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  التفكك األسري و آثاره االجتماعیة
  
  

  أسمھان بوعیشة ةالدكتور
       1 باتنةجامعة 

 :ملّخص
ال یمكن إغفال دور األسرة في التربیة ،فھي اللبنة األساسیة لرعایة 

وھي الحاضنة الرئیسة في إشباعھم الغرائز الفطریة من حب  واحتواء األبناء،
ي یتلقى فیھا األبناء المبادئ األساسیة في و حنان وحمایة، كما أنھا المنبع الذ

التربیة السلیمة من حیث توجیھھم بأفكار تدعوھم إلى األخالق والسلم واحترام 
مما یعود بالخیر على العائلة والمجتمع  اإلسالمي  الحقوق وغیره من القیم،

  .ككل
غیر أنھ تشھد بعض العائالت المعاصرة في العالم اإلسالمي حالة من 

والواقع أن لھذا الوضع أسباب عدیدة  م والتشتت والتفكك األسري،التشرد
  :منھا

  .العنف والقسوة في التعامل مع األبناء -
  .إھمال األبوین رعایة األبناء وعدم العنایة الكافیة وتوجیھھم -
الطالق و انفصال الزوجین الذي قد یؤدي إلى ضعف أو انعدام مراقبة  -

  .وعنایة اآلباء باألبناء
  .قرار النفسي و العاطفي في األسرةانعدام االست -

وبسبب تفكك األسرة وما ینجر عنھ من حرمان واحتواء عاطفي 
لعالم الجریمة، المخدرات، االنحالل الخلقي، ولدعاة  یكون األبناء لُقمة سائغة

عبر غسل أدمغتھم بأفكار مغایرة لإلسالم الصحیح تنزح  ،التطرف واإلرھاب
  .لتطرف و اإلرھاب باسم الدینبھم نحو العنف وا

وتتعرض ھذه الورقة إلشكالیة التفكك األسري وآثاره  المھددة ألمن 
ومظاھر االنحالل ، كاستفحال الجرائم، واستقرار المجتمعات اإلسالمیة

األخالقي، وانتشار ظاھرة تعاطي المخدرات بین الفئات الشبابیة في 
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اإلرھاب لھذه الحاالت في  المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة، وكذا تصیُد
التفكك األسري وآثاره : "ـا عنونت ھذه المداخلة بذل، أعمالھ اإلجرامیة

  ".االجتماعیة
وما ھي أثاره االجتماعیة  ما لمقصود بالتفكك األسري؟: اإلشكاالت

  على المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة؟     
  :تھدف ھذه المداخلة إلى :األھداف

  .رى و أسبابھ تعریف التفكك األس -
  . - تبیین اآلثار االجتماعیة لظاھرة التفكك األسري -
  . - التنبیھ إلى خطورة األسر المفككة على النظام االجتماعي للبالد اإلسالمیة -

قسمت الدراسة إلى مطلبین أتطرق في األول منھ لتعریف : المنھجیة
 ارلآلثوأسبابھ، وفي المطلب الثاني أعرض  ظاھرة التفكك األسري،

، اآلفات االجتماعیة: وھما االجتماعیة لظاھرة التفكك األسري عبر فرعین
 .نتائجوأخلص في النھایة إلى مجموعة من  .اإلرھاب

  ظاھرة التفكك األسري : المطلب األول
األسرة ھي أول نظام اجتماعي عرفھ اإلنسان، ورغم التغیر االجتماعي 

نت األسرة باختالف أشكالھا و الذي صاحب البشریة في مراحلھا المختلفة ،كا
وظائفھا عبر مختلف الحقبات التاریخیة من أكثر المؤسسات االجتماعیة تأثیرا 

 وإعدادھم للحیاة االجتماعیة، لما تقوم بھ األسرة من تنشأة األبناء، وتأثرا،
وذلك أن تماسك النسق  لقیامھم في المستقبل بأدوارھم المتوقع منھم،

