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  عبد العزيز محمد عودة القحطانى  باحـثاســم ال

التقنيات الحديثة وعالقتها بتغيير البنيان التقليدى لألسرة   عـنـوان البحث
  .دراسة اجتماعية: الكويتية

  عين شمس  جـامـعــــة
  معهد الدراسات والبحوث البيئية  كـلـيـــــة
  العلوم اإلنسانية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

التعرف على أهم التغيرات التى حدثت فى شكل الحياة األسرية  -١
  ).نووية/ ممتدة(

الوصول لحقائق عن أهم التغيرات التى حدثت فى وظيفة الحياة  -٢
 .األسرية

الوصول لحقائق عن أهم التغيرات التى حدثت فى الدور الذى تقوم  -٣
 .به الحياة األسرية

على أهم أشكال وصور التقنيات الحديثة المستخدمة فى إلقاء الضوء  -٤
 .الكويت

التعرف على أهم اآلثار االجتماعية والنفسية الناشئة عن زيادة  -٥
 .استخدام المربيات األجنبيات

  .معرفة أهم مظاهر التغير الثقافى الذى حدث لألسرة الكويتية -٦
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  منهج الدراسة
ج الوصفى التحليلى إذ استخدم الباحث المنهج األنثروبولوجى والمنه

يقوم بنقل وصفى للظاهرة موضوع الدراسة من صورتها المجردة إلى بيانات 
ودالالت إحصائية يمكن قياسها وتحليلها وتفسيرها، من خالل النظرية 

 للسكان االيكولوجيا التى تعتمد على دراسة السمات السلوكية والثقافات العامة
  .وتقوم على الحتمية واإلمكانية والتوافقية 

  استنتاجات الدراسة
تقلص دور األسرة فى تحقيق الطمأنينة ألفرادها، فلم تعد هى المصدر  -١

  .الدائم والرئيسى لتحقيق الطمأنينة ألفرادها
كشفت البيانات عن أن األسر الكويتية حدث قصور فى أدائها لدورها  -٢

النحراف، بل قد تكون طرف فيه من خالل بأن تمنع أفرادها من ا
 .غياب الرقابة األبوية والتدلى الزائد والترف

اتضح تدنى دور األسرة فى الحفاظ على روح المكونة بين أعضائها،  -٣
كما اتضح أن الغالب هو انتشار النزاعات األهلية واألسرية بين أفراد 

 .األسرة الواحدة
يه بعض األسر الكويتية إلى يؤدى هذا التشتت األسرى والتى آلت إل -٤

 .خلق مناخ اجتماعى غير متزن يحتاج إلى إعادة نظر وإعادة توجيه
تهتم األسرة الكويتية بالحالة النفسية للطفل بالقدر الكافى، وبمعنى آخر  -٥

يشوب دور األسرة الكويتية فى متابعتها للحالة النفسية لألطفال كثيرا 
فسيولوجية والسيكولوجية للطفل من النقص، ولما كانت رعاية الحالة ال

هى من المبادئ والركائز األساسية لدور األسرة نجد أن التغير الذى 
حدث فى األسرة الكويتية يعتبر انحراف عن المعهود، وهذا يشير 

 .بدوره إلى أنه قد طرأ تغير على األسرة الكويتية


