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 ترك كل من التحضر والتصنيع اثارهما على مؤسسات المجتمع العراقي منـذ منتـصف         

هذا القرن وبضمنها االسرة حيث طرات تغيرات في بنائها ووظائفها االمر الذي اثـر علـى                
ة العالقات الداخلية لالسرة وعلى طبيعة عالقاتها مع اقاربها واالسرة فـي تلكيـف قـد                طبيع

تاثرت بهذه التغيرات أيضا لكونها احدى صور االسرة العراقية ويحاول هذا البحـث دراسـة         
طبيعة العالقات القرابية لالسرة التلكيفية هل تعرضت للتغيير ام انها بقيت كمـا هـي عليـه                

؟ وتوصل البحث الى ان العالقات القرابية في تلكيف قوية وان االسرة ليـست   عالقات تقليدية   
 وهذا يعود الى طبيعة القـيم الدينيـة       )كما هو الحال في االسرة االوربية     (منعزلة عن اقاربها    

والعادات االجتماعية السائدة الذي يجعل استجابة االسرة في تلكيف للتغيير تختلف عن استجابة           
 Kinship’s relations of Telkeef  . ةاالسرة االوربي

Mohamed mahmood ahmed                 Hatem Younis mahmood 
Abstract 
     The sitezenship effected in Iraq  society istitutions from half of this 
century that included the changes of family function and sitructure which 
effected on internal relations nature of family with its kinship’s relations 
in telkeef as a sample of Iraqe family.  
         This study deals with kinship’s relations of family in telkeef that 
had it changed or no that stayed as  isit in its relations.  
         The researcher found that the kinship’s relations in telkeef are very 
stronge not as the urope family relations that belong to religious principle 
and social habits that made the families in telkeef changeble that deffers 
from vourpe  family response.  
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االسرة هي الخلية االساسية في المجتمع وهي تعد اساس النظام االجتماعي الـذي يـؤثر          

ويتاثر مع بقية نظم المجتمع الديني والسياسي واالقتصادي والتربوي وان أي تغير يطرا على              
ل مـن   احد هذه االنظمة ينعكس تاثيره على بقية النظم ولهذا فان االسرة قد تعرضت لتاثير ك              

التصنيع والتحضر مما ادى الى حدوث تغيرات في بنائها ووظائفها مما دفع البـاحثين الـى                
التصدي لدراسة هذه التغيرات ومدى تاثيرها على كل من االسرة والمجتمع وانطالقا من هذا              
فاننا نحاول في هذا البحث المتواضع ان نلقي الضوء على طبيعة العالقات القرابية لالسرة في              

  . يف وما هي طبيعة التغيرات التي تعرضت لها االسرة في مجال عالقاتها القرابيةتلك
وقد تضمن البحث فصلين الفصل االول االطار النظري للبحث تناول المبحث االول منه                  

تحديد موضوع البحث واهميته واهدافه ومفاهيمه والمبحث الثاني تناول العالقـات القرابيـة             
  .التقليدية والحديثة

اما الفصل الثاني الدراسة الميدانية انقسم الى ثالث مباحث االول تضمن منهجية البحث                  
والثاني اقتصر على البيانات االولية للمبحوثين والثالث اقتصر على العالقات القرابية والنتائج             

  . والتوصيات واخيرا قائمة المصادر
الكمال هللا وحده ولكتابه وكلنا ذوو خطا فما كان واخيرا الندعي الكمال في بحثنا هذا اذ              

من الصواب فبتوفيق من اهللا وما كان من الخطا فمن انفسنا ونتوجه بالشكر الجزيل لكل مـن                 
  . ساعد في انجاز هذا البحث

  الباحثان 
 

 
 

  
نيع اثارهما على مؤسسات المجتمع العراقي منذ منتـصف         ترك كل من التحضر والتص          

هذا القرن وبضمنها االسرة حيث طرات تغيرات في بنائها ووظائفها االمر الذي اثـر علـى                
 قـد  *طبيعة العالقات الداخلية لالسرة وعلى طبيعة عالقاتها مع اقاربها واالسرة في تلكيـف             

                                                        
  . قضاء يقع ضمن حدود محافظة نينوى شمال مدينة الموصل*
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سرة العراقية ويحاول هذا البحث االجابـة       تاثرت بهذه التغيرات ايضا لكونها احدى صور اال       
   -:عن التساؤالت االتية

  ما هي طبيعة العالقات القرابية لالسرة التلكيفية ؟ 
  هل طرات عليها تغيرات ؟ ام بقيت كما هي تقليدية ؟ 

  
  -:تبرز اهمية البحث في

هتماما اجتماعيـا كبيـرا     ان مجتمعنا العربي مايزال محتفظا بالعالقات القرابية ويوليها ا         - ١
  . وماتزال مكانات افراده االجتماعية مستوحاه منها

ان االسرة هي اللبنة االساسية في المجتمع ومن عالقاتها مع اقاربها يتكون المجتمع فاذا               - ٢
كانت العالقات القرابية قوية كان المجتمع متماسكا واذا كان العكس كان المجتمع غيـر              

  . متماسك االجزاء
دراسات االجتماعية فيما تخص مدينة تلكيف لهذا يمكـن عـد البحـث اسـهامة               ندرة ال  - ٣

  . متواضعة الثراء المادة النظرية للمدينة
 
  . معرفة طبيعة عالقات االسرة التلكيفية مع اقاربها - ١
  . هل حدثت تغيرات في عالقات االسرة التلكيفية مع اقاربها - ٢
 

. عالقة اجتماعية تعتمد على الروابط الدموية الحقيقية او الخيالية او المصطنعةهي : القرابة
واليعني اصطالح القرابة عالقات االسرة والزواج وانما يعني ايضا المصاهرة واذا انحدر 
االبن من خالل نسب ابيه هو النسب االبوي واذا انحدر من خالل نسب امه هو النسب االمي 

   ).١(بيه وامه في ان واحد فان النسب يسمى بالنسب المشترك واذا انحدر من نسب ا
العالقات االجتماعية القائمة بين مجموعة افراد ينحدرون من جد         (والتعريف االجرائي للقرابة    

  )واحد وهو الجد االعلى لالسرة او القبيلة
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قرابية تقليدية وعالقات قرابية حديثة التي اوجدها تنقسم العالقات القرابية الى عالقات       
كل من التحضر والتصنيع وسنعمد الى بيان كال النوعين من خالل هذه المؤشرات وهي من 

  . وجهة نظرنا تعكس طبيعة عالقات االسرة مع اقاربها
  العالقات القرابية التقليدية : اوال
  

وزوجته او زوجاته واوالده الذكور ) الزوج(االسرة االسرة التقليدية تتكون من رب    
واسرهم اذا كانوا قد تزوجوا وبناته ما دمن غير متزوجات او ارامل وقد تشمل كذلك اشقاء 

 وهؤالء جميعهم )٢(الزوج وزوجاتهم واوالدهم وهذا النمط من االسر يسمى بالنمط الممتد
بيعة الحياة واالعمال الحرف التي وهذا ماتتطلبه ط) سكن مشترك(يعيشون في مسكن واحد 

تزاولها االسرة التقليدية كما ان ملكية وسائل االنتاج بيد رب االسرة واالبناء المتزوجين وغير 
فان ) ٣(المتزوجين اليملكون وسائل االنتاج االمر الذي يضطرهم لالقامة مع اسرهم الممتدة

غير المتزوجين وانما هي مشتركة االسرة التقليدية التقتصر على الزوج وزوجته واوالدهم 
  . في السكن مع اهل الزوج بل قد تشمل على بعض اقاربه من اعمامه واوالد عمومته