سرة بوظیفتھا السامیة، حیث أن األسرة وعاء االجتماعي رھن قیام األ
ألنھا تحافظ على القیم والعادات والعقائد التي  الحضارة و الثقافة في المجتمع،

  .)1(یتشربھا الطفل أثناء نموه و تنشئتھ االجتماعیة
  

  تعریف التفكك األسري : الفرع األول
سري، لم یتفق علماء النفس االجتماعي على تحدید مفھوم التفكك األ
التفكك كما لم یتفقوا حول تسمیة المفھوم ذاتھ، فمنھم من یستخدم مفھوم 

أو تعدد  الطالق، أو أو الھجر، لیعني فقدان أحد الوالدین أو كلیھما، األسري
أو غیاب أحد الوالدین مدة طویلة، فیما یستخدم آخرون مفھوم  الزوجات،
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أو الھجر أو موت أحد  البیوت المحطمة لیعني البیوت التي یحطمھا الطالق
لیشیر إلى  التصدع األسري الوالدین أو كلیھما، ویستخدم فریق ثالث مفھوم

تصدع األسرة جراء تعدد الزوجات أو الطالق أو وفاة أحد الوالدین أو كلیھما، 
لیعني األسر التي  األسر المحطمةفیما یذھب فریق آخر الستخدام مفھوم 

أو  أو سجن أحد الوالدین، ر، أو الوفاة،حطمھا الطالق، أو الشجار المستم
غیابھ لمدة طویلة ، وقد یعزى تعدد التسمیات المذكورة لمفھوم التفكك األسري 
إلى ترجمة المفاھیم األجنبیة، ولكن على الرغم من ذلك فثمة عناصر مشتركة 
فیما تتضمنھ تلك التسمیات من معان تتعلق بالطالق أو الموت أو الھجر أو 

   یل األمد ألحد الوالدینالغیاب طو
ویمكن إضافة عناصر أخرى للمفھوم تتعلق بالفقر وعمل الوالدین، 
وعدم قدرتھم على تنشئة أبنائھم التنشئة السلیمة، وارتكاب أحد الوالدین أو 

   .كلیھما الرذیلة
إلى  وعلى ضوء ما سلف یمكن أن نلخص مفھـوم التفكك األسري،

األسرة، وانھیار الوحدة األسریة، وانحالل  كونھ یشیر إلى اختالل السلوك في
  . )2(بناء األدوار االجتماعـیة ألفـراد األسرة، جـراء عدد من العوامل واألسباب

انعدام الصلة والرابط األسري المتین الذي " :كما یمكن أن یعرف بأنھ
یجمع أفراد األسرة ،حیث تحل الخالفات والتنافر بدیال عن التآزر و التالحم 

و تعود أسباب ذلك  فقدان التواصل و فُقدان الرغبة في التواصل األسري،،مع 
لفقدان أو غیاب أحد الوالدین أو كالھما، أو غیاب دورھما في لم شمل األسرة 
،بحیث یشعر كل فرد بأنھ في معزل عن باقي أفرادھا داخل المنظومة 

  .)3( "األسریة
  أسباب التفكك األسري  :الفرع الثاني

الطبیعي لألسرة ھو أن یسودھا جو من التوائم والتوافق إن الوضع 
والتفاھم بین أفرادھا، وتسود فیھا عالقات اجتماعیة قائمة على الحب والحنان 

لكن یحدث في بعض األحیان أن ینشرخ ھذا  والرعایة والمصالح المشتركة،
 الوضع و تتصدع العالقات االجتماعیة مما یؤدي إلى تفكك األسرة، والحقیقة

  :في أن التفكك األسري یحدث ألسباب وعوامل عدیدة یمكن إیجازھا
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حیث أن انفصال الزوجین بسبب الطالق یؤد إلى تصدع العالقات  :الطالق -
ویؤثر بشكل مباشر على األبناء تأثیرا  االجتماعیة داخل المؤسسة األسریة،

