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  الكفاءة العلمیة بین الزوجین ودورھا في التنمیة األسریة
  رؤیة شرعیة تأصیلیة 

  

  فایزة فرحاتي الباحثة  -  آمال لعالونة ةالدكتور

  �1ات�ة جامعة 
  الملخص

یھدف ھذا البحث إلى الكشف عن وجودعالقة منطقیة بین متغیرین 
لكفاءة العلمیة بین أساسین في قضایا إنشاء األسرة المعاصرة الیوم؛ أال وھما ا

  . الزوجین والتنمیة األسریة

یقصد بالكفاءة العلمیة بین الزوجین؛ المستوى الثقافي للزوجین ویتحدد 
العامل الثقافي في األسرة بمستوى تحصیل األبوین العلمي الذي من المفترض 
أن یؤدي إلى تحوالت اجتماعیة بالغة األھمیة في حیاتھما الزوجیة ونظرة كل 

للزواج ومفاھیمھما عن التوافق الزواجي، ومستوى االستھالك الثقافي  منھما
الذي یتمثل في عدد الساعات التي یقضیھا األبوان في قراءة الكتب والمجالت 
كما في نوع المادة المقروءة أیًضا، ومجموعة العناصر التي یحتوي علیھا 

... مجالت والجرائدالمنزل من مسائل التثقیف والتربیة والتعلیم مثل الكتب وال
ونوع الحوار والمواضیع المتعلقة بالعلم والثقافة والسیاسة واألدب والفنون 

  . والتاریخ ومدى اھتمام األسرة بھذه المواضیع

ویقصد بالتنمیة األسریة؛ قدرة األسرة على الكینونة والحضور بقوة في 
وإدارة كل  المجتمع المحلي والعالمي، فضالً عن تمیزھا وقدرتھا على تجاوز

أنواع الخالفات واألزمات التي تتحدى جمیع األسر، بشكل إیجابي 
  . ودیمقراطي وتشكیلھا للنموذج القدوة

 



  فایزة فرحاتي ةالباحث - آمال لعالونة/ د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةمة المعاصرة قضایا األسرة المسل                         106

  :انطالقًا من المقدمة السابقة سنحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

  ما ھو مفھوم كل من الكفاءة العلمیة والتنمیة األسریة؟ - 1

  م الكفاءة العلمیة بین الزوجین؟ما ھو رأي الشارع الحكیم في حك - 2

ما مدى تأثیر المستوى العلمي لدى الزوجین في عملیة التنشئة األسریة  - 3
  وتنمیتھا؟

ل تتساوى جودة الحیاة االجتماعیة عند األسر ذات الكفاءة العلمیة مع ھ - 4
  غیرھا ممن ال تحصیل علمي لدیھا؟

Summary  

      This researchaimsatrevealing the existence of a logical relation 
ship between two fundamental variables in the contemporary issues 
of family creation; namely, the scientific competence of the couple 
and familydevelopment. 

General lyspeaking, The cultural factor in the 
familyisdetermined by the level of achievement of the parents 
whichissupposed to lead to significant social changes in their marital 
life, their respective perspectives on marriage, their conception of 
marital compatibility, and the level of cultural consumption. 
Inotherwords, the number of hoursspent by the parents in reading 
books and magazines. In addition to the type of dialogue and 
topicsrelated to science, culture, politics, literature, art, history and 
the extentof familyinterest in thesetopics. 

From an otherside, familydevelopmentis the family'sability to 
bepresentstrongly in the local and global community, as well as 
itsdistinctiveness and ability to overcome and manage all kinds of 
differences and crises that challenge all families in a positive and 
democraticway.  

Based on the previous introduction, wewilltry to answer the 
followingquestions: 
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 Whatis the definitionof “scientificcompetence” and 
“familydevelopment”? 

 Whatis the opinion of the wiselegislatorconcerning the 
scientificcompetence in the couple? 

 How much influence does the scientificlevel have on the couple  
 In the process of family formation and development? 

