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ABSTRACT 

 
 The present research work is about the mother in the light of cultural and social 

variables. In fact, there are several factors that have contributed in changing the 

life Style of the mother and her family these factors are both intellectual and 

Ideological.  

The woman is better Known for her traditional role, doing her natural Job as a 

were female and a mother who is responsible for giving birth and for the 

upbringing of her children, for preparing them for social life. However, this 

traditional view of the woman has been over come since the cultural system is 

demanding a modern woman who is able to do her natural role ; giving birth to 

children and bringing them up. 

And at the some time having a job in any domain or field through which She 

contributes in the development of her society. This shows the great influence of 

the European woman on her. Besides, there are differences in the social up 

bringing process of both the traditional mother and the modern one especially in 

the way girls are brought up since they are the future mother.                  
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 الملخص

بقّوة  يتضّمن موضوع البحث األّم يف ظّل املتغّّيات الثقافية و االجتماعية. حيث أّن هناك عّدة عوامل أسهمت و
 تكــــــــــــمن يف العوامـــــــل الفكريـــــــــة و اإليديولوجية.هي  عائلتــــها، و يف تغيّي الواقع الذي تعيشـــــــه األّم و

أّم مربية مسؤولة عن إجناب و تنشئة  فاملرأة عرفت بدورها التقليدي اّلذي تعيش فيه وظيفتها الطبيعية كأنثى كاملة و
أصبح الّنظام الثقايف يطالب  جتاوزها و إعدادهم للحياة االجتماعية، إالّ أّن هذه الّنظرة الّتقليدية للمرأة تّ  أبنائها و

يف الوقت ذاته تشغل نفسها بعمل أو وظيفة يف  إعداد الّنشئ و بامرأة عصرية متارس دورها الطبيعي يف اإلجناب و
  تسعى من خالله إىل حتقيق ذاهتا و املسامهة يف تنمية جمتمعها و يف ذلك تأثر باملرأة يف احلضارة األوروبية، ،أّي جمال

كما أّن هناك اختالفات يف عملية التنشئة االجتماعية عند كّل من األّم الّتقليدية و األّم املعاصرة لألبناء، خاّصة 
 اإلناث باعتبارهّن أّمهات املستقبل.
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        :توطئة

ماعية. فعلى املستوى و االجت افيةـــــــــا يف الثقـــــــــّدة مستويات جنملهـــاعية اجلزائرية تغّيات على عـــــــــــــــــعرفت احلياة االجتم 
و هو ما  متفاوتة،الفكري و العقائدي تغّيت األدوار االجتماعية، حيث تقامست املرأة مع الرجل األدوار بدرجات 

ايف، الذي إن صّح القول تنازل أو تغاضى عن مكانة املرأة التقليدية و أصبح يطالب بامرأة ـــــــــام الثقــــــــه الّنظــــــــتطّلب
عصرية، متارس دورها الطبيعي كأّم يف العائلة و تتوىل مسؤولية اإلجناب الذي يعّد وظيفة أساسية من وظائف األسرة و 

ب جوهري من واجبات املرأة املتزوجة، و يف نفس الوقت تشغل نفسها حبياة عملية تسعى من خالهلا إىل حتقيق واج
ارة األوروبية و ــــــذلك حماكاة للحض ل، و يفـــــــــانب الرجـــــذاهتا و تنمية قدراهتا الفكريــــة و املعرفيــــــة و طموحاهتا إىل ج

 تقليدية تعطي وقتها كّله لعائلتها خاّصة أبناءها.من جهة أخرى، جند أّما 

 و على إثر األّم الّتقليدية و األّم املعاصرة، جند اختالفات يف طريقة تنشئة األبناء عند كّل منهما.

 من هذا املنطلق قمنا بطرح األسئلة التالية: 

 املرأة األّم داخل اجملتمع؟إىل أّي مدى سامهت املتغّّيات الثقافية و االجتماعية يف تغيّي مكانة  -

 هي طبيعة تنشئتهما ألبنائهما؟ ماو  ما هو واقع احلياة الذي تعيشه كّل من األّم التقليدية و األّم املعاصرة؟ -
 حاولنا اإلجابة عن هذه األسئلة من خالل التطّرق للعناصر الّتالية:    

 . تغّّي مكانة املرأة يف اجملتمع.1

 ائلة.. األّم و دورها يف الع2

 . األمومة و التنشئة االجتماعية.3

 . التنشئة االجتماعية لدى األّم التقليدية و األّم املعاصرة.4
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 أّوال: تغّير مكانة المرأة في المجتمع:

