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 المشكالت االسرية و اثرها على تنشئة الطفل

The impact family problems on the Socialization of children  

 جامعة شلف يخلف رفيقة د.

  جامعة حسيبة بن بو علي  (الشلف)

  

ان اغلبية المشاكل التي يتعرض لها الطفل في حياته  من الناحية العقلية و النفسية و  الملخص:

،  فعالج المشكالت االسرية  ،  تكون نتيجة المشكالت االسرية التي ينشا عليها االجتماعية و االنفعالية

، اصبح ضرورة ملحة  ، و الطرق الوقاية من هذه المشاكل و البحث عن اسبابها و اليات حدوث المشكلة

ستحدد مستقبال  اسس شخصية  ، كانت موحدة او مفككه سواءللنظر فيها و تحليلها ، الن طبيعة االسرة 

، لهذا  الطفل حسب اتجاهاتها و طرق تنشئتها و اساليبها في التربية خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة

  جاءت هذه الدراسة لتعطي واقع مشكالت االسرية على تنشئة الطفل

  ، تنشئة الطفل. المشكلة االسرية  الكلمات المفتاحية: .

 

 

. 



Abstract: The majority of the problems experienced by the child in his life from 

the point of mental and psychological, social, emotional, be the result of family 

problems which arises them, curative family problems and the search for the 

causes and mechanisms of the problem occurs, and ways to prevent these 

problems, has become a necessity urgent consideration and analysis, because 

the nature of the family, whether it was standardized or disassembled, will 

determine the future foundations of the child's personality as trends and ways 

to raise a and methods of education, especially in early childhood, this came 

this study was to give the reality of family problems on the upbringing of the 

child. 
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 مدخل:

اء المجتمع بمعنى أن يمكن قياس قوة األسرة ببيان الكفاءة التي تؤدي بها وظائفها التي تعتبر هامة لبق    
ماعي في المجتمع سيتفكك إذا لم تؤد هذه الوظائف، و تأتي استمرارية المجتمع او دوام الوجود االجت



طبقا لقواعد  تم بطريقة مشروعةفاهم وظيفة تقوم بها األسرة هي وظيفة التناسل التي ت ،المقام األول
قاء الثقافة الن مفهومة و يقبلها المجتمع، و بتنظيم عملية التناسل تضمن األسرة بقاء األنواع و كذلك ب

)1(التناسل وحده غير كاف الستمرار المجتمع.  

االجتماعي، و ء و ان االسرة تعتبر الخلية االولى في بناء الجتمع، و تعتبر دعامة اساسية من دعائم البنا
ها االسرة، من هذه قد تتعثر عملية تنشئة االطفال نتيجة لعوامل عديدة منها المشكالت االسرية التي تمر ب
تماعية بين افراد المشكالت التفكك االسري، اختالف اتجاهات الثقافية الوالدية، اختالف في الطبقات االج

شخصيته، و  ل من خالل سلوكياته، انفعاالته، واالسرة..الخ، و تظهر تاثيرات هذه المشاكل على الطف
صنيفاتها تؤثر طريقة توافقه مع المجتمع،و عليه فان طبيعة المشكالت االسرية مهما كانت طبيعتها و ت
ماهي ذه الدراسة: على تنشئة الطفل سواء على المستوى القريب او المستوى البعيد، و لهذا نتساءل في ه

؟رها على تنشئة الطفلالمشكالت االسرية و ما تاثي  

؟لماذا تعتبر مسالة دراسة احتياجات الطفل مسالة مهمة  

مختلفة إن حماية الطفل و إعداده الن يكون عضوا صالحا في المجتمع تبدأ بمحاولة حل المشاكل ال    
صة التابعة التي تواجهه و قد قامت مؤسسة ( اليونيسيف) بمسح شامل باالشتراك مع األجهزة المتخص

الخيري  مم المتحدة، و قد كشف هذا المسح أن الطفل في الدول المتقدمة ال يعاني من الجوع أو العمللأل
 خاصة في المراحل المبكرة من عمره.