  
الى شـخص اجتمـاعي عبـر جماعـات         ) الطفل الوليد (هي تحويل الكائن البيولوجي           

ة اكساب الطفل الوليد معايير اجتماعية متنوعة في نوعها لكنها مترابطة في وظائفها أي محاول        
واالسرة هي احدى هذه الجماعات التي تقوم       ) ٤(ومعتقدات وسلوكيات الجماعة الي ينتمي اليها       

  بالتنشئة االجتماعية واالسرة التقليدية كانت تقوم بهذه الوظيفة من خالل عناية االم بالطفل منذ 
الذين يعيـشون مـع     ) لعم والعمة الخ  كالجد والجدة وا  ( ويشارك االقارب وكبار السن      )٥(مولده

االسرة التقليدية او قريبا منها في تنشئة الطفل وتدريبه فهم يقومون بتلقين الطفل قيم ومعتقدات           
أي ان الطابع المميز لالسرة التقليدية هي اشتراك االقارب فـي     ) ٦(وسلوكيات المجتمع التقليدي  

انا يكون تعلق االبنـاء باقـاربهم الجـد         تنشئة االطفال وعدم اقتصارها على الزوجين بل احي       
  . والجدة والعم والعمة اكثر من تعلقهم بوالديهم وهذا يحدث بحكم السكن المشترك او المتقارب
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يسيطر على المجتمع التقليدي نمط الزواج الداخلي الذي يعني زواج االقارب أي يختـار                   

ثنية او الطائفية وبذات الوقـت تكـون جماعـة الفـرد       الفرد قرينه من جماعته النسبية او اال      
تقبل ان تنتمي اليها قرينه من خارجها بل من نفس الـشريحة النـسبية او                المقترن بالقرينة ال  

االثنية او الطائفية أي انها التقبل الغرباء عنها والتتفاعل معها وبالوقـت ذاتـه التقبـل مـن      
 صباياها النه غريب عنها بعبـارة ادق التريـد ان           الينتمي اليها نسبا او عرقا ان يتزوج من       

 )٧(تزوج شبابها من قرينة خارجية او ان تتزوج صباياها من قرين خـارجي غريـب عنهـا                
ومعظم الزيجات الحاصلة في المجتمع التقليدي تقع بين اقارب االب خاصة بين ابناء وبنـات               

القرابيـة ويحـافظ علـى      االعمام لكون هذا النمط يحفظ وحدة الجماعة ويمـتن الـصالت            
وهذا النوع اكثر نجاحا واستقرارا نظرا للخبرات المشتركة بـين الفتـى والفتـاة              ) ٨(ممتلكاتها

باالضافة الى معرفتهم بادق التفاصيل الحياتية لكل منهم مما يؤدي الـى االنـسجام والمحبـة          
   . المتبادلة بين الطرفين 

مجتمع التقليدي مسؤولة عن اداء عدة وظائف وواجبات الفرادهـا          االسرة التقليدية في ال        
ومنتسبيها كجمع االعانات المالية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والدفاع عـن اعـضائها             
ضد المظالم التي قد يتعرضون لها مع حل جميع مشاكل وازمات االسرة التي يعجـز الفـرد               

هذه المؤشرات السكن المشترك والمساهمة في تنشئة   جميع   ) ٩(الواحد عن حلها والقضاء عليها    
االطفال والزواج الداخلي وتقديم المساعدات كلها تدل على مدى قوة وتماسك العالقـات بـين          

  . االسرة التقليدية واقاربها
 

واضـعاف  ساهم كل من التحضر والتصنيع عند دخولهما على المجتمـع فـي تغييـر                 
العالقات التي تربط االسرة باقاربها واتخاذها شكال مغايرا لما كانت عليه في االسرة التقليدية               
ومن هذه التغيرات التي طرات على العالقات القرابية هو قيام ابناء االسرة المتزوجين بالسكن              

الوحـدة  في بيوت مستقلة عن بيوتهم االصلية وهنا انخفض عدد االجيال الذين يعيشون فـي               
السكنية من ثالث اجيال الى جيلين فقط فصغر بذلك حجم االسرة من الممتدة الى النواة التـي                 

فقط ونتيجة لسكن االسرة المـستقل عـن        ) ١٠(تضم الزوج والزوجة واوالدهم غير المتزوجين     
اقاربهم وبعدها جغرافيا عن االسرة االصلية جعل مسؤولية التنشئة االجتماعية مقتصرة فـي             
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وات االولى لميالد الطفل على االب واالم وعدم السماح لالقارب بالمشاركة فـي تنـشئة               السن
كما ان الزواج الداخلي الذي كان منتـشرا اخـذ       ) ١١(اطفالها كما هو الحال في االسرة التقليدية      

ينحسر شيئا فشيئا ليحل محله الزواج الخارجي أي من خارج الوحدة القرابية ولم تعد االسـرة          
معتمدة على االسرة االصلية بطلب المساعدة المالية التي كانت متبادلـة بـين االسـرة               النواة  

الى انشغال اعضاء االسرة النواة باعمالهم وعدم توفر الوقـت الكـافي            ) ١٢(واقاربها باالضافة 
هذه المتغيرات منحت االسرة النـواة اسـتقاللها وحررتهـا مـن القيـود              ) ١٣(لزيارة اقاربهم 
ي فرضها المجتمع التقليدي مما جعلها تنطوي على نفسها وتحـصر اهتمامهـا             االجتماعية الت 

وعنايتها ورعايتها بافرادها االمر الذي قوى من عالقات االسـرة الداخليـة واضـعف مـن                
  . عالقاتها مع اقاربها
 

 
 

 
 

ذا البحث من البحوث الوصفية والتحليلية التي تقوم على جمع الحقائق والمعلومات            يعد ه      
عن مشكلة الدراسة ثم تحليلها وتفسيرها للتوصل الى نتائج اكثر تعميما وهذا ما توخى البحث               

  . القيام به
 ان طبيعة موضوع البحث هي التي تفرض تحديد نوع المنهج وانسجاما            ) ١٤(منهج البحث      
   -:نوع وطبيعة بحثنا الذي تطلب اتباع اكثر من منهج وهيمع 

وهو دراسة الحوادث والوقائع الماضية وتحليـل حقـائق المـشكالت           : المنهج التاريخي  - ١
  .االنسانية والقوى االجتماعية التي شكلت الحاضر

هو الدراسة العلمية لظروف مجتمع واحتياجاته بقصد تـصميم         : منهج المسح االجتماعي   - ٢
  . نائي لتقدمه االجتماعيبرنامج ب

وهو اقامة تناظر متقابل او متخالف البراز اوجه الشبه واالختالف بـين     : المنهج المقارن  - ٣
 . تحدثان في المجتمع) او اكثر(حالتين او ظاهرتين 
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   -:من خالل المالحظة الميدانية لمجتمع البحث تمت صياغة فرضية اساسية وهي
العالقات القرابية في تلكيف واشتق من هذه الفرضية مجموعة فرضـيات           حدثت تغيرات في    

  -:فرعية هي
  .اتجاه االسر نحو نمط الزواج الخارجي - ١
  .تقلص نسبة االسر الممتدة وانتشار االسرة النووية - ٢
  . انعزال االسرة عن وحداتها القرابية - ٣
  . عدم تبادل المساعدات بين االسرة واالقارب - ٤
  .  التنشئة االجتماعية البناء االسرة النواةضعف مساهمة االقارب في - ٥
 

  . شمل عينة من سكان قضاء تلكيف: المجال البشري - ١
  .انحصر في قضاء تلكيف: المجال المكاني - ٢
   ٣٠/١٢/٢٠٠٤ -١/٨/٢٠٠٤امتدت فترة البحث من : المجال الزمني - ٣
 

