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يقـــول المولى عّز وجّل تعبيرًا عن مدى أهمية المؤسســـة االجتماعية الصغيرة وهي باألســـرة:   
ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها ِلَيْسُكَن ِإَلْيَها(. ن نَّ ِذي َخَلَقُكم مِّ )ُهَو الَّ

إن الحديث عن األسرة حديث ذو شجون ، فاألسرة هي اللبنة األولى في المجتمع ، وهي التي 
تنشـــئ لنا أجيااًل تســـهم في تنمية المجتمع  ، فهناك عالقة طردّية بين نجاح واستقرار المشروع 
األسري والمجتمع ، تتمثل في أنه كلما زاد االستقرار األسري يزيد ذلك من أمن المجتمع ويقلل 

من المشاكل الناجمة عن التفكك األسري .

كما أن تكوين األســـر الجديدة الناجحة من شـــأنه أن ُينتج ويزيد من عدد األفراد الصالحين القادرين 
علـــى االنتاج واإلســـهام في التغيير لألفضل في المجتمع ، حيـــث ينعكس ذلك إيجابًا على نموه 

وتطوره وتحقيق تنميته المستدامة .

ومـــن هنـــا جـــاء اهتمام اللجنـــة الوطنية للمرأة باألســـرة في حضرمـــوت وأوضاعها ومشـــاكلها ، 
لتجســـدها الدراســـة الميدانية على مســـتوى محافظـــة حضرموت ، حرصًا منا علـــى تبيان العوامل 
التي تؤثر على األســـرة اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا ، فمن خالل هذه الدراســـة تم الوقوف على 
أبرز المحاور المتعلقة باألســـرة، كالتنشـــئة االجتماعية والتكنولوجيا واالقتصاد المعيشي لألسرة 

والتعليم والصحة والبيئة .

وإذ نضـــع بيـــن أيديكـــم هذه الدراســـة ونتائجها وتوصياتها لتكـــون بمثابة إضـــاءات لتنفيذ البرامج 
والخطط والمشـــاريع المتسقة مع االحتياجات الفعلية لألســـرة في حضرموت ، ولنتشارك جميعا 
ســـلطة محلية ومنظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص في اإلسهام والرقي بمستوى األسرة 

الحضرمية واالعتزاز بقيمها النبيلة والراسخة .

فكل الشـــكر للســـلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأســـها الســـيد اللواء الركن / أحمد ســـعيد بن 
بريك محافظ محافظة حضرموت لرعايته الكريمة لهذه الدراسة ، كما نقدر ونثمن الجهود المخلصة 
لمؤسســـة العون للتنمية لتبنيها تمويل هذه الدراســـة، كذلك كل الشـــكر والتقدير لمركز المرأة 
للدراسات والبحوث بجامعة حضرموت على شراكتهم الفاعلة والمتميزة، كما نشكر فريق الدراسة 
علـــى إخالصهـــم وتفانيهم في البحث عـــن المعلومات، وتقصيهم للحقائق لتصبح هذه الدراســـة 

بمثابة إضاءة ووهج لكل من يريد الخير لألسرة الحضرمية ومجتمع حضرموت. 

كلمة اللجنة الوطنية للمرأة

األستاذة /
فائزة فرج بامطرف

رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة
حضرموت – المكال
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َتســـعى مؤسســـة العـــون للتنمية من خـــالل تمويل ودعـــم البرامج والمشـــروعات في مختلف 
المجاالت إلى تحقيق التنمية المســـتدامة ذات النتائج واآلثار المســـتدامة في المجتمع، وانطالقًا 
مـــن هـــذا تولي مؤسســـة العون للتنميـــة اهتمامًا كبيرًا بالدراســـات والبحوث لمـــا لها من أهمية 
بالغـــة في معرفـــة وتحديد احتياجات المجتمـــع بقطاعاته المختلفة، بطريقـــة منهجية صحيحة، وبما 
يضمن حل المشكلة بالتدخالت المناسبة، مما يؤدي إلى تنفيذ برامج ومشروعات ذات استدامة 
بنـــاًء علـــى هذه الدراســـات، وفي هذه الدراســـة «دراســـة واقع األســـرة في حضرموت» ســـعت 
المؤسسة لتمويلها لتكون أول دراسة ميدانية في تحديد احتياجات األسرة، وتكون هذه الدراسة 
هي الدليل لبناء البرامج والمشروعات للمنظمات المحلية والدولية، وهي دراسة ميدانية تحليلية 
شملت جميع جوانب ومكونات األسرة في حضرموت، ونتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم في 
تنفيذ هذه الدراسة الميدانية التحليلية التي ستسهم مخرجاتها في بناء مشروعات وبرامج تسد 

االحتياج الفعلي لألسرة في حضرموت خاصة واليمن عامة.

كلمة العون

مؤسسة العون للتنمية
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تعد األسرة نواة المجتمع، والدعامة األساسية في بنيته، فهي التي تؤمن االستقرار واكتساب 
المعرفـــة والقيم الضرورية لتثبيت أســـس المواطنـــة الكاملة، وهي بالتالي المؤسســـة األولى 
للتنشئة االجتماعية األكثر استحقاقًا للدعم، لتتمكن من توفير الرعاية الالزمة لمكوناتها والتفاعل 
مـــع متغيـــرات العصر، والقيـــام بأدوارها ووظائفها في مختلف األوســـاط االجتماعيـــة. إلى جانب 
ذلك، يقع على عاتق األســـرة تنمية القيم االجتماعية لما لها من أثر بالغ األهمية ودور فاعل في 

بناء جيل واعد، وطاقات خيرة فاعلة لنفسها ومجتمعها. 

لكـــن مـــن المالحظ في الوقت الراهن أن معظم األســـر أصبحت تواجـــه العديد من من التغيرات 
والتحديـــات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي تعيشـــها المجتمعات، نتيجـــة مجموعة من 
العوامل التي أثرت بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر في اأُلســـر، فجعلتها تواجه الكثير من المخاطر، 
يتبعهـــا بـــروز ظواهـــر اجتماعية تهدد كيانها، األمـــر الذي يدعو إلى تعميق الحـــوار المجتمعي حول 
نوعية الخدمة أو المساعدة االجتماعية التي يمكن توجيهها لألسرة لتستعيد توازنها واستقرارها، 
وتصبح قادرة على التنشئة االجتماعية السليمة التي ينعكس أثرها على أداء المجتمع لوظائفه، 

ويحقق له النماء واالستقرار.

لهذا جاء موضوع التقرير « أوضاع األسرة في حضرموت « ليعكس اهتمام وإدراك الجهة الممولة 
«مؤسســـة العـــون للتنمية» والجهة المســـتفيدة «اللجنـــة الوطنية للمـــرأة بمحافظة حضرموت» 
بعظم األمانة التي تتحملها األسرة، وحجم المسئولية التي تقع على عاتقها، ودورها في تنمية 

القيم االجتماعية النبيلة التي تصون المجتمع وتحفظه من التفكك والزوال.

وفـــي الســـياق ذاته، يؤكـــد التقرير ، أن األســــــرة في حضرموت شــــــكلت عبر مـــر العصور مثااًل 
يحتذى به في حســـن التربية وغـــرس القيم الدينيـــة واألخالقيـــة واإلنســــــانية في األبناء، وأصبح 
يضـــرب بهـــا المثل في حســــــن التربية والحفاظ على العادات والتقاليـــد واألعراق المجتمعية، وأنه 
خـــالل الســــــنوات األخيـــرة ونتيجـــة لعوامل التغيـــر االجتماعيــــــة واالقتصاديـــة والتكنولوجية بدأت 
التغيرات تطرأ على بناء ووظائف األسرة في حضرموت، وظهرت عوامل كثيرة استهدفت القيم 
األســـرية وبعض العادات والتقاليد، وظهرت بعض المشكالت المرتبطة بالتعليم والصحة والبيئة 
ومشكالت استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي بشكل سلبي ومشكالت ارتبطت 
باألســـر التي تعيلها امرأة ومشـــكالت متعلقة باألســـر التي بها من ذوي االحتياجات الخاصة. قد 
ينظر البعض إلى أن التقرير حين يتصدى إلى كل ذلك بالشرح والتحليل ال يأتي بجديد إال أن واقع 
الحـــال ليـــس كذلك، فالتقرير يمثل جهد فكري وعملي متميز ال يكتفي باســـتقصاء اإلاشـــكاليات 
المطروحـــة، بـــل يقتـــرح المعالجات الكفيلة بتجاوز تلك اإلشـــكاليات، فهو بذلـــك يعد خارطة طريق 
واضحة للنهوض بواقع األسرة في حضرموت لالرتقاء بواقعها نحو األفضل، مع االحتفاظ بالتقاليد 

النبيلة لألسرة الحضرمية عبر التاريخ.

تقريض
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وللتذكيـــر، ال يمكـــن الحديـــث عـــن أيـــة تنمية محلية شـــاملة ومســـتدامة ما لم ندرك أن األســـرة 
تمثل ركيزتها األساســـية. وبهذه المناســـبة، البد من التأكيد أن هذا التقرير، بمضمونه ومنهجيته 
واستنتاجاته، ليس نهاية المطاف، كما أنه ال يشكل المشروع الوحيد لمواجهة إشكاليات النهوض 
بواقـــع األســـرة فـــي حضرموت، بقدر ما هـــو محاولة إضافية جديـــرة بالتقدير والوقـــوف أمام كل 
نتائجها التي اتســـمت بالجرأة لفتح حوار مجتمعي يســـهم فيه كل أبناء المحافظة دون اســـتثناء، 
للنهـــوض بواقـــع األســـرة في المحافظـــة، وبالتالـــي، اإلرتقاء بواقـــع التنمية المحليـــة بمفهومها 

الواسع والشامل نحو الريادة في العلم والثقافة واألعمال.

ونـــود في هذه العجالة، التي تمثل مســـاهمة متواضعة في هذا الحـــوار، التأكيد على عدد من 
الحقائق التي نرى أهمية اإلشارة إليها، وفي مقدمتها اآلتي:

إن األسرة في محافظة حضرموت كانت وما زالت تقوم بدور فاعل في التنشئة االجتماعية • 
وغرس القيم السلوكية النبيلة بين أبنائها. وهذا ليس بغريب على المجتمع الحضرمي عبر 
التاريـــخ على الرغم من محاوالٍت لتهميش هذا الدور نتيجة ألســـباب أســـهمت فيها أطراف 

عدة.

لقـــد حققت األســـرة في محافظـــة حضرموت العديد مـــن اإلنجازات لم تقتصـــر فقط على • 
اكساب أبنائها قدرات مكنتهم من إحراز تميز ذاتي في التعليم ومكنتهم بجدارات ومهارات 
ساعدتهم على خوض غمار العلم والثقافة وريادة األعمال، بل تعدى األمر ذلك ليمتد إلى 
نشـــر ثقافة التسامح واألمانة والتماســـك االجتماعي أينما وطأت أقدام األسرة الحضرمية 

وكانوا سببًا في نشر الدين اإلسالمي، دين المحبة والسالم.

إن الحديث اليوم عن أهمية النهوض بواقع األسرة في محافظة حضرموت لم يكن خيارًا أو • 
ترفـــًا تنظيريًا، بـــل هو واجب ديني في المقام األول وواجب وطني، إذ ال تســـتقيم أركان 

المجتمع وتنميته إال بإزاحة كل القيم والسلوكيات الدخيلة على المجتمع في حضرموت.

أهمية وجود شـــبكة أهلية لقضايا األســـرة في حضرموت يســـهم فيها كل شـــركاء التنمية • 
في المحافظة، يكون من أولوياتها وضع استراتيجية برؤية تنموية لألسرة تنبثق من خاللها 
أهداف، اســـتراتيجية، وسياســـات، وبرامج تنصبُّ في النهوض بواقع األسرة، باإلضافة إلى 

العمل على تنظيم كافة الفعاليات ذات الصلة بقضايا األسرة في حضرموت.

 إن التقريـــر بمـــا لـــه وما عليه، مطروح أمـــام المواطن في محافظة حضرمـــوت في كل المواقع 
والمسئوليات، ونعني بذلك أن المواطن هو الغاية والهدف، ونتطلع أن يكون إطالق هذا التقرير 
ونشـــره بدايـــة ال نهاية لعمـــل دؤوب لمواجهة كافة التحديات التي تواجه األســـرة في حضرموت، 
وتعيد لها مجدها الذي اكتسبته بقيم وسلوكيات أبنائها ، بفكر ورؤى جديدة تواكب كل المتغيرات. 
وهذا لن يتحقق، كما أشرنا إلى ذلك سابقًا إال من خالل حوار مجتمعي حول مخرجات هذا التقرير.

وختامًا، نأمل أن يســـهم هذا التقرير في تســـليط األضواء على العديد من التحديات التي تواجه 
األســـرة الحضرية، وأن يتم مواجهتها على أســـس راســـخة تتخذ من التاريخ الحضرمي أساســـًا لها. 
ونأمل، كذلك أن يجد فيه متخذو القرار والجهات ذات العالقة بقضايا التنمية األسرية مآاًل وخارطة 
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طريق للنهوض بواقع األسرة الحضرمية نحو الرقي والتقدم.

 كمـــا نأمـــل أن يتيـــح التقرير بمفرداتـــه ومحاوره مجااًل رحبـــًا للنقاش البّناء لتعزيز مســـيرة التنمية 
المحلية الشاملة المستدامة في ربوع حضرموت التاريخ والحضارة والثقافة والعطاء المتجدد.

وفـــي الختـــام، أعبـــر عن خالص الشـــكر والتقديـــر لكل من دعم وأســـهم في إعداد هـــذا التقرير 
ونشـــره، ولجهـــود مؤسســـة العـــون للتنميـــة ودعمها المســـتمر لمســـيرة التنمية فـــي محافظة 
جنة الوطنية للمرأة الســـاعية، إلدراكها أهمية هذا الموضوع والســـعي دومًا إلحراز  حضرموت، وِللَّ
تقدم نوعي ملحوظ، يلتقي بشكل مباشر مع متطلبات التنمية؛ والشكر موصول للجميع أفرادًا 

ومؤسسات أسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العمل الوطني.

د. محمد عمر باطويح
أستاذ االقتصاد ـ جامعة حضرموت

مستشار محافظ حضرموت
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ال شـــك، أن األســـرة كمؤسســـة اجتماعية يقع على عاتقها دور مهم في تعزيز قيم المواطنة 
وتعميـــق الوعـــي التنموي وترســـيخ قيم التماســـك االجتماعـــي، وبث روح المحبة والســـالم بين 

أفرادها، وبالتالي بين أفراد المجتمع.

 ولألســـرة في حضرموت ســـمة متميزة في ذلك وفي نبذ كافة أشكال التطرف والسلوكيات 
الدخيلة على المجتمع، وعلى مر التاريخ لألسرة الحضرمية حضور دائم في مختلف مجاالت العلم 

والثقافة وريادة األعمال.

وبكل فخر واعتزاز يمثل هذا التقرير نقلة نوعية بمخرجاته بالنسبة لنا في السلطة المحلية في 
محافظـــة حضرمـــوت، وُيعـــد خارطة طريـــق ونقطة انطالقة لتصحيـــح الكثير من المســـارات وعلى 
مختلف الصعد، لتعزيز دور األســـرة في حضرموت للقيام بدورها التربوي واإلنســـاني والتنموي، 
فـــإذا كانـــت حضرموت منذ القدم حملت مشـــاعل النـــور وأدوات التنمية والتطويـــر لتصل بها الى 
أماكـــن تعـــدت جغرافية المنطقة واإلقليم المحيط لتصل إلى مشـــارق األرض ومغاربها، فإن هذا 
يعنـــي أصالـــة األســـرة الحضرمية وحبها في نشـــر قيم اإلســـالم قيـــم المحبة والســـالم والعلم 

والثقافة. 

وعلـــى الرغـــم من التحديات واالختالالت التي واجهت األســـرة في حضرموت والتي أشـــار إليها 
التقرير بكل وضوح، فإن التغلب عليها ليس باألمر الصعب متى ما تكاثفت الجهود بين الســـلطة 
المحلية وكل شركاء التنمية بالمحافظة، ومحافظة حضرموت غنية بثروتها البشرية المؤهلة التي 
تســـتطيع تجاوز كل التحديات والمخاطر  متى ما تهيأت لها الظروف والبيئة المالئمة لتنطلق نحو 

الريادة في مختلف المجاالت.

وختامـــًا، أود التأكيـــد على أن الســـلطة المحليـــة بمحافظة حضرموت لن تتوانـــى في تقديم كل 
وســـائل الدعـــم والمســـاندة للبرامج والمشـــاريع التنمويـــة الهادفة لدعم األســـرة في حضرموت 
والنهـــوض بواقعهـــا للقيام بدورهـــا النبيل في خلق جيل جديـــد واع بمتطلبـــات المرحلة الراهنة، 
وقـــادر علـــى مواجهة مختلف التحديات برؤى وفكر جديد يســـتعيد لحضرموت مجدها واالرتقاء بها 

إلى مصاف الدول الصاعدة في مختلف مجاالت التنمية الشاملة والمستدامة.

وال يســـعني ســـوى أن أتقدم بجزيل الشـــكر لمؤسســـة العون للتنمية واللجنة الوطنية للمرأة 
بمحافظة حضرموت ومركز المرأة للدراسات والبحوث على هذه الشراكة ألجل تحقيق هذا الهدف 
المهم والســـامي، وأشـــيد بجهود فريق العمل على هذه التشخيص  التي تشكل قاعدة انطالق 
لتصحيـــح كل المســـارات ذات الصلـــة بمخرجـــات التقريـــر ، بهدف الوصـــول إلى ما نتطلـــع إليه في 
الســـلطة المحليـــة من تحقيق األهداف المرجوة التي تنســـجم مع طموحـــات وتطلعات مواطني 
هـــذه المحافظـــة  المعطاءة، ومتطلعًا إلى مشـــاركة الفاعلة مـــن كل مواطن في المحافظة في 

كلمة السلطة المحلية
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اإلطالع على التقرير ليستشعر الدور المنوط به، وإننا جميعًا كاًل من موقعه ومسئولياته شركاء 
في معالجة االختالالت التي تواجه األسرة في حضرموت وللمضي بها قدمًا نحو تحقيق أهدافها 

التربوية واإلنسانية والتنموية النبيلة.

والله ولي التوفيق

اللواء الركن/
أحمد سعيد بن بريك

محافظ محافظة حضرموت
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الفريق الفني للدراسة

الجهة المنفذة
أ.فايزه فرج بامطرف

اللجنة الوطنية للمرأة – المكال

الشراكة
بروفيسور / أحالم صالح بن بريك

مركز المرأة للدراسات والبحوث– جامعة حضرموت

    

  

تصميم/ زين أحمد باحميد

 سكرتارية المشروع

أ.منال عبود الحنشي

فريق الدراسة الميداني

ماهر صالح صالح مقرم

ثابت أحمد بوبك أبوطلعة

أيمان عمر عيظه اللحمدي

خلود سالم باقحيزل

علي سالم سعيد كعيتي

فاطمة نصيب الحقيبي

محمد ناصر صالح باقطمي

يحيى صالح سالم باخلعه

أحمد صالح عبيد عمر بلعجم

عادل خميس عاشور عباد

شذى سالم عبد الاله باحميد

صالح أكرم يسلم بن حدجة

سالمة سالم عوض بركي

مبارك محمد سالم البريكي

أحمد عوض سالمين ذيبان 

وليد عمر مزاحم باجابر

هشام عبدالله بن الشيخ أبوبكر

نبيل كرامه عبيد بن جمعان

تحليل إحصائي

أ.عبدالقادر عمر مسجدي

أ.خالد حسين الكلدي
مشرف ميداني  لمديريات الساحل

أ.برك عمر عمّار
مشرف ميداني لمديريات الوادي والصحراء

جامعي البيانات بمديريات الساحل جامعي البيانات بمديريات الوادي
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ُتَعـــد األســـرة التـــي يعيـــش فيهـــا الفـــرد أول 
مؤسســـة تربويـــة تتبنـــى اإلنســـان وتنقل له 
الميراث الحضاري وتعلمه من هو، وما عالقته 
بالمجتمـــع، فهـــي الوحدة االجتماعيـــة األولى 
التـــي تعمـــل علـــى نمـــوه وتكوين شـــخصيته 
وتوجيـــه ســـلوكه، و نقـــل القيـــم، فاألســـرة 
بصرف النظر عن أوضاعها الطبقية أو الثقافية 
والتعليمية ، تميل إلى منظومة قيمية وتتخذ 
حيالها موقفا خاصا وتستخدم أدوات ووسائل 
في نقلهـــا ألبنائها، و تتأثر األســـرة بالظروف 
االجتماعيـــة واالقتصادية والثقافيـــة للمجتمع 
وتؤثـــر أيضـــا فـــي البنـــاء االجتماعـــي كلـــه عن 
طريـــق مـــا تورُثُه لألبنـــاء من صفـــات حيوية أو 
وراثيـــة ، ومن خالل الخبرات األســـرية والتراث 
الثقافـــي لآلبـــاء واألمهـــات ، كمـــا تتأثـــر صحة 
الطفـــل بالبيئـــة الداخلية والخارجيـــة حتى قبل 
مولـــده, ويعتمـــد ذلك على الظـــروف المادية 
واالجتماعية للوسط الذى تعيش فيه األسرة, 
متمثال في اإلســـكان والغذاء والحالة الصحية, 
باإلضافة للعطف والحنان الذيِن يجب أن يتمتع 

بهما األبناء في األسرة .

ولقـــد مرت األســـرة بعدة تطـــورات, كانت كل 
مرحلـــة منهـــا تعكـــس ظـــروف وطابـــع العصر 
والحياة االجتماعيـــة واالقتصادية التي يمر بها 
المجتمع ٠ وتتأثر األســـرة بشكل عام بمختلف 
التغيـــرات التاريخية واالجتماعيـــة واالقتصادية 
والعمرانيـــة وبظهـــور المكنـــة الصناعيـــة التي 
المجتمـــع أصبحـــت األســـرُة مكنـــًة  يشـــهدها 
اســـتهالكية ال تهدأ، وفي ظل هذه التبدالت 
والتغيـــرات التي طالت المجتمعـــات ، أصبحت 
األســـرة الحضريـــة تأخـــذ النمط النـــووي، الذي 

يتكـــون عـــادة مـــن الـــزوج والزوجـــة وأبنائهـــم، 
ومـــع حـــدوث التغيرات الشـــاملة في أنســـاق 
القيم التقليدية تحـــت وطأة التصنيع والتحضر 
وانعـــكاس هـــذه التغيـــرات علي بناء األســـرة 
ووظائفهـــا أدى ذلـــك إلـــى تقلص هـــذا البناء 
شـــكاًل وحجمًا ،إضافـــة إلي اتجاه األســـرة نحو 
العزلـــة عـــن الجماعـــات القرابيـــة والجـــوار، كما 
طـــرأت تغيـــرات شـــاملة علـــي بنـــاء العالقات 
الداخليـــة الخارجيـــة واألدوار بين إفراد األســـرة 
الواحـــدة أو المجتمـــع الخارجي ، فأســـرة اليوم 
التعليـــم,  فانتشـــار  األمـــس,  أســـرَة  ليســـت 
وخـــروج المـــرأة للعمـــل, وزيـــادة نمـــط التغيـــر 
فـــي الوظائـــف أدى إلى تغيرات فـــي األدوار 
والمكانات التي يحتلها كل فرد في األسرة. 

العديـــد  التغيـــرات  هـــذه  علـــى  ترتـــب  كمـــا  
االجتماعيـــة  والمعوقـــات  المشـــكالت  مـــن 
واالقتصاديـــة, التـــي تعيق األســـرة عـــن تأدية 
ادوارهـــا ووظائفهـــا مثـــل تدهـــور مســـتوى 
واإلســـكانية  والتعليميـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
وغيرها ، لذلك ســـوف نعرض فـــي هذا الجزء 
بعـــض مالمـــح التغيـــرات التـــي حدثـــت فـــي 
األســـرة الحضرميـــة بنائيًا ووظيفيـــًا والعوامل 
التـــي أدت إلى حدوث التغيرات والمشـــكالت 

و المعوقات التي تعاني منها األسرة .

مقدمة
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الفصل األول
Study methodology

تعتبر األسرة إحدى العوامل األساسية في بناء الكيان التربوي وإيجاد عملية التطبيع االجتماعي، 
وتشـــكيل شـــخصية الطفل، وإكســـابه العـــادات التي تبقى مالزمـــة له طول حياتـــه، فهي البذرة 
األولـــى فـــي تكوين النمو الفردي وبناء الشـــخصية ، وليس هناك من شـــك أن األســـرة لها األثر 
الذاتـــي والتكوين النفســـي في تقويم الســـلوك الفردي، وبعث الحيـــاة، والطمأنينة في نفس 
الطفل، فمنها يتعلم اللغة ويكتســـب بعض القيم، واالتجاهات، وقد ســـاهمت األســـرة بشـــكل 
مباشـــر في بناء الحضارة اإلنســـانية، وإقامة العالقات التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفضل في 

تعّلم اإلنسان ألصول االجتماع، وقواعد اآلداب واألخالق .

واألســـرة في حضرموت شـــكلت عبر مر العصور مثااًل يحتذى به في حسن التربية وغرس القيم 
الدينيـــة واألخالقيـــة واإلنســـانية في أنفس األبناء على المســـتوى الداخلي فـــي الوطن وعلى 
المســـتوى الخارجي ، وأصبح يضرب بها المثل في حســـن التربية والحفاظ على العادات والتقاليد 

واألعراق المجتمعية .

وخـــالل الســـنوات األخيرة ونتيجـــة لعوامل التغيـــر االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والتكنولوجية بدأت 
التغيرات تطرأ على بناء ووظائف األسرة في حضرموت، وظهرت عوامل كثيرة استهدفت القيم 
األســـرية وبعض العادات والتقاليد، وظهرت بعض المشكالت المرتبطة بالتعليم والصحة والبيئة 
ومشكالت استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي بشكل سلبي ومشكالت ارتبطت 

باألسر التي تعيلها امرأة ومشكالت متعلقة باألسر التي بها من ذوي االحتياجات الخاصة .

ومن هنا جاءت فكرة إجراء دراسة علمية منهجية يتم من خاللها سبر أغوار المشكالت االجتماعية 
لألسرة في حضرموت وأوضاع األسرة الحضرمية من حيث القيم المتأصلة فيها ومدى محافظتها 

على تلك القيم وتوارثها جياًل بعد جيل.

أواًل : أهمية الدراسة :

للدراسة أهمية كبيرة من الناحية اإلنسانية والتنموية حيث تقف المشكالت التي تواجهه االسرة  
عائقًا لها عن تحقيق وظائفها األسرية واالجتماعية واالقتصادية ومحبطًا لها من النواحي النفسية 
والصحية والمعنوية و عن المشاركة في الحياة االجتماعية والتنموية ، اضافة الى ان دراسة هذه 

المشاكل قد تلفت النظر المؤسسات لمساعدة  االسرة على ايجاد مخارج لمشكالتها . 
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ثانيًا : أهداف الدراسة : 

 أ- الهدف العام : التعرف على االحتياجات والمشـــكالت التي تعترض االســـرة الحضرمية وكيفية 
التعايش معها ومواجهتها سواء من خالل  االسرة او المجتمع ومنظماته . 

 ب- األهداف الفرعية :

1. الوقوف على أبعاد المشـــكالت األســـرية في المجتمع بحضرموت  ومؤشـــراتها والعوامل 
المسببة لها .

2. رصد أهم المشكالت االجتماعية المرتبطة باألسرية في المجتمع بحضرموت  .

3. محاولـــة الوصـــول إلى نوعية التدخالت المالئمة للتخفيف و التقليل من المشـــكالت واآلثار 
التابعة له.

4. وضع تصور يمكن إن يسهم في اقتراح تدخالت لتصحيح الخلل في أوضاع األسرة .

5. إبراز الجوانب والقيم االيجابية لألسرة في حضرموت وتعزيزها .

ثالثًا : أداة جمع البيانات :

استخدمت في هذه الدراسة أداة االستبيان ، والتي تم تصميمها وبنائها وفق أهداف الدراسة 
ومحاورها ، وقد تم عقد ورشـــة عمل لتنقيح اســـتمارة االســـتبيان من قبل مختصين في الجانب 
األســـرية والمجـــاالت المختلفـــة المرتبطة باألســـرة ، كما تم تدريب مجموعة مـــن جامعي البيانات 
على اســـتخدام االســـتبيان وطرق جمع البيانات من المناطق المستهدفة ، وأساليب التعامل مع 

الفئات المستهدفة .

رابعًا : مجاالت الدراسة :

1. المجال البشري ) عينة الدراسة ( :

تم اســـتهداف مجموعة من األســـر في حضرموت بلغ عددها ) 1550( أســـرة موزعة أربع فئات : 
األســـرة النووية بنســـبة ) %40 ( ، واألســـرة الممتدة بنسبة ) %40 ( ، واألسرة التي تعيلها امرأة 

بنسبة ) %15 ( ، واألسرة التي بها من ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة ) 5% ( .

2. المجال الجغرافي :

اســـتهدفت الدراســـة في مجالها الجغرافي محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية ، وتم اختيار 
) 15 مديريـــة ( بشـــكل عشـــوائي بمـــا يمثل ) %50 ( مـــن مديريات محافظة حضرموت ، قســـمت 

المديريات المستهدفة ما بين الساحل والوادي والصحراء بحضرموت .
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3. المجال الزمني : 

اســـتغرقت الدراســـة في مدتهـــا الزمنية منذ بدء فكرة الدراســـة وتجميع المعلومـــات والبيانات 
األوليـــة للمناطق المســـتهدفة وإعداد خطة الدراســـة في مراحلها الثـــالث ) المرحلة التحضيرية – 
المرحلة الميدانية – المرحلة النهائية واســـتخالص النتائج ( فترة ســـتة أشـــهر ) أغســـطس 2016م 

حتى يناير 2017م ( .

خامسًا : مفاهيم الدراسة :

األسرة : 

   تعد األســـرة أهم الجماعات اإلنســـانية وأعظمها تأثيرًا في حياة األفراد والجماعات لذلك نالت 
اهتمام أغلب الباحثين ، كما أن االسرة جماعة اجتماعية أساسية ودائمة ، ونظام اجتماعي رئيسي، 
وليســـت األسرة أساس وجود المجتمع فحسب, بل هي مصدر األخالق  والدعامة األولى لضبط 
الســـلوك ، واإلطار الذي يتلقى فيه اإلنســـان أول دروس الحياة االجتماعية ، وقد حظيت األسرة 
بقسط وافر من اهتمام ِعلَمي االجتماع واألنثروبولوجيا طوال القرنين التاسع عشر والعشرين، 
حتى تراكم تراث علمي حول أهميتها في المجتمع اإلنساني ، ومنذ ذلك الوقت بدأت دراسات 

األسرة تحتل مكانة هامة في العلوم االجتماعية.)1(  

و األســـرة  في اللغة كما جاء في لســـان العرب تعني :) أســـرة الرجل بمعنى عشـــيرته و رهطه 
األدنون, ألنه يتقوى بهم ، واألسرة يعني عشيرة الرجل وأهل بيته(.)2(

واألســـرة في اللغة مشـــتقة من « األســـر « واألســـر لغة: يعنى القيد, يقال أســـر أسرًا و أسارًا  
َقيَده، و أسره أخذه أسيرًا, واألسر من أنواعه : 

مـــا يكـــون طبيعيا ال خالص منه كما في حالة الِخلقة ، حيث يكون اإلنســـان أســـيرًا لمجموعة من 
الصفات والخصائص الفســـيولوجية كالطول والقصر والبدانة والنحافة...إلخ ، أو يكون « األســـُر «  
أو « القيد « مصطنعا أو صناعيًا  كاألســـر في الحروب, أو يكون االســـُر اختياريًا  يرتضيه اإلنســـان 
لنفســـه ، أو يســـعى إليه ألنه يعيش مهددًا بدونه، ومن هذا االســـر االختياري انشـــقت األسرة ، 
ففي المعجم الوســـيط نجد معنى األســـرة لغويًا : يعنى القيد ، يقال أســـره أســـرًا إسارًا ، قيده 
أســـره ، أخـــذه أســـرا ، ومعناها أيضا : الدرع الحصيـــن ، وأهل الرجل وعشـــيرته ، والجماعة بينها أمر 

مشترك .)3(

    األســـرة أهم الجماعات اإلنســـانية ، وأعظمها تأثيرا في حياة الفرد والمجتمع ، واألســـرة التي 
يعيش فيها الفرد أول مؤسســـة تربوية تتبنى اإلنســـان وتنقل له الميراث الحضاري وتعلمه من 

)1( سناء الخولي : األسرة والحياة العائلية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، 2000م ص 37
)2( لسان العرب ابن منظور : ما أسر ، دار المعارف كورنيش النيل  ، القاهرة ، ب د ، ص 78

)3( المعجم الوسيط، ج 1 ، ص 36
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هـــو، ومـــا عالقتـــه بالمجتمع ، فهي الوحـــدة االجتماعية األولـــى التي تعمل على نمـــوه وتكوين 
شـــخصيته وتوجيه ســـلوكه ، إن مفهوم األســـرة وبنيانها ووظائفها وعالقتهـــا يختلف من مجتمع 
إلى آخر، يجعل من الصعب تعريفها تعريفًا دقيقًا وواضحًا، وشاماًل. ويرى دارسوا علم االجتماع أن 
األســـرة أحد مقومات الوجود االجتماعي في المجتمع اإلنســـاني وهي بذلك نظام عالمي وما 

هو غير عالمي فيها شكلها الموجود من المجتمع الى آخر.)1( 

ففي معاجم اللغة االنجليزية  األسرة ”Family“ بمعنى كل الناس الذين يعيشون في المنزل 
نفسة حيث يوجد االبوان واالبناء وتكون بينهم رابطة الدم والقرابة ، ومفهوم االسرة في عالم 

الغرب يعنى المعايشة living والمعايشة من شأنها ارتباط المصلحة.)2( 

   وترى ســـناء الخولي أن األســـرة تشـــير من الناحية السوسيولوجية إلى معيشة رجل وامرأة أو 
أكثـــر معًا ، على أســـاس الدخول في عالقات جنســـية يقرها المجتمع ، ومـــا يترتب على ذلك من 
حقوق وواجبات ، كرعاية االطفال وتربيتهم ، كما تفرق بين مصطلحي الزواج  واالســـرة ، كما أن 
هناك مياًل إلى اســـتخدامهما في الوقت نفســـة ليشيرا إلى شيء بعينة ولكنهما في الحقيقة 
ليسا شيئًا واحدًا ، فالزواج Marriage عبارة عن تزاوج منظم بين الرجال والنساء ، على حين يجمع 
معنى األســـرة Family بين الزواج واالنجاب ، وتشـــير األســـرة كذلك إلـــى مجموعة من المكانات 

واالدوار المكتسبة عن طريق الزواج واإلنجاب.)3(      

    و االسرة هي أول اجتماع تدعو اليه الطبيعة إذ من الضروري ان يجتمع الرجل والمرأة للتناسل 
وذلك لكي ينجبوا أطفااًل يخلفونهم من بعدهم فاالجتماع األول والطبيعي في كل األزمنة هو 

العائلة,  وحيث تتجمع عدة عائالت تنشأ القرية ثم المدينة )4(.   

و عرفها «لندبرج» بأنها النظام اإلنساني األول ، ومن أهم وظائفها إنجاب األطفال والمحافظة 
على النوع اإلنساني ، كما أن النظم األخرى تمتد أصولها في الحياة األسرية ، الى أنماط السلوك 
االجتماعـــي واالقتصادي والضبط االجتماعـــي والتربية والترفيه والدين التي تم بناؤها أول األمر 

داخل األسرة .)5(

    كما عرفت األسرة بأنها مجموعة من األشخاص متحدة بروابط الزواج ،أو الدم ، أو التبني تكون 

)1( خيـــري خليـــل الجميلـــي و بدر الديـــن كمال: المدخل في الممارســـة المهنية في مجال األســـرة والطفل، األســـكندرية، المكتب 
العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، 1995م، ص92

)2( عبدالمجيد ســـيد منصور وزكريا الشـــربيني : االســـرة على مشارف القرن 21، ط1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 2000م، 
ص 15، 16

)3( سناء الخولي : األسرة والحياة العائلية ، ص 43
)4( ايمن ســـليمان مزاهرة : االســـرة وتربية الطفل ، دار المناهج للنشـــر والتوزيع ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلســـكندرية ، مصر ، 

2009م ، ص21
)5( محمـــد أحمـــد بيومـــي ، عفاف عبد العليم ناصر : علم االجتماع العائلي دراســـة التغيرات في األســـرة العربية، اإلســـكندرية، دار 

المعرفة  الجامعية، 2003  م ، ص17
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وحـــدة ســـكنية ، وتتفاعل بعضها مع بعًض اآلخر مكونة وحـــدة اجتماعية هي: الزوج والزوجة ، االم 
واألب ، االبن واالبنة ، األخ واألخت.)1(

  أما العالم «جورج ميردوك» فيرى أن األسرة جماعة اجتماعية يقيم أفرادها جميعًا في مسكن 
مشـــترك ويتعاونون اقتصاديًا ويتناســـلون ، وتســـفر هذه العالقة عن إنجاب أطفال ينتمون إلى 
هـــذه الجماعـــة حيث يترتب علـــى ذلك حقوق وواجبـــات ورعاية وتربية لألطفال الذيـــن يأتون نتيجة 

لهذه العالقات.)2(

    أما أحمد السكري فقد عرف األسرة بأنها ” جماعة أولية يرتبط أعضاؤها بصالت الدم والتبني 
أو الزواج الذي يتضمن محل إقامة مشترك, وحقوقا والتزامات متبادلة, وتولي مسئولية التنشئة 

االجتماعية لألطفال”.)3(

    أمـــا «بوجـــاردس» فيـــرى أن ”األســـرة عبارة عن جماعـــة اجتماعية صغيرة تتكـــون عادة من األب 
واألم وواحد أو أكثر من األطفال, ووظيفتها توجيه هؤالء األطفال وضبطهم ليصبحوا أشـــخاصًا 

يتصرفون بطريقة اجتماعية“.)4(

ويعـــرف كل من بل و فوجل األســـرة بأنها ”الوحدة البنائيـــة المكونة من رجل وامرأة يرتبطان مع 
أطفالهما بطريقة منظمة اجتماعية سواء كان هؤالء األطفال من صلبهما أو بطريق التبني“.)5(  

    وعرفها نيمكوف : بأنها منظمة دائمة نسبيًا تتكون من زوج و زوجة مع االطفال أو من دونهم 
وقـــد تتمتـــع بصفـــة الديمومة والبقاء أو تتكون من زوج وأطفـــال أو من زوجة وأطفال وذلك في 

حالة الوفاة أو الطالق.)6(

ويمكن تحديد تعريف اجرائي في بحثنا هذا يتوافق مع ثقافة المجتمع لتعريف االسرة :

االســـرة مجموعة من االفراد  تربطهم روابط الزواج _او _ القرابة, يتضمن محل إقامة مشـــترك, 
وحقـــوق والتزامات متبادلـــة ويتفاعلون معا وفقا ألدوارهم  ومكانتهـــم االجتماعية التي تعطى 

لهم داخل األسرة وفقا لثقافة مجتمعهم .   

