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  التالحم األسري وأثره في تكوین شخصیة الطفل
  

  طروب كامل ةالدكتور             

  1جامعة باتنة –كلیة العلوم اإلسالمیة                   
  

  :مقدمة

كانت األسرة، وال تزال عبر العصور نواة المجتمعات البشریة على     
والعكس  اختالفھا، فصالح األسرة ھو العماد األساسي لصالح أي مجتمع،

  . صحیح
كما تعد األسرة إحدى العوامل األساسیة في بناء الكیان وتشكیل     

شخصیة الطفل واكتسابھ العادات التي تبقى مالزمة لھ طوال حیاتھ فھي البذرة 
األولى في تكوین نمو الفرد وبناء شخصیتھ، فالطفل في أغلب أحوالھ مقلد 

واقل تنظیما، وأكثر إحكاما  ألبویھ في عاداتھم وسلوكھم فھي أوضح مقصدا
 .من سائر العوامل التربویة

فإذا ما منیت األسرة بعدم االنسجام واالضطراب؛ فان أفرادھا یصابون 
بآالم نفسیة واضطرابات عصبیة خصوصا األطفال؛ فإنھم یمنون بفقدان 
السلوك واالنحراف، وقد أظھرت الدراسات والبحوث التربویة الحدیثة أن من 

اب المفضیة إلى انحراف األحداث ھو اضطراب األسرة وعدم أھم األسب
استقرارھا، فتنشأ منة األزمات التي تؤدي إلى انحرافھم لذا من الالزم الحفاظ 
على استقرار األسرة، وإبعادھا عن عوامل القلق واالضطراب حفاظاً على 

  .األحداث، وصیانة لھم من الشذوذ واالنحراف
العوامل التي تحد من ظاھرة التفكك  یھدف الموضوع إلى البحث عن

األسري التي تعاني من تفاقمھا المجتمعات المعاصرة فقد باتت تطال الكثیر 
من األسر، فأقلقت راحتھم بوالدة أخالق القسوة والتنمر نتیجة البتعادھم عن 
القیم السماویة وتالطم بعض التیارات باسم اإلسالم وأخرى باسم الثقافة، 

ذلك بشكل ملحوظ في توھین الوشائج المألوفة بین أعضاء  والتحرر، فأسھم
    .مؤسسة األسرة
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ولضعف إحساس بعض اآلباء بمسؤولیة تكوین أسرة صالحة، 
وللتصور الخاطئ عن الدور الحقیقي لآلباء، فإنھم یفرزون في مجتمعاتھم 
وبشكل مؤسف أفراد تتصف بأجساد فارغة من القیم والمبادئ في وسط الجیل 

  .الناشئ
لھذا علینا أن نعي مواجھة ھذه المعضلة الثقافیة التربویة، وان نعطل 
انتشارھا من خالل تنمیة رصید القیم والمبادئ اإلنسانیة لحساب تعزیز 

  .التالحم األسري
ما ھو دور األسرة في تكوین : كما تتمثل إشكالیات الموضوع في اآلتي

  نشئة السویة لألطفال؟  شخصیة الطفل؟ وما ھو المناخ المناسب لعملیة الت
  : لمطروحة من خالل العناصر التالیةأعالج اإلشكاالت ا

   .مفھوم األسرة ووظائفھا - 1
   .العوامل المساھمة في تكوین شخصیة الطفل - 2
    .أھمیة التالحم األسري ومقوماتھ - 3

  : وتبرز أھمیة البحث فیما یلي
للتفاعل اإلیجابي مع  أھمیة تمتع األبناء بشخصیة مجتمعیة سویة تكیفھم -

  . المحیط االجتماعي العام
أھمیة الدور التربوي  الذي یقوم بھ اآلباء من خالل العالقات األسریة  -

  .   المتالحمة والسلیمة التي تؤمن المناخ الصحي للتنشئة االجتماعیة للطفل
أھمیة المعاملة واألسالیب التربویة الحدیثة المعتمدة من طرف اآلباء في  -

 .  ملیة التنشئةع
  مفھوم األسرة ووظائفھا : أوال

  مفھوم األسرة  -أ
إّن لفظ األسرة مأخوذ من كلمة األسر : المعنى اللغوي لألسرة - 1

، فأعضاء األسرة الواحدة )1(بمعنى القّوة والشدة، واألسرة ھي الدرع الحصینة
ي اللفظ یشّد بعضھم بعضاً، ویُعتبر كل فرد منھم بمثابة الدرع لآلخر، ویأت

أیضاً بمعنى القید واألسر، ویُمكن تعریف األسرة من الناحیة اللغویة أیضاً 
  .بالعشیرة؛ فأسرة الرجل بمعنى رھطھ وعشیرتھ ألنّھ یقوى بِھم
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یعد مفھوم األسرة من المفاھیم : المعنى االصطالحي لألسرة - 2
وفقا  المحوریة في العلوم االجتماعیة والتي اجتھد الباحثون في تعریفھا