یھدف على أساس أنھ  سلبیا ،و یُعد أخطر مظھر من مظاھر التفكك األسري،
و منھ تتھدم الخلیة األسریة  إلى انفصال الزوجین وابتعادھما شرعا وقانونا،

مما یؤدي إلى انھیار األدوار بین  وتنحل وحدتھا وكیانھا، وینقطع نسیجھا،
  . )4(أفرادھا

  .وفاة أحد الوالدین أو كلیھما -
  .السجن ألحد الوالدین -
ختالف الفكري واالجتماعي عدم التوافق بین الزوجین ألسباب عدة منھا اال -

  .وغیره
  .انخفاض دخل األسرة بسبب البطالة  أو غیره -
  .تدخل بعض األقارب كأھل الزوج أو الزوجة في أمور األسرة -
  .سكن بعض األقارب مع األسرة ومشاركتھم المادیة والمعنویة لألسرة -
ا مما یؤدي فقد یكون المسكن ضیق عدم مالئمة المنزل الذي تقیم فیھ األسرة، -

  .إلى نفور أفرادھا و خروجھم خارج المنزل
  . أي العنف اللفظي والبدني والنفسي والجنسي :العنف األسري -
تشیر  حیث ،)5(إدمان أحد الوالدین على المخدرات أو المشروبات الكحولیة -

اإلحصائیات إلى أن نسبة التفكك األسري في أسر المدمنین تزید على سبعة 
سر غیر المدمنین، فكما ھو معلوم، فإن المدمن یفقد القدرة على أضعافھا في أ

القیام بأعباء األسرة وأعباء العمل جراء تدھوره صحیًا واجتماعیًا واقتصادیًا، 
   .)6(فیصبح عبئًا على األسرة وعامل ھدم لبنائھا

كما قد تنشأ األزمات األسریة جراء حاالت االضطرابات العقلیة 
المستعصیة التي قد یصاب بھا أحد أفراد األسرة، مما قد والنفسیة واألمراض 

فتسود األسرة مشاعر االكتئاب واإلحباط  ،ینعكس سلبًا على بقیة أفراد األسرة
  .والیأس من الحیاة وفتور العالقات األسریة

  .تقلص أوقات التفاعالت األسریة -
  .غیاب أحد الوالدین بسبب الھجرة -
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 االتصالاحب التغییر في وسائل رغم وجود األسرة معا، فقد ص
واإلعالم عزلة نسبیة ألفراد األسرة لمشاھدة التلفزیون أو التعامل مع الحاسب 
اآللي و شبكة المعلومات و الھواتف الذكیة ،فقد حدا ھذا الوضع عند بعض 
الباحثین إلى افتراض أن بعض األسر أصبحت مؤسسات إیواء لبعض 

األخیرة قام عدد من الباحثین األمریكیین وفي السنوات الخمس ، )7(أعضاءھا
كان من أبرز نتائجھا تناقص التواصل  بدراسات على مستخدمي اإلنترنت،

وتضاؤل شعور الفرد بالمساندة االجتماعیة من  األسري بین أفراد األسرة،
جانب المقربین لھ، وتدني المؤشرات الدالة على التوافق النفسي والصحة 

قع أن ینتج عنھا خالفات وتفكك داخل األسر التي تعاني النفسیة، وھو ما یُتو
   .)8(من إسراف بعض أفرادھا في استخدام شبكة اإلنترنت

ضف إلى ذلك فإن ھذه األسر ورغم أنھا تعیش في أسرة واحدة غیر 
أنھم یفشلون في إقامة عالقات أسریة متكاملة ضمن أُطر عالقات طیبة فیما 

في كتابھ األشكال الرئیسیة لتفكك  William Gookeوھو ما یسمیھا  بینھم،
، لتبقى العالقات العاطفیة فیما بینھا ضمن القوقعة الفارغةاألسرة بأسرة 

