا ميكن القول بأن حتوال ،السابقة، وهي األدوار اليت درج وصفها بأهنا تقليدية
قد ألقت بظالهلا على األسرة يف جمتمع البحث فيما يتعلق بامللمح االقتصادي لألدوار التقليدية 

ة على وقد أوضحت البيانات الكيفية مؤشرات كثرية دال ،اليت كانت تقوم هبا األسرة فيما سبق
 دية.تأثري تلك التحوالت على أدوار األسرة االقتصا

 تحوالت العولمة وتأثيراتها في األدوار الثقافية لألسرة في مجتمع البحث" -3
واجلدول  ،سرةملة على األدوار الثقافية لألصص البعد الثالث يف املقياس لرصد تأثري العو خُ 

 التايل يوضح نتائج الدراسة امليدانية يف هذا البعد:
 ةرات التي لحقت باألدوار الثقافية لألسر ( يوضح موقف عينة الدراسة من التغي6جدول رقم )

 المتوسط العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 ترتيب
 العبارة

أهتم بتعليم أبنائي حىت حصوهلم على الدرجات اجلامعية  -8
 8 06142 4618 وما بعدها

أتابع دراسة أبنائي يومياً، وأحاول أن أحل املشكالت اليت  -1
 4 06110 4601 تقابلهم

 1 86144 2641 أحلق أبنائي مبدرسة خاصة ليتعلموا أحسن وأفضل -2
 2 06185 4688 أشجع أبنائي على القراءة واالطالع -4
 7 06910 2655 أشارك أبنائي يف مناقشة القضايا العامة يف اجملتمع -7
 1 06111 4677 يؤمن أبنائي بأمهية القيم املادية والنفعية أكثر من غريها -1
تنت جعل أبنائي ينفتحون على معلومات أكرب من ناإل -5

 1 86590 2611 سنهم

 80 06979 2682 تنتنيتابع أبنائي دروسهم على اإل -1
 9 86881 2684 يةيتابع أبنائي دروسهم على القنوات التليفزيونية والفضائ -9

 5 86815 2641 تنت دور واضح يف تبين األبناء لقيم وعادات جديدةنلإل -80
 2610 املتوسط العام للمقياس
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( أن هناك أربعة عشر مؤشًرا توضح درجة تقدير 1تظهر بيانات اجلدول السابق )رقم 
أفراد عينة البحث للتغريات اليت حلقت باألدوار الثقافية لألسرة يف ظل حتوالت العوملة، ووفقا 

رين فقط يف خطة التحليل اإلحصائي، فإن مؤش مت توضيحهللوزن النسيب والوسط املرجح الذي 
 ة( يف حني حصلت مخس461حصال على وزن نسيب مرتفع جًدا )زاد وسطه املرجح عن 

(، بينما حصلت 461لألقل من  264مؤشرات على وزن نسيب مرتفع )يقع وسطه املرجح بني 
(، وبلغ 264لألقل من  161مؤشرات على وزن نسيب متوسط )يقع وسطه املرجح بني  ةثالث

درجة من مخس درجات، وهو مرتفع، حيث زاد وسطه  2610الوزن النسيب العام هلذا الدور 
 درجة. 264املرجح عن 

وفيما يتعلق باملؤشر الذي حصل على وزن نسيب مرتفع جًدا، جاء يف التتيب األول  
لغ ألعلى الدرجات مبتوسط حسايب ب ااص بتقدير أمهية تعليم األسرة ألبنائهاملؤشر اخل

(، يليه يف التتيب الثاين املؤشر اخلاص بإميان األبناء بالقيم املادية والنفعية أكثر من 4618)
وفيما يتعلق باملؤشرات اليت حصلت على وزن نسيب مرتفع،  .4677غريها مبتوسط حسايب بلغ 

 تيب الثالث املؤشر اخلاص بأمهية تشجيع اآلباء لألبناء على القراءة واالطالعفقد جاء يف الت 
الهتمام مبتابعة دراسة األبناء وحل ا، يليه يف التتيب الرابع 4688مبتوسط حسايب بلغ 

، ويف التتيب اخلامس جاء املؤشر اخلاص 4601املشكالت اليت تواجههم مبتوسط حسايب 
، ويف التتيب 2655مناقشة القضايا العامة يف اجملتمع مبتوسط حسايب  مبشاركة اآلباء لألبناء يف

ند نتنت يف انفتاح األبناء على أبواب املعرفة واملعلومات عالسادس جاء املؤشر اخلاص بدور اإل
يم وعادات نتنت ودوره يف تبين األبناء لق، يليه يف التتيب السابع اإل2611متوسط حسايب 

، وجاء يف التتيب الثامن مؤشر تغري النظرة ملنظومة التعليم  2641 جديدة مبتوسط حسايب
اخلاص، فأصبحت األسرة تتجه حنو إحلاق أبنائها بالتعليم اخلاص رغبة منها يف احلصول على 

 . 2641تعليم متميز عن التعليم اجملاين )احلكومي( عند متوسط حسايب 
ار عميقة مارستها العوملة على األدو من املؤشرات السابقة ميكن القول بوجود تأثريات 

الثقافية لألسرة يف جمتمع البحث )الريف واحلضر(، وقد جاءت نتائج حتليل البيانات الكيفية 
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 ،حليل الكمية مبا يعزز نتائج التل عليها من املقابالت املتعمقة حلاالت الدراسو صمت احلاليت 
ول يف ت الدراسة حول حدوث حتحيث كشفت عملية التحليل األفقي وجود اتفاق بني حاال

رت عنها ئج اليت أسفاألدوار الثقافية لألسرة عرب عدة مؤشرات، هي يف جمملها داعمة للنتا
 على النحو التايل: ،عملية القياس

 زيادة التوجه حنو تعليم األبناء وتفضيل التعليم اخلاص.-8
 بروز القيم املادية داخل األسرة. -1
 املعرفة.التوجه حنو جمتمع  -2

وفيما يلي عرض لبعض نصوص احلاالت )التحليل الرأسي( لكي نتعرف على وجهة 
نظرهم حول املؤشرات السابقة الدالة على حدوث حتول يف األدوار الثقافية داخل األسر يف 

ص حاالت قبل العرض لبعض نصو جمتمع البحث، ومثة إشارة مهمة للغاية جيدر  التنويه عنها 
تداعيات العوملة تأثرا ب -ريات اليت حدثت يف األسرة من الناحية الثقافية التغ :هيو  ،البحث

 اجملال االقتصادي يف ات حمددة مقارنة بنظرياهتايهي تغريات عامة، وال تصف سلوك -وحتوالهتا 
ياة األسرة يف اجملتمع حل ورمبا يعود ذلك إىل طبيعة احلياة الثقافية أو اجلانب الثقايف ،واالجتماعي

وهي طبيعة جتعل من الصعب جتزئة تلك احلياة إىل مؤشرات تفصيلية على غرار  ،رياملص
 املالمح االجتماعية واالقتصادية للحياة املعيشية لألسرة.

تها اهتمامها وعناي فإن األسرة املصرية عرفت ،غري احلادث يف االهتمام بالتعليمأ. فيما يتعلق بالت
ليم لتغري احلادث هنا زيادة هذا االهتمام وتفضيل التعولكن ا ،بتعليم األبناء منذ وقت طويل

اخلاص عن التعليم احلكومي، ويف ذلك تقول احلالة األوىل: "كله بيعلم دلوقت اللي مش بيعلم 
عضها بشهادات م  بكمان الناس بقيت بتتباهى قد  ،ا عيب والناس تقول عليه دا معفنبيبق

صراحة يعلم عياله غري زمان  باالضافة العلم نور بوانت عشان كدا كله بيجري ، عياهلا الكبرية
تعليم ابنائي : "ايوة هبتم بوتقول احلالة الثانية ، والزم كل عيايل يتعلموا وكمان عياهلم".مهمو 

ايل اقصي حد ممكن لكي يكونوا واجهه مشرفه ليا ولبلدي وان االنسان بيلوا بالعلم والعمل 
 ه يكون دكتور أو مهندس او أي وظيفة كويسة".وكله دلوقت بيعمل كدا بيكون نفسه ابن
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 صبحأوتقول احلالة الثالثة: "الزم ىف وضعنا احلاىل كل شئ اصبح تعليم وتكنولوجيا فاجلاهل 
 ألساسياجاهل الستخدم مثل تلك االشياء لذلك اشجع األبناء على التعليم سواء التعليم 

 عصرنا". ةملواكب األساسيغري  أو
تدخلي عياهلا تقول احلالة األوىل: يف ناس كتري ب ،ه حنو التعليم اخلاصيتعلق بالتوجوفيما 

بس احلمد اهلل دلوقت الزم ندخل العيال مدارس  ،رس خاصة بس دي حمتاجة فلوس كتريمدا
وكلهم متعلمني .بس عيايل ممكن يدخلوا عياهلم مدارس خاصة ابين حممد املتجوز عايز يعمل  

سادسة: "ايوه علمت أوالدي كلهم يف مدارس خاصة، التعليم كدا مع ابنه". وتقول احلالة ال
احلكومي بقي ملهوش لزمة ومفيش متابعة مع األوالد وتالقي املدرس يف املدرسة احلكومي كأن 

تقول احلالة و  الفصل التكة بتعته يعمل فيه اللي هو عايزه وبيخلوا العيال بيخافوا من التعليم".
ل شئ يف ك ،رس خاصة احسن من التعليم احلكومييف مدا السابعة: "أوالدي طبعا علمتهم

 كل ده مدخل املستقبل".  ،ية التعليم واالهتمام به واللغاتنوع
يبة كبرية تقول احلالة األوىل:" دي مص ،يم املادية خاصة لدى األبناءب. وفيما يتعلق بربوز الق

ب اللى شقة حلوه تعجيعمل وال  ،وقت بيبع ارضه عشان يشتي عربيةدا الواحد دل أساسا
ريت الزم يف االفراح اتغ حيت ،ب دلوقت ال ربنا يصلح حال الناساللي كان زمان عي ،هيخدها

 ر كدابة".كله بقيت مظاه،  القاعات وحمدش بيعمل يف بيته. ودلوقت طلعت غاينأدي جي و 
اه فلوس بيعمل  عوتقول احلالة الثانية: "ابنائي شايفني انه الغين عن املاديات يف حياتنا واللي م

كل حاجة ومههم دلوقت يف انه بكرا وبعده يكون معاه فلوس يشتي عربية والب وفون دا 
احلالة الثالثة:  وتقول بقي هدفه وكمان اللبس والتف واملظاهر وغريه مفيش قناعة واقتناع."

ول احلالة تقو  "يعتمدوا على القيم املاديه ىف كل شئ فهما يعتربوهنا االساس هلم ىف كل شئ ".
الرابعة: "األوالد اليومني دول بيهتموا اكت بالفلوس واملاديات وكل حاجة عندهم ابوها 
الفلوس"، وتؤكد احلالة اخلامسة: "دلوقيت املادة هي اساس كل شيء تالقي العيال ما يعرفوش 

لشغل ا حتأصبوتقول احلالة السابعة: "املادة والفلوس  ابوهم غري ملا يكونوا عاوزين حاجة".
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الشاغل لكل الشباب اللي عايز جيهز نفسه أو اللي داخليني دنيا جديد واللي بيبحثو عن 
 الشغل والعمل اآلمن".

زيادة االهتمام يتعلق ب :األول :ج.وفيما يتعلق بالتوجه حنو جمتمع املعرفة برز مؤشران مهمان
على ذلك، ففي  ا، والقدرةيتعلق بالوعي بأمهية امتالك املعلومات وحيازهت :باملعرفة، والثاين

ربة واالطالع لكسب املعرفه واخل القراءةاملؤشر األول تقول احلالة الثالثة: انا اشجعهم على 
دي بالقيهم داميا اوال". وتقول احلالة السادسة: "اآلخرينومسياره حياهتم وكيفيه تعاملهم مع 

ل لتواصاللكتونية ومواقع ابيقرأوا على االنتنت وبيدخلوا على مواقع اجملالت واجلرايد ا
الن العصر اللي احنا فيه ده الزم الواحد فيه يكون  ،االجتماعي وانا بشجعهم على كده

 وتؤكد احلالة السابعة : "طبعا القراءة بتزيد املعلومات عند األوالد متسلح بالعلوم احلديثة".
 وبتوسع مداركهم ووعيهم بكل اللي بيحصل حوليهم".