لوجھات نظر تخصصاتھم المختلفة، مما أدّى إلى تنوع وتعدد التعریفات لھذا 
  . المفھوم

ھي الجماعة التنظیمیة المكلفة :"فعرفھا مثال علماء االجتماع بما یلي 
  .)2("بواجب استقرار المجتمع وتطوره

أن األسرة ھي عبارة عن " :أیضاكما جاء في معجم علم االجتماع 
  . )3("اد یرتبطون معا بروابط الزواج والتبني ویتفاعلون معاجملة من األفر

ویراھا علماء آخرون أنھا َتنظیم اجتماعي، وبعضھم یرونھا جماعة 
اجتماعیّة؛ وھذه التعریفات االصطالحیّة لألسرة تتحّدد بِناًء على طَبیعة 

رة على الُمجتمع وعاداتھ وثقافتھ؛ فنجُد الُمفّكرین األمریكیین یطلقون لفظ األس
كّل وحدة اجتماعیة، بغّض النظر عن عدد األفراد فیھا، من شخٍص واحد إلى 
مجموعة أشخاص، فھم في نظرھم أسرة؛ وھذه المجموعة تكفل لنفسھا 
االستقالل االقتصادي والسكني سواًء ُوجَد في ھذه المجموعة أطفال ونساء أم 

  اقتصرت
أم ال، وعلى ھذا  على الرجال فقط، وسواء كانت بینھم رابطة قرابة

االعتبار فإنّھ یُطلق على كّل فرٍد یَعیُش بشكٍل مستقٍل في المجتمع أو یعیش مع 
    .)4(مجموعة من أصدقائھ ُمسّمى أسرة

في بدایة نشأتھا تقوم بكل الوظائف كانت األسرة : وظائف األسرة -ب
ضیھ االجتماعیة تقریبا في الحدود التي یسمح بھا نطاقھا بالقدر الذي تقت

حاجتھا االقتصادیة والقضائیة والتربویة ؛ غیر أنھ وبالرغم من المحاوالت 
العدیدة النتزاع وظائف األسرة بسبب التطور الذي شھدتھ البشریة، أو نتیجة 
لبعض اإلیدیولوجیات، إال أنھا ما  تزال المؤسسة األولى في التنشئة 

ي تقوم بھا األسرة االجتماعیة ویمكننا تحدید بعض الوظائف األساسیة الت
  : كالتالي

یعد العامل االقتصادي من أھم العوامل وأقدمھا في : الوظیفة االقتصادیة - 1
فقد كانت األسرة في الماضي وحدة اقتصادیة مكتفیة ذاتیا، حیاة األسرة، 

  . وبالتالي لم تكن ھناك حاجة للبنوك والمصانع، أو المتاجر
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والمرأة قد جعل من األسرة واالختالف البیولوجي بین جسمي الرجل 
وحدة متكاملة على درجة كبیرة من الكفاءة،  فالرجل بقوتھ الجسمیة التي 
تفوق قوة المرأة یستطیع أن یقوم بصورة أفضل باألعمال التي تتطلب بعض 
القوة،  وكذا المرأة فھي تقوم بوظائف اقتصادیة تناسب طبیعتھا الفیزیولوجیة، 

   .  )5(لعالقات االجتماعیة بین أفراد األسرةوالتعاون یؤدي إلى تقویة ا
النظام اإلنساني األول الذي من یحمل  تعد األسرة :الوظیفة البیولوجیة - 2

على عاتقھ وظیفة استمرار النوع اإلنساني والمحافظة علیھ، وبالتالي 
فاألسرة ھي التي تحفظ المجتمع من االنقراض، والفناء، وھذه الوظیفة 

  . مع األسرة البیولوجیة دائمة
فھذه األخیرة تعد البیئة األولى في عملیة المیالد الثاني للطفل كجماعة 
أولیة حیث تھیئ استعداده البیولوجي، والنفسي لیغدو لبنة صالحة متھیئة 

  . لعملیة التنشئة االجتماعیة، التي تكسبھ ثقافة الجماعة، ونظمھا وحكمتھا
والمتمثلة في إنجاب  ویمكن تلخیص الوظیفة البیولوجیة للزوجین

، وحفظ النوع من االنتھاء، إضافة إلى تنظیم إشباع الدافع الجنسي، األطفال
وتجتمع المجتمعات بعدد األطفال المرغوب إنجابھم من قبل اآلباء، ففي 
المجتمعات النامیة یزید عدد األطفال عن أربعة، وقد یصل إلى عشرة وربما 

ال یزید عدد األطفال عن ثالثة أطفال غالبا، أكثر، بینما في الدول المتقدمة قد 
  .)6(ولكي تقوم األسرة بوظیفتھا البیولوجیة على أكمل وجھ 

