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متهيد:
يعترب الإر�شاد الأ�رسي من التخ�ص�صات الدقيقة ،حيث �أخذ اهتم�أماً كبريا ً على
م�ستوى العامل ،منذ الن�صف الثاين من القرن الع�رشين .وامللفت للنظر �أن الإر�شاد الأ�رسي
يرتبط ب�أكرث من تخ�ص�ص� ،إذ يهتم به املتخ�ص�صون يف اخلدمة االجتماعية والطب
النف�سي وعلم النف�س ،ولعل هذا ما �ساهم يف ت�رسيع حركة تطوره ك�شكل من �أ�شكال
التوجيه والإر�شاد.
كما يعترب الإر�شاد الأ�رسي من �أبرز املوا�ضيع التي زاد الرتكيز عليها يف الآونة
الأخرية� ،إنطالقا من ازدياد الإهتمام بالأ�رسة ،وبامل�شكالت التي تواجهها؛ كالعنف
والتفكك والإدمان والطالق ،...الأمر الذي ولّد �شعورا ب�أهمية الإر�شاد الأ�رسي ،ومبا
يقدمه من خدمات للعديد من امل�شكالت الأ�رسية؛ مما يزيد احلاجة امللحة �إىل ايجاد
تخ�ص�صات اكادميية على م�ستوى املاج�ستري لالر�شاد اال�رسي� ،إ�ضافة �إىل فتح مراكز
وخدمات الإر�شاد الأ�رسي .فالأ�رسة هي نواة املجتمع الأوىل ،وهي البوتقة التي ين�ش�أ
ويرتبى فيها �أفراد املجتمع .كما انه من ال�رضوري اال�ضطالع على جتارب الدول التي
�سبقت منطقتنا يف هذا امل�ضمار لنقل التجارب ،واخلربات التي ميكن اال�ستفادة منها.
وملا مل�سناه من حمدودية يف امل�ؤلفات العربية حول الإر�شاد الأ�رسي؛ فقد جاء هذا
الكتاب الذي �أعده نخبة من املتخ�ص�صني يف الإر�شاد الأ�رسي يف اجلامعات االردنية،
�أمالً يف �إثراء املكتبة العربية من جانب ،وتطوير ممار�سة الإر�شاد الأ�رسي من جانب
�آخر .حيث يعد كتاب الإر�شاد الأ�رسي الذي ن�ضعه بني يدي العاملني يف الإر�شاد
الأ�رسي ،والباحثني ،واالكادميني ،والطلبة ،وحتى الأ�رس مرجعا مهما؛ لطرحه للعديد
من الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجه االزواج ،واالطفال ،واملراهقني ،وكبار ال�سن ،وذوي
احلاجات اخلا�صة ،وكذلك طرحه لال�ساليب العالجية املتبعة حلل هذه امل�شكالت من
خالل تناول النظريات العالجية ،وفنيات الإر�شاد الفردي واجلمعي التي ت�ساهم يف بناء
تركيبة الأ�رسة.
	�إن املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة ،وهو �إحدى م�ؤ�س�سات جاللة امللكة رانيا
العبداهلل؛ لي�أمل ب�أن ي�ساهم هذا الكتاب مبا يت�ضمنه من عر�ض ملوا�ضيع هامة يف
�إثراء املكتبة العربية من جانب ،وتطوير ممار�سة الإر�شاد الأ�رسي من جانب �آخر .ويق�سم
الكتاب �إىل ( )12وحدة؛ حيث تتناول الوحدة الأوىل مو�ضوع املهارات الوالدية الفعالة
وبرامج تنميتها .وتدور الوحدة الثانية حول الرتبية الأ�رسية؛ فتعر�ض مفهوم الرتبية
الأ�رسية ومعتقدات الآباء حول الوالدية والعوامل امل�ؤثرة يف تكوين الإجتاهات الوالدية.
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وتتناول الوحدة الثالثة �أ�ساليب التعامل مع م�شكالت الأطفال واملراهقني .وتعالج
الوحدة الرابعة مو�ضوع مهارات االت�صال يف العالقات الأ�رسية� .أما الوحدة اخلام�سة
فتتناول نظريات العالج اال�رسي وتطبيقاتها .وتعر�ض الوحدة ال�ساد�سة فنيات الإر�شاد
اجلمعي الأ�رسي .وتعر�ض الوحدة ال�ساد�سة فنيات الإر�شاد اجلمعي الأ�رسي .وتعالج
الوحدة ال�سابعة مو�ضوع الإر�شاد الأ�رسي لذوي احلاجات اخلا�صة .وتبني الوحدة
التا�سعة �أ�ساليب �إر�شاد �أ�رس املدمنني فتو�ضح مفهوم الإدمان وتف�سريه و�أ�سباب تعاطي
العقاقري وموقف الأ�رسة من م�شكلة الإدمان .وتبحث الوحدة العا�رشة مو�ضوع �إر�شاد �أ�رس
كبار ال�سن .وتعالج الوحدة احلادية ع�رشة م�شكالت العالقة الزوجية والعوامل امل�ؤثرة
يف التكيف الزواجي .و�أخريا تتناول الوحدة الثانية ع�رشة العنف الأ�رسي و�أ�سبابه و
النظريات التي تف�رسه.
ويف هذا املقام ال ي�سعنا الإ �أن نتقدم بال�شكر والتقدير لكافة االكادميني من �أ�ساتذة
اجلامعات الأردنية ،الذين بذلوا جهدا يف �إعداد هذا الكتاب ،ولكافة اخلرباء الذين �أبدوا
مالحظاتهم الثراءه� ،سائلني اهلل العلي القدير الفائدة الكربى خلدمة الأ�رسة وخدمة
م�صلحتها.

الأمني العام /املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ�سرة
د.هيفاء �أبو غزالة
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مقدمة:

تعترب الأ�رسة هي الأ�سا�س يف بناء املجتمع ،ولذا ف�إن الأ�رسة ال�سليمة املتما�سكة
ت�سهم يف ت�شكيل الفرد ال�سليم املعافى وهي منطلق وحدة املجتمع ومتا�سكه� .أما
الأ�رسة املعتلة املفككة فهي ت�سهم يف ظهور الإ�ضطراب لدى الفرد كما ميكن ان ت�ؤدي
�إىل ظهور م�شكالت �إجتماعية متعددة مثل اجلرمية والإدمان و�إنحراف الأحداث.
وعندما ي�سود التفاهم بني �أفراد الأ�رسة� ،أي بني الأب والأم والأبناء والأقارب ،ف�إن كل فرد
يف الأ�رسة يتلقى دعماً مادياً ومعنوياً من الأفراد الآخرين .فالأ�رسة املتفاهمة ت�ساعد
كل ع�ضو من �أع�ضائها يف مواجهة �ضغوطات احلياة والتعامل معها بكفاءة .ففي الأ�رسة
املتفاهمة ي�شعر كل فرد بالإطمئنان لأن لديه �شبكة قوية من العالقات التي ي�ستطيع
ان يعتمد عليها يف مواجهة امل�شكالت� .أما يف الأ�رسة املفككة ،ف�إن الأفراد ي�صبحون
م�صادر لل�ضغوط يف عالقاتهم مع بع�ضهم البع�ض ويتحول املنزل �إىل مكان منفر،
فيبحث الأبناء عن م�صادر للدعم من خارج الأ�رسة كما يبحث الأب والأم عن عالقات
م�شبعة خارج �إطار العالقات الأ�رسية.
وي�ؤدي �إ�ضطراب العالقات الأ�رسية �إىل كثري من امل�شكالت ،ومن هذه امل�شكالت
اخلالفات الزوجية وال�شجار بني الزوجني والإدمان على العقاقري كاملهدئات والكحول
واملخدرات وظهور الإ�ضطرابات الع�صبية و�رصاع الأ�شقاء و�إ�ساءة التعامل مع الزوجة
والأطفال و�إ�ضطراب العالقة بني الوالدين والأبناء.
وت�ؤدي الإ�ضطرابات يف الأ�رسة �إىل تقدمي مناذج غري منا�سبة يف ال�سلوك
للأطفال و�إ�ستخدام العنف يف حل امل�شكالت و�إ�ستخدام �أ�ساليب غري منا�سبة يف التن�شئة
الإجتماعية للأطفال كالت�سلط والق�سوة واحلماية الزائدة .وقد ت�ؤدي الإ�ضطرابات الأ�رسية
�إىل تفكك الأ�رسة بالطالق �أو غياب الزوج �أو الزوجة.
لقد انبثقت احلاجة �إىل الإر�شاد الأ�رسي من القناعة بان معظم م�شكالت احلياة
تظهر من خالل الأ�رسة وميكن ان تعالج يف �إطار الأ�رسة .فالعالقات الأ�رسية ميكن ان
تكون م�صدر �إثراء ودعم لكل فرد منها كما ميكن ان تكون م�صدرا ً لل�ضغوط واملعاناة،
وهي يف معظم احلاالت مزيج من الدعم وال�ضغط .والإر�شاد الأ�رسي ي�ستهدف حت�سني
اجلو الأ�رسي بحيث ي�صبح م�صدرا ً للدعم بدالً من ان يكون م�صدرا ً لل�ضغط .وقد �أظهرت
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الكثري من الدرا�سات فاعلية الإر�شاد الأ�رسي يف حتقيق هذا الهدف.
ففي بحث تناول حتليل نتائج  250درا�سة تتعلق بفاعلية الإر�شاد الأ�رسي،
�أظهرت نتائج التحليل �أن �أ�شكال الإر�شاد الأ�رسي املتنوعة كانت �أكرث فاعلية مقارنة
بعدم املعاجلة .ومل تظهر �أية درا�سة وجود �آثار �سلبية ناجمة عن �أي �شكل من
�أ�شكال الإر�شاد الأ�رسي .وقد كان للإر�شاد الأ�رسي يف الدرا�سات امل�شار �إليها نتائج
�إيجابية يف التعامل مع �إ�ضطرابات متعددة ،مثل الف�صام و�إدمان الكحول والعقاقري
والإكتئاب والتوتر وال�سمنة و�إباء الطعام و�إ�ضطرابات ال�سلوك لدى الأطفال وال�سلوك
العدواين وت�شتت الإنتباه والتوحد والأمرا�ض اجل�سمية والنف�سية وال�رصاعات الزوجية
(.)Garling,2003

ويف درا�سة �أجريت يف الأردن ( بريوتي )2007 ،حول فاعلية تدريب الأمهات
على التعزيز التفا�ضلي و�إعادة الت�صور يف خف�ض �سلوك عدم الطاعة لدى الأطفال
وحت�سني الكفاءة الذاتية املدركة لدى الأمهات� ،أظهرت النتائج �إنخفا�ضاً يف �سلوك عدم
الطاعة لدى �أطفال �أمهات املجموعة التجريبية وحت�سناً يف الكفاءة الذاتية املدركة
للأمهات يف املجموعة التجريبية مقارنة مع املجموعة ال�ضابطة.
كما �أظهرت درا�سة �أجريت يف الأردن (بكار )2006،ان تدريب الأمهات على مهارات
الإت�صال قد �أدى �إىل حت�سني فعالية الذات الإجتماعية لديهن وحت�سني م�ستوى توا�صل
الأم مع الطفل.
و�أظهرت نتائج درا�سة م�سحية ( )Doherty & Simmons, 1996يف
الواليات املتحدة ان  %97من امل�سرت�شدين كانوا را�ضني عن خدمات الإر�شاد الأ�رسي
والزواجي التي قدمت لهم وقد تر�أوح تقديرهم لهذه اخلدمات بني جيد وممتاز .كما ذكر
امل�سرت�شدون ان اخلدمات التي ح�صلوا عليها من املر�شدين �ساعدتهم يف التعامل مع
م�شكالتهم بفاعلية.
وي�ساعد الإر�شاد الأ�رسي يف تغيري النظرة �إىل امل�شكلة لت�صبح ذات طابع
تباديل بدالً من �إعتبارها ذات طابع �أحادي� .أي النظر �إىل جميع الأفراد يف الأ�رسة
ب�إعتبارهم ي�سهمون يف امل�شكلة كما ي�سهمون يف احلل.
وت�شري الإ�سرتاتيجية الوطنية للإر�شاد الأ�رسي يف الأردن ( املجل�س الوطني
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ل�ش�ؤون الأ�رسة� )2009 ،إىل ان الإر�شاد الأ�رسي يهدف �إىل حتقيق �سعادة الأ�رسة
و�إ�ستقرارها وبالتايل �سعادة املجتمع و�إ�ستقراره .ويعمل الإر�شاد الأ�رسي على تعريف
الأ�رسة بوظائفها ك�أ�رسة �سوية ي�ساهم كل فرد فيها يف �إ�شباع حاجات باقي �أفراد
الأ�رسة .ويهتم الإر�شاد الأ�رسي مب�ساعدة الأ�رسة يف خمتلف املراحل التي متر بها:
مرحلة ما قبل الزواج ،ومرحلة احلمل بالأطفال ،ومرحلة رعاية الأطفال يف خمتلف
مراحل منوهم و�صوالً �إىل رعاية كبار ال�سن.
وقد �أكدت الإ�سرتاتيجية الوطنية للإر�شاد الأ�رسي يف الأردن �رضورة العمل على
تعميم خدمات الإر�شاد الأ�رسي وحت�سني نوعيتها ويتطلب ذلك حتديد الإحتياجات
التدريبية للعاملني يف جمال الإر�شاد الأ�رسي متهيدا ً لتقدمي التدريب الذي يتنا�سب
مع تلك الإحتياجات ،ومن هذا املنطلق جاءت الدرا�سة احلالية التي ا�ستهدفت م�سح
احلاجات التدريبية للعاملني يف جمال الإر�شاد الأ�رسي.
ومن هذا املنطلق ،فقد عمل املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة للتعرف على
امل�شكالت ذات العالقة بالأ�رسة التي يتعامل معها العاملون يف جمال الإر�شاد الأ�رسي
يف الأردن ،والتعرف �إىل الإحتياجات التدريبية لديهم متهيدا ً لإعداد برنامج تدريبي
يتنا�سب مع حاجاتهم.
وقد �أجريت درا�سة �إ�ستطالعية على عينة ت�ألفت من ( )38مر�شدا ً من العاملني
يف جمال تقدمي اخلدمات الإر�شادية .ويف �ضوء الدرا�سة الإ�ستطالعية ،مت تطوير �أداة
الدرا�سة احلالية التي ا�شتملت على قائمة للم�شكالت الأ�رسية وقائمة للمو�ضوعات
التدريبية املطلوبة يف الإر�شاد الأ�رسي .ومت تطبيق �أداة الدرا�سة على عينة متي�رسة من
( )154من العاملني يف جمال الإر�شاد ،وكان معظم �أفراد العينة من املر�شدين العاملني
يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم كونهم ي�شكلون الغالبية العظمى من مقدمي اخلدمات
الإر�شادية يف الأردن .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة ان �أهم امل�شكالت التي يتعامل معها
املر�شدون بدرجة عالية تعامل الأ�رسة مع املراهقني ،واخلالفات بني الزوجني والعنف
الأ�رسي جتاه الأطفال ،والفقر وعدم كفاية املوارد املالية.
وجاء من �أهم تو�صيات الدرا�سة تدريب العاملني يف الإر�شاد الأ�رسي على كثري
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من املوا�ضيع من �ضمنها؛ �إر�شاد �أ�رس املدمنني ،ومهارات الإت�صال يف العالقات الأ�رسية،
و�إر�شاد كبار ال�سن.
كما و�أو�صت الدرا�سة بان يتم �إعداد �أدلة تدريبية تغطي املو�ضوعات التي
�أ�شار �إليها امل�ستجيبون ،بحيث تت�ضمن هذه الأدلة �أمثلة تطبيقية وحاالت م�ستمدة
من امل�شكالت التي ذكر امل�ستجيبون ب�أنهم يتعاملون معها .وبعد ذلك ،يتم عقد دورات
تدريبية لتدريب مدربني على �إ�ستخدام هذه الأدلة يف تدريب املر�شدين .ومتثل امل�شكالت
التي �أ�شار �إليها امل�ستجيبون يف هذه الدرا�سة عنا�رص �ضغط يف العالقات الأ�رسية ميكن
ان ي�ؤدي عدم التعامل معها بكفاءة عن طريق الإر�شاد الأ�رسي �إىل مزيد من امل�شكالت
التي قد ت�ؤدي �إىل ت�صدع يف بنيان الأ�رسة ومتا�سكها.
	�إن وجود هذه امل�شكالت يتطلب التعامل معها من خالل الإر�شاد الأ�رسي
والزواجي املنا�سب .وميثل اجلهد الذي يبذله املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة لتحديد
الإحتياجات التدريبية للعاملني يف الإر�شاد الأ�رسي وتقدمي التدريب املنا�سب �إ�سه�أما
ه�أماً ي�سمح مبواجهة هذه امل�شكالت على نحو ف ّعال.
كما �أن النجاح يف تطوير مهارات العاملني يف جمال الإر�شاد الأ�رسي و
الزواجي يخدم �أهدافاً منائية ووقائية هامة تلتقي مع �أهداف املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ�رسة ،حيث ي�سهم يف تزويد �أفراد املجتمع باملعلومات واملهارات الالزمة لتكوين
�أ�رسة �سليمة.
ويف �ضوء هذه النتائج ،فقد عمل املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة على تكليف
فريق من املخت�صني يف الإر�شاد النف�سي ب�إعداد مواد تدريبية تغطي املو�ضوعات التي
�أبدى املر�شدون �إهتمامهم بالتدرب عليها .وتت�ألف املادة التدريبية لكل مو�ضوع من
ق�سمني يت�ضمن الأول عر�ضاً تو�ضيحياً لعنا�رص املو�ضوع ويت�ضمن الثاين برناجماً
تدريبياً لكيفية التدريب على املو�ضوع ب�أ�سلوب الور�شة التدريبية .وقد حر�ص معدو
الربامج التدريبية على �إ�ستخدام حاالت �إفرتا�ضية وتدريبات موجهة للتعامل مع
امل�شكالت الأ�رسية التي �أ�شار �أفراد الدرا�سة �إىل كرثة تعاملهم معها.
ويت�ألف الق�سم النظري من ( )12وحدة .تتناول الوحدة الأوىل مو�ضوع املهارات
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الوالدية الفعالة وبرامج تنميتها .فالوالدية مهمة �صعبة ،والقيام بدور الأب �أو الأم
يتطلب �إعدادا ً جيدا ً لأن النجاح يف هذا الدور ي�سهم يف حتديد هوية الأطفال و�شخ�صياتهم
و�صحتهم النف�سية« ،فالأم مدر�سة �إذا �أعددتها �أعددت �شعباً طيب الأعراق» .واملهارات
الوالدية قابلة للتعلم .ومن �أهم الربامج للتدريب على املهارات الوالدية برنامج التدريب
املنظم للوالدية الفعالة» Systemic Training for Effective Parenting STEP
حيث يتم تناول هذا الربنامج بال�رشح والتو�ضيح.
وتدور الوحدة الثانية حول الرتبية الأ�رسية ،فتعر�ض مفهوم الرتبية الأ�رسية
ومعتقدات الآباء حول الوالدية والعوامل امل�ؤثرة يف تكوين الإجتاهات الوالدية وت�أثري
الإجتاهات الوالدية على الأطفال .وتقدم للقارئ �أداة للتعرف على الإجتاهات الوالدية.
وتنتهي بالإ�شارة �إىل مناذج من الرتبية الأ�رسية يف بع�ض الواقف ال�صعبة مثل حالة
العائالت املختلطة و الطالق و الإنف�صال.
وتتناول الوحدة الثالثة �أ�ساليب التعامل مع م�شكالت الأطفال واملراهقني
فتعر�ض مراحل منو الإن�سان يف الطفولة واملراهقة والر�شد وتبني امل�شكالت النمائية
التي تظهر يف كل مرحلة و�أ�ساليب الإر�شاد الأ�رسي الفعال التي ميكن �أن ت�ستخدم يف
التعامل مع م�شكالت مرحلتي الطفولة و املراهقة.
وتعالج الوحدة الرابعة مو�ضوع مهارات الإت�صال يف العالقات الأ�رسية .حيث
ان الكثري من امل�شكالت التي تظهر يف الأ�رسة هي م�شكالت �أخطاء يف الإت�صال وتو�ضح
طبيعة الإت�صال الفعال يف احلياة الزوجية والأ�رسية.
وتتناول الوحدة اخلام�سة نظريات العالج الأ�رسي وتطبيقاتها فتبحث يف نظرية
النظم العامة و نظرية العالج الأ�رسي البنائي ونظرية العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي
والعالج عرب اجليلي و العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف و العالج الأ�رسي اخلرباتي .كما
تو�ضح �أ�ساليب تطبيق هذه النظريات يف التعامل مع امل�شكالت الزواجية والأ�رسية.
وتعر�ض الوحدة ال�ساد�سة فنيات الإر�شاد اجلمعي الأ�رسي :مثل فنيات دعم
امليكانيزمات التكيفية و تنمية اخلربة الإنفعالية وتطوير املهارات البني �شخ�صية
وفنيات �إعادة تنظيم تركيب الأ�رسة .كما تعر�ض �إ�سرتاتيجيات م�ستندة لنظريات �إر�شاد
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�أ�رسي حمددة مثل العالج الأ�رسي البنائي والإ�سرتاتيجي واخلرباتي والبيئي جيني و
املعريف ال�سلوكي.
وتعالج الوحدة ال�سابعة مو�ضوع الإر�شاد الأ�رسي لذوي احلاجات اخلا�صة.
فتو�ضح املراحل التي متر بها �أ�رسة الطفل املعاق يف تعاملها مع م�شكلة الإعاقة و
احلاجات الإر�شادية لفئات ذوي احلاجات اخلا�صة و الأ�ساليب املنا�سبة لتلبيتها.
وتدور الوحدة الثامنة حول فنيات الإر�شاد الفردي للم�شكالت الأ�رسية ،فتو�ضح
الإ�ستجابات املرتبطة بالإت�صال يف املقابلة الإر�شادية و�أ�ساليب تقدمي املعلومات و
التغذية الراجعة و امل�شكالت املرتبطة بالأدوار املختلفة داخل الأ�رسة و�أ�ساليب التعامل
معها.
وتبني الوحدة التا�سعة �أ�ساليب �إر�شاد �أ�رس املدمنني فتو�ضح مفهوم الإدمان
وتف�سريه و�أ�سباب تعاطي العقاقري وموقف الأ�رسة من م�شكلة الإدمان و الأ�ساليب التي
ميكن ان ت�ستخدمها الأ�رسة لوقاية �أفرادها من الإدمان وللتعامل مع حاالت التعاطي و
الإدمان.
وتبحث الوحدة العا�رشة مو�ضوع �إر�شاد �أ�رس كبار ال�سن ،وهو مو�ضوع ازدادت
�أهميته يف املجتمعات املعا�رصة التي زاد فيها متو�سط العمر وزادت �أعداد كبار ال�سن.
وتناق�ش الوحدة مظاهر النمو يف مرحلة كبار ال�سن واحلاجات واملطالب املرتبطة
بذلك وامل�شكالت املرافقة ملرحلة كبار ال�سن .وتعر�ض �أ�ساليب الإر�شاد الأ�رسي املنا�سبة
للتعامل مع هذه امل�شكالت.
وتعالج الوحدة احلادية ع�رشة م�شكالت العالقة الزوجية والعوامل امل�ؤثرة
يف التكيف الزواجي و�أ�سباب ال�رصاع بني الزوجني و�أ�ساليب حت�سني م�ستوى التكيف
الزواجي .كما تتن�أول مو�ضوع التكيف الزواجي من منظور �إ�سالمي وهو منظور ي�ؤكد
على عالقة املودة و الرحمة و ال�سكينة بني الزوجني.
وتدور الوحدة الثانية ع�رشة حول العنف الأ�رسي و�أ�سبابه و النظريات
		
التي تف�رسه ،وتو�ضح مفهوم الإ�ساءة للطفل ب�أ�شكالها املتعددة اجل�سمية و اجلن�سية
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والعاطفية والإهمال وعمالة الأطفال .كما تو�ضح مفهوم العنف �ضد املر�أة و�أ�شكاله.
وتبني كيفية التعامل مع م�شكلة العنف الأ�رسي.
	�إن هذا الدليل بق�سميه النظري والعملي ميثل حماولة جادة يتبناها املجل�س
الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة لت�سهم يف حت�سني نوعية حياة الأ�رسة ،الأمر الذي ي�سهم يف
حت�سني نوعية املجتمع ككل.
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مقدمـــة:
تتعدد امل�صادر التي ت�سهم يف تربية الطفل داخل الأ�رسة وتتف�أوت يف درجة
ت�أثريها عليه .فبالرغم من وجود املدر�سة ،والأ�صدقاء ،والتلفاز ،وو�سائل الإت�صال
احلديثة ،والإنرتنت ،تبقى الأ�رسة الأ�سا�س يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد ،بل هي التي ت�سهم
يف حتديد مدى ت�أثري باقي امل�صادر على �شخ�صيته ،من خالل �أ�ساليب الرتبية والتن�شئة
التي توظفها داخل �إطار الأ�رسة وهو ما يعرف بالرتبية الأ�رسية ،فماذا نق�صد بالرتبية
الأ�رسية ؟
مفهوم الرتبية الأ�رسية:

تتلخ�ص مهمة الأ�رسة ،وب�شكل خا�ص الأم والأب ،يف �إعداد الأطفال وتدريبهم
و�إك�سابهم مهارة التفاعل مع املجتمع والعي�ش فيه بفاعلية مبا ي�ضمن م�صالح الفرد
واملجتمع ،وهو ما يعرف بالتن�شئة الإجتماعية .وحتى يتحقق هذا الهدف بفاعلية فعلى
الآباء �أن ميتلكوا قدرا ً منا�سباً من املعرفة ت�ساعدهم يف تطبيق جمموعة من الإجراءات
داخل املنزل وخارجه ،وت�ساعد الأطفال يف �إكت�ساب املهارات الالزمة للتفاعل مع
املجتمع بنجاح.
تعرف الرتبية الأ�رسية بانها عملية تهدف �إىل �إعداد الأطفال يف الأ�رسة لي�صبحوا
�أ�شخا�صاً منتجني يف املجتمع ،وتتطلب هذه العملية ممار�سة الآباء دورين رئي�سيني
هما :
 .1رعاية الأطفال  :وتتمثل بتوفري امل�ستلزمات املادية للنمو كامل�أكل وامللب�س وامل�سكن
وامل�رصوف والكتب املدر�سية � ...إلخ .
 .2الرتبية :وتتمثل بتعليم الأطفال القيم واملفاهيم ،والتعبري عن احلب والإحرتام
والتقدير ،وامل�شاركة الإنفعالية ،وتدريبهم على ما هو مقبول وغري مقبول � ...إلخ
(الكتاين .) 2000 ،
مكونات الرتبية الأ�رسية الفعالة:

تتطلب الرتبية الأ�رسية ال�صحيحة جمموعة من املكونات �أهمها:
 .1مكونات معرفية :تتلخ�ص يف �أفكار الآباء ومعتقداتهم عن الرتبية ،ومدى معرفة
و�إدراك الآباء ملعلومات عن املراحل النمائية للطفل ومتطلباتها وما عالقتها ب�سلوك
الأطفال .
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 .2مكونات �سلوكية :تتمثل يف الأ�سلوب الذي يتفاعل به الآباء مع الأطفال داخل وخارج
الأ�رسة.

نتائج الرتبية الأ�رسية الفعالة:

تنعك�س نتائج الرتبية الأ�رسية الفعالة على كل من الآباء والأطفال واملجتمع؛ �إذ ينعم
الآباء الذين يطبقون مبادىء الرتبية الأ�رسية الفعالة بحياة �أ�رسية هادئة خالية من
ال�رصاع ،ويتمتعون ب�صحة نف�سية جيدة ،وي�شعرون بالر�ضا والتقدير والإجناز .كما ان
الأطفال باملقابل ينعمون بالتوافق الأ�رسي وال�صحة النف�سية اجليدة ،والقدرة على
الإجناز والتح�صيل والإبداع ،و�إقامة عالقات �إجتماعية ،والو�صول �إىل �إختيار مهني
منا�سب� .أما املجتمع فيمتاز افراده ب�صحة نف�سية جيدة ،وقدرة على التوافق والإجناز
والإبداع ،ويت�صف بانه جمتمع قوي ومتما�سك (كتاين.)2000،
كيف حتدث الرتبية الأ�رسية الفعالة

يقوم الآباء يومياً مبجموعة من املمار�سات التي تعك�س م�ستوى الرتبية الأ�رسية
للأ�رسة ،و�أغلب هذه املمار�سات تعلمها الآباء من خالل التن�شئة الإجتماعية؛ حيث
مار�س �آبا�ؤهم هذه الأ�ساليب معهم من قبل� ،أو من خالل املحاولة واخلط�أ� ،أو من
مالحظة الآباء الآخرين وكيف يتعاملون مع �أطفالهم .غري ان �أغلب الآباء ي�شتكون من
عدم فعالية كثري من هذه الأ�ساليب وعدم قدرتهم بالتايل على �ضبط وتوجيه �أبنائهم
يف ظل التغريات الإجتماعية والإقت�صادية احلالية؛ لذا كان ال بد من �أن يتم تدريب
الآباء لأن يكونوا �آباءا ً فاعلني ( الر�شدان. )2006 ،
تظهر الرتبية الأ�رسية الفعالة من خالل جمموعة من املمار�سات ال�سلوكية
اليومية التي ميار�سها الآباء �أثناء تفاعلهم اليومي مع �أطفالهم داخل وخارج الأ�رسة،
ومن الطبيعي ان تت�أثر هذه املمار�سات بالناحية ملعرفية التي ميتلكها الآباء عن
�أطفالهم ،ومدى قدرة الآباء على فهم �إنفعاالت و�سلوك �أطفالهم ،وتتلخ�ص �أهم الكفايات
الالزمة لتحقيق تربية �أ�رسية فاعلة فيما يلي:
 .1كفايات اجلانب املعريف للآباء وتتمثل يف :معتقدات الآباء عن الوالدية والرتبية
الأ�رسية ،بالإ�ضافة �إىل م�ستوى معرفة الآباء عن �أطفالهم من حيث مراحل النمو
ومتطلباته النمائية.
 .2مهارات متعلقة باجلانب ال�سلوكي للآباء.
 .3فهم �إنفعاالت الأطفال.
 .4فهم �أ�سباب ال�سلوك غري املرغوب فيه لدى الأطفال.
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 .5مهارة تطبيق القواعد الأ�سا�سية يف الرتبية الأ�رسية.
 .6مهارة الإ�ستماع اجليد.
و�سنتناول فيما يلي هذه املهارات بالتف�صيل.
�أوالً  :كفايات اجلانب املعريف للآباء وتت�ضمن جانبني �أ�سا�سيني هما:

 .1معتقدات الآباء حول الوالدية.
 .2م�ستوى معرفة الآباء عن �أطفالهم من حيث مراحل النمو ومتطلباتها النمائية ،وفيما
يلي تف�صيل لهذه اجلوانب.
معتقدات الآباء حول الوالدية

ت�ؤثر معتقداتنا ومعرفتنا عن الرتبية الأ�رسية على �أ�سلوب تطبيقنا ملبادىء الرتبية
الأ�رسية .اذ يخطىء الآباء �أثناء تعاملهم مع �أطفالهم ب�سبب بع�ض املعتقدات والأفكار
اخلاطئة عن املواقف التي يواجهونها مع �أطفالهم ،فكيف ت�ؤثر �أفكارنا ك�آباء على
�سلوكنا وممار�ساتنا الوالدية اليومية.
ت�أثري �أفكارنا على �سلوكنا ك�آباء:

تفرت�ض نظريـة العالج العقلـي العاطفـي ال�سلوكي �أن الإ�ضطراب الإنفعايل
وال�سلوكــي ( )CONSEQUENCESال يحدث نتيجة مواجهة الفرد موقف �أو حدث
معني ( )ACTIVATING EVENTو�إمنا هو نتيجة للأفكار واملعتقدات ()BELIEFS
التي ي�ستخدمها الفرد يف تف�سري الأحداث التي يواجهها ،ف�إذا واجه فرد خربة الطالق
(  ) Aوعانـى مـن الإكتئاب (  ) Cف�إن الطالق ال يكون هو ال�سبب مبع�أناة الفرد من
الإكتئاب و�إمنا ال�سبب ،كما تف�رسه نظرية العالج العقلي الإنفعايل ال�سلوكي ،هو الأفكار
�أو القناعات (  ) Bالتي ي�ستخدمها الفرد يف تف�سري خربة الطالق .فالفرد يحدث نف�سه
ب�أنه فا�شل ومرفــو�ض وخا�رس .وال�شكل التايل يو�ضح هذا املعنى :

()Corey, 2001

وعليه ف�إن املمار�سات ال�سلوكية اخلاطئة التي ميار�سها الآباء ( )Cل�ضبط
�سلوك �أطفالهم ( )Aال تنتج عن ممار�سات الأطفال ال�سلوكية و�إمنا تنتج عن الطريقة
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التي يف�رس بها الآباء هذا ال�سلوك ( )Bوالتي متثل يف الغالب جمموعة من الأفكار
اخلاطئة وغري املنطقية؛ فالأم التي ت�رصخ وت�شتم وت�رضب �إبنها لأنه ال ي�ستجيب
لأوامرها متتلك فكرة ال عقالنية مفادها �أن الأطفال يجب �أن ي�ستجيبوا دائما لأوامر
�آبائهم ،لذا ف�إنها تتوقع �أن ي�ستجيب طفلها لأوامرها يف كل مرة توجه له �أمرا ً ،ف�إذا
مل ي�ستجب تبد�أ حتدث نف�سها ب�أن طفلها غري مطيع و�أنه �أهملها ومل يحرتمها فت�شعر
بالإحباط والغ�ضب واخلوف فتبد�أ بال�رصاخ عليه و�شتمه و�رضبه.
ما هي الأفكار غري العقالنية املرتبطة بالوالدية؟
حدد كل من ( )Hoghughi &Nicholas, 2004جمموعة من الأفكار غري العقالنية
املرتبطة بالوالدية �ضمن مقيا�س الأفكار الالعقالنية حول الوالدية وهي كما يف اجلدول
رقم ()1
جدول رقم ( )1الأفكار الالعقالنية حول الوالدية:

الرقم الفقرة
1

يكون الآباء دائماً على حق

2

يع�صي الأطفال �آباءهم لأنهم ال يحبونهم وال يحرتمونهم

3

عندما يرف�ض �إبني تنفيذ بع�ض �أوامري يومياً فهذا يجعل منه �شخ�صاً
ك�سوالً وفا�شالً

4

ال يجوز للأطفال �إظهار الغ�ضب �أو احلزن نهائياً

5

يجب �أن يتبع الطفل تعليماتي كما هي عندما �أطلب منه تنفيذ مهام معينة

6

الآباء اجليدون يفعلون �أي �شيء لتخفيف الآمل وامل�صاعب التي تواجه
�أطفالهم

7

�س�أكون والدا ً �سيئاً �إذا �شعرت بالغ�ضب من �إبني

8

يجب على الآباء دائماً �أن يعرفوا كيف يت�رصفوا مع �أطفالهم
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كيف نغري الأفكار الالعقالنية املرتبطة بالوالدية ؟

يتطلب منا ك�أخ�صائيني مل�ساعدة الآباء يف تطبيق مبادىء تربية �أ�رسية فعالة �أن
ن�ساعد الآباء يف �إمتالك �أفكارا ً �أكرث عقالنية عن الوالدية �أو الرتبية الأ�رسية الفعالة
ولتحقيق ذلك ال بد من �إتباع اخلطوات التالية:
 .1حديد الأفكار الالعقالنية املرتبطة بالوالدية لدى الآباء من خالل �إجابة الآباء على
مقيا�س الأفكار الالعقالنية املرتبطة بالوالدية� ،أو من خالل حديث الآباء عن امل�شاكل
التي تواجههم مع �أطفالهم Hoghughi &Nicholas,2004
� .2رشح العالقة بني �أفكارنا وم�شاعرنا و�سلوكنا والت�أكيد على دور الأفكار يف حتديد
م�شاعرنا و�سلوكنا ،ويت�صف دور املر�شد يف هذه املرحلة باملعلم واملثقف للم�سرت�شد .
� .3إ�ستبدال الأفكار الالعقالنية ب�إتباع الفنيات العالجية التالية :
دح�ض املعتقدات الالعقالنية:

وتتم من خالل مناق�شة امل�سرت�شد حول �أفكاره الالعقالنية ،بهدف تو�ضيح خط�أ الأفكار
الالعقالنية ليتم رف�ضها من قبل الآباء متهيدا ً لإ�ضافة �أفكار �أكرث عقالنية .ويتلخ�ص دور
املر�شد يف هذه املرحلة بتو�ضيح �أن �إ�ضطراب امل�سرت�شد لي�س ب�سبب الأحداث نف�سها
و�إمنا ب�سبب الطريقة التي يدرك ويفكر بها الفرد جتاه املوقف ،ويعلم املر�شد امل�سرت�شد
دح�ض �أفكاره من خالل توجيه عبارات لنف�سه مثل:
 .1ملاذا يجب �أن يكون الآباء دائماً على حق؟
 .2هل يعني ذلك �أين �أب فا�شل �إذا �أخط�أت؟
� .3إذا �أخط�أ الإن�سان فهذا �شىء مفيد لأنه يتعلم من �أخطائه فال �ضري �إذا �أخط�أت �أو اخط�أ
�أوالدي Hoghughi &Nicholas,2004
الواجبات البيتية:

وتهدف �إىل م�ساعدة امل�سرت�شد على التعرف على �أفكاره الالعقالنية وفهم عالقتها
ب�سلوكه ،ويت�ضمن جزء من هذه الواجبات تطبيق نظرية ( )ABCعلى مواقف حياة
الوالد اليومية ،كما يطلب منه تطبيق �أفكاره اجلديدة الأكرث عقالنية على حياته لإدراك
�أثرها عليه ،وتقدم هذه الواجبات يف نهاية كل جل�سة وتتم مناق�شتها يف بداية اجلل�سة
التالية بهدف التعرف على مدى التح�سن الذي حققه امل�سرت�شد ،ومن الأمثلة عليها:
�إكتب بع�ض املواقف التي تتفاعل فيها مع طفلك مو�ضحاً �أفكارك عن املوقف وم�شاعرك
جتاهه وكيف ت�رصفت حياله ،ما التفنيدات التي ميكن �أن تفكر بها لدح�ض الفكرة
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الالعقالنية التي تن�ص على «�س�أكون والدا ً �سيئاً �إذا �شعرت بالغ�ضب من �إبني» .
تغيري لغة امل�سرت�شد:

�إن اللغة الغام�ضة �أحد الأ�سباب التي متنع التفكري املنطقي لدى الفرد ،وتكمن �أهمية
اللغة يف انها ت�ستخدم للتعبري عن �أفكار الفرد ،حيث يتم تدريب امل�سرت�شد على
�إ�ستبدال اللغة التي تت�ضمن �أفكار الوجوب ( يجب وينبغي والزم ) بلغة تعرب عن
التف�ضيالت بعيدة عن احلتميات ،مما ي�ساعد امل�سرت�شد على �إختبار �إنفعاالت �أكرث
هدوءا ً وبالتايل ممار�سة �أمناط �سلوك �أكرث فاعلية .فمثالً ت�ستطيع �إ�ستبدال عبارات مثل
« يجب �أن ي�ستجيب �إبني ملطالبي دائماً» بقولك» �أحب �أن ي�ستجيب �إبني ملطالبي
يف معظم الأوقات».
التخيل العقلي العاطفي:

ي�ستخدم هذا الأ�سلوب مل�ساعدة امل�سرت�شدين يف تبني �أمناط �أنفعالية جديدة �أكرث
عقالنية من تلك التي ي�ستخدمونها حالياً ،حيث يتخيل امل�سرت�شد �أفكاره وم�شاعره
و�سلوكه كما يحب �أن تكون عليه ويقارنها ب�أفكاره و�إنفعاالته و�سلوكه يف الواقع ،كما
ي�ستطيع امل�سرت�شد تخيل م�شاعره �أثناء مواجهة املواقف ال�صعبة وكيف �أن �إنفعاالته
كان مبالغاً فيها ،وبالتايل حماولة تغيري هذه امل�شاعر .و�أكد الي�س (� )Ellisأن ممار�سة
التخيالت الإنفعالية يف �أوقات متعددة لفرتة من �أ�سبوع �إىل عدة �أ�سابيع ف�إننا �سن�صل
�إىل مرحلة ال ن�شعر بها بالإنزعاج من �إنفعاالتنا وك�أننا تعلمنا التعاي�ش مع �إنفعاالتنا
ال�سلبية (� .)Ellis,2001إذ ن�شجع امل�سرت�شد لفهم العالقة بني �أفكاره وم�شاعره و�سلوكه
على تخيل موقف بينه وبني طفله و�إ�ستدعاء امل�شاعر ال�سلبية التي كانت لديه وكيف
ت�رصف ،فنقول مثالً� »:إنك تكون ثائرا ً وت�شتم �إبنك عندما توجه له امرا ً وال ينفذه ،لنفهم
كيف يح�صل هذا �إغم�ض عينيك وحاول تذكر �آخر موقف وجهت فيه �أمرا لإبنك ومل ينفذه،
�إن ما تفعله عندما يرف�ض �إبنك تنفيذ مطلبك هو �أنك حتدث نف�سك بعبارات مثل «يجب
على �إبني �أن ينفذ مطالبي لأنني �أكرب منه و�أعرف م�صلحته»�« ،إذا جتاهل �إبني مطالبي
فهذا لأنه ال يحرتمني»�« ،أنا دائماً على حق وهو دائماً على باطل» ،بعد هذا احلديث
تبد�أ بالتوتر والقلق واخلوف والغ�ضب ،فتلج�أ �إىل ال�رصاخ على �إبنك و�شتمه وتهديده .
مراحل النمو ومتطلباتها:

تعترب معرفة الآباء مبراحل النمو ومتطلباته النمائية من �أهم العوامل التي ت�ساعدهم
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يف فهم �سلوك �أطفالهم وتقبلهم؛ لأنها ت�ساعدهم يف فهم التغريات اجل�سدية واملعرفية
والإنفعالية والإجتماعية التي حتدث عند �أطفالهم ،وتف�سري التغريات ال�سلوكية والتنب�ؤ
بها وبالتايل �ضبطها وال�سيطرة عليها .كما �أنها ت�ساعد الآباء يف فهم الفروق الفردية
لدى الأطفال وتبني توقعات تتنا�سب وقدرة الأطفال الفعلية (ملحم .)2007،وبالتايل
ممار�سة �أمناط �سلوكية تعرب عن تربية �أ�رسية �إيجابية ،الأمر الذي �سيزيد من قدرة
الأطفال على التكيف والنمو .فماذا يحتاج الآباء ليعرفوا عن النمو؟
مفهوم النمو :

يق�صد بالنمو «كافة التغريات املتتابعة واملنظمة يف النواحي اجل�سمية والعقلية
والإنفعالية والإجتماعية  ،وت�ؤدي �إىل �إكتمال الن�ضج وحتقيق اق�صى درجات التوافق مع
الذات واملجتمع» (ملحم. )2007،ويعرف بانه «�سل�سلة متتابعة مت�صلة من التغريات
التي حتدث للفرد ،ت�ؤدي به �إىل اكتمال الن�ضج وا�ستمراره ،لذا فالنمو ال يحدث فجاة �أو
ب�رسعة بل يتطور بنظام معني» (�شقري. )2000،
جوانـب النمــو :