)1( Encyclopedia, The New Encyclopaedia, 15st Ed, U.S.A., Encyciopedia Britannica, Inc., 1994, p. 673.
)2( أحمد يحيي عبد الحميد: األسرة والبيئة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 1998، ص 8

)3( أحمد السكري : قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 2000
)4( خضر زكريا وآخرون : دراسات مع المجتمع العربي المعاصر، دمشق، األهالي للطباعة  والنشر والتوزيع، 1999م،  ص 186

)5( محمد أحمد بيومي : أسس وموضوعات علم االجتماع ، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، 2000م ، ص 448
)6( السيد رمضان : اسهامات الخدمة االجتماعية في مجال األسرة و السكان، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ، 1999م , ص 24
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المشكلة :  

   أتى لفظ ”مشكلة“ من أشكل عليه األمر أي التبس, وحديثًا استخدم اللفظ بمعنى المعوقات 
أو المعرقالت أو المخاطر والتحديات, وهذا يعني أن المشاكل تقتضي حلواًل تأخذ صورة القضاء 
علـــى المعـــوق, في حين أن المعوقـــات تقتضي القضاء على المعوقـــات, ليس هذا فقط بل إن 
المشـــكلة نفســـها قد تعد بحد ذاتها أحدى المعوقات فالمشـــكلة الســـكانية مثاًل أحدى معوقات 

التنمية.)1( 

ويقال أيضًا في اللغة : أشـــكل األمر  أي التبس واشـــتبه بغيره ، وأمور مشـــكلة أي ملتبســـة و 
أشـــكلت القضية أي التبســـت و اشـــتبهت بغيرها فهي مشـــكلة ، وجمع مشكلة هو مشكالت ، 
وأما لفظ مشاكل فليس جمع تكسير لمشكل أو مشكلة بل هو استعمال شائع قد لجأ إليه في 

الحديث من باب التيسير ؛)2(  فالمشكلة ”موقف يجابه الفرد ويتطلب حاًل“.)3(  

كمـــا انهـــا موقـــف يتطلـــب معالجة اصالحيـــة, وينجم عن ظـــروف المجتمـــع أو البيئـــة االجتماعية, 
ويســـتلزم تجميـــع الوســـائل, والجهـــود االجتماعية لمواجهته وتحســـينه. كما عرفـــت بأنها عقبة أو 
مجموعة عقبات تحول بين الظاهرة االجتماعية, وأدائها وظائفها االجتماعية األساسية. كما يمكن 
تعريفها بأنها عبارة عن انحراف السلوك االجتماعي عن القواعد التي حددها المجتمع عن السلوك 

الصحيح.)4(

وتعـــرف المشـــكلة على أنها ”نتيجـــة غير مرغوب فيها وتحتاج إلى تعديـــل ، فهي تمثل حالة من 
التوتـــر وعدم الرضـــا نتيجة لوجود بعض الصعوبات التي تعيق الوصول إلى األهداف المنشـــودة، 
وتظهـــر المشـــكلة بوضـــوح عندما يعجز الفـــرد أو اإلفراد عـــن الحصول على النتائـــج المتوقعة من 

اإلعمال واألنشطة المختلفة“.)5(

و ُعرفت بأنها سلوك أو موقف أو وضع غير مرغوب فيه ومتكرر الحدوث. كما ُعرفت بأنها وجود 
عائق امام الطريق المألوف والمقبول والمرغوب للوصول إلى االشياء واألهداف االجتماعية.)6(

   و تعنـــي أيضـــَا خـــروج الســـلوك عن الســـوية التي تعنـــي أن يكون الفـــرد قادرا علـــى التوافق 

)1( عبدالهادي الجوهري ومحمد جمال: أسس البحث االجتماعي في قواعد كتابة البحوث والرسائل العلمية، الكتاب األول، القاهرة، 
1997م ، ص 2-3

)2( عطية صقر: موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالم، ج 6، القاهرة، الدار المصرية للكتاب، 1990م .ص7
)3( حسين محمد ابو رشاش ، غسان يوسف قطيط : حل المشكالت، ط1، عمان، دار وائل للنشر، 2008 ، ص 60

)4( عبدالهادي الجوهري ومحمد جمال: أســـس البحث االجتماعي في قواعد كتابة البحوث والرســـائل العلمية، الكتاب األول، مرجع 
سابق، ص 3-4

)5( رافدة الحريرى ، زهرة رجب : المشـــكالت الســـلوكية النفســـية والتربوية لتالميذ المرحلة االبتدائية، عمان، دار المناهج ، ١٤٢٨هـ، 
ص 14 

)6( جبـــارة عطيـــة جبـــارة والســـيد عوض علـــى: المشـــكالت االجتماعية، الطبعة االولـــى, دار الوفاء للطباعة والنشـــر ، اإلســـكندرية، 
2003م، ص 230-231
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مع نفســـه وأســـرته وأقرانه وبيئته وتحديد أهداف حياته وفلســـفتها والســـعي إلى تحقيق تلك 
األهداف . ويمكننا أن نطلق صفة السوية على الفرد إذا تطابق سلوكه وسلوك الشخص العادي 
تفكيرا, وممارســـة, وإذا كان ســـعيدا متوافقا مع ذاته ومجتمعه . أما الشـــخص غير الســـوي فهو 
الشـــخص المنحرف عن الشـــخص العادي تفكيرا وممارسة ، وتعد الالسوية حالة مرضية تستوجب  

العالج.)1( 

والمشـــكلة ظاهرة اجتماعية سلبية غير مرغوبة أو تمثل صعوبات ومعوقات تعرقل سير األمور 
فـــي المجتمـــع ، وهي نتـــاج ظروف مؤثرة على عدد كبير من األفـــراد, تجعلهم يعدون الناتج عنها 
غيـــر مرغـــوب فيه, ويصعب عالجه بشـــكل فردي، إنما يتيســـر عالجه من خالل الفعـــل االجتماعي 
Social Phenom- الجمعـــي. وهناك من ينظر إلى المشـــكالت االجتماعية والظواهر االجتماعية
ena والقضايـــا االجتماعيـــة Social issues علـــى أنهـــا جميعًا مترادفات لمعنـــى واحد، وهناك من 
يقـــول أنهـــا تبدأ بظاهـــرة تحدث فـــي المجتمع وتنتشـــر, ثم تصبح مشـــاهدة ولها عناصـــر إيجابية 
وعناصر سلبية ، ثم تتحول إلى قضية إذا أصبحت سلبياتها أكثر من إيجابياتها, ولكن السلبيات غير 

ملموسة وتصبح مشكلة إذا كانت السلبيات ملموسة وواضحة .

وهنـــاك من يميـــز بين المشـــكلة الفعلية المتمثلة في الظاهرة المتفشـــية التـــي أصبحت من 
الثقافة السائدة التي تعيق دورة العمل العامة أو تعرض عددًا كبير من األفراد للخطر والمشكلة 
الزائفة المتمثلة في بروز طفرة عابرة من السلوك المختلف أو غير المتوقع والذي ال يتفق عادة 
مع ما هو ســـائد ومعروف أو متعارف عليه وغالبًا ما تخبو جذوته دون أن تترك آثارًا تذكر في بنية 

القيم الفعالة في الثقافة المجتمعية.)2(

والمشكلة في بحثنا هذا ” مجموعة صعوبات ومعوقات تعرقل سير االسرة او الفرد ، أو أنماط 
ســـلوكية ظاهـــرة تعكس خرقًا لألعـــراف االجتماعية المقبولة ، و يكون الفـــرد فيها غير قادر على 
التوافق سوى مع نفسه وأسرته وأقرانه، وهي نتيجة لظروف مؤثرة على عدد كبير من األفراد 
وتنجـــم عـــن ظروف المجتمـــع أو البيئة االجتماعيـــة, أو موقف يتطلب معالجـــة اصالحية,  ويصعب 

عالجه بشكل فردي ، إنما يتيسر عالجه من خالل الفعل االجتماعي الجمعي”.

االحتياج :

الحاجة حالة من التوتر ناتجة عن نقص شـــيء ضروري لدى الكائن الحي، تنشـــأ عن انحراف أو حيد 
الشروط البيئية عن الشروط البيولوجية الحيوية الالزمة لحفظ بقاء الكائن الحي.)3(

)1( عطية ، محســـن على  و إيناس خليفة : المشـــكالت الســـلوكية ألطفال الروضة ، الطبعة األولي ، دار المناهج للنشـــر والتوزيع ، 
عمان – األردن ،  1428ه – 2008م

)2( الجازي بنت محمد الشـــبيكي : المشـــكالت االجتماعية للمرأة الفقيرة في المجتمع الســـعودي ، مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني ، د. ن ، السعودية ،  ص 3، 4

)3( أحمد صالح زكى ، علم النفس التربوي ، ط 10 ، ) القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، 1988م(  ص 338
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وإذا نظرنا إلى هذا التعريف بتمعن نجد أنه يتضمن األمور اآلتية:

أن الحاجة ترتبط بالمحافظة على بقاء الكائن الحي.• 

أنهـــا تنشـــأ عـــن حالة عدم اتزان بين الكائن الحي و بيئته الخارجيـــة، ومن ثم يعبئ هذا الكائن • 
نشاطه لتحقيق حالة االتزان.

أن الكائن الحي يلزمه نوع من االتزان بينه وبين البيئة الخارجية التي يعيش فيها، وأن أي خلل • 
في حالة االتزان نتيجًة لعدم اتفاق بين الشروط الخارجية و الكائن الحي ُتنتج ما يسمى بحالة 

الحيد أو االنحراف عن الشروط الحيوية الالزمة لحفظ بقائه.

   كمـــا تعـــرف الحاجـــة على أنها شـــعور بالحرمان يلح علـــى الفرد مما يدفعه للقيام بما يســـاعده 
للقضاء على هذا الشـــعور إلشـــباع حاجته)1( ، كما نعني بها افتقاد الكائن الحي لشـــيء ما، يترتب 
عليـــه توتـــر يدفعه إلشـــباع تلك الحاجة المفتقدة التـــي قد تكون داخلية مثل الحاجـــة إلى )الهواء/ 

الماء/ الطعام( أو خارجية )اجتماعية( مثل الحاجة إلى االنتماء والتفوق .

)1( https://ar.wikipedia.org/wiki/7/1/2016
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الفصل الثاني
األسرة ) مدخل نظري (

تمهيد
إن األســـرة أهـــم الجماعـــات اإلنســـانية ، وأعظمها تأثيرا فـــي حياة الفرد والمجتمـــع ، لذلك نالت 
اهتمام أغلب الباحثين ، خاصة دراســـة تطور أشـــكالها أو تقلصها البنائي و الوظيفي  حيث اعتقد 
البعض أنها تتقلص من أشـــكالها الكبيرة الممتدة إلى أشـــكال أصغر فأصغر باســـتمرار حتى تصل 
إلـــى األســـرة النووية ، والتـــي تمثل ذروة التطور . وبموجب ذلك تنحســـر األســـرة الممتدة في 
المجتمـــع الحديث . ولكن هذا االعتقاد ال يصمد أمام الشـــواهد التـــي تخالف ذلك فمازالت توجد 

بعض أشكال األسرة الممتدة في المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء.)1(

أشـكال األسر  :
و من هنا سوف نتعرف على اهم االسر الموجودة في مجتمعنا : 

Nuclear Family  :  األسرة  النووية

أســـماها ”بيرجس“ باألســـرة النووية Nuclear Family ويعرفها بأنها جماعة صغيرة تتكون من 
الـــزوج والزوجة واألبناء غير الراشـــدين الذين يشـــكلون وحدة منفصلة عـــن بقية وحدات المجتمع ، 
ويرجع بيرجس هذا النمط إلى المجتمعات الصناعية الحديثة ، كما تســـمى أيضًا باألســـرة الزواجية 

)2(.Conjugal Family

وتتكـــون األســـرة النوويـــة مـــن اثنين بالغيـــن على األقل من جنســـين مختلفين يعيشـــان عالقة 
جنسية مقبولة اجتماعية بما قد يسفر عن عالقتهما من أطفال.)3(

وتعـــد األســـرة النووية ظاهـــرة اجتماعية عالمية ، ترجـــع عالميتها إلى الوظائف األساســـية التي 
تؤديها ، وهناك أربعة وظائف أساســـية تؤديها األســـرة النووية للحياة االجتماعية اإلنسانية ، وقد 
ميزهـــا ”كنجـــز لي دافيز“ هي التناســـل والرعايـــة لألطفال الصغار والوضع والتنشـــئة االجتماعية 
0ونجـــد أن الوظيفتيـــن األوليين والوظيفة الرابعة تحتل األهمية الكبرى ، أما وظيفة الوضع التي 
تعني ربط الفرد بنسق مهني أو تسلسل رئاسي ليست وظيفة عالمية لألسرة النووية ، فهي 

توجد فقط في المجتمعات الصناعية الحديثة.

)1( مهدى محمد القصاص: علم االجتماع العائلي، كلية اآلداب – جامعة المنصورة، 2008م
)2( عبد الفتاح تركي مرسي: البناء االجتماعي لألسرة، المكتب العلمي للنشر والتوزيع لجامعية  اإلسكندرية، 1998م، ص29

)3( - F. Ivan Nye and Felix M. Berardo, The Family Its Structure and Interaction, New York, London, Macmillan 
Publishing Co., Inc. Collier Macmillan Publishers, 1973, p. 33
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أمـــا الوظائف الســـيكولوجية فتمثل أساســـًا في إشـــباع الحاجات الجنســـية للزوجيـــن ثم تحقيق 
األمان العاطفي للزوجين واألطفال على السواء.)1(

وتـــدل صفة النووية على صغر األســـرة باعتبارهـــا النواة أو الخلية األولى واالساســـية للمجتمع 
االنســـاني ، وفـــي أحيان أخرى تســـمى باألســـرة الزواجيـــة Conjugal  Family  ، ويحاول البعض 
تسميتها باألسرة الصغيرة تمييزًا لها عن األنواع األخرى من األسر الكبيرة ، ويتسم هذه األسرة 
بعدة خصائص متميزة في شتى أنواع المجتمعات اإلنسانية ، تتمثل في كونها ظاهرة اجتماعية 
عالميـــة ال يخلـــو منهـــا مجتمع بشـــري ، وهي أيضًا تنطـــوي على خاصية مزدوجـــة حيث ينتمي كل 
من الزوج والزوجة إلى أســـرتين في الوقت نفســـة، فالزوجة مثال تعد عضوًا أساسيًا في أسرتها 
النووية ، وابنة في أسرتها االصلية قبل الزواج وبعده ، والزوج يعد ابنا في أسرته األصلية ، وزوجا 

في أسرته النووية وكذلك فاألسرة النووية ال تستمر لمدة طويلة تزيد عن قرن من الزمان.)2(

ومن الســـمات االساســـية لألسرة النووية انها تمثل جماعة مؤقتة ، حيث ينتهي وجودها بوفاة 
الوالديـــن ، أمـــا الجماعـــات القرابية فتتميز بأنها اتحادية ، بمعنى أنها تتجـــاوز حياة افرادها ، ويمكن 
فـــي كثيـــر من الحاالت أن تظل قائمة إلى مـــاال نهاية،)3( وينتمي الفرد عادة في ظل هذا النظام 
إلى أسرتين نوويتين: األسرة النووية التي تربى فيها، وتعرف باسم أسرة التوجيه، والثانية التي 

يقوم فيها بدور األب وهي أسرة التكاثر.)4(

ومن خالل هذا العرض يمكن أن نحدد خصائص األسرة النووية في اآلتي :
أنها أصغر وحدة اجتماعية في المجتمع اإلنساني • 
تنتشر في المجتمعات المتحضرة والصناعية• 
تنتهي بوفاة الزوج والزوجة• 
تـــؤدي بعض الوظائـــف االجتماعية للفرد والمجتمع مثل التكاثر والتنشـــئة االجتماعية ونقل • 

التراث الثقافي لألبناء ... إلخ .

)1( محمد أحمد بيومي، عفاف عبد العليم: علم االجتماع العائلي دراسة  التغيرات في األسرة العربية،مرجع سابق ، ص 23
)2( عاطف وصفي : األنثروبولوجيا االجتماعية ، ط2، دار المعارف ، القاهرة ، 1975م،  ص -93 96

)3( محمد الجوهري : األنثروبولوجيا – أسس نظرية وتطبيقات علمية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 1997م ص 224
)4( حســـين عبد الحميد رشـــوان : األســـرة والمجتمع دراســـة في علم االجتماع  األســـرة ، مؤسســـة شـــباب الجامعة االســـكندرية ،  

2003م، ص 24
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Extended  Family  :  األســـرة  الممـتدة

لقـــد عرفت األســـرة الممتدة بأنها تتكون من األبوين واألبنـــاء غير المتزوجين واألبناء المتزوجين 
وزوجاتهم ، وأزواجهم وذريتهم.)1(

يرتبط أفراد هذه األســـرة بعضهم بالبعض اآلخر من خالل أصل قرابي واحد وهي تحتوي على 
نماذج من األســـر النواة وقد عرفها ”روســـر“ )Rosser( و“هارييس“ )Harris( بأنها عالقة معينة 
بيـــن مجموعـــة من األفراد تربطهم المودة والتراحم من خالل الزواج واإلنجاب وهذا النمط شـــائع 
فـــي المجتمعـــات البدائية وفـــي المجتمعات الريفية وغيـــر الصناعية ، وبين أفـــراد الطبقات الدنيا 
فـــي التجمعات الحضرية وذلك ألن أفراد العائلـــة غالبًا ما يتكتلون اقتصاديًا عندما يعانون من ندرة 
المـــوارد التـــي أتيحت لهم ، وهـــي جماعة متضامنـــة، الملكية فيها عامة، والســـلطة فيها لرئيس 

األسرة أو الجد األكبر.

وتتســـم األســـرة الممتدة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من األسر فهي نظام أسري منتشر 
فـــي معظـــم أنحـــاء العالم، بصـــرف النظر عن مدى تقـــدم المجتمع أو تخلفه ، ومدى بســـاطته أو 
Con-تعقده، وتضم األســـرة الممتدة أســـرتين نوويتين أو أكثر، تجمعهم رابطـــة القرابة العاصبة
sanguinity  ويشـــتركون معا في مســـكن واحد ، ويعيشـــون في معيشـــة مشـــتركة ويجمعهم 
التعـــاون االقتصـــادي ، ومـــن صورهـــا أب وزوجته وأبنائهم الذكـــور و زوجاتهم وأبنائهـــم ، والبنات 
وأزواجهـــن في بعض االحيان،)2( و يؤدي االســـتمرار الالنهائي لألســـرة الممتدة إلى زيادة حجمها 
مـــن األعضـــاء بحيـــث ال يتوازن مع المـــوارد االقتصادية المتاحة ، ولذلك كثيرًا ما تنقســـم األســـرة 
الممتـــدة الواحـــدة إلى فرعين أو عدة فروع ، وتهاجر تلك الفـــروع إلى أماكن أخرى بحثًا عن الرزق ، 
وفي حالة توافر الموارد االقتصادية تســـتمر األســـرة الممتدة في النمو وتتحول في نهاية األمر 
إلى عشـــيرة، كما تشـــكل األســـرة الممتدة وحدة اقتصادية متعاونة ، ويكون مؤسسها – اذا كان 

حيا – هو رئيسًا لها طوال حياته ، ويتمتع بسلطات واسعة على أبنائه وعلى عائالتهم .)3(

وقـــد وجـــد هذا النظـــام في كثير مـــن المجتمعـــات ، ففي اليابـــان عرف هذا النظـــام في عهد 
”توكوجـــار“ )Tokuguwa( فقـــد كان االبن األكبـــر وهو الوريث الوحيد لثـــروة العائلة وفي مقابل 
ذلك كان يتكفل بتزويج شقيقه واإلنفاق على أخوته الذكور حتى يبلغوا أشدهم، ومن هنا كانت 
ثروة األسرة واسمها والمسئوليات المترتبة على ذلك من نصيب فرد واحد وهو االبن األكبر.)4(

وتختلف األســـرة الممتدة عن األســـرة الزواجية من حيث أنها تتألف من ثالثة أجيال أو أكثر, وقد 
تســـتمر فـــي الوجود إلى ما ال نهاية, على أســـاس أن اآلباء يعيشـــون مع أبنائهـــم الذين يكبرون 

)1( Encyclopedia, The New Encyclopedia, 15st ed., U.S.A., Encyclopedia Britannica, Inc, 1994, p.; 673  
)2( عاطف وصفي : األنثروبولوجيا االجتماعية، مرجع سابق، ص103

)3( فاروق محمد العادلي ، سعد جمعة : االنثروبولوجيا مدخل اجتماعي وثقافي، بل برنت للطباعة، القاهرة ، 2000م ، ص230
)4( حسين عبد الحميد رشوان: األسرة والمجتمع دراسة في علم االجتماع  األسرة، مرجع سابق، ص 36
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ويتزوجـــون بخالف الحال في األســـرة الزواجية التي تتألف من جيليـــن فقط وتختفي تمامًا بموت 
الزوجين وزواج األبناء.)1(

ومن خالل ما سبق نالحظ أن األسرة الممتدة تتميز باآلتي : 

تكونها من ثالثة أجيال أو أكثر تربطهم صلة الدم أو القرابة • 

أن السلطة فيها ألكبر األفراد سنًا, وغالبًا يكون الجد المؤسس لهذه األسرة • 

وجودها في المجتمعات التقليدية والريفية والمجتمعات البدائية• 

وجود ترابط وتكافل وتعاون بين أفراد األسرة، والملكية فيها عامة بين أفراد األسرة. • 

 Polygamous Family :أســرة  متعددة  الزوجات

تعرف بأنها وحدة اجتماعية وســـكنية ، ويكون أســـاس الترابط فيها هو وجود زوج مشـــترك بين 
عدة زوجات.)2(

توجـــد في كثير من المجتمعات البســـيطة والمجتمع االســـالمي والمجتمعات الشـــرقية وهي 
تتألـــف مـــن زوج واحـــد وأكثر من زوجـــة – باإلضافة إلى األطفـــال – ويكون الزواج معلنـــًا أي يتفق 
عليه المجتمع ويقره العرف والدين الســـائد ، وبالتالي فاألســـرة المركبة عبارة عن عدد من االســـر 
البســـيطة, التي ترتبط معا, لتؤلف وحدة قرابيه نتيجة لوجود عضو مشـــترك يربط بينها كلها وهو 
الزوج ، وتتميز األسرة المركبة عن االسرة البسيطة ليس فقط بتعدد الزوجات ، بل بوجود نوعين 
مـــن االخـــوة هما : االخوة االشـــقاء الذين ينحدرون مـــن نفس األب واألم ، واألخوة غير األشـــقاء 
الذيـــن ينحـــدرون مـــن نفس األب ولكن مـــن أمهات مختلفـــات،)3( و الواقـــع أن المجتمع يضع بعض 
الضوابط التي تســـاعد على حل مشـــكالت األســـرة متعددة الزوجات – إلى حد ما – مثل إشتراط 
أن تعيش كل زوجة في مســـكن خاص ومســـتقل، وفي أحيان أخرى يضفي المجتمع على الزوجة 

األولى مكانة عالية لتحترمها الزوجات االخريات.)4(     

نالحـــظ أن %75 مـــن المجتمعات اإلنســـانية تفضل تعـــدد الزوجات )Polygng( وهـــو زواج الرجل 
مـــن امرأتيـــن أو أكثر، وقـــد كان تعدد الزوجات يمـــارس في الصين القديمـــة والمجتمعات البدائية 
الصغيـــرة، غيـــر أنه ال يوجـــد تعدد لألزواج )Polyandry( إال في أربعة مجتمعات فقط حيث تســـمح 

بتعدد األزواج وهو زواج المرأة من أكثر من زوج.)5(

)1( عبد الفتاح تركي مرسي : البناء االجتماعي لألسرة، مرجع سابق، ص 30
)2( عبد الباسط محمد حسن : علم االجتماع الصناعي، دار غريب للطباعة  والنشر والتوزيع، القاهرة، 1982 ، ص 292

)3( أحمد أبو زيد : البناء االجتماعي – األنساق، ج 2 ، دار الكتاب العربي للطباعة ، االسكندرية ، 1967م ، ص 314 – 315
)4( على محمد المكاوي : االنتروبولوجيا – دراسة التغير والبناء االجتماعي ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 1999م ، ص 114

)5( Michael S. Bassis: Richard d. Gelles and Ann Levine, Socology an Introduction, 3st Ed. New York, Random 
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وقـــد أباحـــت بعض المجتمعات تعدد الزوجات حين تكون الزوجة األولى عقيمًا أو مريضة ، وبعض 
المجتمعـــات أباحتـــه لكل أفرادها ، بينما اقتصرته مجتمعـــات على طبقات خاصة كالملوك واألمراء 
ورجـــال الديـــن، كما اختلفت المجتمعات في تحديد عدد الزوجـــات فأباح بعضها للرجل أن يتزوج بأي 

عدد من النساء وقيده بعضها اآلخر بعدد معـين بين أربع نسـاء ومئات النساء.

وقد أباح الدين اإلسالمي تعدد الزوجات على أن يتزوج الرجل اثنتين أو ثالثًا أو أربعًا وال يجوز له 
أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات ، غير أن الدين اإلسالمي قد اشترط :

العدالة بين الزوجات كما جاء في اآلية الكريمة: ”فإن  خفتم  أال  تعدلوا  فواحدة“)1(• 
القدرة على اإلنفاق كما في اآلية الكريمة : ”ذلك  أدنى  أال  تعولوا“.)2(• 

ويراعى في األسرة التي تتعدد فيها الزوجات عدة اعتبارات مثل :
أن يكون للزوجات حقوق متساوية• 
أن تقيم كل زوجة في مكان مستقل • 
أن يكون للزوجة األولى )األكبر سنًا في العادة( مميزات ونفوذ.)3(• 

ويمكن بيان بعض أسباب تعدد الزوجات :
زيادة عدد اإلناث على الذكور. • 
رغبة بعض الرجال في الزواج من امرأة جميلة صغيرة السن بعد أن تكون الزوجة األولى قد • 

تقدمت في السن.
مرض الزوجة األولى لمدة طويلة أو إصابتها بمرض ال يرجى شفاؤه. • 
المباهاة بكثرة عدد الزوجات على أنها عالمة امتياز بالنسبة لألغنياء كما هو الحال في بعض • 

القبائل األفريقية. 
في بعض القبائل قد يكون تعدد الزوجات مصدرًا لجلب المال كما في قبائل ”الزولو“ حيث • 

تقوم النساء بأعمال الزراعة والطحن فيصبح الرجل أكثر غنى.)4(

House, 1983, p. 372
)1(  سورة النساء، آية رقم 3
)2( سورة النساء، آية رقم 3

)3( محمد أحمد بيومي : علم االجتماع العائلي دراسة  التغيرات في األسرة العربية ، مرجع سابق، ص 25
)4( حسين عبد الحميد رشوان : األسرة والمجتمع دراسة في علم االجتماع  األسرة ، مرجع سابق، ص 27 ، 28
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

 دراسة حمدي حسن طلبة إسماعيل  1986م)1(:• 

هدفت الدراســـة الـــى  التعرف على طبيعـــة العالقة بين التغير االجتماعـــي والتحضر وذلك من 
خالل رؤية ورصد مالمح هذا التغير في األســـرة ، والتعرف على الوظائف المتغيرة التي ســـلبتها 
منهـــا مؤسســـات عديـــدة في المجتمع، و تغير األدوار في األســـرة ســـواء التغير فـــي دور الزوج 
أو الزوجة أو تغير دور األبناء، إضافة الى رصد مالمح التغير الذي طرأ على شـــكل وحجم األســـرة 
نتيجة لزيادة معدالت التحضر في الوقت الحاضر، و أهم الوظائف التي ما تزال تمارســـها األســـرة 
الحضرية، اســـتخدم الباحث المنهج التاريخي – والمنهج المقارن – والمنهج اإلحصائي، اما االدوات 

)1( حمدي حسن طلبة إسماعيل : التغير االجتماعي المصاحب لظاهرة التحضر داخل نطاق األسرة، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، 
كلية اآلداب ، جامعه الزقازيق ، 1986
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المستخدمة فهي المالحظة والمقابلة واستمارة البحث، وقد توصل الباحث الى النتائج اآلتية:
 حدوث تغير في شـــكل وحجم األســـرة حيث أن األســـرة النووية هي الشـــكل السائد داخل . 1

المدينة.
 ضعـــف العالقـــات بين األســـرة النووية الحديثة وبين األســـرة الممتـــدة القديمة ويرجع إلى . 2

صعوبة الحياة وانشغال كل فرد في حياته. 
قصـــور الدخـــول الفرديـــة وعجزها عـــن القضـــاء باحتياجات األفـــراد نتيجة لكثـــرة اإلنفاق على . 3

النواحي االستهالكية.
مشاركة الزوجة في عملية اتخاذ القرار.. 4
وجود تغير في األدوار داخل األسرة.. 5
ارتفـــاع نســـبة التعليـــم, حيـــث توجـــد عالقة بيـــن ارتفـــاع المســـتوى التعليمي وبيـــن التغير . 6

والمســـتوى الثقافـــي للفرد إضافـــة إلى تغير النظـــرة إلى تعليم البنت لضمان مســـتقبل 
أفضـــل لهـــا مـــع تغير في النظرة التقليدية بيـــن الولد و البنت حيث لم يعـــد لها وجود نتيجة 

للتغير في المستوى الثقافي لألسرة.

دراسة غريب ابراهيم السيد أبوزيد 1986م)1( :• 

تهدف الدراســـة الى رصد مالمح التغير البنائي في األســـرة بعامة سواء كان ذلك في البنية أو 
الوظيفة وتوزيع لسعة األدوار فيها والمكانة االجتماعية ، و التعرف على سلطة اتخاذ القرار في 
األســـرة تحث تأثير العالقات القرابية بين الزوجين, أو درجة البعد بينهما و مدى التغير الذي يحدث 

في العالقات االجتماعية عند بدء الزواج, ومرور فترة زمنية على هذا الزواج .  

  وقـــد اســـتخدم الباحـــث بعض الطـــرق المنهجية واالدوات حيـــث اعتمد علـــى المنهج الوصفي 
والمنهـــج التاريخـــي والمنهـــج االحصائـــي ، وفـــي جمـــع بياناته حـــول الظاهرة محل الدراســـة فقد 
اســـتخدم الباحـــث بعض الوســـائل مثـــل المقابلة واســـتمارة البحث ، توصلت الدراســـة إلى بعض 
النتائج منها أن هناك تباينًا بين ظروف اتخاذ القرار في كل من األسرة الريفية والحضرية تحث تأثير 
اإلطـــار المورفولوجـــي الذي تعيش خالله هاتان االســـرتان ، ايضًا ال يمثل خروج المرأة إلى العمل 
ســـببًا وحيدًا في المشاركة في ســـلطة اتخاذ القرار وانما يلعب التغير التعليمي دوره المشترك 
مع هذا النســـق االقتصادي ، كما ان مشـــاركة الزوجة في اتخاذ القرار تنمو بنمو مركزها العلمي 

والثقافي . 

)1( غريـــب ابراهيـــم الســـيد أبو زيد : التغير االجتماعي وأثره على ســـلطة اتخاذ القرار داخل األســـرة – دراســـة علـــى عينة من الريف 
والحضر بمحافظة الشرقية ، رسالة ماجستير ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، 1986م



دراسة أوضاع األسرة في حضرموت32

دراسة ابراهيم عثمان 1986م)1( :• 

 تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحليل بعض وأهم التغيرات في األسرة الحضرية في األردن ، 
وتعطي الدراسة زمنيًا الخمسين سنة األخيرة من القرن العشرين ، بينما تقتصر مكانيًا على مدينة 
عمـــان ، وتمثـــل هذه المدينة – رغم التفـــاوت في درجة التحضر – الســـمات االجتماعية والثقافية 
العامة لحضر األردن ، وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي بالعينة، 
ومنهج دراســـة الحالة ، كما اســـتخدم المقابلة كأداة لجمع البيانات ، كما اســـتعان الباحث باستبيان 
المقابلـــة لجمـــع المعلومات والبيانات الالزمة حـــول التحوالت البنائية والتغيـــرات التي حدثت في 
االســـرة ، توصلـــت الدراســـة الى النتائج اآلتية : ان االســـرة االردنية الحضريـــة تتوافق مع التغيرات 
االجتماعيـــة واالقتصادية والسياســـية بطـــرق ودرجات متعددة ، كما انه علـــى الرغم من محاوالت 
االبقـــاء فـــي عالقـــات القرابة ، وزيادة فرص تعليـــم المرأة ومجاالت عملهـــا وبالتالي مكانتها في 
المجتمـــع . كمـــا بينت الدراســـة أن التغيرات أثـــرت على الخصائص العامة لألســـرة المتعلقة بنظم 

الزواج واالختيار الزواجي ، والمتعلقة أيضًا بالتنظيم األسري واالنجاب .

       

فاتن أحمد على 1987م)2( :• 

وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى تتبع التغيـــرات التـــي طرأت علـــى انســـاق القيـــم التقليدية تحث 
وطـــأة التصنيـــع ، وانعكاس هذه التغيرات على بناء األســـرة ووظائفها ، بدءًا بشـــكلها ، فحجمها، 
فعالقاتهـــا الداخليـــة والخارجيـــة ، وقـــد اســـتخدمت الباحثة في دراســـتها بعض الطـــرق واالدوات 
المنهجية كالمنهج السوســـيولوجي والمنهج األنثروبولوجي ومنهج دراســـة المجتمع المحلي بما 
تتيحه هذه المناهج من ادوات واســـاليب بحثية ، فاســـتخدمت المالحظة والمشـــاركة والمقابالت 
بأنواعها فضال عن دراســـة الحالة المتعمقة وتحليل مضمون بعض العبارات التي وردت نصًا على 
لســـان المبحوثيـــن، وتوصلت الدراســـة الى عدد مـــن النتائج من اهمها : ان التغيـــرات التي تحدث 
في االســـرة نتيجة التصنيع ، أساســـها تغيرات ترتبط أساســـًا بخصوصية المجتمعات وليست عامة 
في في كل المجتمعات , ايضا تعدد أشـــكال األســـرة بمجتمع البحث حيث توجد األســـر الممتدة 
واالســـرة النوويـــة، كما اثبتت الدراســـة  ايضا ان الوظائـــف التي تقدمها األســـرة تختلف باختالف 
نمطهـــا البنائـــي وان هذه الوظائف ليســـت ايجابية تمامًا ، إذ توجد وظائـــف معوقة تنجم عن اداء 
هذه االنماط لوظائفها ، وقد يمتد تأثير هذه المعوقات الى المجتمع بشكل عام، اثبتت الدراسة 
ايضـــا أن اســـتمرار تأثيـــر القيـــم التقليدية على بناء األســـرة لم يقتصر على شـــكلها فحســـب بل 

)1( ابراهيـــم عثمـــان : التغيـــرات في االســـرة الحضرية في االردن ، مجلة العلـــوم االجتماعية ، المجلد 14 ، العـــدد 31 ، 1986م، ص 
177 – 153

)2( فاتن أحمد على: التصنيع والقيم االســـرية – دراســـة ميدانية في منطقة ابو قير بمحافظة اإلســـكندرية، رسالة ماجستير ، كلية 
البنات ، جامعة عين شمس،1987م
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انعكـــس علـــى حجمها أيضًا ، كمـــا ان توزيع األدوار و العالقات الداخلية لألســـرة تشـــكل من خالل 
مجموعـــة مـــن العوامـــل  االقتصادية واالجتماعية والثقافيـــة ، كما ان هذه العوامـــل يتباين بتباين 

االنتماءات الثقافية لألسرة واالنتماءات الطبقية لها.   

دراسة إجالل إسماعيل حلمي 1994م)1(:• 

تهدف الدراســـة إلى التعرف على أثر خروج المرأة إلى العمل على التنشـــئة االجتماعية لألبناء، 
حيـــث تتعدد المتغيرات التي تؤثر بشـــكل مباشـــر على قـــدرة المرأة على الموائمـــة بين أدوارها 
المتعددة كأم و زوجة و عاملة و انعكاس ذلك على تغير أساليبها في تنشئة األبناء للحد من صراع 
األدوار الذي قد تتعرض له، و قد اســـتخدمت الباحثة في هذه الدراســـة منهج المسح االجتماعي 
عن طريق العينة أما أدوات الدراســـة فاســـتخدمت استمارة البحث. و توصلت الدراسة إلى النتائج 
اآلتية: أن األم العاملة تتعدد أدوارها داخل المنزل و خارجة أن عدم توافر المؤسســـات التربوية و 
اســـتمرار األفكار التقليدية ضد عمل المرأة يعرضها لمشـــاكل نفسية و صحية و اجتماعية تنعكس 

على عالقتها بزوجها من ناحية و على أدائها في عملها من ناحية أخرى .

دراسة فيضي عمر المرابط 1996م)2(:• 

تهـــدف الدراســـة الى التعرف علـــى المتغيرات والعوامل المســـئولة عن النمـــو الحضري بمدينة 
طرابلس, وأثر النمو على ثقافة األسرة وعلى العالقات االجتماعية داخل بناء األسرة. كما تهدف 
إلـــى بيـــان الناحية االجتماعية واالقتصادية والثقافية والســـكانية والخدمات االجتماعية ، اســـتخدم 
الباحث منهج المسح االجتماعي ، وصحيفة االستبيان, و توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: زيادة 
الهجـــرة مـــن الريف إلى المدينـــة للبحث عن فرصة عمل , والحصول علـــى تعليم أفضل لألبناء، أما 
تأثير النمو الحضري بالنســـبة لوظائف األســـرة فنجد هناك  اســـتقالل األبناء عـــن اآلباء اقتصاديًا، 
انتشار األسرة النووية الصغيرة، لم يتغير دور األسرة في عملية التنشئة االجتماعية، أما بالنسبة 
لتأثير النمو الحضري علي بناء األدوار داخل األسرة فهي عزل المجتمع النسائي داخل المدينة عن 
حياة الرجال، اقتصار عمل المرأة علي التدريس والتمريض وبعض أعمال الســـكرتارية، ال يزال األب 

مصدر السلطة داخل األسرة، واألم يقتصر عملها على العناية باألوالد والبيت.

)1( إجالل إسماعيل حلمي: األسرة العربية الواقع و المستقبل مع دراسة ميدانية عن عمل المرأة والتنشئة االجتماعية  في مجتمع 
اإلمارات ، مكتبة الحرية الحديثة ، 1994 م ، من ص 72 إلى ص 99

)2( فيضي عمر المرابط : أثر النمو الحضري علي بناء ووظائف األسرة بمدينة طرابلس ليبيا ، رسالة ماجستير ،)غير منشورة(، معهد 
البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1996م
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سيف الدين ياسين قدي 2001م)1(:  • 

تهدف الدراســـة الى التعرف على نمط األســـرة السائدة والتغيرات البنائية التي طرأت عليها، و 
على مدى تغير بعض الوظائف االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألسرة، إضافة إلى التعرف على 
ســـلطة اتخاذ القرار داخل األســـرة وطبيعة العالقات األسرية و رصد مالمح التغيرات التي أصابت 
األدوار والمكانة االجتماعية داخل األســـرة ، اســـتخدم الباحث في دراســـته المنهج األنثروبولوجي 
ومنهج دراسة الحالة واستعان الباحث ببعض األدوات منها المالحظة بالمشاركة و المقابلة ودليل 
العمل الميداني، أوضحت نتائج الدراســـة : اســـتقالل األبناء المتزوجين في مســـكن منفصل عن 
األهـــل مـــع قلة عدد أفرادهـــا ، كما أن معاملة األبناء بطريقة تجمع بين اللين والشـــدة من أفضل 
وسائل التربية وأن الثواب والعقاب لهما أهمية كبيرة في تنشئة األبناء، مشاركة الزوجات لألزواج 
في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة ، اتسمت العالقة الزوجية بالتفاهم والتعاون المتبادل بين 
الزوجين والمشاركة في كل األمور، ايضا تفضيل الزواج البعيد عن األقارب مع أخذ رأي الفتاة في 
الزواج، تتسم العالقة في الماضي بين أفراد األسرة بالترابط والتماسك والمحبة أما في الوقت 

الحاضر أصبحت العالقة قائمة على تأدية الشكل االجتماعي في فرع أداء واجب فعلي.

األنماط العائلية في التبت 2002م)2(:• 

تهـــدف الدراســـة إلي دراســـة تغيرات الثـــورة االقتصادية فـــي ثمانينيات القـــرن الماضي ومدى 
تأثيرهـــا فـــي المؤسســـات العائلية توصلت الدراســـة الي النتائـــج اآلتية : هناك حركة نحو توســـع 
العائلـــة وتعقيداتهـــا و تظهر بشـــكل ملحوظ فـــي وظائفها ، أن التغيـــرات القانونية واالقتصادية، 
وتطور األســـواق الواســـعة والتصنيع والتحضر مســـؤولة عن هذا التغير ، إمكانية أن يكون األفراد 

عوامل أساسية في لعبهم دورًا مهمًا في تغير النظام االجتماعي .

الهجرة واألسرة 2002م)3(:  • 

تهـــدف الدراســـة إلـــي دراســـة العوامـــل المســـؤولة عـــن هجـــرة األســـرة ، و التعرف علـــى األثر 
االجتماعي، والسياســـي، والثقافي للهجرة علي األســـرة ، إضافة الى تحليل الحالة االجتماعية و 
االقتصادية والنفســـية لألســـرة بعد الهجرة ،  اســـتخدم الباحث  المقابالت المنتظمة - استمارات 

)1( ســـيف الدين ياســـين قدي: التغير البنائي والنظام العائلي في مجتمع محلي حضري، رســـالة ماجســـتير )غير منشـــورة(، جامعة 
أسيوط، كلية اآلداب، 2001م

)2( Gelek,- Lobsang , Miao, Hai, Economic Reforme and their effects on Household patterns of Tibetan , no-
mads, Chinese- sociology – and – anthropology, 2002,p . 32- 58
)3( Pandey, - Vinita, Migration, Boon or Bane to the Family, International Sociological Association, Brisbane, 
Australia )ISA( . 2002.
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االســـتبيان - دراســـة الحالة – المالحظة لتحقيق هدف الدراســـة، وتوصل الي النتائج اآلتية: زيادة 
الهجرة من الريف إلي المدينة ، تعد الهجرة أحد األســـباب لخلق أشـــكال ووظائف جديدة لألســـرة ، 
هناك أثر للتصنيع والتحضر على ما حدث في األسرة من تغيرات في األداء والوظائف ايضًا وجد 
هناك شكلين من الهجرة في مدينة ”حيدر أباد“ بالهند  هما: األسرة التي يهاجر فيها عدد قليل 

إلي أماكن أخرى ، واألسر التي تهاجر بكاملها . 