سرة ھي البیئة االجتماعیة األولى التي یبدأ فیھا ألا: الوظیفة التربویة - 3
الطفل تكوین ذاتھ، والتعرف على نفسھ عن طریق التفاعل مع أعضائھا 

مجتمع، وبالرغم من انتقال جزء من وظیفة التربیة الذین ینقلون إلیھ ثقافة ال
والتعلیم إلى مؤسسات نظامیة في المجتمع تخضع لتخطیط وتنفیذ برامج 
موحدة مثل المدرسة، إال أن التنشئة االجتماعیة ھي الوظیفة األساسیة 
لألسرة فھي كعملیة اجتماعیة شاملة تستھدف نقل ثقافة المجتمع إلى الفرد، 

لجماعة التي یولد فیھا، ویتعامل معھا، وتستحوذ األسرة وطبعھ بطابع ا
على جزء أساسي في ھذه العملیة الھامة، فعن طریق التنشئة االجتماعیة 
یتعلم الطفل آداب السلوك مع الكبار، ومع الزوار وآداب المائدة، واألصول 

  .    )7(المتبعة في الملبس والمفاھیم األساسیة للدین وشعائره
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  عوامل المساھمة في تكوین شخصیة الطفل ال: ثانیا 
والمعرفیة،  تعّد شخصیة الطفل ھي خالصة نتائجھ اإلدراكیة،

والمزاجیة التي تُعبر عن ذات الطفل ونفسھ، وعن عالمھ المحیط بھ وعن 
المستقبل، وتتأثر تنمیة شخصیة الطفل مع األشخاص الذین یقدمون لھ الرعایة 

عمره، كما أّن مزاج األطفال العام یؤثر  األساسیة في أول خمس سنواٍت من
في سلوكھم، وازدھار شخصیتھم وتطورھا، وبشكٍل عام تختلف مستویات 

  . الطاقة لدى األطفال، وقد تحتاج تدخالً وضبطاً من قبل األھل بشكٍل سلیم
وللبیئة المحیطة بالطفل والجو األسري العام دوراً أكبر في تنمیة 

قد یكون لبیئة الطفل المحیطة دور سلبي على  مھارات وشخصیة الطفل، كما
تنمیة شخصیة الطفل، ولھا أكبر تأثیر في السلوك المختلف، فضالً على ذلك 
لمزاج الطفل مع البیئة المحیطة بھ أثر كبیر في تنمیة مفھوم الذات لدیھ وھو 
العنصر األساسي الحاسم في صقل شخصیتھ، كما یتأثر مفھوم الطفل عن 

  .)8(عن ذاتھ بالبیئة المحیطة بھ  نفسھ وتعبیره
ھنالك عدة عوامل تلعب دورا كبیرا في تكوین شخصیة الطفل وھي و  

  . )9(باختصار
فھي وال شك سوف تنعكس سلبا أو : عالقة الوالدین بعضھما مع بعض -1 

فكلما كانت العالقة بینھما متینة وقویة، . إیجابیا على سلوك الطفل ونفسیتھ
انعكست ھدوءا وأمنا وطمأنینة علیھ، وكلما كانت . والثقةیسودھا االحترام 

منازعات ونقاشات حادة انعكست علیھ قلقا وخوفا وعدم اطمئنان، وھذا ما 
ال یتوفر لیتیم األبوین، أما إذا كان فاقدا ألحد أبویھ فھو أیضا لن یالقي إال 
رعایة من جھة واحدة غالبا ما یشوبھا نوع من الحزن على فقدان أحد 

  .الوالدین والتي ستنعكس سلبا على شخصیتھ
فالدالل الزائد واإلھمال المفرط ، والمعاملة : معاملة الوالدین للطفل -2 

المفضلة ألحد األوالد تنعكس سلبا على سلوك الطفل والعكس صحیح 
وبالنسبة للیتیم فقد یالقي دالال زائدا من قبل أحد أبویھ بسبب شعورھم بأنھ 

وھذا الدالل یؤثر بطریقة عكسیة تجعلھ یعتمد في المستقبل فقد أباه أو أمھ 
   على اآلخرین في قضاء حاجاتھ األساسیة

فالصفات األخالقیة الطیبة تعكس خلقا جیدا عند األطفال : الجو األخالقي  - 3
، وكما قال )10("أنا زعیم ببیت في أعلى الجنة لمن حسن خلقھ": كما قال 
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فتربیة الطفل على الخلق  ،)11("رم األخالقإنما بعثت ألتمم مكا" :أیضاً 
الكریم والخلق الراقي المھذب یجعل منھ ذو شخصیة قویة واثقة فعالة في 

   .المستقبل
فالحب والمودة یخلق في الطفل سماحة وسعادة تؤثر على : الجو العاطفي - 4

شخصھ مستقبال كما تتكون لدیھ مشاعر وأحاسیس ممزوجة دائما بمشاعر 
حب عند التعامل مع اآلخرین، فالطفل الیتیم یفتقد لھذا النوع فیاضة من ال