  .)9(الحدود الدنیا
انشغال أحد األبوین أو كلیھما وانسحابھما من مسؤولیة رعایة أبناءھم 

والبرامج التلفزیونیة ومواقع التواصل  وجعلھم تحت رحمة الشارع تارة،
التي  االنشغاالتوكثرة  ضف إلى ذلك خروج المرأة للعمل، االجتماعي،

یفرضھا الواقع المعاصر على الوالدین نتیجة تعقیداتھ المتعددة، فأصبحت 
بل كثیرا ما نجد من  الكثیر من العائالت ال تولي اھتمامھا لتربیة أبناءھا،

بعتھم بالشكل تعتبرھا من مسؤولیة المدرسة فقط، حتى أصبحت ال تستطیع متا
بدلیل أن ھناك من اآلباء من ال  الذي یحصنھم من كل اآلفات واالنحرافات،

یعرف مكان تواجد أبناءھم طیلة السنة خارج المدرسة أو داخلھا، وال یعرفون 
وال یستفسرون من أین یملكون بعضا من النقود أو األشیاء  من یخالطون،
  .)10(الثمینة وغیره

و ما یجسد طبیعة الصراع والتوتر بین وھ :الشجار بین الزوجین
وتجدر اإلشارة إلى أن الشجار قد ال یستمر لفترة طویلة نظرا  الزوجین،
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لطبیعة الحیاة الیومیة، وما تفرضھ من ضرورة استكمال سیرورة الحیاة 
الیومیة، لكن ذلك یترك األثر السلبي على نفسیة الزوحین واألبناء فیما 

  )11(.بعد

  االجتماعیة لظاھرة التفكك األسري  آلثارا: المطلب الثاني
مما ال شك فیھ أن للوسط األسري الذي یعیش فیھ الطفل أثر بالغ على 

شخصیتھ وقیمھ وأفكاره  وسلوكھ  إذا كان الجو األسري سیوجھ االضطراب  
وغیاب  واالرتباك األسري نتیجة تفكك العالقات االجتماعیة بین األفراد،

وجھ وتحكم سلوك الطفل في مختلف مراحل حیاتھ السلطة الضابطة التي ت
باعتبارھما األساس الذي تتكون منھ  خاصة مرحلتي الطفولة والمراھقة،

وقد بینت بعض الدراسات المیدانیة أن أغلب األطفال  شخصیة الطفل مستقبال،
الذین كان مصیرھم الشارع واتجاھھم فیما بعد إلى سلك الجریمة والعنف 

  .)12(أسر مفككة كانوا ینحدرون من
وتتعدد آثار التفكك األسري على النظام االجتماعي ویمكن حصر أھم 

  :تجلیاتھا ومظاھرھا في
  اآلفات االجتماعیة: الفرع األول

یؤدي التفكك األسري في بعض األحیان إلى تھیئة الظروف النحراف 
أفراد األسرة، خصوصاً األوالد من البنین والبنات، فعندما تتفكك األسرة 
ویتشتت شملھا، ینتج عن ذلك شعور لدى أفرادھا بعدم األمان االجتماعي، 
وضعف القدرة لدى الفرد على مواجھة المشكالت، وتحولھ للبحث عن أیسر 
الطرق وأسرعھا لتحقیق المراد، دون النظر لشرعیة الوسیلة المستخدمة في 

یق الوصول للھدف، والشاھد على ذلك ھم الشباب الذین ینجرفون في طر
اإلجرام والرذیلة ،حیث ینحرفون ویقعون في سلوك إجرامي نتیجة لتفكك 

  )13(.أسرھم
ویعتبر الطالق حدثا مشؤوما على الطفل وأھم سمات التفكك 

فبعد أن كان یعیش في داخل أسرتھ  وفي أحضان والدیھ وفي كنف  األسري،
نان أصبح یعیش خارج ھذا العطف والح الحب والعطف والحنان والطمأنینة،