 "ايوة كل حاجة بيعرفوه من علي النت حيت الثاين فتقول احلالة األوىل:أما عن املؤشر 
وممكن ، مها يعرفوهاو  التليفزيون مش بيستخدموه زي التليفونات والنت بقيت كل حاجة بتتنشر

وتقول احلالة الثانية: "ايوة بقي عندهم معلومات كترية عن خمتلف  مها اللى يقولنا عليهم".
ل كمان ربنا خيلي النت  واملعلومات العيال بقيت بتعرف اكت مننا او   اجملاالت حيت السياسية

وتقول احلالة الثالثة: "طبعا فجيل العصر كله معلومات من  ما احلاجة حتصل علي طول".
له و غري مفيدة ىف املاضى مكنش يف نت وكانت معلومتهم ضئيأوء معلومات مفيدة االنتنت س

ىف  ويله جدا وكنا نشتي اجلرايد ىف الصباح الباكر اما االنجدا فكنا نعرف اخلرب بعد فتة ط
وتذكر احلالة اخلامسة: "االوالد صاروخ العصر وعندهم كم كبري  املعلومه واخلرب مثل الطلق".

تبنيِّ احلالة و  من املعلومات ده فيه ساعات مها بيقولويل على حاجات بتبقى غايبة عين".
دول معاهم عامل كامل يف االنتنت واية معلومه مها عايزينا السابعة: "طبعا األوالد اليومني 

يبحثوا عليها ويالقوها على االنتنت غري زمنا احنا كنا الزم نسأل حد أو نبحث عليها يف 
 الكتب".



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تأثير  المتغيرات الوسيطة في تشكيل  تأثير آليات العولمة في أدوار األسرة في  -4
 مجتمع البحث:

رص على معرفة دور بعض املتغريات الوسيطة يف تشكيل التغريات اليت حلقت باألدوار احل
األسرية يف ظل العوملة، وذلك باستخدام حتليل التباين األحادي "ف" لداللة الفروق بني 
اجملموعات املختلفة، واستخدام أسلوب "شيفيه" ملعرفة اجتاه الداللة، وكذلك استخدام أسلوب 

ستوى املو السن، و النوع، و موعة من املتغريات الوسيطة، وهي: حمل اإلقامة، "ت"، وذلك جمل
 :املستوى االقتصادي، وفيما يلي نتائج االختبارات اإلحصائيةو احلالة املهنية، و التعليمي، 
  حضر(: -)ريف  اإلقامة)أ( حمل 

 ( داللة الفروق بين الريف والحضر وأبعاد المقياس7جدول رقم )

املتوسط  العدد املتغريات األبعاد
 املرجح

االحنراف 
 مستوى الداللة قيمة "ت" املعياري

األدوار -8
االجتماعية املتغرية 

 لألسرة

 06224 2644 250 ريف
816484 

06000 
دالة عند 
06008 

 06285 2659 257 حضر
 06218 2679 250 اجملموع

األدوار -1
االقتصادية املتغرية 

 لألسرة

 06471 2604 257 ريف
816511 

06000 
دالة عند 
06008 

 06488 2611 250 حضر
 06721 2624 257 اجملموع

األدوار الثقافية  -2
 املتغرية لألسرة

 06478 2621 250 ريف
846875 

06000 
دالة عند 
06008 

 06257 2611 257 حضر
 06451 2610 547 اجملموع

( لداللة الفروق بني متوسطات استجابات الريفيني T-testاستخدام لالختبار اإلحصائي )
واحلضريني على أبعاد مقياس األدوار األسرية املتغرية يف ظل العوملة تظهر بيانات جدول رقم 

بني الريفيني  06008( أن هناك  فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بلغ  5)
عوملة، وذلك رة )االجتماعية واالقتصادية والثقافية( بالواحلضريني يف درجة تأثر خمتلف أدوار األس



 5252 يناير   (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ010ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

لصاحل احلضر، وهو ما يعين أن درجة تأثري العوملة يف أدوار األسرة احلضرية كانت أكرب من 
 درجة تأثريها يف األسرة الريفية.

وتعزى تلك النتيجة إىل طبيعة اجملتمع الريفي _مقارنة باحلضر_ فيما يتعلق مبدى التعامل مع 
فعلى الرغم من أن تلك اآلليات امتدت يف عملها إىل كافة أحناء اجملتمع  ،ليات العوملة الناعمةآ

من ريف وحضر، بل وبادية أيضا، إال أن درجة تعرض أهل احلضر لعمل تلك اآلليات 
ورمبا يعود  ،خل( هي بكل تأكيد أكرب من درجة تعرض سكان الريف لهإنتنت...إ ،)فضائيات

اجملتمع الريفي، وطبيعة األنشطة، وممارسات احلياة اليومية اليت ختتلف كل  ذلك إىل طبيعة
ن قبل اصة فيما يتعلق بوقت الفراغ وطرق استغالله م، وخباالختالف عن نظريهتا يف احلضر

 الشباب على وجه اخلصوص.
 أنثى(: –)ب( النوع )ذكر  

 المقياس( داللة الفروق بين الذكور واإلناث وأبعاد 8جدول رقم )

 العدد النوع األبعاد
املتوسط 
 املرجح

االحنراف 
 قيمة "ت" املعياري

مستوى 
 الداللة

األدوار  -8
االجتماعية املتغرية 

 لألسرة

 06245 2671 482 ذكر
86895 06212 

 06251 2618 221 أنثى غري دالة
 06218 2679 482 اجملموع

األدوار -1
االقتصادية املتغرية 

 لألسرة

 06727 2628 221 ذكر
16804 

06021 
دالة عند 
0607 

 06725 2629 482 أنثى
 06721 2624 221 اجملموع

األدوار الثقافية -2
 املتغرية لألسرة

 06411 2671 482 ذكر
16721 

06081 
دالة عند 
0607 

 06451 2617 221 أنثى
 06451 2610 547 اجملموع

( لداللة الفروق بني متوسطات إجابات الذكور T-testستخدام االختبار اإلحصائي )ا
( أن هناك  1واإلناث على مقياس األدوار األسرية املتغرية يف ظل العوملة، تظهر بيانات جدول )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بني الذكور واإلناث يف درجة  06008فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية بلغ  
كور، قتصادية والثقافية( بالعوملة، وذلك لصاحل الذ )االجتماعية واال :تأثر خمتلف أدوار األسرة

وهو ما يعين أن درجة تقديرات الذكور لتأثريات العوملة يف أدوار األسرة جاءت بدرجة أكرب 
 مقارنة باإلناث.

ورمبا يعود ذلك إىل تعامل أفراد العينة من الذكور مع آليات وأدوات العوملة خيتلف إىل 
ومن مث  ،فطبيعة اجملتمع املصري بوجه عام طبيعة تقليدية ،اثحد ما مع أسلوب تعامل اإلن

نة وآليات العوملة يكون بدرجة كبرية عند اإلناث مقار  أدواتفإن احلرص والتعامل حبساسية مع 
ة فيما يتعلق اصوخبوهو ما جيعل درجة تأثر الذكور يتفوق يف هذا الشأن عن اإلناث،  ،بالذكور

 ية.بالنواحي االقتصادية والثقاف
 )ج( املستوى التعليمي:

 ( داللة التباين بين المستويات التعليمية المختلفة وأبعاد المقياس9جدول رقم )

 مصدر التباين أبعاد املقياس
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

األدوار االجتماعية -8
 املتغرية لألسرة

 06070 1 06800 بني اجملموعات
062
12 

06111 
 06828 118 116102 داخل اجملموعات غري دالة

  112 116502 اجملموع

األدوار االقتصادية -1
 املتغرية لألسرة

 86095 1 16894 بني اجملموعات
261
12 

06011 
دالة عند 

0607 
 06115 118 8196507 داخل اجملموعات

  112 8986199 اجملموع

الثقافية األدوار -2
 املتغرية لألسرة

 06991 1 86998 بني اجملموعات
467
05 

06088 
دالة عند 

0608 
 06118 118 8476994 داخل اجملموعات

  112 8456917 اجملموع
 اختبار "شيفيه" لداللة الفروق بني اجملموعات



 5252 يناير   (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

أقل من  أبعاد املقياس
جامعي  متوسط متوسط

االحنراف  املتوسط املرجح فاعلى
 املعياري

األدوار -8
االجتماعية 

 املتغرية لألسرة

أقل من 
 06219 2675 - - - متوسط

 06242 2679 - - 06014 متوسط
 06298 2610 - 06080 06024 جامعي فأعلى

األدوار -1
االقتصادية 

 املتغرية لألسرة

أقل من 
 06702 2612 - - - متوسط

 06709 2629 - - *06812 متوسط
 06752 2627 - 06047 *06885 جامعي فأعلى

األدوار  -2
ة الثقافية املتغري 

 لألسرة

أقل من 
 06458 2641 - - - متوسط

*06821 متوسط
* - - 2611 06444 

*06849 جامعي فأعلى
* 06082 - 2612 06492 

 0607* دال عند مستوى معنوية                         0608** دالة عند مستوى معنوية 
 One-Wayحتليل التباين أحادي االجتاه ) اإلحصائيباستخدام االختبار 

ANOVA تبني أن هناك تبايًنا ذا داللة إحصائية بني املستويات التعليمية املختلفة على )
 العوملة يف أثريالبعد الثاين )األدوار االقتصادية( والثالث )األدوار االجتماعية( من  مقياس ت

 وفيما يتعلق باجتاه هذا التباين فتوضح البيانات التايل: ،األدوار األسرية
( يف اجتاه 0607هناك تباين على البعد الثاين )األدوار االقتصادية( عند مستوى معنوية بلغ ) -

 )تعليم متوسط، وتعليم جامعي فأعلى( مقارنة باحلاصلني على مستوى تعليمي أقل :املتعلمني
 من متوسط.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خالل األلفية الجديدة املصري تحوالت العوملة وتغير األدوار األسرية فى املجتمع 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ011ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( يف اجتاه 0608)األدوار الثقافية( عند مستوى معنوية بلغ ) :د الثالثهناك تباين على البع-
مي )تعليم متوسط، وتعليم جامعي فأعلى( أيًضا مقارنة باحلاصلني على مستوى تعلي :املتعلمني

 أقل من متوسط.
ية داللة إحصائية بني املستويات التعليمية املختلفة وبعد األدوار االجتماع ون ذيال يوجد تبا -
 ملتغرية لألسرة يف ظل العوملة.ا

لثاين )األدوار لبعد اوجود الفروق بني املستويات التعليمية على اللك ذوميكن أن يعزي 
أن  ( والبعد الثالث )األدوار الثقافية( دون البعد األول )األدوار االجتماعية( إالاالقتصادية

ثر سهولة طابع الثقايف تكون أكدرجة نفاذ العوملة إىل املتغريات ذات الطابع االقتصادي وال
 ،ة للعوملةهي اهلدف األول بالنسب فاملتغريات االقتصادية ،ومرونة مقارنة باألبعاد االجتماعية

 ،ار النظري_ يف امليدان االقتصاديفالعوملة كظاهرة عاملية بدأت أوال _كما وضح يف اإلط
ومن مث فإن األدوات االقتصادية واألهداف االقتصادية للعوملة هي اليت تصدرت مشاهد التأثري 

مث انتقل جمال  ،امل، وليس فقط يف اجملتمع املصريالذي مارسته الظاهرة يف خمتلف  أحناء الع
احلثيثة اليت ء املساعي وذلك أمر طبيعي أيضا يف ضو  ،املتغريات املرتبطة بالثقافة التأثري الثاين إىل

وقد دفع خوف  ،_ يف استهدافها للثقافات احملليةقامت هبا العوملة _على مستوى العامل أمجع
 املعنيني بالثقافة يف فرنسا على سبيل املثال وهي من البلدان املتقدمة إىل صك نظرية االستثناء

اعيات العوملة دوهي النظرية اليت دشنها عدد من املثقفني الفرنسيني يف مواجهة ت ،ايفالثق
وعات _ املوضةخباصطالبوا من خالهلا أن تستثين شركات العوملة _األمريكية منها  ،الثقافية

دافع وراء ذلك هو فزيون، وكان الياصة يف جمال السينما والتلوخب ،املتعلقة بالثقافة يف فرنسا
سها آليات اليت ستمار  السلبيةالتخوف الرهيب الذي شعر به مثقفو فرنسا من املمارسات 

 العوملة الناعمة يف التأثري يف ثقافة اجملتمع الفرنسي.
فإن التباين الذي جاء لصاحل الفئات ذات التعليم  ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى
ينة البحث أفراد ع ملميكن فهمه من خالل درجة تعا ،العايل مقارنة بالفئات األقل من متوسط
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فئات واليت ستزيد من حيث الكم والنوع وطبيعة التعامل بالنسبة لل ،وجتاوهبم مع آليات العوملة
 التعليمية األعلى مقارنة باألقل من متوسط.

بة فمن املنطقي للغاية أن تكون أكثر صعوبة وصال ،املتغريات ذات الطابع االجتماعي أما
حوال ن األولكن ذلك ال يعين بأي حال م ،عيات أو ممارسات العوملة الناعمةيف مواجهة تدا

ا  أن تلك املتغريات سوف تظل بعيدة ملدة طويلة عن تأثريات العوملة اليت باتت تطال يف جتلياهت
 كافة مكونات اجملتمع.