ماعية و مادية،  اجتشهدت معظم اجملتمعـــــــــات العربـــــــية منذ منتصف القـــــرن العشريــــن مجلة تغييــــــــرات حضاريـــــــة و 
القات عكان هلا الّدور املباشر يف تطوير الّسمـــــات اجملتمعيــــة اهليكليــــــــة و العـــــادات و التقاليد و القيم االجتماعية و ال

 او التفاعالت و السلوك االجتماعي. و وصل الّتأثّي إىل مركز املرأة يف اجملتمع و عالقته بطبيعة واجباهتا و حقوقه
. حيث تغّيت مكانتها االجتماعية بتغّّي نظرة اجملتمع هلا، الذي 1و االنتقال الثقايف اء الطبقيـــــــــاالجتماعية و البن

أصبح يطالب بنماذج نسائية جديدة هلا الدور الفعال يف بنائه و تنميته و ازدهاره، متاشيا مع متطلبات اجملتمع 
 املعاصر.

ر و املفاهيم اجلديدة و انتشار معامل التحّضر و التنمية الشاملة، لعبت الدور الكبّي يف تغيّي كما أّن دخول األفكا
ة اليت كان محملها إزاء القدمي األوضاع املختلفة اليت كانت تعيشها املرأة، فالرجل بالتدريج بدأ يغّي مواقفه و قيمه

ة و التعليم خصوصا بعد إثبات قدرهتا على اكتساب الرتبياملرأة و أخذ ينظر إليها نظرة مليئة باالحرتام و التقدير. 
إشغال املهن احلساسة يف اجملتمع املعاصر. إضافة إىل حتّمل مسؤولية البيت و تربية األطفال و تغيّي الرجل ملواقفه  و

تها و عرقلت تقّدمها لاالجتماعية السلبية إزاء املرأة، لعبت الّدور الفعال يف رفع مكانتها و حتريرها من القيود اليت كبّ 
ــا و ـــــــــة هلــــــــيـــه الدونـــــــ. فاملرأة صنعت مكانتها االجتماعية نتيجة تغيّي الرجل لنظرت2احلضاري لفرتة طويلة من الزمن

ؤولياهتا االجتماعية، املضافة إىل مسة و ـــــــــــــــات املهنيـــــت هلا بتوّّل املسؤوليـــــــاليت مسح ،ةــــــماعيــــــروف االجتـــالظ
 األسرية.

 

 

 

 

                                                           

 .51م ص2008، 1إحسان حممد احلسن، علم االجتماع املرأة، دراسة حتليلية عن دور املرأة يف اجملتمع املعاصر، دار وائل، ط- 1  
 .53-52املرجع نفسه ص  -2 
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)األسر الّنووية(، ممّا  املصّغر الزوجييضاف إىل ذلك التغيّي يف بناء األسرة يف حّد ذاهتا، حيث ّت االجتاه حنو الشكل 
يّي التنسيق اأّدى إىل افتقاد األسرة إىل العديد من وظائفها التقليدية، نتيجة لظهور مؤسسات متخّصصة و تغيّي مع

 .3االجتماعي و نسق املراكز و األدوار

نا نظرا لتغّّي مكانة املرأة يف العائلة، جند تغّيا على مستوى مكانتها كأّم تبعا لتغّي نسيب لبعض القيم الثقافية. نقصد هو 
نتيجة إلشغال  ،جانب الرتبية حيث صارت تساهم يف توّّل مسؤولية التنشئة مؤسسات اجتماعية أو مربيات اجتماعيات

 و مهاّمها األسرية.  األّم دورا اجتماعيا معينا داخل اجملتمع محّدد واجبها الرئيسي كأمّ 

و إذا تعّرضنا إىل وضعية املرأة اجلزائرية على وجه اخلصوص جند أّن الدستور اجلزائري جيمع يف نصوصه بني الّرؤية السياسية 
أّم و زوجة و يعرتف باملكانة األساسية اليت حتتّلها املرأة يف اخللية العائلية كو الوضعية االقتصادية جتاه هذه املرأة، فهو 