مما یمنعھ من التكیف مع  مما یُسبب لھ صدمة عاطفیة وابتعاد عن االستقرار،
مما یؤدي إلى  حیاتھ الجدیدة بعد طالق والدیھ ویعرضھ الضطرابات نفسیة،
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، فمن آثار الطالق على األطفال )14(زجھ للعنف وغیاھب اآلفات االجتماعیة
ة المؤسسات ُعرضتھم للكثیر من المآسي والضیاع نتیجة لعدم كفای

وحتى وإن  والتنظیمات التي یكون من مھامھا األساسیة رعایة ھؤالء األطفال،
كان أحد اآلباء ھم الذین یرعون األطفال فال شك أن الطفل في حاجة لرعایة 

فاألم وما تضفیھ من حنان ورعایة على الطفل واألب ورعایتھ  أبویة مشتركة،
  .)15(الدائمة لھ وتوجیھھ أمر ھام

نتیجة تفكك األسرة بسبب عوامل عدة منھا عدم المتابعة لألبناء أو و
وھو ما  الطالق فقد برزت مظاھر االنحراف لدى المجتمعات اإلسالمیة،

حیث اتخذت  لدى الشباب المسلم، االنحرافنالحظھ من خالل  تنوع مظاھر 
 ومن خالل الجدول التالي أضع بین أیدي أشكاال عدة وھي في تزاید مستمر،

القراء المظاھر األكثر انتشارا لدى الشباب الجزائري كعینة عما آلت إلیھ 
 األوضاع االجتماعیة لبلدان العالم اإلسالمي جراء ظاھرة التفكك األسري،

م بوالیة  2009-2008وھذا استنادا إلى تقاریر للمؤسسات الرسمیة لسنتي 
  :سطیف كنموذج 

  2009سنة   2008سنة   نوع االنحرافات 
كالضرب والجرح :أشكال العنف و العدوان كل 

  .العمدي المفضي إلى جرح أو قتل
2291  2696  

  2577  2430  السرقة بكل أنواعھا و أوصافھا 
  قضیة 320  قضیة  280  تناول المخدرات والمھلوسات من مختلف الحبوب

  غ32158.79  غ 14579.66  كمیة المخدرات المحجوزة
  غ9830  غ1803  المحجوزة كمیة المخدرات والحبوب المھلوسة

  حالة 85  حالة 55  الھجرة السریة 
  1915  1675  الجرائم األخالقیة المتنوعة 

  
كلھا تمثل فیھا نسبة الشباب الذي تتراوح أعمارھم  اإلحاالتوھذه 

أقل  % 6.74منھم  2008سنة  ، % 86.50سنة المتورطین  40و 12بین 
 34.70ونسبة  سنة 28و  18أعمارھم بین % 44.61سنة  18من 

فھذه األرقام تبین مدى تنامي مظاھر  سنة، 40و 28أعمارھم بین %



  أسمھان بوعیشة/ د 
  

 
  ...ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةفي قضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           200

وھذا ال یستثني  االنحرافات االجتماعیة لدى الشباب الجزائري وتنوعھا،
كاالعتداءات  االنحرافات األخالقیة، :منھا لالنحرافوجود مظاھر أخرى 

لفیدیوھات وغیرھا االنخراط في شبكة الدعارة واالبتزاز بالصور وا الجنسیة،
،كما نالحظ أن جرائم العنف والعدوان المختلفة والسرقة قد احتلت الصدارة 

  .)16(في كل االنحرافات و الجرائم، ثم تلیھا تناول المخدرات و المتاجرة بھا
كما تسجل أغلب الدراسات أن األطفال الذین ینشأون في كنف أسر 

ونة بالصراع العائلي وعدم مشتتة یلجؤون إلى الھروب من األجواء  المشح
 إلى البحث عن بدیل یتقبلھم و ینتمون إلیھ ویصبحون أعضاء فیھ، ،االستقرار