من العاطفة وإن لم تقدم لھ بطریقة أو بأخرى من قبل القائمین على رعایتھ 
فھو بال شك سیعاني من الحرمان العاطفي والذي لھ العدید من السلبیات 

   .على تكوینھ الشخصي
شكیل شخصیة الفرد ونالحظ أن خبرات الطفولة لھا أھمیة بالغة في ت

في الرشد وتؤثر تأثیرا كبیرا فیھا، فإذا مر الفرد بحیاة تتضمن االرتباط الشدید 
، )في حالة الیتیم من األب(باألم بسبب فقدان األب وتكون ھي العائل الوحید 

بسبب انشغالھ أو زواجھ من ) في حالة الیتیم من األم(واإلھمال األبوي 
التعرض لإلساءة، أو الذین یتعرضون ألشكال من أخرى، وفقدان الوالدین، أو 

الصدمات من أسرھم في فترة الطفولة تنمو لدیھم اضطرابات واضحة في 
الشخصیة، وعلى العكس من ذلك إذا ما تربى الطفل في بیئة غنیة بالمعرفة 
والعاطفة واالھتمام نمت لدیھ شخصیة متزنة ثابتة انفعالیا في الرشد، كما أكد 

اآلباء الذین یمنحون أبناءھم الحب غیر المشروط تنمو لدیھم قوة كیرنبرج أن 
تأكید الذات، واآلباء المتناقضون في تربیة أبنائھم یعززون التناقض لدى 

  . أبنائھم، مما ینعكس على الذات
العوامل المدرسیة فھي تكمل البیت وتسد نواقصھ، وتوفر للطفل جوا یخلق  - 5

ق والواجب ال بل لجعلھ یمارسھم، النظام واالنضباط، وتفھمھ للح
فالمدرسة معین للوالدین أو القائمین على تربیة الولد تساعد في تربیة 
األوالد ومما سبق، فإن األمر یبدو أن كال من الوراثة والبیئة یلعبان 
دورھما الخاص ویؤثران على بعضھما البعض، فالوراثة مسؤولة عن 

ئة مسئولة عن بعضھا اآلخر، بعض الصفات البشریة، والمحیط أي البی
وھذا یعني أن العوامل الوراثیة والبیئیة تعمالن معا وتتداخالن فیما بینھما 

  . لتشكیل شخصیة الفرد
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  أھمیة التالحم األسري ومقوماتھ: ثالثا
إن التنشئة : أھمیة التالحم واألسري في التنشئة االجتماعیة -أ

ألبناء، حیث تقوم بدور أساسي في االجتماعیة أحد أھم العوامل تأثیرا على ا
تكوین شخصیاتھم، واكتسابھم العادات والتقالید واالتجاھات، والقیم السائدة في 
محیطھم االجتماعي، كما أن التنشئة االجتماعیة ال تتم في فراغ أو بصورة 
اعتباطیة ولكن تحكمھا مجموعة من الضوابط والقواعد حتى ال تنحرف عن 

عن حدده لھا المجتمع، ھذا وتتم التنشئة االجتماعیة المسار الصحیح الذي 
طریق وسائط متعددة وتعد األسرة أھم ھذه الوسائط، فاألبناء یتلقون عنھا 

المھارات والمعارف األولیة كما تعد بمثابة الرقیب على وسائط مختلف 
التنشئة األخرى ویبرز دور األسرة في توجیھ، وإرشاد األبناء من خالل عدة 

قد تكون سویة أو غیر ذلك وكال منھما ینعكس على شخصیة الطفل  أسالیب
  . )12(سواء باإلیجاب أو السلب

من ھنا تبرز أھمیة المناخ و الظروف الذي تصدر منھ ھذه التعلیمات  
المالئمة لھذه التنشئة ھل یمكن أن تكون ي األرضیة وبعبارة أخرى ما ھ

ي تسود األسرة أم ینبغي عملیة اإلرشاد األسري سویة في كل الظروف الت
لھذه اإلرشادات أن تصدر من مناخ محدد تكتنفھ جملة من الضوابط 

  .واألخالقیات
تعد العالقة التي تسود بین الوالدین والروابط األسریة التي تجمع بینھما  

على جانب كبیر من األھمیة في توفیر األجواء األسریة المفعمة بالمحبة، 
ة في المعاملة مع األطفال، وكل ما یلزم لنموھم نموا والطمأنینة واألمن والمود

  . سلیما في جوانب الشخصیة، والسیما الجانب االجتماعي
وال شك أن التوافق األسري بین الوالدین، واتفاقھما على األسالیب 
التربویة في التعامل مع األبناء، یھیئ المناخ األسري المطلوب لنجاح عملیة 