 

  مقدمة

یعتبر موضوع الكفاءة بین الزوجین من المواضیع القدیمة المتجددة، 
نظًرا ألھمیتھ في الواقع المعیش ولما لھا من األثر الُممتد في العالقة الزوجیة 
والتوافق الزواجي ابتداًء وتنشئة األوالد وتربیتھم انتھاء، وقد تناولھا الباحثون 

لعرفیة ومن الناحیة النفسیة واالجتماعیة من عدة جھات؛ من الناحیة الفقھیة وا
  . في مختلف میادین العلوم،علم االجتماع وعلم النفس وعلم التربیة

وكذلك مصطلح التنمیة الذي یعتبر من القضایا الشائكة والتي تطرح 
جدالً على المستوى المحلي والعالمي وفي جمیع المجالت االقتصادیة 

قد ارتأینا في بحثنا ھذا تناول الكفاءة العلمیة واالجتماعیة والثقافیة العلمیة، و
وتأثیرھا في التنمیة األسریة، نظًرا ألھمیة ھذین المتغیرین وخصوبة العالقة 

  .بینھما

  مفھوم كل من الكفاءة العلمیة والتنمیة األسریة: أوالً 

 : لكفاءة العلمیةا - 1

الَكفاءة  والمصدروفالن َكِفیئُك وَكفِيٌء لك وكفء لك، « :الكفاءة لغة
  .1»والكفاء

، وفي اصطالح 2الكفاءة ھو كون الزوج نظیر للزوجة: اصطالًحا
ھي كون الزوج مساویًا للمرأة أو أعلى حاال منھا في الحسب والدین  الفقھاء

  .3والمنزلة االجتماعیة، وغیر ذلك
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وأّما الكفاءة العلمیة المقصودة في بحثنا ھي كون الزوجان متماثالن أو 
الذي یُفترض أن یؤثر ھذا ي الدرجة العلمیة وفي المستوى الثقافي متقاربان ف

األخیر في العالقات االجتماعیة، وفي نظرة كل منھما للزواج وتصورھما عن 
التوافق الزواجي، ویقاس المستوى الثقافي بمقدار االستھالك الثقافي الذي 

لمجالت كما یتمثل في عدد الساعات التي یقضیھا األبوان في قراءة الكتب وا
في نوع المادة المقروءة أیًضا، ومجموعة العناصر التي یحتوي علیھا المنزل 

. إلخ...من مسائل التثقیف والتربیة والتعلیم مثل الكتب والمجالت والجرائد
ونوع الحوار والمواضیع المتعلقة بالعلم والثقافة والسیاسة واألدب والفنون 

  . لمواضیعوالتاریخ ومدى اھتمام األسرة بھذه ا

  :لتنمیة األسریةا - 2

... نما الشَّْيء یَْنُمو نُمّوا، ونََمى یَْنمي نَماءً ...«أصلھا من : التنمیة لغة
  .4»َرفََعھُ، وزاد فیھ إنماء، ونماه أیضاً : وأنماه هللا

ھي ارتقاء المجتمع واالنتقال بھ من  Developmentالتنمیة « :اصطالحا
وھي عملیة تطور إلى األمام وتحسین . ضلالوضع الثابت إلى وضع أعلى وأف

وتعتبر ضروریة وھامة لكل مجتمع إنساني، وذلك . مستمر شامل أو جزئي
لتحقیق أھداف الناس والمجتمع وعلى رأسھا تحقیق مستوى معیشة أو حیاة 
أفضل، وھي أي التنمیة عملیة شاملة تضرب جذورھا في مختلف جوانب 

ة جدیدة من التقدم وھي عنصر أساسي الحیاة وتنتقل بالمجتمع إلى مرحل
  . 5»لالستقرار والتطور اإلنساني واالجتماعي

تطور لیرتبط بالعدید من الحقول المعرفیة، فأصبح  ومفھوم التنمیة 
ھناك التنمیة الثقافیة التي تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقیة 

ویر التفاعالت اإلنسان، وكذلك التنمیة االجتماعیة التي تھدف إلى تط
الفرد، الجماعة، المؤسسات االجتماعیة : المجتمعیة بین أطراف المجتمع

المختلفة، باإلضافة إلى ذلك اُستحدث مفھوم التنمیة البشریة الذي یھتم بدعم 
وفي  ،6قدرات الفرد وقیاس مستوى معیشتھ وتحسین أوضاعھ في المجتمع

