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يف تنشئة شخصية  (دور املشكالت االجتمبعية )الطالق
 األطفبل 

الدكتور احمد خميس حمادي         الدكتورة زينة حارث جرجيس      

جامعة بغداد -كمية التربية ابن رشد لمعموم اإلنسانية   

 :الممخص 
 أن تأثيرات الصراع والشقاق الزوجي المستمر غالبًا ما يكون أشد تأثيرًا عمى تربية
وتنشأة األبناء من االنفصال أو الطبلق، عمى الرغم من أن االنفصال أو الطبلق ليس 
بالضرورة يمكن أن ينيي العداء والكراىية بين الوالدين، فقد ينتقل الصراع بينيما إلى 
مسألة حضانة األطفال ،ونفقة معيشتيم. إن األسر التي جرى فييا انفصال الوالدين عن 

والصراع المستمر بينيما جعل استمرار الحياة المشتركة صعبًا  بعضيما نتيجة لمشقاق
جدًا، إن لم يكن مستحيبًل، ورغم أن االنفصال أو الطبلق قد يحل جانبًا كبيرًا من 
المشاكل التي تعاني منيا األسرة، إال أن مشاكل أخرى تبرز عمى السطح من جديد 

ن المنفصبلن التوصل إلى حل عن تتعمق بحضانة األطفال ونفقتيم، وقد يستطيع الوالدا
طريق التفاىم، وقد يتعذر ذلك، ويمجا الطرفان أو أحدىما إلى المحاكم لمبت في ذلك، 

  .مما يزيد من حدة الصراع بينيما، والذي ينعكس سمبًا عمى أبناىما

وفي الغالب قد تتولى األم حضانة أطفاليا، وقد يتولى الوالد الحضانة، وقد يتولى 
حضانة بالتناوب حرصًا عمى مصمحة األبناء، وعدم انقطاع الصمة بين االثنان ال

الوالدين وأبنائيما. لكن اآلثار السمبية النفصال الوالدين عمى األبناء تبقى كبيرة خاصة 
مع استمرار الكراىية والعداء بين الزوجين المنفصمين، ونقل ذلك الصراع بينيما إلى 

واضطرابات نفسية ليم، فقد اعتبرت الباحثة األبناء، وما يسببو ذلك من مشاكل 
المعروفة ]مافيس ىيرثنكتون[ الطبلق بأنو مرحمة من التردي في حياة األسرة، وليس 

  .مجرد حدث فردي قائم بذاتو
إن التأثير الناجم عن حضانة األبناء من قبل أحد الطرفين يمكن أن يخمق مشاكل 

حضانة أبنائيا، ويعيش األبناء في ظل زوج  جديدة لؤلطفال، فقد تتزوج األم التي تتولى
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األم، وقد يكون لمزوج الجديد طفل أو أكثر، وقد يتزوج األب الذي يتولى حضانة 
األطفال الذين سيعيشون في ظل زوجة أبييم، وقد يكون لزوجة األب طفل أو أكثر، 

األم، وقد  وفي كمتا الحالتين تستجد الكثير من المشاكل، فقد ال ينسجم األطفال مع زوج
ال ينسجموا مع زوجة األب، وقد ال ينسجموا مع أطفال زوجة األب أو أطفال زوج األم، 
وخاصة عندما يكون ىناك تمييزًا في أسموب التعامل مع األطفال، مما ينعكس سمبيًا 
عمى سموكيم وتصرفاتيم، ونفسيتيم، وخاصة البنات وقد يؤدي بيم إلى الشعور 

ط والخوف والشعور بالحرمان، والحنين والحزن، وىبوط المستوى بالضيق، والقمق واإلحبا
الدراسي، واليروب من المدرسة، وربما من البيت كذلك، مما ييدد باكتساب األطفال 
لسموكيات ضارة كالتدخين والمخدرات والسرقة والكذب والعدوانية، وغيرىا من السموكيات 

