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 :المعينةالوسائل  
  باحتواء االهتمام ينبغي وجه أكمل على اإليجابية بوظائفها األسرة تقوم لكي  

 استجد ما ومعرفة إليهم باالستماع معهم الحوار دور وتعزيز منهم والقرب األوالد

 كما الصحيح، وتعزيز منها المغلوط وتصويب ومناقشتها واتجاهات أفكار من لديهم

 :يلي ما مراعاة عليها يحتم
 تأسيس البناء التربوي على أساس التوحيد الخالص لرب العالمين ومراقبة هللا •

 .وجل في كل حالعز 
 .ترسيخ مبادئ الوسطية واالعتدال•
تحصين األوالد ضد التأثر بدعاة االنحراف الفكري وما يبث من انحرافات عقدية •

 .اإلعالم المختلفة ومواقع التواصل االجتماعيوفكرية عبر وسائل 
لزوم الجماعة وطاعة والة األمر والتحذير من الفرقة األوالد على حث •

 .والتحزب

بيان موقف االسالم من الغلو والتطرف واتباع الشهوات والهوى واالنحرافات •

 .الفكرية
 .توعية أفراد األسرة بخطورة أصحاب الفكر المنحرف وآثارهم السيئة•
 .فكرياً ونفسياً واجتماعياً األوالد احتواء •
 االجتماعي التواصل وشبكات وسائل مع األمثل التعامل على األوالد حث•

 يدخل المواقع فهذه فيها، ويبث يكتب مّما بتحذيرهم وذلك والمدونات والمواقع

 التثبت من بد   فال واألشرار، األخيار والُمْغِرض، األمين والطالح، الصالح فيها

 من اإلفادة من بدّ  وال حقيقة، أنه على ويشاع فيها يقال ما ونقل أخذ وعدم

 النقد على وتعويدهم نشرها وعدم بإهمالها وإماتتها اإلشاعات ونبذ منها الصحيح

 .البناء
 .األوالد واتزانهابيان أهمية الصحبة الصالحة في ثبات شخصية •
 .باالستقامة والصالح والثباتلألوالد الدعاء •

نسأل هللا تعالى أن يجعل هؤالء األبناء قرة عين ألهاليهم ونافعين لمجتمعاتهم قائمين 
 .بأدوارهم في رفعة دينهم وأوطانهم

 .العالمينوالحمد هلل رب 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التربية والتعليم 

 التعليموكالة  -تعليم البنات  

 اإلدارة العامة للتوعية اإلسالمية



 :األسرة  وظائف  من
 بتأسيس ومرضاته شرعه وتحقيق هللا حدود عند والوقوف وخالقهم بربهم تعريفهم1.

 بِهِ  اْفَتَدتْ  ِفيَما َعلَْيِهَما ُجَناحَ  َفال هللا ِ  ُحُدودَ  ُيِقيَما أاَل   ِخْفُتمْ  َفإِنْ ) :تعالى قال المسلم البيت

الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولَِئكَ  هللا ِ  ُحُدودَ  َيَتَعد   َوَمنْ  َتْعَتُدوَها َفال هللا ِ  ُحُدودُ  ِتْلكَ   229 البقرة ( الظ 

 .األسرة ألفراد والحماية واألمن االستقرار توفير2.

 .المجتمع داخل ذواتهم لتكوين تهيئهم التي بالوسائل إمدادهم3.

 .اآلمنة االجتماعية العالقات وتكوين االجتماعي التفاعل كيفية األوالد تعليم4.

 بالقلق شعور يغمره اآلمن غير الشخص ألن وفعالً  لغة العنف بتجنب الوقائي األمن5.

 .االنسحابي السلوك إلى وينزع والخوف والتهديد الطمأنينة وعدم

 .لديهم اإليجابية واالتجاهات والمعارف المهارات أبنائها اكساب في األسرة دور6.

 أفراد   لبناء الوسائل أهم من بالمسؤولية الشعور ألن :المسؤولية على األوالد تربية7.

 .والنماء العطاء على قادرين غير اتكاليين ال نافعين صالحين

 ومجتمعه ومهنته وأسرته وفكره نفسه تجاه لمسؤوليته تحمله في الشعور هذا فيبرز  

 .أمره ووالة ووطنه دينه تجاه ذلك وقبل

 إن حيث المجتمع في األمن تعزيز في المؤسسات أهم من األسرة :األوالد فكر حماية8.