 )د( املستوى االقتصادي لألسرة: 
( داللة الفروق بين المستويات االقتصادية المختلفة لألسرة وأبعاد 11جدول رقم )

 المقياس

 التباينمصدر  أبعاد المقياس
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 قيمة "ف" المربعات
مستوى 

 الداللة
األدوار  -8

االجتماعية 
 املتغرية لألسرة

 06459 2 86421 بني اجملموعات
26580 

دالة  06088
 06819 110 176117 داخل اجملموعات 0608عند 

  112 116502 اجملموع
األدوار  -1

االقتصادية 
 املتغرية لألسرة

 16290 2 176858 بني اجملموعات
226184 

دالة  06000
عند 

06008 
 06172 110 8116515 داخل اجملموعات

  112 8986199 اجملموع
األدوار  -2

ة الثقافية املتغري 
 لألسرة

 46591 2 846211 بني اجملموعات
126194 

06000 
دالة عند 

06008 
 06101 110 8226795 داخل اجملموعات

  112 8456917 اجملموع
 اختبار "شيفيه" لداللة الفروق بني اجملموعات
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 أبعاد المقياس
أقل من 

1111 
 جنيه

من 
1111 

إلى 
2111 

إلى  2111من 
4111 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

األدوار  -8
االجتماعية 
 رةاملتغرية لألس

 06159 2671 - - - جنيه 8000أقل من 
 06215 2612 - - **06807 1000إىل  8000من 
 06218 2677 - **06059 06011 4000إىل  1000من 
 06281 2615 06885 06021 **06842 فاكثر 4000من 

األدوار  -1
االقتصادية 

املتغرية 
 لألسرة

 06481 1615 - - - جنيه 8000أقل من 
 06748 2621 - - **06705 1000إىل  8000من 
 06702 2641 - 06021 **06741 4000إىل  1000من 
 06151 2619 **06150 **06209 **06181 فاكثر 4000من 

األدوار  -2
الثقافية 
املتغرية 
 لألسرة

 06709 2617 - - - جنيه 8000أقل من 
 06418 2619 - - **06445 1000إىل  8000من 
 06485 2675 - **06814 **06212 4000إىل  1000من 
 06251 2652 06871 06021 **06410 فاكثر 4000من 

 0607* دال عند مستوى معنوية                                           0608** دالة عند مستوى معنوية 

 One-Wayباستخدام االختبار اإلحصائي حتليل التباين أحادي االجتاه )
ANOVA ( بني 0608عند مستوى معنوية بلغ )( تبني أن هناك تبايًنا ذا داللة إحصائية

 األبعاد الثالثة يف ،ثري العوملة على األدوار األسريةفئات الدخل املختلفة على أبعاد مقياس تأ
علق باجتاه وفيما يت ،ار االقتصادية واألدوار الثقافيةللمقياس، وهي: األدوار االجتماعية واألدو 

 هذا التباين فتوضح البيانات التايل:
بعد األدوار االجتماعية املتغرية لألسرة يف ضوء العوملة، تشري البيانات إىل وجود تباين أ. بشأن 

يف اجتاه من هو متوسط دخلهم الشهري "متوسط  0608داٍل إحصائيا عند مستوى معنوية 
جنيه فأكثر( مقارنة مبن متوسط دخلهم الشهري منخفض أقل من  4000أو مرتفع": )

ارت النتائج أيًضا إىل فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى جنيه شهريًا، كما أش 8000
جنيه( مقارنة بفئة الدخل املتوسط  4000إىل  1000لصاحل فئة الدخل املرتفع ) 0608داللة 

 جنيه(. 1000ألقل من  8000)



 5252 يناير   (52عدد )ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املجلة العربية لعلم االجتماع

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ019ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

ب. وعن بعد األدوار االقتصادية املتغرية لألسرة، فتبني من اجلدول السابق وجود تباين ذي   
ألقل  8000لصاحل الدخول املتوسطة واملرتفعة: ) 0608حصائية عند مستوى معنوية داللة إ

ل خفضة )أقجنيه فأكثر( مقارنة بالدخول املن 4000، 4000ألقل من  1000، 1000من 
 0608كما تبني أيضا وجود تباين ذي داللة عند مستوى معنوية ،  جنيه شهريًا( 8000من 

 ه فأكثر شهريًا" مقابل فئة الدخل املتوسط  واملنخفض.جني 4000لصاحل الدخول املرتفعة "
أما عن األدوار الثقافية املتغرية لألسرة، فأوضحت نتائج الدراسة وجود تباين دال عند  -

 1000، 1000ألقل من  8000لصاحل الدخول املتوسطة واملرتفعة: ) 0608مستوى معنوية 
جنيه  8000املنخفضة )أقل من جنيه فأكثر( مقارنة بالدخول  4000، 4000ألقل من 

 شهريًا(.
املستوى  :وميكن فهم وتفسري النتيجة السابقة من خالل مسألة غاية يف األمهية، وهي

املادي ألفراد عينة البحث قد انعكس بالضرورة على طبيعة ودرجة التعامل مع أدوات العوملة 
قدرة على حتمل تكلفة لا يف النهاية فالقدرة املالية املرتفعة تعين ،الناعمة، ويف مقدمتها اإلنتنت

  وهو ما يعين أنه ،ام، واالستفادة من خمتلف خدماهتااستخدام تلك األداة، ومدة االستخد
كلما زاد الدخل زادت قدرة التعاطي من قبل أفراد العينة مع أدوات العوملة وآلياهتا، ومن مث 

 ارسه من تأثريات.التعاطي مع خمتلف ما تطرحه تلك األدوات من قضايا وما مت
مما سبق ميكن القول بأن هناك  فروقًا ذات داللة إحصائية بني مواقف عينة الدراسة من 

ىل )االجتماعية واالقتصادية والثقافية( يف ضوء حتوالت العوملة تعود إ: األدوار األسرية املتغرية
 ية.اختالف حمل اإلقامة واملستويات العمرية والنوعية والتعليمية واالقتصاد

تحوالت العولمة وانعكاساتها على تغير األدوار األسرية: قراءة وتفسير لنتائج  -سادسا
 الدراسة: 

كل جوانب   مشلت ،العوملة وآلياهتا املختلفة :انطلقت الدراسة الراهنة من قضية عامة، هي
احلياة البشرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية، وسيطرت تقريًبا على كل 
اجملتمعات، ودخلت بأنظمتها وقوانينها اجلديدة كل بلد، وكل حي، بل كل منزل )الغامدي: 
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(، وهو ما أوضحته نتائج الدراسة الراهنة، حيث أكدت تغري الكثري من 201م ، 1088
دوار األسرية مبا يناسب احتياجات وإمكانات عصر العوملة، وميكننا فهم وتفسري تلك األ

 التغريات اليت حلقت باألسرة يف جمتمع الدراسة من خالل احملاور التالية:
 :زيادة االعتماد على الوسائل التكنولوجية والمعلوماتية في األسر بمجتمعي الدراسة  -1

ام بني أسر جمتمعي الدراسة حنو زيادة االعتماد على كشفت النتائج عن مثة اجتاه ع
ل دوات املستعملة داخل مناز الوسائل التكنولوجية، سواء وسائل التواصل االجتماعي أو األ

ون احملمول ئج عن انتشار التليفمن بني تلك الوسائل اخلاصة بالتواصل كشفت النتاو  ،األسر
، ويرجع ذلك لكونه %9965يل( بني عينة الدراسة يف الريف واحلضر، وذلك بنسبة ااملوب)

األداة اليت أصبحت أكثر سهولة يف االستخدام، وأكثر سرعة يف التواصل بني البشر على أحناء 
لكها  هنا تناسب مجيع املستويات االقتصادية، حيث ميتلكها الفقري والغين أي ميتألالعامل، إضافة 

 لبشر.كل فئات ا
ومل يقتصر األمر على االعتماد املكثف ألفراد عينة البحث على اهلاتف احملمول، بل امتد 
أيضا ليشمل وسائل اتصال أخرى، منها جهاز الستااليت )الدش(، حيث أوضحت النتائج 

هو ما و  ،اهدون من خالله القنوات الفضائيةمن أفراد العينة لديهم جهاز دش يش %91أن 
ت الفضائية أصبحت تؤدي دورًا أساسًيا يف حياة املشاهدين بصرف النظر عن يعين أن القنوا

مستوياهتم االجتماعية والثقافية املختلفة، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه )سناء حممد 
م( من أن القنوات الفضائية هي أكثر وسائل االتصال استخداًما وشيوًعا، 1085علي، 
 مالحظتها أن تعدد القنوات الفضائية يف جمتمعي الدراسة يؤدى إىلميكن  اليتاملهمة  والنطفة

نوع من العزلة بني األسر وتنمية االجتاه حنو الفردية واالستقاللية لديها، وهو ما تؤيده ثقافة 
 العوملة.

من أفراد العينة  %1968ومن النتائج املهمة أيضا ما خلصت إليه الدراسة من امتالك 
ا أضفنا فإذا م ،ينة ميتلكون اإلنتنت يف منازهلممن الع %4968 عن حنو فضاًل  ،جلهاز كمبيوتر
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من إمجايل حجم العينة ميتلكون جهاز تابلت ألمكن التعرف بشكل  %1167إىل كل ذلك 
 واضح على العالقة القوية اليت تربط أفراد عينة البحث بآليات العوملة. 

اس جمتمع البحث أصبح يف حالة مت :وهي ،مالحظة يعدها يف منتهى األمهية تثاروهنا 
ثل يف اإلطار النظري للدراسة مت وجاءفكما سبق  ،ل متناٍم مع آليات العوملةمباشرة وبشك

حد ذاته  بل إن جوهر العوملة يف ،اآلليات الرئيسة يف عمل العوملة تكنولوجيا املعلومات أحد
 االتصال. تقنياتهو جوهر تشكل بفضل التطور اهلائل يف 

ومن هنا ميكن القول بأن أدوات العوملة الناعمة هي أدوات متوفرة يف جمتمع البحث، بل 
إن االعتماد املتزايد هو الذي مييز حالة تلك األدوات ليس فقط يف جمتمع البحث )قرية موشا 

تف احملمول اهل يستطيع أحد أن ينكر أن اهل ،بل يف كافة أحناء اجملتمع املصريوحي احلمراء(، 
و حىت أفراد اجملتمع األكثر فقرا أصبحوا ميتلكون اهلاتف احملمول، وه ،يف يد كل مواطن أصبح

إىل كافة شرائح  لما يعين أن العوملة استطاعت وتستطيع يف املستقبل تعزيز قدراهتا على  الوصو 
ت ناألمر إذن مل يعد مرهونًا بشرحية معينة كما كان احلال يف املاضي عندما كا ،اجملتمع املصري

 فرص االحتكاك بثقافة الغرب الرأمسايل حمدودة بنطاق شرحية حمددة يف اجملتمع، وهي شرحية
فأدوات العوملة الناعمة ميكن هلا الوصول إىل كافة أحناء  ،ولكن يف الوقت احلاضر ،األغنياء

 اجملتمع وكافة شرائحه االجتماعية االقتصادية.
ي يف حماولة كمدخل تفسري   املقتحوتعزز تلك النتائج يف جمملها سالمة املنظور النظري 

 لتشكيل وعي باألطر اليت تتحرك فيها األدوار األسرية املتغرية يف جمتمع البحث.
اليت  على الرغم من التحذيرات :وجيب هنا أن ننتبه إىل معضلة غاية يف األمهية، وهي

لبية لوسائل التواصل احلديثة، ويف مقدمتها برجميات التواصل أطلقت حول التداعيات الس
إن طوفان االتصال املعومل مل يعد مثة  :على الرغم من ذلك إال أن الواقع يقول ،اعياالجتم

يات لتلك املنافع إجياب اصة يف ظل ما يؤكده البعض منوخبشئ يستطيع أن يقف يف مواجهته، 
م( على سبيل املثال تؤكد أن وسائل التواصل االجتماعي تعمق 1084فدراسة )أمني،  ،املعوملة
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الشعور باحتام الذات، وتساعد يف تكوين صداقات واالندماج االجتماعي عرب مواقع التواصل 
 )فيس بوك وتوتر والوتس اب(.: االجتماعي املختلفة، مثل

ألدوات  هي نسب امتالك أفراد العينة واملالحظة املهمة فيما كشفت عنه النتائج السابقة
وتلك األداتان  ،نتنتن اإلميتلكو  %4968ميلكون كمبيوتر،  %1968العوملة االتصاالتية: 

ملشاهدين فإذا كانت الفضائيات مكنت ا ،ية يف أدوات العوملة االتصاليةمها األكثر خطورة وفاعل
مال على نتنت عالكمبيوتر واإلفإن  ،ما جيرى يف العامل يف ذات اللحظةمن االطالع على 

ملستخدم، ا زيادة وتعزيز قدرة املستخدم على النفاذ إىل جمتمع املعلومات بالكيفية اليت يريدها
ذ تستحو  دة وواقعية عن القدرة اليت باتتوهذا الوضع يعطي فكرة جي ،ويف الوقت املناسب له

قد  ا إىل القول بأن قطار العوملةورمبا هذا الوضع هو ما حد ،عليها العوملة يف الوقت الراهن
 انطلق، وال ميكن ألحد مهما أويت من قوة أن يوقفه.

