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ملخص :تعتبر األسرة أولى المؤسسات التربوية التي تسند إليها وظيفة التنشئة اإلجتماعية

األسرة :
تعتبر األسرة األصل الذي نشأ عنو جميع المؤسسات االجتماعية األخرى فيي أسبق المؤسسات ظيو ار بل

إنيا أسبق من المجتمع نفسو وكانت األسرة قديما تقوم بكل الوظائف االجتماعية وتطوير الحياة في

المجتمعات وتعقدىا أنشئت مؤسسات اجتماعية أخرى وبدأت تنتقل بعض وظائف األسرة إلي مؤسسات

 .أخرى

األسرة بطبيعتيا اتحاد تمقائي تؤدي إليو االستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية التي تتجو بفطرتيا
إلي التواجد والعيش مع اآلخرين من بني اإلنسان وال يطيق الفرد منا أن يعيش منفردا إال لفترة قصيرة .

واألسرة بأوضاعيا ومراسيميا عبارة عن نظام اجتماعي تربوي ينبعث عن ظروف الحياة والطبيعة التمقائية

لمنظم واألوضاع االجتماعية وىي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود االجتماعي وقد أودع اهلل

سبحانو وتعالي في اإلنسان ىذه الضرورة بصفة فطرية ويتحقق ذلك بفضل اجتماع كائنين ال غني ألحد ىما
عن اآلخر وىما الرجل والمرآة قال عز وجل  ” :ومن آياتو أن خمق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييا ”

الروم  ) 21واالتحاد الدائم المستقر بين ىذين الكائنين بصورة يقرىا المجتمع ىو األسرة ويرى البعض من
العمماء أن الحصول على ثمرات ليذا االتحاد ( أي األبناء) شرط ضروري الستكمال األسرة مقوماتيا الذاتية

غير أن ىذا االعتبار خاطئ إذ نالحظ أن عددا كبي ار من األسرة عقيم وال تقمل ىذه الظواىر من اعتبارىا

 .خاليا ومؤسسات اجتماعية

تحمل األسرة مسئولية خطيرة تجاه المجتمع باعتبارىا أول مجال تربوي يتواجد فيو الطفل ويتفاعل معو ففييا
ينال الفرد مقومات نموه العقمي والجسمي والصحي ومنيا يمتقي عاداتو وتقاليده وقيمو ويتعمم التعاون

والتضحية والوفاء والصدق والعطف على اآلخرين واحتراميم وتحمل المسئولية واشباع حاجاتو األساسية كما
تبدأ منيا أول خطوات الطفل لالتصال بالعالم المحيط بو وتكوين الخبرات التي تعينو على التفاعل مع بيئتو
 .المادية واالجتماعية ومن ثم فالطفل يذىب إلي المدرسة بخبراتو ومؤثراتو بوجو عام

