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 يةتأثير المشكالت األسرية على الحالة النفسية والصح
 لطالب مرحلة الطفولة المتأخرة

         [7] 
 (3)حمد عصمت شومانأ -(2)ماجي وليم يوسف -(1)محمدأنغام احمد 

 ،كلية البنات( 2جامعة عين شمس  ،معهد الدراسات والبحوث البيئية، طالبة دراسات عليا( 1
 ين شمسجامعة ع ،كلية الطب( 3 جامعة عين شمس

 
 المسـتخلص

 ،وبتماسك هذه الوحدة يتحقق تماسك المجتمع ،األسرة هي وحدة التكوين األولى للمجتمع
فطالما كانت األسرة على قدر كبير من التماسك واالستقامة صلحت شؤون المجتمع واستقامت 

اقي تد ظله على بوام ،ويتحقق التماسك في األسرة إذا ما ساد الوفاق بين الزوجين. أموره
ما يحقق الراحة النفسية فأصبح جو الطمأنينة واالستقرار هو السائد في األسرة ب ،أعضاء األسرة

ويدعم تماسك األسرة وقوة صالبتها. لذلك هدفت  ،ويحميهم من مؤثرات االنحراف ،ألفرادها
الدراسة التعرف على تأثير المشكالت األسرية على الحالة النفسية والصحية لطالب مرحلة 

مفرده من األطفال في مرحلة  (100طفولة المتأخرة وقام الباحثون باختيار عينة قوامها )ال
واستخدم . تيار العينة بالطريقة العشوائيةوتم اخ. سنة (16 - 12الطفولة المتأخرة من عمر )

)أستمارة لقياس التفكك األسرى  )الوصفي( وقاموا بتطبيق المقاييس اآلتية: الباحثون المنهج
 .الوالدين وتأثيرها على األطفال( ره على األطفال( و)أستمارة لقياس إدمان أحدوتأثي

ولقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج كان أهمها وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة . أحصائيه بين التفكك األسرى والحالة النفسية لألطفال

 العمل على برامجب وتوصى الدراسة .والحالة الصحية لألطفالإحصائية بين التفكك األسرى 
توفير مناخ أسرى وجو نفسي ألطفال واألهتمام بالجانب و . مطورة لحل هذه المشكالت األسرية

 . النفسي والصحي لهم
 .طفولة المتأخرةال ،يتفكك أسر  ،مشكالت أسرية: كلمات مفتاحية
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 مقدمةال
من الجماعات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق هدف  يتكون المجتمع من وحدات متكاملة

يرا على الفرد وعلى وحدة واألسرة تظل أكثر هذه المؤسسات تأث، محدد ضمن نظام مرتب له
ومن خالل استمرارها ار ومسئوليات نحو الفرد والمجتمع، بما يقع على عاتقها من أدو  ،المجتمع

وفى المقابل ا على االستمرار والمواجهة، قدرته وقوتها تستمد التنظيمات االجتماعية األخرى
وتختلف سلبا على تماسك المجتمع وترابطه،  فإن أي تفكك في مؤسسة األسرة ينعكس أثره

ولكن تظل المشكالت األسرية هي العامل األساسي في مسببات هذا التفكك من مجتمع آلخر، 
 (6ص  2004 ،)حسن مصطفى عبد المعطى حصوله.

وتعتبر دعامة اساسية من دعائم البناء  ،لية االولى في بناء الجتمعان االسرة تعتبر الخ
وقد تتعثر عملية تنشئة االطفال نتيجة لعوامل عديدة منها المشكالت االسرية التي  ،االجتماعي

 ،اختالف اتجاهات الثقافية الوالدية ،من هذه المشكالت التفكك االسري ،تمر بها االسرة
ثيارت هذه المشاكل على أتظهر تو  ،عية بين افارد االسرة..الخاختالف في الطبقات االجتما
وعليه فان ، وطريقة توافقه مع المجتمع، شخصيته، و انفعاالته ،الطفل من خالل سلوكياته

تصنيفاتها تؤثر على تنشئة الطفل سواء على الت االسرية مهما كانت طبيعتها و طبيعة المشك
يعد الدارسون لنظام األسرة والعالقات داخلها ينظرون لم  .المستوى القريب او المستوى البعيد

فالصراع عملية تفاعل حتمية ها األسرة التي تخلو من المشكالت، إلى األسرة السعيدة باعتبار 
ألي جماعة تعيش ضمن حيز مكاني وتربطها عالقات وخصائص مشتركة وتؤثر ضغوطات 

ضا على األشخاص البالغين متمثلة فى الحياة المختلفة على الطفل بطريقة سلبية كما تؤثر أي
عدة مظاهر منها أآلالم المعدة عند الطفل والعصبية والكوابيس واالنسحاب من الجلوس مع 
المجموعة وقلة النوم وتغيرات فى عادات الطفل الغذائية باإلضافة النخفاض مستواه الدراسى 

ولكنه فى المقابل ال وان طفل يشعر بنفس الضغوطات التى قد يشعر بها الشخص البالغ 
( 10ص  2007)ريناد عبد المنعم،  .يتمكن من التعامل مع تلك الضغوطات باآللية المناسبة

وقد أشار بعد الباحثين أن سرعة التغير الذى تمر به المجتمعات فى الوقت الحاضر قد ازال 
ذا كان طفل صغير اليوم فهو قائد المجتمع وموجه س ياسته فى الغد الحواجز بها اليوم والغد وا 
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)امانى عبد  .ولذلك فان الطفل يعد ثروة المستقبل لكل بالد العالم وهو أثمن الثروات البشرية
 (5ص، 2007المقصود 
 

 مشكلة البحث
أظهرت نتائج الدراسات التى أجريت أن المشكالت األسرية تؤثر سلبا على األبناء 

 مثل دراسة ،دراسات واألبحاث الحديثةوهذا ما أكدته ال ،وخاصة فى المراحل األولى من العمر
(Albert 1993)  التى ركزت على أن المعاملة الوالدية لها تـأثير كبير على الطفل وأن

المشكالت األسرية ينجم عنها أزمات نفسية على الطفل ويمكن أن تعرقل النمو النفسى 
يعيشها المراهق جراء ( والتى زكرت على المعاناة التى Helly 1995األنفعالى للطفل ودراسة )