الذي يجابو األطفال الذين يعيشون في  المنحرفة والمخالفة لمقانون. لكن الخطر األكبر
كنف زوج األم ىو احتمال تعرضيم لبلعتداء الجنسي من قبمو، مما يتسبب في مشاكل 

  .نفسية معقدة وخطيرة لمطفل تبلزمو مدى الحياة

عالي، وخاصة في  مستوىإن من المؤسف جدًا أن تتصاعد نسبة األسر المطمقة ب
صاءات عمى سبيل المثال إلى أن نسبة األسر المجتمعات الغربية، حيث تشير اإلح

  .المطمقة في السويد تصل إلى الثمث
 

نتيجة الوفاة بسبب وخصوصا في بمد مثل العراق  كما أن ىناك أسر فقدت أحد الوالدين 
ومن الطبيعي إن فقدان أحد الوالدين يؤثر تأثيرًا  الحوادث اإلرىابية ،المرض، أو وقوع 

ناء، وخصوصًا إذا ما كانت العبلقة التي تسود األسرة تتميز بالغًا عمى نفسية األب
باالستقرار والثبات، ويسودىا االنسجام والمحبة والوئام واالحترام المتبادل، وقد يتزوج 
الطرف الباقي عمى قيد الحياة ليدخل حياة األبناء زوج أم، أو زوجة أب، وما يمكن أن 

زىا، وخاصة إذا ما كان تعامل العضو يحممو ليم ذلك من مشاكل نفسية يصعب تجاو 
الجديد في األسرة مع األطفال ال يتسم بالمحبة والعطف والحنان الذي كانوا يمقونو من 

  . األم المفقودة، أو األب المفقود
 

ABSTRACT 

Unemployment is one of the most serious economic and social 

problems that are worsening day by day globally, especially in poor 
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and developing countries. A recent report on "Globalization and 

Unemployment" reveals that there are more than one billion 

unemployed people in these countries. 

Unemployment in the economic sense means stopping work or not 

working for a person who is capable and willing. It may be real 

unemployment, convincing unemployment, permanent 

unemployment, partial or seasonal unemployment and doubling its 

harmful effects if it lasts for a long time, especially in times of 

economic recession. The disintegration of family relations, and the 

spread of feelings of malaise and depression. 

 

In order to eliminate unemployment in Islamic thought, Islam has 

emphasized the work as a place that is not devoid of status. It did 

not happen that a religion of the previous religions cared about the 

value of work and the individual working as did our religion, which 

made the work an Islamic duty imposed on every person small or 

large rich or poor, And that faith in the heart and the truth of the 

work, and here link between faith and work in many verses of the 

Koran as saying: "Those who believe and do good deeds, we do not 

lose the reward of the best work" [Cave: 30], "Those who believe 

and do good works was "[9: 9], and the faith in good works is 

passed through diligence and diligence, and the search for 

sustenance and the reconstruction of the earth." [Al-Kahf: 107] Also 

mention that "those who believe and do good works guide them 

with their Lord." 

 

 المقدمة :

تعتبر األسرة ىي ميد التربية , وىي منطمق التطبيع االجتماعي ، وتتضح أىمية  
األسرة وخطرىا في تشكيل شخصية الطفل و إذا ما تذكرنا المبدأ البيولوجي الذي يقول 

نجد أن ليا األثر الكبير في تشكيل "كمما كان الكائن صغيرا تزداد القابمية لمتشكيل " 
 كيبل يبقى معو بعد ذلك بشكل من األشكال.شخصية الطفل تش
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واألسرة ىي البيئة االجتماعية األولى التي يبدأ فييا الطفل بتشكيل ذاتو والتعرف عمى 
نفسو عن طريق عممية األخذ والعطاء والتعامل بينو وبين أعضائيا ، وفي ىذه البيئة 

مأنينة بالنسبة يتمقى أول إحساس بما يجب أو ال يجب أن يقوم بو . فيي مصدر الط
 لمطفل وذلك لسببين :