 التغير في األدوار االجتماعية لألسرة: -2
كشفت نتائج الدراسة امليدانية أن العوملة مارست دورًا واضًحا يف التأثري يف تغري األدوار 

نها عة من املؤشرات اليت كشفت عاالجتماعية التقليدية لألسرة، اتضح ذلك من خالل جممو 
 الدراسة امليدانية، واليت ميكن إبرازها يف األبعاد التالية:

ظهرت تلك الفردانية من خالل مؤشر منو ظاهرة  التوجه نحو الفردانية: البعد األول،
(، واملالحظة 4621استقاللية األسرة، حيث جاء ذلك املؤشر مبتوسط حسايب مرتفع جًدا بلغ )

ية، ختتفي فاسحة اجملال لألسرة النوو  بدأتاملهمة اليت ميكن رصدها هنا أن األسرة املمتدة 
عائلية(، هو عن باقي أعضاء األسرة املمتدة )الاستقاللية األسرة، وتفضيل املعيشة باستقاللية و 

 شهدهتا األسرة.اليت أهم ما مييز األسرة املعاصرة، مبا يعكس التحوالت 
لقد أصبح احلجم الصغري لألسرة )األسرة النواة( هو الشكل األكثر اتفاقًا مع متطلبات 

تدة )العائلية( بأمهية األسرة املمالعوملة، مقارنة مبا كان سائًدا يف املاضي القريب من إميان األفراد 
وإميانًا بدورها يف توفري العمل واملسكن وتزويج أعضائها ورعاية أبنائهم، حيث كانت متثل منط 
حياة األسرة يف اجملتمعات البشرية يف ضوء األدوار اليت كانت متارسها، لكن مع طغيان ثقافة 
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تماعية ية( وزيادة األعباء االقتصادية واالجالعوملة الداعمة للتوجهات الغربية )املعززة للفردان
لألسرة وزيادة احلراك االجتماعي واملهين لألسرة والتنقل من أجل لقمة العيش، كل ذلك أدى 
إىل اتساع املسافة االجتماعية بني أفراد األسر وبينها وبني األسر األخرى، مما جعل من منط 

راسة ة، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دكثر مالءمة الحتياجات العوملاألاألسرة النواة 
 م(.1084م( و)أمني، 1087)منفي حممد، 

وتتفق تلك التحوالت اليت طرأت على وظائف األسرة مع ما تكرسه العوملة من التوجه 
حنو االستقاللية واخلصوصية والتمركز حول الذات والتنافس وانشغال الفرد بكل ما هو 

ون والتكافل بني األفراد، وهو ما أكده شيلر من أن التوجه حنو شخصي، واحنسار قيم التعا
اخلصوصية يف كل جماالت احلياة يعكس أسلوب احلياة األمريكية، بدًءا من أدق تفاصيلها حىت 

 Saodah(، ودراسة )815م، 1087أعمق معتقداهتا ) زقاوة عابد امحد: 
Abd.Rahman and Sayed Uddin ،1085ول األسرة م( اليت توصلت إىل حت
م( أن Nancy W. Jabbra ،1001من الكبرية إىل الصغرية، وأكدت نتائج دراسة )

 األسرة أصبحت نووية صغرية احلجم.
عتماد على الوهذا حتقق من خالل مؤشر زيادة ا تغلغل القوى الناعمة للعولمة: البعد الثاني،

نتنت، حيث كشفت النتائج عن طول الفتات اليت يقضيها األبناء على اإل ،األدوات املعلوماتية
والتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي )مثل: فيس بوك وتويت وواتس اب ... إخل( مبتوسط 

ات  إليه من امتالك العينة ألدو ري، فإذا أخذنا يف االعتبار ما سبق وأش4681حسايب مرتفع بلغ 
أمكن القول إن الطريق أصبح ممهًدا  لقوى وأدوات العوملة الناعمة للنفاذ  ،االتصاالتيةالعوملة 

ية خاصة ما تعلق منها بالعالقات االجتماع ،ط االجتماعية ألفراد جمتمع البحثلكافة املناش
 داخل األسرة.

إن الوقت الطويل الذي يقضيه أفراد يف اجللوس على اإلنتنت له تأثريه السليب على  
 أعضاء األسرة الواحدة، والنتيجة الطبيعية لذلك الوضع هو دخول أفراد األسرة االتصال بني

هم يف  نيف دائرة الصمت األسري نتيجة انشغال كل واحد بالتواصل عرب االنتنت مع آخري
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مما يعزز يف النهاية من االستقالل وضعف التواصل بني أفراد  ،الغالب خارج نطاق األسرة
لتواصل الذي كان يف السابق يؤدي دورًا مهًما يف تقوية العالقات األسرية وهو ا ،احدةاألسرة الو 

يف مرحلة ما قبل العوملة، وعليه ميكن القول بأن العوملة أثرت بالسلب على شبكة العالقات 
االجتماعية، وقد أدى ذلك إىل منو الكثري من املشكالت واألزمات املرتبطة باالتصال داخل 

مزيد من الفروق بني األجيال، وخاصة لدى جيل األجداد، وجيل األبناء األسرة، كما أدت إىل 
يف األسر اليت تتكون من ثالثة أجيال، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )علي، 

م( من أن شبكة اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي ومواقع احملادثات والدردشة هي 1085
 .أكثر وسائل االتصال استخداًما

ؤشرات اتضح ذلك من خالل امل ضعف العالقات الخارجية والقرابية لألسرة: البعد الثالث،
اخلاصة بتأكيد أفراد العينة على عدم حرص األبناء على صلة األرحام والتواصل مع األقارب 

، وميكن فهم ذلك عرب منظور العوملة يف ضوء فهم اخلصائص 4685مبتوسط حسايب مرتفع بلغ 
معات اليت حترص العوملة على تكريسها؛ لكي تتوافق البيئة الثقافية لألسر يف اجملتاالجتماعية 

 غري الرأمسالية مع التوجه الثقايف العام احلاكم لألسرة يف اجملتمعات املصدرة للعوملة.
يقول جراي مسول: "إن التعرض اليومي للتكنولوجيا الرقمية احلديثة قد يغري من الطريقة 

ية، قولنا، حيث إننا عندما نقضي وقًتا طوياًل يف التعامل مع الوسائل التكنولوجاليت تعمل هبا ع
وعلى اجلانب اآلخر نقضي وقًتا أقل يف التعامل مع األشخاص احلقيقيني، فإنه جيعلنا نفقد 

قراءة وفهم بتدرجييا املهارات األساسية يف التعامل االجتماعي مع الناس، كما نفقد القدرة 
(، من هذا 17م: 1081وجوه الناس، واليت تظهر أثناء احملادثة معهم )دغمان،  التعبريات على

االقتباس ميكن فهم طبيعة التأثري الذي مارسته العوملة بأدواهتا احلديثة على شبكة العالقات 
دود على شبكة العالقات داخل ح يقتصراألمر إذن ال  ،الجتماعية لألسرة يف جمتمع البحثا

 يف بل ميتد أيضا التأثري إىل شبكة العالقات االجتماعية اليت تربط األسرة ،اسرة بني أفرادهاأل
وهو األمر الذي ميكن فهمه جيًدا، وبشكل بسيط من خالل  ،جمتمع البحث مبحيطها اخلارجي

السيطرة اليت حققتها تكنولوجيا االتصال احلديثة على شبكة العالقات الداخلية واخلارجية 
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واصل مع األقارب من خالهلا، وذلك من خالل االتصال بالتليفون أو لألسرة، حيث أصبح الت
ل إن االنشغال ، باإلنتنتوسائل التواصل االجتماعي عرب  ىالسؤال عن طريق تعليق على أحد

بالتكنولوجيا احلديثة أدى ىف بعض األحيان إىل ضعف التابط العائلي نظًرا الستحواذها على  
 وقت اخلاص للقاءات العائلية والزيارات االجتماعية، اليت أصبحتكثري من األوقات مبا فيها ال

تقتصر على املناسبات االجتماعية، ويكتفى فيها بأحد أعضاء األسرة ممثاًل هلا، ونتيجة لذلك 
 ضعف التكافل االجتماعي واالقتصادي الذي كان سائًدا بني األسر.

ام هبا  لدراسات، منها الدراسة اليت قطرحها الكثري من ا مت وقد عززت اآلراء السابقة اليت 
م(، واليت  Saodah Abd.Rahman and Sayed Uddin ،1085كل من )

 كشفت عن ضعف العالقات القرابية لألسرة يف زمن العوملة، وضعف عالقات اجلرية.
م( اليت 1087كما اتفقت وجهة النظر التفسريية تلك مع ما خلصت إليه دراسة )أمحد: 

 من آثار العوملة الثقافية تراجع االهتمام بالعالقات األسرية والقرابية، ودراسةأوضح خالهلا أنه 
م( اليت أكدت أن العالقة مع األقارب آخذة يف الضعف والسلبية، وصلة 1088)بن سعيد، 

الرحم والزيارات  بني األقارب انتاهبا الضعف الشديد، إضافة إىل ضعف العالقات املالية بني 
( اليت كشفت عن تدين  522-521م: 1007عائلة(، ودراسة )شفيق، أفراد األسرة )ال

معدالت التفاعل بني األسر من خالل التزاور واجملامالت وتبادل اآلراء، وغري ذلك من األمور 
م( اليت أشارت إىل 1087كانت متثل مشاركة وجدانية بني أبناء األسر، ودراسة )عمر،   اليت

 دور التحضر يف ضعف العالقات اخلارجية التقليدية لألسرة. 
ماعية تتمثل إذا كانت التنشئة االجت التغير في أساليب التنشئة االجتماعية: البعد الرابع،

ي، ن جمرد كائن عضوي إىل كائن اجتماعي )تركيف تلك العمليات اليت يتحول هبا الفرد م
(، فمن املالحظ أن آليات العوملة هلا تأثري هائل على خمتلف وسائل وأساليب 11م: 8991

(، وهو تأثري كشفت عنه نتائج الدراسة من تغري 11م: 1001التنشئة االجتماعية )حممد، 
طوي يث تراجع النمط السلالكثري من أساليب ومهارات التنشئة االجتماعية يف األسرة، ح

لألب والوجود الشبحي الذي كانت تتميز به أساليب التنشئة االجتماعية يف عصر ما قبل 
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العوملة، ومل تعد التنشئة االجتماعية تعتمد على القسوة واحلزم، حيث أكد أفراد العينة عدم 
مبتوسط  يف املاضي القدرة على التعامل مع األبناء بقسوة وحزم مقارنة مع ما كان األمر عليه

، بل أصبحت التنشئة االجتماعية تعتمد على منط تشاركي بني األب 2614حسايب مرتفع بلغ 
 واألم.