صد بالتنمیة األسریة أن نُوجد في بحثنا ھذاسحبنا مفھوم التنمیة إلى األسرة ونق
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الفرد القدرة على الكینونة في األسرة المعاصرةالیوم؛ أي القدرة على التكیف 
واالتجاھات النفسیة والتواصل والتحكم في االنفعاالت والسلوك والشعور 

بالمسؤولیة والمیول الخیریة والتعاون والقدرة على حل الصراعات،  
المتعلق بالجانب الجسدي والثاني المتعلق بالجانب والكینونة ھي شقین األول 

النفسي، ونقصد بالكینونة  المتعلقة بالجانب الجسدي حالة الصحة والرفاھة 
النفسیة و أما الجانب النفسي فھي كل ما یشبع الحاجات النفسیة األساسیة 

  .7كالعطف والحریة واألمن واالعتراف من قبل اآلخر والثقة وروح االبداع

  :نونة عدة مجاالتوللكی

أي الطموح، الكریزمة، الشعور  :الكینونة في الخصال األخالقیة
  .بالمسؤولیة، حس الحلول الوسطى، النضج، الشرف، بذل الجھود والمثابرة

الھدوء، المزاج العصبي، صفاء الذھن، قوة الشخصیة، القدرة : الطبع
  .إلخ...على التفاوض والمیل إلى ممارسة النفوذ

االجتماعیة، قوة األنا، االنبساطیة، : وسمات الشخصیةالمؤھالت 
  .التبعیة للمجموعة، التوجیھیة، االستقاللیة، التحكم في الذات، الثقة في النفس

المیل إلى األعمال الیدویة، المیول الفنیة، خصب الخیال،  :االھتمامات
  .االنفتاح على اآلخرین

واصل الجیّد، القدرة على القدرة على التنشیط، واإلقناع والت :السلوكات
التأثیر، والقدرة على التفھم البْین الشخصي، القدرة على تكوین اآلخرین، 
المبادرة، القدرة على التكیف وسرعة االستجابة، تقبل الذات واآلخرین 

  .8والرفق في المعاملة، التلقائیة

فال شك أّن المستوى الثقافي لألسرة یسھم بشكل فّعال في تنمیة الفرد 
منحھ القدرة على الكینونة على المستوى األسري ثّم االجتماعي ومن ثّم على و

المستوى العالمي، وفي بحثنا ھذا سنعرض أھم اآلراء والبحوث التي سعت 
لتبیان أھمیة المستوى الثقافي في تنمیة األسرة، ولكن قبل ذلك سنعرض رأي 
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الكفاءة العلمیة الشارع الحكیم في حكم الكفاءة بین الزوجین عاّمة وحكم 
  .خاّصة

  رأي الشارع الحكیم في حكم الكفاءة العلمیة بین الزوجین: ثانیًا

اختلف الفقھاء المسلمون في اشتراط الكفاءة على قولین، األول لم 
  :9یشترطھا في النكاح، والثاني اشترطھا وكان لكل منھما أدلتھ وحجتھ

و قول مالك ال تعتبر الكفاءة شرط في النكاح، وھ: القول األول
وقد استند أصحاب ھذا  .10والكرخي وقول سفیان الثوري والحسن البصري

القول إلى عدٍد من األدلة من الكتاب العزیز والسنة النبویة المؤیدة لقولھم 
  :وھي

یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا  :قولھ تعالى
  ].13:الحجرات[ م إن هللا علیم خبیروقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاك

إَذا أَتَاُكْم َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ إالَّ « :ومنھا قول الرسول 
ِ َوإِْن َكاَن فِیِھ؟ قَالَ : تَْفَعلُوهُ تَُكْن فِْتنَةٌ فِي اْألَْرِض َوفََساٌد َكبِیٌر قَالُوا : یَا َرُسوَل هللاَّ

اتٍ  إَذا َجاَءُكمْ   .11»َمْن تَْرَضْوَن ِدینَھُ َوُخلُقَھُ فَأَْنِكُحوهُ، ثََالَث َمرَّ

اعتبار الكفاءة شرط في النكاح، وھو قول جمھور الفقھاء : القول الثاني
 :واستدلوا على اعتبارھا باألدلة النقلیة والعقلیة، فمن األدلة النقلیة