 ،. هذه الرؤية تعكس نظرة اجملتمع اجلزائري للمرأة4و يشّجع املرأة على توّّل العمل ملا يف ذلك من نفع للمجتمع ،مواطنة
 ي تقوم به.   تتناسب مع الدور االجتماعي الذ اليت ،اليت تأخذ بعني االعتبار مكانتها األسرية و وضعيتها االجتماعية

دخول املرأة عامل العمل، ال جيب أن يتّم على حساب وضعها كأّم و زوجة، إذ ينبغي أن يتكيف وضعها كعاملة مع و 
و . 5وظيفتها العائلية املزدوجة، فهي تلعب أدوارا حمّددة داخل أسرهتا من بينها: اإلجناب، العناية باألطفال و تربيتهم

هنا نتحدث عن نوعية العمل أو الوظيفة اليت تقوم هبا املرأة، إذ ينبغي أن تتماشى طبيعة شغلها مع مكانتها األسرية، 
ا حتّبذه االجتماعية و هو م األسرية و نوع العمل مع الوضعية ناسبخاصة إذا كانت هذه املرأة أّما، إالّ أنّه ميكن أن يت

عية يف نفس الوقت، فمهنة معّلمة مثال تفضلها العديد من النساء ألهنا جتمع بني بعض و البيئة االجتما رأةـــــــــامل
 اخلصائص، من بينها: الرتبية و التنشئة االجتماعية .

 

                                                           

وم اإلنسانيــــة و لبلحاج مليكة، مسامهة املرأة الريفية يف تنمية اجملتمع احملّلي، دراسة ميدانية بريف تلمسان، خمطوط مذكرة نوقشــــت بكليــــــة الع -3 
 .124م ص 2011-2010حتت إشراف: سعيدي حممد، سنة:امعة تلمسان، جباالجتماعية لنيل شهادة املاجستّي يف أنثروبولوجيا التنمية 

من إشراف: عبد  ،حورية صاحلي، ما هي اهلامشية بالنسبة للمرأة يف جمتمعنا، هل هي شّر أم خيار حمتوم لتحّررها؟، كتاب مشرتك بعنوان: املرأة اجلزائرية -4 
                                  .           99ص،1983 ،1طالقادر جغلول، ت: سليم قسطون، دار احلداثة، 

 .141فاطمة الزهرة ساي، النساء يف املؤسسات التمثيلية، كتاب مشرتك، مرجع سابق ص -5 
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ل فاملرأة تعترب ركيزة العائلة و هي تتوىّل دور الوسيط اإليديولوجي بني اجملتمع و العائلة، فهي كمربية لألطفال تتوىّل نق
من امليثاق الوطين أّن:" ترقيـــــــــــــــة  34اإليديولوجية االجتماعية داخل العائلة. و حىت من الناحية القانونية جند يف الصفحة 

 .ساسي"أاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية لألمة معرتف هبا كحق  السياسيـــــــة وركتــــها الكاملـــــة يف احليــــــــــاة املرأة و مشا

فهي أساس العائلة و دورها داخلها ال ميكن لغّيها أن ميثله، خاصة وظيفة األمومة كمعطى بيولوجي و اجتماعي،  
دوار رخرجها و السياسية داخل اجملتمع، فتعّدد األ االقتصادية افية وـــــــرها االجتماعية و الثقلكّن هذا ال مينع من تعّدد أدوا

يف رسم  و كّل ذلك يساهم ،سرعة و أفكار جديدة من النطاق التقليدي الثابت و يدخلها يف عامل جديد كّله حركة و
 مكانتها و بروزها داخل اجملتمع.

 و دورها في العائلة  ثانيا: األمّ 

الح   بني األّم اليت يرتبط عن طريقها الطفل باألقارب اخآخرين و األّم البيولوجية، و املنيلقد مّيز بعض األنثروبولوجي
. فاألّم هلا دورين أساسيني، األول 6أّن األّم البيولوجية و األّم االجتماعية يشكالن شخصا واحدا يف الغالبية من احلاالت

بنائها و باقي و الثاين اجتماعي يتمثل يف رابطة القرابة اليت تربط بني أ ،يتمثل يف احلمل و اإلجناب و اإلرضاع بيولوجي
 أفراد األسرة. 

و يذهب بعض العلماء إىل اإلّدعاء بأنّه إذا كانت الطبيعة قد اختصت املرأة مبهمة احلمـــل، فالثقافـــة و اجملتمع مها الّلذان 
. فاألّم مرتبطة طبيعيا و ثقافيا و اجتماعيا بأبنائها، فهي اليت متنحهم 7على تنشئة األطفال و العناية هبميقصران مهمتها 

احلياة الطبيعية عن طريق والدهتم، كما أهّنا املسؤولة عن حياهتم الثقافية و االجتماعية من خالل تنشئتهم و إعدادهم  
 كأفراد فاعلني يف اجملتمع. 