أمر ذو داللة  ،والتغري احلادث يف أساليب التنشئة االجتماعية يف أسر جمتمع البحث
ووظائف  رواضحة على القدرة الفائقة اليت متتلكها العوملة يف إحداث تغيري شامل على أدوا

أسرة معروفة  -ومنها األسرة املصرية الريفية واحلضرية على حد السواء-األسرة، فاألسرة العربية 
يز تقليدية إىل اخلصائص اليت مت اإلشارة وقد سبق يف اإلطار النظري ،منذ وقت طويل بأبويتها

يات األمور جمر  األب املطلقة، وهيمنة العادات والتقاليد على سلطةاألسرة العربية من سيادة 
ومن مث فإن حدوث أي نوع من املشاركة بني املرأة والرجل يف التنشئة  ،احلياتية لتلك األسرة

االجتماعية من وجهة، واالبتعاد عن األساليب السلطوية والتسلطية يف التعامل مع األبناء من 
ول بأن ومن مث ميكن الق ،اليت متيز األسرة غري التقليدية ناحية أخرى، هو أحد أهم املظاهر

 آثار العوملة بدت واضحة للغاية فيما يتعلق بدور األسرة يف عملية التنشئة.
وتعزز وجهة النظر السابقة للبحث ما خلصت إليه الكثري من الدراسات، حيث توصلت 

أن أهم أساليب التنشئة االجتماعية السائدة يف عصر العوملة هو بم( 1081دراسة )صاحل، 
م( قيام األسرة مبمارسة القيم الدميقراطية 1084الدميقراطي، وأكدت دراسة )زهري، األسلوب 

بغت الحظة مهمة تتعلق بأن العوملة صملصد ر وحقوق اإلنسان مع أبنائها يف ظل العوملة، وهنا 
اصة يف ضوء خبو أساليب التنشئة االجتماعية األسرية التقليدية بالكثري من األزمات واملشكالت 

من أعباء اقتصادية وثقافية على كاهل األسرة، إضافة إىل ضعف دور كبار السن يف  ما ألقته
اصة يف ضوء استقاللية األسرة، وهو ما أحملت إليه إحدى الدراسات اليت أكدت خبالتنشئة، و 

أن العوملة أسهمت جبميع جتلياهتا يف تعقيد املشاكل اإلنسانية، وتغيري يف وظائف األسرة 
 م(.1081ي عن الكثري منها، مما أساء تنشئة األطفال. )سليمان، وأدوارها والتخل
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يم أسهمت يف تدع قد نتنتإذا كانت شبكة اإل التواصل داخل األسرة:، البعد الخامس
منطلقات احلوار األسري بني األهل واألبناء، وذلك من خالل طرح موضوعات جديدة تالمس 

م(، فإن نتائج الدراسة 1001أبو احلسن، اهتماماهتم وتطلعاهتم، كما أكدت ذلك دراسة )
امليدانية كشفت عن تأثري تكنولوجيا املعلومات على االتصال داخل األسرة وبني أعضاء األسرة 
الواحدة، حيث أكدت العينة اعتمادهم على التكنولوجيا احلديثة يف التواصل الدائم مع األبناء 

، وهذا يؤكد ما أحدثته 2654لغ طول الوقت، ويف أي مكان عند متوسط حسايب مرتفع ب
الوسائل التكنولوجية احلديثة من تقليل املسافات وتقريبها، فأصبح األب يتواصل مع أبنائه 

عربها و وباستمرار عرب استخدام التليفون احملمول، الذي أصبح اليوم ضرورة أسرية واجتماعية، 
 أهنا أثرت ملودة واالحتام، إاليتواصل أعضاء األسرة، وتنتقل مشاعرهم وعواطفهم، ويتبادلون ا
ولوجيا احلديثة، وقد تلك التكنببالسلب على التواصل املباشر بني اآلباء واألبناء، ومت االكتفاء 

االستخدام  إىل م( اليت أشارت1081م(، ودراسة )دغمان، 1084أكدت دراسة )أمني، 
ائط االتصال للفرد، ووساملتواصل للتكنولوجيا احلديثة يؤدي إىل إضعاف العالقات األسرية 

اجلديدة تقلل عالقة الفرد بأسرته، نظًرا للوقت الطويل الذي ميضيه املستخدم رفقة هذه الوسائل 
 التكنولوجية احلديثة، وأثر التكنولوجيا احلديثة كان قويًا وسلبًيا علي التابط األسري، كما توصل

ة مع يف الوقت احلايل، والعالق أن العالقة بني الفرد ووالديه ضعيفةبم( 1088)بن سعيد، 
 األبناء ينتاهبا الضعف.

أن العالقات بني أفراد األسرة  ضعفت بشكل كبري يف عصر بوهكذا ميكننا التأكيد  
العوملة، وتقلصت األوقات والساعات اليت يتم فيها لقاء أفراد األسرة فيما بينهما كما كان يف 

فراد األسرة، ألبناء، والتواصل العاطفي والروحي بني أسلب يف أساليب تنشئة االاملاضي؛ مما أثر ب
يف زيادة املشكالت األسرية، ومنها الصمت األسري والطالق، حيث أشارت دراسة  مما أثر

م( إىل التغري االجتماعي أحدث صراًعا باملراكز واملكانات واألدوار 1087)بن إبراهيم، 
، وهو ما أكدته أيًضا نتائج دراسة االجتماعية باجملتمع أسهم يف زيادة معدل الطالق
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(Saodah Abd.Rahman and Sayed Uddin ،1085 واليت أشارت إىل ،)م
 زيادة معدالت الطالق يف عصر العوملة.

 وسائل كشفت الدراسة امليدانية عن تأثري  تأثير وسائل اإلعالم في األبناء: البعد السادس،
توسط اصة األطفال، وذلك مبخبت املختلفة، و اييف إكساب األبناء الكثري من السلوك اإلعالم

م( 1081، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )أمحد آدم، 2619حسايب مرتفع بلغ 
م(، واللتان Saodah Abd.Rahman and Sayed Uddin ،1085ودراسة )

ليت ميكن ايف التنشئة االجتماعية، واملالحظة املهمة واإلنتنت أكدتا تأثري وسائل اإلعالم 
ة، اصة القنوات الفضائية دورًا مهًما يف عملية التنشئة االجتماعيخبو  اإلعالملوسائل  :رصدها هنا

وتلقني األبناء الكثري من االجتاهات والقيم والسلوكيات واألفكار، فاليوم جند أن األطفال 
قلدون ما يرونه املسلسالت، كما ييتبادلون كثريًا من األلفاظ اليت مت تداوهلا يف أحد األفالم أو 

يف هذه األفالم، ويعتقدون أهنا سلوكيات مثالية، فأحد أهم أبعاد تأثري العوملة يف األسرة تلك 
 التأثريات اليت تركتها الفضائيات على األبناء داخل األسرة.

إن آليات العوملة وما تطرحه من وسائل تكنولوجية جديدة وأشكال ومضامني إعالمية 
يف األسرة، فقد أتاحت تكنولوجيا االتصال من هواتف نقالة وقنوات فضائية إمكان  تؤثر

تعرض األسرة للبث املباشر عرب األقمار الصناعية والسماوات املفتوحة الىت تبث برامج مغايرة 
للعادات والتقاليد والقيم، ولقواعد السلوك واألخالق املألوفة، فنتيجة للعوملة والتحوالت الناجتة 

نها ظهرت أمناط جديدة من السلوك واألدوار والقيم والعادات غري املألوفة لألسرة)بن سعيد، ع
 (.209م: 1088

موعة وقد أكدت ذلك جم ضعف دور األسرة في عملية الضبط االجتماعي: البعد السابع،
بناء من النتائج امليدانية، حيث أشارت عينة الدراسة إىل عدم قدرهتم على مراقبة ما يشاهده األ

، وكذلك صعوبة مراقبة تصرفات وأفعال 2671مبتوسط حسايب مرتفع اإلنتنت عرب شبكة 
، وكذلك الضغوط 2675األبناء بصفة عامة، وصعوبة توقعها مبتوسط حسايب مرتفع بلغ 

، واتساع  2622االقتصادية، وعدم متابعة اآلباء لألبناء، وترشيدهم وتوجيههم مبتوسط حسايب 
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ط ألبناء يف الوقت احلايل بدرجة يصعب متابعتها مقارنة بالفتات املاضية مبتوسدائرة صداقات ا
، وهكذا يتضح أن األسرة كوهنا أهم مؤسسات الضبط االجتماعي قد انتاهبا 2617حسايب 

التغري، وأصاهبا الضعف يف أدائها لدورها يف املراقبة والضبط على أعضاء األسرة، ورمبا يرجع 
وملة من آليات ووسائل أتاحت احلرية وأضعفت من دور املراقبة، والبد من ذلك ملا أفرزته الع

لوكيات من قبل األهل جتاه س االجتماعيأن غياب الرقابة والتوجيه والضبط بالتأكيد هنا 
واجتاهات األبناء له تأثريه ىف مدى االلتزام بالسلوك السوي املنسجم مع القيم واألعراف 

 تقصري ىف فرض الرقابة على األبناء ينشأ عنه الكثري من املشكالت،إمهال أو  وأياالجتماعية، 
وقد يكون بعضها االختالط بأقران السوء، أو مشاهدة بعض األفالم اإلباحية، أو اللجوء إىل 

م( 1085تناول املسكرات وتعاطي املخدرات، وغري ذلك، وهذا ما أكدته دراسة )زيتوين، 
 الوالدية، وضعف الرقابة األسرية، الذي انعكس بالسلباليت أوضحت حدوث تغري يف األدوار 

على شخصية األبناء بتبنبهم لسلوكيات احنرافية )اإلدمان، االنتماء إىل مجاعات وعصابات 
 إجرامية( متجاهلني بذلك القيم واملعايري االجتماعية.  

تغري أسلوب  نكشفت نتائج الدراسة امليدانية ع  التغيرات المرتبطة بالزواج: البعد الثامن،
االختيار للزواج، فأصبح االختيار احلر هو األسلوب األمثل للزواج مبتوسط حسايب مرتفع بلغ 

درجة من ثالث درجات، مقارنة باحنسار أسلوب ترشيح األسرة لعروس ابنهم اليت مل  2677
ري ثيكن للشاب أو الفتاة دخل يف هذا االختيار، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الك

، Saodah Abd.Rahman and Sayed Uddinمن الدراسات، مثل دراسة  )
( ودراسة John F. Zipp, 2002م(، ودراسة )1001م( ودراسة )البلهان، 1085

(Masoumeh Alavi, et al., 2008( ودراسة )Agnes Ebi Maliki, 
 Lei Chang, et( ودراسة Nicolas and Francois, 2011( ودراسة )2006

al., 2011( ودراسة )Junya Tsutsui, 2013 حيث أكدت تلك الدراسات ،)
وغريها عمق التحوالت اليت طرأت على احملددات األسرية املرتبطة بالزواج يف السنوات األخرية  
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كنوع من التأثر املباشر بالتداعيات اليت أحلقتها العوملة ببنية اجملتمعات، وخاصة اجملتمعات 
 تمع املصري.التقليدية، ومن بينها اجمل

وميكن فهم طبيعة ذلك التغري يف ضوء املفاهيم اليت تسعى العوملة إىل تكريسها، خاصة 
األمور اليت  فالفردية والتوجه حنو االستقالل عن األسرة من ،يتعلق بأوضاع املرأة يف اجملتمع فيما

ن بينها قرار ومترتب عليها تغري يف اإلطار الذي تتخد عربه القرارات املهمة داخل األسرة، 
بق على  س  صاَحَب ذلك تراجٌع يف السلطة األبوية اليت كانت مهمينة فيما ،االرتباط والزواج

ألسس غريت كثريا من سبل التعارف وا االتصاليةكما أن أدوات العوملة   ،كافة القرارات األسرية
وخاصة يف _فحىت وقت قريب  ،اليت تفضي إىل االرتباط والزواج احملددة لتشكل العالقات

الريف_ كانت األسس التقليدية هي اليت حتكم شبكة العالقات االجتماعية لألسرة، وما يرتبط 
 هبا من عالقات، مثل اجلرية، واألصدقاء واالرتباط.
ة أوضحت نتائج الدراسة أن احلياة األسري البعد التاسع، تعزيز مكانة المرأة داخل األسرة:

درجة، واملالحظة املهمة اليت ميكن إبرازها هنا  2685 أصبحت أكثر تشاركية مبتوسط حسايب
هو بروز دور الزوجة يف األسرة املعاصرة، وخاصة إذا كانت تعمل خارج املنزل، حيث أصبحت 
تشارك الزوج يف كل شيء، حىت يف رئاسة األسرة، واختاذ القرارات، حيث أصبح دخلها أحد 

ل لتصاعد املستمر لغالء املعيشة، وتعقد سباملصادر األساسية لدخل األسرة، خاصة يف ظل ا
إىل  ويعود ذلك يف جزء كبري منه ،احلياة املعيشية احلصول على ما يلزم األسرة من نفقات

م، 8990التدابري االقتصادية األخرية اليت اختذهتا احلكومات املتتالية يف مصر بداية من عام 
قتصادي مرورا لتثبيت االاهليكلي، وا واملتمثلة يف برامج اإلصالح االقتصادي عرب التكيف

وال خيفى على أحد أن كل تلك املتغريات هي مكون أساسي من مكونات العوملة  ،باخلصخصة
 االقتصادية.

نتائج أوضحت ال البعد العاشر، زيادة انفتاح األسرة على الموضة ومسايرة األبناء لها:
 تروق هلم نة الدراسة حنو ارتداء املالبس اليتامليدانية أن مثة توجه واضح بني األبناء من أفراد عي

وحبرية مطلقة، مما يعين أن هناك بعض األبناء يتابعون املوضة، ويلبسون ما يروق هلم، خاصة 
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، يف ضوء تأثرهم ملا يعرض يف وسائل اإلعالم، وتفضيلهم ملا هو غريب واعتقادهم بالتفوق الغريب
من  راعاة ألسس الثقافة الوطنية، وما يتبون عليهوالتقليد األعمى ملا يدور يف الغرب دون م

عادات، وتقاليد اجتماعية، وأعراف، وعادات جمتمعية، وخصوصيات ثقافية. وميكن النظر إىل 
ثقايف لاملوضة بوصفها أحد املؤشرات الدامغة على تغلغل العوملة ثقافيا عمق تأثرياهتا يف املكون ا

دية إىل أو األزياء يف ظل العوملة تعدت وظيفتها التقليفاملالبس  ،لألسرة يف اجملتمع املصري
ية ألصحاهبا، والتعبري عن القدرة االقتصاد ،يل تأكيد مسايرة املوضة العامليةوظائف معوملة من قب

وميكن القول بأن العوملة خلقت توجًها عاملًيا حنو االرتباط باملوضة الغربية للدرجة اليت أصبحت 
زت الفضائيات ع فقد عز ع كبري من أفراد اجملتمع ذكورا وإناثا، وبالطبمعها الشغل الشاغل لقطا 

واألخرية ما هي إال أحد أدوات العوملة الناعمة اليت مهدت لباقي مكونات العوملة  ،هذا التوجه
 األخرى.