تعترب عملية النمو مت�صلة ومتكاملة تظهر خاللها تغريات لدى الإن�سان يف �أربعة
جوانب �أ�سا�سية هي:
 .1النمو اجل�سمي واحلركي :يت�ضمن الأ�س�س الوراثية للنمو ،والزيادة يف الطول ،والوزن
والتغري يف وظائف اجل�سم بالإ�ضافة �إىل النمو احلركي ،ومنو وظائف احلوا�س ،كما
يت�ضمن املو�ضوعات املتعلقة بالعناية بال�صحة اجل�سمية والتغذية والنوم  ،وم�شكالت
العادات ال�صحية اخلاطئة.
 .2النمو املعريف والعقلي :يت�ضمن التغريات التي تظهر يف التفكري والتعلم ،والتذكر ،
وحل امل�شكالت ،والتوا�صل اللغوي.
 .3النمو النف�سي والإنفعايل :يت�ضمن التغريات يف جمال العواطف ،وامل�شاعر ،واملزاج
كاخلوف والقلق واحلزن.
 .4النمو الإجتماعي :يت�ضمن تطور العالقة بني الأ�صدقاء ،والأ�رسة ،والآخرين ،والتن�شئة
الإجتماعية  ،والزواج ،واالبوة ،والإختيار املهني والعمل (داود وحمدي.)2004،
ويجدر بالذكر �أنه رغم هذه التق�سيمات� ،إال �أن هذه اجلوانب ت�ؤثر وتت�أثر ببع�ضها
البع�ض ،وال ميكننا ف�صل اي جانب من هذه اجلوانب ( �شقري)2000،؛ فاجلانب الوراثي
يف النمو اجل�سمي على �سبيل املثال يكون هو الأ�سا�س لكل جوانب النمو الأخرى ،فهو
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مثالً ي�ضع الأ�سا�س للنمو اللغوي و�إكت�ساب اللغة ،والفرد الذي يكت�سب مفردات لغوية
يوظفها بنجاح يف حياته الإجتماعية  ،وي�ستطيع �أن ينمي عالقات �إجتماعية ناجحة
مع �أفراد �أ�رسته و�أقرانه ،كما ي�ستطيع �إكت�ساب املعرفة من خالل التعلم و�إختيار مهنة
تتنا�سب وقدراته وبالتايل يكون فردا ً منتجاً يف جمتمعه.
مراحل النمو ح�سب النظرية النف�سية الإجتماعية :

قدم اريك�سون نظرية نف�سية �إجتماعية تتعلق بالنمو الإن�ساين وما يرتبط به من
م�شكالت لدى الأطفال ،فالطفل منذ والدته يتفاعل مع اخلربات التي يتعر�ض لها يف
الأ�رسة واملجتمع  .مير الإن�سان ح�سب اريك�سون يف ثمان مراحل منائية متعاقبة،
ويواجه الطفل يف كل مرحلة �أزمة نف�سية تتطلب احلل قبل الإنتقال �إىل املرحلة التالية،
ويتم حل الأزمة من خالل الدعم الإجتماعي الذي يح�صل عليه الطفل من الأ�رسة ،
وينتقل �إىل املرحلة التالية بنجاح ليواجه �أزمة منائية جديدة� .أما �إذا مل يجد الطفل
الدعم الإجتماعي املنا�سب من الأ�رسة ف�إنه ال ي�ستطيع حل الأزمة وينتقل �إىل املرحلة
التالية ليواجه �أزمة املرحلة ال�سابقة واملرحلة احلالية ،فتحقيق النمو الفعال يعتمد
وق�سم اريك�سون مراحل
�إذا ً على مدى الدعم الإجتماعي الذي يتلقاه الطفل من الأ�رسةَ .
النمو �إىل ثماين مراحل على النحو التايل:
 )1تعلم الثقة مقابل عدم الثقة :تبد�أ هذه املرحلة منذ حلظة امليالد حتى
ال�شهر الثامن ع�رش ،ميتاز الطفل يف هذه املرحلة ب�إعتماده املطلق على البالغني لتلبية
�إحتياجاته املرتبطة بالطعام والنظافة واللبا�س والنوم ،بالإ�ضافة �إىل ال�شعور بالأمن
الذي يوفره حمل الطفل وح�ضنه والإبت�سام يف وجهه ،واللعب معه وعدم الت�أخر يف
�إ�شباع حاجاته .فاذا �أبدت الأ�رسة �إهتم�أما بحاجات الطفل و�أظهرت حر�صاً و�إ�ستمرارية
وثباتاً يف �إ�شباعها ،ف�إن الطفل يك َون �إح�سا�ساً بالثقة بذاته وبالآخرين� ،أما �إذا �أظهرت
الأ�رسة �إهماالً وعدم �إهتمام بحاجات الطفل �أو ت�أخرت يف �إ�شباعها� ،أو �أ�شبعت بع�ضها
و�أهملت بع�ضها ،ف�إن الطفل يك َون �إح�سا�ساً بعدم الثقة بذاته وبالآخرين ،ويتطور لديه
�إح�سا�س ب�أنه �شخ�ص عدمي القيمة والأهمية (. )Rice 1992
 )2تعلم الإ�ستقاللية مقابل ال�شعور باخلجل وال�شك :متتد هذه املرحلة من
عمر ثمانية ع�رش �شهرا ً �إىل عمر ثالث �سنوات ،والأزمة النف�سية املرتبطة بهذه املرحلة
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تتعلق بتعلم �ضبط عمليات التبول والتربز ،وتعلم الإن�ضباط يف ال�سلوك (�شقري)2000،
وعادة ي�ؤدي �صرب الأ�رسة وت�شجيعها ودعمها ومكاف�أتها للطفل لإتقان �ضبط عملية
الإخراج �إىل �شعور الطفل بالر�ضا عن ذاته والثقة بنف�سه والإ�ستقاللية ،باملقابل ف�إن
�إعتماد الآباء لتعليم الطفل �ضبط الإخراج على ال�رضب وال�رصاخ والتحقري والت�شهري به
يدفع الطفل �إىل ال�شعور بالدونية وال�شك يف قدراته واخلجل .
 )3تعلم املبادرة مقابل ال�شعور بالذنب :متتد من عمر (� )6-3سنوات .يظهر يف
هذا العمر �سلوك املبادرة الذي يت�صف باجلر�أة (داود وحمدي ، ) 2004،فتالحظ الطفل
يبادر ب�شكل ذاتي بتجربة �أمناط �سلوكية جديدة قد يكون بع�ضها مزعجاً للآباء لكن
الطفل بحاجة �إىل ت�شجيع الآباء لتجربة هذه الأمناط اجلديدة وت�صحيح الأخطاء برفق
ولني مما �سيعزز �سلوك املبادرة عند الطفل ،ولكن �إذا قوبلت هذه املبادرة من الأهل
بالرف�ض والإهمال والإ�ستهزاء وال�شتم وال�رضب وال�رصاخ ف�إن الطفل �سي�شعر باخلوف
والرتدد وت�سيطر عليه م�شاعر الذنب وبالتايل الإن�سحاب من احلياة الإجتماعية.
 )4تعلم الإجتهاد مقابل ال�شعور بالنق�ص :متتد من عمر (� )12-6سنة .تبد�أ
�أزمة الطفل يف هذه املرحلة بتعلم املهارات الأ�سا�سية املرتبطة بالتح�صيل والإن�ضباط
من خالل تعلم قوانني املدر�سة واللعب املنظم مع الرفاق ( .)Rice,1992يرتتب
على الأ�رسة حلل هذه الأزمة م�شاركة الطفل املهارات الواجب تعلمها وت�شجيعه ودعمه
ومكاف�أته والتعامل معه �ضمن قدراته حتى يتعلم الإجتهاد ،باملقابل ف�إن الأ�رسة عندما
تتعامل مع الطفل �ضمن توقعات �أعلى من قدراته وتعاقبه ج�سدياً �أو لفظياً ف�إن الطفل
لن يتقن املهمات املطلوبة منه و�سي�شعر بالف�شل والنق�ص مقارنة بزمالئه .
 )5الهوية مقابل �إ�ضطراب الهوية :متتد خالل املراهقة من (� )18-12سنة .وتتطلب
هذه املرحلة �أن يك َون املراهق هوية خا�صة به ،ويك َون املراهق هويته بنجاح �إذا �أظهر
الآباء تفهماً وتقبالً للتغريات اجل�سدية والإنفعالية والعقلية والإجتماعية التي حتدث
له .ويعي�ش املراهق حالة من ال�رصاع و�ضياع الهوية �إذا جتاهل الآباء هذه التغريات
وتعاملوا مع املراهق بالعنف و�إعطاء الأوامر والتحدي وال�رصاخ (.)Rice,1992
 )6تعلم الألفة مقابل العزلة :تقابل �سنوات الر�شد املبكرة يف بداية الع�رشينات
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من العمر .ويت�صف الفرد الذي يتمتع بالألفة ب�إقامة عالقات �صداقة حميمة وقد يندمج
يف عالقة حب ت�ؤدي �إىل الزواج� .أما الفرد الذي يف�شل يف حتقيق الألفة فقد يظهر لديه
ميل للعزلة واخلوف من العالقات احلميمة.
 )7الإنتاجية والعطاء مقابل الأنانية والإغراق يف الذاتية :تقابل �سنوات
الر�شد الو�سطى وما يرافقها من زواج و�إجناب �أطفال و�إنخراط يف العمل .ويت�صف الفرد
الذي يتمتع بالعطاء بالنجاح يف حياته الأ�رسية واملهنية والإجتماعية � ،أما الفرد
امل�ضطرب ف�إنه يعاين من ف�شل يف عالقاته الأ�رسية والإجتماعية واملهنية.
 )8تعلم التكامل مقابل الي�أ�س :تقابل �سنوات الر�شد املت�أخرة وال�شيخوخة.
حيث يبدو ال�شخ�ص املتوازن واثقاً من نف�سه فخورا ً ب�إجنازاته و�أ�رسته و�إجنازاته املهنية
ويت�صف باحلكمة� .أما غري املتوازن فيبدو �أنانياً ت�سيطر عليه م�شاعر اخلوف من املوت
(داود وحمدي.)2004،
�إن جناح الأطفال يف جتاوز الأزمات النف�سية وحتقيق املطالب النمائية ال�سابقة يرتبط
ب�شكل �أ�سا�سي باملمار�سات الوالدية التي يوظفها الآباء خالل تفاعلهم الإجتماعي مع
�أطفالهم؛ اذ كلما ات�صفت املمار�سات الوالدية بالتفهم والتقبل والتعاون والت�شجيع
واملكاف�أة �أدى ذلك �إىل ثقة الطفل بنف�سه وقدراته ،وزيادة قدرته على الإجناز والتفوق،
و�إقامة عالقات �إجتماعية بناءة ،وانعك�س ذلك على قدرته على �إختيار مهنة تنا�سبه يف
امل�ستقبل ،و�إقامة عالقة �أ�رسية ناجحة مع زوجته و�أبنائه  .باملقابل ف�إن املمار�سات
الوالدية التي تت�صف بالرف�ض والإهمال و�إ�ستخدام �أ�ساليب الإ�ساءة اجل�سدية والنف�سية
ت�ؤدي بالأطفال �إىل تبني مفهوم ذات �سلبي عن �أنف�سهم  ،وممار�سات �سلوكية خاطئة،
و�إىل الف�شل املدر�سي ،و�سوء �إختيار املهنة ،و�إقامة عالقات �إجتماعية و�أ�رسية غري
مر�ضية (الر�شدان. )2006،
ثانيا  -مهارات متعلقة باجلانب ال�سلوكي للآباء:

يق�صد باملهارات املتعلقة باجلانب ال�سلوكي للآباء الطريقة التي متثل الأ�سلوب الذي
يعرب االباء من خالله عن معتقداتهم حول كونهم �آباءا ً جيدين �أو �سيئني ،كما متثل
الأ�سلوب الذي يت�رصف ويتفاعل به الآباء مع �أطفالهم يف مواقف احلياة اليومية ،ويعرب
عنها بالأمناط الوالدية ( .)Dattilio & Arther, 2000وغالباً ما يتعلم الآباء منطهم
الوالدي من خالل �آبائهم :
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 .1لأن �آباءهم ميثلون النموذج الوحيد الذي الحظوه وتعلموا منه.
 .2بالتايل ي�شعرون �أن هذه هي الطريقة الوحيدة والأمثل ليكونوا �آباءا ً جيدين
(الر�شدان. )2006،
العوامل امل�ؤثرة يف تكوين الإجتاهات الوالدية:
تت�شكل الإجتاهات الوالدية من خالل اخلربات التي يختربها الآباء خالل حياتهم وخل�ص
( )Hoghughi & Nicholas, 2004جمموعة من العوامل ت�سهم يف ت�شكيل الإجتاهات
الوالدية �أهمها:
 .1العوامل ال�شخ�صية.
 .2العوامل الداخلية.
 .3العوامل اخلارجية.
�أوالً :العوامل ال�شخ�صية :ومتثل جمموع العوامل املرتبطة بتن�شئة الآبـاء �أنف�سهم
وتتلخ�ص فيما يلي:
 .1تن�شئة الآباء :تت�أثر �إجتاهات الآباء يف تن�شئة �أطفالهم بالطريقة التي متت تن�ش�أتهم
عليها من قبل �آبائهم .يرث الآباء �أمناط ال�سلوك التي تعرب عن �إجتاهاتهم من �آبائهم
ويورثونها �إىل �أبنائهم ،الذين ينقلونها �إىل �أبنائهم� ،أي �أن هذه الإجتاهات تنتقل من
جيل �إىل �آخر من خالل الأ�رسة� .إن هذا الإرث الإجتماعي يدفع الآباء �إىل �أن يربوا
�أطفالهم بنف�س الطريقة التي تربوا عليها� ،أو �أن يتبنوا ال �شعورياً �أ�ساليب معاك�سة ملا
تربوا عليه؛ فالآباء الذين ن�شا�ؤوا يف بيئة تت�صف بالإهمال قد يعاملوا �أطفالهم بنف�س
الطريقة� ،أو يعاملوهم بطريقة تت�صف باحلماية الزائدة.
 .2مدى تقبل الآباء لذاتهم :تتحدد ردود فعل الآباء مع �أطفالهم بدرجة تقبل الآباء
لأنف�سهم وم�ستوى ن�ضجهم الإنفعايل ،ف�إجتاهات الآباء الإيجابية نحو ذاتهم تنعك�س
�إيجابيا على تقبلهم لأطفالهم مما ي�سهل التفاعل الإيجابي بني الآباء و�أطفالهم .
 .3امل�ستوى التعليمي للآباء :يرتبط امل�ستوى التعليمي للآباء بنوعية الإجتاهات
الوالدية .فت�شري الدرا�سات �إىل �أن الآباء الذين �صنفوا �ضمن م�ستويات التعليم املتدنية،
كانوا �أكرث ميالً لإ�ستخدام الأ�ساليب الوالدية التي تت�صف بالق�سوة والإهمال ،بعك�س
الآباء الذين �صنف م�ستواهم التعليمي بانه مرتفع ،والذين كانوا �أكرث ميالً لإ�ستخدام
الأ�ساليب الوالدية التي تت�صف بالدميقراطية والتعاون واحلزم .ذلك �أن �إرتفاع امل�ستوى
التعليمي للآباء يعك�س مدى �إت�ساع اخلربات التي عا�شها الآباء ،وقدرتهم على توظيف
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هذه اخلربات بطريقة �إيجابية يف حياتهم الأ�رسية والإجتماعية والعملية.
 .4طبيعة الطفل :تعترب العالقة التفاعلية بني الآباء والأطفال عالقة متبادلة ي�ؤثر فيها
كل طرف على الطرف الآخر ،ف�إذا كان الآباء ي�ؤثرون يف �أطفالهم من خالل امناطهم
الوالدية ،ف�إن الآباء يت�أثرون بطبيعة الطفل التي قد تكون طبيعة �سهلة �أو �صعبة �أو
بطيئة؛ فالطفل ال�سهل ي�ساعد الآباء يف التفاعل معه بطريقة �إيجابية بعك�س الطفل
ال�صعب �أو البطيء.
ثانيا العوامل الداخلية  :ومتثل جمموع العوامل املرتبطة بالأ�رسة كوحدة ونظام
�إجتماعي وتتلخ�ص فيما يلي :
 .1طبيعة العالقة الزوجية :تعترب العالقة الثنائية بني الأم والأب �أهم عن�رص حي
وواقعي ي�ؤثر على الطفل؛ فالعالقة الزوجية التي تت�صف بامل�شاحنة واخلالف بني
الزوجني تزيد من حالة القلق وعدم الر�ضا والتوتر بينهما ،وهذا ينعك�س على طريقة
تفاعلهم مع �أطفالهم ،فيكونون �أكرث ميالً لإ�ستخدام �إجتاهات والدية تت�صف بالق�سوة
والإهمال واحلرمان .
 .2امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي للأ�رسة :يرتبط امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي
للأ�رسة بنوع الإجتاهات الوالدية التي ي�ستخدمها الآباء ؛ فت�شري الدرا�سات �أن الأ�رس
التي تنتمي �إىل طبقات �إقت�صادية و�إجتماعية منخف�ضة ،متيل لإ�ستخدام �أ�ساليب والدية
تت�صف بالق�سوة والإهمال ،بينما الأ�رس التي تنتمي �إىل طبقات �إقت�صادية و�إجتماعية
متو�سطة �أو مرتفعة متيل �إىل �إ�ستخدام �أ�ساليب والدية تت�صف بالدميقراطية والتعاون
واحلزم .
 .3حجم الأ�رسة  :زيادة عدد �أفراد الأ�رسة ي�ؤثر �سلباً على طبيعة العالقة بني الآباء
والأطفال حيث تقل فر�ص التفاعل بينهم ،ويزيد من كم ونوع ال�ضغوط التي يخ�ضع لها
الآباء ،مما يجعلهم �أكرث ميالً لتبني �إجتاهات والدية �سلبية .
ثالثاً :العوامل اخلارجية  :ومتثل العوامل املرتبطة بالإطار الثقايف العام للمجتمع
وتتلخ�ص فيما يلي :
 .1القيم ال�سائدة  :تت�شكل الإجتاهات الوالدية كغريها من الإجتاهات وتت�أثر بالقيم
ال�سائدة يف املجتمع ،والتي حتدد ما هو مقبول �أو مرفو�ض ،وت�شكل م�صدر �إلتزام
للأ�شخا�ص ليت�رصفوا بطريقة معينة ،وكيف ميكن �أن يكاف�أ �أو يعاقب الفرد بناء على
مدى �إلتزامه مبعايري املجتمع.
 .2النظرة العامة للطفولة  :وتعك�س مدى الإهتمام الذي يحظى به الطفل على م�ستوى
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املجتمع ف�إذا كانت النظرة العامة للطفل على م�ستوى املجتمع �إيجابية ف�إن الآباء
ي�صبحون �أكرث ميالً �إىل تبني �إجتاهات �أكرث �إيجابية نحو الطفل .ف�إذا كانت النظرة
العامة للطفل تعتربه �إن�س�أناً له حاجاته ومتطلباته مثل الإن�سان البالغ ف�إن الآباء
مييلون �إىل �إ�ستخدام �أمناط والدية �إيجابية ،و�إذا كانت النظرة �إىل الطفل متثله على �أنه
فرد م�شاك�س وعاجز وقليل اخلربة �أو انها حتاول الإهتمام به ب�شكل مبالغ فيه ف�إن
الآباء يف هذه احلالة مييلون �إىل �إ�ستخدام �أمناط والدية �سلبية .
الأمناط الوالدية الأ�سا�سية و�إجتاهات الآباء يف كل منط :
تتعدد وتتنوع الأمناط الوالدية الأ�سا�سية وخل�ص ()Hoghughi & Long, 2004

الأمناط الوالدية الأ�سا�سية كما يف اجلدول رقم ()2
جدول رقم ( )2الأمناط الوالدية الأ�سا�سية و�إجتاهات االباء يف كل منط .

الرقم

النمط الوالدي

1

ال�سلطوي �أو
املت�سلط

2

املت�ساهل
واملت�سامح جدا

مت�ساهل جدا ً ،ال ي�ضع �أي قانون ،ويظهر الكثري من احلب

3

الدميقراطي
والن�شط
املهمل
والراف�ض

ي�ضع القوانني ،ويظهر قدرا ً منا�سباً من احلب والت�شجيع

4

املعتقدات الوالدية التي ميثلها
مت�سلط جدا ،ي�ؤمن بالطاعة املطلقة لل�سلطة ،ي�ضع
الكثري من القوانني ،ويظهر القليل من احلب والعاطفة

يهمل الأطفال ج�سدياً وعاطفياً وال يلبي حاجاتهم
الأ�سا�سية ،الي�ضع القوانني ،ويظهر القليل من احلب

ت�أثري الوالدية على الأطفال يف مرحلة الطفولة:

ت�ؤثر الرتبية الأ�رسية يف الطريقة التي ينمو ويتعلم فيها الطفل ،فخربات الطفل يف
عالقته مع الوالدين ميكن �أن ت�ؤدي �إىل منو �سلوكي وانفعايل و�إجتماعي �سوي وتدفع
بالطفل لي�صبح را�شدا منتجا ،لديه القدرة على اقامة عالقات �إجتماعية ناجحة
مع اال�صدقاء والأهل واالقارب واجلريان  ،وان ين�شىء ا�رسة ويحب لزوجته وابنائه
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ويرعاهم ،كما ي�ستطيع احل�صول على تعليم منا�سب وميار�س مهنة حتقق له اال�ستقرار
املادي والنف�سي والإجتماعي .كما ميكن للرتبية الأ�رسية ان تعيق النمو ،وت�ؤدي به �إىل
اال�ضطراب الذي ي�ؤدي �إىل �سلوك جانح ،وت�رصفات منحرفة و�أنانية ومتركز حول الذات
 ،وتكوين ا�رسة م�ضطربة ،واهمال الأطفال وا�ساءة معاملتهم (د�أود،حمدي. )2004،تدعم
نتائج االبحاث اهمية دور الأ�رسة والأمناط الرتبوية التي ت�ستخدمها يف تربية الأطفال
؛ اذ ت�شري درا�سة لي�سوزو (  ) Lissuzzo,2005التي هدفت �إىل ا�ستك�شاف العالقة بني
التفاعل الأ�رسي وال�سلوك العدواين لدى الأطفال� .إىل وجود عالقة �إرتباطية �إيجابية
بني �سلوك الأمهات التفاعلي الذي يت�ضمن الإعتداء على الأطفال والتعامل معهم بتوتر
وقلق و�ضعف متابعتهم ،وممار�سة الأطفال( ذكورا و�أناثا) لل�سلوك العدواين و�أجرى �آن
وكارن ( ) Ann & Carin,2003درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني تفاعل
الأمهات مع �أطفالهن ،وم�ستوى تكيف الأطفال يف غرفة ال�صف� .أجريت الدرا�سة �إعتمادا ً
على املالحظة املبا�رشة ل�سلوك الأمهات مع الأطفال يف البيت ،وتقارير املعلمني عن
الأطفال يف املدر�سة .بلغ عدد امل�شاركني يف الدرا�سة ( � ) 52أماً و�أطفالهن الذين ترتاوح
�أعمارهـم بيـن ( � ) 8 – 7سنوات� .أ�شارت النتائج �إىل �إمكانية �إعتبار طريقة تفاعل
الأمهــات مــع �أطفالهن متنب�أ ناجحاً لتكيف الأطفال يف املدر�سة  ،حيث لوحظ �أن
الأطفال الذين �صنف تكيفهم املدر�سي ب�أنه منخف�ض ( عدائيني وحت�صيلهم منخف�ض
وم�ستوى عالقاتهم الإجتماعية مع املعلمني والرفاق منخف�ضة ) ،ات�صف تفاعل �أمهاتهم
معهم بال�سلبية ( �ضعف الدعم الإجتماعي والإنفعايل من الأم وكرثة التوبيخ والنقد
وعدوانية الأم جتاه الطفل ) .كما �أ�شارت درا�سة (الريحاين ،والذويب ،والر�شدان )2009،
�إىل وجود عالقة دالة بني منط املعاملة الوالدية وبني التكيف النف�سي للمراهقني� ،إذ
�ساهم منط املعاملة الوالدية الإيجابي الذي يعرب عن تقبل وتفهم الطفل و�إحرتامه
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وت�شجيعه ،يف رفع م�ستوى التكيف النف�سي لدى املراهقني ذكورا ً و�إناثاً.
يلخ�ص اجلدول رقم ( )3ت�أثري الأمناط الوالدية على الأطفال من الناحية ال�سلوكية
والإنفعالية والإجتماعية.
كما عر�ضها ()Hoghughi & Nicholas, 2004

جدول رقم ( )3ت�أثري الأمناط الوالدية على الأطفال من الناحية

ال�سلوكية والإنفعالية والإجتماعية.

الرقم
1

2

النمط
الوالدي

و�صف النمط

الدميقراطي يتقبل تفرد الأطفال
وامل�شجع يعرب عن حبه
واحرتامه لأطفاله
وي�شعر بامل�ساوة
معهم من الناحية
الإن�سانية ي�شجع
الأطفال على
ت�صحيح الأخطاء
املت�ساهل
جدا ً

الأثر ال�سلوكي والإنفعايل والإجتماعي
على الطفل
ي�شعر بالأمن والتقبل واحلب يعرب عن
م�شاكله بو�ضوح يبحث عن النجاح
والإجناز ال يخ�شى الف�شل ينظر �إىل
العامل والآخرين على �أنهم ودودين

ي�شعر الطفل بامللل ويفقد تلقائيته
يغرق الأطفال
بالهدايا والإمتيازات يتوقع �أن يح�صل على كل �شئ بدون
ب�سبب ودون �سبب  ،جهد ينظر �إىل البالغني على �أنهم
ولكنه يهتم بدرجة م�صدر ال�سعادة.
قليلة جدا بحاجات
الأطفال احلقيقية
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3

اخلانع

يخ�ضع لرغبات
�أطفاله ومطالبهم
وامزجتهم ويجعل
من طفله الرئي�س
ويكون عبدا لطفله
وال ي�ستطيع ان يقول
ال.

ي�رص الطفل على حتقيق مطالبه
ويتجاهل مطالب الآخرين لي�س لديه
�إح�سا�س بالقوانني وامل�س�ؤولية.

4

املت�سلط

ي�ضع الكثري من
القوانني والأوامر
و�صارم جدا ال يقدم
اية تنازالت

طفل م�ست�سلم  :يتقبل التعليمات
وينفذها بخنوع � .أو متمرد و يواجه
الآخرين ب�شكـل علنـي ،مقاوم �سلبي
 :يت�صف بالت�سكـع وكثـرة احــالم
اليقظــة وين�سى كثيـــرا

5

كثري
املطالب

يتقبل الأطفال فقط ي�شعر الطفل بعدم الثقة ،وال ي�ستطيع
عندما يكون ادا�ؤهم حتقيق مطالب الأهل ،كثريا ما
مرتفع ي�ضع معايري ي�ست�سلم ،وي�صاب بامرا�ض ج�سدية
كالقرحة.
عالية لالداء

6

يحمل الطفل مهام
يحمل
امل�س�ؤولية فوق طاقته ،يعطي
الطفل الكثري من
للأطفال
ب�شكل زائد االعمال التي حترمه
من التمتع بطفولته .
عن احلد

7

املهمل

يفقد الأطفال اهتمامهم باللعب
ويتحملون امل�س�ؤولية يف مرحلة
مبكرة من عمرهم

يكون الآباء منهمكني عاين الأطفال من �ضعف قدرتهم يف
بالعمل �أو مدمنني اقامة عالقات مع �أقر�أنهم ،ال ي�شعرون
�أومطلقني �أو مر�ضى �أن احدا يهتم بهم ومن الطبيعي
ال ي�ضعون القوانني بالن�سبة لهم �أن يغيب الوالدان عنهم
وغالبا يكون االهمال لفرتة طويلة .
عاطفيا
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الراف�ض

يرف�ض اي تقبل
من الآخرين ومن
املحتمل �أن يكون
الآباء �أنف�سهم قد
تعر�ضوا للرف�ض
اثناء طفولتهم
يعتربالطفل نف�سه
معزوال عن الآخرين،

يتطور لديه ال�شعور بالقلق وال�سلوك
العدواين ،كما يعاين من تدين مفهوم
الذات لديه

8

9

املعاقب

ي�ؤمن ب�رضورة
الإن�ضباط وقد
ي�ستخدم القوة
اجل�سدية لتحقيق
ذلك

يتطلع دائما �إىل الإنتقام ،ي�شعر
بالذنب ،وينظر �إىل نف�سه على انه
طفل �سيئ ،ميار�س الكذب ليتجنب
العقاب ،يكره الذي يعاقبه

10

الو�سوا�سي دائما ي�شعر بالقلق
على الأطفال
ومينعهم من
الذهاب �إىل املدر�سة
وممار�سة الأن�شطة
العادية لأ�سباب
تافهة

11

املتحر�ش
جن�سياً

يبحث عن املكا�سب دون �أن يقدم �أي
جهد ( �إعتمادي ) ،يعتذر �أو يرف�ض
�أداء املهمات حتى الب�سيطة منها

يداعب �أع�ضاء الطفل ي�شعر بالذنب وباحلرية ،وغالباً
�أثناء الإ�ستحمام �أو يت�صف بالطاعة ويعتمد على الآخرين
يعامل الطفل وك�أنه لأنه غالباً م�شو�ش ،ومييل �إىل
�سلعة ج�سدية ويجرب العدائية يف �سلوكه
الطفل على كتم
مو�ضوع التحر�ش
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�إ�ستخدم كل من (داود وحمدي ) 2004،قائمة �إجتاهات التن�شئة الوالدية بعد تعديلها
ليجيب عليها كل من الأم والأب بهدف الك�شف عن منط التن�شئة الوالدية وميثل اجلدول
رقم ( )4قائمة �إجتاهات التن�شئة الوالدية.
جدول رقم ( )4قائمة �إجتاهات التن�شئة الوالدية

الرقم

الفقرات

1

�أحر�ص على اتباع نظام دقيق يف املنزل

2

�أ�شعر �أن كافة �أفراد �أ�رستي ملتزمون بطاعتي

3

�أ�ست�شري �أبنائي يف الأمور التي تخ�صهم قبل �أن
�أتخذ قرارا ب�ش�أنها

4

�أمنع �أبنائي من ممار�سة الهوايات والأن�شطة
التي ال تروقني

5

�أتبادل الر�أي مع �أبنائي يف �أمور الأ�رسة

6

�ألزم �أبنائي �أن يت�رصفوا بال�شكل الذي �أراه
منا�سبا
�أ�شاور �أبنائي يف كثري من الأمور التي تخ�ص
الأ�رسة

8

�أنزعج �إذا جادلني �أحد �أبنائي

9

�أ�سمح لأبنائي ب�إبداء الر�أي حول الطعام الذي
يريدونه

7

تنطبق

ال تنطبق

34

10

�أمنع �أبنائي من امل�شاركة يف احلديث عند
وجود زائرين يف البيت
�أ�س�أل �أبنائي عن نوع املالب�س التي يرغبونها
قبل �أن �أ�شرتيها

12

�أرف�ض �أن ي�شارك �أبنائي يف مناق�شة الأمور
التي تخ�ص الأ�رسة

13

�أترك لأبنائي حرية م�شاهدة الأفالم التي
يرغبون فيها

14

�أحر�ص على �أن �أختار لأبنائي الأماكن التي
يق�ضون فيها �أوقات فراغهم

15

�أمتنع عن الإ�ستماع مل�شكالت �أبنائي التي
�أجدها تافهة

16

�أتدخل يف طريقة درا�سة �أبنائي وحتديد
�أوقاتها
�أوجه �إىل �أبنائي الكثري من الأوامر

18

عودت �أبنائي �أن ي�صارحوين بكل امل�شكالت
التي يواجهونها

19

�أتدخل يف طريقة تعامل �أبنائي مع �أ�صدقائهم

20

�أمت�سك ب�آرائي وال �أ�سمح لأبنائي �أن يعربوا عن
�آرائهم

21

�أ�شعر �أبنائي �أنني �صديق لهم

22

�أنني �أعرف م�صلحة �أبنائي �أكرث منهم

11

17

35

23
24

�أختار لأبنائي الكتب واملجالت التي يقر�ؤونها
�أرف�ض �أن يناق�ش الأبناء �آباءهم �أو يراجعوهم

25

الوالد هو ال�شخ�ص الوحيد الذي ميكنه �أن يحدد
لأبنائه نوع الدرا�سة واملهنة

26

�أرغم �أبنائي على التنازل عن حقوقهم لأخوتهم
ولوكانوا حمقني

27

�أطالب �أبنائي بطاعة �إخوتهم الكبار مهما كانت
الظروف

28

�أناق�ش �أبنائي يف �أخطائهم قبل توجيه اللوم
والعقوبة �إليهم

29

�أ�سمح لأبنائي ب�إختيار �أ�صدقائهم

30

�أهتم بالت�أكيد على التعاون والت�ضامن داخل
الأ�رسة

31

�أحتدث لأبنائي بكلمات مل�ؤها املحبة

32

�أكافىء �أبنائي عندما يحرزون جناحاً يف
درا�ستهم
�أعرب عن �إ�ستح�ساين لت�رصفات �أبنائي و�أذكرها
		
�أمام الآخرين
�أقلق على �صحة �أبنائي عندما يكونون مر�ضى

35

�أ�سمح لأبنائي با�ست�ضافة زمالئهم يف املنزل

33
34

36

36

�أ�شعر ان �أبنائي يعتربونني لطيفا

37

�أثق ب�أبنائي و�أعطيهم امل�رصوف الذي يطلبونه

38

�أت�ضايق من التحدث مع ابنائي

39

�أقدر االعمال الناجحة التي يقوم بها ابنائي

40

�أعرب لأبنائي عن امتناين بعد كل عمل يقومون
به
ي�سعدين ان يرافقني ابنائي �إىل زيارة االقارب

42

�أ�شعر ان �أبنائي يحبونني

43

�أحر�ص على تقدمي هدايا البنائي يف املنا�سبات

44

�أقابل �أبنائي بكلمات التجريح القا�سية عندما
يخطئون
�أذكر �أبنائي مبا ابذله من عناء يف تربيتهم

46

�إذا قام �أبنائي بعمل جيد ف�إنني اذكرهم بان
غريهم يتفوق عليهم

47

�أ�شعر ان �أبنائي غري مرغوب فيهم من جميع
رفاقهم

48

�أعتقد ان �أبنائي يحرموين من الراحة

49

اعترب ابنائي اف�ضل من جميع رفاقهم

50

اقارن بني �سلوك ابنائي و�سلوك من اعتقد �أنهم
خري منهم

41

45

37

51

عندما يخط�أ ابنائي اعيد على م�سامعهم
�سوابقهم الكثرية يف اخلط�أ
�أعتقد ان �أبنائي �سبب �سعادتي

53

يعتقد �أبنائي انني �أقف لهم دائما باملر�صاد

52

54

التم�س لأبنائي الأعذار عندما يبدر منهم اي
خط�أ

55

�أتوقع من �أبنائي الرف�ض لكل ما اطلبه منهم

56

�أح�س �أن �أبنائي �أقل �ش�أنا من الآخرين

57

�أرى اجلانب ال�سيء من �سلوك �أبنائي

58

�أحرتم حكم ابنائي على اال�شخا�ص الذين
نعرفهم
�أ�شري �إىل اجلوانب احل�سنة من �سلوك ابنائي

60

�أ�ستمع لأبنائي ب�رسور عندما يحدثوين عن
�أحالمهم وتخيالتهم
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ت�صحيح القائمة :

تتكون القائمة من جمموعة من الفقرات الإيجابية وال�سلبية  ،والفقرات الإيجابية
متثلها الفقرات ذات االرقام ( 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 21 ، 18 ، 13، 11، 7 ، 5 ، 3
 ) 60، 59 ، 58 ، 54 ، 52 ، 49 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 37 ، 36 ‘ 35 ، 34 ،وهي
الفقرات التي ت�شري املوافقة عليها �إىل وجود اجتاه ايجابي يف تن�شئة الأوالد اي ت�شري
�إىل وجود �إجتاه يت�سم بتقبل الأبناء �أو البنات والت�شاور معهم .
تعطى الفقرات املوجبة الوزن التايل :تنطبق ( ، ) 2ال تنطبق ( . ) 1
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�أما الفقرات ذات الإجتاه ال�سالب فهي حتمل الأرقام ( 14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 ، 1
، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 38 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 17 ، 16 ، 15 ،
 ) 57 ، 56 ، 55 ، 53 ، 51 ، 50 ، 48وهي الفقرات التي ت�شري املوافقة عليها �إىل وجود
�إجتاه �سالب نحو الأبناء يت�سم بالنبذ وعدم التقبل وامليل �إىل الت�سلط  .تعطى الفقرات
ذات االجتاه ال�سالب الوزن التايل  :تنطبق (  ، ) 1ال تنطبق ( . ) 2
تف�رس النتائج بعد ت�صحيح القائمة مبقارنتها بالدرجات التالية :

.1الدرجة (  ) 79-60تعني �أن املمار�سات التي تدل على تقبل الآباء لالبناء قليلة
وحتتاج �إىل زيادة يف تكرارها  ،وميكن مراجعة ال�سلوك املت�ضمن يف كل فقرة ملعرفة
اجلوانب التي يحتاج الآباء التدريب عليها .
 .2الدرجة ( )99-80تعني �أن املمار�سات التي تدل على تقبل الآباء لالبناء ذات م�ستوى
جيد  ،ويف�ضل حت�سينها مبراجعة فقرات القائمة ومالحظة اجلوانب التي حتتاج �إىل
تعديل .
 .3الدرجة ( )120-100تعني �أن املمار�سات التي تدل على تقبل الآباء لالبناء ذات
م�ستوى جيد جدا ً ،وتدل على عالقات �أ�رسية منا�سبة و�صحية .
ثالثا -فهم �إنفعاالت الأطفال:

متثل الإنفعاالت اجلزء اخلفي يف �شخ�صية كل فرد فهي حالة داخلية ت�صف طبيعة
اخلربة التي يعي�شها ،وحتقق للفرد �ضمن احلد الطبيعي وظائف متعددة اهمها :
 .1احلماية :اذ ان �شعور الفرد باخلوف من خطر يتهدده يجعله يتخذ الإجراءات واخلطوات
الالزمة حلماية نف�سه وممتلكاته من هذا اخلطر .
 .2دافع للإجناز والإبداع :ف�شعور الطالب بقدر معقول بالقلق والتوتر من الإمتحان
يدفعه لتنظيم وقته والرتكيز يف الدرا�سة و�أخذ التدابري الالزمة لتجاوز الأمتحان بنجاح.
 .3حافز :ف�شعور الفرد بالر�ضا والفرح نتيجة لإجنازاته متثل له مربرا ً كافياً لتكرار
مثل هذه الإجنازات وغريها� .إال �أن التطرف يف امل�شاعر ينقل الفرد �إىل الإ�ضطراب وعدم
الإجناز ،وي�ؤدي �إىل تراجع ملحوظ يف �أداء الفرد ملهماته املعتادة؛ فالطالب الذي يبالغ
بقلقه من الإمتحان يف�شل يف النجاح يف املدر�سة وتنتابه م�شاعر الف�شل عند �أداء �أي
مهمة يقوم بها (.)Dattilio & Arther, 2000
تعرب الإنفعاالت عن الكيفية التي ن�شعر ونعرب بها .فنحن ن�شعر بال�سعادة واحلزن
والغ�ضب �...إلخ املهم �أن ندرك �أننا نحن ك�أ�شخا�ص م�س�ؤولني عن الكيفية التي ن�شعر بها
من خالل تف�سرياتنا للموقف الذي نواجهه ،ولي�س الآخرين هم الذين يحددون الكيفية
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التي ن�شعر بها ( .)Ellis,2001فمن اخلط�أ �أن نقول ك�آباء �أن �إبني ي�شعرين بالغ�ضب
و�إمنا يجب �أن اعي �أين �أ�شعر بالغ�ضب لأين �أتوقع منه �أن يت�رصف بطريقة جتعلني
�أغ�ضب.
يطبق الأطفال نف�س املبد�أ بالن�سبة مل�شاعرهم ،فهم ي�شعرون ويعربون عن �إنفعاالتهم
من خالل الطريقة التي يدركون بها العامل من حولهم ،فبع�ض الأطفال يبكون اذا ارادوا
احل�صول على امر ما وحاول الآباء منعهم من ذلك لأنهم يعلمون �أن �آباءهم �سي�شعرون
بالذنب �أو �أنهم �سي�شعرون بالإحراج فيح�صلون على ما يريدون  .باملقابل ف�إن �شعور
الأطفال بالذنب يعترب فر�صة لتعليمهم امل�س�ؤولية جتاه ت�رصفاتهم مــن خــالل �إختبار
نتائـــج �سلوكهــــم ( .)Hoghughi & Nicholas, 2004
�إن الأطفال الذين ي�ساعدهم �آبا�ؤهم يف حتديد م�شاعرهم وت�سميتها هم �أكرث قدرة
على التعلم من اخطائهم والت�رصف مب�س�ؤولية ،وباملقابل ف�إن ف�شلهم يف التعبري عن
م�شاعرهم �سينعك�س على �شكل ممار�سات �سلوكية غري مرغوبة لأن ذلك ي�شعرهم مبزيد
من الإحباط واخلوف واحلزن والعزلة.
كيف ن�ستك�شف م�شاعر الأطفال؟

ن�ستطيع ك�آباء �أن ن�ستك�شف ونتعرف على م�شاعر �أطفالنا من خالل تفاعلنا املبا�رش
معهم ومالحظة ما يلي:
 .1التعبريات اللفظية التي ي�ستخدمها الأطفال ؛ فبع�ض الأطفال ي�ستخدم �ألفاظ تعرب عن
م�شاعره مبا�رشة كان يقول �أنا فرحان� ،أو قد ي�ستخدم ا�شارات لفظية ترمز �إىل �إح�سا�سه
بالفرح مثل (ياي  ،واو ).
 .2لغة اجل�سد :كتعابري اجل�سم وطريقة اجللو�س ونربة ال�صوت؛ فالكثري من امل�شاعر
تبدو وا�ضحة على وجوه الأطفال ،ونربة �صوتهم وي�ستطيع الآباء ت�سمية الكثري من
م�شاعر �أطفالهم من خالل النظر �إىل وجوهم �أو اال�ستماع �إىل نربة ا�صواتهم.
� .3سلوك الأطفال :ي�ستطيع الآباء التعرف على م�شاعر �أطفالهم من خالل مالحظة
�سلوكهم؛ فالطفل الذي ي�شعر بالفرح يرك�ض ويقفز ويلعب ،بينما الطفل احلزين منعزل
وجال�س وقليل احلركة ،بينما نالحظ الطفل اخلائف يبكي وملت�صق باحد الوالدين.
كيف ميكن لنا ك�آباء �أن ن�ساعد �أطفالنا يف التعبري عن م�شاعرهم ؟

