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عناصر المحاضرة
العوامل المؤثرة في 
البيئة االجتماعي
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:العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية

هي عملية إنها عملية تعليم ودمج عناصر الثقافة في بنية الشخصية و"على تعرف التنشئة االجتماعية 

شوئها ومن وال تحدث عملية التنشئة االجتماعية عشوائياً وإنما ضمن ظروف وشروط تساعد على ن" مستمرة

.تماعيةهذه الشروط وجود المجتمع الملتزم بقيمة وعاداته وتقاليده ومن العوامل المؤثرة في التنشئة االج

:العوامل الوراثية: أوالً 

وتنتقل وماتالكروموسوهي مجموعة الصفات التي يرثها الطفل وتنتقل إليه عن طريق الجينات التي تحملها 

.الصفات باتجاهين متوازين

:االتجاه األول الخصائص البنائية-1

.األباءوهي انتقال الخصائص من اآلباء إلى األبناء فهي تؤكد على أن يكون األبناء من نوع 

:االتجاه الثاني الجنسي-2

الزوجية يبلغ مجموعها ثالث وعشرون زوجاً الكروموزوماتيحتوي جسم اإلنسان على مجموعة من 

راثية الوالشيفراتالجنسي وهو يحمل عدد من بكروموزومويختص الزوج الثالث والعشرون من كل خلية 

.التي تحدد جنس المولود ذكراً كان أم أنثى

، بينما يتكون عند (Y)والثاني ( ×)أحدهما كروموزمينويتكون الزوج الثالث والعشرون عند الرجل من 

.ومنها يتحدد جنس المولود في طريق االتحاد( ×)نوع متشابهين من كروموزميناألنثى من 



92

(  ×)منوي أنثوية يكون المولود ذكر، أما إذا اتحد حيوان ( ×)بويضة مع ( Y)ذكري فإذا اتحد حيوان منوي 

ج عن عدم أنثوية يكون المولد أنثى، ومن هنا يتأثر جنس المولود بطريقه االتحاد، وقد ينت( ×)بويضة مع 

غلب األسباب عند الزوجين أمراض وتشوهات خلقية وراثية وضعف القابلية للتعلم وقد تالكروموزماتتوافق 

الوراثية الوراثية ويكون تأثيرها مباشر وبذلك يصبح االضطراب النفسي عضوي المنشأ، ومن أهم األمراض

از اضطراب وظائف االستقبال الحسي، خلل الجهاز العصبي المركزي، خلل الجهاز الدوري، وخلل الجه

.األجهزةالتنفسي، وقد يصيب الخلل جميع 

 ً (:االجتماعية)البيئية األسباب : ثانيا

ربية والمطالب الوسط الذي يعيش فيه الفرد، على شخصية الفرد عن طريق نوع الت"االجتماعية تؤثر البيئة 

ح يعاني من سوء االجتماعية التي تسود في البيئة فإذا فشل الفرد في تحقيق مطالب البيئة االجتماعية أصب

د في طفولته في الفربهاالتوافق الشخصي االجتماعي وعدم التوازن في السلوك حيث تؤثر التجارب التي يمر 

تفاوت سمات شخصيته سواء كانت سوية أو غير سوية، وتدل بعض الدراسات أن نسبة المرض النفسي ت

.حسب البيئات الفقيرة أو الغنية والحضرية والريفية
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 ً :العوامل الحضارية والثقافية: ثالثا

اسات إلى أن للعوامل الحضارية واالتجاهات الثقافية أثر كبير في نشوء سوء التوافق، وتشير بعض الدر

ى األسباب األمراض النفسية تنتشر في المجتمعات المتحضرة أكثر من المجتمعات البدائية وذلك يعود إل

:التالية

لتوافق بين الفرد الثقافة المريضة التي يكثر فيها عوامل الهدم التي تولد اإلحباط والتعقيد الثقافي، وعدم ا–أ 

ة الفرد على والثقافة التي يعيش فيها، وعدم توافق الشخصية مع النمط الثقافي الذي يوجد فيه، وعدم قدر

