
 

 

 

  

  :األسرة تعريف 

،  نة وعواطف مشتركةاألسرة من مجموعة أفراد تربطهم قرابة معي  تتكون 
 ، منهم بدوره االجتماعي في األسرة ويعيشون في منزل مشترك ويقوم كل  

بيعي ، والوسط الط   رطو  قطة األولى التي يبدأ منها الت  واألسرة أيضًا تعتبر الن  
 .الذي يترعرع فيه الفرد

   :قيمة األسرة في حياة الفرد

ة ة الحي  ة في بناء المجتمع فهي كالخلي  بنة األساسي  ل  تعتبر األسرة اللِّ ، وهي أوَّ
فهي ،  فل األولىهي بيَئة الط  وعاء تربوي وثقافي َيحَتِضن األبناء، َواأُلسرة 

وي المتكامل والُمترابط، فاألبناء ه تمتلك  ااًل في بناء المجتمع السَّ م دورًا فع 
ة عين اآلباء، وسبب سعاَدته ربة الص   مُقر  الحة وإذا كانت هذه ، فاألسرة كالتُّ

ربة صالحة يصلح نباُتها فإذا كان األبوان صالِحان كان  ، والعكس صحيح، الت 
  .أوالدهما صالحين

ة وظائف  :ة طفلها وتنميتها ي  لتكوين شخص لذلك تنهض األسرة بعد 

 : معرفيا

جاح من الحاجات النفسية التي يسعى الطفل علم والن  الحاجة إلى الت   إن  
ى دائما إلى االستطالع والبحث وراء المعرفة الجديدة حت   يطوقإلشباعها فهو 

ف على البيئة المحيطة به، وحتى ينجح في اإلحاطة بالعالم من حوله، يتعر  
ته وهو بهذا يحتاج ة في توسيع إدراكه وتنمية شخصي  وهذه الحاجة أساسي  
هناك عالقة بين غياب غالبا ما يكون  فإن هالي وبالت  . إلى تشجيع األسرة

 محور األسرة السنة السابعة

 



 

 

ليم من المنزل إلى عغم من انتقال الت  راسي وعلى الر  الوالدين والتحصيل الد  
ال في هذا المجال فهي تقوم باإلشراف على متابعة المدرسة، فلألسرة دور فع  

دان ذان يحد  ، و الوالدان هما الل   روسة وفهم الد  أطفالها في الواجبات المنزلي  
اآلباء اليوم  ليل على ذلك أن  ، والد   فل في المدرسةر الط  تأخ   أو    م مدى تقد  

أطول في مساعدة أبنائهم في مراجعة دروسهم ولكن نجد أيضا  يقضون وقتا
موا حرفة أو هم من المدرسة إما ليتعل  ءفي كثير من األحيان آباء يخرجون أبنا

  .عليمنة من مراحل الت  ليساعدوهم في أعمالهم ، و يكتفون بمرحلة معي  

 : ااجتماعيا ونفسي  

العالقات القائمة بين أبويه فهم ة من خالل لوكي  يكتسب األبناء أنماطهم الس   
، كنموذج تربوي بشكل  لون سلوكهم، ويتمث   ة آبائهمصون شخصي  يتقم  

، وتتباين العالقات القائمة في إطار األسرة الواحدة من  أو ال شعوري  شعوري 
 .ة ودرجة الشدةحيث درجة الحري  

ة ات األسري  ة والعنف في العالقد  ربوي في استخدام الش  ب الت  ل التصل  ويتمث  
لم، وغياب المرونة في ديد، واالستهتار والظ  جار، والعقاب الش  رب، والش  كالض  
 .عامل األسريإطار الت  

كافؤ ة واحترام اآلخر، والت  ي  ة، والحر  ق  ل بالمرونة، والر  سامح فيتمث  أما الت   
ط سل  ل من العالقات عالقات الت  ويطلق على الجانب األو  . والعدل والمساواة

ة ال يتوافق ة، فأسلوب الشد  يمقراطي  والقسوة، وعلى الجانب اآلخر العالقات الد  
ي إلى تكوين فسي واالنفعالي عند األبناء، بل يؤد  الن   مو  بات الن  مع متطل  

وح عف، واإلحساس بالقصور، وإلى تنمية الر  قص، والض  بات وعقد الن  مرك  
ها تمارس دورا ة فإن  لوب الشد  ة لديهم، وعندما تلجأ األسرة إلى أساالنهزامي  

 



 

 

 األبناء ونجد أن  ائم عند فسي الد  ر الن  وت  ا يتناقض مع مبدأ خفض الت  سلبي  
  :خرج أطفاال ة البيت تُ ديمقراطي  

  .ات وميال إلى االستقالل وروح المبادرةـ أكثر اعتمادا على الذ  

  .ـ أكثر قدرة على االنهماك في نشاط عقلي تحت ظروف صعبة

 .ـ أكثر تعاونا مع األطفال اآلخرين

  .لوك العدوانيصافا بالس  ات   وأقل   صافا بالود  ـ أكثر ات   

  .ة وأصالة وابتكاراـ أكثر تلقائي  

وعلى خالف ذلك نجد أن الطفل الذي ينشأ في أجواء مشحونة بالمشاجرات 
الطفل ر والخوف، فة والقلق والتوت  واالنفعاالت القاسية ينشأ مشحونا بالعصبي  