ُج النَِّساَء إالَّ اْألَ « :قولھ  ْجَن إالَّ ِمْن أََال َال تَُزوِّ ْولِیَاُء، َوَال یَُزوَّ
  .12»اْألَْكفَاءِ 

َج َذَواِت اْألَْحَساِب إالَّ ِمْن اْألَْكفَاءِ «: وقولھ    .13»َألَْمنََعنَّ تََزوُّ

  .14»تََخیَُّروا لِنُطَفُِكْم َواْنِكُحوا اْألَْكفَاَء َوأَْنِكُحوا إِلَْیِھمْ «: وقولھ 

الةُ إِذا أتَْت والجناَزةُ إِذا ثالٌث َال تُؤخِّ « :أیًضا وقولھ  ُروھُنَّ الصَّ
  .15»َحَضَرْت واَألیُّم إِذا َوَجَدْت ُكْفواً 

وفي ھذه األدلة دلیل على اعتبار الكفاءة في النكاح وھو ما ذھب إلیھ 
الجمھور، إالّ أنھ تجب اإلشارة إلى أّن كالً من ھذه األدلة فیھ مقال من 
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لطرق التي جاءت بھا دلت على صحة تصحیحٍ أو تضعیف إالّ أّن كثرة ا
، فتقوت ھذه الطرق بعضھا ببعض لترتفع مرتبة المعنى وثبوتھ عن النبي 

  .16الحدیث إلى الحسن

  :وأّما األدلة العقلیة على اعتبار الكفاءة في النكاح ھي

إّن انتظام المصالح بین الزوجین من المسكن والصحبة واأللفة   - 1
  .القرابات ال یكون إالّ بین المتكافئین عادةوالتوالد والتناسل وتأسیس 

ال تتأتى المصالح المقصودة من الزواج إالّ إذا تحققت الكفاءة من  - 2
جانب الزوج فاذا لم یكن الزوج كفأً للزوجة لم یحقق الزوجان المصالح 

  . 17المقصودة من الزواج من األنس والمودة والرحمة

یتبین أّن األدلة النقلیة للطرف وبعد االطالع على أدلة كل من الطرفین 
األول ال تخلو عن بعِد عن المقصود، وكذلك الدلیل العقلي، إالّ أّن المساواة 
العامة التي تمسك بھا الطرف األول، والمصلحة الزوجیة التي تكمن في 
األلفة والمودة بین الزوجین واللذان ال یحصالن إال بین المتكافئین، لو وضعتا 

  . 18حیح لرجح رأي الجمھورفي المیزان الص

وفي بحثنا ھذا نرجح رأي الجمھور في اعتبار الكفاءة مطلب ضروري 
  .لصالح النكاح

  الصفات المعتبرة في الكفاءة 

اختلف الفقھاء المسلمون رحمھم هللا أیًضا في الصفات التي تعتبر فیھا 
  :الكفاءة في الزواج

  .والمال قال الحنفیة تعتبر في اإلسالم والدین والحریة -

الدین والنسب والحریة والحرفة والسالمة (وقال الشافعیة تعتبر الكفاءة في  -
  .)من العیوب

الدین والحرفة والیسار بالمال والحریة (وقال الحنابلة تعتبر الكفاءة في  -
  .)والنسب والمنصب
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  .وقال المالكیة تعتبر الكفاءة في الدین فقط -

خري الشافعیة فال یكون الھرم كفأ وھناك من أضاف قرابة السن من متأ
للمرأة الیافعة ألن كل ما یؤثر في العالقة بین الزوجین قوةً وفتوٌرا یؤثر في 

  .الكفاءة

وأضیف العقل فالمجنون ال یكون كفأً للعاقلة ألّن الجنون یفّوت مقاصد 
  .النكاح فھو أشد من الفقر دناءة والحرفة

نسب لذا فإّن اعتبارھا في وكذلك العلمألّن شرف العلم فوق شرف ال
الكفاءة من باب األولى، فالزوجة إن كانت عالمة فال یكافئھا الزوجالجاھل؛ 
وال تفاھم وال استقرار للحیاة الزوجیة على ھذا الفرض وال یحقق الزواج 
الغرض المقصود منھ إن لم یكن الزوج أرفع علًما من الزوجة أو بمستوى 