 

 

                                                           

 .44-43،ص2008دط،القاهرة، ،حممد اجلوهري، املفاهيم األساسية يف األنثروبولوجيا )مدخل لعلم اإلنسان( -6 
 .349 -348املرجع نفسه ص  -7 
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د أّن األّم تتمتع مبركز كبّي داخل العائلة، فهي تقوم بدور أساسي يف بناء األسرة و احلفا  عليها، من ناحية أخرى جن
و تظّل األّم تؤدي واجبها حنو  ،ترعاهم حىّت يستطيع الفرد منهم أن يعتمد على نفسه يف حياته فهي اليت ترّّب األبناء و

   .8األبناء حىت بعد استقالهلم

الرعاية الذي تقدمه األّم ال يرتبط بأعمار األبناء و ال بنوعية العائلة اليت ينتمون إليها، فسواء كانت ما يعين أّن واجب 
 ممتدة أو نووية فهي متارس سلطتها الكاملة على أبنائها، ألهنم حباجة إليها يف كّل مراحل حياهتم.

ائها عن خمتلف السلوكات و القواعد األخالقية ألبن املسؤولة عن نقل القيم الثقافية و الرمزية و االجتماعية وكما أهّنا 
فهي املربية و املعلمة اليت تعمل على تلقني أبنائها أساسيات احلياة و الضوابط  .9طريق عملية التنشئة االجتماعية

 األخالقية و هتيئتهم للحياة االجتماعية.

 ثالثا: األمومة و التنشئة االجتماعية:

و األساسيــة يف البيــــت و إعداد النشئ و الرتبيــــة، فالبيــــت هو عالــــم املـــرأة و مملكتها اخلاصة، تتمثل مهمة املرأة األوىل 
و هي مبا امتازت به من خصائص األقدر على القيام هبذه املهمة العظيمة، فهي اليت تعّد األجيال اجلديدة اليت تتسّلم 

  أعلى املراتب االبا ما تكون وراءه األّم نظرا لعنايتها و حرصها الشديدين.، فنجاح األبناء و وصوهلم إىل10قيادة اجملتمع

فتسيّي بيتها و رعاية أبنائها من أوىل أولوياهتا، كما أهّنا تتمّتع خبصوصية و جدارة .11وظيفة األمومة حمورية يف هوية املرأةو 
 متّيزها عن اّيها حىّت و لو كان األب.  

 

 

                                                           

 .328-327م،ص2007لساعايت، املرأة و اجملتمع املعاصر، دار قباء احلديثة، دط، القاهرة، سامية حسن ا -8 
، 2013ف ع و صيــــــــــــــــــــــــس ، عدد ربيـمناد مسّية، صورة املرأة اجلزائرية يف املخيال االجتماعي، جملة احلوار الثقايف، جامعة عبد احلميد ابن بادي -9 
 .114ص

 .  77م، القاهرة، ص2000، 1يد إمساعيل األنصاري، قضايا املرأة بني تعاليم اإلسالم و تقاليد اجملتمع، دار الفكر العرّب، طعبد احلم -10 
 .240م، ص2007، 1عزة شرارة بيضون، الرجولة وتغّي أحوال النساء )دراسة ميدانية(، املركز الثقايف العرّب، ط -11 
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. فاألّم مرتبطة باجلّنة، 12اهلل صّلى اهلل عليه و سّلم حني قال: "اجلنة حتت أقدام األمهات"لذلك استحقت تقدير رسول 
 ألّن نيل رضاها هو من رضا الّله سبحانه و تعاىل.

من؟  أّمك، قال مث و كانت إجابته لّلذي جاء يسأل: من أحّق الناس حبسن صحابيت؟ قال: أّمك، قال مث من؟، قال:
. من هنا ميكن استنتاج املكانة العظيمة اليت خّص هبا الّرسول صّلى اهلل عليه و 13؟ قال: أبوكقال: أّمك، قال مث من

 سّلم األّم، حيث جعلها يف املرتبة األوىل قبل األب نظرا لقيمتها و متّيزها. 