ة في المنزل وتحت تأثيرات العالقات والكراهي   ل درس له في الحب  م أو  يتعل  
  .ة القائمةاألسري  

فل  ر على عملية توجيهإذا فهناك عدة عوامل تعيق وتؤث   داخل  وتنشئتهالط 
فل لوك المطلق للوالدين بتعويد الط  األسرة ومن أهم تلك العوامل الس  

مو االجتماعي والعاطفي والعقلي، ومساعدته على الن  فس االعتماد على الن  
بيعة الط   جاهات لدى الوالدين يحول دون ذلك، ألن  ولكن ظهور بعض االت  

ى ريقة التي ترب  ة تميل إلى دفع اإلنسان إلى تربية أطفاله بنفس الط  البشري  
ا أن بيعي جد  ه من الط  ى في طفولته تربية صارمة وقاسية فإن  بها، فإذا كان تلق  

برغبة دفينة في أن يبيت تلك العادات في نفوس أطفاله بنفس  يحس  
ولكن تتعرض هذه األسر  .ت ودون نقاشريقة وفرض أرائهم بكل تعن  الط  

 : لمجموعة من المشاكل الخاصة، االجتماعية منها

 



 

 

 .كنضيق الس  ـ 

 .كثرة عدد األفراد فيه ـ 

 .غالء المعيشة ـ 

ة فل، وكيفي  ين ويؤثر على أسلوبهما في معاملة الط  هذا الوضع يقلق الوالد 
 .من استقالليته بيعي وتحد  ه الط  توجيهه، حيث يضيق الخناق عليه وتعوق نمو  

 :ثقافيا 

ين أن يكونا ملم   فل إذ البد  ثقافة الوالدين دورا هاما في تنشئة الط  تلعب 
ق بطبيعة المخلوق الذي هما بصدد ة التي تتعل  ربوية األساسي  بالمبادئ الت  

م الوالدين لرغبات أطفالهما إن تفه  . رعايته وتكوينه كي تسهل عليهما المهمة
 يجعل القدرة على االبتكار تنمو لديهم فعلى قدر الخبرات التي يمر  وميولهم 

ال عليه من تربية وتعليم والمستوى بها الوالدان في حياتهما وما تحص  
ل ة تتشك  ة واجتماعي  ة وعقلي  عان به من خصائص نفسي  مت  وما يت... الثقافي
ه العقلي والجسمي والوجداني ومن ذلك يبرز دور اإلرشاد فل ونمو  حياة الط  

ته في عملية التنشئة االجتماعية، وعلى فل وأهمي  بالنسبة للوالدين والط  
حيح لخصائص ه إذا لم تتوفر المعلومات الكافية والفهم الص  عكس ذلك كل  

ة توجيهه وتكوينه من جميع لهما لكيفي  ع  الطفل لدى الوالدين وفي حالة جَ 
وجيه ة الت  ليم في عملي  الجوانب، تكمن هنا صعوبة في تحديد األسلوب الس  

  .واإلرشاد النفسي

 :ا سلوكي  

ماسك األسري يلعبان دورا في أن االستقرار العائلي والت   ليس هناك شك   
ع األسري أو وتطبيعه اجتماعيا، بينما التصد  اده وإعدبالغا في تكوين الطفل 

 



 

 

ها الق أو الموت أو الهجر كل  كيان األسرة سواء بسبب الط   ك الذي يمس  فك  الت  
ة ر بطريقة أو بأخرى على عملية تنشئته االجتماعي  حاالت لوضع اجتماعي يؤث  
لطة في فاته، فغياب األب أو األم عن المنزل وغياب الس  ويؤثر في سلوكه وتصر  

 .ة أطراف أخرى تشارك في توجيه وإرشاد الطفلي إلى ظهور عد  البيت يؤد  

ا   :اقتصادي 

ا في حياة األسرة ونجاحها، وذلك إن المستوى االقتصادي يلعب دورا أساسي   
ة فل المادي  ي من إشباع لحاجات الط  لما ينجم عن هذا الجانب الماد  

ة، والملبس وغيرها ر المواد الغذائي  ة للعيش كالسكن وتوفيوالمعنوية الضروري  
خل لتلبية حاجات ى عن كفاية مستوى الد  ة، و كل هذا يتأت  من اللوازم الضروري  

 .فسي واالجتماعيي والن  عة، وذلك للمحافظة على بنائها الماد  األسرة المتنو  

عيف ال تستطيع القيام بواجباتها، فال ط والض  خل المتوس  واألسرة ذات الد  
قص يجعل الفرد يشعر بالن   وهذاغذاء الكافي، وال الملبس المناسب يكون ال

فإن  مالء ومن ثم  ة مع الز  والخجل وعدم القدرة على إحداث عالقات اجتماعي  
 .قصة إلشباع هذا الن  عدم كفاية األسرة تدفع إلى البحث عن وسائل خاص  

ي مستوى المعيشة وكثرة األوالد مع فسوء الحالة االقتصادية لألسرة وتدن  
ة حي  رر بالعناصر الص  ض األبناء للكثير من الحرمان والض  كن، يعر  ضيق الس  

 ، وهذا له أثر على نموه النفسي واالجتماعي...هوية وأشعة الشمسزمة كالت  الال  

. 

 

 

 



 

 

 

 
 