  .19علمھا على أقل تقدیر

: إحداھا ،ثر عن اإلمام الغزالي أّن شرف النسب من ثالث جھاتوقد أُ  
االنتماء إلى العلماء : الثانیة. فال یعادلھ شيء االنتھاء إلى شجرة رسول هللا 

، وبھم ربط هللا - صلوات هللا وسالمھ علیھم أجمعین  -فإنھم ورثة األنبیاء 
الصالح المشھور االنتماء إلى أھل : والثالثة. تعالى حفظ الملة المحمدیة

  .20]82: الكھف[ َوَكاَن أَبُوھَُما َصالًِحا: قال هللا تعالى. والتقوى

وانطالقًا من عرض الصفات المعتبرة في النكاح نجد أن العلماء قد 
في  اعتبروا العلم من الصفات الضروریة في الكفاءة وذلك لما لھ من أثر كبیر

مالھ من تأثیر على طباع وسلوك الواقع، وفضل العلم واالرتقاء في درجاتھ و
اإلنسان غیر خاف على كل باحث في نظریات التوافق الزواجي وفي میدان 
التنمیة االجتماعیة واألسریة سواء في علم االجتماع أو علم النفس أو علوم 

 .التربیة
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تأثیر المستوى العلمي لدى الزوجین في عملیة التنشئة األسریة : ثالثًا
  وتنمیتھا

دراسات الحدیثة إلى أن من أھم عوامل نجاح العالقات األسریة تشیر ال
أن  21ودیمومتھا وجود التوافق بین الزوجین، وقد ذكر غیر واحٍد من الباحثین

من أھم العوامل التي تحدد التوافق الزواجي ھي المستوى الثقافي للزوجین، 
باإلضافة إلى عوامل أخرى كالجانب العاطفي، والجانب المادي 

  .إلخ...تصادياالق

التوافق الزواجي ھو درجة التواصل الوجداني والفكري والمقصود ب
لتحقیق الثقة المتبادلة بین . والجنسي بین الزوجین لبناء عالقة زوجیة مستمرة

الزوجین وتحّمل مسؤولیات الحیاة الزوجیة، والقدرة على حل الصراعات وما 
و صحیة في جمیع جوانب یعترض الزوجین من مشكالت مادیة أو اجتماعیة أ

وھو مطلب ضروي . 22الحیاة الزوجیة، لتحقیق االستقرار والرضا الزواجي
جًدا إذا أن التوافق ھو الذي یضع اإلنسان على طریق االستقرار والسعادة، 
ویتیح لھ فرص التنمیة والبناء، ویمكنھ من التغلب على الصعوبات والتحدیات 

َوَال  :التنازع وعدم التوافق فقال عزوجل وقد نبھنا هللا في محكم تنزیلھ من
  .23]46:األنفال[ تَنَاَزُعوا َفتَْفَشلُوا َوتَْذَھَب ِریُحُكمْ 

فقد بینت  وللتكافؤ العلمي بین الزوجین دور كبیر في العملیة التربویة
الدراسات الجاریة بخصوص المستوى التعلیمي للوالدین وأثره على تربیة 

ا في أسالیب التنشئة االجتماعیة بین األسر بتباین األوالد أن ھناك تباینً 
المستویات الثقافیة لألم واألب، وقد تبین أیًضا أن األبوین یمیالن إلى استخدام 
األسلوب الدیمقراطي في التنشئة االجتماعیة وإلى االستفادة من معطیات 

أو  المعرفة العلمیة في العمل التربوي كلما ارتفع مستوى تحصیلھما المعرفي
وعلى العكس من ذلك یمیل األبوان إلى استخدام أسلوب الشدة كلما . التعلیمي

فالفرد الذي نشأ في األسرة ذات المستوى الثقافي . 24تدنى مستواھما التعلیمي
العالي ولیس شرطًا المستوى التعلیمي أي الشھادة فقط، عادة ما یكون أكثر 
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قدرة العالیة على الكینونة بمختلف دیمقراطیة وانفتاًحا على العالم ویمتعون بال
  .جوانبھا النفسي والجسدي كما أشرنا سابًقا

وفي ورقتنا ھذه سنركز على الجانب العلمي وعالقتھ بالتنمیة األسریة؛ 
بمعنى التعرض لمدى اسھام المستوى الثقافي للوالدین في تأثیره على 