يحتاج الأطفال �إىل دعمنا وم�ساعدتنا ك�آباء يف التعبري عن م�شاعرهم لأنهم ال ميتلكون
املهارة الالزمة للتعبريعنها ويتم ذلك باتباع اخلطوات التالية :
 .1ت�سمية امل�شاعر .
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 .2التعاطف مع الطفل .
 .3ت�صديق �إنفعاالته .
 .4الإ�ستماع ب�إهتمام �شديد .
 .5عرب عن ف�ضولك .
� .6أكد م�شاعره .
.7حاول �أن جتعله يتحدث عن م�شاعره �أكرث .
ويو�ضح اجلدول رقم ( )5الأ�ساليب التي ت�ساعد الآباء يف التعبري عن م�شاعر الأطفال

جدول رقم ( )5الأ�ساليب التي ت�ساعد الآباء يف م�ساعدة �أطفالهم يف
التعبري عن م�شاعرهم :

مثال على ما يقوله االب

الرقم

الأ�سلوب

1

ت�سمية امل�شاعر

2

كن متعاطفا

3

�صدق انفعاالته

4

�إ�ستمع ب�إهتمام
�شديد

5

عرب عـن ف�ضولك هذا مثري �أخربين باملزيد ،كيف ممكن ان تتعامل مع
املوقف يف املرات القادمة

6

7

�أكد م�شاعره

انت ت�شعر بالغ�ضب ،هذا ي�شعرك باحلزن
لقد �شعرت بالغ�ضب �أنا اي�ضا ،ان هذا مزعج الي�س
كذلك
لو حدث هذا معي ل�شعرت بنف�س امل�شاعر ،اين
غ�ضبان مثلك
انظر �إىل عيني الطفل �أنا افهم ما تقول  ،ان ما
تقوله هو

انت حزين

حاول ان جتعله �أخربين باملزيد ،حاب حتكيلي �أكرث
يتحدث عن
م�شاعره
( )Hoghughi & Nicholas, 2004
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فهم ال�سلوك غري املرغوب فيه :

يرتبط ممار�سة الأطفال ال�سلوك غري املرغوب فيه ب�أمناط تفاعل الآباء معهم ؛ فتفاعل
الآباء الإيجابي مع الأطفال ي�شكل القوة املحركة لهم ليمار�سوا �أمنــاط �سلوك �إيجابية
 ،ويــزيد مـــن فر�صهم يف التعلم و�أهم مظاهر هذا التفاعل تتلخ�ص فيمايلي :
 .1تقبل الآباء للطفل .
 .2تفهم حاجات الطفل .
� .3إظهار احلب للطفل .
 .4التعاون مع الطفل .
ف�سلوك الأطفال اجليد واملقبول �إجتماعيا ناجت عن ا�ستخدام الآباء �أ�ساليب تفاعل
�إيجابية تت�صف مبا يلي :
� .1إظهاراالحرتام املتبادل بني �أفراد الأ�رسة �صغارا وكبارا .
 .2تخ�صي�ص وقت للعب مع الأطفال واال�ستماع �إليهم .
 .3ت�شجيع الطفل وا�ستح�سان جهوده املبذولة للنجاح يف �أية مهمة .
� .4إي�صال احلب مما يوفر ال�شعور بالأمن واال�ستقرار لدى الطفل .
 .5التقبل  :على الآباء تقبل الطفل كما هو بغ�ض النظر عن �سلوكه غري املرغوب فيه
لي�ستطيع الآباء يف امل�ستقبل تغيري ذلك ال�سلوك .
 .6الإعرتاف بالتح�سن يف �سلوك الطفل من قبل الآباء  ،مما يزيد من دافعية الطفل
للأجناز ويزيد من ر�ضاه عن نف�سه.
وي�ساعد التفاعل الإيجابي بني الآباء والأطفال علــى ممار�سـة الأطفال �أمناطاً �سلوكية
�إيجابية  ،لأنه ي�ؤدي �إىل :
� .1إ�شباع حاجات الأطفال الإجتماعية واالنفعالية �ضمن جو داعم  ،مما يقلل من
�شعورهم بالإحباط .
 .2ي�سهل على الأطفال تعلم املهارات الإجتماعية  ،التي ت�ساعدهم يف التعامل مع
الرفاق دون االعتداء عليهم .
 .3ي�سهل عملية االن�سجام والتوافــــــق بيــــن الآبــاء والأطفال .
يعترب باملقابل تفاعل الآباء ال�سلبي مع الأطفال ،القوة املحركة لظهور امل�شاكل
ال�سلوكيــة لديهم وتتلخ�ص اهم مظاهر هذا التفاعل مبايلي :
 .1رف�ض الطفل .
 .2عدم �إحرتام الطفل .
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� .3شتم الطفل .
 .4التهديد مبعاقبة الطفل .
 .5معاقبة الطفل.
 .6كرثة توجيه النقد .
 .7توقعات الآباء التي ال تتنا�سب وقدرة الأطفال.
 .8اهمال الطفل وعدم الإنتباه له .
 .9ان�سحاب الآباء من مواقف املواجهة مع �أطفالهم (الر�شدان. )2006،
يو�ضح ) (Mcmahon&Fohand,2003يف ال�شكل رقم ( )1دور تفاعل االباء ال�سلبي
يف تعليم الأطفال الأمناط ال�سلوكية غري املرغوبة

كما ميار�س الأطفال ال�سلوك غري املرغوب فيه لتحقيق جمموعة من الأهداف
تعك�س �شعورهم بالإحباط وعدم ثقتهم بقدرتهم على �أن يت�رصفوا بطريقة �إيجابية.
وحتى ي�ستطيع الآباء فهم �سلوك �أطفالهم ينبغي عليهم فهم الأهداف التي يحاول
الأطفال حتقيقها ،ولتحقيق ذلك فالبد للآباء من مالحظة نتائج �سلوك �أطفالهم من
خالل:
 .1مالحظة ردود �أفعالهم ك�آباء جتاه �سلوك �أطفالهم ( م�شاعر و�سلوك ).
 .2مالحظة الطريقة التي ي�ستجيب بها الأطفال ملحاوالت الآباء تعديل �سلوكهم غري
املرغوب فيه.
ن�ستطيع تلخي�ص �أهداف ال�سلوك غري املرغوب فيه عند الأطفال يف �أربعة �أهداف هي:
 .1احل�صول على الإنتباه  :يعترب �إنتباه الآباء للأطفال حاجة �أ�سا�سية لدى الأطفال
يحاولون ا�شباعها ب�أي طريقة ممكنة ،فاذا ف�شلوا يف ا�شباعها مبمار�سة ال�سلوك اجليد
ف�إنهم يلج�أوون �إىل ال�سلوك غري املرغوب ،وي�ساعد الآباء يف حتقيق هذا الهدف دون
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وعي منهم من خالل �إنتباههم �إىل الطفل عندما ميار�س ال�سلوك غري املرغوب فيه،
وجتاهله عندما ميار�س ال�سلوك املرغوب فيه ،باعتبار �أن هذا ال�سلوك طبيعي ومتوقع
�أن ي�صدر من الأطفال.
 .2حتقيق القوة وال�سلطة :يعك�س بحث الطفل عن ال�سلطة اعتقاده انه �سيكون حمبوبا
فقط اذا كان هو الرئي�س الذي ي�صدر الأوامر ،ويفعل ما يريد دون �أن مينعه �أحد.
 .3الإنتقام من الآخرين :الأطفال الذين يبحثون عن االنتقام هم يف الغالب �أطفال
ي�شعرون �أنهم غري حمبوبيني  ،فهم يبحثون عن احلب والتقدير من خالل ايذاء الآخرين
كما مت ايذاءهم يف املا�ضي.
� .4إظهار النق�ص والف�شل للآخرين :ه�ؤالء الأطفال الذين مل يتم ت�شجيعهم يعتقدون �أن ال
�أمل لهم يف النجاح وال يتوقع الآخرون جناحهم يف اي عمل يقومون به
(.)Hoghughi & Nicholas, 2004

يخترب الأطفال قدرة الآباء يف الثبات على موقفهم عندما يريدون احل�صول على
�شئ معني .ي�ستخدم الأطفال �ستة تكنيكات حتقق لهم اختبار �آبائهم والتالعب بهم
حتى يح�صلوا على ما يريدون ،التكنيكات االربعة الأوىل ت�ساعد الأطفال يف التالعب
بالآباء من خالل دفعهم �إىل ال�شعور بالذنب والغ�ضب وعدم الراحة ،بينما التكنيك
اخلام�س ي�ساعدهم يف التالعب بالآباء من خالل دفعهم بال�شعور بالراحة وتتلخ�ص
هذه التكنيكات مبايلي:
 .1الإحلاح :يحاول الأطفال احل�صول على مايريدون من خالل اال�ستمرار يف الطلب مثال
« م�شان اهلل م�شان اهلل م�شان اهلل م�شان اهلل .
 .2التخويف :يتميز ب�أنه ا�سلوب عدواين فالأطفال عادة يرمون انف�سهم على االر�ض
ويرف�سون الآخرين وي�رصخون .بينما املراهقون يجادلون الآباء وي�صفونهم �أنهم غري
عادلني و�سيئني.
 .3التهديد :يهدد الأطفال الآباء �أنهم �سيفعلون �أا�شياء عديدة �إذا مل ي�سمح لهم الآباء
بعمل ما يريدون « بع�ضك  ،ب�رضب را�سي باالر�ض « .
 .4الإ�ست�شهاد :ي�صور الطفل نف�سه على انه �شهيد الأ�رسة فال �أحد يحبه ويبكي ب�شدة
ويرف�ض الطعام وال�رشاب ويرف�ض احلديث مع الآخرين.
 .5التملق :ويتم من خالل تقدمي املديح للآباء ويخربهم كم هم �أ�شخا�ص رائعني « انت
اح�سن �أب مر علي بحياتي.
 .6التكنيكات اجل�سدية :ا�سو�أ التكنيكات حيث يهاجم الأطفال االباء �أو اال�شياء ج�سديا
ويحطمونها ثم يهرب من �أمام الآباء.
ي�ستجيب الآباء عادة لتالعب الأطفال بهم بتقدمي ما يريد الأطفال احل�صول عليه وهذا
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يعزز ا�ستمرار ا�ستخدام الأطفال ا�ساليب التالعب بالآباء

( Hoghughi & Nicholas,

)2004

وترتبط فكرة الطفل عن نف�سه بالأهداف التي يحاول حتقيقها من خالل �سلوكه ،ويو�ضح
اجلدول رقم ( )6هذه العالقة ،كما ويو�ضح عالقة رد فعل الآباء جتاه هذا ال�سلوك
با�ستمرار ال�سلوك غري املرغوب فيه ،كما ويقدم بع�ض االقرتاحات للآباء للتغلب على
ال�سلوك غري املرغوب فيه:
جدول رقم( )5عالقة فكرة الطفل عن نف�سه بهدفه من ال�سلوك ،وعالقة �سلوك
الأطفال بردة فعل الآباء

ردة فعل الآباء ا�ستجابة الأطفال
هدف
فكرة الطفل
ملحاوالت
عن نف�سه الطفل من
الت�صحيح
ال�سلوك
يتوقف ال�سلوك
امل�شاعر :
الإنتباه
�ساكون
غري املرغوب فيه
الأنزعاج �أو
حمبوبا اذا
م�ؤقتا  ،ويعود
ال�ضيق
ح�صلت على
�سلوكيا  :امليل ال�سلوك �إىل
الإنتباه
التكرار يف مرات
�إىل تذكريه
باخلط�أ واقناعه الحقة
بعدم ممار�سته
ثم مالطفته
�ساكون
حمبوبا اذا
كنت �أنا
امل�سيطر
وافعل ما
اريد

ال�سلطة

بع�ض البدائل
للآباء

جتاهل ال�سلوك
غري املرغوب فيه
 ،الإنتباه لل�سلوك
اجليد  ،ذكران
العقاب والتذكري
واملالطفة واملكاف�أة
ال مربر لها عندما
ي�سيء الطفل
الت�رصف
االن�سحاب من
اال�ستمرار
امل�شاعر :
ال�رصاع  ،مع
الغ�ضب ي�شعر يف العدوان
وفر�ض ال�سلطة مالحظة �أن
انه مهدد
�.سلوكيا  :امليل واال�ستمرار يف امل�شاجرة مع
عدم طاعة الآباء الأطفال تزيد
�إىل ال�رصاخ
من رغبتهم يف
على الطفل
احل�صول على
وامل�شاجرة معه
ال�سلطة
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�ساكون
حمبوبا
اذا �آذيت
الآخرين

االنتقام

�ساكون
حمبوبا
اذا اقنعت
الآخرين اين
غري مفيد

اظهار
العجز

ال تظهر م�شاعر
امل�شاعر  :االمل اال�ستمرار يف
ممار�سة االنتقام االمل ،وجتنب
العميق
ا�ستخدام العقاب،
�سلوكيا  :امليل
حاول �أن تبني
�إىل االنتقام من
عالقة ثقة وا�شعر
الطفل
الطفل �أنك حتبه
�أوقف انتقاد الطفل،
ي�ستمر �سلوك
امل�شاعر :
�شجع �أية حماولة
ال�شعور بالي�أ�س العجز عند
الطفل ،ال يظهر ايجابية مهما كانت
واال�ست�سالم
ب�سيطة وال تظهر اي
�سلوكيا  :امليل �أي حت�سن
ا�ست�سالم من قبلك
�إىل املوافقة
مع الطفل
بانه عاجز وال
جدوى منه
)( Hoghughi & Nicholas, 2004

مهارة تطبيق القواعد الأ�سا�سية يف الرتبية الأ�رسية:

تتطلب الرتبية الأ�رسية الفعالة تطبيق الآباء جمموعة من املهارات الأ�سا�سية باال�ضافة
�إىل جتنب بع�ض االخطاء التــي قـــد يقــع بهــا الآبــاء ب�شكــل عفوي ،وخل�ص ماكماهون
وفوهاند (� )Mcmahon & Fohand , 2003أهم املهارات علـى النحو التايل:
 .1كافىء ال�سلوك املرغوب فيه .
 .2جتاهل ال�سلوك غري املرغوب فيه.
� .3صحح وعاقب ال�سلوك غري املرغوب فيه.
 .4اتباع الأم واالب ا�سلوب تربية موحد .
 .5قدم �أوامرك بطريقة �إيجابية  :و ذلك من خالل :
�أ -كن قريبا من الطفل .
ب -لتكن تعابري وجهك تعرب عن احلزم .
ت -نادي الطفل ب�إ�سمه .
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ث -حافظ على التوا�صل الب�رصي مع الطفل .
ج -حتدث بنربة �صوت حازمة .
ح -اذكر ما املطلوب من الطفل ب�شكل مبا�رش وب�سيط ووا�ضح .
خ -احر�ص �أن ال جتمع جمموعة من الأوامر مع بع�ضها .
د� -إذا مل ينفذ الطفل تعليماتك اطلب منه �أن يطبق عقوبة االق�صاء .
ولعل �أهم االخطاء التي يجب على الآباء جتنبها تتلخ�ص يف:
 .1ف�شل الآباء يف مكاف�أة ال�سلوك املرغوب فيه.
 .2مكاف�أة الآباء ب�شكل غري مق�صود ال�سلوك غري املرغوب فيه.
 .3معاقبة الآباء الأطفال عندما ميار�سون ال�سلوك املرغوب فيه.
 .4ف�شل الآباء يف معاقبة ال�سلوك غري املرغوب فيه (.)Mcmahon&Fohand,2003
مهارة اال�ستماع اجليد للأطفال:

يعترب اال�ستماع اجليد عن�رصا ً ه�أماً من عنا�رص عملية الإت�صال الناجح لأنه ي�ضمن �أن
يفهم كل طرف من �أطراف عملية الإت�صال الر�سائل التي يوجهها كل طرف �إىل الطرف
الآخر ( الآباء والطفل ) .وتتمثل �أهمية اال�ستماع اجليد يف �أنها توفر فر�صة الطراف
عملية الإت�صال يف التعبري عن �أفكارهم وم�شاعرهم بحرية ،وحتى تتم هذه العملية
بنجاح يجب �أن يتعامل �أطراف عملية الإت�صال مع بع�ضهم بت�ساو حتى يتمكنوا من
التعبري عن �أفكارهم وم�شاعرهم ب�صدق وبدون خوف من الرف�ض من الطرف الآخر ،كما
تتطلب �أن يتقبل كل طرف من االطراف �أفكار وم�شاعر الطرف الآخر مع مراعاة ان التقبل
ال يعني وال يت�ضمن املوافقة على �أفكار وم�شاعر الطرف الآخر .وغالبا ما ميار�س الآباء
�أدوارا خمتلفة مع �أطفالهم عندما يعربون عن م�شاعرهم وهذه االدوار ،يعتربها الآباء
جيدة ولكنها على املدى البعيد ال تعلم الأطفال حل م�شاكلهم وال ت�شعرهم بالتقبل
والتفهم .واهم هذه االدوار:
 .1دور القائد �أو الرئي�س :يحاول ان ي�سيطر على كل �شيء ويطلب من الأطفال التخل�ص
من امل�شاعر ال�سلبية وعدم التعبري عنها ،وهو غالبا ي�أمر ويهدد الطفل .
 .2دور املتزمت :يحاول �أن يخرب الأطفال كيف ي�شعرون ،وي�شعر بالقلق �إذا عرب الأطفال
عن م�شاعرهم ب�شكل �صحيح .
 .3دور الذي يعرف كل �شيء :دائما يحا�رض يف الأطفال ويوجه الن�صح لهم ،ويحاول �أن
يقنعهم �أنه يعرف كل �شيء ب�سبب خربته الوا�سعة يف احلياة .
 .4دور القا�ضي :يتعامل مع الطفل على �أنه مذنب ،ويعتقد �أنه دائما على �صواب و�أن
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الطفل دائما على خط�أ.
 .5دور املنتقد :يفرت�ض �أنه دائما على �صواب ومييل �إىل �إنتقاد الطفل وال�سخرية منه
ومن م�شاعره .
 .6دور العامل النف�سي :مييل �إىل التف�سري والتحليل وتوجيه اال�سئلة والت�شخي�ص
(.)Dattilio & Arther, 2000
كيف نكون م�ستمعيني جيدين؟

يتطلب اال�ستماع اجليد حتقيق مبد�أين الأول ان تكون �صامتا وم�صغيا حتى تتمكن من
عك�س ما �سمعته من الطرف الآخر ،والثاين ان ت�ستجيب بفاعلية للر�سائل التي ت�صلك
من الطرف الآخر يف عملية الإت�صال.
�أوالً عك�س الإ�ستماع :وتتطلب هذه املهارة �أن ي�سمح الآباء للأطفال بالتعبري عن
�أفكارهم وم�شاعرهم بحرية مع مراعاة �إي�صال لهم فكرة �أننا ندرك ونفهم مايق�صدونه
من �أفكارهم وم�شاعرهم .وتكمن �أهمية هذه املهارة يف �أنها ت�ساعد الأطفال يف
فهم وت�صنيف م�شاعرهم وبالتايل تقبلها وت�شعرهم �أنهم متقبلني من الآباء
رغم م�شاكلهم و�إنفعاالتهم ال�سلبية ،مما ي�سهل عليهم التعامل مع املوقف امل�شكل
(. )Hoghughi & Nicholas, 2004

مثال :

يقول �إبنك� « :إن املعلم غري عادل  ،واين لن اجنح يف هذه املادة » .
يجيب الأب� «:أنت ت�شعر بالغ�ضب وخيبة الأمل ويبدو �أنك م�ست�سلم للموقف » .
ي�ستجيب الأطفال بطرق خمتلفة لعملية عك�س الإت�صال ال�صادرة من الآباء؛ فبع�ض
الأطفال الذين مل يعتادوا على مثل هذا اال�سلوب يف التوا�صل مع �آبائهم قد يتفاج�ؤون
يف البداية ،وبع�ضهم قد يت�رصف بطريقة دفاعية ،حيث يعترب هذا ال�سلوك اعتداء على
خ�صو�صياته من قبل الآباء  ،وبع�ضهم قد ي�شعر باخلجل من الآباء فيغيبون عن اعينهم
� .أما الأطفال الذين اعتادوا على هذا اال�سلوب ،ف�إنهم يتعاملون مع املوقف بارتياح،
ومييلون �إىل الإنفتاح مع الآباء وم�شاركتهم �أفكارهم وم�شاعرهم.
ثانياً الإ�صغاء الفعال :الذي يتطلب �أن ت�ستجيب بفاعلية للر�سائل التي ت�صلك من
الطرف الآخر يف عملية الإت�صال ،واملهم �أن تتم الإ�ستجابة بطريقة تظهر التفهم للطرف
الآخر واحرتام �أفكاره وم�شاعره ،فامل�ستمع ال يكتفي باجللو�س واال�ستماع ،وامنا يحاول
�أن يفهم املوقف كما يفهمه الطرف الآخ ،ذلك �أن الإ�ستماع الفعال يحقق هدفني هما:
حماولة فهم ما يقوله الطرف الآخر من وجهة نظره اخلا�صة.
�إعادة الإت�صال مع الطرف الآخر للت�أكد من مدى فهمك اخلا�ص لأفكاره وم�شاعره.
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( )Hoghughi & Nicholas, 2004

ولتحقيق اال�صغاء الفعال ميكن للآباء اتباع الإجراءات التالية :
 .1توجيه �أ�سئلة مفتوحة للطفل بهدف جمع مزيد من املعلومات عن املوقف .
 .2عدم توجيه �أ�سئلة �أو عبارات تت�ضمن �إطالق �أحكام على الطفل .
 .3عك�س م�شاعر الطفل .
 .4تلخي�ص �أفكار وم�شاعر الطفل .
( )Hoghughi & Nicholas, 2004

واملثال التايل يو�ضح تطبيق بع�ض هذه الإجراءات:

الطفل :ان معلم الريا�ضيات �أحمق.
الأم� :أخربين ما الذي حدث.) .................. ( :
الطفل :جعلني �أقف �أمام ال�صف حلل �س�ؤال ال �أعرفه و�ضحك علي جميع الطالب ومل
يهتم بذلك.
الأم :ال بد انك �شعرت باخلجل عندما �ضحك عليك زمالئك ( .) ....................
الطفل :عندما �أعود �إىل املدر�سة غدا �ساخرب �سيارته.
الأم :مل �أرك غا�ضبا هكذا من قبل ( � ، ) ................... ( ) .................أخربين مالذي حدث عندما
�أخرجك �أمام اللوح ( .) .................
الطفل :وقفت �أمام اللوح وبد�أ يقر�أ علي ال�س�ؤال لكني مل �أعرف ما الذي علي فعله.
الأم� :إذن �أنت تعتقد �أنه من غري العدل �أن يخرجك املعلم حلل �س�ؤال ما دون �أن يخربك
مبا عليك فعله بالتحديد ( .) ...............
الإت�صال غري اللفظي:

يت�ضمن الو�سائط واملثريات واملنبهات غيـر اللفظية التي ت�سهم فـي �إحداث وتن�شيط
وفهم م�ضمون عملية الإت�صال ( لغة اجل�سد ) من هذه املثريات واملنبهات :تعابري الوجه
واجتاه العينني �أثناء احلديث مع الطرف الآخر وامل�سافة بني �أطراف عملية الإت�صال
وحركة اليد والقدم ونربة ال�صوت  ...الخ .
تكمن �أهمية الإت�صال غري اللفظي يف امل�ؤ�رشات التي يقدمها عن م�شاعر و�إجتاهات
اطراف عملية الإت�صال ،ففي كثري من االحيان ي�صدر ال�شخ�ص من خالل الإت�صال غري
اللفظي تعبريات وم�شاعر و�أفكار �أكرث دقة وبالغة من تلك التي ت�صدر عنه يف الإت�صال
اللفظي ،وي�ساعد الإت�صال غري اللفظي الآباء يف حتقيق هدفني هما :
.1فهم امل�شاعر احلقيقية للطفل :فكثريا ما يعرب الأطفال عن م�شاعرهم بطريقة غري
�صحيحة� ،أو يحاولون اخفاء م�شاعرهم احلقيقية وعدم اظهارها للآباء� ،إال �أن �إنتباه
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الآباء للغة اجل�سد ال�صادرة عن الطفل ت�ساعدهم يف فهم امل�شاعر احلقيقية للأطفال.
مثال� :أحد �أبنائك عائد من املدر�سة وهو عاب�س فت�س�أله كيف كان يومك ،فيجيب كان
يوما رائعا ويذهب �إىل غرفته ب�رسعة.
.2م�ساعدة الأطفال يف التعبري عن م�شاعرهم� ( :إن عبو�س وجهك يخربين انك حزين )
( )Hoghughi & Nicholas, 2004

هل يكفي �أن نفهم �أفكار وم�شاعر الأطفال ونعك�سها لهم لإمتام عملية
التوا�صل الفعال؟

حتى تتم عملية الإت�صال الفعال ،يجب على الآباء ان تكون لديهم القدرة على �إي�صال
�أفكارهم وم�شاعرهم �إىل �أطفالهم بنف�س اجلودة التي عليهم �أن يتلقوا بها �أفكار وم�شاعر
�أطفالهم� .إن �أف�ضل طريقة ميكن �أن يبلغ بها الآباء �أفكارهم وتوقعاتهم وم�شاعرهم �إىل
�أطفالهم هي با�ستخدام ( ر�سائل �أنا )؛ لأنها ت�ضمن �إت�صاال مع الأطفال خال من التهديد
والنقد واطالق االحكام عليهم ،كما انها تعتمد على ا�ستخدام الإت�صال غري اللفظي
وباالخ�ص نربة ال�صوت التي تت�صف بالهدوء ،كما انها ت�ساعد الآباء يف اي�صال �أفكارهم
وم�شاعرهم ومتطلباتهم �إىل الأبناء دون ان ي�شعرالأبناء بالغ�ضب �أو الأنزعاج لأنها تركز
على الآباء وم�شاعرهم ومطالبهم وال تركز على الأبناء �أو جتعلهم ي�شعرون بالذنب �أو
اللوم .
كيف نبني (ر�سائل �أنا ) ؟
لإن�شاء ر�سائل �أنا قم مبا يلي:
� .1صف ال�سلوك الذي ترغب يف احلديث عنه ( ايجابي �أو �سلبي ) وراعي �أن ت�ستخدم
نربة �صوت هادئة.
� .2صف م�شاعرك جتاه النتائج املحتملة للموقف.
 .3و�ضح �سبب م�شاعرك جتاه املوقف.
مثال �« :إعتاد طفلك خالل اال�سبوع املا�ضي �أن يعود مت�أخرا من املدر�سة دون �أن يخربك
عن �سبب ت�أخره �أو املكان الذي �سيكون فيه ب�شكل م�سبق «
كيف ت�صيغ ر�سالة �أنا لطفلك يف هذا املوقف؟
«�أنا �أ�شعر بالقلق واخلوف من �أن يكون قد حدث لك �أمر �سيء عندما تت�أخر يف العودة
�إىل البيت بعد املدر�سة دون �أن تخربين ،لأين ال �أعرف �أيـــن �أنت ومــاذا تفعل ومــع مـن
( )Hoghughi & Nicholas, 2004
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الرتبية الأ�رسية يف بع�ض املواقف ال�صعبة:
�أوالً  :العائالت املختلطة

وهي عائالت تتكون من زوج وزوجة �سبق لهم �أن تزوجوا وتطلقوا و�أطفال غري �أ�شقاء
من زواج �سابق و�أ�شقاء من الزواج اجلديد .يتوقع الزوجان يف الأ�رس املختلطة عالقة
تت�صف بالتقبل والر�ضا من �أطفال الزوج الآخر ،لكن �رسعان ما يخيب �أملهم ويتفاج�ؤا
وي�صدموا من نوعية العالقة التي يواجهونها والتي تت�سم بالرف�ض والغ�ضب .و�أهم �سبب
خليبة الأمل وال�صدمة يتمثل يف توقعات الآباء العالية من الأطفال ،حيث يتوقع الزوج
�أو الزوجة من �أطفال الزوج الآخر تقبله بطريقة �سل�سة و�سهلة ،كما �أنه يتوقع بناء عالقة
�إيجابية معهم باعتبار انه كان �أباً �أو �أماً يف ال�سابق� .إال �أن الف�شل يف بناء هذه العالقة
يولد لدى الآباء والأمهات م�شاعر الغ�ضب والقلق والذنب ،كما مييلون �إىل لوم الأطفال
على ف�شل هذه العالقة .كما يتوقع الآباء يف مثل هذا النوع من الأ�رس ال�شكر والتقدير،
من الأطفال يف الأ�رسة ،ملا يقدمونه لهم من خدمات ،ولكنهم يواجهون بالرف�ض والنقد
ونكران اجلميل .كما �أن الآباء يف هذه العائالت يواجهون الكثري من امل�شاكل ال�سلوكية
واالنفعالية لدى الأطفال الناجتة عن جتربة الزواج ال�سابقة .باال�ضافة �إىل التوقعات
ال�سلبية ال�صادرة من الأطفال جتاه الآباء يف الأ�رسة اجلديدة ،مما ي�شعر الآباء باالحباط
ويقلل من حماوالتهم يف �أن يكونوا �آباء جيدين ومهتمني بالأطفال يف الأ�رسة اجلديدة.
امل�شاكل التي تواجه الآباء يف العائالت املختلطة:

تتلخ�ص هذه امل�شاكل يف:
 .1مقدار ال�سلطة التي ميار�سها االبوان على الأطفال يف البيت.
 .2مقدار العواطف التي يقدمانها للأطفال يف الأ�رسة وكيفية اظهارها لهم.
 .3مدى تقبل الأطفال يف الأ�رسة للقوانني التي ي�ضعها الآباء لتنظم حياة الأ�رسة.
 .4مدى تقبل الأطفال يف الأ�رسة ملحاوالت �ضبط �سلوكهم.
 .5امل�شاكل املالية :املتعلقة بتحديد امل�رصوف وامل�شرتيات واالدوات املدر�سية ...الخ .
� .6إح�سا�س الأطفال بالغرية من بع�ضهم البع�ض.
� .7إح�سا�س الأطفال بالغرية من �أحد الوالدين.
 .8ت�شجيع الأب �أو الأم البيولوجي �أطفاله على التمرد على �أنظمة وقوانني الأ�رسة
اجلديدة.
 .9تدخل االب �أو الأم البيولوجي يف الأ�رسة اجلديدة بهدف م�شاركته يف رعاية �أبنائه.
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كيف ميكن �أن ن�ساعد الآباء يف التعامل والتكيف مع الأطفال فـي مثل هذا
النوع من العائالت؟

� .1أعط نف�سك و�أطفالك فر�صة كافية قبل الزواج ال�ستك�شاف طبيعة ونوعية العالقة
بينك وبني �أطفالك من جهة و�رشيك امل�ستقبل و�أطفاله من جهة �أخرى.
 .2ال حتاول �أخذ مكان االب �أو الأم اال�صيل  ،حيث �أن الأطفال يتقبلون من الناحية
النف�سية �أماً و �أباً فقط  ،ويرف�ضون الأب البديل ويتعاملون معه على �أنه دخيل على
الأ�رسة.
 .3تظهر م�شاعر الأطفال الإيجابية ب�شكل تدريجي لذا ال تتوقع احلب الفوري من الأطفال
لك.
� .4إبد�أ العالقة بينك وبني الأطفال على �أنها عالقة �صداقة ،لذلك كن �صديقاً خمل�صاً.
� .5شجع �رشيكك على �أن مي�ضي الكثري من الوقت اجليد مع �أطفاله ،لأن الأطفال ي�شعرون
بالغرية عندما مي�ضي �آبا�ؤهم كل الوقت مع ال�رشيك.
 .6ال حتاول �رشاء عواطف �أطفالك و�أطفال �رشيكك بالهدايا واملكاف�آت ،لأن ذلك �سيعلمهم
�أن يتالعبوا بك وال يعلمهم �إظهار �أي حب حقيقي لك .
 .7تعامل مع �أطفال �رشيكك ب�شكل منف�صل ،فلكل طفل �شخ�صيته وكيانه وطريقته يف
التفكري .
 .8راجــع �أخ�صائيني نف�سيني لال�ست�شارة وطلب امل�ساعـدة
( . )Hoghughi & Nicholas, 2004

ثانياً :الرتبية الأ�رسية يف حاالت الطالق �أو الإنف�صال:

قد يعي�ش الآباء حتت �ضغوط كثرية و�إرهاق و�إحباط و�إكتئاب يجعل احلياة الزوجية
غري قابلة لال�ستمرار ،مما ي�ؤثر �سلبا على عالقة الزوجني وعالقة الآباء بالأطفال فيزداد
�إن�شغال الآباء مب�شاكلهم ال�شخ�صية على ح�ساب الإهتمام بالأطفال ،كما يعامل الآباء
الأطفال بق�سوة و�شدة دون وعي منهم ب�سبب �شعورهم بالغ�ضب والقلق .وعند حدوث
الطالق والإنف�صال بني الأبوين يعي�ش الأطفال حالة �صدمة وفراغ عاطفي ،ويرف�ضون
يف البداية قرار الإنف�صال �أو الطالق ،ويعي�شون يف حالة من الغ�ضب والقلق وال�شعور
بالذنب والإكتئاب مما ينعك�س �سلبا على مفهومهم عن ذاتهم وحت�صيلهم العلمي
وعالقاتهم الإجتماعية .
فما هي الن�صائح التي ميكن �أن تقدم �إىل الآباء املقدميني على جتربة الطالق؟
� .1إعالم الأطفال م�سبقا بامكانية حدوث الطالق ،ويراعى يف هذه املرحلة �أن يتحدث
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جميع افراد الأ�رسة معا يف املو�ضوع ( الأب والأم والأطفال ) ،و�أن يت�صف احلديث
بال�صدق ،و�أن ي�ؤكد االبوان حبهما للأطفال ،ال يلقي االبوان اللوم على بع�ضهما ب�سبب
حدوث الطالق ،و�أن ي�ستمعا ب�إهتمام لت�سا�ؤالت الأطفال ويجيبا عنها ب�صدق ،ومن
املفيد التحدث عن املو�ضوع �أكرث من مرة .
 .2الت�أكيد للطفل �أن الطالق �أو الأنف�صال لي�س ذنبه :من خالل مبادرة الآباء يف احلديث
عن املو�ضوع ،وعدم �إنتظار �أن يبادر الطفل يف احلديث عن املو�ضوع ،وعدم املجادلة
وال�رصاخ بني الأبوين �أمام الطفل ،وباالخ�ص عـن املوا�ضيع املرتبطة بالطفل.
 .3ت�أكيد الوالدان للطفل �أنهما ما زاال يحبانه رغم الطالق �أو الإنف�صال ،من خالل
�إ�ستمرار التوا�صل بني الوالدين والطفل وعدم االختفاء من من حياته دفعة واحدة .
 .4ت�شجيع الأطفال للحديث عن م�شاعرهم والتنفي�س عنها  ،فمن املفيد �أن يبادر
الآباء باحلديث عن م�شاعرهم وت�شجيع الأطفال احلديث عن م�شاعرهم  ،كذلك ي�ستطيع
الآباء مالحظة بع�ض امل�شاعر لدى الأطفال كاحلزن والغ�ضب والقلق وال�شعور بالذنب
وم�ساعدتهم للحديث عنها بتوجيه ا�سئلة مفتوحة لهم ،وت�شجيع الأطفال للتحدث �إىل
ا�شخا�ص �آخرين غري الأم واالب ،كذلك من املفيد توجيه الأطفال ملمار�سة بع�ض الأن�شطة
التي ت�ساعدهم يف التنفي�س عن م�شاعرهم مثل :الأن�شطة الريا�ضية ،والبكاء ،والكتابة
والر�سم واملو�سيقى.
� .5أن ي�رشح الوالدان للطفل خطة احلياة اجلديدة بعد الإنف�صال �أو الطالق :يرتب الطالق
حياة جديدة للأطفال والأمهات وعند ترتيبها البد ان ت�ؤخذ م�صلحة الأطفال يف الدرجة
الأوىل ،ويراعى احلديث عن مكان ال�سكن اجلديد ومن املفيد زيارته مع الأطفال قبل
االنتقال اليه للتعرف اليه و�إىل اجلريان واخلدمات املتوفرة فيه حتديد املدر�سة اجلديدة
التي �سينتقل �إليها الأطفال وزيارتها والتحدث �إىل بع�ض الأطفال واملدر�سني ،ومناق�شة
املو�ضوع املادي مع الأطفال وخ�صو�صا ما يتعلق مب�رصوفهم ال�شخ�صي وملب�سهم
والأمور املتعلقة بالرتفيه كالرحالت والأندية� ،أوال�ستمرار يف التوا�صل مع الأطفال بعد
الأنف�صال واال�ستف�سار عن و�ضعهم الدرا�سي وال�صحي واملايل .
� .6أن ي�ؤكد الوالدان للطفل �أنه ي�ستطيع حب كل من الأم والأب  :حيث ي�سمح للأطفال
بعد الطالق بالتحدث مع الزوج ال�سابق عرب الهاتف وزيارته ،واالحتفاظ ب�صورته يف
غرفة الطفل.
� .7أن ي�ؤكد الوالدان للطفل �أنه ال داعي للقلق على االبوين ب�سبب الأنف�صال  :فمن املهم
�أن يفهم الطفل �أن كل منهما ي�ستطيع الإهتمام بنف�سه من حيث املظهر وامل�أكل وال�صحة
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ب�شكل عام.
 .8الت�أكيد للطفل �أنهم الزالوا ي�شكلون ا�رسة واحدة رغم الإنف�صال .فرغم �أن االبوين ال
يعي�شان معا� ،إال �أن بينهما قا�سم م�شرتك هو الأطفال ،و�أنهما ملتزمان بتوفري �أ�سباب
ال�سعادة لهما ،ومن املفيد تو�سيع مفهوم الأ�رسة عند الأطفال لي�شمل اجلد واجلدة
والأ�شخا�ص الذين يعي�شون معهم.
 .9مراجعة �أخ�صائيني نف�سيني لال�ست�شارة وطلب امل�ساعدة عند احلاجة
). (Beyer & Kent, 2001

الرتبية الأ�رسية من منظور �إ�سالمي:

�إهتم الإ�سالم بن�ش�أة الأ�رسة باعتبارها اللبنة الأوىل يف املجتمع امل�سلم ،وبرتبية
�أع�ضائها تربية �صحيحة يف خمتلف اجلوانب اجل�سدية واملعرفية والإجتماعية  .حيث
اراد الإ�سالم للأ�رسة �أن تقوم على �أ�س�س متينة وقوية؛ �إذ حث على اختيار الزوجة
ال�صاحلة املتدينة ،واختيار الزوج ال�صالح املتدين.
واهتم اال�سالم بالعناية بنتاج الزواج وهم الأطفال ،فخ�صهم منذ امليالد بالعديد من
الآداب فمن باب احلر�ص على �صحة الطفل حث اال�سالم على الر�ضاعة الطبيعية ملا لها
من �آثار �إيجابية على �صحة الطفل ومنوه اجل�سمي والنف�سي ،ويف هذا يقول تع�إىل:
اع َة (�سورة البقرة،
ات ُي ْر ِ�ض ْع َن �أوال َد ُه َّن َح ْو َلينْ ِ كَامِ َلينْ ِ لمِ َ ْن �أَ َرا َد �أن ُي ِت َّم ال َّر َ�ض َ
َوا ْل َوا ِل َد ُ
الآية  )233وكان اال�سالم �أول من �أعلن احرتامه وتقبله للأطفال بغ�ض النظر عن جن�سهم
َنب ُق ِتل َْت
فحرم ما يعرف بو�أد البنات فقال تع�إىلَ :و ِ�إذَا المْ َ ْو�ؤُو َد ُة ُ�س ِئل َْتِ ،ب�أَ ِ ّي ذ ٍ
َ
(�سورة التكوير ،الآيات  .)9-8ومل يغفل اال�سالم عن الإهتمام برتفيه الطفل وحماية
حقه يف اللعب ،فكان احل�سن واحل�سني يرجتلأن النبي وهو �ساجد يف ال�صالة �أي كانوا
يركبان على ظهره ومل يكن يغ�ضب من ذلك بل ي�صرب عليهما حتى يق�ضيا حاجاتهم .كما
واهتم اال�سالم ب�إظهار احلب للطفل من خالل التقبيل والعطف عليه وم�شاركته �ألعابه
و�أفراحه و�أحزانه ففي ال�صحيحني �أن ر�سول اهلل ق ّبـل احل�سن واحل�سني فقال الأقرع بن
حاب�س  :ان يل ع�رشة من الولد ما قبلت منهم �أحدا .فنظر �إليه ر�سول اهلل فقال« :من ال
يرحم ال يرحم»�( .أخرجه م�سلم) �ألزم الإ�سالم الوالدين ب�رضورة الإهتمام بتعليم الطفل
ذكرا و�أنثى وتوجيهه دون اللجوء �إىل �أ�ساليب العنف والإهانة اجل�سدية واللفظية فقال
ّا�س َوالحْ َِجا َر ُة َع َل ْي َها
تع�إىلَ :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا قُوا انف َُ�س ُك ْم َو�أَ ْهلِي ُك ْم نَا ًرا َوقُو ُد َها ال َن ُ
َمال ِئ َك ٌة غِ الظٌ �شِ َدا ٌد ال َي ْع ُ�صو َن َهّ
اللَ َما �أَ َم َر ُه ْم َو َي ْف َعلُو َن َما ُي�ؤْ َمرُو َن (�سورة التحرمي ،الآية
 )6وروى �أحمد ب�سند �صحيح عن النبي قال« :علموا �أوالدكم ال�صالة ل�سبع ،وا�رضبوهم
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عليها لع�رش ،وفرقوا بينهم يف امل�ضاجع» .قال عبد اهلل بن عمر� :أدب ابنك ف�إنك م�س�ؤول
عنه ماذا �أدبته؟ وماذا علمته؟ وهو م�س�ؤول عن بره وطواعيته لك .ويف �شعب الإميان
للبيهقي عن الر�سول «من ولد له ولد فليح�سن �إ�سمه و�أدبه ،ف�إذا بلغ فليزوجه ف�إن بلغ
ومل يزوجه ف�أ�صاب �إثما ف�إمنا �إثمه على �أبيه».
درا�ســة حالــة:

راجعك يف �أحد االيام ال�سيد حممود وزوجته ال�سيدة �سعاد ال�ست�شارتك يف
م�شكلة طفلهما �سعيد وملخ�صها كما يلي :
« �سعيد هو ابننا البكر ويبلغ من العمر (� )6سنوات وهو يف ال�صف الأول االبتدائي ،له
اخت �إ�سمها مها وعمرها �سنة ون�صف� .أ�شارت الأم �أن طفلها ال يعاين من اية م�شاكل
�صحية وهي تهتم جدا بدرا�سته فهي تدر�سه بنف�سها ،وتعمل جاهدة لأن يتقن كتابة
االحرف واالرقام وحفظها ،باال�ضافة �إىل �إتقان القراءة والكتابة ،فهي تريده طفال كامال
حتى ت�ستطيع القول انها �أم ناجحة ومميزة  .ت�شتكي الأم من م�شكلة تقلقها ب�شكل
كبري وهي �أن �سعيد دائما ي�رضب �أخته بعد االنتهاء من الدرا�سة وي�رصخ عليها ،كما
انه ال ي�ستجيب لتعليماتها وهي تدر�سه ،لأنه ال يركز معها ويتحرك كثريا ،ويرتكها
ويذهب للعب ،وهذا يزعجها لأنها تعتقد �أن عليه اتقان الكثري من املهمات وان الوقت
ال يكفي فكيف اذا بد�أ بالقفز واللعب ،وان عليه الدرا�سة يوميا لفرتة ال تقل عن الثالث
�ساعات ،وتقول حاولت بالأم�س جعله يكتب حرف الباء بد�أ بالكتابة وبعد قليل بد�أت
يده ترجتف ورمى القلم وطلبت منه �أن ي�ستمر يف الكتابة لكنه رف�ض تنفيذ تعليماتها
ب�شكل علني ،وبد�أ يعاندها وي�رصخ عليها قائال ال اريد ،ف�صارت ت�رصخ عليه قائلة انت
ولد ما بتفهم اذا انت ما تعلمت كل النا�س �ستقول عني اين �أم فا�شلة ال �أعرف كيف
�أربي ،بدك ت�ضحك النا�س علي ،ولك الزم ترد علي ،في�رصخ يف وجهي ويقول ما بدي
ادر�س ويحاول الهرب مني فام�سكه بقوة وا�رضبه فيبد�أ بكتابة حرف الباء .وتوا�صل
الأم وتقول كل هذه احلرب بت�صري �أمام االب وال يتدخل يف اي �شىء لقد تعبت لوحدي
وال �أعرف ماذا �أفعل� .أما االب فقد علق على ذلك بقوله �أنا ال عالقة يل برتبية الأوالد
فهي م�س�ؤولية الأم �أنا م�س�ؤوليتي ان ا�ؤمن متطلبات البيت ،احنا هيك اتربينا امي كانت
تعمل كل �شيء يف البيت وتربينا و�أبوي عمره ما تدخل فينا.
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ماذا تفعل ك�أخ�صائي مل�ساعدة هذه الأ�رسة ؟

ت�ستطيع م�ساعدة الأ�رسة من خالل:
 .1حتديد الأفكار الالعقالنية املرتبطة بالرتبية الأ�رسية لدى الأم واالب وتغريها .لعل
اهم الأفكار الالعقالنية لدى الأم تتلخ�ص يف ربط جناحها كام بنجاح طفلها يف
املدر�سة ،ووجوب ان ي�ستجيب الطفل لكل مطالبها� .أما لدى االب فتتلخ�ص يف انه
الدخل له يف تربية الأطفال .وميكن تعديل هذه الأفكار من خالل مناق�شة العالقة بني
الأفكار وامل�شاعر وال�سلوك ،وتفنيد هذه الأفكار وتغيري لغة الأم واالب وا�ستخدام اخليال
االنفعايل.
 .2حتديد اخللل يف توقعات الأم من الطفل .وميكن تلخي�صه يف الدرا�سة ملدة ()3
�ساعات يوميا ،واتقان كتابة االحرف وحفظها واتقان القراءة والكتابة .
 .3مناق�شة متطلبات النمو يف هذه املرحلة .مثل حاجة الطفل �إىل احلركة واللعب ومدة
الرتكيز وم�ستوى منو الع�ضالت الدقيقة لديه .
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امل�صطلحات:
الرتبية الأ�رسية Family education

�إعداد الأطفال وتدريبهم واك�سابهم مهارة التفاعل مع املجتمع والعي�ش فيه بفاعلية،
مبا ي�ضمن م�صالح الفرد واملجتمع وهو ما يعرف بالتن�شئة الإجتماعية .