.مواكبة المستوى الثقافي السائد واالتجاهات الجديدة

مع عصر التطور الحضاري السريع وعدم التوافق مع الحياة الصناعية المعقدة والمتغيرة وعدم التوافق-ب

اع وتعقيد وعدم القدرة على التأمل واالسترخاء واالنسجام واالستمتالتخيطالسرعة، الذي يؤدي بالفرد إلى 

.االجتماعية وعدم القدرة على تحملهاالمسؤلياتوزيادة طائلتهاالقوانين والخوف من الوقوع تحت 
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 ً :العوامل الكيماوية: رابعا

دة تسمى بعملية يحتفظ الكائن الحي بنوع من التوازن الكيمائي الداخلي حيث تتفق وراء هذا التوازن عملية معق

و والتكاثر ، وهي العمليات التي تحكم النم"أي االتزان بين عناصر الكائن الحي المختلفة"البدني االتزان 

وهي مجموعة " األيضعملية "الميتابولزمأي عملية " أكسدة أو احتراق الطعام"الهيموجينكوإصالح 

ية التي تؤمن وخاصة التغيرات الكيمائية في الخاليا الحودثورهاالبروتوبالزماتالعمليات المتصلة ببناء 

مندثر منها تمثل المواد الجديدة للتعويض عن البهاالطاقة الضرورية للعمليات والنشاطات الحيوية والتي 

رزها الغدد التي تفالهروناتوتتحكم األنزيمات في عملية التمثيل من خالل العصارات الهضمية في إنتاج 

الشاذ ذات أهمية كبيرة في عملية النمو والتكاثر ومن الممكن أن تؤثر في السلوكالهرموناتالصماء وهذه 

.عن طريق

.نقص األنزيمات–أ 

.ضعف الفيتامينات-ب

.اختالل التوازن الهرموني-جـ

ثل نقص وباإلضافة إلى هذه العوامل الكيمائية هناك عوامل أخرى كيميائية خارجية في البيئة الخارجية من م

.أو التسمم الناتج عن نقص األكسجين في األنسجة والتي قد تؤدي إلى تدمير الدماغاألكسيجن
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:اضطرابات التنشئة االجتماعية

صية تؤدي إلى ذكرنا أن عملية التنشئة االجتماعية على أنها عملية تعليم ودمج عناصر الثقافة في بنية الشخ

جتماعي اإلنساني، الطابع االلتكسيةتشكيل السلوك االجتماعي للفرد، وإدخال ثقافة المجتمع في بناء شخصية 

:ومن العوامل التي تحول دون عملية دمج عناصر الثقافة في بنية الشخصية ما يلي

:االضطرابات في األسرة-1

بعض عدم التكافؤ بين الزوجين في" الخيانات الزوجية"الزوجية ومنها الزواج غير السعيد والخالفات 

موظفة، تدخل الجوانب، مشكالت تنظيم النسل، العقم، القدوة السيئة المثالية وارتفاع مستوى الطموح، األم ال

.أهل الزوج واألقارب
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:سوء التوافق في المدرسة-2

قران، إن ذهاب الطفل إلى المدرسة يشكل له مرحلة انفصال عن الوالدين فهو ينضم إلى جماعة الرفاق أو األ

القيام بأدوار وهذه الجماعة لها تأثير كبير في سلوكه االجتماعي فهي تؤثر في معاييره االجتماعية وتمكنه من

حرفة تؤثر اجتماعية متعددة ال تتيسر له خارجها وقد يتورط الطفل في االنضمام إلى مجموعة رفاق سيئة ومن

.على تشكيل خصيته المستقبلية

:الحضارة-3

سلبية تتمثل في زيادة أثر كبير في حياتنا اليومية ولكنه ال يخلو من بعض اآلثار الالتنكولوجيللتقدم الحضاري 

ضغوط مستوى الطموح وزيادة التنافس بين الدول الكبرى مما أدى إلى نشوء الكوارث والحروب نتجه عنها

تحت وطأتها البعض اآلخر وكل هذا أدى إلى وصف عصرناوانهارهنفسية ضعف أمامها بعض األفراد 

.مما أدى إلى ظهور ما يسمى بأمراض الحضارة" عصر القلق"باسم الحاضر 
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