دراسة فيصل صالح محمد السليماني 2003م)1(: • 

تهدف الدراســـة إلـــي التوصل  لمعرفة تأثير االســـتخدامات التكنولوجيـــة الحديثة علي العالقات 
االجتماعيـــة وأنماطهـــا فـــي ظـــل المتغيـــرات الحديثة وموقـــف المجتمـــع اتجاه األنســـاق القيمية 
المختلفة ، كما ركزت على العالقة بين المؤسســـات التعليمية واألســـرة وبين المعلم والطالب، 
اعتمـــد الباحـــث علي عدة مناهج أهمهـــا المنهج التاريخي والمنهج الوصفي ومنهج دراســـة الحالة 
واستخدمت استمارة االستبيان، توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها: يعتمد مجتمع 
البحـــث علـــي العالقـــات االجتماعيـــة داخل األســـرة والتـــزاور بين األقارب بســـبب عملية التنشـــئة 
االجتماعية التي تعتمد على قوة المعتقدات الدينية، قدرة المرأة علي التعلم والعطاء واعتالئها 
أدوار الصـــدارة فـــي المجتمع وتغير نظرة المجتمع لها، وجود تأثيرًا ســـلبي لوســـائل اإلعالم علي 
العالقات االجتماعية مما أدى بدوره الى نشر العنف والبطالة و االنحراف ، لألسرة دور مؤثر في 
تدعيـــم القيم الدينية لدى أبنائها، العالقة بين األســـرة والمدرســـة والمعلـــم والطالب غير فعالة 
وتحتاج إلى تدعيم كبير من قبل األســـرة والجهات المســـؤولة عن التعليم لخلق الوعي والسلوك 

اإليجابي.

)1( فيصل صالح محمد الســـليماني: التغير الثقافي و عالقتة بتغير نمط العالقات االجتماعية، رســـالة ماجســـتير )غيرمنشورة ( كلية 
اآلداب جامعة أسيوط، 2003م
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الفصل الرابع
التغيرات التي طرأت على األسرة في حضرموت 

   تتأثـــر األســـرة بالظـــروف االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة للمجتمع وتؤثر أيضـــا في البناء 
االجتماعي كله عن طريق ما تورثه لألبناء من صفات حيوية أو وراثية ، ومن خالل الخبرات األسرية 

والتراث الثقافي لآلباء واألمهات .

فاألســـرة إذن أينما وجدت تعد أســـاس المجتمع ولبنته القوية ، حيث أننا ال نتصور قيام مجتمع 
من المجتمعات اإلنسانية خاليا من الحياة األسرية ، أو التنظيم األسري .

   واألســـرة اليمنيـــة ال تشـــذ عـــن تلك القاعدة ، فهي الركيزة األساســـية فـــي البناء االجتماعي 
اليمني ، فعلى عاتقها تقع مســـؤولية تنشـــئة األفراد وتطبيعهم اجتماعيا ، وهي المصدر األول 
الـــذي ينهلـــون منـــه ثقافـــة المجتمع ، وفيها تتشـــكل أخالقهـــم وقيمهم ، وتمثل األســـرة للفرد 

اليمني أهم وأقوى رافد لخبراته في حياته االجتماعية.)1(

عندما نستعرض واقع األسرة اليمنية وحياتها عبر مراحل تاريخية ، نجد أن هناك صلة وثيقة بينها 
وبين المجتمع ومختلف التحـوالت االجتمـاعية واالقتصادية والسـياســـية،  فـهي – األســـرة - في 

تحولها مسايرة لتحوالت المجتمع اليمني وحركة التنمية فيه.)2(

ومن خالل ما يأتي سوف نقوم بعرض التغيرات التي طرأت على االسرة بنائيا ووظيفيًا:

أواًل : التغيرات البنائية :

تتأثـــر األســـرة في المدينة بشـــكل عـــام بمختلف التغيـــرات التاريخيـــة واالجتماعيـــة واالقتصادية 
والعمرانيـــة التـــي تشـــهدها المدينـــة، وفي ظـــل التبـــدالت والتغيـــرات التي طالـــت المجتمعات 
الحضرية المعاصرة، حيث أصبحت األســـرة الحضرية تأخذ النمط النووي الذي يتكون عادة من الزوج 
والزوجة وأبنائهم. وقد صاحب هذا التحول تغير وظائفها مّما جعلها تتمتع باالســـتقاللية المجالية 

والوظيفية فتغيرت من حيث : الشكل ، الحجم  الوظائف ، ... الخ

شكل وحجم االسرة : 

   تتميـــز المجتمعـــات الناميـــة بكثرة عـــدد األبناء الذين يقعون في ســـني العمـــر الصغيرة نتيجة 
للتخلـــف االقتصادي واالجتماعـــي وارتفاع معدالت المواليد وارتفاع معـــدالت اإلعالة في الوقت 
نفســـة لدرجة أن البعض يطلق على هذه المجتمعات اســـم مجتمعات الشـــباب واألطفال . وفي 

)1( نجاة محمد صائم ، المرأة اليمنية ومجالس القات « التفرطة» ،  صنعاء : دار المجد للطباعة والنشر،   1998م، ص 84 ، 85
)2( نوريه علي حمد ، األســـرة اليمنية ، في كتاب الموســـوعة اليمنية ، ط2 ، المجلد األول ،  صنعاء: مؤسســـة العفيف الثقافية ، 

2003م  ، ص 303
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مجتمعنا العربي يمثل األطفال شريحة هامة في الهرم السكاني.)1(

    و يشـــير حجـــم اآلســـرة اليمنيـــة إلى إنـــه ال يختلف عن حجم اآلســـرة في المجتمعـــات العربية 
واإلســـالمية األخرى ، ودول العالم الثالث ، فهي تميل إلى نمط االســـرة الممتدة وبشكل خاص 
في الريف اليمني وإن كان هناك اتجاه متزايد وخاصة في الحضر نحو نمط األسرة النووية ، إال إن 
النمطين- األســـرة الممتدة ونمط األســـرة النووية - بخصائص كل واحده منهما توجد في اليمن، 
باإلضافـــة إلـــي  وجود الخليط بين النمطين الســـابقين  حيت توجد بعض األســـر التي تعيش في 
البيت نفســـة، وتتكون من األب وأالم واألبناء غير المتزوجين واألبناء المتزوجين غير إن كل واحد 
منهم يعيش في شقه خاصه به وينفصلون بحياتهم الشخصية والمالية عن األسرة الكبيرة ، غير 

إنهم يجتمعون في المناسبات أو عند حدوث شيء يتطلب اجتماعهم.)2(    

    والواقـــع أن المجتمـــع اليمنـــي يشـــهد اليـــوم تحوال ملموســـا في شـــكل األســـرة وحجمها ، 
وهـــو التحول من الشـــكل الممتد المركب إلى الشـــكل الصغير المكون مـــن الزوجين واألبناء غير 
المتزوجيـــن ، ومـــن أهم العوامل التي تســـاعد على هذا التحول انتشـــار التعليـــم ، ونمو ظاهرة 
الهجرة على المستوى الريفي بوجه خاص ، وتنوع المهن ، واتجاه األبناء نحو االستقالل االقتصادي 

واعتمادهم الكبير على أنفسهم .)3(

    ولكـــن ذلـــك ال يعنـــي التحـــول المطلق في شـــكل األســـرة وظهور األســـرة النوويـــة كوحدة 
جديدة لها استقاللها المكاني وانفصالها التام عن النسق القرابي القائم على جملة من المعايير 
والقيم التي تحكم العالقات األسرية. فاألسرة النووية الجديدة هي في األساس أسرة ممتدة 
وظيفيًا بينما تجمع األسرة التقليدية بين االمتداد الوظيفي والمكاني وبهذا تستمر في كونها 

لبنة راسخة في التنظيم االجتماعي.)4( 

   إال أن األســـرة الحضريـــة الموجـــودة في المدن لها أصول ريفية لذلك ظلت تحمل هذه األســـر 
عادات وتقاليد الريف بما في ذلك ظاهرة األسرة الممتدة.)5( 

وعندما نتحدث عن شـــكل األســـرة اليمنية ، فإننا في واقع األمر نتحدث عن ذات المالمح التي 
تتميز بها األسرة العربية ، مع بعض الخصوصيات التي تنفرد بها األسرة اليمنية وتعد من سماتها.

 وفـــي الواقـــع يمكـــن القـــول أن نمط األســـرة الممتدة ، ونمط األســـرة النوويـــةـ  بخصائص كل 

)1( الســـيد عبد القادر شـــريف : التنشـــئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، 
1425هـ – 2004 م ، ص67 ، 68

)2( نجاة محمد صائم خليل : المرأة اليمنية ومجالس القات )التفرطه(، مرجع سابق، ص 85 ، 86    
)3( نوريه علي حمد ، التحوالت االجتماعية  واالقتصادية والبناء األسري : دراسة اجتماعية مقارنة للبناء األسري في الريف والحضر 

اليمني، رسالة دكتوراه غير منشورة ، القاهرة ، جامعة عين شمس ، كلية اآلداب ، قسم االجتماع، 1985م ، ص 154 ، 155
)4( إبراهيم عثمان: التغيرات األسرية الحضرية في االردن، مرجع سابق، ص 156

)5( فاطمة علي فضل العبســـي : الفئات الهامشـــية في المجتمع اليمني مع دراســـة لشـــريحة األخدام،  رســـالة  ماجســـتير «غير 
منشورة» ، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2001م، ص 61
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واحدة منهم ـ توجد في اليمن ، باإلضافة إلى ما يمكن تســـميته مجازا باألســـرة المزيج أو الخليط 
بين النمطين السابقين، حيث توجد بعض األسر التي تعيش في البيت نفسة وتتكون من األب 
واألم واألبنـــاء غيـــر المتزوجيـــن ، واألبنـــاء المتزوجيـــن ، غيـــر أن كل واحد منهم يعيش في شـــقة 
خاصـــة به ، وينفصلون بحياتهم الشـــخصية والمالية عن األســـرة الكبيرة ، غيـــر أنهم يجتمعون في 

المناسبات أو عند حدوث شيء يتطلب اجتماعهم.)1(

كمـــا أن معظـــم األســـر اليوم تشـــترط في الـــزواج أن يوفر الشـــاب ســـكنًا مســـتقاًل البنتهم ، 
والحجـــة فـــي ذلك أن األســـرة التي توجد بها أكثر من امرأة يســـودها التوتر والمشـــاكل،)2( وذلك 
ما يفســـر ارتباط التحول في حجم األســـرة بنظام المسكن وشـــكله ، فقد تحول شكل المسكن 
في المجتمع اليمني من النمط الواســـع ذي المســـاحة الكبيرة ، إلى نمط الســـكن العمودي أي 
المساحة الصغيرة ، ولكن بارتفاع أكبر ليضم أكثر من دور ، فيسكن كل فرد بأسرته الصغيرة في 
دور معيـــن ) طابـــق ( ، أو شـــقة في البيت نفســـة الذي يضم أفراد األســـرة الكبيرة ، وكذلك من 
مظاهر االســـتقالل األســـري في بعض األســـر المركبة ” األخوة ” هو االنقسام إلى أسر نووية 
والعيش في السكن نفسة ولكن مع توزيع حجراته فيما بينها ، وهذا يكون في حالة األسرة التي 

تعجز عن شراء أو بناء منزل مستقل .

ومن أســـباب التحول في نمط األســـرة ، من أســـرة ممتدة إلى أســـرة نووية كما كشفت بعض 
الدراسات ما يأتي : -

1. الهجـــرة إلـــى المدينة أو إلى دول النفط المجاورة التي قادت إلى تحول األبناء عن مهنة اآلباء 
) الزراعـــة ( ، واتجاههـــم إلى مهن جديدة ، واإلقامة في الحضر ، وتكوين أســـر نووية صغيرة خاصة 

بهم .
2. انتشـــار التعليم الرســـمي ، والتعليم العالي بين قطاع من الشـــباب ، وقد قاد التعليم إلى 
الوظيفـــة والدخـــل الخـــاص ، فوّلـــد االســـتقالل الذاتي عنـــد األبناء ، وشـــّجع على تكوين األســـرة 

الصغيرة .
3. تعليم المرأة اليمنية وخروجها إلى العمل ، وبالتالي أخذت الزوجة تساعد الزوج  وتدير شؤون 

بيتها بحسب أوضاعها الجديدة ، وبعيدا عن سلطة الحماة ) أم الزوج ( ، واألسرة والممتدة .
4. االتجاه المتنامي نحو الزواج الخارجي ) أي من خارج الشبكة القرابية ( .

5. اشتراط كثير من أهل الزوجة تأمين سكن الزوجية المستقل عن أسرة التوجيه أي أسرة األب 
واألم األصلية .

)1( نجاة محمد صائم ، دوافع ارتياد المرأة اليمنية مجالس القات وعالقة ذلك بواقع األســـرة اليمنية ، رســـالة ماجســـتير غير منشورة 
، جامعة صنعاء ، كلية اآلداب ، 1997م ، ص 133

)2( Cynthia Myntti , Women & Development In Yemen In Arab Republic , German Agency For Tecnical , Ger-
many , 1979 , P : 23
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6. االتصال والتفاعل واالحتكاك الثقافي  والحضاري .)1( 

وتتكـــون العائلـــة اليمنية الممتدة من األب واألم واألبنـــاء وزوجاتهم واألحفاد وأفراد آخرين لهم 
صلة قرابة كاألجداد والجدات والعمات والخاالت ، وتشـــكل العائلة هنا أســـاس النشاط المعيشي 
اليومي ، ويكون رب األســـرة هو المالك الوحيد للبيت ومحتوياته  ولألرض إذا كانت مهنة العائلة 
الزراعة ، والقطيع إذا كانت مهنة األســـرة الرعي  وخاليا النحل إذا كانت مهنة العائلة النحالة وتربية 

النحل ، وقارب الصيد إذا كانت مهنة العائلة صيد السمك.)2(

وهناك عوامل كثيرة أسهمت في شيوع هذا النمط األسري أبرزها : -
1. ظاهرة الزواج المبكر للولد والبنت على حد سواء ، وعوامل اإلنجاب المرتبطة بذلـك .

2. النظام االجتماعي القبلي ، وما ترتب عليه من أحكام ونظم تقليدية تفرض السكن الجماعي.
3. النظام االقتصادي ونمط اإلنتاج السائد ، اللذان يجعالن من العائلة وحدة إنتاجية متكاملة في 

هذا الحد أو ذاك .
4. أنظمة الزواج وشيوع الزواج الداخلي ) من داخل الشبكة القرابية (.)3(

 اما في حضرموت ســـاد الشـــكل التقليدي للعائلة وقد فسر انتشـــار واستمرار األسرة الكبيرة 
بنوعيـــن من األســـباب وهـــي أواًل الصعوبة التي يواجهها الشـــباب للحصول على مســـاكن خاصة 
بهم وثانيًا يعود إلى اســـتمرار تأثير القيم التقليدية التي تعد انفصال األبناء هو بمثابة خروج عن 
الطاعة أو عقوق األبناء ألهلهم أو نتيجة العجز المالي لآلباء تجاه أبنائهم. وهذا الســـبب األخير ال 
يستند إلى أي أساس علمي ومنطقي ألن األسرة في حضرموت ال يمكن ان تستغني عن ابنها 

ولو كان متزوجًا لسبب مالي)4(. 

واألسرة الممتدة في حضرموت تتكون من األب واألم وأوالدهما غير المتزوجين, والمتزوجين 
مـــع زوجاتهـــم وأبنائهـــم , وهي بهـــذا تتكون من أكثر مـــن جيل أو أكثر من أســـرة, يعيش أفرادها 
معيشـــة واحـــدة يجمعهم ســـقف واحـــد, ويرتبطون بعالقـــات قرابية حميمة متماســـكة, ومصالح 

مشتركة, وقد يندرج تحتها بعض أقارب الزوج كالعم والعمة أيضًا)5(. 

   ويطلـــق علـــي العائلة المكونة من األب وأبنائهم وعوائلهـــم كلمة )دار( بمعنى العائلة الكبيرة 
الســـاكنة فـــي منزل واحد . وقد كانت هذه العوائل تعيش ســـابقا في منـــزل واحد ، وتبنى في 

)1( نوريه علي حمد ، األسرة اليمنية  في كتاب الموسوعة اليمنية ، مرجع سابق، ص 305 ، 306
)2( عـــادل أحمـــد الكســـادي ، التنظيـــم القبلـــي واالجتماعي التقليدي فـــي حضرمـــوت 1967-1900م ، في مجلة دراســـات الخليج 

والجزيرة العربية ، العدد ) 100 ( ، دولة اإلمارات العربية المتحدة ، 2001م ، ص 114
)3( نورية علي حمد ،  األسرة اليمنية في كتاب الموسوعة اليمنية ، مرجع سابق ص 304

)4( عـــادل الكســـادي : مظاهـــر تغيـــر األســـرة الحضرية في مدينـــة المكال – اليمن، مجلة شـــؤون اجتماعية  و العدد 53، الســـنة  14، 
1997م

)5( حســـن صالح الغالم : حضرموت من القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع الهجري، دراســـة  اجتماعية اقتصادية، رســـالة ماجســـتير 
)غير منشورة(، جامعة عدن ، كلية اآلداب، 1996م، ص 119
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حالـــة توســـيعها عدة طوابق أو ملحقـــات بالمنزل الرئيس الذي تحيط به أحواش المواشـــي وأحيانًا 
البئر الخاصة بها. 

وتعد األرض ملكًا لرب األسرة ويتم العمل فيها من قبل جميع األبناء واألحفاد ويتصرف رئيس 
العائلة في جميع شؤونها ويقوم بتوزيع دخلها.

  وقد تعرضت هذه األســـرة الممتدة في مطالع القرن العشـــرين للتبعثر وتكوين عائالت نووية 
صغيرة وذلك بتأثير تنوع النشاط االقتصادي ألفراد العائلة)1(. 

  وفي مدينة المكال تميزت األحياء الســـكنية الجديدة بغلبة األســـر النووية الصغيرة حيث بلغت 
%55 بحي العمال )الشرج سابقًا( أكبر نسبة فيها وأقل معدل نسبة بلغت في حي الشهيد )حي 
البالد سابقًا( وهي نسبة %47, ويرجع السبب في ذلك إلى أن األحياء السكنية الحديثة تشكلت 
مؤخرا بسبب هجرة الشباب من األرياف والقرى المجاورة للبحث عن فرص عمل في المدينة, كما 
أن طبيعة المســـاكن في هذه األحياء ال تســـمح بإحضار القادم الجديد كافة أفراد عائلته, أما في 
حي الشـــهيد فينخفض بها عدد األســـر النووية وترتفع نســـبة األسر الممتدة فهذا يعد من أقدم 
أحياء المدينة ومركزها الحضري في الماضي لذلك جاء نسبة األسر النووية فيها أقل من نسبتها 
في األحياء الحديثة, ويعود ذلك إلى االتجاه المحافظ لألســـر المقيمة في هذا الحي وإلى تعدد 

طوابق منازل هذا الحي مما يسمح بوجود العديد من األسر المتزوجة في بيت واحد)2(. 

نمط السلطة في األسرة : 

أن مـــا يميـــز األســـرة اليمنيـــة منذ القـــدم وحتى اليوم أنها أســـرة أبويـــة ، وفيما يتعلـــق بتوزيع 
السلطة داخل العائلة ، فالسيطرة ال تزال لرب األسرة ) الرجل– الزوج – األب( وهو صاحب الكلمة 
المســـموعة فـــي البيـــت ، وتحت هذه الســـلطة تندرج مجموعة من المســـؤوليات أو الســـلطات 
الفرعيـــة ، حيـــث يكون الترتيب واألولوية في المســـؤولية بحســـب أهمية أعضاء األســـرة مكانة ، 
وســـنا ، وأدوارا ، وغالبا ما تتســـم الســـلطة األبوية بالتســـلط والتفرد في القرارات والســـيطرة 
والهيمنة ، خصوصا في األســـرة الممتدة ، وذلك على عكس األســـرة النووية ، فهي تتسم غالبا 

بالمرونة والديموقراطية .

وفي األسرة اليمنية نستطيع أن نقول أن هناك شكلين من أشكال السلطة هما : -

 أ-  السلطة الخارجية : والتي يختص بها الرجل بفعل سيطرته االقتصادية .
 ب-  السلطة الداخلية : وتختص بها األم، حيث تتعلق بتدبير كافة الشئون المنزلية.)3(

)1( عبد العزيز جعفر بن عقيل : اللوحة العامة للتركيب األثنورفيلي في حضرموت، مجلة الثقافة ,الجمهورية اليمنية، السنة الرابعة، 
العدد الحادي والعشرين، 1996م، ص 15، 16

)2( عادل الكسادي : مظاهر تغير األسرة الحضرية في مدينة المكال – اليمن، مرجع سابق، ص 69
)3( عادل أحمد الكسادي : مظاهر تغير األسرة الحضرية في مدينة المكال – اليمن، مرجع سابق، ص 76
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   وتتســـم تلك األســـرة بأنها أبوية بمعنى أن األب هو المحور الذي تتمركز حوله األســـرة وعليه 
تقع مسؤولية اإلعالة )1(، ويندرج تحت هذا الشكل من السلطة األبوية أنواع من المسؤوليات أو 

السلطات تتمثل في سلطة:

 أ- األب في األسرة الممتدة حيث يشكل رأس السلطة, وهو المسئول عن أسرته في الداخل 
والخارج.

 ب- ثم االبن األكبر الذي تكون سلطته عادة على األخوة الذكور وعلى نساء األسرة عامة.

 ج- النســـاء في األســـرة وتكون المســـؤولية األولى لكبيرات الســـن ولتكن األم ”الحماة“ فان 
دورهـــا فـــي معظم الحاالت تابع للرجل ومشـــورته الدائمة ألن لها كلمة مســـموعة على النســـاء 
األخريـــات في األســـرة )الممتدة( فهي التي توزع األدوار والمســـؤوليات بيـــن زوجات األبناء في 
حالة وجود أكثر من ابن مع زوجته في األســـرة وكذلك بينهن وبين بنات األســـرة )أخوات األزواج( 
وذلك حتى ال يقع الصدام , إضافة إلى حل الخالفات التي تنشأ بين نساء األسرة , ويظل السن 
عـمومًا محورًا هامًا في توزيع الســـلطة والمســـؤوليات فيكون أحيانًا لزوجـة االبن األكبر أو الزوجـة 

األولى في األسـرة دورًا وكلمة مسموعة أيضًا)2(.

ويتدخـــل األب بصفـــة خاصة في تربية الذكور وتوجيههم واتخاذ القرارات الخاصة بهم ، أما اإلناث 
فغالبًا ما يكن ملتصقات بأمهاتهن ، إال أن القرارات الخاصة بالزواج فتكون بيد األب.)3(

ويترتب على السلطة العائلية عدة نتائج أهمها : -
 أ- احترام السلطة والقائمين بها .

 ب- ســـيادة الذكـــور، ألنهـــم يقومون باألعمال الشـــاقة التي ال تقوى عليها اإلنـــاث  والمرأة وان 
كانـــت تســـاعد الرجـــل ، إال أنهـــا تقوم بـــدور ثانوي ، وهي تعد وجودها مســـتمد مـــن  وجـوده ، و 
شـــؤون األســـرة من اختصاص المسئولين فيها ، وهم الكبار فقط ، فهم الذين يصرفون شؤون 

األسرة، وليس للصغار حق االعتراض على شيء ، ألن الكبار يعرفون أكـثر مـنهم .)4(

لكـــن الســـلطة وتركزها وتوزيعها قد شـــهدت تغيرا في الســـنوات األخيرة ، ولـــم يعد األب هو 
الشـــخص الذي يســـيطر ويوجه كل صغيرة وكبيرة داخل المنزل ، بل نســـتطيع القول أن ســـلطة 
األب قد شـــهدت تغيـــرا باتجاه تخفيف حدة هذه الســـيطرة، وأصبحت الكثير مـــن العائالت تتداول 

)1( حســـن صالـــح الغـــالم: حضرموت من القـــرن الثالث وحتى نهاية القـــرن الرابع الهجري، دراســـة  اجتماعية اقتصادية، مرجع ســـابق، 
ص119

)2( نوريـــة علـــي حمد : المرآة ومكانتها في األســـرة اليمنية المعاصـــرة، وزارة التخطيط والتنمية، الجهاز المركزي  لإلحصاء، صنعاء، ن 
د ، ص 48

)3( محمد أحمد بيومي: عفاف عبد العليم ناصر ، علم االجتماع العائلي ، دراسة التغيرات في األسرة العربية ،مرجع سابق، ص293
)4( عبد الباسط محمد حسن: علم االجتماع، الكتاب األول المدخل، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1995م، ص404
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الكثير من األمور والشؤون الخاصة والعائلية في جو من الحرية واحترام الرأي ،)1( فاألسرة اليمنية 
الحديثـــة تتميـــز بالتنوع ، والقابلية علـــى التغير والتطور ، وهي تتصف اليـــوم بالمرونة ، وبالطابع 
الديموقراطـــي ، ففـــي األســـرة النواة ، نجد التمركز حول الزوجين ، كما أن المرأة تســـير أوضاعها 
باتجاه تمتعها بصالحيات كثيرة  فلم تعد تمثل دور ربة البيت الزوجة واألم فقط ، فبرغم ارتباطها 
بهذه األدوار الهامة والمحببة إليها ، إال أن البيت اليمني أصبح يوجد فيه االبنة المتعلمة ، وكذلك 
الزوجة المتعلمة والعاملة ، والتي تشـــارك في التـنمية ، كما تشـــارك بدخلها في ميزانية األسرة  

وهذا اإلسهام مكنها من المشاركة في القرار األسري.)2(

العالقات االجتماعية في األسرة :

يســـتخدم مصطلـــح العالقـــات االجتماعية غالبا لكي يشـــير إلـــى الموقف الذي مـــن خالله يدخل 
شـــخصان أو أكثـــر في ســـلوك معيـــن، يراعي كل منهم ســـلوك اآلخر ويتوجه ســـلوكه على هذا 
األساس يتوجه سلوكه على هذا األساس، وعلى ذلك فان العالقات االجتماعية يمكن أن تشمل 

تحديد سلوك األفراد بطرق خاصة، وتلك هي خاصية عامة للعالقات االجتماعية.)3(

ويجـــب أن تكـــون العالقـــات االجتماعية بين أفراد األســـرة قائمة على المـــودة والرحمة والتعاون 
والتضحيات ، كما يفترض أن تكون العالقات األســـرية قائمة على االلتزام الشـــامل وغير المحدود 
في جميع مجاالت الحياة ، حيث أن ذلك يمنح األفراد الشـــعور باالطمئنان واالســـتقرار النفســـي 

والعاطفي ، وعدم االهتزاز تجاه أي نوع من المشكالت والنكبات التي تعترض حياة األسرة.

والخصومـــات داخـــل األســـرة بين األبويـــن تؤثر تأثيـــرا كبيرا في نفســـية األبناء ، فـــإذا أحس أحد 
الوالدين أو كالهما بأن الحياة الزوجية أصبحت ال تطاق ألي ســـبب من األســـباب ، فهذا الشـــعور 
يـــؤدي إلـــى الســـخط والضيق مـــن الحياة المنزلية ، وهذا الشـــعور قد يتســـبب فـــي االضطرابات 

النفسية التي تنشأ عنها الشخصية غير السوية .)4(

   وفي حضرموت كغيرها من مدن اليمن حيت تدخل األسرة في عالقات حميمة والعائالت في 
العالقات ، وتمارس األسرة ممثلة بالنساء هذه العالقات بواسطة الزيارات المتبادلة والمنتظمة 
في العديد من المناســـبات ، كمناســـبات الوالدة ووصول المســـافر أو ســـفرة والزواج والموت ، 
فضال عن مناسبات األعياد ودخول بعض أشهر السنة المقدسة . إن هذه الزيارات التي تتم في 
نطاق بعض األســـر المتعارف أو نطاق جماعات من النســـاء متجانســـة من ناحية القرب الجغرافي 
أو االنتمـــاء الطبقـــي واالجتماعي تمثل في حد ذاتها تقاليد ثابتة ال يمكن االســـتغناء عنها ، هذا 
النـــوع مـــن العالقات االجتماعية مازال ســـائدا ويـــؤدي وظائف اجتماعية هامـــة ، الن هذه الزيارات 

)1( عادل أحمد الكسادي ، مظاهر تغير األسرة الحضرية في مدينة المكاّل – اليمن، مرجع سابق، ص 76
)2( نوريه علي حمد، األسرة اليمنية ، في كتاب الموسوعة اليمنية ، مرجع سابق، ص 308

)3( غريب سيد أحمد، مرجع سابق، ص 212
)4( عبد المجيد سيد منصور ، زكريا أحمد الشربيني  ، مرجع سابق ، ص 105
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تشـــكل ملتقيات لتبادل األخبار والتســـاند األسري في حاالت الســـفر والزواج والموت وغير ذلك 
من المناسبات االجتماعية.)1(

وتعـــد األســـرة الحضريـــة نموذجًا فريدًا من حيـــت ترابط صالت القربى فهي تشـــكل وحدة قوية 
متماسكة حيت إن افراد تلك األسر والعائالت التي اتخذت من المهجر موطن رزق بالنسبة لها لم 
تقطع عالقاتها بذويها وأقاربها منذ القدم وحتى اآلن بل تعمل على تقديم العون والمســـاعدة 
لذويها حسب إمكانياتهم وفي حالة حصول بعضهم علي عمل يجني منة ارباحا فانه يجعل إلخوانه 

نصيبا مثل نصيبه بالرغم من عدم وجدهم معه في المدينة.)2(

وفيما يتعلق بالعالقات االجتماعية الخارجية لألسرة اليمنية ، فهي تتمثل في العالقات األولية 
مـــع األقـــارب ) أقـــارب الزوج والزوجة ( ، فاألســـرة اليمنية تتميـــز بثبات العالقات القرابية لألســـرة 
وصيانتها ، حتى إذا وصل شـــكل األســـرة إلى األســـرة النووية فذلك ال يمنع تواصل األســـرة مع 
ذويهـــم وأقاربهـــم ، وخصوصا غالبا مـــا يرتبط األبناء بأخوالهم وخاالتهـــم وأعمامهم إرتباطا قويا ، 
ويبرز ذلك في مختلف المناســـبات ســـوء كانت مناســـبات أســـرية مثل الزواج أو الوفاة ، أم كانت 
مناســـبات دينيـــة أو عامة ، مثـــل االحتفاالت واألعياد وخصوصا التجمعـــات الرمضانية ، التي يحرص 

أفراد األسرة خاللها على تبادل الزيارات.

وتلعـــب العالقات القرابية دورا كبيرا فـــي التضامن والتكامل بين أفراد العائلة الواحدة  فيفضل 
دائمـــا إقـــراض المال داخل أفراد العائلـــة الواحدة ، وكذلك تأجير األرض الزراعيـــة  واألقارب األغنياء 

يحاولون مساعدة أقربائهم الفقراء.)3(

وهـــذا النـــوع من العالقات االجتماعية ال يـــزال قائما في المجتمع اليمنـــي، وهو يؤدي وظائف 
اجتماعية هامة ال يســـتهان بها ، فهذه الزيارات تشـــكل ملتقيات وتجمعات يتم فيها تبادل األخبار، 
كما أن لها دورا مهما أال وهو التساند األسري في حاالت الموت والسفر واألفراح وغير ذلك من 

المناسبات االجتماعية . 

وإذا أردنـــا أن نتنـــاول العالقـــات المجتمعية لألســـرة اليمنيـــة ) العالقة بالجيـــران ( فإننا نالحظ أن 
مجتمع األســـرة اليمنية يتميز كذلك بطقوس وعادات وتقاليد، بل وبثقافة خاصة يمكن أن نطلق 
عليها ” ثقافة األسرة ” وهي مرتبطة بالعالقات االجتماعية ، فأغلب العائالت تقريبا ترتبط فيما 
بينها بعالقات حميمة ، حيث تدخل األســـر والعائالت في شـــبكة واسعة من العـالقات ، وتمارس 
األســـرة ممثلة بالنســـاء هذه العالقات بوســـاطة الزيـــارات المتبادلة والمنتظمـــة في العديد من 
المناســـبات ، كمناســـبات الـــوالدة، أو وصول المســـافر أو ســـفـره ، والزواج والمـــوت ، فضال عن 

)1( عادل الكسادي : مظاهر تغير األسرة الحضرية في مدينة المكال – اليمن، مرجع سابق، ص 75
)2( فتحية محمد محفوظ باحشوان: التحضر وأثره على تغير األسرة اليمنية بنائيًا ووظيفيًا )بحث اجتماعي ميداني(، رسالة ماجستير 

)غير منشورة( ، كلية اآلداب، جامعة اسيوط، جمهورية مصر العربية، 2005م، ص 161 
)3( عبدالفتاح تركي موسى ، البناء االجتماعي لألسرة، مرجع سابق، ص101
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مناسبات األعياد.)1(

العـالقة بين اآلبـاء واألبنـاء: 

تلعـــب العالقـــات بيـــن اآلبـــاء واألبنـــاء دورا كبيرا في تماســـك البنـــاء االجتماعي لألســـرة وذلك 
إذا كانـــت هـــذه العالقـــة تقوم علـــى الـــود والمحبة ، والمســـاواة والتعـــاون ، والتفاهـــم والحوار 
والمناقشـــة، ومـــن المعروف أن الفرد يكتســـب من طـــور عالقاته بأبويه مشـــاعر األمن والتقدير 
واالنتماء والكفاية، تلك المشـــاعر التي تســـاعده على شق طريقه في مستهل حياته نحو تكوين 

عالقات مرضية بغيره من الناس.)2(

  و يعد األب أو الزوج رئيس األسرة فهو الذي يشرف على شؤونها ويعتني بأوالدها وُيقوم من 
أمر عناصرها ، لذلك أوجبت القوانين على أفراد األسرة الطاعة والخضوع لرب األسرة واالستماع 
إلـــى نصحـــه وهديه، وتتطلب هذه القيادة أن يســـعى الزوج على خير األســـرة وإســـعاد عناصرها 

وحمايتها من النزالت أو إلى التفكك واالنهيار.)3(

وبالنســـبة لعالقة األبناء باآلباء في األســـرة اليمنية ، فهي تتســـم غالبا باحترام األبناء آلبائهم ، 
وإذا كان األجداد موجودين في األسرة ، فان على األبناء توقير واحترام أجدادهم .

واإلنســـان العربـــي بطبعـــه محب لـــألوالد، فهو يتباهـــا بكثرة النســـل ، وبخاصة الذكـــور منـهم ، 
والوالد الذي يرزق البنات يظل راغبا في الذكر الذي يعد مصدر اعتزازه .

 أمـــا بالنســـبة لعالقـــة األم بأبنائهـــا فقد يقتضـــي األمر تضحيات جمـــة لدرجة نكـــران الذات ، ألن 
مصدر سعادة األم هو سعادة أسرتها وأوالدها، وليس تحقيق رغباتها الذاتية  فاألم في األسرة 
اليمنية تحقق ذاتها من خالل أوالدها ، فبجانب الحب الطبيعي الذي تكنه األم لولدها، إال أن الولد 
البكر هو أثمن ما تملكه األســـرة، فهو أول بشـــرى ســـعيدة يتلقاها األبوين بعد الزواج وانطالقة 

الحياة األسرية .

وليس غريبًا في األسرة اليمنية أن تهمل األم نفسها بعد الزواج واإلنجاب، خصوصًا إذا كثر عدد 
األبنـــاء وازدادت طلباتهـــم ومشـــاكلهم، حتـــى أن األم قد تهمل زوجها، وعالقتها به قد يشـــوبها 

الفتور .

ثانيًا : التغيرات الوظيفية:

التغير في القيم االجتماعية والتنشئة االجتماعية 

)1( عادل أحمد الكسادي، مظاهر تغير األسرة الحضرية في مدينة المكال – اليمن، مرجع سابق، ص 75
)2( عبد الفتاح تركي موسى، البناء االجتماعي لألسرة، مرجع سابق، ص87

)3( حسنين عبد الحميد رشوان : األسرة والمجتمع ، دراسة في علم اجتماع األسرة، مرجع سابق، ص157
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   من أهم الوظائف التي تقوم بها األسرة في المجتمع ، قيامها بتعليم أبنائها مختلف الخبرات 
الضروريـــة لهـــم في حياتهم ، مثل تعليم اللغة ، والديـــن ، والقيم فهي البيئة االجتماعية األولى 
التي يتم فيها بناء الكيان النفسي واالجتماعي السليم والمتوازن لجميع افرادها ، ولكي تكون 

كذلك فالبد من قيام كل عضو فيها بدوره المنوط به وعلى اكمل وجه.)1(

   كمـــا إن  لألســـرة دورًا  فـــي مجـــال نقل القيم ، فاألســـرة بصرف النظر عـــن أوضاعها الطبقية 
أو الثقافيـــة والتعليميـــة ، تميل إلي منظومة قيميه وتتخذ حيالها موقفا خاصا وتســـتخدم أدوات 
ووسائل في نقلها ألبنائها . وتشمل المعتقدات والتقاليد والعرف ، والقواعد األخالقية والدينية، 
والقوانين والفنون والعلوم والمعارف، والتكنولوجيا ، والســـلوكيات ، ولكل ثقافة من الثقافات 
طابعهـــا الخاص الذى يميزها عن غيرها مـــن الثقافات ، وتحاول كل ثقافة تطبيع إفرادها بطابعها، 

وعلى الرغم من وجود التشابه بين أفراد في الثقافة الواحدة بحكم النشأة المشتركة فيها . 

ومن المعروف أن المجتمعات اإلنسانية كافة تجمع العديد من الثقافات اإلنسانية داخلها، والتي 
تخلق مزيجًا ثقافيًا لكل منها إطاره الثقافي وطرحه وأســـاليبه الحياتية وعاداته وتقاليده المختلفة 

عن اآلخرين .)2(

 وتؤثر األســـرة تأثيرا هاما في الطفل من الناحية االجتماعية ألنها تطبع فيه أســـاليب الســـلوك 
االجتماعـــي مـــن عادات كاألكل والشـــرب واللباس طريقـــة معاملة اآلخريـــن ، وكل ذلك يكون من 
عادات تقليد لجميع ما يقوم به الكبار العتقاد منه بأنه النموذج الفريد والمثالي االقتداء ، وعلى 
هذا األساس البد من مراعاة خطورة هذا التأثير والحرص الفريد أن األسرة منبع للقيم والمبادئ 

الحسنة وألنماط  سلوكية فاصلة تخدم الفرد والمجتمع معًا.)3( 

و مازالت األســـرة اليمنية تضطلع بوظيفتين هامتين ، لم تســـتطع مؤسســـات المجتمع والتي 
تعمل بصورة أكثر تطورا أن تنزعها منها وهما : -

 أ-   وظيفة اإلنجاب : حيث يشكل اإلنجاب هدفا هاما وساميا في األسرة اليمنية وقيمـة محـببة، 
ويظل إنجاب الذكور الشغل الشاغل لكثير من األسر ، وهذا يرتبط باعتبارات اجتماعية واقتصادية 

وعائلية عديدة .