. 14أّمه وهنا على وهن" هو القرآن يذّكر اإلنسانية جبميل األّم الذي أسدته و املتاعب اليت حتملتها، قال اهلل تعاىل: " محلت
 و يف هذا القول تذكّي حبجم املعاناة اليت تتحّملها األّم أثناء فرتة محلها ألبنائها. 

يف عملية تربية  و طاقة حتّمل فاإلسالم جّمد األّم و كّرمها نظرا ملا تتحّمله من مشّقة يف احلمل و آالم يف الوضع و صرب 
 د و ال يرتبط بأعمارهم. أبنائها، إذ أّن عطاءها اّي حمدو 

فاملرأة متارس وظائف بيولوجية ينفرد هبا اجلنس األنثوي من والدة و رضاعة، فهي دائمة االرتباط بأوالدها و تربيتهم و 
الرتبية و و استمرارية العائلة، لذلك اقرتن دورها ب توّفر هلم الراحة و االطمئنان، فهي اليت حتاف  على توازن البيت

فاستقرار األسرة  يتوّقف على وجودها فهي العنصر األساسي يف بنائها نظرا للعالقة املتينة و الفطرية  15يات املنزلمسؤول
 اليت تربطها بأبنائها. 

 

 

 

                                                           

 .77مرجع سابق صعبد احلميد إمساعيل األنصاري،  -12 
 .277م، ص2003، 1عبد الباري حممد داود، فلسفة املرأة يف الشريعة اإلسالمية و العقائد األخرى، مكتبة و طبعة اإلشعاع الفنية، ط -13 
 .14سورة لقمان، اخآية  -14 
هادة ش منّية آيت صديق، املرأة الريفية و فعاليتها يف توظيف املقدس السحري، دراسة أنثروبولوجية ملنطقة  تيزي وزو، خمطوط مذكرة نوقشت لنيل -15 

 .48ص م،2001-2000امعة تلمسان، حتت إشراف: عبد الغين مغرّب، سنة:جباملاجستّي يف األنثروبولوجيا بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية 
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. فعن طريق ذلك تصنع مكانتها و 16فاجملال املنزّل هو املكان الذي يربط و تؤكد فيه املرأة على هويتها االجتماعية
 ا و بني أفراد عائلتها. سلطتها داخل بيته

وصف املرأة بأهنا أقرب إىل الطبيعة من الرجل يعود أساسا إىل بيولوجيتها و دورها االجتماعي، الذي يتحّدد خاصة و 
 .17يف التناسل و الرتبية، و بذلك تكون رمزا الستمرارية اجلنس البشري

هو  ماء و االنبعاث وو النّ  فاملرأة مرتبطة مبنح احلياة فهي رمز للّتجّدد و العطاء شأهنا كشأن األرض املرتبطة باخلصب 
 ما يفّسر عالقتها مع الطبيعة و ارتباطها بنشأة الوجود.

 رابعا: التنشئة االجتماعية لدى األّم التقليدية و األّم المعاصرة:

االجتماعية، جند أّن األّم هي املسؤول األول و الرئيسي عن هذه العملية االجتماعية، حينما نتحدث عن التنشئة 
باعتبارها الكائن البشري األقرب لألبناء بيولوجيا و لديها مكانة عظيمة يف هذا اجملال، فهي اليت تربط األبناء بالعامل 

 اخلارجي و ما يدور حوله من أفكار و ثقافة و جمتمع. 

هتّز السرير هي  ، قال فيها:"أّن اليد اليت"نابوليون"على لسان"هشام شرابي" تحضار مقولة أعجبتنا قاهلا هنا ميكننا اس
، و هو يقصد بذلك املرأة ألهّنا وحدها اليت تصنع اإلنسان، من خالل هتيئته للحياة االجتماعية 18اليد اليت هتّز العامل"

 و بدوهنا ال توجد تنشئة اجتماعية سليمة و ال يوجد أي استقرار يفو العامل اخلارجي،  فهي ركيزة اجملتمع و قاعدته 
 العائلة و اجملتمع ككّل.

و التنشئة االجتماعية هي إعداد الفرد منذ والدته ألن يكون كائنا اجتماعيا و عضوا يف جمتمع معني و األسرة هي أّول 
 و احلضاري و تعّلمه لغة قومه و تراثهم الثقايفبيئة تتوىّل هذا اإلعـــداد، فهي تروضــــــه على آداب السلــــوك االجتمــــاعي 

 و تعمل على ترسيخ قدسيتها يف نفسه فينشأ عضوا     أعراف و سنن اجتماعية،  من عادات و تقاليد و

                                                           

érienne famille et lien social         Lahouari addi, Les mutations de la société alg 16 
dans l’algérie contemporaine,Editions la découverte, paris 1999 ,  p210.  