المقارنة كذلك اتضح من خالل هذا المسح أن الطفل في المجتمعات العربية اقل تعرضا لألمراض ب    
ن مجتمع إلى متعلقة بالطفولة تختلف من بلد إلى بلد ومبالطفل في دول العالم الثالث، و المشاكل ال

).2( مجتمع  

، و ذلك الن يعتبر البناء السليم لألدوار األسرية واحدا من أهم العوامل في تكوين شخصية الطفل و   
تنشئة الطفل على الطفل يتأثر كثيرا بالظروف التي تحيط به، لذلك تركز معظم الدراسات التي تتعلق ب

)3(ألسري و األدوار داخل األسرة.البناء ا  

 وعليه نقف على اهمية االسرة في تكوين شخصية الطفل..

وظائف األسرة:    



ثين أن العديد من حيث يؤكد بعض الباح تختلف وظائف األسرة كما اختلف بناؤها أيضا اختالفا كبيرا،    
ي أو حتى المجتمعات القديمة التي توصف بأنها مجتمعات ال تقوم على نظام السوق أو النظام القانون
ائف األساسية النظام السياسي كانت تعرف البناءات األسرية، تلك البناءات كانت تقوم بمجموعة من الوظ

 من أهمها:

إنجاب األطفال.- 1  

فظة الفيزيقية على أفراد األسرة.المحا - 2  

المكانة االجتماعية لألطفال و الكبار. - 3  

تنشئة األطفال و إمدادهم بالجانب العاطفي. - 4  

الضبط االجتماعي. - 5  

ا أساسيا في و لقد أوضح "جورج ميردوك" في دراسته عن البناء االجتماعي الكالسيكي أن لألسرة دور     
بل الصناعية، حيث تؤدي أربعة وظائف أساسية:معظم المجتمعات التقليدية ق  

 الوظيفة األولى:

لجنسي في أي هي تنظيم األنشطة الجنسية فال يوجد مجتمع واحد يترك ألفراده حرية ممارسة السلوك ا    
واج، و وقت و مع من يريدون، فبعض المجتمعات تضع حظرا صارما على االلتقاء الجنسي قبل الز 

رم سفاح المرأة إظهار قدرتها على اإلنجاب قبل الزواج و كل المجتمعات تح البعض اآلخر يفرض على
ليهم ذلك.القربى، و لكن تختلف المجتمعات فيما بينهم في تحديد أفراد األقارب الذين ينطبق ع  

 الوظيفة الثانية:

راد األسرة الذين تنبع من األولى و هي وظيفة اإلنجاب فاألسرة تتحمل المسؤولية األولى في استبدال أف    
 وافتهم المنية أو هاجروا و بذلك تساعد على بقاء و استمرار المجتمع من جيل إلى جيل.

 الوظيفة الثالثة:



أن تقدم إليهم  س كافيا، و لكن يجبتتمثل في تنشئة الطفل على عادات المجتمع فإنجاب األطفال لي    
و كذلك القيم و  العناية البدنية و تدريبهم على ادوار الكبار أيضا، و يقع تعليم اللغة على عاتق األسرة

 العادات و المعتقدات و الرموز المعبرة و المهارات السائدة في هذه الثقافة.

ن توفير الحاجات ة االقتصادية فاألسرة مسؤولة عو األخيرة لألسرة فتتمثل في الوظيفالوظيفة الرابعة:    
)4(المادية للكبار و الصغار من أفرادها.  

 مشاكل االسرية:

ستعملون فعند تحليل طبيعة المشاكل االسرية فهناك من يعيدها الى المصادر االجتماعية، فالناس ي
ة، و جمال، الحب، الصداقمصادرها لتحقيق اهدافها، و من هذه المصادر الدخل، المكانة، التعليم، ال

ية هذه المصادر االكراه باشكاله المختلفة بما فيها العنف و يختلف االفراد فيما بينهم في درجة و كم
)5المتاحة(  

بيل المثال و على الرغم من أن مشاكل األسرة قد تتشابه بغض النظر عن الطبقة االجتماعية، على س    
نها يختلف المشاكل و كذلك استجابة األسرة للضوابط الناتجة عأصول احباطات المكانة فان إظهار هذه 