والمرشح األبرز في ھذا البدیل ھم رفاق السوء الذین یؤثرون علیھم بالعادات 
فیصبحون بذلك معاول ھدم ألسرھم  السیئة والسلوكات المنحرفة،

  . )17(ولمجتمعاتھم
مع غیاب  االتصال داخل األسرة والمجتمع،وبسبب ضعف آلیات 

جعل الشباب ینشأ في مناخ یمجد القوة  ثقافة الحوار واالعتراف باآلخر،
والعنف والخروج عن القانون، خاصة مع التطور التكنولوجي وكثرة انشغال 
أفراد األسرة بالبرامج التلفزیونیة و مواقع التواصل االجتماعي والھواتف 

سرة الواحدة تعیش حالة تفكك أسري رغم وجود أفرادھا الذكیة ،فأصبحت األ
في بیت واحد، ضف إلى ذلك انعدام التواصل االجتماعي واألسري بین 

باإلضافة  اھذ عناصر األسرة بسبب انشغال كل واحد منھا بحیاتھ و اھتماماتھ،
إلى اعتماد أغلب األسر العربیة لنمط و أسلوب العنف و القھر في التربیة مع 

حتى أصبحت األسلوب األمثل  ستبداد في الرأي والقرار في تربیة الشباب،اال
فتشكلت لدى الشباب نماذج  الذي یتواصى بھ األجداد لآلباء و اآلباء لألبناء،

سلوكیة یعملون على تقمصھا ،فاتخذوھا كمعاییر للرجولة والفحولة وأدوات 
  .  )18(لتأكید الذات

إحداث تأثیر بالغ على نفسیة  إلى ویالحظ أن التفكك األسري یؤدي
الطفل وأسلوب تكوینھ بشكل سلیم في المستقبل في كل المجتمعات اإلنسانیة، 

من خالل " شیلدر"حیث توصلت إحدى الدراسات الغربیة قام بھا الباحث 
حدثا في الوالیات المتحدة األمریكیة من نزالء المؤسسات   7598دراسة على 

جاءوا من أسر مفككة، كما أجرى بحثا  % 50.7أن  1910اإلصالحیة سنة 
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ینتمون ألسر مفككة  % 26أخر على األحداث المجرمین تبین من خاللھ أن 
من خالل بحث أجراه في باریس  Heuerبفعل الطالق، وأكد باحث أخر وھو 

من األحداث المنحرفین كانوا من أسر مفككة، ووجد  % 88م أن 1942عام 
من عائالت األحداث المنحرفین یشوبھا  %58الباحث الفرنسي بیناتل أن 

  .)19(التفكك واالنحالل
  اإلرھاب: الفرع الثاني

یؤدي التفكك األُسري في الغالب إلى ضعف أو انعدام مراقبة وُمتابعة 
أولیاء األُمور لسلوكیات وتصرفات األبناء، األمر الذي قد یدفعھم إلى 

أو بأخرى إلى الضیاع  االختالط ببعض رفقة السوء الذین یقودونھم بطریقة
واالنحراف، ومن ثم یتشكل عندھم ما یمكن أن یُسمى باالنحراف الفكري 

  .)20(الذي یؤدي إلى الكثیر من السلبیات التي منھا أعمال اإلرھاب اإلجرامیة
وبسبب التفكك األسري وضعف المسجد في أداء دوره الحضاري في 

الخطب المسجدیة إلى استقطاب وتوجیھ الشباب وتأطیره ،حیث تتجھ بعض 
الخوض في قضایا جدلیة وصراعات فكریة و سیاسیة مستوحاة من التاریخ 
،تزید الشباب اشمئزازا وتشاؤما من ھویتھ الحضاریة والتاریخیة ،كما 
یستعمل في أحیان أخرى أسلوب التحریض على الكراھیة والتكفیر والتحریم 

