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 عزٌزتً الطالبة

 الجزء الثانً من كتاب تربٌة الطفل والعبلقات األسرٌة للمرحلة الثالثة الفنون التطبٌقٌة.هذا الكتاب هو    

وٌعد مكمبل للجزء األول وٌتناول موضوع تخص تربٌة الطفل والضبط االجتماعً، وٌتطرق إلى 

المشكبلت التً ٌعانً منها الطفل واألسرة وطرق حلها فضبل عن المشكبلت واألزمات األسرٌة وبعض 

 لمشكبلت االقتصادٌة وضمن خمسة فصول هً: ا

الفصل األول: وٌتضمن عرضا مفصبل عن اللعب عند األطفال وأهمٌته وفوابده وسماته وأنواعه 

 ودورة فً بناء شخصٌة الطفل وتربٌته تربٌة دٌمقراطٌة.

ً الفصل الثانً: وٌتناول معنى الضبط االجتماعً ومإسسات التنشبة االجتماعٌة والمإسسات الت

 تسهم فٌها وأنواع الضبط االجتماعً ومصادره فضبل عن موضوعات ذات عبلقة.

الفصل الثالث: وٌتضمن عرضا مفصبل ألكثر مشكبلت الطفولة شٌوعا فً مجتمعنا ومنها الكذب 

والسرقة والخوؾ من المدرسة والتبول البلإرادي ومص األصبع وقضم األظافر ومشكبلت انفعالٌة 

والؽضب مبٌنٌن أعراض هذه المشكبلت وطرق حلها. وهنا نود ان نشٌر إلى أننا كاللجلجة فً الكبلم 

النعد الطالبة لكً تكون طبٌبة نفسٌة لكن نعلمها طرق التعامل مع المشكبلت البسٌطة ونإكد انه فً 

 الحاالت الصعبة التً ٌمر بها الطفل ال بد من مراجعة الطبٌب النفسً.

األزمات والصراعات التً تواجه األسرة بشًء من التفصٌل الفصل الرابع ٌتناول هذا الفصل 

والتربوٌة واألجتماعٌة والعقلٌة و  الصحٌة و النفسٌة واالقتصادٌة الفٌسولوجٌة و الوراثٌة و كالمشكبلت

 المشكبلت الؽذابٌة التً تإثر على األسرة 

ومتعرضٌن للتفكك األجتماعٌة بشًء من التفصٌل الفصل الخامس: ٌتناول هذا الفصل المشكبلت 

واثرها  األسري وأنماطه كالطبلق والهجر والترمل وؼٌرها من الظواهر األخرى كالعنؾ ضد المرأة

 وأٌجاد الحلول المناسبة لها. على األسرة

مل عزٌزتً الطالبة وعزٌزي المدرس ان نكون قد وضعنا أساسا معرفٌا ٌمكن ان ٌساهم فً بناء ؤن

 ل عراقنا الجدٌد.أسرة متوافقة مع المجتمع فً ظ

 

 

 

  المإلفون
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 المحتوٌات

 الصفحة اسم الموضوع

 ٙ الفصل األول / اللعب عند األطفال

 7 األهداؾ

 8 مفهوم اللعب  ٔ-ٔ

 ٓٔ السمات العامة لنشاطات اللعب ٕ-ٔ

 ٓٔ الفرق بٌن اللعب والعمل ٖ-ٔ

 ٔٔ أهمٌة اللعب فً حٌاة األطفال وفوابده العامة ٗ-ٔ

 ٙٔ ؟العبلجٌة للعبما الوظٌفٌة  ٘-ٔ

 8ٔ ذاته الطفل وتحقٌقدور اللعب فً بناء شخصٌة  ٙ-ٔ

 9ٔ اطٌةدور اللعب فً تربٌة الطفل الدٌمقر 7-ٔ

 أسبلة وتمارٌن ٕٔ 

 ٕٕ الفصل الثانً / التنشئة األجتماعٌة والضبط األجتماعً

 ٖٕ األهداؾ

 ٕٗ مفهوم التنشبة األجتماعٌة  ٔ -ٕ

 ٕٗ التنشبة االجتماعٌةتعرٌؾ  -ٔ

 ٕ٘ أهداؾ التنشبة األجتماعٌة  -ٕ

 ٕ٘ ممٌزات التنشبة األجتماعٌة  -ٖ

 ٕ٘ أنواع التنشبة ألجتماعٌة  -ٗ

 ٕٙ مإسسات التنشبة األجتماعٌة  -٘

 7ٖ أعادة التنشبة األجتماعٌة  ٕ-ٕ

 8ٖ أنواع مإسسات أعادة التنشبة األجتماعٌة  -ٔ

 8ٖ خصابص أعادة التنشبة األجتماعٌة  -ٕ

 9ٖ مبررات وجود مإسسات أعادة التنشبة األجتماعٌة -ٖ

 9ٖ الضبط األجتماعً  ٖ- ٕ

 ٓٗ أهمٌة الضبط األجتماعً - ٔ            

 ٔٗ أشكال الضبط األجتماعً - ٕ            

 ٕٗ مصادر الضبط األجتماعً - ٖ            

 ٘ٗ اٌٌس فاعلٌة الضبط األجتماعً مق -ٗ    

 أسبلة وتمارٌن ٗٙ 
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 7ٗ الفصل الثالث / مشكالت الطفولة

 8ٗ األهداؾ

 9ٗ مفهوم مشكبلت او اضطرابات الطفل ٔ -ٕ

 9ٗ أسباب المشكبلت النفسٌة لؤلطفال ٕ-ٖ

 9ٗ العوامل العضوٌة أو البٌولوجٌة  -ٔ

 9ٗ العوامل النفسٌة  -ٕ

 ٔ٘ العوامل األجتماعٌة -ٖ

 ٕ٘ مدرسٌة العوامل ال -ٗ

 ٖ٘ مشكبلت الطفولة  ٖ- ٖ 

 ٖ٘ مشكبلت نفسٌة  -أوالً :        

 ٖ٘ الكذب -ٔ             

 7٘ الخجل واألنسحاب األجتماعً   - ٕ             

 ٔٙ السرقة  - ٖ             

 ٖٙ العصٌان  - ٗ             

 ٘ٙ التبول الؤلردي  - ٘             

 ٙٙ مص األصبع  - ٙ             

 8ٙ المشكبلت األنفعالٌة  -ثانٌاً :        

 8ٙ الؽٌرة  -ٔ

 9ٙ ) اللجلجة (أضطرابات الكبلم  -ٕ

 7ٓ الؽضب  -ٖ

 7ٔ التدمٌر  -ٗ

 7ٔ من المدرسة  الخوؾ -٘               

 7ٗ أسبلة و تمارٌن 

 7٘ الفصل الرابع /األزمات والمشكالت األسرٌة

 7ٙ األهداؾ

 77 مفهوم األزمات والمشكبلت األسرٌة ٔ -ٗ

 78 أسباب األزمات والمشكبلت األسرٌة  ٕ -ٗ  

 8ٓ بعض أنواع األزمات والمشكبلت األسرٌة   ٖ- ٗ  

 8ٓ المشكبلت الفٌسولوجٌة  -ٔ

 8ٓ المشكبلت النفسٌة -ٕ
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 8ٔ المشكبلت األقتصادي -ٖ

 8ٙ المشكبلت التربوٌة  -ٗ

 8ٙ المشكبلت األجتماعٌة  -٘

 87 المشكبلت عقلٌة -ٙ

 87  المشكبلت الصحٌة -7

 9ٗ اسبلة و تمارٌن 

 9ٙ الفصل الخامس / المشكالت األجتماعٌة

 97 األهداؾ

 98 المشكبلت األجتماعٌة  ٔ-٘

 98 التفكك األسري ٕ-٘ 

 98 األشكال الربٌسٌة للتفكك ألسري   -ٔ    

 99 أنماط التفكك األسري  -ٕ      

 99 الطبلق  -أ 

 ٕٓٔ الترمل  -ب           

 ٗٓٔ الهجر  -جـ           

 ٗٓٔ معالجة التفكك األسري  -ٖ

 ٘ٓٔ العنؾ الموجة ضد المرأة ٖ-٘ 

 ٘ٓٔ تعرٌؾ العنؾ -ٔ    

 8ٓٔ أنواع العنؾ -ٕ

 9ٓٔ الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنؾ   -ٖ   

 اسبلة و تمارٌن ٔٔٓ 

 ٔٔٔ المصادر 
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 الفصل األول

 اللعب عند األطفال

  

 محتوٌات الفصل

 مفهوم اللعب   ٔ-ٔ

 السمات العامة لنشاطات اللعب ٕ-ٔ

 الفرق بٌن اللعب والعمل ٖ-ٔ

 أهمٌة اللعب فً حٌاة األطفال وفوابده العامة ٗ-ٔ

 من الناحٌة الجسمٌة والحركٌة  – ٔ     

 من الناحٌة العقلٌة واللؽوٌة – ٕ     

 من الناحٌة األجتماعٌة – ٖ     

 من الناحٌة الخلقٌة  – ٗ     

 من الناحٌة التربوٌة  – ٘     

 من ناحٌة التشخٌص والعبلج    – ٙ     

 ؟العبلجٌة للعبما الوظٌفٌة  ٘-ٔ

 ذاته الطفل وتحقٌقدور اللعب فً بناء شخصٌة  ٙ-ٔ

 اطٌةدور اللعب فً تربٌة الطفل الدٌمقر 7-ٔ

  أسبلة وتمارٌن 
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 ٌتوقع بعد نهاٌة هذا الفصل     األهداف  

 

ان تتعرؾ لطالبة على تؤثٌر اللعب على سلوك األطفال من خبلل دراسة مفهوم اللعب ومعرفة  -ٔ

 الفرق بٌن اللعب والعمل 

 أن تتعرؾ الطالبة على أهمٌة اللعب فً حٌاة األطفال وفوابدة العامة والوظٌفة العبلجٌة للعب  -ٕ

أن تتعرؾ الطالبة على دور اللعب فً بناء وشخصٌة الطفل وتحقٌق ذاتهوتربٌة الطفل  -ٖ

 الدٌمقراطٌة .
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 -: مفهوم اللعب 1-1

 اليرؼم  ىالتيً تعرفيه. وعلي االجتماعٌة أوالنظرٌة النفسٌة أو التربوٌة  باختبلؾٌختلؾ مفهوم اللعب 

انييه ٌربطهييا خييٌط مشييترك ميين الصييفات وهييً الحركيية  إالميين تعييدد التعرٌفييات فييً الصييٌاؼة والمفهييوم 

 والنشاط والواقعٌة، وكل ما ٌقوم به الطفل طوال ٌومه باستثناء النوم.

العالم المحٌط به، ووسٌلته الستكشياؾ ذاتيه وقدراتيه المتنامٌية، وأداة  إدراكلة الطفل فً واللعب هو وسٌ 

 العملٌات العقلٌة، ووسٌلة للتحرر من التمركز حول الذات.  ةلكاف أنشطةدافعة للنمو تتضمن 

و ٌسهم التً ٌمارسها الطفل فتستهوٌه ومن ثم تثٌر تفكٌره وتوسع خٌاله، وه األنشطة اهموٌعد اللعب من 

 .المختلفةبدور حٌوي فً تكوٌن شخصٌة الطفل بؤبعادها وسماتها 

 أبعيياد أمامييهفهييو ٌشييبع احتٌاجاتييه وٌكشييؾ  الطفييل ونمييوه.وسييٌط تربييوي مهييم ٌعمييل علييى تعلييٌم اللعييب و

 العبلقات االجتماعٌة القابمة بٌنه وبٌن الناس.

 

 

 

 

 

 األدوارالمختلفية ،وهيو ٌسيما بالتيدرٌب عليى  بإشكالهفً تعلٌم وتنمٌة التفكٌر  أساسًاللعب عامل و

 إعيادةمن انفعاالته السلبٌة ومن صراعاته، وضروب توتره وٌساعده عليى  اإلنساناالجتماعٌة، وٌخلص 

 التكٌؾ.

الطفل لحواسه المختلفية  عمالوتطورهم ان است األطفالالدراسات الحدٌثة التً تناولت نمو  أثبتتلقد 

 ،راؼهمف أوقاتقضاء   األطفالوسٌلة للتسلٌة فقط حٌن ٌرٌد  األلعابهو مفتاح للتعلم والتطور، اذ لم تعد 

نميوهم العقليً.  األطفيالمهمية ٌحقيق فٌهيا  أصيبحت أداةحسيب بيل فولم ٌعد وسٌلة لتحقٌق النمو الجسيمً 

 اللعب جزء ال ٌتجزأ من عملٌة النمو العقلً والذكاء.  (بٌاجٌهالعالم )ولهذا اعتبر 

   

 

 

 

 

 

  -هل تعلمين عزيزتي الطلبة :

طفل وهو صاحب النظرية اإلدراكية بأن بياجيه هو عالم نفس معرفي اهتم بدراسة نمو ال  

المعرفية التي اهتمت بدراسة نمو الطفل وتطوره العقلي, كما اهتم بدراسة نمو الطفل األخالقي 

 واالنفعالي واللغوي والحركي.

 -هل تعلمٌن عزٌزتً الطالبة :

أساسٌا لنمو العقل من الجوانب العقلٌة والجسمٌة واالجتماعٌة   مدخالا  تعد  عامة األلعاب بأن  

 ... الخ.واألخالقٌة واالنفعالٌة و المهارٌة واللغوٌة
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بٌاجٌه أن اللعب تعبٌراً عن تطيور الطفيل ومتطلبياً ليه مإكيداً أن اللعيب ٌيرتبط بمراحيل العالم وٌرى 

آخير  إلىتختلؾ من مجتمع  األنماطلعب خاصة بها. وهذه  أنماطالنمو عند الطفل وان لكل مرحلة نمابٌة 

 آخر. إلىومن فرد  

الطفييل.وعن طرٌييق اللعييب  وٌمثيل اللعييب وسييطاً بٌبٌيياً مناسييباً ٌسييهم فييً تطيوٌر البٌبيية المعرفٌيية لييدى

 مما ٌدفعنا إلى طرح السإال االتً: ٌتفاعل الطفل مع بٌبته وٌطور لؽته وعبلقاته االجتماعٌة

 

 

سمى أي نشاط أو فاعلٌة" لعبا" إذا كان ذلك ٌن أكل نشاط ٌمارسه الطفل ٌسمى لعبا لكنه ٌمكن  دال ٌع

 .بثبلث جوانب هً التلقابٌة والمتعة والفاعلٌة ٌتصؾالنشاط أو الفاعلٌة 

 

 

الجماعة للمتعة فقط ودون أي حافز آخر". كما وٌعد نشاطا  أواللعب هو " فاعلٌة ٌجربها الفرد  إن

لٌسهم فً  ةالكبار عادمن اجل تحقٌق المتعة والتسلٌة وٌستؽله  األطفالؼٌر موجه ٌقوم فٌه أو موجها 

تنمٌة سلوكهم وشخصٌاتهم بؤبعادها المختلفة. وهو نشاط حركً وذهنً ٌإدٌه الطفل من اجل ان ٌتعلم 

وٌعد اللعب  بمثابة الحٌاة بالنسبة للطفل، انه حٌاته ولٌس  وٌستكشؾ ما ٌوجد حوله من العالم المحٌط به.

ة واستكشاؾ وتعبٌر ذاتً وتروٌا الذات، واللعب للطفل هو تربٌ وإشؽالمجرد طرٌقة لتمضٌة الوقت 

 وعمل للكبار.    

هدفه اللهو واستهبلك الوقت  األطفالعرؾ اللعب بؤنه نشاط ٌقوم به نوفً ضوء ما تقدم ٌمكن ان  

النفسٌة  أهمٌتهوله  والجهد لتحقٌق المتعة والتسلٌة بدون ان ٌكون هناك دوافع خارجٌة تحركه وتوجهه.

 فً تعلٌم وتدرٌب وتؤهٌل وتشخٌص الطفل وفهمه. 

 

 

المتعة 

 والمرح

التلقائٌة 

 والطواعٌة

 اللعبجوانب 

النشاط 

 والفاعلٌة

 لعبا؟الطفل ٌسمى هل كل نشاط ٌمارسه 
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 -: السمات العامة لنشاطات اللعب 1-2

 لنشاطات اللعب سمات عامة مشتركة تظهر فٌما بٌنها من حٌث كونها:

 أنشطة نابعة من دوافع داخلٌة، ولٌست موجهة من دوافع خارجٌة. .ٔ

 ذاتها.أنشطة تبعث السرور والمتعة من ممارستها بحد  .ٕ

 تتصؾ بالمرونة والتنوع على وفق اختبلؾ األشخاص والمواقؾ. .ٖ

 واألشخاص المشاركٌن فٌه.  أنواعٌعطً اللعب  الفرد حرٌة االندماج فٌه، وحرٌة اختٌار  .ٗ

 ٌتضمن القٌام بفعالٌات مختلفة، بدنٌة، وعقلٌة ولفظٌة ووجدانٌة....الخ  .٘

 

 -والعمل :الفرق بٌن اللعب  1-3

  التالٌة:المعاٌٌر ٌمكن التمٌٌز بٌنهما من خبلل ٌعد كبل من اللعب والعمل نشاطا     

 أوال: الغاٌة والهدف

 فً حٌن ٌعد العمل نشاط منافع مادٌة. أيلمتعة دون أن تترتب علٌه لٌعد اللعب نشاط ٌهدؾ أساساً  

 على سبٌل المثال:ف موجه لؽاٌة ٌهدؾ إلى اإلنتاج، والحصول على منافع مادٌة واقتصادٌة

لكً ٌصنع لعبته من أجل المتعة والتسلٌة فإن  الفارؼة،عندما ٌجمع الطفل علب المشروبات الؽازٌة  

 عمبلً. دحاجٌاته فإن نشاطه ٌع النقود لتؽطٌةنشاطه هذا ٌسمى لعباً. أما إذا قام ببٌعها للحصول على 

 

 

 

 

 االختٌار والقسرٌة ثانٌا ا:

أن اللعب فً أساسه نشاط اختٌاري حر فً حٌن العمل فً أساسه نشاط ٌتطلب القٌام بمهمات محددة  

 على الفرد أن ٌلتزم بها.  معٌنةوفق شروط 

  :والٌك المثال التوضٌحً التالً

المطبخ )القدور، والمبلعق....... الخ ( وٌسرناها لطفلة ما، فسنجد ان الطفلة تلعب لو أخذنا أدوات  

تشاء وكٌفما تشاء، لكن هذه األدوات عندما تكون فً ٌدي والدتها ،فؤنه سٌنظر إلٌها كجزء من  مافٌها وقت

صنع أو  لعمل الطعام بٌبة عمل والدتها، وعلٌه فؤنها تستخدمها فً ضوء متطلبات الزمان والمكان،

 الحلوٌات ألفراد العابلة.

إال أنهما ٌمثبلن وجها أساسٌاً للنشاط اإلنسانً الذي  وبالرؼم من هذا التماٌز بٌن اللعب والعمل، 

 تتداخل فٌه سلوكٌات العمل مع اللعب وتتماٌز حسب معطٌات وظروؾ معٌنة. 

 -نشاط :

  ؟الفرق بٌن اللعب والعمل من حٌث الغاٌة والهدفهل بإمكانك اقتراح  العاب أخرى تبٌن       
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 العامة:أهمٌة اللعب فً حٌاة األطفال وفوائده  1-4

ٌإكدون  أهمٌة اللعب فً النمو العقلً  وهم   هتم العلماء كثٌراً فً بٌان آثار اللعب فً حٌاة األطفالأ 

من نواح  هللطفل فضبل عن دوره فً تكوٌن شخصٌة الطفل ومن المإكد أن للعب فوابد

 ها  كما ٌؤتً: سنوضح  عدٌدة

     -: من الناحٌة الجسمٌة -1 

    الجسم وصرؾ الطاقة الزابدة  ةوتقوٌ تتجسد قٌمة اللعب الجسدٌة فً تنشٌط الجسم ونمو العضبلت

 ناتج عن وٌرى بعض العلماء أن هبوط مستوى اللٌاقة البدنٌة وضعؾ الجسم وتشوهاته  ، عند الطفل

الضٌقة  أوألن البٌوت المإلفة من عدة طوابق، والبٌوت ذات المساحة القلٌلة  تقٌٌد الحركة عند الطفل،

فهو ٌحتاج إلى الركض والقفز والتسلق وهذا ؼٌر ، قد حدت من نشاط الطفل وحركته الخالٌة من الحدٌقة،

الجسمٌة والحركٌة فحسب، بل  إمكانٌاتهمن خبلل اللعب ال ٌنمً الطفل ، ف متوافر فً مثل هذه البٌوت

 منها.)اللعب( التكامل بٌن وظابؾ الجسم المختلفة الحركٌة واالنفعالٌة والعقلٌة  ٌحقق

 

 وٌمكن إجمال أهمٌة اللعب فً النمو البدنً )الجسمً( الحركً للطفل كما ٌلً:

 سلٌم.نمً عضبلته بشكل ٌدرب كافة أعضاء الجسم وٌ -ٔ

 ر النفسً من خبلل استخدام نشاط اللعب كمتنفس للطاقة الزابدة التً الطفل على االستقرا ٌساعد -ٕ

  مستقر.تجعل من الطفل شخصا عصبٌا ومتوترا وؼٌر       

   الطفل على تنمٌة مفهوم الذات الجسمٌة  فً سٌاق اللعب، وذلك بتكوٌن اتجاهات نحو  ٌساعد  -ٖ

 اصة فً تعلم مهارات حركٌة معٌنة.إمكانٌاته البدنٌة وخ عمال، و است جسمه النامً      

 على إٌجابٌااأللعاب الحركٌة  فً تربٌة الطفل فً مرحلة ما قبل المدرسة ٌنعكس  عمالإن است -ٗ

 تنمٌة الفعالٌات النفسٌة األخرى كاالنتباه، الذاكرة، التخٌل، والتفكٌر والضبط الذاتً.        

 عضاءه المختلفة مما ٌمكنه من تعلم المهارات الطفل على التحكم بجسمه والتنسٌق بٌن أٌساعد  -٘  

 الحركٌة البلزمة لؤللعاب ولشإون حٌاته المختلفة.      

 

 

 

 

 

 

 -نشاط :

 ؟اللعب والعمل من حٌث االختٌار والقسرٌةهل بإمكانك اقتراح  العاب أخرى تبٌن الفرق بٌن     
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 -من الناحٌة العقلٌة واللغوٌة : -2

ٌساعد اللعب الطفل فً اكتساب المعرفة والخبرات، وتعلم المفاهٌم المختلفة، فقد ٌحصل الطفل على  

 أخرى،در اعلٌها من مص ٌمكنه الحصول الالتً ربما المزٌد من المعرفة والمعلومات من خبلل اللعب 

أللعاب وأنشطة  وكلما تقدم الطفل فً العمر استطاع أن ٌنمً كثٌراً من المهارات فً أثناء ممارسته

 .معٌنة

والتً تتمثل باالستكشاؾ والتجمٌع وؼٌرها من أشكال  وٌبلحظ أن األلعاب التً ٌقوم فٌها الطفل، 

 تثري حٌاته العقلٌة بمعارؾ كثٌرة عن العالم الذي ٌحٌط به، اللعب الذي ٌمٌز مرحلة الطفولة المتؤخرة،

ألفبلم السٌنمابٌة، والبرامج التلفزٌونٌة، من والموسٌقى وا والرحبلت، ٌضاؾ إلى ما تقدمه القراءة،

 .معارؾ جدٌدة

وتنمٌة  القابم على حل المشكبلت، ،وخبلصة األمر ٌجب تنظٌم نشاط اللعب على أساس مبادئ التعلم 

 (.ٔ-ٔ، كما فً الشكل )روح االبتكار، واإلبداع عند األطفال

 

 طوابع( تبلمٌذ ٌنسجون اكبر سجادة فً العالم من الٔ-ٔالشكل )

 
ن لنشاط اللعب عند الطفل دور هام فً نموه فً الجانب المعرفً. من حٌث اكتساب المعارؾ أ 

وعن طرٌق نشاط اللعب الذي ٌتٌا للطفل والمفاهٌم والقدرة على التحلٌل والتفكٌر وحل المشكبلت. 

،  والمعرفٌة اإلدراكٌةو . فان قدراته العقلٌةواإلنسانٌةومعطٌاتها المادٌة  ، التفاعل مع الخبرات البٌبٌة

عقلٌة كاالنتباه والتركٌز والتذكر  وإدراكاتتنمو بفضل ما ٌكتسبه  الطفل من معارؾ وخبرات ومهارات 

 (.ٕ-ٔاإلبداعٌة، كما فً الشكل )واالكتشافات  و إصدار األحكام القٌمةوالتمٌٌز والتحلٌل والتركٌب 
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 ( ٌبٌن اإلبداع لدى الطفلٕ-ٔالشكل )
 

لؽته بمختلؾ الكلمات  إثراءقدرة على  واألكثرأهمٌة فً حٌاة الطفل  األكثروٌمثل اللعب النشاط  

التعبٌر والتواصل اللفظً وهو ٌمد الطفل بالكلمات والمعانً بشكل مباشر  أداةوالمفاهٌم والمعانً بوصفه 

 الكلمات  أنواعفل مختلؾ التً ٌكون هدفها تعلٌم الط أنواع األلعابٌمكن تحقٌق ذلك فً ووؼٌر مباشر، 

على شكل صور مع كلمات.  أوأن تكون بشكل حروؾ ٌتم تجمٌعها لتكون كلمات  أماوالمعانً، والتً 

 معانً الصور. إلىتشٌر 

 

 

 

 

 -االجتماعٌة :من الناحٌة  -3

اآلخرٌن، وٌتعلم معهم  األطفالتظهر قٌمة اللعب االجتماعٌة من خبلل بناء عبلقات اجتماعٌة مع  

من خبلل اللعب التعاونً واللعب مع من ٌحٌطون به مهارات األخذ والعطاء فضبل عن بداٌات مفاهٌم 

 والصواب. الخطؤ

ٌصبا قد ٌإمن بروح الجماعة وٌحترمها. فكٌؾ الجماعٌة النظام واأللعاب وٌتعلم الطفل من خبلل  

وٌستطٌع الطفل أنانٌاً وٌمٌل إلى العدوان وٌكره اآلخرٌن إذا لم ٌمارس اللعب مع األطفال اآلخرٌن. 

بوساطة اللعب أن ٌقٌم عبلقات جٌدة ومتوازنة معهم وأن ٌحل ما ٌعترضه من مشكبلت )ضمن اإلطار 

  .من نزعة التمركز حول الذات الجماعً( وأن ٌتحرر

 -نشاط :
 اذكري بعض األلعاب التً تنمً عند األطفال الناحٌة العقلٌة.-
 هل بإمكانك ابتكار لعبة تنمً الجوانب المعرفٌة. -
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 -من الناحٌة الخلقٌة : -4

ٌسهم اللعب فً تكوٌن النظام األخبلقً المعنوي لشخصٌة الطفل. كما أن القدرة على اإلحساس 

بشعور اآلخرٌن تنمو وتتطور من خبلل العبلقات االجتماعٌة التً ٌتعرض لها الطفل فً مواقؾ اللعب 

 المختلفة.

حل المشكبلت بروح جماعٌة ك مهارات اجتماعٌة األطفالفاللعب الجماعً على سبٌل المثال ٌكسب      

 اآلخرٌن وأدوارهم.وتقدٌر جهود  األصدقاء.واختٌار  اآلخرٌن.التواصل مع و

الحبلل الحرام، الخطؤ والصواب،  لاالجتماعٌة مث األخبلقٌةالمفاهٌم الطفل ومن خبلل اللعب ٌكتسب      

وؼٌر ذلك من الدالالت االجتماعٌة تساعد  والمقبول والمرفوض والقٌادة والتبعٌة، والوالء واالنتماء.

 فٌه.على التكٌؾ فً الوسط االجتماعً الذي ٌعٌشون  األطفال

ه من معاٌٌر لشخصٌة الطفل وذلك من خبلل ما ٌتعلم األخبلقًوٌسهم اللعب فً تكوٌن النظام      

  والصبر.وضبط النفس  واألمانة،كالعدل والصدق  األخبلقًالسلوك 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -من الناحٌة التربوٌة : -5

وتعلم المفاهٌم فقد ٌحصل الطفل على  والخبرات،المعرفة  من خبلل اكتسابتبدو قٌمة اللعب التربوٌة  

ال ٌكتسب اللعب قٌمة المزٌد من المعلومات من خبلل اللعب قد ال ٌحصل علٌها من مصدر آخر، و

     استطعنا توجٌهه على هذا األساس. لقد أدرك المربٌن القدماء والمربٌن فً العصر الحدٌث،تربوٌة إال إذا 

 -هل تعلمين عزيزتي الطالبة :

 ان التمركز حول الذات ٌعنً بأن الطفل  ٌدرك وجهة نظره وال ٌدرك وجهة نظر         

 ذلك.أعط أمثلة على  . اآلخرٌن       

 

 شجع األطفال على اللعب االجتماعً لئال ٌصبحوا أنانٌٌن ومٌالٌن للعدوانٌة.  ىال تنس

 -ين عزيزتي الطالبة :هل تعلم

 تطوٌر وتنمٌة بعض المعاٌٌر الخلقٌة كالعدل والصدق بإمكانكمن خالل اللعب      

 .وضبط النفس والصبر  واألمانة     

 -نشاط :

 ألعابا تنمً المعاٌٌر الخلقٌة لدى األطفال.  يذكرأ      
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او ومن المبلحظات الملفتة  وخاصة فً مرحلة ما قبل المدرسة، ، أهمٌة استخدام اللعب وسٌلة للتعلم

الحتٌاجات لبلنتباه أن مصانع األلعاب أصبحت تتخصص بصنع األلعاب التربوٌة وذلك تلبٌة المثٌرة 

المناهج التربوٌة لمرحلة ما قبل المدرسة وللصفوؾ االبتدابٌة األولى. التً أصبحت تعتمد على أنشطة 

وقد انعكس  اللعب ومواده كوسابط تربوٌة لتعلٌم األطفال الحقابق والمفاهٌم وإكسابهم، المهارات الفكرٌة.

أصبحوا ٌركزون على تشجٌع الطفل على هذا على اختٌار اآلباء لنوعٌة أنشطة اللعب ألطفالهم، حٌث 

 التعامل مع األلعاب التعلٌمٌة لما لها من قٌمة تربوٌة إضافة إلى كونها ممتعة ومحببة للطفل.

 

  -ناحٌة التشخٌص والعالج :من  -6

عندما ٌشعر الطفل بالتوتر النفسً وهً حالة من االختبلل فً التوازن االنفعالً والشعور بالقلق  

حاالت  إلىواالنزعاج والؽضب، بسبب القٌود والضؽوط التً ٌتعرض لها، فقد ٌتعرض الطفل فً حٌاته 

القٌود االجتماعٌة  أو سوء المعاملة أومن االضطرابات النفسٌة واالنفعالٌة بسبب سوء التنشبة االجتماعٌة 

حاجاته النفسٌة  إشباعبسبب الحرمان الذي ٌمنع الطفل من  أو التً تحول دون شعوره بالحرٌة،

 المادٌة... لهذا فقد تعترٌه حاالت من التوتر النفسً تشكل لدٌه مشكلة نفسٌة وتربوٌة.  أوواالنفعالٌة، 

هذه التوترات النفسٌة التً ٌمر بها الطفل  تحاول مإسسات الطب النفسً والمإسسات التربوٌة معالجة 

بوساطة نشاط اللعب الجماعً الذي ٌعمل على تخلٌص الطفل من هذه التوترات فٌشعر الطفل بالراحة 

 توازنه االنفعالً. إلىوٌعود 

والرمزي  اإلٌهامًوبخاصة اللعب  األطفالالنفسٌة عند  األمراضلقد استخدم اللعب فً معالجة 

 . مواضطراباتهمخاوفهم وحاالتهم  إسقاطفً  طفالاألالذي ٌساعد 

حقٌقٌة تعوضه عن حاالت الحرمان  أشٌاءفالطفل حٌنما ٌلعب مع الدمى المختلفة فانه ٌتعامل معها كؤنها 

ٌفرغ فٌها مشكبلته االنفعالٌة وٌساعد ذلك المعالج النفسً فً تحلٌل شخصٌات  أوالتً ٌعانً منها 

 إلىتً تكمن وراء مشكبلتهم االنفعالٌة، )فعندما ٌلجؤ  الطفل لا سباباألومشكبلت األطفال وتشخٌص 

تمزٌقها فؤنه ال بد ان ٌعبر عن حالة الؽضب التً تعترٌه والناتجة عن تعرضه لمشكلة ما  أوضرب لعبته 

ه ٌتعامل فٌ إٌهامٌابالدمى ٌمثل لعبا  األطفال(. لهذا فان لعب إفراد أسرتهكتعرضه لسوء المعاملة من احد 

حقٌقٌٌن ٌشكلها كٌفما ٌشاء فٌسقط علٌها رؼباته المكبوتة وبذلك  أشخاصاكما لو كانت  األشٌاءالطفل مع 

مراحل نموهم  أثناءفً  األطفالتكون وسٌلة فعالة فً تشخٌص ومعالجة اضطراباته االنفعالٌة. وٌعانً 

دٌدة مثل الشعور بالحرمان وتكٌفهم مع الوسط الذي ٌعٌشون فٌه من مشكبلت نفسٌة وانفعاالت سلبٌة ع

 أواجتماعٌة  أوعوامل ذاتٌة  إلىوالفشل، والقلق.. الخ  وقد تعزى هذه الحاالت النفسٌة  واإلحباطوالكبت 

التمثٌلً وكذلك ممارستهم  اإلٌهامًممارسة اللعب  إلى األطفالبٌة. فٌلجؤ بٌ أوتربوٌة  أواقتصادٌة 
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 إعادةالحركٌة مما ٌساعدهم فً تهدبة هذه االضطرابات االنفعالٌة وٌسهم فً  األلعاب أللعاب القوة أو

 .التوازن االنفعالً إلىشخصٌتهم 

 فالطفل ٌعبر عما ٌعانٌه من مشاعر سلبٌة مإلمة كالصراع والخوؾ والقلق وهو قد ٌلجؤ إلى التعبٌر

العدوان أو التكٌؾ مع مباشرة كاالحتجاج والرفض أو  مشاعره أو مواجهة مشكبلته بؤسالٌب عن

من مواجهة  مباشرة كاالنسحابو ؼٌر أ، المشكبلت بطرٌقة بناءة قبل تعلم أسلوب حل المشكبلت

 .المشكبلت واالنكفاء إلى عالم الخٌال

الطفل واإلنسان بوجه عام بحاجة إلى التخفٌؾ من المشاعر السلبٌة كً ٌعٌد لنفسه التوازن  أن

لذا فؤنه ونظر لعدم اكتمال نضج الطفل العقلً واالجتماعً المتبلك مهارات حل  باالرتٌاح،والشعور 

المشكبلت والتعامل معها بصورة مباشرة فؤنه ٌتعامل معها بصورة ضمنٌة. حٌث ٌكون اللعب من 

كما ٌمكن إن ٌسهم اللعب فً التفرٌػ االنفعالً وهو منها. أسالٌب حل المشكبلت وخاصة االجتماعٌة 

مباشر فً التعامل مع الناتج االنفعالً للمشكلة مثل الؽٌرة والخوؾ وبذا فؤن اللعب ٌخدم  أسلوب ؼٌر

 .عبلجٌةوظٌفة 

 

 -: عبالعالجٌة الل ظٌفٌةالو 5- 1

 اللعب بطرٌقة مخطط لها بؽٌة تحقٌق تؽٌٌرات فً سلوك الطفل وشخصٌته بحٌث ٌستعمل نشاط

العبلج باللعب من الطرق العبلجٌة الفعالة فً المجال النفسً،  دتجعل حٌاته أكثر سعادة وإنتاجٌة. وٌع

 للعب من حٌث كونه:اوخاصة فً اضطرابات الطفولة وتتضا وظٌفٌة 

فاألطفال  واسطة للتقلٌل من التوترات الناتجة عن ضؽوط البٌبة المنزلٌة والمدرسٌة واالجتماعٌة .ٔ

 من ؼٌرهم اللعب الخٌالً. ون أكثرالذٌن ٌؤتون من بٌوت تكثر فٌها القٌود والنواهً ٌلعب

 وسطا ٌساعد الطفل فً التعبٌر عن انفعاالته والتً تجد متنفسا ً لها من خبلل اللعب الخٌالً. .ٕ

 فرصة لتدرٌب الطفل على مهارة حل المشكبلت من خبلل إعداد الخطط وتنفٌذها. .ٖ

ٌعطً مجاالً لئلشباع الرمزي والتخلص من النزعات  ، إذنشاط اللعب وسٌلة مثلى لئلشباعٌعد  .ٗ

 ."ضرب دمٌة تمثله ٌلجؤ إلىه ٌال ٌتمكن من ضرب أخ الذيالطفل فعلى سبٌل المثال "،  العدوانٌة

االنفعالٌة السلبٌة فً حٌاة الطفل بحٌث تزاح إلى  تصرٌؾ للتراكماتتحدث عملٌة تفرٌػ أو  وهكذا

  .الخارج

 اللعب ومواده المفٌدة فً هذا المجال:ومن األمثلة على أنشطة 

 . * لعبة قابلة للنفخ أو الكٌس للكم

  . * دمى للضرب وصلصال للطرق

 . * األلعاب التنافسٌة ككرة القدم
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 . * الرسم

، االبن...الخ( تساعده على فهم األخهامة )أب،  أدواروفٌه ٌشجع الطفل على لعب  : * اللعب الدرامً

لدوره الشخصً وتحسن من تكٌفه مع اآلخرٌن ومهمة له من خبلل تمثٌل دور نفسه من خبلل تمثٌله 

 (.ٖ-ٔ، كما فً الشكل )اآلخرٌن

 

 ( ٌبٌن اللعب الدرامً )التمثٌلً(ٖ-ٔالشكل )

 
 اللعب ومكانته فً هذه المرحلة من خالل الفوائد التً ٌحققها الطفل من ممارسته أهمٌةتنبثق  

 : ٌلًتلخص بما  لأللعاب والتً

 ٌساهم اللعب فً تنشبة الطفل تنشبة اجتماعٌة. -ٔ   

 ٌساهم اللعب فً تحقٌق النمو االنفعالً للطفل. - ٕ   

 اإلبداع لدٌه.ٌساهم اللعب فً تنمٌة خٌال الطفل وتوفٌر فرص  -ٖ   
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 ومجتمعه.الطفل بهدؾ التعرؾ على بٌبته  أمامٌوفر اللعب فرص االكتشاؾ  -ٗ   

 االجتماعٌة.لعب الطفل على تعلم القواعد والمعاٌٌر لٌساعد ا -٘   

 اللعب الطفل لممارسة سلوك الكبار وتعلمه. ٌهٌا -ٙ

 والتناسق.ٌطور اللعب المهارات الحركٌة والعضلٌة ومهارات التوازن  -7

 والجماعً.ٌشجع اللعب الطفل على تطوٌر مهارات المشاركة والعمل التعاونً  -8

 الطفل وتعلم المهارات الحٌاتٌة. أمامالستجمام ٌإثر اللعب فرص االستمتاع وا -9

 ٌساهم اللعب فً تشخٌص المشكبلت النفسٌة لؤلطفال وعبلجها. -ٓٔ

  

 -: ذاته الطفل وتحقٌقدور اللعب فً بناء شخصٌة  1-6

بصورة متكاملة ومتوازنة بحٌث ٌشتمل هذا  تهشخصٌوإنماء ٌقصد ببناء شخصٌة الطفل تكوٌن 

 الشخصٌة.تطوٌر القدرات العقلٌة، والقٌم واالتجاهات الوجدانٌة والجوانب الجسمٌة فً  اإلنماء

وتمكٌنه  اإلمكانٌاتلهذه  ،وإدراكهوقدراته  إمكانٌاتهالطفل فً ضوء  إنماء"تحقٌق ذات الطفل" فتعنً  أما

ذاته كل ذلك من اجل مساعدته على تكوٌن مفهوم  وإثباتحاجاته وتحقٌق اهتماماته ورؼباته،  إشباعمن 

 عن نفسه.  إٌجابً

وال شك ان اللعب ٌشكل وسٌطا فعاال فً بناء شخصٌة الطفل المتوازٌة فعن طرٌق اللعب الحركً 

 واألدابٌة وإنضاج أجهزتهجسمه. وتشكٌل وتطوٌر مهارته الحركٌة  إنماءالمختلفة ٌستطٌع الطفل  بإشكاله

 الحواس الخمس فضبل عن اللٌاقة واالتساق الحركً.  آلٌاتوإنماء العضلٌة 

عند الطفل نحو ذاته الجسمٌة وشخصٌته فعن طرٌق  إٌجابٌةوٌسهم اللعب  فً تكوٌن اتجاهات ومفاهٌم 

وٌعً دور هذه الذات الجسمٌة بل  ،وخصابص إمكانٌاتاللعب ٌدرك الطفل ذاته الجسدٌة وما فٌها من 

البٌبة النفسٌة وبهذا ٌعمل على  إلىوعٌه  إمكانٌات وٌصله ذاته الجسدٌة من ٌتجاوز وعٌه ما تنطوي علٌ

 ما لدٌه من قٌم واتجاهات اجتماعٌة وخلقٌة.           إنماء

االجتماعٌة  األدواروٌوفر اللعب للطفل بٌبة تعلٌمٌة مبلبمة ٌستطٌع من خبللها ان ٌتدرب على      

وٌختبر  أفكارالنماذج التً ٌتؤثر بها فً الحٌاة وٌتوحد معها وٌعبر عما ٌجول فً خاطره من  إلىوٌنتمً 

الذاتٌة وبهذا فان اللعب ٌساعده على تحقٌق ذاته. ان تخطٌط اللعب وتنظٌمه  وإمكانٌاتهالمختلفة  إبداعاته

ناء شخصٌة الطفل لذا فؤن ٌرفع من كفاءته وقٌمته التربوٌة فً ب لؤلطفال ةاإلنمابٌفً سٌاق المتطلبات 

مناهجها ونشاطاتها التعلٌمٌة داخل المدرسة  إطاراللعب وتنظٌمه فً  إدخال إلىالمدرسة مدعوة 

 وخارجها.