ئ، اإليذاء البدني فعلى سبيل المثال تتمركز شكاوى الزوجات في الطبقات العاملة حول الدخل غير المتكاف
ير و إساءة استعمال الشراب، أما الزوجات من الطبقة الوسطى الالتي يملكن المصادر الملموسة و غ

تي تسبب التوتر كز شكاوهن حول التفاعل العاطفي غير المتكافئ بينما بعض المشاكل الالملموسة. تتمر 
رى على أنها في عالقات الزواج بالطبقة الوسطى، و التي تؤسس على توقعات األدوار المشتركة قد ال ت

فصلة مشاكل على اإلطالق من جانب كل أعضاء الطبقة العاملة الذين تعودوا على توقعات األدوار المن
 و قد تبدو لهم على أنها مشاكل تتعلق بالثراء.

ن يكون و تبدو مشاكل األسرة على أنها تتمركز في أسفل السلم االجتماعي، و لكن هذا ال يعدو أ    
طة غير راغبة مجرد افتراض أن وقوع هذه المشاكل قد يحدث بطريقة نسبية، و قد تكون الطبقات المتوس

دهم مصادرهم في المحافظة على المتطلبات الثقافية لألسرة و قد تساع في االعتراف بأنها قد فشلت
باه العاملون التعليمية و االجتماعية و االقتصادية على إخفاء هذه المشاكل، و لذلك فإنها ال تجذب انت

ثر كفاءة في االجتماعيون المدرسون أو البوليس فهي مشاكل غير مدونة، و قد تكون الطبقات الوسطى أك
لى البحث عن قع و التعامل مع هذه المشاكل عند وقوعها حيث تساعدهم الدخول المرتفعة و التعليم عالتو 



 مصادر للمساعدة و النصيحة أفضل من تلك المتاحة و من خالل الخدمات االجتماعية، و ذلك على
 الرغم من أن المجتمع المحلي و مصادره يجب أن يعترف بهم كعون هام على معظم المستويات

 االجتماعية.

ير الكامل، عند دراسة اختالل النظام األسري، فان المتغيرات الرئيسية هي الفقر، األداء الوظيفي غ    

و  ضارة،التفاعل الشخصي، إغفال أو سوء فهم القواعد االجتماعية، و اتجاهات األسرة نحو المواقف ال

ار و روبن هيل نحن ندين بتنظيم هذه األفكار بدرجة كبيرة لألمريكيين من أمثال ا.و بيرجيس و ا.ر. مور 

ما أوضحوا الكثير الذين سعوا إلى التأكيد على األهمية السوسيولوجية التي تهتم بالضغوط داخل األسرة، ك

)6(من السالسل المرتبطة لالعتماد الداخلي.  

:االسرية االجتماعيةمفهوم المشكلة   

ترتب على المشكلة االجتماعية االسرية تعرف على انها حالة من االختالل الداخلي و الخارجي التي ت    

ي او مجموعة حاجة غير مشبعة عند الفرد عضواالسرة او مجموعة االفراد بحيث يترتب عليها نمط  سلوك

ة و يهداف المجتمعتعاملين معه بكيفية تتنافى مع االانماط سلوكية يعبر عنها الفرد او مجموعة االفراد الم

.)7ال تسايره.(  

 

:االسرية المشكلة االجتماعية صنيفت  

ي:و هي المشكالت الناتجة من العوامل الداخلية في الدور و الوظائف المؤدية لها و هي كاالت      

فال و طرق اتخاذ اتجاه تربية االطتعارض االنماط السلوكية للزوجين حول اساليب التنشئة االجتماعية - 1

 القرارات و معاملة االخرين.



تفكك و  الزوجين بما يؤدي الى نشاة الصراع  و و القيم و العادات و التقاليد عناختالف الصفات  - 2

 انحالل االسرة.

دريجيا انخفاض مشاعر الحب و السعادة و التعاون بين الزوجين و كذلك انخفاض روح التعاون ت - 3

هم بعد الزواج و كلها تؤدي الى فشل الزواج.بين  

الت ات االخرى للمشكالت االسرية فقد حدد "برجس" مجموعة من المشكصنيفو هناك بعض الت    

 االسرية فيمايلي:

كل من الزوجين المشكالت االنفعالية و النفسية: و هي ترجع الى اختالف الحالة المزاجية و العصبية ل- 1

و االخر من النمط العصبي سهل االثارة. فقد يكون احدهم هادئ  

تجاهات المشاكل الثقافية: و هي مشاكل ترجع الى اختالف الزوجين في العادات و التقاليد و اال - 2

 نتيجة اختالف نشاة و تربية كل منهم.