 :التغير في األدوار االقتصادية لألسرة -3
لعاملية  يستخدم آلية األسواق اعملت العوملة بآلياهتا املختلفة عل خلق نظام اقتصادي 

كمجال للمنافسة، وبالتايل اصطفاء األنواع بصورة صرحية وفًقا لنظرية داروين البيولوجية اليت 
البقاء لألصلح، واعتمادها كمنهج يف جمال االقتصاد علي املستوى العاملي )فارس:  :تقول

دوار الذي طرأ على األ(، وقد عمدت الدراسة إىل التعرف على طبيعة التغري 175م، 1088
ة يف تغري ويف هذا الصدد كشفت النتائج عن تأثري العومل، االقتصادية لألسرة يف جمتمع البحث

وهنا  ،اتضح من خالل جمموعة من املؤشراتاألدوار االقتصادية لألسرة يف جمتمع الدراسة قد 
 التايل: لنحوقراءة تلك املؤشرات يف ضوء مقوالت العوملة كمدخل نظري للتفسري على ا

تمع كشفت النتائج أن هناك توجًها إجيابًيا يسود األسرة يف جم  تعزيز التوجه نحو االدخار: -أ
 :يا عدةوميكن النظر إىل تلك النتيجة من زوا ،ية االدخار لتأمني مستقبل األسرةالبحث حنو أمه

ملولد ان االدخار ميثل أحد القيم االقتصادية األساسية اليت هنض عليها الفكر الرأمسايل إ :أوهلا
 فإن االحتياجات االقتصادية لألسرة أصبحت يف ،ومن زاوية أخرى ،لثقافة العوملة يف األساس

ار، مهية االدخمما جعل األسر تنظر نظرة إجيابية حنو أ ،ة متغرية ومتزايدة يف الوقت نفسهظل العومل
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ويالحظ أن الكثري من أبناء جمتمع الدراسة يشتكون فيما يسمى بـ)مجعية(، وهي عبارة عن 
مشاركة مالية كل شهر ملدة معينة من أجل احلصول على مبلغ أكرب، وهي أحد أساليب 
االدخار اليت تتبعها األسر يف جمتمع الدراسة من أجل التكيف مع الظروف االجتماعية 

رية، ومن أجل اقتناء األشياء اليت تتطلب مبالغ طائلة، أو تزويج األبناء، أو واالقتصادية املتغ
 شراء شقة للسكن هبا، وبعض األسر تتكيف مع هذا األمر من خالل استخدام نظام التقسيط. 

كشفت نتائج الدراسة امليدانية عن انتشار اقتناء   تغير أسلوب ونمط حياة األسرة: -ب
، 2651كتونية بني األسر يف جمتمع الدراسة مبتوسط حسايب بلغ ياألجهزة الكهربائية واإلل

 األدوات التكنولوجية والكهربائية احلديثة أثرت يف :واملالحظة املهمة اليت ميكن رصدها هنا
واملكنسة  البوتاجاز، والغسالة الكهربائية، والثالجة، :حياة األسرة، فاألدوات املنزلية احلديثة مثل

ها جعلت األعمال املنزلية تؤدي مبجهود أقل، وتتم يف وقت قصري، وبصورة الكهربائية، وغري 
أفضل؛ مما أتاح أمام املرأة وقت فراغ كبري مكنها من االلتحاق بالعمل وممارسة أنشطة اجتماعية 

 وثقافية خمتلفة.
وبغض النظر عن الفوائد املتحققة من تزايد استخدام األدوات الكهربائية احلديثة بالنسبة 

فإن هذا التزايد يعرب عن أحد أوجه العوملة يف جانبها ، اصة اإلناثخببعض أفراد األسرة، و ل
فالعوملة وهي ربيبة الرأمسالية تشكل معها ما ميكن أن نطلق عليه حالة من االعتماد  ،التقين

املتنامي على تلك األجهزة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ميكن القول بأن العوملة عززت 
ائجٍة ملنتجات عامليٍة ر  مبا يضمن خلق سوقٍ  ،ى أفراد اجملتمع حنو اقتناء تلك األجهزةتوجها لد

اعتبار غالبية تلك األجهزة إن مل تكن مجيعها هي منتجات لشركات رأمسالية  متعددة ب ،العوملة
صحيح بعض من تلك األجهزة يف الوقت الراهن بات يصنع يف البلدان النامية،  ،اجلنسيات

ولكن يبقى يف النهاية أن صاحب الفكرة هي الشركة الرأمسالية الكربى اليت تروج  ،ومنها مصر
 العاملية. األسواقألفكارها ومنتجاهتا لتخلق يف النهاية حالة من السيطرة على 

ويرتبط هبذا التوجه حنو اقتناء األجهزة الكهربائية احلديثة توجٌه آخٌر كشفت عنه نتائج 
تكالية ولعل تلك اال ،تكالية لدى األبناء داخل أسر عينة الدراسةالدراسة يرتبط بزيادة اال
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لألبناء على األسرة نتجت عما طرحته العوملة من آليات ووسائل زودت من معدالت 
االستهالك لدى األبناء، حيث إن األبناء يطالبون اآلباء باإلنفاق عليهم يف مراحل التعليم 

اعدة مادية ذلك تقدمي مس شملللزواج، وأيضا قد يتوفري مسكن املختلفة، كما يطالبوهنم ب
بعد الزواج ملواجهة االحتياجات املادية املتغرية، ورمبا ترجع النزعة االتكالية لألبناء، وعدم الرغبة 

التدليل  :يف االدخار نتيجة تلك األساليب اخلاطئة اليت يتبعها بعض اآلباء يف تربية أبنائهم، مثل
 اصة إذا كان ذكًرا، كما هو شائع يف صعيد مصر.خباالبن، و  الزائد وتنفيذ كل طلبات

كشف حتليل نتائج الدراسة امليدانية عن تغري النظرة لعمل املرأة وجعله   المرأة والعمل: -ج
ضرورة اقتصادية، حيث إن احلاجات االقتصادية املتغرية، وضعف الدخول االقتصادية، خاصة 

، واج يعيدون التفكري يف قضية عدم خروج املرأة للعمليف الدول النامية جعل الكثري من األز 
وتفضيل "ست البيت" عن "املوظفة"، فاليوم أصبحت املرأة العاملة هي املعيار املثايل الذي 

 يبحث عنه أي شاب، العتقاده بأن راتبه الفردي لن يكفي لسد حاجات أسرته.
ملصري واملرافق لثقافية للمجتمع اإن التغري احلادث يف السياقات االجتماعية واالقتصادية وا

من خروج  جعل هذا التغري ،ىل كافة مكونات البناء االجتماعيلتزايد قوة تأثري العوملة ونفاذها إ
وكما سبق للباحث اإلشارة أن آليات العوملة االقتصادية اليت طبقت  ،املرأة للعمل ضرورة ملحة

ت بناء وأقصد هبا برامج اإلصالح االقتصادي اليت نفذ ،مصر منذ تسعينيات القرن العشرين يف
ا يف تلك الربامج أحدثت تغريا عميق ،بنك الدويل، وصندوق النقد الدويلعلى توجيهات ال

ا تلك والتحديات االقتصادية اليت أفرزهت ،كافة أفراد األسرة، وخاصة املرأةاألدوار االقتصادية ل
طردة يف وتزايد معدالت البطالة والزيادات امل ،طاع العامتلك املرتبطة ببيع الق الربامج وخاصة

امل حيث اختفت بشكل شبه ك ،ات أفرزت حاجة ماسة لعمل املرأةاألسعار، كل تلك املتغري 
تلك الصورة اليت كان فيها املوظف )الرجل( خيرج للعمل، مث يأيت يف هناية الشهر مبا يكفي 

مل املرأة كما أشارت نادية فرحات ضرورة من لسد احتياجات أسرته األساسية، لقد أصبح ع
 م(1081ضروريات العصر. )فرحات، 
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تقوم فلسفة العوملة كما يؤكد زقاوة عابد متجيد ثقافة  تعزيز النمط االستهالكي: -هـ
االستهالك، هي ثقافة قهرية تدفع الناس دفًعا إىل االستهالك، واجلري وراء طموحاهتم، بصرف 

(، وقد كشفت نتائج 811م: 1087لية املتحققة من ذلك )عابد، النظر عن الفوائد الفع
، وخاصة يف ضوء تعدد استهالكيةالدراسة عن حتول األسرة من وحدة إنتاجية إىل وحدة 

 اجملاالت االستهالكية أمام األسرة.
لقد أصبحت األسرة يف ظل العوملة وحدة تستهلك أكثر مما تنتج، والسؤال هنا: ما عالقة 

زايد النزعة االستهالكية لدى األسرة يف جمتمع البحث؟ لعل واحدة من أهم صور العوملة بت
 تتغلغل العوملة االقتصادية يف حياة الشارع املصري هو التنامي غري املسبوق لفروع الشركا

كنتاكي وهارديز و  ماكدونالدز :بدًءا من شركات األطعمة )مثل ،األجنبية يف كافة أحناء البالد
... إخل( مرورا بشركات املالبس والعطور، وأدوات التجميل، وليس انتهاء بالشركات العاملة 

تجاهتا، نيف قطاع اخلدمات ووسائل النقل، ومن الطبيعي أن تسعى تلك الشركات إىل التويج مل
ية لتصد  ضائويكفي أن جتلس ساعة واحدة أمام إحدى القنوات الف ،وبكافة الوسائل املمكنة

 كم اإلعالنات اخلاصة بالشركات املتعددة اجلنسيات املوجودة يف مصر.
وحترص تلك الشركات على خلق سوق رائج ملنتجاهتا عرب تعزيز النزعة االستهالكية لدى 

مع حنو اقتناء اجملتاملواطنني من خالل استخدام اإلعالن، والضغط به لتشكيل توجه لدى أفراد 
 يث مل يعد املعيار يف عملية االقتناء والشراء هو احلاجة هلذا املنتج بقدر ماحب ،تلك املنتجات

ما  تقدميها متهو انعكاس استجابة للضغط والتكرار اإلعالين للشراء، وتعزز تلك الرؤية اليت 
ن بأم( اليت أشارت 1004خلصت إليه نتائج الكثري من الدارسات، مثل دراسة )بن روان، 

ليه القيم املادية واالستهالكية، وذلك بسبب ما تروج له وسائل اإلعالم شباب اليوم تسيطر ع
م( اليت أشارت 1084م(، ودراسة )بودرواية، 1085من قيم مادية واستهالكية، ودراسة )علي، 

أن األسرة أصبحت تركز على االستهالك والشراء، بوصفه من األهداف الرئيسية لألسرة، ب
اليت توصلت إىل توجه األسر يف عصر العوملة حنو  م(James Patole ،1081ودراسة )

 االستهالك، وحتوهلا لوحدات استهالكية بعد أن كانت وحدة إنتاجية.
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ويرتبط بتعزيز النزعة االستهالكية لدى أفراد أسرة جمتمع البحث مؤشٌر آخٌر يف غاية 
تائج حيث أشارت ن ،)النزعة الشرائية للمأكوالت( وهو انتشار النزعة املاكدونالية األمهية،

الدراسة امليدانية إىل تفضيل أبناء األجيال احلالية للوجبات سريعة التحضري، وينتشر يف جمتمع 
( مطاعم كثرية إلعداد وجبات الطعام السريعة اإلعداد، خباصةالدراسة )حضر مدينة أسيوط 

، نتاكيمنها ما هو حملي، ومنها ما هو فروع لشركات عاملية، مثل: ساندوتش مؤمن، وك
 وكوكدور، وأم حسن، وجاد، وأمساك احلمد، كاسنت ، وسن شاين ...إخل(.