وتوضع فً اللعب  أساسٌات اكتساب الطفل  المهارات التً تعده للنضج واالنضمام لعالم الكبار.    

اهم فً تطوٌر شخصٌة الطفل التً تتصؾ بالقدرة فإنه سٌس فاللعب إن أحسن توظٌفه فً تربٌة الطفل،
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مع بٌبته ومجتمعه. فمن خبلل اللعب ٌكتسب الطفل مهارات االعتماد  اإلٌجابًعلى التواصل والتفاعل 

على الذات وتحمل المسإولٌة والمشاركة االجتماعٌة ومهارات األخذ و العطاء والمساهمة فً حل 

برة والتحمل والتواصل االجتماعً والقدرة على اتخاذ المشكبلت وٌنمً سماته، الشخصٌة كالمثا

 القرارات.

مختلفة تساعدهم على تطوٌر شخصٌاتهم بصورة عامة، وتطوٌر الجانب  األطفال ألعاباوٌمارس 

 أنواع هو أصناؾ هو إشكالهاالجتماعً منها بصورة خاصة فاللعب الجماعً التعاونً على اختبلؾ 

، أدوارهمسلوكه. فٌكسبه اتجاهات اجتماعٌة نحو تقدٌر اآلخرٌن وتقدٌر  إنماءٌساعد الطفل على 

والتعاون معهم فً حل المشكبلت التً تواجههم، واكتساب صداقات جدٌدة، والتعرؾ على نماذج سلوكٌة 

الفرٌق. وحسن التفاعل  إطارفً  اآلخرٌناجتماعٌة واحترام القوانٌن. والتكٌؾ مع الجماعة، وقبول 

الفرٌق  أعضاءوالخبرات، كما ان النماذج التعلٌمٌة التً ٌحملها  اآلراءوتبادل  اآلخرٌنع والتواصل م

 إطاروالتعلٌمات وتنفٌذها فً  األوامر، والتكٌؾ االجتماعً، وقبول واألدواروتبادل األخذ والعطاء. 

 السلوك االجتماعً التً ٌتبلءم مع المواقؾ.  أنماطالعمل الجماعً والتدرٌب على 

. وهو وسٌط المختلفةا ٌسهم اللعب بدور حٌوي فً تكوٌن شخصٌة الطفل بؤبعادها وسماتها وهكذ

العبلقات االجتماعٌة والتفاعلٌة  أمامه أبعادتربوي مهم ٌعمل على تعلٌمه ونموه وٌشبع احتٌاجاته وٌكشؾ 

ة والجسمٌة لنمو العقل من الجوانب العقلٌ أساسٌاعامة مدخبلً  األلعابالقابمة بٌن الناس، وتعد 

 واالنفعالٌة والمهارٌة واللؽوٌة.. الخ. واألخبلقٌةواالجتماعٌة 

 

   -:دور اللعب فً تربٌة الطفل الدٌمقراطٌة  7- 1

أن العصر الذي نعٌش فٌه أصبا ٌتطلب من الفرد مهارات عدٌدة كً نتمكن من التكٌؾ من عالم      

 .ثورة التكنولوجٌا واالتصاالتانعدمت فٌه الحواجز الجؽرافٌة والثقافٌة بسبب  

ففً  وفق روح العصر مع المحافظة على أصالتنا ، على ونحن فً العالم العربً بحاجة إلى تربٌة أطفالنا

عالم الٌوم هناك اتجاهات قوٌة فً المناداة بالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان على الرؼم مما نشاهده من 

 لواء هذه الدعوة !! تناقضات فً سٌاسات الدول الؽربٌة التً تحمل

إن حضارتنا العربٌة اإلسبلمٌة كان لها الفضل فً إرساء شعار الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان،  

ومنها حقوق الطفل، فحق الطفل فً اللعب هو أحد مسإولٌات الوالدٌن والمربٌن التً ٌجب علٌهم 

 رعاٌتها.

 ةاستخدامها لتربٌة الطفل تربٌة دٌمقراطٌوٌمثل اللعب أحد الوسابط الهامة التً ٌمكن للمربٌن 

                         . أنشطة وترسٌخ مفهومها لدٌه فً مجتمعنا حٌث أنه ٌقضً معظم وقته فً ممارسة مختلؾ من
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حٌث إن هذه فرصتهم لتعلٌمه وتربٌته من خبلل  لعبه،ومن حق الطفل أن ٌشاركه الوالدٌن والمربٌن 

 مكن لنا أن نربً الطفل تربٌة دٌمقراطٌة بحٌث ٌتمكن من:اللعب الفردي والجماعً ٌ

 الحوار فً اآلخرٌن أو التواصل والتفاعل  -ٔ

   فً  وطرٌقته  عن مشكبلته و اتجاهاتهإتقان مهارات الحوار والتفاعل اللفظً وؼٌر اللفظً والتعبٌر  -ٕ

 التفكٌر وحل المشكبلت.    

 تعلم مفهوم الحرٌة وممارستها بحٌث ٌعرؾ حقوقه وواجباته تجاه اآلخرٌن وٌلتزم بها. -ٖ

 الطابفً.تعلم مهارات النقد والحوار فً جو من التساما والبعد عن التعصب الفكري أو  -ٗ

 .تعلم المشاركة االجتماعٌة وتحمل مسإولٌة االنتماء الوطنً واإلنسانً -٘

 د عن االنفعال واستخدام العنؾ فً حل المشكبلت.تعلم ضبط الذات واالبتعا -ٙ

 علٌهم.تقبل اآلخرٌن كما هم وعدم السعً للتسلط  -7

 بمشاعرهم.تعلم اتجاهات المحبة ومساعدة اآلخرٌن واإلحساس  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: نشاط

  .اقترح العابا تنمً الجوانب الدٌمقراطٌة فً شخصٌة الطفل-
 .فسر ذلكتساهم االلعاب فً تنشئة الطفل اجتماعٌا؟ -
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 وتمارٌن  أسئلة

 

 ما المقصود باللعب؟ /ٔس

 ما الفرق بٌن اللعب والعمل؟ /ٕس

 ؟طلب منك تشخٌص طفل قلق؟ كٌؾ ٌمكنك ذلك من خبلل اللعب /ٖس

 ؟كٌؾ تنمً شخصٌة الطفل الدٌمقراطٌة من خبلل اللعب /ٗس

 ذاته؟ وتؤكٌد ه الطفلفً تطوٌر شخصٌ كؤداةتكلم عن اللعب  /٘س

 كٌؾ ٌساهم اللعب فً تربٌة الطفل خلقٌا؟ /ٙس

 ما سمات اللعب العامة؟ /7س

 ؟ اللعب فً مرحلة الطفولة المبكرة أهمٌةما  /8س

 -أكملً الفراؼات التالٌة بماٌناسبها :/9س

 ، للعب فوابد من نواحً عدٌدة هً ..................،..................،.................. - ٔ

      ................... ،.................. 

 ٌختلؾ مفهوم للعب بؤختبلؾ النظرٌة ..................،....................،.................. - ٕ
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 الفصل الثانً

 التنشئة االجتماعٌة والضبط االجتماعً

          

 محتوٌات الفصل

 مفهوم التنشبة األجتماعٌة  ٔ -ٕ 

 تعرٌؾ التنشبة االجتماعٌة -ٔ

 أهداؾ التنشبة األجتماعٌة  -ٕ       

 ممٌزات التنشبة األجتماعٌة  - ٖ

 أنواع التنشبة ألجتماعٌة  - ٗ

 مإسسات التنشبة األجتماعٌة  - ٘

 أعادة التنشبة األجتماعٌة  ٕ-ٕ

 أنواع مإسسات أعادة التنشبة األجتماعٌة  -ٔ        

 خصابص أعادة التنشبة األجتماعٌة  -ٕ        

 مبررات وجود مإسسات أعادة التنشبة األجتماعٌة - ٖ

 الضبط األجتماعً  ٖ- ٕ

 أهمٌة الضبط األجتماعً - ٔ        

 أشكال الضبط األجتماعً - ٕ        

 مصادر الضبط األجتماعً  - ٖ        

 مقاٌٌس الضبط األجتماعً     - ٗ        

 أسبلة وتمارٌن 
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  ٌتوقع فً نهاٌه هذ الفصلاألهداف        

 

أن تعرؾ الطالبة أهمٌة التنشبة األجتماعٌة بالنسبة للفرد والمجتمع وأن تقدر وتمٌز األسلوب  -ٔ

 المناسب للتنشبة األجتماعٌة .

 أن تعرؾ الطالبة دور المإسسات األجتماعٌة المتمثلة باألسرة وجماعة الرفاق واللعب ) األقران (  -ٕ

 وثؤثٌرها فً التنشبة األجتماعٌة السلٌمة .      

 أن تتعرؾ الطالبة على دور المإسسات التربوٌة والتعلٌمٌة المتمثلة بالمدرسة ودورها فً عملٌة  - ٖ

 تبٌن العبلقة بٌن األسرة والمدرسة فً تنمٌة شخصٌة األبناءوتنمً لدى الطالبه  التنشبة األجتماعٌة و     

 أتجاهاً نفسٌاً أٌجابٌاً نحو المدرسة .    

 أن تعرؾ الطالبة على دور المإسسات الدٌنٌة ومإسسات األتصاالت ودورالجماعة المرجعٌة وأن   - ٗ

 تقدر  أهمٌة األختٌار الدقٌق للصدٌقات .      

 أن تتعرؾ الطالبة على أعادة التنشبة األجتماعٌة بلنسبة النحراؾ سلوك بعض ألفراد من خبلل - ٘

 المإسسات التً تقوم بؤعادة التنشبة األجتماعٌة .       

 أن تتعرؾ الطالبة على لضبط األجتماعً وتحدد مواقعة وأهمٌته وتفسر العبلقة بٌن التنشبه  - ٙ

 اعً .األجتماعٌة والضبط األجتم     

 تذكر الطالبة أنواع الضبط األجتماعً وتعطً أمثلة عنها . - 7

 تذكر الطالبة مصادر الضبط األجتماعً وتمٌز وتربط بٌنهما . - 8

 تقبل القوانٌن التً تساعد على الضبط األجتماعً .  - 9

 تنتقد الشخصٌة الؽٌر المنضبطة أجتماعٌاً . - ٓٔ
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 -مفهوم التنشئة األجتماعٌة : 2-1

استعرضنا تعارٌؾ علم النفس االجتماعً نجدها تركز على سلوك الفرد فً المجتمع وكٌفٌة لو

تكوٌن عبلقة معه، اذ تركز على الفرد أحٌاناً وعلى الجماعة أحٌاناً، وهذه الفكرة تقربنا من مفهوم التنشبة 

 مو اإلنسان.االجتماعٌة التً ٌنظر الٌها العلماء  على أنها تؤثٌر البٌبة االجتماعٌة فً ن

هً العامل وتعد التنشبة االجتماعٌة من الظواهر القدٌمة المستمرة فً المجتمع البشري بوجه عام، 

من خبلل عملٌات التفاعل  مالربٌس لتحقٌق أهداؾ النمو االجتماعً فً كل مرحلة من مراحل النمو. وتت

كثٌراً من االتجاهات النفسٌة االجتماعً فٌتحول الفرد من كابن بٌولوجً إلى كابن اجتماعً مكتسب 

 واالجتماعٌة عن طرٌق التعلم والتقلٌد مما ٌطبع سلوكه بالطبع االجتماعً.

 
 -تعرٌف التنشئة االجتماعٌة : - 1

وردت تعارٌؾ متعددة  للتنشبة االجتماعٌة اذ تعرؾ بالعملٌة التً ٌتم فٌها تشكٌل معاٌٌر الفرد 

ٌتوافق مع المجتمع من حٌث المرؼوبٌة واالتفاق والمبلبمة وقٌمه ودوافعه واتجاهاته وسلوكه بما 

 االجتماعٌة.

وٌراها آخر عملٌة تعلم وتعلٌم وتربٌة تقوم على التفاعل االجتماعً وتهدؾ إلى اكتساب الفرد سلوكاً 

ومعاٌٌر واتجاهات مناسبة لؽرض المساٌرة والتوافق االجتماعً. و ٌعرفها البعض من جهة أخرى أنها  

 تحوٌل الكابن الحٌوي البٌولوجً إلى كابن اجتماعً.عملٌة 

فهً العملٌة التً تطبع اإلنسان، منذ مراحل الطفولة المبكرة، وتعده للحٌاة االجتماعٌة المقبلة، التً 

سٌتعامل فٌها مع آخرٌن من ؼٌر أسرته، فالتنشبة االجتماعٌة تعلم الطفل قٌم المجتمع ومعاٌٌره األساسٌة، 

ها ؼٌره حٌنما ٌنضج، ولقد أثبتت الدراسات ان الطفل ٌتؤثر بالوراثة من والدٌه، التً ال التً سٌشارك فٌ

تنتهً بالمولد وإنما بالتقلٌد والمحاكاة،  اذ ٌبدأ ببناء شخصٌته بعد ان أنعكس أمامه كل ما حوله من 

 مإثرات اجتماعٌة، ومن هنا تبرز  أهمٌة التنشبة فً تكوٌن العادات وتهذٌبها.

سة دور  فً تنشبة الطفل وتربٌته، اذ ٌتعلم فٌها احترام نفسه واحترام اآلخرٌن، كما ٌتعلم وللمدر

ضبط نفسه، وفً المدرسة ٌجد النمط المثالً لنمط والدٌه متمثبلً فً المدرس فٌطٌعه فٌؽرس فٌه المدرس 

 مجتمع لضبط أبنابه.عادًة الطاعة واالحترام وبذور الحكمة، وهكذا تصبا التربٌة أداة أخبلقٌة فً ٌد ال

 نخلص مما تقدم ان التنشئة االجتماعٌة:

 عملٌة تشكٌل السلوك االجتماعً. -ٔ

 عملٌة استخدام ثقافة المجتمع فً بناء شخصٌة الطفل. -ٕ       
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 -أهداف التنشئة االجتماعٌة : - 2

 تامٌن انتقال الطفل من كابن بٌولوجً إلى كابن اجتماعً. -ٔ

 أسالٌب سلوكٌة تتفق مع معاٌٌر الجماعة وقٌم المجتمع.إكساب اإلفراد  -ٕ

 تسهم فً التراث االجتماعً الثقافً بٌن األجٌال. -ٖ

 تحدد سلوك األفراد بما ٌنسجم مع فلسفة مجتمعه. -ٗ

 تمكن الفرد من المشاركة االجتماعٌة على وفق القٌم والقواعد االجتماعٌة. -٘

 ضبط السلوك االجتماعً. -ٙ
 

 -التنشئة االجتماعٌة : ممٌزات - 3

 تتمٌز عملٌة التنشبة االجتماعٌة  بانها:

 عملٌة تعلم أو تعلٌم اجتماعً. -ٔ

 تساعد على نمو السلوك االجتماعً السوي. -ٕ

 عملٌة تفاعلٌة تهدؾ إلى التؽٌٌر. -ٖ

 مستمرة تبدأ من مرحلة المهد وتنتهً بنهاٌة العمر. -ٗ     

 

  -أنواع التنشئة االجتماعٌة :  - 4

 :التنشئة األولٌة -ٔ

ٌتعلم الطفل بصورة أولٌة السلوك االجتماعً والقٌم بشكل ٌتناسب مع المواقؾ التً ٌعٌشها وثقافة 

 أسرته أو مجتمعه.

: نجد الطفل الذي ٌرى والدٌه لدٌهم نوع من فكرة التمٌٌز بٌن األشخاص حسب المذهب الدٌنً  مثال

 سوؾ ٌفكران هذا السلوك مقبول اجتماعٌا فٌتعلمه وٌستمر معه فً المواقؾ المشابهة مستقببلً. مثبلً،

 التنشئة الثانوٌة: -ٕ

تؤتً بعد التنشبة األولٌة وهً أقل تؤثٌرا من األولٌة وٌتعلم الطفل السلوك كعضو فً مجموعة 

 لدى الكبار أٌضاً.صؽٌرة داخل مجموعة كثٌرة مثل المجتمع أو تظهر فً مرحلة الطفولة و

 التنشئة المتعلمة: -ٖ

هً عملٌة تعلم السلوك والمهارات االجتماعٌة من الرٌاض أو المدارس أو معاهد منخفضة، وهذا ما 

 سٌبٌن عنده التكلم عن دور األسرة أو المدرسة فً التنشبة االجتماعٌة.
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  -مؤسسات التنشئة االجتماعٌة : - 5

وتشكل هذه الجماعات بؤنواعها أطر وظروؾ تفاعله مع اآلخرٌن، ٌعٌش اإلنسان فً جماعات، 

ومن خبلل هذا التفاعل ضمن الجماعات المختلفة، ٌكتسب الفرد ثقافة الجماعة وطرٌقة حٌاتها، كما ٌتعلم 

المعرفة والمهارات البلزمة لؤلدوار االجتماعٌة المتوقعة ولما كانت ثقافة المجتمعات البسٌطة البدابٌة 

ً ذاتها، واألدوار فً البناء االجتماعً عامة ال تحتاج إلى معرفة أو مهارات، فؤن عملٌة التنشبة  بسٌطة ف

تقوم بها فً معظمها  األسرة، وٌشاركها فً ذلك المجموعة القرابٌة التً تشكل عادة الجماعة ككل، وقد 

 تمعات ٌبقى لؤلسرة.ٌكون لجماعة الرفاق أو األقران دور، ولكن الدور الربٌس، فً مثل هذه  المج

أما فً حال المجتمعات الحدٌثة، والصناعٌة فاألمر مختلؾ، اذ تتصؾ هذه المجتمعات بدرجة عالٌة من 

تقسٌم العمل، الذي ٌإدي إلى تخصصات، وأدوار مختصة تحتاج فً معظمها إلى معرفة ومهارات 

قارة على تولً هذه العملٌة،  مختصة، ال تستطٌع األسرة تقدٌمها، لهذا ٌقٌم المجتمع تنظٌمات جدٌدة

وتشارك األسرة هذه المإسسات الجدٌدة فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة المإسسات التعلٌمٌة ممثلة فً 

المدارس والمعاهد والجامعات وٌقضً اإلنسان فترة طوٌلة فً المإسسات التعلٌمٌة، وبهذا فقد أصبا لها 

خصٌة اإلنسان، إلى جانب هذا برز فً المجتمعات دور مهم، وٌزداد أهمٌته مع الزمن، فً تشكٌل ش

الحدٌثة انتشار وسابل اإلعبلم، وتنوعها، وقدرتها على الوصول إلى أطراؾ المعمورة، فلم تعد التنشبة 

االجتماعٌة مقصورة على الجماعة المحلٌة أو مجتمع الدولة، بل تعدت ذلك، لٌصبا فً قدرة الفرد التقاط 

 ت أخرى مهما بعدت المسافة بٌنه وبٌنها.وسابل إعبلمٌة من مجتمعا

 هناك بعض المؤسسات التً تساهم فً عملٌة التنشئة، وٌمكن تنظٌمها فً ثالثة مستوٌات هً:

 الجماعات األولٌة : -ٔ

 وتشمل األسرة وجماعات الرفاق واللعب ، والجٌرة.  

 الجماعات الثانوٌة أو الرسمٌة : -ٕ

وسابل األعبلم، هذا األتصال وأهمها فً عملٌة التنشبة المإسسات التربوٌة التعلٌمٌة ، ومإسسات    

 الرؼم من  تؤثر الفرد بؤي مإسسة ٌشارك فٌها، من ذلك مإسسات العمل، والمإسسات التروٌحٌة.ب

 الجماعات المرجعٌة : -ٖ

كاألحزاب، أو جماعات أخرى مختلفة، وتمثلها بعض الجماعات األولٌة كالقبلٌة، أو جماعات ثانوٌة 

 وأهمٌتها فٌما تحمل من معان وقٌم ٌؤخذ بها الفرد المشارك فً عضوٌتها.

هذه المستوٌات االجتماعٌة الثبلثة ، بجماعاتها المختلفة ، تعمل فً آن واحد، وبشكل مترابط، 

ماعة مرجعٌة أو ، وطالب فً مإسسة تعلٌمٌة ، وٌنتمً إلى ج فاإلنسان فً عصرنا عضو فً أسرة

أكثر، بهذا ال ٌمكن الوقوؾ عند مستوى واحد فً تفسٌر عملٌة التنشبة ، فاستكمال دراسة وفهم هذه 
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المستوٌات بعضها ببعض، العملٌة ٌتطلب اعتبار المستوٌات الثبلثة معاً، كما ٌتطلب دراسة عبلقة هذه 

 فً عملٌة التنشبة. وأثر هذا 

 لتابعة لهذه لجماعات بشا من التفصٌل وسوؾ نتناول شرح بعض المإسسات ا

 األسرة  -أوالا :

تتكفل األسرة فً معظم المجتمعات اإلنسانٌة بعملٌة  ،األسرة من مستوٌات الجماعات األولٌة تعتبر      

، وتتم هذه العملٌة فً األسرة من خبلل ما ٌسمى  تنشبة األطفال، والسٌما فً مرحلة الطفولة المبكرة

األولٌة الحمٌمة التً ٌشارك فٌها الوالدان وأعضاء األسرة اآلخرون، وفً بعض المجتمعات قد بالعبلقات 

ٌشارك بعض األقارب، وقد تقوم التنشبة من خبلل تعلٌمات مباشرة، كما ٌمكن ان تتم بالمحاكاة والتقلٌد، 

بلعبها وتمثٌلها، مما  فً أدوارهم المختلفة، وقد ٌقوم جٌد بشكل علماً أن الطفل قادر على تقلٌد الكبار

ٌجعل اللعب عملٌة تعلٌمٌة، كما ان الطفل ٌبلحظ سلوك اآلخرٌن، فٌتعرؾ أنماط السلوك المقبولة 

والسلوك المحبب، أو المرفوض ومن الضروري أن ندرك ان طبٌعة المجتمعات الحدٌثة، وانتشار 

سرة، فبل ٌعود للمحبٌن واألقارب األسرة النواتٌة، ٌحصر عملٌة تفاعل الطفل فً عبلقته بؤفراد هذه األ

 اآلخرٌن أثر كبٌر فً حٌاته.

إلى الطفل  الثقافة التً تم تناقلها من جٌل إلى آخر، فٌقوم الوالدان بتنشبة أطفالهما على   األسرةتنقل 

نفس المنوال الذي نشبا علٌه، فاإلنسان ٌتعلم من خبلل تنشبته كٌؾ ٌنشا أطفاله، وقد ٌكون للتعلٌم أثره 

 االجتماعٌة. فً وعً الوالدٌن مما قد ٌإدي إلى الخروج عن الطرق القدٌمة فً عملٌة التنشبة

ولكن ماذا ٌحدث اذا فقد الطفل أسرته البد أن ٌعمل المجتمع فً هذه الحاالت على تعوٌض الطفل عن 

أسرته الطبٌعٌة، بما ٌهٌا له من ظروؾ الحٌاة القرٌبة من حٌاة األسرة، وقد ٌكون هذا بتبنٌه من قبل 

وظروؾ تنشبته ومثل هذه األسرة تعد  زوجٌن، ٌقومان بدور األبوٌن االجتماعٌٌن، ٌوفران للطفل حاجاته

أسرة بدٌلة، وقد ٌقوم المجتمع بإقامة ما ٌسمى بقرٌة األطفال، حٌث ٌجمع من فقدوا أسرهم فً قرٌة 

تحتوي على جمٌع متطلباتهم. وتتؤلؾ هذه القرٌة من مجموعات من األطفال، ٌشكلون ؼالباً مع راشد أو 

 راشدة مدربة أسرة ضمن إطار هذه القرٌة.

ٌطلق الطفل فً هذه الحالة على األطفال اآلخرٌن صفات األخوة، وتعتبر الراشدة أماً للجمٌع، وبهذا       

 ٌتوفر للطفل الظروؾ األسرٌة التً تنعكس على استقراره االجتماعً والنفسً.

، ولكن الطابع المإسسً والرسمً لوفً حاالت أخرى، قد تقوم الدول بإٌجاد مإسسات الحتواء األطفا

لهذه المإسسات، ال ٌسما ؼالباً بالتعامل الذي ٌتصؾ بالتعاطؾ، وبهذا قد ٌشعر الطفل بالحرمان 

الوجدانً وتحرم مثل هذه المإسسات الطفل من أوجه كثٌرة من الحٌاة الطبٌعٌة، وقد ٌتكتل األطفال 

هذه المإسسات لحماٌة انفسهم لتوفٌر الحد األدنى من الطمؤنٌنة، وتختلؾ المجتمعات باختبلؾ مستوى 
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واألؼلب أن ال تكون فً المجتمعات النامٌة فً المستوى المطلوب، بل قد تكون صارمة بعٌدة عن 

 اإلنسانٌة بحٌث ٌحاول األطفال الهرب منها.

تنقل األسرة إلى الطفل الثقافة التً تم تناقلها من جٌل إلى أخر ، فٌقوم الوالدان بتنشبة أطفالهما على 

نشؤ علٌه ، فاإلنسان ٌتعلم من خبلل تنشبته كٌؾ ٌنشا أطفاله ، وقد ٌكون للتعلٌم أثره نفس المنوال الذي ت

 فً وعً الوالدٌن مما قد ٌإدي إلى الخروج عن الطرق القدٌمة فً عملٌة التنشبة ألجتماعٌة .    

 

 -العوامل األسرٌة المؤثرة على التنشئة االجتماعٌة : -أ 

 حجم األسرة : -1

الوقت الذي ٌمكن أن ٌمنا للطفل، كما تبٌن من الدراسات أن أطفال األسرة ٌإثر فً مدى  

الكبٌرة التً تضم عدد كبٌر من األطفال تقل فرص االهتمام بهم مقارنة باألسرة الصؽٌرة ولذلك فان 

 حجم األسرة متؽٌر مهم ٌإثر فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة.

 

 الحالة االقتصادٌة لألسرة : -2

مهماً فٌما ٌمكن أن تهٌبه من أحوال التنشبة، اجتماعٌاً وصحٌاً وتعلٌمٌاً، ثم معرفٌاً  تإدي دوراً  

 وثقافٌاً، إضافة إلى المسابل النفسٌة الوجدانٌة.

 

 مستوى تعلٌم الوالدٌن : -3

ٌإثر مستوى تعلٌم الوالدٌن على التنشبة االجتماعٌة من خبلل وعً الوالدٌن وبالتالً بقدرة  

امل مع الطفل، فضبلً عن ان الوالدٌن المتعلمان أقدر على تهٌبة ظروؾ افضل لنمو افضل على التع

 الطفل السٌما فً الجانب اللؽوي مما ٌنعكس إٌجابٌا على نموه المعرفً.

 

 :عمل المرأة  -ٗ

نتٌجة للظروؾ االقتصادٌة الصعبة وارتفاع مستوٌات العٌش، اضطرت المرأة أن تعمل وهذا 

البٌت وهذا الؽٌاب عن البٌت ٌإثر فً دورها كؤم لكن و بالمقابل فان الدخل اإلضافً ٌجعلها تؽٌب عن 

 المكعبات، مثل تعلٌمٌة ألعابالذي ٌوفره عمل األم قد  ٌسهم  فً توفر بٌبة مناسبة متمثلة بمواد عٌنٌة )

لٌات ( وهً مهمة جدا اذ تعد مثٌرات  للعموأخرى الدراجات مثل حركٌة ألعاب أطفال، قصص وجود

العقلٌة أو اللؽوٌة أو االجتماعٌة. و لكن هل ٌمكن تعوٌض ؼٌاب األم فً عملٌة تنشبة الطفل؟ وما  هٌى 

 البدابل التً ٌمكن ان تعوض ؼٌاب األم ؟ ٌمكن ان نناقش مجموعة من البدابل.

 ٌمكن ان ٌكون الحل فً العودة إلى النمط العابلً واألسرة الممتدة، بحٌث ٌبقى الطفل فً كنؾ (ٔ

 ورعاٌة جدٌه وبعض األقارب حتى عودة األم.

 قد ٌمكن التعوٌض عن األم بوجود خادمة أو مربٌة ترعى الطفل حتى مجًء األم. (ٕ
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 ٌمكن ان الحل فً أن ٌوجد كل مكان عمل حضانة لؤلطفال، بحٌث ٌكون الطفل بقرب أمه. (ٖ

 وجود حضانات خارج نطاق العمل ٌرسل الٌها الطفل طٌلة ساعات عمل امه. (ٗ

 

 -العوامل األسرٌة المؤثرة على الطفل : - ب

هناك مجموعة من العوامل األسرٌة تإثر فً الطفل وعلى جوانب نموه النفسٌة واالجتماعٌة مما ٌوثر    

فً مستوى تنشبته االجتماعٌة، اذ ان الطفل ٌتؤثر باآلخرٌن وأولهم أفراد أسرته لذلك فان لطبٌعة حٌاة 

 ٌمكن إجمال هذه العوامل بما ٌؤتً: شخصٌته. و البالػ فً الطفل ونمو األسرة وعبلقات أفرادها أثرها

 : وجود األبوٌن ٌزٌد من الطمؤنٌنة واالستقرار وٌإدي ؼٌاب أحدهما أو كلٌهما إلى ؼٌاب أسسأوالا 

 الطمؤنٌنة واالستقرار.      

 : العبلقات الحمٌمة، الهادبة السلٌمة بٌن األبوٌن تإثر إٌجابٌا فً بنابه الشخصً، بٌنما ٌإدي ثانٌاا 

 الخبلؾ والنزاعات بٌن الوالدٌن إلى زعزعة االستقرار والطمؤنٌنة، وقد ٌإدي إلى فشل الطفل فً     

 تشكٌله ألسرة مستقرة.      

 إلى الخوؾ والعدوانٌة، بٌنما ٌإدي التعامل الدٌمقراطً : قد ٌإدي النمط التسلطً من قبل الوالدٌن ثالثاا 

 إلى شعور الطفل بمكانته، وكٌفٌة التعامل باحترام مع اآلخرٌن.      

 : ان شعور الطفل باهتمام الوالدٌن، وخاصة بما ٌعمل وٌقوم به مسؤلة ضرورٌة إلشعاره بحبهما، رابعاا 

 مما ٌإدي إلى حفزه للقٌام بؤعمال ترضٌهما، و ٌدخل فً هذا مسالة العقاب والثواب، وهما جزء        

 من اهتمام الوالدٌن، علماً بؤن نوع العقاب والثواب مهم فً تربٌة الطفل، وٌجب ان ٌكون كل من       

 د من بٌان سبب العقاب أوالعقاب والثواب بمقدار الفعل، وٌفضل تحاشً العقاب الجسدي، والب       

 المكافؤة.       

واألسرة رؼم أهمٌتها، وخاصة فً المجتمعات الحدٌثة، ال تشكل إال واحدة من أجهزة ووسابل عملٌة       

 التنشبة، لقد كان لؤلسرة فً المجتمعات التقلٌدٌة الدور الكبر، أما اآلن فهناك مإسسات تقاسم األسرة 

 هذه العملٌة.

 
 )األقران(: اللعبجماعات الرفاق و  -: ثانٌاا 

تعرؾ بمجموعة من األفراد المتشابهٌن فً السن والجنس هً من الجماعات األولٌة والتً 

والمشاركٌن فً تقارب األدوار االجتماعٌة والقٌم العامة واالتجاهات شبه الواحدة، ومن أشكال جماعات 

 األقران:

 وتشكٌلها تلقابً.جماعة اللعب هدفها اللعب ؼٌر المقٌد  .ٔ

 جماعة اللعبة أو الفرٌق وهدفها إتمام اللعبة بحسب قواعدها. .ٕ
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الشلة أو الصحبة وعبلقات أفرادها قوٌة، وشبه دابمة لفترة طوٌلة، ولها شروط لقبول  .ٖ

 األعضاء الجدد.

، ولها أسرار الخاصة وطقوسها، ولها صراعات مع السلطة أو العصابات  العصابة .ٗ

أخطر جماعات األفراد اذ ٌمكن ان ترتكب أعماالً خطرة على األخرى، وهً من 

 . أعضابها وعلى المجتمع أو ٌلجؤ أفرادها الى العنؾ او السرقة

ن عضوٌة الجماعة واالستمرار فٌها، تتطلب كحد أدنى التزاماً نسبٌاً بثقافة الجماعة، أي قبوالً أ

،  من الجماعات أثره فً تشكٌل االتجاهات بؤهداؾ الجماعة ومعاٌٌرها وقٌمها ولهذا فان لهذا النوع

، كما ان هذا النوع من الجماعات ٌحرر الفرد من سلطة الكبار كما هو الحال فً األسرة  وأنماط السلوك

 ، فٌتفاعل فٌها الفرد بحرٌة أكبر وضمن نشاطات ال تتٌحها الجماعات األخرى.  والمدرسة

  
 -اعٌة :دور جماعة األقران  فً التنشئة االجتم -أ 

فرٌق ٌتٌا فرصة للنمو االجتماعً خاصة لعب األدوار االجتماعٌة، والتدرب على القٌادة، ونشوء  .ٔ

الصداقات وتحدٌد مفهوم األنا واآلخر عن طرٌق تبادل األدوار والمراكز واالنتماء الى الجماعة 

 والدفاع عنها.

ومساندة األعضاء بعضهم  تسهم فً النمو الوجدانً والعاطفً عن طرٌق صرؾ الطاقة الزابدة، .ٕ

 البعض اآلخر وجدانٌاً.

تقوم بفحص المعاٌٌر، وتطوٌرها، ونقدها واستكشاؾ مواقؾ جدٌدة وتنمٌة االتجاهات نحو البٌبة  .ٖ

 االجتماعٌة.

 تنمً االستقبلل واالعتماد على الذات، ونمو صورة الذات. .ٗ

النادي وجماعات العمل التطوعً ومن الجدٌر بالذكر ان جماعات األقران تشمل أٌضاً جماعة        

 وجماعات الرحلة والجماعة الحزبٌة.

 تتفاعل جماعة األقران من خبلل سلوكٌات و مواقؾ مختلفة منها: 

 تقلٌد سلوك الكبار ونقده )اآلباء والمدرسٌن( فً جو حر بعٌد عن رقابتهم. .ٔ

 السلوك الحر واإلبداعً بدون تدخل الكبار.  .ٕ

 واالنتماء. إشباع حاجات احتبلل المركز .ٖ

 تعوٌض ما تم فقدانه من أهداؾ التنشبة والمدرسة. .ٗ

   

 
 
 

 -: نشاط
اختييري جماعيية ميين األفييراد فييً المجتمييع المحلييً الييذي تعٌشييٌن فٌييه وادرسييً  

 تفاعبلت أفرادها االجتماعٌة مإكداً مدى تحقٌق األهداؾ السابق ذكرها.
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 -السمات األساسٌة لجماعات األقران : -ب 

 االجتماعً ٌتم على أساس عبلقات المواجهة المتكررة فً المكان الواحد والزمان المتتالً.التفاعل  .ٔ

فً حالة التفاعل بٌن جماعات األقران خاصة رفاق اللعب ٌكون الفاعلون متشابهٌن فً السن والجنس  .ٕ

أي ان  واالهتمام والدوافع واالنتماء للجماعة وأحراراً من مراقبة، وسٌطرة الراشدٌن وتوجٌهاتهم،

 التفاعل ٌشبه شارعاً ذا اتجاهٌن.

  فً جو التفاعل المباشر هذا ٌمكن لؤلطفال ان ٌتعلموا من بعضهم البعض، وعلى مسإولٌتهم الخاصة .ٖ

 اال ما تفرضه ثقافة هذه الجماعة.وبدون ضؽط     

 
 المؤسسات التربوٌة  -ثالثاَ : 

التنشبة األجتماعٌة للطفل  فحتى سن السادسة دور فً هً من الجماعات الثانوٌة أو الرسمٌة  لها     

، ورفاق لتقرٌباً، تنفرد األسرة بعملٌة التنشبة االجتماعٌة بدون منازع إال فً حاالت رٌاض األطفا

الجٌرة أو المنطقة، وبعد سن السادسة تتدخل المإسسة التربوٌة، وتشارك األسرة فً عملٌات التفاعل 

ومن المناسب أن ٌتم التؤكٌد على ان دور المدرسة والمإسسة التربوٌة االجتماعً والتنشبة االجتماعٌة، 

ٌؤتً بعد دور األسرة من حٌث أهمٌته فً مساعدة تطبٌع سلوك الفرد ونمو شخصٌته وتؤطٌرها ثقافٌاً، 

والمساعدة على إؼناء عالم الشخص الداخلً، واذا كانت أهمٌة األسرة فً التنشبة االجتماعٌة تتعلق 

ولٌة للشخصٌة، فان المإسسة التربوٌة تنبع أهمٌتها فً تؤكٌد هذه الشخصٌة، وتنمٌط سلوكها، باألسس األ

 وتهذٌبه وإسناده بمنظومة القٌم، والمثل والمعارؾ أي الثقافة االجتماعٌة الرسمٌة.

وتعرؾ المإسسة التربوٌة على انها الجماعة المنظمة والمقصود إنشاإها من قبل المجتمع لتقوم إلى 

ب األسرة والجماعات المنظمة األخرى فً المجتمع بمتابعة تنشبة األطفال ونقلهم من أفراد إلى جان

 شخصٌات اجتماعٌة.

واذا تذكرنا أسس العملٌة التربوٌة النفسٌة، وأسسها االجتماعٌة )الثقافة والبناء االجتماعً( وأسسها 

تتخذ احد األنواع اآلتٌة مصنفة حسب العلمٌة )المعارؾ والمعلومات( ندرك ان المإسسة التربوٌة قد 

 تدرجها:

 الحضانة ورٌاض األطفال. -ٔ

 المدرسة االبتدابٌة. -ٕ

 المدارس المتوسطة. -ٖ

 المدارس اإلعدادٌة. -ٗ

 المعاهد التقنٌة. -٘

 الجامعات بضمنها الدراسات العلٌا. -ٙ
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 -مبررات وجود المؤسسات التربوٌة فً التنشئة األسرٌة:  -أ 

األسرة بعملٌة التنشبة االجتماعٌة فً مراحلها األساسٌة األولٌة إذ لم تعد أعباء الحٌاة تمكنها من تقوم 

 القٌام بمهمة التنشبة لوحدها لذا تكمن أهمٌة وجود المإسسات التربوٌة بما ٌؤتً :

 ان التراكم المعرفً والتقدم التكنولوجً الصناعً جعل التخصص ضرورة ملحة. .ٔ

مإسسة التربوٌة متخصصة، ومسلحة باالسس العلمٌة التً تقٌم علٌها كل ان المدرسة أو ال .ٕ

 جزبٌات التنشبة االجتماعٌة.

ان المإسسة التربوٌة هً مإسسة ثقافٌة أي حافظة للثقافة الى جانب انها مإسسة اجتماعٌة  .ٖ

 منظمة أي ذات بناء.

 االجتماعٌة التنشبة نمط تؤكٌد إلى تمٌل والجامعات المتطورة، االجتماعٌة التنشبة نمط تتبع مثبلً  فالمدرسة

 .المتوقعة

 سوؾ نتناول المدرسة كنموذج للمإسسات التربوٌة بشً من التفصٌل   

 -المدرسة : -ب 

رسمٌة  تهدؾ إلى بناء الفرد تربوٌاً ونفسٌاً التابعه للجماعات الثانوٌة أو الهً مإسسة تربوٌة 

جتماعٌاً وثقافٌاً فً ضوء فلسفة المجتمع  و تدار من  أفراد متخصصٌن ٌعملون ضمن نظام تعلٌمً أو

 ولما كانت تخدم المجتمع أو تحقق فلسفته فٌمكن القول أنها مإسسة تربوٌة اجتماعٌة ورسمٌة.  محدد. 

مً، أما  المراحل تطلق كلمة مدرسة على كل مإسسة تعلٌمٌة قبل الجامعٌة مهما اختلؾ مستواها التعلٌ

الدراسٌة فتطلق على الترتٌب التصاعدي للمإسسات التربوٌة وهً الروضة، االبتدابٌة، المتوسطة، 

 اإلعدادٌة، الثانوٌة.

وقد ٌتفرع منها معاهد متخصصة مثل معاهد أعداد المعلمٌن ودراسات مهنٌة مثل المدارس التً تقع 

 ضمن التعلٌم المهنً.