ھم مؤشر في المستوى التحصیل العلمي لألوالد، باعتبار أّن العلم ھو أ
  .المؤشرات الدالة على العملیة التنمویة

فالوسط الثقافي یتحدد بجملة من المتغیرات الثقافیة كمستوى التحصیل 
المدرسي لآلباء، ونمط العالقة القائمة بین أفراد األسرة، وجملة التصورات 

د ویتباین التحدی. والمفاھیم والعادات والتقالید السائدة في إطار الوسط األسري
السوسیولوجي لمفھوم الوسط الثقافي بتباین المتغیرات التي تعتمد في التحدید 
ویعتبر مستوى التحصیل العلمي لآلباء كأحد أھم ھذه المؤشرات تواتًرا في 
الدراسات السوسیولوجیة المعاصرة، تلیھا األدوات الثقافیة المتوفرة في 

  .25المنزل من كتب مجالت

في دراسة لھ حول  Paulclercول كلیرك وقد توصل الباحث الفرنسي ب
دور األسرة في مستوى النجاح المدرسي في فرنسا على عینة وطنیة من 

مستوى إلى أن  1963التالمیذ في مستوى المرحلة اإلعدادیة وذلك عام 
تحصیل أطفال أبناء الفئات التعلیمیة العلیا یكون أفضل من مستوى تحصیل 

وذلك مھما یكن التباین في مستوى الدخل أبناء الفئات التعلیمة الدنیا،
االقتصادي للعائلة، وعلى خالف ذلك إذا كانت دخول العائلة المادیة متفاوتة 

  .26فإن نجاح األطفال یتباین بمستوى تباین المستوى التحصیلي آلبائھم

مقارنة جودة الحیاة االجتماعیة عند األسر ذات الكفاءة العلمیة مع : رابًعا
  تحصیل علمي لدیھاغیرھا ممن ال 

إّن من أھم عوامل التوافق الزواجي التقارب في األصول االجتماعیة 
والثقافیة حیث أن األشخاص یمیلون عادة إلى االرتباط أو الزواج بمن 

 .27یماثلونھم في المكانة االجتماعیة والمركز والتعلیم والعقیدة
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تصادیة، أو فاالختالف في درجة التعلیم والخلفیة االجتماعیة أو االق
تباین العرق أو تنافر أھداف الزوجینأو تعارضھما، یؤدي إلى عدم االستقرار 
بین الزوجین ویشیر الباحث یاسر العمودي في رسالتھ التوافق 

أنھ كلما زادت ثقافة وتعلیم أحد الزوجین عن وعالقتھ بتوكید الذات  الزواجي
فالتقارب بین الزوجین اآلخر كلما زادت الفجوة بین ما یریدان من بعضھما، 

في المستوى الثقافي واالجتماعي لكل منھما أصبح من األمور المھمة للتفاھم 
كما أّن المستوى التعلیمي للوالدین من شأنھ أن .28واالنسجام والحب بینھما

یؤدي إلى تغیرات اجتماعیة مھمة في الحیاة الزوجیة ومفھوم الزواج إلى حد 
 .29ة في المجتمعتغیر القیم والمفاھیم السائد

ولعل ما یفسر وجود الصراع بین الزوجین في حال اختالف حصیلتھما 
من التعلیم والمكانة االجتماعیة أنھ غالبًا ما یحقق التعلیم قوة للمتعلم 
واستقاللیة، وھذا یعني الدخول في مناقشات ذات محتویات ھامة قد ال یستطیع 

أحد الزوجین عن اآلخر كلما زادت مقابلتھا، حیث أنھ كلما زادت ثقافة وتعلیم 
  .30الفجوة بین ما یریدان من بعظھما

  مستوى تعلیم الوالدین وعالقتھ بتربیة الطفل

التعلیم یدعم القیم الحدیثة، وھذا یعني أّن السیاق االجتماعي الذي یعیش  
فیھ الطفل یلعب دوًرا أساسیًا في دعم األسر اجتماعیا، وأیًضا في اإلسھام 

الفّعال في التنشئة االجتماعیة األسریة السویة للطفل، ولھذا یمكن  المباشر أو
القول أّن اختیار الوالدین لألسالیب الّسویة في تنشئة أطفالھم یتناسب طردیًا مع 
مستواھما التعلیمي، فكلما ارتفع المستوى التعلیمي للوالدین كلما زاد وعیھم 