وتعد تلك النزعة دليال دامغا على انتشار الثقافة األمريكية )الوجه الصريح للعوملة(، وقدرة 
هذه الثقافة على السيطرة على أذواق الناس يف العامل بأسره يف خمتلف اجملاالت، فعلى سبيل 

افتتحت سالسل املطاعم األمريكية للوجبات السريعة فروعها ىف كافة أحناء العامل،  :املثال
ويسمي البعض الثقافة األمريكية بـ"ثقافة املاكدونالدز"، حيث ارتبطت برموز ومعاىن وصور 
للتفوق والرفاهية واملتعة، وقد أدى اإلعالن والدعاية دورًا بالًغا األمهية ىف نشر وتدويل هذه 

ة، ويف تغيري العادات، والتقاليد، والسلوكيات، والبحث عن املتعة من خالل االستهالك، الثقاف
( ودراسة  702-701م: 1001والباحث هنا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة )جابر، 

(Nazli Kibria ،1001 )دة معدالت االستهالك داخل أن العوملة عملت على زيابم
 من خالل افتتاح سالسل مطاعم للوجبات السريعة الىت وأهنا سعت إىل فرض هيمنتها ،األسرة

 تبث من ثقافة استهالكية موجهة حنوها؛ مما يدعم املزيد من اهليمنة والسيطرة بشكل عام. 
بط بتناول رتأثر بشكل مالحظ يف البعد االجتماعي امل ،ومن املؤكد تنامي تلك النزعة

بطة بتناول الطعام رتقد األسس التقليدية املفثقافة الوجبات السريعة تفت ،الطعام داخل املنزل
من  أو العمليات املرتبطة بتلك العملية ،اء من حيث جتمع أفراد األسرة معاسو  ،داخل البيت

تبادل املوضوعات واخلربات أثناء تناول الطعام، فعملية تناول الطعام عملية اجتماعية جتمع 
وهذا  ،لطعام وإشباع احلاجات االجتماعيةا بني أفراد األسرة حول املائدة، وتربط بني وجبات

( من النمو امللحوظ يف عدد املطاعم، ومرافق اخلدمات، 181م: 8912ما أكده )اهلواري،
وانتشار التكنولوجبا، ووسائل املنزل احلديث قد حدَّ من اتساع النشاطات املنزلية، واملالحظة 
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يغلب  اصة ماكدونالدزخبالسريعة، و  أن معظم مطاعم الواجباتباملهمة اليت ميكن رصدها هنا 
مشروبات أغذية و الطابع الطبقي، حيث تتسبب هذه املطاعم من خالل ما تقدمه من  اعليه

 اصة من الشرائحخب، حيث إن األسر غري املتددة على هذه األماكن و يف إجياد إحباطات
 يشكلون نسبة كبرية يف اجملتمع املصري؛ مما يؤدي إىل تطلعات لدى ناالجتماعية الدنيا الذي
يستطيعون الذهاب إىل هذه األماكن، كما يؤدي إىل وجود نوع من  هؤالء األسر الذين ال

 مشاعر احلرمان، والشعور بالفروق الطبقية.
 التغير في األدوار الثقافية لألسرة:  -4

رت بالعوملة، رتبطة باألدوار الثقافية لألسرة يتضح أهنا تأثباستقراء نتائج الدراسة امليدانية امل
 ويتضح ذلك جلًيا يف النقاط التالية:

ه أوضحت نتائج الدراسة امليدانية أن هناك مزيًدا من االجتا أ. النظرة اإليجابية نحو التعليم:
لوصول حىت لاإلجيايب حنو التعليم، حيث أكدت عينة الدراسة ضرورة تعليم األبناء ومتابعتهم  

أعلى الدرجات العلمية، كما تؤكد ذلك خصائص عينة الدراسة، حيث اتضح أن أكثر من 
ن األسرة إ :ثلث العينة حاصلون على مستويات تعليم جامعي فأعلى، واملالحظة املهمة هنا

أصبحت تشجع تعليم الذكور واإلناث على حد سواء، بل إن البنت يف كثري من األسر حمل 
وصلت إىل مستويات التعليم ما بعد اجلامعي، وذلك بتشجيع األسرة هلا، واعتمادها الدراسة قد 

عليها يف الصرف على تعليمها ما بعد اجلامعي، وتتفق تلك النتيجة مع ما خلصت إليه دراسة 
م(، حيث أكدت انتشار نسبة التعليم، وال سيما بني اإلناث مع تغري 1087)منفي حممد، 

 .النظرة التقليدية هلا
النتائج عن  كشفت  ب. تغير القيم االجتماعية وتأكيدها على الناحية المادية والنفعية:

إميان أبناء األجيال احلالية بالقيم املادية والنفعية أكثر من غريها، فضال عن الدور الواضح 
يمان، ، وهذا يتفق مع ما توصل إليه )بن سلتبين األبناء لقيم وعادات جديدة لإلنتنت يف

م(، وتؤكد تلك النتيجة تغري القيم االجتماعية واجتاهها حنو املادية والنفعية، وهي القيم 1081
اليت تدعمها ثقافة العوملة، حيث تدعم ثقافة العوملة الفردية واملادية وتؤكدها، فرغم أن األسرة  
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يد لكانت ترىب أبناءها على القيم احلسنة واألخالق االجتماعية احلميدة واتباع عادات وتقا
اجملتمع وأعرافه، أصبحت ثقافة العوملة تفرض عليهم قيمها ومثلها، وأصبحت املنفعة واملصلحة 
هي أساس التعامل بعد أن كانت العالقات االجتماعية والقرابية والعصبية القبلية، أضف إىل 

 امة، وغريَّ بصفة ع حياهتاذلك دخول تكنولوجيا املعلومات إىل األسرة أثر يف منط وأسلوب 
م(، حيث توصلت إىل تغري 8919من عاداهتا التقليدية،وهذا ما أكدته دراسة )بن فاحل، 

األدوار يف األسرة الريفية، ومنها تغري القيم االجتماعية، وما خلصت إليه دراسة )بن روان ، 
أن شباب اليوم تسيطر عليه القيم املادية واالستهالكية، وذلك بسبب ما تروج له بم( 1004

 Saodah Abd.Rahmanعالم من قيم مادية واستهالكية، وكذلك دراسة )وسائل اإل
and Sayed Uddin ،1085 م( اليت توصلت إىل حتول القيم األسرية من اجلماعية إىل

 الفردية.
فبعد  أكدت نتائج الدراسة امليدانية تغري الدور التثقيفي لألسرة، ج. الدور التثقيفي لألسرة:

أن كان حمصورًا يف املرجعية الوالدية اتسع ليشمل االطالع والقراءة سواء يف الكتب، أو على 
نتنت، أو متابعة الربامج على الفضائيات، حيث أكدت عينة الدراسة أمهية تشجيع اآلباء اإل

نتنت يف انفتاح األبناء على أبواب املعرفة ، كذلك دور اإلطالعءة وااللألبناء على القرا
واملعلومات، واملالحظة املهمة اليت ميكن رصدها هنا هو تغري طريقة القراءة واعتمادها على ما 

 نتنت، اليت ليس هلا سقف حمدد للمعلومات واملعرفة، بل فتحت آفاقهو متاح على شبكة اإل
رفة واملعلومات، قد تشكل يف بعض املراحل العمرية خطًرا من باب األبناء على أبواب من املع

عدم القدرة على التمييز بني ما هو صواب وخطأ يف هذا الكم اهلائل من املعلومات، مما 
يستوجب أن تزيد األسر من عملية املتابعة واملراقبة لألبناء، بعد أن كان الطفل ال يقرأ إال ما 

ن شيء إال بعد طلبه من أبيه، أو أمه أصبح  يعتمد على تتيحه األسرة، وال يستفسر ع
 نتنت، وعلى الفضائيات إلشباع حاجاته املعرفية والفكرية.  األصدقاء، وعلى شبكة اإل

أن األدوار األسرية أو التنظيم األسري قد  Ogburnن أوضح أوجرب  د. متابعة األبناء:
خر، تغري اختلف طابعه من عصر إىل آتعرض لتغريات واسعة النطاق خالل التاريخ، وهذا ال
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ويكون هذا التغري يف تنظيم األسرة، إما بإضافة أعضاء آخرين، أو بزيادة الوظائف، أو تناقصها،  
كما حصل ذلك يف ظل العوملة اليت ستلقى كثريًا من مهام ووظائف اآلباء واألمهات جتاه 

ورة التقنية سر إىل استخدام مثار الثأسرهم، والسيما التبوية والتعليمية منها، حيث ستميل األ
واملعلوماتية اهلائلة من وسائل اتصال ومعلومات، مثل: برامج احلاسوب وشبكات اإلنتنت 
الدولية، وغري ذلك من تقنيات مسعية وبصرية، مثل: برامج البث الفضائي والتلفازي، ومن 

ارتباطهم  رة وأفرادها، سواء يفاملتوقع أن تشغل هذه املستجدات حيًزا كبريًا من اهتمامات األس
ائيات املتنوعة والفض الربجمياتهبا، أو انشغاهلم لقضاء ساعات طويلة من اليوم ملتابعة تلك 

 (.14-12م: 1001واملتتابعة )حممد، 
ويف هذا الصدد أكدت نتائج الدراسة أثر العوملة يف طريقة متابعة الدروس يف املنزل، حيث 

م نتنت يف هذا اجملال، حيث أكدت العينة متابعة األبناء لدروسهواإلدخلت القنوات الفضائية 
نتنت، وهو علي القنوات التليفزيونية والفضائية، وأكد بعضهم متابعة األبناء لدروسهم على اإل

من أهم التغريات اليت أصابت الدور التعليمي لألسرة، وهو األمر الذي يؤكد حدوث حتول يف 
( فإن دور األسرة يف السابق 181م: 8912)اهلواري،له ، فوفقا ملا أشار الدور التعليمي لألسرة

 ،اقتصر يف تكملة عملية التعليم الرمسية الىت يتلقاها األطفال يف املدرسة، أما يف الوقت الراهن
 ،فقد امتد هذا الدور ليصبح ليس مكمال للمدرسة، بل وشريًكا أساسًيا يف العملية التعليمية

توجه بروز أمناط مستحدثة من التعليم املعتمد على تقنيات االتصال احلديثة، وقد عزز هذا ال
صور للتعليم والتعلم  مجعو  ،الفتاضي، والتعليم عرب احملاكاةكتوين، والتعليم ايالتعليم اإلل :مثل

 ملة كما سبقتوهي الذراع الرئيسي للعو ، احلديثة يف االتصال التقنياتقائمة على االستفادة من 
 اإلشارة. له
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 .، عدد أكتوبر201، العدد15اجمللد العريب )لبنان(، 

املهنية ألدوار األسرية و م(،  واقع عمل املرأة يف اجملتمع احلضري بني ا1081) محيدة، بريكة -
دراسة ميدانية على عينة من العامالت املتزوجات. جملة احلكمة للدراسات الفلسفية  –

 ، عدد ديسمرب.1اجلزائر(، العدد -)مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع 
 دراسة ميدانية ىف –م(، املنظومة اإلعالمية وعالقتها بالقيم 1004بن روان، بلقاسم )ا -

على عينة من اجلامعيني واإلعالميني اجلزائريني. رسالة دكتواره، جامعة اجلزائر: كلية القيم 
  العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال.

م(،  موسوعة علم االجتماع، اجمللد الثاين. )ترمجة( أمحد زايد 1000) مارشال، جوردن -
 لس األعلى للثقافة. وآخرون، القاهرة: املشروع القومي للتمجة، اجمل
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م(،  تأثري العوملة على آليات التماسك والتفكك يف 1001) إبراهيم، حسام عبداملنعم -
دراسة ميدانية يف قرية متحضرة. رسالة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة  –األسرة املصرية 

 املنصورة: كلية اآلداب، قسم علم االجتماع.
العنكبوتية )االنتنت( يف دعم احلوار العائلي. م(، دور الشبكة 1001) احلسن، حسن أبو -

 .78جملة العلوم االجتماعية )الكويت(، العدد
م(، التغري االجتماعي واجملتمع. اإلسكندرية: 1001) رشوان، حسني عبد احلميد أمحد -

 املكتب اجلامعي احلديث.
األنساق واجلماعات.  -م(،  البناء االجتماعي1005___________ ) -

 مؤسسة شباب اجلامعة. اإلسكندرية:
يب دراسة ميدانية باحلي الشع –م(، التحضر وتغري األدوار األسرية 1001) محيد، محرا كروا -

ديار الزيتون مبدينة عزابة بوالية سكسكدة. رسالة ماجستري، جامعة اإلخوة منتوري 
 .بقسنطية باجلزائر: كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع

ت العوملة. جملة آداب م(،  التنظيم األسري وحتديا1001) اخلالدي، خليل حممد حسني -
 .42العراق(، العددالرافدين )

م(، أثر التغريات املعاصرة على دور األسرة الريفية يف 1080سلطان، رندا يوسف حممد) -
، قسم ةالتنشئة االجتماعية. رسالة ماجستري )غري منشورة(، جامعة أسيوط: كلية الزراع

 االجتماع الريفي.
م(، انعكاسات العوملة الثقافية على القيم األسرية. جملة الكلمة 1087) محد، زقاوة عابدأ -

 .11، العدد11منتدى الكلمة للدراسات واألحباث )لبنان(، اجمللد –
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م(، األسرة وحتديات العوملة. جملة احلكمة للدراسات االجتماعية 1087) فطوش، سامية -
 .20احلكمة للنشر والتوزيع باجلزائر(، العدد )مؤسسة كنوز

م(، شاهد على األسرة املصرية املعاصرة. )يف( جمموعة 1002) اخلشاب، سامية مصطفى -
ماع. أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجت -مؤلفني: األسرة املصرية وحتديات العوملة

 سات االجتماعية.جامعة القاهرة: كلية اآلداب، مطبوعات مركز البحوث والدرا
م(، تأثري التكنولوجيا الرقمية على كفاءة وأداء األسرة 1084) ، سعيد أمني حممدناصف -

حتليل سوسيولوجي لتأثريات استخدام اإلنتنت، القيادة العامة لشرطة الشارقة باإلمارات: 
 مطبوعات مركز حبوث الشرطة.