مإسسة تنشبة اجتماعٌة ٌمكن النظر بوجه خاص على أنها  مإسسة تهتم  والمدرسة  فضبل عن أنها

 بالتعلم االكادٌمً نجدها:

 تإكد  السلوك األكثر تحقٌقاً للهدؾ، وتحذؾ السلوك الذي ال ٌحقق الهدؾ. -ٔ

 تقٌس تحقٌق السلوك المطلوب والهدؾ من خبلل اعتماد معاٌٌر وقٌم ثابتة. -ٕ

 رجعً هو المعٌار السلوكً أو التربوي لتقوٌم السلوك وتعدٌله.تعتمد المدرسة االطار الم -ٖ

 لها اإلمكانٌة فً إضافة سلوك ٌساعد فً تحقٌق الهدؾ. -ٗ

لها اإلمكانٌة فً إعادة تنظٌم عناصر البٌبة التعلٌمٌة من خبلل المواءمة بٌن دوافع الفرد وسلوكه  -٘

 المعرفً بحٌث ٌحقق الهدؾ.
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 -وفً ضوء ذلك ٌمكن أن نأخذ المدرسة أدواراا مختلفة فً تحقٌق التنشئة االجتماعٌة وهً :  

 -المدرسة باعتبارها مؤسسة اجتماعٌة : -أ

نعنً بمإسسة اجتماعٌة رسمٌة، أنها مكان مقصود من حٌث إنشاإها وتنظٌم بنابه المادي والثقافً 

 اآلخر بما فً ذلك األطفال. والعاملٌن فٌه والعبلقات بٌنهم بعضهم مع البعض

فمن حٌث البناء المادي فان المدرسة أو المإسسة التربوٌة، هً مكان اجتماعً مثالً أو على األقل 

نموذجً، من حٌث التهوٌة واإلضاءة والمرافق الصحٌة والتدفبة بحٌث تتٌا لؤلطفال جواً مناسباً وبٌبة 

ء االجتماعً والثقافً فهً تتٌا العبلقات الهرمٌة مناسبة لمتابعة النمو الجسدي، أما من حٌث البنا

المحاطة بالسلطة، ونظام الثواب والعقاب والمشاركة والمفاهٌم المحددة، والمعرفة ونظام القٌم والمعاٌٌر 

 والخطؤ والصواب والخٌر والشر، والجمٌل والقبٌا.

ن المدٌر إلى المعلمٌن أما العبلقات االجتماعٌة فهً واضحة ال ؼموض فٌها، فالسلطة متتابعة م

وبٌن المدٌر والموجهٌن والمرشدٌن وكذلك بٌن كل هإالء والتبلمٌذ إلى جانب توفر الجماعة المتكاملة 

من حٌث السن المختلؾ  والجنس والخلفٌات االقتصادٌة واالنتماءات المهنٌة والتدرٌبٌة، كل ذلك ٌجعل 

ٌث الشكل والبناء والتنظٌم والمحتوى الموزع المإسسة التربوٌة جماعة اجتماعٌة تفوق األسرة من ح

 على األسس التً ذكرناها للعملٌة التربوٌة.

 

 -تعلٌمٌة : –المدرسة باعتبارها مؤسسة تربوٌة  -ب

أي أنها تقصد إلى التربٌة والى التعلٌم والى تهذٌب السلوك ومساعدة التلمٌذ على ان ٌنمو جسدٌاً، 

أقصى حد تمكنه منه قدراته واستعداداته، ودوافعه بتنظٌم كل ذلك بحسب  ونفسٌاً، وعقلٌاً، واجتماعٌاً، إلى

مراحل النمو والتقدم الحضاري والعلمً وٌمكن لنا اآلن  نلخص دور المإسسة التربوٌة فً عملٌة 

التنشبة االجتماعٌة، بتنمٌط السلوك أي تحدٌده فً نمط أو نموذج مقبول ألنه مدروس وٌعكس ما ٌرٌده 

 نمٌط السلوك ٌعنً تحدٌده وتقلٌمه وتوجٌهه حسب نظام القٌم والمعاٌٌر والقوانٌن والقواعد.المجتمع، وت

 

 -المدرسة والقٌم والعادات والقوانٌن : -جـ 

المدرسة مإسسة تنقل الثقافة االجتماعٌة الرسمٌة إلى الطفل، وتؽنً عالمه الداخلً حٌن ٌتدخل القٌم 

أثر السلوك النمطً فً شخصٌة الفرد، وٌطبعها بطابع ممٌز  والعادات، والقوانٌن واألنظمة وٌزداد

 مرؼوب فٌه، وٌتعلمها من خبلل تفاعله مع األفراد فً مواقؾ اجتماعٌة مختلفة أثناء نموه االجتماعً.

 

 -المدرسة والثقافة والتغٌراالجتماعً : -د 

ٌم واتجاهات تعرؾ الثقافة هً مجموع ما ٌتعلم وٌنقل من نشاط حركً وعادات وتقالٌد وق

 ةومعتقدات تنظم العبلقات بٌن األفراد وما ٌنشؤ عنها من سلوك ٌشترك فٌه أفراد المجتمع. والمدرس
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حافظة الثقافة االجتماعٌة الرسمٌة وهً التً تزٌد علٌها، وتنقحها وتحللها، وتبسطها، وتقدمها إلى 

لتؽٌر االجتماعً ودفعه بحسب استعدادهم ودرجة نموهم  وهً كذلك تعمل على تسهٌل ا لاألطفا

وتسرٌعه رؼم أنها مإسسة ثقافٌة تربوٌة قد تعمل فً واحد من هذه االتجاهات أو أكثر بالنسبة للتؽٌر 

 االجتماعً :

  ان تتخذ اتجاهاً متطرفاً فً رفض التقلٌدي، واالحتفال بالجدٌد والتبشٌر به، وتكون هنا ثورٌة  .ٔ

 تقدمٌة.     

 المتوارث، وتحافظ علٌه، وتكون محافظة.ان تحتفل بالتقلٌدي  .ٕ

ان تقؾ موقفاً حٌادٌاً، وتترك التؽٌر االجتماعً للمجتمع بدون ان تقرر اتخاذ أحد الدورٌن  .ٖ

 المذكورٌن.

 ٌقرره  الذيالموقؾ الذي ٌملٌه علٌها التطوراالجتماعً  تتخذإال انه ٌجب على المإسسة التربوٌة ان      

 المجتمع العام.     

للعوامل الثقافٌة دور فً التنشبة االجتماعٌة و ٌمكن ان نوضا دور العوامل الثقافٌة على التنشبة أن 

االجتماعٌة من خبلل المقارنة بٌن األم األمرٌكٌة و األم الٌابانٌة فً طرٌقة تنشبة أطفالهما باعتبارهما 

نشاط القدرة اللؽوٌة على العكس   ثقافتٌن مختلفتٌن فاألم األمرٌكٌة  تإكد من خبلل أسلوب رعاٌتها زٌادة

 من األم الٌابانٌة التً تنشؤ أطفال ٌتسمون بالهدوء والقناعة والرضا.

 
 -المدرسة والشخصٌة : -هـ 

اذا كانت المدرسة مإسسة اجتماعٌة، وهً مإسسة تربوٌة فهذا ٌعنً أنها تشترك مع األسرة فً تنشبة 

الشخصٌة هً مجموعة من السمات الجسمٌة والعقلٌة الطفل وإكسابه الشخصٌة المرؼوب فٌها، ونعرؾ 

 واالنفعالٌة واالجتماعٌة التً تمٌز الشخص عن ؼٌره.

عملٌة التنشبة االجتماعٌة على جانب كبٌر من األهمٌة  نواذا كانت الشخصٌة ذات مضمون ثقافً فا     

هوم األنا واآلخر، فً نمو شخصٌة المراهق والراشد وبخاصة فٌما ٌتعلق بمفهوم صورة الذات، ومف

 ومرونة الشخصٌة ومطاوعتها.

 
 المؤسسات الدٌنٌة  -رابعاا:

النمو . ومن مع زٌادة مراحل  الدٌن نظام من المعاٌٌر مثل الحبلل والحرام وشعور ٌنشؤ تدرٌجٌاً 

أهداؾ التنشبة االجتماعٌة من حٌث الدٌن هو اكتساب المعاٌٌر الدٌنٌة، وفً مراحل  النمو األولٌة  اذ 

ٌسؤل الطفل عن بعض المفاهٌم الدٌنٌة وٌجد صعوبة فً إدراكها مثل من هو هللا؟ وما شكله؟ وأٌن هو؟ 

 وؼٌرها من األسبلة هنا ٌظهر دور التنشبة االجتماعٌة فً اإلجابة عنها.
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أذا رجعنا إلى تعرٌؾ التنشبة االجتماعٌة وربط التعرٌؾ بالنمو الدٌنً أو الحكم الخلقً نجده هو 

تعلم الطفل فً األسرة والمدرسة من معاٌٌر اجتماعٌة خاصة الصواب والخطؤ والحقوق  ناتج من

 والواجبات.

أن للدٌن قٌمة كبرى فً حٌاة جمٌع المجتمعات اإلنسانٌة، لذلك كانت األسرة خاصة والمجتمع عامة، 

ٌتعلم الطفل فً ٌحرصون على ؼرس المبادئ الدٌنٌة فً األبناء، وقد ال ٌكتفً المجتمع بما ٌمكن ان 

األسرة، فٌقٌم مإسسات خاصة للتعلٌم الدٌنً، ان اؼلب المجتمعات المحلٌة اإلسبلمٌة كانت ترسل أبناءها 

إلى الكتاب لٌتعلم الطفل من شٌخ الكتاب مبادئ دٌنه، وٌحفظ القرآن بٌنما كانت الكنٌسة تقدم بمثل هذا 

مكانة اجتماعٌة مما ٌزٌد من أثرهم فً عملٌة الدور للجماعات المسٌحٌة، وكان لرجال الدٌن أهمٌة و

 التنشبة.

ٌحتوي الدٌن، على معتقدات، ومعان وقٌم، وأفعال تتمثل فً العبادات والشعابر الدٌنٌة، جمٌعها 

مهمة فً حٌاة الجماعة مما ٌجعل معرفة الشخص بها، واستدخاله لها، مسؤلة مهمة اجتماعٌاً، فالمبادئ 

 د تعزٌز القٌم الثقافٌة االجتماعٌة، بل تقؾ فً ذاتها كقواعد للسلوك والعبلقات.والقٌم الدٌنٌة ال تقؾ عن

منذ بداٌات القرن العشرٌن، ظهرت توجهات تقلل من أهمٌة الدٌن، بل تعتبره عقبة أمام التقدم والتفكٌر 

ى العلم العلمً، فالدول االشتراكٌة تحارب الدٌن والمإسسات الدٌنٌة، والدول الؽربٌة أصبحت تركز عل

أكثر ممن تركٌزها على الدٌن، ورؼم هذه التوجهات إال أننا نبلحظ عودة الشعوب التً كانت تحت الحكم 

 االشتراكً للدٌن، كما نبلحظ رسوخه فً المجتمعات الؽربٌة، رؼم االدعاء بؽٌر ذلك.

المسجد مإسسة مهمة لها أما فً مجتمعاتنا ال ٌزال الدٌن عامبلً مهماً، تهتم به األسرة والمدرسة، وبقً 

أثرها الكبٌر فً حٌاة الناس، وقد ٌصبا المسجد أو الكنٌسة مركزاً لنشاطات الجماعة، ومنبراً لنشر 

المبادئ والمعتقدات والقٌم وعبلوًة على هذا فقد ظهر فً مجتمعاتنا تجمعات دٌنٌة أصبا لها أثر كبٌر 

حٌاة الجماعة السٌاسٌة، واالقتصادٌة، وبإمكانك ادراك لٌس فً الحٌاة االجتماعٌة الثقافٌة فقط، وإنما فً 

أهمٌة هذه الجماعات فً حٌاة المجتمع واألشخاص، من خبلل ما ٌحٌط بك من مإسسات وجماعات 

 دٌنٌة.

 
 ووسائل األعالممؤسسات األتصال  -خامساا : 

راد عبر مإسسة االتصال هً منظومة من الجماعة توجه رسالة ذات محتوى إلى مجموعة من األف

أداة من األدوات وبهذا التعرٌؾ ٌمكننا اعتبار األسرة، والمدرسة، وجماعة الرفاق، ومإسسة العبادة 

مإسسات اتصال، ألنها  ترسل رسالة ذات محتوى إلى مجموعة من الناس كبٌرة أو صؽٌرة عبر أداة 

 من األدوات أو خبلل وسط من الوسابط أو الوسابل وهذه ألداة ٌمكن أن تكون:

 كلمة منطوقة/ مسموعة/ مطبوعة/ أو مسجلة أو مقروءة.
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وٌمكن اعتبار الصور المرسومة أو المصورة جامدة، أو متحركة، التً قد تكون مرسلة خبلل التلفزٌون، 

 أو شاشة السٌنما، أو خبلل اإلعبلن، أو الصورة الفوتوؼرافٌة احدى مإسسات االتصال االجتماعً.

 أو التوثٌقً السٌنمابً الفٌلم خبللفمن  التلفزٌون، شاشة عبر متحركة أو ثابتة تكون فقد الصورةو

ٌمكن ان تإثر  المعتقدات من معتقد عن اإلقبلع أو بالشراء اإلقناع أو والتسلٌة، المتعة إلى الهادفة الدراما

 فً التنشبة االجتماعٌة.

ؾ ٌومٌة، وأسبوعٌة، كما ان الكلمة المطبوعة ترتبط بالصحافة كمإسسة، وما ٌتفرع عنها من صح

وشهرٌة، ملونة أو باألبٌض واألسود، تقصد الراشدٌن، أو الشباب، أو النساء، أو األطفال تهدؾ إلى 

 اإلعبلم أو الترفٌه، أو المعلومات...الخ.

وهناك أنواع أخرى لوسابل االتصال تشمل الحاسوب، والفاكس والتلكس وأدوات البث الصرٌحة 

)الكابل(...الخ. كما وٌعد األنترنت احدى اهم وسابل االتصال الذي له دور  والمضمرة والبث باالشتراك

المختلفة و منها  تكبٌر فً إٌصال و تبادل المعلومات وبدا األنترنت ٌنتشر بشكل سرٌع فً المجتمعا

 مجتمعنا مما ٌجعلنا نعده واحدا من اهم وسابل االتصال فً العصر الحدٌث.

لمواد الثقافٌة الترفٌهٌة واإلعبلنٌة عبر وسابل االتصال المختلفة التً تكاد ٌشهد العالم إذن تدفقاً من ا

تؽطً كل مجاالت الحٌاة وفبات األعمار، وهذه المواد تنتقل إلى الناس عبر وسابل رسمٌة، أو شبه 

رسمٌة مراقبة، أو ؼٌر مراقبة، وتسافر من مجتمع إلى اخر، ومن مكان إلى مكان، وٌقع تحت تؤثٌرها 

س جمٌعاً، ألنها تسكن معهم ال ٌنامون حتى تنام وال ٌتكلمون وهً تتكلم، هذه هً وسابل االتصال النا

التً أصبحت سرٌعة وذات كفاءة عالٌة بحٌث أحالت العالم إلى قرٌة صؽٌرة ذات مسافات قصٌرة أو 

 شبه معدومة.

 
  الجماعات المرجعٌة -سادسا : 

الفرد على تحدٌد هوٌته، وٌعتبر اإلنسان أعضاءها الجماعة المرجعٌة هً اإلطار الذي ٌساعد 

مساوٌن له، وبالتالً ٌقٌس األمور من خبلل مقارنة أحوال بؤحوالهم، وهً التً قد تكسبه المعتقدات 

والمعانً، وقد تكون الجماعات التً ذكرناها من أسرة، ومدرسة، ووسابط إعبلمٌة جماعات مرجعٌة، أو 

رجعٌة للشخص، ولكن من أهم الجماعات المرجعٌة فً حٌاة الشخص، تساعد على تشكٌل الجماعات الم

 ، والسٌاسٌة كاألحزاب. ، والفنٌة والعلمٌة الجماعات الدٌنٌة

 ن معرفة الجماعات واألطر المرجعٌة، وما تقوم علٌه من قٌم ومعان، ومعتقدات تساعد على:أ

 أفعالهم ومواقفهم. تعرؾ  جوانب من شخصٌة المنتمٌن الٌها، وبهذا تساهم فً تفسٌر .ٔ

قٌاس أفعال الفرد او ما ٌحصل علٌه  و من خبلل مقارنة هذه االفعال  مع أمثاله، أي أعضاء  .ٕ

الجماعة المساوٌن له فً المكانة، ٌتولد له شعور بالرضا، اما اذا شعر بالتمٌٌز، فان ذلك ٌإدي 
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و تعمل فً هذه الحال  الى عدم الرضا، فالجماعة المرجعٌة التً تحدد هوٌة الفرد وانتماءه، 

 كمقٌاس ٌرجع الٌه الفرد فً تقٌٌم أفعاله، أو ما ٌقع علٌه من أفعال.

ٌدخل فً هذه الجماعات، جماعات الرأي العام، والحركات االجتماعٌة، وجماعات الموضة والبدع 

بمثل هذه  ، فاإلنسان ٌتؤثر بما هو شابع ومقبول ومتوقع، ولذلك ٌصبا لدٌه االستعداد للتؤثر والصرعات

 الجماعات التً تصبا بما تقدم من مسلكٌات ومعان أطراً مرجعٌة لسلوكه واتجاهاته.

تكمل الجماعات المرجعٌة مع الجماعات األولٌة كاألسرة وجماعات الرفاق والجٌرة، والجماعات الثانوٌة 

 كالمدرسة، مستوٌات التفاعل المختلفة لئلنسان.

 

 -أعادة التنشئة االجتماعٌة : 2-2

تحدثنا عن المإسسات التً تإثر فً عملٌة التنشبة، وتشارك فٌها ولعلك أدركِت ان الهدؾ من 

عملٌة التنشبة، هو تحوٌل الكابن الحً المولود إلى كابن اجتماعً قادر على التفاعل السوي مع اآلخرٌن، 

 وقادر على القٌام باألدوار المتوقعة منه.

ملٌة التنشبة فً تحقٌق ؼاٌتها، مما ٌإدي إلى خروج لكن لٌس من الضروري دابماً أن تنجا ع

البعض عما هو مقبول أو متوقع اجتماعٌاً، األمر الذي قد ٌهدد استقرار الجماعة، فتحاول درء هذا أما 

بإبعاد المنحرفٌن، أو إعادة تنشبتهم، لٌتوافقوا مع الجماعة، أما الوجه اآلخر إلعادة التنشبة، فقد ٌنتج عن 

عٌة، اقتصادٌة، وتكنولوجٌة، أو معرفٌة تستدعً إعادة بناء اإلنسان بما ٌتفق مع هذه تؽٌرات اجتما

التؽٌرات، فالمعلم بحاجة إلى إعادة تعلٌم وتدرٌب لما ٌحدث من تؽٌرات فً مٌدان المعرفة أو فً طرابق 

متابعة  التدرٌس، وما ٌستجد فً هذا من تكنولوجٌا حدٌثة، وكذلك الطبٌب، والمهندس، وؼٌرهما بقصد

 االكتشافات الجدٌدة، عادة تقوم الجماعات، أو المعاهد، أو مراكز الدراسات بمثل هذه المهمة.

ولعلك الحظِت ان الجانب األول من إعادة التنشبة هو األقرب إلى موضوعنا هنا، الرتباطه 

ة تنشبة الطفل بالطفولة، والمراهقة بشكل خاص فٌعنى بمحاولة تهٌبة الظروؾ المنظمة والمناسبة إلعاد

 أو المراهق من جدٌد، لٌتوافق فً اتجاهاته وسلوكٌاته مع ما هو مقبول ومتوقع اجتماعٌاً.

وقد ٌكون االنحراؾ فً عدم تقبل الفرد، وخروجه عن أهداؾ الجماعة أو بعده عن الوسابل التً 

ه، كالحروب، أو تحقق األهداؾ، كما قد ٌحتاج الفرد إلى عملٌة إعادة تؤهٌل نتٌجة ظروؾ خارجة عن

الكوارث أو اإلصابات المعٌقة، ولقد أقامت المجتمعات الحدٌثة بدرجات مختلفة مإسسات وهٌبات 

لمواجهة جمٌع هذه الحاالت أو بعضها، تعمل هذه المإسسات على إعادة تنشبة الفرد بحٌث ٌحدث 

هقٌن، ٌقوم علٌها التوافق مع الجماعة وثقافتها، كثٌر من هذه المإسسات خاصة باألطفال والمرا

 مختصون مدربون على التعامل مع الحاالت، والعمل على إعادة تكٌفها وتوافقها اجتماعٌاً، وثقافٌاً.
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 -أنواع المؤسسات التً تقوم بإعادة التنشئة االجتماعٌة : - 1

 السجون. .ٔ

 المدارس اإلصبلحٌة. .ٕ

 مراكز إعادة التؤهٌل. .ٖ

 الجمعٌات الخٌرٌة. .ٗ

 برامج التربٌة الخاصة. .٘

 مستشفٌات األمراض. .ٙ

 مراكز التدرٌب والتؤهٌل المهنً. .7

 برامج دورات تؤهٌل المعلمٌن فً أثناء الخدمة. .8

 البعثات التدرٌبٌة والدراسٌة. .9

 مراكز ومعسكرات تدرٌب الجٌش واألمن العام. .ٓٔ

مإسسات التربٌة الخاصة للمعاقٌن حسٌاً )فقدان البصر والسمع أو فقدان بعض األطراؾ  .ٔٔ

 قات النفسٌة واالجتماعٌة(.واألعضاء واإلعا

 جماعات منع التدخٌن ومقاومة الشرب وتناول المخدرات...الخ. .ٕٔ

 هذه وؼٌرها كثٌر من الهٌبات الرسمٌة واالجتماعٌة شعبٌة وتطوعٌة إلعادة التنشبة االجتماعٌة.

 

 -خصائص إعادة التنشئة االجتماعٌة : -2

اعادة التنشبة االجتماعٌة، فقد ثبت بالتجربة ان ان التنشبة االجتماعٌة األولٌة أكثر سهولة من  .ٔ

امتصاص وتمثل سلوك واتجاه أو قٌمة جدٌدة أو مهارة للمرة األولى اسهل وأقل جهداً من اطفاء 

سلوك قدٌم والؽاء مهارة، تم تعلمها واحبلل مهارة أو قٌمة أو اتجاه محلها، ان مقاومة المهارة 

 .القدٌمة للحذؾ أقوى من التعلم الجدٌد

نظرة الجماعة ورأي المجتمع فً األشخاص الذٌن تتم اعادة تنشبتهم تعٌق اعادة التنشبة عن  .ٕ

تحقٌق أهداؾ خاصة مثل نزالء السجون ونزالء المصحات العقلٌة، والنفسٌة ومدمنً المخدرات 

والشراب الكحولً والمجرمٌن واللصوص والمعاقٌن مما ٌنعكس لدى هإالء سلباً فً الؽالب 

 لدى المسنٌن والمتقاعدٌن.وبخاصًة 

ٌنظر الى مإسسات اعادة التنشبة االجتماعٌة على انها مإسسات خاصة وشاذة عن النمط  .ٖ

االجتماعً الطبٌعً، وهً مإسسات معزولة ونزالإها ٌستحقون الشفقة واالحسان الٌهم، أي أنهم 

 شبة االجتماعٌة.عرضة لبلرتداد الى الحاالت السابقة التً كانوا ٌعانون منها قبل عمل التن
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ال تتعامل فً الؽالب األعم مع موضوعاتها االنسانٌة بصورة طبٌعٌة كما فً حاالت التربٌة  .ٗ

 الخاصة، واالعاقات الجسدٌة والعقلٌة والسجناء والمتدربٌن.

 
 إعادة التنشئة االجتماعٌة : تمبررات وجود مؤسسا - 3 

التدرٌب والتؤهٌل المهنً وتقدٌم مهارات ٌستدعً التقدم الصناعً والتكنولوجً انتشار مراكز  .ٔ

 جدٌدة للتكٌؾ مع المستجدات من األجهزة وادارة المصانع الحدٌثة وتجدٌدها.

تعوٌض التخرٌب االجتماعً والنفسً الذي حدث لبلفراد والممتلكات والعبلقات االجتماعٌة بتعدٌل  .ٕ

 السلوك، لتناسب األوضاع الجدٌدة والتكٌؾ معها.

مهارات واتجاهات وقٌم وعادات وتقالٌد تجعل الحٌاة االنسانٌة واالجتماعٌة أكثر تزوٌد األفراد ب .ٖ

 احتماالً والحٌاة العامة أكثر استحقاقاً ألن تعاش.

اعادة الخارجٌن عن النمط االجتماعً العام الى المجتمع وتوظٌؾ طاقاتهم بعد اعادة تدرٌبها  .ٗ

 مع وتطوره وتوتنمٌطها، لتساهم فً بقاء المجت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -الضبط االجتماعً : 2-3

خلصنا من دراسة النمو االجتماعً وكذلك من التنشبة االجتماعٌة، ان الفرد اجتماعً الطبع 

وٌفترض ان ٌتعامل مع المجتمع ضمن تفاعله االجتماعً وما ٌتعرض من مواقؾ اجتماعٌة ولكً ٌكون 

المجتمع فبل بد ان ٌفكر بؤسالٌب تساعده على تطبٌق معاٌٌر مجتمعه ومن هذه عضواً مقبوالً من أفراد 

 المعاٌٌر الضبط االجتماعً.

 

 

هل تعلمٌن: هناك إمكانٌة فً إعادة التنشئة 
لقدٌم لاالجتماعٌة من خالل حذف أو استبدال اجتماعً 

مقبول بنموذج مقبول وجدٌد كجزء من عملٌة الغٌر 
 انتقال داخل دورة حٌاة الفرد، لألسباب اآلتٌة:

الشعور بأمان 

 ومشاعر جدٌدة

 خبرات عاطفٌة 

 قاسٌة

حاجة الفرد إلى تعلم 

 لوكنموذج جدٌد من الس
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 هو سٌطرة اجتماعٌة مقصودة وهادفة. الضبط االجتماعًٌعرؾ 

وٌعرؾ من وجهة نظر أخرى بمجموعة من األسالٌب واإلجراءات الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة التً ٌتخذها 

سلوك األفراد فٌه، والتؤكد من أنهم ٌتصرفون على وفق المعاٌٌر والقٌم والنظم االجتماعٌة المجتمع لرقابة 

 التً أقرها المجتمع للحفاظ على تماسكه واستقراره.

 نخلص من التعرٌفٌن أعبله  إلى ما ٌلً:

 عملٌة سٌطرة اجتماعٌة منظمة ولها أهداؾ. -ٔ

 تحتاج إلى أدوات أو أسالٌب ٌحددها المجتمع. -ٕ

 مراقبة السلوك االجتماعً ألفرادها. - ٖ

 
 وٌقع الفرد فً سلوكه االجتماعً تحت قوتٌن:  

 األولى قوة داخلٌة:

تقع ضمن بنابه النفسً وتمٌزه عن اآلخرٌن هً الذات وهو مفهوم افتراضً ٌؤخذ صوراً متنوعة       

  ومن أكثرها فعالٌة هو )الضمٌر(، اذ ٌمكن القول انه هو الضبط الذاتً.

 

 الثانٌة قوة خارجٌة:

 تمثل المجتمع ومعاٌٌره، وبكبلم أكثر تفصٌل ان عملٌة الضبط االجتماعً لها مظهرٌن هما:     

التً تتمثل فً مجموعة من الطرابق واألسالٌب التً تدفع األفراد وتشجعهم على  السٌطرة اإلٌجابٌة: -ٔ

المقبولة اجتماعٌا والتً ٌرافق االلتزام بها المدح االلتزام والتمسك بالقٌم والمعاٌٌر واألنماط السلوكٌة 

 والثناء والرضا الجماعً والتقدٌر المادي المتمثل بالمنا والجوابز والهداٌا وؼٌرها.

هً مجموعة من وسابل ٌتطلبها التنظٌم االجتماعً وتطبق على األفراد الذٌن  السٌطرة السلبٌة: -ٕ

الفرد بالقٌام بسلوك محدد  ملوكٌة السوٌة منها النواهً والزاٌخرجون عن القٌم والمعاٌٌر واألنماط الس

 والعقوبات الجزابٌة.

وعلى الرؼم من هذا التضاد إال أنهما مكمبلن فٌما بٌنهما ألنهما ٌإدون إلى األمن واالستقرار  

 والتوازن االجتماعً.

 
 -أهمٌة الضبط االجتماعً وتطور االهتمام به : -1

لقد نال موضوع الضبط االجتماعً عناٌة كثٌر من علماء االجتماع، منذ أن قرر ابن خلدون ان 

الضبط االجتماعً أساس للحٌاة االجتماعٌة، وضمانا ألمنها، واستمرار لبقابها، فهو ٌقول ان االجتماع 

نٌة، ثم ان هذا اإلنسانً ضروري، اذ ان اإلنسان مدنً بطبعه، أي البد له من االجتماع، الذي هو المد

االجتماع اذا حصل للبشر، ومن ثم، عمران العالم بهم، فبل بد من وازع، ٌدفع بعضهم عن بعض، لما فً 
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طباعهم الحٌوانٌة من العدوان، والظلم، وٌقول فً موضع آخر، انه البد للبشر من الحكم الوازع، أي 

البد ان ٌكون متمٌزاً عنهم بما ٌودع الحكم بشرع مفروض من عند هللا، ٌؤتً به واحد من البشر، وانه 

هللا فٌه من خواص هداٌته، لٌقع التسلٌم له، والقبول منه، حتى ٌكون الحكم فٌهم وعلٌهم من ؼٌر إنكار، 

 وال تزٌٌؾ.

ومن العلماء الذٌن أسهموا فً دراسة عملٌة الضبط االجتماعً واالجتماع القانونً، مونتسكٌو، فً كتاب 

أشار إلى ان لكل مجتمع قانونه، الذي ٌبلبم بٌبته الطبٌعٌة واالجتماعٌة، أي أنه "روح القوانٌن"، حٌث 

أكد العبلقة بٌن القانون والضبط والظواهر االجتماعٌة، والنظم وتنبثق من هذه العبلقة روح عامة، تإثر 

، وقد فً السلوك االجتماعً وتضبط التصرفات وتإثر فً المإسسات والمنظمات االجتماعٌة والقانونٌة

ازداد االهتمام بموضوع الضبط االجتماعً على ٌد عالم االجتماع األمرٌكً إدوارد روس، الذي أكد 

أهمٌة الضبط االجتماعً فً الحٌاة االجتماعٌة، وحفظ كٌان المجتمع ثم تطورت دراسة الضبط فً الفترة 

جتماعً، وما تمخضت به األخٌرة، بازدٌاد األبحاث التً أجرٌت على الجماعات وعملٌات التفاعل اال

من أبراز لموضوعات جدٌدة فً علم االجتماع، كمستوٌات الفعل االجتماعً، والمعاٌٌر االجتماعٌة، 

والقٌم والقواعد العامة للسلوك، لذا رأى علماء االجتماع ان الضبط االجتماعً، أصبا فً الواقع مرادفاً 

ٌشٌر إلى القٌود واألنماط كافة، التً ٌتولد منها  للتنظٌم االجتماعً، على أساس ان التنظٌم االجتماعً،

االنضباط والنظام االجتماعً، وان كان الضبط االجتماعً ٌقتصر فً أكثر أشكاله شٌوعاً على التؤثٌر 

 الناجم عن األجهزة الرسمٌة.

ضبط أهتم علماء االجتماع بربط الضبط االجتماعً ربطاً وثٌقاً بالثقافة، وجعلوا من العسٌر دراسة ال

من  ٌرى ان الضبط هو مجموع األنماط الثقافٌة، التً  كاالجتماعً بعٌداً عن علم اجتماع الثقافة. وهنا

ٌعتمد علٌها المجتمع عامة فً ضبط التوتر والصراع، فالضبط اذاً وسٌلة اجتماعٌة أو ثقافٌة تفرض 

 مع وتقالٌده.قٌوداً منظمة على السلوك الفردي أو الجماعً، لجعله مساٌراً لقٌم المجت
 

 ٌمكن أن نلخص أهمٌة الضبط االجتماعً فً :

النشاطات االجتماعٌة التً تشمل جمٌع الفعالٌات االجتماعٌة واألنظمة التً تعمل على الضبط  -ٔ

 االجتماعً.

 إمكانٌة الحد من التملك والسٌطرة والشهوات مثل: السرقة، واالختبلس، والعدوانٌة، وؼٌرها. إعطاء -ٕ

 السٌطرة على االستهبلك وروابط العمل.تهٌبة ضوابط  -ٖ

 
 -أشكال الضبط : -2

لما كان الضبط االجتماعً هو القوة، التً ٌتمثل بها األفراد، ُنُظم المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه، فإن وسابل 

الضبط وأشكاله تختلؾ من مجتمع إلى آخر، بل فً المجتمع الواحد نفسه، باختبلؾ الزمان والمكان، 
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جتمعات الشرقٌة المحافظة، ٌخالؾ عن الضبط فً تلك الؽربٌة المتحررة، ومن الممكن فالضبط فً الم

ان تختلؾ وسابل الضبط وأشكاله، داخل المجتمع الواحد فهو فً صعٌد مصر على سبٌل المثال  ٌكون 

عادة، أكثر صرامة وشدة منه فً الوجه البحري، كما ان وسابل الضبط فً العصور الماضٌة، هً 

هذه الحدٌثة، من حٌث درجة الشدة والصرامة، وعلى هذا ٌرى علماء االجتماع ان للضبط  ؼٌرها فً

 شكلٌن ربٌسٌٌن، هما:

 -الضبط القهري : -ٔ

التنظٌمٌة، سواء  اوٌنشؤ هذا الشكل من الضبط بناًء على فاعلٌة القانون والحكومة والقرارات واللواب

داخل المجتمع أو الجماعات، وٌصاحب عادًة بالقوة أو الخوؾ من استخدامها، فؤنماط السلوك الرادعة، 

فً حاالت الجرٌمة أنما هً نوع من الضبط القهري، الذي ٌمارسه المجتمع، لمنع الجرٌمة، وردع 

 اآلخرٌن عن اقتراؾ القٌم والمعاٌٌر االجتماعٌة.

 -: الضبط المقنع -ٕ

هو عماده التفاعبلت االجتماعٌة والوسابل االجتماعٌة المختلفة، التً تقنع المرء بالتزام قٌم المجتمع 

وقوانٌنه بناًء على االنتماء إلى الجماعة، وعملٌات التطبٌع االجتماعً منذ الصؽر، وتعود قٌم الطاعة 

كون الجزاء االجتماعً على هذا النوع ومساٌرة المعاٌٌر االجتماعٌة السابدة داخل المجتمع، وعادًة ما ٌ

 من الضبط االجتماعً جزاءا معنوٌاً، بمعنى ان الخروج على قٌم المجتمع، ٌقابله  النبذ واالستهجان.

كما قد ٌكون الضبط االجتماعً مباشراً، كما هو الحال فً القوانٌن المكتوبة، أو ؼٌر مباشر، كما     

 والتقالٌد ؼٌر المكتوبة .ٌتمثل فً التوقعات العامة والعادات 
 

 -مصادر الضبط االجتماعً : - 3

 -األخبلق : -ٔ

قد تكون األخبلق مصطلا مجرد، واألخبلق سمة افتراضٌة تظهر من خبلل السلوك األخبلقً والذي 

 ٌتعامل مع المواقؾ االجتماعً ومع عبلقة الفرد مع ربه ومع مجتمعه ومع نفسه، وتقوم األخبلق على:

 ومدى فعالٌته.نمو الضمٌر  .ٔ

 اإلحساس بالقٌم االجتماعٌة المقبولة. .ٕ

 الشعور الدٌنً من خبلل التزامه بمبادئ الدٌن. .ٖ

 وهناك عوامل تزٌد من المستوى الخلقً والذي ٌؤخذ صورة الحكم األخبلقً منها: 

 التنشبة االجتماعٌة السلٌمة. .ٔ

 قوة المدرسة فً تنمٌة السلوك األخبلقً. .ٕ

نموذج ٌقتدى به الطفل اذا تكاملت هذه العوامل وتفاعلت فؤنها سلوك الوالدٌن ألنه ٌعد  .ٖ

تضبط سلوك الطفل بما ٌتسق مع معاٌٌر مجتمعه، وكذلك تضؽط هذه العوامل فتعجل الفرد 
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قادر على تهذٌب نفسه من شوابب السلوك االنحرافً وقادر أٌضاً على محاربة النزعات 

 الشهوانٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 -. الدٌن :ٕ

وظابؾ تزٌد من استقرار الفرد ٌعد الدٌن أهم وأقوى وسٌلة للضبط االجتماعً من خبلل ما ٌقوم به من 

 والمجتمع ونظمه.

 وٌظهر الدٌن كمصدر للضبط االجتماعً على النحو اآلتً:

 انه نظام اجتماعً شامل ال ٌسما ألي فرد ان ٌسلك سلوكاً خارجاً عنه. .ٔ

  ٌساعد األنظمة االجتماعٌة فً ضبط السلوك ألن السلوك  ال ٌنضبط بالقوانٌن الوضعٌة فقط  .ٕ

 الردع الروحً واالٌمان والخوؾ من هللا.فبل بد من   

  ٌعد المصدر األساس للقانون، فالقانون المصري والبابلً كان ٌنظر الى الدٌن على أنه من  .ٖ

 صنع اآللهة وكانت فً أوربا قوة اجتماعٌة تفوق الدولة، واذا ذكرنا الدٌن االسبلمً الذي   

 بط االجتماعً وهً:ٌشمل جوانب الحٌاة، فقد أفرز األسالٌب اآلتٌة للض 

 الشعابر الدٌنٌة. .أ 

 تربٌة وتثقٌؾ األفراد من خبلل األوامر والنواهً. .ب 

 

 -القٌم واألعراؾ االجتماعٌة : -ٖ

الُعرؾ هو المعتقدات الفكرٌة السابدة التً ؼرست نفسٌاً لدى أفراد المجتمع وٌستخدم فً حالة الجمع 

طٌاتها عامل اإلجبار واإللزام ألنها تحقق رفاهٌة )األعراؾ( هً طرابق عمل األشٌاء التً تحمل فً 

الجماعة فهً تؤخذ طابع المحرمات، وٌكون فعال فً عملٌة الضبط من خبلل القٌم االجتماعٌة التً 

ٌفرضها ألن ُعرؾ أي جماعة هو أخبلقٌاتها التً تبدو فً السلوك العملً، فالفرد الذي ٌخرج عن هذا 

 المجتمع الذي ٌنتمً الٌه.الُعرؾ فؤنه عمل محرمات ٌرفضها 

اذ قال عن  تذكري قول هللا سبحانه وتعالى،

 رسوله الكرٌم ))وإنك لعلى خلِق عظٌم((

 (4)سورة القلم: آٌة 

 ؟هل تعلمٌن ماذا ٌقول أحمد شوقً عن األخالق

إنما األمم األخالق ما بقٌت     فإن هم ذهبت أخالقهم 

 ذهبوا
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والعرؾ ٌنمو مع الزمن وٌزداد ثباتاً وتؤصبلً وٌستمد قوته من فكر الجماعة وعقابدها، وٌعد أقوى من 

 العادات والتقالٌد على التؤثٌر فً سلوك األفراد.

 

 -العادات والتقالٌد : -ٗ

بالتكرار وهً ضرورة العادات ظاهرة اجتماعٌة، تشٌر إلى كل ما ٌفعله الناس، وتعودوا فعله 

اجتماعٌة، اذ تصدر عن ؼرٌزة اجتماعٌة، ولٌس عن حكومة أو سلطة تشرٌعٌة وتنفٌذٌة فهً تلقابٌة ألن 

أعضاء المجتمع الواحد، ٌتعارفون فٌما بٌنهم على ما ٌنبؽً أن ٌفعلوه، وذلك برضاء جمٌعهم والعادة قد 

 الملبس، وعادات النوم واالستذكار وؼٌرها.تكون أحادٌة مثل: عادات اإلنسان الٌومٌة فً المؤكل و

أما العادة الجمعٌة فهً التً ٌتفق علٌها أبناء الجماعة وتنتشر بٌنهم مثل عادات الناس فً األعٌاد 

والمواسم الدٌنٌة، أما التقالٌد فهً خاصٌة تتصؾ بالتوارث من جٌل إلى جٌل وتنبع الرؼبة فً التمسك 

 اآلباء نافع ومفٌد.بها من أنها مٌراث من األسبلؾ و

بٌد ان ثمة اختبلفا بٌن العادات والتقالٌد، ٌتمثل فً ان العادات االجتماعٌة أنماط سلوكٌة، ألِفها الناس 

وارتضوها على مر الزمن وٌسٌرون على هدٌها وٌتصرفون بمقتضاها من دون تفكٌر فٌها، وهً تختلؾ 

وهً ال تنشؤ من مبادرة فرد واحد إلى عمل من مجتمع إلى آخر وفقاً لظروفه والخواص التً تمٌزه، 

معٌن، مرة واحدة بل ان السلوك لكً ٌصبا عادة اجتماعٌة، ٌجب ان ٌتكرر وٌنتشر فٌصبا نمطاً 

للسلوك فً مجتمع معٌن، أما التقالٌد فهً أنماط سلوكٌة ألِفها الناس وٌشعرون نحوها بقدر كبٌر من 

 ٌٌرها.التقدٌس، وال ٌفكرون فً العدول عنها أو تؽ

فالتزام الطفل بهذه العادات والتقالٌد ٌضبط سلوكه االجتماعً وٌصبا ضمن الجماعة، وتعد العادات 

 والتقالٌد هً قوانٌن فرضها المجتمع على أفراده البد من االلتزام به.