 .48منّية آيت صديق، مرجع سابق ص -17 
 .113م، ص 1975، 2ملتحدة للنشر، بّيوت، طهشام شراّب، مقدمات لدراسة اجملتمع العرّب، الدار ا -18 
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. فاألسرة شرط ضروري يف عملية التنشئة االجتماعية لألبناء خالل أوىل مراحلهم العمرية، 19صاحلا من أعضاء اجملتمع
 إذ تعمل على تلقينهم ثقافة اجملتمع، و هتيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلني يف اجملتمع.

تأخذ نفس معنـى الرتبيـــة و الرتبيـــة حتمـــل يف طياتـــــها نظام ثقــــايف معيـــن. و اإلطار الثقايف اجلزائري  إّن التنشئة االجتماعية
ينتج عن اجملاهبة بني نظامني ثقافيني: "نظام ثقايف حديث" و "نظام ثقايف تقليدي، قامسة اجملتمع الشامل إىل جمموعتني: 

 .20احلديث" و "اجملتمع التقليدي" "اجملتمع

و ميكن للعائلة أن تأخذ شكل وحدة أصغر يف اجملتمع، و متثل نظـــــــــاما ثقافيــــــا سواء كـــــان تقليديـــــا أو معاصرا حسب 
و قيم و  ريعرّب عن ما يدور داخل اجملتمع من أفكا ،األدوار اليت يلعبها أعضاؤها. كما ميكن أن متّثل منوذجا مصّغرا

 ثقافة. 

إّن الرتبية هي سياق حتول اجتماعي جليل من الشبان بواسطة جيل من الكهول، جتري أساسا من خالل مؤسسة العائلة 
 إذ يتّم من خالهلا ارس ،. أي أّن الرتبية تتّم مع ما يتوافق اجتماعيا21و هدفها تأمني االنسجام الضروري للمجتمع

 القيم االجتماعية و توارثها عرب األجيال على مدى الفرتات الّزمنية املتعاقبة. 

يتناسب نظام الرتبية التقليدي مع اقتصاد زراعي معاشي و مع شكل للتنظيم االجتماعي اخلاص هو العائلة املوّسعة. 
مع قيم  بني الرجل و املرأة، كتحديد للعمل الرتبوي تناسبااليت من بني مبادئها األساسية: تقسيم األعباء و الفصل 
ىب املتزامنة مع اليت متيز الفضائل اخلاصة بالقر  ،و االمتثال   السلطة و الشرف و التضامن و االحرتام و التعاون املتبادل 

إلخالص و ضع و او يف وضع املرأة جند هذه الصفات تأخذ شكل الطاعة و احلشمة و التوا ،منط الرتبية التقليدي
 التقيد.

 

 

                                                           

 .52درية السيد حاف ، دراسات يف اجملتمع و الثقافة و الشخصية، دار املعرفة اجلامعية، دط، ص -19 
 .81ميينة بن ثابت، الطالبة الثانوية يف وهران بني التقليد و احلداثة، كتاب مشرتك، مرجع سابق، ص  -20 
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و بالنسبة لنظام الرتبية احلديثة فيتناسب مع اقتصاد صناعي يعتمد إىل أقصى حّد على املفاهيم العقالنية و احلسابية.  
. فاملستوى الثقايف ألّي جمتمع مرتبط إىل 22فاملتغّيات الثقافية حتّدد اجتماعيا و هي شرط و نتيجة لتحوالت اقتصادية

 جة اقتصاده و تطوره و ميكن من خالل الرتبية فهم طبيعة اجملتمع يف حّد ذاته.حّد ما بدر 

من هذا املنطلق خلصنا إىل أّن الوظيفة اليت تأخذها األّم تتناسب مع وضعيتها العائلية و حسب نوعية العائلة يف حّد 
ها الثقايف إىل تقليدية تعمل على نقل تراث ذاهتا، اليت تكون إّما ممتّدة أو موّسعة. و بالتاّل جند نوعني من األمهات: أمّ 