محدودية الزمن وقلة الموارد المتاحة أي اخذ عينة         الباحثان الى اسلوب العينة وذلك ل      ألج     
اسرة وهي من وجهـة نظـر      ) ٧٠(ممثلة لمعظم صفات مجتمع البحث حيث بلغ حجم العينة          

  . الباحثان ممثلة لمجتمع البحث
 

عشوائية وهي تسمح لكل وحدة بان تكون ضمن عينة البحث على اساس تكافؤ الفـرص                  
  . جتمع البحث وتم ذلك بواسطة القرعةلجميع وحدات م

 

  -:  استعان الباحثان للحصول على بيانات البحث بالوسائل االتية
وهو اسئلة مكتوبة على استمارة يقدمها الباحث بنفسه او بواسطة البريد تكون            : االستبيان - ١

   .منصبة حول معرفة الحقائق االجتماعية والظواهر االجتماعية
المالحظة بالمشاركة معايشة الباحث الفعلية في حياة المبحوثين أي المشاركة الحقيقية في             - ٢

  . مناشطهم االجتماعية
  .طريقة التحقيق التي تتميز باالتصال وجها لوجه: المقابلة - ٣
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  ١٠٠ X       =النسبة المئوية -١
  
         = الوسط الحسابي -٢
  

 
 

  يوضح اعمار االزواج) ١(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  %١٨,٥  ١٣  ٣٠-سنة٢١
٤٠  ٢٨  ٤٠-٣١%  
٢٤  ١٧  ٥٠-٤١%  
١٧,٥  ١٢  ٦٠-٥١%  

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
سنة ) ٣٠-٢١(يتبين من الجدول اعاله ان نسبة االزواج الذين تتراوح اعمارهم بين            

وهي اعلـى نـسبة     %) ٤٠(سنة نسبتهم   ) ٤٠-٣١(اوح اعمارهم بين    والذين تتر %) ١٨,٥(
سنة سـجلت  ) ٦٠-٥١(سنة اما الفة االخيرة ) ٥٠-٤١(تتراوح اعمارهم يبن  %) ٢٤(ونسبة  
سنة يتضح من البيانات ان غالبيـة  ) ٣٩,٥(وبلغ الوسط الحسابي لهذه الفئات %) ١٧,٥(نسبة  

السهل االستجابة والتكيـف مـع أي تغيـرات         افراد العينة من الشباب وهذا بدوره يجعل من         
  . اجتماعية تحدث في المجتمع على العكس من كبار السن

  
  
  
  

  اجلزء
  الكل 

   كXمج س 
  مج ك
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  يوضح اعمار الزوجات) ٢(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  الفئات

  %٣٨,٥٨  ٢٧  ٣٠-سنة٢١
٣٤,٢٨  ٢٤  ٤٠-٣١%  
٢٧,١٤  ١٩  ٥٠-٤١%  

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
) ٣٠-٢١(نسبة اعمار الزوجات في الفئة العمريـة        يتبين من الجدول اعاله ارتفاع      

) ٥٠-٤١(والفئة االخيـرة    ) ٤٠-٣١(للفئة  %) ٣٤,٢٨(ونسبة  %) ٣٨,٥٨(سنة حيث بلغت    
سنة وهو اقل من الوسـط  ) ٣٤,٣(وبلغ الوسط الحسابي العمار الزوجات    %) ٢٧,١٤(بنسبة  

فتيات عنـد الـزوج   سنة وذلك يرجع الى صغر اعمار ال%) ٣٩,٥(الحسابي العمار االزواج   
  . مقارنة بالفتيان ويعد هذا الزواج مفضال لدى االسرة التلكيفية

  يوضح المستوى التعليمي لالزواج) ٣(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  المستوى التعليمي 

  %١١,٤٤  ٨  يقرا ويكتب 
  %٢٥,٧١  ١٨  ابتدائية 
  %٢٨,٥٧  ٢٠  متوسطة 
  %٨,٥٧  ٦  اعدادية 
  %٢٥,٧١  ١٨  جامعة 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
يتبين من الجدول اعاله ارتفاع المستوى التعليمي لالزواج حيث بلغ مجموع نـسب             

وذلك بسبب كثرة المدارس في المدينـة       %) ٦٢,٨٥(الحاصلين على شهادة الثانوية والجامعية      
د فضال عن تنامي الوعي بين افراد المدينة حول اهمية التعليم ودوره في تحسين مركز الفـر               

االجتماعي واالقتصادي اما نسب الحاصلين على شهادة المتوسطة واالبتدائية والذين يقـراون            
  %) ١١,٤٤(، %)٢٥,٧١(، %)٢٨,٥٧(ويكتبون فهي على التوالي 



  
 

 )١٥٠(
 

  يوضح المستوى التعليمي للزوجات) ٤(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  المستوى التعليمي 

  %٢٠  ١٤  يقرا ويكتب 
  %٤٨,٥٩  ٣٤  ابتدائية 
  %١١,٤٢  ٨  متوسطة 
  %١٤,٢٨  ١٠  اعدادية 
  %٥,٧١  ٤  جامعة 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
يتبين من الجدول اعاله انخفاض المـستوى التعليمـي للزوجـات حيـث سـجلت               

على العكس مما هو عليـه بالنـسبة   %) ٤٨,٥٩(الحاصالت على شهادة االبتدائية اعلى نسبة     
ويرجع ذلك الى ان غالبية االسر التلكيفيـة تجبـر   ) ٣(م للمستوى التعليمي لالزواج جدول رق   

بناتها على ترك الدراسة بمجرد الحصول على شهادة االبتدائية وعدم تشجيعهن على اكمـال              
تعليمهن لسيادة بعض القيم والعادات التقليدية السلبية زد على ذلك الفهم الخاطئ للدين واعتبار              

المثوبة والجزاء الحسن من اهللا االمر الذي يزيد مـن          عدم خروج الفتاة للدراسة عمال يستحق       
نسبة االمية بين صفوف الفتيات مع هذا نالحظ وجود اتجاه بسيط نحو دفع الفتيـات الكمـال             
تعليمهن كما هو مبين في المرحلة المتوسطة واالعدادية والجامعية هذا االتجاه البسيط يجعلنـا       

  . بلنتوقع ارتفاع مستواهن التعليمي في المستق
  يوضح الخلفية االجتماعية للمبحوثين) ٥(شكل رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  الخلفية االجتماعية 
  %٤٢,٨٥  ٣٠  ريفي 

  %٥٧,١٥  ٤٠  حضري 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع 

يتبين من الجدول اعاله ان غالبية افراد العينة خلفيتهم االجتماعية حـضرية وهـذا              
تلكيفي لتقبل المستجدات والتغيرات الحاصـلة علـى        يعني وجود ارض خصبة في المجتمع ال      



  
 

 )١٥١(
 

الجانبين المادي والمعنوي للحياة االجتماعية والذي يدعم ذلك ان غالبية افراد العينة هـم مـن     
  ).٢(و ) ١(الشباب الذين يتميزون بحماسهم ورغبتهم في التغير  انظر جدول رقم 

  يوضح مقدار دخل المبحوثين) ٦(شكل رقم 
  النسبة المئوية  راتالتكرا  الفئات 

  ٥١,٤٥  ٣٦   الف ٢٠٠-١٠٠
٢١,٤٢  ١٥  ٣٠٠-٢٠١  
١٤,٢٨  ١٠  ٤٠٠-٣٠١  
١٢,٨٥  ٩  ٥٠٠-٤٠١  

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
من افـراد العينـة ينحـصر دخلهـا         %) ٥١,٤٥(يتبين من الجدول اعاله ان نسبة       