 

 

 

 

 

 
 -القانون : -٘

القانون هو أعلى أنواع الضبط االجتماعً دقًة وتنظٌماً، وهو ٌتمٌز عن بقٌة الضوابط األخرى 

بكونه أكثرها موضوعٌة وتحدٌداً، كما ٌنطوي على عدالة فً المعاملة ال تفرق بٌن أبناء المجتمع، 

أو ارتكاب فالثواب والعقاب صنوان فً القانون وهدؾ الجزاء والعقاب هو الردع أو منع وقوع جرٌمة 

 هل تعتقدي ان ما ورثناه من أسبلفنا من عادات وتقالٌد نافعة ومفٌدة؟ ناقشً ذلك

 عادات وتقالٌد فً مجتمعنا تجدٌها ؼٌر مبلبمة أو مفٌدة، وال تبلبم التوجه الحضاريناقشً 
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، ومن ناحٌة أخرى فإنه ةالخطؤ، كما ان هناك فابدة للقانون اذ ٌتضا انه سٌاج على الحرٌات األحادٌ

 ٌحدد العقوبات على و فق الخطر الذي ٌمثله الخارجون علٌه.

باختصار، ان القانون بصفته ضابطاً اجتماعٌا، ٌنطوي على جمٌع اآللٌات التً تإهله لمنع      

االنحراؾ وعقاب المنحرؾ نظراً إلى قوته اإللزامٌة ونصوصه الواضحة والمحددة التً توقع الجزاء 

 على من ٌخالفه.

 
 -مقاٌٌس فاعلٌة الضبط االجتماعً : - 4

أسالٌب الضبط هً األسالٌب الداخلٌة وان الوسٌلة الخارجٌة كالعقاب األسالٌب الداخلٌة: ان أفضل  .ٔ

ال ٌجب استخدامها اال عند الحاجة القصوى فالضبط عن طرٌق النموذج أفضل من الضبط عن 

 طرٌق الجزاءات.

 البساطة: ان طرٌقة الردع البسٌطة تإدي وظٌفتها بصورة فعالة وسرٌعة دون مواجهة مشاكل. .ٕ

 نواع الضبط ما ظهر فً أثناء اجتماع الناس وتفاعلهم.التلقابٌة: أفضل أ .ٖ

 االنتشار: انتشار الضبط هو الضمان الوحٌد ضد تعطله وتوقؾ استخدامه. .ٗ

وتؤسٌساً على ما تقدم ان كل ما ٌساعد على امتثال الناس لقواعد وأنماط السلوك والمعاٌٌر والقٌم السابدة 

 ٌدخل فً موضوع الضبط االجتماعً.

جتماعً له دور أساسً فً سلوك الفرد وخاصة حٌنما ٌكون فً إطار التربٌة المقصودة، ان الضبط اال

وهذا ٌعنً ان تحقٌق الضبط االجتماعً البد ان ٌخطط له مسبقاً من خبلل مجموعة من الوسابل التً 

 تستخدم فً الضبط االجتماعً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -نشاط :

 وسٌلة لضبط السلوك.اذكري مواقؾ اجتماعٌة تجدٌن فٌها ان العقاب افضل -
ثناء اجتماع الناس أافضل أنواع الضبط الذي ٌظهر  وفسري مع ذكر األمثلة "ما ه-

 وتفاعلهم"
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 أسئلة وتمارٌن

 عرؾ المصطلحات الواردة أدناه: /ٔس

 العادات والتقالٌد -ٖالمدرسة                 -ٕالتنشبة االجتماعٌة              -ٔ        

 مإسسات االتصال -ٙ                 األعراؾ -٘الضبط االجتماعً             -ٗ       

 وما هً مبررات وجودها.  / أذكري المإسسات التربوٌة مصنفة حسب تدرجها ، ٕس

 عن دور األسرة فً التنشبة االجتماعٌة ألبنابها. يذكر/ أٖس

 هل ٌمكن تعوٌض ؼٌاب األم فً عملٌة التنشبة للطفل ؟ وما هً البدابل التً تعوض دور األم . / ٗس

 / ماهً أهداؾ التنشبة األجتماعٌة ، وما أهم ممٌزاتها ؟ أذكرٌها بنقاط .٘س

 / ما هو دور جماعة األقران فً التنشبة األجتماعٌة  ٙس

 ما هو رأٌك بدور الشرطة كمإسسة حكومٌة ودورها فً الضبط االجتماعً.  / 7س

 كٌؾ ٌلعب الدٌن دوراً فً الضبط االجتماعً. /8س

  التكامل بٌن القانون، واألعراؾ، والدٌن فً تقوٌة الضبط االجتماعً لؤلفراد. ًبٌن /9س

 -:ناقشً ماٌؤتً  /ٓٔ س

 العبلقة بٌن دور األسرة والمدرسة فً التنشبة االجتماعٌة.  - ٔ
 دور القانون فً المجتمع ودوره فً الضبط االجتماعً.  - ٕ

 
  -/ أكملً الجمل التالٌة بما ٌناسبها من العبارات : ٔٔس

 -األدور المختلفة فً تحقٌق التنسبة األجتماعٌة هً : – ٔ

ٔ-  ....................ٕ-  ....................ٖ- ....................ٗ- ....................٘ - .................... 

  -من العوامل األسرٌة المإثرة فً التنبشبة األجتماعٌة هً : – ٕ

     ٔ - ....................ٕ-  ....................ٖ- ....................ٗ- .................... 
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 لفصل الثالثا

 مشكالت الطفولة

 

 محتوٌات الفصل

 مفهوم مشكبلت او اضطرابات الطفل ٔ -ٕ

 أسباب المشكبلت النفسٌة لؤلطفال ٕ-ٖ

 العوامل العضوٌة أو البٌولوجٌة  -٘

 العوامل النفسٌة  -ٙ

 العوامل األجتماعٌة -7

 عوامل مدرسٌة  -8

 أنواع مشكبلت الطفولة  ٖ- ٖ      

 مشكبلت نفسٌة  -أوالً :             

 الكذب -ٔ                    

 الخجل واألنسحاب األجتماعً   - ٕ                    

 السرقة  - ٖ                    

 العصٌان  - ٗ                    

 التبول الؤلردي  - ٘                    

 مص األصبع  - ٙ                    

 المشكبلت األنفعالٌة  -ثانٌاً :        

 الؽٌرة  - ٔ

 أضطرابات الكبلم  - ٕ

 الؽضب  -ٖ

 التدمٌر  - ٗ

 الخوؾ -٘                    

 اسبلة و تمارٌن 
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 ٌتوقع بعد نهاٌة الفصل       األهداف     

 

 ة أهتمامها بمعرفة هذه المشكبلت لطفولة وتبٌن الطالباأن تعرؾ الطالبة مفهوم وأسباب مشكبلت   -ٔ

 تعرؾ الطالبة دور العوامل العضوٌة والبٌولوجٌة والعوامل النفسٌة واألجتماعٌة والمدرسٌة أن   -ٕ

        أحداث مشكبلت الطفولة . فً        

 أن تتعرؾ الطالبة على أنواع مشكبلت الطفولة التً تنقسم الى قسمٌن ربٌسٌٌن هما مشكبلت  -ٖ

 ومشكبلت أنفعالٌة وتمٌز بٌنهما .نفسٌة      

 أن تشارك الطالبة فً المناقشات حول مشكبلت الطفولة وأٌجاد الحلول المناسبة لها . -ٗ

  أن تبٌن لطالبة احساسها بهمٌة مشكبلت الطفولة وتعرض أرابها حول أسباب المشكبلت وأن  -٘

 طرق حل مشكبلت الطفولة . تطبق 
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  -مفهوم مشكالت أو اضطرابات الطفل : 1 - 3
ٌشٌر مفهوم اضطرابات أو مشكبلت الطفل إلى كل سلوك ٌثٌر الشكوى أو التذمر عند الطفل نفسه 

أو أبوٌه أو األشخاص المحٌطٌن به فً نطاق األسرة، أو المإسسات التربوٌة واالجتماعٌة مما ٌدفعهم 

االجتماعٌٌن لمواجهة ذلك االضطراب والتخلص منه. وهنا  إلى طلب مساعدة االختصاصٌٌن النفسٌٌن أو

أي سلوك مزعج ٌصدر عن طفل ٌعد من االضطرابات التً تستدعً التدخل والمعالجة؟  اننتساءل هل 

ٌحذرنا العلماء من االندفاع والتسرع فً إصدار الحكم على الطفل ووصفه بالطفل المشكل أو 

الطفل التً قد تعد شاذة فً نظرنا كالحركة الزابدة أو أتبلؾ األشٌاء  تالمضطرب، فالكثٌر من سلوكٌا

ماهً إال انعكاس طبٌعً لخصابص نمو األطفال فً  يوالبكاء واضطرابات النوم والتبول البلإراد

 المرحلة العمرٌة التً ٌمرون بها، ولهذا فلٌس من المبلبم وصفها بالشذوذ واالضطراب السلوكً.

ى اآلباء والمربٌن والمعالجٌن ان ٌكونوا على دراٌة بخصابص نمو الطفل وعلٌه فانه ٌجب عل

الطفل وٌقدرون مدى الحاجة إلى التدخل  توبمواصفات ومعاٌٌر السلوك المشكل حتى ٌمٌزوا سلوكٌا

 العبلج السلوكً.  

 

 -أسباب المشكالت النفسٌة الطفولة : 3-2

 وعة من العوامل منها:ٌمكن ان نعزي أسباب المشكبلت النفسٌة إلى مجم   

  -العوامل العضوٌة او البٌولوجٌة : -1

تتخذ العوامل العضوٌة او البٌولوجٌة أشكال عدة لتسبب مشكبلت نفسٌة وأمراض عقلٌة وٌمكن إجمالها 

 بالنقاط اآلتٌة:

ٌمكن أن تإدي بعض االضطرابات التكوٌنٌة نتٌجة عامل الوراثة، والعوامل األخرى قبل وأثناء  .ٔ

 الوالدة الى حاالت من التخلؾ العقلً.وبعد 

ٌمكن ان ٌإدي نقص وزن الطفل الرضٌع الذي ٌبدو اقل من الوزن الطبٌعً الى إصابة المخ عند  .ٕ

الوالدة، كما انه معرض اٌضا لبلضطرابات السلوكٌة مستقببل، فً بعض األحٌان ٌكون هذا 

 زابد(.نتٌجة مباشرة لخلل عضوي وظٌفً )ذلك فً بعض حاالت النشاط ال

ٌمكن ان ٌإدي تعرض أالم أثناء الحمل الى: نقص التؽذٌة، و نقص الرعاٌة، و الضؽوط النفسٌة  .ٖ

 التً تتعرض لها االم  الى  تعرض الطفل الى مشكبلت عدة.

  -العوامل النفسٌة : -2

 ٌجب ان ٌسود المنزل جو عابلً هادئ آمن حتى ٌنشؤ الطفل ولٌس  الجو االنفعالً العائلً :  -أ 

 حوله ما ٌزعجه او ٌبدد شعوره باألمن واالستقرار،  ان اي خبلؾ بٌن األبوٌن او اي مظهر    

 من مظاهر عدم الوبام بٌن الزوجٌن ٌدمر اتزان الطفل االنفعالً، وٌدفعه ببل وعً الى رد فعل    
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 عنٌؾ، فٌصبا قلقا مضطربا.   

  ب االضطراب النفسً منها شخصٌة كل من األم هناك بعض العوامل الوالدٌة تسب العوامل الوالدٌة : -ب 

 واألب :      

 

ً.ًشخصيةًاألمً-:أولاً

التً تتصور عن طفلها أسوأ األشٌاء أمثلة ذلك المؽص عند الطفل او  -األم القلقة المسوسة : (1

تقلصات بسٌطة تعتبره الزابدة الدودٌة، كل ارتفاع بسٌط فً درجة حرارة الطفل كؤنه 

وخروج الطفل مع أخته للحدٌقة وتؤخره قلٌبل، فبل بد ان ٌكون قد أصٌب أصٌب بالحمى، 

بحادث، وعند ذهاب األطفال الى المدرسة تمنعهم من الذهاب الى الرحبلت المدرسٌة حتى 

 ال ٌصابوا فً حادث.

و تتسم بحب التملك الزابد و الؽٌرة و السٌطرة ، فهً ترٌد من طفلها الحب كله  األم المتملكة: (2

وع و االستسبلم لها فقط، وتؽضب أذا رأت طفلها ٌحب شخصا أخر ؼٌرها، وتؽار والخض

 اذا أحب الطفل أباه.

وهً تحرص دابما على ان تفعل الشًء السلٌم، و تبالػ فٌه، وٌصبا طفلها  األم الكاملة الدقٌقة: (3

ذات شخصٌه ضعٌفة، وحساس الى درجة مإلمة، وعصبٌا وٌصاب بالقلق، وعندما ٌكبر 

 الحال وٌصبا فً تصرفاته حٌال امه عنٌدا مشاكسا. سٌنقلب

عاجزة عن التحكم فً عواطفها وتصرفاتها، وعاجزة عن وضع نظام عام تسٌر  :األم المترددة (4

على مقتضاه مثال إذا بكى الطفل تذكرت أنها لم تعد له طعامه، وتنسى مواعٌد نوم الطفل 

سواء لٌبل ونهارا، وانما تذهب به للفراش حسب الظروؾ، وتتسم شخصٌتها بالعصبٌة 

الفزع، وؼٌر آمن وؼٌر مستقر، وعندما ٌكبر والتسرع، وٌصبا الطفل عصبٌا وٌصاب ب

 ٌصبا عنٌدا.

وهً االم التً حرمت فً طفولتها من حنان األم، او عاشت مع زوجة األب فً  األم المسٌطرة: (5

حالة طبلقه من آمها، وتعانً من الشعور بالنقص والحرمان من عطؾ األم وحنانها فهً 

ٌها، تعوٌضا عن النقص الذي عانت منه تحاول مساعدة طفلها ولكن بطرٌقة شاذة مبالؽا ف

فً طفولتها، وٌصبا طفلها مهزوزا ومضطربا فً تصرفاته، وؼٌر حكٌم فً أعماله، 

وكثٌر التردد فً اختٌار األشٌاء، وٌإثر ذلك على قدرته فً التحصٌل واالستٌعاب على 

 الذاكرة.

طبلقا، وال تحاول ان تسد لٌست جدٌرة بلقب األمومة فهً ال تهتم بطفلها إ األم غٌرالمكترثة: (6

لعب، وال تحب طفلها وال تشعره باألمان فهً تتحمله  –نظافة  –حاجاته ومطالبه من طعام 
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فقط، وٌصبا الطفل عدٌم المباالة، وٌكره الروابط االجتماعٌة والقسوة سارٌة فً دمه واذا 

الترابط ما كبر أصبا قاسٌا على أمه ؼٌر متعاطؾ معها، وال ٌشعر اتجاهها بشًء من 

 وٌبدو الطفل  منعزال منطوٌا على نفسه.

 شخصٌة األب . -ثانٌاا:

وهو االب الذي ٌكون  ضعٌؾ الشخصٌة ألنه تربى وسط عابلته فً  األب المتحكم المسٌطر: (1

طفولته مع أب مسٌطر على زوجته وأوالده، و ٌإكد وجوده بمحاولته للسٌطرة على أطفاله 

 ٌعانً من مشاكل مع رإسابه فً العمل. وزوجته و التحكم فٌهم و ؼالبا ما

ٌستسلم دابما لمن حوله، ال ٌحاول ان ٌبدي رأٌا او نصٌحة او مشورة، لم ٌتعود  األب الضعٌف: (2

على تحمل المسبولٌة، وؼالبا ما تكون زوجته مسٌطرة علٌه، وكلمتها ٌجب ان تطاع على 

 جمٌع أفراد األسرة.

وهو االب المسافر للعمل بإحدى الدول العربٌة واألجنبٌة، او دابم التؽٌب عن بٌته  األب الغائب: (3

بسبب العمل او بسبب قضاء وقته جالسا على القهوة فانه ٌجعل طفله محروما من )نموذج( 

 ٌقلده.

فهو على عبلقة وثٌقة بوالدته ومرتبط بها، وهو دابم االعتماد على الؽٌر وخجول  األب الطفل: (4

 ٌخشى المسإولٌة. 

 

 

 

 

 -العوامل االجتماعٌة : -3

فً تنشبة أطفالها، الفقر وهو السبب األساسً من األمور التً تعٌق األسرة الفقر وسوء التغذٌة:  .1

الذي ٌإدي الى انتشار أمراض سوء التؽذٌة، فاألسرة الفقٌرة ال ٌمكنها توفٌر الؽذاء الصحً 

الكافً و ذلك ٌعرض الطفل لئلصابة باألمراض الضارة و التً تبقى أثارها مبلزمة له طوال 

 مقاومة.حٌاته ، فضبل عن أنها تضعؾ مناعته و قدرته على ال

فهناك اسر تعٌش فً مساكن مزدحمة شدٌدة  سوء األحوال السكنٌة )السكن غٌر المالئم(: .2

الضوضاء وردٌبة التهوٌة وؼٌر متصلة بالمرافق الصحٌة، وٌظهر ذلك فً المناطق العشوابٌة 

المنتشرة فً العراق. ال ٌخفى ما تسببه هذه األحوال السكنٌة الردٌبة من أضرار لؤلطفال فً 

 ات نموهم ، فهً تحول دون نموهم و راحتهم الكافٌة، و تسبب لهم اإلرهاق و التوتر.سنو

 -نشاط :

 أٌهما أكثر تؤثٌرا فً إحداث مشكبلت الطفولة شخصٌة األم أم شخصٌة األب؟ ولماذا؟  
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ٌكون له تؤثٌر عمٌق على الناحٌة االنفعالٌة للطفل، فإذا كان احد  إصابة الوالدٌن بمرض مزمن: .3

الوالدٌن ٌعانً من مرض مزمن قد ٌإثر على شخصٌته مما ٌإدي الى إصابة احد الوالدٌن 

 باالكتباب مما  ٌنعكس ذلك على إهمالهم للطفل وعدم اهتمامهم به.

ن إصابة احد الوالدٌن او احد ا إصابة احد الوالدٌن او احد أفراد األسرة باضطراب نفسً: .4

األجداد الذي ٌعٌش مع األسرة باضطراب نفسً او عقلً ٌمكن ان ٌعوق االنسجام العاطفً فً 

 المنزل بطرٌقة ؼٌر سوٌة وبذلك ٌتعرض األطفال الى اإلحساس بالتوتر وعدم األمان.

وهذا فً حد ذاته ٌإثر فهً تعود الى بٌتها بعد االنتهاء من العمل  عمل األم و تغٌبها عن المنزل: .5

 على الطفل الذي ٌظل فً حالة انتظار وقلق حتى تعود أمه.

: تإثر الخبلفات األسرٌة التً تحدث بٌن الزوجٌن على األبناء الخالفات األسرٌة و الطالق .6

وتشمل هذه الخبلفات األصوات العالٌة والضرب واالهانة من جانب الوالدٌن وٌنعكس ذلك على 

 (.ٔ-ٖنفوسهم الخوؾ والقلق وعدم األمان. كما فً الشكل ) األبناء وٌثٌر فً

 

 ( كٌؾ تإثر الخبلفات االسرٌة على الطفلٔ-ٖالشكل )  

 العوامل المدرسٌة : -4

 وتتمثل هذه العوامل فً:       

األسالٌب المدرسٌة ؼٌر التربوٌة واالستبدادٌة التً تستخدم وسابل القمع واالستبداد كما ان  .ٔ

التً تفتقر األنشطة االجتماعٌة والرٌاضٌة واإلمكانٌات المتعددة التً تشبع احتٌاجات االسالٌب 

 التبلمٌذ الثقافٌة والعلمٌة ٌمكن ان تسبب العدٌد من المشكبلت النفسٌة للطفل.

دور بعض المدرسٌن ؼٌر التربٌون الذٌن ال ٌراعون الفروق الفردٌة فً الذكاء والقدرات بٌن  .ٕ

 اعه المدرس اإللمام التام بتبلمٌذه وظروفهم المحٌطة بهم.التبلمٌذ وعدم استط

 طرق التدرٌس ونظم االمتحانات والمناهج الدراسٌة. .ٖ
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الؽٌرة من التفرقة فً المعاملة بٌن التبلمٌذ ٌإدي الى أحساس األطفال بالظلم وعدم العدل فً  .ٗ

الرضى والحقد  المعاملة فتبدأ جذور الؽٌرة فً األطفال وهو شعور مإلم ٌشعر صاحبه بعدم

 على اآلخرٌن.

 

 -مشكالت الطفولة : 3-3

هناك الكثٌر من المشكبلت التً ٌعانً منها األطفال واألسرة فً مرحلة الطفولة ولكننا سنقتصر على 

بعض منها هً األكثر شٌوعا بٌن األطفال محاولٌن التعرؾ على أسبابها وأعراضها والوقاٌة منها و 

 التً ٌمكن لبلم أو المعلمة استعمالها مع األطفال فً الحاالت البسٌطة. بعض الطرق العبلجٌة البسٌطة

 اوالا : مشكالت نفسٌة

 ثانٌاا : مشكالت انفعالٌة 

 

 مشكالت نفسٌة . -أوالا:

تشمل المشكبلت النفسٌة على ) الكذب ، الخجل واألنسحاب ألجتماعً ، السرقة ، العصٌان والتمرد ،  

 التبول االإرادي ، مص األصابع  

 الكذب -1

 ماهٌة الكذب :  -أ 

ٌروي معظم األطفال الصؽار قصصا خٌالٌة مختلفة. وتشٌر أبحاث الطفولة ان األطفال فً عمر 

بٌن الحقٌقٌة و الكذب وٌعرفون ان الكذب هو خطا وٌكون كذب األطفال أربعة سنوات ٌعرفون الفرق 

مبنٌا على حذؾ المعلومات أكثر مما هو مبنً على تؤلٌفها كما ٌكون كذبهم إلخراج أنفسهم من ورطة، 

 وهذا ٌقودنا إلى سإال متى ٌصبا الكذب مشكلة تتطلب التدخل العبلجً؟

عبلجً عندما ٌصبا السلوك متكررا ومستمرا وٌحدث فً ٌصبا الكذب مشكلة مرضٌة تتطلب التدخل ال

 سٌاق سلوكٌات أخرى ال اجتماعٌة مثل التخرٌب والسرقة وإشعال الحرابق.

ٌتطور سلوك الكذب عند الطفل بالطرٌقة األتٌة   ٌكون فً البداٌة عبارة عن تصرفات ؼٌر مقبولة ولكن 

رد الفعل تجاه الطفل سلبٌا فٌقومان بمعاقبة الطفل عندما ٌسؤل الوالدان الطفل فٌخبرهم بالحقٌقة وٌكون 

لم ٌعاقبانه والداه ( ألنه  قام   أيفان فً المرة األخرى ٌكذب الطفل تجنبا للعقاب وٌحصل على مكافؤة  )

بالكذب  علٌهما  فتخلص من الورطة. وهنا ٌستعمل الطفل الطرٌقة نفسها للتخلص من المواقؾ التً 

 سلوك الكذب لدٌه. تسبب له العقوبة فٌتطور
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 دور األسرة فً تعلٌم الطفل الكذب :  -ب 

لؤلسرة دور فً تعلٌم سلوك الكذب عند الطفل فاألب الذي ٌعد أبناءه بتقدٌم هدٌة معٌنة ألحدهم أو 

لهم جمٌعا أو ٌعدهم باصطحابهم فً نزهة خبلل عطلة األسبوع، ثم ال ٌفً بوعده لعذر معٌن. إذا تكرر 

بناء ان اإلنسان ٌمكن ان ٌقول كبلما، و هو كبلما وهو ال ٌعنً ما ٌقول )الكذب(. منه ذلك عرؾ األ

وٌتعلم األبناء أو البنات ذلك بطرٌقة ؼٌر مباشرة عن األب الذي ٌفترض انه القدوة التً ٌتعلمون منها 

ان األب أنواع السلوك المرؼوب فٌها. و األب الذي ٌطلب من ابنه ان ٌرد على الهاتؾ، وٌخبر المتكلم 

ؼٌر موجود أالن بالمنزل هو اب ٌعلم ابنه الكذب، فٌشب على ذلك السلوك المقٌت. والى جانب ذلك فان  

القسوة الشدٌدة فً المنزل، والصرامة فً المعاملة و افتقار جو الحب والتساما والفهم و المشاركة بٌن 

 أعضاء األسرة ٌشجع األبناء و البنات على اللجوء إلى الكذب.

 
 دور المدرسة فً تعلٌم األطفال على الكذب :  -ج 

بوالء كبٌر نحو  –وال سٌما فً الصفوؾ الثبلثة األولى من المدرسة االبتدابٌة  –ٌشعر األطفال 

المعلم و المعلمة، وٌعتبرونه المثل األعلى فً السلوك. فكل ما ٌقوله المعلم هو صحٌا. وٌمتص األطفال 

لوكٌة عن طرٌق المعلم أو المعلمة. فإذا قام المعلم بإخبارهم ٌشا مخالؾ كثٌرا من القٌم واالتجاهات الس

 للحقٌقة  فانه ٌعطً نموذجا للطفل ٌقلده.

 

 أنواع الكذب :  -د 

 : الكذب الخٌالً أو التلفٌقً .1

فً مرحلة الطفولة المبكرة ٌبلحظ فٌها قوة خٌال الطفل حٌث طؽى خٌاله على الحقٌقة وٌرى فً 

 عن ٌتذكرها ال التً واقعا وٌكون خٌاله خصبا فٌاضا ٌمؤل الطفل الفجوات فً األحداثالقصص الخٌالٌة 

الخٌال وهنا ننصا اإلباء باالهتمام بالقصص التربوٌة وعدم المبالؽة فً القصص الخٌالٌة رؼم  طرٌقة

 أهمٌتها فً إثراء خٌال الطفل وخصوبة تفكٌره  حتى ال ٌإدي ذلك إلى تشوٌه الحقابق المحٌطة به.

 

 : الكذب أاللتباسً .2

فل بل ٌحدث نتٌجة لتداخل وهذا النوع من الكذب ال ٌدل على االنحراؾ سلوكً أو مرضً لدى الط

الخٌال مع الواقع لدٌه، بحٌث ال ٌستطٌع ان ٌفرق بٌنهما فقد ٌستمع إلى قصة خٌالٌة أو واقعٌة تثٌر 

مشاعره وبعد أٌام ٌتقمص أحداث القصة فً نفسه أو فً ؼٌره، والطفل فً حالة الكذب االلتباسً ٌلجؤ 

عٌنة بتفاصٌلها فٌضطر دون ان ٌدري إلى ان إلى الكذب دون قصد فذاكرته تعجز من ان تعً حادثة م

ٌحرؾ بعض األحداث و ٌضٌؾ أخرى من نسٌج خٌاله حتى تبدو مستساؼة لعقله الصؽٌر ومنطقة 

 المحدود.
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 : الكذب أالدعائً .3

هذا النوع من الكذب ٌلجؤ إلٌه بعض األطفال الذٌن ٌعانون الشعور بالنقص أو العدوانٌة لتؽطٌة 

على مركز مرموق وسط الجماعة فالطفل الذي ال ٌمتلك لعبا كؽٌرة من األطفال بالمبالؽة بهدؾ الحصول 

ٌدعً انه ٌمتلك منها الكثٌر و قد ٌصل به األمر إلى ان ٌتخٌل شكلها و حجمها وطرٌقة تشؽٌلها للتباهً 

 أمام إقرانه.

 

 : الكذب بغرض االستحواذ .4

فتنعكس هذه المعاملة علٌهم فاألطفال الذٌن ٌعامل بعض األطفال معامله قاسٌة ٌشوبها النبذ واإلهمال 

علٌهم  قٌعانون من رقابة الوالدٌن الشدٌدة ومحاولة التحقق من كل عبارة ٌذكرونها وقد اخذوا فً التضٌٌ

هإالء األطفال ٌلجبون إلى نوع آخر من الكذب بؽرض االستحواذ على األشٌاء و على العواطؾ أٌضا، 

ٌبة ٌشعر بالحاجة إلى امتبلك اكبر قدر ممكن من األشٌاء وهو ٌكذب فً ان الطفل عندما ٌفقد الثقة فً ب

 سبٌل تحقٌق ذلك.

 

 الكذب االنتقامً:  .5

قد ٌكذب الطفل إلسقاط اللوم على أطفال آخرٌن ٌعد هذا النوع من اخطر أنواع الكذب على الصحة 

كر الطفل كثٌرا قبل ان ٌقدم النفسٌة للطفل ألنه كذب ٌنم عن كراهٌة وحقد. و فً هذا النوع من الكذب ٌف

 على الخطوة بل ٌتدبر مسبقا حبكته االنتقامٌة هذه بقصد إلحاق الضرر بمن ٌكرهه.

 

 الكذب الدفاعً أو الوقائً: .6

ن العقاب اذا كان  قاسٌا ال ٌتناسب، وما ٌتطلبه الموقؾ أدى إلى اتخاذ الكذب وسٌلة للوقاٌة، ان أ

استخدام الكذب كسبلح ؼرٌزي، وقاٌة ألنفسهم من أسالٌب العقاب خاصة كثٌرا من األطفال ٌندفعون إلى 

 اذا كان القصاص جابرا ال عدل فٌه.

 

 الكذب األنانً: .7

 الكذب األنانً نوع من أنواع الكذب ٌلجؤ إلٌه الطفل منفعة لنفسه أو لٌمنع نفع ألخٌه أو صدٌقه.

 

 الكذب لمقاومة القسوة و السلطة: .8

كثٌرا ما ٌكذب األطفال ألنهم ٌعانون من قسوة الوالدٌن أو المدرسة، والكذب سبلح ٌستخدمه 

األطفال لمجرد اإلحساس الممتع، نتٌجة التؽلب على مقاومة السلطة الصارمة، انه أحساس باالنتصار 

 رؼم كل القٌود. 

 



٘ٙ 
 

 كٌف نقً أطفالنا من الكذب؟  -هـ 

لعبلقات بٌن االفراد بحٌث ٌدرك  الطفل الحدود الصحٌحة ٌجب توضٌا األسس التً تقوم علٌها ا .ٔ

 ان ٌساعد اآلخرٌن. –بحسن نٌة  –للحقوق و الواجبات حتى ال ٌلجؤ إلى الكذب الذي ٌحاول فٌه 

التساما مع بعض األطفال فً بعض المواقؾ، مع شرح أخطابهم وإعطابهم الفرصة، لتصحٌا ما  .ٕ

 ٌقعون فٌه من أخطاء ؼٌر مرؼوب فٌها.

اال ٌسما للطفل بان ٌفلت بكذبه بل ٌجب ان نعلمه اننا ادركنا سلوكه ونعطٌه الفرصة لتجنب  .ٖ

الكذب مرة أخرى حتى ال ٌدعم سلوك الكذب لدٌه كوسٌلة لتحقٌق رؼباته او للتخلص من المازق 

 التً قد ٌقع فٌه.

عل الطفل ٌلجؤ الى عدم اللجوء الى العقاب الشدٌد الن الخوؾ من العقاب من أهم الدوافع التً تج .ٗ

عقابا معتدال ٌتناسب مع نوع الخطؤ وان ٌعرؾ الطفل  –اذا حدث  –الكذب وان ٌكون العقاب 

 األسباب التً أدت الى اتخاذ القرار بعقابه.

البد من استخدام األسلوب العلمً فً حل المشكلة وذلك بالبحث اوال عن أسبابها ودوافعها ووضع  .٘

حدة فعبلج الكذب الدفاعً ٌختلؾ بطبٌعة الحال عن عبلج الكذب  العبلج المناسب لكل حالة على

االنتقامً، مع مراعاة ان كل طفل حالة قابمة بذاتها، فؤسلوب العبلج الذي قد ٌنتج مع طفل قد ال 

 ٌنجا مع طفل اخر.

الطفل ٌقلد من حوله و ٌتقمص سلوك الكبار منهم، وذلك فعلى االباء و المعلمٌن ان ٌدركوا انهم  .ٙ

درة و المثل االعلى والنموذج فاآلباء الذٌن ٌدفعون ابنابهم الى الكذب انما ٌدفعونهم الى تقلٌد الق

 ومحاكاة  سلوكهم.

 تجنٌب الطفل المواقؾ التً تشجعه على الكذب و تضطر للدفاع عن نفسه. .7

 

 عالج مشكلة الكذب :  -و 

 ٌعد ال الكتاب هذا ان االعتبار بنظر األخذ ٌجب النفسٌة للمشكبلت العبلج موضوع عن التحدث قبل

 داخل األطفال تواجه التً البسٌطة المشكبلت مع للتعامل تعدها لكن نفسٌة طبٌبة تكون ان إلى الطالبة

 باألخصابً األم تستعٌن ان ٌجب الشدٌدة النفسٌة األمراض أو المشكبلت فان العموم وعلى .البٌت

 .النفسً

أما فٌما ٌتعلق بسلوك الكذب من األسهل الوقاٌة من تطور سلوك الكذب بالطرق السابقة بدال من 

العمل على معالجته وإزالته بعد ان ٌصبا سلوكا مشكبل ومن اإلرشادات والطرق العبلجٌة للكذب ما 

 ٌؤتً: 
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اشد بكثٌر اذا لم ٌكن ان ٌوضا الوالدان والمربون للطفل عواقب السلوك الخطؤ وإظهار نتابجه ألنها  .ٔ

 الطفل صادقا فٌما ٌتعلق بالسلوك الخطؤ.

ان ٌقدم الوالدان والمربون نماذج من السلوكٌات كالصدق واألمانة للطفل وٌتحدث عن مشاعرهم  .ٕ

 حول أهمٌة قول الصدق.

تنمٌة الوعً الذاتً للطفل و ذلك بمساعدته على التعرؾ على دوره فً الموقؾ المشكل، وذلك  .ٖ

حدث عن كل مرحلة من مراحل الموقؾ واذ ٌكتشؾ الطفل انه قد ذكر بعض األشٌاء ؼٌر بجعله ٌت

 الصحٌحة وبالتالً ٌرى بنفسه قد أخطا، وأٌن بالػ فً وصؾ الواقع وأٌن تحدث بالحقٌقة.

 
 و االنسحاب االجتماعً : لالخج -2 

اعبلته االجتماعٌة الخجل هو واحد من اهم المشكبلت التً ٌعانً منها األطفال وتنعكس على تف

داخل محٌط األسرة والمدرسة وجماعة األقران ولها انعكاسات سلبٌة على شخصٌة الطفل المستقبلٌة 

وعلى حٌاته العملٌة. وتإدي العبلقات االجتماعٌة التً ٌقٌمها الطفل مع رفاقه وفً أثناء طفولته أمرا 

 لة الطفولة والمراهقة. حاسما فً تطوٌر عبلقات اجتماعٌة بناءه الزمة لنموه فً مرح

الطفل الخجول هو طفل مسكٌن، بابس ٌعانً من عدم القدرة على األخذ والعطاء مع زمبلبه فً و

المدرسة والمجتمع، ومن صفاته أن طفل ٌشعر بالنقص واالنزواء وأحبلم الٌقظة وكثرة هواجسه 

، ومن اآلالم والتقوقع ووساوسه ولذا ٌبلحظ انه حساس، عصبً، قلق، ٌعانً من عدم الثقة بالنفس

 ( ٌوضا ذلك.ٕ-ٖ، والشكل )له وخوفهم من نقدهم له األخرٌنوالخوؾ ومن نظرات 

 

 ( ٌبٌن طفل ٌعانً من الخجلٕ-ٖالشكل )
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ومن أهم أضرار الخجل عند الطفل انه ٌمنعه من االندماج فً الحٌاة مع زمبلبه وٌمنعه من التعلم من 

تجارب الحٌاة، وٌبلحظ ان الطفل الخجول ٌمتنع عن االشتراك فً اللعب مع زمبلبه وكذلك فً 

تجنب مشارٌعهم ونشاطهم، وعلى العكس من ذلك ٌتسم سلوكه بالجمود والخمول فً وسطه المدرسً وٌ

شخص ٌوجه له لوم  أواالتصال باألطفال اآلخرٌن وال ٌرتبط فً صداقات دابمة وهو ٌبتعد عن كل طفل 

نقد. ومن هنا ٌتسم الطفل الخجول بمحدودٌة الخبرة والدراٌة مما ٌجعله عالة على نفسه وعالة على  أو

تزاٌد الخجل الشدٌد والعزلة أسرته ومجتمعه لبعده عن اآلخرٌن وانطوابه وانزوابه على نفسه. وبإٌجاز ٌ

 .الذات نوالتعبٌر ععند بعض األطفال بدرجة تعوقهم عن التفاعل االجتماعً وتحرمهم من فرص النمو 

 

 

 

 

 أسباب الخجل و االنسحاب االجتماعً: -أ  

 من األسباب التً تإدي إلى الخجل ما ٌؤتً 

 .اختالل الشعور باألمن الناجم عن معاناة الطفل من .ٔ

 .)مشاعر اإلحساس بالعجز والٌؤس )االكتباب 

 .العجز عن توكٌد الذات وضعؾ الثقة بالنفس 

 .الشعور بالعجز وعدم الكفاٌة االجتماعٌة 

 .الشك فً اآلخرٌن وضعؾ الثقة بهم 

 :ممارسات التنشبة االجتماعٌة ؼٌر السلٌمة للطفل منها 

 .الحماٌة الزابدة للطفل التً تحرمه االستقبللٌة ومواجهة التحدٌات 

 .إهمال الوالدٌن لطفلهما وقلة الرعاٌة االجتماعٌة له 

   توجٌه النقد الشدٌد للطفل مما ٌجعله متحفظا ومتردد فً اتخاذ زمام المبادأة لخوفه من السخرٌة

 والعقاب.

 الشدٌد والتساهل المفرط. عدم الثبات بالتنشبة االجتماعٌة ما بٌن الحزم 

 

فالوالدٌن الخجوالن اللذان ٌمٌبلن للعزلة االجتماعٌة ؼالبا ما ٌتجه طفلهما الى السٌر  تقلٌد الوالدٌن: .ٕ

 بنفس المسار االجتماعً.

 : حٌث تربط بعض الخصابص الشخصٌة بالخجل واالنسحاب االجتماعً ومنها:السمات الشخصٌة .ٖ

 ًٌكون فٌها الطفل مٌاال للهدوء واالنفراد. البنٌة التكوٌنٌة )المزاج( الت 

  -: نشاط

 ؟هل للخجل تؤثٌر فً تحصٌل الطفل الدراسً 
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 األطفال من نوعا هناك التً تإدي الى شعور الطفل  بالحرج االجتماعً. عاقة البدنٌةألا    

 ضعؾ التشوهات هذه ومن بارزة خلقٌة تشوهات او عاهات وجود بسبب الخجل من ٌعانون

 السمنة او العرج او الجزبً الشلل او الكبلم فً لجلجةالو التؤتؤة او السمع وصعوبة البصر

 .الشفاه او الوجه فً تشوهات وجود او الزابدة القامة طول أو الزابدة

 ٌإدي بالطفل الى االبتعاد عن اآلخرٌن  الواقع االستؽراق فً أحبلم الٌقظة  و االبتعاد عن 

 ٌودي الى نقص فً المهارات االجتماعٌة وبالتالً إلى الخجل.مما     

كون  عند الطفل ناتجا عن وجود عوز مادي عند الطفل الشعور بالنقص و الخجلقد ٌكون  .ٗ

ة من فقر والدٌه او لضعؾ جسمه من سوء التؽذٌة او لقلة مصروفه الٌومً فً ثمبلبسه ر

 المدرسة او لنقص كتبه وأدواته المدرسٌة مثبل.

منظره او لضعؾ وال سٌما لعدم تناسق تقاطٌع وجهة وسوء  شعور الطفل من انه لٌس جمٌال .٘

 قدرته العقلٌة وتحصٌله المدرسً مما ٌخلق لدى الطفل ضعفا  بالثقة بالنفس وعدم الكفاٌة.

 

 

 

 -عالج الخجل واالنسحاب االجتماعً : -ب 

بنفسه وذلك عن طرٌق تصحٌا فكرته عن نفسه إعادة الثقة إلى ٌحتاج الطفل الحساس بشكل مفرط 

وعلى قبول النقابص التً ٌعانً منها على أساس الواقع وعلى أساس أن كل إنسان له نقاط ضعفه. 

والطفل الخجول بحاجة ماسة إلى تنمٌة شخصٌته وتكوٌن قدراته لؤلخذ والعطاء، ولكً ٌتحقق ذلك ال بد 

 من أتباع التالً:

 ته.معالجالشخص الذي ٌقوم ب الحب و الود له لكً ٌتقبلأن ٌشعر الطفل الخجول ب 

  على المعالج ان ٌكتشؾ فً الطفل مواهبه أو النواحً التً تمكنه من االفتخار بها واالعتماد

 فً بناء شخصٌته واستعادة ثقته بنفسه. علٌها 
 

 و بصورة عامة فان عالج الخجل ٌمكن ان ٌتم عن طرٌق األتً:

أما إذا كان السبب علة فً عضو معٌن فً الجسم فبل بد من عبلجها أو تدرٌبه على تحسٌنه األمر  .ٔ

الذي ٌخلصه من العلة وٌعٌد له الثقة بالنفس مثل تدرٌب الطفل على النطق الصحٌا بعد أن كان 

بعد  عتٌادٌٌن اال ، وهو األمر الذي ٌعٌد له ثقته بنفسه فٌصبا من األطفالالتؤتؤةٌعانً من اللجلجة او 

ال بد من تهٌبة الجو الودي و الطمؤنٌنة بٌنه وبٌن األشخاص الكبار الذي ٌعٌش معهم وزوال خجله. 