( التى ركزت على دور األسرة الفعال فى تحقيق 2007 :التفكك األسرى ودراسة )بغدادى خيره
 :التوافق النفسى للطفل والكشف عن الحرمان واختالل الجو األسرى ودراسة )نجيب مختار

( التى هدفت الى تأثير الجو األسرى المضطرب على سلوك الطفل ودراسة )اكرام 2009
( على أن المشكالت األسرية تؤثر على األطفال وذلك أن الخالفات بين 2013 ،فاروق  

فضال عن فقدان الثقة بالنفس نتيجة  ،الزوجين تصيب األطفال باألمراض النفسية واإلجتماعية
كما أن كثرة الخالفات وحول أسباب والمشاحنات  ،خلل فى التربية ونتيجة المشكالت األسرية

األطفال بالخوف واالنطواء كما أنها تشعرهم باالغتراب داخل مسكنه هذه  المتكررة تصيب
ن الخالفات األسرية من أخطر الظواهر  ،الخالفات وكيفية التخلص منها كان هذا التحقيق وا 

مشيرة إلى أن األب عندما يهين األم يتسبب فى اضطراب  ،فى الحياة األسرية على األبناء
صابتهم بال نفسية كما أشارت إلى أن العالقة بين األبناء  ،خوف وعدم االستقراراألبناء وا 

 (13ص2013 :واآلباء دائرية بمعنى أن مايفعله اآلباء ينعكس على األبناء )سامية الساعاتى
ألن الطفل يفقد التركيز نتيجة  ،أن هذه الخالفات تؤثر سلبا على العملية التعليمية

أذا سمع من الطرفين أنه سوف يحدث طالق بينهما المشاحنات التى يراها بين والديه وخاصة 
بعد انتهاء فترة التعليم ففى هذه الحالة يتعثر فى التعليم حتى ال يحدث االنفصال موضحة أنه 
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وأن هذه  ،يتولد أيضا عند األطفال العنف واالنتقام من الغير نتيجة الخالفات األسرية المتكررة
لقلق واإلنطواء واالكتئاب وعدم الثقة بالنفس المشاحنات تسبب عند األطفال نوعا من ا

باإلضافة إلى ممارسة العدوان على اآلخرين كما تؤثر على شخصية الطفل بحيث يصبح غير 
يستطيع مشاركة أقرانه فى اللعب كما  قادر على مواجهة المجتمع لشعوره بالضعف كما ال

 (15ص 2013 ،)عادل مدنى يضعف عنده التحصيل الدراسى
 

 بحثاللة  أسئ
 ة والحالة يعنوية بين التعرض للمشكالت األسر داللة م ما مدى وجود عالقة ارتباطية ذات

 النفسية لألطفال؟
  ما مدى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين التعرض للمشكالت األسرية والحالة

 الصحية لألطفال؟
 

 أهمية البحث
 النظرية: األهمية

 -مشكالت األسرية وانعكاساتها على األطفال.إبراز التأثيرات السلبية لل 
 -ب المشكالت األسرية.بسوالصحية التى يعيشها الطفل ب توضيح المعاناة النفسية 

 األهمية التطبيقية:
 .محاولة التعرف على بعض المعلومات التى توضح أثر المشكالت األسرية على األطفال 
 الحالة النفسية والصحية لطالب المشكالت األسرية على  تناولت الدراسة موضوع تأثير

راسات مرحلة الطفولة المتأخرة كأحد الموضوعات الهامة التى تحتاج إلى مزيد من الد
 .والبحوث فى الفترة الحالية

 

 أهداف البحث
 والصحية لألطفال المشكالت األسرية المؤثرة على الحالة النفسية التعرف على. 
 والحالة النفسية والصحية لألطفالة التعرف على العالقة بين المشكالت األسري. 
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 فروض البحث
 داللة معنوية بين التعرض للمشكالت األسرية والحالة النفسية  توجد عالقة ارتباطية ذات

 لألطفال.
  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة معنوية بين التعرض للمشكالت األسرية والحالة الصحية

 لألطفال.
 

 منهج البحث
ن )المنهج الوصفى( وذلك لمالئمته موضوع الدراسة الذى يهدف وقد استخدمت الباحثو 

كما تحدث فى وضعها الطبيعى وذلك مية وكيفية عن الظاهرة المدروسة الى جمع أوصاف ك
حتى يتم توضيح أسباب المشكلة والنتائج المترتبة عليها الى جانب إدراك العالقات بين بعض 

الذى يتمثل فى دراسة العالقة بين  اسةالمتغيرات وذلك للتحقق من بعض أهداف الدر 
باعتبارهم من أهم  المشكالت األسرية والحالة النفسية والصحية لطالب مرحلة الطفولة المتأخرة

 .فئات المجتمع
 

 سابقةالدراسات  ال
بسلوفانيا األمريكية حول موضوع: تقييم مدى : (Albert Federico1993 ) دارسة

حيث استعمل المنهج الوصفي  ،األسرية على نمو الطفلا متأثير تصرف الوالدين وعالقته
سنوات وتبين من  10-6تتراوح أعمارهم بين  أنثى( 94، ذكر 129) طفل 223وتضم العينة 

خالل الدارسة أن المعاملة الوالدية لها تأثير كبير على الطفل وأن المشكالت األسرية ينجم 
مو النفسي االنفعالي للطفل حيث وجد أن عنها أزمات نفسية على الطفل ويمكن أن تعرقل الن

الذكور يعبرون عن مشكالتهم بالعدوانية والتأتأة أما اإلناث يعبرون بالمشكالت النفسية منها 
  المخاوف والقلق.
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بـالواليات المتحدة األمريكية حول موضوع التفكك : (Helly 1995 أجارها) دارسة
وتهدف الدارسة إلى إبراز المعاناة التي  .األسري وعالقته بانحراف األحداث عند المراهق

يعيشها المراهق جراء التفكك األسري خاصة وأن هذه المرحلة هي أحرج مرحلة من مراحل 
سنوات  19-14مراهق تتراوح أعمارهم بين  57تطور الشخصية حيث تضم عينة الدارسة 

مظاهر وأشكال عالقة بتعدد له وتوصلت نتائج الدارسة أن التفكك األسري . كلهم ذكور
 .العنف ،الهروب ،التشرد ،السرقة ،االنحراف لدى المراهق المتمثل في اإلدمان على المخدرات

األبعاد االجتماعية والتربوية لظاهره العنف : (1998دراسة )أحمد حسن الصغير 
 تهدف الدراسة الى التعرف على األبعاد االجتماعية والتربوية التى تؤدي إلى السلوك .الطالبي

العدواني لدى طالب المدارس الثانوية بصورة مختلفة ومن ثم وضع تصور مقترح لعالج هذه 
( من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية واستخدم 450هرة وتكونت عينة الدراسة من )الظا

وقد توصلت الدراسة الى  .استبيان العنف والمقابالت المفتوحة والزيارات الميدانية الباحث
 لتالية:النتائج ا

 األسرة تمثل احد األبعاد الهامة التي يمكن ان تساهم في تكوين العنف وتنميته لدى  أن
 الطالب.