األول وذلك أنيا مصدر خبرات الرضا إذ يصل الطفل إلى إشباع جميع حاجاتو      
من خبلليا والثاني أنيا المظير األول لبلستقرار واالتصال في الحياة ،ولكن لن ننسى 

سموك خمقي أن لكل واحد من األبوين مزاج ومستوى في الحياة االجتماعية والثقافية ، و 
ومواقف من المجتمع . والبارز عند األطفال أنيم يتعمقون بآبائيم عن طريق المحبة 
والتعاطف والخوف أحيانا ، وقد يكرىون آباءىم لقسوتيم أو لتجاىميم ليم عمى انو كثيرا 
ما يكون ىناك فارق بين الفتيات والفتيان في الموقف وردود الفعل والتأثير واالنفعال من 

ساليب التربية التي يتبعيا معيم آباؤىم والسيما إذا لم يستطيعوا معاممتيم بالمساواة جراء أ
ونحن نتحدث عن تربية أطفالنا ، ىو أن الطفل جيء بو ليذا العالم دون أن  .والقسط

يطمب منو ذلك ، أو دون أن يستشار أو يؤخذ رأيو . وىذا ما جعل العالم الفرنسي " 
منح الطفل حق التصويت إبتداءا من السنة الثانية عشر يقترح بأن يجرار مندل " 
إبداء رأييم في كثير من القضايا التي تيميم خصوصا في عالقتيم   حتى يتاح ليم

 بآبائيم" .

 اعالن حقوق الطفل       

م عمى وثيقة 9959فبراير  02الييئة العامة لؤلمم المتحدة صادقت بتاريخ ان نجد 
" بأن واجب اإلنسانية ىو لوثيقة التي تصرح في مقدمتيا إعبلن حقوق الطفل ، ىذه ا

كما تنص المادة التاسعة والرابعة والسابعة عمى  أن تمنح الطفل أحسن ماعندىا"
، وبوجو خاص توفير إياه  ضرورة توفير لمطفل منذ والدتو حق الضمان االجتماعي 

ن مخاطر األمراض التغذية الكافية والسكن الصحي والمعالجة الطبية التي تحميو م
واألوبئة التي يمكن أن تيدد حياتو , واالبتعاد بو عن كل أشكال العنف . ويتحدث 
المتخصصون في قضايا الطفل عن حاجات الطفل من النواحي الجسمية والنفسية 
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واالجتماعية . وىي حاجات الشروط الموضوعي إلشباعيا بالنظر لتأثيرىا المباشر عمى 
جي والنفسي واالجتماعي وذىب ىؤالء المختصون إلى الحديث في نمو الطفل البيولو 

يمكن ان تحكم حياة   عن مجموعة كبيرة من الحاجات التي تتحول إلى رغبة نفسية
ميالني الطفل في سن الرشد وىنا يمكن استحضار ما قدمتو عالمة النفس النمساوية 

عمى أن بين الرغبة والحاجة  إلى التأكيد الرغبة واالمتنان"التي ذىبت في كتابيا "  كالين
تقوم عبلقة تحويمية تصبح فييا الحاجة الطبيعية رغبة نفسية ال شعورية تحكم شخصية 

 الطفل في المستقبل .

يحمل معو ىذا الطابع إلى فضاء   بعد أن يتمقى الطفل كل ما يحتاجو من أسرتو    
ن قبل الخوض في نقاش أخر سيتم ما تبقى من التربية ، ىذا الفضاء ىو المدرسة ، ولك

البد من الوقوف مرة عند إشكالية التعريف  -  إذا صح القول –عممية التطبيع المدرسي 
، فماذا نقصد بالمدرسة وماىو دورىا كمؤسسة اجتماعية تربوية في بناء شخصية الطفل 

 ؟

لكن ال نعرف كممة مدرسة أو   -ذىب ابني إلى المدرسة  –من المصطمحات الرائجة 
رف سوى انيا مؤسسة لمتعميم األولي دون غيرىا ، بل ىذا المفيوم لو استعماالت ال نع