 ب-  وظيفة التنشـــئة االجتماعية : والتي من خاللها تعمل األســـرة على إدماج الفرد في اإلطار 
الثقافـــي العام ، وتبصيره بالســـلوك الذي يقبله المجتمع ، والســـلوك الـــذي يرفضه  وعبر عملية 
التنشـــئة التي تقوم بها األســـرة ، نجد األســـرة اليمنية تنسب إلى أفرادها أدوارهم االجتماعية ، 

)1( نجاة محمد صائم : المرأة اليمنية ومجالس القات )التفرطه( ، مرجع سابق، ص 103 
)2( يعقوب يوسف الكندري : دور التنشئة االجتماعية واإلعالم والمجتمع المدني  في تحقيق الوحدة الوطنية ، ورقة مقدمة إلى 

مؤتمر الوحدة الوطنية  لرابطة االجتماعيين 25/3/2008-24 ، ص 9
)3( ســـليمة فياللي : عالقة األســـرة والتنشـــئة االجتماعية بالعنف المدرسي ، رســـالة ماجستير ، جامعة العقيد الحاج لخضر – باتنة ، 

الجزائر ، 2005م، ص 38
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كدور االبن ودور االبنة ، ودور الذكر ودور األنثى، وتبدأ هذه األدوار سهلة وبسيطة ، ولكنها هي 
االنطالقة األولى في حياة أفرادها ، وتقود بعد ذلك إلى شغل أدوار ومكانات خارج نطاقها.)1(

   وتلعب التنشئة االجتماعية في األسرة اليمنية دورًا كبيرًا في تشكيل أوضاع األبناء وأدوارهم 
ذكورًا أو إناثا ، وهي تعكس أدوارهم المستقبلية ، فالفتاة مثاًل تهيأ وتنشأ على أساس أدوارها 
المســـتقبلية زوجـــة وأمـــا وربة بيت من خالل مـــا تقدمه لها من لعب ، أما الولـــد يتاح له األلعاب ما 

يربطه بالعالم الخارجي وما يساعده على تنمية ملكاته.

   ويحـــدث التمييـــز فـــي التنشـــئة أيضا منذ مولد الطفـــل ، فعند ميالد طفل ذكـــر تكون الفرحة 
بـــة أكثـــر من ميالد أنثى ويعكـــس االحتفال باألم والوليد تلك المشـــاعر ، وربما تكون البنت مركز 
اهتمام أســـرتها ولكن الولد يمثل دائمًا مركز االهتمام األول وهذا له انعكاســـاته المباشرة وغير 
المباشـــرة المســـتقبلية علـــى األبناء وبخاصة اإلنـــاث وعلى تكوين شـــخصياتهم و أوضاعهن في 

المجتمع.)2(

وكان لألقارب دور أساسي في تربية األوالد كالعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة؛ األطفال 
والشباب كانوا تحث أنظار الجميع فإذا غاب األب عن البيت كأن من يخلفهم ممن يسكنون معهم 
أو بجوارهـــم مـــن أقربـــاء فلم يترك األوالد والشـــباب وحدهـــم دون رعاية تربوية ونظـــام القرابة 

القوي في القرية العربية كان يفرض على الجميع التعاون المشترك حتى في مجال التربية . 

  لم تكن هناك فردية منعزلة عن الجماعة لذلك كان يتدخل األقارب بعضهم في شؤون بعض، 
من ضمن ذلك ، التدخل في تربية األوالد ، فعلى سبيل المثال كان العم يعاقب أو يوجه ويرشد 

أبناء أخيه و أخته إذا رأى أو لمس فيهم عيبًا. 

والجـــد كان لـــه صالحيـــة التدخـــل فـــي شـــؤون األوالد وتهذيـــب ســـلوكهم دون مشـــورة أبنائه 
وبناته؛المصلحة كانت مشتركة للجميع وتربية األوالد كذلك . 

اليـــوم كبـــرت القرى والمـــدن وتغير معها توزيـــع العائـــالت وتركزهم الجغرافي حيـــث إن األخوة 
أصبحوا يســـكنون في حارات مختلفة أو في بيوت بعيدة عن بيت األب مما جعل ســـلطة األقارب 

والمصالح المشتركة بينهم تضعف وكذلك التدخل في تربية األوالد.)3( 

ومـــن ذلـــك يتضـــح أن حجم األســـرة يؤثر في عمليـــة التنشـــئة االجتماعية حيـــث إن تناقص حجم 
األسرة يعد عامال من عوامل زيادة الرعاية المبذولة للطفل ، فكلما قل حجم األسرة زاد اهتمام 

اآلباء برعايتها وتنشئتها تنشئة اجتماعية سوية.)4(

)1( نوريه علي حمد : األسرة اليمنية ، في كتاب الموسوعة اليمنية ، مرجع سابق، ص307
)2( نورية علي أحمد: المرآة ومكانتها في األسرة اليمنية المعاصرة, مرجع سابق ، ص 65 

)3( حمد الله ربيع : الفوضى التربوية في الوســـط العربي مســـؤولية االســـرة والمجتمع ، أكاديمية القاســـمي ، باقه الغربية ، ص 
67 ،66

)4( السيد عبد القادر شريف : التنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة ، مرجع سابق، ص 68
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فمـــا يـــزال دور األب موجـــود فـــي مجتمعنا العربـــي, وله أهميته, غيـــر أنه اختلف عن الســـنوات 
الماضيـــة وذلك نتيجـــة للتغيرات االجتماعيـــة واالقتصادية, وتغير النظـــم االجتماعية التي صاحبت 
األســـرة وغيـــرت من هـــذا الدور, حتى يتناســـب مع الوضع الحالـــي في المجتمع ومـــا يصاحبه من 

تغيرات في أدوار كل أفراد األسرة.

وتتغير عالقات القوة في محيط األسرة كلما تقدم اآلباء في العمر, وكلما كان األب ديمقراطي 
النزعة في تنشئه أوالده, فالرجل الديمقراطي يشاركه اتخاذ القرارات عدد أكبر من المستفيدين 
بهـــا, وعلـــى رأســـهم الزوجة واألوالد ، بل قد يضطر األب إلى اتخاذ مـــا ال يوافق عليه من قرارات 

نزواًل عند رأي األغلبية داخل األسرة.)1(

ويؤدى اختالف الميول الشخصية والقيم بين الزوجين وتباين المستوى التعليمي إلى كثير من 
المشاكل العامة بينهما والتى تنعكس بدورها على تنشئة أطفالهم.)2( 

ويتأثر الطفل بالوســـط الطبقي ألســـرته بدرجة كبيرة إما في االتجاه االيجابي و إما في االتجاه 
الســـلبي ، فالوســـط الطبقي له تأثيراته االجتماعية واالقتصاديـــة والثقافية التي تؤثر في حجم 
مـــا يعـــرف الطفل ، وطبيعة ما يعرفه ، وطريقة اكتســـابه ، فثقافة الوالدين تلعب دورا هاما في 
تنشئة الطفل إذ البد أن يكونا ملمين بالمبادئ التربوية األساسية التي تتعلق بطبيعة المخلوق 

الذي هما بصدد رعايته وتكوينه كي تسهل عليهما المهمة . 

)1( السيد عبد العاطي وآخرون : علم االجتماع األسري ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  ، 1999 م، ص 77
)2( السيد عبد القادر شريف : التنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة ، مرجع سابق، ص 71
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 الوظيفة االقتصادية 

   تعد األسرة وحدة اقتصادية ، كانت تقوم قديما بكل مستلزمات الحياة واحتياجاتها وكان إنتاج 
األســـرة رهنا باســـتهالكها ، وعندما أتسع  نطاق األســـرة أصبح اإلنتاج العائلي من خصائص المرأة 
وكان الرجل يعمل تابعا لهيئات أو مؤسســـات أخرى ، واألســـرة مازالت تؤدي وظائفها االقتصادية 
بالرغـــم مـــن التطـــورات التي طـــرأت على نظمهـــا ، ففي األســـرة الحديثة يتعين لـــكل فرد عمل 
اقتصادي ، هذا وينظر معظم األفراد إلى األسرة الحديثة على أنها شركة اقتصادية بين عاملين 
هما الزوج والزوجة ، وأصبح العامل االقتصادي والتفكير التقديري يسيطران على عقلية الراغبين 

في الزواج اآلن قبل كل شيء.)1(

إن التحـــوالت البنائية في األســـرة المعاصرة قادت إلي تحـــوالت اقتصادية واجتماعية أخرى منها 
تحـــوالت فـــي الوظيفـــة االقتصاديـــة, حيت تحولت األســـرة وبخاصـــة الريفية من اســـر منتجة إلي 

مستهلكة ، وتعتمد كثيرًا على السوق الخارجية .)2(

لقد تأثرت األســـرة اليمنيـــة بكل التغيرات التي طرأت علي المجتمع ســـواء كانت هذه التغيرات 
اقتصاديـــة ، سياســـية ، اجتماعيـــة وثقافية...الـــخ ومســـت هـــذه التغيـــرات جميع الجوانـــب البنائية 
والوظيفيـــة في األســـرة حيـــت بدأ التحـــول واضحًا وبخاصة في حجم األســـرة وشـــكلها ، والقيم 
واالتجاهـــات والوظائـــف وكذلـــك فـــي شـــكل العالقـــات الداخليـــة والخارجيـــة إضافة إلـــى األدوار 

والمكانات االجتماعية التي تغيرت داخل األسرة.   

وينظـــر إلى كبر حجم األســـرة فـــي المجتمعات العربية باعتبـــار أن األوالد يمثلون قوة اقتصادية 
لألبوين ، حيث يصطحب اآلباء أوالدهم الذكور من ســـن ثالث ســـنوات لمســـاعدتهم في بعض 
األعمـــال الخفيفـــة ، ثم يـــزداد االعتماد على الطفل تدريجيـــا كلما كبر حيث يقـــوم بأعمال كاملة ، 
كما أن أســـر الطبقات الدنيا ، تنمى في الطفل ظاهرة االســـتقالل االقتصادي في سن مبكرة، 
حيـــث تقـــذف به إلى ســـوق العمل ، ربمـــا للحصول على غذائه ، وتتضح هـــذه الظاهرة في بعض 

المجتمعات الريفية العربية وفي األسر الفقيرة ذات الحجم الكبير.)3(

ومـــع حـــدوث التغيـــرات االقتصادية وظهـــور المكنة الصناعية أصبحت األســـرة اســـتهالكية وأدى 
اختراع اآللة إلى التقليل من القوة البدنية، األمر الذي مهد للمرأة الدخول في العمل الصناعي.)4(

إن التطـــور الصناعـــي وتعليم المـــرأة أدى إلى خروجها إلى ميدان العمل والمشـــاركة في جميع 
المجـــاالت الحياتيـــة مما ســـاعد على تغييـــر أدوارها االجتماعيـــة حيث أصبحت أكثـــر إيجابية من قبل 
سواء في اتخاذ قراراتها بنفسها أو استقاللها المادي أو المشاركة في مسؤولية رعاية األسرة.

)1( سامية الخشاب : النظرية االجتماعية ودراسة االسرة ، مكتبة  دار الثقافة ، القاهرة ، 2000م ، ص13
)2( نوريه علي حمد : المرآة ومكانتها في األسرة اليمنية المعاصرة, مرجع سابق ، ص 65

)3( السيد عبد القادر شريف : التنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة ، مرجع سابق ، ص 68
)4( حسين رشوان : األسرة والمجتمع دراسة في علم االجتماع  األسرة ، مرجع سابق، ص 212
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الفصل الخامس
العوامل التي أدت الي تغير االسرة 

1. كبر حجم المجتمع 

تبين الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية أن المجتمع صغير الحجم يمثل وحدة اجتماعية صغيرة 
يغلـــب عليها البســـاطة والتماســـك ، حيث يتيح هذا الحجم انتشـــار العالقـــات االولية ، ويعلي من 
احتفاظ الجماعة وتمسكها بثقافتها وتكاملها ، مما يبرز هويتها في النهاية ، لكن كبر حجم المجتمع 
يـــؤدي إلى تشـــعب العالقـــات وتعقدها خـــارج الجماعة القرابيـــة ، فيقل تأثير العالقـــات القرابية ، 
وتضعـــف ، أضـــف إلـــى ذلك أن كبر الحجـــم يعني زيادة في المؤسســـات والهيئات التي تشـــرف 
علـــى أمور الفرد االقتصاديـــة والتعليمية والتربوية والسياســـية والقانونية....الـــخ، وبالتالي يقل 

تأثير النظام القرابي.)1( 

ويرى محمد متولي أن نشؤ الحياة الحضرية في المدن جاء نتيجة للعوامل اآلتية)2( : 
عوامل جغرافية أدت إلى تركز جماعات من الســـكان في مناطق مختارة يســـهل اســـتغاللها . 1

دون عناء كبير.
عوامل اقتصادية أدت إلى وفرة اإلنتاج وفرة تسمح بمزيد من التجمع السكاني.. 2
عوامل سياسية ترتبط بتركز السلطة السياسية بل إن المدن انما قامت لتكون مقرا لسكن . 3

الحكام ورجال السلطة.

  غير أن النمو الســـكاني والحضري في ســـواحل اليمن ارتكز أساســـًا على نتائج النشـــاط البحري 
بما يعنيه من قيام مراكز تجمع السكان في سعيهم المتواصل من أجل توفير أسباب الرزق. كما 
أن النشـــاط البحري في هذه المنطقة لم يكن أساســـيًا للســـكان في بداية اســـتيطانهم لها بل 
كان نشاطًا الحقًا لنشاطهم األساسي وهو الزراعة, حيث أدى الفائض من إنتاجهم الزراعي إلى 
قيامهم بالتبادل التجاري مع المناطق الحضارية األخرى في العالم المعروف آنذاك وخاصة منطقة 
وادي الرافدين والشام ووادي النيل وأجزاء أخرى في البحر المتوسط وشرق آسيا وشرق أفريقيا 

وجنوبها.

ثم انتقل السكان في مرحلة الحقة إلى التجارة البحرية, وقامت بذلك المراكز الحضرية الساحلية 
كعدن و المخا وقناه وبئر علي والشحر وغيرها.)3( 

)1( أحمد أبو زيد : البناء االجتماعي - األنساق ، مرجع سابق ، ص415
)2( محمـــد متولـــي موســـى: التحضـــر في الجمهوريـــة العربية اليمنيـــة، التحضر  فـــي الوطن العربـــي، الجـــزء األول ، معهد البحوث  

والدراسات العربية، 1978م،ص 659
)3( عبـــد اللـــه ســـعيد باحـــاج : موانـــي اليمـــن وخليـــج عـــدن دراســـة جغرافيـــة, رســـالة ماجســـتير , كليـــة اآلداب  والعلوم اإلنســـانية, 

تونس,1982م, ص 151
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وتعد الخصائص الديموغرافية للسكان من أهم المعايير  العلمية التي تبين التباين النوعي في 
الحجم والتوزيع والحالة التعليمية واألوضاع االقتصادية  لكل من اإلناث والذكور.

تظهر البيانات الرسمية  لمخرجات التعدادات في محافظة حضرموت ويعكسها الجدول أن اإلناث 
يمثلـــن ) %49,5 ( والذكـــور ) %50,5 ( فـــي تعداد 1994م  اما في تعـــداد 2004 م فقد بلغ عدد 
اإلناث  )497604( بنسبة )48,8( والذكور )522003( بنسبة )51,2( أما الفجوة النوعية  فقد بلغت  

عام 1994م 1,9 واتسعت الى 4,7 عام 2004م. 

وهذا يعني أن مجتمع حضرموت يغلب علية طابع الذكورة بفعل الهجرة الوافدة ، ويبين الجدول 
اآلتي التعداد السكاني والفجوة النوعية لمحافظة حضرموت.)1( 

فئة األعمار
تعدادا ٢٠٠٤متعداد ١٩٩٤م

الفجوة النوعيةذكورإناثالفجوة النوعيةذكورإناث

٠٥١٤٦٨٥٢٢١٢١٠٦٧٠٤٣٩٧٢٣٤٧٢,٨-٤
٥٥٢٨٣٧٥٥٦٢٦٥,٦٧٢٨٣٢٧٥٩٣٠٤,٣-٩

١٠٤٥٠٧٩٥١٢٨٠١٢,٣٦٢٩٦٧٦٩٩٣٩١٠,٢-١٤
١٥٤٠٥٧٨٤٣٥٤٥٦,٩٥٩٠٨٤٦٣٧٣٦٧,٣-١٩
٢٠٢٩٠٩٢٣٠٧٠٠٥,١٤٥٩٢٠٥١٧٦٧١١,٦-٢٤
٢٥٢٥٩٩٢٢٥٤٠٨٢,٤٤١٢٦٤٤١٢٧٨٠,٣-٢٩
٣٠٢٠١٧٩٢٠٣٣٣٠,٧٢٩٢٢٠٣٠١١٦٣,١-٣٤
٣٥١٧٩٣٥١٧٦٥٨١,٢١٣٤٦٨٢٧١٥٩٥,٥-٣٩
٤٠١٢٨٩٥١٢٠٠٩٠,٧١٩٢٠٣٢٠٤٥٠٦-٤٤
٤٥١١٨٥٨١٠٠٩٩٠,٢١٦٣٥٠١٦٧٥٦٢,٨-٤٩
٥٠١١٥١٩٩٥٠٤٠,٢١٣١٢٠١٣٣٠٧١,٦-٥٤
٥٥٧٨٤٠٦٨١٧٠,١٨٩٦٤٨٣٧٤٠,٧-٥٩
٦٠٩٣٤٢٨٧٢٥٠,٧٩١٨٢٨٨٢٩٠,٣-٦٤
٦٥٥٤٤٥٥٥٣٨١,٩٦٤٩٩٦١٥٧٠,٣-٦٩
٧٠٥٧٠٧٥٨٨٨٠,٧٦٦٣١٦٣٨٨٠,٤-٧٤
٧٥٢٦٢١٢٦٨٤٢,٨٣٣٥٣٣٤٠٩١,٩-٧٩
٨٠٢٧١٤٢٤٧١٥٠,٥٢٩٩٩٣٠٣٠١,٢-٨٤
+٨٥٢١٩٩٢١٧٢٠,١٢٩٠٧٢٩٩١٢,٨

٣٥٥٣٣٨٣٦٢٦٧٠٢,٤٤٩٧٦٠٤٥٢٢٠٠٣٤,٧اإلجمالي

)1( رزق ســـعد الله الجابري ، فتحية محمد باحشـــوان : األوضاع االقتصادية لألســـرة المعيشـــية من وجهة نظر النوع االجتماعي في 
محافظة حضرموت ، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا مركز الدراســـات اإلنســـانية واالجتماعية ، اللجنة الوطنية للمرأة محافظة 

حضرموت )ساحل حضرموت( ، 2012 م

الجدول رقم ( 1 )
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وتتميز محافظة حضرموت بتنوع واضح في التضاريس حيت تجمع بين السالسل الجبلية والهضاب 
واألودية الجافة والصحارى الشاســـعة ، وقد لعب هذا التنوع دورًا كبيرًا في تنوع البيئة الجغرافية 
بمـــا أثـــر فـــي اختالف نوعية الســـكن ، ففـــي المناطـــق التي تتوفر فيهـــا اكبر قدر مـــن الظروف 
الطبيعية المالئمة لالســـتقرار البشـــرى وتنتشر القرى والمراكز الحضرية كما هو الحال في وادي 
حضرموت وفروعه ، حيت يستقبل السكان مياه السيول لزراعة النخيل وبعض الخضروات فينتشر 
فيهـــا الحضـــر، أمـــا المناطق المرتفعة وســـفوح الجبال حيت تنمو الحشـــاش بعـــد هطول اإلمطار 
فينتشـــر الرعـــاة الرحل فينتقلون من مكان إلى آخر وعلى الشـــريط الســـاحلي تنتشـــر قرى صيد 

األسماك لتوفر هذه الثروة الطبيعية من سيحوت شرقًا حتى بئر علي غربًا.)1(

ومنـــح هـــذا الموقع أهميـــة تجارية بالغة ألنهـــا كانت ومازالـــت همزة الوصل بيـــن حضرموت وما 
جاورهـــا مـــن أجـــزاء الجزيـــرة العربية من جهـــة والعالم الخارجي مـــن جهة أخرى ، من خـــالل الموانئ 
البحريـــة القديمـــة و الحديثة التي أقيمت على ســـواحلها وما يتفرع منها مـــن طرق برية )للقوافل 

والسيارات(.)2(

2. التحضر 

إن التحضـــر يؤثـــر على البنـــاء االجتماعي للمجتمع المحلي بكل أنســـاقه ونظمـــه المكونة للبنية 
المجتمعيـــة ، واألســـرة كنظـــام هـــي أحـــد مكونات البنـــاء االجتماعـــي للمجتمـــع ، وبالتالي فهي 
انعـــكاس للمتغيـــرات االقتصاديـــة واالجتماعية التـــي يتعرض لها المجتمع ممـــا يؤثر في وظائفها 

والعالقات التي تربط بين أعضائها.)3(  

و لقد ظهر تغير واضح و ســـريع في أشـــكال اإلنتاج و أنماط الوســـائل التكنولوجية فحلت اآللة 
محـــل األيـــدي العاملة , و تغيرت طرق اإلنتاج من تكتيك شـــبه أوتوماتيكي إلى إنتاج يعتمد على 
المكنـــة الكاملـــة و ظهرت الصناعات الخفيفة و المتوســـطة و الثقيلة  وازدادت نســـبة الهجرة من 
الريف إلى المدينة , و تأثرت الزراعة , واشتد التخصص في العلم و العمل, و تحطمت العزلة بين 
المجتمعـــات , وتقدمـــت وســـائل المواصالت ولم يعـــد في إمكان أية دولـــة أن تعيش بمعزل عن 
غيرها , ويأخذ التغير أشـــكاال متعددة فأحيانا يكون في صالح المجتمع, و آخر يكون معوقا لتنمية 

المجتمع و تقدمه.)4( 

)1( الرقيب ســـعيد تابت وعبد الحكيم محمد يوســـف : اســـتخدام األرض في محافظة حضرموت ، بحت مقدم إلي الندوة العلمية 
بعنوان ”التركيب الجغرافي واألهمية االقتصادية لمحافظة حضرموت ” المكال ، جامعة عدن ، 1987م، ص21

)2( محمد ســـالم الجوهي : النمو الحضري في ســـاحل حضرموت دراســـة في جغرافية المدن، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، جامعة 
بغداد، كلية اآلداب، العراق ص 4

)3( فاتن محمد شـــريف : دراســـات في االنتروبولوجيا االجتماعية – انثروبولوجيا األســـرة والقرابة ، مطبعة االنتصار ، اإلســـكندرية 
1999م، ص 207

)4(عبد الحميد محمود سعد: دراسات في علم االجتماع الثقافي ، مكتبة نهضة مصر الشرق ، القاهرة ، 1980م، ص  52 ، 53
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فالمجتمع التجاري ال ينفر أفراده من العمل  في الحرف التي تدر على العاملين فيها ماال وفيرًا، 
وكان لموقع مدينة المكال والعوامل التجارية والسياســـية دور في تنشـــيط التجارة في المنطقة 
الســـاحلية ، وهذا انعكس على زيادة العمران ، وتوســـع مجاالت العمل  إذ لم تكن التجارة المهنة 
الوحيـــدة بـــل تجاوز الســـكان ذلك إلـــى مجاالت أخـــرى ال تقل أهمية عـــن التجارة ، هـــي الصناعات 

والحرف, ومن الحرف التي نشطت في مدينة المكال الدباغة ، صناعة السفن والحدادة.)1( 

ولقد لعب الميناء دورًا هامًا في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية كما أنه قد كان من 
العوامـــل األساســـية للنمو العمرانـــي, ولكن للميناء دورًا أخر يرتبط بالحركـــة التجارية , فعن طريق 
ازدهار الميناء ازدهرت التجارة وهذه بدورها أعطت للميناء أهمية في تنشـــيط الحركة العمرانية 

والسكانية وإسهامه في الدعم المالي للدولة.)2(

ففي فترة السبعينيات و الثمانينيات من القرن العشرين نجد األوضاع االقتصادية في الشطر 
الجنوبي – سابقا – قد قام على تدخل مفرط للدولة في كافة األنشطة االقتصادية و ذلك نتيجة 
للتوجه و الفكر االشـــتراكي الذي يأخذ بمفهوم االقصاء لدور القطاع الخاص, و االعتماد بشـــكل 
أساســـي فـــي إدارة النشـــاط االقتصادي على الدولة , حيـــث أدى هذا التوجه إلـــى تأميم الدولة 
للعديد من المنشـــآت و المشـــروعات التي كانت مملوكة للقطاع الخاص األجنبي و المحلي, أثناء 
الوجود االســـتعماري )البريطاني( األمر الذي نتج عنه خروج التجار )البرجوازية الوطنية( من الجنوب 

و تحويل نشاطاتهم التجارية إلى الشمال , كما تم إقفال الباب أمام المستثمرين األجانب.)3(

ومع بداية ســـنة 1990م شـــهدت المدينة نمو عمرانيا كبيرا اســـتهدف مـــلء الفراغات الداخلية، 
كما شـــهدت المدينة نمـــو عمرانيًا حيث رافقه تدفق المهاجرين من مـــدن وأرياف المحافظة ومن 
محافظات الجمهورية أألخرى للبناء والعيش فيها ، وقد تميزت هذه المرحلة بدخول طرز عمرانية 
جديدة ودخيلة على البيئة المحلية كالطراز الغربي والصنعاني . وفي هذه المرحلة بلغت مساحتها 

)المدينة( المعمورة نحو 940 هكتار وعدد سكانها 94051 نسمة وذلك عام 1994م.)4(

ومرحلـــة الصناعـــة ســـاعدت على توفير فـــرص العمل, ووســـعت من قاعدة البنـــاء المهني حيث 
إنها فتحت المجال لظهور مهن جديدة مرتبطة بها كمهن الخدمات والتجارة والشـــحن والتســـويق 
وغيرها ، فالصناعة هي محور النشاط االجتماعي ، وأغلب حاجات الناس في المجتمع يعتمد عليها 
اعتمادًا كليًا من حيث االســـتهالك فكل فرد في المجتمع في حاجة ماســـة إلي وظيفة ليشـــغلها 

)1( خالد سالم باوزير :  موانىء ساحل حضرموت دراسة إثنواترية، رسالة ماجستير )غير منشورة( جامعة اليرموك ، األردن، 1992م، 
ص 113

)2( سالم عمر الخضر, عبده عبد الله بن بدر: المكال عروس البحر الحضرمية ،مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، 1995 م, ص 51
)3( شـــيالكارابيكو : التقـــاء الرأســـمالية اليمنيـــة و االشـــتراكية اليمنية , من عبده حمود الشـــريف )محررا( ترجمـــة حمود الصالحي و 
آخرين، التحوالت السياسية في اليمن ، بحوث و دراسات غربية ، 1990  – 1994م ،  المعهد األمريكي للدراسات اليمنية ،  صنعاء 

، 1995م، ص 13
)4( محمد سالم الجوهي :  النمو الحضري في ساحل حضرموت دراسة في جغرافية المدن، مرجع سابق، ص 88
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ويكتســـب منهـــا ، وبفضلهـــا يكون عضوًا فاعال لـــه أهمية في البناء االجتماعـــي، وهذه الوظائف 
كثرت وتعددت تبعا لتقدم الصناعة ألن هذا التقدم يقوم على التخصص, وتقسيم العمل الذي 
يكفل المهارة واالتقان ، وهذا ســـاعد على تغير وســـائل اإلنتاج من الشـــكل اليدوي إلى الشكل 
اآللي ، ومن المعمل الصغير إلي المعمل الكبير، وهذا يتطلب مهارات وصفات في الفرد قد ال 

يحتاج إليها قبل مرحلة التقدم الصناعي.)1(

3. التعليم 

يعد التعليم إلزاميًا لمن هم في ســـن التعليم األساســـي في اليمن ولذلك جاءت التشريعات 
والقوانيـــن لتؤكد على أن التعليم حق لجميع المواطنين ، وقد انعكس ذلك في االســـتراتيجيات 

والخطط والبرامج المرتبطة بالتعليم والتي من أهمها : 
االســـتراتيجية الوطنيـــة لتطويـــر التعليم فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة )-2003 2015م( والتي • 

خصصت المحور الخامس منها لتعليم الفتاة, وكيفية الحد من تسرب الفتيات من التعليم. 
االستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار )2015-1998م( والتي تركز على األطفال • 

المتسربين, وأغلبهم من الفتيات بغرض تخفيض نسبة األمية في اليمن الى %50 بحلول 
عام 2015م.

قرار مجلس الوزراء بإعفاء الفتيات من  )1 حتى 6 ســـنوات( من الرســـوم المدرســـية بهدف • 
رفع معدالت التحاق الفتيات بالتعليم وتخفيض فجوة التعليم بين الجنسين. 

اإلســـتراتيجية الوطنية للطفولة والشـــباب )2015-2006م( والتي ركزت على التعليم قبل • 
األساسي وتأهيل الكادر التعليمي لهذه المرحلة واالهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة.)2( 

ويعـــد التعليـــم عاماًل ديناميكيًا للتغير االجتماعي ، فبواســـطته تتغير ثقافة المجتمع ، كما يتغير 
به العديد من نظمه وأنساقه, فقديمًا كانت الفكرة السائدة عن التعليم هي أنه  مضيعة للوقت 
والجهـــد ، وقـــد كانـــت هـــذه الفكرة منتشـــرة بوجه خاص فـــي المجتمـــع المحلي الريفـــي ، ولكن 
ســـرعان تبددت هذه الفكرة وأصبح الجميع يؤمنون بالـــدور الخطير الذي يلعبه التعليم في التغير 

االجتماعي، وبأنه استثمار الطاقات البشرية.)3(

ولقـــد أدت مجانيـــة التعليـــم التـــي انتهجتها اليمن بعد ثورتـــي 26 ســـبتمبر 1962م و14 أكتوبر 
1963م للشـــمال والجنـــوب إلـــى اتجـــاه مجاميع غفيرة من أبناء الشـــعب صوب التعليم وأرســـيت 
بدلك قيم تحبذ التعليم وتمجده وتحث عليه لدى قطاعات واســـعة باعتبار أن التعليم  هو القادر 

)1( إســـماعيل مراد الظهرى : التغير االجتماعي و أثر على االختبار المهني , رســـالة ماجســـتير غير منشورة ، كلية اآلداب بسوهاج ، 
1997م، ص 114

)2( الجمهورية اليمنية : المجلس األعلى للمرأة، تقرير عن وضع المرأة  2009م، اللجنة الوطنية للمرأة،  صنعاء ، 2009م، ص 55
)3( عبد الحميد محمود سعد : التغير والحضارة دراسة في علم االجتماع الثقافي ، مرجع سابق، ص 164
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على فك أســـار المجتمع والســـير به نحو األفضل ، فترســـخت بذلك فكرة التعليم الرتباطه أيضا 
برفـــع مســـتوى األفراد اقتصاديا واجتماعيـــا ، وذلك للدور الذي يلعبه التعليـــم في عملية الحراك 

االجتماعي، خاصة لدي الطبقات الدنيا والوسطي في المجتمع.)1(   

   وشـــهد قطـــاع التعليم العالي فـــي اليمن خالل العقدين األخيرين توســـعا كبيرًا حيث تضاعف 
عـــدد الجامعـــات حتى وصل عددها إلـــى )7( جامعات حكومية تضم )55 ( كليـــة بفروعها التابعة لها 
فـــي مختلـــف التخصصـــات ، باإلضافـــة إلى الجامعـــات الخاصة التـــي يصل عددها إلـــى اكثر من )4( 
جامعـــات إال أن هذا التوســـع قد انحصرت مجاالته في التخصصـــات التقليدية وبخاصة في العلوم 
اإلنســـانية ، على أن التوســـع في التخصصات الجديدة والمرتبطة بمهن المستقبل التي يتطلبها 

سوق العمل اليوم لم تحظ باهتمام جدي وهي قليلة للغاية .  

    ويشهد اليمن تطورًا ملموسا في مجال التعليم ، حيت كفلت الدولة اليمنية حقوقًا تعليمية 
متساوية إال أن نسبة األمية ظلت مرتفعة بين اإلناث وخاصة في الريف ، كما شهدت الثمانينيات 

زيادة التحاق وزيادة عدد الطالبات في الجامعة.)2( 

إن مخرجات المؤسســـات التعليمية مازالت ال تتمتع بالمرونة الكافية مع متطلبات ســـوق العمل 
واحتياجاته المتغيرة ، مما نجم عنه زيادة معدالت البطالة في اآلونة األخيرة في وســـط الشـــباب 

من حملة الشهادات الجامعية .)3(

ويعد التعليم من أهم مظاهر وعوامل التغير في األســـرة حيت كان له آثاره فيما يتعلق بتغيير 
الوعي االجتماعي في األسرة والمجتمع ، كما قد أثر على شكلها ووظيفتها و اتجاهاتها، وانبثقت 
قيـــم جديـــدة كحـــب العلم والعمل بدال مـــن الجلوس في البيـــت واالتجاه نحو اســـتكمال التعليم 
للفتـــاه بـــداًل من تفضيـــل الزواج ، كمـــا كان للتعليم أثره فـــي فتح مجاالت واســـعة لدخول المرأة 
ميدان العمل .كما أســـهم التعليم في إحداث تغييرات هامة على واقع األســـرة وتغيرت نســـبيًا 
مكانـــة المـــرأة وموقعها داخل البيت، واحتلت أدوارًا جديدة بفضل تعليمها داخل المجتمع وتحولت 

العالقات األسرية من عالقات تسلطية إلى عالقات يسودها الحوار واالحترام المتبادل.)4(

كما أن التعليم من أبرز القنوات التي تسير عملية الحراك الصاعد ، فمقدار التعليم الذي يحصل 
علية الفرد هو الذي يحدد مقدار انتقاله االجتماعي أي حراكه من طبقة الى أخرى ، وعندما يكون 
هنـــاك تكافـــؤ فرص في كل شـــيء بين المواطنين مـــع انعدام المعوقـــات اإلدارية واالقتصادية 

)1( عبده علي عثمان : الخلفية االجتماعية لثورة 26 سبتمبر دراسات وشهادات للتاريخ ، مركز الدراسات والبحوث اليمني  ، صنعاء، 
الطبعة الثانية ، 1986 م، ص 25 ، 26

)2( اللجنة الوطنية للمرأة : التقرير الوطني حول المرأة في الجمهورية اليمنية ، صنعاء ، 1994م، ص 2
)3( حســـن عبدالله يحيى دجرة : المعالجة الصحفية لقضايا الشـــباب في الصحافة اليمنية دراســـة تحليلية لعينة من الصحف اليمنية 

خالل عام 2003م، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة أسيوط 2005 م، ص 63 ، 64
)4( عادل الكسادي : مظاهر تغير األسرة الحضرية في مدينة المكال – مرجع سابق، ص 61 ، 62
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واالجتماعيـــة يصاحبهـــا مرونة في البناء االجتماعي فالبد أن يحدث هناك حراك اجتماعي وبالتالي 
تنمية حقيقية فال توجد تنمية بدون حراك اجتماعي ومهني.)1(

4. الهجرة : 

الهجرة عبر التاريخ لم تأخذ شكاًل واحدًا فقد اختلفت أشكال الهجرة في الوقت الحاضر عنها في 
الماضـــي, فمـــن حيث العدد مثاًل كانت الهجرة في الماضي تأخـــذ صورًا جماعية أو قبلية ، اما في 
الوقـــت الحاضر فقد أصبحت أســـرية أو فردية ، وإن كانت الهجـــرة على صورتها في الوقت الحاضر 
هكـــذا ، إال أنهـــا تعـــد من القوى األساســـية فـــي عملية التغير الســـكاني ليس على المســـتوى 
العالمـــي فحســـب, وإنمـــا تظهـــر بوضوح أيضـــًا داخل كل مجتمـــع على حدة, و ذلـــك على اختالف 

أشكالها .)2(

و تعـــد الهجـــرة مـــن أهـــم المؤثـــرات التي ســـاعدت على نمـــو المراكـــز الحضرية حيـــث تعد مدن 
حضرمـــوت مناطق جذب للســـكان, وقد تأثـــرت هذه المدن بالهجرات ســـواء الخارجيـــة أو الداخلية. 
فلقد قام المهاجرين بأحداث تغييرات سياسية واقتصادية في حضرموت واليمن عامة ومن ذلك 
تأسيس السلطنة القعيطية والسلطنة الكثيرية, عبر مهاجرين أثرياء من حضرموت جاءوا من حيدر 
أباد , ومن إندونيسيا حاول بن عبدات تأسيس دولة في الغرفة بوادي حضرموت ومن إندونيسيا 

أيضًا قدم آل الكاف أموالهم لحركة التحديث العمراني واالقتصادي في حضرموت.)3(

pull  So- كما تلعب الهجرة دورًا حيويًا في احداث التغيير االجتماعي سواء في مجتمع الجذب
ciety  أو مجتمع الطرد Society  Pueh  وبالتالي فهي تغير في النظم العائلية كما أن الهجرة 
تعد عامال من عوامل التغيير االجتماعي الخارجي ، التي ساعدت على تقلص األسرة الممتدة 
وانتشار األسرة النووية ، كما أدت إلى ضعف العالقات القرابية والحد من الزواج القرابي والزواج 

التبادلي .)4( 

   فالهجرة الداخلية في عموم مناطق اليمن تتم في إطار عملية التحضر السريع ، بعد أن كانت 
بطيئة قبل االســـتقالل ، فنســـبة التحضر في الحافظات الجنوبية لليمن التي بلغت %33 مقابل 

%29 للدول النامية و%96 للدول المتقدمة و%39 لدول العالم في العام نفسة 1980م.)5(

)1( نايف الحميدي الجحدلي : الحراك المهني و متطلبات التنمية البشرية بالكويت, رسالة دكتوراه  غير منشورة, كلية اآلداب, جامعة 
المنيا , 1998م ، ص 33

)2( عبدالحميد محمود ســـعد : المدخل المورفولوجي لدراســـة المجتمع الريفي ، دار الثقافة للطباعة والنشـــر ، القاهرة ، 1980م ، 
ص 107

)3( محمـــد عبـــد اللـــه بـــن ثعلب : الهجـــرة والتنمية في اليمن, رســـالة دكتـــوراه غير منشـــورة , جامعة  تونس األولـــى,  كلية العلوم 
اإلنسانية واالجتماعية, 2000 م,  ص 13

)4( على محمد مكاوي : األنثروبولوجيا االجتماعية – دراسة التغير والبناء االجتماعي ، مرجع سابق، ص 200
)5( محمد عبد الله بن تعلب : الهجرة والتنمية في اليمن ، مرجع سابق، ص 75
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ولقـــد أدت الهجـــرة إلـــى ظهور أنماط جديدة من الســـلوك االســـتهالكي فـــي المجتمع لم تكن 
معهـــودة في الســـابق ، فإضافه إلي النمط العادي والطبيعي الـــذي يرتكز علي ضروريات الحياة، 
ظهـــر نمـــط االســـتهالك الترفيهـــي ، أي أن تمويـــالت المهاجرين مكنـــت الكثير مـــن العائالت من 
االرتفاع بمســـتوى معيشـــتها وعملت كذلك على محاكاة أنماط اســـتهالكية تشبه النمط السائد 
فـــي مجتمعات البترول, بل لقد ذهبت بعـــض تلك العائالت إلى محاكاة المجتمعات الخليجية في 
الملبس والحلي وتأثيث المنازل, وأصبح لدى الناس انجذاب شـــديد الســـتيراد المزيد من الســـلع 
المصنعة, و أصبحت معظم األسر تعتمد اعتمادا كليا في طلباتها وحاجاتها على المهجر , وساعد 

على ذلك سرعة النقل الجوي وكثافة حركة الناس األسبوعية من وإلى تلك الدول.)1( 

و من انعكاســـات الهجرة على األســـرة ومكانة المرأة أنها ســـاعدت على تحسن مستويات أفراد 
األســـرة نتيجـــة التحويالت النقدية والعينية من المهاجر, فانعكســـت في الرغبـــة بتعليم األبناء، و 
تغيـــرت األدوار فـــي إطار األســـرة، وتحمل المرأة أعبـــاء مضاعفة في إطار أســـرتها, مما أدى إلى 
تشـــكل أدوارهـــا ونمو مكانتها )وخاصة في األســـر، التي ال يوجد فيهـــا رأس العائلة من الذكور(، 
فتقوم بدور أساسي في اإلنتاج واإلشراف على شؤون األسرة، وتصريف أمورها بما في ذلك 

تربية وتنشئه األبناء، والقيام بعمليات تسويق المنتجات أحيانًا. 

   كما تحول نمط األسرة من نمط األسرة الممتدة إلى نمط األسرة النواة؛ ومع ذلك أسهمت 
الهجرة في بعض الحاالت ببعض االختالالت في بناء العالقات األســـرية بســـبب غياب الزوج وترك 
الزوجة لدى بعض أفراد األســـرة وما ينشـــأ عن ذلك من اضطرابات أســـرية تمثلت بعدم الوضوح 
في السلطات والمسؤوليات بين أفراد األسرة وخاصة النساء عندما تقع زوجة االبن المهاجر تحت 

سلطة الحماة أو غيرها من نساء األسرة.

