
המשפחה בחברה המסורתית 
לעומת המשפחה בחברה 

המודרנית והפוסט מודרנית
 המצגת נערכה ע"י עידו גלדי

כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



משפחה מסורתית

באמצעות שידוך

משפחה מודרנית

בחירה חופשית. 

לאהבה כבסיס לקשר

זוגי יש חשיבות רבה

משפחה פוסט-מודרנית

בחירה חופשית.
מועדוני  של  קיומם  שני-  מצד 
במקום  כביכול  פנויים-פנויות 
השידוך של החברה המסורתית. 
אין לשידוך זה תוקף מחייב או 

מקודש.

בחירת בן-זוג



משפחה מסורתית

מורחבת

)מורכבת מ- 3 דורות(

משפחה מודרנית

גרעינית

משפחה פוסט-מודרנית

פוסט - גרעינית, מנותקת
מהמשפחה המורחבת

מבנה המשפחה



משפחה מסורתית

אי-שוויון, יחסים

היררכיים ולא

סימטריים

משפחה מודרנית

יחסים שוויונייים יותר,

נוטים להיות יותר

הזוג  בני  בין  סימטריים 

וגם בין הורים לילדיהם

משפחה פוסט-מודרנית

יחסי שוויון

דפוס הסמכות והיחסים החברתיים
בין בני המשפחה



משפחה מסורתית

מוגדרת ונוקשה

לגבר ולאשה

תפקידים

ברורים ושונים

משפחה מודרנית

גמישות בחלוקת עבודה 

בין בני הזוג, חלוקה לא 

מוגדרת , יותר שוויון

ושיתוף בחלוקת

התפקידים בעבודה

משפחה פוסט-מודרנית

שוויון

חלוקת העבודה והתפקידים במשפחה



משפחה מסורתית

התייחסות ליחסים 
חברתיים במשפחה.

גבולות המשפחה 
ברורים ומקיפים 
תחומי חיים רבים.

משפחה מודרנית

הנורמות המתייחסות ליחסים 
במשפחה הן מעטות יותר, 

גמישות יותר.

משפחה פוסט-מודרנית

שוויון

הנורמות במשפחה



משפחה מסורתית

תפקידים רבים בחיי 
הפרט והחברה: חינוך 

הילדים, הקניית
מקצוע לדור הצעיר,

טיפול בזקנים. 
משמשת יחידת ייצור 

וצריכה, קביעת מעמדו 
והצבתו החברתית של 

היחיד בחברה.

משפחה מודרנית

צמצום מספר התפקידים של 
המשפחה בחיי הפרט והחברה : 

סוכנים חברתיים שונים ממלאים 
את תפקידי המשפחה )בי"ס, בתי 
אבות(, רכישת מקצוע באמצעות 

מוסדות המדינה .
מתחזק תפקידה של המשפחה 

בתחום התמיכה הרגשית בבני
המשפחה )כקבוצה ראשונית(

משפחה פוסט-מודרנית

שוויון

הנורמות במשפחה



משפחה מסורתית

מעמדה המרכזי של המשפחה
מתבטא בכך שהיא ממלאת

פונקציות מרכזיות בחיי החברה, 
כמו חיברות וארגון הפעילות

הכלכלית , תפקיד בהצבה
החברתית של בניה.

מבנה המשפחה המסורתית הוא 
כעין בבואה של דפוס הסמכות 

בחברה המסורתית המדגישה את 
היחסים ההיררכיים כאשר הסמכות 

נתונה בידי הגבר המבוגר.
 דפוס הסמכות בחברה המסורתית 
המדגישה את היחסים ההיררכיים 
כאשר הסמכות נתונה בידי הגבר 

המבוגר.

משפחה מודרנית

מעמד המשפחה נתון בויכוח. 
מצד אחד - המשפחה היא עדיין 
תא בסיסי בחברה, ומצד שני- יש 

המייחסים לגמישות גבולותיה
ולדינמיות המאפיינות אותה,

היחלשות מקומה ומעמדה בחברה.

משפחה פוסט-מודרנית

היחלשות במעמדה בחברה,   •
הופעת דגמים חלופיים לדגם 

המשפחה המקובל:
 קוהובטיציה, משפחה חד-הורית, 

משפחה חד-מינית ועוד.

קיימת תופעה של פירוק  •
הנישואים בשכיחות רבה יחסית 

לתקופות קודמות.

שכיחות רבה בהקמת משפחות   •
מורכבות.

מעמדה בחברה



המשפחה היא יחידת ייצור וגם יחידת צריכה. באזורים רבים ומדינות רבות כאשר 
המשפחה עובדת יחדיו בשדה או בעסק משפחתי המשפחה מהווה יחידת ייצור

וכמובן גם יחידת צריכה )מזון ושאר מוצרים שונים(. לעומת זאת בחברות מודרניות 
מרבית הייצור נעשה מחוץ למשפחה ומשפחות אלו מהוות רק יחידת צריכה.

המשפחה כיחידת ייצור וצריכה