 ISEMBERTعدة يمكن إجماليا حسب المفكرة الفرنسية ذات األصل الجامايكي 

JAMATI  (4: في مفيومين ) 

المدرسة كمفيوم مجرد : وىو المفيوم المتعارف عميو كقولنا " المدرسة مجتمع   -9
ة مؤسسة اجتماعية تربوية ، فنحن نتحدث عن المدرسة بصفة عامة صغير " أو المدرس

 وال نعني بيا أية مدرسة او أي مجتمع ، ميتمين فقط بالقسم المشترك بين المدارس .

 معينة :  المدرسة كمفيوم مجرد ومردف لمنظام التربوي بالنسبة لوحدة سياسية    -0

عن التعميم وتوجياتو وغاياتو وتراتبو  وفي ىذا االتجاه وفي أغمب األحيان يكون الحديث
وعبلقتو بالنظام االجتماعي السياسي كما تدل مثبل عبارة المدرسة الرأسمالية في فرنسا 

 .  المدرسة العقبلنية في القرن السادس عشر –
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كأن   ومن ىنا يمكن استنتاج كذلك أن مفيوم المدرسة قد يتموقع بين المجرد والمشخص
غربية في عيد االستقبلل " فحصرىا زمانيا في تاريخ معين ومكانيا نقول " المدرسة الم

يجعل منيا واقعا مشخصا ، غير أنيا ومع ذلك تظل مفيوما مجردا ألننا نتعامل معيا 
"  روجي استابمي كواقع يشكل وحدة في حين أن األمر غير ذلك ، فكما يوضح ذلك "

نقول "مدرسة "  نظمة المدرسةأن البحث عن التعريف يحجب عنا الظروف الداخمية ل 
  ولذلك يعتقد  إنيما شيء واحد لشيئين مختمفين ،  القرية " و المدرسة العميا لؤلساتذة

 "استابمي " أن الحديث عن المدرسة كوحدة متجانسة لفظة خادعة .

لكن ماييممنا ليس البحث عن تعريف لممدرسة بل وظيفتيا بالنسبة لتربية الطفل ، 
سة اجتماعية تربوية ليا وظائف متعددة منا ما يخدم األفراد والتبلميذ فالمدرسة كمؤس

 ومنيا ما يخدم المجتمع . ويمكن حصر وظيفة المدرسة في ثبلثة وظائف رئيسية :

ونعني بوظيفة المحافظة ، ان المدرسة تحاول نقل تراث وظيفة المحافظة :   -9
يا تعتمد عمى نظام تربوي منفتح الماضي إلى الجيل الحاضر بتبسيطو وانتقائو ، ولكن

وىذا ما يؤكد   عمى التحديث والتقدم بمعنى أنيا ال تنغمق في الماضي وتتقوقع داخمو
إن المستقبل ال يمكن تناولو من :  إيميل دوركايم بقولوعميو السوسيولوجي الفرنسي ، 

ذا نجد وليعدم ، إننا ال نستطيع أن نبنيو إال بواسطة أدوات تركيا لنا الماضي " 
نتاجان السمف ومشاكل إنتاجات الخمف ،   المقررات المدرسية تظل دائما مع سير وا 

 ولكن بمقادير مختمفة ، إن ىذه المقادير ىي التي تمدد صدارة ىذه الوظيفة أو تمك .