كما أن غياب الزوج يحدث أحيانًا ضعفًا في الروابط األسرية وحدوث المشكالت االجتماعية، وتأثر 
الصغـــار بذلـــك ، إضافة الى اكتســـاب بعض القيم االســـتهالكية غير الواعية، كقيـــم اإلنفاق على 

المأكوالت ، والمباهاة، والمفاخرة.)2( 

)1( عادل الكسادي : مظاهر تغير األسرة الحضرية ، مرجع سابق ، ص 64 , 65
)2( د. وهيبة فارع /  د. نورية علي حمد  : آثار االجتماعية واالقتصادية لهجرة الزوج على المرأة اليمنية، من موقع

 http://www.nabanews.net/2009/506.html  
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5. االتصال الثقافي  : 

يعـــد االتصـــال الثقافـــي بين المجتمعـــات المختلفة عامال أساســـيًا فـــي إحداث التغيـــر الثقافي 
الخارجي ، والواقع أن االتصال الثقافي يؤدي إلى تغير واضح في البناءين االجتماعي والثقافي، 
وقـــد يترتـــب علـــى هذا االتصال اكتســـاب عناصـــر ثقافية جديـــدة والتخلي عن العناصـــر القديمة ، 
أو حتـــى التمســـك بهـــا ، بحيث يترك بصماته علـــى النظم العائلية والقرابية فيتغير حجم األســـرة 
وتتقلـــص وظائفها ، ويضعـــف تأثير القرابة في العالقات والتفاعـــالت االجتماعية بمؤازرة عوامل 

أخرى .)1(   

وتـــؤدي العوامـــل الثقافية دورًا مهمًا في حدوث العديد مـــن التغيرات االجتماعية في المجتمع, 
لدرجـــة أن بعـــض علمـــاء االجتماع اعتبروها العامل الرئيســـي فـــي حدوث التغيـــر االجتماعي مثل 
”اوجبـــرن وســـروركن“, واهتموا بالعوامـــل الثقافية, ألن لها صفة التكوين الـــذي يتنامى تلقائيا، 
حيث إن بعضهم اعتبرها نسقا اجتماعيا ذا صلة بالعالقات االجتماعية. وأنها تتأثر بالعوامل الداخلية 
فـــي المجتمـــع , وخاصـــة في حـــاالت االختراع, و االكتشـــاف و االســـتعانة  و االحتكاك, ووســـائل 

االنتشار واالتصال المختلفة.)2( 

ويعـــد االتصـــال الثقافي عاماًل خارجيًا من عوامل التغير ، وقد يترتب على هذا االتصال اكتســـاب 
وتمثـــل عناصـــر ثقافيـــة جديدة ، والتخلي عن عناصر قديمة أو حتى التمســـك بهـــا،)3( فالثقافة لها 
طابع نســـبي فهي تختلف من مجتمع إلى آخر داخل المجتمع الواحد فنجد الثقافة الحضرية يكون 
لهـــا تأثيـــر إيجابي على طابع تفكير اإلنســـان في المدينة فهو يلمس فائـــدة التكنولوجيا ويعيش 
في كنفها, وهي التي تؤثر على قبوله ألي تغير سريع, فضاًل عن أنها ساعدت على خروج المرأة 

إلى مجال العمل, وأصبح لها نمط من التفكير يختلف تمامًا عن المرأة في الريف.)4(

و يؤدي االنتشـــار الثقافي عن طريق تقدم وســـائل االتصال الفكري إلى كثير من التغيرات في 
نظـــم المجتمـــع وأفكار أفراده ، مما ينعكس على البناء االجتماعـــي في ذاته كما أن الثقافة تؤثر 
فـــي وســـائل اإلنتـــاج ونوعه وطرق االســـتهالك لتدخل كثير مـــن عاداتنا ومعتقداتنـــا الدينية في 

النواحي االقتصادية . ويختلف تقبل الناس لعناصر الثقافة باختالف طبقات المجتمع وفئاتها.

 فقد وجد ” رينيه مونيه“ أن الطبقات الدنيا في المجتمع تتقبل بسرعة األشياء المادية كالسلع 
والمنتجات االســـتهالكية ، بينما نجد أن الطبقات العليا أكثر تقبالً  لألنماط الثقافية و الســـلوكية، 
حيـــث تريـــد الفئة األولى الفائـــدة المادية بينما تريد الفئـــة الثانية دعم هيبتها ومركزها بســـلوك 

)1( عبد الهادي الجوهري : قاموس على االجتماع ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 1983م، ص -77 79
)2( الدســـوقي عبده إبراهيم : التغير االجتماعي والوعي الطبقي )تحليل نظري( ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشـــر ، اإلســـكندرية 

، 2004 ، ص 52
)3( علي محمد مكاوي : االنتروبولوجيا االجتماعية دراسة التغير والبناء االجتماعي، مرجع سابق، ص 195

)4( إسماعيل حسن عبد الباري: الديموجرافيا االجتماعية، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة، 2000م، ص154
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معين يميزها عن الطبقات الدنيا.)1( 

وألن المجتمـــع اليمنـــي كان لديه مرونة شـــديدة في بنيتـــه الثقافية للتعامل مـــع الجديد ، فقد 
لعبـــت البنيـــة المحلية دورًا كبيرًا في إفســـاح المجال أمـــام هذه القيم وهـــذه المنتجات الحضارية 
للتغلغل في أوساط المجتمع ساعد على ذلك عملية الهجرة ، حيث أصبح المهاجرون عند عودتهم 
إلـــى قراهـــم ومدنهم عبارة عن مركز إشـــعاع إعالمي ودعائي للمنتج الغربـــي ، وذلك بما ينقله 
لهم من أخبار و بما يجلبه معه من موارد ســـلعية غربية  مما يســـاعد على عملية تقبل كل ما هو 

جديد من سلع, و ما تحمله من قيم معها.)2( 

كما تعتبر وسائل االتصال الحديثة سببًا من أسباب التفكك األسري في المجتمعات المعاصرة، 
علـــى الرغـــم مما يمكـــن أن يكون لها مـــن إيجابيات، أهمها: تســـهيل كثير من أمـــور الحياة وقضاء 
بعـــض أوقات الفراغ، إال أن ســـلبياتها كثيـــرة كذلك، حيث أفرط األفراد فـــي التعامل معها، فبداًل 
مـــن أن ُيقضـــى معهـــا جزء من وقت الفـــراغ، أخذت كثيرًا مـــن أوقات األفراد، مما أخـــل بواجباتهم 
األخرى نحو أسرهم فالتلفاز يأخذ من كثير من األفراد كل المدة المسائية, بل ويمتد مع بعضهم 
إلى الصباح، مما يعيق قيامهم بمســـؤولياتهم األســـرية . . يضاف إلى ذلك المحتوى الهزيل, بل 
الضـــار الذي يقـــم في البرامج خصوصًا الفضائية منها، حيث أصبحت مرتعًا لكل من هب ودب دون 
رقيـــب أو رادع أو خلـــق أو نظـــام، فأصبحت اإلثارة هي الهدف والغايـــة, لجلب أكبر عدد ممكن من 
المشاهدين.. والضحية هي األسرة التي تنشب بينها الخالفات نتيجة التعلق بما يعرض، أو عدم 

القيام بالواجبات المطلوب من الفرد القيام بها.

6. خروج المرأة للعمل : 

  إن التحـــوالت االجتماعيـــة واالقتصاديـــة والثقافيـــة التي مكنت المرأة مـــن الحصول على فرص 
التعليم قد ســـاهمت إلى حد كبير في خروج المرأة إلى العمل خارج نطاق المنزل والســـيما في 
المـــدن, وتدل المؤشـــرات على  تزايد أعـــداد الفتيات الملتحقات بالتعليـــم والراغبات في الدخول 

في سوق العمل في الوقت الحاضر.)3(  

ونظـــرًا لحداثـــة المرأة اليمنية بســـوق العمل الخدمـــي ، واإلنتاجي ، وغياب الكثيـــر من الخدمات 
الممكنـــة للمـــرأة العاملة يصـــادف أن تعاني المـــرأة العاملة من التناقض والتصـــادم في األدوار ، 
وربمـــا يحـــدث الصراع فـــي األدوار، مع أن الكثيرات يســـعين إلـــى التوفيق بيـــن الدورين, بحيث ال 

)1( جهـــاد يوســـف عثمان : التحضر وأثره على تغير بعض القيم المجتمعية، رســـالة ماجســـتير، )غير منشـــوره(، كليـــة اآلداب ، جامعة 
أسيوط، 2002م،  ص 100

)2( حمود العودي : التراث الشعبي وعالقته بالتنمية في البالد النامية, دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني،  دار العودة , الطبعة 
الثانية ،  بيروت ، 1986 م ، ص  326

)3( فضل عبداللة الربيعي : األسرة والتغير االجتماعي ، ، مركز دراسات الرأي العام والبحوث االجتماعية ، 2006م ، ص135
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يؤثـــر دور علـــى اآلخر, إال أن المجتمع لم يتهيأ بعد ألدوار المرأة الجديدة، كما أن العادات والتقاليد 
والرواسب التزال تطبع المرأة بالدور القديم, وتطالبها باالستمرار فيه.)1( 

وبخروج المرأة اليمنية للعمل وجدت نفسها مدفوعة بعوامل عديدة منها ما هو نفسي, ومنها 
ما هو اقتصادي واجتماعي ، فمن األسباب االقتصادية عدم كفاية األجور التي يتقاضاها األزواج 
لتغطية نفقات المعيشـــة واضطرت النســـاء للعمل لمســـاعدة أزواجهن ورفع مســـتوى أوالدهن 

االقتصادي وبذلك اختفت الفكرة القديمة بأنه الرجل للحقل والمرأة للبيت.)2(  

وتشـــكل البنية التحتية في اليمن عائقا أمام تراكم الرســـاميل والتنمية االقتصادية مما أثر في 
توافـــر فـــرص العمل وانتشـــار البطالة، إضافة إلى تدنى مســـتوى وعى المـــرأة العاملة بحقوقها 
القانونيـــة, والتعليـــم والتدريـــب المهني غيـــر المالئم رغم حصول كثير من الفتيات على شـــهادة 
جامعية أو دبلوم, حتى إن تخصصاتهن ومؤهالتهن ال تنسجم ومقتضيات الوظائف التي يلتحقن 
بهـــا, على ســـبيل المثال : المخرجات من قســـم اللغـــة اإلنجليزية تم توظيفهن فـــي مهن كتابية 

وسكرتارية وخدمات العمالء وعد النقود وغيرها إضافة إلى محدودية الدراسة والتدريب.)3(   

ونتيجـــة لعوامـــل التصنيع و التحضر والتحديث التي يشـــهدها المجتمع فـــي المرحلة الراهنة من 
تقدمـــه, فقـــد أتيح للمـــرأة اليمنية عدد مـــن البرامج التدريبيـــة في مجاالت مختلفـــة لرفع كفاءتها 
اإلنتاجية, و تحسين مكانتها االجتماعية في المجتمع,  و رغم تعثر بعض هذه البرامج أو قصورها 
في تحقيق أهدافها ، إال أن برامج تدريب المرأة اليمنية قد حققت تقدما ملموسًا خالل السنوات 

الماضية.)4(

أما اليوم فنجد تنامي في النظرة اإليجابية لعمل المرأة بعد أن كان خروجها في البداية محفوفا 
بالكثير من الصعوبات والمعوقات االجتماعية والثقافية.)5( 

كما أن التحوالت التي شـــهدها المجتمع اليمني قد أدت إلى تغير األدوار التي يقوم بها أفراد 
األسرة، إذ مكنت المرأة من الخروج للعمل خارج نطاق المنزل وتغيرت معها تلك النظرة التقليدية 
التـــي كانـــت تنظر للمرأة علـــى أن مكانها الطبيعي هو المنزل ومع ذلك فـــإن المرأة الريفية في 

األسرة التقليدية كانت أكثر القوى نشاطا في العمل الزراعي ومازالت كذلك.)6(

)1( نورية علي حمد : المرأة ومكانتها في األسرة اليمنية المعاصرة ، مرجع سابق، ص 52 ، 53
)2( حنـــان محمـــود عبـــد العظيـــم القاضـــي : أثر عمل المـــرأة الريفية فـــي المشـــروعات البيئية الصغيـــرة على الجوانـــب  االجتماعية 

والسلوكية لألم والطفل، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ،2005م، ص 26
)3(التدابير التشريعية  : من موقع 

 http://www.alshor-net/sh-details-asp?det?        
)4( أحمد العبد حمود عوض : التكنولوجيا والبناء االجتماعي دراســـة عن أثار التكنولوجيا وانعكاســـاتها على بعض مؤسســـات البناء 

االجتماعي في اليمن ، رسالة دكتوراه غير منشور ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد 2003 م ، ص 157
)5( نوريه علي حمد : المرأة ومكانتها في األسرة اليمنية المعاصرة ، مرجع سابق،  ص 51

)6( فصل عبدالله الربيعي : األسرة والتغير االجتماعي ، مرجع سابق، ص 135
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الفصل السادس
المشكالت التي تعاني منها األسرة 

أواًل : الجوانب االجتماعية :

إن التدخل بين القيم التقليدية والحضرية في المجتمع اليمني هو سمة بارزة في سياق الحياة 
العامة للمجتمع ، وإن كان ذلك ال ينفي وجود الفروق بين الحياتين, الريفية والحضرية في اليمن، 
حيث يالحظ أن أول تلك الفروق هو تراجع األســـرة, من أســـرة ممتدة إلي أسرة نووية، ليس في 
الحضر فحســـب بل فـــي الريف ، وذلك بفعل تأثير التحوالت االقتصاديـــة واالجتماعية التي حدثت 

في المجتمع ، األمر الذي أحدث بعض التغيرات في األسرة.)1(  

 فنمط األســـرة الصغيرة ” األســـرة النواة ” يوجد في كل من الريف والحضر ، ولكنه يغلب في 
الحضر، حيث تتألف األســـرة من الزوج والزوجة كما أن معظم األســـر اليوم تشـــترط في الزواج أن 
يوفر الشـــاب ســـكنًا مســـتقاًل البنتهم، والحجة في ذلك أن األســـرة التي توجد بها أكثر من امرأة 

يسودها التوتر والمشاكل.)2(   

ويعـــزى تمســـك القرويين بضرورة االتجاه إلى إنجـــاب المزيد من األبناء إلى مجموعة معقدة من 
التغيـــرات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية أدت إلـــى تعميق هذه القيمة في نفوســـهم عبر 
الزمـــن ، كمـــا تفرض طبيعة النســـق االقتصادي نفســـها عليهم وخاصة القرى التـــي تعتمد على 
الزراعة بصفة أساسية ، فذلك يتطلب مزيدًا من األوالد، كما أن انتشار األمية في كثيرة من قرى 
الريـــف العربـــي ، أدى إلى عدم وضـــوح الرؤية أمام أبناء هذه القرى فـــي قضايا كثير مثل تنظيم 
األســـرة ، واالعتقاد بكثير من الخرافات، كما أدى غياب الدور اإلعالمي الفعال إلى تفشـــي هذه 

الظواهر وانتشارها.)3(    

فاألســـرة العربيـــة تخضـــع اليـــوم لكثير مـــن الضغوطـــات )االقتصاديـــة و االجتماعية و النفســـية 
والسياسية(، التي تضعف عندها روح المتابعة التربوية لألبناء؛ وإرهاق األسرة بسبب الضغوطات 
التي تخضع لها يســـتنفذ القســـط األكبر من الجهد والطاقة في التربية؛ كثير من اآلباء ال يبادرون 
إلـــى معاقبـــة أبنائهم عند قيامهم بســـلوكيات غيـــر مرغوب فيها، تاركين ذلك ألجل غير مســـمى 

فيوفرون على أنفسهم الوقت والجهد في التربية.)4(  

)1( فضل عبدالله الربيعي : األسرة والتغير االجتماعي  ، مرجع سابق، ص 38 ، 39
)2( Cynthia Mynti , woman and Development In Yemen In Arab  Republic , German Agency for  Technical , 
Germany , 1979 , p . 23

)3( السيد عبد القادر شريف : التنشئة االجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة ، مرجع سابق، ص 65
)4( حمد الله ربيع : الفوضى التربوية في الوسط العربي مسؤولية األسرة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص 48
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وتتحـــد المعايير والقيم األخالقية والســـلوكية لألســـرة مـــن خالل ما يفرضـــه المجتمع من آداب 
للســـلوك والمعامالت ألي عضو من أفراد األســـرة, من حيث التلقين والتطبيق لصياغة السلوك 
العـــام ، ومـــا يتضمنه من قيـــم االنتماء والوالء ، ومعايير الخير والشـــر والرذيلـــة والفضيلة ، وغير 
ذلك من القيم التي تدعم قيام األسرة واستمرارها وتنشئة األبناء عليها ، كجزء مهم من ثقافة 
المجتمع وقيمه التي تؤدي في حالة غيابها إلى العديد من المشكالت في العالقات الزوجية من 

ناحية ، وعلى األبناء واستقرارهم وتنميتهم وعلى البناء األسري من ناحية أخرى.)1(

   وممـــا يضيـــق لـــه الصـــدر وينفطر له الفؤاد ما نراه اليوم من مشـــاهد أليمة حيـــث نجد أطفالنا 
يعيشـــون فـــي ظل األجـــواء الملوثة التي يعيشـــها مجتمعنا ، وازدياد حاالت التصدع واالنشـــطار 
في األسرة ، حيث يتسرب إلى هذه المؤسسات المجتمعية اتجاهات غريبة عن واقعنا يتم فيها 
التنكر للقيم األخالقية الرصينة ، مما أثر بدوره وأضعف العالقات األســـرية وما تمارســـه األســـرة 
من ضبط على أفرادها ؛ كما بدأت األســـرة تفتقر إلى اإلشـــراف والرقابة على أبنائها ، وكل ذلك 
أدى إلـــى أن ينحـــرف عدد كبير من األحداث  ولجوئهم لوســـائل غير مشـــروعة تخالف ديننا وعاداتنا 
وتقاليدنا والقيم التي غرســـت في أنفســـنا، وكل ذلك من أجل ســـد احتياجاتهم ، وذلك من أبرز 

األسباب التي تؤدي إلى انحراف األحداث.

   وتقوم األســـرة اإلســـالمية على الدين والتراحم ، فإذا اســـتقامت شـــئون األسرة وتحقق لها 
االستقرار الذي يتبعه التنظيم اإلسالمي ، أفلحت في تخريج رجال صالحين, وتنشئة جيل مثالي 
وكانـــت بحـــق عمـــادًا للتربية ودعامـــة أصيلة من دعاماتها ، وأســـهمت إســـهاما عظيمـــا في وقاية 

األحداث من االنحراف والفساد.)2(

 وهناك مجموعة من المشكالت االجتماعية التي تواجه األسرة منها : 
تفشي األمية بين صفوف النساء بسبب حجم التسرب الكبير للفتيات من مدارس التعليم • 

األساســـي، خاصة في الريف وإزالة أســـبابه المعروفة المتمثلة فـــي عدم توفر المعلمات 
والزواج المبكر والذي أهم أسبابه المستوى المعيشي المتدني لألسرة.

تفعيل الكثير من أصحاب األعمال توظيف الذكور نتيجة القيود المفروضة على حركة النساء • 
إلى خارج مواقع سكنهن . 

انعكاسات ظاهرة الزواج المبكر يؤثر على قدرة الفتيات على االستمرار في الدراسة كنتيجة • 
مفروضة وبقرار أسري أو لربما تكون كنتاج للمسؤوليات واألعباء اإلضافية الجديدة.)3(

انتشار الطالق مما يؤدي الى بعض المشاكل لألسرة وخصوصا األبناء.• 

)1( أحمد يحيى عبد الحميد ، األسرة والبيئة ،  اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، 1998م  ، ص 76
)2( غريـــب محمـــد ســـيد ، اإلنحـــراف والمجتمع : دراســـات في علم االجتمـــاع القانوني ، اإلســـكندرية : المكتب العلمـــي للكمبيوتر 

والنشر، 1997م  ، ص 177
)3( محمـــد عمـــر باطويح :  تشـــغيل النســـاء في القطاع  العـــام والخاص على مســـتوى محافظة حضرموت ، اللجنـــة الوطنية للمرأة  

محافظة حضرموت ،  ص 30 ، 35
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عدم التواصل بين اآلباء واألبناء ، نتيجة النشغال اآلباء وتغيبهم عن األسرة لمدة طويلة. • 

ثانيًا : الجوانب االقتصادية: 

 إن المســـتوى االقتصادي يلعب دورا أساســـيا في حياة األســـرة ونجاحها ، فالجانب المادي ينتج 
عنه إشباع للحاجات المادية الضرورية للعيش ، كالسكن وتوفير المواد الغذائية والملبس وغيرها 
ويتأثر كل هذا بكفاية مســـتوى الدخل لتلبية حاجات األســـرة المختلفة, وذلك محافظة على بنائها 

المادي والنفسي واالجتماعي .    

واألسرة ذات الدخل المتوسط والضعيف ال تستطيع القيام بواجباتها ، فال يتوافر لديها الغذاء 
الكافـــي، وال الملبـــس المناســـب, وهذا يجعل الفرد يشـــعر بالنقص والخجل وعـــدم القدرة على 
المشـــاركة في القســـم, أو إحداث عالقات اجتماعية مع الزمالء, ومن ثم فإن عدم كفاية األســـرة 

تدفع األبناء إلى البحث عن وسائل خاصة لسد هذا النقص .)1(

و شـــهد االقتصـــاد اليمنـــي عددا من األزمات الخطرة بســـبب السياســـات و البرامـــج التنموية و 
االقتصاديـــة و السياســـية كدفع توحيد اليمن المتزامن مع اندالع حـــرب الخليج في العام 1990م 
بالمغتربيـــن إلى العودة إلى بالدهم ، كما أدى إلى شـــح العائـــدات االقتصادية التي كانت تجنيها 
البالد من تحويالت المغتربين, التي ساعدت في تلك اآلونة على تحقيق االستقرار االقتصادي, 
و إحداث انتعاش للنشاط التجاري, و ما صاحبها من تحوالت اجتماعية و ثقافية متسارعة في بنية 

النظام االجتماعي و االقتصادي بشكل عام مما أثر سلبيًا في االقتصاد اليمني.)2(

هناك بعض المشاكالت االقتصادية التي واجهت األسرة منها : 
تســـرب العمالـــة الماهـــرة والمدربة مـــن الرجال فـــي القطـــاع الحكومي إلى المؤسســـات • 

والشركات الخاصة بسبب تدني المرتبات الحكومية، األمر الذي يجعل المنافسة بين النساء 
والرجال في سوق العمل غير عادلة. 

إن التهيئـــة النضمـــام اليمـــن إلـــى االقتصـــاد العالمي فـــي إطار منظمـــة التجـــارة العالمية, • 
سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمالة شبه الماهرة وغير الماهرة وبالتالي ستقلل من 

فرص العمل أمام النساء . 
أصبـــح التقـــدم التكنولوجـــي يؤثر بشـــكل واضح على ميـــزان العرض والطلب في أســـواق • 

العمل العالمية، مما يرجح احتماالت عودة الكثير من العمال المهاجرين إلى الوطن. 
ارتفـــاع معـــدل األميـــة في محافظة حضرمـــوت كغيرها مـــن محافظات الجمهوريـــة, إذ يقدر • 

)1( رمزية الغريب: التعلم دراسة نفسية ، تفسيرية، اجتماعية، مكتبة االنجلوا المصرية، القاهرة ، 1967، ص 454
)2( المجلس األعلى لشئون المرأة : اللجنة الوطنية للمرأة – اليمن من موقع

Http//www.Yemeni-women-org.ye/conf-wncbetwenz.com.htm  
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معـــدل األميـــة بالمحافظـــة حوالي )%38.5( من الســـكان ممن هم فوق ســـن )15( ســـنة, 
وبالذات بين أوساط النساء حيث تقدر بحدود )%43.7( وهذه الظاهرة تكرس عامل اإلعاقة 
ألن العديد من الفرص التي يمكن أن تخوضها المرأة تتطلب درجة من المستوى التعليمي 
وبالتالي, تحرم نســـبة كبيرة منهن ، وتحديدًا أولئك الالتي يصلن لمرحلة من هن في ســـن 

النشاط االقتصادي.
 تدنـــي المســـتوى التعليمي لإلنـــاث, وضآلة مخرجـــات التعليم من الفتيـــات, وبالذات حملة • 

المؤهالت الجامعية بالمحافظة. وتتركز هذه الظاهرة في المناطق والمديريات الريفية.
تفاقم معدل الفقر وتردي الوضع االقتصادي ألعداد كبيرة من النساء ، مما يعكس تأثيرها • 

السلبي والضعيف في الحياة العامة ككل.
علـــى الرغـــم من أن قانون العمل يســـاوي بين النوع االجتماعي في شـــروط الحصول على • 

وظيفـــة العمـــل, إاّل أن مســـتويات تطبيق نصوصه بشـــكل دقيق تكتنفهـــا صعوبات كبيرة, 
وهذا يتطلب إعادة النظر في آليات المراقبة والتنفيذ للقوانين المرتبطة بتشغيل النساء, 
الســـيما فـــي القطاع الخـــاص بهدف الوصـــول لمعرفة مـــدى التزامها بتنفيـــذ ألحكام لتلك 

المعايير والقوانين. 
عدم توفير الضمان االجتماعي لعدد كبير من النساء الالتي يعملن في القطاع غير المنظم • 

أو ذات المهن الحرة.
محدودية وضعف مصادر التمويل من الصناديق المرتبطة بتمويل المشـــاريع المدرة للدخل • 

)المشـــروعات الصغيـــرة واألصغر(, التي تســـهم في توفير فرص عمل المـــرأة, وإن وجدت 
تكون بشروط غير ميسرة, فضاًل عن الصعوبة التي تواجهها المرأة في الحصول على هذه 

التسهيالت المالية.)1(

ثالثًا : الجوانب تعليمية : 

يعد التعليم عامال ديناميكيًا للتغير االجتماعي ، فبوســـاطته تتغير ثقافة المجتمع  كما يتغير به 
العديـــد من نظمه وأنســـاقه فقديمًا كانت الفكرة الســـائدة عن التعليـــم هي أنه  مضيعة للوقت 
والجهد ، وقد كانت هذه الفكرة منتشرة بوجه خاص في المجتمع المحلي الريفي ، ولكن سرعان 
مـــا تبـــددت هذه الفكـــرة وأصبح الجميـــع يؤمنون بالـــدور الخطير الـــذي يلعبه التعليم فـــي التغير 

االجتماعي، وبأنه استثمار الطاقات البشرية .)2(

ويشـــهد اليمن تطورًا ملموســـا في مجال التعليم ، حيت كفلت الدولة اليمنية حقوقًا تعليمية 

)1( محمد عمر باطويح :  تشـــغيل النســـاء في القطاع  العام والخاص على مســـتوى محافظة حضرموت ، مرجع ســـابق ، ص 32 ، 54 
57 ،

)2( عبدا لحميد محمود سعد : التغير والحضارة دراسة في علم االجتماع الثقافي ، مرجع سابق، ص 164
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متساوية ، إال أن نسبة األمية ظلت مرتفعة بين اإلناث وخاصة في الريف ، كما شهدت الثمانينيات 
زيادة التحاق الطالبات بالجامعة . 

إن مخرجات المؤسســـات التعليمية مازالت ال تتمتع بالمرونة الكافية مع متطلبات ســـوق العمل 
واحتياجاته المتغيرة ، مما نجم عنه زيادة معدالت البطالة في اآلونة األخيرة في وســـط الشـــباب 

من حملة الشهادات الجامعية.)1(

ويعد التعليم من أبرز القنوات التي تســـير عملية الحراك الصاعد ، فمقدار التعليم الذي يحصل 
عليـــة الفـــرد هو الـــذي يحدد مقدار انتقالـــه االجتماعي أي حراكه من طبقة ألخـــرى ، وعندما يكون 
هنـــاك تكافـــؤ فرص في كل شـــئ بيـــن المواطنين مع عـــدام المعوقـــات اإلداريـــة واالقتصادية 
واالجتماعيـــة يصاحبهـــا مرونة في البناء االجتماعي فالبد أن يحدث هناك حراك اجتماعي وبالتالي 

تنمية حقيقية, فال توجد تنمية بدون حراك اجتماعي ومهني.)2( 

وقـــد لعبـــت التحوالت االجتماعية واالقتصاديـــة والثقافية  دورا في تمكيـــن المرأة من الحصول 
علـــى فـــرص التعليم فقد أســـهمت إلى حد كبير في خروج المرأة إلـــى العمل خارج نطاق المنزل 
والســـيما في المدن, وتدل المؤشـــرات على  تزايد أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم والراغبات 

في الدخول في سوق العمل في الوقت الحاضر .)3(

  وبالرغـــم من اهتمام الدولة بتوفير الخدمات التعليمية من خالل السياســـات واالســـتراتيجيات 
الحكوميـــة التـــي تعطـــى اهتمامًا خاصـــًا بتعليم الفتـــاة, وإنفاقها مـــا يقرب من خمـــس الميزانية 
الســـنوية علـــى التعليم واهتمامهـــا بإدماج النوع االجتماعي في العمليـــة التعليمية، إال أن جملة 
مـــن العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية ظلت تفرض نفســـها وتحـــول دون تحقيق نهضة 
تعليميـــة ســـريعة, تلبى احتياجات التنمية اإلنســـانية مما وفر فجوة فـــي التعليم تتضح من خالل 

المعوقات اآلتية : 
التســـرب الدراسي و يتركز التسرب بشـــكل أكبر من الصف الخامس للبنات والصف السابع • 

لألوالد، وترجع أسباب التسرب إلى قلة المعلمات في الريف, الزواج المبكر, ضعف الوعي 
بأهميـــة التعليـــم وخاصة فـــي الريف، االختـــالط, الظـــروف االجتماعية واالقتصادية لألســـر 
الفقيرة, كما يشـــكل هذا التســـرب من التعليم األساســـي 6.%، إال أن المشكلة الحقيقية 
تكمن التســـرب العام والذي يمثل %19 عند اإلناث خارج نطاق التعليم، ويتركز بدرجة كبيرة 

في المناطق الريفية حيث بلغ )869( طالبًا وطالبًة  لعام 2011/2012م.)4(

)1( حســـن عبداللة يحيى دجرة : المعالجة الصحفية لقضايا الشـــباب في الصحافة اليمنية دراســـة تحليلية لعينة من الصحف اليمنية 
خالل عام 2003 ، مرجع سابق ، ص 63 ، 64

)2( نايف الحميدى الجحدلي : الحراك المهني و متطلبات التنمية البشرية بالكويت , مرجع سابق ، ص 33
)3( فضل عبداللة الربيعي : األسرة والتغير االجتماعي ، مرجع سابق، ص 135

)4( تقييـــم خطـــة عام 2012م من الخطة الخمســـية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقـــر )2011م – 2015م ( بمحافظة حضرموت: 
اللجنة الوطنية المرأة، محافظة حضرموت، الجمهورية اليمنية، ص 39   
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استمرار ظاهرة التسرب والرسوب من التعليم وخاصة بين البنات في الريف .• 
ارتفاع استيعاب الطالب في مدارس المدن الرئيسية في ظل محدودية  السعة الصفية.• 
التأخر في تنفيذ  المشروعات )مدارس( وفقا لحاجة المديريات في حينها .• 
مستوى الوعي بأهمية التعليم عامة وتعليم اإلناث خاصة بين الحضر والريف.• 
تدني المستوى المعيشي لألسرة مما يؤدي إلى تسرب األوالد والبحث عن عمل.• 
عـــدم وجـــود المـــدارس الخاصة بالفتيـــات في الريـــف وعدم تقبـــل األهالـــي لالختالط في • 

الصفوف الكبرى )6-9(.
تدني مستوى التحصيل العلمي للطالب بسبب صعوبة المناهج.• 
انتشار ظاهرة الغش بين الطالب.• 
عدم اعتماد أي مشاريع جديدة للتعليم الفني والمهني خالل السنتين األوليين من الخطة • 

عام 2012م.
عدم توافر السكن الداخلي لبنات المديريات الريفية الراغبات في االلتحاق بالتعليم الفني.• 
محدودية التخصصات في التعليم الفني والمهني التي تتناسب مع طبيعة الفتاة.)1(• 

رابعًا : مشكالت صحية 

أظهـــرت البيانـــات المتعلقة بصحة األم والطفل تحســـنًا ملحوظًا خالل عـــام 2012م موازنة بعام 
2011م فمؤشر عدد وفيات األمهات عند الوالدة انخفض بنسبة )%6( عن عام 2011م, أما مؤشر 
الوفيات للمواليد عند الوالدة فقد انخفض بنسبة  )%2( عن عام 2011م بينما حقق مؤشر عدد 

األطفال ناقصي الوزن عند الوالدة تحسًنا بنسبة انخفاض بلغت )%4( عن عام 2011م.

  أما مؤشـــر تحصين األطفال فقد تحســـن بنســـبة )%3( وقد سجل مؤشر وفيات األطفال أقل 
من خمس سنوات تحسنا ملحوظا حيث بلغت نسبة االنخفاض )%30( عن عام 2011م.

)1( تقييـــم خطـــة عام 2012م من الخطة الخمســـية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقـــر )2011م – 2015م ( بمحافظة حضرموت، 
مرجع سابق ،ص  47 ، 53   
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البيانم
عام 

2011م
مخطط 
2012م

فعلي 
2012م

نسبة 
الزيادة أو 
االنخفاض

6-171516عدد الوفيات األمهات عند الوالدة1
16-11211102009398عدد الوالدات الحية2
2-878085عدد الوفيات الرضع3
9395963نسبة التحصين لألطفال4
4-221221002128عدد األطفال ناقصي الوزن عند الوالدة5
30-13109عدد الوفيات األطفال أقل من خمس سنوات6

- بيانات 2012م إلى شهر أكتوبر

ة  و لم تطرأ أي زيادة على المرافق الصحية  خالل العام 2012م ماعدا المراكز الصحية بدون َأِسرَّ
حيث بلغت نسبة الزيادة 14%.)1(

البيانم
عام 

2011م
مخطط 
2012م

فعلي 
2012م

نسبة 
الزيادة أو 
االنخفاض

1111110عدد المستشفيات1
1200120012000عدد األسرة بالمستشفيات2
1212120عدد المراكز الصحية بأسرة3
14151614عدد المراكز الصحية بدون أسرة4
1681701680وحدات صحية أولية5
3536350دور أمومة وطفولة6

- بيانات 2012م إلى شهر أكتوبر

)1( تقييـــم خطـــة عام 2012م من الخطة الخمســـية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقـــر )2011م – 2015م ( بمحافظة حضرموت، 
مرجع سابق ، ص 56

جدول يبين مؤشرات صحة األم خالل عامي 2011/2012م

جدول يبن المرافق الصحية خالل عامي 2011/2012م
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الفصل السابع
الدراسة الميدانية

- الجداول االحصائية
- تحليل وتفسير البيانات

- نتائج الدراسة
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نطاق المسح بالمحافظةم
عدد االستمارات 

الموزعة 
النسبة

85054.84الساحل1

70045.16الوادي2

1550100اإلجمالي

المديريةم
عدد االستمارات 

الموزعة 
النسبة

20012.90المكال1

1006.45غيل باوزير2

1006.45الشحر3

1006.45الديس الشرقية4

1006.45الريدة وقصيعر5

1006.45حجر6

754.84دوعن7

754.84الضليعة8

1509.68سيئون9

1509.68تريم10

1006.45القطن11

754.84حورة ووادي العين12

754.84حريضه13

جدول رقم (1) يوضح نطاق المسح: محافظة

جدول رقم (2) يوضح نطاق المسح: مديريات

شكل رقم (1)

55% 45%

من خـــالل الجدول المتعلق بنطاق المســـح جغرافيًا 
على مستوى محافظة حضرموت فقد تم استهداف 
مديريـــات الســـاحل بعـــدد )850 ( أســـرة أي بنســـبة 
)54.84 % ( من إجمالي العينة ، بينما تم استهداف 
)700( أسرة من مديريات الوادي والصحراء أي بنسبة 

)45.16 % ( من إجمالي عينة الدراسة .

الواديالساحل
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1006.45ساه14

503.23ثمود15

1550100اإلجمالي

مـــن خـــالل الجدول الســـابق المتعلق بعـــدد المديريات المســـتهدفة فقد تم توزيعهـــا إلى أربعة 
أقســـام : القسم األول يتعلق بنسبة االستهداف لعاصمة المحافظة وهي مديرية المكال، حيث 
تم اســـتهداف ما نســـبته )%12.90( من إجمالي األســـر المستهدفة ، القســـم الثاني المديريات 
األكثر كثافة ســـكانيًا حيث تم اســـتهدافها بنســـبة )%9.68( وشـــملت كاًل من سيئون و تريم، أما 
القسم الثالث فهي المديريات التي تتميز بكثافة سكانية متوسطة حيث بلغت نسبة استهداف 
األســـر فيها )%6.45( وشـــملت كاًل من مديريات غيل باوزير ، الشـــحر ، الديس الشـــرقية، الريدة 
وقصيعـــر، حجـــر ، القطـــن ، ســـاه ، أما القســـم الرابـــع وهي األقل كثافة ســـكانية فبلغت نســـبة 
اســـتهداف األســـر فيها ) 4.84 %( وشملت كل من مديريات دوعن، الضليعة، حوره ووادي العين، 
حريضة، فيما تم اســـتهداف أحد مديريات صحراء حضرموت وتمثلت بمديرية ثمود وبلغت نســـبة 

استهداف األسر )3.23 %(.

شكل رقم (2)
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المنطقة المستهدفةم
عدد االستمارات 

الموزعة 
النسبة

108870.19حضر1

46229.81ريف2

1550100اإلجمالي

الفئة المستهدفةم
عدد االستمارات 

الموزعة 
النسبة

62240.13أسرة نووية1

61839.87أسرة ممتدة2

21313.74أسرة تعيلها امرأة3

976.26أسرة بها معاق4

1550100اإلجمالي

جدول رقم (3) يوضح نطاق المسح المنطقة المستهدفة

جدول رقم (4) يوضح نطاق المسح: الفئة المستهدفة

يتضح من خـــالل الجدول الســـابق والمتعلق بنطاق 
اســـتهداف األســـر من حيـــث الريـــف والحضـــر ، فقد 
توزعت العينة بين ما نســـبته ) 70 % ( أســـر حضرية ، 
فيما بلغت نسبة األسر الريفية ) 30 % ( من إجمالي 

عدد العينة .

مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق والمتعلـــق 
بالفئات المســـتهدفة من األسر، فقد تم 
اســـتهداف فئـــة األســـرة النووية بنســـبة 
)%40(، واألسرة الممتدة بنسبة )39%(، 
بينمـــا اســـتهدفت األســـرة التـــي تعيلها 
إمراة بنســـبة )%13.7(، فيما بلغت نسبة 

األسر التي بها معاق بنسبة )6%(.

شكل رقم (3)

شكل رقم (4)

الساحل الوادي

ممتدة
نووية

30%

70%

تعيلها امرأة
بها معاق

40.13%

13.74%

39.87%

6.26%
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أوال: البيـانات األوليـة:

النسبةالعددفئات العمرم

120 - 1620.13

225 - 21120.77

330 - 26503.23

435 - 311137.29

540 - 3619912.84

41117475.74 فأكثر6

1550100اإلجمالي

النسبةالعددالجنسم

129883.74ذكر1

25216.26أنثى2

1550100اإلجمالي

جدول رقم (5) يوضح العمـر (رب األسرة)

جدول رقم (6) الجنس (رب األسرة)

يتضح من خالل الجدول المتعلق بعمر رب األســـرة ، أن 
غالبيـــة عينة الدراســـة هم مـــن الفئة العمرية )41 ســـنة 
فأكثـــر ( حيـــث بلغـــت نســـبتهم ) %75.7 ( مـــن إجمالـــي 
العينة ، فيما شـــكلت الفئة العمرية من ) 63 – 40 سنة( 
مـــا نســـبته ) %12.8 ( ، وفي المرتبـــة الثالثة جاءت الفئة 
العمرية ) 13 – 35 سنة ( بنسبة )%7.2 ( ، فيما شكلت 
الفئات العمرية من 16 – 30 سنة ( أقل نسبة استهداف 

بنسبة ال تزيد عن )%4 ( من إجمالي عينة الدراسة .

ونســـتنتج مـــن تلـــك المعطيـــات طبيعـــة االســـتهداف 
المنســـجمة مـــع أهـــداف الدراســـة والتـــي ركـــزت علـــى 
األسرة سواء النووية أو الممتدة والتي لديهم أبناء في 
ســـن الدراسة ، فمن الطبيعي أن تكون فئاتهم العمرية 

شكل رقم (5)بين 31 – 41 سنة فأكثر .