 ىل أبنائها.إ أبنائها من خالل عملية التنشئة االجتماعية، و أّم معاصرة مشبعة بأفكار احلداثة، حتاول إيديولوجيا تشريبها

 التنشئة االجتماعية لدى األم التقليدية: .1
، فدورها يقتصر بالدرجة األوىل يف اإلطار 23األطفال تنحصر وظيفة األّم التقليدية يف أداء األعمال املنزلية و إجناب

 املنزّل و كّل ما يتعّلق به خصوصا األبناء.
قايف، حيث أّن يتمثل دورها يف ما يعرف باالستنساخ الث كما أهّنا تعترب مبثابة احلارس للقيم و التقاليد االجتماعية و  

القتها مع ع ز عالقتـــها مع ابنــــها الذكر باالعتـــزاز و االفتخار وأّول ما تقوم به هو فصل الذكور عن اإلنــاث. إذ تتميـــ
 معّلمة إيّاها أصول احلشمة و الطاعة و إجياد األعمال املنزلية يف ،ابنتها األنثى يغلب عليها توجيه النصائح و األوامر

اإلناث لذلك تّتخذ  سبة هلا هم اّيفالذكور بالن ،. فهي ختتّص بطابع معنّي يف عملّية تنشئتها ألبنائها24سّن مبّكر
 بعض األساليب كالتفريق بينهم يف املعاملة مثال.

من جهة أخرى جند أنّه حبكم خضوعها لنمط ثقايف و اجتماعي يقّدس الّرجل، ما جيعلها تعمل بوعي أو اّي وعي 
سؤولة عن إنتاج نفس األفكار االبا ما تشبهها، فهي امل 25على تدعيم الّدور األنثوي التقليدي و إنتاج مناذج نسوية
 التقليدية اليت كّبلتها على مّر الّزمن و خلق الظروف نفسها.

 

                                                           

 .81-80ع نفسه ص املرج -22 
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ه فالقيم اليت تأّصلت بداخل األّم تنقلها إىل ابنتها ثانية، فهي تعمل الشعوريا على أن تعكس الّنمط الثقايف الذي اكتسبت

قائل: و هنا محضر املثل الشعيب اجلزائري ال ،متثل منوذجا عنها . ألهّنا األقرب إليها و26يف شخصية  أبنائها، خاّصة ابنتها
" تربية الفتاة يف :حني قالت بأنّ  هو ما أّكدته الدكتورة نفيسة زردومي ، وها "" اقلب القدرة على فّمها خترج البنت ملّ 

تتكون من خالهلا  دينية الوسط التقليدي تعمل على جعلها منذ صغرها جديرة باألعمال املنزلية و على إعطائها تربية
 ،   27أخالقيا..."

ذي حتاف  به على عّفتها و األساس ال هفالطريقة التقليدية يف تربية الفتاة ترّكز على اجلانب الديين و األخالقي و تعترب 
 احرتامها للّرجل سواء كان أخوها أو أبوها أو زوجها، فهي بذلك "حتاكي أّمها يف أدوارها بوصفها منوذجا مرجعيا هلا...،

و  ،. فاألّم التقليدية تؤثر بشكل مباشر يف أوالدها خالل عملية التنشئة االجتماعية28الزوجية" تعّد للحياة التقليدية و
هذا راجع إىل مكانتها داخل األسرة، فهي األقرب وتربية أبنائها على يديها من أوىل أولوياهتا، على عكس األّم املعاصرة 

 اليت ميكن أن تشرتك عّدة عوامل خارجية يف فرتة تنشئتها ألبنائها.   
 التنشئة االجتماعية لدى األّم المعاصرة: .2

ة، متعّددة، و االبا ما تعمل خارج البيت نتيجة مؤهالهتا العلمية و الدراسة العالياألّم املعاصرة تتمتع حبريات واسعة و 
فهي تشغل دورين اجتماعيني متكاملني مها: دور ربّة البيت و دور العاملة أو املوظفة أو اخلبّية خارج البيت، و إشغال 

. حيث أّن 29ك اليت يتمتع هبا الرجلهذين الدورين يف آن واحد يرفع منزلتها االجتماعية حبيث تكون مساوية لتل
 وظيفتها خارج البيت باإلضافة إىل وظيفتها األسرية قد تساهم يف ترقيتها االجتماعية و منافستها لدور الرجل.