الطفل فً األسرة والمدرسة. وال بد من ان ٌكون الجو فٌه الرقة والعاطفة والشعور باألمان 

 -: نشاط

 كٌؾ ٌإثر تقلٌد الوالدٌن فً تشكٌل سلوك الخجل عند األطفال.
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وؾ أو قلق، وذلك والطمؤنٌنة مما ٌساعد الطفل الخجول عن اإلفصاح عما ٌساوره من شكوك ومخا

أن الطفل الخجول ال ٌفصا عما به أال أذا شعر بالحب والمودة وبشكل كامل من احد الكبار من 

حوله، هذا لن ٌكون إال أذا شعر الطفل بالحب والتقدٌر والتشجٌع والصداقة وزوال النقد بالتجرٌا 

اذا القٌام بها الطفل  س بمقدورلٌ كما ٌجب تجنب إناطة األعمال الكبٌرة  التً  والتؤنٌب فً معاملته.

 ان ذلك ٌإدي الى انزواء الطفل وفقدانه الثقة بنفسه.

البد من تدرٌب الطفل على األخذ والعطاء مع األطفال اآلخرٌن وتكوٌن صداقات وال بد من تشجٌعه  .ٕ

بة وال بد من تنمٌة مواهب الطفل فً اللعب والقراءة أو الكتا على االختبلط باآلخرٌن وبصداقاتهم.

والرسم واألناشٌد األمر الذي ٌساعد على االختبلط باالخرٌن من خبلل وجوده الذاتً وهذا ٌشجعه 

على الظهور واالفتخار بذاته. أن األخذ والعطاء هو السبٌل الوحٌد فً تكوٌن الشخصٌة وتنمٌتها 

تربٌة الطفل  وتكوٌن الذات والثقة بالنفس. خٌر وسٌلة للوقاٌة والعبلج على السواء من الخجل، ان

 بؤسلوب ٌجعله مطٌعا لكل األوامر وحبه للطاعة ٌجعل الطفل سلبٌا خجوال.

تعلم الطفل المهارات االجتماعٌة: ٌمكن تدرٌب الطفل وتعلٌمه المهارات االجتماعٌة من خبلل تكرار  .ٖ

ر السلوك )الممارسة( الذي ٌكون من أكثر عناصر عملٌة تعلم المهارات فاعلٌة. وٌعد تمثٌل الدو

 وأسلوب عكس الدور من الطرابق الربٌسٌة فً تعلٌم الطفل للمهارات االجتماعٌة.

ٌمكن لؤلطفال ان ٌصبحوا اقل خوفا وقلقا فً المواقؾ االجتماعٌة وان ٌصٌروا اجتماعٌٌن اكثر  .ٗ

 بصورة تدرٌجٌة. من خبلل إدخالهم فً تفاعبلت اجتماعٌة بصورة تدرٌجٌة وهم مسترخٌن. 

اعتماد طرٌقة االسترخاء العضلً مع الطلب من الطفل ان ٌتصور نفسه وهو ٌتحدث وجهاً لوجه مع  .٘

معلمه )على سبٌل المثال( ثم ٌتكرر تخٌل الطفل للحدٌث مع المعلم لفترات طوٌلة حتى ٌتكٌؾ الطفل 

 مع الموقؾ. 

ج مشكلة الخجل ٌكون العبلج بالتعرٌض او المواجهة الحظ العدٌد من الباحثٌن ان التحسن فً عبل .ٙ

أفضل ما ٌكون عندما ٌتم المواجهة الواقعٌة والتعرض المباشر للموقؾ الذي ٌثٌر الخجل وبهذا 

تصبا المواقؾ التً تثٌر الخجل والتً ٌمكن ان تستؽرق شهورا فً العبلج ٌتم التخلص منها بوقت 

 قصٌر وربما بساعات قلٌلة.

العبلج باللعب الموجه ٌستعمل اللعب الموجه لمعالجة الخوؾ والخجل االجتماعً اذ ٌقوم األخصابً  .7

النفسً بتوظٌؾ بعض األلعاب مثل األلعاب التمثٌلٌة والعاب التجارة لتوفٌر فرض التحدث والتفاعل 

 االجتماعً للطفل الخجول.  

  

 

 

 -: نشاط
 ؟ عبلجها ٌمكن كٌؾ و خجله أسباب ما وضحً خجوال طفبل واجهتً هل
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 السرقة -3

السرقة نوعا من االعتداء على حقوق الؽٌر. ولكنها تختلؾ عند األطفال عما هً عند الكبار. تعد  

ومع ذلك ٌمكن فهم أسباب ممارسة هذا النوع من السلوك من قبل الطفل.  فعندما  ٌقوم الطفل بؤخذ شًء 

 : ال ٌخصه قد ٌكون سلوكه هذا

الطفل فً سن مبكر من العمر ال  بسبب صؽر سنه وعدم معرفته لمعنى ملكٌة األشٌاء. اذ ان .ٔ

 ٌعرؾ كٌؾ ٌحترم ملكٌة اآلخرٌن لؤلشٌاء.

صؽر سن الطفل ونموه العقلً ال ٌسمحان له من التمٌز بٌن الشًء الذي ٌخصه والشًء الذي  .ٕ

 ٌخص اآلخرٌن.

الطفل فً السن المبكرة وبحكم قلة نموه الذهنً ال ٌستطٌع ان ٌدرك ان أخذه للشًء ٌخص ؼٌره  .ٖ

 رؼوب فٌه ومشٌن.أمر ؼٌر م

وبحكم محدودٌة قدرته العقلٌة ال ٌدرك انه ٌمارس شًء خطؤ، وقد ٌتسابل فً داخلة  لماذا ال  .ٗ

 ٌحصل على الشًء الذي أمامه وٌؤخذه؟

ان مثل هذه الممارسات من قبل الطفل ال تعد سرقة بطبٌعة الحال، و لكنها ناتجة عن قصور ذهنً 

ن ٌهتمون به هو نمو سلوك طفلهم، أي ان ٌعودوا الطفل على وصؽر سن الطفل، وكل ما على اآلباء ا

الشرح المبسط لؤلمانة وٌنمً فٌه فكرة األمانة واحترام حقوق الؽٌر. وال بد لآلباء من ان ٌشعروا بؤن 

الطفل بؤن له أشٌاء تخصه هو كؤدوات ٌؤكل بها أو سرٌر ٌنام فٌه، أو صحن ٌؤكل منه ولكً ٌتعود الطفل 

ٌخصه عما ٌخص اآلخرٌن من أطفال أو كبار ال بد من تمٌٌز ما ٌخصه بلون معٌن عن على تمٌٌز ما 

 بقٌة األطفال أو الكبار من حوالٌه. 

ولكن هناك أسباب أخرى لٌست مرتبطة بصؽر سن الطفل ومحدودٌة نموه العقلً بحكم صؽر ومن هذه 

 األسباب:

 الذي سرقه. قد ٌمارس الطفل السرقة كنتٌجة لشعوره بالحرمان من الشًء .ٔ

قد ٌقوم الطفل بسرقة األشٌاء اآلخرٌن لٌس لؽرض اإلشباع او لصؽر سنه، ولكنه بدافع االنتقام  .ٕ

 من األشخاص الذٌن ٌسرق أشٌاءهم.

قد ال ٌلجؤ الطفل للسرقة بؽرض الحصول على المال او إلشباع رؼبته او لٌنتقم او لقصوره  .ٖ

لمال المسروق أشٌاء ٌقدمها أما كهداٌا او الذهنً بحكم صؽر سنه، ولكنه ٌسرق لكً ٌشتري با

 ترضٌة مقابل فشله او تؤخره الدراسً او كثرة ؼٌابه عن المدرسة.... الخ.

وهناك دوافع أخرى للسرقة من قبل الطفل مثل كون الطفل ٌرٌد ان ٌحصل على مرتبة اكبر بٌن  .ٗ

 زمبلبه، لذا ٌسرق الطفل لؽرض التفاخر بما لدٌه أمام أقرانه. 
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لسرقة عند بعض األطفال تكون ناتجة عن نشؤة الطفل وكبره فً جو ومحٌط إجرامً ولكن ا .٘

 تكون السرقة لدى من ٌحٌطون بالطفل عادة حسنه و سلوكا حمٌدا.

قد ٌكون سبب السرقة عند بعض األطفال هو وجودهم فً جو عابلً قلق ومضطرب مما ٌجعل  .ٙ

 اء على األبناء سلوكٌا ودراسٌا.الطفل ال ٌشعر باألمان و الطمؤنٌنة وقلة رقابة اآلب

 قد ٌكون سبب السرقة له عبلقة بضعؾ عقلً ٌإثر على مستوى الذكاء لدٌه و بسلوكه. .7
 

مما تقدم نرى ان دوافع السرقة عند األطفال مختلفة ومتشبعة، فلكل حالة سرقة خلفٌتها، كما انه وفً 

 .نفس الوقت فؤن حاجة الطفل للتملك شًء طبٌعً وؼرٌزي وتلقابً

ان القول بؤن الطفل سارق أو لٌس سارق، ٌخضع لمقاٌٌس ومفاهٌم علمٌة نفسٌة بالطبع إذ لٌس كل سلوك 

ٌقوم به الطفل ٌؤخذ شًء ال ٌخصه وإنما ٌخص ؼٌره ٌعتبر سرقة، أنما ال بد من النظر والتمعن فً 

حتى تكون الرإٌا واضحة األسباب الكامنة وراء ممارسة الطفل ألخذ الشًء وتقٌٌم الحالة بعد دراستها 

 فً عبلج الطفل.

 : ولكً نقٌم حالة الطفل من كونه سارقا أم ال، ال بد من

معرفة الطفل أوال: هل هً المرة األولى  التً ٌسرق بها، أم ال؟ وما نوع المسروق، وكمٌته،  .ٔ

 ومبلبسات كل ذلك؟

درجة ذكابه ودراسة  عدم االستعجال فً إصدار األحكام قبل فحص الطفل نفسٌا وعقلٌا ومعرفة .ٕ

 حالته ووضعه االجتماعً وعبلقته بجماعة االنحراؾ وأهل السوء.

أن العبلج النفسً ٌتطلب معرفة ما أذا كان الطفل ٌسرق كً ٌشعر بالرضى والطمؤنٌنة من  .ٖ

ممارسة السرقة. ولٌس هذا فقط بل علٌنا التمعن فً أشٌاء أخرى قد تكون وراء ممارسة الطفل 

لبلنتقام من احد بواسطة السرقة أم انه ٌمارس السرقة كرد فعل لحدث معٌن. للسرقة مثل حبه 

أن مهمة المعالج للطفل الذي ٌمارس السرقة ال بد من أن ٌركز على الوظٌفة التً تإدٌها 

 ممارسة السرقة من قبل الطفل فً حٌاته، وكذلك التشخٌص والتمحٌص لدوافع الطفل للسرقة.

 

مهات مسإولٌات كبٌرة نحو أبنابهم من خبلل االحترام المتبادل والحنان تقع على عاتق اآلباء واأل

والعطؾ والدؾء العابلً، كما انه ال ٌجب أن ٌؽفل اآلباء عن توفٌر ما هو ضروري لؤلبناء مثل األكل 

 والمبلبس وهً أمور ال جدال حولها.
 

حترام ما ٌخصه وما ٌخص وكذلك ال بد من تعمٌق الشعور بالملكٌة لؤلشٌاء لدى الطفل وتعلٌمه ا

اآلخرٌن، وٌجب أن ال ٌتهاون اآلباء إزاء األبناء عندما ٌعتدون على ملكٌة أطفال آخرٌن وذلك طبعا ال 

ٌتم بالعقاب أنما باإلقناع المرن والشرح وعلى اآلباء االستمرار فً مراقبة سلوك األبناء بتوجٌه اإلرشاد 

 ... الخ الصحٌا والنصا بعٌدا عن اإلهانة والتوبٌخ.
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 -العالج السرقة  : -أ 

على الوالدٌن ضبط أعصابهما واالستجابة باتزان انفعالً واال ٌبالؽا فً الؽضب حال علمهما  .ٔ

ٌشعر بؤنه قٌام طفلهما بالسرقة كما ان على الوالدٌن تجنب المبالؽة فً الحدٌث وجعل الطفل 

 مجرم.

 التصحٌا البسٌط أي إننا نكلؾ الطفل السارق بإعادة المسروقات الى أصحابها واالعتذار إلٌهم. .ٕ

التصحٌا الزابد فً هذا اإلجراء ٌكلؾ الطفل السارق بإعادة األشٌاء المسروقة الى صاحبها  .ٖ

 األصلً فضبل عن شًء أخر زٌادة الى الشًء المسروق.

التالٌة بعد تصحٌا الطفل السرقة والحدٌث إلٌه بمساوئ ومخاطر  مواجه الطفل وهً الخطوة .ٗ

 السرقة اذ ٌمكن ان ٌقال للطفل كٌؾ سٌكون شعورك لو ان شخصا سرق منك شٌبا عزٌزا.

تفهم دوافع الطفل للسرقة اذ ٌتوجب على الوالدٌن والمربٌن استقصاء وتفهم دوافع الطفل للسرقة  .٘

 لحرمان العاطفً بحٌث ٌتم معالجة هذه األسباب.كالحرمان المادي او عدم النضج او ا

المراقبة ان السلوكٌات البلاجتماعٌة كالسرقة والؽش تقل عادة اذا ما تبٌن لؤلطفال انهم  .ٙ

معرضون للمساءلة واالكتشاؾ وعلٌه ٌتوجب على الوالدٌن والمربٌن األشراؾ المباشر 

فقد جٌوبه و مواجهته بكل حالة سرقة سلوكٌات أطفالهم الذٌن اعتادوا السرقة وان تطلب األمر ت

 حتى ٌقلع عنها.

 

 

 

 

 

 والتمرد  نالعصٌا -4

كثٌراً ما ٌشتكً األباء والمربون من عدم طاعة األطفال لهم واالمتثال ألوامرهم فما المقصود 

الطاعة بإذعان الطفل وامتثاله لعمل األشٌاء التً ٌطلبها الوالدٌن أو المربون بالطاعة واالمتثال. تعرؾ 

فً الوقت الذي ٌنبؽً ان تعمل فٌه و ٌبلحظ  ان اؼلب األطفال ٌذعنون لتعلٌمات الوالدٌن إال ان بعض 

لمربون األطفال ٌرفضون االمتثال واالستجابة بشكل إٌجابً للتعلٌمات المنطقٌة التً ٌفرضها الوالدان وا

وٌصل سلوك عدم الطاعة والعصٌان ذروته فً عمر سنتٌن ثم ٌتناقص فً األعمار التالٌة بصورة 

 تدرٌجٌة ثم تظهر السلبٌة وعدم اإلذعان مرة أخرى فً سنوات المراهقة.

 -: نشاط

 ؟ لماذا و سرقة تعدٌها متى زمٌله من حاجة طفبل اخذ

 -: نشاط
 

 ؟األطفال عند السرقة سلوك عبلج فً أفضل الطرق أي        
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أن هذا السٌاق فً التطور الطبٌعً لسلوك الطاعة عندما ٌبدأ ٌعد أمرا طبٌعٌا وسوٌا وٌرى علماء      

النفس ان وجود قدر معقول من عدم الطاعة فً سلوك الطفل ٌعد أمرا صحٌا لنمو شخصٌة الطفل. اذ ان 

االستقبللٌة والتوجه عدم الطاعة فً بعض األحٌان ٌعد تعبٌرا سلمٌا عن تطور األنا  التً تسعى إلى 

 الذاتً. 

إذن ما دالبل ومإشرات سلوك العصٌان المشكل؟ من المإشرات الدالة على سلوك العصٌان توجه  

الطفل بشكل تلقابً مستمر لعدم االمتثال ورفض تنفٌذ ما ٌطلبه الوالدان والكبار واآلخرون والعصٌان 

 وم ألوقات أطول.كسلوك مشكل ؼٌر سوي ٌظهر أكثر تكرارا وأكثر شدة و ٌد

 

 : وٌمكن ان ٌتخذ العصٌان وعدم الطاعة أشكاال متعددة فً سلوك األطفال ومن هذه األشكال

المقاومة السلبٌة اذ ٌتؤخر الطفل فً االمتثال وتبدو علٌه مظاهر التهجم والحزن والتذمر  .ٔ

 والشكوى من إطاعة التعلٌمات وقد ٌنفذها بشكل حرفً دون أي حٌوٌة.

الظاهر حٌث ٌقول الطفل "ال لن افعل ذلك "و قد ٌوجه إساءة لفظٌة او ٌنفجر ؼاضبا التحدي  .ٕ

 للدفاع عن موقفه.

 التمرد ٌقوم بعكس ما ٌطلب منه تماما فإذا طلب منه ان ٌخفض صوت التلفاز فانه ٌقوم برفعه. .ٖ

 

 -أسباب العصٌان والتمرد : -أ 

الوالدان والتً تتصؾ بالتساهل او التربٌة الصارمة او  التنشبة الوالدٌة ؼٌر السلٌمة التً ٌتبعها  .ٔ

 عدم الثبات.

 تعلم الطفل عدم احترامه القوانٌن من خبلل اقتدابه باتجاهات والدٌه. .ٕ

 .المراهقة مرحلة فً خصوصا و األقران بجماعة التؤثر .ٖ

 المستوى العقلً للطفل، فالطفل المتدنً الذكاء ال ٌستطٌع إدراك األنظمة والقوانٌن. .ٗ

اإلبداع عند الطفل فالطفل المبدع ؼالبا ما ٌكون لدٌه نزعة قوٌة نحو االستقبللٌة وتوكٌد الذات  .٘

وبالتالً عدم االنصٌاع التلقابً الى توجٌهات الكبار. وٌتؤثر مستوى الطاعة عند الطفل بحالته 

ته بشكل ملحوظ، الصحٌة واالنفعالٌة فالطفل الذي ٌعانً اعتبلال بدنٌا او نفسٌا ٌقل امتثاله وطاع

 (.ٖ-ٖنرى ذلك بوضوح فً الشكل )

 

 

 

 

 ( ٌمثل العصٌان االٌجابًٖ-ٖالشكل )                                               
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 عالج العصٌان والتمرد  :  -ب 

هناك بعض الطرق العبلجٌة البسٌطة التً ٌمكن للوالدٌن والمربٌن استعمالها لمواجهة حاالت عدم 

العصٌان المزعجة لهم أما حاالت العصٌان و التمرد التً ٌرافقها مظاهر سلوكٌة خطرة الطاعة و 

كرفض الذهاب إلى المدرسة أو السهر لساعات متؤخرة من اللٌل خارج البٌت فتحتاج إلى تدخل من 

 االختصاصٌن النفسٌٌن:

 مادٌة. استعمال أسلوب التعزٌز لتقوٌة سلوك االمتثال بالثناء او تقدٌم المعززات ال .ٔ

 استعمال العقاب لسلوك العصٌان و عدم الطاعة وٌتمثل بحرمان الطفل من لعبته المحببة. .ٕ

استعمال أسلوب التؤنٌب الفاعل كؤن ٌظهر الوالدان عدم الرضا عن سلوك الطفل بإظهار  .ٖ

 عبارات تشٌر الى االنزعاج.

االهتمام لسلوك عدم التجاهل لسلوك عدم الطاعة اذ ٌمكن للوالدٌن عدم أعطاء قدر كبٌر من  .ٗ

 الطاعة مقابل إظهار اهتمام كبٌر لسلوك الطاعة.

عقد االتفاقٌة، فً هذه الحالة توقع اتفاقٌة مكتوبة تشٌر الى ان التزام الطفل بخفض سلوك عدم  .٘

 الطاعة فان الوالدٌن سوؾ ٌوافقان على تلبٌة بعض رؼبات الطفل.

 

ن أكثر ما ٌنصا به اآلباء فً التعامل مع ظاهرة العصٌان والتمرد عند أبناءهم فً مرحلة المراهقة أ

ن ٌقٌموا عبلقة تواصل فعالة مع أبناءهم. فالمراهق ٌتطلع إلى والدٌه كً ٌحترموا خصوصٌاته أهو 

ٌجعلوا قواعدهم وسعٌه إلى االستقبلل العاطفً وتحمل مسإولٌة اتخاذ القرارات وهنا على اآلباء ان 

ومعاٌٌرهم السلوكٌة التً اعتادوا علٌها أكثر مرونة مما ٌسٌر على األطفال االمتثال والتعامل معها بدال 

 من الدخول فً مواجهات مع اآلباء.

 

 

 

 

 رادي إالتبول الال -5

عادة ما ٌتوقع األهل من األطفال وهم فً حدود السنتٌن من عمرهم، ضبط جهازهم البولً والتحكم 

فٌه كاالستٌقاظ من النوم من اجل قضاء الحاجة. والحقٌقة ان ضبط الجهاز البولً ٌبدأ بٌن الثانٌة والثالثة 

ا تسبب قلقا لؤلهل من عمر الطفل، وهذه لٌست قاعدة تعمم على جمٌع األطفال لوجود الفروق لكنه

وخاصة اذا استمرت العملٌة مدة زمنٌة طوٌلة. وقد ٌكون السبب فً التبول البلإرادي عارضا انفعالٌا  

وفً هذه الحالة علٌنا زٌادة الطبٌب المختص وإجراء فحوصات دقٌقة و شاملة خاصة من الناحٌة 

و وجود التهابات وهنا قد تكون الحالة البٌولوجٌة المتمثلة بفقر الدم أو االضطرابات العصبٌة العامة أ

  -: نشاط

 .باألمثلة وضحً ؟ولماذا ؟فقط سلبٌة حالة هً التمرد و العصٌان هل   
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عضوٌة. وأحٌانا نجد ان التبول ٌستمر بحكم العادة وهنا ٌجب على األهل أتباع عادات جدٌدة مثل تعوٌد 

الطفل الذهاب إلى الحمام بعد تناول وجبة العشاء، وتشجٌعه وتعزٌز سلوكه على التبول قبل النوم وتجنب 

ى معظم علماء النفس ان التبول البلإرادي ٌعود فً معظمه إلى عوامل إعطابه سوابل فً تلك الفترة. وٌر

نفسٌة  مثل: عامل الخوؾ سواء أكان عامبل فً ذاته ام متداخبل مع عوامل أخرى مركبة مثل )الؽٌرة أو 

، وتفصٌل طفل آخر علٌه(. وعلى أي حال فالعبلج ٌجب ان ٌكون شامبل، أي ال  وجود مولود فً األسرة

 ر إلى الحالة الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة للطفل. بد من النظ
 

 بما ٌأتً: يرادأٌمكن تلخٌص أسس العالج فً حاالت التبول الال -أ 

 فحص الطفل جسمٌا و عبلج األسباب العضوٌة. .ٔ

 مبلحظة األهل للطفل مبلحظة دقٌقة، وعدم إهماله وتدرٌبه على ضبط عملٌات اإلخراج. .ٕ

كالذهاب الى دورة المٌاه قبل النوم وإٌقاظه مرة او أكثر فً أثناء النوم من توجٌه الطفل توجٌها جٌدا  .ٖ

 اجل اإلخراج.

توفٌر الراحة النفسٌة والبدنٌة للطفل وإعطاإه فرصة كافٌة للنوم حتى ٌهدأ جهازه العصبً وٌخفؾ  .ٗ

 توتره النفسً الذي قد ٌسبب له اإلفراط فً التبول.

 وعقابه وإهماله. عدم اإلسراؾ فً تخوٌؾ الطفل وتؤنٌبه .٘

 عدم مقابلة الوالدٌن لمثل هذه المشكبلت بالتوتر والؽضب فهذا من شؤنه ان ٌزٌد المشكلة وٌصعبها. .ٙ

بث الطمؤنٌنة والثقة بالنفس فً الطفل وأشعاره بالمسإولٌة باالشتراك مع أبوٌه واإلٌحاء له بان فً  .7

 ن اجل التحكم فً العملٌة.استطاعته السٌطرة على عملٌات اإلخراج ومساعدته فً الجهد م

 اإلكثار من تقدٌم الخضراوات والفاكهة للطفل وعدم أعطابه السوابل قبل النوم. .8

قضاء وقت طوٌل فً اللعب ٌصرؾ الطفل عن التخلص من الفضبلت وهنا ٌؤتً دور األهل فً  .9

 التنبٌه الى ذلك.

 مراجعة الطبٌب النفسً اذا لم تفلا الخطوات السابقة. .ٓٔ

 

 

 

 

 األصابع و قضم األظافر صم -6

تعد عادة مص األصابع عند األطفال الصؽار طبٌعٌة وهً امتداد لمرحلة الرضاعة حٌث تستكمل 

عملٌة إشباع حاجات الطفل الفسٌولوجٌة. ولكن هذه العادة اذا استمرت بعد مرحلة الطفولة المبكرة فؤنها 

مشكلة إنها قد تستمر تشكل قلقا للوالدٌن بعد ان كانت دلٌبل على التوافق العصبً والعضلً عند الطفل وال

   -: نشاط

 ؟ مرضٌة حالة البلإرادي التبول ٌعد متى   
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شبابا ٌمارسونها وهم فً  دحتى سن الثانٌة عشر وأحٌانا تستمر حتى فترات عمرٌة الحقة فكثٌرا ما نشاه

بة. وٌستخدم اآلباء أحٌانا طرقا ؼٌر تربوٌة إلجبار وحالة تفكٌر عمٌق خاصة عندما تواجههم صع

و طبلء أصابعهم بمواد كرٌهة الطعم و أطفالهم على اإلقبلع عن هذه العادة مثل الضرب أو الرشوة أ

 الراحة و من شؤن هذه األسالٌب ان تساهم فً زٌادة االضطرابات االنفعالٌة و تثبٌت هذه العادة.

ٌجب التحري عند عبلج هذه المشكلة عن  مشكبلت الطفل و عبلقاته مع أسرته وأخوته وزمبلبه 

ان ٌشؽل الطفل أوقات فراؼه بعمل ذي فابدة ومعلمٌه ومدى تحقٌق األسرة لرؼباته وحاجاته وٌمكن 

كترتٌب القطع الببلستٌكٌة أو استخدام أداة موسٌقٌة أو أي عمل ٌدوي آخر وهكذا ٌتخلص من هذه العادة. 

أما فٌما ٌتعلق بمشكلة قضم األظافر أو قرضها فهً أٌضا من أسالٌب النشاط الشاذة ؼٌر النفعٌة وهً 

مواجهة الواقع و ٌدفعه إلى عالم الخٌال و أحبلم الٌقظة و ٌجنبه  تمثل عادة نشاطا ٌبعد صاحبه عن

التركٌز باإلضافة إلى ما سبق فان هذه العادة كرٌهة تثٌر االشمبزاز وٌعدها بعض علماء النفس مرضا 

نفسٌا وعضوٌا. وٌصاحب عادة قضم األظافر االنفعال والشعور بالؽضب الناتج من التوتر وهكذا فكلما 

التوتر ازداد الؽضب وصاحب ذلك المزٌد من االنفعاالت وبالتالً قضم األظافر واذا أزدت حاالت 

 استمرت الحالة بدون عبلج فقد تإدي إلى عدم اتزان الشخص وفً حالة العبلج ٌجب ان تقوم بما ٌؤتً:

تهٌبة الجو المناسب إلشباع الحاجات األساسٌة للطفل: كالؽذاء المتنوع، وحاجات األمن والعطؾ  .ٔ

 لحنان والحرٌة والثقة بالنفس وإتاحة فرص اللعب واالنطبلق.وا

 أشؽال الطفل بعمل شابق و مفٌد كالمساعدة فً األعمال البٌتٌة والٌدوٌة والمدرسٌة. .ٕ

تحبٌب الطفل بؤنواع األنشطة الممتعة التً ٌستطٌع ممارستها والهدؾ هو ان نشؽله وال نترك له  .ٖ

 مجاال لممارسة هذه العادة السٌبة.

نب االستهزاء بالشخص الذي ٌعانً هذه العادة تجنبا لردة الفعل التً تكون مزٌدا من تج .ٗ

 اإلصرار على تكرارها.

التذكٌر وذلك بعقد اتفاق مع الشخص المصاب بهذه الحالة بتذكٌر باإلقبلع عنها على ان ٌتم  .٘

سلوكه اذا لم ٌقم  التذكٌر فً أطار ودي بعٌدا عن االستهزاء والسخرٌة او العقاب وٌمكن تعزٌز

 بذلك سواء بمكافؤة مادٌا ام معنوٌة.
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 االنفعالٌة  تثانٌاا: المشكال

تشمل المشكبلت االنفعالٌة اضطرابات مثل: الؽٌرة، واضطرابات الكبلم، والقلق، والخوؾ، والؽضب، 

 والتدمٌر وؼٌرها. 

 الغٌرة  .1

ال ٌوجد تعرٌؾ واحد ٌجمع علٌه الباحثون لمصطلا الؽٌرة ولكن ٌمكن القول: ان الؽٌرة مزٌج  

الؽضب والحقد والخوؾ والشعور بالنقص وحب التملك فهً تخلق الخبلؾ بٌن الفرد وأسرته وأصدقابه 

ة طبٌعٌة وقد تستمر مع الشخص فً المراحل الحٌاتٌة المتؤخرة و لكن ٌجب ان نإكد هنا ان الؽٌرة قضٌ

فً السنوات الخمس األولى فما أسباب الؽٌرة عند األطفال؟ هناك أسباب كثٌرة للؽٌرة عند األطفال ومنها 

 على سبٌل المثال:

 والدة طفل جدٌد فً األسرة وانصراؾ الوالدٌن إلى االهتمام به فٌصاب الطفل األكبر بالؽٌرة    (ٔ

 . والؽضب لفقدانه جزءا من اهتمام الوالدٌن  

 أحساس الطفل بؤنه ؼٌر مرؼوب فٌه. (ٕ

 أحساس الطفل بان والده ٌحظى باهتمام األم بدرجة كبٌرة.  (ٖ

مقارنة الطفل بؤخوته وأصدقابه من حٌث الكمال والجمال والذكاء وقد تؽار اإلناث من الذكور او  (ٗ

 العكس.

ود والهداٌا المبالؽة عند بعض األسر فً رعاٌة الطفل المرٌض من حٌث: المبلبس واأللعاب والنق (٘

 وهذا من شؤنه ان ٌزٌد الؽٌرة بٌن األخوة واألخوات.
 

ومن مظاهر الؽٌرة التً ٌمكن مبلحظتها عند األطفال فً هذه السن المبكرة الثورة، ورفض األوامر 

والعصٌان والؽضب ألقل األسباب وأحٌانا الصمت وعدم تناول الطعام والحساسٌة والخجل وأحٌانا تإدي 

فً الوزن والصراخ والبكاء والتبول البلإرادي إلى ؼٌر ذلك وهً تختلؾ من طفل  الؽٌرة إلى نقص

 ألخر.

واآلن كٌؾ ٌمكن ان نعالج هذه المشكلة الشابعة عند األطفال؟ ال بد من معرفة األسباب الكامنة وراء 

 المشكلة والتركٌز على األمور اآلتٌة فً أثناء المعالجة:

دٌدا فٌجب علٌها تهٌبة الطفل لهذا الحدث المهم، بحٌث ٌدرك اذا كانت األسرة تتوقع مولودا ج (ٔ

المتعة التً سوؾ ٌحصل علٌها من وجود اخ جدٌد مثل: اللعب معه ومرافقته الى الروضة 

والمدرسة فٌما بعد وعلٌهم اٌضا ان ٌوضحوا للطفل ان أخاه الجدٌد بحاجة الى من ٌبلعبه و 

 ٌهتم به و ٌحافظ علٌه.
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حساسٌة الزابدة عند األطفال فً هذه المرحلة العمرٌة وبالتالً ان تتجنب ان تدرك األسرة ال (ٕ

االنتقاد والمقارنة وتؽدق على الطفل الحب والعطؾ والرعاٌة وتشعره بؤنه موضا اهتمامهم 

 الذي لن ٌتؽٌر.

 ان تتجنب األسرة التركٌز على عٌوب الطفل و خاصة أمام أصدقابه والؽرباء. (ٖ

 فً المعاملة بسبب الذكاء او المظهر. ان ال تفرق بٌن األبناء (ٗ

 ( سنوات.ٗ-ٖالتباعد بٌن األحمال بحٌث تتراوح الفترة بٌن ) (٘

ان تعود الطفل على التخلص من األنانٌة والفردٌة وتشجٌعه على مشاركة أخواته وأصدقابه  (ٙ

ألعابه وطعامه وأنشطته المختلفة. وان فً الحً جمعٌات او أندٌة فعلى األهل المبادرة 

 بتسجٌل أبنابهم فٌها لتدرٌبهم على اللعب فً جماعات وتعوٌدهم على المشاركة.

رعاٌة األب واألم للطفل فبل تترك المسإولٌة لواحد منها دون اآلخر وخاصة بالنسبة الى  (7

 الطفل الوحٌد فً األسرة وتجنب حماٌته أكثر مما ٌجب خوفا من ان ٌنشؤ اعتمادٌا وأنانٌا.

 

 

 

 )اللجلجة(   اضطرابات الكالم .2

ان اهم ما ٌمٌٌز االنسان عن الثدٌات هو استطاعته ان ٌنطور الرموز الى كبلم او لؽة، وٌجب ان ندرك 

ان هذه عملٌة صعبة وشاقة تتطلب تكاتؾ مجموعة من االجهزة واالعضاء عضبلت اللسان مع األوتار 

بعض عن لفظ الصوتٌة داخل الحنجرة والفم والتجوٌؾ األنفً، ولكن ألسباب عضوٌة ونفسٌة ٌعجز ال

بعض الكلمات او ٌصاب باالرتعاش مما ٌعنً مشكبلت للطفل وأسرته. واللجلجة تزداد فً سن الثامنة 

 والتاسعة و العاشرة و تصل الذروة فً سن الحادٌة عشرة، اي عندما تزداد مسإولٌات الطفل المدرسٌة. 

 فما أسباب اللجلجة ؟ هنا ٌمكن ان نقسم أسباب اللجلجة إلى قسمٌن:

مثل ان تكون عضبلت اللسان ؼلٌظة ؼٌر عادٌة، او وجود اضطرابات فً الجهاز  -أسباب عضوٌة: -أ

التنفسً، او التهاب مزمن فً اللوزتٌن، او عدم التناسق بٌن أعضاء الجهاز الكبلمً، او وجود لحمٌة فً 

 ج.فً الفم. وهنا ٌجب على األسرة او ال معرفة األسباب قبل العبل تاألنؾ او التهابا

فهً متعددة ومنها: القلق وفقدان الشعور بالحب وعدم الشعور باألمن والمشكبلت  -أسباب النفسٌة: - ب

األسرٌة وعدم اتفاق الوالدٌن على التربٌة والتفرقة فً المعاملة بٌن األطفال وفشل الصؽار فً المدرسة 

 وأجبار األطفال على استخدام ٌد دون األخرى وتعرضهم للعقاب البدنً والخوؾ الشدٌد.

 

 

 -:نشاط
 

 األطفال؟ عند الؽٌرة سلوك تكوٌن دور للوالدٌن هل       
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 عالج اللجلجة :  -أ 
بعد ان ٌعرؾ السبب الكامن وراء هذه المشكلة التً من مظاهرها الحركات االرتعاشٌة واالحتباس عن 

 الكبلم فجؤة ثم االنطبلق ٌجب ان ٌتم ما ٌؤتً:

الطفل الى فحص دقٌق وعبلج المظاهر الجسمٌة وأعضاء الجهاز  عاي إخضا : العالج العضوي .1

 الكبلمً.

 اي عرض الطفل على مختص فً العبلج النفسً للتخلص من هذه المشكلة. : العالج النفسً .2

بتوجٌه المرٌض وتقوٌة الكبلم لدٌه وتمرٌنه علٌه وإزالة التوتر وبث الطمؤنٌنة  : العالج الكالمً .3

 فً نفسه.

الذي ٌشترك فٌه األسرة والمدرسة والمختص وٌكون بتؽٌٌر معاملتهم لهذه :  العالج الشمولً .4

 األطفال. الفبة من
 

 لغضب ا .3

ٌعد الؽضب من أكثر االنفعاالت شٌوعا واستخداما من قبل األطفال فً هذه المرحلة العمرٌة، 

فالطفل ٌؽضب وٌثور ألتفه األسباب ومن هذه األسباب التدخل فً ألعابه أو فرص ساعة محددة لنومه أو 

هدفه فإذا لم تستجب األسرة إلى  فشل فً دراسته أو إجباره على أكل وجبه ال ٌحبها فٌثور للوصول إلى

ذلك فقد ٌبدأ بالبكاء و الصراخ المرتفع لٌجعل والدٌه ٌؽٌران وجهة نظرهما، وقد ٌرتمً على األرض 

 متشنجا فٌدب الذعر فً األسرة وتستسلم لرؼباته وتحمد هللا على سبلمته و بهذا ٌنتصر علٌهم.

فٌقلدون أفعالهم وشخصٌاتهم أو نتٌجة وجود  وقد ٌكون ؼضب األطفال تقلٌدا لؽضب اآلباء واألمهات

مشكبلت أسرٌة أو وجود توتر نفسً أو عدم تناول الطفل الؽذاء المناسب فمثبل قد ٌإدي نقص المواد 

 السكرٌة إلى الؽضب والسلوك العدابً و قد تإدي زٌادة مقادٌر الحلٌب أٌضا إلى الؽضب.

 بد ان نعرؾ أوال األسباب وراء الؽضب ولكن فكٌؾ ٌمكن ان نعالج موضوع الؽضب عند األطفال؟ ال

 بشكل عام ٌجب ان نقوم بما ٌؤتً:

 تجنب إثارة الطفل والضؽط علٌه و تقٌٌد حركته أكثر مما ٌجب. .ٔ

 تقصً المشكبلت التً ٌواجهها الطفل مع أخواته وأصدقابه وكذلك الوالدٌن. .ٕ

ة أمام الؽرباء فهذا ٌعنً تجنب الحدٌث عن العجز فً تربٌة الطفل والسٌطرة على سلوكه خاص .ٖ

 المزٌد من الؽضب عنده.

 تجنب االستهزاء او السخرٌة باألطفال فهذا من شؤنه ان ٌزٌد من ؼضبهم. .ٗ

 اهتمام الوالدٌن بالطفل وعدم إهماله. .٘

 تعوٌد الطفل على ضبط النفس منذ الصؽر. .ٙ

 ابتهم واحدة.االتفاق فً التربٌة بٌن األم واألب وخاصة تجاه ؼضب الطفل، بحٌث تكون استج .7
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 التدمٌر  .4

ٌتمٌز الطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة بحب االكتشاؾ، وفحص األشٌاء فنجده دابم الحركة 

والنشاط. والمشكلة انه ال ٌمٌز بٌن األشٌاء أي ال ٌعرؾ الفرق بٌن الرخٌص والثمٌن، فقد ٌحطم وٌكسر 

كنه ٌتسم بعدم وٌمزق فتبدأ األسرة بالشكوى ووصؾ األطفال بالشقاوة، والحقٌقة ان هذا السلوك طبٌعً ل

الوضوح. فعلٌك ان تدرك ان وراء كل سلوك فً هذه المرحلة ؼرض معٌن فقد ٌمزق الطفل القمٌص 

 بعض األشٌاء تستدعً انتباهه وهكذا. ا وانمن اجل ان ٌمسا ٌدٌه أو ٌجرب القمٌص الجدٌد 

 

 أسباب التدمٌر:  -أ 

 حب االستطبلع فهو قد ٌفكك او ٌركب من اجل المعرفة. .ٔ

بالؽضب والؽٌرة او عدم الشعور باألمن او عدم إشباع حاجة الحب او اإلحساس  الشعور .ٕ

بقسوة الوالدٌن او عدم االستقرار فً العابلة فهو قد ٌقوم بالتدمٌر من اجل لفت أنظار الوالدٌن 

 او الكبار.

 الصراع النفسً الشدٌد الذي قد ال تكون أسبابه واضحة و هنا ال بد من زٌارة الطبٌب النفسً .ٖ

 من اجل معرفة األسباب.

 القدرات و المواهب التً قد ٌجهلها اآلباء. .ٗ

 

 طرق عالج التدمٌر : -ب 

 إشباع حاجات الطفل النفسٌة و أتباع أسالٌب تربوٌة حدٌثة فً التنشبة االجتماعٌة. .ٔ

إشباع مٌول األطفال وحبهم لبلستطبلع وهنا تختار األسر اللعب الرخٌصة والخفٌفة وؼٌر  .ٕ

 لعب الببلستٌكٌة التً تحل و تركب بسهولة.الخطرة، كال

 تخصٌص أماكن او ؼرفة خاصة باألطفال تجنبا لمراقبة الكبار الدابمة ألنشطتهم. .ٖ

 

 

 

 

 

 الخوف من المدرسة .5

التً ٌعانً منها الطفل إلى مخاوؾ بسٌطة ومرحلٌة وهذه تزول مع تقدم الطفل ٌمكن ان تقسم المخاوؾ 

 بالعمر ومخاوؾ مرضٌة، وٌصبا الخوؾ مشكلة وٌصنؾ على انه مرضً فً الحاالت التالٌة:

 عندما ٌصبا للخوؾ أثرا سلبٌا على إنتاجٌة الطفل. .ٔ

 -:نشاط
 

   ؟مرضٌة حالة ن التدمٌرتعدٌ متى. العابه كل بتدمٌر ٌقوم طفل حالة عن مثاال ذكريأ        
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الطبٌعٌة المرتبطة اذا تعارض الخوؾ مع قدرة الطفل على ممارسة النشاطات والمهمات  .ٕ

 بالمرحلة العمرٌة التً ٌعٌش فٌها.