20 - 1625 - 21

30 - 2635 - 31

41 - فأكثر36 - 40

75.74%

12.84%

7.
29

%3.
23

%
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النسبةالعددالمستوى التعليمي للزوجم

21513.87غير متعلم1

26316.97يقرأ ويكتب (ملم)2

33221.42تعليم اساسي3

704.52تعليم متوسط4

23615.23تعليم ثانوي5

1248.00دبلوم عالي6

20813.42جامعي7

140.90فوق الجامعي8

146294.32اإلجمالي

885.68االستمارات غير المستوفاة

1550100اإلجمالي العام

يتضح من خالل الجدول السابق المتعلق بالمستوى التعليمي للزوج أن نسبة ) ٢١٫٤٢٪( 
مـــن األزواج مســـتواهم التعليمي تعليم أساســـي ، بينما  تقاربت نســـب المســـتوى 
التعليمـــي لـــكل من ) يقرأ ويكتـــب – تعليم ثانوي – جامعي – غيـــر متعلم ( حيث بلغت 
نسبتهم ) ١٦٫٩٧٪ إلى ١٣٫٤٢٪ ( ، كما بلغت نسبة األزواج الذين مستواهم التعليمي 
دبلـــوم عالـــي ) ٨٪ ( مـــن العينة ، كما بلغت نســـبة األزواج ممن لديهم تعليم متوســـط 
)٤٫٥٢٪ ( ، واتت نســـبة األزواج ممن مســـتواهم التعليمي فوق الجامعي في المرتبة 

األخيرة حيث بلغت ) أقل من ١٪ ( من إجمالي العينة.

جدول رقم ( 7 ) يوضح المستوى التعليمي للزوج 

من خالل الجدول السابق والمتعلق بتوزيع عينة الدراسة 
كأرباب أســـر ، أوضحت الدراسة أن نسبة )%83.74( من 
إجمالي العينة هم من أرباب األسر الذكور ، فيما بلغت 
نســـبة أرباب األســـر من اإلنـــاث )%16.26( من إجمالي 

عينة الدراسة .

شكل رقم (6)

انثى ذكر

83.74%

16.26%
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النسبةالعددالمستوى التعليمي للزوجةم

56936.71غير متعلم1

35823.10يقرأ ويكتب (ملم)2

39525.48تعليم اساسي3

312.00تعليم متوسط4

1258.06تعليم ثانوي5

161.03دبلوم عالي6

402.58جامعي7

20.13فوق الجامعي8

153699.10اإلجمالي

140.90االستمارات غير المستوفاة

1550100اإلجمالي العام

شكل رقم (7)

جدول رقم (8) يوضح المستوى التعليمي للزوجة
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أوضحـــت الدراســـة من خالل الجدول المتعلق بالمســـتوى التعليمي للزوجة أن أعلى نســـبة من 
العينـــة كانـــت للزوجة غير متعلمة حيث بلغت نســـبتها )%36.7( من إجمالي العينة ، بينما شـــكلت 
الزوجـــات الالتي مســـتواهن التعليمي تعليم أساســـي نســـبة )%25.4(، كمـــا اقتربت من هذه 
النســـبة الزوجـــات الالتـــي يقـــرأن ويكتبـــن )ملمات( فشـــكلن نســـبة )%23.1( من مفـــردات عينة 
الدراســـة، كمـــا بلغـــت الزوجات ممـــن لديهن تعليم ثانوي نســـبة )%8(، فيما جاءت نســـبة كل من 
التعليم الجامعي والتعليم المتوســـط والدبلوم العالي وفوق الجامعي بنســـب متقاربة ) 2.5% 

إلى  %0.13( من أجمالي عينة الدراسة.

النسبةالعددعدد األسر داخل المنزل (لألسرة الممتدة):م

16827.18أسرة واحدة1

20633.33أسرتان2

14423.30ثالث أسر3

10016.18أربع أسر فأكثر4

618100اإلجمالي

شكل رقم (8)

جدول رقم (9) يوضح عدد األسر داخل المنزل (لألسرة الممتدة)
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عدد االجاباتمصدر دخل األسرةم
النسبة من 

إجمالي االجابات
النسبة من اجمالي 

العينة

121248.6978.19الزوج1

25110.0816.19الزوجة2

63825.6341.16االبن 3

522.093.35االبنة4

27611.0917.81أبناء آخرون5

50.200.32االب (والد الزوجة) 6

70.280.45الصهر7

240.961.55أخو الزوجة8

50.200.32الجدة9

30.120.19الرعاية االجتماعية10

160.641.03أهل الخير11

2489100160.58إجمالي االجابات

يتضـــح من الجدول المتعلق بعدد األســـر داخل األســـرة 
الممتدة ، أن األسرة الممتدة المكونة من أسرتين كانت 
أكثـــر العينـــة حيث بلغت نســـبتهم ) %33 ( مـــن إجمالي 
األســـر الممتـــدة ، بينمـــا بلغـــت نســـبة األســـر الممتدة 
المكونة من أسرة واحدة ) %27.18 ( ، فيما بلغت نسبة 
األسر الممتدة المكونة من ثالث أسر ) %23.3 ( ، وفي 
المرتبـــة األخيرة جاء ترتيب األســـرة الممتدة المكونة من 
أربع أسر فأكثر فبلغت نسبتهم ) %16.18 ( من إجمالي 

األسر الممتدة والمستهدفة في الدراسة .
أسرتانأسرة واحدة

أربع أسر فأكثرثالث أسر

شكل رقم (9)

27%

23%

34%

16%

جدول رقم (10) يوضح مصدر دخل األسرة
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يتضح من الجدول المتعلق بمصدر دخل األسرة أن أكثر من نصف العينة تقريبا مصدر دخلها الزوج 
حيث بلغت نســـبة من أجابوا من العينة ) %48.69( ، فيما جاء بالمرتبة الثانية األســـرة التي مصدر 
دخلها من االبن فبلغت نسبتهم )%25.63( أي ربع العينة ، كما بلغت نسبة األبناء اآلخرين الذين 
يشـــكلون مصدر دخل لألســـرة )%11.09( وهم غير االبن األكبر ، فيما بلغت نســـبة األســـر التي 
تشكل الزوجة مصدرا لدخلها )%10.07( ، فيما توزعت نسب قليلة حول مصادر دخل األسرة بأقل 

من نسبة )%1( كوالد الزوجة ، والصهر ، وأخ الزوجة ، والجدة ، والرعاية االجتماعية ، وأهل الخير.

عدد االجاباتنوع العمل م
النسبة من 

إجمالي االجابات
النسبة من اجمالي 

العينة

1626.5110.45متعاقد1

66326.6442.77موظف حكومي مستمر2

1767.0711.35موظف حكومي متقاعد3

82333.0753.10عمل خاص4

شكل رقم (10)

جدول رقم (11) يوضح نوع العمل لمصدر دخل األسرة
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26010.4516.77مغترب5

38615.5124.90عامل باألجر اليومي6

30.120.19الرعاية االجتماعية7

160.641.03أهل الخير8

2489100160.58إجمالي االجابات

مـــن خـــالل الجدول الســـابق المتعلق بنـــوع العمل لمن هو مصـــدر دخل األســـرة ، فقد أوضحت 
الدراســـة أن ثلث عينة الدراســـة تقريبا مصدر دخلهم العمل الخاص ، حيث بلغت نســـبتهم)33%(، 
بينما في المرتبة الثانية  جاءت نسبة الموظفين الحكوميين وبلغت )%26.6( من إجمالي العينة، 
ثـــم بعـــد ذلك تأتي نســـبة العاملين باألجر اليومـــي فبلغت )%15.5( من مفردات عينة الدراســـة، 
وأوضحـــت الدراســـة أن نســـبة )%10.4( مـــن إجمالـــي العينـــة يعتمـــدون على مصـــدر دخلهم من 
أقربائهم المغتربين، وبعدها تأتي نسبة الموظفين الحكوميين المتقاعدين حيث بلغت نسبتهم 
)%7(، ثـــم يلـــي ذلك نســـبة المتعاقدين حيث بلغـــت )%6.5(، وفي المراتـــب األخيرة يأتي مصدر 

دخل األسرة من الرعاية االجتماعية وأهل الخير بنسبة تقل عن )%1( من أجمالي عينة الدراسة.

وبالموازنة بين توزيع عينة الدراسة من حيث الريف والحضر ، يتضح أن أعلى نسبة من عينة الريف 
لنـــوع مصـــدر الدخل كانت لمن يعمل بالعمل الخاص ، حيث بلغت نســـبتهم في الريف )%34( من 
إجمالي عينة الريف، فيما بلغت أعلى نسبة لعينة الدراسة من المدينة من حيث نوع مصدر الدخل 

لمن هم موظفين في الحكومة، حيث بلغت نسبتهم )%35.8( من إجمالي عينة المدينة.

شكل رقم (11)
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عدد االجاباتمعيل األسرةم
النسبة من 

إجمالي االجابات
النسبة من اجمالي 

العينة

108759.0870.54الزوج1

19410.5412.59الزوجة2

945.116.10الزوج والزوجة معًا3

40021.7425.96االبن األكبر4

90.490.58والد الزوج5

180.981.17ابن آخر6

20.110.13العم (والد الزوج)7

10.050.06والد الزوجة8

30.160.19الصهر (أخو الزوج)9

231.251.49أخو الزوجة10

30.160.19الجدة11

60.330.39االبنة12

100119.40 1840إجمالي االجابات

من خالل الجدول الســـابق والمتعلق بمعيل األســـرة أوضحت الدراســـة أن أكثر من نصف العينة 
يعيلها الزوج فبلغت نســـبتهم )%59( من إجمالي العينة ، ويأتي في الرتبة الثانية األســـرة التي 
يعيلهـــا االبـــن األكبر فبلغت نســـبتهم )%21.7( من إجمالي مفردات عينة الدراســـة ، بينما بلغت 
نســـبة األســـر التـــي تعيلها الزوجـــة )%10.5(، ثم األســـر التي يعيلهـــا الزوج والزوجـــة معًا فبلغت 
نسبتهم )%5.11( من إجمالي عينة الدراسة، ثم يأتـي بعد ذلك بنسب متفاوتة تقل عن )%1( أو 
تزيـــد قلياًل األســـر التي يعيلها ابن آخر أو أخ الزوجة, االبنـــة أو او الجدة أو والد الزوجة أو أخو الزوج 

أو والد الزوج.

جدول رقم (12) يوضح من يعيل األسرة
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شكل رقم (12)

عدد األبناءالمؤشرم

5متوسط عدد األبناء1

0أصغر أسرة (أقل عدد من األبناء)2

14أكبر أسرة (أكبر عدد من األبناء)3

7271إجمالي عدد األبناء في العينة 4

من خالل الجدول الســـابق والمتعلق بعدد األبناء يتضح أن متوســـط عدد األبناء في األسر التي 
تم استهدافها )5 أبناء( ، كما أوضحت الدراسة أن أكبر أسرة من حيث عدد األبناء )14 من األبناء(، 

بينما تم استهداف عدد من األسر ال يوجد لديها أبناء .

جدول رقم (13) يوضح عدد األبناء (ملخص األسرة وعدد األبناء)
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النسبةعدد األسرحجم األسرة (عدد األبناء)م

1080.52

21503.23

3216710.77

4328018.06

5428618.45

6524615.87

7618612.00

871409.03

981449.29

109241.55

111080.52

121160.39

131230.19

141310.06

151410.06

7271100اإلجمالي

مـــن خـــالل الجدول الســـابق والمتعلق بتوزيع العينة بحســـب عـــدد األبناء فقد أوضحت الدراســـة 
اســـتهداف األســـر التي بها من )3 إلى 4 أبناء(  فقد تم استهداف ما نسبته )%18( لكال الفئتين 
وتليها األســـرة التي بها ) 5 أبناء( فقد بلغت نســـبة األســـر المستهدفة )%15( ، ثم األسرة التي 
بها )6 أبناء( حيث بلغت نســـبة اســـتهدافهم في الدراســـة ) %15 (، كما بلغت نســـبة اســـتهداف 
األسرة التي عدد أبنائها )2 ، 7 ، 8( ما بين )10 إلى 9 %( من إجمالي عينة الدراسة، أما بقية األسر 

المستهدفة تنوعت نسبة استهدافها ما بين )%3 إلى أقل من %1( من إجمالي العينة.

ومن خالل الموازنة بين األســـرة الريفية واألســـرة الحضرية من حيث عدد األبناء نالحظ أن هناك 
تقاربـــًا كبيـــرًا فـــي عدد اأُلســـر التي عـــدد أبنائهـــا ) 3،4،5 ( وهي أكثـــر الفئات المســـتهدفة ، كما 
أوضحـــت الدراســـة والعينـــات المســـتهدفة أنـــه ال توجد فـــروق كبيرة بيـــن عدد األبناء في األســـر 

الحضرية والريفية.

جدول رقم (14) يوضح توزيع العينة حسب أحجام األسر
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شكل رقم (13)

النسبةالعددفئات العمرم

4926.77يوم – 5 سنوات1

210 - 698713.57

315 - 11131218.04

420 - 16137318.88

525 - 21103914.29

630 - 2694913.05

735 - 315928.14

840 - 363264.48

945 - 411271.75

1050 - 46600.83

1155 - 51100.14

1260 - 5640.06

7271100اإلجمالي

جدول رقم (15) يوضح العمر ( األبناء )



دراسة أوضاع األسرة في حضرموت84

مـــن خالل الجدول الســـابق المتعلق بعمر األبناء ، أوضحت الدراســـة أن أعلى نســـبة اســـتهداف 
لألسر التي سن األبناء فيها بالفئة العمرية ) 20-16( فبلغت نسبتهم )%18.8( ، ويأتي مباشرة 
في االســـتهداف األســـر التي ســـن أبنائها بالفئة العمرية ) 15-11( حيث بلغت نســـبتهم )18%(، 
ويليها الفئة العمرية ) 25-21( حيث بلغت نسبتهم ) %14.2( ، ثم الفئة العمرية )30-26( وبلغت 
نستهم )%13( ، وتأتي الفئة العمرية ) 35-31( بنسبة ) %8.1( ، ثم تأتي الفئة العمرية )يوم إلى 
5 ســـنوات ( حيث بلغت نســـبتهم )%6.7( ، وتأتي في المراتب األخيرة الفئات العمرية ) 41 – 60 

سنة ( بنسب متفاوتة تزيد عن )%1 ( أو تقل أحيانًا .

 

النسبةالعددالجنسم

424758.41ذكر1

302441.59أنثى2

7271100اإلجمالي

  

شكل رقم (14)

شكل رقم (15)

جدول رقم (16) يوضح الجنس ( األبناء )

يوضح الجدول المتعلق بجنس األبناء الذين تم اســـتهداف أســـرهم أن نســـبة )%58.4( هم من 
األبناء الذكور ، فيما بلغت نسبة اإلناث )41.5%( .

42%
58%58%
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النسبةالعددالمرحلة التعليميةم

1762.42روضة1

362649.87أساسي2

177424.40ثانوي3

95113.08جامعي4

30.04مركز خاص (لذوي االحتياجات الخاصة)5

2803.85لم يلتحق6

4616.34ال ينطبق7

7271100اإلجمالي

يوضح الجدول السابق المتعلق بالمرحلة التعليمية لألبناء أن نصف العينة تقريبًا من األبناء الذين 
هم في المراحل األساسية حيث بلغت نسبتهم )%49.8( ، وتأتي في المرتبة الثانية األبناء في 
المرحلة الثانوية حيث بلغت نسبتهم )%24.4(، ثم في المرتبة الثالثة األبناء في الرحلة الجامعية 
حيث بلغت نسبتهم ) %13(، بينما يشير متغير ) ال ينطبق ( إلى األطفال دون سن التعليم وقد 
بلغت نســـبتهم ) %6.3 ( ، أما متغير ) لم يلتحق ( فيشـــير إلى الكبار الذين لم يلتحقوا بالتعليم ، 

حيث بلغت نسبتهم ) 3.8% (.

جدول رقم (17) يوضح المرحلة التعليمية ( األبناء )

شكل رقم (16)
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النسبةالعددالحالة التعليميةم

342047.04مستمر1

385152.96منقطع2

7271100اإلجمالي

الجنسم
المرحلة التعليمية

اإلجمالي
ثانويأساسي

6346109ذكر1

11748165أنثى2

18094274اإلجمالي

وكما نالحظ من الجدول المتعلق بالمتســـربين من الدراســـة أن اإلناث في التعليم األساســـي 
َيـــِزْدَن عـــن الذكور بنســـبة )%50 ( تقريبا ، وفي التعليم الثانوي يقل عدد المتســـربين من الذكور 

واإلناث، وتكاد تكون أن النسبة بين الذكور واالناث متقاربة.

 

  

جدول رقم (19) يوضح المنقطعين في سن الدراسة ( األبناء )

جدول رقم (18) يوضح استمرار الحالة التعليمية ( األبناء )

 ملحوظـــة : )منقطـــع( يشـــمل المنقطعيـــن 
عن الدراســـة والذين التحقوا ثم تركوا الدراســـة 

)المتسربين( وكذلك الذين أكملوا دراستهم. 

يالحـــظ من الجـــدول الســـابق أن نســـبة األبناء 
الذيـــن انقطعوا عن الدراســـة أو أنهـــوا المراحل 
الدراســـية قـــد بلغـــت ) %52.9 ( ، بينمـــا بلغـــت 
نســـبة األســـر التي مايـــزال أبناؤها مســـتمرين 

في الدراسة )47%(.

شكل رقم (17)

مستمر منقطع

53%47%
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ثانيًا: األسرة والتنشئة االجتماعية:

عدد االجاباتأسلوب التربيةم
النسبة من 

إجمالي االجابات
النسبة من اجمالي 

العينة

1266.628.13أدللهم وأنفذ رغباتهم.1

28414.9318.32أعاملهم بشدة إذا أخطئوا في غالبًا2

28615.0418.45الحرص والخوف الزائد عليهم3

613.213.94أتركهم وشأنهم (الحياة تربيهم)4

114560.2073.87حسن المعاملة والتشجيع5

1902100122.71اإلجمالي

يالحظ من الجدول السابق المتعلق بأسلوب تربية األبناء ، فقد أوضحت الدراسة أن غالبية األسر 
تفضل أن تعامل األبناء بالمعاملة الحسنة والتشجيع ، حيث بلغت نسبة من أجابوا بذلك )73.8%( ، 
فيما تساوت إجابات المبحوثين حول أسلوب تربية األبناء من حيث المعاملة بشدة إذا أخطأ األبناء 
والحرص والخوف الزائد ، حيث بلغت النسبة ) %18( ، فيما كانت إجابة المبحوثين حول ترك األبناء 

وشأنهم في المرتبة األخيرة بنسبة ) %3.9( من إجمالي إجابة المبحوثين .

وبموازنـــة مســـتوى تعليم الزوج والزوجة بأســـلوب تربية األبناء فقد أوضحت الدراســـة أن ليس 
هناك ثمة فروق بين المســـتوى التعليمي للزوجين وبين اختيار طرق وأســـاليب التربية، حيث إن 
غالبية المبحوثين من الزوجين اختاروا حســـن المعاملة والتشـــجيع لألبناء على اختالف المســـتوى 

التعليمي للزوجين .

فيمـــا كشـــفت الدراســـة أن األســـرة التـــي تعيلها امـــرأة كانت إجابات المســـتهدفين بمـــا يتعلق 
بأساليب تربية األبناء حول حسن المعاملة  ومن ثم الحرص والخوف الزائد بنسبة ) %25 ( تقريبًا، 

وهو األمر الطبيعي بالنسبة لألم التي تتحمل تربية األبناء بمفردها.

جدول رقم (20) يوضح أسلوب تربيتك لألبناء

حسن المعاملة والتشجيع

أدللهم وأنفذ رغباتهم.

أعاملهم بشدة إذا أخطؤوا غالبًا

الحرص والخوف الزائد عليهم

أتركهم وشأنهم (الحياة تربيهم)

شكل رقم (18)
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جدول رقم (21) حول مدى موافقتك أمام كل عبارة من وجهة نظرك

الفقرةم
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

االتجاه 
العام

الرتبة

1
يسهم تدني مستوى األسرة 

التعليمي في التربية الخاطئة لألبناء.
5أحيانًا2.290.75876.26

2
تعتمد تربية األبناء الصحيحة على مدى 

ثقافة األسرة.
3أوافق2.540.64984.82

3
تتأثر تربية األبناء في األسرة بعمر 

الوالدين.
7أحيانًا2.060.76768.58

4
تتأثر تربية األبناء بالبيئة التي تعيش 

فيها األسرة.
2أوافق2.640.56587.85

5
يؤثر المستوى االقتصادي لألسرة 

في مدى تشجيع تعليم األبناء.
4أوافق2.520.66783.96

6
تؤثر وسائل اإلعالم في سلوك 
األبناء أكثر من توجيهات الوالدين.

6أحيانًا2.210.71673.55

7
مستوى تعليم الوالدين ليس ضروريا 

في تربية األبناء، إنما تعتمد تربية 
األبناء على تجارب وخبرات الحياة.

8أحيانًا2.000.81666.62

8
التعليم هو أساس التربية الصحيحة 

لألبناء.
1أوافق2.760.49992.02

من خالل الجدول السابق المتعلق برأي عينة الدراسة حول تربية األبناء يالحظ أن إجابات المبحوثين 
تركـــزت فـــي المرتبـــة األولى حول أن التعليم هو أســـاس التربية الصحيحة لألبنـــاء ، وفي المرتبة 
الثانية جاءت عبارة ”تتأثر تربية األبناء بالبيئة التي تعيش فيها األسرة”، وفي المرتبة الثالثة جاءت 
عبارة ”تعتمد تربية األبناء الصحيحة على مدى ثقافة األسرة”، أما في المرتبة الرابعة جاءت عبارة 
”يؤثر المســـتوى االقتصادي لألســـرة في مدى تشـــجيع تعليم األبنـــاء” ، ونالحظ من خالل ذلك 
أن جميع إجابات المبحوثين في تلك العبارات أخذت باتجاهها العام عبارة ” أوافق” بأوزان نســـبية 
متفاوتة ما بين )%92 إلى %83(، فيما كشـــفت الدراســـة أن إجابة المبحوثين حول عبارة ”يسهم 
تدني مســـتوى األســـرة التعليمي في التربية الخاطئة لألبناء” جاءت في المرتبة الخامســـة، ثم 
تلتهـــا عبارة” تؤثر وســـائل اإلعالم في ســـلوك األبنـــاء أكثر من توجيهات الوالديـــن” في المرتبة 
السادســـة، بينمـــا نالحظ أن عبـــارة ”تتأثر تربية األبناء في األســـرة بعمر الوالديـــن” جاءت بالمرتبة 
الســـابعة، وفـــي المرتبـــة األخيرة جاءت عبارة ”مســـتوى تعليـــم الوالدين ليس ضروريـــا في تربية 
األبنـــاء، إنمـــا تعتمد تربيـــة األبناء على تجارب وخبرات الحياة” ، حيث نالحـــظ أن هذه العبارات جاءت 

باتجاهها العام حول عبارة ”أحيانًا ” ووزنها النسبي تراوح بين ) 66% - 76% (.

ونســـتنتج مما ســـبق وجود وعي لدى األســـرة الحضرمية بمدى أهمية التعليم كأســـاس لتربية 
األبناء ، وهنا ننوه أن التعليم الذي قصدته العبارة هو تعليم األبناء والحث عليه كأحد أسس التربية 
والتنشئة االجتماعية لألسرة الحضرمية، كما نالحظ أيضا من معطيات الدراسة أن األسرة الحضرمية 
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تهتم بالبيئة التي تحيط باألبناء، بحيث تكون بيئة صالحة يتأثر من خاللها األبناء وسلوكياتهم وتتأثر 
بالقدوة الحسنة داخل األسرة ، كما نالحظ أيضا أن األسرة الحضرمية اعتمدت على خبرات الوالدين 
أكثر من المستوى التعليمي لديهم خصوصا األسرة الحضرمية في الماضي، والدليل على ذلك، 

كثير من األسر مازالت السلطة فيها واتخاذ القرار بيد كبير األسرة . 

الفقرةم
الحالة 
الحضرية

عدد 
المفردات

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

T قيمة
االحتمال 

المحسوب 
P-Value

النتيجة 
االحصائية

1
يسهم تدني مستوى 
األسرة التعليمي في 
التربية الخاطئة لألبناء 

10882.300.748حضر
0.5810.561

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.270.781ريف

2
تعتمد تربية األبناء 

الصحيحة على مدى ثقافة 
األسرة .

10882.570.637حضر
1.8300.068

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.500.674ريف

3
تتأثر تربية األبناء في 
األسرة بعمر الوالدين .

10882.030.774حضر
-1.7950.073

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.110.747ريف

4
تتأثر تربية األبناء بالبيئة 

التي تعيش فيها األسرة 
.

10882.660.544حضر
2.4370.015

 توجد فروق 
لصالح الحضر 4622.580.608ريف

5
يؤثر المستوى 

االقتصادي لألسرة في 
مدى تشجيع تعليم األبناء

10882.500.658حضر
-1.6130.107

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.560.687ريف

6
تؤثر وسائل اإلعالم في 
سلوك األبناء أكثر من 

توجيهات الوالدين 

10882.190.729حضر
-1.5680.117

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.250.685ريف

7

مستوى تعليم الوالدين 
ليس ضروريا في تربية 
األبناء ، إنما تعتمد تربية 

األبناء على تجارب وخبرات 
الحياة .

10882.020.815حضر

1.2930.196
ال توجد 

فروق ذات 
داللة احصائية 4621.960.818ريف

8
التعليم هو أساس 

التربية الصحيحة لألبناء .

10882.770.5حضر
0.6020.547

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.750.499ريف

جدول رقم (22) مقارنة أوساط درجة الموافقة بين الحضر و  الريف على العبارات التالية في مجال التنشئة االجتماعية
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ومـــن خـــالل الموازنـــة في توزيع عينة الدراســـة بين الريـــف والحضر ، يتضح من الجـــدول أعاله أن 
هنـــاك فروقـــًا ذات داللة إحصائية بين متوســـطي الحضر والريف بالنســـبة للفقرة رقم )4(  فقط 
والتي تنص على ” تتأثر تربية األبناء بالبيئة التي تعيش فيها األسرة ” مما يدل على أن متوسط 
درجة موافقة األســـر الحضرية أكبر من متوســـط درجة موافقة األســـر الريفية أي أن بيئة  المجتمع 

الحضري لها تأثير كبير في تربية األبناء أكثر من المجتمع الريفي.

م
هل تعتقد أن هناك ضرورة للتفرقة بين 

تربية األبناء وتربية البنات؟
النسبةالعدد

76249.16نعم1

78850.84ال2

1550100اإلجمالي

مـــن خـــالل الجدول الســـابق المتعلق برأي عينة الدراســـة حول ضـــرورة التفرقة بيـــن تربية األبناء 
وتربيـــة البنـــات ، نالحظ توزع العينة بين الرأيين مناصفة بين مؤيد للتفرقة بين تربية األوالد وتربية 

البنات ، وبين معارض لتلك التفرقة في التربية .

ومـــن خـــالل الموازنة بين توزيع العينـــة في الريف والحضر ، يتضح عدم وجـــود فروق في إجابات 
المبحوثين بين الريف والحضر حول ضرورة التفرقة بين الذكور واإلناث ، فعينة الحضر نصفها مؤيد 
للتفرقة والنصف اآلخر معارض ، كما أن عينة الريف أيضًا نصفها مؤيد للتفرقة ونصفها معارض. 

جدول رقم ( 23 ) يوضح التفرقة بين تربية األبناء وتربية البنات ؟

شكل رقم (19)
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شكل رقم (20)

هل تعتقد ان هناك فرق بين تربية 
األبناء وبين تربية البنات ؟

نعم ال

51%49%

م
مظاهر التفرقة بين تربية األبناء 

والبنات
عدد االجابات

النسبة من 
إجمالي االجابات

النسبة من اجمالي 
العينة

47134.4060.70أسلوب الثواب والعقاب1

27420.0135.31اإلشباع العاطفي2

1369.9317.53المصروف المادي3

20014.6125.77شراء المالبس واللعب واالحتياجات4

28821.0437.11حرية اختيار الهوايات واألنشطة5

1369100176.42اإلجمالي

مـــن خالل الجدول الســـابق المتعلق بأســـاليب التفرقة فـــي تربية األبناء نالحظ أنـــه في المرتبة 
األولـــى  جـــاءت إجابة المبحوثين حـــول عبارة  أن التفرقة يجب أن تكون فـــي الثواب والعقاب حيث 
بلغت نسبة من أجابوا ) %34.4( ، فيما جاءت في المرتبة الثانية العبارة : و ” حرية اختيار الهوايات 
واألنشطة ” حيث بلغت نسبتها ) %21.04 ( ، كما جاءت عبارة ” االشباع العاطفي ” في المرتبة 
الثالثة بنسبة )%20.01( ، وفي المرتبة الرابعة جاءت عبارة ” شراء المالبس واللعب واالحتياجات  
” حيث بلغت نسبتها ) %14.61 ( ، فيما جاءت في المرتبة األخيرة عبارة ” التفرقة في المصروف 

المادي” بنسبة ) 9.9%( .

ونستنتج هنا أن األسرة تركز على أساليب الثواب والعقاب كأحد أهم وسائل التنشئة االجتماعية 
بحيـــث تختلـــف بين الذكور واإلناث ، وذلـــك يعبر عن الثقافة التقليدية المتأصلة في حياة األســـرة 

الحضرمية خصوصًا ”ثقافة العيب” أو الممنوع سواء للذكور أو اإلناث .

ومـــن خالل الموازنة من حيـــث توزيع العينة في الريف والحضر ، نالحظ أن إجابات المبحوثين في 
الريـــف ركـــزت علـــى الثواب والعقاب بنســـبة )%36 ( وهي أعلى نســـبة بين المتغيـــرات ، كما أن 

جدول رقم (24) يوضح في حالة اإلجابة بــ ( نعم ) ، ما مظاهر هذه التفرقة ؟
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جدول رقم (25) يوضح المسئول في األسرة عن متابعة تعليم األبناء

عينة الدراســـة من الحضر قد تركزت إجاباتها على متغير الثواب والعقاب بنســـبة ) %33 ( عن بقية 
المتغيرات .

ثالثًا : األسرة و التعليم :

م
المسؤول عن متابعة تعليم 

األبناء
عدد االجابات

النسبة من 
إجمالي االجابات

النسبة من اجمالي 
العينة

35120.2722.65الزوج1

32618.8221.03الزوجة2

70140.4745.23الزوجة والزوجة معًا3

22913.2214.77األخوة األكبر سنًا4

5
يتدبر األبناء شؤون دراستهم 

بأنفسهم
1257.228.06

1732100111.74اإلجمالي

مـــن خـــالل الجدول الســـابق المتعلق بمســـئولية متابعة األبنـــاء في دراســـتهم ، نالحظ أنه في 
المرتبة األولى الزوج والزوجة معًا حيث بلغت النسبة ) %40.4 ( من إجمالي العينة ، ثم تليها إجابة 
المبحوثين حول مسؤولية متابعة األبناء في التعليم على الزوج وبلغت نسبة ن أجابوا ) 20.2%(، 
فيما بلغت نســـبة من أجابوا أن الزوجة هي المســـؤولة عن متابعة تعليم األبناء ) %18.8( ، وفي 
المرتبة الرابعة جاءت نسبة من أجابوا بأن األخ األكبر هو من يتولى متابعة أخوته في التعليم حيث 
بلغت نسبتهم ) %13.2( ، وفي األخير بلغت نسبة من أجابوا أن األبناء يتدبرون شئون دراستهم 

شكل رقم (21)
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بأنفسهم )7.2%( .

ونســـتنتج مـــن ذلـــك أن األســـرة فـــي حضرموت 
تتبادل مســـؤولية متابعة األبناء بين الزوج والزوجة 
، ويفســـر عدم متابعة الـــزوج أو الزوجة لألبناء هو 
تدني المستوى التعليمي ألحد الوالدين أو سفر 
األب ولذلـــك قد ينبري أحدهما في متابعة تعليم 

األبناء .

وبموازنـــة عالقة المســـتوى التعليمـــي للزوجين 
بمـــن يتولـــى متابعـــة األبناء فـــي تعليمهم ، فقد 
اختـــالف  علـــى  الزوجيـــن  أن  الدراســـة  أوضحـــت 
مســـتوياتهم التعليميـــة يشـــتركون فـــي متابعـــة 
تعليم األبناء معًا ، كما كشـــفت الدراســـة أنه كلما 
قـــل تعليـــم الزوجيـــن أو ُعـــِدم زادت فـــرص اختيـــار 
متغير ”ترك األبناء يتدبرون شئونهم بأنفسهم“ .

النسبةالعددهل تشجع أبناءك على القراءة واالطالعم

92659.74نعم1

36923.81أحيانًا2

25516.45ال3

1550100اإلجمالي

يالحظ من الجدول السابق المتعلق بتشجيع اآلباء ألبنائهم على القراءة ، أن نسبة ) %59.7( من 
إجمالي العينة يشجعون أبناءهم على القراءة ، فيما أوضح ) %23.8 ( من العينة بأنهم في بعض 
األحيان يشـــجعون أبناءهم على القراءة ، كما كشـــفت الدراســـة أن نســـبة )%16.4( من إجمالي 

العينة ال يشجعون أبناءهم على القراءة .

وإذا أضفنا نسبة من اختاروا ”أحيانًا” إلى نسبة من أجابوا ”بنعم” يصبع المجموع ) %82( وهي 
نســـبة جيدة جدًا، ولكن نحتاج لبرامج وأنشـــطة أخرى لتفعيل دور األســـرة في تشجيع األبناء على 
القـــراءة مثل معارض الكتاب، وأنشـــطة القراءة في المدارس، وتفعيل دور المكتبات المدرســـية 
لما لها من أهمية في إقبال األبناء على القراءة، ونشر ثقافة القراءة على المستوى المجتمعي.

ومن خالل الموازنة بين مستوى تعليم الزوج والزوجة ومدى تشجيعهم ألبنائهم في ممارسة 

شكل رقم (22)

الزوجة الزوج

يتدبر االبناء اإلخوة االكبر

45.23%

21.03%

22.65%

8.06%

14.77%

الزوج والزوجة معا

جدول رقم (26) يوضح تشجيع األبناء على القراءة واالطالع 

المسئول عن متابعة تعليم األبناء:
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القـــراءة واالطـــالع ، كشـــفت الدراســـة أن عينـــة الدراســـة الذيـــن مســـتواهم التعليمـــي ) تعليم 
أساســـي( اختاروا تشـــجيع أبنائهم على القراءة بنســـب عالية ، كما أوضحت الدراســـة أنه كلما قل 

مستوى الوالدين التعليمي قل اهتمامهم بتشجيع أبنائهم على القراءة واالطالع .

وبالموازنة حول توزيع عينة الدراسة بين الريف والحضر ، فقد كشفت الدراسة أنه ال توجد فروق 
بين عينتي الدراســـة من الريف والحضر حول تشـــجيع األبناء على القراءة واالطالع  ، ففي الريف 
بلغت نسبة الذين ال يشجعون أبناءهم على القراءة ) %19 ( من عينة الريف ، وبلغت نسبة عينة 

الحضر الذين ال يشجعون أبناءهم على القراءة واالطالع ) %16 ( من عينة الحضر .

عدد االجاباتأساليب تشجيع أبناءك على القراءةم
النسبة من 

إجمالي 
االجابات

النسبة من 
اجمالي العينة

39122.2230.19أقضي وقتًا للقراءة مع أوالدي1

48427.5037.37أشتري لهم ما يفضلونه من القصص والكتب2

1488.4111.43أخصص ميزانية لشراء الكتب والقصص3

73741.8856.91أكافئ أبني عندما يقرأ وأثني عليه4

1760100135.91اإلجمالي

شكل رقم (23)

أحيانًا نعم

24%

16%

60%
ال

جدول رقم (27) في حالة اإلجابة بــ ( نعم أو أحيانًا ) ، ما هي أساليب تشجيع أبناءك على القراءة ؟

هل تشجع أبناءك على القراءة 
واالطالع؟
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نالحظ من الجدول المتعلق بأســـاليب تشـــجيع األبناء على القراءة ، أن نســـبة )%41.8( من اآلباء 
يكافـــئ األبنـــاء ويثني عليهم عندما يقرؤون ، فيما أوضح ما نســـبتهم )%27.5( بأنهم يشـــترون 
ألبنائهم ما يفضلونه من الكتب والقصص ، كم كشـــفت الدراســـة أن نســـبة )%22.2( من اآلباء 
يقضون وقتًا للقراءة مع أبنائهم، وفي المرتبة األخيرة جاءت عبارة أخصص ميزانية لشـــراء الكتب 

والقصص حيث بلغت النسبة )8.4%(.

المعوقات / المشاكلم
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الرتبةاالتجاه العام

6موافق3.120.78177.94صعوبة المناهج الدراسية1

8موافق3.020.84275.55عدم كفاية الفصول الدراسية2

3موافق3.240.73380.95ضعف أداء بعض المدرسين وتأهيلهم3

7موافق3.030.81175.73ضعف أداء اإلدارات المدرسية4

10موافق2.520.92162.90بعد المدرسة عن السكن5

6
عدم قدرة بعض األسر على مصاريف 

الدراسة
3.280.77181.98

موافق 
بشدة

2

9موافق3.000.87474.97عدم اهتمام بعض اآلباء بتعليم الفتاة7

7موافق3.030.82375.81عدم التعاون بين األسرة والمدرسة8

9
قلة عدد المدرسين المتخصصين في 

بعض المدارس
3.340.71383.58

موافق 
بشدة

1

10
عدم التجهيزات واألثاث المدرسي في 

بعض المدارس
5موافق3.170.86379.35

شكل رقم (24)

جدول رقم (28) يوضح معوقات ومشاكل التعليم التي تواجه األسرة 
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شكل رقم (25)

4موافق3.230.86280.68ازدحام الفصول بالطالب11

11غير موافق2.351.08158.65وجود االختالط في الفصول (ذكور وإناث)12

من خالل الجدول السابق المتعلق بمشاكل التعليم التي تواجهها األسرة ، كشفت الدراسة أن 
مشـــكلة ” قلة عدد المدرســـين المتخصصين ” تحتل أولوية لدى عينة الدراســـة ، أما في المرتبة 
الثانية فكانت ” عدم قدرة بعض األسر على مصاريف الدراسة ” ، وفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة 
”ضعـــف أداء بعض المدرســـين وتأهيلهم ” ، وفي المرتبة الرابعـــة جاءت عبارة ” ازدحام الفصول 
بالطـــالب ” ، ثـــم فـــي المرتبة الخامســـة ” عدم وجود التجهيـــزات واألثاث المدرســـي في بعض 
المدارس ” ، وفي المرتبة السادسة ” صعوبة المناهج الدراسية ” ، وفي المرتبة السابعة جاءت 

عبارة ” ضعف اإلدارات المدرسية ” .

بأركان  مرتبطة  األســرة  نظر  وجهة  بحسب  التعليم  مشكالت  أغلب  أن  سبق  مما  ونستنتج 
مهمة في العملية التعليمية ) عدد المدرسين – تأهيل المدرسين – بيئة التدريس ) الفصول( 
– التجهيزات المدرسية – المناهج الدراسية  - اإلدارة المدرسية ( وقد أخذت األولوية باإلضافة 
إلى المستوى المعيشي لألسرة والذي أثر بشكل كبير في الفترات األخيرة نتيجة أوضاع البالد 

وتدني مستوى دخل الفرد في األسرة .