حقیق أھدافھا، ألن نوع العالقات السائدة في األسرة بین التربیة االجتماعیة، وت
األبوین من جھة واألطفال من جھة أخرى یحدد إلى مدى كبیر شخصیة الطفل 

  . وتوافقھ االجتماعي 
األسرة ھي المحیط صاحب الدور األكبر في بناء شخصیة الطفل، ف

شخصیتھ الطفل المسؤول الواثق من نفسھ القوي الذكي، المتمكن من أدوات 
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وسلوكھ، وھي من المھام الصعبة التي ینبغي على األسرة التعاون على 
 .تحقیقھا

ال یمكن أن تنجح الحیاة األسریة إال إذا شعر الزوجان بأھمیة الدور 
الذي تلعبھ العالقات االجتماعیة التي یتبادالنھا معا، والتي یجب أن تقوم على 

في الوقوف إلى جانب الطرف أساس من الود المتبادل واستمرار كل منھا 
اآلخر ومساعدتھ بكل إخالص، والتجاوز عن االختالفات العادیة وعدم تجسیم 

  .)13(األمور حتى یتوفر لألسرة االستقرار ومن ثم االستمرار
الحیاة الزوجیة فن دقیق : مقومات التوافق والتالحم بین الزوجین -ب

لموفق الصمود ألزمات یتطلب اإلعداد والتوجیھ السلیم ویتطلب الزواج ا
الحیاة وضغوطھا وھذا یعتمد على مدى استعداد كل من الزوجین للتضحیة في 
سبیل االستقرار، والزواج یقوم على األخذ والعطاء وتتخذ فیھ القرارات 
المشتركة ویؤدي إلى تنمیة نسق كامل من العادات والتصرفات وأسالیب 

  : ي لألسرة یجب مراعاة اآلتيالعمل المتبادلة، ولتوفیر االستقرار النفس
 .انتماء الزوجین إلى ثقافة اجتماعیة متماثلة -
الخبرات النفسیة للزوجین والجو النفسي لألسرة التي عاش فیھا كل منھما  -

فالشخص الذي یمر في طفولتھ بخبرات سارة وتوفر الحب واألمن غالبا 
  .ینجح في عالقاتھ الزوجیة بخالف ما یمر بخبرات سیئة

النضج االنفعالي مما یوفر للزوجین درجة من النضج تجعلھما یحتكمان إلى  -
  .العقل والمنطق وتقبل ما تأتي بھ الحیاة من مواقف

وجود أھداف عامة مشتركة یعمل الزوجان معا على تحقیقھا فالتعاون  -
  . )14(العمیق یوفر النجاح للزواج

اعیة لباحثین توصلت دراسة اجتم: عوامل نجاح األسرة وتالحمھا -ج
أسرة من جمیع الوالیات لمتحدة  16000منشغلین بقضایا األسرة شملت 

دولة أخرى كان محورھا  25األمریكیة إلى جانب عدد من األسر تخص 
اإلجابة على التساؤل التالي  ما ھي عوامل نجاح األسرة وتوصلت جمیع 

  : )15(الدراسات إلى وجود ستة عوامل رئیسیة ھي كاآلتي
أظھر أفراد األسرة السعیدة إحساسا بالمسؤولیة نحو األسرة : تزاماالل - 1

وبحقوقھا وواجباتھا، فھم یضعون أسرتھم في المقام األول ویوجھون جزء 
  . كبیرا من وقتھم وطاقتھم لھا
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ولیس معنى االلتزام أن یكون للفرد حریة شخصیة بل على العكس، كل 
ھ، ویشعر في نفس الوقت أن شخص یشعر بالحریة والثقة وبمحبة اآلخرین ل

أسرتھ جزء مھم من حیاتھ، وكلمة االلتزام تشمل عددا من المعاني األخرى 
  . مثل التضحیة ، اإلخالص، الوفاء ، األمانة والصدق

یعد التواصل مكون ثابت وضروري لتطور األفراد، : التواصل اإلیجابي - 2
بین أطرافھا  وھو من العوامل التي تساھم في نجاح العالقات الزوجیة

واستمرارھا، وإحساس أفردھا باإلشباع والرضا، فالتواصل ییسر العالقة 
بین أفراد األسرة، ویجعلھا مرنة وفي الوقت نفسھ قویة في مواجھة 
الخالفات التي تنشـأ عادة في الحیاة األسریة ، وفي مواجھة ضغوط الحیاة 

لبیة على ما یدور الیومیة، وسوء التواصل بین أفراد األسرة لھ نتائج س
ویعرف التواصل األسري بأنھ مشاركة . ینھما من عملیات وتفاعالت

  : الزوجین في كثیر من األمور من بینھا
وتتضمن التمسك بنظام القیم، والمثل واألخالقیات : المشاركة الروحیة -

  . المتوارثة عبر األجیال المتعاقبة والسائدة في المجتمع
تتضمن اإلحساس المتبادل بین أفراد األسرة في كل و: المشاركة الوجدانیة -