-٢٠١(انحصر دخلهم فـي الفئـة       %) ٢١,٤٢( ونسبة   ) الف ٢٠٠-١٠٠(الشهري في الفئة    
انحصر دخلهم فـي    %) ١٢,٨٥(ونسبة  ) ٤٠٠-٣٠١(في الفئة     %) ١٤,٢٨( ونسبة       )٣٠٠
   الف )٢٣٨,٨١(وبلغ الوسط الحسابي لدخل المبحوثين ) ٥٠٠-٤٠١(الفئة 

  يوضح مصادر دخل المبحوثين) ٧(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  مصادر الدخل 

  %٤٠  ٢٨  وظيفة 
  %٤٧,١٥  ٣٣  كاسب 
  %١٢,٨٥  ٩  زراعة 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
يتبين من الجدول اعاله ان مصدر الدخل االساسي لالسرة معتمد على رب االسرة اما                     

الزوجة فلم تسجل أي نسبة فهي التساهم في زيادة دخل االسرة الن عملها ينحـصر داخـل                  
للزوجـات  البيت في االهتمام بالمنزل وتربية االبناء باالضافة الى انخفاض المستوى التعليمي            

االمر الذي يجعلها التمتلك مؤهالت تـسهل عليهـا عمليـة    ) ٤(كما هو مبين في جدول رقم      
الحصول على العمل فمن الصعوبة ان تجد عمال وظيفيا لكن من خالل مالحظتنـا ظهـر ان              
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هناك نسبة قليلة من المتزوجات يعملن خارج المنزل لكن هذا العمل يكون قريبا من السكن أي        
  . تلكيفداخل قضاء 
 

 
  يوضح صلة القرابة بين الزوجين) ٨(شكل رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  صلة القرابة
  %٤٧,١٤  ٣٣  غرباء

  %١٠  ٧  اوالد عم
  %٣٧,١٤  ٢٦  اوالد عمة
  %١,٤٤  ١  اوالد خال
  %٤,٢٨  ٣  اوالد خالة
  %١٠٠  ٧٠  المجموع

من افراد العينة متزوجين من فتيات %) ٤٧,١٤(ان نسبة يتبين من الجدول اعاله 
غريبات التربطهم روابط قرابية وهذا النمط من الزواج يسمى بالزواج الخارجي أي انهم لم 
يكونوا مجبرين  على الزواج من اقاربهم بل كانوا احرارا في اختيار شريك حياتهم وهذا 

 نطاق ضغط القيم والتقاليد القرابية كما يتناسب مع طبيعة االسرة النواة التي تكون خارج
أي %) ٤٧,١٤(يظهر من الجدول ان مجموع نسب المتزوجين من بنات اعمامهم وعماتهم 

%) ٥,٧١(تربطهم روابط قرابية دموية ويسمى هذا النمط من الزواج بالزواج الداخلي ونسبة 
ده زواجا قرابيا والذي من افراد العينة متزوجين من بنات الخال والخالة وهو زواج يمكن ع

هو حفظ ممتلكات الوحدة القرابية داخل ابنائها كما ان ابنة ) الداخلي(يدفع الى الزواج القرابي 
العم او العمة تكون معروفة وال داعي للسؤال عنها او عن اهلها كما ان العادات السائدة تسمح 

وتساعده على االرتباط بابنة الن العم باالختالط مع بنات اعمامه وتعطيه نوعا من الشرعية 
او الحيار أي ) النهوة(عمه وفي حالة عدم قبول العم بتزويج ابنته من ابن اخيه فانه يلجا الى 

يكون عقبة امام تزويج ابنة عمه من أي فرد كان سوى ابناء عمها باالضافة الى ذلك فان هذا 
رابية الن ابناء العمومة اقدر النمط من الزواج يحدث بدافع حماية شرف االسرة او الوحدة الق

من غيرهم على حماية شرف الوحدة القرابية كما انه يعمل على زيادة قوة العالقات القرابية 
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ويساعد على تقليل حاالت الطالق حيث تساعد اسر الطرفين في حل المشاكل التي تحدث بين 
اتجاه (بل فرصة البحث الزوجين والزواج الداخلي يتناسب مع طبيعة االسرة الممتدة وبهذا تق

  وهي نسبة ال يستهان بها %) ٤٧,١٤( حيث بلغت نسبتهم )االسر نحو نمط الزواج الخارجي
  يوضح من يقيم مع االسرة) ٩(شكل رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  من يقيم مع االسرة 
  %١٤,٢٨  ١٠  اب الزوج 
  %٢٠  ١٤  ام الزوج 
  %٥,٧١  ٤  اخ الزوج 

  %٢,٨٥  ٢  اخت الزوج
  -  -  ام الزوجة 
  %٥٧,١٦  ٤٠  اليقيم احد
  %١٠٠  ٧٠  المجموع

من افراد العينة يـسكن معهـم اهـل        %) ٤٢,٨٤(يتبين من الجدول اعاله ان نسبة       
الزوج وهذا يعني  قوة العالقة بين االبن المتزوج واسرته التوجيهية حيث تبقى هذه العالقـة                

في المجتمـع التلكيفـي بـضرورة االهتمـام      قوية حتى بعد الزواج وذلك لسيادة القيم الدينية         
بالوالدين ورعايتهم واعتبار رضاء اهللا برضائهم فضال عن ذلك ما يحققـه عـدم االهتمـام                 
بالوالدين من استهجان المجتمع وينظر الى االبن يقوم بهذا العمل على انه ابن عـاق كمـا ان        

اثره بعوامل التغير والمدنيـة  مجتمعنا العربي عامة والمجتمع التلكيفي خاصة على الرغم من ت   
اال انه اليشجع على ارسال الوالدين عند كبر سنهما الى مؤسسات الرعاية االجتماعية لرعاية              
المسنين الن المجتمع ال يرضى بهذا وعليه فان االسرة التزال تؤدي هذه الوظيفة علـى اتـم            

 في الـدول االوربيـة      وجه برعاية مسنيها دون ارسالهم الى مؤسسات الرعاية كما هو الحال          
وزيادة على ذلك فان الوالدين يساهمون مع االبن المتزوج وزوجته في تربية االبناء وتنشئتهم              

وتنخفض نسبة اقامة اخ الزوج واخته      . اجتماعيا خاصة اذا كانت الزوجة تعمل خارج المنزل       
نه يستقل عـن    مع اسر العينة الن اقامتهم تكون مؤقتة بمجرد ان يتزوج االخ ويكون نفسه فا             

اخيه وكذلك الحال لالخت بمجرد زواجها تكون مسؤولية سكنها واالنفاق عليها من مـسؤولية         
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زوجها ولم تسجل اقامة اهل الزوجة واقاربها مع االسرة أي نسبة كما ظهر من الجدول اعاله             
ر في من افراد العينة اليقيم معهم احد من االقارب بمعنى ان غالبية االس         %) ٥٧,١٦(ان نسبة   

ومن خالل مالحظتنـا ان  ) اسرة نواة (تلكيف مستقلة في سكنها عن اسرتها التوجيهية أي انها          
كثير من االبناء المتزوجين سرعان ما يبحثون عن سكن مستقل بهم عـن اسـرهم االصـلية        
نتيجة لحدوث مشاكل اسرية فيما بينهم او رغبة االبن المتزوج لالسـتقالل واالعتمـاد علـى     

تمثل ذلك ببناء دار بسيط كما هو الحال في اطراف مدينة تلكيف و االيجار وهذا                سواء   *نفسه
وبهـذا  . يعطينا مؤشرا باتجاه االسرة نحو السكن المستقل أي نحو سيادة وشيوع االسرة النواة         

ضعف مـساهمة   (و  ) تقلص نسبة االسر الممتدة وانتشار االسرة النواة      (تقبل فرضيتي البحث    
  . وذلك نتيجة االستقالل في السكن )  االجتماعية البناء االسر النواةاالقارب في التنشئة