ر الممارس و هي التوتر او المشاكل التي تنجم عن االختالفات بين الدو  مشاكل االدوار االجتماعية: - 3

لى و الدور المتوقع لكل فرد داخل االسرة اتجاه االخرين، كما ان تعدد االدوار و تصارعها يؤدي ا

 االختالف في االسرة، و عدم تماسكها مثل تعدد ادوار المراة التي تؤديها.

سوي في  نقص الموارد المادية الى ظهور العديد من السلوك الغير المشاكل االقتصادية: فقد يؤدي - 4

ؤدي االسرة مثل الشجار بين كل من الزوجين و االعتداء الجسمي و هناك مشاكل اخرى اي العوامل ت

 الى المشكلة: سوء التوافق العاطفي و الجنسي و الغيرة و الخيانة الزوجية.

بين الزوجين و االقارب و مشكالت االم العاملة.مشكالت اجتماعية: مثل سوء العالقة  -     

مشكالت اقتصادية: مثل الفقر و مشكلة تزايد السكان. -     



العقم.مشكالت صحية: مثل المرض المزمن و العاهات و  -     

لمستوى مشكالت ثقافية: ترجع الى تنافر الميول الشخصية و القيم بين الزوجين وتباين ا -   

)8التعليمي.(  

 اثر المشكلة االسرية على تنشئة الطفل:

خالفات الزوج و الزوجة:- 1  

ادات النفسية فان الخالفات االبناء تصيبهم بالقلق الدائم و عدم االحساس باالمن و االمان " و ان العي    

ؤالء االبناء ان ه تشهد االف الحاالت من االبناء الذين نشاوا وسط ظروف عائلية مليئة بالخالف الشديد،

اقامة عالقات عاطفية  من يشعرون في الكبر بانهم ليسوا كباقي البشر و تنعدم فيهم الثقة بالنفس فيخافون

يتبادلون معه  كون من ان معنى تكوين اسرة هي الوجود في بيت يختلفون مع الطرف االخر وسليمة و يش

)9االهانات".(  

:االثار السلبية لخروج المراة للعمل - 2  

ي اي من صعوبة التوفيق بين عمل المراة و اعباءها االسرية و تشتت فكرها و عدم التركيز ف    

)10الواجبات المتعلقة بالعمل و تنميته و تطوره.(  

اثر الطالق على االطفال: - 3  

ان االطفال يكونون اكثر خشونة في رعايتهم بعد الطالق.      

انفصال الوالدين.ان حياة االطفال تصبح اكثر سوءا بعد -  

انهيار االسرة بالطالق يؤدي الى تحطيم و تدمير االطفال في مواجهتهم مع المجتمع. -  



السوء. قرمين باالنضمام الى اصدقاء و رفايؤثر الطالق على االطفال بان يجعلهم منحرفين و مج -  

تمام به.و عدم االهيؤثر الطالق من الناحية التعليمية لالطفال فيؤدي الى تسربهم من التعليم  -  

طفال يؤدي الطالق الى تشرد االطفال و ادمانهم المخدرات و المواد المخدرة، كما يؤدي الى تسول اال -

)11و ما ينتج عنه من ظاهرة اطفال الشوارع.(  

ي وقوع قد ابرزت كثير من االحصاءات في كل بلد ان اضطراب كيان االسرة من العوامل الكبرى ف - 4

جن نتيجة االفراد في الرذيلة و ممارسة السلوك المنحرف و ان كثير من االبناء كان مصيرهم ايضا الس

ة قدرتها االسرة و زيادوفاة االب او االم او كليهما، او الطالق او السجن مما يوجه االنظار نحو العناية ب

من العمل  ل او انقطاع مورد الرزق الخاص به نتيجة فصلهجهة المشاكل الناجمة عن سجن العائعلى موا