 . 31بمتطلبات ومستلزمات تنشئة سویة، والعكس صحیح

فمن أسباب تقصیر األسرة في القیام بدورھا التربوي انخفاض المستوى 
التعلیمي للوالدینلھذا یعتبر المستوى الثقافي عامة والتعلیمي خاّصة العامل 
األقوى تأثیرا في الممارسات التربویة للوالدین حیث أنھ كلما كان المستوى 

دیمقراطیة ومرونة  مرتفًعا كلما اتجھت ھذه الممارسة إلى أن تكون أكثر
وتسامحا مع األبناء، وكلما انخفض المستوى كلما اتجھت ھذه الممارسات نحو 
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التسلطیة والتشدد والقسوة، بالتالي تدني مستوى الوعي التربوي وعدم إدراك 
فمن أسباب مشكالت األطفال النفسیة  .32الدور الحقیقي لألسرة في التربیة

  . 33ینوالتحصیلیة ضعف مستوى تعلیم األبو

األسراألمیة إلى معرفة سیكولوجیة الطفل التي تشكل وعادة ما تفتقر 
إحدى الركائز القویة لكل تربیة والدیة، فعلى أساس أن النظریة التي یحملھا 
كل أب أو كل أم عن سیكولوجیة أبنائھ ھي التي تكون المرجعیة األساسیة 

ؤالء، فإن طبیعة ھذه المحددة ألسالیب معامالتھ وممارساتھ التربویة تجاه ھ
األسالیب والممارسات قد تتوزع بین الصحیح والخاطئ وبین السلبي 

فإذا كان مستوى الوالدین العلمي متدني فال أحد منھما سیفقھ ھذه . 34واإلیجابي
النظریات أو یسعى لمراعاتھا، حتى وإن كان أحد الزوجین متعلم ویحاول أن 

وكان الزوج اآلخر أدنى ثقافة ومستًوا یكون دیمقراطیًا ویطبق ھذه المفاھیم 
  . سیٌفشل العملیة التربویة ویخرب ما بناه الزوج المثقف

باإلضافة إلى جھل العدید من اآلباء بالوسائل التربویة الصحیحة 
للتعامل مع األبناء،فمن أسباب فشل بعض اآلباء في التعامل مع احتیاجات 

طة واضحة ومتفق علیھا بین األبوین أبنائھم التربویة أنھم لم یھتموا بإعداد خ
لتربیة أوالدھم وتوجیھھم ولذلك یصابون باإلحباط من أبنائھم ألنھم لم 

. یخططوا للنتائج التي توصلوا إلیھا وصدموا بالواقع الذي لم یحسبوا لھ حسابًا
  .35وھذا ما یحدث عادة في األسر المتخلفة

دور المستوى  في دراستھ المیدانیةبریني محمدوقد بیّن الباحث 
العوامل المؤثرة في مراعاة الوالدین التعلیمي للوالدین في التنشئة األسریة؛ أّن 

  :للجانب العقلي في عملیة التنشئة األسریة ھي

من اآلباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  84.6%
  .راسیةفقط من األمیین الذین یساعدون أطفالھم على القیام بواجباتھم الد 0%

 من اآلباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل 51.3%
  .فقط من األمیین الذین یوفرون مكتبة علمیة وحاسوبٌا ألطفالھم 0%
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من اآلباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  82.1%
  . فقط من األمیین الذین یوفرون لعبًا ألطفالھم 9.68%

جامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل من اآلباء ال 74.4%
فقط من األمیین الذین ینتقلون إلى مدارس أطفالھم لمتابعة مسارھم  12.9%

  .الدراسي

من اآلباء الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  84.6%
  . 36فقط من األمیین الذین یراقبون نقاط أطفالھم 0%

عالقة طردیة ذات داللة ومنھ تكشف ھذه المعطیات عن وجود 
إحصائیة بین المستوى التعلیمي لألسرة واھتمام الوالدین بالنمو العقلي للطفل 

  .في عملیة التنشئة األسریة

أما العوامل التي تؤثر في مراعاة الوالدین للجانب النفسي في عملیة 
  :ھي. 37التنشئة األسریة