أمر من أمورھم سواء كانت مشاعر بھجة وسعادة أم حزن وكآبة حیث 
  . یحاول كل منھم أن یشارك اآلخر أفراحھ وأحزانھ على حد سواء

وتتضمن تبادل األفكار واآلراء ووجھات النظر : المشاركة الفكریة -
ان دون تعصب وبال تطرف یؤدي إلى والمناقشة الموضوعیة في أي أمر ك

  . جرح المشاعر والنیل من كرامة أي فرد من أفرادھا 
وتتضمن تحمل المسؤولیة كاملة فیما یتعلق بوظائف : المشاركة االجتماعیة -

كل منھم وأدوارھم في نطاق األسرة بحیث تكون حقوقھم وواجباتھم 
 . معروفة وواضحة

اح األسرة ھي وجود التواصل ومن أھم العناصر التي تدعم نج    
اإلیجابي بین أفرادھا، ویقصد بھ قدرة األفراد على التعبیر عن أنفسھم بكل 
صراحة ووضوح  واحترام اآلخرین لھم ، إذ یمیل أفراد ھذه األسر إلى طرح 
مشكالتھم بكل صراحة ووضوح محاولین الوصول إلى حلول عملیة لھا، فال 

تھ خوفا من تأنیب اآلخرین على عكس ما یحاول كل فرد منھم إخفاء مشكال
ھو الحال في األسر المتصدعة التي ال یقضي أفرادھا الوقت الكافي معا وال 
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یملك أفرادھا القدرة على التعبیر عن أنفسھم بصراحة؛ مما یجعل كل فرد 
منھم یلجأ إلى خارج األسرة لطرح مشكالتھ ألنھ ال یجد آذانا صاغیة بداخلھا، 

ھامة التي أكدت علیھا ھذه الدراسة أن التحدث وتبادل وجھات ومن النقاط ال
النظر بین أفراد األسرة ال یعني بالضرورة وصولھم إلى رأي واحد أو اتفاقھم 
دائما في الرأي ، بل األھم ھو احترام الرأي آلخر،  وعدم التقلیل من شأن 

ح المحبة بعضھم، عدم محاولة الـتأنیب وإلقاء اللوم على بعضھم البعض، فرو
ھي األساس الذي یحكم العالقة بین األفراد فال یحاول كل واحد الترصد 
لألخطاء التي تصدر من غیره بل یشجعون بعضھم البعض، ویعتبرون نجاح 

وقد أوضح علماء االجتماع وسائل التواصل . كل فرد نجاح لھم جمیعا
 : اإلیجابي بین أفراد األسرة فیما یلي

بعض فال یكفي أن یجلس أفراد األسرة معا اإلنصات إلى بعضھم ل -
ویتحدثون، بل البد أن ینصت كل منھم إلى آراء اآلخرین، ویحاول فھمھا 

  . واستیعابھا،  فالتواصل الجید یتطلب مھارة التعبیر ومھارة اإلنصات
  . احترام آراء اآلخرین -
ء أن وجود توفر روح الدعابة ، والفكاھة بین أفراد األسرة ، فقد الحظ العلما -

روح الدعابة، والمزاح یخفف من وقع المشكالت علیھا، وقد أبدت إحدى 
أسرة في الوالیات المتحدة األمریكیة أن  304الدراسات التي أجریت على 

وجود المزاح بین أفراد األسرة مھم جدا لتدعیم التضامن والتماسك فیھا، 
عابة فیتقبلھا األبناء فكثیرا ما یبدي الوالدان توجیھھم ألوالدھما بروح الد

أكثر، فالمزاح یقلل من ضغوط الحیاة الیومیة ، ویؤدي إلى بث الدفء 
والحنان بین األفراد ویذیب الحواجز بین األبناء واآلباء على عكس الحال 
في األسر التي تعرف التعاسة التي قلما تستخدم المزاح بین أفرادھا بل 

عالقات عمل ال عالقات أسریة  تتسم العالقة بالصالبة والقسوة، وكأنھا
  .    حمیمة
تشیر العدید من الدراسات االجتماعیة على : قضاء الوقت سویا - 3

أھمیة قضاء أفراد األسرة الواحدة الوقت الكافي في اإلجازات وفي عطلة 
نھایة األسبوع والمناسبات، واالستمتاع بالوقت معا ففي دراسة أجریت على 

ارس األمریكیة لمعرفة ما ھي العوامل التي تجعل طالب وطالبة في المد 1500
  األسرة سعیدة ؟  
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أجاب البعض بوجود المسكن الجمیل والبعض اآلخر اختار السیارة 
الفاخرة، ولكن معظم اإلجابات أشارت لألسرة التي یقضي أفرادھا الوقت 

  . معا، ویستمتعون بالحیاة
وجدوا أن أكثر  وقد أكد ھذا الرأي األخصائیون االجتماعیون الذین