في معنا ه الشائع يعني أخبر   informerإذا كان فعل  وظيفة اإلعالم والتكوين:  -0
أصمو يدل عمى أعطى شكبل ، وىذا ىو بيت القصيد  و أعطى معمومات ، فإن

فالمدرسة ال تقتصرعمى شحن التمميذ بالمعمومات بل تعطييا معنى وداللة وشكبل يندرج 
في بنية تكوين الطفل ، إنيا تحاول القضاء عمى األمية عن طريق تعميم الكتابة والقراءة 

نية والموضوعية ، أي تشكيل والتزويد بالمعارف ، وفي نفس الوقت تقوم بتأسيس العقبل
) إعبلم( والفعل )تكوين ( لمتأثير بعمق   الفكر العممي ومن ثمة فيي تتراوح بين المعرفة
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 –تكوين  –إعبلم   عمى الطفل عبر المعممين . وىكذا نخمص إلى القول عبر ىذا الزوج
 تتجسد طاقة المدرسة الدينامية والكامنة في جدلية المعرفة والفعل .

ظيفة التطبيع االجتماعي : من المعروف أن التربية المدرسية ىي فعل كل شيء و   -3
،تنشئة اجتماعية وتطبيع اجتماعي ، ألنيا تمرر األعراف والقيم االجتماعية الموضوعة 
، ولتحقيق وظيفتيا في تكوين الطفل تمجأ المدرسة إلى استعمال مفاىيم عدة ، حسب 

والتعميم ، والتدريس والمستمر ، والتوجيو واالختبار  الظروف والمرافق ، كمفيوم التربية
وكميا في الواقع مفاىيم تحيمنا إلى ىدف واحد ىو التأثير العميق عمى المتعمم   ... الخ.

 أو الطفل قصد تحقيق توافقو أو تطبيعو االجتماعي وىي في ذلك تسمك مسمكين :

 المسمك الول  

 وعيوبو أي من البيئة الخارجية ، مما  يقوم عمى حماية الطفل من شوائب المجتمع
إيجابية ويساعده عمى تكوين شخصيتو تكوينا ينسجم   يؤثر في تطبيع التمميذ بطريق

ومستجدات التربية الحديثة حتى يتسنى لو التوافق مع مجتمعو بشكل سميم . إال أن ىذا 
م ، كما يجعل المسمك في الواقع يبدو أنو يجعل من المتعممين أفرادا غرباء عن مجتمعي

 . من المدرسة نفسيا بيئة مختمفة وبعيدة عن الحياة االجتماعية الواقعية بكل تناقضاتيا

 المسمك الثاني :  

فيرى فيو عمماء االجتماع أن المدرسة فيي مجرد مسرح لما يجري داخل المجتمع الكبير 
فيي تمعب دورا  ان المدرسة ىي فقط إعادة إنتاج نفس البنيات االجتماعية التي أنتجيا ،

أساسيا يتجمى في تبعيتيا وتأثرىا بالنظام االجتماعي والسياسي ، وىنا يمكن القول أن 
 األفراد ليسوا ىم المعيار ، بل يجب االنطبلق من المجتمع . 

 : االنفصال )الطالق ( وأثاره السمبية
عربية  لقد اظيرت العديد من االحصائيات عمى تزايد حاالت الطبلق في كل الدول ال

نتيجة لعديد من العوامل قد ياتي في مقدمتيا العامل االقتصادي والعامل الثقافي وعامل 
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العمر واالختبلف بين الزوجين فضبل عن عوامل خارجية اخرى ظيرت عمى مجتمعاتنا 
 العربية .

فيناك أسٌر يسودىا االنسجام التام، واالحترام المتبادل بين لكن ىذا ال يعني التعميم 
لدين وسائر األبناء، وال يعانون من أية مشكبلت سموكية بين أعضائيا الذين الوا

يشتركون جميعًا في االلتزام بالقيم السامية التي تحافظ عمى بناء وتماسك األسرة، 
وتستطيع ىذه األسر تذليل جميع المشاكل والصعوبات والتوترات الداخمية التي تجابييم 

 . اطف واالحترام العميق لمشاعر الجميع صغارًا وكباراً بالحكمة والتعقل وبالمحبة والتع

ذلك إن االحترام المتبادل بين أفراد األسرة، وخاصة بين الوالدين ىو من أىم مقومات 
االستقرار والثبات في حياتيا، ومتى ما كانت األسرة يسودىا االستقرار والثبات فإن تأثير 