الكفايات الالزمة للرتبية الأ�رسية الفعالة Sufficiency of family education

جمموعة املمار�سات اليومية ال�صادرة عن االآباء والتي تعك�س م�ستوى قدرتهم يف
تن�شئة �أطفالهم .

كفايات اجلانب املعريف للآباء Cognitive sufficiency

جمموعة املهارات املعرفية التي توجه �سلوك الآباء نحو �أطفالهم وتت�ضمن :
 .1معتقدات الآباء حول الوالدية �أي جمموعة الأفكار واملعتقدات املرتبطة بالرتبية
الأ�رسية
 .2م�ستوى معرفة الآباء عن �أطفالهم من حيث مراحل النمو ومتطلباتها النمائية .
كفايات اجلانب ال�سلوكي للآباء sufficiency Behavior

الأ�سلوب الذي يت�رصف ويتفاعل به الآباء مع �أطفالهم يف مواقف احلياة اليومية  ،ويعرب
عنها بالأمناط الوالدية.
النمو ح�سب
development

النظرية

النف�سية

الإجتماعية

Psychosocial theory of

قدم اريك�سون نظرية نف�سية �إجتماعية تتعلق بالنمو الإن�ساين وما يرتبط به من
م�شكالت لدى الأطفال  ،فالطفل منذ والدته يتفاعل مع اخلربات التي يتعر�ض لها يف
الأ�رسة واملجتمع  .ومير الإن�سان ح�سب اريك�سون يف ثمان مراحل منائية متعاقبة هي :
 .1تعلم الثقة مقابل عدم الثقة Trust vs. distrust .
 .2تعلم اال�ستقاللية مقابل ال�شعور باخلجل وال�شك Autonomy vs. shame and .

. doubt

 .3تعلم املبادرة مقابل ال�شعور بالذنب Initiative vs. guilt .
 .4تعلم االجتهاد مقابل ال�شعور بالنق�ص Industry vs. inferiority .
 .5الهوية مقابل ا�ضطراب الهوية .role confusion Identity vs.
 .6تعلم االلفة مقابل العزلة Intimacy vs. isolation .
 .7الإنتاجية والعطاء مقابل الأنانية والإغراق يف الذاتية Generativity vs
.tagnation
 .8تعلم التكامل مقابل الي�أ�سIntegrity vs. despair .
فهم �إنفعاالت الأطفال Understanding emotional of children
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املهارة التي ت�ساعد الآباء يف ا�ستك�شاف م�شاعر �أطفالهم و التعبري عنها وتقبلها .
فهم ال�سلوك غري املرغوب فيه Understanding inappropriate behavior
املهارة التي ت�ساعد الآباء يف معرفة �أ�سباب ممار�سة �أطفالهم لل�سلوك غري املرغوب .
تطبيق القواعد الأ�سا�سية يف الرتبية الأ�رسية Applying basic rules in family
education
قدرة الآباء على تطبيق القوانني الأ�سا�سية يف الرتبية مثل :

 .6كافىء ال�سلوك املرغوب فيه .
 .7جتاهل ال�سلوك غري املرغوب فيه.
� .8صحح وعاقب ال�سلوك غري املرغوب فيه.
.9اتباع الأم واالب ا�سلوب تربية موحد .
وجتنب املمار�سات اخلاطئة مثل :
 .1ف�شل الآباء يف مكاف�أة ال�سلوك املرغوب فيه.
 .2مكاف�أة الآباء ب�شكل غري مق�صود ال�سلوك غري املرغوب فيه.
 .3معاقبة الآباء الأطفال عندما ميار�سون ال�سلوك املرغوب فيه.
اال�ستماع اجليد للأطفال Good listening to children
تعرب عن املهارة التي ت�ساعد الآباء يف اال�ستماع لأطفالهم وفهمهم واحلديث معهم .
الإت�صال غري اللفظي Nonverbal communication
يت�ضمن الو�سائط واملثريات واملنبهات غيـر اللفظية التي ت�سهم فـي �إحداث وتن�شيط
وفهم الإت�صال مثل  :حركة العينني �أثناء احلديث مع الطرف الآخر وامل�سافة بني �أطراف
عملية الإت�صال وحركة اليد والقدم ونربة ال�صوت .
العائالت املختلطة Mixed families

وهي عائالت تتكون من زوج وزوجة �سبق لهم �أن تزوجوا وتطلقوا و�أطفال غري �أ�شقاء
من زواج �سابق و�أ�شقاء من الزواج اجلديد .

الرتبية الأ�رسية يف حاالت الطالق �أو االنف�صالFamily education in :
divorce

جمموعة الإجراءات التي يبعها الآباء مع �أطفالهم يف حالة الطالق �أو الأنف�صال .
مفهـوم الزواج Concept of marriage

الزواج عالقة �إجتماعية تربط بني الرجل واملر�أة وتقوم على ا�س�س دينية و�إجتماعية
و�إقت�صادية وهي عامل �أ�سا�سي لبقاء النوع الإن�ساين واحلفاظ عليه .
مفهوم التكيف الزواجي adjustment Marital
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الإ�ستعداد للحياة الزوجية والأندماج فيها ،واحلب املتبادل بني الزوجني ،واال�شباع
اجلن�سي ،وحتمل م�س�ؤوليات احلياة والقدرة على حل م�شكالتها .
ال�رصاع بني الزوجني Couples conflict

حالة من عدم الإ�ستقرار تنتج عن مواجهة جمموعة خمتلفة من التحديات وال�ضغوط
اليومية املرتبطة بالعالقة الزوجية .
الأ�ساليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي adjustment proceuers
Marital

جمموعة الإجراءات واملهارات الالزمة لرفع م�ستوى التكيف الزواجي بني الأزواج .
�إعادة البناء املعريف restructuring Cognitive

�إ�ستبدال امل�سرت�شد �أفكاره واحكامه املعرفية التي ت�سبب له اال�ضطراب ب�أخرى ت�ساعده
على التكيف .

التوا�صل الإيجابي Positive communication

تبادل للم�شاعر واملعاين عندما يحاول الزوج والزوجة فهم �أحدهما الآخر ور�ؤية
م�شاكلهم واختالفاتهم من وجهة نظر كل من الزوج والزوجة  ،وهذا التوا�صل غري حمدود
بالكلمات و�إمنا يحدث �أي�ضا من خالل اال�ستماع  ،وال�صمت  ،وتعابري الوجه واالمياءات .
التقبل Accepting

قبول الزوجني لبع�ضهما طوعا وبدون �رشوط ب�سبب حمبتهما لبع�ضهما رغم الإختالف
فيما بينهما يف الأفكار والآراء وامل�شاعر .
�إعادة ال�صياغة Paraphrase

اال�ستماع اجليد ملحتوى الر�سالة املعريف ال�صادرة من الزوج �أو الزوجة ثم �إعادة
ابالغها للطرف الآخر باقل قدر من الكلمات
التعاطف Empathy

يق�صد بالتعاطف �إح�سا�س كل من الزوج والزوجة ب�أمل ومعاناة زوجته �أو زوجها مع
التعبري عن م�شاركته هذا الأمل.
احلوار coversation

املهارة التي ت�ساعد يف التقريب بني وجهات نظر الزوجني فيما يتعلق مبطالبهما.
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الوحدة الثانية

املهارات الوالدية الفعالة وبرامج تنميتها

الوحدة الثانية
املهارات الوالدية الفعالة وبرامج تنميتها
مقدمة

الفعالة والأبوة ال�صاحلة
الوالدية
ّ

مفهوم �أ�ساليب املعاملة الوالدية
�أ�ساليب املعاملة الوالدية و�إدراك الأبناء لها.
املهارات الوالدية و�أ�ساليب املعاملة ال�صحية متعلمة
مربرات التدريب على املهارات الوالدية
احلاجة �إىل التدريب على الوالدية
�أمناط املعاملة الوالدية Parenting Styles

الوالد املثايل والوالد امل�س�ؤول
الوالدية من منظور علم النف�س الفردي �آدلر 9
مهارات والدية م�ستندة �إىل �أفكار درايكرز)Dreikurs( .
�ضمن برنامج التدريب الوالدي:STEP

مهارة فهم الطفل و�سلوكه ال�سوي واخلاطئ
مهارة فهم ال�سلوك اخلاطئ.
�أهداف ال�سلوك اخلاطيء كما يراها درايكرز
مهارة بناء العالقة الإيجابية:
مهارة الت�شجيع
مهارة �ضبط �سلوك الطفل نحو تعلم امل�س�ؤولية
النتائج الطبيعية واملنطقية لل�سلوك
املراجع
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مقدمة:

تعترب الأ�رسة – والوالدان ب�شكل خا�ص – امل�ؤثر الأعظم يف بلورة �شخ�صية
الطفل وتن�شئته� ،إذ يق�ضي الطفل معظم وقته معهم ،ويت�رشب �أفكارهم و�إجتاهاتهم
وقيمهم و�سلوكياتهم� .إن الآباء والأمهات ميثلون مناذج احلياة احلقيقية « بالن�سبة
للأبناء فهم يت�أثرون ب�سلوك �أبائهم و�أمهاتهم �أكرث من ت�أثرهم ب�أقوالهم ون�صائحهم».
وي�ستحق �أطفالنا �أن نعلمهم كافة املهام واملهارات والكفاءات التي متكنهم من التفاعل
الإيجابي الن�شط يف خمتلف �سياقات ومواقف احلياة .وميكن القول ان الأ�رسة هي
املدر�سة الأوىل للعالقات الإن�سانية التي تعلم فيها �أول درو�س احلب والكراهيه ،والعدل
والظلم وغريها .وبقدر ما تبذل الأ�رسة من جهد يف �إقامة العالقات الإن�سانية اجليدة
بني �أفرادها تكت�سب �شخ�صية الأبناء خربة هامة يف التعامل مع الآخرين .لذلك يجب
على الوالدين تعلم فن الوالديه ومهاراتها كوظيفة �إجتماعية مطالبني ب�أدائها على
�أكمل وجه.
	�إن �أ�ساليب املعاملة الوالديه تعرب عن �أ�ساليب التعامل مع الأبناء وامناط
الرعاية الوالديه يف تن�شئة الأبناء .وقد اتفق علماء النف�س على �أهمية التفاعل بني
الآباء والأبناء ،و�أثر هذا التفاعل يف منواالبناء وتطور هويتهم ال�شخ�صية و�صحتهم
النف�سية ( ع�شوي .)2006 ،وقد �أو�ضحت العديد من الدرا�سات �أن املعاملة الوالدية
ترتبط ب�شخ�صية الفرد و�سلوكه .وقد �أ�شارت الدرا�سات الإكلينيكية للأطفال امل�ضطربني،
واملالحظات التجريبية للأطفال العاديني �أن هناك عالقة �إرتباطية بني �أ�ساليب املعاملة
الوالدية التي اتبعها الآباء يف تن�شئة �أبنائهم و�سلوك ه�ؤالء الأبناء.
وجدير بالذكر ان �إدراك الطفل ل�سلوكيات والديه ومعاملتهما معه بطريقة معينة تعترب
من العوامل الهامة يف منوه وتكيفه .ان الطريقة التي يدرك بها الطفل هذه الأ�ساليب هي
التي ت�ؤثر فعلياً يف تكيفه ( بركات .)2000 ،ان الطفل يت�أثر ب�سلوكيات الوالدين الظاهرة
�أكرث من م�شاعرهم و�إجتاهاتهم احلقيقية املق�صودة  .ولذا ف�إن االن�سجام بني الوالدين
والأبناء يف �إدراك ال�سلوكيات الوالدية يف�ضي �إىل نتائج مرغوبة مثل اال�ستقاللية،
وتقدير الذات ،والنمو اخللقي .والعك�س �صحيح يف حاالت عدم االن�سجام بني الوالدين
والأبناء يف �إدراك ال�سلوك الوالدي يف الرعاية والرتبية� ،إن هذا ميكن �أن يقود نحو نتائج
�سلبية مثل القلق ،وامل�شكالت ال�سلوكية ،وال�صعوبات الإنفعالية ،والتعاطي ،و�سوء
التكيف العام واملدر�سي خا�صة (.)Ruter & Conger, 1995
ت�شري �أ�ساليب املعاملة الوالدية من منطلق معريف �إىل « معتقدات الوالدين حول الأبوة
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ال�صاحلة ،وتربية الأبناء ،و�سلوكيات الوالدين نحو الأبناء ،ونوعية العالقة بني الطفل
والأب والأم» (.)Rubin & Ghung, 2006, P3
	�إن هذه املعتقدات التي يحملها الآباء هي التي تنعك�س على ت�رصفاتهم مع
�أبنائهم �أثناء التفاعالت الأ�رسية واحلياتية املتنوعة .ومن املالحظ ان هذه الطرق
املميزة للت�رصف والتعامل ال�صادرة من الآباء نحو الأبناء متيل للثبات باجتاه حتقيق
الآباء لل�صورة التي يريدون لأبنائهم �أن يكونوا عليها ومبا يتفق مع دورهم ك�آباء يف
حتقيق هذه ال�صورة.
وتظهر بع�ض الدرا�سات �أن هناك نوعاً من عدم االن�سجام الن�سبي بني الوالدين والأبناء
يف �إدراك املعاملة الوالدية ،و�أن هذا التعار�ض يرتبط بالعوامل النمائية التطورية
لدى الأبناء .فالأطفال يت�رصفون با�ستقاللية عن الوالدين ،ولكن املراهقني يفعلون ذلك
بدرجة �أكرب لأهمية اال�ستقاللية يف حياتهم ،فهم ي�شعرون �أنهم �أ�صبحوا �أكرث ن�ضجاً
وا�ستقاللية.
لقد �أ�شارت نتائج احدى الدرا�سات قام بها الباحث ( �أبو عليا� ،1997 ،ص � )341إىل �أن
�إدراك الأبناء لأ�ساليب املعاملة الوالدية تتغري عرب الزمن يف االجتاه الإيجابي عموماً.
فقد ظهر حت�سن يف ت�صور �أ�ساليب املعاملة الوالدية لدى طلبة ال�صف التا�سع مقارنة
بطلبة ال�صف ال�سابع .كما ظهر التح�سن لدى طلبة ال�سنة اجلامعية الأوىل مقارنة بطلبة
ال�صف احلادي ع�رش ،وبدا هذا من خالل ت�صورهم لل�سلوك الوالدي على انه �أكرث تقبالً
وا�ستقاللية ودميقراطية.
والإدراك الذي يحمله الفرد حول الواقع والأحداث هو املهم واملقرر ل�سلوك الفرد
وا�ستجاباته ،وعليه �ستعر�ض هنا �أ�ساليب املعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء( ،ابو
ناهية.)1987 ،
 -1التقبل Acceptance

�أن ي�شعر الطفل �أن والده (الأب ،الأم) يفهم م�شكالته وهمومه ،و�أنه يطمئنه ويهدئ روعه
عندما يكون خائفا �أو قلقا ،ويوا�سيه ويدخل على نف�سه ال�رسور عندما يكون حزينا،
ويحدثه دائما ب�صوت دافئ ،وانه يهتم مبحا�سنه �أكرث مما يهتم ب�أخطائه ،وانه يبدو
فخورا بالأ�شياء التي يعملها ،وال يحاول تغيري �سلوكه بل يقبله كما هو ،وانه ي�ستمتع
بق�ضاء وقته معه يف البيت �أو خارجه.
 -2التمركز حول الطفل Child Centeredness

�أن ي�شعر الطفل ان والده ( الأب ،الأم) ي�ستمتع باحلديث واجللو�س معه مدة طويلة،
ويغمره بقدر كبري من الرعاية والإهتمام  ،ويعتربه �أهم �شخ�ص يف حياته ،وانه يتنازل
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يف كثري من الأحيان عن �أ�شياء تخ�صه يف �سبيل توفري ما يحتاج الطفل �إليه ،ودائم
التفكري يف الأ�شياء التي ت�رسه وت�سعده.
 -3اال�ستحواذ Possessiveness

�أن يدرك الطفل ان والده ( الأب ،الأم) قلق عليه عندما يكون بعيدا ً عنه ،وال ي�سمح
له بالذهاب �إىل بع�ض الأماكن خوفا من ان يحدث له ما ي�ؤذيه ،وحري�ص جدا على
م�شاركته يف �شئون حياته ،ويرف�ض ان يق�ضي �أي قدرة الطفل من الوقت بعيدا عن البيت،
وانه مركز اهتمامه يف البيت ،وم�شغول دائما بفكرة عدم قدرته على العناية بنف�سه ما
مل يكن الوالد معه.
 -4الرف�ض Rejection

�أن ي�شعر الطفل �أن والده ( الأب ،الأم) يعتربه م�شكلة كبرية ،وانه ي�شكو دائما من كل
�أفعاله ،وانه نادرا ً ما ي�ساعده عندما يحتاج �إليه ،وال يعمل معه ،ويعامله كما لو كان
�شخ�صا غريبا عنه ،وين�سى �رشاء ما يحتاج �إليه ،وال يعرف ما يحتاج �إليه �أو ما يريده،
وان �أفكاره غري جمدية ،وانه يتمنى لو مل يكن لديه �أطفال ،وانه ينفعل ب�رسعة �شديدة
يف كثري من الأحيان عندما ي�ضايقه الطفل ،ويطلب منه ان يخرج من البيت ويذهب
بعيدا ،وانه يراقبه با�ستمرار وال يغفر له �أي خطا ،وانه غري �صبور معه».
 -5التقييد Control

�أن يدرك الطفل �أن والده ( الأب ،الأم) يتم�سك ببع�ض القواعد والنظم التي يعتقد انها
حتكم الت�رصف وال�سلوك ،وانه ي�ؤمن ب�أهمية معرفته ملا يحق له عمله .وما ال يحق له
عمله ،وانه من ال�رضوري ان يعاقب لكي يح�سن الت�رصف ،وعليه �أن يعمل الأ�شياء كما
يراه مت�أما ،وان يحر�ص على ان تكون مالب�سه نظيفة ومرتبة ،وال ي�سمح له ب�أن يعمل
�أي �شيء �أخر حتى يتم الأعمال التي حددها له من قبل ،و�أنه يهتم ب�أن يلتزم مبوعد
عودته من املدر�سة.
 -6الإكراه Enforcement

�أن يدرك الطفل �أن والده ( الأب ،الأم) �شديد معه ،ويتم�سك دائما بقواعد ونظم معينة وال
ي�سمح باخلروج عنها حتت �أي ظرف ،و�أنه يعاقبه ب�أ�ساليب خمتلفة من العقاب ال�شديد،
كما ويعاقبه �إذا مل يرى الأ�شياء بطريقته ،ويهتم ب�أن يطيعه يف �أي �شيء يقوله له،
ويعاقبه �إذا عمل �شيئا ب�سيطا ال ينبغي عليه عمله.
 -7الإندماج الإيجابي Positive Involvement

�أن يدرك الطفل �أن والده ( الأب  ،الأم) يعامله بعطف ومودة �شديدة ،ويثني عليه بكرثة،
ويتحدث دائما عن الأ�شياء اجليدة التي يعملها ،وي�ستمتع باحلديث معه عن الذي قر�أه
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�أو �سمعه ،و�أنه ي�شجعه على القراءة واالطالع ،ويبني له �أين يجد املزيد من املعرفة،
ويهتم جدا مبا يتعلمه يف املدر�سة ،و�أنه ي�ستمع دائما لوجهة نظره ،ويحدثه كثريا عن
�أ�سباب الأ�شياء ومربراتها ،ويخربه مبدى حبه له ،و�أنه م�صدر �سعادته»
 -8التطفل Intrusiveness

�أن يدرك الطفل �أن والده (الأب ،الأم) يتحقق دائما مما يفعله يف املدر�سة ،ويحر�ص دائما
على �أن يعرف بال�ضبط �أين هو وماذا يفعل ،و�أنه يحر�ص على احل�صول على معلومات
كاملة عن �أ�صدقائه للت�أكد من �أنهم من نوع جيد ،ويريد ان يعرف بال�ضبط كل ما يحدث
له عندما يكون خارج البيت ،و�أنه ي�سال الآخرين عن �سلوكه خارج البيت ،ويريد �أن
يعرف بالتف�صيل كل ما يدور بينه وبني زمالئه من �أحاديث ومناق�شات.
 -9ال�ضبط من خالل ال�شعور بالذنب Control Though Guilt

�أن يدرك الطفل �أن والده (الأب ،الأم) يعتقد انه ناكر للجميل عندما ال يطيعه ،وي�شعر
باال�ستياء وخيبة الأمل ملا يقدم عليه من �أفعال ،ويذكره دائماً بكل ما عمله من �أجله،
ويحدثه دائماً عن الأمل واملعاناة التي حتملها من �أجله ،وانه ينبغي على الطفل ان
يعمل ما يريده الوالد �إذا كان يحبه ،و�أنه يجرح �إح�سا�سه �إذا مل يتبع ن�صيحته ،وينبغي
عليه �أال يعمل الأ�شياء التي ت�سبب له القلق والتوتر �إذا كان يحرتمه.
 -10ال�ضبط العدواين Hostile Control

�أن يدرك الطفل ان والده (الأب ،الأم) يحدد له بدقة الطريقة التي يجب �أن يت�رصف بها،
ويحدد له دائماً �أ�سلوب �أو طريقة �أدائه لعمله ،وينظم له وقت فراغه وكيفية ق�ضائه،
و�أنه يريد ان يتحكم يف كل �شيء يعمله ،ويذكره دائما بالأ�شياء غري امل�سموح بعملها،
ويحدد له الأ�صدقاء الذين ي�ستطيع اخلروج معهم ،وانه من ال�صعب �أن ين�سى الأخطاء
التي يرتكبها ،وال يرتكه ي�شعر بالراحة �إال بعد �أن ينفذ ما يريده منه ،وانه ال تعجبه
الطريقة التي يت�رصف بها يف البيت ،وانه يغ�ضب منه ويثور عندما يحدث �ضو�ضاء يف
البيت.
-11

عدم االت�ساق Inconsistent Discipline

�أن يدرك الطفل �أن والده ( الأب ،الأم) ين�سى ب�رسعة بع�ض �أوامره �أو تعليماته التي كان
قد �أ�صدرها ،ويلتزم بالنظم والقواعد عندما تنا�سبه فقط ،و�أنه ي�سمح للطفل بعمل �أ�شياء
كان يعتربها يوماً ما خاطئة ،وانه يعاقبه �أحي�أناً على عمل �شيء ما ويتجاهله يف
اليوم التايل ،وانه كثريا ً ما يغري النظم والقواعد التي ي�أمره ب�إتباعها.
 -12الت�ساهل (عدم الإكراه) Nonenforcement

�أن يدرك الطفل �أن والده ( الأب ،الأم) ال يرغمه على التزام قواعد �أو نظم حمددة ،وال يهتم
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كثريا ً ب�أخطائه ،وال يطالبه كثريا ً بعمل واجبه املنزيل ،و�أنه قلما يطلب منه ب�إحلاح
عمل �أي �شيء ،و�أنه ال يتحقق من انه عمل الأ�شياء التي طلبها منه �أم ال ،وال يحاول يف
كثري من الأحيان اكت�شاف �أخطائه ،و�أنه ال يهتم كثريا ً �إذا مل يعمل �أ�شياء كان قد كلفه
بها ،وال يعاقبه �أحي�أناً على �أخطاء ارتكبها معه.
 -13تقبل الفردية Acceptance of Individuation

�أن يدرك الطفل ان والده (الأب ،الأم ) يحاول ان يفهم وجهة نظره يف الأحداث �أو الأ�شياء،
وانه يطلب منه ان يخربه عن ر�أيه يف الطريقة التي يعالج بها الأمور ،ويجعله ي�شعر
انه على حريته عندما يكون معه ،ويجعله ي�شارك يف حتديد طريقة �أداء الأ�شياء التي
يعملأن بها معاً ،وانه ي�شعر بال�سعادة عندما يح�رض �أ�صدقا�ؤه �إىل البيت ،وانه يرتكه
يعمل الأ�شياء التي تنا�سبه ،وانه يحاول ان يعامله وكانه �صديق له �أو �أخ.
 -14الت�ساهل Lox Discipline

�أن يدرك الطفل ان والده ( الأب ،ا لأم) مت�ساهل معه ،وي�صفح عنه ب�سهولة عندما
يرتكب خط�أ ،وال يرف�ض له �أي طلب ،وانه ي�سمح له بال�سهر خارج البيت بعد �إحلاح ،وال
ي�رص على ان يطيعه �إذا �أظهر احتجاجاً ،وانه ي�صفح عنه ب�سهولة عندما يعمل �شيئاً ما
خط�أ ،وانه ي�ستطيع التحدث معه يف الأ�شياء التي تهمه.
 -15تلقني القلق الدائم Instilling Persistent Anxiety

�أن يدرك الطفل ان والده ( الأب ،الأم) يذكره دائماً ب�أعماله ال�سيئة ،ويعتقد انه �سوف
يندم مع مرور الأيام لأنه مل يكن �أبنا �صاحلا كما يريد �أو يتوقع ،ويعترب �أي �سلوك �سيء
خط�أ كبريا ً و�سيكون له نتائج بعيدة يف امل�ستقبل ،وانه �سيدفع ان عاجال �أم �آجال ثمن
ت�رصفاته ال�سيئه ،وانه كثريا ً ما يذكره بت�رصفاته اخلاطئة بعد مرور وقت عليها ،وانه
ال يثق فيه لفرتة طويلة �إذا حدث ان �أخلف وعدا.
 -16التباعد وال�سلبية Hostile Detachment

�أن يدرك الطفل �أن والده (الأب ،الأم) ي�شعر بال�سعادة يف كثري من الأحيان عندما يكون
بعيدا ً عنه ،و�أنه ال يفكر فيه كثريا ً ،وال يحبه ،وال ي�شرتك معه يف �أغلب �أنواع الن�شاط،
و�أنه مل ي�صحبه �أبدا ً يف رحلة �أو نزهة يوم الأجازة الأ�سبوعية ،وانه قليل الكالم معه،
ويح�سب عليه �أخطاءه ،وقلما يثنى عليه عندما يقوم بعمل جيد يف البيت �أو املدر�سة،
وانه ال يهتم �أبدا ً مبعرفة �أ�صدقائه ،وانه ي�سخر منه دائماً ،ويجعله ي�شعر وكانه �شخ�ص
غريب ي�سكن معه.
 -17االن�سحاب من العالقة Withdrawal of relations

�أن يدرك الطفل �أن والده (الأب ،الأم) يقاطعه وال يتكلم معه عندما ي�ضايقه ،وانه ي�صبح
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�أقل مودة و�صداقة معه عندما يخالفه يف الر�أي ،و�أنه يكلمه ب�صوت جاف عندما يعمل
�شيئاً ي�سيء �إليه ،ويبتعد عنه ويتجنبه مت�أماً عندما يخيب ظنه فيه ،كما ويبتعد عنه
�أحي�أناً عندما ال يوافقه على �أمر ما ،وانه عندما ي�ضايقه يقاطعه مت�أماً وال يكلمه حتى
ي�صلح خط�أه.
 -18اال�ستقالل املتطرف Extreme Autonomy

�أن يدرك الطفل �أن والده (الأب ،الأم) يعطيه حرية كاملة لكي يفعل ما يريد ،و يرتكه
يلب�س بالطريقة التي تعجبه ،وي�سمح له ان ينفق نقوده بالطريقة التي تعجبه ،وي�سمح
له بعمل الأ�شياء التي يحبها ،و�أنه يرتكه يذهب �إىل �أي مكان يريده دون قيد �أو �رشط،
وانه ي�سمح له باخلروج كما يريد ،وانه ال يهتم مبوعد عودته �إىل البيت�(.أبو ناهية19،
88؛بركات2000،؛مو�سى.)2003،
 -19املهارات الوالدية متعلمة

من ح�سن احلظ �أن الآباء ميكنهم مواجهة التحديات يف تربية الأبناء من خالل:
 .1تعلم كيف ينمو الأطفال وي�سلكون.
 .2تعلم �أن ي�صبحوا ماهرين يف ت�شجيع الأطفال.
 .3تعلم طرق فعالة وايجابية للتعامل مع ال�سلوك اخلاطىء للطفل.
 .4ا�ستك�شاف طرق ات�صال فعالة مع االبناء.
�إن الأبوة لي�ست �سهلة على الإطالق ،لكن الت�سا�ؤل هنا هو ما هي الأ�شياء الأخرى الأكرث
�أهمية منها يف احلياة.
مربرات التدريب على املهارات الوالدية:

لقد م�ضى زمن طويل منذ ان بد�أت املجتمعات الإن�سانية تطالب ب�رضورة تدريب كل من
يعمل مع الأطفال كاملعلمني واملر�شدين النف�سيني والأخ�صائيني الإجتماعيني� ....إلخ،
ولكن �أهم �شخ�صني يف حياة الطفل وهما
( الأبوان) ما زاال يقومان مبهمة الرتبية دون �أي �إعداد �أو تدريب.
لقد تزايدت احلاجة �إىل تدريب الوالدين على القيام باملهمات الرتبوية لعدة �أ�سباب
ومعظم هذه الأ�سباب لها عالقة بالتغري الإجتماعي ال�رسيع الذي نعي�شه ،والذي يجعل
تربية الأبناء مو�ضوعاً جديرا ً بالإهتمام  .فالرتبية التقليدية الت�سلطية مل تعد منا�سبة
لهذا الزمن ،ولو نظرنا �إىل املجتمعات العربية عموماً لوجدنا انها عا�شت خالل العقود
الأخرية حتوالت �إجتماعية و�إقت�صادية وتكنولوجية �رسيعة ومتتابعة ظهرت �أثارها
الوا�ضحة يف الزيادة املطردة يف جمال تعليم املر�أة وعملها ،ومما ال �شك فيه ان هذه
التغريات كان لها �أثر يف تركيبة الأ�رسة ،ويف العالقة بني الرجل واملر�أة ،ويف عالقة
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الآباء ب�أطفالهم �أي�ضاً .ونتيجة لذلك �أ�صبح هناك نوع من التذبذب واحلرية يف عالقة
الآباء ب�أطفالهم ،فالكثري من الآباء والأمهات يرف�ض اليوم الأ�سلوب املت�شدد املت�سلط
يف التعامل مع الطفل� ،إال ان العديد من الآباء – يف الوقت نف�سه – لي�سوا واثقني من
فعالية الأ�سلوب» املت�ساهل املتفهم» حلاجات الطفل ورغباته� .إن �أطفال اليوم �أ�صبحوا
يدركون حقوقهم غري م�ستعدين للر�ضوخ �إىل قوانني �أو �ضوابط الكبار ،ولذا جند ان
الطريقة التقليدية للح�صول على الطاعة املطلقة من الأطفال ب�إ�ستخدام الثواب والعقاب
مل تعد كافية – كما كان �سابقاً – ف�أطفال اليوم يعتربون االثابة واملكاف�آت حقاً لهم.
�إن حتديات تربية االبناء يف هذا الع�رص املت�صف بالإنفتاح ،والثورة يف املعلوماتية
والتقنية يفر�ض على الآباء ا�ستخدام �أ�ساليب يف التعامل ت�ؤهل االبناء للعي�ش يف هذا
العامل وتعدهم لال�ستفادة منه ،و�أن ي�سهموا يف تطوير العامل من حولهم.
من جهة �أخرى ت�شري الدرا�سات التجريبية التي �أجريت على الآباء والأمهات الذين
يخ�ضعون للتدريب على املهارات الوالدية �إىل جدوى مثل تلك الربامج التدريبية
وفاعليتها .فعلى �سبيل املثال �أظهرت الدرا�سة التي قام بها ماريتنيز وفورجات�ش
( )Martinez & Forgatch, 2001والواردة يف ( داود وحمدي )2004 ،ان التدريب
على املهارات الوالدية امل�شتملة على تطوير ممار�سات ايجابية كت�شجيع الطفل،
والإهتمام الإيجابي به ،وحل امل�شكالت وطرق تعديل ال�سلوك اخلاطئ بعيدا ً عن العقاب
البدين وا�سرتاتيجيات التعزيز الإيجابي �أدت �إىل حت�سن ملمو�س يف طاعة الأطفال للأهل
وخف�ض حدة ال�رصاع مع الأطفال.
�أمناط املعاملة الوالدية

Parenting Styles

يت�ضمن الدور الوالدي قيام الأبوين بت�أ�سي�س نظام وروتني لتلبية حاجات �أطفالهم من
احلماةية  ،Safetyوال�ضبط  ،Controlوالرعاية  ،Careوالإ�ستثارة العقليــــة �Intel

.lectual Stimulation

ويعد تطوير هذا النظام عملية معقدة ،وقد ت�ؤدي ال�صعوبات التي تعرت�ض تلبية كل من
هذه احلاجات �إىل �أنواع معينة من امل�شكالت والتي ت�صبح جميعها حمور ومركز عمل
االر�شاد الأ�رسي .فبتنوع الأ�رس واختالفها تتنوع الأمناط الوالدية .وهذه الأمناط تعك�س
الفروق بني الآباء يف القيم ،فعلى �سبيل املثال يقدر بع�ض الآباء الطاعة عالياً يف حني
يثمن �آباء �آخرون التوجيه الذاتي (. )Self Direction
قامت ديانا بومريند بدار�سة على � 300أ�رسة ب�أطفال من عمر ما قبل املدر�سة لدرا�سة
�أنواع ال�ضبط لدى الآباء يف هذه الأ�رسة ،وطرق ممار�سته ،وقامت بتحديد  3امناط من
الوالدية وهي:
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 .1النمط الوالدي الت�سلطي Authoritarian Styles

الذي يركز على الطاعة ،وي�ستخدم القوة واالجبار يف توجيه الطفل والتحكم ب�سلوكه
ومييل �إىل التقليل من احلرية املمنوحة للإبن.
 .2النمط الدميوقراطي Authoritative Style

وفيه ي�ؤخذ بعني االعتبار ر�أي االبناء ويتم التو�صل �إىل حلول و�سط تراعي حاجات
االبناء هنا جند �أن الآباء مينحون حرية م�س�ؤولة لأبنائهم وي�ضعون قواعد ال�سلوك
ب�شكل ت�شاوري وي�شجعون االبناء ويهتمون بحاجاتهم وميولهم.
.3النمط املت�ساهل Permissive Style

وهو ا�سلوب مينح حرية مطلقة للأبناء دون تقييد �أو قواعد �أو حدود يلتزمون بها وال
متار�س اي عليهم ا�شكال من ال�سلطة( ،ع�شوي ودويري2006،؛)Rice,1992
�أما دون دينكمري فريكز على العالقة بني الأب والطفل يف طريقته للنظر
�إىل الأمناط الوالدية ويق�سمها �إىل ثالثة �أ�شكال:
 .1النمط الوالدي الذي ا�سماه ()giving order

حيث تت�صف العالقة بني الوالد والطفل بالرتكيز على اعطاء الأوامر والتعليمات للتحكم
بالطفل .وهذا ي�شبه ( النمط املت�سلط) حيث ي�ضع الوالد القواعد والتعليمات وتفر�ض
الطاعة واال�ستجابة لهذه القواعد املحددة .واالباء يف هذا النمط ي�ستخدمون الثواب
والعقاب .ان م�ساوىء اعتماد املكاف�آت ل�ضبط ال�سلوك املتعلق بالطفل تت�ضمن ان الطفل
يتوقع �أن « يدفع له» مقابل ان يكون ولدا ً طيباً وجيدا ً payment for » being
 »goodوي�شعر بخيبة الأمل ان مل يح�صل على التعزيز وقد يحبط ويتوقف عن االداء
اجليد.
قد يقوم لأطفال مب�سايرة وطاعة الوالد لتجنب العقاب وال�رصاع وهم بذلك قد يتعلمون
ار�ضاء الوالدين ونيل ا�ستح�س�أنهم ،كما �أنهم قد يتعلموا �أن ي�صبحوا خائفني من والديهم.
وقد يحدث �أحي�أناً �أن ينقلوا هذه اخلربة مع ا�صدقائهم فيحر�صون على طاعتهم ونيل
ر�ضاهم ،واالعتماد عليهم فيما يجب عليهم عمله ،و�أنهم بذلك قد ي�صبحوا �ضحية
ا�صدقائهم الذين قد ال يوجهونهم ب�شكل �صحيح �أو منا�سب.
نحتاج هنا لأن نتذكر ان الأطفال بحاجة �إىل تعلم
الثقة بوالديهم ال اخلوف منهم.
فر�صة لالختيار وحتمل امل�س�ؤولية املرتتبة على االختيار.
ان الكلمات الرقيقة – ولي�ست اجلمل الت�أنيبية وال�رضب – هي الطريقة حلل امل�شكالت.
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 .2النمط امل�ست�سلم Giving in

وهو ال�شبيه بالنمط املت�ساهل من الوالدين ،حيث يتنازلون عن احلدود التي �سبق وان
و�ضعوها وال يلتزمون بها .وينمو الأطفال يف هذه احلالة بدون وجود معايري حتكم
�سلوكهم وقواعد ل�ضبطه وبال موجهات ،مما يجعلهم يعجزون عن متييز ما هو منا�سب
�أو غري منا�سب ،وهنا يكون الطفل مدلالً حلد االف�ساد حيث ت�ستجاب طلباته وتلبى
رغباته �إىل �أبعد احلدود.
 .3النمط الذي مينح خيارات giving choices

هذا النمط الدميقراطي يحقق التوازن بني م�س�ألتي احلرية واحلقوق من جهة والقواعد
وامل�س�ؤولية من جهة �أخرى ،وهو ي�ساعد الطفل على �أن ي�صبح �شخ�صاً م�س�ؤوالً من خالل:
و�ضع احلدود والقواعد
منح الطفل خيارات وبدائل �ضمن هذه احلدود ( )Dinkmeyer & Dinkmeyer,1997
الوالد املثايل والوالد امل�س�ؤول:

من �أكرث معوقات النمو الطبيعي وال�سوي للطفل �أن يرتبى على يد والدين « مثاليني».
والوالد املثايل هو الذي يكون منغم�ساً يف والديته �إىل درجة �أنه يقوم بكل �شىء بدالً
من �أطفاله .فالوالد املثايل « يعتقد �أن من واجبه �أن يكون خادماً لأطفاله ،ويكون
مت�أكدا ً من �أن �أطفاله ي�ستيقظون يف الوقت املنا�سب ،و�أن يكون لبا�سهم يف كامل �أناقته،
وكثريا ً ما يكرر الوالد املثايل عبارة « كن طفالً جيد» « اغلق ازرار املعطف» « ،ت�أكد
من نظافة حذائك» .وهم ال ي�سمحون ب�أي اخطاء لأنهم دائماً على علم بكل �شىء،
وعندما يعود الطفل من مدر�سته يبد�أ الوالد « املثايل» بالقلق والت�سا�ؤل من جديد «
كيف عملت اليوم؟ « « ،دعني �أرى الواجب» « ،غري مالب�سك» « ،كل غداءك»� « ،أ�رسع
بالذهاب �إىل النوم».
والأهل «املثاليون» يحبون �أطفالهم كثريا ً ،ونواياهم يف تربية الطفل تكون ح�سنة،
ولكن �سلوكاهم يحرم الطفل من تكوين اال�ستقاللية وتطوير الثقة بالنف�س .فهم دون
وعي منهم يتحملون م�س�ؤولية كل ما هو مفرو�ض ان يقوم به الطفل .وهذا ال�سلوك
هو نتيجة اقتناعهم �أن �سلوك �أطفالهم يعك�س قدرتهم على الرتبية اجليدة .ونظرا ً
الهتمامهم ب�صورتهم يف املجتمع ،ف�إنهم يبالغون يف حتمل امل�س�ؤولية عن �أطفالهم.
وهذه امل�س�ؤولية من قبل الوالدين حترم الطفل من التعلم ،بل وتعك�س عدم احرتام
قدرة الطفل على التعلم من خو�ض التجربة .وهذا النوع مييل �إىل اال�شفاق واخلوف
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على الطفل من الدخول يف �أي جتربة ،بل جنده �أحي�أناً يف�ضل �أن يبقى �أطفاله معتمدين
عليه لي�شعر هو كوالد ب�أهميته ،وهذه الوالدية هي نتاج املجتمع الذي ي�ضع الكثري من
التوقعات ،وال يتقبل الأخطاء من �أفراده.
واذا كنا ن�ؤمن بالأ�سلوب الت�شاوري والدميوقراطي ك�أ�سلوب حياة ،ونريد ان نتعامل مع
�أطفالنا بعدل وم�ساواة ،فيجب علينا ان ن�سمح لأطفالنا باتخاذ القرار وحتمل نتيجة
هذا القرار ،عدا الأمور اخلطرة .و�أهم من ذلك ،ان نثق بقدرة �أطفالنا على التعلم من
جتاربهم .وكثريا ً ما جند « الوالد املثايل» ال مينح فر�صاً لأطفاله لتعلم مفهوم االحرتام
املتبادل .فالوالد �سواء �أكان مت�سلطا �أو ممار�ساً للحماية الزائدة �أو مبالغاً يف العطف
وال�شفقة ،ف�إنه ال يحرتم الطفل .والوالد الذي ي�ضع نف�سه يف خدمة �أطفاله ،يق�رص يف
تدريب الطفل على احرتام حقوق الآخرين.
ولكي يتعلم الأطفال معنى االحرتام املتبادل ،فمن االهمية �أن يتحلى الوالدان باحلزم
دون الت�سلط ،وهذا يعني ان يتم�سك الوالد بحقه ويف نف�س الوقت عدم حرمان الطفل من
حقوقه .مثالً عندما ي�رص االبن على اللعب بالكرة يف داخل الغرفة املليئة باالثاث الذي
ميكن ان يتحطم ،تقول الأم» �أنا �آ�سفة ملنعك من اللعب هنا فالغرفة مليئة مبا ميكن ان
يتك�رس من الكرة ،ميكنك اللعب ب�شىء �آخر �أو ان تلعب يف ال�ساحة اخلارجية ،قرر ماذا
تريد ان تفعل .وهكذا جند ان �صوت الأم الهادىء واحلازم ي�ؤكد حقها يف احلفاظ على
�سالمة �أثاث الغرفة ،ويف نف�س الوقت احرتمت حق االبن يف اللعب واختيار الن�شاط
املقبول.
ان « الوالدية املثالية» ميكن �إ�ستبدالها بالوالدية امل�س�ؤولة « والتي تهتم بتطوير
م�شاعر امل�س�ؤولية ،والثقة بالنف�س لدى الأطفال �أكرث من اهتمامها بال�صورة املر�سومة
واملتوقعة من املجتمع .والوالد امل�س�ؤول هو الذي مينح الأطفال خيارات جتعلهم
يعي�شون التجربة واخلربة ،ويختارون ويتحملون نتيجة خياراتهم.
الوالدية من منظور علم النف�س الفردي (�آدلر):