  أن مشاهدة الطالب ألفالم ومسلسالت العنف وصور االنحراف فى الصحف والمجالت
 له تأثير سلبي عليهم. 

بعنوان العالقة بين الوالدين : (Margoline G. Gordis Ep )2004دراسة 
 :ييل الدراسة الى تحقيق ما هدفت ،ألبناء وعنف الزوج ضد الزوجة وتأثيره على المراهقينوا
 .التعرف على تأثير الصراع اإلجتماعى بين الوالدين على عزلة األبناء وجنوحهم 
 .معرفة دور الصراع االجتماعي بين الوالدين على عالقتهم بأبنائهم 
 ف بين الوالدين والتعرف على طبيعة العالقة معرفة دور العوامل المادية فى تشكيل العن

 بين الخصائص األسرية واالنحراف لدى األبناء.
وقد اعتمد البحث على منهج دراسة الحالة كمنهج اساسى للدراسة واعتماد فى جمع 

 :وأسفرت نتائج الدراسة عما يلى البيانات الخاصة بالدراسة على المقابلة والمالحظة المباشرة.
  الذين يقومون باالعتداء البدنى على زوجتهم كانوا اقل تعاطف مع ابنائهم.إن األزواج 
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  وجود ارتباط بين تعرض المراه لالعتداء البدنى من زوجها وعدم استقرارها وضعف
 عالقتها بأبنائها.

 .وجود ارتباط بين الفقر والبطالة والعنف بين الوالدين 
 ة لألسرة وحدوث االنحراف لدى وجود عالقة بين الخصائص االجتماعية واالقتصادي

 األبناء.
ر األسرة المضطربة في تشرد الجزائر حول موضوع دو : (2007)دارسة بغدادي خيرة 

وتهدف الدارسة  .وكانت إحدى فرضيات البحث عالقة التفكك األسري بتشرد األطفال .الطفل
الحرمان واختالل  إلى إبراز دور األسرة الفعال في تحقيق التوافق النفسي للطفل والكشف عن

واستعمل المنهج العيادي تضم عينة الدارسة ستة  الجو األسري وما ينتج في انحراف الطفل.
وكانت نتائج الدارسة أن أغلب األطفال الذين  .سنوات 10 -8حاالت تتراوح أعمارهم بين 

  أصبح مصيرهم الشارع كانوا في الغالب عرضة للتفكك األسري بمختلف مظاهره.
التفكك األسري في  بجدة حول موضوع: (2009) حمد عمر المدخليم دارسة

حيث تهدف الدارسة إلى التخفيف من التفكك األسري وذلك عن  .المجتمعات العربية اإلسالمية
طريق التعاون من أجل بناء أسرة متينة وقوية والهدف الرئيسي هو وقاية األسر من التفكك 

يخي لدارسة الجذور التاريخية والثقافية التي أثرت على واستخدم الباحث المنهج التار  .األسري
األسرة وكيفية الوصول إلى حلول ايجابية ومن أدوات البحث استخدم االستبيان على شرائح من 

وكانت نتائج الدارسة: غياب تمسك األسر بالقيم والتعاليم اإلسالمية  .األسر بطريقة عشوائية
  المستمدة من الكتاب والسنة.

األردن حول موضوع اآلثار السلبية الضطراب البيئة : (2009)نجيب مختار دارسة 
حيث هدفت الدارسة إلى معرفة تأثير الجو األسري  ،األسرية وتأثيره على سلوك الطفل

 2 واستعمل المنهج العيادي وتضم العينة أربعة حاالت أطفال .المضطرب على سلوك الطفل
وكانت نتائج الدارسة كما يلي: األطفال  .سنوات 9-5ن اناث( تتراوح أعمارهم بي) 2و ()ذكور

الذين ينشئون داخل الجو األسري الغير المستقر يعانون من مشكالت انفعالية وسلوكية 
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وجود عالقة موجبة بين التوتر في العالقات الوالدية والمشكالت النفسية والسلوكية  .اجتماعية
  لألطفال.

ن العالقة بين المناخ األسرى واالنحرافات السلوكية بعنوا: (2013)دراسة اكرام فاروق 
لدى المراهقين.هدفت الدراسة لتعرف على طبيعة العالقة بين المناخ األسرى ومظاهر 

االنحراف  -الكذب  -السرقة  -االنحرافات السلوكية لدى المراهقين المتمثلة في العدوان 
 وع الذي نضطلع بدراسة:تكمن أهمية الدراسة الحالية في طبيعة الموض .الجنسي

 ومن ثم سلوكه ، دور األسرة الكبير في حياة الفرد وتأثيرها على مختلف جوانب شخصيته
 حيث تعتبر األسرة نواة المجتمع الرئيسية أن صلحت صلح المجتمع 

  التعرف على حجم تأثير المناخ األسرى فى السلوك األنحرافى لدى المراهق وطبيعة
 نحرافة.التفاعالت المؤثرة فى ا

 وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
  توجد عالقة ارتباطية داله إحصائيا بين درجات أفراد العينة على مقياس المناخ األسرى

 ودرجاتهم على مقياس االنحراف السلوكية.
  توجد عالقة ارتباطية داله إحصائيا بين درجات افراد العينة على مقياس المناخ األسرى

 ى العدوان كبعد من أبعاد االنحرافات السلوكية.وبين درجاتهم عل
  توجد عالقة ارتباطية داله إحصائيا بين درجات أفراد العينة على مقياس المناخ األسرى

 .عد من أبعاد االنحرافات السلوكيةعدا األسرة المدمجة وبين دراجاتهم على السرقة كب ما
  العينة على مقياس المناخ األسرى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين درجات أفراد

سرة المدمجة وبين دراجاتهم على الكذب واالنحراف الجنسي كبعد من أبعاد عدا األ ما
 االنحرافات السلوكية.