ي أفكار نمطیة سلبیة اتجاه ھذه مما یُنم لكل ما یتماشى مع عقلیة ولغة الشباب،
المؤسسة التربویة الدینیة، في حین تتجھ بعض المنابر المسجدیة لتنمیة 
التطرف الدیني والفكري الذي یجعل لھ القابلیة لالستقطاب من أي جماعة 

  .)21(تشبع لھ الحاجة لالنتقام أو نُصرة الدین حتى و لو كان بالقتل

للباحثة ھیفاء الكندري  الكویت دراسة میدانیة في جامعة وقد كشفت
من العینة یرون غیاب  %82 أن من األفراد، 505أجرتھا على عینة شملت 

منھم  % 76إرشاد الوالدین لألبناء من الدوافع الرئیسیة لإلرھاب، فیما أكدت 
على انعدام القدوة الحسنة، وتابعت % 72على ضعف الرقابة األسریة، بینما 

، %61اإلرھابي یرجع إلى التفكك األسري بنسبة  أن  االتجاه نحو السلوك
، مما یفاقم تأثیر المؤثرات الخارجیة السلبیة %60وقلة الحوار والنقاش بنسبة 

  .في األبناء بصورة أكبر، وسرعة تفاعلھم مع البیئة الخارجیة  أكثر
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من العینة یؤكدون % 85وأما على مستوى الفرد أظھرت الدراسة أن 
وكشفت سوء أحد األسباب نحو السلوك اإلرھابي، أن مصاحبة رفاق ال

الدراسة أن ھناك فروقاً في دوافع السلوك المتعلقة في الفرد والمجتمع وفقاً 
األرامل (للحالة االجتماعیة، فغیر المتزوجین من اآلباء واألمھات 

، یرون عدم رضى األبناء عن الظروف المعیشیة في األسرة، )والمطلقات
 .سیاسیة ودینیة على مستوى الفرد، وعلى مستوى المجتمع وانتمائھم لطوائف

وأسندت الدراسة تلك النتائج إلى المشكالت التي یعاني منھا األبناء نتیجة 
لغیاب األب أو األم في األسرة، بسبب الطالق أو الترمل، فیشعر األبناء بعدم 

سریة الرضى عن الظروف المعیشیة لسبب أو آلخر، وقد ال یجدون الرقابة األ
المناسبة التي تمنعھم من االنضمام إلى الجماعات المتطرفة، وھذا أیضاً 
یجعلھم أسھل استجابة للمثیرات الخارجیة كالمناھج واألنشطة ذات الطابع 

  .)22(المتطرف

  : الخاتمة
 من خالل ھذه الدراسة التي بینت فیھا المراد بالتفكك األسري،

عبر بروز مظاھر االنحراف األخالقي وآثاره االجتماعیة  وأسبابھ المتعددة،
واستفحال الجریمة والعنف وغیره من اآلفات االجتماعیة، ضف إلى ذلك 
استھداف زعماء اإلرھاب للشباب الذین ینحدرون من أسر مفككة لخدمة 

  : أھدافھم اإلرھابیة أصل إلى النتائج التالیة
ھي النواة  كون األسرة أن التفكك األسري یساھم في انحالل المجتمع، -

  .واللبنة الرئیسیة لتكوین ونشأة أي مجتمع في التاریخ البشري
أن قوة المجتمع ورقیھ ترتبط بشكل مضطرد بقوة أسره و متانة العالقة بین  -

وضعف ووھن األسر ینعكس ال محالة على استقرار المجتمعات  أفرادھا،
  . ونماءھا ورقیھا

بروز الكثیر من مظاھر التشردم أن التفكك األسري یساھم بقسط كبیر في  -
والتفكك االجتماعي، مما ینسحب سلبا على المجتمع ویساھم في تقویض 

وذلك عبر تنامي المظاھر السلبیة في المجتمعات  االستقرار االجتماعي،
اإلسالمیة المعاصرة كاستفحال مظاھر الجریمة وتعاطي المخدرات 

  . السلبیة وانتشار الرذیلة والدعارة وغیرھا من المظاھر
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