يقوم التعليم الوالدي عند �أدلر على جمموعة من االفرتا�ضات وهي:
 .1كل ال�سلوك غر�ضي وموجه نحو هدف.
 .2غر�ض الهدف هو التحرك من ال�شعور بالنق�ص �إىل الكمال.
 .3فكرة الهدف فريدة لكل فرد ،وكل فرد فريد وهذا ي�أتي من بيولوجيتة ومثريات بيئتة
لتكوين هدف خيايل .وهو خيايل ال ميكن حتقيقه لأنه يطلب الكمال وهو الأمر امل�ستحيل
حتقيقه ،ان بع�ض الأفراد �إذا ح�صلوا على الهدف �أو اقرتبوا منه ف�إن هذا يعطيهم مكانة
يف اجلماعات ( مثل الأ�رسة) .هذا الهدف يتطور ويثبت عند عمر خم�س �سنوات.
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 .4الهدف موجود يف وعي الفرد بدرجة طفيفة .الهدف يف معظمه غري معروف عند الفرد.
هذا اجلانب غري املعروف �سماه �أدلر الال�شعور.
 .5الهدف هو ذلك اجلزء من ال�شخ�صية الذي يعطي لل�شخ�صية وحدة كلية .وكل وظائف
الفرد الأخرى مبا يف ذلك الوظائف الف�سيولوجية خا�ضعة ومتم�شية مع هذا الهدف .هذا
النموذج الكلي �أو امل ّوحد للحركة �أ�سماه �أدلر �أ�سلوب احلياة.
 .6تقييم الذات والبيئة عبارة عن عنا�رص لأ�سلوب احلياة .وجند كلية �أ�سلوب احلياة
موجودة يف كل عملية نف�سية ،فالفرد يعمل بطريقة كلية يف كل �سلوكه ،وفح�ص النظام
املعزول داخل الفرد ال معنى له.
 .7نحن نحيا يف جمتمع مع ب�رش �آخرين لذلك فامل�شكالت عالقاتية ولي�ست داخلية.
 .8هناك قابلية داخلية للتعاون مع الب�رش الآخرين ،ولكن هذه القابلية يجب رعايتها
يف البيئة ال�صحيحة للنمو املالئم ،وقد �سمى �أدلر هذا التعاون بامليل الإجتماعي.
 .9يتميز �سوء التكيف بالتمركز حول الذات ونق�ص امليل الإجتماعي� ،أي انه عندما يوجد
�سوء تكيف ال حتل امل�شاكل باملنطق ال�سليم وامنا بالبحث يف العالقات.
 .10الواقع لكل �شخ�ص ذاتي ،معنى هذا ان اي �شخ�صني �سوف يف�رسان موقفاً معيناً
بطريقتني خمتلفتني ،فكل منهما يتعامل مع البيئة بطريقة خمتلفة ،وكل منهما يقيم
ذاته وبيئته بطريقة فريدة ولكل منهما �أ�سلوب حياة فريد.
 .11هناك احتمالية ال حتمية ،فالأفراد يخلقون �أ�ساليب حياتهم ،و�أ�سلوب احلياة يتو�سط
املوقف البيئي والأفراد يقررون م�صريهم بانف�سهم ()Sonstegard & Bitter, 2004
ويف عام  1939قام درايكرز ( )Dreikursبت�أ�سي�س �أول مركز لإر�شاد الآباء وتعليمهم
الأبوة الفعالة يف �شيكاغو يف مركز ( �أبراهام لينكولن) حيث ا�ستنبط �أ�ساليب عملية
ف ّعالة من �أفكار �أدلر النظرية من خالل �إ�سه�أماته العديدة يف الإر�شاد الأ�رسي ،املعتمد
على النمط الدميقراطي ،مل�ساعدة الآباء على تعلم كيفية توفري بيئة �أ�رسية غنية
بالعالقات الدافئة ،من حب وتقبل وثقة ،ليتمكنوا من ر�سم �أهداف وا�ضحة ،والقيام
مبهارات تفاعلية بناءة مع �أطفالهم ،تعتمد على االحرتام املتبادل وامل�ساواة والتعاون.
ولقد حدد درايكرز املبادىء العامة التي تعتمد عليها برامج التعليم الوالدي فيما يلي:
 .1تعتمد العالقات الدميقراطية بني الآباء و�أطفالهم على االحرتام املتبادل.
 .2تعرف الآباء على الأهداف الكامنة وراء �سلوك �أطفالهم اخلاطىء ،وتفهمهم للنتائج
الإجتماعية لهذه ال�سلوكات ،لتمكنهم من فهم نف�سية الطفل وبالتايل التفاعل معه على
�أ�س�س �سليمة.
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 .3العالقة الدميقراطية ال مكان للعقاب والثواب فيها.
 .4يعترب الت�شجيع �أداة رئي�سية للتعبري عن االحرتام واحلب والدعم للطفل ،ومل�ساعدته
يف تكوين تقدير ذات �إيجابي.
ومن �أقوى الربامج و�أقدمها من حيث املبادىء الأ�سا�سية يف الرتبية الوالدية برنامج
التدريب املنظم للوالدية الفعالة (. )Systematic Training For Effective Parenting, STEP
ويعد هذا الربنامج من �أحدث الربامج من حيث الإجراءات التدريبية ،واملهارات التي
يكت�سيها الآباء من خالل الربنامج التدريبي والذي متتد جذوره �إىل نظرية �أدلر الذي كان
يهدف با�ستمرار لتقدمي تف�سريات مب�سطة لل�سلوك الإن�ساين ،كي يتمكن املخت�ص وغري
املخت�ص من فهم �أ�ساليب وطرق التعامل مع الأطفال
( .)Seweeny,2007

املهارات الوالدية يف برنامج التدريب

الوالدي STEP

مهارة فهم الطفل و�سلوكه ال�سوي واخلاطىء:

الرتبية الف ّعالة تتطلب من الوالدين ال�صرب والتحمل ،ان عليهما ان يتعلما كيف يخطوا
خطوة واحدة يف كل مرة ،وان يتمتعا بروح الأمل والتفا�ؤل ب�شان �أ�ساليبهما مع الأبناء
حتى وان مل ت�ؤت ثمارها �رسيعاً مثلما ي�أملأن .ميكن هنا اال�شارة �إىل هذا من خالل «
معجزة �شجرة البامبو ال�صينية» والتي �ستكون ن�شاطاً ا�ستهاللياً لتناول هذا اجلزء من
خالل اجلانب العملي.
ال�صرب هو تطبيق عملي لالميان وال�صرب هو املثابرة الوجدانية ،والرغبة يف م�ساعدة
الآخرين على الربوز والظهور.انه يك�شف احلب ويخلق الفهم ،وهذا ما يحتاجه الآباء
الذين يخ�ضعون للتدريب الوالدي .ان اال�ستعجال ونفاذ ال�صرب �رسيعاً ب�ش�أن املمار�سات
الوالدية التي ا�ستدخلها الوالدان على النظام الوالدي جراء تعر�ضهما للتدريب والتي
مل حتقق النتائج املرجوة ال يعنى اال�ست�سالم والعودة �إىل الأ�ساليب القدمية .ان ر�سالة
املدربني الأ�رسيني التي تنطلق منها هذه الوحدة ت�شتمل على ت�شجيع مقدمي برامج
التدريب على زيادة وعي الآباء اخلا�ضعني للتدريب ان الأمر يحتاج �إىل ال�صرب واملثابرة
جنباً �إىل جنب مع التدريب ال�صحي على الأ�ساليب الوالدية اجلديدة.
فهم ال�سلوك:

حتتوي كتب علم النف�س والرتبية على كم هائل لتف�سري �سلوك الأطفال .فبع�ضهم يرجعه
–يف االغلب� -إىل الوراثة والعوامل البيولوجية ،والبع�ض الآخر يعتقد انه يف معظمه
متعلم بت�أثري من البيئة مبا حتتوية من افرد واحداث .هذا باال�ضافة �إىل االجتاة الذي
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ي�ؤكد ان �سلوك الطفل مرحلي �أي انه يت�أثر باملرحلة النهائية التي مير بها الطفل .مما
ال�شك فيه ان هناك اختالفات جينية وراثية يولد معها الطفل كفرد م�ستقل بذاته ،فهناك
الطفل ال�صعب املزاج والتكيف ،وهناك الطفل ال�سهل يف املزاج والتكيف ،ولكن اي�ضا ً
هناك احلقيقة التي ت�ؤكد على اهمية البيئه كعامل قوي للتاثري يف �سلوك الطفل.
�إال اننا لو عدنا �إىل النظرية ال�سلوكية التي ت�ؤكد على دور البيئة بالدرجة الأوىل ،جند
انف�سنا �أمام ال�س�ؤال ملاذا هذا الكم الكبري من االختالفات يف ال�سلوك بني �أطفال يعي�شون
يف بيئة واحدة ،واخوة يختربون نف�س الأجواء العائلية.
�إن كال االجتاهني – وعلى الرغم من قوتهما يف االقناع – قد اغفال �شيئاً مهما ،وهو
الطاقة االبداعية لدى الفرد ،وقدرتة على اتخاذ القرار ،واختيار اال�ستجابة التي يريدها
جتاه ظروف احلياة ومواقفها.
�إن ا�سلوب «التدريب املنظم على الوالدية الفعالة» ( ) STEPيبد�أ بفر�ضية ان لل�سلوك
الإن�ساين �أهدافاً �إجتماعية ،و�أن النا�س هم �صانعو القرار يف املجتمع الإن�ساين ،واهم
الأهداف الإن�سانية هي ال�شعور بالأنتماء .فكل فرد منا يتطلع وي�صبو لأن يجد مك�أناً له
يف هذا املجتمع ،وخالل بحثنا املتوا�صل هذا تتكون لدينا قناعات �أو م�شاعر ،و�سلوكات
ن�شعر بانها �ستو�صلنا �إىل هذا الهدف الإجتماعي� ،أي ال�شعور بالتميز والأنتماء ،و�أف�ضل
طريقة لفهم �سلوك الأطفال مالحظة نتائج هذا ال�سلوك.
مهارة فهم ال�سلوك اخلاطيء
يرى درايكرز ( )Rudolf Dreikersان الأطفال الذين ي�سلكون على نحو خاطيء هم �أطفال
حمبطون ،فهم يعتقدون انه ال ميكن لهم ان ي�شعروا بالأنتماء بالطريقة ال�سوية ،لذلك
فهم يلج�أون �إىل ال�سلوك امل�شكل حتى ي�شعروا مبكانتهم  ،وبالتايل بانتمائهم �إىل
اجلماعة.
وقد ق�سم ( درايكرز) دوافع �سلوك الأطفال اخلاطيء �إىل اربعة اق�سام  ،اطلق عليها م�سمى
(�أهداف)  ،مما يعني ان ال�سلوك غري ال�سوي �أو ( امل�شكل) يحقق هدفا للطفل ،وهذه
الأهداف ت�ستمر مع الطفل كمراهق وكرا�شد� ،إال �أن �أهدافاً اخرى تن�ضم اليها وت�ضاف
وت�ؤثر بدورها على ال�سلوك امل�شكل للأفراد االكرب عمراً.
مرب �أن
وقد تبدو هذه الأهداف االربعة للوهلة الأوىل بالغة التعقيد ،اال انه ميكن الي ً
يتعلم كيف يحددها ويكت�شفها عن طريق ا�سلوبني يف غاية ال�سهولة ومبا ان ال�سلوك
غري املقبول �أو اخلاطئ يودي هدفاً �أو غر�ضاً  ،لذلك ف�إن اف�ضل و�سيله الكت�شافه تكون
مبراقبه نتيجته باتباع اخلطوتني التاليتني:
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 -1راقب ردة فعلك لل�سلوك غري ال�سوي  ،فم�شاعرك �سوف تدلك على �أهداف الطفل.
 -2راقب ا�ستجابة الطفل ملحاوالتك لال�صالح  ،ف�إن هذه اال�ستجابة �ستدلك على ما
يريد الطفل �أن ي�صل اليه.
وب�إخت�صار ف�إن الوالد يحتاج لأن يدرب نف�سه على الإنتباه �إىل نتائج ال�سلوك اخلاطيء
ولي�س على ال�سلوك مبفرده.
�أهداف ال�سلوك اخلاطيء كما يراها درايكرز
 -1االنتباه Attention

هدف �شائع جدا عند الأطفال ،ومع ذلك فهو غري تكيفي ويعك�س �شعورا ً بالتثبيط
من جانب الطفل فهو مل ي�ستطيع احل�صول على الإنتباه بوا�سطة ال�سلوك املنا�سب �أو
املقبول لذا يلج�أ �إىل مثل هذة ال�سلوكات التي جتلب له الإنتباه  ،وهذا يعني انه ح�صل
على مكانة ما .ان على الوالدين تقدمي الإنتباه للطفل يف الوقت املنا�سب ولي�س يف
الوقت الذي يطلبه الطفل كما �أنهم مطالبون بتجاهل �سلوكه اخلاطئ ليتعلم احل�صول
على الإنتباه بوا�سطة �سلوكات ايجابية بدال من اخلاطئة غري املنا�سبة.
 -2القوة Power

يعك�س هذا الهدف درجة تثبيط �أعلى من الهدف ال�سابق ،ان ال�شعور الإيجابي للقوة
يعطي للطفل �شعورا ً بال�سيطرة على بيئته وهذا ال�شعور خطوة هامة يف حتقيق
اال�ستقاللية .لكن القوة ت�صبح هدفاً لل�سلوك ال�سيء عندما يعتقد الطفل الذي يبحث
عن القوة انه لي�س ب�إمكانه الأنتماء �إال بوا�سطة هذه الو�سيلة من �شحن انفعاالتهم
با�ستمرار .هذا الطفل يريد ان يكون الرئي�س وثورات الغ�ضب االنفعالية مثال جيد لأداء
�أدوار القوة .مبعنى �آخر ا�ستخدام الثورات االنفعالية لإظهار قوته ،بهدف حتقيق املكانة
الإجتماعية �أو �إ�شباع حاجة ما.
 -3االنتقام Revenge

قد ي�شعر بع�ض الأطفال بالإحباط نتيجة اعتقادهم ان حتقيق وجودهم يف العامل
يتم عن طريق ممار�سة ال�سلوكات االنتقامية .اذ ي�شعر الطفل بانه مهان ،ويريد ان يرد
الإهانة كما ي�شعر انه غري حمبوب وانه لن تكون له مكانه �إال �إذا كان عدوانياً �أو قا�سيا،
�أو اذا �سبب الأمل للآخرين .والوالد هنا ي�شعر دائما باملرارة ،واالمل ،وقد يدفعه هذا
ال�شعور �إىل الرد ب�سلوك مماثل – واعلأن حرب االنتقام بينه وبني الطفل.
� -4إظهار العجز واال�ست�سالم ()Display Of Inadequacy

يعك�س تثبيطا و�إحباطا �شديدا ً وفقد�أناً للميل الإجتماعي عند الطفل ،هنا ي�شعر الطفل
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بالي�أ�س يتمنى لو يرتك لوحده ،وهو يحاول �إقناع الرا�شدين املحيطني به بعجزه وعدم
كفاءته وعدم قدرته لكي يعاملوه بالتايل على انه عاجز و�ضعيف.
وعلى الرغم من انه مت ا�ستعرا�ض الأهداف الكامنة وراء ال�سلوك غري (ال�سوي) برتتيب
تتابعي يبد�أ من الرغبة يف الإنتباه  ،ثم ال�سلطة والقوة ،ثم الث�أر واالنتقام ،ويليه اظهار
العجز واال�ست�سالم� ،إال ان هذا الرتتيب قد ال يظهر عند الطفل مبثل هذا الت�سل�سل وذلك
لأن الطفل يختار �أهدافه بناءعلى �إدراكه للموقف .فقد جند الطفل املدلل الذي يرغب يف
جذب الإنتباه بطريقة �سلبية ،ينتقل مبا�رشة لي�صبح هدفه �إظهار العجز واال�ست�سالم
عندما يدرك ان احلماية الزائدة دليل على عدم ثقة الوالدين بقدراته ،والطفل املدلل
ي�شبه الطفل ( امل�ضطهد) من حيث ان كليهما مقتنع بناء على خربته ال�شخ�صية انه
عاجز عن مواجهة �صعوبات احلياة.
يحتاج الوالدان لأن يتذكرا ان كل �أنواع ال�سلوك امل�شكل ،وحتى ال�سلوك املدفوع برغبة
ب�سيطة يف جذب الإنتباه  ،تظهر نتيجة ال�شعور باالحباط .فالطفل يفتقد لل�شجاعة
لأن يت�رصف بطريقة بناءه ،وهو ال يلج�أ �إىل ال�سلوك اخلاطىء �إال عندما يتهدد �شعوره
بالأمن جتاه مكانته يف الأ�رسة ،ويف بع�ض االحيان ميكن ان ي�صدر من الطفل ال�سلوك
اخلاطىء نف�سه مدفوعاً ب�أهداف خمتلفة ،باال�ضافة �إىل انه قد يت�رصف بطرق خمتلفة
لتحقيق الهدف نف�سه.
انه من الوا�ضح ان �سلوك الطفل و�أهدافه نحو الآباء �سوف تتغري ان بد�أ الوالد بتغيري
ا�سلوبه يف التفاعل معه ،وعلى الرغم من ان الآباء ال يدفعون الأطفال �إىل ال�سلوك
امل�شكل �إال �أنهم يعززون وي�شجعون �سلوكهم اخلاطىء واختيارهم اخلاطىء للأهداف ،لذا
يجب على الآباء تغيري �سلوكهم �إذا ارادوا للآبناء ان يغريوا من ت�رصفاتهم.
مهارة بناء العالقة الإيجابية

يرى (درايكرز) انه ال ميكن لأي تدريب ان يكون فعاالً �إذا مل تتوفر الرغبة يف بذل
اجلهد والوقت لبناء العالقة الإيجابية مع الأطفال ،وفيما يلي الركائز الأربع الأ�سا�سية
لت�أ�سي�س العالقة الإيجابية الف ّعالة بني الأهل و�أطفالهم:
 .1االحرتام املتبادل
 .2توفري وقت للمتعه واملرح
 .3اي�صال احلب للطفل
 .4الت�شجيع
االحرتام املتبادل:
تعود معظم امل�شكالت التي تقع بني النا�س �إىل فقدان االحرتام املتبادل بني االطراف،
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وكثريا ً ماجند الأهل ي�شتكون من قلة احرتام �أطفالهم لهم ،وهم ال يدركون ان االحرتام
�شيء نكت�سبه من خالل ا�سلوب تفاعلنا مع الآخرين وثمرة للجهد املبذول يف �سبيل
حتقيقه .فال�رصاع والعنف والتحقري واال�ستهزاء والإحلاح والقيام ب�أعمال ي�ستطيع
الأطفال انف�سهم القيام بها باال�ضافة �إىل املعايري املزدوحة كلها �أ�ساليب تفقد االحرتام
( ولن�س�أل انف�سنا� :أال نطلب من �أطفالنا �أن ي�ست�أذنوا قبل الدخول �إىل غرفنا اخلا�صة؟
ويف الوقت نف�سه نعطي لأنف�سنا احلق يف دخول غرفهم واقتحامها!).
ان ت�أ�سي�س عالقة احرتام متبادل يجب ان تبد�أ ب�أحرتام الطفل ،و�أول ما يتطلبه الأمر
هو التقليل من احلديث ال�سلبي ،واحلديث مع الطفل بطريقة منا�سبة ويف الوقت املالئم
واملكان املنا�سب.
توفري وقت للمتعه واملرح
يف زحمة احلياة وكرثة مطالبها كثريا ً ما نن�سى هذا العامل الهام لبناء العالقة الإيجابية
مع الطفل ،مع انه ال يتطلب وقتاً طويالً ،فالو�صفة ال�سحرية يف جناحه هي كيفية ق�ضاء
الوقت ،ولي�س كميته ،ان �ساعة واحدة من التوا�صل الإيجابي والف ّعال �أف�ضل من �ساعات
متعددة من اخلالف والتوا�صل ال�سلبي .لذلك فاالقرتاح املقدم للآباء هو ق�ضاء الوقت
كل يوم مع واحد من �أطفالك تقومان ب�شىء ي�ستمتع به كالكما .واملتعة تنتفي اذا �شعر
احدكما انه جمرب على القيام بهذا العمل .يف الأ�رسة التي يتوافر فيها الأب والأم ،ميكن
للوالدين ان يق�سما الوقت بينهما ،ويعترب وقت الذهاب للنوم من �أكرث الأوقات متعة،
حيث يق�ضون جزءا ً من الوقت ب�صحبة احد والديهم ،و�أهم ما يجب التنبه له �أن يتفق
الأهل مع �أطفالهم للتخطيط يف كيفية ق�ضاء هذا الوقت ،و�سيعرف كل طفل ان هناك
وقتاً خم�ص�صاً له وحده دون �سواه ،ولو حاول احدهم التدخل واحل�صول على �إنتباهك،
ما على الأب �إال �أن يقول �شيئاً كهذا «هذا الوقت خم�ص�ص لغ�سان ،انت و�أنا �سنق�ضي
وقتاً يف الفرتة التي مت االتفاق عليها ».
�إي�صال احلب للطفل

من املتعارف عليه ان احلب يعد من احلاجات النف�سية لدى الأطفال ،وهم بحاجة لأن
يحبوا وي�شعروا ب�أنهم حمبوبون ،وهذا م�صدر لإح�سا�سهم بالأمن .ان وجود �شخ�ص
واحد –على الأقل– يحبه الطفل ويتعلق به ويتبادلأن م�شاعر احلب يف عالقتهما
يعد ه�أماً للنمو النف�سي ال�سوي .ومن هنا ف�إنه من املهم ان يتم التعبري عن م�شاعر
احلب واي�صالها للأبناء � ،سواء بطريقة لفظية عن طريق الكلمات �أو بطريقة غري لفظية
كاالبت�سام واالحت�ضان والتقبيل �أو الرتبيت على الكتف� ،أو مل�س ال�شعر ،ومن خالل
ال�سلوك املت�ضمن لالحرتام املتبادل وال�سماح لهم بتطوير م�شاعر امل�س�ؤولية واال�ستقالل.
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مهارة الت�شجيع

الت�شجيع هو العملية التي يتم من خاللها الرتكيز على مزايا الطفل ،ونقاط القوة يف
�شخ�صيته بهدف تعزيز وتنمية الثقة بالنف�س وال�شعور بالكفاءة ،وهو يت�ضمن اعطاء
قيمة للطفل وتقبله كما هو ( بدون �رشوط) ،وهو يت�ضمن الإنتباه �إىل اجلهد املبذول
والتح�سن بدالً من الرتكيز على الأجناز والنتيجة النهائية ،واظهار التقدير ملحاوالت
الطفل وم�ساهماته ومبادراته.
�إن مهارة الت�شجيع تعد احدى املهارات الأ�سا�سية لتح�سني العالقة بني الوالد والطفل،
والت�شجيع يعلم الطفل الثقة بالنف�س وبقدراته .والأهل امل�شجعون ي�ساعدون �أطفالهم
على تقبل اخلط�أ والتعلم منه� ،أي �أنهم يطورون لدى �أطفالهم ال�شجاعة لتقبل عدم
الكمال.
يف الأ�رس املت�سلطة يتعود الأطفال على تقييم ذواتهم من خالل ما يتلقونه من عقاب
وثواب من م�صادر ال�سلطة� .أما يف الأ�رس الدميوقراطية الت�ش�أورية فالأطفال يت�أثرون
ب�أ�سلوب الت�شجيع ،والآباء يت�أثرون بتوقعات املجتمع وثقافته حيث يكون الفرد خبريا ً
يف حتديد الأخطاء وتوقع الأ�سو�أ ،ولكن لي�س من ال�رضوري ان ن�ستمر يف هذه احللقة
ولهذا ي�أتي دور التدريب.
قبل ان ن�صبح م�شجعني لأبنائنا علينا التخل�ص من الإجتاهات وال�سوكات التالية:
التوقعات ال�سلبية:

تعترب التوقعات من �أقوى العوامل ت�أثريا ً يف العالقات الإن�سانية ،ومن عاداتنا ان
نعرب عن توقعاتنا بالكلمات واحلركات� ،أما �أطفالنا فهم يت�أثرون بهذه التوقعات التي
تنعك�س على ذواتهم في�ؤمنون بها ،فمثالً عندما نتوقع ان الطفل لن ينجح يف مهمة
�صعبة ف�إننا ننقل هذا االعتقاد للطفل بطريقة �أو باخرى ،وهنا يبد�أ الطفل بال�شك يف
قدرته ،ويت�رصف بالطريقة التي نتوقعها منه �أي انه يف�شل.
املعايري املرتفعة جدا ً وغري املعقولة:
ي�ضع الأباء لأبنائهم معايري لقبول �سلوكاتهم و�أعمالهم ،ويبالغون يف امل�ستوى املقبول
لل�سلوك� ،أنهم ال يقبلون �إال العلأمات الكاملة يف الأمتح�أنات ،والرتتيب الأول على ال�صف،
ودور البطولة يف امل�رسحيات املدر�سية ،والفوز يف املباريات ،ويريدون ملالب�سهم �أن
تكون دائماً مرتبة وغري مت�سخة ،وغرفتهم يف غاية الرتتيب وغالبا ما ينقل الآباء اليهم
�أنهم يتوقعون الأف�ضل ،ويجعلونهم يح�سون �أنهم لي�سوا مبقدار املعيار الذي يتوقعون
منهم ،واالداء املتوقع غالباً اعلى من �أعمارهم وقدراتهم.
تدعيم التناف�س بني اال�شقاء:
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على الطفل� ،إذ انه عندما تقع امل�شكلة ،ف�إن الوالد امل�شجع يجب �أن ي�ستخدم �أ�ساليب
مبنية على احرتام الطفل ،اال�صغاء له ،وعك�س م�شاعره ،وا�ستخدام النتائج الطبيعية
واملنطقية.
ثاني ًا :على الوالد ان يقاوم رغبته يف التدخل عندما يحاول الطفل حل م�شكلته بنف�سه
�أو �أن ي�ؤدي عمالً ما ،فالتدخل يعنى بطريقة غري مبا�رشة �إنتقاد ما يقوم به الطفل»
انت غري قادر على القيام بالعمل بالطريقة ال�صحيحة» .ويف حال طلب الطفل نف�سه
امل�ساعدة حاول تقدميها على �شكل اقرتاحات ولي�س على انها احلل الوحيد « ماذا
تعتقد انه �سيحدث لو « ،»....هل فكرت ان تقوم بكذا وكذا؟ » .واذا ما طلب الطفل
امل�ساعدة للتخل�ص من التفكري فعلى الوالد ان يقول له انه يثق بقدراته « لقد ا�ستطعت
عمل كذا  ....وكذا ...من قبل ،ولذا ميكنك ان تكمل هذا».
�آمن بطفلك كي ي�ؤمن بنف�سه:

من النادر �أن يتعلم الأطفال �أن يثقوا ب�أنف�سهم �إذا مل يثق الوالدان بهم ،لذا فمن الواجب
علينا ان نتعلم كيف نتقبل اخطاء الطفل ،و�أن نتعلم كيف نظهر ثقتنا بهم ،كذلك علينا
ان نكون على وعي ب�أهمية اظهار ايجابيات ما يقومون به من جهود.
ركز على نقاط قوتهم وما يقدمونه من عون وم�ساعدة:
لكي ي�شعر الطفل بقيمته البد �أن ي�شعر ب�أنه مهم ،و�أن �أهله بحاجة مل�ساعدته ،لذا على
الوالد �أن ي�ساعد �أطفاله ي�شعرهم ب�أهميتهم عن طريق الإنتباه �إىل مواهبهم واقرتاح
طرق تنميتها وافادة الأ�رسة منها ،فالطفل ي�شعر مبكانته يف �أ�رسته من خالل ما يقوم
به من �أعمال م�ساعدة ،فمثالً قد يكون �أحد الأطفال غري متمكن من م�سح الغبار ،ولكنه
جيد يف تنظيف مدخل املنزل ،هنا ي�صبح مبقدور الأم �أو الأب توجيه هذه القدرة خلدمة
الأ�رسة بكاملها ،و�أن يتم هذا التقدير لي�س عن طريق املدح املبالغ فيه ،ولكن بطريقة
جادة خمل�صة تبني للطفل فعالً �أن الأهل يقدرون م�ساعدته.
ق ّدر اجلهد املبذول والتح�سن بجانب الأجناز النهائي:
الوالد امل�شجع يركز على اجلهود التي يبذلها الطفل كي ي�صل لهدفه ،فمثالً �إذا كان االبن
يعاين من م�شكلة يف حفظ جدول ال�رضب ويبذل جهدا ً وا�ضحاً يف حفظه يتم الرتكيز
على ما يبذله من جهد كي يحفظ اجلداول و�أية مهمات يتقنها يف �سريه نحو حتقيق
الهدف النهائي.
�شجع بدالً من ان متتدح:

كثريا ً ما يعتقد الأهل �أنهم ي�شجعون الطفل عندما ميتدحونه ،غري مدركني ان املديح
يلعب دورا ً يف احباط الطفل ،وعند مقارنة املديح بالت�شجيع يبدو لنا للوهلة الأوىل
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يعزز الوالدان التناف�س بني اال�شقاء بدون وعي منهم ،اذ يتم الرتكيز على الناجح
واملتفوق ،بينما يهمل وينتقد الطفل الفا�شل ،قد تتم املقارنة بطريقة غري لفظية عرب
الر�سائل غري اللفظية وهذا ميكن ان يثري التناف�س بني الأ�شقاء.
توقع الكمال:
يرغب الأهل الذين لهم طموح مبالغ فيه �أن يكونوا �أف�ضل الآباء ،وحتى ي�ستطيعوا
حتقيق ذلك ف�أنهم ي�رصون على ان يظهر �أوالدهم يف �صورة ممتازة .وهذا االجتاه املبالغ
فيه ي�ؤثر على الأطفال بطريقة جتعلهم ال يقدمون على �شىء حتى يكونوا مت�أكدين �أنهم
�سيكونون الأف�ضل فيه ،وما ينتج عن ذلك �أنهم يحجمون عن القيام ب�أي �شىء يعتقدون
�أنهم قد يف�شلون فيه .ويف الأ�رس التي تت�سم بالطموح املبالغ فيه جند ان الوالدين
وكذلك الأطفال يفتقدون ال�شجاعة لأن يواجهوا عدم كمالهم.
املعايري املزدوجة

ي�ؤمن الكثري من الآباء ان لهم حقوقاً وامتيازات ولكنهم ينكرونها على �أبنائهم ،فالأم
مثالً قد تطلب من الطفل ان يجمع �أوراقه وكتبه من غرفة املعي�شة ،ويف الوقت نف�سه
ت�ضع �أوراقها وملفات عملها يف املكان نف�سه.
والأطفال يدركون �أن هناك بع�ض احلقوق والأمتيازات التي يقرها املجتمع للوالدين
ولكن عندما يبالغ الوالدان يف احل�صول على العديد من احلقوق والأمتيازات وينكرونها
على �أطفالهم ف�إن هذا يولد لدى الأطفال م�شاعر الإحباط والدونية.
الإجتاهات وال�سلوكات التي ت�شجع الأطفال
تقبل الطفل كما هو ولي�س كما تريده ان يكون

اذا كنا نريد لأطفالنا ان يدركوا ان لهم قيمة �إيجابية فيجب علينا تقبلهم كما هم بكل
ما لديهم من �ضعف ونق�ص ،وكثريا ً ما جند الآباء يخطئون يف اعتقادهم �أن الو�سيلة
الوحيدة مل�ساعدة الطفل على تطوير نف�سه هي يف الرتكيز على نواحي ال�ضعف لديه،
وعلى العك�س مما يتوقعون ف�إن هذا اال�سلوب ي�ؤدي �إىل نتائج �سلبية ،وعلى الأب والأم
هنا التذكر كيف �سيكون �شعورهم وهم مالحقون دائماً ب�شخ�ص يذكرهم بنواق�صهم ،هل
�سي�شعران ب�إيجابية جتاه ذواتهم؟
كن ايجابياً:

عندما يدرك الآباء كيف ان بع�ض املعتقدات والإجتاهات تقف عائقا �أمام حماوالتهم
لت�شجيع �أطفالهم ف�إن عليهم �أي�ضاً ان يكونوا على وعي ب�أنواع ال�سلوك املت�أثر بهذه
الإجتاهات:
�أو ًال :يجب على الوالد امل�شجع البنه �أن يتوقف مت�أماً عن التعليق بطريقة �سلبية
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�أنهما عملية واحدة ،وذلك لأن كليهما يركز على ال�سلوك الإيجابي ،ولكي نفهم الفرق
املهم بينهما علينا ان ندرك الهدف والت�أثري الذي يرتكه املديح مقارنة بالت�شجيع،
فاملديح يعترب نوع من املكاف�أة وهو يعتمد على التناف�س ،ويقدم يف حالة كون الفرد
فائزا ً �أو االف�ضل ،وتكون النتيجة ان الوالد الذي ميتدح يقوم �ضمنيا « اذا قمت ب�شىء
اعتربه جيدا ً ،ف�إنك �سوف حت�صل على جائزة ومكاف�أة التقدير والإنتباه مني» ،وبذلك
ف�إن املديح عبارة عن حماولة تدفع الطفل للأجناز معتمدا ً على امل�ؤثرات اخلارجية
�أكرث من الدوافع الداخلية �أما الت�شجيع مقارنة باملديح ف�إنه يقدر اجلهد املبذول،
والتح�سن التدريجي حتى و�إن كان طفيفاً ،وهو يعتمد على مناحي القوة والتميز لدى
الطفل بحيث ميكنه االعتماد على نف�سه لي�شارك وينفع نف�سه والآخرين ،فالوالد الذي
ي�شجع ال يهتم مبقارنة الطفل بغريه ،بل يهتم مبدى قبول الطفل لذاته وتطويره قدراته
ملواجهة النتائج ب�شجاعة.
وهكذا جند �أن الت�شجيع يهدف �إىل م�ساعدة الطفل كي ي�شعر بالثقة يف ذاته ،لذلك فهو
عبارة عن حماولة للتطوير من خالل اجلهد الذاتي الداخلي ،وهو بذلك يختلف عن
املديح يف �أنه يقدم للطفل يف حالة �شعوره بال�ضعف� ،أو يف حالة �إح�سا�سه بعدم
القدرة �أو عند مواجهته الف�شل يف �شيء ما.
واملديح ب�صورة عامة ي�شبه العقاب يف انه و�سيلة لل�سيطرة الإجتماعية  ،فاالعتماد
املبالغ فيه على املديح يولد لدى الطفل القناعة ب�أن مكانته تعتمدعلى ر�أي الآخرين
وتقييماتهم له.
ان الطفل امل�ساير الذي يعتمد على ر�أي الآخرين يكون عادة ناجحاً جدا ً يف احل�صول
على هذا املديح� ،إال ان املديح قد يلعب دورا ً يف احباط هذا الطفل ،فهو م�ستعد
للم�شاركه طاملا ان هناك مديحاً ،ولكن حاملا يتوقف هذا املديح ،ف�إن الطفل يتوقف
عن ايجابيته ،كما يكون مقتنعا بفكرة «ان يل مك�أناً طاملا اين �أر�ضي الآخرين» جتعل
الطفل يتخذ قرارات غري مقتنعا بها ،والأطفال املحبطون الذين يحملون هذه القناعة
نادرا ً ما ي�ستطيعون ان ي�صلوا �إىل امل�ستوى الذي يطلبه الكبار ،لذلك فهم ال يح�صلون
دائما على املديح املطلوب ،وبالرغم من �أنهم يتلقون املديح بني الفرتة والأخرى �إال ان
�سلوكهم ي�صبح �أ�سو�أ مما كان ،وذلك للأ�سباب التالية:
 .1ان ه�ؤالء الأطفال مقتنعون �أنهم ي�ستحقون املديح والثناء دائماً ،كما ان لديهم حاجة
قوية ليثبتوا احتياجهم لهذا املديح.
� .2أنهم ي�شعرون باخلوف ب�أنهم لن يح�صلوا على املديح مرة �أخرى ،ولذلك فهم دائما
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يت�ساءلون « ما الذي �أ�ستطيع عمله للت�أكد من احل�صول على املديح مرة �أخرى؟ « لكي
�أحافظ على ماء وجهي ،رمبا امتنع عن املحاولة مرة �أخرى.
مهارة �ضبط �سلوك الطفل نحو تعلم امل�س�ؤولية:
النتائج الطبيعية واملنطقية لل�سلوك.
�إن �أكرث الأ�ساليب �شيوعاً ل�ضبط �سلوك الطفل هي تقدمي التعزيز واملكاف�آت عندما ميتثل
وي�ستجيب ،وعقابه عندما ال ميتثل .وا�ستخدام الثواب والعقاب هو ا�سلوب ال�ضبط الذي
تربي عليه معظم الآباء والأمهات.