  يوضح اذا كانت االسرة تسكن قرب االهل) ١٠(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  من اهلك تسكن قريبا
  %٧٤,٢٩  ٥٢  نعم
  %٢٥,٧١  ١٨  ال

  %١٠٠  ٧٠  المجموع
 اهليهم ن يسكنون قريبا منيتبين من الجدول اعاله ارتفاع نسبة افرد العينة الذي

سواء في نفس الحي او االحياء المجاورة وهذا يجعل االسرة متاثرة بالقيم %) ٧٤,٢٩(
والعادات التي تفرضها الوحدة القرابية نتيجة القرب المكاني على الرغم من استقاللها في 
السكن عن االسرة التوجيهية مما جعل نطاق السكن اوسع من ان يشمله منزل واحد بل اصبح 

 او محلة تسكنها الوحدة القرابية وكل افراد الوحدة القرابية يحرصون على ان يكون يشمل حيا
سكنهم في منطقة متجاورة وذلك لتاثير وقوة العالقات القرابية فيما بينهم وكذلك لتشكيل قوة 
اجتماعية في المدينة فنالحظ هناك احياء خاصة بالطيبين الذين ينحدرن من عشيرة طيء 

زبيد واخرى خاصة بالحديديين واخرى للمسيحيين وهكذا اصبح االستقالل واحياء خاصة بال
بالحي او المحلة بديال عن االستقالل  بالسكن وهذا االمر ضروري لما تتطلبه المرحلة الحالية 

                                                        
  بتاريخ١٩٧٣ احمد حسين احمد مواليد -١من خالل مقابلة اجريت مع كل من السادة *

  ١٠/١١/٢٠٠٤ بتاريخ ١٩٨٢ ابراهيم خليل احمد مواليد -٢.           ١٠/١١/٢٠٠٤
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 من ضعف سلطة )باعتبارها جزء من العراق(التي يمر بها قطرنا عامة ومدينة تلكيف خاصة 
لدولة على توفير الحماية واالمن الفراد المجتمع االمر الذي ادى القانون وعدم قدرة اجهزة ا

  . الى زياة تكاتف ابناء االسرة مع الوحدة القرابية لحماية انفسهم من االعتداءات الخارجية
فان تاثير سلطة الوحدة القرابيـة التـي    %) ٢٥,٧١(اما الذين اليقيمون قريبا من سكن اهليهم        

   االسر مقارنة بالساكنين قريبا من وحداتهم القرابيةتفرضها يكون ضعيفا على هذه
  يوضح زيارات االسرة) ١١(شكل رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  زيارات االسرة
  %٤٢,٨٥  ٣٠  اهل الزوج 

  %١١,٤٢  ٨  اقارب الزوج 
  %٢٥,٧١  ١٨  اهل الزوجة

  %٢,٨٥  ٢  اقارب الزوجة 
  %١١,٤٢  ٨  الجيران واالصدقاء

  %٥,٧٥  ٤  اليزورنا احد
  %١٠٠  ٧٠  المجموع

يتبين من الجدول اعاله قوة العالقة القرابية التي تربط افراد العينة باهل الزوج حيث              
مـن افـراد العينـة    %) ٢٥,٧١(كما تبين ان %) ٤٢,٨٥(بلغت نسبة زيارة افراد العينة لهم      

 اهل الـزوج    يقومون بزيارات الهل الزوجة وهذا يعطينا داللة على قوة العالقات القرابية مع           
مقارنة مع اهل الزوجة في حين لم يسجل زيارة افراد العينة القارب الزوج والزوجة سـوى                

حيث اظهرت البيانات ايضا قوة العالقات القرابية مع اقارب الـزوج           %) ٢,٨٥%) (١١,٤٢(
مـع  %) ١١,٤٢(دون اقارب الزوجة وتساوت نسبة زيارة افراد العينة للجيران واالصـدقاء            

تهم القارب الزوج ومثل هذه الزيارات توضح تداخل االسرة مـع وحـدات غيـر               نسبة زيار 
اوالد العـم والعمـة واالعمـام       (قرابية بل ان قوتها تتساوى مع نسبة العالقات مع االقارب           

    .  اليزورون احد)%٥,٧٥( كما تبين ان نسبة )والعمات
  



  
 

 )١٥٦(
 

يوضح زيارة االسرة الهل الزوج) ١٢(شكل رقم   
  النسبة المئوية  التكرارات   زيارة اهل الزوج
  %٣٤,٢٩  ٢٤  مرة كل اسبوع 

  %٤٠  ٢٨  مرتين كل اسبوع 
  %٢٠  ١٤  مرتين شهريا 
  %٥,٧١  ٤  النزورهم 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع

يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نسبة الزيارات التي يقوم بها افراد العينة الهل الزوج           
مرتين كل اسبوع وذلك يعـود الـى       ) %٤٠(مرة كل اسبوع ونسبة     %) ٣٤,٢٩(حيث بلغت   

وهذا يساعد علـى   ) ١٠راجع جدول رقم    (قرب سكن افراد العينة من سكن االسرة التوجيهية         
كثرة الزيارات عما لو كان السكن بعيدا عن سكن االسرة التوجيهية فضال عن مدى تاثير القيم           

توعد الذي يقطـع رحمـه      التي تؤكد على اهمية صلة الرحم و      ) المسيحية واالسالمية (الدينية  
) اكرم امـك وابـاك    (بالعقاب من اهللا كما ورد في الوصايا العشر لسيدنا المسيح عليه السالم             

من وصل رحمـه    (وفي الحديث النبوي الشريف     ) وبالوالدين احسانا (وقال اهللا سبحانه وتعالى     
  ). وصله اهللا ومن قطع رحمه قطعه اهللا

  ل الزوجةيوضح زيارة االسرة اله) ١٣(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  زيارة اهل الزوجة

  %١٥,٧١  ١١  مرة كل اسبوع 
  %٧,١٤  ٥  مرتين كل اسبوع 

  %٥٨,٥٨  ٤١  مرتين شهريا 
  %١٨,٥٧  ١٣  النزورهم 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع

يتبين من الجدول اعاله انخفاض نسبة الزيارات التي يقوم بها افراد العينـة الهـل               
ه في الزيارات الهل الزوج وهذا يدل على مدى قوة العالقات القرابية مع       الزوجة عما هي علي   

اهل الزوج وضعفها مع اهل الزوجة واقاربها كما نالحظ زيادة نسبة الذين اليقومون بزيارات            



  
 

 )١٥٧(
 

راجـع  %) ٥,٧١(مقارنة بالذين اليقومون بزيارات الهل الزوج       %) ١٨,٥٧(الهل زوجاتهم   
مجتمع قائمة على القرابة االبوية وهي تشجع افرادهـا علـى           وذلك الن تقاليد ال   ) ١٢(جدول  

تقوية عالقاتهم مع اقاربهم من جهة االب والتعطي هذه االهمية بالدرجة نفسها الهل الزوجـة     
فضال عن ذلك فان اقارب الزوج هم الذين مطالبين بمساعدته حسب قيم المجتمـع دون اهـل     

  .  عالقاتهم مع اقاربهم من جهة االبالزوجة وهذا يجعل االفراد يعملون على تقوية
  يوضح مناسبات زيارة االسرة) ١٤(شكل رقم 

  النسبة المئوية  التكرارات  زيارة االسرة
  %٥٧,١٦  ٤٠  بدون مناسبة 

  %٢١,٤٢  ١٥  االعياد 
  ١٤,٢٨  ١٠  المناسبات 
  %٧,١٤  ٥  النزورهم 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع

ورون اقـاربهم بـدون مناسـبة    يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نـسبة الـذين يـز          
مما يعطينا مؤشرا على قوة العالقات االجتماعية بين االسـرة واقاربهـا وعـدم     %) ٥٧,١٦(