عند مرور شهر او أكثر على تعطٌل الخوؾ إلنتاجٌة الطفل األمر الذي ٌستدعً تدخل  .ٖ

 اختصاصً نفسً .

والخوؾ المرضً من المدرسة هو اضطراب التوتر التً ٌتصؾ بالخوؾ ؼٌر المبرر أو ؼٌر 

هذا الخوؾ مشكلة فً االعتمادٌة ٌعززها انتباه اآلباء. وعادة ما المناسب من الذهاب إلى المدرسة وٌمثل 

تظهر هذه المخاوؾ بٌن سن الخامسة والعاشرة. وتبدأ مشكلة رفض الطفل للذهاب إلى المدرسة بعد 

قضابه  فترة من الزمن قرب امه بسبب مرض أقعده فً البٌت أو بسبب العطلة الدراسٌة أو تظهر بعد 

مفاجبة مثل وفاة احد الوالدٌن أو االنتقال إلى منطقة سكن جدٌدة أو تؽٌٌرة تعرض الطفل لتؽٌرات 

للمدرسة أو لمجموعة الطالبة فً الصؾ الذي ٌنتمً الٌه. تبدا المشكلة عادة من شكاوي مبهمة من 

المدرسة أو بالتردد من اقتراب موعدها و ربما الرفض الكامل لها والتؽٌب عنها ومن ابرز الدالبل على 

د الخوؾ من المدرسة عند الطفل شكواه من آالم جسمٌة وهمٌة ال أساس عضوي لها وقد ٌتطرؾ وجو

بعض األطفال فً تذمرهم من المدرسة فٌبدإون بالبكاء الشدٌد أو التخرٌب أو العدوان وتظهر عند بعض 

توقؾ ضؽط األطفال أعراض اكتبابٌه وٌهدد قلة منهم باالنتحار و عادة ما تزول هذه األعراض عندما ٌ

الوالدٌن على الطفل بضرورة الذهاب إلى المدرسة كما تظهر أعراض القلق عند بقاء الطفل لوحده فً 

الؽرفة وتتضا هذه األعراض عند األطفال الذٌن ٌعانون من قلق االنفصال كما ٌمكن مبلحظة السلوكٌات 

 اآلتٌة كدلٌل فٌما اذا كان الطفل ٌعانً من هذه المشكلة ام ال وهً:

 صاعب شدٌدة فً الذهاب الى المدرسة ٌنتج عنها حاالت ؼٌاب متكررة.م - أ

مشاعر إحباط متطرفة ٌعبر عنها من خبلل مظاهر الخوؾ الشدٌد وانخفاض حاد فً المزاج   - ب

 كما ٌصاحبها شكاوي من أوجاع جسمٌة دون وجود أسباب عضوٌة لمثل هذه الشكاوي.

 

 أسباب الخوف من المدرسة :  -أ 

ؾ من المدرسة  بحالة ٌعانً منها الطفل أال وهً قلق االنفصال اذ الطفل ٌتعلق بشكل كبٌر ٌرتبط  الخو 

جدا بؤمه وٌرفض االبتعاد عنها. وتبدأ المشكلة  عندما ٌرتكب األطفال خطا فً تقٌٌم مرتفع لذواتهم ومن 

بسبب الفشل  ثم سعٌهم للحفاظ على هذه الصورة وعندما تتهدد صورة أي منهم عن ذاته داخل المدرسة

فً مهام أكادٌمٌة أو اجتماعٌة فانه ٌبدأ ٌشعر بالقلق وبالطبع فان الطفل ٌسعى إلى التخلص من هذا القلق 

الذي ارتبط مباشرة بالمدرسة فٌلجؤ إلى تجنب الذهاب إلى المدرسة والبقاء فً البٌت وهناك من ٌنجا فً 

 ه.تمثل فً التعلق الشدٌد بؤمالحفاظ على الصورة التً رسمها لذاته وذلك عبر وسٌلة ت
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 طفل ٌرفض االنفصال عن امه لشدة تعلقه بها
 

وٌرى بعض العلماء ان األطفال الذٌن ٌفتقرون لمهارات التكٌؾ االجتماعً فً المدرسة ٌكونون 

أكثر عرضة لتطوٌر الخوؾ المرضً. وتعود جذور المشكلة إلى خلو حٌاة الطفل قبل دخوله المدرسة 

 التعلم والتعلم االجتماعً.من خبرات 

وٌرى البعض ان وجود الطفل فً المدرسة ربما ٌعود علٌة بنتابج سلبٌة فٌمٌل الطفل إلى عدم 

تكرار السلوك الذي ٌعود به إلى العقاب واذا أعقب ذلك ذهابه للمدرسة فانه ٌكؾ عن ذهابه عن 

 المدرسة.

 

 عالج الخوف من المدرسة : -ب 

 الشابعة فً التعامل مع الخوؾ المرضً من المدرسة وهً:هناك بعض اإلجراءات 

تدرٌب الطفل على االسترخاء ثم تعرٌضه التدرٌجً للمثٌرات التً تإدي به إلى مشاعر الخوؾ  .ٔ

 من المدرسة مع محاولة الحفاظ علٌه فً حالة االسترخاء.

المدرسة مثل مساعدة الطفل على اكتساب المهارات التكٌفٌة البلزمة للتفاعل والتواصل فً  .ٕ

 مهارات التواصل االجتماعً وتوكٌد الذات وؼٌرها.

مساعدة الطفل على اكتساب المهارات البلزمة للنجاح المدرسً مثل مهارة المذاكرة الصحٌحة  .ٖ

 والتحاقه ببرامج دراسٌة تسهم فً تجاوزه لنقاط ضعفه األكادٌمٌة.

عن خوؾ  الطفل من المدرسة مثل التعرض للعقاب البدنً من  ةإزالة المصادر المسإولٌ .ٗ

 المعلمٌن او للعدوان بكل أنواعه من الطالبة اآلخرٌن او للتهدٌد او للعقاب من األسرة.

 

 

 

 

 -نشاط:
 لماذا ٌرفض بعض أطفال الصؾ األول الذهاب إلى المدرسة؟-

 ي ذلك. للروضة دور فً تقلٌل خوؾ األطفال من الذهاب إلى المدرسة. فسر-
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 أسئلة و تمارٌن

 

  -/ عرفً ماٌؤتً : ٔس

 األم المترددة  – ٖالعنؾ                   – ٕالكذب األنتقامً         –ٔ        

  الؽٌرة  – ٘األب المتحكم              – ٗاألنسحاب األجتماعً         – ٖ  
 
 من مشكلة؟ما مفهوم مشكبلت الطفولة ومتى ٌعد الطفل ٌعانً /  ٕس 

 

 بٌنً أسباب مشكبلت الطفولة؟/  ٖس
 

 كٌؾ تإثر العوامل العضوٌة والبٌولوجٌة فً إحداث مشكبلت الطفولة؟/ ٗس 
 

 ما دور العوامل النفسٌة فً إحداث مشكبلت الطفولة؟/  ٘س
 

 ما دور العوامل المدرسٌة وفً إحداث مشكبلت الطفولة؟/  ٙس
 

 األطفال؟ ما مفهوم الكذب وكٌؾ ٌتطور عند/  7س
 

 بٌنً دور المدرسة واألسرة فً تعلٌم سلوك الكذب لؤلطفال؟/  8س
 

 ما أنواع الكذب عند األطفال؟/  9س
 

 ما مفهوم الخجل وما أسبابه  وكٌؾ ٌمكن عبلج الطفل منه؟/  ٓٔس 
 

 متى ٌعد الطفل سارقا؟ و لماذا؟ / ٔٔس
 

 ٌعد سلوكا سلبٌا دابما؟ما أسباب سلوك العصٌان والتمرد عند األطفال وهل  /ٕٔس 
 

 كٌؾ ٌمكن عبلج التبول البلإرادي؟/  ٖٔس
 

 كٌؾ ٌمكن عبلج اللجلجة عند األطفال؟ /ٗٔس 
 

 متى ٌعد الخوؾ من المدرسة مشكلة عند األطفال؟/ ٘ٔس 
 

  -/ ناقشً ما ٌؤتً : ٙٔس

 دور فً تكوٌن سلوك الؽٌرة لدى الطفل . هل للوالدٌن -ٔ

   الخوؾ من المدرسة وأسبابه وكٌفة عبلجة .  -ٕ
 

 -/ أكملً الجمل التالٌة بما ٌناسبها من العبارات : 7ٔس
 

  -المشكبلت األنفعالٌة هً : – ٔ     
ٔ-.......................ٕ-.......................ٖ-.......................ٗ-........................٘- .......... ............. 
 

 -هناك أنماط مختلفة من الشخصٌات التً تتصؾ بها األم والتً تإثر على الطفل هً : –ٖ
ٔ -...............ٕ - ...............ٖ - ...............ٗ - ...............٘ - ...............ٙ - .............. 
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 الفصل الرابع

 رٌةساأللمشكالت األزمات وا

 

 محتوٌات الفصل

 مفهوم األزمات والمشكبلت األسرٌة ٔ - ٗ   

 أسباب األزمات والمشكبلت األسرٌة  ٕ - ٗ   

 بعض أنواع األزمات والمشكبلت األسرٌة   ٖ- ٗ   

 المشكبلت الفٌسولوجٌة  .ٔ

 المشكبلت النفسٌة .ٕ

 المشكبلت األقتصادي .ٖ

 المشكبلت التربوٌة  .ٗ

 المشكبلت األجتماعٌة  .٘

 المشكبلت عقلٌة .ٙ

 المشكبلت الصحٌة .7

 اسبلة و تمارٌن 
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 ٌتوقع فً نهاٌة الفصل األهداف      
 

 تعرؾ الطالبة مفهوم األزمات األسرٌة وأن تعرؾ أسبابها بشكل عام وتمٌز بٌنهما  أن -ٔ

أن تعرؾ الطالبة أن هناك عدة أنواع من األزمات التً تواجه األسرة وتمٌز بٌنهما  -ٕ

الفٌسولوجٌة والوراثٌة والنفسٌة واألقتصادٌة والتربوٌة واألجتماعٌة والعقلٌة  امنه

 والصحٌه . 

 الحلول المناسبة لها و عبلجها أن تعرؾ الطالبة أسباب كل مشكلة بشكل خاص وأٌجاد -ٖ
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 مفهوم األزمات األسرٌة 4-1

األزمة موقؾ أو . وٌعانٌها اإلنسان التًتعد األزمات األسرٌة والمجتمعٌة من أهم مبلما العصر 

المجتمع وٌحول بذلك ً وه وضع ٌمثل اضطرابا للمنظومة الصؽرى وهى األسرة أو المنظومة الكبرى

 حالتها الطبٌعٌةدون تفاقمها والعودة إلى  إجراءات فورٌة للحٌلولةاألزمات  تطلبتو أهدافهادون تحقٌق 

ٌتعرض لها الفرد أو األسرة وتتسم  التًالمواقؾ  األزمة تمثل نمطا معٌنا من المشكبلت أوو. قبل األزمة

قد تكون جسمٌة أو نفسٌة أو اقتصادٌة أو  التًالضاؼطة على الفرد  األزمة بوجود مجموعة من القوى

 ٌا لحٌاته وأمنه وأهدافه، كما تضطر األزمةالفرد لؤلزمة على أنها تشكل تهدٌدا أساس اجتماعٌة، وٌنظر

عن شعوره  حٌاته الٌومٌة، فضبل فًاعتاده  الذيالفرد لبلستعانة باآلخرٌن وتخرج به عن السلوك 

مشكبلت كانت مإجلة وتزٌد  بالعجز وعدم القدرة على التعامل معها، عبلوة على ذلك فإن األزمة تثٌر

األزمات ٌحدث عقب األحداث المؤساوٌة.  طٌط لمواجهة وإدارةمن تعقٌدها ومما ٌإسؾ له أن معظم التخ

، وتتوتر العبلقة بٌن الزوجٌن، وتضطرب الزواجً زواج من أزمات، ٌختل فٌها التفاعل أيفبل ٌخلو 

حل  فًالزواج صعبا ٌحتاج إلى جهد وصبر ورؼبه منهما  فًتوافقهما  حٌاتهما وتتؤزم أمورهما وٌؽدو

األهل واألصدقاء حتى تمر فترة التؤزم بسبلم وٌزول التوتر وٌعود التفاعل من  األزمة والى مساندة

 الحسن.  الزواجًوالتوافق  اإلٌجابً

المستوى: قد تكون األزمة شدٌدة أو  مستواها ومداها وطبٌعتها فمن حٌث فًوقد تختلؾ األزمات 

أو طاربة، ومن حٌث الطبٌعة قد تكون متوقعه أو  أو خفٌفة، ومن حٌث المدى قد تكون مزمنة متوسطة

فاألزمات الشدٌدة  على العبلقة الزوجٌة والتفاعل بٌن الزوجٌن ؼٌر متوقعه. وتختلؾ تؤثٌر األزمات

 استمرار التؤزم وصعوبة التؽلب علٌه أو التؤقلم معه. أماالزواج ألنها تدل على  والمزمنة اشد خطرا على

العبلقة الزوجٌة  األزمات الخفٌفة والمتوسطة فهً شابعة بٌن المتزوجٌن ومفٌدة فً تنمٌة الزواج وتقوٌة

األزمات من زٌجة إلى أخرى فبعض  . كما ٌختلؾ تؤثٌرإٌجابٌاتجعل التفاعل  التًواكتساب الخبرات 

ٌتكٌؾ الزوجان مع األزمة وٌخضعان لها وال  زمة وٌحدث الطبلق وبعضها األخرالزٌجات تهدمها األ

ٌتؽلب الزوجان على األزمة وٌتخلصان من كل  ةوزٌجات ثالث تعود عبلقتهما الزوجٌة إلى سابق عهدها

 األسرةكانت علٌه أو أفضل مما كانت علٌه.  أن من النادر أن تكون حٌاة  أثارها وتعود العبلقة إلى ما

حدوث  إلىتإدي  األسرةوالزواج كاملة طوال دورة حٌاتهما  ألن كثٌراً من األحداث التً تتعرض لها 

المبلبمة بمواجهة  اإلمكاناتالتً تقابلها المشكبلت هً ؼالباً، تلك التً لٌس لها  األسرةأزمات، حٌث 

 .األحداث

 

 

 

 -نشاط :

 .ذلك يتختلف األزمات األسرية في مداها ومستواها وطبيعتها. فسر     
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 :إلى أشكال األسرٌة ٌمكن تقسٌم األزماتو

وهنا نجد الزوجٌن ٌعٌشان معاً، ولكنهما ال  ٌطلق علٌه )) البناء الفارغ (( االسرة التً تشكل ما .ٔ

 إال فً اضٌق الحدود، وٌصعب على كل منهما منا األخر دعماً عاطفٌاً.  لونٌتواص

االزمات االسرٌة التً ٌنتج عنها االنفصال اإلرادي ألحد الزوجٌن وقد ٌتخذ ذلك شكل االنفصال او  .ٕ

 الطبلق او الهجر. 

زمة االسرٌة الناتجة عن احداث خارجٌة كما هً الحال فً حاالت التؽٌب الدابم ؼٌر اإلرادي اال .ٖ

 فٌضانات او الحروب. لألحد الزوجٌن، بسبب الترمل او السجن او الكوارث الطبٌعٌة كا

الكوارث الداخلٌة التً تإدي الى إخفاق ؼٌر متعمد فً اداء االدوار كما هو الحال بالنسبة لؤلمراض  .ٗ

لعقلٌة، او الفسٌولوجٌة، وٌدخل فً ذلك التخلؾ العقلً ألحد االطفال او األمراض المستعصٌة التً ا

 قد تصٌب أحد الزوجٌن. 

 

 

 

 

 

 والمشكالت األسرٌة  األزماتأسباب  4-2

 وهً: عدةٌمكن عزو المشكبلت األسرٌة إلى أسباب 

 اً ما نجد كبلً من الزوجٌنعدم فهم كل من الزوجٌن لنفسٌة وطباع الطرؾ األخر حٌث كثٌر .ٔ

ٌتمسك برأٌه دون مراعاة للرأي اآلخر. لذا فعلى الرجل أن ٌناقش أفراد أسرته فً امور 

األسرة، وٌكون معتدالً فً قراراته ال ٌظلم وال ٌظلم، ألن المرأة عادة تتؽلب علٌها العاطفة 

 أكثر من العقل فً اتخاذ القرارات. 

 

 

 

 

تظهر االزمات فً بعض األسر بسبب عمل المرأة، وكٌفٌة صرؾ مٌزانٌة االسرة، وهل االنفاق  .ٕ

مسإولٌة الرجل ام انها ٌجب ان تشاركه؟ وقد ٌكون لهذا العامل فً بعض األحٌان تؤثٌر على 

العبلقات األسرٌة. فقدرة الشخص على مزاولة عمل من االعمال ترتبط بالراحة النفسٌة التً 

ا فً أسرته، كما أن قدرته على مزاولة نوع من األعمال ومدى مطابقته له ٌإثر فً ٌتمتع به

 -: نشاط
 اقترحً تقسٌم اخر لؤلزمات األسرٌة؟  -      
 أي األزمات األسرٌة تعتقد أنها اشد خطورة على بنٌة األسرة؟ -       

 

 -: نشاط
هل تتفقٌن بالرأي  بان المرأة تؽلب علٌها العاطفة اكثر من العقل فً اتخاذ -

 القرارات؟ 
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كما أن نوع العمل الذي ٌزاوله الفرد ٌحدد مكانته فً المجتمع فإذا . حالته النفسٌة داخل األسرة

 ٌإدي الى فقد احترام األسرة. مما كان من األعمال التافهة تهتز األسرة 

  

 

 

 

 

 

  هتمام األسرة باألبناء. مثال ذلكمن اهم أسباب األزمات والمشكبلت فً االسرة الحدٌثة مدى ا .ٖ

 نجد عدداً كبٌراً من الوالدٌن قد تركوا الطفل للخدم، حٌثانه فً المجتمعات الخلٌجٌة الحدٌثة          

 معه مدة وجٌزة ثم تؤخذه بعد ذلك للٌوم التالً.  والعبٌالخادمة لكً  هم أصبا كالدمٌة تحضره ل         

ومن أسباب األزمات األسرٌة أٌضاً، الزواج الذي ٌنشؤ عن الطمع والكسب المادي او المعنوي  .ٗ

فعندما ال ٌستطٌع احد الطرفٌن تحقٌق هذه المكاسب.تقع المشكبلت بٌنهما. وفً ذلك ٌقول 

 الرسول )ص( ))من تزوج امرأة لمالها أو جمالها حرمه هللا المال والجمال((. 

 ثة على أسرنا مثل ترك المرأة ببلحدودسرٌة إلى إفرازات الحضارة الحدٌوقد ترجع االزمات اال .٘

وحرٌة وتذهب أٌن ترٌد ومتى ترٌد وبالتالً قد ال تعرؾ الشًء الكثٌر عن األسرة مما ٌدفع 

 الزوج الشرقً إلى الحد من تلك الحرٌة فٌنشؤ عنه تلك الخبلفات الزوجٌة. 

 

 

 

 

 

 

إن كثٌراً من المشكبلت واألزمات األسرٌة قد ٌرجع أصلها إلى عدم نضوج عقلٌة الزوج أو  .ٙ

المبكر فً بعض الزوجة بالدرجة الكافٌة لمواجهة أمور الحٌاة. وٌمكن إرجاع ذلك إلى الزواج 

 االحٌا

 

 

 

 -نشاط:
 

 ن كثٌرا من األعمال البسٌطة مهمة فً المجتمع. هل تعتقد ان نوع األعمال التافهة أ     

 ي ذلك.البسٌطة تعطل احترام األسرة؟ فسر     

 -: نشاط
 المرأة دون حدود هً ظاهرة فً مجتمعنا؟هل تجدٌن ان ترك  -     

 ما رأٌك بالمرأة التً تكون دون حدود أو حرٌة  فً مجتمعنا؟-

  -: نشاط

 هل تجدٌن فً الزواج المبكر خطر ٌهدد األسرة العراقٌة؟-
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كما تإثر العاهات الجسمٌة تؤثٌراً سٌباً فً العبلقات الزوجٌة، فقد تإدي الى االحساس بالنقص، مما  .7

إلى االعتماد على ٌإدي إلى االنكماش فً العبلقات داخل األسرة أو قد ٌإدي إلى زٌادة حاجة الفرد 

ارة. وقد ثمر الذي ٌسبب له الضٌق وبالتالً سرعة االستونه، األإاألسرة اعتماداً كبٌراً فً قضاء ش

 إلى نشؤة بعض األزمات األسرٌة. ٌإدي 
 

أن العاهة تإدي الى عجز رب األسرة عن إعالة األسرة مما ٌعرض االسرة ألزمات أسرٌة وقد  

ٌدفع بالزوجة إلى الخروج للعمل وبذلك تضعؾ عناٌتها بؤطفالها وقد تنشؤ عن ذلك أزمات أسرٌة، وقد 

وا وبذلك ٌتعرض األطفال لؤلنحراؾ وقد ٌدفع ذلك األسرة إلى االعتماد على عمل أطفالها قبل أن ٌنضج

 ٌحرموا من فرص التعلٌم وقد ٌتعرضوا إلى االنحراؾ. 

 

 

 

 

 بعض أنواع األزمات والمشكالت األسرٌة 4-3

   -: المشكبلت األسرٌة إلىاألزمات أو ٌمكن تقسٌم 

 -: لمشكالت الفسٌولوجٌة والوراثٌةا .1

ٌإثر على وهذا نتٌجة إلصابة أحد أفراد األسرة بؤحد األمراض الوراثٌة تحدث مثل هذه المشكبلت      

الجو العام لؤلسرة. وٌمكن التؽلب على هذا النوع من المشكبلت بتحسٌن النسل حتى ٌكون لكل طفل 

االستعداد الجسمً السلٌم هو حجر الزاوٌة فً الحٌاة األسرٌة تكوٌن وراثً سلٌم. فالوراثة الصالحة أو 

 السعٌدة.

رسولنا الكرٌم )صلى هللا علٌه واله وسلم( إلى هذه المشكلة بقوله " تخٌروا نطفكم فإن  أشاروقد     

المشكلة الوراثٌة، نجد مشكبلت المرض. فبل شك أن إصابة أفراد األسرة أو  وفضبل عنالعرق دساس ". 

بمرض ما وخاصة إذا ما طال أمده، ٌإثر فً الجو العام لؤلسرة، وبالمثل حوادث الوفاة فإنها  أحدهم

األسرة  فً مجمل العبلقات األسرٌة، وأحٌانا تمتد لتهز بنٌان األثرتترك آثار سلبٌة وجروحا عمٌقة 

 . خاصة إذا ما حدثت الوفاة ألحد الوالدٌن أو كلٌهما

 
 -: لمشكالت النفسٌةا  .2

المشكبلت األسرٌة فً ضوء ما ٌتوافر من صحة نفسٌة، وما ٌجري فً المجتمع  إلىٌنظر العلماء   

من تؽٌر اجتماعً. ومما ال شك فٌه أن الصحة النفسٌة تإثر تؤثٌراً كبٌراً فً العبلقات األسرٌة سواء بٌن 

النمط السلوكً الذي الزوج وزوجته أم بٌن الوالدٌن واألطفال، أم بٌن األطفال أنفسهم. والواقع أن 

 -: نشاط

 ؟قاذ أسرة ٌعانً فٌها األب من عجزفً إن نكٌؾ تساهمٌ -       

 اقترحً حلوال لبلزمات األسرٌة؟ -      
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العبلقات  تردٌد ألثر إالٌستخدمه الفرد فً حٌاته واالتجاهات السابدة عنده نحو الموضوعات، ما هً 

الوالدٌة، ومن أمثلة ذلك: التعلق بالوالدٌن الذي ٌجعل االستقبلل عنهما فً الكبر عملٌة صعبة، األمر 

أن ٌصبا معٌقا  إلىنفسه، وقد ٌستمر هذا االرتباط  االتكالٌة، وٌقلل من اعتماد الفرد على إلىالذي ٌإدي 

لعملٌة الزواج، وٌصبا الزواج مهمة عسٌرة اذا لم ٌجد الفرد فً الزوج بدٌبلً لؤلم أو األب ٌعتمد علٌه 

وٌلقً علٌه بمسإولٌته. لذلك ٌعد الجو النفسً لؤلسرة الذي عاش فٌه كل من الشرٌكٌن قبل الزواج، 

من العوامل المإثرة فً سعادتهما. وٌإكد كثٌر من العلماء، أن الطفل المحروم والخبرات النفسٌة لهما 

من الحب أو المهمل أو التعس سوؾ ٌصبا أباً قاسٌاً أو زوجاً سٌباً أو شرٌكا ؼٌر موفق. وكلما اتسم 

ن الجو األسري بالنضج االنفعالً جنب أفراد األسرة الكثٌر من الرواسب النفسٌة الطفولٌة، والكثٌر م

المشاعر السلبٌة مثل مشاعر النقص، ومشاعر الذنب، ومشاعر االضطهاد التً تكون دافعاً للكثٌر من 

 االضطرابات األسرٌة.    
   

بٌن الزوج وزوجته أو بٌن الوالدٌن وأبنابهما، تؤثٌراً  رٌةتإثر المشكبلت النفسٌة فً العبلقات األس

، األفرادق النفسً للفرد وفً عبلقاته مع ؼٌره من ظهر فً سوء التوافٌحٌث  األحٌانسٌباً فً بعض 

 وعدم قدرته على التفاهم مع أسرته. 

حاجات لالمتزن  اإلشباعبعض المشكبلت النفسٌة عندما تخفق األسرة فً  تنشؤ عند اآلباء واألبناء

، حٌث ٌشعر الطفل بنوع من المتناقضة فً الجو األسري، تٌارات من المشاعر االنفعالٌة  تنشؤ أفرادها.

والشعور بالسعادة وٌشعر بنوع من الكراهٌة اذا لم  اإلشباعالحب نحو والدٌه، اذا ما توفر له قدر من 

  . اإلشباعٌتوفر ذلك 

ألطفالهما ٌإثر فً تحدٌد الجو االنفعالً  أوفً التعبٌر عن الحب لبعضهما،  اآلباءكما أن أسلوب 

قة بالعالم ثلى ضرورة أن نصل بالطفل إلى حالة وسط بٌن الثقة وعدم الإ العلماءلؤلسرة. وقد أشار 

الحقٌقٌة فً الخارج. بٌنما الحالة  األخطارالخارجً، ذلك أن الحالة األولى تجعله ؼٌر قادر على إدراك 

 .الثانٌة تدفع به إلى العزلة وكبل الحالتٌن ؼٌر مرؼوب فٌهما

 
 -: المشكالت االقتصادٌة  .3

 رؼبات بإشباع االقتصادي النسق قٌام عدم عن الناجمة االجتماعً النظام ظواهر من ظاهرة هً      

 االجتماعٌة الظواهر من االقتصادٌة المشكبلت تعد. والمادٌة واالجتماعٌة النفسٌة والجماعات الفرد

 .البالؽة اهتماماتهم االقتصادي االجتماع علماء ٌولٌها التً المهمة القضاٌا من فهً لذلك المعاصرة،

. فالفقر األسرٌة األزماتإلى حد كبٌر عن  والً إاالقتصادي فً كثٌر من المجتمعات مس ملٌعد العا      

تسبب ألفراد األسرة الشعور بالقلق  ٌةالبطالة ٌإدٌان إلى نقص الموارد المادٌة مما ٌخلق أزمات أسر أو

 والخوؾ. 
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من  األسرةوالً عن بعض أنواع االنحرافات السلوكٌة كهروب رب إالعامل االقتصادي مس وٌعد     

ال ٌقرها القانون،  أعمالولٌته إلى اإلدمان على الخمر والمخدرات أو االلتجاء إلى مزاولة إمواجهة مس

 .األحٌان بعض ًف السجون فً به للزج ٌعرضه ممافً المخدرات أو ما شابه ذلك  اإلتجاركالسرقة أو 

مزاولتهم  أونخفاض المستوى االقتصادي فً بعض األحٌان من أسباب تشرد األطفال وقد ٌكون ا    

لعدم كفاٌة الموارد المادٌة وقد تضطر األم بسبب المستوى االقتصادي المنخفض إلى  أو العمل للتسول

 . أزماتالعمل، وبذلك تضعؾ قوتها، وٌقل اهتمامها بشإون األسرة، مما ٌتسبب فً نشوء شقاق أو 

األمر  مبكرة،طر األسرة الفقٌرة بسبب انخفاض هذا المستوى إلى تشؽٌل األطفال فً سن ضتوقد 

 لعوامل االنحراؾ فً المجتمع.  موٌعرضه التعلٌم،الذي ٌحرم الطفل من فرصة 

وٌعد انخفاض المستوى االقتصادي مسبول عن التجاء األسرة للعٌش فً مساكن سٌبة من الناحٌة 

من المرض قد تعوق رب األسرة عن االستمرار فً عمله أو ترفع من  نواعأ نشبةتالصحٌة تإدي إلى 

 للعبلج ولؤلدوٌة.  أفرادهازٌادة احتٌاجات األسرة بسبب حاجة 

األسرة  أفرادسبب انخفاض المستوى االقتصادي ٌإدي إلى نشؤة التوتر الدابم بٌن بوالمسكن الضٌق      

نتٌجة ضٌقهم من بعض بسبب عدم توفر المساحة البلزمة للحركة وٌنعكس هذا التوتر على معاملة 

الضٌق فً المسكن إلى مشاكل النوم المختلفة  ذاالبالؽٌن لؤلطفال مما ٌعرضهم لبلنحراؾ. كما ٌإدي ه

ي إلى ألوان من األطفال مبكراً على الخبرات أو نوم المراهقٌن فً فراش واحد مما ٌإد كاطبلع

 األطفالافات السلوكٌة المختلفة، كما ٌنشؤ من ضٌق المسكن أٌضاً ضعؾ رقابتها على رالمشكبلت وانح

 إذ تضطر إلى ترك أبنابها فً الشارع وقد ٌقود ذلك إلى انحرافهم لوجودهم بدون رقابة.

 .التسول و البطالة و الفقر مثل االقتصادٌة األسباب ذات المشكبلت أهم إلى وسنتطرق 

 
 أنواع المشكالت االقتصادٌة: -أ 

 الفقر  .1

 -ٌعرؾ الفقر ظاهرة اجتماعٌة متزامنة مع وجود حالة الؽنى داخل النظام اإلنسانً، واالثنان )الفقر

الؽنى( موجودان فً المجتمعات اإلنسانٌة كافة، وفً كل مرحلة زمنٌة. وقد ٌكون الفقر نتٌجة شا 

تطوٌر الوسابل التقنٌة البلزمة لبناء عبلقة جٌدة مع البٌبة الطبٌعٌة تمكن من الموارد الطبٌعٌة، أو عدم 

االستثمار الجٌد للموارد، وقد ٌكون الفقر نتٌجة وجود نظم اجتماعٌة تسما باستؽبلل اإلنسان لئلنسان، 

تالً توزٌع األعم واألكثر انتشارا. فبعض النظم تسما باحتكار ملكٌة اإلنتاج، وبال ووهذا النوع األخٌر ه

الموارد، فتتحكم فبة قلٌلة بموارد المجتمع وما ٌنتج من سلع وخدمات، وتحرم األؼلبٌة أال بما ٌسما لها 

 البقاء واالستمرار. 

 

 



8ٖ 
 

 الصفات االجتماعٌة العامة التً تحدد األسرة الفقٌرة  -أ 

 تدنً دخل األسرة الفقٌرة. .ٔ

 ضعؾ المستوى الؽذابً و عدم توازنه. .ٕ

 األمٌة بٌن أبناء و بنات األسرة الفقٌرة.ارتفاع نسبة  .ٖ

 السكن فً مساكن صؽٌرة الحجم. .ٗ

 باإلجرام و االنحرافات السلوكٌة. ةالسكن فً مناطق موبوء .٘

 ارتفاع نسبة البطالة بٌن أبناء األسرة فقٌرة. .ٙ

 ضعؾ مساهمة أبناء األسرة الفقٌرة فً تنمٌة مجتمعاتهم المحلٌة. .7

 

 أنواع الفقر : -ب 

 على النحو االتً: ةالعلماء الفقراء على وفق ظروفهم المعٌشٌٌصنؾ 

: وهو الفقٌر الذي ٌعمل بؤجر محدود جدا، و لكنه ٌشبع رؼبات أسرته المادٌة، الفقٌر المستتر .أ 

 وتعٌش هذه األسرة حٌاة متوازنة.

الوقت : وهو الفقٌر الذي ٌملك دخبل متدنٌا وٌعمل جاهدا لتحسٌن معٌشته وفً الفقٌر المكافح .ب 

 نفسه ٌعٌش وسط أسرة متكٌفة مع دخلها األسري.

ٌمكن القول ان الفقر مشكلة اقتصادٌة واجتماعٌة فً جمٌع المجتمعات اإلنسانٌة، ازدادت مع تطور  

الحضارة اإلنسانٌة ، وٌنعكس آثار الفقر على األسرة فقد تإدي إلى تفككها، وقد تشكل بٌبة النحراؾ 

فرص حٌاة أفرادها، ففرص التعلم أو أكماله أو فرص الحراك االجتماعً، بعض أبنابها، كما تإثر فً 

 تكون عادة اقل مما هً علٌه لدى أبناء الطبقات المــٌسورة.

 البطالة .2

تعرؾ البطالة بؤنها ظاهرة اجتماعٌة من ظواهر المجتمع الصناعً المعاصر، وهً من المشكبلت   

التً ٌولٌها صانع القرار والمفكر والسٌاسً اهتمامه البالػ من اجل القضاء علٌها وتحقٌق فرص العمل 

بؤنها الحالة التً لجمٌع المواطنٌن بؽض النظر عن أصولهم االجتماعٌة أو العرقٌة. وتعرؾ البطالة دولٌا 

تصؾ أولبك القادرٌن و الراؼبٌن فً العمل والساعٌن له، و لم تتوفر لهم فرصة، وٌشمل هذا من ٌحق 

لهم العمل فبل ٌعد األطفال جزءا من البطالة، كما ٌشمل القادرٌن و الراؼبٌن فً العمل، فهناك من 

ٌضاؾ إلى هذه الشروط السعً إلى  القادرٌن من ٌختارون عدم العمل فبل ٌحسبون كجزء من البطالة.

 إٌجاد فرص العمل. 
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 أقسام البطالة: -أ 

 وتقسٌم البطالة إلى أنواع عدة:  

وٌظهر هذا النوع من البطالة حٌن ٌعجز النسق االقتصادي عن توفٌر فرص  البطالة القسرٌة: .1

عمل كافٌة، وبمعنى أخر بقاء نسبة من العمال القادرٌن على العمل دون عمل. وٌعد هذا النوع 

 من البطالة من اخطر وأكثر شٌوعا.

ٌرؼب فٌه  هً البطالة الناجمة من انخفاض مستوى األجر عن المستوى الذي البطالة الطوعٌة: .2

 العمال، وكؤن ٌرفض عامل العمل إذا قل مستوى أجره عن الحد المطلوب.

وهً البطالة التً تحدث فً وقت معٌن من السنة او فً موسم معٌن، ٌظهر  البطالة الموسمٌة: .3

هذا النوع من البطالة فً أنشطة اقتصادٌة معٌنة مثل الزراعة ، فبعد تجهٌز األرض وحراثتها 

العاملون نمو النباتات، مما قد ٌإدي إلى وجود ما ٌسمى بالبطالة الموسمٌة  وزراعتها ٌنتظر

 بٌن العمال الزراعٌٌن إلى جنً الثمار والحصاد.

: وهً تلك البطالة التً ٌتكرر حدوثها دورٌا مع حدوث التقلبات واألزمات البطالة الدورٌة .4

 ت الصناعٌة والرأسمالٌة.االقتصادٌة، و تحث األزمات بشكل دوري شبه منتظم فً المجتمعا

هذا النوع من البطالة ؼٌر ظاهرة، وٌقصد بها تلك الفبة من الموارد التً تعمل  البطالة المقنعة: .5

وتحصل على اجر، اال إن حجم اإلنتاج ال ٌتؤثر بدونها او عند سحبها، ومثال ذلك حالة العمل 

 ل النامٌة.فً القطاع الزراعً، وفً العدٌد من الدوابر الحكومٌة فً الدو

وهً البطالة الناجمة عن قدرة األفراد الذٌن ال تإهلهم قواهم العقلٌة او حاالتهم  بطالة المعاقٌن: .6

 الجسمانٌة على العمل.

وٌوجد هذا النوع من البطالة نتٌجة صعوبة انتقال العمال بٌن المشارٌع  البطالة االحتكاكٌة: .7

لهم فً مناطق أخرى، او نتٌجة عدم رؼبتهم اإلنتاجٌة، ونتٌجة جهلهم بفرص العمل المتوافرة 

فً االنتقال من محل سكناهم االعتٌادي الى مكان ٌتوفر فٌه عمل. وٌرجع سبب هذه البطالة 

عاملٌن هما: التؽٌر الكبٌر فً الهٌكل الصناعً للبلد كاختفاء بعض الشركات او نشر بعض 

 ج او أحبلل اآللة محل العاالصناعات األخرى او فسادها نتٌجة التقدم الفتً فً اإلنتا
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 : طرق معالجة البطالة -ب 

ٌمكن عبلج البطالة بإجراءات عدة تنعكس على الفرد واألسرة و تخفؾ المعاناة النفسٌة واالجتماعٌة     

 عن المجتمع المحلً ومنها:

 تدرٌب العمال العاطلٌن عن العمل وتزوٌدهم ببعض الخبرات. .ٔ

 لؤلسرة المحتاجة، خاصة التؤمٌن الصحً والتعلٌم.تقدٌم المعونات الوطنٌة  .ٕ

 فتا مكاتب استخدام خاصة تقوم بإرشاد العاطلٌن عن العمل وتدرٌبهم وتؤهٌلهم. .ٖ

التركٌز على دور وسابل األعبلم مثل الرادٌو والتلفاز لنشر التوعٌة بؤهمٌة الكفاءات والمإهبلت  .ٗ

 المناسبة لهم.التً ٌتحملها العاطلون عن العمل لحٌن إٌجاد الفرص 

مساعدة العاطلٌن عن العمل فً إٌجاد مشارٌع خاصة بهم سواء على مستوى الفرد، ام على شكل  .٘

تعاونٌات جماعٌة، تقوم الدولة او المإسسات النفع العام او الطوعٌة، بتموٌلها ثم سداد الدٌن 

 مرحلٌا، لٌتوفر رأس المال من جدٌد الستثماره فً مشارٌع جدٌدة. 

 و السكانً بما ٌتناسب مع النمو االقتصادي.  تنظٌم النم .ٙ

ان الجانب المهم فٌجب ان تتدخل فٌه الدولة واألسرة هو حماٌة العاطل عن العمل من  .7

االنحرافات والمشكبلت االجتماعٌة  وتقدٌم ٌد العون و المساعدة له، وتعزٌز أهمٌته االجتماعٌة 

 فً المجتمع. 

 

 التسول .3

وجدت على مر العصور و األزمنة ، و نجد كثٌرا من الرجال و النساء و التسول ظاهرة اجتماعٌة  

الشباب والشٌوخ واألطفال ٌمارسونها، فهً موجودة فً كل المجتمعات، أال أنها تتخذ أشكاال وأسالٌب 

متعددة، وتختلؾ من مجتمع آلخر بحسب مراحله التطورٌة، فمن المتسولٌن من ٌرسم رسما وٌطلب من 

ه، وآخرون ٌقومون برقصات إٌقاعٌة او حركات رٌاضٌة او تقدٌم الزهور الى المارة، المارة مساعدت

وكلها أسالٌب الستجداء الناس واستدرار عطفهم للحصول على المال دون عناء وجهد. وقد اهتم الباحثون 

واء واألخصابٌون االجتماعٌون بدراسة هذه الظاهرة الخطٌرة وأثارها على األسرة والمجتمع على حد س

 إذ أنها تجمد طاقات األسرة، وتعمل على عرقلة تقدم المجتمع.
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 طرق القضاء على ظاهرة التسول :  -أ  

 هناك مجموعة من الطرق تساعد على القضاء على هذه الظاهرة الخطٌرة ومنها:

ألفرادها تقدٌم المعونة الوطنٌة لؤلسرة المحتاجة بحٌث تكفً حاجات ونفقاتها المعٌشٌة بما ٌوفر  .ٔ

 السعادة وإشباع رؼباتهم المختلفة.

 تفعٌل دور األجهزة األمنٌة لمنع المتسولٌن وتشدٌد العقوبات الصارمة بحقهم. .ٕ

 تقدٌم المساعدات الى دور رعاٌة المسنٌن وتلبٌة احتٌاجاتها بؽٌة تقدٌم خدمات أفضل لهذه الفبة. .ٖ

إلبراز خطورة ظاهرة التسول على األسرة تفعٌل دور وسابل اإلعبلم المختلفة، وعقد الندوات  .ٗ

 والمجتمع وما ٌنجم عنها من تفكك أسري ٌنعكس على النظام االجتماعً وٌهدده.