 الضبط عملية في وكذلك واتجاهات، قيم من يحملونه وما الشباب في كبيراً  تأثيراً  لها

 الوطني واالنتماء والعادات االجتماعية للقيم احترامهم من يتضمنه وما االجتماعي

 وأفكار تيارات من المجتمع له يتعرض ما ظل في خاصة اآلخرين، حرمات واحترام

 .األصيلة اإلسالمية والمبادئ القيم تناقض

 ومواقع التقنية شبكات استخدام سوء مع حماية دون التيارات لهذه الجيل مواجهة فعند  

 وتلقي الفوضى وإشاعة الخراب في سبباً  تكون سلبية أفعال ردود إلى يؤدي قد التواصل

 األفكار وتحريف والتحقير واإلهانة والتشهير القذف وكذلك المفبركة واألخبار الشائعات

 غير السلوك أو السلبية التصرفات لبعض والمحاكاة التقليد تسويغ وإلى والتصريحات

 وينخدعوا وأتباعهم للمضللين فينقادون وانتماءهم هويتهم األبناء يفقد مما السوي

 .المضللة والدعايات الكاذبة بالدعاوي

 :مشكالت تضعف وظائف األسرة
 -:المشكالت كثيرة ومتعددة منها

 .التفكك األسري، والطالق1.

 .غياب الدور الرقابي للوالدين2.

 .ضعف لغة الحوار3.

 الرحيمبسم اهلل الرحمن  
 

  أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد
 دينهم للناس ليحفظ العظيمة، ومقاصده القويمة ومبادئه السمحة بتعاليمه اإلسالم جاء  

 حقوقهم لهم ويصون كرامتهم، ويوفر دماءهم، ويحقن وأعراضهم وأموالهم وعقولهم

 األمن دعائم لهم يرسي و ودنياهم، دينهم في ينفعهم ما إلى ويرشدهم وضروراتهم،

 .واالستقرار

 ويجعلهم والطمأنينة االستقرار فيهم يبعث الذي فهو الناس لكل مطلب واألمن   

 الحياة على القضاء في يساهم األمن انعدام أن كما طبيعي، بشكل حياتهم يمارسون

 معافى منكم أصبح من ):  الرسول قال وإنجازاتها مقوماتها على والقضاء وتدميرها

  فاألمن ،الجامع صحيح (الدنيا له حيزت فكأنما يومه قوت عنده سربه، في آمناً  جسده، في

 أهم من اإلسالم جعلها التي الضرورات ومن حياته في اإلنسان مطالب أول من
 .مقاصده

  األمن لتحقيق األساس القاعدة هو االنحراف من وصيانته الفكر على والحفاظ  

 إذا أما األعراض، وتصان واألموال، الدماء تحفظ فبسالمته للمجتمع، واالستقرار

 البالء، وقع الثوابت وناقض الخالص والتوحيد الصحيحة العقيدة وخالف الفكر انحرف

 من كونه الصميم في المجتمع يستهدف المنحرف فالفكر الفساد، وظهر الفوضى، وعمت

 بمقوماته الوطني األمن تقويض وسائل أبرز ومن العام، والنظام األمن مهددات أهم

 ثم أسرته من به المحيطين يلحق ثم بصاحبه، يبدأ الفكري االنحراف وضرر المختلفة،

 .مجتمعه يصيب

 بناء ترعى التي األولى المؤسسة فهي أبنائها، فكر حماية في فاعل دور ولألسرة  

 سوية نشأة ينشأوا كي لهم المناسب المناخ تهيئ التي وهي األوالد من أفرادها شخصية
 .السلوكية والتذبذبات الشخصية واالزدواجية الوجدانية االضطرابات عن بعيداً  مستقرة

 وتظهر جليلة وظائف لها تبرز إقامتها في وترغيبه األسرة حياة إلى اإلسالم دعوة إن  

 آياته، من وآية هللا نعم من نعمة هي إذ والمجتمع الفرد حياة في فاعل أثر ذات ثمرات

     : تعالى قال الطمأنينة أسباب لهم وتتهيأ الحياة لهم لتصفو لهم وارتضاها لعباده هيأها

ةً  َبْيَنُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيَها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آَياِتهِ  َوِمنْ )  إِن    َۚوَرْحَمةً  َمَود 

لِكَ  ِفي ُرونَ  لَِقْوم   آَلَيات   َذَٰ  21 الروم ( َيَتَفك 

 المنتظمة االجتماعية للحياة األولى االتجاهات تنشأ الواعية اإليجابية األسرة ظل وفي  

 في الالزمة واالتجاهات بالعواطف وتزوده حضارياً، إنساناً  الطفل جعل على يعين مما

 .والمجتمع البيت