تشير أبحاث حديثه إلى أن األشخاص الذين يعانون من  :(2014)جيريمى دين  دراسة
يرتفع لديهم خطر اإلصابة  مشكالت أسرية شائعة نسبيان في وقت مبكر من مرحلة الطفولة

باضطرابات الصحة النفسية في وقت الحق هذه الدراسة واحد أوائل الدراسات التي تتناول 
 ،من الطفيف إلى المعتدل والتي عاد ما يتراوح معدل جدتها ،المشكالت األسرية الشائعة نسبيا

مراهقا  58ء أمور وتربطها بالتغيرات التي تطرأ على نمو المخ وقد طرحت أسئلة على أوليا
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 11من أبنائهم حول األحداث السلبية التي شاهدها األطفال في حياتهم منذ الوالدة وحتى سن 
ى عشر نكل األحداث السلبية التي شهدوها في حياتهم خالل األثعاما وذكر المراهقون أنفسهم 
التي  المراهقين وأظهرت بيانات تصوير أمخاخ .عاما 17و 14شهرا األخيرة ما بين سن 

دوا حدوث مشكالت في أعوام عاما أن المراهقين الذين شه 19 - 17ن تتراوح أعمارهم بي
 مثل التوتر الشديد بين أبائهم وافتقاد العاطفة لديهم مخيخ اصغر حجما والمخيخ هو مبكرة

منطقة في المخ تتعلق بتعلم مهارات جديدة والتحكم في الشعور بالضغط إلى جانب أمور 
ن هذا داللة على حدوث مشكالت نفسيه الحقا في حياه الفرد واإلهمال وسوء أخرى قد يكو 

األطفال الذين عانوا تحت  المعاملة قد تؤثر على مخ المراهق أثناء نموه وتم التوصل إليه إن
عاما ثبت لديهم بالفعل وجود زيادة في حجم المخ في  14وطأة مشكالت كبيره قرابة سن ال

اما وبذلك تشير هذه النتيجة إلى إن الضغط الطفيف الذي يتعرض ع 19ل  17الفترة من سن 
 .المخ القدرة على استعاده حجمه له األطفال في فتره مبكرة من المراهقة قد يساعد في اكتساب

 اتفقت الدراسات مع أهداف الدراسة الحالية مثل دراسة :التعليق على الدراسات السابقة
(Albert 1993) لمعاملة الوالدية لها تـأثير كبير على الطفل وأن التى ركزت على أن ا

المشكالت األسرية ينجم عنها أزمات نفسية على الطفل ويمكن أن تعرقل النمو النفسى 
( والتى زكرت على المعاناة التى يعيشها Helly1995 األنفعالى للطفل واتفقت مع دراسة )

التي ركزت  (1998: حسن الصغير المراهق جراء التفكك األسرى كما اتفقت مع دراسة )أحمد
حيث  ،على أن األسرة تمثل أحد أبعاد الهامة التي تساهم في تكوين العنف لدى الطالب

بينما اختلفت بعض الدراسات مع  ،اعتمدت أغلب الدراسات على المنهج الوصفي والتجربيى
ودراسة  (Morgoliny، 2004واتفقت دراسة ) ،الدراسة الحالية من حيث عينه الدراسة وأدواتها

( التى ركزت على دور األسرة الفعال فى تحقيق التوافق النفسى للطفل 2007 :)بغدادى خيره
( التى هدفت الى 2009 :والكشف عن الحرمان واختالل الجو األسرى ودراسة )نجيب مختار

( على أن 2013 :تأثير الجو األسرى المضطرب على سلوك الطفل ودراسة )اكرام فاروق  
أفادت هذه الدراسات الدراسة الحالية في بعض جوانب  ،ت األسرية تؤثر على األطفالالمشكال
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اإلطار النظري المتعلق بالمشكالت األسرية وفى تحديد هذه المشكالت في محاور الدراسة 
والذي أنعكس على اختيار المقياس حيث قدمت الدراسات السابقة كثيرا من نواحي اإلفادة في 

 ليها.إج التي تم التوصل لمساهمة في تحليل النتائاإلطار النظري وا
 

 يطار النظر اإل
فالبعض يعرفها ، من أوجه نفسية واجتماعية وسلوكية وتربوية مختلفة :المشكالت األسرية

وتقلل من حيويته ، المواقف والمسائل الحرجة المحيرة التي تواجه الفرد فتتطلب منه حالا  :بأنها
نتاجه ومن درجة )حسن مصطفى عبد  نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه تكيفه مع وفاعليته وا 

 .(13ص، 2006 ،المعطي
على انها حالة من االختالل الداخلي والخارجي التي تترتب على  تعرف المشكلة األسرية

االسرة او مجموعة االفراد بحيث يترتب عليها نمط سلوكي  حاجة غير مشبعة عند الفرد عضو
ية يعبر عنها الفرد او مجموعة االفراد المتعاملين معه بكيفية تتنافى او مجموعة انماط سلوك

 (.2007 :)محمد على سالمة مع االهداف المجتمعية وال تسايره
بأنها تضارب توجهات الزوجين حيال بعض األمور التي تخص تعرف  :الخالفات الزوجية

لسلوك االنتقامي أو التفكير أو ا، بحيث تستثير انفعال الغضب ،أيا منهما أو تخصهما االثنين
والمناقشات الكالمية ، وتعبر هذه الخالفات عن نفسها بمظاهر شتى مثل النقد أو السخرية، فيه

وعدم القيام باألدوار سواء بصفة كلية أو ، وقطع التواصل الكالمي أو التقليل منه، الحادة
كما ، ضرب واإليذاء البدنيوقد يصل األمر إلى هجر المنزل وفراش الزوجية أو حتى ال، جزئية

 .(171ص  2003، )بشير صالح الرشيدي قد تودي إلى الطالق
: هو أى انكسار أو عدم تكيف أو ضعف فى الروابط التى ترابط الزوجين يالتفكك األسر 

 (.209ص ، 2005يبعضهما البعض أو رباطهما بأبنائهم )معن خليل 
سنة للذكور ويرى  12-6ن سن سنوات لإلناث وم 10-6: هى من الطفولة المتأخرة