كونها عالقات رسمية محصورة فقط بالدعوات الرسمية وهذا يعود ايضا الى تطور وسـائل              
 القـرب   النقل التي ساعدت على تقليل الوقت والجهد المبذولين لمثل هذه الزيارات فضال عن            

اما النسب التـي سـجلت قـصور        ) ١٠(المكاني بين اسر العينة واقاربهم راجع جدول رقم         
الزيارات في المناسبات واالعياد فهي نتيجة لزيادة متطلبات الحياة واالنشغال فيها مما يـؤدي             

فهـي الـذين ال   %) ٧,١٤(الى عدم توفر الوقت الكافي للقيام بمثل هذه الزيارات اما النـسبة   
 وهذا يـشكل نـسبة      *رون احدا مطلقا  فهي تعود الى وجود مشاكل بين االسرة واقاربها           يزو

    .بسيطة مقارنة مع النسب االخرى
  

                                                        
  . ١١/١١/٢٠٠٤ بتاريخ ١٩٧٠ من خالل مقابلة مع السيد ابراهيم فتحي يونس مواليد *



  
 

 )١٥٨(
 

  يوضح من يزور االسرة) ١٥(شكل رقم 
  النسبة المئوية  التكرارات  من يزوركم

  %٤٢,٨٨  ٣٠  اهل الزوج 
  %٢٨,٥٧  ٢٠  اقارب الزوج
  %٨,٥٧  ٦  اهل الزوجة 

  %٤,٢٨  ٣  اقارب الزوجة 
  %١٤,٢٨  ١٠  الجيران واالصدقاء

  %١,٤٢  ١  اليزورنا احد 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع 

يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نسبة زيارة اهل الزوج واقاربه السر افـراد العينـة             
على نسبة زيارة اهل الزوجة واقاربها حيث نالحظ ضعفها كمـا           %) ٢٨,٥٧(و  %) ٤٢,٨٨(

اخل في عالقات مع الجيران واالصدقاء وهم خارج نطاق الوحدة          ان االسرة اخذت ترتبط وتتد    
وهي نسبة اعلى من نسبة اقارب الزوجة لكنها التـصل الـى مـستوى           %) ١٤,٢٨(القرابية  

  . عالقات االسرة مع االسرة التوجيهية واقاربها
يوضح متى يزور االقارب االسرة) ١٦(شكل رقم   
  ة النسبة المئوي  التكرارات   زيارة االقارب

  %٦٢,٨٧  ٤٤  بدون مناسبة 
  %١٤,٢٨  ١٠  في االعياد 
  %٢٢,٨٥  ١٦  المناسبات 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع 

يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نـسبة االقـارب الـذين يـزورون افـراد العينـة                 
بدون مناسبة في حين سجلت البيانات ان نسبة الـذين يـزورون اقـاربهم فـي               %) ٦٢,٨٧(

وهذا يعكـس   %) ١٤,٢٨(والذين يزورون في االعياد     %) ٢٢,٨٥ (مناسبات االفراح والمآتم  
طبيعة العالقات القرابية لكونها تمتاز بقوتها االمر الذي يؤدي الى تبـادل الزيـارات بـدون                

  ). ١٦(و ) ١٤(مناسبة من خالل ما ورد في الجداول 



  
 

 )١٥٩(
 

ربهـا  يتبين انه على الرغم من استقالل االسرة في سكنها اال انها لم تنعزل عـن اقا            
وجعل عالقتها معهم رسمية مقتصرة على المناسبات لكنها على العكس من ذلك غير منعزلـة      
عنهم وهذه ميزة تميز االسرة العربية عامة واالسر التلكيفية خاصة عن االسر االوربية التـي           

  ) انعزال االسرة عن وحدتها القرابية(تمتاز بانعزالها عن اقاربها وبهذا ال تقبل فرضية البحث  
  يوضح خروج االسرة في السفرات ) ١٧(شكل رقم 
  النسبة المئوية   التكرارات   تخرج في سفرات

  %٦٠  ٤٢  النخرج 
  %١٨,٥٨  ١٣  مع اهل الزوج 
  %٨,٥٧  ٦  اقارب الزوج 
  -  -  اهل الزوجة 

  -  -  اقارب الزوجة 
  %١٢,٨٥  ٩  الجيران واالصدقاء 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
رتفاع نسبة افراد العينة الذين ال يخرجـون فـي سـفرات            يتبين من الجدول اعاله ا    

لالنهماك في مشاغل الحياة وكثرة متطلباتها مما يؤدي الى قلة االوقات التي تستثمر بالترفيـه               
والتسلية كما ان طبيعة االوضاع االمنية في الوقت الحاضر تجعل من الصعوبة القيـام بمثـل     

من قيام البعض بعمليات تفجير هذه االوضـاع ال         هذه السفرات خوفا من عمليات التسليب او        
تشجع على الخروج في سفرات وهذا يجعل وظيفة االسرة الترفيهية محصورة داخل المنـزل              
مقتصرة على مشاهدة التلفزيون والستاليت االمر الذي يؤدي الى زيادة قوة العالقات الداخلية             

  سرة المساعدةيوضح ممن تطلب اال) ١٨(شكل رقم   . لالسرة    النواة 
  النسبة المئوية   التكرارات   طلب المساعدة

  %٥٧,١٦  ٤٠  من اهل الزوج 
  %١٠  ٧  اقارب الزوج 
  %١٢,٨٥  ٩  اهل الزوجة 

  -  -  اقارب الزوجة 



  
 

 )١٦٠(
 

  %١٤,٢٨  ١٠  الجيران واالصدقاء 
  %٥,٧١  ٤  النطلب من احد

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
ة الـذين يطلبـون المـساعدة فـي         يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نسبة افراد العين       

وهذا يرجـع الـى طبيعـة       %) ٥٧,١٦(الظروف الصعبة من اسرهم التوجيهية اهل الزوج        
العادات والتقاليد السائدة في المجتمع التلكيفي الذي يجعل من مسؤوليات االسـرة التوجيهيـة              

ات فانها تتقلـى    تقديم المساعدات والدعم السرها النواة المنفصلة عنها واذا لم تقدم أي مساعد           
الكثير من اللوم ان لم تعدل عن موقفها هذا وهذه العادات تكون اشدها مع االسرة التوجيهيـة                 
للزوج اكثر مما هي عليه مع االسرة التوجيهية للزوجة ويقدم اهل الزوج المساعدات اكثر اذا               

 النواة التي تكون    كان الزواج من النمط الداخلي فتقدم االسرتين التوجيهيتين مساعداتها لالسرة         
  يوضح حصول االسرة على مساعدات) ١٩(شكل رقم   . بحاجة لها

  النسبة المئوية   التكرارات   الحصول على المساعدة 
  %٧٠  ٤٩  لم احصل 
  %١٧,١٤  ١٢  اهل الزوج 

  %٥,٧١  ٤  اقارب الزوج 
  %٢,٨٧  ٢  اهل الزوجة 
  -  -  اقارب الزوجة

  %٤,٢٨  ٣  الجيران واالصدقاء 
  %١٠٠  ٧٠   المجموع

يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نسبة افراد العينة الـذين لـم يحـصلوا علـى ايـة                
هذا يدل على كون االسرة النواة في تلكيف مكتفيـة اقتـصاديا    %) ٧٠(مساعدات من اقاربهم    

وهي لم تحصل بذلك على اية مساعدات فضال عن هذا ان غالبية افراد العينة مـن الـشباب                  
االمر الذي يجعلهم على درجة كبيرة من الحماس والرغبة فـي           ) ٢(و  ) ١(راجع جدول رقم    