قط من ف %0فقط من المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  59%
  .األمیین الذین یستعملون أسلوب التوجیھ

من  %45فقط من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  15%
  .األمیین الذین یستعملون الضرب في معاقبة أطفالھم

فقط من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  5.13%
  .قبة أطفالھممن األمیین الذین یستعملون الحرمان كوسیلة لمعا 19.4%

من األمیین الذین یتجاھلون  %16.1فقط من الجامعیین مقابل  5.13%
  .أخطاء أطفالھم

من  %52فقط من اآلباءالمتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  15%
  .األمیین الذین یفضلون الذَكر على من أطفالھم على األنثى

من  %35فقط من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  13%
  . األمیین الذین یفضلون أكبر أطفالھم على بقیة إخوتھ
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فقط من األمیین الذین ال یبدون أي  %من اآلباء الجامعین مقابل   59%
  .تفرقة في معاملتھم أطفالھم

الذین یشركون أطفالھم  %19.35من اآلباء الجامعین فقط  46.15%
  .في عملیة اتخاذ القرار في المنزل

الجامعین المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل من اآلباء  33.33%
  .من األمیین الذین یبدون تعلقًا شدیًدا ومفرطًا ببعض أطفالھم % 64.52

 %3.23ین على شھادات جامعیة مقابل من اآلباء المتحصل 53.8%
  . فقط من األمیین الذین یجرون دائًما حوارات أسریة مع أطفالھم

  نب الجسماني في عملیة التنشئة األسریةالعوامل المؤثرة في مراعاة الجا

 %32.2من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  89.7%
  .فقط من األمیین الذین یأخذون أطفالھم من أجل التطعیم الدوري

 %22,58من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  74.36%
  .وًعا متكامالفقط من األمیین الذین یفرون ألطفالھم طعاًما متن

 %12.90من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  66.67%
  .فقط من األمیین الذین یلزمون أطفالھم على ممارسة الریاضة

 %6.45من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  69.23%
  .فقط من األمیین الذین یجبرون أطفالھم على غسل أیدھم قبل وبعد األكل

 %3.23من اآلباء المتحصلین على شھادات جامعیة مقابل  64.10%
  .فقط من األمیین الذین یجبرون أطفالھم على غسل األسنان بعد األكل

ومن تحلیل ھذه االحصائیات نجد أن األسر ذات المثقفة تبدي اھتماًما 
  .38كبیًرا بالصحة الجسمیة ألطفالھا
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  الخاتمة

 : وفي األخیر نخلص إلى أنّ 

العلمیة المقصودة في بحثنا ھي كون الزوجان متماثالن أو الكفاءة 
ما یجعلھما متوافقان، في متقاربان في الدرجة العلمیة وفي المستوى الثقافي 

وما . التواصل الوجداني والفكري والجنسي لبناء عالقة زوجیة مستمرة
یمّكنھما من حل الصراعات وما یعترض الزوجین من تحدیات، لتحقیق 

  .والرضا الزواجي االستقرار

التنمیة األسریة ھي أن نُوجد في الفرد القدرة على الكینونة في األسرة 
المعاصرةالیوم؛ أي القدرة على التكیف واالتجاھات النفسیة والتواصل 
والتحكم في االنفعاالت والسلوك والشعور بالمسؤولیة والمیول الخیریة 

  .والتعاون والقدرة على حل الصراعات

لما للعلم قھاء العلم من الصفات الضروریة في الكفاءة وذلك اعتبر الف
من فضل كبیر وتأثیر على طباع وسلوك اإلنسان ولما للعلم من تأثیر كبیر في 

  .نظریات التوافق الزواجي وفي میدان التنمیة االجتماعیة واألسریة

فقد بینت  وللتكافؤ العلمي بین الزوجین دور كبیر في العملیة التربویة
دراسات الجاریة بخصوص المستوى التعلیمي للوالدین وأثره على تربیة ال

األوالد أن ھناك تباینًا في أسالیب التنشئة االجتماعیة بین األسر بتباین 
  .المستویات الثقافیة لألم واألب

المستوى التعلیمي للوالدین یؤثر على تنشئة األوالد في عدة عوامل 
  . والجسمیة لألوالدمنھا الجوانب العقلیة والنفسیة 
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