 منطقة يف دراسة -الريفية األسرة يف األدوار م(، تغري8919) الغامدي، سعيد بن فاحل -
، 1الباحة. جملة جامعة امللك عبد العزيز اآلداب والعلوم اإلنسانية  )السعودية(، اجمللد

 ، عدد أكتوبر.1العدد
م(، التغري االجتماعى والتكنولوجى وأثره ىف األسرة املصرية بنائياً 8951) اخلوىل، سناء -

 امعة القاهرة: كلية اآلداب.ووظيفياً. رسالة دكتوراه )غري منشورة(، ج
 م(، األسرة يف عامل متغري. القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب.8954_______ ) -
م(، عوملة تكنولوجيا االتصال وعالقتها بتغري منظومة قيم األسرة 1085) علي، سناء حممد -

جامعة )حبث ميداىن على عينة من األسر مبدينة أسيوط. جملة كلية اآلداب  -املصرية 
 .2، العدد 55القاهرة(، جملد 

ة. رؤية استشرافي -م(، العوملة ووضع املرأة يف العالقات األسرية1002) العطار، سهري -
)يف( عبد الباسط عبد املعطي )حمرر( العوملة وقضايا املرأة والعمل، أعمال الندوة العلمية 
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معة امعة عني مشس. جاملركز الدراسات والبحوث واخلدمات املتكاملة بكلية البنات، ج
 القاهرة: مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية.

ة دراس –م(، األسرة ومشكلة البطالة يف ظل آليات العوملة 1002) ريه، سوزان أمحد أبو -
حالة لعمال اليومية يف مدينة القاهرة. )يف( جمموعة مؤلفني: األسرة املصرية وحتديات 

وية التاسعة لقسم االجتماع. جامعة القاهرة: كلية اآلداب، أعمال الندوة السن -العوملة
 مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية.

م(، تأثري اهلجرة اخلارجية على التنشئة االجتماعية. رسالة 8915) مصطفى، شادية أمحد -
 ماجستري )غري منشورة(، جامعة أسيوط: كلية اآلداب بسوهاج، قسم علم االجتماع.

 –م(، العوملة اإلعالمية وأثرها على األسرة العربية. جملة احلكمة 1088) اشةفارس، ش -
 .1مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع )اجلزائر(، العدد 

م(، حتديات العوملة ودور التبية اإلسالمية يف 1081) بن صاحل، صاحل بن سليمانا -
 .8، العدد4السعودية(، اجمللدمواجهتها. جملة جامعة أم القرى للعلوم التبوية والنفسية )

 ياالجتماعىف البناء  االجتماعيم(، أثر التغري 8958) عبد املتعال، صالح الدين حممد -
صرى. لألسرة ىف الريف واحلضر امل االجتماعيدراسة مقارنة بني البناء  -لألسرة املصرية

 رسالة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة القاهرة: كلية اآلداب.
 م(، أسس علم االجتماع. القاهرة: مكتبة هنضة الشرق.8912) ل خمتاراهلواري، عاد -
م(، بعض مالمح التغري يف شكل األسرة املمتدة يف الريف 8911) عبدالعزيز، عاليه حلمي -

دراسة ميدانية بإحدى القرى املصرية، رسالة ماجستري )غري منشورة(، جامعة  –املصري 
 االجتماعية.عني مشس: كلية البنات، قسم الدراسات 
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م(، التغري االجتماعي وأثره على األسرة. جملة دراسات وأحباث 1085) زيتوين ، عائشة بية -
 ، سبتمرب.11جامعة اجللفة، العدد 

م(، التحضر وتغري بنية األسرة ىف مدينة برج بوعريريج. جملة جيل 1087) عمر، عباس -
 .80اجلزائر( ، العدد مركز جيل البحث العلمي ) –العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ،ألولسلسلة الكتاب ا ،يةم(، العوملة وقضايا اهلوية الثقاف1001ماهر عبد العال ) ،الضبع -
 اجمللس األعلى للثقافة. ،القاهرة

 م(، التغري االجتماعي. اإلسكندرية: املكتبة املصرية.1001) الضبع، عبد الرؤوف -
حتليل سوسيولوجي)يف( جمموعة  -رة م(، العوملة واألس1002) اخلزاعله، عبدالعزيز على -

ماع. أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجت -مؤلفني: األسرة املصرية وحتديات العوملة
 جامعة القاهرة: كلية اآلداب، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية.

تب : املكمنظور إسالمي. اإلسكندرية –م(، التنشئة االجتماعية 1080) تركي، عبدالفتاح -
 .8991العلمي للنشر والتوزيع، 

عبداهلل بن مسفر: تأثري العوملة على ثقافة األسرة احلضرية السعودية. رسالة ماجستري )غري  -
 منشورة(، جامعة عني مشس: كلية اآلداب، قسم علم االجتماع.

 18م(، األسرة على مشارف القرن 1000) منصور، عبداجمليد سيد والشربني، زكريا أمحد -
 األدوار واملرض النفسي واملسئوليات. القاهرة: دار الفكر العريب. -

 م(، قاموس علم االجتماع. القاهرة: مكتبة هنضة الشرق.8912) اجلوهري، عبداهلادي -
م(، آليات التماسك والتحلل يف األسرة املصرية يف ظل حتديات 1002) صيام، عزة أمحد -

 جمموعة مؤلفني: األسرة املصرية وحتدياتدراسة لبعض األمناط املختارة. )يف(  -العصر
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أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع. جامعة القاهرة: كلية اآلداب،  -العوملة
 مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية.

ألرباب  أثر اهلجرة اخلارجية املؤقتة -م(، اهلجرة الريفية واألسرة الريفية 8957) هتامي، عزة -
 لريفية على أدوار زوجاهتم يف التنشئة االجتماعية يف قريتني مبحافظة اجليزة، رسالةاألسر ا

 ماجستري )غري منشورة(، جامعة القاهرة: كلية الزراعة.
قية على دراسة تطبي -م(، تغري الوظيفة األخالقية لألسرة املصرية8957) كرمي، عزه على -

 منشورة(، جامعة القاهرة: كلية اآلداب.األسرة ىف الريف واحلضر. رسالة ماجستري )غري 
م( ثقافة العوملة ومستوى ممارسة األسرة األردنية لقيم 1084) عبد اجلواد، عالء زهري -

 41الدميقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائها. جملة العلوم االجتماعية )الكويت(، اجمللد
 .1العدد

شر املكتبة املصرية للطباعة والنم(، دراسات يف علم االجتماع. القاهرة، 8997) ليلة، على -
 والتوزيع.

م(، االختيار الزواجي حسب مدركات الشباب اجلامعي، دراسة 1001) البلهان، عيسى -
مقارنة بني الشباب الكويتيني والشباب األمريكيني،  جملة جامعة أم القرى للعلوم التبوية 

 م.1001هـ، يناير 8411، ذو احلجة 1، ع1واالجتماعية واإلنسانية، ن م
وأثره على سلطة اختاذ القرار داخل  االجتماعيم(، التغري 8911) السيد، غريب إبراهيم -

دراسة ميدانية على عينة من الريف واحلضر مبحافظة الشرقية، رسالة ماجستري  -األسرة
 )غري منشورة(، جامعة الزقازيق: كلية اآلداب.

سات يف ظل العوملة. القاهرة: م(، دور الدولة واملؤس1004) الفضل، فتحي وآخرون أبو -
 اهليئة املصرية العامة للكتاب.
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ091ـــــــــــــــــــــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م(، مالحظات حول العوملة كمسألة فلسفية. )يف( ماساوي 1004) جيمسون، فريدريك -
ميوشي وفريدريك جيمسون )حمرران(: ثقافات العوملة. ترمجة: ليلي اجلبايل. القاهرة: اجمللس 

 األعلى للثقافة.
 التنشئة األسرية للمراهق مبضامني االنتنت إسقاطًا لنظرييت م(، تأثري1081) عزيز، قودة -

التنشئة والنظرية االجتماعية لوسائل االعالم واالتصال. جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
 ، ديسمرب.15اجلزائر، العدد  -ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح  –

لعادات الغذائية واالمناط م(، القنوات الفضائية وأثرها على ا1084) بودرواية، المية -
مركز البصرية للبحوث  -االستهالكية لدى األسرة اجلزائرية. دراسات اجتماعية

 .81واالستشارات واخلدمات التعليمية  )اجلزائر(، العدد
م(، أسس ومبادئ علم االجتماع. اإلسكندرية: دار املعرفة 1000) بيومي، حممد أمحد -

 اجلامعية.
م(، التنشئة األسرية الزواجية وعالقتها مبشكلة 1087) إبراهيمبن عبد الرمحن، حممد بن  -

دراسة ميدانية باستخدام منهج دراسة احلالة يف علم  –الطالق يف األسرة السعودية 
(، )السعودية علم االجتماع واخلدمة االجتماعيةاالجتماع. جملة اجلمعية السعودية ل

 .9العدد
دراسة  -م(، تأثري العوملة يف العالقات األسرية القرابية1088) الغامدي، حممد بن سعيد -

 .  )مصر(، عدد خاص -ات آداب عني مشسميدانية يف حمافظة جدة. جملة حولي
 م( ديكتاتورية العوملة. د.ن.1001)  أبو العال، حممد حسني -
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ091ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

فني: لم(، خصوصية األسرة املصرية أمام العوملة. )يف( جمموعة مؤ 1002) فرح، حممد سعيد -
أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماع. جامعة  -األسرة املصرية وحتديات العوملة

 القاهرة: كلية اآلداب، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية.
 م(، قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.1001) مد عاطفحمغيث،  -
 رؤية يف –م(، األسرة يف التاث الديين واالجتماعي 8991) دعبس، حممد يسرى إبراهيم -

 انثروبولوجيا الزواج واألسرة والقرابة. اإلسكندرية: امللتقى املصري لإلبداع والتنمية.
م(، مناذج النظرية االجتماعية يف تفسري الظواهر 1002) دعبس، حممود عبد عسكر، أمحد -

 االجتماعية. اإلسكندرية: املكتبة املصرية.
 طينيةالفلسم(، أمناط التنشئة االجتماعية السائدة لدى األسرة 1081) حل، حممود حممدصا -

 يف خان يونس. جملة جامعة النجاح األقصىيف عصر العوملة من وجهة نظر طلبة جامعة 
 .80، العدد11للعلوم االنسانية )فلسطني(، اجمللد 

ل(. الرياض: دار عامل م(، مصطلحات العلوم االجتماعية )الشام8999) الصاحل، مصلح -
 الكتب للطباعة والنشر التوزيع. 

م(، العالقة بني التحوالت االجتماعية واالقتصادية والتغريات 1004) احلديدي، مىن علي -
ة القاهرة. دراسة جيلية لبعض األسر املصرية يف مدين –البنائية والوظيفية لألسرة احلضرية 

 ورة: كلية اآلداب، قسم علم االجتماع.رسالة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة املنص
م(، املتغريات الثقافية املؤثرة يف أدوار اجملتمع العشائرى 1087) ، مؤيد منفي حممدشرقي -

حبث سوسيو_ انثروبولوجى ىف مركز قضاء اخلالدية مبحافظة األنبار. جملة كلية اآلداب  –
 .884جامعة بغداد، العدد 
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وأثره على العالقات األسرية. جملة األكادميية للعلوم  م(، عمل املرأة1081) فرحات، نادية -
 .1اإلنسانية )اجلزائر(، العدد

م(، األسرة يف إطار تيار العوملة ومقتضيات اهلوية الثقافية. 1008) فهمي، نبيل عبدالفتاح -
، )جامعة عني 18املؤمتر السنوي الثامن ملركز اإلرشاد النفسي بعنوان "األسرة يف القرن 

 ، نوفمرب.1د مشس(، جمل
 –م(، وسائل االتصال اجلديد وأثرها على قيم األسرة احلضرية 1081) ، هالةدغمان -

نوز مؤسسة ك –األسرة اجلزائرية منوذجاً. جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية
 . 1احلكمة للنشر والتوزيع )اجلزائر(، العدد

دراسة  –لتغري يف اجملتمع القروي م(، عوملة اإلعالم وا1007) عبد اللطيف، وجدي شفيق -
مصر(، جامعة طنطا  ) –. جملة كلية اآلداب على الدش املركزي يف قرية مصرية اجتماعية

 .81، العدد1اجمللد
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