كــمــا نــســتــنــج أيــضــا 
هناك  أن  سبق  مما 
التي  األمــــور  بــعــض 
تـــؤثـــر  ال  أصــــبــــحــــت 
إقــبــال األســرة  على 
أبنائها  تعليم  على 
مــــثــــل ”االخـــــتـــــالط 
ـــفـــصـــول” و  فــــي ال
ــــد الــــمــــدرســــة  ــــع ”ب
عــــــن الـــــســـــكـــــن” و 
”عــــــدم االهـــتـــمـــام 
ـــاة ،  ـــفـــت ــتــعــلــيــم ال ب
وهــــــي مــــؤشــــرات 
تلك  تــخــطــي  عــلــى 
بشكل  المشكالت 
مستوى  على  كبير 

محافظة حضرموت.
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المعوقات / المشاكلم
الحالة 
الحضرية

عدد 
المفردات

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

T قيمة
االحتمال 

المحسوب 
P-Value

النتيجة 
االحصائية

صعوبة المناهج الدراسية1
10883.100.769حضر

-1.0290.304
ال توجد 

فروق ذات 
داللة احصائية 4623.150.808ريف

2
عدم كفاية الفصول 

الدراسية

10883.010.818حضر
-1.0080.314

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4623.060.897ريف

3
ضعف أداء بعض 

المدرسين وتأهيلهم

10883.260.722حضر
1.7420.082

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4623.190.758ريف

4
ضعف أداء اإلدارات 

المدرسية

10883.050.784حضر
1.6720.095

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4622.970.868ريف

بعد المدرسة عن السكن5
10882.470.892حضر

-3.1240.002
توجد فروق 
لصالح الريف 4622.630.976ريف

6
عدم قدرة بعض األسر 
على مصاريف الدراسة

10883.270.759حضر
-1.0760.282

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4623.310.797ريف

7
عدم اهتمام بعض اآلباء 

بتعليم الفتاة

10882.950.874حضر
-3.2230.001

توجد فروق 
لصالح الريف 4623.110.867ريف

8
عدم التعاون بين األسرة 

والمدرسة

10883.060.806حضر
2.2360.026

توجد فروق 
لصالح الحضر 4622.960.857ريف

9
قلة عدد المدرسين 

المتخصصين في بعض 
المدارس

10883.320.702حضر
-1.6920.091

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية 4623.390.737ريف

10
عدم وجود التجهيزات 

واألثاث المدرسي في 
بعض المدارس

10883.170.853حضر
-0.4840.628

ال توجد 
فروق ذات 

داللة احصائية

4623.190.885ريف

ازدحام الفصول بالطالب11
10883.250.843حضر

1.6900.091
ال توجد 

فروق ذات 
داللة احصائية 4623.170.902ريف

12
وجود االختالط في 

الفصول ) ذكور وإناث (

10882.241.047حضر
-5.6160.000

توجد فروق 
لصالح الريف 4622.591.122ريف

جدول رقم ( 29 )مقارنة أوساط درجة الموافقة بين الحضر و  الريف على المشكالت التي تواجه األسرة  في مجال تعليم األبناء
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جدول رقم (30) يوضح  تفضيل مواصلة دراسة البنت للمراحل الثانوية والجامعية؟

يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروق بين درجة موافقة األســـر الحضرية و األســـر الريفية في 
مجال التعليم في  الفقرات اآلتية :

1 – فقـــرة رقـــم )5( : الطـــالب في الريـــف أكثر معاناة من بعـــد المدارس موازنـــة بالطالب في 
الحضر.

2 – فقرة رقم )7( : درجة االهتمام بتعليم الفتاة في الريف أقل  من الحضر.
3 –فقرة رقم )8( : درجة تعاون األســـرة و المدرســـة في الريف أكبر من الحضر و ربما يعود ذلك 

إلى درجة التقارب الكبيرة بين الناس في الريف و تعارفهم.
4 – فقـــرة رقم )12( : ال زال االختالط يشـــكل عائق في مجـــال التعليم في الريف أكثر منه في 

الحضر.

م
هل تفضل مواصلة دراسة البنت للمراحل 

الثانوية والجامعية؟
النسبةالعدد

120877.94نعم1

34222.06ال2

1550100اإلجمالي

يتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق المتعلـــق 
الثانويـــة  للمراحـــل  البنـــت  مواصلـــة  بتفضيـــل 
والجامعيـــة فقـــد كشـــفت الدراســـة أن نســـبة 
)%77.9( مـــن األســـر يفضلـــون مواصلة البنت 
للدراســـة ، بينما أوضحت الدراسة أن ما نسبته 
)%22( مـــن األســـر ال تفضـــل مواصلـــة البنـــت 
للدراســـة ، وبالموازنة بين الريف والحضر نالحظ 
نســـبة العينـــة مـــن الريـــف الذيـــن ال يفضلـــون 
مواصلة تعليم الفتاة )%30(، بينما نســـبة عينة 

الحضر بلغت )16%(.
شكل رقم (26)

ال نعم

78%

22%
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عدد االجاباتأسباب عدم مواصلة تعليم الفتاةم
النسبة من 

إجمالي 
االجابات

النسبة من 
اجمالي العينة

1
ال توجد مدارس قريبة خاصة بالفتيات في 

منطقتنا.
14431.3742.11

11625.2733.92الفتاة مكانها في بيتها أو بيت زوجها2

7115.4720.76غير مقتنع بمواصلة الفتاة لتعليمها3

4
عاداتنا وتقاليدنا ال تسمح باستكمال دراسة 

الفتيات
12827.8937.43

459100134.21اإلجمالي

من خالل الجدول الســـابق والمتعلق بأســـباب عدم رغبة بعض األســـر لمواصلة البنت لدراســـتها 
، فقـــد كشـــفت الدراســـة أن من أبرز األســـباب ” عدم وجود مـــدارس قريبة خاصـــة بالفتيات في 
المنطقة ” ، وتأتي في المرتبة الثانية من أسباب عدم رغبة بعض األسر مواصلة البنت لدراستها 
” عاداتنا وتقاليدنا ال تســـمح باســـتكمال دراســـة الفتيات ، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة ” أن الفتاة 
مكانهـــا فـــي بيتهـــا أو بيت زوجهـــا ” ، وفي المرتبة األخيـــرة جاءت عبارة ” عـــدم االقتناع بمواصلة 

الفتيات للدراسة ” .
ومـــن خـــالل الموازنـــة في توزيع عينة الدراســـة بين الريف والحضر ، كشـــفت الدراســـة أن الريف 

تركزت أعلى نسبة من إجاباتهم حول ) العادات والتقاليد (. 

جدول رقم (31) يوضح في حالة اإلجابة بــ (ال ) ، ما السبب ؟

شكل رقم (27)
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رابعًا: األسرة والصحة:

م
هل تتابع األسرة تحصين األبناء في 

المواعيد المقررة لهم؟
النسبةالعدد

142591.94نعم1

1258.06ال2

1550100اإلجمالي

من خالل الجدول الســـابق المتعلق بمتابعة األســـرة لتحصين األبناء ، فقد أوضحت الدراســـة أن 
الغالبية الســـاحقة من عينة الدراســـة يتابعون تحصين أبنائهم ، حيث بلغت نسبتهم ) %91.9( من 
إجمالي العينة ، بينما أشارت الدراسة إلى أن ) %8( فقط من العينة ال يتابعون تحصين أبنائهم .

وبالموازنة بين عينة الدراســـة من الريف والحضر ، فقد أوضحت الدراســـة بأنه ال توجد فروق بين 
إجابات المبحوثين من الريف والحضر حول متابعة التحصين .

جدول رقم (32) يوضح متابعة األسرة لتحصين األبناء في المواعيد المقررة لهم



101دراسة أوضاع األسرة في حضرموت

عدد االجاباتأسباب عدم متابعة التحصينم
النسبة من 

إجمالي 
االجابات

النسبة من 
اجمالي العينة

1
ليس هناك داعي للتحصين ألنني أعتقد أنه ال 

يفيد.
3222.3823.36

4833.5735.04هناك بعض التحصين يسبب أمراض لألبناء.2

3
ال تتوافر في المرفق الصحي اللقاحات الالزمة 

للتحصين
5337.0638.69

42.802.92الخوف4

21.401.46النسيان5

32.102.19ال يوجد فني صحي للقيام بالتلقيح6

10.700.73ال يوجد مرفق صحي في منطقتنا7

143100104.38اإلجمالي

من خالل الجدول الســـابق المتعلق بأســـباب عدم متابعة تحصين األبناء ، فقد أوضحت الدراســـة 
أن أبـــرز تلك األســـباب و ” عدم توافر لقاحات فـــي المرفق الصحي ” ، كذلك عبارة ” هناك بعض 
التحصينات تسبب أمراض لألبناء ” وحصلت على نسب متقاربة في إجابة المبحوثين ، فيما أشار 
بعض أفرد العينة إلى ” عدم الفائدة من التحصين ”، فيما تنوعت إجابات المبحوثين بنسب ضئيلة 

لبقية األسباب منها الخوف والنسيان وعدم المرفق الصحي وعدم الفني المتخصص بالتلقيح.
من  المبحوثين  إجابات  تركز  الــدراســة  كشفت  فقد   ، والحضر  الريف  بين  المقارنة  خــالل  ومــن 
ــــف حــــــول الــمــتــغــيــر  ــــري ال
الــمــرفــق  تــتــوفــر فــي  )ال 
الالزمة  اللقاحات  الصحي 
تركزت  فيما  للتحصين(، 
من  الدراسة  عينة  إجابات 
)هناك  متغير  الحضر حول 
يسبب  الــتــحــصــيــن  بــعــض 
ـــنـــاء(، وهــنــا  أمــــــراض لـــألب
يبرز دور التثقيف الصحي 
لــتــوضــيــح مـــــدى أهــمــيــة 
بعض  ودحـــض  التحصين، 
األفكار الخاطئة والشائعة 

لدى بعض األسر. 

جدول رقم (33) يوضح في حالة اإلجابة بــ ( ال ) ، لماذا ؟

شكل رقم (28)
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المشاكل في الجانب الصحيم
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الرتبةاالتجاه العام

10موافق2.510.95062.66عدم الوحدة أو المركز الصحي في المنطقة1

2
عدم كفاية التجهيزات الطبية في المرافق 

الصحية
6موافق بشدة3.270.75481.74

7موافق3.190.75879.87ضعف أداء الكادر الصحي3

4
ضعف أداء اإلدارات الصحية وسوء اإلدارة 

والتسيب
8موافق3.180.79979.45

5
انتشار بعض العادات الصحية السيئة (التدخين – 

القات – الممنوعات)
4موافق بشدة3.410.83785.16

3موافق بشدة3.480.62187.05عدم قدرة بعض األسر على تكاليف العالج6

7
اعتماد بعض األسر على العالج التقليدي 

(األعشاب)
9موافق2.760.85269.02

5موافق بشدة3.280.67382.05ضعف التوعية والتثقيف الصحي لألسر8

1موافق بشدة3.530.61488.29قلة عدد األطباء المتخصصين في بعض األمراض9

2موافق بشدة3.500.66687.48ضعف الخدمات الصحية لرعاية المسنين10

في  األســرة  منها  تعاني  التي  الصحية  المشكالت  بأبرز  المتعلق  السابق  الجدول  خــالل  من 
حضرموت، يتضح أن قلة عدد الكادر الطبي المتخصص في بعض األمراض يشكل أكبر مشكالت 
القطاع الصحي، فيما جاء في المرتبة الثانية ضعف الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المسنين، ثم 
تليها عدم قدرة بعض األسر على دفع تكاليف العالج، ثم انتشار بعض العادات الصحية السيئة مثل 
التدخين والقات والممنوعات ، وفي المرتبة الخامسة جاءت مشكلة ” ضعف التوعية والتثقيف 
الصحي لألسر” ، فيما جاءت مشكلة ”عدم كفاية التجهيزات الطبية في المرافق الصحية” في 
المرتبة السادسة ، ونالحظ أن كل تلك المشكالت السالفة الذكر كان االتجاه العام في إجابات 

المبحوثين بعبارة ”موافق بشدة” والوزن النسبي إلجابات المبحوثين ) %88 إلى 81% (.
أما فيما يخص أقل المشكالت الصحية من وجهة نظر بعض األسر ، فقد أوضحت الدراسة أن 
”عدم الوحدة أو المركز الصحي في المنطقة” شكلت أقل المشكال الصحية ، ويليها في قلة 
األهمية مشكلة ” اعتماد بعض األسر على العالج التقليدي )األعشاب( ” ومن ثم مشكلة ” 
ضعف أداء اإلدارات الصحية وسوء اإلدارة والتسيب” ، ثم مشكلة ” ضعف أداء الكادر الصحي 
” ، ونالحظ تلك المشكالت الصحية األقل أهمية لدى األسرة الحضرمية قد شكل االتجاه العام 
إلجابات المبحوثين بعبارة ” موافق ” وأن الوزن النسبي إلجابات المبحوثين ) %79 إلى 62% (. 

جدول رقم (34) يوضح أبرز المشاكل التي تعاني منها األسرة في الجانب الصحي
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المعوقات / المشاكلم
الحالة 
الحضرية

عدد 
المفردات

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

T قيمة
االحتمال 

المحسوب 
P-Value

النتيجة 
االحصائية

1
عدم الوحدة أو المركز 
الصحي في المنطقة

.10882.43929حضر
-4.967000.

 توجد فروق 
لصالح الريف .4622.69975ريف

2
عدم كفاية التجهيزات 
الطبية في المرافق 

الصحية

.10883.23773حضر
-3.131002.

 توجد فروق 
لصالح الريف .4623.36701ريف

ضعف أداء الكادر الصحي3
.10883.18763حضر

-1.390165.
ال توجد 

فروق .4623.24747ريف

4
ضعف أداء اإلدارات 

الصحية وسوء اإلدارة 
والتسيب

.10883.16793حضر
-1.221223.

ال توجد 
فروق .4623.22813ريف

5
انتشار بعض العادات 

الصحية السيئة ) التدخين 
– القات – الممنوعات (

.10883.39838حضر
944.-345.

ال توجد 
فروق .4623.44833ريف

6
عدم قدرة بعض األسر 

على تكاليف العالج

.10883.47616حضر
-1.373170.

ال توجد 
فروق .4623.52631ريف

7
اعتماد بعض األسر 

على العالج التقليدي ) 
األعشاب (

.10882.73817حضر
-2.209027.

 توجد فروق 
لصالح الريف .4622.84925ريف

8
ضعف التوعية والتثقيف 

الصحي لألسر

.10883.24666حضر
-4.014000.

 توجد فروق 
لصالح الريف .4623.39678ريف

9
قلة عدد األطباء 

المتخصصين في بعض 
األمراض

.10883.50632حضر
-3.364001.

 توجد فروق 
لصالح الريف .4623.61563ريف

10
ضعف الخدمات الصحية 

لرعاية المسنين

.10883.48674حضر
-2.195028.

 توجد فروق 
لصالح الريف .4623.56645ريف

يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقًا بين درجة موافقة األسر الحضرية و األسر الريفية في 
تحديد المشكالت الصحية في  الفقرات اآلتية :

بالشكل  متوافرة  غير  و  قليلة  الريف   الصحية في  المراكز  و  الــوحــدات   :  )1( رقــم  فقرة   –  1
المطلوب موازنًة بالحضر.

2 – فقرة رقم )2( : األجهزة الطبية في المرافق الصحية في الريف غير كافية موازنة باألجهزة 
الطبية المتوافرة في المرافق الصحية في الحضر.

جدول رقم ( 35) مقارنة أوساط درجة الموافقة بين الحضر و  الريف على المشكالت التي تواجه األسرة  في مجال الصحة
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3 – فقرة رقم )7( :  الريف أكثر اعتمادًا على العالج التقليدي )األعشاب( موازنة بالحضر.
-4 فقرة رقم )8( : الريف أقل حظًا من حيث التوعية و التثقيف الصحي لألسر موازنة بالحضر.

الريف موازنة  قليل في  األمــراض  بعض  المتخصصين في  األطباء  عدد   :  )9( رقم  – فقرة   5
بالحضر.

6 –فقرة رقم )10( : الخدمات الصحية المقدمة للمسنين في الريف أقل من  الخدمات الصحية 
المقدمة للمسنين في الحضر.

شكل رقم (29)
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خامسًا: األسرة والتكنولوجيا:

م
هل تحرص على أن تشتري ألبنائك أحدث 

الجواالت، واالشتراك باإلنترنت؟
النسبةالعدد

16510.65نعم1

41927.03أحيانًا2

96662.32ال3

1550100اإلجمالي

مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق المتعلق بمـــدى حرص 
األســـرة علـــى شـــراء أحـــدث الجـــواالت واالشـــتراك 
باإلنترنت، كشـــفت الدراســـة أن ما نســـبته )62.3%( 
من عينة الدراســـة ال تحرص على هذه األمور ، بينما 
أوضح ) %27( من أفرا العينة أنهم في بعض األحيان 
يحرصـــون على شـــراء أحـــدث الجواالت لألبنـــاء ، فيما 
أوضـــح )%10.6( من أفراد العينة أنهم يحرصون على 
شـــراء أحدث الجـــواالت واالشـــتراك باإلنترنت ، ومن 
خالل الموازنة وفق توزيع العينة بين الريف والحضر ، 
فقد أوضحت الدراســـة تقارب نسبة إجابة المبحوثين 

من الريف والحضر .
وهنا نســـتنتج أن المســـتوى المعيشي أثر بشكل 
كبير في اهتمامات األسرة بتوفير أحدث التكنولوجيا 

لألبناء واالهتمام باألمور األساسية.

عدد االجاباتأسباب عدم شراء جواالت حديثة لألبناءم
النسبة من 

إجمالي 
االجابات

النسبة من 
اجمالي العينة

60837.8862.94ألنها قد تؤثر على أخالقيات األبناء1

48930.4750.62ألنها تؤثر في التحصيل العلمي لألبناء2

50831.6552.59دخل األسرة ال يتحمل أي أعباء مالية3

1605100166.15اإلجمالي

شكل رقم (30)

احيانًا نعم

هل تحرص على أن تشتري ألبنائك 
أحدث الجواالت، واالشتراك باإلنترنت؟

ال

جدول رقم ( 36 ) يوضح مدى حرص األسرة  على أن تشتري لألبناء أحدث الجواالت، واالشتراك باإلنترنت

جدول رقم (37) يوضح في حالة اإلجابة بـــ (ال)، لماذا؟

11%

27%
62%
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بأسباب  المتعلق  الــســابــق  الــجــدول  خــالل  مــن 
عدم شراء أحدث الجواالت لألبناء ، فقد كشفت 
الدراسة أن نسبة )%37.8( من العينة أجابوا ألنها 
تؤثر في أخالقيات األبناء ، فيما أجاب )31.6%( 
أعباء  أي  يحتمل  األســرة ال  دخــل  بــأن  العينة  من 
مالية إضافية، كما أجاب )%30.4( بأنها تؤثر في 

التحصيل العلمي لألبناء.  

م

هل أثرت وسائل التكنولوجيا الحديثة 
(الجوال – االنترنت – وسائل التواصل 

االجتماعي – القنوات الفضائية) في حياة 
األسرة؟

النسبةالعدد

92559.68نعم1

41426.71أحيانًا2

21113.61ال3

1550100اإلجمالي

من خالل الجدول السابق المتعلق بمدى تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة في حياة األسرة، فقد 
كشفت الدراسة أن نسبة )%59.6( من إجمالي العينة أجابوا بأنها تؤثر في حياة األسرة، فيما 
أشار ) %26.7( من العينة بأنها تؤثر أحيانًا ، كما أوضح )%13.6( من إجمالي العينة بعدم تأثر تلك 

الوسائل على حياة األسرة.

ونستنتج من ذلك أن )%85( من مجمل عينة الدراسة يقرون بتأثير وسائل التكنولوجيا في حياة 
األسرة ، وهو مؤشر كبير على مدى التغير الذي طرأ في حياة األسرة في حضرموت بسبب 

التكنولوجيا الحديثة ووسائلها.

شكل رقم (31)

دخل األسرة ال يتحمل تؤثر في اخالقيات األبناء

تؤثر في التحصيل العلمي

جدول رقم (38) يوضح مدى تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة (الجوال – االنترنت – 
وسائل التواصل االجتماعي – القنوات الفضائية) على حياة األسرة

32%

30% 38%
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م
أكثر الجوانب التي أثرت فيها التكنولوجيا 

الحديثة داخل األسرة
عدد االجابات

النسبة من 
إجمالي 
االجابات

النسبة من 
اجمالي العينة

92331.8268.93العالقات داخل األسرة1

82928.5861.91القيم األسرية2

114939.6185.81السلوكيات3

2901100216.65اإلجمالي

يــالحــظ مــن الـــجـــدول الــســابــق الــمــتــعــلــق بــجــوانــب 
نسبة  أن  األســرة  حياة  في  التكنولوجيا  تلك  تأثير 
)%39.6( من العينة أوضحوا أن التأثيرات تكون على 
أن   )31.8%  ( أشار  بينما   ، وضوحًا  أكثر  السلوكيات 
التكنولوجيا أثرت في العالقات داخل األسرة ، فيما 
القيم  على  اقتصرت  التأثيرات  أن   )28.5%( أشــار 

األسرية .

المبحوثين  إجــابــات  خــالل  ومــن  ذلــك  مــن  نستنتج 
المتقاربة أن تأثيرات التكنولوجيا ووسائلها قد أثرت 
السلوكيات  مثل  األســريــة  الحياة  جوانب  أكثر  في 

والعالقات األسرية والقيم األسرية.

م
هل تفضل متابعة األهل لألبناء فيما 

تحتوي جواالتهم؟
النسبةالعدد

97462.84نعم1

34021.94أحيانًا2

23615.23ال3

1550100اإلجمالي

جدول رقم (39) يوضح في حالة اإلجابة بــ (نعم أو أحيانًا)، ما هي أكثر الجوانب التي أثرت فيها التكنولوجيا الحديثة داخل األسرة

جدول رقم (40) يوضح مدى متابعة األهل لألبناء فيما تحتوي جواالتهم

32%

28%

40%

شكل رقم (32)

القيم االسرية العالقات داخل االسرة 
السلوكيات
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بمدى  المتعلق  السابق  الجدول  خــالل  من  يالحظ 
أوضحت  فقد  جواالتهم،  تحتويه  لما  اآلبــاء  متابعة 
الدراسة أن نسبة ) %62.8( من األسر يحرصون على 
متابعة ما تحتويه جواالت األبناء، فيما أوضح )21.9%( 
من العينة أن يتابعون ما تحتويه جواالت األبناء ولكن 
في بعض األحيان، فيما كشفت الدراسة أن نسبة 
جــواالت  تحتويه  ما  يتابعون  ال  العينة  من   )15.2%(

األبناء.

اآلبــاء على معرفة  ونستنتج من ذلك مدى حرص 
اهتمامات األبناء من خالل التكنولوجيا ، خصوصًا إذا 
ما تم جمع إجابة المبحوثين ) نعم – أحيانًا ( فتصبح 

نسبة اإلجابة )%84 ( من إجمالي العينة.

شكل رقم (33)

63%
22%

15%

احيانًا النعم

هل تفضل متابعة األهل لألبناء فيما 
تحتوي جواالتهم؟
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سادسًا: األسرة واالقتصاد المعيشي والتمكين:

النسبةالعددهل لدى األسرة مصدر دخل آخر؟م

27317.61نعم1

127782.39ال2

1550100اإلجمالي

من خـــالل الجدول الســـابق المتعلـــق بوجود مصدر 
دخل آخر لألسرة ، كشفت الدراسة أن نسبة )82.3%( 
من عينة الدراسة ليس لديهم مصدر دخل آخر ، بينما 

أوضح )%17.6( من العينة بوجود مصدر دخل آخر .

م
هل تفكر في تحسين مستوى الدخل لدى 

األسرة
النسبةالعدد

142191.68نعم1

1298.32ال2

1550100اإلجمالي

يالحـــظ في الجدول الســـابق المتعلق بالتفكير في 
تحســـين مســـتوى الدخل ، فقد أوضحت الدراسة أن 
)%91.6( مـــن إجمالـــي عينة الدراســـة لديهـــم الرغبة 
فـــي تحســـين مســـتوى دخـــل األســـرة ، بينما أشـــار 

)%8.3( بأنهم مقتنعون بدخل األسرة

جدول رقم (41) يوضح وجود  مصدر دخل آخر لألسرة 

جدول رقم (42) يوضح التفكير في تحسين مستوى الدخل لدى األسرة 

نعم ال

ال نعم

شكل رقم (34)

شكل رقم (35)

82%

18%

92%

8%
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جدول رقم (43) يوضح في حالة اإلجابة بــ ( نعم ) ، ما هي الوسائل ؟

شكل رقم (36)

عدد االجاباتوسائل تحسين الدخلم
النسبة من 

إجمالي 
االجابات

النسبة من 
اجمالي العينة

92053.0964.74من خالل مشروع صغير مدر للدخل1

52930.5337.23من خالل البحث عن عمل آخر2

27916.1019.63السفر للخارج بغرض العمل3

40.230.28الوظيفة العامة4

10.060.07تطوير عملي الحالي5

1733100121.96اإلجمالي

يالحظ من خالل الجدول السابق المتعلق بوسائل تحسين مستوى الدخل لألسرة ، فقد أوضحت 
أعلى نسبة وهي  للدخل ” قد حصلت على  أن عبارة ” من خالل مشروع صغير مدر  الدراسة 
)%53( ، فيما جاءت في المرتبة الثانية عبارة ” البحث عن عمل آخر ” وحصلت على نسبة )30.5% 
( من إجمالي إجابات المبحوثين ، وفي المرتبة الثالثة جاء اختيار العينة لعبارة ” السفر للخارج بغرض 
العمل ” حيث حصلت على نسبة )%16.1( ، أما في المراتب األخيرة جاء اختيار العينة على عبارتي 

” الوظيفة العامة ” و ” تطوير عملي الحالي ” على نسبة تقل عن ) 1% (.

ومن خالل الموازنة بين الريف والحضر حول وسائل تحسين الدخل ، فقد أوضحت الدراسة بأنه 
حول  االجابات  التركيز في  تم  حيث   ، والحضر  الريف  المبحوثين في  إجابات  بين  فروق  توجد  ال 

)المشروع الخاص( لكلٍّ من الريف والحضر كأحد أبرز االختيارات.
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النسبةالعددنوع النشاط / العملمالنسبةالعددنوع النشاط / العملم

%40.26توسعة المحل التجاري38%18812.19بقالة1

%40.26محل خضار39%17411.28توظيف2

%30.19العمل في مصنع ثلج40%15910.31بيع وتربية االغنام3

%30.19العمل في محل تصوير41%1529.86السفر للخارج4

%30.19ورشة تصليح دراجات نارية42%1137.33الخياطة والتطريز5

43%996.42عمل بعد الدوام6
التدريـــس في مدرســـة خاصة أو 

حضانة أو روضة
30.19%

%30.19مختبر طبي44%925.97العمل بالزراعة7

8
ســـياقة تاكســـي او باص او نقل 

كبير او تكتك
%30.19العمل في العيادات المختصة684.41%45

%30.19حارس شخصي46%473.05بيع حلويات ومعجنات ومأكوالت9

%30.19العمل في البناء47%442.85كوافير10

%20.13جمع الحطب وبيعه48%382.46تربية النحل11

%20.13العمل في محطة محروقات49%352.27نقش الحناء12

%20.13طاحونة50%251.62االقتصاد المعيشي13

%20.13العمل في تحلية المياه51%201.30تعليم االبناء14

%20.13سباكة52%201.30بيع مالبس15

%20.13بيع مستلزمات األطفال53%181.17استكمال الدراسة16

%20.13صالون حالقة54%171.10 تدريس خصوصي17

%20.13تأجير فساتين زفاف55%161.04مكتبة18

%20.13ورشة ألمنيوم56%120.78العمل في مطعم19

57%120.78بيع مستلزمات نسائية20
العمـــل فـــي محـــل قطـــع غيـــار 

سيارات
20.13%

%10.06العمل في منتزه حديقة أطفال58%120.78عمل الخوص وبيعه21

22
الكهربائيـــة  األجهـــزة  إصـــالح 

واإللكترونية
%10.06محل إنترنت110.71%59

%10.06مكتب محاماة60%110.71إصالح سيارات23

%10.06محل بنشر61%110.71مكتب عقاري24

جدول رقم (44) يوضح األنشطة أو األعمال التي من الممكن أن تحسن من دخل األسرة
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%10.06صناعة الروبة62%100.65قارب صيد25

%10.06ورشة سمكرة63%90.58كافتيريا عصائر وآيسكريم26

%10.06مزرعة دواجن64%90.58تربية اإلبل27

%10.06العمل في محل صرافة65%70.45محل اتصاالت28

%10.06بيع حناء66%70.45العمل في صيدلية29

%10.06عيادة مجارحة67%50.32بيع جواالت30

%10.06بيع أدوات منزلية68%50.32الحياكة31

%10.06مقصف مدرسي69%50.32بيع األدوات الكهربائية32

%10.06الخدمة بالبيوت70%50.32بيع مواد بناء33

%10.06محل مكسرات71%50.32العمل بالمدينة34

%10.06العمل في مكتب سفريات72%50.32العمل في معرض سيارات35

%10.06محل أدوية بيطرة73%40.26عمل لألبناء في االجازة36

    %40.26ورشة حدادة37

شكل رقم (37)
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من خالل الجدول السابق المتعلق باألنشطة أو األعمال التي من الممكن أن تحسن من دخل 
بالمرتبة األولى أي  اختيار  )بقالة( قد حاز على نسبة  الدراسة أن مشروع  األسرة فقد كشفت 
بنسبة )%12.1(، وأتت بالمرتبة الثانية ) التوظيف الحكومي ( فبلغت نسبة االختيار لهذا المتغير 
)%11.2(، كما جاء في المرتبة الثالثة )بيع وتربية األغنام ( وبلغت نسبة االختيار )%10.3(، وجاءت 
في المرتبة الرابعة ) السفر للخارج ( وبلغت نسبة اختيار المتغير )%9.8 (، وفي المرتبة الخامسة 

)الخياطة والتطريز ( وبلغت نسبة االختيار فيها )7.3%( .

ونستنتج من خالل استعراض أول خمس اختيارات لزيادة دخل األسرة بحسب عينة الدراسة ، أن 
تلك االختيارات ارتبطت بطبيعة المجتمع وما هو سائد فيه ، وأن أفراد العينة انحصر تفكيرهم 
في زيادة مصادر دخلهم على المشاريع المضمونة الدخل، إضافة إلى إدراج التوظيف كمصدر 
مضمون للدخل رغم شحة الخانات الوظيفية ، ومن هنا ندرك أن فكر العمل الحر أو العمل الخاص 
ما زال يحتاج من منظمات المجتمع المدني زيادة توجيه المجتمعات نحو تلك األعمال كل منطقة 
وفقًا لطبيعتها وخصائصها، كما نالحظ أيضًا إدراج تربية األغنام وبيعها وقد ارتبطت تلك الحاجات 

بالمجتمع الريفي.

كما نستنتج من خالل احتياجات األسر لتحسين مستوى الدخل وجود بعض المتغيرات المرتبطة 
ونقش  والمأكوالت  والحلويات  المعجنات  وبيع  والكوافير  والتطريز  الخياطة  مثل  المرأة،  بعمل 
الحناء، وبالتالي تصبح المرأة عاماًل مساعدًا في رفد دخل األسرة بطرق مختلفة، وهي ما تندرج 
تحت مسمى االقتصاد البيتي أو المنزلي أو منتجات األسرة، وهي تلك التي تعتمد حاليا عليها 
كثير من األسر كمصدر ثانوي للدخل، ونحتاج من الجهات المعنية تشجيعًا لتلك الصناعات المنزلية 
جديدة  بأساليب  التسويق  وحسن  والمضمون  الشكل  حيث  من  تطويرها  وكذلك  البسيطة، 

ومبتكرة.
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سابعًا: األسرة والبيئة:

م
السلوكيات 

البيئية

الترتيب

الترتيب 

األولي

الترتيب 

النهائي

قيمة

كاي تربيع

قيمة 

االحتمال

P-Value

النتيجة 

االحصائية

123456

العددالعددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%%

1

االهتمام 

بنظافة الحي 

الذي أسكن 

فيه.

30833241827716055

دال33328.06190.000
19.921.427.017.910.33.5

2

االهتمام 

بتشجير الحي 

الذي أسكن 

فيه.

60111233391460295

دال55469.5460.000

3.97.215.025.229.719.0

3

االهتمام 

برمي القمامة 

في مواقعها 

الصحيحة.

3075083542569233

دال22589.5540.000

19.832.822.816.55.92.1

4

تنشئة األبناء 

على االهتمام 

بنظافة البيئة 

من الصغر.

7373082511437536

دال111269.6280.000

47.519.916.29.24.82.3

5

دعم المبادرات 

الشبابية التي 

تهتم بحماية 

البيئة.

116225202341423243

دال54227.3320.000

7.514.513.022.027.315.7

6

اهتم بفرز 

النفايات (الزجاج 

– األكياس 

البالستيكية 

– العلب 

البالستيكية) 

التي تضر 

بالبيئة .

467094133326881

دال661995.7210.000

3.04.56.18.621.056.8

فقد   ، لألسرة  البيئية  السلوكيات  أولويات  بترتيب  المتعلق  السابق  الجدول  خالل  من  يالحظ 
كشفت الدراسة أن عبارة ” تنشئة األبناء على االهتمام بنظافة البيئة من الصغر. ” حصلت على 

جدول رقم (45) يوضح السلوكيات البيئية من حيث األولوية 
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الترتيب األول بين أولويات األسرة ، فيما جاءت عبارة ” االهتمام برمي القمامة في مواقعها 
، كما جاءت عبارة ” االهتمام بنظافة  الثانية من حيث أولويات األسرة  المرتبة  الصحيحة ” في 
التي  الشبابية  المبادرات  ، ثم جاءت عبارة ” دعم  الثالثة  المرتبة  الذي أسكن فيه ” في  الحي 
تهتم بحماية البيئة ” في المرتبة الرابعة ، ثم جاءت عبارة ” االهتمام بتشجير الحي الذي أسكن 
فيه ” في المرتبة الخامسة ، ونالحظ أن هاتين العبارتين قد حصلتا على نفس نسب االختيار في 
األولويات بخانة الرقم )5( ، وفي المرتبة األخيرة من أولويات األسرة كانت عبارة ” اهتم بفرز 

النفايات )الزجاج – األكياس البالستيكية – العلب البالستيكية( التي تضر بالبيئة ” .

األسرة  ألفــراد  البيئية  السلوكيات  التوعية في  ببرامج  االهتمام  ضــرورة  مما سبق  ونستنتج 
طالما وهناك متابعة من قبل األسرة لسلوكيات األبناء البيئية ، كما يثير انتباهنا موضوع هام 
جدًا متعلق بفرز وتدوير النفايات والذي يخلف أضرارًا كبيرة على المدى البعيد خاصة أنه كان آخر 

أولويات األسرة في هذه الدراسة .

ثامنًا: القيم األسرية:

م
هل ترى أن هناك قيم كانت موجودة 
لدى األسرة الحضرمية في السابق 

واآلن اختفت؟
النسبةالعدد

145093.55نعم1

1006.45ال2

1550100اإلجمالي

شكل رقم (38)

جدول رقم (46) يوضح وجود قيم لدى األسرة الحضرمية في السابق واآلن اختفت
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جدول رقم (47) يوضح أفضل ثالث قيم تميزت بها األسرة الحضرمية وما زالت متمسكة بها

والمتعلق  السابق  الــجــدول  خــالل  من  يالحظ 
بوجود قيم لدى األسرة في السابق واختفت 
أجابوا  العينة  غالبية  أن   ، الحالي  الوقت  في 
)بنعم ( وبلغت نسبتهم ) %93.5 ( ، فيما أجاب 
 )  6.4%  ( وبلغت نسبتهم   ) بال   ( العينة  بقية 

من إجمالي العينة .

النسبةالعددالقيمم

%83823.2التعاون والترابط فيما بينهم والتراحم1

%64217.8طاعة الوالدين وصلة الرحم2

%38710.7اإللتزام الديني3

%3509.7احترام الجيران4

%3098.5فعل الخير5

%2326.4األخالق الحميدة6

%1654.6إكرام الضيف7

%1494.1األمانة8

%1484.1التزاور9

%1303.6احترام الكبير والعطف على الصغير10

%1283.5الصدق11

%792.2التمسك بالعادات والتقاليد12

%351.0الحوار التفاهم بين افراد االسرة13

%110.3الحفاظ على التراث14

%90.2زيارة المريض15

%30.1احترام القوانين16

ال نعم

شكل رقم (39)

94%
6%
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من خالل الجدول السابق المتعلق بأفضل ثالث قيم تميزت بها األسرة الحضرمية ، فقد كشفت 
الدراسة أن قيمة )التعاون والترابط فيما بينهم والتراحم( حصلت على أعلى نسبة اختيار فبلغت 
) %23.2( ، وأتت في المرتبة الثانية قيمة )طاعة الوالدين وصلة الرحم ( بنسبة )%17.8 (، فيما 
جاءت في المرتبة الثالثة قيمة )االلتزام الديني ( بنسبة ) %10.7 ( ، أما في المرتبة الرابعة جاءت 
قيمة )احترام الجيران ( بنسبة ) %9.7 ( ، أما في المرتبة الخامسة فجاءت قيمة )فعل الخير( بنسبة 

. ) 8.5% (

ومن خالل االطالع على أول خمس قيم بترتيبها نالحظ أنها تعد مميزات لإلنسان الحضرمي 
الذي نشر اإلسالم في عموم المعمورة وجنوب وشرق أسيا وأفريقيا بالكلمة الحسنة وحسن 
الخلق ، وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من القيم تصل بمجموعها إلى ) 16 ( قيمة تتوزع في 

جانبها االجتماعي والديني واإلنساني .

شكل رقم (40)
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القيم األسريةم
الدرجة 
الكلية

الدرجة 
المتحصلة

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الرتبة

775056693.661.35573.156التعاون بين أفراد األسرة1

2
التكافل االجتماعي بين أفراد 

األسرة
775055333.571.26971.398

775058883.801.34375.972صلة الرحم3

4
احترام الكبير والعطف على 

الصغير
775055663.591.29971.827

5
غرس األخالق الحميدة في أنفس 

األبناء
775058573.781.26475.575

775051643.331.25166.639لغة الحوار بين أفراد األسرة6

775059763.861.33777.111غرس القيم الدينية لدى األبناء7

775058643.781.25575.664احترام وتقدير الجيران8

775058743.791.29975.793فعل الخير وحث األبناء عليه9

فقد   ، الدراسة  عينة  لدى  األسرية  القيم  أولوية  بترتيب  المتعلق  السابق  الجدول  خالل  من 
كشفت الدراسة أن األولوية األولى للقيم األسرية لدى عينة الدراسة كانت )غرس القيم الدينية 
لدى األبناء ( ، فيما جاءت في المرتبة الثانية من حيث األولوية )صلة الرحم ( ، وفي المرتبة الثالثة 
من األولويات جاءت )فعل الخير وحث األبناء عليه ( ، فيما حصلت قيمة )احترام وتقدير الجيران( 
على المرتبة الرابعة في سلم أولويات قيم األسرة ، كما جاءت قيمة )غرس األخالق الحميدة 

في أنفس األبناء ( في المرتبة الخامسة .

ومن خالل االطالع على ما أوضحته الدراسة من ترتيب أول خمس أولويات قيمية لدى األسرة 
في حضرموت نالحظ االهتمام من قبل األسرة باألبناء وتنشئتهم التنشئة الصحيحة المرتبطة 
بتعاليم الدين االسالمي الحنيف ، كما كشفت الدراسة عن دور العالقات االجتماعية والترابط بين 
األسر في حضرموت ، وحرص األسرة على غرس قيم متأصلة في العالقات اإلنسانية ساء على 

المستوى الداخلي ) صلة الرحم ( أو على المستوى الخارجي ) احترام الجيران (  .

كما نالحظ من خالل نتائج الدراسة عدم االهتمام من قبل بعض األسر بقيمة ) لغة الحوار بين 
أفراد األسرة ( وتكاد تكون هذه القيمة بدأت تفقد قيمتها داخل كثير من األسر لعدة أسباب 
منها التكنولوجيا واالغتراب داخل األسرة ونشأة العوالم االفتراضية لبعض أفراد األسرة ، والتي 

أثرت بشكل كبير في التواصل بين أفراد األسرة .

جدول رقم (48) يوضح أولويات القيم األسرية 
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القيم األسريةم
الحالة 
الحضرية

عدد 
المفردات

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

T قيمة
االحتمال 

المحسوب 
P-Value

النتيجة 
االحصائية

التعاون بين أفراد األسرة1
10883.631.364حضر

-1.2000.230
ال توجد 
فروق  4623.721.333ريف

2
التكافل االجتماعي بين 

أفراد األسرة

10883.531.289حضر
-1.9630.050

ال توجد 
فروق  4623.661.217ريف

صلة الرحم3
10883.711.375حضر

-3.9780.000
 توجد فروق 
لصالح الريف 4624.001.244ريف

4
احترام الكبير والعطف 

على الصغير

10883.531.329حضر
-2.7510.006

 توجد فروق 
لصالح الريف 4623.731.216ريف

5
غرس األخالق الحميدة 

في أنفس األبناء

10883.691.289حضر
-4.4570.000

 توجد فروق 
لصالح الريف 4623.991.177ريف

6
لغة الحوار بين أفراد 

األسرة

10883.291.271حضر
-1.9460.052

ال توجد 
فروق 4623.431.197ريف

7
غرس القيم الدينية لدى 

األبناء

10883.771.363حضر
-3.8740.000

 توجد فروق 
لصالح الريف 4624.051.253ريف

احترام وتقدير الجيران8
10883.701.269حضر

-3.9150.000
 توجد فروق 
لصالح الريف 4623.971.202ريف

9
فعل الخير وحث األبناء 

عليه

10883.741.306حضر
-2.2320.026

 توجد فروق 
لصالح الريف 4623.901.278ريف

يتضح من الجدول أعاله أن هناك فروقًا بين درجة وجود القيم األسرية من حيث الحالة الحضرية 
في  الفقرات اآلتية :

1. فقرة رقم )3( : القيمة األسرية ) صلة الرحم ( متوسط درجة وجودها في الريف أكبر منه 
في الحضر.