فهي تشارك يف األنشطة السياسية و مشاركتها هذه متنحها درجة من القوة و النفوذ السياسي، الذي تعتمده يف حتسني 
 .30تشريعية واسعةو  العامة، فهي تتمّتع حبريات قانونية أوضاعها اخلاصة و
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افع الذي استطاعت من خالله أن تعرّب عن رأيها و تد ،من هذا املنطلق جند أّن املرأة املعاصرة اقتحمت اجملال السياسي
 عن حقوقها و تّتخذ قراراهتا و تصل إىل النفوذ أو السلطة.   

تمع، و من جهة مبادئ اجمل و تربيتهم وفق أسس الرتبية احلديثة و يربز دور األّم املعاصرة يف مهمة إجناب األطفال و 
 . 31أخرى ممارسة العمل الوظيفي خارج البيت، فهي مطالبة بإشغال دورين اجتماعيني متكاملني

رج اصرة تأخذ طابعا آخرا، إذ أّن انشغاهلا بأداء وظيفتها خااملع يف مقابل ذلك جند أّن التنشئة االجتماعية لدى األمّ  
اض األطفال أو يتمثـــــل يف: دور احلضانــــــة أو ري ،املنزل لفرتات طويلة يتطّلب منها البحث عن بديل ليــــــــرعى أطفالـــــــــــها

ووية، مستقلة د أهّنا تنتمي يف الغالب إىل عائلة ناملعاصرة، جن املدارس أو مربيات. و نظرا لعصرنة النمط الذي تعيشه األمّ 
و هو ما يوحي بقلة العالقات و الروابط القرابية، ممّا يؤّدي إىل ترعرع أبنائها يف مؤسسات اجتماعية خاصة، بعيدا عن 

 مؤثرات العائلة املمتدة. حيث تغلب على شخصياهتم صفات االستقاللية و احلرية يف اختاذ القرارات.

وجد اختالفات ثقافية و مادية و اجتماعية و علمية و نفسية و تربوية بني األّم و األبناء، فقد تكون األّم تعرف كما ت  
القراءة و الكتابة فقط، بينما تكون البنت مؤهلة علميا. إضافة إىل االختـــالفات الثقافيـــــة و االجتماعية و العلمية و 

جند أمناطا فكرية خمتلفة تتجسد يف شكل سلوكات ثقافية تتمّيز االبا بالتجدد . على إثر ذلك 32االقتصادية و النفسية
 و احلركة. 

ح قد تؤدي إىل عدم استقرار األبناء خالل تنشئتهم االجتماعيـــة و تكوين مالم ،إّن الظروف اليت تعيشها األّم املعاصرة  
و  ،هعلى القيام بوظيفة الرتبية على أكمل وج خاصة يف السنوات األوىل من حياهتم، ألهّنا هي األجدر ،شخصيتهم

 ألّن الالّإستقرار الذي تعيشه ميكن أن يؤثر على عملية التنشئة االجتماعية يف أالب احلاالت. 

ال ميكن احلديث عن التنشئة االجتماعية بعيدا عن األّم، اليت تشّكل اجلوهر األساسي هلذه العملية االجتماعية،    
هّددهم ليصبحوا أعضاء فاعلني يف احلياة االجتماعية، حامية إيّاهم من كّل ما ي ،فّعال يف هتيئة أبنائهاحيث تقوم بدور 

 من أخطار و مظاهر اجتماعية و نفسية.

                                                           

 .184-183املرجع نفسه ص -31 
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 :  خاتمة

أّن  فادهاميف آخر املطاف إذا حاولنا أن نفصل بني هذين النوعني من األمهات: التقليدية و املعاصرة، خنرج بفكرة  
 األّم التقليدية تعمل على نسخ منطها الثقايف يف أبنائها خاصة ابنتها، حماولة توفّي نفس اجلّو األسري الذي ترّبت فيه و
إحياء نفس القيم األخالقية و الفكرية، منتجة نفس الظروف اليت ترعرعت فيها، منتمية االبا إىل عائلة ممتّدة تلّم بأبنائها 

ا هلا، أّما األّم املعاصرة فتؤمن بتجّدد اإليديولوجيات و القيم، أي أّن أبناءها ميكنهم أن رختلفوا حوهلا و تدّعم انتساهب
عنها من حيث األفكار و االجتاهات، إذ أهّنا تؤمن باحلرية الفردية يف اخّتاذ القرارات و ال مانع لديها يف استقاللية العائلة 

   و تشّكل ما يعرف بالعائلة النووية.      
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