يعاين ا�سلوب ال�ضبط من خالل التعزيز والعقاب من عدة م�شكالت و�آثار
�سلبية منها انه:

 .1يجعل الأهل م�س�ؤولني عن �سلوك �أطفالهم بدالً من ان يتعلموا حتمل م�س�ؤولية
�سلوكهم.
 .2مينع الأطفال من تعلم اتخاذ القرار وحتمل النتائج املرتتبة عليه ،واملرور يف خربات
وجتارب �صحيحة تقودهم نحو تبني قوانني ال�سلوك الف ّعال واملالئم.
 .3يقدم اقرتاحاً م�ضمونه ان ال�سلوك املالئم واملقبول متوقع فقط يف حالة وجود
الأ�شخا�ص الذين ميثلون ال�سلطة ،وقد يغيب عند غيابهم وعدم تواجدهم.
 .4يدفع الطفل للإمتناع واملقاومة للإ�ستجابة لأنه يحاول ان يفر�ض عليه الطاعة
والأمتثال.
 .5قد ي�سيء �إىل العالقة بني مقدم العقاب وهو الأب �أو الأم والطفل.
 .6قد ي�ؤدي العقاب �إىل النمذجة ال�سلبية حيث يعتمده الطفل يف عالقته مع الآخرين
عندما ال ي�ستجيبون له.
ولذا ف�إن االقرتاح املقدم من جانب دينكيمري هو ما �أ�سماه» النتائج الطبيعية واملنطقية
لل�سلوك» والذي يقود نحو تن�شئة طفل م�س�ؤول عن �سلوكه.
وهذا الأ�سلوب ميتاز بالعديد من املزايا مقارنة ب�أ�سلوب الثواب والعقاب.
�أو ًال :يح ّمل الأطفال م�س�ؤولية �سلوكهم بدالً من الأهل.
ثاني ًا :ي�سمح للأطفال ب�أتخاذ القرار « هل ال�سلوك الذي �صدر عنه منا�سب �أم ال».
ثالث ًا :ي�سمح للأطفال بالتعلم من النتائج الطبيعية ( غري ال�شخ�صية) �أو من النظام
الإجتماعي للأحداث ،بدالً من اجبارهم على الإمتثال ملطالب الآخرين ،فالطفل الذي
يرف�ض تناول الطعام �سوف يجوع ،والطفل الذي ي�رص على عدم ارتداء معطفه واجلو
بارد �سوف ي�شعر بالربد ،وهذان مثالأن على النتائج الطبيعية لل�سلوك ولكن هناك
حاالت قد يتعر�ض فيها الطفل للخطر ،وال ن�ستطيع �أن ن�ستخدم معها النتائج الطبيعية
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لل�سلوك ،ولذا ف�إن االقرتاح هنا يت�ضمن ا�ستخدام النتائج املنطقية لل�سلوك؛وهو ا�سلوب
ي�سمح للطفل �أن يتعلم من واقع النظام الإجتماعي الذي يعرتف باالحرتام املتبادل
واحلقوق املتبادلة ،ولكي تكون النتائج املرتتبة على ال�سلوك ف ّعالة يف ت�أثريها يجب
ان يراها الطفل منطقية يف عالقتها بال�سلوك �أي ان النتائج يجب ان تتنا�سب مع
ال�سلوك بطريقة منطقية.
توجد بع�ض االختالفات الرئي�سة بني العقاب والنتائج املنطقية لل�سلوك منها:
 .1ان العقاب يعرب عن القوة وال�سلطة الذاتية للمعاقب ،ويف املقابل ف�إن النتائج
املنطقية تعرب عن الواقع الإجتماعي وهو �أ�سلوب يعرتف باحلقوق املتبادلة واالحرتام
املتبادل.
 .2العقاب ع�شوائي ونادرا ً ما يكون متعلقاً ب�شكل منطقي باملوقف.
 .3العقاب �شخ�صي وي�شتمل على ا�صدار �أحكام �أخالقية� « .أنت �سيء» مثالً.
 .4العقاب يهتم بال�سلوك املا�ضي بينما النتائج الطبيعية واملنطقية تهتم باحلا�رض
وامل�ستقبل.
 .5العقاب يهدد املذنب بحرمانه من احلب واالحرتام وهو يعتمد على التقليل من �ش�أن
الطفل.
 .6العقاب يتطلب الطاعة وباملقابل ف�إن النتائج املنطقية لل�سلوك ت�سمح بالإختيار.
وباال�ضافة �إىل هذه االختالفات الرئي�سة بني العقاب والنتائج املنطقية لل�سلوك هناك
اختالفات مهمة ولكنها غري ظاهرة ،فالغ�ضب والوعيد ،والتهديد ،ونربة ال�صوت احلادة،
والتذكري تظهر �أي�ضاً.
وقد جند بع�ض الآباء الذين ي�سيطرون على تعبريهم اللفظي للغ�ضب �إال �أنهم يعربون
عنه بطريقة غري لفظية ،فه�ؤالء « ي�رصخون و�أفواههم مغلقة» ومييلون لإر�سال ر�سائل
غري مبا�رشه تقول للطفل « انك �أقدمت على جرمية وت�ستحق العقاب» ،وهذا االجتاه
ال�سلبي قد يقلل من الفائدة املرجوه من تعلم الطفل خربة النتائج املنطقية للقرار
اخلاطيء .ان الهدف من ال�سماح للنتائج الطبيعية املرتبطة بال�سلوك ان ت�أخذ جمراها،
وكذلك الهدف من ت�صميم عواقب منطقية هو ت�شجيع الأطفال على تعلم اتخاذ قرارات
م�س�ؤوله ،ولي�س الهدف �ضبط �سلوك الطفل من خالل الطاعة والأمتثال ،وهذا ي�سمح
للطفل ان يختار وان يكون م�س�ؤوالً ،فمعظم الأطفال يتعلمون من النتائج التي ترتتب
على قراراتهم اخلاطئة.
مبادىء �إ�ستخدام الأف�ضل للنتائج الطبيعية واملنطقية:
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افهم �أهداف الطفل و�سلوكه وم�شاعره:

يعترب �أ�سلوب النتائج الطبيعية لل�سلوك �أ�سلوباً فعاالً بغ�ض النظر عن الأهداف الكامنة
وراءه .وذلك لأنه يعتمد على ترك الطفل يعي�ش حقيقة احلياة ،وال يتطلب تدخالً �أو
تنظيماً معيناً من جانب الوالدين ،وهو من �أكرث الأ�ساليب فعالية عندما يكون هدف
الطفل لفت الإنتباه  ،وذلك لأن اخلالف مع الطفل الذي يهدف لفت الإنتباه يكون عادة
�أقل حدة من اخلالف مع طفل مدفوع بهدف ال�سيطرة �أو االنتقام .فالطفل الذي تدفعه
الرغبة يف ال�سيطرة واالنتقام قد ينظر �إىل �أ�سلوب النتائج املنطقية لل�سلوك على انه
جمرد عقاب ع�شوائي ،ولذا ف�إنه يجب على الوالدين قبل ا�ستخدام ا�سلوب النتائج
املنطقية لل�سلوك حت�سني عالقتهما مع الطفل من خالل االحرتام والت�شجيع.
كن حازماً ولطيفاً يف الوقت نف�سه:
�إن الأهل عادة �أما ان يكونوا حازمني �أو لطفاء ،ونادرا ما جند من يكون منهم حازماً ويف
الوقت نف�سه لطيفاً ،ان نغمة ال�صوت تدل على رغبة االب يف ان يكون لطيفاً مع ابنة
ولكن متابعته للأمر بالأ�سلوب املنا�سب تعك�س جديته وحزمه .واحلزم لي�س ت�شددا ً لأن
الت�شدد ق�سوة فالت�شدد يتعامل مع الطفل ،بينما احلزم �أمر يتعلق ب�سلوكنا وم�شاعرنا،
والت�شدد يتمركز حول الت�سلط على الطفل ،بينما احلزم عبارة عن اجتاه نحو قراراتنا
اخلا�صه.
ال حتاول �أن تكون والدا ً مثالياً:
يجب الإبتعاد عن احلماية الزائدة وال�سماح للطفل �أن يجرب النتائج املرتتبة على
قراراته وكذلك جتنب حتمل م�س�ؤوليات الطفل.
كن �أكرث �إن�سج�أماً يف �سلوكك:
�إن االن�سجام يف ال�سلوك ال�صادر عن الآباء – على الرغم من �صعوبة حتقيق االت�ساق
دائماً كب�رش – ي�ساعد الطفل على بناء توقعاته والتي يتخذ قراراته بناء عليها.
�إف�صل ال�سلوك عن ال�شخ�ص الذي قام به:
من املفرت�ض على الأب �أن يعرب عن �إحرتامه للطفل من خالل نغمة ال�صوت ولغة اجل�سد،
حتى وان كان �سلوكه غري مقبول ،فالف�شل من اظهار االحرتام �سوف يحول النتائج
املنطقية �إىل عقاب.
�شجع اال�ستقاللية:
�سوف يكون الأطفال �أكرث ا�ستعدادا ً لأن ي�صبحوا �أ�شخا�صاً �سعداء م�س�ؤولني �إذا تركتهم
يت�رصفون با�ستقاللية ،وكلما كنت عامالً م�ساعدا ً يف اعتمادهم على انف�سهم كلما �شعروا
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بكفاءتهم ،ولذا على الآباء جتنب القيام ب�أ�شياء ي�ستطيع الطفل القيام بها.
جتنب ال�شعور بال�شفقة على �أطفالك:
يحمي العديد من الآباء �أطفالهم من امل�س�ؤولية بدافع ال�شفقة عليهم ،وهذا ال�شعور
يف حقيقته اجتاه هدام ،لأنه يقول للطفل انه قا�رص و�ضعيف وغري قادر على حل
م�شكالته� .إن احلماية الزائدة تعيق الطفل ومنوه وتولد لديه ال�شعور بال�ضعف على
عك�س التعاطف الذي يولد لديه ال�شعور بالقوة.
�أرف�ض �أن تكون �ضحية لأقوال النا�س:
يرتدد العديد من الآباء يف �أن يرتكوا �أطفالهم يعي�شون جتربة النتائج املرتتبة على
�سلوكهم لأنهم يخافون من نقد الآخرين ،وي�ستطيع الأهل القلقون من هذا املو�ضوع �أن
يكت�سبوا ال�شجاعة من واقع اقتناعهم �أن �أطفالهم �أ�شخا�ص م�ستقلون ،ومن الواجب �أن
يتعلموا اتخاذ قراراتهم حول ما يقومون به من �سلوك ،و�أن �سلوك �أطفالهم ال ينعك�س
عليهم بال�رضورة ك�آباء .و�إن كان هناك بع�ض النا�س الذين يرجعون م�س�ؤولية �سلوك
الطفل كلها على الوالدين �إال �أن تقييمهم لي�س واقعياً .فالآباء ال ميكنهم – ب�أي حال من
الأحوال – �أن يكونوا م�س�ؤولني عن كل ت�رصفات �أطفالهم.
تكلم قليالً واعمل �أكرث:
يتعلم الطفل �رسيعاً كيف ي�صبح « �أ�صماً» جتاه الكالم الزائد ال�صادر عن الآباء ،لذا
ف�إن على الآباء القيام مبعظم حديثهم مع الأطفال بطريقة ودية ت�ضمن لهم ا�ستعداد
�أطفالهم للإ�ستماع ،وعندما ت�ستخدم �أ�سلوب النتائج املنطقية لل�سلوك يجب على الآباء
التقليل – قدر امل�ستطاع – من الكالم عند تنفيذ هذه الطريقة.
�ضع حدودا ً وجتنب ال�شجار والرتكيز على الفوز:
اترك للطفل �أن ي�ستجيب للحدود التي ت�ضعها ،وكن ك�أب م�ستعدا ً لتقبل قرار – الطفل،
وتذكر �أنه لي�س من ال�رضوري �أن تكون �أنت الفائز وهو اخلا�رس ،ف�إنت ل�ست يف حلبة
�سباق ،فالهدف هو م�ساعدة طفلك على تعلم م�س�ؤولية �سلوكه.
اترك الفر�صة جلميع الأطفال لأن ي�شرتكوا يف حتمل امل�س�ؤولية:
عندما تقع حادثة بني جمموعة من الأطفال يف املنزل ال حتاول البحث عن املذنب،
فالبحث عن املذنب يحفز ال�شجار واالختالف بني الأطفال ،دع اجلميع ي�شرتك يف حتمل
امل�س�ؤولية وال ت�ستمع للو�شايات والنميمة.
اخلطوات املتبعة يف تطبيق النتائج املنطقية لل�سلوك
 .1قدم خيارات �إن الإختيار �شيء �رضوري يف �إ�ستخدام �أ�سلوب النتائج املنطقية لل�سلوك،
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فالبدائل تقدم من قبل الوالدين والأبناء يختارون من بني هذه البدائل وعليهم قبول
اختيارات الطفل من هذه البدائل .واجلدير بالذكر هنا �أن نغمة �صوت الأب تعترب هامة
يف نقل ال�شعور باالحرتام والتقبل والق�صد احل�سن ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية اختيار الكلمات
املنا�سبة؛هنا يقول الأب للطفل الذي ي�صدر ازعاجاً يف غرفة م�شاهدة التلفزيون « وليد
نحن نحاول م�شاهدة الربنامج برتكيز �إما �أن تهد�أ وت�شاهد الربنامج معناً� ،أو �أن ترتك
الغرفة ،قرر ماذا تريد �أن تفعل».
� .2أثناء تنفيذك للنتيجة� ،أكد للطفل �أنه �ستكون هناك فر�صة قادمة �إن كان يريد �أن يغري
قراره :وكثريا ً ما جند �أنه بعد �إعطاء الأطفال االختيار ،ف�إنهم يحاولون اختبار احلدود
املتفق عليها ،ف�إن متت هذه املحاوالت ،عليك �أن تقول لهم �أتخذوا القرار الآن ،ولكن
ميكنهم املحاولة والتعديل غدا ً �أو يف املرات القادمة .مثالً يقول الأب لوليد « �أرى انك
قررت اخلروج من الغرفة ،لك حرية العودة �إذا قررت �أن تهد�أ».
 .3يف حالة تكرار ال�سلوك غري املقبول ،فعليك ك�أب �أن تزيد من الفرتة الزمنية الواقعة
قبل معاودة الطفل اختيار �سلوك بديل:
لو ا�ستمر الطفل يف ال�سلوك غري املقبول ف�إنه يقول بطريقة غري مبا�رشة �أنه غري م�ستعد
لتحمل امل�س�ؤولية ،ومن هذه النقطة من املفرت�ض �أن ال يحاول الأهل يف املو�ضوع �إال
يف حالة الت�أكيد للطفل �أنه �سيح�صل على فر�صة �أخرى ،ويحددها الأهل ( علماً ب�أن
هذه املدة قد تزداد تبعاً ملدى التزام الطفل وا�ستعداده للتجربة مرة اخرى) ،ففي موقف
التلفزيون و�ضو�ضاء « وليد» الطفل ميكن للوالد �أن يتحرك بب�ساطه عن طريق �إخراج
الأطفال من الغرفة وهو يقول « :ميكنك املحاولة مرة �أخرى بعد يومني»
(.)Dinkmeyer al.1997
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امل�صطلحات:
�أ�ساليب املعاملة الوالدية Parental practices

معتقدات الوالدين حول الأبوة ال�صاحلة ،وتربية الأبناء ،و�سلوكيات الوالدين نحو
الأبناء ،ونوعية العالقة بني الطفل والأب.
�أمناط املعاملة الوالدية :Parenting Styles

تت�ضمن الدور الوالدي املتمثل يف قيام الأبوين بت�أ�سي�س نظام وروتني لتلبية حاجات
�أطفالهم من «احلماية  ،ال�ضبط والرعاية  ،واال�ستثارة العقليــــة.

النمط الوالدي الت�سلطي Authoritarian Style

هو النمط الذي يركز على الطاعة ،وي�ستخدم القوة والإجبار يف توجيه الطفل والتحكم
ب�سلوكه ومييل �إىل التقليل من احلرية املمنوحة لالبن.
النمط الدميقراطي :Authoritative Style

وفيه ي�ؤخذ بعني االعتبار ر�أي الأبناء ويتم التو�صل �إىل حلول و�سط تراعي حاجات
الآباء .هنا جند ان الآباء مينحون حرية م�س�ؤولة لأبنائهم وي�ضعون قواعد ال�سلوك ب�شكل
ت�ش�أوري وي�شجعون الأبناء ويهتمون بحاجاتهم وميولهم.
النمط املت�ساهل :Permissive Style

هو �أ�سلوب مينح حرية مطلقة للأبناء دون تقييد �أو قواعد �أو حدود يلتزمون بها وال
متار�س عليهم �أي من �أ�شكال ال�سلطة.
الوالدية امل�س�ؤولة :Rrsponsible Parenting

هي التي تهتم بتطوير م�شاعر امل�س�ؤولية ،والثقة بالنف�س لدى الأطفال �أكرث من اهتمامها
بال�صورة املر�سومة واملتوقعة من املجتمع ،والوالد امل�س�ؤول هو الذي مينح الأطفال
خيارات جتعلهم يعي�شون التجربة واخلربة ،ويختارون ويتحملون نتيجة خياراتهم.
مهارة الت�شجيع :Encouragement skill

هي العملية التي يتم من خاللها الرتكيز على مزايا الطفل ،ونقاط القوة يف �شخ�صيته
بهدف تعزيز وتنمية الثقة بالنف�س وال�شعور بالكفاءة ،ت�ضمن �إعطاء قيمة للطفل وتقبله
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كما هو( بدون �رشوط) ،والإنتباه �إىل اجلهد املبذول والتح�سن بدالً من الرتكيز على
الإجناز والنتيجة النهائية .و�إظهار التقدير ملحاوالت الطفل وم�ساهماته ومبادراته.
النتائج املنطقية لل�سلوك:

هو �أ�سلوب ي�سمح للطفل �أن يتعلم من واقع النظام الإجتماعي الذي يعرتف باالحرتام
املتبادل واحلقوق املتبادلة ،وهو ك�أ�سلوب مقرتح بدال من العقاب يفرت�ض �أنه كي يتم
�ضبط �سلوك الطفل اخلاطئ وتعديله يجب �أن تكون النتائج املرتتبة على ال�سلوك
ف ّعالة يف ت�أثريها ويجب �أن يراها الطفل منطقية يف عالقتها بال�سلوك �أي �أن النتائج
يجب �أن تتنا�سب مع ال�سلوك بطريقة منطقية.
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الوحدة الثالثة

التعامل مع م�شكالت الأطفال واملراهقني

الوحدة الثالثة

التعامل مع م�شكالت الأطفال واملراهقني
املحتويات

تعريف مرحلة الطفولة واملراهقة
اخل�صائ�ص النمائية ملرحلة الطفولة
حاجات ومطالب النمو ملرحلة الطفولة
اخل�صائ�ص النمائية ملرحلة املراهقة
حاجات ومطالب النمو ملرحلة املراهقة
�أهداف �إر�شاد الأطفال واملراهقني و�أ�رسهم
مراحل النمو ح�سب النظرية النف�سية الإجتماعية
خ�صائ�ص املر�شد الأ�رسي الفعال
اخلدمات الإر�شادية والعالجية للأطفال واملراهقني
الإر�شاد الأ�رسي وفنياته
دور الأ�رسة يف التن�شئة الإجتماعية للأبناء
الأ�ساليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك
م�شكالت مرحلة الطفولة و�أ�ساليب الإر�شاد النف�سي امل�ستخدمة فيها
م�شكالت مرحلة املراهقة و�أ�ساليب الإر�شاد النف�سي امل�ستخدمة فيها
املراجع
امل�صطلحات
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مقدمة:

يعنى علم نف�س النمو بدرا�سة الإن�سان منذ ان يكون جنيناً ويف �أثناء الوالدة
وحتى ما بعدها ،ويدر�س مظاهر النمو اجل�سمي والعقلي واالنفعايل والإجتماعي ،وكل
ما ي�ؤثر يف تلك اجلوانب �سلباً �أو �إيجاباً ،ويدر�س كذلك التغريات املميزة لكل مرحلة
من املراحل ،وي�صف مظاهرها وخ�صائ�صها وحاجاتها ،ويعنى بتف�سريها والتنب�ؤ بها
و�ضبطها وتوجيهها ،ويرى (بياجيه ) �أن النمو �سل�سلة مت�صلة من احللقات� ،إذ تعد كل
مرحلة منائية امتدادا ً للمرحلة ال�سابقة ومتهيدا ً للمرحلة التي تليها  ،وتت�أثر مبا قبلها
وت�ؤثر فيما بعدها ،وهذا يعني ان النمو متدرج وم�ستمر ،حيث تتم عملية بناء يف كل
املراحل  ،والإن�سان ينتقل من حالة الغمو�ض وال�ضعف �إىل حالة من الو�ضوح والتوازن
املتكامل ،وهذا ما ي�ؤكد ان النظرة للأن�سان ينبغي �أن تكون متكاملة وكلية ولي�ست
جزئية ملراحل النمو الإن�ساين (�أبو حطب وال�صادق.)1990 ،
�إن النمو الإن�ساين هو كل متكامل مت�صل� ،إال ان الباحثني �أ�شاروا �إىل وجود ثالث مراحل
�أ�سا�سية يف النمو تت�ضمن مراحل فرعية واملراحل الأ�سا�سية هي
�أو ًال – مرحلة الطفولة:

 -1مرحلة اجلنني (من الإخ�صاب حتى الوالدة).
 -2مرحلة الر�ضيع (من الوالدة حتى عمر �سنتني).
 -3مرحلة الطفولة املبكرة (من عمر � 3إىل  5نوات).
 -4مرحلة الطفولة املتو�سطة (من عمر � 6إىل � 9سنوات).
 -5مرحلة الطفولة املت�أخرة (من عمر � 9إىل � 11سنة).

ثانياً – مرحلة املراهقة:

 -1املراهقة املبكرة (من عمر � 12إىل � 14سنة).
 -2املراهقة املتو�سطة (من عمر � 15إىل � 19سنة).
 -3املراهقة املت�أخرة (من عمر � 18إىل � 21سنة).

ثالثاً – مرحلة الر�شد:

 -1مرحلة الر�شد املبكرة (من عمر � 20إىل � 39سنة).
 -2مرحلة الر�شد املتو�سطة (من عمر � 59 – 40سنة).
 -3مرحلة الر�شد املت�أخرة (من عمر � 60سنة وما بعدها) (د�أود وحمدي .)2004 ،
جوانب النمو:
�إن عملية النمو هي عملية مت�صلة متكاملة تظهر من خاللها تغريات لدى الإن�سان يف
�أربعة جوانب هي :
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 -1النمو اجل�سمي واحلركي  :ويت�ضمن الأ�س�س الوراثية للنمو والنمو يف الطول والوزن
والتغري يف وظائف اجل�سم ومنو وظائف احلوا�س كالب�رص وال�سمع وال�شم والذوق واللم�س
كما يت�ضمن مو�ضوعات تتعلق بالعناية بال�صحة اجل�سمية والتغذية والنوم وم�شكالت
العادات ال�صحية اخلاطئة.
 -2النمو املعريف والعقلي :ويت�ضمن التغريات التي تظهر عرب مراحل النمو يف التفكري،
والتعلم  ،والتذكر ،وحل امل�شكالت والتوا�صل اللغوي وهي تت�أثر بعوامل الوراثة والبيئة.
 -3النمو النف�سي والإنفعايل :ويت�ضمن التغريات يف جمال العواطف والإنفعاالت
وامل�شاعر واملزاج كم�شاعر القلق واخلوف واحلب والغ�ضب واال�ستجابة لل�ضغوطات �أو
االتزان الإنفعايل واالكتئاب وغريها.
 -4النمو الإجتماعي :ويت�ضمن العالقة مع الأ�رسة ،والرفاق ،والآخرين والنمو الأخالقي
والتن�شئة الإجتماعية والزواج والأبوة والأمومة ،والعمل واالختيار املهني (داود
وحمدي.)2004 ،
مرحلة الطفولة :Childhood Stage

تعد مرحلة الطفولة من املراحل النمائية الهامة التي مير بها الفرد يف حياته ،وهي
الأكرث فاعلية يف بناء �شخ�صية الطفل وتهيئته لالت�صال الأو�سع يف املدر�سة ومن
ثم املجتمع ،ففيها يتم ت�شكيل اخل�صائ�ص التي يت�صف بها الإن�سان م�ستقبالً ،ويكون
الفرد �أكرث ا�ستعدادا ً وت�أثرا ً بالظروف املحيطة به ويكت�سب الكثري من املهارات احلياتية
والإجتماعية واملعرفية والأكادميية والوجدانية يف هذه املرحلة ،بالإ�ضافة �إىل
اكت�سابه للقيم والعادات والإجتاهات (جميد .)2008 ،
وملا كانت الطفولة هي مرحلة �أ�سا�سية يف بناء ال�شخ�صية ،ف�إن املراحل الأخرى
هي عبارة عن ا�ستمرارية مل�سرية النمو والتطور للفرد ،وحتمل كل مرحلة يف طياتها
م�شكالت خا�صة بها تتطلب امل�ساعدة يف حلها وتدريب الفرد على تعلم �أ�ساليب تكيفية
�إيجابية يف التعامل معها (حمدي و�أبو �صابر.)1998 ،
مرحلة الطفولة املبكرة ( ما قبل املدر�سة ) :
مرحلة الطفولة املبكرة (ما قبل املدر�سة) والتي متتد من عمر (� )5-3سنوات ،لقد
�أثبتت نتائج الدرا�سات �أن مرحلة ما قبل املدر�سة ،تعد مرحلة مهمة جدا ً يف تطور
الطفل ومنوه� ،إذ �أنها ت�ؤثر يف ت�شكيل �شخ�صيته وتعلمه مدى احلياة ،وي�شري علما�ؤنا
امل�سلمون الأوائل كالغزايل وغريه� ،إن �شخ�صية الطفل تت�شكل يف جميع جوانبها يف
ال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمره ،وي�شري (بلوم) �إىل �أن ( )%60من ذكاء الطفل يت�شكل يف
ال�سنوات الأربع من عمره ،ويرى (هافجهر�ست) ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمر الطفل
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تعد مرحلة حرجة يف تطور املهمات النمائية الأ�سا�سية له ،وهذا ي�ؤكد �أهمية ال�سنوات
اخلم�س الأوىل يف تكوين �شخ�صية الطفل ب�صورة ترتك �أثرها فيه طيلة حياته ،وجتعل
تربيته يف هذه املرحلة �أمرا ً ي�ستحق العناية به( داود وحمدي ()2004 ،زهران .)1999 ،
لقد �أ�صبح الإهتمام بطفل ما قبل اخلام�سة �أو ما قبل املدر�سة يحظى باهتمام الآباء
واملربني على حد �سواء ،ووجوب العناية به يف املراحل الأوىل من حياته  ،على اعتبار
ان الطفل هو حمور العملية الرتبوية ،الأمر الذي يقت�ضي �إحداث تغيري �شامل ومرغوب
يف �شخ�صية الطفل ويف �إمنائها من جوانبها الأربعة وتزويده باملهارات التي ت�ساعده
على تكامل �شخ�صيته وتوافقها ب�شكل �إيجابي مع معطيات احلياة .
حاجات الطفل الأ�سا�سية:

ت�ؤدي تلبية حاجات الطفل دورا ً فاعالً يف منو �شخ�صيته ،ويف �صحته اجل�سمية والعقلية،
ف�إذا مت تلبية هذه احلاجات ف�إن منو الطفل يتجه باالجتاه ال�صحيح ،وي�صبح بالإمكان
التعديل ب�سلوكه نحو الأف�ضل ليكون �أكرث توافقاً وتكيفاً مع بيئته املحيطة ،و�إذا مل
يحدث الإ�شباع لهذه احلاجات �أو بع�ضها ،ف�إن الطفل يتعر�ض حلالة من الإختالل وعدم
التوازن ،والوقوع يف امل�شكالت ،وميكن ت�صنيف هذه احلاجات على النحو الآتي:
 -1احلاجات البيولوجية الأ�سا�سية  ،وهي :
احلاجة �إىل النمو اجل�سمي  ،فالطفل بحاجة م�ستمرة �إىل الغذاء ال�صحي الكايف،
والدفء ،والهواء ،وال�شم�س ،والنوم ،والراحة ،واللعب.
احلاجة �إىل النمو العقلي :وتظهر يف ميله �إىل الك�شف  ،وحب اال�ستطالع ،واحلل
والرتكيب ،والتقليد.
 -2احلاجات النف�سية ،وهي:
احلاجة �إىل الأمن :البد من توفري بيئة �آمنة للطفل  ،ي�شعر من خاللها بالأمن
والطمانينة واال�ستقرار النف�سي ،ومن عوامل ال�شعور بالأمن :توفري احلب واال�ستقرار
والتقبل للطفل.
احلاجة �إىل احلب والأنتماء :الطفل بحاجة �إىل ال�شعور باحلب والتقبل  ،و�إىل العطف
واحلنان من قبل الوالدين ومن حوله ،وال�شعور بالأنتماء �إىل الأ�رسة �أو اجلماعة ،كما �أن
الطفل يحب �أن يعرب عن حبه لهم.
احلاجة �إىل االحرتام والتقدير� :أن الطفل بحاجة �إىل ال�شعور باالحرتام والتقدير،
والإعرتاف بوجوده من قبل الآخرين وعدم �إهماله.
احلاجة �إىل ال�شعور بالنجاح وت�أكيد الذات� :إذ تزداد ثقة الطفل بنف�سه كلما �شعر
بالأمن واال�ستقرار والتقبل واحلب ،وهذه الثقة بالنف�س ينتج عنها �شعوره بالنجاح،
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االنتقال من الر�سم الع�شوائي �إىل مرحلة الع�شوائية امل�ضبوطة ،ثم �إىل مرحلة منو
املهارات احلركية وا�ستخدام الأوراق والأقالم امللونة ،ثم �إىل بناء املربعات والكتل
اخل�شبية.
اكت�ساب مهارات حركية جديدة من خالل تعديل املهارات احلركية القدمية.
 -2النمو العقلي:

تنمية مناذج من املهارات التي ن�سميها بالذكاء العام ،وميكن ان تقا�س من خالل
االختبارات املقننة اخلا�صة بذلك.
ا�ستقرار مهارات الإدراك والذاكرة والتعلم وحل امل�شكلة واللغة وثباتها يف �أثناء هذه
الفرتة  ،مع بقاء الطفل يف هذه املرحلة غري قادر على التف�سري وفهم الأ�شياء املجردة.
منو مفهوم الذات وات�ساع مفهومه للعامل اخلارجي.
تطور التفكري اخليايل لديه.
النمو الإدراكي :ميكن مالحظة هذا النوع من النمو من خالل الطريقة التي ي�ؤدي بها
الطفل عددا ً من املهمات الإدراكية املختلفة :
 الأ�شكال وتنظيمها وتركيبها  /التنظيم الإدراكي. االنتقال من الإدراك املرئي �إىل الإدراك احل�سي. التعامل مع املثريات الأكرث تركيباً وتعقيداً. ارتباط النمو الإدراكي بنمو القدرة اللغوية. �أ�شكال احلروف الهجائية. الزمن والوقت. امل�سافات والأطوال والأوزان. الأعداد والألوان. الكمية والنوعية ب�شكل عام.منو التفكري واال�ستدالل:
 تذكر �صور املو�ضوعات. تذكر املو�ضوعات املرتابطة. التذكر ق�صري املدى. -3النمو اللغوي:

تُع ّد اللغة و�سيلة الإت�صال بني الأفراد ،ومن خالل قدرة الطفل على الكالم ن�ستدل على
الن�ضج اجل�سمي الإجتماعي لديه ،و منو العمليات العقلية التي يقوم بها ،حيث توجد
عالقة قوية بني اللغة والنمو العقلي واملعريف لدى الطفل.
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وت�أكيد الذات ،من خالل قيامه مبحاوالت لتح�سني �سلوكه ،و�أن جناح الطفل عادة ما
ي�ؤدي به �إىل �سل�سلة متتابعة من النجاح.
احلاجة �إىل احلرية :وتتمثل يف ان يتمتع الطفل بحرية احلركة ،والكالم ،والتفكري،
والتعبري عن امليول والرغبات ،من خالل ممار�سته للن�شاطات املختلفة.
احلاجة �إىل �ضبط احلرية :وذلك من خالل عوامل التنظيم والتوجيه و�أ�ساليب ال�ضبط
املختلفة.
احلاجة �إىل الفهم واملعلومات :ان حاجة الطفل �إىل املعلومات وفهمها ومتثلها تالزمه
ب�شكل م�ستمر طول مراحله النمائية واحلياتية ،ويتم احل�صول عليها من خالل تن�شته
وتعليمه وتدريبه يف كل من البيت وامل�ؤ�س�سات الرتبوية والإجتماعية  ،املتمثلة يف
املجتمع الذي يعي�ش فيه ،كما ان �سعي الطفل �إىل �إ�شباع حاجته من حب اال�ستطالع
تقوده �إىل زيادة ميله نحو املخاطرة ،حيث ينزع �إىل الك�شف عن �أ�رسار البيئة املحيطة
به ،ويزداد لديه هذا امليل كلما ازداد �شعوره بالأمن وثقته بنف�سه (�أبو حطب وال�صادق،
.)1990
اخل�صائ�ص واملظاهر النمائية:

فيما ي�أتي �أهم اخل�صائ�ص واملظاهر النمائية ملرحلة الطفولة املبكرة يف
خمتلف النواحي النمائية للفرد:
 -1النمو اجل�سمي واحلركي:

منو الدماغ ب�شكل �رسيع.
منو الطفل من حيث الوزن والطول� ،إذ يكون يف هذه املرحلة �أقل �رسعة مما هو عليه
عندما يكون الطفل ر�ضيعاً ،و�أ�رسع مما �سيكون عليه يف مرحلة الطفولة الو�سطى.
التدرب على ا�ستعمال احلمام ،حيث نالحظ ان تدريبات الإخراج ت�سبق تدريبات
املثانة لأن من ال�سهل للأطفال �ضبط التحكم يف حركات الأمعاء �أ�سهل من �ضبط التحكم
يف البول .وي�صل معظم الأطفال يف �سن الثالثة �إىل �ضبط البول والإخراج ،مع الإ�شارة
�إىل �أن الإناث ي�صلن �إىل مرحلة ال�ضبط والتحكم قبل الذكور.
ا�ستخدام الأدوات مثل  :املالعق وال�شوك يف �إطعام انف�سهم يف �سن الثالثة ،والتمكن
من خلع مالب�سهم ،ويتمكنون من ارتداء مالب�سهم يف �سن الرابعة.
التوازن والت�سلق ،وقذف الكرة ،ونالحظ ان الدقة والإتقان يف االتزان والت�سلق يكون
وا�ضحاً يف �سن الرابعة �أو اخلام�سة.
منو الع�ضالت يكون ب�شكل موا ٍز لنمو اجل�سم ب�شكل عام  ،حيث نالحظ ان ن�شاط
اللعب يعك�س ن�ضج �أطفال ما قبل املدر�سة يف قدراتهم احلركية.
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تزداد ح�صيلة منو املفردات لدى الطفل يف هذه املرحلة.
ينتقل من اجلمل الق�صرية الب�سيطة �إىل اجلمل الطويلة الأكرث تعقيداً.
يتمكن من توظيف ما ي�سمعه من الكلمات.
يذكر الأ�سماء التي حتيط به.
يخلط بني بع�ض املفاهيم مثل (�أكرث� ،أقل ،قبل ،بعد) وال يكون عنده نظام وا�ضح
ملفاهيم الزمان واملكان.
ي�ستطيع �إدراك املفرد واجلمع.
�أما العوامل امل�ؤثرة يف النمو اللغوي فهي مدى قدرة الطفل على مالحظة معاين
املفردات ومعرفتها ،ومدى رغبة الطفل يف بناء عالقات �إجتماعية مع الآخرين،
ورغبة الطفل يف التعبري عما يف نف�سه وعن حاجاته ،والبيئة الأ�رسية والإجتماعية
الغنية بالتجارب املتنوعة التي ت�ساعد يف تهيئة الطفل لتعلم املهارات اللغوية.
 -4النمو الإنفعايل والإجتماعي:

متتاز �إنفعاالت الطفل بالظهور ب�صورة مبكرة يف هذه املرحلة ،وذلك نتيجة ازدياد
القيود التي تفر�ض على �سلوكه ب�سبب تعامله مع الكبار وال�صغار ،وكرثة املعوقات
التي حتول دون حتقيق رغباته وحاجاته ،وتتمثل �إنفعاالته مبا يلي :
الغ�ضب ونالحظ عنده يف هذه املرحلة ( :ال�سلوك العدواين الإيجابي) باعتباره �إحدى
الو�سائل التي يواجه بها الطفل ما يعرت�ضه من مواقف م�شكلة.
اخلوف من الأماكن العالية ،والغرباء ،واحليو�أنات ،والظالم ،والإ�صابات اجل�سمية،
وتتفاوت م�شاعره �إزاء من يخالطهم من الأفراد بني املحبة والكراهية.
ن�شوء الغرية لدى الطفل يف هذه املرحلة �إذا حتول حب والديه �إىل �آخر.
بداية الوعي الإجتماعي ،املُكت�سب من �شعوره بالأمن والطمانينة اللذين ي�شكلأن
عامالً �أ�سا�سياً للنمو ال�سليم لل�شخ�صية.
اكت�ساب اخلربات الإجتماعية من خالل عالقاته الإجتماعية  ،وي�صبح ن�شاطه
الإجتماعي ممتعاً نظرا ً لنمو قدراته احلركية واللغوية ،وقدرته على التخيل والتفكري،
ويتعلم عن طريق التجربة واخلط�أ ان �سلوكاً ما يقربه من الآخرين وان �سلوكاً �آخر
يبعدهم عنه.
القدرة اللغوية لها �أكرب الأثر يف تنمية عالقاته الإجتماعية  ،كما ان �إتقانه للمهارات
احلركية ميكنه من ال�سيطرة على انفعاالته ومزاجه.
يتكون لديه �شعور قوي عن قدراته واختبار ردود فعل النا�س من حوله.
يتكون لديه �أفكار �أ�سا�سية عن مفهوم الذات ،وعن مفهوم الآخرين والعامل من حوله.
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(�أبو حطب وال�صادق ( )1990 ،داود وحمدي ( )2004 ،توق و�آخرون.)2001 ،

مطالب النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة:

تواجه الطفل يف مرحلة ما قبل املدر�سة مهمات منائية ج�سمية وعقلية وانفعالية
و�إجتماعية ،وهي :
 تعلم امل�شي. تعلم تناول الأطعمة. تعلم الكالم. تعلم �إخراج الف�ضالت و�ضبط املثانة. منو الثقة بالذات وبالآخرين. ا�ستك�شاف البيئة. االنتقال من اخليال �إىل الواقع. تعلم الفروق بني اجلن�سني. تكوين مفاهيم ب�سيطة عن احلقائق اجل�سدية والإجتماعية . تعلم االرتباط �إجتماعياً وعاطفياً بالآخرين. تعلم التمييز بني اخلط�أ وال�صواب وتكوين ال�ضمري. اكت�ساب العادات االنفعالية الثابتة.بع�ض م�شكالت النمو امل�صاحبة يف مرحلة الطفولة املبكرة :

قد تظهر يف هذه املرحلة النمائية للطفل بع�ض امل�شكالت اجل�سمية والنف�سية
والإجتماعية وال�سلوكية الناجمة عن عدم تلبية حاجات الطفل – بع�ضها �أو جميعها
– بالقدر الكايف ،وعن اتباع بع�ض الأ�ساليب اخلاطئة يف تن�شئة الطفل ،التي ينجم
عنها �شعور الطفل بعدم الأمن واال�ستقرار ،و�شعوره بالقلق واخلوف ،ومن هذه امل�شكالت:
م�شكالت التغذية وما ينجم عنها من م�شكالت ج�سمية و�صحية؛ كالتعر�ض للإ�صابة
بالأمرا�ض ال�صحية املختلفة ،وم�شكالت ا�ضطراب النوم ،والقلق ،واخلوف ،والغرية،
والتب ّول الال�إرادي ،وم�ص الإبهام ،وق�ضم الأظافر ،وال�سلوك العدواين والتخريبي ،وال�رسقة،
والكذب ،واخلجل والأنطواء ،وال�سلوك االن�سحابي ،والهروب ،والتمرد ،والعناد ،لذا يجب
الإنتباه �إىل مثل هذه امل�شكالت والعمل على معاجلتها ،وم�ساعدة الطفل يف التخل�ص
منها ،و�إال ف�سوف تالزمه يف مراحله النمائية الالحقة ب�شكل ثابت ومتعمق �إىل حد ما،
مما يجعلها �سبباً رئي�سياً يف تعرث منوه وا�ضطرابه الحقاً (�أبو حطب وال�صادق .)1990 ،
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�أما املعايري التي يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار لتحديد فيما اذا كان ال�سلوك الذي يقوم
به الطفل م�شكال �أو �سلوكا عاديا ،وت�شمل هذه املعايري :
العمر :فالتبول الالرادي يعترب �سلوكا طبيعيا يف عمر �سنة �أو �سنتني  ،ولكنه يعترب
�سلوكا م�شكال يف عمر خم�س �سنوات �أو بعد ذلك .
التكرار :اذا رف�ض الطفل تناول طعام معني يف �إحدى املرات فلي�س يف ذلك م�شكلة،
�أما اذا تكرر رف�ضه للطعام با�ستمرار ف�إن ذلك �سلوك م�شكل .
درجة ال�سلوك �أو �شدته :اذا عرب الطفل عن غ�ضبه با�ستخدام اللغة  ،فهذا �أمر عادي� ،أما
اذا عرب عن غ�ضبه بتك�سري اثاث البيت �أو االعتداء بال�رضب فهناك م�شكلة
املوقف الذي يظهر فيه ال�سلوك� :إذا خلع الطفل مالب�سه ليذهب �إىل النوم فهذا امر
طبيعي �أما اذا خلع الطفل مالب�سه يف املدر�سة فهذا �سلوك م�شكل ( داود وحمدي ،
. )2008
وباال�ضافة �إىل حدة امل�شكلة وا�ستمراريتها ومقاومتها للتغيري ،ف�إن هناك دالئل حمددة
يجب الإنتباه اليها ت�شري �إىل �أن الطفل يعاين من م�شكلة نف�سية جدية وهذه الدالئل
هي:
قلق مزمن وم�ستمر� ،أو خوف م�سيطر على الطفل ال يتنا�سب مع الواقع.
�أعرا�ض اكتئاب مثل فقدان الإهتمام املتزايد �أو االن�سحاب وجتنب النا�س.
تغيري مفاجئ يف مزاج الطفل �أو �سلوكه بحيث يبدو خمتلفاً عما كان عليه ،فمثال
الطفل املتفهم الذي بتحمل امل�س�ؤولية والذي يت�رصف فج�أة بعدم امل�س�ؤولية �أو الأنانية
�أو العدوانية جتاه الأخرين.
�إ�ضطراب يف النوم كان ينام �أكرث من املعتاد �أو يفقد القدرة على النوم ب�شكل كاف� ،أو
ي�صبح نومه قلقا �أو يعاين من الكوابي�س �أو من عدم القدرة على النوم �أو ال�صحو املبكر.
�إ�ضطرابات ال�شهية كفقدان ال�شهية� ،أو زيادة الوزن العائدة �إىل االكثار من تناول
الطعام �أو �أكل القاذورات� ،أو الرتاب.
�إ�ضطرابات يف الوظائف اجلن�سية كالإت�صاالت غري امل�رشوعة �أو التعري �أو االفراط يف
ممار�سة العادة ال�رسية (حمدي وداود . )2008 ،
�أ�ساليب الوقاية والعالج للتعامل مع م�شكالت الأطفال يف مرحلة الطفولة
املبكرة :

التعرف على اخل�صائ�ص النمائية وتلبية احلاجات الأ�سا�سية للطفل و�إ�شباعها ،والعمل
على ت�سهيل جوانب النمو املختلفة من خالل:
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تلبية مطالب النمو واحلاجات الأ�سا�سية للطفل بقدر كاف ،مما ي�ؤدي به �إىل ال�شعور
بالر�ضا وال�سعادة والأمن.
�إ�ستخدام �أ�ساليب التن�شئة الإجتماعية ال�صحيحة يف التعامل مع الطفل ،من حيث
التقبل واالحرتام والتقدير ،وتوفري احلب والعطف واحلنان ،والثبات على �أ�سا�س واحد
يف معاملته من خالل الت�شجيع امل�ستمر واملعاملة احلازمة ،مما يجعله ي�شعر بالأمن
والطم�أنينة ،ويهيئ له فر�صة منا�سبة للإعتماد على نف�سه وزيادة ثقته بنف�سه.
الإهتمام ب�صحته اجل�سمية والنف�سية ،وتدريبه بالقدر الكايف على مهارات الأكل
وعادات النوم وا�ستخدام احلمام.
توفري التدريبات واملمار�سات احلركية واجل�سمية والأن�شطة املنا�سبة ،مل�ساعدة الطفل
على بناء مقومات الثقة بالنف�س ،واال�ستقاللية  ،وتنمية قدراته وهواياته ،وحترير
طاقاته ،وتزويده مبهارات الإت�صال مع الآخرين من خالل اللعب ،ومن خالل ممار�سة
الأن�شطة وااللعاب املوجهه .
�إتاحة الفر�صة للطفل لإمتام عملية النمو االنفعايل وثباته الن�سبي ،من خالل تقدمي
الدعم والت�شجيع واحلب ،وتوفري الأمن والطم�أنينة له.
�إتاحة الفر�صة للطفل لكي ميار�س حكمه الأخالقي على نف�سه وعلى رفاقه وعلى
�سلوك بع�ض الكبار ،وم�ساعدته على تكوين �سلم القيم ومبادئ ال�ضمري اخللقي لديه.
�إن حمبة الكبار عن�رص مهم لنمو الطفل منوا ً �سوياً  ،ويف دفع �شخ�صيته نحو االتزان
والن�ضج ال�شخ�صي والإجتماعي� ،إال �أن الإ�رساف واملبالغة يف احلب والتعبري عنه مبظهر
الدالل الزائد ي�ؤدي �إىل تعطيل ن�شاط الطفل ،واحلد من الك�شف عن �إمك�أناته ،كما ان
�ضعف املحبة املتبادلة بني الآباء والأبناء قد يكون عامالً من عوامل ظهور ال�سلوك
الال�إجتماعي �أو ال�سلوك امل�ضاد للمجتمع لدى الطفل.
جتنب العقاب البدين املربح للطفل ،لأنه يرى يف هذا العقاب تهديدا ً لذاته ،ثم ان
�سلوكه يف هذه املرحلة يكون �إندفاعياً تلقائياً ،مل يخ�ضع للتكيف بوا�سطة معيار
التعقل ،ف�إن جاء العقاب مبكرا ً ف�سوف ال يفهم ملاذا يعاقب.
على الوالدين �أن يكونا امنوذجني مثاليني لطفل ما قبل املدر�سة لأن الطفل يف
هذه املرحلة يكون لديه مقدرة حمددة لتو�سيع نطاق توحده �أو تقم�صه مع النماذج
الوالدية والأ�شخا�ص الآخرين كاملعلمني ،لذا البد من م�ساعدته على متثل املعايري للقيم
والأخالق املتمثلة بقيم املجتمع الذي يعي�ش فيه ،من خالل اجللو�س معه ،والتحدث
معه با�ستمرار ،ومن خالل اللعب والأن�شطة املختلفة مع جماعات الرفاق.
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تقدمي جمموعة من الأنظمة وب�شكل م�ستمر مل�ساعدته على ال�ضبط يف توجيه الذات
والو�صول به �إىل قدر منا�سب من التحكم يف اندفاعاته و�ضبط الذات لديه.
تنويع الأن�شطة الرتبوية والتعليمية و�إتقان �أ�ساليب التعليم.
توفري بيئة تعليمية �آمنة يف ريا�ض الأطفال ويف املدار�س ،وتوفري جو عائلي كجو
الأ�رسة ي�سوده احلب واحلنان والتقبل والتقدير ،وعدم ا�ستخدام العقوبات البدنية التي
تنفر الطفل من التعليم  ،وتهيئ الفر�صة له للهرب من املدر�سة والوقوع يف امل�شكالت
والأنحراف.
تعزيز قنوات الإت�صال والتعاون بني الآباء واملربني ك�رشكاء يف تن�شئة الأطفال
وتربيتهم  ،ويف م�ساعدتهم على حتقيق التوازن الإنفعايل ،مما يعمل على حتقيق
التكيف والنمو الطبيعي لهم.
املحافظة على �صحة الطفل ووقايته من الوقوع يف امل�شكالت �أو التعر�ض للأذى،
و�إ�شعاره بالقرب منه ،لدفع ما قد يهدده من �رضر.
العمل على توفري الأجواء التعليمية امل�شبعة باحلرية  ،و�إف�ساح املجال له للتعبري عن
الذات وعن م�شاعره ب�أ�ساليب مقبولة �إجتماعياً ،بالإ�ضافة �إىل توفري الأجواء املنا�سبة
لإف�ساح املجال لقدرته ومواهبه بالنمو ،مع مراعاة الفروق الفردية.
ا�ستخدام الأ�ساليب العلمية يف تعديل �سلوك الطفل نحو الأف�ضل  ،ومنها  :تقدمي
التعزيز واملكاف�أة للطفل لقيامه ب�سلوك �إيجابي مقبول ،وجتاهل �سلوكه ال�سلبي وغري
املقبول �إجتماعياً.
�إ�شغال الطفل يف �أوقات فراغه بالأن�شطة املمتعة واملتنوعة التي ت�ساعده يف تنمية
قدراته (�أبو حطب وال�صادق .)1990 ،
ثانياً  -:مرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة (املدر�سة االبتدائية):