اثبات شخصيتهم واالعتماد على انفسهم وبانهم قادرين على تحمل المصاعب ومتطلبات الحياة            



  
 

 )١٦١(
 

من افراد العينة حصلوا عى مساعدات من أقاربهم وهـذا          %) ٣٠(الزوجية مع هذا فان نسبة      
  . ا يدل على عدم عزلة االسرة عن اقاربه

  يوضح مساعدة االسرة لالقارب) ٢٠(شكل رقم 
  النسبة المئوية   التكرارات   مساعدة االسرة لالقارب  

  %٩٨,٥٨  ٦٩  نعم 
  %١,٤٢  ١  ال 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
من افراد العينـة لـم      %) ٧٠(يتبين من الجدول اعاله انه على الرغم من ان نسبة           

اال اننا نالحظ ان نـسبة افـراد        ) ١٩(رقم  يحصلوا على مساعدات من اقاربهم راجع جدول        
%) ٩٨,٥٨(العينة الذين ابدوا رغبتهم بمساعدة اقاربهم اذا ما تعرضوا الي ظـرف طـارئ               

منهم اكدوا على هذا االمر وهذا يعطينا مؤشرا على قوة التضامن بين االسـرة فـي تلكيـف             
مساعدات بـين االسـرة     عدم تبادل ال  (ووحدتها القرابية من خالل ذلك التقبل فرضية البحث         

  يوضح مساهمة االسرة في تعليم االقارب) ٢١(شكل رقم   . )واقاربها
  النسبة المئوية   التكرارات   هل تساهم االسرة في تعليم االقارب 

  %١٤,٢٨  ١٠  نعم 
  %٨٥,٧٢  ٦٠  ال 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
نفـاق  من افرد العينة يسهمون فـي اال      %) ١٤,٢٨(تبين من الجدول اعاله ان نسبة       

على تعليم اقاربهم المتمثلين باخ الزوج وابناء االخ المتوفي وابناء عمومتـه وعماتـه وذلـك       
لكون سكناهم خارج حدود المدينة في القرى المجاورة التي ال تتوفر فيها المـدارس الثانويـة             

االمـر  %) ٨٥,٧٢(والجامعات كما نالحظ ارتفاع نسبة الذين ال يساهمون في تعليم اقـاربهم        
لذي نستدل منه على استقالل االسرة اقتصاديا واعتمادها على نفسها وحـصر مـصروفاتها              ا

  *. لخدمة اعضائها فقط دون االقارب اال في الحاالت الضرورية كتقديم المساعدات وما شابه

                                                        
  .  من خالل مقابلة اجريت مع ابراهيم فتحي يونس، مصدر سابق*



  
 

 )١٦٢(
 

  يوضح اسهام االقارب في تعليم اسر العينة) ٢٢(شكل رقم 
  النسبة المئوية   ات التكرار  مساهمة االقارب  في تعليم اسر العينة 

  %٨,٥٧  ٦  نعم 
  %٩١,٤٣  ٦٤  ال 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
من افراد العينة يسهم االقارب في تعليم       %) ٨,٥٧(يتبين من الجدول اعاله ان نسبة       

احد ابنائها وهذه المساهمة تكون مقدمة بالدرجة االولى من اهل الزوج في حين سجلت النسبة               
عينة الذين ال يسهم االقارب بتعليم ابنائها ممـا يؤكـد علـى             من افراد ال  %) ٩١,٤٣(العالية  

  . استقالل االسرة اقتصاديا عن وحدتها القرابية
  يوضح حل خالفات االسرة) ٢٣(شكل رقم 

  النسبة المئوية   التكرارات   من يساهم في حل مشاكل االسرة 
  %٢١,٤٢  ١٥  التحدث خالفات 
  %٥٠  ٣٥  الزوجان انفسهما 

  %١٤,٢٨  ١٠  اهل الزوج 
  %٥,٧١  ٤  اقارب الزوج 

  %٧,١٦  ٥  اهل الزوجة
  %١,٤٣  ١  اقارب الزوجة 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
يتبين من الجدول اعاله ارتفاع نسبة افراد الذين ال يطلبون مشاركة االقارب في حل              

تحدث بينهما خالفات   %) ٥٠(ال يحدث خالفات بينهم ونسبة      %) ٢١,٤٢(مشاكلهم التي بلغت    
ون بسيطة ال تتطلب تدخل اطراف من خارج نطاق االسرة وانما يتولى الزوجان حلها        لكنها تك 

من افراد العينة ال يطلبون تـدخل       %) ٧١,٤٢(بانفسهما وعند جمع النسبتين السابقتين تصبح       
اقاربهم في حل المشاكل التي تحدث بينهم مما يشير على مدى التماسك الداخلي بين الزوجين                

 واالبناء من ناحية اخرى كما يدل علـى مـدى شـيوع روح التفـاهم                من ناحية والزوجين  



  
 

 )١٦٣(
 

واالنسجام واالستقاللية االجتماعية باالضافة الى االستقالل االقتصادي في حل مشاكل االسرة           
  . داخليا بين افرادها

  يوضح الملكيات المشتركة) ٢٤(شكل رقم 
  النسبة المئوية   التكرارات   ارتباط االسرة بملكيات مشتركة 

  %١٤,٢٨  ١٠  نعم 
  %٨٥,٧٢  ٦٠  ال 

  %١٠٠  ٧٠  المجموع 
االرتباط بملكية مشتركة يعطينا مؤشرا على قوة العالقات القرابية بحكم ارتبـاطهم            
اقتصاديا بملكية مشتركة كما هو الحال في االسرة التقليدية  التي تكون ملكيتها مشتركة لكـن                

ال يرتبطون بملكية مـشتركة مـع       %) ٨٥,٧٢( ةالجدول اعاله يبين لنا ان غالبية افراد العين       
اقاربهم اهل الزوج وابناء عمومته هذا يدل على ضعف العالقات القرابية لكـن مـن خـالل                 
البيانات السابقة تبين قوة هذه العالقات بين االسر النواة في تلكيف واقاربها بمعنـى ان قـوة                 

س الى العامل االقتصادي كمـا ان هـذه         العالقات يرجع الى قوة القيم والتقاليد االجتماعية ولي       
  . البيانات تؤكد على استقالل االسرة بملكيتها

  يوضح زواج ابناء االسر) ٢٥(شكل رقم 
  النسبة المئوية   التكرارات   اختيار الزواج  

  %٦٠  ٤٢  اقارب الزوج 
  %٧,١٤  ٥  اقارب الزوجة 
  %٢١,٤٢  ١٥  حسب الرغبة 

  %١١,٤٤  ٨  غرباء 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع 

من افراد العينة يرغبـون بتـزويج       %) ٦٠(يتبين من الجدول اعاله ان نسبة عالية        
من اقارب الزوجة في حين بلغت نـسبة        %) ٧,١٤(ابنائهم من بنات اعمامهم وعماتهم ونسبة       

%) ١١,٤٤(ونسبة  %) ٢١,٤٢(الذين يتركون االبناء يختارون شريكة حياتهم حسب رغبتهم         
ان اعطاء الوالدين لالبناء حرية االختيار يدل على مـدى ادراك           يفضلون الزواج من الغرباء     



  
 

 )١٦٤(
 

الوالدين بان مسالة الزواج تخص االبن وشريكته ليس لهم ان يتدخلوا اال في تقـديم النـصح                 
دون االكراه أي ان الزواج مسالة فردية في حين ان النسب الواردة تشير الى ان غالبية افراد                 

ة تخص اسرتي الفتى والفتاة اللذين سيدخالن فـي عالقـات             العينة يعدون الزواج مسالة اسري    
  . مصاهرة