 ،)منصور سنة وهى تقابل مرحلة المدرسة االبتدائية تقريبا. 12-9البعض أنها تبدأ من 
 (101ص ، 1998
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 ي: نظريات مفسرة للتفكك األسر 
 :يرى )راه هولمس( لقد كان موضوع األحداث الرئيسية  نظرية الضغط وحوادث الحياة

والمواضيع الهامة  ،ها أو تكرارها فى حياة الفردالتى تسبب الضغط النفسى نتيجة لتراكم
لدى الباحثين فقد أجرى كل من )رآه وهولمس( مجموعة من البحوث انطالقا من تعريفها 

ويعود لهما الفضل فى  ،األحداث الحياتية التى تتطلب التكيف للضغط بمصطلحات تغير
ويمكن استعماله  بنداا  (43وضع أول مقياس لألـحداث الحياتية الضاغطة يتضمن )

كإستبيان ذاتى يقيس الضغط المتوسط لكل نوع من األحداث الحياتية الضاغطة يؤدى 
 إلى ظهور اظطرابات تمس كل من الصحة النفسية والبدنية للفرد.

 ينظر االتجاه الوظيفي إلي األسرة علي أنها جزء أساسي من كيان  تجاه الوظيفى:اال
وتتكون بدورها من عدة أنساق . وتشكل نسقاا فرعياا من نسق عام هو المجتمع ،المجتمع

ويركز االتجاه الوظيفي علي االهتمام . فرعية ترتبط فيما بينها بعالقات تفاعلية متبادلة
. االجتماعية األخرى باألنساق وعالقة النسق األسري ،بالعالقات الداخلية للنسق العائلي

حيث تناول أسرة من خالل معياري  ،مثلي االتجاه الوظيفيمن أبرز م بارسونز ويعد
وقد أكد علي أن انعزال األسرة الرقابية  ،والحب الرومانسي والجاذبية العاطفية ،القرابة

وتضعف الصراعات  ،يحل محله الجاذبية العاطفية القرابي جغرافيا وبنائياا عن الرباط
سي ال يقتصر علي الجاذبية العاطفية أن الرباط الرومان بارسونز كما يضيف ،الزوجية
 .عامل الدخل والموقع المهني واالعتبار االجتماعي ونمط المعيشة ىبل عل ،فحسب

 
 اإلجراءات المنهجية للبحث

: تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تقوم على جمع الحقائق وتحليلها منهج البحث
 ار التعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة.وتفسيرها الستخالص داللتها وتصل بذلك إلصد

مته لموضوع الدراسة الذي يهدف إلى جمع ئالباحث )المنهج الوصفي( وذلك لمال وقد استخدم
 كما تحدث في وضعها الطبيعي. كمية وكيفية عن الظاهرة المدروسةأوصاف 
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 :يلى مة فى الدراسة الراهنة على ماضمت األدوات المستخد :أدوات البحث
 )إعداد الباحثون(  .مارة بيانات أوليةاست (1
 )إعداد الباحثون( مقياس الحالة النفسية للتفكك األسرى وتأثيره على األطفال. (2
 )إعداد الباحثون( .على األطفال هرة وتأثير مقياس الحالة الصحية للتقكك األس (3

عدادية( بالطريقه العشوائيه )تلميذات المرحلة األ تم اختيار عينه الدراسه :عينة البحث
( مفرده من 100حيث تم اختيار عينه اشتملت ) بمنطقة حدائق القبة التعليمية بمحافظة القاهرة

الخاصة لالناث موزعين على  تلميذات المرحلة األعدادية بمنطقة حدائق القبة من المدارس
( مفردة ومدرسة اإليمان 50مدارس مختلفة حيث بلغ عدد التلميذات فى مدرسة الرياض )

 ( مفردة.50صة )الخا
 :خصائص العينة

 ( سنة.16 - 12ات بالمدارس المختارة ما بين )ان يتراوح عمر التلميذ 
  اختيار التلميذات المختارات من كل من الصفوف )األول والثاني والثالث( بالتعليم

 األعدادى.
 ـاستبعاد حاالت الدمج. 

  :مجاالت الدراسة
مان انية ببعض المدارس الخاصة وتشمل مدرسة اإليثم إجراء الدراسة الميد :المجال المكاني

 حيث تم تطبيق المقاييس الخاصة بالمدارس على األطفال. الخاصة ومدرسة الرياض الخاصة
 .طقة حدائق القبةفى من

 :مراحل فى الفترات الزمنية اآلتية: مرت الدراسة بعدة المجال الزمني
 من الدراسات السابقة التى تناولت  : والتي تم االطالع فيها على عددالمرحلة األولى

الذي فسر مشكلة الدراسة والنظريات الموجهة  موضوع الدراسة ووضع اإلطار النظري
 لها.

 ية: اشتملت على إعداد األدوات وعرض المقاييس على المحكمين وعمل نالمرحلة التا
 تقنين لالختبارات )صدق وثبات( المقياس.
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 ( الى 2018-10-1استغرق التطبيق العملي الفترة ): تطبيق المقاييس المرحلة الثالثة
(24-1-2019) 

  المرحلة الرابعة: تفريغ البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها ووضع توصيات ومقترحات
 .الدراسة
المرحلة  مفردة من األطفال فى (100: تتحدد مجتمع الدراسة من عينه قوامها )يالمجال البشر 
 .( سنة16-12العمرية من )

 استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية:: ليب اإلحصائيةاالسا
 .حساب الثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات المقياس 
  جمالي حساب صدق االتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون بين األبعاد وا 

 المقياس.
 دراسة للتحقق من صحة حساب العالقات اإلرتباطية بمعامل ارتباط بيرسون ألبعاد ال

 فروض الدراسة.
: يهدف هذا المقياس الى التعرف على المشكالت األسرية التى تواجهها وصف عام للمقياس
( عبارة موزعة على 20) من حالتهم الصحية والنفسية وتكون المقياس لىالطالبات وتأثر ع

بعد صحى ويتكون من  ( عبارات والبعد الثانى10بعدين البعد األول بعد نفسى ويتكون من )
 ( عبارات.10)
قد قام الباحثون بأعداد مقياس تأثير المشكالت  :بات وصدق مقياس المشكالت األسريةث

األسرية على الحالة النفسية والصحية لطالب مرحلة الطفولة المتأخرة باالستعانة ببعض 
( عبارة حتى تصبح 10الدراسات السابقة ولقد تناول المقياس أربع أبعاد كل بعد يحتوى على )