تشجٌع الهجرة المعاكسة من المدٌنة الى الرٌؾ، وتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة لؤلسرة الرٌفٌة  .٘

لقرى، وهذا ٌساعد األسرة الفقٌرة، للحد من الهجرة، وتقدٌم القروض وأنشاء الوحدات السكنٌة فً ا

 المحتاجة على البناء فً الرٌؾ و ٌقلل من ظاهرة التسول.

إقامة الحمبلت اإلنسانٌة لتقدٌم العون والمساعدة الى األسرة المحتاجة وإبراز أهمٌة توثٌق  .ٙ

 الصبلت االجتماعٌة بٌن األسرة الؽنٌة واألسرة المحتاجة.

 دة تؤهٌلهم بما ٌتٌا لهم العمل والكسب.إٌجاد مإسسات تنموٌة لجمع المتسولٌن وإعا .7

وجود نظام اجتماعً سٌاسً اقتصادي ٌحقق العدالة االجتماعٌة وتكافإ الفرص وٌمنع االستؽبلل  .8

 والتسٌب، ٌساعد على تهٌبة الظروؾ المناسبة للقضاء على التسول والبطالة. 

 
 : المشكالت التربوٌة .4

األسلوب الشابع فً معظم أسر العربٌة هو  و ،فً األسرة ولٌة تربٌة األبناء على الوالدٌنإمستقع     

هو فأسلوب المفروض من األب على االبناء. فاألب فً أسرنا ما زال ذو قٌمة وسلطة فً تعاملنا معه 

الناجمة عن مثل مع االبناء. أن التشدد والقسوة  ٌحاور او ٌتفاهم اآلمر والناهً فً معظم األسر دون أن 

بوا فهم كثٌر من األمور ٌسلبٌة على االبناء كما وأن اللٌن قد ٌجعلهم ٌس اترك آثاراملة تهذا النوع من المع

 فً حٌاتهم الٌومٌة. 

لذا ٌجب على اآلباء فً اسرهم أن ال ٌكونوا قاسٌن فً معاملتهم مع األبناء بل ٌتفهموا مشكبلت       

 صدر. ةاألبناء برحاب

 
 من المشاكل مواضٌع متعددة سنفرد له   ألحتوء هذ النوع) نظراا  -المشكالت األجتماعٌة  : .5 

 (فصل خاص به                                   
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 -: العقلٌةالمشكالت  -6

وتجنب المشكبلت المختلفة أو ظهورها  ةباستقرار األسرأن العملٌات العقلٌة ترتبط بدرجة كبٌرة 

االختبلؾ بٌن تفكٌر الزوج والزوجة، وعندبذ تظهر  إلىمستوٌات الذكاء مثبلً ٌإدي  فاختبلؾوزٌادتها، 

نزوعها  إلىالزوج فقد ٌإدي هذا ٌفوق المشكبلت المتعددة داخل األسرة، واذا كانت الزوجة ذات ذكاء 

السٌطرة والتحكم فً شإون األسرة. وقد تنتزع القٌادة من الزوج، األمر الذي قد ٌنشؤ عنه صراعات  إلى

مستوى التفكٌر بٌن الزوجٌن قد  اختبلؾرة، فٌصٌبها االنهٌار والتفكك. كما أن خطٌرة تهدد كٌان األس

 فاذاالمشكلة،  توقعات كل منهما تجاه اآلخر، والمسافة بٌن التوقعات تمثل حجم ؾاختبلٌكون سبباً فً 

كانت توقعاتهما مختلفة ومتباعدة فتكون المشكبلت بٌنهما كبٌرة وخطٌرة، وٌظهر من خبللها صراع 

لتوقعات. ومن العوامل العقلٌة المإثرة فً األسرة التخلؾ العقلً أو االضطرابات واألمراض العقلٌة، اذ ا

النمو الطبٌعً للقوى العقلٌة قبل اكتمالها. وقد تكون أسبابها وراثٌة تسبق  إعاقةتتضمن فً طبٌعتها  أنها

الوالدة بفترة قصٌرة، وفً تلك الحاالت الوالدة، أو ناشبة عن عملٌات الوالدة ذاتها، أو قد تعقب عملٌات 

فؤننا لن نستطٌع عبلجها أو تؽٌٌرها، ولكننا نستطٌع مساعدة عضو األسرة الذي ٌعانً تلك األعراض 

وعلى استثمار قدراته العقلٌة المحدودة بؤكبر كفاءة ممكنة، وعلى التكٌؾ مع حالته العقلٌة المتخلفة، كما 

 بذلك تتجنب كثٌراً من المشكبلت. نساعد األسرة على تقبل الوضع، و

 
 -.المشكالت الصحٌة :7 

تعرؾ المشكبلت الصحٌة بؤنها المشكبلت التً تمثل اضطراباً أو قصوراً فً األداء الوظٌفً 

العضوي واالجتماعً سواء من الفرد أم األسرة. وتتمثل صور هذه االضطرابات فً المشكبلت الفردٌة، 

ت االجتماعٌة والبٌبة ؼٌر الصحٌة، وانتشار األمراض واألوببة، وتلوث البٌبة، والهواء، والجهل والعادا

الضارة، وسوء التؽذٌة، واألصوات المزعجة، وتلوث المٌاه. وال تنفصل المشكبلت الصحٌة عن بعضها، 

مشكبلت أخرى. أن مشكلة تلوث البٌبة أو سواء التؽذٌة  إٌجاد إلى أحداهافهً متداخلة التؤثٌر، وقد تإدي 

راض، كما أن عدم توافر الماء النقً قد األوببة واألم كانتشارمشكبلت أخرى،  إلىمثبل ٌمكن أن تإدي 

 .ظهور بٌبة ؼٌر صحٌة إلىٌإدي 

 

 نواع المشكبلت الصحٌة:  -أوالً :

ٌتضمن مفهوم المشكبلت الصحٌة مجموعة من المشكبلت التً تواجه األسرة وٌمكن مناقشتها على 

 النحو اآلتً: 

 :  البٌبة ؼٌر الصحٌة لؤلسرة .ٔ

آثار خطٌرة  إلىإلؾ بمجموعها حالة ؼٌر سلٌمة تإدي بالنتٌجة تتشمل البٌبة ؼٌر السلٌمة ظروفاً عدة 

 فً صحة أفراد األسرة، ولعل أهم تلك الظروؾ: 
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أن عدم توافر المٌاه النقٌة ٌجبر الناس على تناول مٌاه البرك  عدم توافر المٌاه الصالحة للشرب: (1

البلهارسٌا، )واألنهار التً تشكل مصدراً مهماً من مصادر االصابة باألمراض المختلفة مثل 

 . (والكولٌرا، والتاٌفوبٌد، وؼٌرها

وتنتشر هذه المشكلة بشكل خاص فً أرٌاؾ دول العالم النامً والمتخلؾ، ، سنةألا انتشارالمٌاه (2

حٌث أن انتشار المساحات المابٌة الراكدة التً تنتشر فٌها الروابا العفنة ٌإثر فً صحة األسرة، 

 ومثال على ذلك أمراض البلهارسٌا فً مصر. 

ٌعد وسطاً جٌداً لنقل مختلؾ ومن أهمها الحلٌب ؼٌر المعقم الذي  ،استعمال األطعمة غٌر الصحٌة (3

 أنواع الجراثٌم. 

فٌإدي تراكمها الى أن تصبا مصدراً من مصادر  ،قلة توافر وسائل التخلص من الفضالت (4

 االصابة باألمراض المختلفة. 

، وخاصة ألسر دول العالم الثالث، وفً المناطق المختلفة التً ال تتوافر قلة توافر السكن الصحً (5

 اءة. فٌها التهوٌة واالض

التً تعد بدورها أداة صالحة لنقل الجراثٌم المرضٌة. وتشٌر  ، انتشار الحشرات والحٌوانات (6

 االحصابٌات، الى أن خمس أسباب الوفٌات فً العالم ٌرجع الى البٌبة ؼٌر الصحٌة لؤلسرة. 

 

 :  األمراض واألوببة المنتشرة .ٕ

لت المجتمعات تصارع ضد الكثٌر األمراض، وتشهد أمراضا جدٌدة بٌن أسرها وأفرادها. ؼٌر اما ز

استطاع أن ٌسجل انتصارات حاسمة على بعضها، ومن ذلك قضاإه على مرض الجدري  اإلنسانأن 

والطاعون. وهو ٌبذل جهوده لعبلج السرطان وداء السكري، واألمراض النفسٌة المختلفة. وٌمكن القول 

 الدول المتقدمة.  إلىاألسر فً الدول الفقٌرة ما زالت تعانً أكثر بالقٌاس أن 

 

 ثالثة أصناف:   إلىونستطٌع تقسٌم األمراض 

 األمراض السارٌة أو المعدٌة: كالسل والحصبة والسحاٌا الدماؼٌة.  (ٔ

 األمراض المستوطنة: كالبلهارسٌا والمبلرٌا والتراخوما.  (ٕ

 القلب والسكر.األمراض المزمنة: كؤمراض  (ٖ

 

 :  تلوث البٌبة والهواء - ٖ

احتل موضوع البٌبة وتلوثها جانباً كبٌراً من اهتمامات العلماء والهٌبات والمنظمات الدولٌة، بما فً 

ذلك منظمة األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمٌة. وقد عقدت فً سٌاق ذلك كثٌر من المإتمرات 

أنذرت بالخطر الذي ٌمثله التلوث على حٌاة األسرة. وأصبحت هناك لمواجهة التلوث  واإلقلٌمٌةالعالمٌة 

وأسبابه المختلفة فً معظم األقطار. أن أسباب التلوث كثٌرة وأهمها ما تطرحه المصانع فً مٌاه األنهار 
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ت الذرٌة، ، ومخاطر النفاٌاواإلشعاعاتوالبحٌرات، واألبخرة المتصاعدة منها، وكذلك التجارب النووٌة 

وعدم التخلص من الفضبلت بطرٌقة صحٌحة، بسبب انتشار استخدام السٌارات وانتشار المصانع الكبٌرة 

والمزدحمة. وقد أظهرت الكثٌر من الدراسات االجتماعٌة والنفسٌة والصحٌة اآلثار الضارة للتلوث فً 

ن مستوى قلق وشعور أفراد تلك األسرة خاصة فً المجتمعات النامٌة، والتً ترفع م اإلنتاجٌةالقدرات 

 . اإلنسانهبلك  إلىاألسر باألضرار الصحٌة والنفسٌة والعصبٌة الناتجة منها، وقد تإدي أحٌاناً 

 

 المبلبم :السكن األسري  عدم توافر - ٗ

التركز  إلىتمٌل الحٌاة االجتماعٌة لؤلسرة فً المجتمع المعاصر خصوصاً فً الدول النامٌة الكبرى 

فً المدن والعواصم. وهنا برزت أهمٌة دراسة المشكبلت الملحة التً ٌمكن أن تترتب على اتساع المدن 

مثل: توفٌر الخدمات الصحٌة العامة  إشباعهامن حٌث الحاجة لمواجهة هذه المشكبلت والعمل على 

الشرب الصالحة، وتوفٌر الوقابٌة والعبلجٌة، والخدمات العامة مثل: توفٌر الكهرباء، وتنقٌة مٌاه 

 تصرٌؾ المٌاه القذرة، وردم البرك والمستنقعات.

ؼٌر الصحً لؤلسرة فً المجتمع المحلً الحضري من العوامل التً تهدد صحتها،  اإلسكانوٌعد 

من العوامل التً تساعد على انتشار أمراض الجهاز  اإلضاءةذلك أن االزدحام وعدم التهوٌة وقلة 

بالنزالت الصدرٌة وااللتهابات الجلدٌة، وؼٌرها. كما تساعد  اإلصابةوتكرار التنفسً، والتدرن، 

أو عدمها على انتشار األمراض الروماتٌزمٌة، بسبب نقص أشعة الشمس،  اإلضاءةالرطوبة وضعؾ 

ظهور االضطرابات النفسٌة والعصبٌة العقلٌة أٌضا.  إلىوهذا ٌساعد على ظهور الكساح، وقد ٌإدي 

ومن ناحٌة أخرى، فؤن عدم توافر مصادر المٌاه الصالحة للشرب، وطفا المجاري، وتراكم القمامة، 

أمراض النزالت المعدٌة مثل: التٌفوبٌد، والتهاب الكبد، وشلل األطفال. وعلى هذا، فؤن  إلىٌإدي 

ر والرٌؾ تقتضً نشر المعارؾ الخاصة بالتقدم والتطور العلمً الرعاٌة الصحٌة األسرٌة فً الحض

مستوى أرقى  إلىوالتكنولوجً والصحً، والنهوض بالحٌاة الحضرٌة، وبذل الجهد من أجل الوصول 

وأفضل للمعٌشة. ومن بٌن عناصر الرعاٌة األسرٌة االجتماعٌة توفٌر الكهرباء ومٌاه الشرب الصالحة 

القذرة. وتمتاز األسرة الرٌفٌة، فً معظم الدول النامٌة، بصفات ٌإثر بعضها  لبلستعمال وتصرٌؾ المٌاه

فالمهنة الربٌسة لسكان  ،فً مستواها الصحً، ومن هذه الصفات انخفاض المستوٌات االقتصادٌة المختلفة

ستوى الرٌؾ هً الزراعة، التً ما زالت تعتمد على األسالٌب البدابٌة فً الببلد النامٌة، ولهذا فؤن الم

أرباب األسر عن  إمكاناتقصور  إلىاالقتصادي لؤلسر الرٌفٌة ٌنخفض بصورة مباشرة، وهذا ٌإدي 

توفٌر المسكن الصحً والؽذاء المتكامل والتعلٌم والتثقٌؾ السكانً، وقد ترتب على ذلك مشكبلت صحٌة 

م توافر المسكن أسرٌة نطلق علٌها مشكبلت صحة البٌبة األسرٌة، نذكر منها على سبٌل المثال: عد

، وقلة توافر الكهرباء والماء الصالا للشرب، وعدم توافر اإلضاءةالمناسب، وسوء التهوٌة، وسوء 
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والرمد، وكذلك  واإلسكارسكالبلهارسٌا والدٌدان  األمراض،المراحٌض ودورات المٌاه، وانتشار بعض 

 .انتشار أمراض سوء التؽذٌة من فقر دم وكساح وؼٌرها
 

 :  لجسمٌةاألمراض ا -٘

وٌقصد به العاهات الجسمٌة التً تصٌب أي فرد من أفراد األسرة، وما لها من آثار سٌبة فً شبكة 

سوء العبلقات وتدهورها، أو ضعؾ المكانة، وما ٌترتب علٌه من فشل  إلىالعبلقات األسرٌة التً تإدي 

التالً تقل العبلقات داخل بالقلة والعار داخل أسرته، وب وإحساسهالفرد فً أداء دوره االجتماعً، 

اعتماد الفرد على األسرة اعتماداً كبٌراً فً قضاء شإونه، وتظهر  إلىاألسرة. وتإدي األمراض الجسمٌة 

آثار العاهات الجسمٌة بصورة كبٌرة اذا كان صاحب العاهة هو رب األسرة، وتسبب له تلك العاهة 

ثاراً على الناحٌة الجسمٌة التً تتداخل فً الؽدد الصماء آ إلفرازاتضعؾ قٌادته لؤلسرة. كما أن 

هذه الؽدد على الناحٌة المزاجٌة للفرد، وهً تختلؾ حسب الوظٌفة،  إفرازاتالعبلقات األسرٌة، وتسٌطر 

أحساس الفرد بضٌق التنفس،  إلىاضطربت تإدي  فإذاالتمثٌل الؽذابً، على فالؽدة الدرقٌة مثبلً تسٌطر 

 وبالتالً سرعة االنفعال والؽضب، مما قد ٌإثر سلبا فً العبلقات داخل األسرة. 

وبالتالً تإثر فً العبلقات  األدرٌنالٌن إفرازاتكما أن الؽدد فوق الكلوٌة هً التً تسٌطر على 

عل األفراد ؼٌر قادرٌن على تج الؽدٌة، أن االضطرابات تً الطالبةداخل األسرة. وٌإكد العلماء، عزٌز

 ببون فً كثٌر من المشكبلت األسرٌة. ستحقٌق التوافق االجتماعً، وبالتالً ٌت

 

  -: التؽذٌة نقص - ٘

أنواع، وكل نوع  إلىلنموه وأداء وظابفه ونشاطه للؽذاء، وتقسم المواد الؽذابٌة  اإلنسانٌحتاج جسم 

ٌإدي دوره فً البناء أو الطاقة أو الوقاٌة من األمراض. وٌمكن مناقشة نقص المواد الؽذابٌة وأنواعها 

 التً تعانٌها األسر على النحو اآلتً: 

نقص المواد البروتٌنٌة بؤنواعها الحٌوانٌة والنباتٌة، وهذه المواد مهمة فً عملٌات النمو وبناء  (ٔ

الخبلٌا التالفة، وتكوٌن خبلٌا جدٌدة، وكذلك نقص بعض األمبلح المعدنٌة التً لها أهمٌة بالؽة 

 فً تكوٌن الخبلٌا وبناء الجسم مثل الكالسٌوم والحدٌد. 

كالدهون والسكرٌات والنشوٌات، ووظٌفة هذه المواد تزوٌد االنسان عدم توافر مواد الطاقة،  (ٕ

بالطاقة التً ٌحتاج الٌها فً أداء أنواع األنشطة المتعددة التً ٌقوم بها، وفً حفظ درجة حرارة 

 الجسم. 

نقص المواد الوقابٌة؛ كالفٌتامٌنات واألمبلح، وهذه له أهمٌة فً النمو فً وقاٌة الفرد من  (ٖ

 كالكساح، والضعؾ الجنسً، واالسقربوط.  ،بكثٌر من األمراضاالصابة 
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عدم توافر الماء الصالا للشرب، فالماء ال ؼنى عنه فً جمٌع عملٌات الؽذاء، اذ تحدث فٌه  (ٗ

وٌدخل فً بناء الخبلٌا وفً عملٌات الهضم والدورة الدموٌة. وفً كل  التفاعبلت الكٌمٌابٌة،

 .مرحلة من العمر

أنواع معٌنة من الؽذاء، فؽذاء األطفال ٌختلؾ عن ؼذاء الشباب وعن ؼذاء  إلى اإلنسانٌحتاج 

المسنٌن، فحاجة الطفل للمواد النباتٌة مثبل حاجة ماسة لبناء جسمه أكثر من حاجة الرجل الناضج، كذلك 

ٌختلؾ ؼذاء من ٌعملون فً أعمال جسدٌة شاقة عن هإالء الذٌن ٌعملون فً أعمال ذهنٌة. وٌإدي نقص 

، والى تؤخٌر النمو أٌضاً والتبلد والسقم األمراضبكثٌر من  اإلصابة إلىذٌة فً جمٌع مراحل النمو التؽ

 والهزال وعدم القدرة على النشاط. 

مما سبق ٌبدو واضحاً أن التوازن الؽذابً ضروري للمحافظة على نمو الجسم وأداء وظابفه ووقاٌته 

أنواع وعناصر متكاملة من المواد  إلىتاج الجسم من األمراض، شؤنه شؤن التوازن الهرمونً، فٌح

البروتٌنٌة والنشوٌة والسكرٌة والدهنٌة واألمبلح المعدنٌة والفٌتامٌنات والماء، بنسب متفاوتة حسب 

صعوبات متعددة فً تقدٌم الؽذاء المبلبم للطفل، وفً تكوٌن  األمهاتاحتٌاجات الجسم. وتواجه كثٌر من 

نة لدٌه فً التؽذٌة، فكثٌر منهن ٌقعن فً أخطاء جسٌمة تسبب ألطفالهن عادات االتجاهات والعادات الحس

 ؼٌر سلٌمة، واتجاهات سٌبة، لها تؤثٌر واضا فً نموه العقلً واالنفعالً والجسمً واالجتماعً. 

أن الفرد وحدة متكاملة ترتبط جوانبه الجسمٌة واالنفعالٌة ارتباطاً شدٌداً، وتإثر كل منهما فً 

 إلىاألخرى، فمن المعروؾ أن كثٌراً من األمراض العضوٌة أسبابها نفسٌة، فالقلق المتواصل قد ٌإدي 

د ما بها من ، وبعض الناس، تنقبض معدتهم انقباضات شدٌدة وتطررقرحة فً المعدة أو االثنً عش

أطعمة عندما ٌؽلب علٌهم الشعور بالحزن والكآبة، بل أن األنزٌمات والعصارات المعدٌة تستجٌب 

للمثٌرات واالنفعاالت الشدٌدة. ومشكبلت تؽذي الطفل ال تنحصر فً جهازه الهضمً، وصلته بالجانب 

ان انفعالً من اآلباء تزصبر وطول أناة ومهارة وا إلىاالنفعالً فحسب، بل هً مشكبلت معقدة تحتاج 

 واألمهات. 

قلق األسرة خاصة الوالدٌن على  إلىوٌمكن تلخٌص مشكالت التغذٌة الخاصة باألطفال، التً تؤدي 

 النحو اآلتً:

فقدان الشهٌة، وهذا ٌتصل بضعؾ جسم الطفل فمن المعروؾ أن شهٌة الطفل عنوان صمته وحٌوٌته  (ٔ

 ونشاطه. 

األطفال ٌتفاوتون فً أوزانهم وأطوالهم، وبالتالً ٌتفاوتون فً مقدار حاجاتهم  أن باءألفهم ا عدم (ٕ

 للطعام. 

 انزعاج كثٌر من األمهات عندما ٌفقد الطفل احدى واجباته، كؤن ٌفقد وجبة العشاء اذا نام مبكراً.  (ٖ
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 قلق كثٌر من األمهات عندما ٌعرض الطفل عن أنواع معٌنة من الطعام فً حٌن ٌمكن للطفل أن (ٗ

 ٌعوضها بؤنواع أخرى.    

قلق الوالدٌن الزابد، وشدة اهتمامهما بتؽذٌة الطفل، ٌجعل الطفل شدٌد الحساسٌة نحو قٌمة ذاته، فكثٌر  (٘

 من األمهات تدور جمٌع انفعاالتها حول تؽذٌة طفلها. 

 .كثٌر من األمهات ال ٌتركن فرصة للطفل ألن ٌجوع، فلٌس هناك قواعد أو مواعٌد للطعام (ٙ

ألمهات الخاطىء بؤن جمٌع األطفال على الرؼم من اختبلفهم ٌحتاجون الى كمٌة واحدة من فهم ا (7

الطعام، فؤذا كان الطفل األول ذا شهٌة، وٌقبل على الطعام، فتتوقع األم أن ٌكون طفلها الثانً، الذي قد 

 تكون شهٌته ضعٌفة، مماثبل لؤلول. 

األمهات بؤن هذه األطعمة أكثر فابدة من ؼٌرها، وأنها تقدٌم أنواع معٌنة من الطعام لؤلطفال، العتقاد  (8

 تساعد على النمو، وتجعل الطفل سمٌنا. 

حدٌث األم الذي ال ٌنقطع أمام الطفل ومع أفراد االسرة والجٌران واألقارب عن األهوال والصعاب  (9

 التً تلقاها عندما تطعمه. 

 

    -: سوء التؽذٌة -ٙ

هو كما ٌبدو ٌزداد  الكبٌرة التً تواجه األسرة فً عالم الٌوم، و الؽذابٌة ٌعد الجوع أحدى المشكبلت

المختلفة. وٌربط الكثٌرون بٌن سوء التؽذٌة وعدم كفاٌة  اإلنتاجحدة وانتشاراً بالرؼم من تحسن أسالٌب 

ً سوء التوزٌع الدول ربما ٌعود إلى موارد العالم بسبب االنفجار السكانً، ؼٌر أن السبب الحقٌقً 

 إتبلؾ إلىوالمحلً، واالحتكارات، وسٌطرة الشركات المتعددة الجنسٌات، اذ تعمد الشركات الكبرى 

 األطنان من المحاصٌل الؽذابٌة سنوٌا كً ال تنخفض أسعارها. 

وآسٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة تنتشر بٌن أسرها المجاعات. وقد ساهمت موجات  أفرٌقٌاأن مناطق واسعة فً 

                                                            التؽذٌة.وفً زٌادة تنوع األمراض الناتجة من سوء  المختلفة،الجفاؾ فً تعمٌق فقر البٌبات 

الؽذابً للفرد لدرجة تظهر فٌها مجموعة من ٌعد سوء التؽذٌة وصؾ لحالة التدنً فً المستوى و

 التالً:الرضع على النحو  األطفالفً حالة  األعراضفعلى سبٌل المثال تكون  األعراض

 .تؤخر فً النمو 

  .نقص فً الوزن وفً المعدالت المطلوبة للطفل 

  .بقاء الوزن عند الوالدة فً مستواة عند عمر حوالً ثبلثة اسابٌع 

  .ضمور فً العضبلت 

  .التهابات جلدٌة 

  .نزالت معوٌة 
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  .سقوط الشعر 

  .تورم فً الجسم 

  .هبوط فً عمل الكبد 

  .نقص فً االمبلح والمعادن 

   .نقص فً كمٌة البراز وقلة عدد مرات التبرز 

  : الوقاٌة من سوء الؽذٌة - أ

 التالٌة:  اإلجراءاتمن سوء التؽذٌة بشكل عام تراعى  األطفالولحماٌة 

o  ًمعرفة مصادر الؽذاء ومدى جودته وسبلمته،والتؤكد من صبلحٌة االنتاجالتدقٌق ف.  

o  .تشٌر الثقافة الؽذابٌة فً المجتمع لمواجهة الفاقد االستهبلكً ، وعدم الكفاٌة الؽذابٌة 

o  الوقاٌة من االمراض التً تإثر على مدى استفادة الجسم من المواد الؽذابٌة، ومن هذه االمراض

البنكرٌاس، امراض الكبد، امراض الجهاز الهضمً وامراض القناة  امراض الكلى. امراض

 الهضمٌة. 

o  تحاشً كل ما ٌإثر سلباً على شهٌة الطفل كسوء المعاملة، وعدم توفٌر الراحة واالمن واالهمال

 ومعالجة االضطرابات االنفعالٌة التً تنتج عن فقدان الحماٌة فً حالة ؼٌاب االم او وفاتها. 

o  الصحة العامة تبلفٌاً لبلصابة باألمراض المإدٌة الى فقر الدم. المحافظة على 

o  معالجة االطفال من االمراض المزمنة والطفٌلٌات التً تإدي الى سوء التؽذٌة واخضاعهم الى

فحوصات دورٌة لمتابعة تطور الوزن والطول ومحٌط الرأس والتؤكد من سبلمة الطفل من 

 االمراض.
 

 : عبلج سوء التؽذٌة -ب 

 :ًما ٌؤتتبلفً سوء التؽذٌة نإكد على لفً الوقاٌة  أوردناهاالتً  اإلجراءات فضبل عن 

  من الحدٌد وحامض الفولٌك ضرورة أن ٌحتوي الؽذاء الٌومً على المقررات الٌومٌة البلزمة

والبٌرودوكسٌن والبروتٌن الكامل فً قٌمته الحٌوٌة، توجد هذه المركبات فً االؼذٌة  امٌنوفٌت

المتعددة واؼنى مصادرها اللحوم والكبد وفول الصوٌا والخضراوات المشكلة، والحبوب 

   .الكاملة

  ان ٌحتوي الؽذاء على مادةB12   واؼنى مصادرة الكبد والبٌض والجبن واالسماك وعلى

( واؼنى مصادره الفاكهة خاصة الحمضٌات وكذلك الطماطم Gالمقررات البلزمة من فٌتامٌن )

 والفلفل االخضر والخضراوات. 

  االتٌة:التؤكٌد على ضرورة اعطاء الطفل الؽذاء المتوازن والؽنً بالعناصر االساسٌة  

 ادن (روتٌن، الدهون، السكرٌات والمعماء، البال)                
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 أسئلة وتمارٌن

 -: عرفً ما ٌؤتً/  ٔس 
 المشكبلت العقلٌه  – ٖالبطالة الموسمٌة                    – ٕالفقر                – ٔ

 البٌبه الؽٌر صحٌة   - ٙالمشكبلت الصحٌة                      -٘التسول        – ٗ

 

 ؟هً أشكالها  ما األزمات األسرٌة وما /  ٕس
 

 كٌؾ تإثر المشكبلت النفسٌة على طبٌعة العبلقات السارٌة؟/   ٖس
 

 أي المشكبلت تكون أكثر تؤثٌرا من ؼٌرها على طبٌعة العبلقات األسرٌة؟ ولماذا؟/   ٗ س
 

 اعها ؟ وما هً / تعد البطالة ظاهرة أجتماعٌة من ظواهر المجتمع الصناعً المعصر ، وماهً أنو ٘س

 لجتها اطرق مع       
 

 ؟ ما صفات األسرة الفقٌرة/   ٙس
 

 ؟الفقر على وفق الظروؾ المعٌشٌة  كٌؾ ٌمكن تصنٌؾ / 7س
 

 كٌؾ ٌمكن القضاء على التسول؟/   8س
 

 / أذكري لمشكبلت الفٌسولوجٌة والوراثٌة ، وما هو تثٌرها على طبٌعة العبلقات األسرٌة . 9س
 

 تإثر المشكبلت الصحٌة فً طبٌعة العبلقات األسرٌة؟كٌؾ  / ٓٔس
 

 كٌؾ تإثر األمراض الجسمٌة فً طبٌعة العبلقات األسرٌة؟/  ٔٔس
 

   لعامل األقتصادي فً كثٌر من المجتمعات مسإوالًالى حد كبٌرفً األزمات األسرٌة وعن ا/ أن  ٕٔس

 األنحرافات ، كٌؾ تعللٌن ذلك بعض           
 

 ؟  مظاهر سوء التؽذٌةما  / ٖٔس
 

 ؟ ماذا ٌقصد بطبٌعة المشكبلت النفسٌة / ٗٔس

  

 ؟  المشكبلت النفسٌةبماذا ٌقصد  / ٘ٔس
 

 عن مشكبلت التؽذٌة الخاصة باألطفال. ًتحدث / ٙٔس

  

 ؟ ما عوامل سوء التؽذٌة/ 7ٔس
 

 ؟ ما اإلجراءات المتبعة للوقاٌة من سوء التؽذٌة/ 8ٔس
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  -/ ناقشً ماٌؤتً :  9ٔس

 

 نقص المواد الؽذابٌة وأنواعها التً تعانٌها األسرة . -ٔ

 ٌعد الجوع أحدى المشكبلت التً تواجة األسرة فً عالم الٌوم .  -ٕ

 

  -/ أكملً الجمل التالٌة بما ٌناسبها من العبارات : ٕٓس

 

  -:ٌمكن تقسٌم األزمات والمشكبلت األسرٌة الى عدة أنواع منها  –ٔ     

ٔ-.............ٕ - .............ٖ- .............ٗ - .............٘ - ............. 

 

 ..............  - ٖ..............- ٕ.............. -ٔأنواع المشكبلت األقتصادٌة هً  –ٕ

 

 عدم توفر المٌاة الصالحة للشرب ٌتسبب بؤنتشاراألمراض  – ٖ

       ٔ -  ................ٕ -  ................ٖ - ................ 
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 الفصل الخامس

 المشكالت األجتماعٌة

 

 محتوٌات الفصل

 المشكبلت األجتماعٌة  ٔ-٘

 التفكك األسري ٕ-٘

 األشكال الربٌسٌة للتفكك ألسري   -ٔ    

 أنماط التفكك األسري  -ٕ

 الطبلق  -أ 

 الترمل  -ب           

 الهجر  -جـ           

 معالجة التفكك األسري  -  ٖ

 تعرٌؾ العنؾ -ٔ    

 أنواع العنؾ - ٕ     

 الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنؾ   - ٖ   

 اسبلة و تمارٌن 
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 ٌتوقع بعد نهاٌة هذا الفصل أن االهداف        

 

 أن تعرؾ الطالبة مفهوم المشكبلت األجتماعٌة التً تواجة األسرة والتً تتعلق بعبلقة الفرد بؤسرته  -ٔ

أن تعرؾ الطالبة أنواع المشكبلت األجتماعٌة والتً تتمثل بؤنماط التفكك األسري وأنواعة وأسبابه  -ٕ

 رة والعمل على معالجة التفكك األسري . وما هو األثر المترتب عن كل مشكلة على األس

أن تتعرؾ الطالبة على ظاهرة العنؾ ضد المرأة والذي ٌعتبرمن أنواع المشكبلت األجتماعٌة التً  -ٖ

 تواجه األسرة ومعرفه أنواعة وأٌجاد الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنؾ .     
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 -: لمشكالت االجتماعٌةا1 -5

 اضطرابالمشكبلت االجتماعٌة لؤلسرة تتعلق بعبلقة الفرد بؤسرته ومجتمعه والتً ٌترتب علٌها 

خر بٌن الوالدٌن واألبناء. أو نتٌجة التربٌة الخاطبة فً الصؽر وأثرها على أل أوالعبلقة الزوجٌة لسبب 

الشخصٌة والعبلقات داخل األسرة وما ٌترتب على ذلك من الطبلق، الهجر، الترمل، الزواج  اضطراب

من األجنبٌة، هجر الوالدٌن للطفل، سجن أحد الوالدٌن أو مشكلة اإلدمان على المخدرات، كل ذلك لها 

 آثار سلبٌة تنعكس على حٌاة األسرة. 

 

 -: التفكك األسري5-2

ذلك  بدوانهٌار األسرة كوحدة )أي انهٌار بناء األدوار االجتماعٌة كما ٌٌعرؾ التفكك األسري بؤنه 

أقصى مدى ممكن أن  إلىفً فشل األفراد فً أداء التزاماتهم(. وٌحدد التفكك األسري اذا وصل توتر ما 

وقوعه.  إلىٌصل الٌه. وٌتسبب فً هذا التفكك عامل أو عوامل عدة متشابكة، تتساند فٌما بٌنها فتإدي 

د ٌكون التفكك األسري ؼٌر كامل، بمعنى حدوث صدع فً بناء األسرة ٌشطر منها أحد أعضابها، وق

، أو وقوع أحد أعضابها إصبلحهكحاالت عقوق أحد أو بعض األبناء، وفشل كل الطرق الممكنة فً 

ج فرٌسة الضٌاع عن طرٌق الجرٌمة. أما التفكك األسري الكامل فٌحدث عندما تصل العبلقة بٌن الزو

أن تكون األسرة خالٌة  أماعودة ووجوب االنفصال، فٌقع الطبلق. وفً هذه الحالة  حالة البل إلىوالزوجة 

فٌكون التفكك كامبلً ونهابٌاً، أو ٌكون لها أبناء صؽار لم تكتمل تربٌتهم، وهنا ٌخلق الطبلق  األطفالمن 

أمهم أو تزوجت األم بآخر ؼٌر مشكبلت تتعلق بهإالء الصؽار وتشردهم اذا تزوج األب بؤخرى ؼٌر 

أبٌهم. وان اهتمامنا فٌما ٌؤتً سٌكون منصبا على التفكك األسري، والطبلق أبرز عبلماته وما ٌحدث فً 

فضبل عن الترمل  الوظٌفة االجتماعٌة ألهم أبنٌته وهً األسرة  إعاقةالمجتمع من سلبٌات قد تإثر فً 

 .والهجر

 

  -: النحو اآلتً األشكال الرئٌسة لتفكك األسرة على -1

 انهدام األسرة تحت تؤثٌر الرحٌل االرادي ألحد الزوجٌن، وذلك عن طرٌق االنتقال أو الطبلق. .ٔ

 التؽٌر فً تعرٌؾ الدور الناتج من تؤثٌر التؽٌرات الثقافٌة.  .ٕ

أسرة الرقعة الفارؼة، وفٌها ٌعٌش األفراد تحت سقؾ واحد، وتكون عبلقاتهم فً الحد األدنى،  .ٖ

 اقامة عبلقات بٌنهم.  وٌفشلون فً

 عن ؼٌاب أحد الزوجٌن بشكل مإقت أو دابم.  بسببأزمات خارجٌة التفكك الناتج عن  .ٗ

 .أزمات داخلٌة  تحدث نتٌجة األمراض النفسٌة والعقلٌة عن الناتج التفكك .٘
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 :أنمـاط مـن التفـكـك األسـري-2

    الطالق .أ 

لطبلق انفصام رابطة الزواج عن طرٌق ترتٌبات نظامٌة ٌضعها المجتمع فً الؽالب استناداً ا ٌعنً

ألنه ٌتسبب فً تفكٌك األسرة، وما ٌنجم عن ذلك من مشكبلت تقؾ حجر عثرة  ،أسس دٌنٌة سابدة إلى

فً التساند والتماسك االجتماعً للمجتمع. ومشروعٌته تنبع من كون الحٌاة أصبحت مستحٌلة بٌن 

استمرت بطرٌقة أو بؤخرى تعمقت المشكبلت وازدادت، وكان تؤثٌرها من السلبٌة بحٌث  فاذاالزوجٌن، 

 . تٌارات أبعادها المرضٌة على كل أعضاء األسرة، وبالتالً على المجتمع ككل مال ٌمكن الوقوؾ أما

رخصة إلنهاء  أباحت الدٌانات السماوٌة والقوانٌن المختلفة منذ ظهورها "الطبلق "، وجعلتهلقد 

فمنذ القدم وقاعدة الطبلق كانت مقررة فً القانون  زوجٌة، إذا لم ٌعد باإلمكان استمرارها.الحٌاة ال

الرومانً، وقد أصدر أباطرة الرومان، الذٌن اعتنقوا المسٌحٌة مراسٌم عدوا فٌها الحاالت التً تجٌز 

 فً مقدمتها الزنا. كان الطبلق، و

ع عشر حركة اإلصبلح التً نادى بها )لوثر( واحتج فٌها على ولما ظهرت فً القرن التاس

 . الزوجٌن إذا استحال دوام العشرة بٌنالطبلق  (تًالبروتستانتصرفات الكنٌسة  أجاز المذهب الجدٌد )

والدانمارك والسوٌد وؼٌرها  وإنجلتراوأخذت قوانٌن الببلد التً فٌها هذا المذهب، بهذه القاعدة، كؤلمانٌا 

سبتمبر   ٕٓم أجازت الطبلق بقانون 789ٔد األخرى. ولما نشبت الثورة الفرنسٌة سنة من الببل

 دتؤٌٌم، وبموجبه عّد الزواج عقداً مدنٌاً ٌخضع لقواعد الفسخ، شؤنه فً ذلك شؤن سابر العقود، ثم 79ٕٔ

ة األسرة، م، مع قٌود روعٌت فٌها مصلح 8ٓٗٔجواز الطبلق بالقانون المدنً الذي أصدره نابلٌون سنة 

وقد سرى جواز الطبلق بعد ذلك إلى أكثر الدول الكاثولٌكٌة، وشمل فً الوقت الحاضر جمٌع القوانٌن 

أكثر الببلد تسامحاً فً الطبلق، ففً كل سنة ٌزداد عدد  األمرٌكٌةفً دول الؽرب. وتعد الوالٌات المتحدة 

 المطلقٌن حتى بدا الزواج كؤنه عبلقة مإقتة بٌن زوجٌن. 

)سورة )ٌا أٌها النبً إذا َطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن( تعالى:أجاز اإلسبلم الطبلق وٌحدد ذلك بقولة وقد 

ق مرتان فإمساك بمعروٍؾ أو إلسبلم الطبلق بمرتٌن كما قال تعالى: )الطبل(، وٌحدد أاٌة -الطبلق

 (. ٕٔٗآٌة  –( )سورة البقرة بإحسانتسرٌا 

بمعنى، ٌستطٌع الرجل ان ٌراجع زوجته قبل انقضاء عدتها. أما إذا ففً المرة األولى ٌكون رجعٌاً 

طلقها مرة أخرى، أو لم ٌراجعها بعد مضً العدة فإنها ال تحل له إال بعقد ومهر جدٌدٌن. وعلى هذا، 

حٌث األسرة فً تصور اإلسبلم  ،فالطبلق ٌرتبط فً الشرٌعة اإلسبلمٌة بالتصور اإلسبلمً لؤلسرة

مإسسة اجتماعٌة اقتصادٌة. واألمر بمعناه المادي هو الشد والربط االجتماعً ٌعنً الرابطة بٌن األفراد 

 فً المإسسة. 



ٔٓٓ 
 

االضطراب النفسً، والذي ٌإدي إلى صراع بٌن  أنواعٌعتقد معظم علماء النفس ان الطبلق أحد 

 ل من الزوجٌن أوالً ثم لؤلبناء ثانٌاً.ـنهاٌة مإلمة لككل من أسرتً الزوج والزوجة. فالطبلق 

 

 -: سباب الطالقأ -أوالا : 

تختلؾ المجتمعات من حٌث: العوامل االجتماعٌة النفسٌة التً تكمن وراء ظاهرة الطبلق بحسب 

 الطبلق فٌما ٌلً:  أسباباختبلؾ درجات الثقافة فً المجتمعات المختلفة. وٌمكننا حصر أهم 

عدم االنسجام النفسً بٌن  أن من أسباب الطبلق الصراعات الزوجٌة، النفس علماء ٌإكد .ٔ

الزوجٌن، حٌث من أهم األسباب التً تجعل الزواج مستمراً التعبٌر عن المشاعر والعواطؾ 

 النفسٌة المكبوتة بٌنهما. 