بالمئة من االوالد  88او عدم عودته اليه مباشرة بعد االفراج عنه، و لقد اكد العالم الفرنسي "هويار" ان 

" حيث اشار ة ينتمون الى عائالت منخلة و اكد ذلك "كلوكالمنحرفين الذين قام بدراسة احوالهم االجتماعي

)12بالمئة من االحداث ينتمون الى عائالت يسودها التفكك و االنحراف.( 60الى ان   

لوك الصبي، يتفق الباحثون على ان غياب االب عن المنزل يؤثر في سلوك الطفل و خصوصا في س - 5

ل بطريقة مختلفة ي بين البنات و الصبيان، و يتصرف االهكما يؤثر االب تاثيرا هاما في التمايز الجنس

كان هذا ذا تختلف العناصر السلوكية التي يبديها االب او االم نجد الطفل اباختالف جنس الطفل ف

السلوكية. الفروق ة مختلفة باختالف جنسهم و هذهسلوك الصغار بطريقاالخير ذكر او انثى و يتم تعزيز   

هل السلوك الى التوجه النفسي المختلف، حيث يشجع االبالجنسين املة تدفع " و الفروق في المع   

على ان يكن  المناسب للجنس و يتجاهلون السلوك غير المناسب،او يعاقبونه فاالباء يشجعون البنات

يشجع الصبيان  عند البنات بينما نوثةجذابات و يتصرفن بشكل حسن، كما يقوم االب بتعزيز سلوك اال

يونة االطالع، و على االعتماد على الذات و اظهار سلوك الرجولة و يكون سلوك االب اكثر لعلى حب 



مع الصبي بالمقارنة  اتجاه الصبي بينما يضع القيود الكثيرة على البنت و يتكلم االب اكثر و يلعب اكثر

)13شهر.( 18مع البنت في عمر   

امراض سلوك االطفال اصابتهم ب على االسرة المشكالت و االزمات التي تمر بهاو من انعكاسات     

لدراسي و اجتماعية و نفسية مثل العقوق و االنحراف و سوء التوافق االجتماعي و المدرسي و الفشل ا

 االكتئاب و غير ذلك.

و تعاني اسر كثيرة من مجموعة من المشكالت نعرض منها مايلي:      

 مشكلة التفكك االسري:

يجة الطالق صر اساسية اهمها ارتباط االبوين و بمجرد اختفاء هذه العالقة نتتقوم االسرة على عنا    

ن التفكك هناك بين الزوجين او انفصالهما في العيش او موت احدهما تنهار االسرة و تتفكك، و الحقيقة ا

ن فقدان يعني سقوط احد االبوين من اركان االسرة فحسب و لكن يعني ايضا ما ينبع ذلك السقوط م

خارجه. ب من السلطة الوالدية مما ينعكس بالدرجة االولى على االطفال في سلوكهم داخل البيت وجان  

 مشكلة تعدد الزوجات:

في  تعتمد مجتمعات بشرية كثير نموذج تعدد الزوجات في بناء العالقات االسرية، و خاصة    

لبعض و ائد معينة كما يرى االمجتمعات االسالمية، صحيح ان هذا النموذج من العيش في االسر له فو 

معات بدات صحيح ايضا انه كان نموذجا يتناسب و الحياة االجتماعية قديما، و لكن تبعا لتطور المجت

شئة االطفال.تظهر سلبية هذا النموذج، لقد اثبتت دراسات عديدة ان لتعدد الزوجات اثر سلبي في تن  

ك احد ان توتر االسرة الذي يعني وجود نوع من العالقات المضطربة بين اعضاءها او سوء سلو  و   

 بعض العناصر سيء ناء او كثرة تردداطرافها الرئيسيين او كثرة الشجار بين االبوين او بينهما و بين االب



عوبة تالي صالسلوك على البيت، او وجود اطراف اضافية في االسرة مما يجعل حجمها كبير و بال

حترامها و ضبطها فهذه العوامل تجعل االسرة في حالة اضطراب مستمر مما يفقد االبناء هيبتها و ا

البيت و ذلك  االمتثال لقواعدها الداخلية، و كثيرا ما يدفع هذا الوضع االبناء الى البحث عن الهدوء خارج

داخلية للبيت و تكيف مع البيئة ال له خطر على سلوكهم، او يجعلهم الوضع نفسه في حالة قلق و سوء

 الخارجية ايضا.