المتصدعة یتذمرون من أنھم ال یجدون الوقت الكافي للجلوس مع   أفراد األسر
أبنائھم فوجود أفراد األسرة معا، واجتماعھم في أوقات المناسبات سویا یخفف 

ویمكننا القول أن من ألھم عوامل التضامن قضاء أفراد   من ضغوط الحیاة،
اول الوجبات، وقضاء العطالت ووقت األسرة الوقت الكافي معا من خالل تن

فاألسرة . الفراغ معا، وغیرھا من المواقف التي تدعم أواصر المحبة بینھم
المتالحمة السعیدة تسودھا عالقات مباشرة، ومستمرة، وتتضمن شعورا قویا 

  .باالنتماء واالرتباط الجماعي
دعم من النقاط التي الحظ علماء االجتماع أنھا ت: التوافق الروحي - 4

الروابط األسریة  ھي وجود قیم روحیة مشتركة بكونھا تجعل ترابط األفراد 
لیس ترابطا مادیا فقط بل ھو ترابط روحي ومعنوي یجعل ھؤالء األفراد 

  . یعملون معا كسمفونیة واحدة لیس لھا نشاز أو تضارب في المبادئ واألھداف
سرة فیما بینھم وافق أفراد األلقد توصلت إحدى الدراسات الحدیثة أن ت

سیما منھ بین الزوجین یجعلھم على قدر أكبر من التماسك والتقارب، كما ال
تكون لدیھم القدرة على حل الخالفات بطریقة فعالة، كما یتسم سلوكھم 
بالنضج، وتقل السمات العصبیة في كل منھم، وتكون لدیھم القدرة على التعلم 

  . من لخبرات السابقة
إن أھم ما یمیز األسر : ة الضغوط النفسیةالقدرة على مواجھ - 5

لناجحة قدرتھا على مواجھة الصعاب واألزمات، فاألسرة السعیدة ال یعني أنھا 
ال تعاني من المشكالت أو الصعاب، لكنھا تمتلك القرة على مواجھة ھذه 
الصعاب ولدیھا القدرة أیضا على منع المشكالت قبل حدوثھا، وإن وقعت 

ھا ومن األخطار المترتبة عنھا، فھي تواجھ الصعاب فإنھا تخفف من وقع
  . بصبر وھدوء دون توتر وقلق، ودون تحمیل اآلخرین المسؤولیة

تؤكد الدراسات على أھمیة إظھار التقدیر والمحبة : المحبة والتقدیر - 6
بین أفرد األسرة فكل فرد یشعر فیھا بتقدیر أسرتھ لھ، كما یحرص بدوره على 

خرین على أنھ في الكثیر من األحیان ینشغل أفراد األسرة إظھار التقدیر لآل
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في حیاتھم بمشكالتھم الیومیة فال یظھرون أي نوع من التقدیر لآلخرین، فنجد 
الزوجة مستغرقة في أعمالھا الروتینیة وال تجد أي كلمة تقدیر واحدة من 

د نفسھ زوجھا وأبنائھا فتشعر بالضجر والملل، وكذلك الشأن بالنسبة للزوج یج
یكد ویمل كل یوم من الصباح إلى المساء وال یجد كلمة تقدیر واحدة من 
زوجتھ وأبناءه، فیحس أن عملھ الیومي كالطاحونة ال نھایة لھ فیصیبھ 
االكتئاب، فنجد أن الملل واالكتئاب یعم جمیع األسرة، لكن ما یخفف من 

ا أفراد األسرة من روتین الحیاة وصالبتھا كلمات الحب والتقدیر التي یتبادلھ
وقت آلخر مما یشعر كل فرد منھم بأھمیتھ فأفراد األسر السعیدة ھم الذین 

  . یبدون كلمات التقدیر فیما بینھم من وقت آلخر
وقد الحظ علماء االجتماع أن أھم ما یمیز العالقة بین األسر المتصدعة 

ل أن یقلل من أنھا عالقة عدائیة  تتسم بالتسلط والسخریة، فكل فرد منھم یحاو
      .جھد اآلخرین، ویحاول أن یظھر نفسھ على حساب ھدم اآلخرین

وبالوصول إلى حد من التوافق ، والتالحم بینھما یتمكن الزوجان من  
عملیة التنشئة وفق ضوابط یتفقان علیھا ومن أمثلة ذلك  النصائح التي أعدھا 

  :  نیا ومفادھاأخصائیو التربیة في مركز الطفولة واألمومة في بنسلفا
جعل األطفال األولویة األولى لآلباء، وإن كانت األم واألب  - 1

مشغولین بمسؤولیات الحیاة، فعلیھم أن یجدوا وقتا إلدارة المنزل، وتربیة 
األطفال بطریقة صحیحة خاصة في المراحل األولى من حیاة األطفال حیث 