درجة  متوسط   ) الصغير  على  العطف  و  الكبير  احترام   ( األسرية  القيمة   :  )4( رقم  فقرة   .2
وجودها في الريف أكبر منه في الحضر.

3. فقرة رقم )5( : القيمة األسرية )غرس األخالق الحميدة في أنفس األبناء( متوسط درجة 
وجودها في الريف أكبر منه في الحضر.

جدول رقم (49) مقارنة أوساط درجة تواجد القيم األسرية من حيث الحالة الحضرية
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4. فقرة رقم )7( : القيمة األسرية )غرس القيم الدينية لدى األبناء( متوسط درجة وجودها في 
الريف أكبر منه في الحضر.

5. فقرة رقم )8( : القيمة األسرية )احترام وتقدير الجيران( متوسط درجة وجودها في الريف 
أكبر منه في الحضر.

6. فقرة رقم )9( : القيمة األسرية )فعل الخير وحث األبناء عليه( متوسط درجة وجودها في 
الريف أكبر منه في الحضر

شكل رقم (41)
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تاسعًا: دور األسرة والمجتمع في رعاية أبنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة )المعاقين(:

الخدمات المقدمةم
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الرتبةاالتجاه العام

1
قلة المعرفة والوعي برعاية االبن المعاق 

تؤثر على تأهيله.
3.400.70285.05

موافق 
بشدة

5

2
قلة اإلمكانات المادية تعوق عملية تأهيل 

المعاق بالشكل السليم.
3.590.57389.69

موافق 
بشدة

4

3
يواجه االبن المعاق صعوبة في التكيف مع 

إخوته.
7موافق2.860.86671.39

4
قلة وجود مراكز متخصصة لتأهيل المعاق 

يصعب على األسرة تأهيله.
3.660.53891.49

موافق 
بشدة

2

5
قلة المتخصصين التربويين واالجتماعيين 

في مجال رعاية المعاقين.
3.720.47393.04

موافق 
بشدة

1

6
نظرة المجتمع للمعاق تضطر األسرة إلى 

إبقائه في البيت.
6موافق2.880.93871.91

7
قلة برامج التأهيل والتدريب المخصصة 

للمعاقين.
3.630.54690.72

موافق 
بشدة

3

من خالل الجدول السابق المتعلق بمشكالت  أسر ذوي االحتياجات الخاصة  ، أوضحت الدراسة أن 
أبرز ما تعانيه من مشكالت )قلة المتخصصين التربويين واالجتماعيين في مجال رعاية المعاقين(، 
وفـــي المرتبـــة الثانيـــة جاءت مشـــكلة )قلـــة وجود مراكـــز متخصصـــة لتأهيل المعـــاق يصعب على 
األســـرة تأهيله ( ، فيما جاءت في المرتبة الثالثة مشـــكلة )قلة برامج التأهيل والتدريب المخصصة 
للمعاقين( ، وفي المرتبة الرابعة من مشـــكالت أســـر ذوي االحتياجات الخاصة جاءت مشكلة )قلة 
اإلمكانات المادية تعوق عملية تأهيل المعاق بالشـــكل الســـليم ( ، وفي المرتبة الخامســـة جاءت 

مشكلة )قلة المعرفة والوعي برعاية االبن المعاق تؤثر على تأهيله ( .

ونســـتنتج من تلك المعطيات أن االتجاه العام ألبرز مشـــكالت أســـر ذوي االحتياجات الخاصة كان 
باختيـــار متغيـــر ) أوافق بشـــدة ( وهو ألول خمس مشـــكالت بأولوياتها ، وتركـــزت حول قلة وجود 
المتخصصيـــن والمراكز المتخصصة والبرامج التأهيلية المتخصصة ، وهي عناصر مهمة في عملية 

تطوير مهارات وقدرات ذوي االحتياجات الخاصة .

كما اوضحت الدراســـة أن آخر ترتيب ألولويات مشـــكالت أسر ذوي االحتياجات الخاصة كانت عبارة 
)يواجه االبن المعاق صعوبة في التكيف مع إخوته (, يسبقها عبارة )نظرة المجتمع للمعاق تضطر 
األســـرة إلى إبقائه في البيت (، وهو ما يؤكد أن كثير من األســـر قد تغلبت على مشـــكلة تكيف 
أبنها المعاق مع إخوته، وكذلك لم تعد األسر تشعر بالعار أو الحياء من وجود معاق لدى األسرة.

جدول رقم (50) يوضح مشكالت  أسر ذوي االحتياجات الخاصة
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جدول رقم (51) يوضح دور الوالدين في إدماج ذوي االحتياجات الخاصة 

الفقرةم
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

الرتبةاالتجاه العام

3دائمًا2.520.54283.85أدرب ابني لالعتماد على نفسه1

1دائمًا2.650.63088.32أشجعه على تكوين عالقات مع اآلخرين.2

4دائمًا2.480.63182.82أكسب ابني مهارات مناسبة لقدراته.3

2دائمًا2.640.59887.97أراعي تدريبه على الكالم والنطق السليم.4

7أحيانا2.330.65777.66أعلمه طريقة حل مشكالته بنفسه.5

5دائمًا2.450.57881.79أعود ابني على التعبير عن رأيه.6

7
اخصص من وقتي الكثير للتعامل مع االبن 

المعاق.
6دائمًا2.440.59581.44

مـــن خـــالل الجدول الســـابق المتعلـــق بدور الوالديـــن في إدمـــاج ذوي االحتياجـــات الخاصة أ فقد 
أوضحت الدراســـة أن أولوية األســـر تركزت بعبارة )أشجعه على تكوين عالقات مع اآلخرين ( ، بينما 

في المرتبة الثانية جاءت عبارة )أراعي تدريبه على الكالم والنطق السليم (.

ثم أتت في المرتبة الثالثة عبارة )أدرب ابني لالعتماد على نفسه ( ، وفي المرتبة الرابعة جاءت 
عبارة )أكسب ابني مهارات مناسبة لقدراته ( ، وفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة )أعود ابني على 
التعبيـــر عـــن رأيـــه ( ، ومن خالل ترتيب أول خمس أولويات ألســـر ذوي االحتياجات الخاصة ، ونالحظ 

شكل رقم (42)
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أن جميع تلك العبارات جاءت في اتجاهها العام نحو اختيار مقياس ) دائمًا ( ، كما أوضحت الدراسة 
مـــدى حـــرص األهل على إدماج أبنائهم مـــن ذوي االحتياجات الخاصة لتكويـــن عالقات مع اآلخرين، 
وهـــو مـــا يعبر عن الرغبة الحقيقية ألســـر ذوي االحتياجات الخاصة في عـــدم جعل أبنائهم يكتفون 
بعالمهم الخاص ، بل االحتكاك والتفاعل وتكوين العالقات مع قرنائهم والذي ُيسِهم بشكل كبير 

في اكتساب مهارات جديدة لالبن ذي االحتياجات الخاصة.

 كما نستنتج من إجابات المبحوثين مدى رغبتهم في إكساب أبنائهم لمهارات تساعدهم على 
االعتمـــاد علـــى النفـــس بشـــكل أكبر ، وقد يقـــف عائقًا أمام تلـــك الرغبة هو تدريـــب األهل على 
الوســـائل والتقنيات الســـليمة لتدريب األبناء وفقًا لتدرج معين يســـهم إيجابيًا في عملية التعلم 

واكتساب المهارات لذوي االحتياجات الخاصة .

شكل رقم (43)
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مديرية ثمودمديرية ساهالمديرية

مشكالت التعليم

المتغيراتترتيبالمتغيراتترتيب

1
قلة عدد المدرسين المتخصصين في 

بعض المدارس
1

عدم قدرة بعض األسر على مصاريف 
الدراسة

5

- عدم وجود التجهيزات واألثاث 
المدرسي في بعض المدارس .

- عدم قدرة بعض األسر على 
مصاريف الدراسة .

- ضعف أداء بعض المدرسين 
وتأهيلهم

2
وجود االختالط في الفصول ) ذكور 

وإناث (

3ازدحام الفصول بالطالب3
قلة عدد المدرسين المتخصصين في 

بعض المدارس

مشكالت الصحة

1
قلة عدد األطباء المتخصصين في 

بعض األمراض
1

عدم قدرة بعض األسر على تكاليف 
العالج

2
عدم قدرة بعض األسر على تكاليف 

العالج
2

قلة عدد األطباء المتخصصين في 
بعض األمراض

3
ضعف الخدمات الصحية لرعاية 

المسنين
3

انتشار بعض العادات الصحية السيئة 
) التدخين – القات – الممنوعات (

من خالل الجدول الســـابق المتعلق بالموازنة بين مديريتي ســـاه وثمود من حيث أبرز مشـــكالت 
ان مـــن المديريات النائيـــة التي حرمت لمـــدة طويلة من  التعليـــم والصحـــة ، كـــون المديرتين ُتَعـــدَّ

الخدمات .

فقد كشفت الدراسة فيما يتعلق بمشكالت التعليم في مديرية ساه في المرتبة األولى قلة 
عدد المدرســـين المتخصصين ، وهي ذاتها في مديرية ثمود حصلت على الترتيب الثالث ، وفي 
المرتبة الثانية من مشـــكالت التعليم لمديرية ســـاه فقد تساوت ثالث مشكالت بالنسبة نفسها 
، وهي )عدم وجود التجهيزات واألثاث المدرســـي في بعض المدارس - عدم قدرة بعض األســـر 
على مصرفات الدراســـة - ضعف أداء بعض المدرســـين وتأهيلهم(، فيما جاءت في المرتبة الثانية 
بمديريـــة ثمـــود وجـــود االختالط في الفصول ) ذكـــور وإناث ( ، وفي المرتبة الثالثة بمديرية ســـاه 

جاءت العبارة ” قلة عدد المدرسين المتخصصين في بعض المدارس ” .

جدول رقم (52) مقارنة بين أبرز مشكالت التعليم والصحة في كل من مديريتي ساه وثمود
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أمـــا فـــي المشـــكالت الصحية فقد كشـــفت الدراســـة تقاربًا كبيرًا بيـــن اختيـــارات المبحوثين من 
مديريتي ساه وثمود خصوصا في العبارتين )قلة عدد األطباء المتخصصين في بعض األمراض ( 
و )عدم قدرة بعض األســـر على تكاليف العالج ( ، أما في المرتبة الثالثة بمديرية ســـاه جاءت عبارة 
)ضعف الخدمات الصحية لرعاية المســـنين (، أما بمديرية ثمود فجاءت عبارة )انتشـــار بعض العادات 

الصحية السيئة ) التدخين – القات – الممنوعات ( في المرتبة الثالثة . 
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خالصة نتائج الدراسة الميدانية

أواًل : األسرة والتنشئة االجتماعية:
1. أوضحت الدراســـة أن غالبية األســـر تفضل أن تعامل األبناء بالمعاملة الحســـنة والتشجيع حيث 

بلغت نسبة من أجابوا بذلك ) 73.8% ( .

2. كشفت الدراسة عن وجود وعي لدى األسرة الحضرمية بمدى أهمية التعليم كأساس لتربية 
األبنـــاء ، كمـــا نالحظ أيضا أن األســـرة الحضرمية اعتمدت على خبرات الوالدين أكثر من المســـتوى 

التعليمي لديهم خصوصا األسرة الحضرمية في الماضي .

3. بينت الدراسة عدم الفروق في إجابات المبحوثين بين الريف والحضر حول ضرورة التفرقة بين 
الذكـــور واإلنـــاث ، فعينـــة الحضر نصفها مؤيد للتفرقة والنصف اآلخر معـــارض ، كما أن عينة الريف 

أيضًا نصفها مؤيد للتفرقة ونصفها معارض .

4. أوضحت الدراســـة أن األســـرة تركز على أســـاليب الثواب والعقاب كأحد أهم وسائل التنشئة 
االجتماعية بحيث تختلف بين الذكور واإلناث ، وذلك يعبر عن الثقافة التقليدية المتأصلة في حياة 

األسرة الحضرمية خصوصًا ” ثقافة العيب ” أو الممنوع سواء للذكور أو اإلناث .

ثانيًا : األسرة و التعليم :
1. أوضحت الدراسة أن األسرة في حضرموت تتبادل مسئولية متابعة األبناء بين الزوج والزوجة 

في غالب األحيان .

2. كشفت الدراسة  أن نسبة ) %59.7 ( من إجمالي العينة يشجعون أبناءهم على القراءة .

3. أوضحت الدراســـة أنه كلما قل مســـتوى الوالدين التعليمي قل اهتمامهم بتشـــجيع أبنائهم 
على القراءة واالطالع .

4. وبالموازنة حول توزيع عينة الدراســـة بين الريف والحضر ، فقد كشـــفت الدراســـة أنه ال توجد 
فروق بين عينتي الدراسة من الريف والحضر حول تشجيع األبناء على القراءة واالطالع  .

5. بينـــت الدراســـة  أن نســـبة )%41.8 ( مـــن اآلباء الذين يشـــجعون أبناءهم علـــى القراءة بأنهم 
يكافئون األبناء ويثنون عليهم عندما يقرؤون ويطلعون .

6. كشـــفت الدراســـة أن مشـــكلة ” قلة عدد المدرســـين المتخصصين ” تحتل أولوية لدى عينة 
الدراســـة ، أمـــا في المرتبـــة الثانية فكانت ” عدم قدرة بعض األســـر على مصروفات الدراســـة ” 

وفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة ” ضعف أداء بعض المدرسين وتأهيلهم ” .
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7. بالموازنـــة بيـــن الريـــف والحضـــر أوضحت الدراســـة  أن هناك فروقـــًا بين درجة موافقة األســـر 
الحضرية و األسر الريفية في مجال التعليم على النحو اآلتي :  

الطالب في الريف أكثر معاناة من بعد المدارس موازنًة بالطالب في الحضر.• 
درجة االهتمام بتعليم الفتاة في الريف أقل  من الحضر.• 
درجـــة تعـــاون األســـرة و المدرســـة في الريف أكبـــر من الحضـــر و ربما يعود ذلـــك إلى درجة • 

التقارب الكبيرة بين الناس في الريف و تعارفهم.
ما زال االختالط يشكل عائق في مجال التعليم في الريف أكثر منه في الحضر.• 

8. كشـــفت الدراســـة أن نســـبة )%77.9( مـــن األســـر يفضلون مواصلـــة البنت للدراســـة ، بينما 
أوضحت الدراســـة أن ما نســـبته ) %22( من األســـر ال تفضل مواصلة البنت للدراســـة ، وبالموازنة 
بين الريف والحضر نالحظ نسبة العينة من الريف الذين ال يفضلون مواصلة تعليم الفتاة )30% (، 

بينما نسبة عينة الحضر بلغت ) 16% ( .

9. كشفت الدراسة أن من أبرز األسباب ” عدم المدارس القريبة الخاصة بالفتيات في المنطقة”، 
وتأتي في المرتبة الثانية من أســـباب عدم رغبة بعض األســـر مواصلة البنت لدراســـتها ” عاداتنا 
وتقاليدنا ال تســـمح باســـتكمال دراســـة الفتيـــات ، فيما جـــاءت بالمرتبة الثالثـــة ” أن الفتاة مكانها 
فـــي بيتهـــا أو بيت زوجهـــا” ، وفي المرتبة األخيرة جـــاءت عبارة ” عدم االقتنـــاع بمواصلة الفتيات 

للدراسة” .

10.  ومن خالل الموازنة في توزيع عينة الدراسة بين الريف والحضر ، كشفت الدراسة أن الريف 
تركزت أعلى نسبة من إجاباتهم حول ) العادات والتقاليد ( .

11. بالموازنـــة بيـــن مشـــكالت التعليـــم في مديريتي ســـاه وثمود ، كشـــفت الدراســـة أن أبرز 
مشكالت التعليم في مديرية ساه جاءت في المرتبة األولى ” قلة عدد المدرسين المتخصصين”، 
وهـــي ذاتهـــا في مديرية ثمود حصلـــت على الترتيب الثالث ، وفي المرتبة الثانية من مشـــكالت 
التعليم لمديرية ساه فقد تساوت ثالث مشكالت بنفس النسبة، وهي )عدم التجهيزات واألثاث 
المدرســـي في بعض المدارس - عدم قدرة بعض األســـر على مصروفات الدراســـة - ضعف أداء 
بعض المدرســـين وتأهيلهم ( ، فيما جاءت في المرتبة الثانية بمديرية ثمود وجود االختالط في 
الفصـــول ) ذكـــور وإناث ( ، وفي المرتبة الثالثة بمديرية ســـاه جاءت العبارة ” قلة عدد المدرســـين 

المتخصصين في بعض المدارس” .

ثالثًا: األسرة والصحة:
1. أوضحت الدراســـة أن الغالبية الســـاحقة من عينة الدراسة يتابعون تحصين أبنائهم ، حيث بلغت 
نســـبتهم ) %91.9( من إجمالي العينة ، بينما أشـــارت الدراســـة إلى أن ) %8( فقط من العينة ال 

يتابعون تحصين أبنائهم .
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2. وبالموازنة بين عينة الدراسة من الريف والحضر ، فقد أوضحت الدراسة بأنه ال توجد فروق بين 
إجابات المبحوثين من الريف والحضر حول متابعة التحصين .

3. أوضحـــت الدراســـة أن أبرز تلك األســـباب عدم متابعة تحصين األبناء هـــو ” عدم توافر لقاحات 
فـــي المرفـــق الصحـــي”، كذلك عبارة ” هناك بعض التحصينات تســـبب أمـــراض لألبناء ” وحصلت 
على نســـب متقاربة في إجابة المبحوثين ، فيما أشـــار بعض أفرد العينة إلى ” عدم الفائدة من 
التحصين ”، فيما تنوعت إجابات المبحوثين بنســـب ضئيلة لبقية األســـباب منها الخوف والنســـيان 

وعدم وجود مرفق صحي وعدم الفني المتخصص بالتلقيح .

4. ومـــن خـــالل الموازنة بين الريف والحضر ، فقد كشـــفت الدراســـة تركز إجابـــات المبحوثين من 
الريـــف حـــول المتغيـــر )ال تتوافر فـــي المرفق الصحي اللقاحـــات الالزمة للتحصيـــن ( ، فيما تركزت 

إجابات عينة الدراسة من الحضر حول متغير )هناك بعض التحصين يسبب أمراضًا لألبناء ( .

5. كشـــفت الدراســـة أن قلـــة عـــدد الكادر الطبـــي المتخصص فـــي بعض األمراض يشـــكل أكبر 
مشـــكالت القطـــاع الصحي ، فيما جاء في المرتبة الثانية ضعـــف الخدمات الصحية المقدمة لرعاية 
المســـنين، ثم تليها عدم قدرة بعض األســـر على دفع تكاليف العالج ، ثم انتشـــار بعض العادات 
الصحية السيئة مثل التدخين والقات والممنوعات ، وفي المرتبة الخامسة جاءت مشكلة ” ضعف 
التوعيـــة والتثقيـــف الصحـــي لألســـر”، فيما جاءت مشـــكلة ” عـــدم كفاية التجهيـــزات الطبية في 

المرافق الصحية ” في المرتبة السادسة .

6.  أوضحـــت الدراســـة أن هنـــاك فروقًا بين درجة موافقة األســـر الحضرية و األســـر الريفية في 
تحديد المشكالت الصحية في النقاط اآلتية :

الوحـــدات و المراكـــز الصحيـــة في الريـــف  قليلة و غير متوافرة بالشـــكل المطلـــوب موازنًة • 
بالحضر.

األجهزة الطبية في المرافق الصحية في الريف غير كافية موازنة باألجهزة الطبية المتوفرة • 
في المرافق الصحية في الحضر.

الريف أكثر اعتمادًا على العالج التقليدي )األعشاب( موازنة بالحضر.• 
الريف أقل حظًا من حيث التوعية و التثقيف الصحي لألسر موازنة بالحضر.• 
عدد األطباء المتخصصين في بعض األمراض قليل في الريف موازنة بالحضر.• 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة للمســـنين فـــي الريـــف أقل مـــن  الخدمـــات الصحيـــة المقدمة • 

للمسنين في الحضر.

7. بالموازنة بين مديريتي ســـاه وثمود حول أبرز المشـــكالت الصحية ، فقد كشـــفت الدراســـة 
تقـــارب كبير فيما بين اختيارات المبحوثين من مديريتي ســـاه وثمـــود خصوصا في العبارتين )قلة 

عدد األطباء المتخصصين في بعض األمراض( و )عدم قدرة بعض األسر على تكاليف العالج(.

 أما في المرتبة الثالثة بمديرية ســـاه جاءت عبارة )ضعف الخدمات الصحية لرعاية المســـنين( ، أما 
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بمديرية ثمود فجاءت عبارة )انتشار بعض العادات الصحية السيئة ) التدخين – القات – الممنوعات( 
في المرتبة الثالثة .

رابعًا: األسرة والتكنولوجيا:
1. كشـــفت الدراســـة أن مـــا نســـبته ) %62.3 ( مـــن عينـــة الدراســـة ال تحـــرص على شـــراء أحدث 
الجواالت لألبناء ، بينما أوضح ) %27 ( من أفرا العينة أنهم في بعض األحيان يحرصون على شراء 
أحـــدث الجـــواالت لألبناء ، فيما أوضـــح )%10.6 ( من أفراد العينة أنهم يحرصون على شـــراء أحدث 
الجـــواالت واالشـــتراك باإلنترنت ، ومن خالل الموازنـــة وفق توزيع العينة بين الريف والحضر ، فقد 

أوضحت الدراسة تقارب نسبة إجابة المبحوثين من الريف والحضر .

2. ومن أسباب عدم شراء أحدث الجواالت لألبناء ، فقد كشفت الدراسة أن نسبة ) %37.8( من 
العينة أجابوا ألنها تؤثر في أخالقيات األبناء ، فيما أجاب ) %31.6 ( من العينة بأن دخل األسرة ال 

يتحمل أي أعباء مالية ، كما أجاب ) %30.4( بأنها تؤثر في التحصيل العلمي لألبناء . 

3. كشـــفت الدراسة أن نســـبة )%59.6( من إجمالي بأن الجواالت ووسائل التواصل االجتماعي  
تؤثر في حياة األســـرة ، فيما أشـــار ) %26.7( من العينة بأنها تؤثر أحيانًا ، كما أوضح )%13.6( من 

إجمالي العينة بعدم تأثر تلك الوسائل في حياة األسرة . 

4. أوضحت الدراسة أن نسبة ) %62.8( من األسر يحرصون على متابعة ما تحتويه جواالت األبناء 
فيمـــا أوضـــح ) %21.9 ( مـــن العينة أن يتابعـــون ما تحتويه جواالت األبناء ولكـــن في بعض األحيان 

فيما كشفت الدراسة أن نسبة )%15.2( من العينة ال يتابعون ما تحتويه جواالت األبناء .

5. بينـــت الدراســـة فيمـــا يتعلق بتأثيـــر تلك التكنولوجيا في حياة األســـرة  ، أن نســـبة ) 39.6%( 
مـــن العينـــة أوضحـــوا أن التأثيرات تكون على الســـلوكيات أكثـــر وضوحًا ، بينما أشـــار ) %31.8( أن 
التكنولوجيـــا أثـــرت في العالقات داخل األســـرة ، فيما أشـــار ) %28.5( أن التأثيرات اقتصرت على 

القيم األسرية .

6. كشـــفت الدراســـة مدى حـــرص اآلباء علـــى معرفة اهتمامـــات األبناء من خـــالل التكنولوجيا ، 
خصوصًا إذا ما تم جمع إجابة المبحوثين ) نعم – أحيانًا ( فتصبح نســـبة اإلجابة )%84 ( من إجمالي 

العينة .

خامسًا: األسرة واالقتصاد المعيشي والتمكين:
1. كشـــفت الدراســـة أن نســـبة )%82.3 ( من عينة الدراســـة ليس لديهم مصدر دخل آخر ، بينما 

أوضح )%17.6( من العينة بوجود مصدر دخل آخر لهم .
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2. أوضحت الدراســـة أن ) %91.6( من إجمالي عينة الدراســـة لديهم الرغبة في تحسين مستوى 
دخل األسرة ، بينما أشار ) %8.3( بأنهم مقتنعون بدخل األسرة .

3. أوضحت الدراسة أن عبارة ” من خالل مشروع صغير مدر للدخل ” قد حصلت على أعلى نسبة 
وهـــي )%53( ، فيمـــا جاءت في المرتبة الثانية عبارة ” البحث عن عمل آخر ” وحصلت على نســـبة 
)%30.5 ( مـــن إجمالـــي إجابات المبحوثيـــن ، وفي المرتبة الثالثة جاء اختيار العينة لعبارة ” الســـفر 

للخارج بغرض العمل ” حيث حصلت على نسبة )16.1%( .

4. ومن خالل الموازنة بين الريف والحضر حول وســـائل تحســـين الدخل ، فقد أوضحت الدراســـة 
بأنـــه ال توجد فـــروق بين إجابات المبحوثين في الريف والحضر ، حيث تم التركيز في االجابات حول 

)المشروع الخاص( لكٍل من الريف والحضر كأحد أبرز االختيارات .

5. ونســـتنتج من خالل اســـتعراض أول خمس اختيارات لزيادة دخل األســـرة بحسب عينة الدراسة 
أن تلك االختيارات ارتبطت بطبيعة المجتمع وما هو سائد فيه ، وأن أفراد العينة انحصر تفكيرهم 
فـــي زيـــادة مصادر دخلهم على مشـــاريع مضمونـــة الدخل ، إضافـــة إلـــى إدراج التوظيف كمصدر 
مضمون للدخل رغم شحة الخانات الوظيفية ، ومن هنا ندرك أن فكر العمل الحر أو العمل الخاص 
ما زال يحتاج من منظمات المجتمع المدني زيادة توجيه المجتمعات نحو تلك األعمال كل منطقة 
وفقًا لطبيعتها وخصائصها ، كما نالحظ أيضًا إدراج تربية األغنام وبيعها وقد ارتبطت تلك الحاجات 

بالمجتمع الريفي .

6. أوضحت الدراســـة من خالل احتياجات األســـر لتحسين مســـتوى الدخل وجود بعض المتغيرات 
المرتبطـــة بعمل المرأة مثـــل الخياطة والتطريز والكوافير وبيع المعجنـــات والحلويات والمأكوالت 
ونقش الحناء، وبالتالي تصبح المرأة عامل مســـاعد في رفد دخل األســـرة بطرق مختلفة ،  وهي 
ما تندرج تحت مســـمى االقتصاد البيتي أو المنزلي أو منتجات األســـرة ، وهي تلك التي تعتمد 
حاليـــا عليها كثير من األســـر كمصدر ثانـــوي للدخل ، والتي تحتاج من الجهات المعنية تشـــجيع تلك 
الصناعات المنزلية البســـيطة وكذلك تطويرها من حيث الشـــكل والمضمون وحســـن التســـويق 

بأساليب جديدة ومبتكرة .

سادسًا : األسرة والبيئة :
1. كشـــفت الدراســـة أن عبارة ” تنشئة األبناء على االهتمام بنظافة البيئة من الصغر. ” حصلت 
علـــى الترتيـــب األول بيـــن أولويات األســـرة ، فيما جـــاءت عبـــارة ” االهتمام برمـــي القمامة في 
مواقعهـــا الصحيحـــة ” في المرتبة الثانية من حيث أولويات األســـرة ، كما جـــاءت عبارة ” االهتمام 
بنظافة الحي الذي أســـكن فيه ” في المرتبة الثالثة ، ثم جاءت عبارة ” دعم المبادرات الشـــبابية 
التـــي تهتـــم بحماية البيئـــة ” في المرتبة الرابعة ، ثم جاءت عبارة ” االهتمام بتشـــجير الحي الذي 
أســـكن فيـــه ” فـــي المرتبة الخامســـة ، ونالحظ أن هاتيـــن العبارتين قد حصلتا على نفس نســـب 
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االختيار في األولويات بخانة الرقم )5( .

2. أوضحـــت الدراســـة أنـــه  فـــي المرتبـــة األخيرة مـــن أولويات األســـرة كانت عبـــارة ” اهتم بفرز 
النفايات )الزجاج – األكياس البالستيكية – العلب البالستيكية( التي تضر بالبيئة ” .

سابعًا : القيم األسرية :
1. بينـــت الدراســـة وجود قيم لدى األســـرة في الســـابق واختفت في الوقـــت الحالي ، حيث إن 
غالبيـــة العينـــة أجابـــوا بـ)نعـــم( وبلغت نســـبتهم ) %93.5 ( ، فيما أجـــاب بقية العينة بــــ)ال( وبلغت 

نسبتهم ) %6.4 ( من إجمالي العينة .

2. كشـــفت الدراســـة أن قيمة )التعاون والترابط فيما بينهم والتراحم( حصلت على أعلى نسبة 
اختيـــار فبلغـــت ) %23.2( ، وأتـــت في المرتبـــة الثانية قيمة )طاعة الوالدين وصلة الرحم ( بنســـبة 
)%17.8 ( ، فيمـــا جـــاءت فـــي المرتبـــة الثالثة قيمة )االلتزام الديني ( بنســـبة ) %10.7 ( ، أما في 
المرتبـــة الرابعـــة جاءت قيمة )احترام الجيران ( بنســـبة ) %9.7 ( ، أما في المرتبة الخامســـة فجاءت 

قيمة )فعل الخير ( بنسبة ) 8.5% ( .

3. أوضحت الدراســـة عدم االهتمام من قبل بعض األســـر بقيمة ) لغة الحوار بين أفراد األسرة ( 
وتكاد تكون هذه القيمة بدأت تفقد قيمتها داخل كثير من األســـر لعدة أســـباب منها التكنولوجيا 
واالغتراب داخل األسرة ونشأة العوالم االفتراضية لبعض أفراد األسرة ، والتي أثرت بشكل كبير 

في التواصل بين أفراد األسرة .

4. بينـــت الدراســـة ومـــن خالل االطالع علـــى أول خمس قيم بترتيبها نالحـــظ أن تلك القيم تعد 
مميـــزات لإلنســـان الحضرمي الذي نشـــر االســـالم فـــي عموم المعمورة وجنوب وشـــرق أســـيا 
وأفريقيـــا بالكلمة الحســـنة وحســـن الخلق ، وقد كشـــفت الدراســـة عن مجموعة مـــن القيم تصل 

بمجموعها إلى ) 16 ( قيمة تتوزع في جانبها االجتماعي والديني واالنساني .

5. من خالل الموازنة بين عينة الريف والحضر يتضح أن هناك فروق بين درجة وجد القيم األسرية 
في التالي :

القيمة األسرية ) صلة الرحم ( متوسط درجة وجودها في الريف أكبر منه في الحضر.• 
القيمة األســـرية ) احترام الكبير و العطف على الصغير ( متوســـط درجة وجودها في الريف • 

أكبر منه في الحضر.
القيمـــة األســـرية )غرس األخـــالق الحميدة في أنفس األبناء( متوســـط درجـــة وجودها في • 

الريف أكبر منه في الحضر.
القيمـــة األســـرية )غرس القيم الدينية لدى األبناء( متوســـط درجة وجودهـــا في الريف أكبر • 

منه في الحضر.
القيمة األسرية )احترام وتقدير الجيران( متوسط درجة وجودها في الريف أكبر من الحضر.• 
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القيمة األســـرية )فعل الخير وحث األبناء عليه( متوســـط درجة وجودها في الريف أكبر منه • 
في الحضر.

ثامنًا : دور األسرة والمجتمع في رعاية أبنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة 
)المعاقين(:

1. أوضحت الدراسة  أن االتجاه العام ألبرز مشكالت أسر ذوي االحتياجات الخاصة كان باختيار متغير 
) أوافـــق بشـــدة ( وهـــو ألول خمس مشـــكالت بأولوياتها ، وتركزت حول قلـــة وجود المتخصصين 
والمراكز المتخصصة والبرامج التأهيلية المتخصصة ، وهي عناصر مهمة في عملية تطوير مهارات 

وقدرات ذوي االحتياجات الخاصة.

2. أوضحـــت الدراســـة فيمـــا يتعلق بـــدور الوالدين في إدمـــاج ذوي االحتياجات الخاصـــة أن أولوية 
األســـر تركزت بعبارة )أشـــجعه على تكويـــن عالقات مع اآلخرين ( ، بينما فـــي المرتبة الثانية جاءت 
عبارة )أراعي تدريبه على الكالم والنطق الســـليم (، ثم أتت في المرتبة الثالثة عبارة )أدرب ابني 
لالعتماد على نفسه ( ، وفي المرتبة الرابعة جاءت عبارة )أكسب ابني مهارات مناسبة لقدراته (، 

وفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة )أعود ابني على التعبير عن رأيه ( .

3.  كشـــفت الدراســـة مدى حرص األهل على إدماج أبنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة لتكوين 
عالقات مع اآلخرين ، وهو ما يعبر عن الرغبة الحقيقة ألسر ذوي االحتياجات الخاصة في عدم جعل 
أبنائهـــم يكتفـــون بعالمهم الخـــاص بل االحتكاك والتفاعـــل وتكوين العالقات مـــع قرنائهم والذي 

يساهم بشكل كبير في اكتساب مهارات جديدة لالبن من ذوي االحتياجات الخاصة .

4.  نســـتنتج من إجابات المبحوثين مدى رغبتهم في إكســـاب أبنائهم لمهارات تســـاعدهم على 
االعتمـــاد علـــى النفـــس بشـــكل أكبـــر ، وما يقف عائقـــًا أمام تلـــك الرغبة هو تدريـــب األهل على 
الوســـائل والتقنيات الســـليمة لتدريب األبناء وفقًا لتدرج معين، يسهم إيجابيًا في عملية التعلم 

واكتساب المهارات لذوي االحتياجات الخاصة . 
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توصيات الدراسة

دعـــم وتنظيـــم برامـــج للتوعيـــة األســـرية باســـتخدام وســـائل االعـــالم المختلفـــة )المرئية، . 1
والمســـموعة، والمقـــروءة( كافـــة لتوعيـــة األســـرة والمجتمع بأهميـــة التنشـــئة االجتماعية 

السليمة وأساليبها المختلفة .

إعـــداد برامـــج تدريبية متخصصـــة في الحيـــاة الزوجية للمقبليـــن على الـــزواج لتفادي حدوث . 2
المشكالت وعدم االنسجام بعد الزواج .

ضرورة إنشاء ) مراكز التنمية االجتماعية ( على مستوى المحافظة والمديريات تهتم باألسرة . 3
مـــن جميـــع النواحـــي ، وتضـــم متخصصين في المجـــال االجتماعـــي والنفســـي والقانوني 
والصحي والبيئي ، وتكون بمثابة مرجعية لألســـرة في حال احتاجت األســـرة لالستشـــارات 

الفنية والدعم النفسي واالجتماعي .

أهميـــة إشـــراك منظمـــات المجتمـــع المدني، والتي تعنى بمشـــاكل االســـرة وخدمتها مع . 4
األســـر في المناقشـــات واالقتراحات في كل البرامج والموضوعات التي تهم االسرة في 
كل المجـــاالت )االجتماعيـــة – االقتصادية – ثقافية – سياســـية ...( واالســـتفادة من الخبرات 

والتجارب التي مرت بها بعض األسر . 

إجراء دراســـات علمية محددة المجال لألســـرة في المجتمعات الحضرية والريفية التي تواجه . 5
فـــي الوقـــت الحالي تغيـــرات اجتماعية و ثقافية كثيرة ، لما لهذه الدراســـات من أهمية في 

التعرف على عالقة األسرة بأنساق المجتمع المختلفة.

دعم المراكز العلمية المتخصصة لالهتمام بإجراء دراســـات متعمقة حول قضايا ومشكالت . 6
األسرة، والتغيرات الجديدة التي يشهدها المجتمع .

تفعيل دور المدرســـة كمؤسســـة من المؤسســـات االجتماعية، للقيـــام بدورها في تنمية . 7
القيـــم االجتماعيـــة، وذلـــك من خـــالل المناهـــج والبرامج الدراســـية ، لهذه القيـــم والطرائق 

االجتماعية والتربوية الناجحة لغرسها في نفوس الطالب 

تحصين األطفال وترشـــيدهم في كيفية التعامل مع وســـائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال . 8
ووسائل التواصل االجتماعي، وإدراك خطرها الكبير على القيم االجتماعية ، من خالل برامج 

توعوية وتثقيفية في المدارس والتجمعات الترفيهية .

تفعيـــل دور وســـائل اإلعـــالم مـــن خالل برامـــج التوعيـــة اإلعالميـــة والدينية بأهميـــة القيم . 9
االجتماعية لحماية النشء من السلوكيات الخطأ واالنحراف. 
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زيـــادة عدد المدرســـين المتخصصين او التربوييـــن في المدارس إضافة الـــى تعين كادر من . 10
المدرسين المتخصصين في الريف خاصة من الفتيات . 

تنظيم البرامج لألمهات واالباء في فن التعامل مع األبناء وأهمية التعليم وكيفية التواصل . 11
مع المدرسة . 

العمل على إيجاد مشـــاريع صغيرة مِدّرة للدخل حتى تســـاعد األســـرة على زيادة دخلها، مع . 12
تنظيم دورات للمرأة لتمكينها اقتصاديًا من خالل ما يوجد في البيئة المحيطة بها، ومتابعة 

تلك المشاريع وتقويمها. 

العمل على إيجاد مراكز متخصصة لدعم ذوى االحتياجات الخاصة . . 13

العمل على إيجاد فرص عمل لذوى االحتياجات الخاصة - خاصة في القطاع الخاص - ودمجهم . 14
في المجتمع . 

إعطـــاء الدعـــم الكامـــل للدراســـات والبحوث االجتماعيـــة للموضوعـــات التي تتعلق أساســـًا . 15
بمشكالت المعاقين .

ضـــرورة دمج التربية البيئية في مناهـــج التعليم في المناهج التعليمية في مراحل التعليم . 16
المختلفة وتوسيع نطاق التربية البيئية لتلبية احتياجات التنمية البشرية.

زيادة التوعية بالمشكالت البيئية عن طريق وسائل االعالم المختلفة، والمؤتمرات والندوات . 17
بصورة مستمرة.

االهتمـــام بتوفيـــر الكوادر الصحية المتخصصة خصوصًا في الريـــف ، من خالل دعم أو تبني . 18
تأهيل عدد من أبناء المناطق الريفية في المجال الصحي )مســـاعد طبي ، قابالت مجتمع ، 

أطباء متخصصين( .

نشـــر ثقافـــة القراءة للجميع ، وتحفيز األســـر لتشـــجيع األبناء على القراءة، مـــن خالل إقامة . 19
المعارض وتشجيع اقتناء الكتب بأسعار في متناول األسرة، وإعادة الدور الريادي للمكتبات 

المدرسية .

االهتمـــام مـــن قبـــل الجهـــات الداعمة والمانحـــة ورجـــال األعمال بتشـــجيع التعليـــم وتوفير . 20
مســـتلزماته خصوصًا لدى األســـر الفقيـــرة ، ودعم المتفوقين مع ايـــالء عناية خاصة بتعليم 

الفتيات.

تنظيـــم المؤتمـــرات الخاصـــة باألســـرة بمحافظـــة حضرمـــوت ، لمناقشـــة جميـــع القضايـــا . 21
والمشـــكالت األســـرية من وجهات نظر مختلفة واالســـتفادة من تجارب الدول في البرامج 

واألنشطة المتعلقة بدعم األسرة والحفاظ على مكوناتها .
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إنشـــاء شـــبكة تضم فـــي عضويتهـــا المجتمع المدنـــي والقطـــاع الحكومي والخـــاص لرعاية . 22
ومســـاندة األســـرة من خـــالل خطة والتنســـيق بين الشـــراكاء والمنظمات المانحـــة لمتابعة 
توصيـــات الدراســـة واالســـتفادة من التجارب الناجحة على المســـتوى الوطنـــي واالقليمي 

والدولي.

نشـــر التوعيـــة بمخاطـــر المخدرات والمســـكرات خاصة بين أوســـاط الشـــباب بالشـــراكة بين . 23
منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العالقة.
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