 مشكلة صراع االجيال:

جها السلبية هذه المشكلة تعاني منها كل االجيال و المجتمعات بدون استثناء رغم ادراك االفراد لنتائ    

ل هذه الفراد و تدغريزية في اتكون على تنشئة االطفال و تربيتهم، و الحقيقة انها مشكلة انسانية تكاد 

الون فاالباء مي يش القديمة و الحديثة،المشكلة على صراع قوي بين التغيير و المحافظة في اساليب الع

ناء نسخة للمحافظة على القديم و خاصة في مجال تربيتهم البناءهم، و ينتظرون عموما ان يكون االب

ستقلون في نفسهم على انهم ممنهم او ينظرون اليهم على انهم استمرار لذواتهم بينما ينظر االبناء ال

 شخصياتهم و ليسوا ملزمين بتطبيق تعاليم اولياء امرهم.

ة االباء تعد تلك مشكلة عامة و لكن تختلف حدتها باختالف الطبقات االجتماعية و اختالف نظر     

)14للتربية و التنشئة و الهدف منها و نوعية القيم التي يريدون ترسيخها في ابناءهم.(  

:كذلك  شكالت االسريةومن الم  

قتين مختلفتين ثقافيا.قد تنشا الخالفات بين الزوجين نتيجة اختالف خلفياتهما الثقافية او لكونهما من طب-  

متدينا بينما  و قد يلعب الدين ايضا دورا مهما في نشاة هذه الخالفات ففي بعض االحيان يكون الزوج -

 الزوجة غير متدينة و العكس بالعكس.



ايضا قد يكون الزوج واسع المعرفة بحكم تعليمه او ذكاءه بينما الزوجة ليست كذلك. -  

و اشياء مثل هذا قد تؤدي الى حدوث مشكالت و نزاعات بين الزوجين. -  

عات عنيفة يرا مما قد يؤدي الى حدوث نزاكون الفرق في السن بين الزوجين كبو يحدث كثيرا ان ي -

ا ما تكون مشاكل في الظهور عند انتقال االسرة من الريف الى المدينة و غالبالتبدا داخل االسرة، و قد 

س القيم التي نشاوا نفيتوقع االباء من االبناء التمسك بقد  ل لها عالقة باالختالط و الترفيه وهذه المشاك

.)15( هليعليها، و تبدا المشاكل عندما يجد االباء ان االبناء قد غيروا من نمط حياتهم الذي نشاوا ع  

مضي االبن اثار االنفصال:    قد يتسبب االنفصال في عدم شعور االبناء باالمان و االستقرار و قد ي

عن االبناء قد  وقتا طويال يفكر هل يكون اكثر والءا المه ام البيه؟. ايضا فان غياب رقابة احد الوالدين

)16(يؤدي بهم الى االنحراف في سن مبكرة.  

دي الى االطفال:    ان بقاء االطفال مع امهم او انتقالهم الى حضانة ابيهم قد يؤ نتائج الطالق على 

نية من تمزق عواطف االبناء نحو ابويهما، خاصة وان الحضانة عملية قد ينقصها االخالص و حسن ال

بقى ه لها ليجانب االب او االم، و قد يتم االمر بالمشاركة بمعنى بقاء الطفل بعض الوقت مع امه ثم ترك

م بطبيعة مع االب لفترة و هكذا، و هذا قد يحدث عندما يرغب كل من االبوين في رعاية ابناءهما و معلو 

)17(نتيجة لذلك. الحال االثر السيء الذي يقع على االطفال  

لها و نجد ان نجاح االسرة ينجر عنه نجاح اطفالها و نجاح المجتمع ككل، كما ان فشو خالصة القول 

نجاح او فشل عنه اختالل توازن االطفال و تفكك العالقات بين مختلف افراد المجتمع، ف اختاللها ينتج

رجة اولى بالتوازن االطفال في حياتهم الدراسية و االجتماعية و النفسية و العاطفية و االنفعالية مرتبط بد

 االسري او االختالل االسري.
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