ومتتد هذه املرحلة من عمر (� )12-6سنة ،وتتزامن هذه املرحلة مع دخول الطفل
املدر�سة االبتدائية ،وتنتهي مع و�صول الفرد �إىل مرحلة البلوغ و�إنتقاله �إىل مرحلة
املراهقة ،ويطلق عليها م�سميات عدة  -:كمرحلة الإزعاج وامل�شكالت ،و�سنوات املدر�سة
االبتدائية  ،ومرحلة الإبداع ،ومرحلة اللعب ومرحلة الع�صابة �أو اجلماعة �أو الأقران،
لكن كلها ت�شري �إىل ان هذه املرحلة هامة وحرجة يف تعلم الطفل وتكيفه الإجتماعي
(�أبو جادو .)1998 ،
مطالب النمو ملرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة :

-1اكت�ساب املهارات الأكادميية يف القراءة والكتابة والعمليات احل�سابية.
-2التوحد مع �أفراد نف�س اجلن�س.
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-3تعلم املهارات اجل�سمية واحلركية الالزمة للألعاب و�أوجه الن�شاط الأخرى.
-4منو الثقة بالنف�س وتقدير الذات.
-5تعلم التفاعل الإجتماعي مع الرفاق وتكوين ال�صداقات (�سمارة و�آخرون .)1993 ،
اخل�صائ�ص النمائية ملرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة (املدر�سة االبتدائية) :
�أوالً  :النمو اجل�سمي واحلركيPhysical Development :

يبط�ؤ معدل النمو اجل�سمي العام  ،وينتظم طوال هذه املرحلة  ،وتذكر لورا بريك
( )Berkان ن�سبة النمو اجل�سمي خالل �سنوات املدر�سة تتميز بالبطء والأنتظام الذي
ات�سمت به مرحلة الطفولة املبكرة  ،ففي �سن (� )6سنوات ي�صل متو�سط وزن الطفل
حوايل ( )45باوندا ً ،ويبلغ طوله حوايل ( )3.5قدم ،ويزداد طوله �سنوياً مبعدل ()3-2
بو�صات ،كما يزداد وزنه حوايل ( )5باوندات �سنوياً  ،ويزداد تراكم الدهون يف ج�سم
الإناث مقابل تزايد الع�ضالت يف ج�سم الذكور ،وبعد �سن (� )8سنوات تبد�أ الإناث بتجميع
�أكرب ن�سبة من الدهون وب�رسعة كبرية (�أبو جادو .)1998 ،
ينمو حجم الر�أ�س ويزداد طول الذراعني وال�ساقني واليدين والقدمني ب�صورة �أ�رسع من
اجلذع ،ومييل اجلذع �إىل �أن ي�صبح �أكرث نحافة وا�ستطالة ،وتنمو العني ويكتمل منوها
يف �سن الثامنة من العمر ،ويزداد ات�ساع ال�صدر وا�ستقامة البطن ،وتت�ساقط الأ�سنان
اللبنية وتظهر الأ�سنان الدائمة ،ويالحظ عدم اكتمال ن�ضج العظام ،فيزداد طول وعر�ض
العظام� ،أما املفا�صل فال تكون مت�صلة على نحو قوي وثابت بالعظام ويرتبط ذلك
بتزايد قوة الع�ضالت ،مما مينح الأطفال مرونة غري عادية يف احلركة ،متكنهم من
القيام مبهارات حركية ريا�ضية عالية امل�ستوى كالدوران يف الهواء ،والوقوف على
اليدين ،ويالحظ ال�شعور املتزايد بالأمل يف ال�ساقني ب�سبب حدوث ال�شد الع�ضلي ب�سبب
حماوالت التوافق بني الع�ضالت والنمو املتزايد للهيكل العظمي  ،وتن�ضج ع�ضالت
اجل�سم الكبرية وال�صغرية ،ويتفوق الذكور يف الأن�شطة التي ت�ستخدم الع�ضالت الكبرية
كاجلري والقفز
يف حني تتفوق الإناث يف الأن�شطة التي تعتمد على الع�ضالت ال�صغرية كالر�سم
والتلوين والكتابة والعزف على الآالت املو�سيقية ،وتتح�سن قدرة الطفل على التوازن
وتزداد رغبته يف املناف�سة واجلري والت�سلق والقذف ،وهذه املمار�سات ترتك لديه
�شعورا ً بالر�ضا والفرح والقدرة على الأجناز (الرمياوي  ،)1998 ،وجنده يتقن مهارات
حركية عدة يف هذه املرحلة كم�سك القلم ب�شكل �صحيح ،وا�ستعمال الأدوات الهند�سية،
والكتابة بخط كبري ،واخلياطة والتطريز ،وتنظيف الأ�سنان ،وق�ص الأظافر ،والرك�ض
والقفز ،وت�سلق الأماكن املرتفعة والأ�شجار ،واالعتناء بال�شكل وامللب�س ،وممار�سة
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الألعاب الريا�ضية.
وتنمو حوا�س الطفل ب�شكل ملحوظ ،وتكون حا�سة اللم�س لديه �أقوى ويعتمد على حوا�سه
�أكرث مما يعتمد على العمليات العقلية يف التعرف على البيئة وفهمها ،ويتح�سن لديه
الب�رص وتزداد حدة ال�سمع ،ويتمتع الطفل ب�صحة جيدة وتكون مقاومته للأمرا�ض عالية
(دبابنة وحمفوظ �( )1984 ،سمارة .)1990 ،
ولكن هذه املرحلة يتعر�ض بها الطفل مل�شكالت �صحية ك�سوء التغذية ،نظرا ً حلاجة
اجل�سم ال�رضورية للغذاء يف هذه املرحلة البنائية فهو بحاجة �إىل برنامج غذائي
متوازن يوفر له النمو ال�سوي ويزوده بالطاقة التي يحتاجها ج�سمه ملمار�سة الأن�شطة
اجل�سمية واحلركية املختلفة ،كما يتعر�ض مل�شكالت يف الب�رص وال�سمع وم�شكالت
البدانة وال�سمنة الزائدة (ابو جادو  )1998 ،وت�ؤثر احلالة ال�صحية ونوعية الغذاء
و�ساعات النوم والراحة يف النمو اجل�سمي واحلركي ال�سوي بالإ�ضافة �إىل طبيعة
الأن�شطة والألعاب الريا�ضية التي يقوم بها الطفل والرعاية ال�صحية التي تقدم له.
مطالب النمو اجل�سمي واحلركي:

مالحظة معدل زيادة حجم اجل�سم و�رسعة منوه �أو بطئه بالن�سبة للعمر الزمني.
متابعة �صحة الطفل اجل�سمية ومراعاة التغذية ال�صحية الكاملة ،وتكوين عادات
العناية باجل�سم والنظافة.
تطعيم الأطفال �ضد الأمرا�ض ال�سارية واملعدية.
مراعاة �سالمة الطفل وجتنب احلوادث من خالل تدريبه للوقاية من الوقوع يف اخلطر
مثل كيفية قطع ال�شارع �أو جتنب اللعب بالأ�سالك املك�شوفة.
االعتماد يف التدري�س على حوا�س الطفل وا�ستخدام الو�سائل الب�رصية وال�سمعية
والكتب امل�صورة واخلط الكبري والنماذج املج�سمة لأنها تتيح الفر�صة للإدراك الب�رصي
واللم�سي.
تو�سيع نطاق الإدراك عن طريق الرحالت والزيارات للمتاحف وامل�ؤ�س�سات.
ممار�سة الأن�شطة التي تنمي الإدراك لدى الطفل مثل معرفة �أوجه ال�شبه واالختالف
يف الأ�شياء و�إدراك الزمن وامل�سافات والأوزان والألوان.
�إعداد الطفل لعملية الكتابة بهدوء وتعويده م�سك القلم والورقة ور�سم اخلطوط
خ�صو�صاً يف ال�صف الأول االبتدائي لأنه ال يتحكم ب�شكل جيد بع�ضالته ال�صغرية وحتى
ال يطور �إجتاهات �سلبية نحو الدرا�سة واملدر�سة.
عدم �إجبار الطفل الأع�رس على الكتابة باليد اليمنى.
الت�شجيع على ممار�سة الألعاب الريا�ضية املنا�سبة والأن�شطة احلركية التي ت�ساعد
104

على النمو ال�سليم ،وتنظيم ممار�سة �ألعاب جماعية وامل�شاركة مع الآخرين .
ت�شجيع الذكور على القيام باللعب املنتظم الذي يحتاج �إىل مهارة و�شجاعة وتعبري
مثل اجلري ،وت�شجيع البنات على القيام باللعب الذي يحتاج �إىل تنظيم احلركات
كالرق�ص ونط احلبل.
توقع االختالف بني الأطفال يف القدرة والعمل وجتنب املقارنة بينهم.
ال تتوقع قيام الطفل بالعمل الدقيق الذي يحتاج �إىل مهارة الأنامل خ�صو�صاً يف
بداية املرحلة.
توفري مقاعد للأطفال م�صممة بحيث تتيح لهم حرية احلركة اجل�سمية و�ساحة وا�سعة
ت�سمح لهم بحرية احلركة وممار�سة الأن�شطة.
تقدمي فر�ص التعليم والإر�شاد النف�سي والرتبوي واملهني املنا�سب للمعوقني ج�سدياً
مبا يتالءم مع حاالتهم �أو الذين يعانون من �صعوبات حركية (�سمارة و�آخرون )1990 ،
(توق و�آخرون .)2007 ،
ثانياً  :النمو العقلي :Mental Development

ي�ستمر النمو العقلي ب�صفة عامة يف تقدم �رسيع وي�ؤكد بياجيه (� )Piagetأنه يف
بداية هذه املرحلة يكون الأطفال معتمدين على مدركاتهم احل�سية وخرباتهم املبا�رشة
�أكرث من اعتمادهم على التفكري املنطقي ثم ينتقل مع نهاية هذه املرحلة لي�صبح
تفكريه �أكرث مرونة و�أقل اعتمادا ً على املدركات احل�سية بل ي�صبح �أكرث اعتمادا ً على
العمليات املنطقية والتي تت�ضمن مرحلة العمليات يف النمو املعريف عند بياجيه
(الزغول .)2010 ،
وتنمو املهارات الأ�سا�سية كالقدرة على القراءة والكتابة والعمليات احل�سابية وتعترب
بداية هذه املرحلة مرحلة اجلمل املركبة والطويلة وتزداد مفرداته وفهمها والتفكري
املنطقي ،وي�صبح للتح�صيل الدرا�سي �أهمية كبرية يف �إعطاء الطفل الإح�سا�س بالنجاح،
كما ي�صبح التح�صيل عامالً مهماً يف التكيف مع الوالدين واملعلمني.
وتزداد قدرة الطفل على احلفظ والتذكر والفهم كما تزداد قدرته على الإنتباه يف مداه
ومدته ووقته وتركيز ن�شاطه الذهني يف اجتاه معني  ،وينمو تفكري الطفل من التفكري
احل�سي احلركي �إىل التفكري املجرد وي�ستعمل الطفل اال�ستقراء واال�ستدالل مبعناه
ال�صحيح ،وتظهر القدرة على الإبداع تدريجياً ،وين�ضج �إدراك معاين املجردات ملفاهيم
مثل الكذب ،والعدل ،وال�صدق ،واملوت ،كما ينمو التفكري الناقد لديه وي�صبح ناقد
للآخرين وح�سا�س لنقدهم له ،وينمو التخيل من الإيهام �إىل الواقعية والإبداع والإهتمام
بالواقع واحلقيقة  ،كما ينمو حب اال�ستطالع لديه كلما كانت م�شاعر الوالدين نحوه
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�إيجابية ،ومييل �إىل التعميم ال�رسيع وا�ستماع الق�ص�ص وم�شاهدة التلفاز و�سماع الراديو
ويزداد فهمه للنكت والطرائف (داود وحمدي ( )2004 ،توق و�آخرون �( )2007 ،سمارة
و�آخرون .)1990 ،
وت�ؤثر اخللفية الإجتماعية والإقت�صادية والثقافية للأ�رسة واملدر�سة على النمو العقلي
للطفل ،كما ان �أ�سلوب الوالدين يف تربية الطفل له ت�أثري قد يكون �إيجابياً �أو �سلبياً على
هذا النمو ،فالأ�رسة التي ت�شجع الطفل وتوفر له املثريات الفعلية يف املنزل وت�رشكه يف
زيارات ورحالت يتعر�ض من خاللها لهذه املثريات امنا تعمل على زيادة النمو العقلي
للطفل يف حني �أن نق�ص الت�شجيع من قبل الوالدين ونق�ص توفري املثريات الفعلية يقلل
من هذا النمو ،وبالإ�ضافة �إىل برامج التعزيز  ،كما �أن النمو االنفعايل والإجتماعي ي�ؤثر
يف النمو العقلي فالأطفال الذين يعتمدون على والديهم ب�شكل م�ستمر يكون تقدمهم
العقلي �أقل من �أولئك الذين يقطعون �شوطاً كبريا ً يف طريق اال�ستقالل (توق و�آخرون،
.)2007
مطالب النمو العقلي :

توفري املثريات الرتبوية املنا�سبة للنمو العقلي.
تنمية الدافع �إىل التح�صيل ب�أق�صى قدر ت�سمح به قدرات الطفل من خالل ت�شجيع
الطفل على حب اال�ستطالع ب�أ�سلوب يتنا�سب مع �إدراكه من خالل عالقة والديه الإيجابية
واملبنية على التعزيز واملكاف�أة و�إ�رشاكه يف الأن�شطة والرحالت وان�ضامه لفرق الك�شافة
واملخيمات والأندية التي تتيح له فر�ص اال�ستك�شاف واال�ستطالع مما يو�سع يف �إدراكه
وزيادة خرباته الذي ي�ؤدي بدوره �إىل حت�سني حت�صيله الدرا�سي.
م�ساعدة الطفل لتكوين م�ستوى للطموح يتنا�سب مع قدراته العقلية حتى ال يحبط
ويواجه الف�شل وعدم الإجناز  ،ومراعاة الفروق الفردية يف القدرة على الإجناز.
ت�شجيع الطفل على قراءة الكتب والق�ص�ص يف �أوقات الفراغ وتدريب ذاكرته على
حفظ الأنا�شيد وت�شجيعه للتحدث عن �أحداث معينة حدثت معه مع الرتكيز على التقيد
بوقائع احلادثة.
ت�شجيع الطفل على الكالم والتعبري احلي من خالل توفري فر�ص التعبري والتحدث �أمام
املعلمة والوالدين ومع الأطفال الآخرين.
تنمية االبتكار من خالل ممار�سة الهوايات والألعاب املختلفة مثل الريا�ضة والفنون
والأ�شغال اليدوية.
تدريب الطفل على ا�ستخدام اال�ستعمال ال�صحيح للغة عن طريق تنمية عادة اال�ستماع
والقراءة على �أن يكون البالغون مناذج جيدة �أمامهم يف اللغة.
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�أن ينتبه الوالدان واملعلمون لت�شتت �إنتباه الطفل بعقالنية وعدم اعتبارها م�شكلة
كبرية وجتنب ت�صحيح الأخطاء اللغوية ب�شكل ي�سيء للطفل وعدم �إجبار الطفل على
الإنتباه والرتكيز مدة طويلة (زهران ( )1993 ،توق و�آخرون.)2007 ،
ثالثاً  :النمو االنفعايل Emotional Development

تتكون العواطف وامل�شاعر والعادات االنفعالية ويبدي الطفل احلب واملرح ويحاول
احل�صول عليه بكافة الو�سائل ،وال ي�صل الطفل �إىل الن�ضج الإنفعايل فهو قابل للإ�ستثارة
الإنفعالية ويكون لديه �شيء من الغرية والعناد والتحدي ،وينتقل ب�رسعة من حالة
�إنفعالية �إىل �أخرى يف بداية املرحلة ،وي�صبح الطفل يف نهاية املرحلة �أكرث حتكماً يف
�إنفعاالته و�أكرث تقبالً للت�أخر يف حتقيق رغباته وعدم تلبيتها.
كما يعرب الطفل عن الغرية مبظاهر �سلوكية منها ال�ضيق والغ�ضب والتربم ممن ي�سب له
هذا ال�شعور ،ونالحظ خماوف الأطفال بدرجات خمتلفة كاخلوف من املدر�سة والظالم
والأ�صوات العالية ،وتظهر بع�ض امليول لدى الأطفال بدرجات متفاوتة و�أهمها امليل
للعمل واحلل والرتكيب والتجول واال�ستك�شاف واجلمع واالقتناء واالطالع وللت�صنيف
(توق و�آخرون.)2007 ،
ويت�سارع النمو الأخالقي ،وت�سهم نوعية عالقة الطفل ب�أفراد الأ�رسة يف التكيف
االنفعايل والإجتماعي للطفل ،وبالإ�ضافة �إىل امليل �إىل �ضبط الإنفعاالت والت�أثر بقيم
الكبار والرا�شدين وت�صبح التن�شئة الإجتماعية ذات �أهمية يف هذه املرحلة ،ف�إذا كانت
�أ�ساليب التن�شئة التي ي�ستخدمها الوالدان تقوم على التقبل والتفهم للطفل وتعتمد على
الت�شاور معه وتو�ضيح التوجيهات ال�سلوكية ومربراتها ف�إن هذه التوجيهات ت�صبح
جزءا ً من القيم الذاتية اخلا�صة بالطفل ،وت�ساعده على عبور مرحلة املراهقة ب�شكل
هادئ ومتوازن� ،أما �إذا كانت �أ�ساليب التعامل مع الطفل ت�سلطية وقمعية وتت�ضمن
نبذا ً للطفل �أو �إ�ساءة يف التعامل ،زاد احتمال �أن تظهر لدى الطفل يف مرحلة املراهقة
مظاهر التمرد على قيم الرا�شدين �أو مظاهر ال�سلوك الإن�سحابي كالأنطواء واالكتئاب
(داود وحمدي.)2004 ،
ومن العوامل التي تلعب دورا ً مهماً يف النمو االنفعايل لدى �أطفال مرحلة املدر�سة
االبتدائية فهم الذات وتطوير التقدير الإيجابي للذات ،وهذا يكمن يف �شعور الطفل بانه
كف�ؤ يف �أداء مهمات متنوعة ،ومن الوا�ضح �أن تطوير هذا ال�شعور يعتمد جزئياً على
قدرة الطفل العقلية ونظرته جتاه ذاته ،فالأطفال الذين يتمتعون بقدرة عقلية مرتفعة
يف �سن (� )7سنوات مييلون �إىل تطوير تقدير للذات مرتفع يف �سن (� )12سنة  ،ويعتمد
ذلك على طبيعة اخلربات التي توفرها الأ�رسة واملدر�سة للطفل ،والتي ميكن ان جتعل
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قدرة الطفل على تطوير ال�شعور بالكفاءة �أكرث �صعوبة �أو ي�رسا ً ،فالأطفال الذين يجدون
التعزيز والدعم الكايف من �أ�رسهم ومدار�سهم مييلون �إىل ان يكونوا �أكرث كفاءة وثقة
بانف�سهم من الأطفال الذين يتعر�ضون للنقد والعقاب (�أبو جادو .)1998 ،
ويرى �سانرتوك (� )Santrockأن هناك �أربع طرق لتح�سني تقدير الذات عند �أطفال املرحلة
االبتدائية وهي )1( :ان الكفاءة يف جماالت معينة من العوامل القوية التي تعمل على
حت�سني تقدير الذات و (� )2أهمية الدعم الإنفعايل والإ�ستح�سان الإجتماعي يف حت�سني
تقدير الذات لأن معظم الأطفال الذين يعانون من تقدير للذات منخف�ض ينت�سبون �إىل
�أ�رس ي�سودها النزاع والإهمال والإ�ساءة و ( )3حت�سني م�ستوى التح�صيل الدرا�سي عند
الطفل يح�سن من تقديره لذاته و ( )4مواجهة امل�شكالت وعدم التهرب منها مما ي�شجعه
على الدافعية واملو�ضوعية ويثق بنف�سه ويقدرها �إيجابياً.
وت�ؤثر الأ�رسة واملدر�سة يف تعليم الطفل ال�سلوك االنفعايل من حيث التقبل واالحرتام
واخلوف والقلق وغريها من االنفعاالت وكذلك النماذج ال�سلوكية من الآخرين وال�ضغوط
الإجتماعية التي يتعر�ض لها الطفل وات�ساع دائرة ات�صاله بالعامل اخلارجي وجماعة
الأقران ،يف النمو االنفعايل لطفل املدر�سة االبتدائية�( .أبو حطب ،وال�صادق)1990 ،
مطالب النمو االنفعايل :

�إتاحة الفر�صة للطفل للتعبري عن �إنفعاالته تعبريا ً �صحيحاً عن طريق اللعب واملو�سيقى
والر�سم و�إ�شعاره بالراحة والأمن وال�سيطرة على �إنفعاالته و�ضبطها والتحكم فيها.
�إ�شباع احلاجات النف�سية خا�صة احلاجة �إىل احلب وال�شعور بالأمن والتقدير.
تنمية امليول والهوايات من خالل الأن�شطة والعمل.
جتنب ا�ستخدام �أ�سلوب التن�شئة ال�سلطوي وعدم مقارنة الطفل ب�إخوته و�أ�صدقائه.
االبتعاد عن نقد الطفل والتقليل من �ش�أنه �أو جتريحه بل احرتام م�شاعره حتى ال
يطور مفهوم للذات �سلبي �أو ي�صبح عدوانياً يف �سلوكه.
تعليم الطفل كيف يحل م�شكالته و�رصاعاته حتى يتوافق مع نف�سه ومع الآخرين.
�رضورة النظر �إىل اال�ضطرابات ال�سلوكية عند الأطفال ان وجدت على �أنها �أعرا�ض
حلاجات مل ت�شبع و�إحباطات يجب التغلب عليها  ،و�رصاعات نف�سية يجب تعليمهم
كيف يحلونها بدالً من عقابهم عليها (توق و�آخرون ( )2007 ،الرمياوي .)2003 ،
رابعا :النمو الإجتماعي :Social Development

يعتقد �إريك�سون ( )Eriksonان توقعات الكبار ودافعية الأطفال نحو الإتقان تعتربان
معاً من العوامل الأ�سا�سية لظهور ال�رصاع النف�سي يف هذه املرحلة  ،وقد �أطلق عليها
�إريك�سون ا�سم �أزمة الأنتاجية مقابل الدونية ،وت�شري الأنتاجية �إىل تطوير الكفاءة يف
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مهارات مفيدة متثل حتديات بالن�سبة لهم وي�ستفيدون منها ،وتعرب الأنتاجية عن
املفهوم الإيجابي والواقعي للذات واالعتزاز بالقدرة على القيام بالأ�شياء ب�شكل جيد
وامل�س�ؤولية الأخالقية وامل�شاركة والتعاون بني الأ�صدقاء وجماعات الرفاق (Berk,
.)1999

وتتميز هذه املرحلة بات�ساع دائرة الإت�صال الإجتماعي بذهاب الطفل �إىل املدر�سة،
ويحب الأطفال الألعاب املنظمة يف املجموعات ال�صغرية ،وتكرث ال�صداقات ويكون
اللعب على �شكل جماعي ،ويزداد التعاون بني الطفل ورفاقه يف البيت واملدر�سة،
ويح�صل الطفل على املكانة الإجتماعية ويهتم بجذب �إنتباه الآخرين ،كما يزداد
ت�أثري جماعة الرفاق ومتثل م�صدر ملعايريهم ال�سلوكية املنا�سبة ،ويزداد �شعور الطفل
بامل�س�ؤولية وبفرديته واختالفه عن غريه ،وتتجه ميوله ون�شاطاته نحو اال�ستقاللية
واخل�صو�صية وتكون اهتم�أماتهم كجن�سني خمتلفني.
وتكرث امل�شاجرات الكالمية ب�شكل وا�ضح وامل�شاجرات اجل�سدية كالدف�ش وامل�صارعة
ويعترب �سلوكاً طبيعياً �إذا مل يزد عن م�ستواه  ،ويتوحد الطفل مع الدور اجلن�سي
املنا�سب ،ويبتعد كل من اجلن�سني عن الآخر  ،كما نالحظ امل�شاحنات بني اجلن�سني
والتناف�س يف الإجناز املدر�سي ،كما يظهر التعلق بالآخرين وب�شخ�صيات م�شهورة
يتخذها الطفل منوذج له كاملعلم �أو ممثل �أو ريا�ضي ،وجنده يتذبذب ما بني اخل�ضوع
الزائد والتمرد الكلي (توق و�آخرون( )2007 ،الرمياوي .)2003 ،
وتذكر بريك (� )Berkأن الطفل يف هذه املرحلة يتحمل املزيد من امل�س�ؤوليات مبا فيها
الأعمال املنزلية الب�سيطة وم�ساعدة اجلريان يف مهمات ب�سيطة ومتابعة الأطفال
الأ�شقاء ال�صغار يف املنزل �أو خارجه ،هذا مع توجيه الوالدين والرا�شدين له ،ومن
وجهة نظر بياجيه ( )Piagetان مرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة ت�شهد �إنتقال الطفل
بني مرحلتني من التطور الأخالقي ومتثل الأوىل مرحلة الواقعية الأخالقية التي ت�سود
لدى الأطفال يف مرحلة ما بني �سن ( )7-4من العمر  ،ويت�سم �أطفال ال�صفوف الأوىل من
املرحلة االبتدائية بالتفكري الأخالقي الواقعي� ،أما اال�ستقاللية الأخالقية والتي تبد�أ يف
�سن (� )10سنوات وتكون �أحكام الطفل على ال�سلوك يف هذه املرحلة من حيث الق�صد
والنية بغ�ض النظر عن النتائج (ابو جادو.)1998 ،
وت�ؤثر عالقة الطفل بوالديه وا�ستخدام الثواب والعقاب يف منوه الإجتماعي  ،كما ان
اخللفية الثقافية للأ�رسة وجماعة الرفاق وو�سائل الإعالم واخلربات املتاحة للتفاعل
الإجتماعي لها الدور الكبري يف النمو الإجتماعي ال�سوي يف هذه املرحلة (توق و�آخرون،
.)2007
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مطالب النمو الإجتماعي:

جتنب الوالدين واملعلمني يف تن�شئتهم للأطفال عن �أ�ساليب احلماية الزائدة والإهمال
والرف�ض والتدليل والق�سوة والتفرقة والنبذ وغريها.
توفري جو �أ�رسي مدر�سي �آمن خايل من التوتر والتهديد.
تعريف الطفل على العادات والتقاليد اخلا�صة ببيئته الإجتماعية ومتكينه من
التعامل معها ب�إيجابية.
تعليم وتدريب الطفل كيف ي�سلك يف املواقف الإجتماعية املختلفة و�إتاحة الفر�صة
له لالطالع على خربات �إجتماعية �سليمة.
�إتاحة الفر�ص �أمام الطفل للم�شاركة يف الأعمال املنا�سبة يف البيت واملدر�سة وخدمة
املجتمع املحلي.
تدريب الطفل على حتمل امل�س�ؤولية وتكليفه �إدارة بع�ض �ش�ؤونه املنزلية كرتتيب
الغرف وجتهيز املائدة و�إعداد الطعام.
ت�شجيع الطفل على الأن�ضمام جلماعات معينة كالك�شافة وفرق الريا�ضة وامل�شاركة
مع الكبار يف املنا�سبات الإجتماعية.
�إتاحة الفر�صة للطفل بامل�شاركة يف �إعداد قواعد ال�سلوك ومعايريه ومناق�شته يف
اتخاذ القرارات ب�ش�أن حت�سني �سلوكه.
التفريق بني امل�شكالت التي تعد �ضمن طبيعة مرحلة النمو التي مير بها الطفل ،عن
امل�شكالت التي تزيد عن حدها الطبيعي (توق و�آخرون ( )2007 ،دبابنة وحمفوظ ،
.)1984
مرحلة املراهقة :Adolescence Stage

�إن فرتة املراهقة فرتة حياتية متميزة ب�سماتها وخ�صائ�صها و�إنفعاالتها وم�شاكلها،
وتعترب هذه املرحلة من �أهم املراحل النمائية يف حياة الإن�سان� ،إذ يتحدد فيها الطريق
الذي يختاره ال�شباب فيما بعد ،واملطلع على ما يحدث يف العامل البد �أن يدرك بان
فرتة املراهقة هي الفرتة الأكرث ا�ستحواذا ً على اهتمام النا�س يف معظم املجتمعات
املعا�رصة ،وبانها �أكرث فرتات احلياة ت�أثريا ً يف جماالت احلياة املختلفة من �إجتماعية
و�إقت�صادية و�سيا�سية ،كما انها �أكرث فرتات احلياة �إرهاقاً وع�رسا ً بالن�سبة للمراهق
و�أ�رسته واملجتمع على حد �سواء (كمال.)1989 ،
ويطلق م�صطلح املراهقة « »Adolescenceيف علم النف�س على املرحلة االنتقالية
التي يعي�شها الإن�سان بني الطفولة والر�شد ،وهي متتد يف العقد الثاين من حياة الفرد
من الثالثة ع�رشة �إىل التا�سعة ع�رشة .لذلك تعرف املراهقة بالأجنليزية با�سم «teen
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 »yearsوقد تبد�أ قبل ذلك بعامني �أو تنتهي بعد ذلك بعامني� ،أي فيما بني ( 11و 21
�سنة) علماً بان حتديد بداية املراهقة بالبلوغ اجلن�سي ونهايتها بالر�شد والو�صول �إىل
الن�ضج يف مظاهر النمو املختلفة (داود وحمدي  ،)2004 ،ويتم ذلك وفق املحكات التي
يحددها املجتمع ،حيث جند ان بع�ض املجتمعات حتدد �سن الر�شد بثمانية ع�رش ع�أماً،
يف حني ترى جمتمعات �أخرى ان �سن واحد وع�رشون ع�أماً هو ال�سن املنا�سب لدخول
الفرد �سن مرحلة الر�شد ،كما �أن املراهقة ال تعني اكتمال الن�ضج ،ولكنها تعني االقرتاب
من الن�ضج اجل�سمي والعقلي والنف�سي والإجتماعي بطريقة تدريجية (�أبوحادو .)1998 ،
�أما من حيث الفرتة التي تغطيها مرحلة املراهقة  ،فرتى هريلوك « »Hurlockانها
متتد ما بني (� )18-12سنة وق�سمتها �إىل مرحلتني فرعيتني هما :
 -1املراهقة املبكرة ومتتد ما بني (� )17-13سنة.
 -2املراهقة املت�أخرة ومتتد ما بني (� )18-17سنة.
وتذكر لورا بريك « »Berkان مرحلة املراهقة طويلة جدا ً وقد ق�سمتها �إىل ثالث مراحل
فرعية هي -:
 -1املراهقة املبكرة ومتتد يف الفرتة (� 11أو � )14-12سنة  ،وهي فرتة التغريات
ال�رسيعة نحو البلوغ.
 -2املراهقة املتو�سطة ومتتد يف الفرتة ما بني (� )18-14سنة وتكون التغريات ذات
العالقة بالبلوغ قد اكتملت تقريباً.
 -3املراهقة املت�أخرة وتغطي الفرتة ما بني (� )21-18سنة (�أبوجادو .)1998 ،
�إن �شخ�صية املراهق عبارة عن كل متكامل يت�ضمن اجلانب اجل�سمي واجلانب العقلي
املتمثل (بالتفكري) واجلانب االنفعايل املتمثل (بالتفكري) واجلانب الإنفعايل املتمثل
(بالعواطف وامل�شاعر وردود الأفعال) واجلانب الإجتماعي املتمثل (بالإجتاهات
والعالقات الإجتماعية مع الأ�رسة والآخرين) واجلانب اجلن�سي املتمثل (بالبلوغ
اجلن�سي) ( داود وحمدي . )2004 ،
�إن الفهم احلقيقي ملرحلة املراهقة ال ميكن ان يتم �إال من خالل ان تعمل كل هذه
اجلوانب معاً يف توافق وان�سجام ،وبذلك ميكن القول ان يف عملية النمو عند املراهق
تتكامل التغريات اجل�سمية والنف�سية حتى ي�سيطر على بيئته التي يعي�ش فيها والتكيف
معها ب�شكل �سليم (.)Fitzgerald, et. al, 1977
وتعترب هذه املرحلة من �أ�صعب املراحل التي مير بها الفرد يف حياته  ،حيث ت�شهد
تغريات كبرية يف خمتلف جوانب منوه وتطوره ،وي�صفها «�ستانلي هول« و »فرويد«
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بانها فرتة عوا�صف وتوتر و�شدة تكتنفها الأزمات النف�سية وت�سودها املعاناة والإحباط
وال�رصاع والقلق وال�ضغوط الإجتماعية و�صعوبات التوافق .الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تخبط
الفرد بني م�شكلة و�أخرى �أثناء حماولته حتديد هويته وت�أكيد ذاته بني املحيطني به وال
�سيما يف البيت �أو املدر�سة ،حيث يخطئ املعلمون و�أفراد الأ�رسة يف تف�سري خ�صائ�ص
تطوره  ،فيلج�أون �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب غري تربوية يف رعاية املراهق والتعامل معه،
تت�ضمن كثريا ً من النقد واللوم والتوبيخ والعقاب ،يف حماولة منهم للتخل�ص من
�سلوكات املراهق التي ال تر�ضيهم ،دون ان يحاولوا م�ساعدته على فهم جوانب اخلط�أ
يف ت�رصفاته من �أجل تعديلها ب�أ�شكال �أخرى من ال�سلوك املنا�سب (كمال ، )1989 ،
وال تقت�رص هذه التغريات على جانب معني من جوانب النمو دون غريه ،بل �شاملة،
تبد�أ عادة بالتغريات اجل�سمية ،وما تلبث ان تت�سارع خطواتها يف اجلوانب املعرفية
واالنفعالية والإجتماعية .
ان من �أهم خ�صائ�ص النمو يف مرحلة املراهقة انها مرحلة انتقال حرجة تبد�أ بالبلوغ
اجلن�سي الذي ي�صاحبه تغريات ج�سمية وانفعالية و�إجتماعية ويعني القدرة على
التنا�سل والزواج ،وطفرة يف النمو اجل�سمي واملهارات احلركية ،كما ينمو الذكاء وتتمايز
القدرات العقلية ويتجه املراهق نحو الن�ضج العقلي والتقدم يف التعليم والتح�صيل
الأكادميي ،كما تنمو االنفعاالت وتتميز بالعنف والتذبذب والتقلب يف املزاج واحلما�س
واحل�سا�سية �إىل ان ت�صل �إىل اال�ستقاللية واال�ستقرار والن�ضج االنفعايل ،وينمو املراهق
�إجتماعياً وي�ستقل وي�ؤكد ذاته ويت�صل برفاق جيله وي�سايرهم يف �سلوكهم ويت�آلف
ويتناف�س معهم وميار�س الزعامة واملكانة ،كما تتميز بتحمل امل�س�ؤولية الإجتماعية
وينمو ذكا�ؤه الإجتماعي ،وتتحدد فل�سفته يف احلياة (زهران .)1999 ،
وقد ت�صبح مرحلة املراهقة مرحلة م�شكلة و�أزمة �إذا مل نتفهم جوانبها واحتياجاتها
ومطالبها  ،وت�صبح مرحلة �آمنة �إذا عرفنا خ�صائ�صها وم�شكالتها ،وا�ستطعنا ان نتعامل
مع �أبنائنا وطالبنا بطريقة ن�شعرهم فيها ب�أنهم حمبوبون ومقبولون ،ويتمتعون
بق�سط من احلرية والكرامة وحتمل امل�س�ؤولية� ،سعداء ب�أنف�سهم وب�أ�رسهم ومدار�سهم
وجمتمعهم ويتطلعون �إىل طموحات و�أحالم ي�سعون �إىل حتقيقها مبنطقية ،لذا من
ال�رضوري ان يتفهم الآباء والأمهات واملعلمني حاجات ومطالب النمو لدى املراهقني
و�إتاحة الفر�صة لهم للنمو النف�سي ال�سليم وان يقوهم �رش الأنحراف والأنطواء على
النف�س والتمركز حول الذات (كمال .)1989 ،
وي�شري هافجهر�ست ( � ) Havighursإىل جمموعة من املهمات النمائية التي يحتاج الفرد
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�إىل اجنازها يف املراهقة لي�صبح �شخ�صا منتجا متمتعا بال�صحة النف�سية وهي:
تقبل �شكل اجل�سم وا�ستخدامه بكفاءة  :اذ ان بع�ض املراهقني ي�صبحون ح�سا�سني
جتاة التغريات اجل�سمية املرافقة للبلوغ ،ويحتاج املراهق �إىل ان يتعلم تقبل هذه
التغريات وان يتعلم العناية بج�سمه واحلفاظ على �صحته.
اال�ستقالل العاطفي عن الوالدين واقامة عالقات نا�ضجة معهما :حيث يظهر بع�ض
املراهقني قدرا كبريا من التمرد والع�صيان للتعبري عن اال�ستقاللية ويجدون �صعوبة يف
�إقامة عالقة مع الوالدين قائمة على احلوار والتفاهم.
الو�صول �إىل النمط اجلن�سي املنا�سب من حيث الذكورة �أو الأنوثة :فالرجل يت�رصف
كرجل واملر�أة تت�رصف كامر�أة على النحو الذي يت�سق مع املعايري الإجتماعية .
�إقامة عالقات نا�ضجة مع جماعة الرفاق :الأمر الذي يتطلب توفر املهارات الإجتماعية
الالزمة للتعامل مع االخرين.
تطوير وبناء قيم �إجتماعية و�سلوك �إجتماعي م�س�ؤول وذلك فيما يتعلق بالأهداف
الإجتماعية العامة .
تطوير منظومة من القيم االخالقية املوجهة لل�سلوك.
تطوير الن�ضج االنفعايل والإجتاهات الإيجابية واملهارات الإجتماعية الالزمة للزواج
واحلياة الأ�رسية.
�إختيار م�سار مهني والإعداد لاللتحاق به .
�إن ف�شل املراهق يف �إجناز هذه املهمات يجعله يف حالة من التخبط وال�شك وت�صبح
حياته ال معنى لها ( د�أود وحمدي . )2004،
ويت�أثر جناح املراهقني يف تكيفهم بعوامل متعددة لعل من �أهمها مهاراتهم يف التعامل
مع ال�ضغوطات والدعم الذي يلقونه من الوالدين و�أفراد الأ�رسة واملعلمني و�شبكة
العالقات الإجتماعية  ،وتت�ضمن مهارات التكيف التفكري املنطقي وحل امل�شكالت
والتفاعل الإجتماعي الناجح مع الآخرين (د�أود وحمدي .)2004 ،
ويزيد احتمال جناح املراهقني يف التكيف عندما ين�ش�أون يف �أ�رسة متكاملة غري مفككة
يهتم فيها الوالدان بالطفل ويزودانه بالرعاية واملحبة وي�ساعدانه على اال�ستقالل كلما
�سمح منوه بذلك ،ويقدمان منوذجاً منا�سباً يف التفكري وال�سلوك والتعامل مع امل�شكالت
(داود وحمدي .)2004 ،
ان جميع مراحل النمو التي مير بها الإن�سان مل تكن خالية من امل�شكالت ومع ذلك ميكن
ان نعرّف �أياً من هذه املراحل بداللة م�شكالتها ،وال �شك ان هناك �أوقاتاً ع�صبية ي�شعر
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فيها املراهق بالع�صبية الزائدة والغ�ضب والي�أ�س والإحباط ،وان الكثري من املراهقني
يرتكبون �أخطاء خطرية يف طريقهم نحو الو�صول �إىل مرحلة الر�شد ،ومع ذلك ف�إنهم
يعي�شون حلظات رائعة وخربات غنية يحققون خاللها الكثري من �أهدافهم.
ونظرا ً حلالة عدم االتفاق التي ميكن مالحظتها بني الباحثني وعلماء نف�س النمو حول
التحديد الدقيق لبداية املرحلة ونهايتها ،ف�ضالً عن عدم االتفاق على املراحل الفرعية
التي تت�ضمنها فرتة املراهقة ،ف�سوف نتناول هذه املرحلة كوحدة واحدة ،مع الإ�شارة
�إىل �أبرز اخل�صائ�ص النمائية التي تكون �أكرث و�ضوحاً عندما ي�صبح الفرد يف مرحلة
املراهقة (كمال .)1989 ،
اخل�صائ�ص النمائية ملرحلة املراهقة :
�أوالً  :النمو اجل�سمي واحلركي واجلن�سي :