 وجٌة. الجهل باألمور والثقافة الجنسٌة وعدم قٌام الطرفٌن بالمهام الزوجٌة للحٌاة الز .ٕ

 .ضعؾ شخصٌة المراة وعدم مشاركتها للزوج مشاركة إٌجابٌة، أو العكس بالنسبة للرجل .ٖ

 انؽماس الرجل فً السهر والسكر والسفر وأموره الخاصة. .ٗ

 عقم أحد الزوجٌن، أو مرضه بمرض مزمن. .٘

اختبلؾ الزوجٌن فً المستوى الثقافً واالجتماعً فقد تكون مجموعات الصفات المرؼوبة عند  .ٙ

 الزوجٌن ؼٌر متماثلة مما ٌإدي إلى فك رابطة الزوجٌة. 

 الخٌانة الزوجٌة واألمور المتعلقة بالشرؾ.  .7

 عمل المرأة فً كثٌر من االحٌان ٌسبب الطبلق.  .8

 ل اإلنفعالٌة والعاطفٌة للفرد. العوامل المزاجٌة التً تحدد ردود الفع .9

 التفاوت فً المستوى العمري بٌن الزوجٌن. .ٓٔ

احتمال  عدم النظرة إلى الزواج نظرة جدٌة، وعدم تحمل مسبولٌات الزواج، التً تعٌن على .ٔٔ

   وبقاء استمرارٌة الحٌاة الزوجٌة.

 تدخل االهل فً المعٌشة بٌن الزوجٌن. .ٕٔ

 تعدد الزوجات وسهولة إجراءات الطبلق.   .ٖٔ

من زواج  األوالد وكثرة إنجابهم فً وتؤثٌره على صحة األم أو وجود أطفال للزوجة أو الزوج .ٗٔ

 .سابق
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 : ثار الطالق على األسرةأ -ثانٌاا :

ال شك أن الطبلق عملٌة مإلمة نفسٌاً لؤلسرة حٌث ٌتطلب الطبلق من الزوج أو الزوجة إعادة تنظٌم 

وتكٌؾ مع الحٌاة الجدٌدة لكل منهما وبالتالً فقد ٌجد كل من الطرفٌن أن ٌواجه بعض الصعوبات للتكٌؾ 

 مع الوضع الجدٌد.

ومن هنا نبلحظ أن البعض قد ٌلجؤ إلى تعوٌض هذا النقص والبحث عن البدٌل سواء فً تكوٌن 

معظم األمهات   ورٌك الجدٌد.وٌبدعبلقات اجتماعٌة مع اآلخرٌن أو بالزواج حتى ٌجد توافق أكثر مع الش

 عندما ٌطلقن ٌظهرن قلقاً واضحاً فٌما ٌتصل باألضرار المحتملة، التً ٌمكن أن تقع على أطفالهن.

من مشكبلت  االنشقاقوما ٌنشؤ عن هذا  المصاهرتٌنبٌن الجماعتٌن  انشقاقوٌإدي الطبلق إلى حدوث 

ومنازعات، هذا من ناحٌة، وٌإثر فً الوحدة األسرٌة تؤثٌراً كبٌراً من حٌث استقرارها وتنشبة أفرادها 

من ناحٌة أخرى. فالعبلقات األسرٌة ال تتم إال فً إطار األسرة التً تتمتع باالستقرار فً وجود الوالدٌن 

اً لؤلوالد، وخاصة فً حالة بعد األم الذي ٌجعل وانفصالهما، أو تؽٌب أحدهما، ٌسبب حرماناً عاطفٌ معاً،

من الصعوبة تكوٌن عادات سلوكٌة سلٌمة لدى الطفل، والمحافظة على قٌم الجماعة، وقوانٌنها، ألن 

 نفسٌاً، ووجوده فٌها ٌشعره بالطمؤنٌنة، وفً ظلها تتحدد شخصٌته وتتكامل.  ارتباطاالطفل ٌرتبط بؤسرته 

 

 :  ترتبة على الطالقأهم اآلثار الم -ثالثاا :

الصراع العاطفً لؤلطفال بٌن حبهم لكل من الوالدٌن، وعدم قدرتهم على االنحٌاز لجانب دون  .ٔ

 (.ٔ-ٗكما فً الشكل ) آخر.

 

 ( ٌوضا معاناة الطفل من خبلفات والدٌهٔ-ٗالشكل )
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كبٌر معاناة األطفال الحساس عمٌق بالتهدٌد والخوؾ، نتٌجة لما ٌصاحب الطبلق من اضطراب  .ٕ

 فً أوضاع األسرة المختلفة.

 استؽبلل االطفال لبلنتقام واإلٌذاء المتبادل بٌن الزوجٌن. .ٖ

ٌنظر الطفل إلى المجتمع من خبلل أسرته، ومن تجاربه فٌها تترسب فً نفسه الكثٌرمن  .ٗ

 االنطباعات التً تتخذ منها أحكاماً عامة تإثر فً سلوكه.

مع، وهذا ٌعطلها عن الزواج ، خاصة لو كان لدٌها تفقد المرأة كثٌراً من مكانتها فً المجت .٘

 أطفال، وقد ال تجد من ٌعولها مما قد ٌضطرها للسلوك الشابن.

 

 لترمل ا .ب 

وٌطلق على الزوجة التً مات عنها زوجها، مصطلا أرملة والزوج الذي ماتت عنه زوجته 

ٌفقدون أحد األبوٌن قبل بلوؼهم الخامسة عشرة،  األبناء، ومن الصعب تخٌل أن كثٌراً من أرمل مصطلا

والبالؽون الذٌن تمكنوا من البقاء أحٌاء، حتى بلؽوا الستٌن من عمرهم، من المحتمل أنهم فقدوا زوجاً أو 

 زوجٌن. 

وقد ٌفقد الرجل زوجته على سبٌل المثال وهو فً الخامسة والثبلثٌن بعد أن تكون قد أنجبت له أربعة أو 

واحد أو أثنٌن. وهذا بدوره ٌزٌد من  األبناء، ثم ٌتزوج هذا الرجل من أرملة شابة لها من خمسة أبناء

 أبنابه وقد ٌموت الزوج فتقوم أرملته بالزواج ثانٌة أو تبقى بدون زوج.

أن األدوار الجدٌدة لكل من األرمل واألرملة، ٌبدو أنها تختلؾ فً جوانب عدٌدة، وٌبدو أن هذا   

األول إلى اختبلفات الجنس، ذلك ألنه وألسباب عدٌدة، ٌكون الدور الجدٌد لؤلرملة أكثر ٌرجع فً المحل 

 صعوبة فً مجال التوافق سٌكولوجٌاً واجتماعٌاً، إذا قورن بدور األرمل ومن هذه األسباب:

ولهذا فؤنتهاء الزواج ٌعنً انتهاء لدور حٌوي  ،أن الزواج ٌكون عادة أكثر أهمٌة بالنسبة للمرأة .ٔ

 لنسبة للزوجة، إذا قورن بالدور المماثل للرجل إذا ظل على قٌد الحٌاة.با

أن األرملة ال تجد تشجٌعاً أجتماعٌاً على الزواج مرة ثانٌة، ولهذا تكون أكثر مٌبلً من األرمل  .ٕ

 إلى عدم تكرار الزواج. 

اجه إمكانٌة إن مشكبلت األرملة المتصلة بتحمل المسإولٌة االقتصادٌة لنفسها وألطفالها سوؾ تو .ٖ

معاودة النظر إلى مستوى المعٌشة الذي سٌتعرض بشكل أو بآخر للهبوط، وهذا موقؾ قد 

 الٌتعرض له االرمل. 

تواجه األرملة فً حٌاتها االجتماعٌة قٌوداً أكثر مما ٌواجه األرمل، وٌرجع ذلك أساساً إلى أن  .ٗ

 لى االستسبلم لظروفها الجدٌدة. المرأة بوجه عام أكثر مٌبلً للسبلم اجتماعٌاً، وأكثر مٌبلً إ
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إن األرامل من النساء ال تكون أمامهن فرص مثل ما هو أمام األرامل من الرجال،  لتؽٌٌر  .٘

، نظراً لما ٌكشؾ ذلك بالنسبة لهن من صعاب ومعوقات، وتظهر حدة  المكانة من خبلل الزواج

فً سن مبكرة. ومع أن هذه المشكلة خاصة إذا كانت األرامل قد مات عنهن أزواجهن، وهن 

كثٌراً من االرامل من النساء ٌعشن فعبلً مع أبنابهن، فإن هذا ال ٌعنً أن ذلك ٌعبر عن أختٌارهن 

أن اؼلب االرامل من النساء ٌفضلن  األول بالنسبة لما ٌرؼبن بصدد حٌاتهن المستقبلٌة. فقد وجد

سٌر ذلك أن النساء ٌرؼبن فً ٌعشن فً بٌوت أبنابهم المتزوجٌن. وتف ن المعٌشة وحدهن، عن أ

االستقبلل ألنهن ٌعتقدن أن كل امرأة ٌنبؽً أن تكون  صاحبة األمر فً بٌتها، وأن الهوة التً 

تفصل بٌن األجٌال تإدي إلى اختبلفات فً االتجاهات نحو الحٌاة، وخاصة نحو أسلوب تربٌة 

ة دابمة مع ابنابها األطفال، وهو أمر قد ٌكون مصدراً للمتاعب إذا عاشت األرملة بصف

 المتزوجٌن.

إن الزواج عندما ٌنتهً بموت أحد الشرٌكٌن فإن االعتقاد السابد أنه لوال الوفاة الستمر الزواج،  .ٙ

ولهذا فإن الشرٌك اآلخر ٌنظر إلٌه على أنه شخص لم ٌفقد إنساناً محباً فحسب، وإنما ٌنظر إلٌه 

ألن  ،ٌنهً رابطة الزواج كما ٌنهٌه الطبلق على أن عبلقة زوجٌة ناجحة قد انتهت. إن الموت ال

الطبلق ٌتضمن فترة قد تمتد طوٌبلً بما تحمل من مشاعر االؼتراب، وتكون مقدمة النتهاء 

ال ٌكون األمر كذلك فً حالة موت أحد الزوجٌن، حٌث ال تكون هناك فترة ، الزواج  بٌنهما

اً بدوره الزواجً المقبول وبعبلقاته انتقال، فالشخص األرمل هو عادة زوج أو زوجة، ٌتمتع ٌوم

المستمرة وٌتحول فً ٌوم آخر إلى أرمل أو أرملة دون مقدمات ، وتنتهً بذلك كل العبلقات 

 الزوجٌة التً تكونت، عبر فترة طالت أم قصرت.
  

وهناك عدة أمور واستراتٌجٌات ٌمكن اتخاذها للمساهمة فً معالجة اضطراب األرامل على النحو 

 :االتً

تشجٌع زٌادة الوعً لمساعدة األرامل فً اتخاذ قرارات نحو التماثل للشفاء، أال وهً اتخاذ  .ٔ

 قرارات مستقلة، بمعنى تقبل ؼٌاب الفقٌد، سواء كان الزوج أو الزوجة. 

أن ٌكون لهم القدرة على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، حٌث كثٌراً ما نجد األرامل الذٌن  .ٕ

 لعدٌد من القرارات بعد وفاة أزواجهم او أزواجهن. ٌجدون أنفسهم فً مواجهة ا

أن تعطً بعض األرامل البلبً نجحن فً حٌاتهن العملٌة خبراتهن لمن فقدت زوجها، حتى  .ٖ

 تستطٌع مواجهة الظروؾ الجدٌدة.

 

 
 -: نشاط

 اقترح استراتٌجٌات ٌمكن اتخاذها للمساهمة فً معالجة اضطراب األرامل -
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 الهـجـــــــر .ج 

الهجر ترك أحد ومعناه ترك الحٌاة الزوجٌة والتفكٌر فً إنهابها، أو التهرب من مسإولٌاتها. 

الطرفٌن الحٌاة الزوجٌة نتٌجة الخبلؾ بٌنهما، وقد ٌتم ذلك بدون أي اتفاق مسبق بٌنهما، وفً فترة الهجر 

لهجر تختلؾ باختبلؾ قد ٌتزوج الزوج بدون اإلعبلن عن ذلك ألفراد األسرة. ومن المبلحظ أن ظواهر ا

الطبقات، وبشكل عام تشٌر اإلحصابٌات الحدٌثة إلى أن هناك زٌادة فً حاالت الهجر فً السنوات 

خاصة فً حالة عدم وجود األوالد الذٌن ٌدعمون حٌاة فً المجتمعات العربٌة ومن الزواج  األولى

 األسرة بٌن األب واألم.

لى األم بشكل خاص، حٌث ٌترتب على ذلك العدٌد من بشكل عام، وع األسرةوللهجر آثار سلبٌة فً 

 المشكبلت العاطفٌة واألخبلقٌة والنفسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة. 

 

 -: معالجة التفكك األسري - 3

 هناك مجموعة من العوامل تساعدنا على تجنب التفكك األسري منها: 

 تفعٌل دور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً تقدٌم الخدمات الضرورٌة لؤلسرة المحتاجة.  .ٔ

 الرعاٌة واالهتمام.  إلىالدراسات والبحوث المٌدانٌة لؤلسرة التً تحتاج  أجراء  .ٕ

 المساعدة فً فهم مشكبلت األطفال.  .ٖ

 تقدٌم الخدمات الترفٌهٌة لؤلسرة المحرومة.  .ٗ

 مساعدة األزواج على التؽلب على المشكبلت الزوجٌة المختلفة.  .٘

 . ةمساعدة المعاقٌن من أفراد األسر .ٙ

 المحتاجة.  ةتقدٌم خدمات صحٌة فً حالة مرض أحد أفراد األسر .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: نشاط

 التفكك األسري.  ًعرف-

 . املالكؼٌرو كاملالفرق بٌن التفكك ال ًوضح-
 

 -: نشاط

 أعط أمثلة على التفكك األسري.  -           

  ما الطرق التً ٌمكن بوساطتها معالجة التفكك األسري. -           
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 -: العنف الموجه ضد المرأة 5-3

أنها تختلؾ من  إالالتً تعانً منها المرأةُ فً كل دول العالم  تعتبر ظاهرةُ العنؾ من الظواهر

عدالة القٌم االجتماعٌة، وسٌادة  آخر بحسب المفاهٌم السابدة ووعً المجتمع المحلً، ودرجة إلىمجتمع 

 .مبدأ القوانٌن وحقوق اإلنسان

جهوداً كبٌرًة للحد  وقد بذلت حركُة حقوق اإلنسان فً كثٌر من الدول العربٌة، والمنظمات الدولٌة

لكن  .فً البٌت والشارع والعمل وق المرأةمن ظاهرة العنؾ التً أصبحت عنواناً بارزاً النتهاك حق

مفعولها وتصاعدت آثاُرها  تنامًر الحدُّ من مخاطرها، بل ذالظاهرة بقٌت ماثلًة فً كل المجتمعات، وتع

العدالة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، األمر  السلبٌُة الواقعة على جهود التنمٌة وجهود إرساء معاٌٌر

الستقصاء أسباب  ،بؤهمٌة إجراء مزٌد من الدراسات والبحوث التوعٌة مبلتالذي ٌستدعً تكثٌؾ الح

حدتها،  والوقوؾ على الكوابا التً تمثل عابقاً أمام كل الجهود الساعٌة إلى التخفٌؾ من هذه الظاهرة،

 .جذرٌةً  ومعالجتها معالجة

القضاء على  الداعً إلىم أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة إعبلنها العالمً 99ٖٔففً عام 

 .هاالممارسات واألفعال ُتجاه العنؾ البدنً والنفسً والجنسً الموجه ضد النساء ولرفع الظلم وإزالة

 

 -تعرٌف العنف : -1

فؤن  2000 بحسب التعرٌؾ المقدم فً التقرٌر العالمً لمنظمة الصحة العالمٌة حول العنؾ والصحة

الفعلٌة ضد الذات أو شخص آخر أو  الفٌزٌقٌة بالتهدٌد أو الممارسةالعنؾ هو االستعمال المقصود للقوة 

به الضرر أو الموت أو الضرر النفسً أو  جماعة أو مجتمع و الذي ٌنتج منه ضرر أو جرح أو ٌقصد

 .البدنً والعقلً واألذى وسوء المعاملة واإلهمال الحرمان... وٌتضمن العنؾ كلَّ أشكال العنؾ

ٌتسم  أو هو سلوك أو فعل األهداؾلتحقٌق  إكراهٌةستخدام وسابل وبحسب تعرٌؾ آخر هو ا

طرؾ آخر فً  إخضاعؽبلل و تبالعدوانٌة ٌصدر عن طرٌق فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعٌة بهدؾ اس

مادٌة أو  أضرار أحداث إطار عبلقة قوة ؼٌر متكافبة اقتصادٌاً واجتماعٌاً وسٌاسٌاً مما ٌتسبب فً

  .معنوٌة

فعل أو قول أو ممارسة  المرأة هو العنؾ القابم على نوع الجنس و قد عرفه بعضهم أنه كلّ والعنؾ ضد 

أشكال التمٌٌز المستند إلى مرجعٌات  للرجل سواء كان فرداً أو جماعة ُتجاه المرأة ٌنطوي على شكل من

  .ثقافٌة تقلٌدٌة

 ضد الموجه لعسكرٌةا واألعمال والحروب المسلحة النزاعات إطار فً المرتكب العنؾ هو أو

 شكل أي أو  القصري الحمل أو البؽاء على اإلكراه أو الجنسً واالستعباد كاالؼتصاب والفتٌات النساء
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 بؤشكالها) للقوة المفرط االستخدام على القابم السلوك أو الجسدي أو الجنسً العنؾ أشكال من أخر

 (.المختلفة

معلن أو  المنزل وهو سلوك عنفً ؼٌر إطار"فهو الذي ٌقع فً  المرأة داألسري "ضأما العنؾ 

المرأُة هً الضحٌة، وربما  مصرح به ٌتستر بجدران المنزِل وٌتحوط بالنسٌج األسري. وعادة ما تكون

المحافظة على خصوصٌة األسرة ونمطٌة  ٌحدث من عنؾ ضدها رؼبًة فً ما علىهً األكثر تستراً 

  .العبلقات االجتماعٌة

والعنؾ  بما فً ذلك التحرش الجنسً "الجسدي" العنؾ إشكاالً عدٌدة منها العنؾ المادي وٌؤخذ

والتعذٌب النفسً  صوره السخرٌة واالستهزاء والتحقٌر والمعاملة الدونٌة أشهرالمعنوي الذي من 

 .وحرمان المرأة من الحقوق التً وجبت لها شرعاً وقانوناً 

د البنات )وإذا أوأشكاله، ومن صور هذا النبذ دعوته إلى تحرٌم و لعنؾ فً جمٌع صورهاإلسبلم اقد نبذ ل

( كما أن اإلسبلم عنً بالمرأة وجعل لها حقوقا،  9، 8أٌة  )التكوٌر بؤيِّ ذنٍب قتلت(¤ الموءودة ُسبلْت 

على الرؼم من أن اإلسبلم قد اقر قوامة الرجال على النساء إال أن هذه القوامة لٌست محاباة للرجل 

وإلؽاء لشخصٌة المرأة ولٌست سبٌبل إلى السٌطرة واالستبداد من قبل الرجل ولكنها تعنً مسإولٌة 

الرجل عن أسرته، كما أن اإلسبلم ٌنهً عن الؽلظة فً معاملة المرأة، وتشٌر بعض األحادٌث إلى أن 

إلى الزوجات  خٌر الرجال خٌرهم لنسابهم، وأن اللبام من الرجال هم الذٌن تمتد أٌدٌهم فً كل حال

 .بالضرب أو اإلساءة

إن صور العنؾ التً شهدها المواطن العراقً بشكل عام والمرأة العراقٌة خاصة، لها األثر الكبٌر 

فً تزاٌد العنؾ، والسلوك العنٌؾ كان نتٌجة لطوفان العنؾ الذي عاشه هذا المجتمع خبلل ثبلث حروب 

ة امتصت جذور العاطفة اإلنسانٌة لدى بعض مدمرة وحصار اقتصادي قاسً مع أحداث ٌومٌة دامٌ

العنؾ ٌولد العنؾ تحقق بصورة ذ ان المبرر أحٌانا، ا العنؾ المبرر أو ؼٌر الرجال تجاه النساء وتواجد

واضحة فً المجتمع العراقً، إذ ٌمكن مبلحظة السلوك العنٌؾ الذي ٌقوم به بعض الرجال تجاه النساء 

، وٌحدث هذا العنؾ فً البٌت (ظً، أو الجسدي أو أسالٌب أخرىبؤشكال مختلفة، منها )العنؾ اللف

والعمل والشارع، بحٌث أصبا أبناء هذا المجتمع الرجال منهم قبل النساء ٌستثارون ألتفه األسباب، 

وامتدت الستعمالهم مصطلحات كبلمٌة تحمل مضمونا عنٌفا، ومن الطبٌعً ان تكون المرأة أول 

العنؾ ألسباب كثٌرة تتعلق بكونها المنفذ الوحٌد واألساس للرجل كً ٌفرغ المتؤثرٌن بهذه الموجات من 

 ما فً داخله بؤسالٌب مختلفة.

ن لوسابل االتصال واالنفتاح على العالم الخارجً دورا خطٌرا فً نقل صور العنؾ بؤشكاله أ

الكم الهابل من صور صور العنؾ المربٌة، ومما الشك فٌه ان هذا  ، ومن كل بقاع العالم السٌما المتعددة
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العنؾ الموجة ضد المرأة ومظاهره ال بد أن ٌخلق أثارا سلبٌة فً المرأة نفسها، قد ٌإدي بها إلى ممارسة 

 العنؾ هً أٌضا أو تمردها أو عدوانها على الؽٌر.

، ألنه سلوك مكتسب ٌتعلمه الفرد خبلل تفاعله مع اآلخرٌن ومن خبلل  إن العنؾ ال ٌورث

، ومن صور العنؾ المربٌة، فان بعض الرجال اخذ من هذه الصور أسلوبا  المحٌطة به الظروؾ البٌبٌة

 للتعامل مع المرأة فً حٌاته أٌا كانت تلك المرأة.

ن مشكلة ممارسة بعض الرجال األسالٌب العنٌفة تجاه المرأة، )الزوجة، األخت، إالم، االبنة أو أ

ثقافً أو الجنسً( ال بد أن تكون هناك أسباب قد دفعت الصدٌقة( وبكل أشكاله )األسري، االجتماعً، ال

 بهم إلى ممارسة تلك الصور وأشكال العنؾ.

ن عٌش المرأة فً المجتمع وسعٌها للحصول على المكانة االجتماعٌة وما ٌرافقها من عملٌات أ

فً بناء  نفسٌة سارة تعود فتإثر فً سلوك المرأة وعملها ومجمل حٌاتها، فتصبا المرأة عنصرا فعاالً 

المجتمع والعكس صحٌا إن المكانة االجتماعٌة للمرأة تعد ذا أهمٌة بالؽة ٌنبؽً الوصول إلٌها وٌقع تحت 

هذا العنوان)المكانة االجتماعٌة للمرأة(ممارسات إنسانٌة وتربوٌة عظٌمة، ومن هنا ٌنبؽً على الرجل 

عن نفسها  ورضاتكون أكثر فاعلٌة مساعدة المرأة لتحقٌق ذاتها ومكانتها متجنبا العنؾ ضدها حتى 

 تستطٌع أن تإدي سلوكها بصورة صحٌحة دون إي خلل ولكً ال تمارس العنؾ.  كما

ٌشكل العنؾ ضد المرأة ظاهرة مزمنة، وٌمثل اخطر مظهر مظاهر انتهاكات حقوق اإلنسان، و

ٌة والدٌنٌة، فكثٌر من واإلقلٌم األنثروبولوجٌةحدود الوهً ظاهرة منتشرة فً كل المجتمعات وال تتقٌد ب

الدراسات تبٌن أن العنؾ هو الخطر الذي ٌهدد النساء، وقد ظلت المرأة مهددة فً صلب عابلتها من 

الذٌن ٌشكلون خطرا على حٌاتها تتجاوز نتابجه وضحاٌاه ضحاٌا حوادث الطرقات  اقرب المقربٌن لها

 ومرض السرطان.

%( من ٗ)و %( من نساء تونسٖٖسات المٌدانٌة أن )أما فً بلدان العالم الثالث فقد أبرزت الدرا

%( من الفلسطٌنٌات ٌتعرضن إلى العنؾ، كما أن هناك تقرٌر لحقوق اإلنسان ٌإكد ٗ٘المصرٌات و )

 بنؽبلدٌش( امرأة ٌذهبن ضحاٌا جرابم الشرؾ فً الببلد فً الشهر، وفً ٓٓٔأن فً باكستان أكثر من )

%( من مجموع حوادث القتل فً الببلد. ٓ٘تصل نسبة النساء اللواتً ٌقتلن على أٌدي أزواجهن إلى )

وفً جمٌع هذه الحاالت تتحمل الدولة مسإولٌة جسٌمة إزاء هذه الظاهرة الخطٌرة، فالدولة عندما تكون 

لق مناخا سلطوٌا ٌقوي ؼٌر قادرة على تامٌن الحد األدنى من مقتضٌات الحٌاة العصرٌة والدٌمقراطٌة تخ

العنؾ ضد المرأة، وهذا مبلحظ فً البلدان العربٌة عندما وقع احتواء الحركة النسوٌة وتفرٌؽها من 

محتواها التحرري والمساواتً، وذلك بإلحاق المنظمات النسوٌة باألنظمة واألحزاب الحاكمة أو 

راط فٌها، وقد تكون الدولة مسإولة عن بجمعٌات نسابٌة صورٌة تردد شعارات جوفاء ال تقنع أحدا باالنخ
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الواجب لمنع االنتهاكات  أداءانتهاكات الحقوق اإلنسانٌة للمرأة بمقتضى القانون الدولً إذا تقاعست عن 

 .لحقوق اإلنسان والتحقٌق فٌها والمعاقبة علٌها وسن التشرٌعات الضرورٌة لتحرٌمها

ؼٌر مقبولة فً ثقافة معٌنة وفً فترة زمنٌة معٌنة،  المرأة متعرضة لئلٌذاء عندما تعامل بطرٌقةتعد   

الن هذا اإلٌذاء موجها ضد المرأة فً أي مجتمع من المجتمعات، ومن المعلوم أن العنؾ ضد المرأة لٌس 

مقتصرا على مجتمع من دون مجتمع آخر، ولكنه سلوك موجود فً كافة المجتمعات على اختبلؾ 

 تعبٌر عنه من مجتمع ألخر.األزمان باختبلؾ أشكاله وأسالٌب ال

من المحتمل أن تقوم بعض النساء إذا ما تعرضت للعنؾ باللجوء إلى القضاء، لكن الكثٌر منهن ن أ

ال تلجؤ لذلك خوفا من الفضٌحة مثبل أو ألي سبب من األسباب وهذا لٌس معناه موافقة باقً المجتمع على 

 .سلوك العنؾ
 

  -أنواع العنف : -2

ه ضد المرأة،   أهم أنواعن أوبعض األدبٌات إلى  تبٌن نتابج الدراسات التً أُجرٌت حول العنؾ الموجَّ

 مظاهره:العنؾ األسري واالجتماعً ومن  العنؾ الممارس ضدها هو

  النظرة الدونٌة للمرأة (ٔ

  م.حرمان البنات من التعلٌ (ٕ

  ر.الزواج ؼٌر المتكافا فً العم (ٖ

  .تعدد الزوجات (ٗ

  ث.من المٌراالحرمان  (٘

  .الزواج المبكر (ٙ

  الذي تمارسه بعض البلدان العربٌة.  ختان اإلناث (7

  .بالطبلق  التهدٌد (8

  .الذكور عن اإلناث  تفضٌل (9

  .اإلنجاب المتكرر والمتعدد (ٓٔ

  .هجر الزوجة (ٔٔ

  .ضرب المرأة (ٕٔ

  .حرمان الزوجة من زٌارة األهل (ٖٔ

  .االجتماعٌة أو السٌاسٌةعدم السماح للمرأة بمزاولة األنشطة الثقافٌة أو  (ٗٔ

االؼتصاب واإلساءة الجنسٌة والتحرش والتخوٌؾ الجنسً واإلساءة فً العمل والجامعات  (٘ٔ

 والمإسسات التعلٌمٌة، أو اي مكان أخر.

 االتجار بالمرأة والرق والدعارة القسرٌة واالستؽبلل. (ٙٔ
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 حٌثما وقع.اعنه تتؽاضىالشجارات والعنؾ الجسدي والجنسً والنفسً الذي ترتكبه الدولة أو  (7ٔ

 مكانتهن األسرٌة واالجتماعٌة.باالستهزاء واالستخفاؾ  (8ٔ

 إقصاء النساء واستبعادهن عن مراكز السلطة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة. (9ٔ

 معاناة النساء البلجبات والمهجرات والسجٌنات احد أنواع العنؾ ضد المرأة. (ٕٓ

 ٌار جنس الطفل قبل الوالدة.بعض الممارسات كإجهاض األجنة اإلناث واخت (ٕٔ

 سوء العبلقة الزوجٌة بٌن الطرفٌن وانهٌارها. (ٕٕ

 زواج األقارب المفروض على الرجل والمرأة. (ٖٕ

 نظرة المجتمع الخاطبة للمرأة. (ٕٗ

 كون العنؾ احد مظاهر الرجولة.باعتقاد الرجل الخاطا  (ٕ٘

 ضعؾ شخصٌة الرجل، وتفكٌره الخاطا تجاه المرأة. (ٕٙ

 للرجل.ضعؾ المشاعر اإلنسانٌة  (7ٕ

 الشك المتبادل بٌن الزوجٌن. (8ٕ

 او المخدرات. تعاطً الرجل المشروبات الكحولٌة (9ٕ
 

 -: الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنف  -3

العمل على توعٌة المجتمع، السٌما اآلباء واألمهات من خبلل استخدام األسالٌب التربوٌة السلٌمة فً   .ٔ

 عملٌة التنشبة االجتماعٌة.

المجتمع من خبلل توفٌر دخل فردي مناسب ٌسد الحد  ألبناءتحسٌن المستوى المعاشً والثقافً   .ٕ

 األدنى من الحاجات الشخصٌة.

 .توفٌر فرص عمل كافٌة  .ٖ

 . رفع المستوى الثقافً ومحو األمٌة.ٗ

الموجه ضد العمل على عقد حلقات علمٌة واجتماعٌة ومإتمرات تثقٌفٌة لتوضٌا أسباب العنؾ   .٘

 المرأة من خبلل تبادل المعلومات.

والبرامج التلفزٌونٌة، إال بعد عرضها على مختصٌن فً مجال علم النفس  األفبلمالعمل على منع   .ٙ

 وعلم االجتماع.

 من عوامل األخطار االجتماعٌة واالضطرابات النفسٌة )كالمسكرات، والمخدرات(. الحد  .7

 

 

 

 :  نشاط 

 . أخرى تحد من ظاهرة العنؾ ضد المرأة حلوالً  أقترحً           
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 أسئلة و تمارٌن

  -عرفً ماٌؤتً : /ٔس

 لترمل ا – ٖالطبلق                   – ٕالهجر                       –ٔ     

 العنؾ  – ٙ    التفكك األسري        – ٘   الزواج المبكر         – ٗ

 

 ؟ التفكك األسريما أنماط   / ٕس

 ؟ ما الطبلق وما أسبابه / ٖس

 ؟ ما األثار المترتبة على الطبلق / ٗس

     عوبة فً مجال التوافق سٌكولوجٌاً الدور الجدٌد لؤلرملة أكثر صما األسباب  التً تجعل  / ٘س

   ما قورن بدور األرمل؟ ذاأ واجتماعٌاً         

 ، وما هً األمور التً ٌمكن أتخاذها للمساهمة فً معالجة أضطراب األرامل ؟ / ماهو مفهوم الترملٙس

 ما العوامل التً تساهم فً تجنب التفكك األسري؟  / 7س

 ؟ تكلم عن العنؾ الموجه ضد المرأة كظاهرة  / 8س

 ما مظاهر العنؾ األسري االجتماعً؟  / 9س

 ما الحلول المقترحة لتقلٌل العنؾ ضد المرأة؟ / ٓٔس

  -/ أكملً الجمل األتٌة بما ٌناسبها من العبارات : ٔٔس

  -من مظاهر العنؾ هو : – ٔ       

            ٔ - ..............ٕ- ..............ٖ-..............ٗ-..............٘-.............. 

 أنماط التفكك األسري . ................. من- ٖ.................- ٕ.................-ٌٔعد  – ٕ    
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 المصادر

 

، تحقٌق وشرح علً عبد الواحد وافً، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن.)ب.ت(:  -

 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، الطبعة الثالثة، د.ت، الجزء األول.

القاهرةمنى محمود  مدٌنة : دراسة مٌدانٌه لعٌنه من أسراسالٌب مواجهة االزمات األسرٌه -

 عبدهللا حسن

، جامعة العنؾ فً وسابل االتصال المربٌة وعبلقته بجنوح األحداث، ٖٕٓٓاألمٌر، وعد،  -

 بؽداد، كلٌة اآلداب

، مدخل الى تربٌة الطفل(: 8ٕٓٓبحري، منى ٌونس، والقطٌشات، نازك عبد الحلٌم.) -

 ،دار صنعاء للنشر والتوزٌع، عمان.ٔط

 ، مكتبة لبنان، بٌروت.معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة(: 98ٙٔبدوي، احمد زكً.) -

، برنامج التنمٌة التنشبة االجتماعٌة فً مٌدان الطفولة(: 997ٔجامعة القدس المفتوحة.) -

 االجتماعٌة واالسرٌة، عمان.

المعرفة  ، االسكندرٌة، دارالمشكبلت االجتماعٌة والتربوٌة(، 98ٙٔجبارة، جبارة عطٌة )  -

 الجامعٌة

، الخدمة االجتماعٌة الطبٌة(، 99ٓٔحافظ، ناهدة عبد الكرٌم وجبار، زٌد عبد الكرٌم )  -

 جامعة بؽداد، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

  االمراض النفسٌة والعقلٌة واالضطرابات السلوكٌة عند االطفال 997ٔالخلٌدي، عبد الحمٌد   -

 دار الفكر، بٌروت 

، ترجمة: سٌد الطواب ومحمود عمر ونجٌب مدخل علم النفس(: 98ٖٔ، لندال.)دافٌدوؾ -

 ، مكتبة التحرٌر، القاهرة.ٗخزام، ط

 ، عمان، المطبعة الوطنٌة.الطفل نموه والعناٌة به(، 98ٕٔالدباغ، ثابت، ) -
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)مع بحث مٌدانً لبعض العادات  القٌم والعادات االجتماعٌة(: 9ٙٙٔدٌاب، فوزٌة.) -

 االجتماعٌة(، دار الكتاب العربً للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة.

، عمان، وزارة التربٌة تربٌة الطفل التدرٌب العلمً(، ٕٕٓٓالرفاعً، عالٌة وأخرون، ) -

 والتعلٌم.

القبول الحاجة الى االنتماء لدى المراهقٌن وعبلقتها ب، ٕٕٓٓالرهوي، راجا ٌسلم حسن،  -

 ، الجامعة المستنصرٌة، كلٌة اآلداب،.االجتماعً

 ، عمان، دار اإلسراء.طرٌقة فورٌة لبلسعافات االولٌة ٘٘(، 99ٙٔالرواجٌه ، ؼاٌدة احمد، ) -

، ترجمة علً احمد عٌسى، مكتبة النهضة المجتمع(: 9ٙٔٔروبرت، ماكٌفر، وشالزبٌج.) -

 العربٌة، القاهرة.

، عمان، ٔ، طنمو الطفل ورعاٌته( 997ٔالرٌماوي، محمد عودة وشعث، رمضان اسماعٌل ) -

 منشورات جامعة القدس المفتوحة

 ، القاهرة.٘، عالم الكتب، طعلم النفس االجتماعً(: 98ٗٔزهران، حامد عبد السبلم.) -

 ، دار الفكر العربً، القاهرة.علم نفس النمو(: 99٘ٔزهران، حامد عبد السبلم.) -

 ، عمان، دار المدى.دلٌل األمهات،  صحة األطفال( ، 99ٕٔلسعودي صفٌة، )ا -

دراسة نظرٌة ، نظرٌة علم االجتماع فً دراسة الثقافة(: 98ٗٔالسمالوطً، نبٌل.) -

 دار المعارؾ، القاهرة. وتطبٌقٌة،

، دار المعرفة الجامعٌة، المدخل الى علم االجتماع(: 99ٙٔسٌد احمد، ؼرٌب، واخرون.) -

 االسكندرٌة.

 ، بٌروت، الدار العربٌة للعلوم.العنؾ والجرٌمة، 977ٔالشرقاوي/ محمد أنور،  -

 ، مصر، دار المعارؾ.ارتقاء اللؽة عند الطفل(، 9ٕٙٔالشماع ، صالا ، ) -

دار النهضة،   عبلجها–المشكبلت النفسٌة لبلطفال  اسبابها ( ٖٕٓٓالشورٌجً، نبٌلة عباس ) -

 القاهرة 
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، مكتبة الفبلح، ٔ، طعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة(: ٕ٘ٓٓالضامن، منذر عبد الحمٌد.) -

 الكوٌت.

 ، دمشق، دار ابن كثٌر.مبادئ اإلسعافات األولٌة( ، 988ٔطالو محً الدٌن، ) -

 ، االسكندرٌة.٘، طالنمو االنسانً )أسسه وتطبٌقاته((: ٕٙٓٓالطواب، سٌد محمود.) -

المكانة االجتماعٌة للمرأة من وجهة نظر الرجل ، ٕٗٓٓالعارض، عماد عبد األمٌر نصٌؾ،  -

 والمرأة.

 ، دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة.قاموس علم االجتماع(: 99٘ٔعاطؾ، محمد.) -

، مكتبة النهضة العربٌة، التقوٌم التربوي والقٌاس النفسً، 98ٖٔعامر، جابر عبد الحمٌد،  -

 .ٕطالقاهرة، 

، جامعة بؽداد، وزارة المشكبلت االجتماعٌة(، 99٘ٔالعانً، عبد اللطٌؾ وعمر معن خلٌل ) -

 التعلٌم العالً والبحث العلمً

 ، عمان، جامعة القدس.علم االجتماع التربوي( ٕٕٓٓعثمان، إبراهٌم، وأخرون ) -

 .ٕالمصرٌة، ط، القاهرة، مكتبة االنجلو المسإولٌة االجتماعٌة، 97ٖٔعثمان، سٌد احمد،  -

 ، جامعة ناٌؾ، الرٌاضتشؽٌل االطفال واالنحراؾ( ٕ٘ٓٓعسٌري، عبد الرحمن ) -

 ، دار البٌرق للنشر والتوزٌع، عمان.ٕ، طعلم النفس االجتماعً(: 988ٔعقل، عبد اللطٌؾ.) -

 ، بؽداد ، التربٌة العربٌة للثقافة. تربٌة الطفل والعناٌة به( ، 98ٓٔعلً خان، أمٌمة، ) -

 ، عمان، جامعة القدس.المشكبلت االجتماعٌة( 998ٔالعموش، احمد والعلمٌات، حمود ) -

، دار المعرفة الجامعٌة، المشاكل االجتماعٌة والسلوك االنحرافً(: 98ٗٔؼٌث، عاطؾ.) -

 االسكندرٌة.

، علم نفس الطفل(، 9ٙٗٔ، أمٌمة ٌحٌى علً خان، )ًالقٌسً، عبد الرحمن، حمد، الكر بول -

 بعة العربٌة.بؽداد، المط

 مكتبة الفبلح، الكوٌت   علم النفس االسري( 98ٕٔالكندري، احمد محمد مبارك ) -
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، سٌكولوجٌة الطفولة والشخصٌة(: 98ٔٔكونجر، جون، وموسن، بول، كٌجان، جٌروم.) -

 ترجمة: عبد العزٌز سبلمة وجابر عبد الحمٌد جابر، دار النهضة العربٌة، القاهرة.

 ، دار النهضة، بٌروت طفال ببل مشاكل  زهور ببل اشواكا( 99ٙٔالمالكً، موزة ) -

، ترجمة: عادل الهواري، وسعد مصلوح، موسوعة العلوم االجتماعٌة(: 99ٗٔمان، مٌشٌل.) -

 مكتبة الفبلح، العٌن.

، المكتب الجامعً دٌنامٌكٌة العبلقات األسرٌة(، 98ٙٔمحمد بشٌر، اقبال واخرٌن ) -

 االسكندرٌة. 

 القاهرة  مشكبلت االطفال السلوكٌة دار العلم،( 998ٔمختار، وفٌق صوت ) -

تارٌخ رٌاض االطفال وتطورها فً الفكر ، 99ٓٔمردان، نجم الدٌن، سلمى، المختار،  -

 ، بؽداد، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.التربوي

 كر الجامعً، دار الفالطفولة والمراهقة، ، ساٌكلوجٌة النمو(98ٖٔمعوض، خلٌل ) -

، جروس برس، ٘مواقؾ االسرة العربٌة فً اضطراب الطفل  ح ( 99ٖٔنصار، كرستٌن ) -

 طرابلس 

، مكتبة العبٌكان، مشكلة الكذب فً سلوك االطفال( 997ٔالهمثري، محمد علً واخرون ) -

 الرٌاض 

دار ، مدخل لدراسة المفهومات األساسٌة، التنمٌة االجتماعٌة(: 98ٖٔوالً، عبد الهادي. ) -

 المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة.

 ، عمان، دار اإلسراء. نصٌحة للعناٌة بالطفل ٖٓٓ( 7ٕٓٓالوحش، محً محمد، ) -
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