( عبارة بحيث تدلى األطفال استجابتهم وفقا وقد أعطى الباحثون 40مجموع العبارات المقياس )
 (.1)ال= ،(2)أحيانا= ،(3)نعم = :درجة على كل استجابة فكانت كاآلتي

للتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحثون معادلة ألفا كرونباخ  :بالنسبة لحساب الثبات
(Cronbach Alphaمن خالل معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة )،  يتضح أن

قيم معامالت الثبات لمقياس المشكالت األسرية قيم مقبولة حيث بلغت قيم معامل الثبات أعلى 
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الختبار ثبات بعدي  Cronbach Alpha تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ (0،05)من 
 .البيانات األولية الدراسة لجميع المتغيرات عدا

 اختبار ثبات ألفا كرونباخ الستبيان للمشكالت األسرية :(1جدول )

 عدد العبارات معامل ألفا االبعاد
 10 0.642 البعد النفسي والمشكالت األسرية
 10 0.651 البعد الصحي والمشكالت األسرية

 20 0.704 اجمالى االستبيان
البعد النفسي والمشكالت ( في أسئلة 0.642)قيمة ألفا  من الجدول السابق يتضح ان

البعد الصحي والمشكالت ( في أسئلة 0.651قيمة ألفا ) (.0.5وهي قيمة أعلى من ) األسرية
هي قيمة أعلى  ( في اجمالى االستبيان0.704قيمة ألفا ) .(0.5وهي قيمة أعلى من ) األسرية
عاد االستبيان بمعامل ثابت عاٍل ألفا كرونباخ أعاله على تمتع أب وتدل مؤشرات .(0.5من )

  للباحثة تطبيقه على عينة الدراسة.ويمكن  ،وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة
فقد قامت الباحثة بحساب صدق اإلتساق  ،ولمزيد من التحليل :صدق اإلتساق الداخلي

ق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح لكل بعد من األبعاد بإجمالي المقياس لحساب الصد
 :كاآلتي
 صدق االتساق الداخلي استبيان المشكالت األسرية :(2) جدول

 معامل التصحيح اجمالي المقياس المتغيرات

 البعد النفسي والمشكالت األسرية
 )**(0.661 معامل االرتباط

0.79 
 0.001 الداللة المعنوية

 البعد الصحي والمشكالت األسرية
 )**(0.677 معامل االرتباط

0.81 
 0.001 لداللة المعنويةا

 اجمالى االستبيان
 )**(0.853 معامل االرتباط

0.92 
 0.001 الداللة المعنوية

)البعد  استبيان المشكالت األسريةمن الجدول السابق نجد أن الداللة المعنوية ألبعاد 
 وبلغت ،(0.01أقل من )( البعد الصحي والمشكالت األسرية ،،النفسي والمشكالت األسرية

( مما يدل علي صدق االتساق الداخلي 0.677 ،0.661معامالت االرتباط على الترتيب )
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اما عن  .( على التوالي0.81 ،0.79التي بلغت ) ،للمقاييس وهو ما أكده معامالت التصحيح
( لذا كان 0.92( بمعامل تصحيح )0.853فقد بلغت قيمة معامل االرتباط ) اجمالى االستبيان

 فع.صدق المقاييس مرت
 

 نتائج البحث
داللة إحصائية بين التعرض للمشكالت األسرية  توجد عالقة ارتباطية ذات :الفرض األول

 .والحالة النفسية لألطفال
معامل االرتباط ومستوى المعنوية بين التعرض للمشكالت األسرية والحالة النفسية : (3جدول )

 لألطفال
 الحالة النفسية

 )**(0.791 رتباطمعامل اال المشكالت األسرية
 0.001 الداللة المعنوية

 . %99ودرجة ثقة  0.01)**( مستوى المعنوية عند 
يتضح  بين التعرض للمشكالت األسرية والحالة النفسية لألطفالمن الجدول السابق 

المشكالت ( بين 0.05: توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )التالي
 . (0.791باط )حيث بلغت قيمة معامل االرت ،الة النفسية لألطفالاألسرية والح

للمشكالت األسرية على  اتضح من نتائج الفرض الحالي وجود تأثير: مناقشة الفرض األول
وأن كثرة الشجار بين أفراد األسرة تؤثر  ،فهم يتأثرن بالتفكك األسرى ،الحالة النفسية ألطفال

ف والعدوان مما يزيد من حدة االنفعال الدائم سوء مع سلبا على األطفال باكتساب العن
أو األصدقائى بسب االضطرابات النفسية التي تعانى منها األطفال بسبب كثرة  ،األخوات

ويرجع تأثير التفكك  ،ويختلف تأثير التفكك األسرى من تلميذة إلى أخرى الشجار في المنزل
وذلك  ،ن وظروفهن الشخصية والنفسيةاألسرى على رد فعل أنفعالتهن حسب شخصية كل منه

مما نتج  ،ألن هذا السن أكثر عرضة للضغط النفسي ،يرجع إلى عدة عوامل منها سن التلميذة
 ،التي قد تؤدى إلى تأثيرات انفعالية ،عنه بعض االنفعاالت والخوف واالضطرابات النفسية
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ويصبح العقل  ،يم والتخطيطوتدهور قوة التنظ ،وعدم القدرة على تخزين المعلومات واسترجعها
ومن نتائج هذه الدراسة تبين ان تأثير  .واضطراب أنماط التفكير ،غير قادر على التقيم بدقة

وتواجه  ،التفكك األسرى على الحالة النفسية ألطفال يؤثر على األداء األطفال فى االمتحانات
ى البيت وكثر الضغوط األطفال صعوبات فى االمتحانات بسبب هذه المشاكل التى تواجهها ف

فى  بسبب األفكار السلبية المرتبطة بهذه المشاكل والتفكك األسرى تسبب عليهم واألنزاعاج
وكلما زاد التفكك األسرى وتأثيره على األطفال قل  ،مشاكل فى االنتباه والتركيز لألطفال

وزاد  ،ى ألطفالوكلما زاد حجم التفكك األسرى قل االتزان النفسي لد ،مستوى األداء الدراسى
من حدية المشاكل واالنفعاالت لدى األطفال فى هذا السن وعدم االستقرار النفسي وكثره 