ومسؤولیة یشاطرھا  م،یعتمدون اعتمادا كلیا على األھل، وھذا درر أساسي لأل
معھا األب ومن بعدھم  الجد والجدة إن توفرت إمكانیة وجودھم في حیاة 

  . األسرة
التدرب على مھارات التربیة الصحیحة لألبناء فلیس بالضروري أن  - 2

یقتصر دور األسرة على الوظیفة  االقتصادیة بل یجب أن یكون الوقت الذي 
إیجابي بسلوك الطفل، ألن تصرفات األبناء تقضیھ األم أو یوفره األب لھ دور 

ویمكن االستفادة من تجربة . ما ھي إال انعكاس لتصرفات األسرة بشكل عام
اآلباء في تربیة األبناء والتعدیل على ھذه المبادئ بما یناسب متطلبات الزمن 

  . الحاضر
تجنب إطالق الصفات العامة على الطفل وإعطاء كل طفل  - 3

األسرة ،فمن األخطاء أن یتم تصنیف الطفل أنھ مشاكس، شخصیتھ ودوره في 
أو غیرھا، ویجب أن یمنح الطفل الفرصة الستكشاف  أو ذكي أو عنید،
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شخصیتھ، والعمل على التعبیر عنھا بنفسھ، من دون أن یحدد أو یوضع في 
  . خانة تصنیف معینة

قبول عیوب األطفال كما ھي، فكما أن لكل منا ھفواتھ وشخصیتھ  - 4
لمتفردة، ال یمكن توقع أن یكون الطفل كامال، ولیكون األمر واقعیا وطبیعیا ا

والحل یأتي بدور األسرة بمد الطفل بالعاطفة والحنان، والتركیز على ما 
  .یبرعون فیھ وتطویرھم وعدم الدفع بھم إلى عمل شيء ال یحبونھ

وسائل االنتباه لألطفال لتجنیبھم المؤثرات السیئة، مثل تعلقھم بال - 5
اإلعالمیة والترفیھیة غیر المناسبة لھم، والتي تؤثر على سلوكھم، وھذه من 
األمور الصعبة جدا على األسرة مواجھتھا خاصة منھا األدوات التكنولوجیھ 
الحدیثة المغریة للطفل، ویساعدھم في ھذه المھمة توجیھ أطفالھم إلى فعالیات 

  .  لدوامأخرى موازیة، وتعلیمھم مھارات جدیدة على ا
وضع القوانین التربویة الصحیحة لألطفال، فمن الضروري أن یفھم  - 6

األطفال الحدود والحقوق التي لھم، وذلك من خالل الحوار الصحي المتبادل 
بین الطفل واألسرة، ھذا سیعزز دور اآلباء في تربیة األطفال، ویقوي العالقة 

  .)16(المتبادلة بینھم
  الخاتمة 

یمكننا القول أنھ  إذا كانت العالقة بین الوالدین من خالل ما تقدم 
منسجمة وقائمة على أساس راسخ من الحب والتفاھم والتعاون، فإن ذلك 
یشكل لدى الطفل مفھوم الذات اإلیجابیة، التي تتضح مظاھرھا في احترام 
الذات وتقدیرھا، والحفاظ على مكانتھا االجتماعیة، كما تظھر في الثقة بالنفس 

ك بالكرامة واالستقالل الذاتي، فیعبر الطفل عن تقبل ذاتھ ورضاه والتمس
عنھا، كما یعبر عن قدرتھ على تحمل المسؤولیة ، وأنھ شخص یتفاعل مع 
اآلخرین تجاه متطلبات الحیاة، وفي المقابل فإن الخبرات غیر السلیمة التي 

لوفاق بین یكتسبھ األطفال في طفولتھم غالبا ما تكون مبعثھا انعدام الحب وا
الوالدین، حیث یصاحب ذلك التوتر والقلق بین األطفال، إلى جانب اكتسابھم 

  . السلوك المضطرب أو العدواني
إن العالقات األسریة القائمة على التفاھم، واالحترام المتبادل بین 
الوالدین، تخلق بیئة اجتماعیة طیبة ینمو فیھا األبناء نموا اجتماعیا سلیما على 

قات القائمة على الخالفات والمشاحنات التي تؤدي إلى حدوث  عكس العال



  طروب كامل/ د
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االضطرابات النفسیة عند األطفال، والتي تنعكس بدورھا على نموھم 
    .االجتماعي، وتكیفھم مع البیئة المحیطة، سواء في األسرة أو خارجھا

یمكن اعتبار التالحم األسري الخیط الرفیع الذي ال یرى ولكنھ یوثق 
ؤكد العالقة بالصورة التي تساعد الزوجین على تحقیق الھدف الذي وی الصلة،

یسعیان من أجل تحقیقھ ، وكذلك تساعدھم على توفیر الجو النفسي والعاطفي 
     .المالئم لنمو أبنائھم وتوفیر األمن واالستقرار
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