  . ة األطفال ونشأتيمذلك سينعكس بكل تأكيد بشكل إيجابي عمى تربي

لكن ىناك أسٌر يسودىا االنشقاق والتمزق والتناحر وعدم االنسجام، وتفتقد إلى االحترام 
المتبادل بين الوالدين، ويمارس أحدىما سموكًا ال يتناسب مع جنسو وال يتبلءم معو، 

م منيا وغير مقبول اجتماعيًا، وفي ىذه الحال يفتقد األطفال القدوة الضرورية التي يتعم
العادات والقيم والسموكيات الحميدة، وقد يمجأ األطفال إلى البحث عن قرين ليذه القدوة 
غير كفء من خارج األسرة، غير أن ىذه النماذج تفتقر إلى عمق الشخصية، وال يمكن 

  . التعرف عمييا بنفس الدرجة التي يتعرف بيا األبناء عمى الوالدين

يؤدي إلى صراع حاد داخل األسرة، وقد يطفو ىذا  إن عدم االنسجام بين الوالدين
الصراع عمى السطح، وقد تشتعل حرب باردة بين الوالدين، وقد يترك األب الضعيف 
الشخصية المسؤولية العائمية لؤلم، وقد تحاول األم تشويو صورة زوجيا أمام األبناء 

لضعيف والمسموب وتستيزئ بو، مما يؤدي إلى شعور األبناء بعدم االحترام ألبييم ا
  . اإلرادة

وىناك الكثير من اآلباء المتسمطين عمى بقية أفراد العائمة، ولجوئيم إلى أساليب العنف 
والقسوة في التعامل مع الزوجة ومع األبناء، وخاصة المدمنين منيم عمى الكحول أو 

يتوسع  المخدرات ولعب القمار، مما يحّول الحياة داخل األسرة إلى جحيم ال يطاق، وقد
الصراع بين الوالدين ليشمل األبناء، حيث يحاول كل طرف تجنيد األبناء في صالحو، 
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مما يسبب ليم عواقب وخيمة، حيث يصبحون كبش فداء لذلك الصراع ويتعرضون 
لمتوتر الدائم والغضب والقمق ،واالنطواء ، وحب والسيطرة ،والعدوانية، ويتفق عمماء 

خبلقية التي يتعرض ليا األبناء غالبًا ما تكون لدى األسر التربية عمى أن المشكبلت األ
  . التي يسودىا التوتر، وعدم االنسجام، والصراع

ان تأثيرات االنفصال ليا اعظم التاثير عمى تنشئة االطفال بل ينعكس ذلك عمى 
سمةوكيم اليومي وينعكس عمى تدني مستويات تعميميم وبالتالي انتياء دورىم االيجابي 

 مجتمع.في ال
 اثر الطالق في تنشئة أطفال يمتحقون بمنظمات إرىابية 

  دراسات عديدة في ىذا الجانب، أن حاالت الطبلق وانفصال العائمة من أىم أشارت
التحاق  األسباب التي تدعو الشباب والفتيات إلى االلتحاق بالمنظمات اإلرىابية وكذلك

المسجونين ومن خبلل مراجعو  وقد أجريت ىذه اإلحصائيات عل  ةبمنظمات ا إجرامي
% منيم يرجعون الى اسر يكون احد الوالدين منفصل 85سجميم العائمي وجدنا ان نسبة 

في معالجة حاالت التفكك األسري نتيجة ا عن االخر . لذلك البد لمدولة من تدخل  
دخول مؤثرات ثقافية كثيرة في المجتمع، جعمت لكل فرد في األسرة اىتماماتو ومشاغمو 
الخاصة بو، حيث يجب عمى اآلباء واألميات إدراك خطورة ىذا التفكك والعمل عمى 
توجيو األسر نحو التماسك واالجتماع، كون التربية ليست مسؤولية المدرسة وحدىا بل 
ىي أيضًا مسؤولية البيت، وال بد لآلباء من متابعة األبناء حتى يكتشفوا أي خمل يطرأ 