او الخوف واألنطواء فى الحياة وعدم المشاركة االجتماعية مما يؤدى إلى  ،المشاكل والعنف
منهم فى اى من  عدم وجود نضج عقلى أو نفسى لدى هؤالء األطفال والتصرف الغير سوى

 .مواقف الحياتيةال
 :)اكرام فاروق فنرى أن بعض الدراسات السابقة تتفق مع صحة هذا الفرض مثل دراسة

( التى ركزت على ان يوجد عالقة بين المناخ األسرى واالنحرافات السلوكية لدى 2013
االنحراف الجنسي. وان دور األسرة كبير  -الكذب  -السرقة  -المتمثلة فى العدوان  األطفال
ومن ثم سلوكه حيث تعتبر األسرة نواه ، ياة الفرد وتأثيرها على مختلف جوانب الشخصيةفى ح

التى ركزت على أن  Albert, 1993)) المجتمع الرئيسية إن صلحت صلح المجتمع ودراسة
المشكالت األسرية ينجم عنها أزمات نفسية على الطفل ويمكن أن تعرقل النمو النفسى 

ل فى ( التى ركزت على دور األسرة الفعا2007 ،بغدادى خيرة) األنفعالى للطفل ودراسة
 .تحقيق التوافق النفسى للطفل

وتنطبق نتيجة الفرض الحالي مع بعض المداخل النظرية التى تناولت مشكلة التفكك 
وتفرض على الفرد تأثيرات سلبية قد تكون  ،األسرى الذى يؤثرعلى حياة الفرد بشكل سلبى

 .صحية اجتماعية أو نفسية أو
األسرة علي أنها جزء أساسي من كيان إلى جانب )النظرية الوظيفية( التى تركز على 

وتتكون بدورها من عدة أنساق فرعية   .وتشكل نسقاا فرعياا من نسق عام هو المجتمع ،المجتمع
ويركز االتجاه الوظيفي علي االهتمام بالعالقات . ترتبط فيما بينها بعالقات تفاعلية متبادلة
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ومن تلك  ىاألخر  االجتماعية باألنساق وعالقة النسق األسري ،لداخلية للنسق العائليا
النظريات التى تؤكد على صحة الفرض )النظرية البيولوجية( التى ركزت على كون الطفولة 

وتعتبر مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة عواصف وضغوط  ،ليست منفصلة عن المراهقة والرشد
وقد اعتبرت التغيرات التى تحدث خالل فترة الطفولة تخضع  ،من جديد تولد شخصية اإلنسان

سبيلبرجر( أكدت هذه ) وقد دعمت النتيجة الحالية نظريةكليا لسلسلة من العوامل الفسيولوجية 
فسمه القلق باعتبارها ناتج من  ،النظرية أن السمات عامل مؤثر فى إحداث الضغوط النفسية

 أكدت علية أيضا رة على إنشاء حالة من الضغط وذلك مانواتج الضغوط فهى أيضا قاد
)نظرية موارى هانرى( بأن الضغط صفة لموضوع بيئى تيسر أو تعوق جهد الفرد للوصول الى 

 .هدف معين
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائيا بين التعرض للمشكالت األسرية  :الفرض الثانى

 .والحالة الصحية لألطفال
 امل االرتباط ومستوى المعنوية بين المشكالت األسرية والحالة الصحيةمع: (4جدول )

 الحالة الصحية

 )**(0.641 معامل االرتباط المشكالت األسرية
 0.001 الداللة المعنوية

 .%99ودرجة ثقة  0.01المعنوية عند )**( مستوى 
: توجد ح التالييتض بين المشكالت األسرية والحالة الصحية لألطفالمن الجدول السابق 

المشكالت األسرية  ( بين0.05عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 .(0.641) بلغت قيمة معامل االرتباطحيث  ،والحالة الصحية لألطفال

البعد الصحي وكيفية تأثير  يرجع تفسير ذلك من خالل :مناقشة وتفسير الفرض الثانى
لة الصحية لألطفال فى هذه المرحلة ووجود عالقة بينهما وقد ال المشكالت األسرية على الحا

تسطيع األطفال تحمل كل تلك الضغوط والتعب من اإلهمال وكثرة الشجار مما يسبب توتر 
وضغط وعدم ارتياح ويسبب الم جسدي ومشاكل كثيرة فى الجسم بسبب سوء التغذية وحيث ان 

فال يسبب لهم خلل فى بعض وظائف الجسم منها نقص إمكانيات البيت والرعاية الكاملة لألط
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ضعف التركيز واالنتباه بسبب األنيميا وسوء التغذية وعدم االهتمام بهم ورعايتهم رعاية سليمة 
يسبب كتير من األمراض التى تؤثر دائما على حاالتهم الصحية والجسدية وكذلك القلق وعدم 

لتفكك وأيضا يؤدى ا ،قة بالنفس واآلخرينمما قد يصاحبه الخوف الشديد وفقدان الث ،الراحة
 .األسرى إلى اضطراب التفكير

( حيث أشر على أن األشخاص الذين 2014 تفق هذا الفرض مع دراسة )جيريمى دين:ي
يعانون من مشكالت أسرية شائعة نسبيا فى وقت مبكر من مرحلة الطفولة يرتفع لديهم خطر 

الحق وهذا يتفق مع صحة هذا الفرض فى أن اإلصابة باضطرابات الصحة النفسية فى وقت 
( Margoliny 2004ويتفق مع دراسة ) ،التفكك األسرى يؤثر على الحالة الصحية لألطفال

وربط بين عنف الوالدين والفقر وهذا يؤثر  عنف الزوج ضد الزوجة واألبناءحيث ركزت على 
النحراف واألمراض ويعيشون معرضين لكافة أنواع المشكالت وا سلبا على صحة األطفال

واالعتداء بدون اى حماية او اهتمام ليواجه مصيره المجهول وهذا يؤكد ان التفكك األسرى 
 .رة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعييسبب تدهور في الحالة الصحية ألطفال وعدم القد

تؤكد هذه النظرية على صحة هذا تتفق بعض النظريات مع نتيجة الفرض الحالى 
والذي يوضح أن األحداث الرئيسية التى  ط وحوادث الحياة( ل)رأه هولمس()الضغ الفرض

وأن تراكم األحداث الحياتية ، تسبب الضغط النفسى نتيجة لتراكمها أو تكرارها فى حياة الفرد
الضاغطة يؤدى إلى ظهور اضطرابات تمس كل من الصحة النفسية والبدنية للفرد كما يتفق 