  يوضح زواج بنات االسر) ٢٦(شكل رقم 
  النسبة المئوية   التكرارات   تزويج البنات 

  %٧١,٤٤  ٥٠  اقارب الزوج 
  -  -  اقارب الزوجة 
  %١٥,٧١  ١١  حسب الرغبة 

  %١٢,٨٥  ٩  الغرباء 
  %١٠٠  ٧٠  المجموع 

 اعاله ان رغبة افراد العينة بتزويج بناتهم من اقارب الزوج سجلت        يتبين من الجدول  
نالحظ ان تزويج كل من االبناء الذكور واالناث تحتل المرتبة االولى           %) ٧١,٤٤(اعلى نسبة   

في تفضيل اقارب الزوج وهذا يعطينا مؤشرا على زيادة رغبة افراد العينة في سيادة الـزواج         
ر في اختيار شريك حياتهم وتكون اشدها بالنسبة للفتيـات فـي            الداخلي وان االبناء غير احرا    

%) ١٥,٧١(حين سجلت البيانات نسبة اقل في اعطاء البنات حرية االختيار حسب رغبـاتهن              
وهذا مؤشر نحو شيوع حرية اختيار الفتيات لشريك حياتهن القائم على التفاهم بين الطـرفين               

عا ما االمر الذي يؤدي الى الشعور باهمية حرية         وهذا يعود الى ارتفاع المستوى التعليمي نو      
  . الراي خاصة في مسالة الزواج

  
  

 
 



  
 

 )١٦٥(
 

 
غالبية افراد العينة من الشباب وهذا بدوره يجعل من السهل االستجابة والتكيـف مـع أي                -١

وبلـغ الوسـط الحـسابي    . رات اجتماعية تحدث في المجتمع  على العكس من كبار السن          تغي
  . سنة) ٣٤,٣(سنة، ) ٣٩,٥(العمار كل من ازواج وزوجات العينة على التوالي 

ارتفاع المستوى التعليمي لالزواج من افراد العينة وذلك لكثرة المدارس في المدينة فـضال    -٢
دينة حول اهمية التعليم ودوره في تحسين الوضع االجتمـاعي          عن تنامي الوعي بين افراد الم     

  . واالقتصادي
انخفاض المستوى التعليمي للزوجات من افراد العينة حيث بلغت نـسبة الالتـي يقـران               -٣

ويرجع ذلك الى ان غالبية االسر في تلكيـف         %) ٦٨,٥٩(ويكتبن والحاصالت على االبتدائية     
د الحصول على شهادة االبتدائية وعدم تـشجيعهن علـى         تجبر بناتها على ترك الدراسة بمجر     

اكمال تعليمهن لسيادة بعض القيم والعادات السلبية زد على ذلك الفهم الخاطئ للدين واعتبـار               
عدم خروج الفتاة للدراسة عمال يستحق المثوبة والجزاء من اهللا مع هذا نالحظ وجود اتجـاه                

  . بسيط نحو دفع الفتيات الكمال تعليمهن
مما يدل على وجود ارض خـصبة فـي         %) ٥٧,١٥(غالبية افراد العينة خلفيتهم حضرية      -٤

المجتمع التلكيفي لتقبل المستجدات والتغييرات الحاصلة على الجانبين المادي والمعنوي للحياة           
  . االجتماعية

 
ن خارج الوحـدة القرابيـة   اتجاه االسر في تلكيف نحو نمط الزواج الخارجي أي الزواج م     -١

وهي نسبة ال يستهان بها اما باقي افراد العينة نمط زواجهـم            %) ٤٧,١٤(حيث بلغت نسبتهم    
  . داخلي أي من داخل الوحدة القرابية

ضـعف  ( و   )تقلص نسبة االسر الممتدة وانتشار االسـر النـواة        (قبلت فرضيتي الدراسة    -٢
 حيث بلغت نسبة االسر  المستقلة    )اء االسرة النواة  مساهمة االقارب في التنشئة االجتماعية البن     

من افراد العينة وبهذا تكون غالبية االسر نوويـة ال يقـيم            %) ٥٧,١٦(عن اسرها التوجيهية    
  . معها احد من اقاربها وبالتالي تقتصر عملية التنشئة االجتماعية على الزوجين فقط

 فـي نفـس الحـي او        )هل الزوج واقاربه  ا(غالبية افراد العينة يسكنون قريبا من اقاربهم        -٣
  %). ٧٤,٢٩(االحياء المجاورة حيث بلغت نسبتهم 



  
 

 )١٦٦(
 

ممـا يعطينـا    %) ٥٧,١٦(ارتفاع نسبة االسر التي تقوم بزيارات القاربها بدون مناسـبة           -٤
مؤشرا على قوة العالقات االجتماعية بين االسرة واقاربها وعـدم كونهـا عالقـات رسـمية       

  . ةمحصورة بالدعوات الرسمي
بـدون مناسـبة ونـسبة     %) ٦٢,٨٧(ارتفاع نسبة االقارب الذين يزورون اسـر العينـة          -٥
يزورونهم في االعياد   %) ١٤,٢٨(يزورونهم في مناسبات االفراح والماتم ونسبة       %) ٢٢,٨٥(

يتبين انه على الرغم من استقالل االسرة في سكنها اال انها لم تنعزل عـن اقاربهـا وجعـل                   
صرة على المناسبات لكنها على العكس غير منعزلة عنهم وهذه ميزة تميز        عالقاتها رسمية مقت  

االسرة العربية عامة واالسرة التلكيفية خاصة عن االسر االوربية التي تمتاز بانعزالهـا عـن          
  .)انعزال االسرة عن وحدتها القرابية(اقاربها وبهذا التقبل فرضية البحث 

ون المساعدة في الظروف الصعبة من اسرهم التوجيهية    ارتفاع نسبة افراد العينة الذين يطلب     -٦
وهذا يرجع الى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع التلكيفـي التـي   %) ٥٧,١٦(اهل الزوج  

تحث على تقديم المساعدة والدعم لالسر النووية في حين تطلب المساعدة من اهـل الزوجـة                
النواة واهل الزوجة مقارنة مع طيبعـة  وذلك لضعف العالقات يبن االسرة      %) ١٢,٨٥(بنسبة  

  . العالقات مع اهل الزوج
من افراد العينة ابدوا رغبتهم بتقديم المساعدات القـاربهم وبهـذا ال       %) ٩٨,٥٨(ان نسبة   -٧

  . )عدم تبادل المساعدات بين االسرة واقاربها(تقبل فرضية البحث 
قارب في حـل مـشاكلهم االسـرية        ارتفاع نسبة افراد العينة الذين ال يطلبون مشاركة اال        -٨
مما يشير على مدى التماسك الداخلي الفـراد االسـرة وشـيوع روح التفـاهم               %) ٧١,٤٢(

  . واالنسجام فيما بينهم
  المقترحات والتوصيات 

  -:من خالل النتائج التي توصلنا اليها نوحي بما يلي
مع وبصالحها يـصلح  ابراز دور االسرة في المجتمع باعتبارها الخلية االساسية في المجت  - ١

  . المجتمع والعكس
نشر مبادئ الدين االسالمي خاصة ما يتعلق منها بالجانب االجتماعي فيما يتعلق باالسرة              - ٢

  . وعالقاتها الداخلية مع اقاربها
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نوعية االسرة من خالل وسائل االعالم والندوات باهمية عملية التنشئة االجتماعية التي يقـع              
ا ودورها في غرس قيم التضامن والتكاتف االجتمـاعي وشـيوع           جراء كبير منها على عاتقه    

  . روح االلفة والمحبة والتسامح بين افراد المجتمع
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، االسرة العربية ماذا تعرف عنها، مجلة التربية، قطر، عـدد           )الدكتور(السيد محمد بدوي    .٢
  . ٥١، ص١٩٨٣، ٥٧
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