 تفكك اسري تمثل بحاالت االنفصال والطبلق ..وخصوصا اذ كان ىنالك عمييم

 

 

 الخاتمة :

في نياية البحث البد لنا من ان نقدم مجموعو من التوصيات اذا اتبعت باي اسرة فبلبد  
 من نجاحيا وتقدميا 
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ـ أن يكون األب واألم عمى قدر طيب من المعرفة بأصول الدين والعقائد والسيرة والفقو 1
  .وقراءة القرآن وتفسيره

 .ـ أن يكونا مطبقين لئلسبلم في سموكيم، ممتزمين بأخبلق اإلسبلم في حياتيم2

 .ـ أن يكونا باّرين بوالدييما3

 .ـ أن يكونا منسجمين في حياتيما الزوجية، وأن يحبل مشاكميما بعيدًا عن األبناء4

، وفي ـ أن يكونا مثااًل طيبًا ألبنائيم في الصدق والوفاء والكرم والشجاعة وحب الناس5
 ...االبتعاد عن األخبلق السيئة كالكذب والغش والغيبة

ناثًا، دون تفضيل أحد عمى آخر فقد ورد 6 ـ أن يكونا عادلين في معاممة األبناء ذكورًا وا 
أنو نظر إلى رجل لو ابنان، فقّبل أحدىما وترك :»عن النبي صمى اهلل عمية وسمم 

 ." ساويت بينيمااآلخر، فقال النبي صمى اهلل عمية وسمم : فيبلّ 

عمى الوالدان مشاركة الطفل في مواقف اجتماعية معينة بقصد اكسابة السموك والقيم  -7
 . واالتجاىات المصاحبة ليذا الموقف

 .ـ أن ييتما بمناسبات اوالدىما، كمناسبات نجاحيم وغيرىا من المناسبات الخاصة بيم8

 

اب وذلك بيدف تعزيز السموك الحس يجب عمى الوالدين استخدام أسموب الثواب والعق-9
 .ومنع السموك غير الحسن

يجب عمى الدولة االىتمام في رفع مستوى التحصيل الثقافي لموالدين بما يعود ذلك -10
 . بالنفع عمى تنشئة الطفل

 -12 . وضع برامج ىادفة تساعد الوالدين عمى الطريقة الصحيحة في تربية األبناء -11

سر الفقيرة ماليا وذلك لتعويض النقص المالي الذي يعاني منو يجب عمى الدولة دعم األ
رب األسرة لكي يوفر المستمزمات والحاجات األساسية لمطفل بما يساعد ذلك في 

  . التحصيل الدراسي لمطفل أسوة بما يحصل عمية طفل األسر الميسورة

سب في المكان يجب عمى الدولة ان تحقق مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية الرجل المنا -13
  .المناسب , مما ينعكس ذلك في اىتمام األسرة في التعميم

 . يجب عمى الوالدين عدم االعتماد عمى الخدم في تربية األبناء -14

يجب عمى الحكومات االىتمام بدور األسرة وذلك من خبلل تقديم الخدمات لبلم  -15
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 . الموظفة لتكون غريبة جدا من أطفاليا

 , بالمنزل تحتوي عمى قصص وكتب وأفبلم مرئية تربوية ىادفة أنشاء مكتبة -16

تساعد الطفل في اكتساب مفردات ومعاني جديدة وتساعد في نموه المغوي , وتكون تمك 
 .المكتبة تحت أشراف األسرة

يجب عمى األسرة المسممة أن تراقب ما يعرض من أفبلم كارتونية في القنوات  -17
 . ق بالجانب العقدي والعنفالمختمفة وخصوصا فيما يتعم

ضرورة تكامل دور مؤسسات المجتمع من أعبلم وتربية وأسرة وغيرىا في تنشئة  -18
 . اإلنسان المرغوب بو بالقيم واألفكار
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