الى حيث ركز على ان الضغوط والمشكالت اذا لم يتم التغلب )كوبر( مع الفرض الح نموذج
تؤدى الى زيادة  عليها واستمرت لفترة طويلة تؤدى الى أمراض القلب واألمراض العقلية كما

 .القلق واالكتئاب
 

 توصيات البحث
  توفير مناخ أسرى وجو نفسى يؤهلهم على الدراسة واألهتمام بها ووضع طرق للمذاكرة

 نهم.واالستفادة م
 األهتمام بالجانب النفسى لألطفال ومراعاة شعورهم أمام أصدقائهم أو الجيران أو األقارب. 
 اقبتهم على ذلك لخلق الثقة بينهماحترام صراحة األطفال وعدم مع. 
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  مشاهدتهم لضرب أو العنف فى البيتعدم تعرض األطفال لضرب أو. 
 ذ اهدافهم وأحالمهم بطريقة نفيتوجيهم على أهمية التخطيط والتفكير فى المستقبل وت

 .سليمة
  األهتمام بمتطلباتهم وأحتياجاتهم وتوفيرها لهم للكشف عن إمكانياتهم وقدراتهم وميولهم

 .م وكيفية تواجههم التوجية السليمومواهبه
 صحة األطفال والكشف الدوري عليهماألهتمام ب. 
 همصحت عدم التدخين أمام األطفال وذلك لتجنب التقليد ومراعاة. 
  تنظيم المدراس لدورات تدريبية لآلباء واألمهات لكيفية معاملة أطفالهم لكثير من المواقف

 .والفضول وكثرة األسئلة فى هذا الوقت
  كسابهم األساليب إعداد دورات تأهيل نفسي لألطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدرتهم وا 

 .اإليجابية
 

 المراجع
مجلة  ،االجتماعية والتربوية لظاهرة العنف الطالبي : األبعاد(1998) أحمد حسن الصغير

 .العدد الثالث عشر
العالقة بين المناخ األسرى واالنحراف السلوكية لدى  (:2013اكرام فاروق محمد طه )

 ،قسم علم النفس ،كلية اآلداب ،رسالة ماجستير ،المراهقين
 جامعة حلوان.

 .مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،فسيةالضغوط االسرية والن :(2007) امانى عبد المقصود
 دار الثقافة للتنشئة. ،(: المخدرات والمجتمع عمان1996السعد صالح )
 .ذات السالسل ،الكويت ،(: السيكولوجية األسرة والوالدية2003بشير صالح )

 .دار القاهرة ،القاهرة، المناخ األسرى وشخصية األبناء :(2004) حسن مصطفى عبد المعطى
 ،: القاهرةات النفسية في الطفولة والمراهقة: االضطراب(2006مصطفى عبد المعطى )حسن 

 دار القاهرة .



 انغام احمد محمد وآخرون
 

 144 2019سبتمبر ، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد

المشكالت الزوجية وعالقتها بالسلوك األنفعالى  (:2007) ريناد عبد المنعم موسى احمد
 القاهرة.  ،لألبناء

 .مجلة رسالة المرأة ،أستاذ علم االجتماع :(2013) الساعاتي سامية
 مجلة رسالة المرأة.  ،(: أستاذ الطب النفسي2013) نيعادل مد

 دار النشر. .ت النظرية المفسرة للنزاع األسرىاالتجاها: (2014محمد محمود )
 جدة.، فى المجتمعات العربية اإلسالمية التفكك األسرى :(2009محمد عمر المدخلى )
 فكر العربى.دار ال، القاهرة، علم النفس الطفولة :(1998) منصور عبد المجيد

 .دار الشروق ،الطبعة األولى ،بيروت ،علم اجتماع األسرة (:1994) معن خليل عمر
 .على سلوك الطفل هاألسرية وتأثير  اآلثار السلبية الضطراب البيئة (:2009) نجيب مختار

 . األردن
Albert Federico (1993): On the Evaluation of the effect of parental 

behavior and family relation on child growth, 

USA. 

Margolineg, Gordis Ep and Oliver, Bh (2004): Links Between marital 

and barcnt child intsractions,moderating role of 

huspand-to-wife aggression development & 

bsuchobathologu. Vol.16. 

Helly (1995): In the United States of America on the subject of 

disintegration of prisoners and its relationship to 

juvenile delinquency in adolescence. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –البحوث البيئية معهد الدراسات و 

 

 2019سبتمبر ، ثالثربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد
 

145 

THE IMPACT OF FAMILY PROBLEMS ON THE 

PSYCHOLOGICAL AND HEALTH STATUS OF 

STUDENTS IN LATE CHILDHOOD 

            [7] 

Angham A. Mohammad(1); Magy W. Yusif(2)  

and Ahmed E. Shoman(3) 

1) Post-gradute student, Institute of Environmental Studies and 

Researches, Ain Shams University 2) Faculty of Women, Ain Shams 

University 3) Faculty of Medicine, Ain Shams University 

 

ABSTRACT 

The family is the first formative unit of society, and with the 

cohesion of this unit the cohesion of society is achieved. As long as the 

family has a great deal of cohesion and integrity, the affairs of society 

are reconciled and its affairs straightened out. The cohesion in the 

family is achieved if harmony prevails between the spouses, and its 

shadow extends over the rest of the family, so the atmosphere of 

tranquility and stability becomes prevalent in the family in order to 

achieve psychological comfort for its members, protect them from the 

influences of deviation, and support the family cohesion and strength of 

its strength. Therefore, the study aimed to identify the effect of family 

problems on the psychological and health status of students in late 

childhood, and the researchers selected a sample of 100 single children 

in late childhood, from the age of (12-16) years. The sample was 

chosen randomly. The researchers used the (descriptive) approach and 

applied the following measures: (a form to measure family 

disintegration and its effect on children) and (a form to measure a 

parent's addiction and its effect on children).  
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The study reached some results, the most important of which was 

the existence of a statistically significant correlation between family 

disintegration and the psychological state of children. There is a 

statistically significant correlation between family disintegration and 

the health status of children. The study recommends working on 

developed programs to solve these family problems. Providing a 

captive atmosphere and a psychological atmosphere for children, and 

taking care of the psychological and health aspects for them. 

Key words: family problems, family break-up, late childhood. 


