
أنثربولوجيا / سوسيولوجيا 
العائلة



العائلة
اعيأوّل وسٍط طبيعي للفرد يعيش فيه بشكٍل جم: العائلة

اً برباط الوحدة الوظيفيّة المكوّنة من زوج وزوجة وأبناء يرتبطون مع
الدم 

 ،العالقات الجنسية التي أقرّها المجتمع

 واجبات التي تترتّب على ذلك كرعاية األطفال الُمنجبين
.وتَربيتهم

ادية وحدة اجتماعيّة إنتاجيّة ُتمثل مركزاً للنّشاطات االقتص
واالجتماعية، وهي تقوم على االلتزام الُمتبادل 

بينهممجموعة ُمعيّنة من األفراد يجتمعون معاً ويتفاعلون فيما

ريبالنسبة للبعض هي ضرورة حتمية الستمرار الجنس البش



وأشكالها
النووية

 ام اوالد مولودين للثنائي او بالتبني أو من زواج او شراكة سابق–اب
إلحداهم

 تصبح العالقة خاضعة ... في بعض المجتمعات الزواج ليس شرط
لمفاعيل الزواج بعد المساكنة لفترة محددة قانونا أو بالعرف

الممتدة
إضافة اي فرد يحول العائلة الى ممتدة

Parenting: قصيرة أم طويلة؟ ما يحددها؟ هل تنتهي في العالم : أألبوة
(Accordion Families according to Newmanالعربي؟ 

Transitions to adulthood???



الزواج
قوق عالقة قانونية أو عرفية تربط شخصين أو أكثر وينتج عنها ح

وواجبات لألفراد المعنين ولمن يولد أو يضاف 

ال زواج

 أحادي(monogamy)

Serial monogamy

متعدد:( polygamy) الشكل المعتمد لفترة زمنية طويلة جدا من
الوجود البشري

Polygny

 عدة زوجات–زوج واحدة

Polyandry

 عدة أزوراج –زوجة واحدة(Niynba – Tibet)



(Kinship)القرابة 

 ثنائية

أبوية :(patrilineal)  من جانب األب

 أمومية :(matrilineal) من جانب األم

 السلطة

 متساوية(egalitarian)

 بطريركية/ أبوية(patriarchal) 

أمومية(matriarchal) 



النظرية الوظائفية : نظريات العائلة
(functionalism)

 (الفرد أي إنجاب وعالقات)إعادة توليد

الحماية(protection) 

التنشئة اإلجتماعية(socialization) 

إدارة التصرفات الجنسية(regulation of sexuality) 

العاطفة والرفقة(affection and companionship) 

تأمين المركز اإلجتماعي(provision of social status) 

موؤسسات أخرى تأخذ أدوار العائلة



( اماركسي وغيره)الصراع : نظريات العائلة
Conflict

 العائلة هي وحدة إقتصادية إنتاجية

يسيطر على الموارد /السلطة بيد من معه
اكثر 

العائلة تساهم في إعادة إنتاج الالمساواة

تعكس فقدان العدالة اإلجتماعية

تبرر سيطرة الرجل

إخضاع الضعيف



التفاعل الرمزية: نظريات العائلة
Symbolic interactionism

تصرفات األفراد

عالقة األفراد

اللغة المستخدمة بين األفراد

المشاركة باألعمال



(Feminism)النسوية : نظريات العائلة

موؤسسة إلخضاع المرأة

سيطرة على إنتاجيتها

سيطرة على قدراتها اإلنجابية وعلى الجسد

العمل المنزلي الغير مدفوع األجر

 مناوبات عمل

(Hochschild : three shifts – outside home, 
house chores and emotional shift)



الزواج 

 الفرد –العائلة : التودد وإختيار الشريك–
...موؤسسات 

 شخصي ام ؟؟؟: إختيار الشريك

زواج من داخل المجموعةendogamy

زواج من خارج المجموعةexogamy 

 الشبيه / زواج المثلhomogamy

الحب والزواج



ئليةاإلختالف في الحياة العا/ التعددية
Variations in family ife

 اإلجتماعية–الخلفية اإلقتصاديةsocio-
economic variations

اإلثنيةethnic variations

الدينreligious variations

العنصريةracial variations

هل األسرة آداة دعم أم إضطهادsupport or 
oppression 



Child rearing patternsتربية األوالد 

 األم–األبfather / mother

األجدادGrandparents

األقاربother relatives

رعاية من خارج األسرةoutside family care 

العائالت التعددي الدخل والمساعدات المنزلياتdual 

income families and household helpers

األسرة ذات الوالد الوحيدsingle parent families 

العئالت المختلطةstep families 



الطالق

 تغيررات في النسب

قبول الطالق

اسباب الطالق

ة الطالق والعالقات األسرية والصبغة اإلجتماعي
stigma

 الطالق واألوالد



طرق حياة مختلفةوأسبابه
Diverse life styles

المساكنة

البقاء من دون زواج

زواج من دون أوالد

مثيلي الجنس

 خيارات شخصية –تحقيق الذات –العمل...



تقنيات البحث

 إحصاءات

إستمارة

مقابالت

مراقبة

مراقبة بالمشاركة

 الحقل

العينات

Longitudinal studies



األسرة والتغير اإلجتماعي

المجتمعات الصناعيةindustrialization

التغير اإلقتصاديeconomic change

التغير في الحاالت اإلجتماعيةsocial change and social mobility

المنزلhousing conditions

العملlabor conditions

الجندرgender issues

المجتمع الهرمaging or greying society

 التغيرات الديموغرافيةdemographic changes

التغيرات المرتبطة بالمدن

اإلعالم



العائلة والحياة السياسية

المشاركة السياسية

مسلك الى الحياة السياسية

السلطة

 العائلية السياسيةpolitical familism

الحرب واألسرة



األسرة والعنف

أنواعه

مشكلة إجتماعية : العنف األسري

 غير مالحظة/ مخبئة

 اإلساءة الى األطفال

العنف الزوجي

  سياسات الدولة-القوانين والحماية اإلجتماعية

 المجتمع ؟؟؟؟؟/ األم / األب/ الزوجة/ من هو العنيف؟ الزوج

العنف المبلغ عنه مقابل غير المبلغ عنه

 كبار السن والعنف



األسرة والحياة اإلقتصادية

 طبيعته وتأثيره : العمل

 األم الغائبة/ األب الغائب

 المركز اإلجتماعي والتوقعاتsocial expectations and aspirations

تغير اإلنتاجية والمصاعب التي تواجه األسرة

المسوؤليات والموارد القليلة

عدم اإلستقرار القتصادي

 إدارة موارد األسرة

القرارات داخل األسرة

أنتاجة األفراد

 (المدفوع وغير المدفوع)عمل المرأة



األسرة والعولمة

تغير القيم واألعراف

تأثير وسائل التواصل اإلجتماعي

العائلة المهاجرة

عائلة برأس واحد

 الضغط اإلقتصادي



األسرة والعالقات الجندرية

عدم المساواة

إخضاع

سيطرة

جرائم الشرف

تغير في العالقات وأسباب التغير

المرأة والمشاركة السياسية



أإلسرة والصحة

 الطب وتطوره وتأثيره

 الوالدةMedicalization of childbirth

السيطرة على جسد المرأة

الصحة اإلنجابية

الطفل