تتميز هذه املرحلة بطفرة النمو وازدياد �رسعته وا�ستمراره ،ويتغري �شكل الوجه وتزول
مالحمه الطفولية ،كما يزداد طول اجلذع وال�ساقني والقامة ب�شكل عام ،ويت�سع الكتف�إن
وحميط الأرداف وتطور �أطراف املراهق ب�رسعة ،ويزداد الوزن زيادة �رسيعة نتيجة لنمو
العظام والع�ضالت ويربز النهدان ويت�سع احلو�ض عند البنات.
يزداد منو الع�ضالت والقوة الع�ضلية وتنمو العظام ب�رسعة كبرية ،ويالحظ عدم االتزان
احلركي لدى املراهق وتكون حركاته غري دقيقة ،ويطلق على هذه املرحلة �سن االرتباك،
ويكون النمو الع�ضلي مت�أخرا ً يف بع�ض نواحيه عن النمو الطويل ،لذلك قد ي�شعر
املراهق ب�آالم النمو اجل�سمي لتوتر الع�ضالت املت�صلة بالعظام  ،لذا قد تكون قدرة
املراهق على التحمل �ضعيفة فقد ي�شعر بالتعب بعد قيامه ب�أعمال ب�سيطة ،ويزداد
�إتقانه للمهارات احلركية الريا�ضية والفنية كالعزف وغريه ،ويزداد زمن الرجع وهو
الزمن الذي مي�ضي بني مثري والإ�ستجابة له ،ويزداد ن�شاط املراهق وقوته ،ومن املالحظ
�أن تنا�سب �أع�ضاء اجل�سم يف هذه املرحلة يكون غري مت�سق يف �أول الأمر مما يخلق نوعاً
من القلق واخلجل والأنطواء عند املراهقني ،ولكن يف نهاية هذه املرحلة ت�صبح حركات
املراهق �أكرث توافقاً و�إن�سج�أماً (.)Maltin, 2000
تزداد �أهمية مفهوم الذات اجل�سمية  physical self conceptوينظر املراهق جل�سده كرمز
للذات ويزداد وعيه بذاته� .إن مو�ضوع �صورة اجل�سد واجلاذبية اجل�سدية ي�شغل حيزا ً
كبريا ً يف هذه املرحلة خا�صة عند البنات حيث يتم الرتكيز واملبالغة يف الإهتمام
ب�صورة اجل�سد ويعتربون وزن اجل�سم هو مكون �أ�سا�سي يف اجلاذبية الأنثوية .كما جند
الكثري من املراهقات يكون الهم الكبري لديهن هو مظهر �أج�سادهن ،وقد ي�سبب عدم قبول
هذا اجل�سم من قبل الآخرين الإ�صابة با�ضطرابات العظام املهددة حلياتهن وما يتخلله
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من فقدان لل�شهية والإ�صابة مبر�ض العياف الع�صبي  Anorexia Nervusaفالبنات ي�شعرن
من خالل كيف تبدو �أج�سامهن من قبل الآخرين ()Maltin, 2000
( ابو حطب وال�صادق . )1990 ،
يحدث البلوغ  Pubertyيف بداية املراهقة مبعنى العمر الذي يكون فيه املراهق قادرا ً
ج�سدياً على التكاثر اجلن�سي ( ، )Maltin, 2000وهو ن�ضج الأع�ضاء اجلن�سية واكتماال
وظائفها عند الذكر والأنثى ،ويتحدد البلوغ اجلن�سي عند البنات بحدوث �أول حي�ض
وظهور اخل�صائ�ص اجلن�سية الثانوية ،ويتحدد البلوغ اجلن�سي عند الأوالد يف القذف
املنوي ويحدث ذلك يف عمر � 14-13سنة  ،وت�سبق البنات الأوالد بالبلوغ اجلن�سي ،كما
�أن هناك تبايناً يف �سن البلوغ و�شدة الدافع اجلن�سي بني اجلن�سني وذلك ح�سب الظروف
الإجتماعية والثقافية والبيئية التي يعي�ش و�سطها املراهق (د�أود وحمدي )2001 ،
(�أبو جادو .)1998 ،
وتن�شط الغدة النخامية وتبد�أ ب�إفراز هرمونات اجلن�س ويكتمل منو الغدد اجلن�سية يف
عمر (� )14-13سنة وب�رسعة ،وتظهر ال�صفات اجلن�سية الثانوية ب�شكل وا�ضح ،وتت�ضح
امليول والإجتاهات اجلن�سية وقد مير املراهق ببع�ض املمار�سات اجلن�سية ،ويكون
الإهتمام اجلن�سي عند الذكور موجه نحو الإت�صال اجل�سمي �أكرث ،بينما عند البنات
موجه نحو الإت�صال االنفعايل ،ويف بداية املراهقة ي�شعر املراهق بالدافع اجلن�سي
ويعرب عنه يف �شكل الإعجاب وحب ال�شخ�ص الأكرب �سناً من نف�س اجلن�س غالباً كاملعلم،
وي�سود التفكري اجلن�سي ،وال�سعي احلثيث وراء اجلن�س الآخر ،كما يالحظ اجلن�سية
املثلية �أي ميل املراهق عاطفياً عما هو م�ألوف نحو �أفراد جن�سه ،ويالحظ الف�ضول
اجلن�سي و�شدة ال�شغف بالتعرف على طبيعة احلياة اجلن�سية وكرثة الأ�سئلة والأحاديث
والنكت والقراءات اجلن�سية يف خلوات املراهقني وجل�ساتهم املغلقة .كما وتن�شط الغدد
الدهنية يف اجللد والوجه والذراعني مما ي�ؤدي �إىل ظهور حب ال�شباب والب�رشة الدهنية ،
وترافق املراهق عادات �سيئة يف الأكل والنوم ،ويالحظ ال�شعور بالإجهاد ونق�ص الطاقة
والك�سل والفتور وعدم الرغبة يف العمل والع�صبية والقلق وفقدان ال�شهية ،وقد ي�صاب
املراهق ب�أمرا�ض فقر الدم واملعدة وال�صداع (كمال  ( )1990 ،ابو حطب وال�صادق ،
. )1990
كما تالحظ ظاهرة البكور اجلن�سي وهو النمو اجلن�سي ال�رسيع الزائد و�سببها �رسعة
النمو وزيادة �إفراز الغدد وخا�صة الغدة النخامية ،كما تالحظ ظاهرة الت�أخر اجلن�سي
وهي النمو اجلن�سي البطيء و�سببها ق�صور �إفراز الغدد ،وقد يزاول املراهق ن�شاط جن�سي
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ذاتي كالعادة ال�رسية ،ويزداد نب�ض املراهق باحلب وتزداد انفعاالته اجلن�سية يف �شدتها
وموجه نحو اجلن�س الآخر .ومن م�شكالت النمو اجلن�سي لدى املراهق العادة ال�رسية
(اال�ستمناء) وال�سادية واالغت�صاب واملا�سو�شية وجماع الأطفال واجلن�سية املثلية (
كمال  ( )1990،ابو حطب وال�صادق . )1990 ،
ومن العوامل التي ت�ؤثر يف طبيعة النمو اجل�سمي واجلن�سي عند املراهق فهي الوراثة
والبيئة اجلغرافية وطبيعة املناخ ال�سائد ونوعية الغذاء وعادات الأكل كالإفراط يف
�أكل املك�رسات واحللويات واملرطبات والنوم و�ساعات النوم والراحة والرعاية ال�صحية
والنف�سية وحالة الن�شاط الغددي خا�صة �إفراز الغدة النخامية والأن�شطة الريا�ضية
( ( )Maltin, 2000ابو حطب وال�صادق . )1990 ،
حاجات ومطالب النمو اجل�سمي واحلركي

واجلن�سي:

تقوم الأ�رسة بالعناية باملراهق يف هذه املرحلة وتلبية مطالب النمو اخلا�صة من
خالل:
 -1مالحظة معدل زيادة اجل�سم و�رسعة منوه وبطئه ،وعدم الرتكيز على النمو العقلي
على ح�ساب النمو اجل�سمي مع مراعاة الفروق الفردية يف معدالت النمو ،وتعليم
املراهق كيف يتقبل التغريات اجل�سمية على �أنها مظهر طبيعي لنموه.
 -2تزويد املراهق باملعلومات الدقيقة والواقعية عن البلوغ والتغريات اجل�سمية
والنف�سية الطارئة لإعداده للن�ضج اجل�سمي واجلن�سي ال�رسيع وذلك من خالل �رشح
مظاهر البلوغ اجلن�سي للمراهقني وتوجيه املراهق �إىل االعتزاز بالبلوغ اجلن�سي
واقرتابه من الر�شد وتوجيهه �إىل تفهم العالقات ال�سليمة بني اجلن�سني ،ول�ضمان عدم
حتول العالقات العاطفية بني �أفراد اجلن�س الواحد �إىل ن�شاط جن�سي وربطها بق�ضايا
التعلق العاطفي ومتابعتها بجدية.
 -3الإهتمام بالرتبية اجلن�سية من خمتلف جوانبها الرتبوية والنف�سية والإجتماعية
والدينية بهدف م�ساعدة املراهق على التوافق اجلن�سي وجتنب خماطر العادات اجلن�سية
كالعادة ال�رسية واجلن�سية املثلية� ،إ�ضافة �إىل تنمية �إجتاهات �إيجابية نحو اجلن�س.
 -4العمل على تنمية امليول والإهتمام ات املختلفة لدى املراهق وا�ستثمار طاقته
يف �أوجه الن�شاط املختلفة وان تتاح لهم فر�صة الريا�ضة البدنية ال�سليمة وم�ساعدته
على تنظيم �أوقات الفراغ و�إ�شغالها بان�شطة ال منهجية يف املجاالت الأدبية والعلمية
والريا�ضية وغريها.
� -5رضورة الإهتمام والعناية ب�صحة املراهق اجل�سدية ومراعاة التغذية اجليدة
ومراعاة عادات النوم ال�سليمة وتنظيم �ساعات النوم ملا يقرب (� )9ساعات يومياً
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ملواجهة النمو اجل�سمي ال�رسيع وجتنب الأعمال ال�شاقة واملرهقة التي تتطلب جمهود
ع�ضلي �أو بدين كبري حيث ي�ؤثر ذلك على �سالمة جهازه الدوري والع�ضلي ،واالبتعاد عن
الإفراط يف ال�سهر والتدخني وحفالت اللهو.
 -6تنمية مفهوم �إيجابي للذات اجل�سمية لدى املراهقني ،وعلى الآباء والأمهات �إر�شاد
�أبنائهم وتب�صريهم ب�أن هذه التغريات التي تطر�أ عليهم هي طبيعية بحكم املرحلة
النمائية التي ميرون بها وهي مدعاة لل�سعادة والفخر واالعتزاز ولي�س مدعاة للخجل
�أو القلق �أو اخلوف.
 -7تنمية االعتزاز بالنف�س لدى املبكرين يف الن�ضج و�إعادة الثقة �إىل نفو�س املت�أخرين
يف الن�ضج وتقدمي اال�ست�شارة والإر�شاد املنا�سب لهم �أن تطلب الأمر.
ت�شجيع املراهقني على �ضبط النف�س والتحكم يف رغباتهم اجلن�سية واحرتامهم للمعايري
الدينية والتم�سك باملعايري الإجتماعية والقيم الأخالقية (كمال  ( )1990 ،ابو حطب
وال�صادق .)Maltin, 2000( )1990 ،
ثانياً  :النمو العقلي:

من الإجنازات الرئي�سية التي ي�صل �إليها املراهق يف هذه املرحلة ما يطلق عليه
بياجيه ا�سم تفكري العمليات املادية (ال�شكلية) ،فقبل الو�صول �إىل مرحلة املراهقة
يهتم الأطفال ب�شكل كبري مبا هو ظاهر�أمام حوا�سهم وبامل�شكالت التي ميكن حلها عن
طريق املحاولة واخلط�أ ولكن خالل مرحلة املراهقة تزداد قدرة املراهق على التعامل
مع امل�شكالت بطريقة جمردة وتتح�سن قدرتهم على �صياغة الفر�ضيات والو�صول �إىل
ا�ستدالالت من افرتا�ضات مغايرة للحقائق ( ابو حطب وال�صادق .)1990،
مبعنى تزداد قدرة املراهق على الرتكيز والإنتباه وعلى اال�ستنتاج واال�ستدالل وحل
امل�شكالت والتخيل ،بحيث ي�ستطيع ا�ستيعاب م�شكالت معقدة ب�سهولة ،كما يتميز
بالتفكري املنطقي املنظم ،ويتطور من الإدراك من امل�ستوى الب�سيط احل�سي احلركي
�إىل امل�ستوى املعنوي املجرد ،كما ميتد �إدراكه نحو امل�ستقبل القريب والبعيد ،وتنمو
القدرات اخلا�صة اللفظية واملكانية والعددية والتذكر  ،ويبد�أ الن�شاط العقلي يف التمايز
والن�ضج.
تزداد القدرة على �إدراك مفهوم الزمن وخا�صة امل�ستقبل والتخطيط له ،وتنمو القدرة
على احلفظ واال�ستدعاء للأرقام والألفاظ ا�ستدعا ًء مبا�رشا ً وتقوى الذاكرة ويعتمد يف
عملية التذكر على الفهم والإ�ستنتاج والعالقات بني عنا�رص مو�ضوع التذكر ،كما تنمو
القدرة العددية بحيث ي�سهل عليه �إجراء العمليات احل�سابية اخلا�صة ،كما تنمو القدرة
املكانية وفهم الأ�شكال الهند�سية بكل �سهولة.
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تنمو القدرة اللفظية لدى املراهق ويفهم الألفاظ والتعبريات اللغوية ومرتادفات
الكلمات ،كما تنمو وتزداد القدرة على التخيل املجرد املبني على ال�صورة اللفظية التي
ت�ساعده على التفكري املجرد يف مواد كالهند�سة والريا�ضيات ،كما يغلب على تفكري
املراهق التفكري اال�ستنباطي �أي �سهولة التو�صل �إىل ا�ستنباط اجلزئيات من الكليات ثم
يتطور ويتحول �إىل التفكري اال�ستقرائي ،كما تزداد القدرة على �إدراك املفاهيم املجردة
كالدميقراطية والعدالة واخلري ور�ؤية الأ�شياء على م�ستوى مفاهيمي عك�س ما كان يراها
وهو طفل على م�ستوى �إدراكي ح�سي ( ابو حطب وال�صادق)1990،
�إن ظهور القدرات اخلا�صة كالقدرة احل�سابية واللغوية واملو�سيقية والعددية واملكانية
والفنية تهيئ الفر�ص للعديد من ممار�سة الهوايات ،ووفقاً لذلك يجب توجيه املراهقني
ملمار�سة الهوايات املختلفة املنا�سبة لهم كت�صعيد و�إعالء لرغباتهم وميولهم و�إعدادهم
كمواطنني منتجني يف املجتمع ( كمال )Maltin, 2000( )1990 ،
يقول علماء النف�س ان منو الذكاء ي�صل غايته يف هذه املرحلة بحيث تزداد قدرة
املراهق على التعلم وحذف الأخطاء والإفادة من التجارب واخلربات احلياتية التي مير
بها ،وي�شعر املراهق �شعورا ً داخلياً انه يعرف كل �شيء وقد ين�شغل يف جتارب وم�شاريع
يظنها اخرتاعات .كما تن�ضج امليول فيميل املراهق �إىل الر�سم واملو�سيقى وال�شعر والتي
تت�أثر مب�ستوى ذكائه .كما مييل �إىل �أحالم اليقظة وقد يتطرف بها.
�إن قوة التفكري عند املراهقني ت�ؤدي �إىل فتح �آفاق معرفية و�إجتماعية جديدة  ،وت�صبح
�أفكارهم �أكرث جتريدا ً ومنطقية ومثالية ،وقدرة على اختبار الأفكار الذاتية ف�ضالً عن
قدرتها على اختبار �أفكار الآخرين ،كما تتطور قدرتهم العقلية على مراقبة العامل
الإجتماعي واملادي الذي يعي�شون فيه وتف�سريه (�أبوجادو .)2004 ،
وتلعب الوراثة واخللفية الإجتماعية والإقت�صادية للأ�رسة واملدر�سة دورا ً ه�أماً يف النمو
العقلي ،وكذلك الت�سهيالت البيئية حيث ت�ؤثر اخلربة والتدريب يف منو القدرات اخلا�صة
لدى املراهق ،كما ان م�ستوى و�رسعة النمو اجل�سمي له الأثر الكبري يف التح�صيل الذاتي
و�شخ�صية املراهق .ان املراهق بحاجة �إىل التعزيز الإجتماعي والتوافق االنفعايل
ال�سليم الذي ي�ساعده على حتقيق مفهوم الذات اجل�سمية املوجب الذي بدوره يعزز
الن�ضج العقلي (كمال .)Maltin, 2000( )1990،
حاجات ومطالب النمو العقلي:

الك�شف عن القدرات العقلية العامة واخلا�صة لدى املراهق من خالل تطبيق �إختبارات
الذكاء ب�أنواعها املتوفرة �إن �أمكن وا�ستثمارها يف خدمة املراهق.
تدريب الطلبة على ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف التفكري وتنمية قدراتهم على
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التجديد واالبتكار.
تنمية التفكري الناقد من خالل حتليل الأو�ضاع الراهنة التي حتيط باملراهق.
تنمية التفكري الإبداعي من خالل التحليل والرتكيب والتغيري و�إدراك العالقات وت�شجيع
الهوايات الإبداعية.
مراعاة الفروق الفردية يف تق�سيم الطلبة ح�سب قدراتهم وميولهم �إىل جمموعات
متجان�سة وفقاً لن�سب ذكائهم حتى نتجنب امل�شكالت النف�سية التي قد يتعر�ض لها
املراهق مثل الت�أخر الدرا�سي وجنوح الأحداث و�أحالم اليقظة املتطرفة وم�شكالت
االختيار الرتبوي واملهني اخلاطئ.
ت�شجيع الدافع �إىل التح�صيل والتعلم من خالل توفري خربات ن�شطة ت�سمح له بنمو
التفكري.
تدريب املراهق على مهارة اتخاذ القرار وم�ساعدته على اتخاذ القرار املنا�سب ال�سليم
بخ�صو�ص درا�سته �أو مهنته امل�ستقبلية ،وعدم �إجباره على اتخاذ قرار دون مراعاة
قدراته العقلية احلقيقية.
م�ساعدة املراهق على تطوير فل�سفة خا�صة به حلياته من خالل توفري الفر�ص
واخلربات املنا�سبة ومراعاة عوامل عدة مثل الدين وال�سيا�سة والأخالق ال�سائدة مما قد
ي�سبب لهم اخلوف والقلق والإ�ضطراب النف�سي.
ت�شجيع املراهق على املناق�شة املنتظمة و�إبداء الر�أي املو�ضوعي وتقبل اختالف
وجهات النظر ب�أريحية (كمال  ( )1990 ،ابوحطب وال�صادق  ( )1990 ،توق واخرون ،
)Maltin, 2000( )2007
ثالثاً  :النمو االنفعايل :Emotional Development

�إن �أهم مظاهر حياة املراهق االنفعالية احلب واخلوف والغ�ضب والك�آبة والقلق  ،فهو
كثري القلق مب�ستقبله ،وتت�صف انفعاالته بانها حادة وقوية  ،فتجدها عنيفة متهورة
ال تنا�سب مثرياتها بحيث يندفع املراهق وراء رغباته واهتم�أماته ،كما انه ال ي�ستطيع
التحكم يف �إنفعاالته ويتذبذب بني حاالت �إنفعالية خمتلفة ما بني احلب والكره،
وال�شجاعة واخلوف  ،والتهور واجلنب  ،والتدين والإحلاد نتيجة لل�رصاعات النف�سية
التي يتعر�ض لها ،وجنده مزاجي لي�س من ال�سهل التنب�ؤ ب�إنفعاالته.
وهو �أكرث ميالً للخجل والأنطواء والك�آبة نتيجة للتغريات اجل�سمية املفاجئة ،كما يتميز
بالرهافة واحل�سا�سية الزائدة نتيجة اختالل الإتزان الغدي.
يتنوع احلب عند البلوغ ومييل املراهق للجن�س الآخر وت�سبق الأنثى الذكر لأنها تبلغ
قبله كما جتد احلب الوالدي ،وحب الأخوة ،واحلب اجلن�سي ،وحب الإعجاب ثم ميتد
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انفعال احلب لي�شمل حب النا�س واحلق واجلمال والعدل(كمال .)1990،
يكون اخليال خ�صباً بحيث يك�شف عن حياة املراهق االنفعالية وتكرث �أحالم اليقظة
وت�صل �إىل حالة اال�ستغراق والتطرف وترتبط �أحالمه باجلن�س والدرا�سة والعمل
وامل�ستقبل� .إن بروز ظاهرة التخيل لدى املراهق جتعله يعي�ش يف املا�ضي وامل�ستقبل
وين�سى حا�رضه ويحب املراهقني كل جمهول وجديد  ،وهم يتذوقون روايات املغامرات
والأ�سفار ،ويبحث خيالهم يف ال�شعر والروايات العاطفية لأنهم يعي�شون مرحلة الأحالم
واخلياالت الفنية التي تت�سم باحلنني ،ف�ضالً عن امل�شاعر كحب اجلمال والتم�سك بالقيم
الأخالقية والدينية واملثل العليا ،و�أبرز هذه االنفعاالت لديهم هي ال�صداقة واحلب
ولعل ال�صداقة �أهم �صفات املراهقة وهي تختلف عن �صداقات الأطفال لأنها تقوم على
االختيار من جهة واالحتكار والغرية من جهة ثانية ،ويحر�ص املراهق �أن يكون �صديقه
متمتعاً بنف�س ميوله و�إجتاهاته  ،وتتجلى هنا ظاهرة التقليد وتلعب ال�صداقات دورا ً
ه�أماً يف منو ال�شخ�صية بف�ضل التجارب التي مير بها ،وال�صداقة لديهم ت�شبه احلب لأنها
مبنية على التعاطف والإح�سان واحلنان ( زهران .)1994 ،
�أما بالن�سبة لإنفعال الغ�ضب فيعرب عنه بهذا ال�سن لفظياً �أو باللوم �أو عن طريق الأحالم
�أو ال�رضب وينتج ب�سبب عوامل بيولوجية ونف�سية وعن م�شكالت النوم والأكل التي
يعاين منها املراهق.
ويتعر�ض املراهق ملخاوف مدر�سية و�صحية و�إقت�صادية و�إجتماعية مثل الأمتح�أنات،
املوت ،الظالم  ،ورف�ض الآخرين ،والفقر ويعرب عنها انفعالياً من خالل القلق واخلجل
الذي ي�ؤدي �إىل الأعرا�ض النف�سج�سمية كال�صداع وارجتاف الأطراف والتعرق وغريها.
كما ان املراهق يعي�ش �أ�شكال من ال�رصاع النف�سي وهي:
�رصاعات نتيجة للتغريات اجل�سمية واجلن�سية املفاجئة.
�رصاع امل�ستقبل واختيار الدرا�سة واملهنة.
�رصاع القيم وما تعلمه يف طفولته وما ميار�سه الكبار.
�رصاع بني تهذيب الذات والتحرر واال�ستقالل.
�رصاع بني حاجته للإ�شباع وبني القيم والتعاليم الدينية.
�رصاع حاجته �إىل اال�ستقالل وبني االعتماد على الأهل ( زهران . )1994 ،
وتكرث امل�شكالت االنفعالية وتن�ش�أ نتيجة لزيادة يف الن�شاط الإنفعايل العام للمراهق
وال يقابله منو عقلي منا�سب مما يجعله يعرب عنه بطريقة مر�ضية مثل احل�سا�سية
الزائدة ،وال�رسقة ،والعدوان ،والتزييف ،والهروب من البيت واملدر�سة ،واالكتئاب،
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والغ�ضب والف�شل الدرا�سي ،والتعلق بالآخرين ،وم�شكالت جن�سية كال�سادية والعادة
ال�رسية واالغت�صاب .وقد ي�صاب املراهق با�ضطرابات و�أمرا�ض نف�سية نتيجة القلق
والتوتر الناجت عن النمو اجل�سمي وحالته االنفعالية ( حمدي وداود . )2008،
�إن للتغريات اجل�سمية والعقلية التي تطر�أ على املراهق الأثر الكبري يف منوه االنفعايل
كما تلعب العالقات الأ�رسية واملدر�سية الدور الهام يف ذلك ،ويت�أثر النمو االنفعايل
بطبيعة ال�ضغوطات النف�سية التي يتعر�ض لها والنماذج ال�سلوكية التي ي�شاهدها
ويتفاعل معها ،بفعل ات�ساع دائرة ات�صاله بالعامل اخلارجي بحكم مرحلته النمائية
التي مير بها (زهران . )1994 ،
حاجات ومطالب النمو الإنفعايل:

تلعب الأ�رسة واملدر�سة دورا ً كبريا ً كو�سط طبيعي للنمو ال�سليم عند املراهقني من حيث
تكوين �شخ�صياتهم وثباتها وخلوها من ال�رصاعات النف�سية امل�ؤذية لنموهم �أو متر
روابط البنوة ب�أزمة حادة� ،إذ كثريا ً ما تدفع املراهقني للثورة والتمرد على �سلطة الكبار
خا�صة املت�سلطني منهم .لذا ف�إن ظاهرة النقد وعدم الر�ضا وال�سخرية من الكبار كثريا ً
ما ميار�سها املراهقون لأنهم مثاليون بطبعهم ،ولأنهم راف�ضون قيم ومعايري الكبار،
وهذا ي�ؤدي �إىل حتطيم الرباط الأ�رسي ،ما مل تعالج هذه املظاهر بالتفهم والأناة من
قبل املربني �آباء �أو معلمني ،لأن املدر�سة والأ�رسة هما الهيئتان الإجتماعيتان اللتان
ت�شعران املراهق ب�أنهما العقبتان الرئي�سيتان يف �سبيل �إ�ستقالله الذاتي ،لذا من مطالب
النمو �أن تعمل الأ�رسة واملدر�سة على توفري فر�ص من النمو االنفعايل ال�سليم للمراهقني
وذلك من خالل :
تنمية الثقة بالنف�س لدى املراهق من خالل م�ساعدته يف ال�سيطرة على �إنفعاالته
والتحكم فيها وم�ساعدته على التنفي�س االنفعايل عن طريق اللعب واملو�سيقى والر�سم
والتمثيل للتخل�ص من الك�آبة وامللل والفتور.
�إ�شباع احلاجات النف�سية لدى املراهق خا�صة احلاجة �إىل احلب والفهم والأمن والتقدير
وتفهم �سلوكه وتقبل م�شاعره والعامل املحيط به.
جتنب الأ�سلوب ال�صارم يف الرتبية وعدم مقارنة املراهق ب�إخوانه الآخرين بل مقارنته
يف حدود �أدائه هو فقط.
تنمية امليول والإهتم�أمات من خالل ممار�سة الأن�شطة املختلفة وم�ساعدته للتعبري عن
نف�سه بدون نقد.
م�ساعدة املراهق على التخل�ص من احل�سا�سية الزائدة ومعاجلة �أزمات النمو االنفعايل
من خالل تنظيم الوقت وا�ستغاللها من خالل امل�شاركة ب�أن�شطة ريا�ضية وفنية وجمعيات
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ومع�سكرات ومبادرات �شبابية ،تعمل كلها على تنمية مفهوم للذات �إيجابي.
عدم ا�ستثارة غ�ضب املراهقني يف حياتهم الأ�رسية واملدر�سية كعدم ال�سماح لهم
ب�إبداء �آرائهم والعقاب لأمور مل يرتكبها الطالب وكرثة الواجبات واملهمات وترك �أمر
القيادة يف املدر�سة لفئة من الطلبة والتميز يف املعاملة و�أن يك ّون املعلم فكرة خاطئة
عن املراهق وال يغريها.
م�ساعدة املراهق يف حل �رصاعاته النف�سية لكي يكون متوافقاً مع الآخرين ،وا�ست�شارة
الأخ�صائيني النف�سيني �إذا تطلب الأمر حتى ال تتطور هذه امل�شكالت �إىل ا�ضطرابات
نف�سية فيما بعد (زهران  ( )1994،ابو حطب وال�صادق ( )1990 ،كمال . )1990 ،
رابعاً  :النمو الإجتماعي:

�إن مرحلة املراهقة لي�ست جمرد منو ج�سمي �أو غددي �أو عقلي بل بالإ�ضافة �إىل ذلك
مرحلة منو �إجتماعي  ،تتطلب من املراهق مزيدا ً من التوافق مع حياة الرا�شدين الكبار.
ويتميز املراهق بامليل �إىل اال�ستقالل الإجتماعي عن الوالدين وبارتباطه مع جماعة
الرفاق ،ويغلب على ال�سلوك الإجتماعي للمراهق طابع الت�أثر باجلماعة والإعجاب
بالبارزين وتقليدهم وتت�سع دائرة ات�صاله الإجتماعي ومييل �إىل الزعامة الإجتماعية .
وهو لأول مرة ين�ضم مع جمتمع الأقران ويحظى مبكانة �إجتماعية معينة لديهم .فهو
�إما ان يكون زعيماً متبوعاً �أو تابعاً منقادا ً ،وقد يكون جنماً وقد يكون منبوذا ً �أو حمبوباً
�أو غري حمبوب .وهو ين�ضم �إىل ال�شلة بدافع نف�سي هو حاجته للتقبل الإجتماعي و�إثبات
الذات والأنتماء .كما انه ي�ساير هذه ال�شلة (الرفاق) يف امللب�س وامل�أكل والكالم وهي
مو�ضع �شعوره بالأمن واال�ستقرار والر�ضا وعندما يختار املراهق �أ�صدقاءه ينطلق من �إما
انه يختار تلك املجموعة لأنه يحبها ويتوافق معها يف امليول وامل�شاعر والإجتاهات
� ،أو لإكمال نق�ص ي�شعر به ،فاخلجول ي�صادق املنب�سط ،واملت�شائم ي�صادق املتفائل،
والق�صري ي�صادق الطويل ،ولأنه يرغب ب�أن يكون حمباً وحمبوباً ف�إنه يجد يف ال�صداقة
�إ�شباعاً نف�سياً طيباً ،وهو يهتم باختيار الأ�صدقاء مراعياً بذلك الكيف على ح�ساب الكم،
فهو على قلة عددهم يرغب �أن تتوافر فيهم روح املرح والهدوء وال�شجاعة والرجولة
والقدرة على التعبري عن الر�أي والنظام والرتتيب وال�صدق يف املواعيد والأمانة ،وبذلك
يطور �صداقات قوية وت�شتد ال�صداقات وت�شتد امل�شاجرات وي�صبح ال�صديق اجليد كامت
الأ�رسار ( ابو حطب وال�صادق . )1990 ،
كما يزداد تع�صب املراهق لآرائه وملعايري الرفاق ويتخذ التع�صب �سلوكاً عدوانياً من
حيث الألفاظ النابية والنقد الالذع .وت�شتد ال�رصاعات بني قيم الكبار وقيم جماعة
را�ض عن القيود الإجتماعية فقد يرف بع�ض القيم والأنظمة التي
الرفاق كما انه غري ٍ
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تقيد من حريته وال جتعله قادرا ً على �إ�شباع حاجاته بطريقته اخلا�صة ( كمال . )1990،
تنمو الإجتاهات وتت�ضح امليول والإهتم�أمات ويالحظ ميل املراهق للجن�س الآخر ويهتم
مبظهره اخلارجي �إزاء ذلك ،وي�ؤكد مكانته الإجتماعية بني الآخرين مبناف�سة زمالئه
يف الأن�شطة والتح�صيل الأكادميي وقد ت�صل املناف�سة �إىل درجة الأنانية وال�شعور
باخلوف والعدوان واخلجل واالنتقام والتوتر واملعاناة وال�ضياع واالبتعاد عن املنزل
والإهتمام ب�أمور �أخرى ،كما ينمو الذكاء الإجتماعي وهو القدرة على الت�رصف يف
املواقف الإجتماعية وتنمو القيم نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته الإجتماعية  ،و يطلق
على هذه املرحلة بانها مرحلة التطبيع الإجتماعي للمراهق (�أبو حطب وال�صادق ،
.)1990
وتلعب الأ�رسة واملدر�سة دورا ً كبريا ً يف النمو الإجتماعي لدى املراهق من خالل طبيعة
العالقات الأ�رسية واملدر�سية ال�سائدة واملتمثلة بامناط التن�شئة الأ�رسية والتعامل
املختلفة  ،كما ان جلماعة الرفاق التي ين�ضم لها املراهق �أثرا ً يف تنميط �شخ�صية
املراهق و�أهمية اخلربات الإجتماعية املتاحة يف البيت واملدر�سة والتي تلبي
احتياجات النمو الإجتماعي لدى املراهق ف�ضالً عن �أن و�سائل الإعالم بجملتها ت�ؤثر يف
منو املراهق الإجتماعي (كمال . )1990،
حاجات ومطالب النمو الإجتماعي:

 �إتاحة الفر�صة �أمام املراهق ملمار�سة امل�س�ؤولية الإجتماعية يف نطاق الأ�رسة منخالل م�شاركته يف احلوار واملناق�شة وت�أدية الواجبات املنزلية والزيارات الإجتماعية
ويف اتخاذ القرار وحل امل�شكالت وخدمة املجتمع املحلي.
 تنمية امل�س�ؤولية الإجتماعية عن طريق ممار�ستها من خالل -:� -1إحرتام حرية املراهق وحقوقه ال�شخ�صية وخ�صو�صياته.
� -2إ�ستخدام �أ�سلوب احلوار الدميقراطي بدالً من �أ�سلوب الوعظ واملحا�رضة.
� -3إ�رشاكه مبجال�س املدر�سة املختلفة وان�شطتها.
 -4تنمية املبادرات ال�شبابية (امل�شاريع الذاتية) وتوظيفها.
 تدريبه على ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف التفكري الإبداعي والناقد. تعليم املراهق القيم واملعايري ال�سلوكية ال�سليمة. تعزيز روح املبادرة عند املراهق. م�ساعدة املراهق على �إ�شغال وقت فراغه من خالل ممار�سة الأن�شطة التي تتوافق معميوله وقدراته.
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 جتنب الوالدين واملعلمني يف تعاملهم مع املراهق لأ�ساليب مثل احلماية الزائدةوالإهمال والرف�ض والتدليل والقوة والتفرقة والنبذ  ،وباملقابل توفري اجلو النف�سي
املنا�سب اخلايل من التوتر والتعامل على �أ�سا�س الفهم والتقبل واالحرتام.
 ت�شجيع املراهق للأن�ضمام �إىل جماعات مثل الك�شافة والفرق الريا�ضية وغريها ،وا�ستغالل ميوله يف الريا�ضة والقراءة واملو�سيقى وم�شاهدة التلفاز واملذياع وذلك
(كمال Maltin,( )1990 ،
المت�صا�ص طاقته (زهران  ( )1994،ابو جادو )2004،
.)2000

�أبرز حاجات املراهقني يف مرحلة املراهقة وامل�شكالت املتعلقة بها وكيفية
التعامل معها :
�أوالً :البلوغ : Puberty

يعترب البلوغ اجلن�سي حدثاً مهماً يف حياة املراهق  ،وقد ي�ؤدي �إىل حالة من اخلوف
والقلق �أو ال�شعور بالذنب ،ويحدث البلوغ يف بداية املراهقة ،ويظهر يف القذف املنوي
لدى الأوالد واحلي�ض لدى الإناث ،ويحدث ذلك يف عمر (� )14-13سنة ،وت�سبق البنات
الأوالد بالبلوغ اجلن�سي ،كما حتدث طفرة النمو لدى البنات يف عمر يرتاوح ما بني (10
و � )14سنة ،ولدى الأوالد يف عمر يرتاوح ما بني ( 12و � )16سنة (داود وحمدي .)2004 ،
�إن حدوث احلي�ض  menstruationلدى البنات كحدث بيولوجي ميثل جتربة ف�سيولوجية
ونف�سية حا�سمة يف حياتهن نحو الن�ضج واكتمال الأنوثة ،فمعظم البنات ي�شعرن
باخلجل ال�شديد عند حدوث �أول حي�ض لهن ،ويت�ضمن هذا احلدث مع�أناة املراهقة من
�أعرا�ض احلي�ض املتعددة والتي تت�ضمن ال�صداع واالكتئاب و�رسعة اال�ستثارة الع�صبية
والك�سل والإرهاق والتعب ،كما ان القدرات اجل�سدية والعقلية تختلف يف ن�شاطها
وعملها �أثناء دورة احلي�ض ( .)Maltin, 2000وي�ؤكد الأدب الرتبوي يف هذا املجال �إىل
ارتباط بني التجربة الأوىل الهامة للحي�ض وبني كافة الأحداث النف�سية التي تت�ضمنها
�شخ�صية املر�أة فيما بعد ،ان عملية الن�ضج اجلن�سي لدى البنات م�رشوطة مبوقف الفتاة
من ظاهرة احلي�ض  ،وهذا يتمثل يف ترحيب الفتاة باحلدث باعتباره مظهرا ً من مظاهر
الن�ضج ال�سليم� ،أو يف رف�ض هذا احلدث باعتباره مظهرا ً لإنتزاع الفتاة من طفولتها مما
ي�ؤدي بها �إىل �رصاع نف�سي ي�شكل من حياتها �أزمة نف�سية وحالة من القلق والتوتر
واخلوف وال�شعور بالإثم والع�صاب ،وعلى هذا ف�إن قبول �أو رف�ض احلي�ض ي�ؤثر يف البناء
النف�سي ومفهوم الذات لدى املراهقة  ،و�رسعان ما تدرك الفتاة ب�أن وظيفتها مزدوجة
فهي خملوق جن�سي له دوافعه اجلن�سية  ،بالإ�ضافة �إىل انها خادمة للنوع الب�رشي
من خالل وظيفة التنا�سل والتكاثر مما يخلق لديها �رصاع نف�سي بني احلافز اجلن�سي
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واحلافز التنا�سلي وهذا كله وبدوره ي�ؤثر �سلباً يف تكيفها يف حياتها امل�ستقبلية (ابو
حطب وال�صادق  ، )1990 ،ولذلك تربز �أهمية املعلومة الدقيقة وال�صحيحة حول البلوغ
لدى الفتاة املراهقة حتى ال ترتبط الأنوثة لديها بحدث احلي�ض كخربة م�ؤملة تعني
الأمل واملر�ض واملوت  ،وتقرتن فكرة الأنوثة بنظرها بفكرة اجل�سم الدامي املري�ض
(.)Maltin, 2000

ومن املظاهر املميزة ملرحلة البلوغ ،حيث تبد�أ الغدد اجلن�سية القيام بوظائفها ،
وخا�صة الغدة النخامية التي تقوم ب�إفراز الهرمونات التي ت�ؤدي بدورها �إىل �إثارة
الغدد اجلن�سية لدى الذكور والإناث ،ونتيجة لذلك تبد�أ عملية النمو الف�سيولوجي الذي
ي�ؤدي بدوره �إىل ظهور علأمات ومظاهر اخل�صائ�ص اجلن�سية الثانوية التي متيز كالً من
اجلن�سني ،و�إىل التغيري املفاجئ يف منو اجل�سم ب�شكل عام ،وكل هذه التغريات اجل�سمية
واجلن�سية تدلل على جت�أوز مرحلة الطفولة �إىل مرحلة جديدة ،وال تقت�رص حالة البلوغ
على التغريات اجل�سمية واجلن�سية ،بل ت�شمل احلياة العاطفية لدى املراهق التي ترتبط
بالتغريات البيولوجية (كمال .)1989 ،
فالبلوغ هو ن�ضج الأع�ضاء اجلن�سية واكتمال وظائفها عند الذكر والأنثى ،وبناء على
ذلك يحدث الن�ضج اجلن�سي عند املراهق (�أبو حادو  .)1998 ،ويكون الدافع اجلن�سي
لدى املراهق عبارة عن حالة وطاقة بالغة القوة  ،يدركها املراهق البالغ على �صورة
من ال�شعور بال�ضيق ويدفعه �إىل التفريج عنه بو�سيلة �أو ب�أخرى  ،و�شعوره بالطاقة
اجلن�سية و�أثرها عليه يتف�أوت من مراهق و�آخر تبعاً للفروق الفردية التي تقرر �رسعة �أو
بطء عملية البلوغ ،وعلى طبيعة التجارب اجلن�سية يف فرتة الطفولة وكيفية ت�رصيفها
وال�رصاعات النف�سية التي عا�شها الطفل وت�سببت يف ذلك (كمال .)1989 ،
�إن �أهم العوامل امل�ؤثرة يف احلياة اجلن�سية يف مرحلة البلوغ هو مدى وطبيعة القيود
التي تفر�ضها الأ�رسة واملجتمع على و�سائل ت�رصيف الطاقة اجلن�سية ،والتي ترتاوح بني
ال�شدة املتطرفة وبني الإباحة والت�سامح يف ذلك .وت�شري نتائج الدرا�سات ان املراهق
يف هذه الفرتة يحيا وي�ستعيد من جديد وب�شكل �أكرث عنفاً و�إحلاحاً ،جميع الأدوار
وال�رصاعات اجلن�سية التي مر بها يف طفولته ما بني الرابعة وال�سابعة  ،وب�أنه كلما
ات�صف هذا الدور الطفويل ب�رصاعات جن�سية �أكرث كلما دلل ذلك ب�أن املراهق البالغ �أكرث
خط�أ يف ال�سيطرة على تدفق الطاقة اجلن�سية عند البلوغ ،وب�أنه �سي�ستجيب ملتطلبات
هذه الطاقة �إما على �أ�سلوبه الذي مار�سه خالل حياته اجلن�سية يف الطفولة مبا يف ذلك
الكبت و�إما باالجتاه املنحرف ال�شاذ (كمال .)1989 ،
�إن ف�شل املراهق يف التحكم بهذه الطاقة اجلن�سية � ،سواء ب�سبب طبيعته الذاتية
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وبفعل التجارب الطفولية التي مر بها� ،أو ب�سبب القيود الإجتماعية املفرو�ضة على
و�سائل التعبري عن هذه الطاقة ،ف�إن من �ش�أن ذلك كله ان ي�ؤدي �إىل �إحباط هذه القوة
الف�سيولوجية والنف�سية الهائلة ،و�إىل كبتها� ،أو حتويلها �إىل منافذ �شاذة �سواء كان ذلك
يف جمال ال�سلوك العيني الظاهر� ،أو يف املعاناة النف�سية الداخلية التي ال ي�ستطيع �أحد
�إدراكها بال�صورة التي يدركها املراهق نف�سه (كمال .)Maltin, 2000( )1989 ،
وهذا يتزامن مع اهتمام املراهق يف مرحلة البلوغ بج�سمه والعناية به ،ويكر�س وقتاً
كبريا ً يف ذلك ،وخا�صة البنات  ،فتجدهن ي�سعني �إىل جتميل انف�سهن ويتزين لي�شبعن
حاجتهن �إىل ال�شعور بانهن جميالت ،وهذا الإهتمام لدى املراهقني ينتج عن ت�أثري
العامل البيولوجي و�إفرازات الهرمونات امل�س�ؤولة عن ذلك ،مما يقود �إىل النمو اجلن�سي،
ويت�ضح ذلك باهتمام املراهق ب�أع�ضائه التنا�سلية ويبقى الن�شاط اجلن�سي لدى املراهق
خفياً ال يعرب عنه ب�رصاحة ،مما يخلق لديه ال�شعور بالرغبة اجلن�سية وال�شعور باخلوف
والإثم واخلجل يف نف�س الوقت مما ي�ؤدي �إىل كره نف�سه  ،وت�شويه �صورته الذاتية
(.)Maltin, 2000

ويبد�أ كال اجلن�سني الإهتمام بامل�سائل اجلن�سية ،وتكون �أكرث لدى البنات وال�سبب ان
املجتمع وخا�صة الوالدين واملعلمني ي�شعرون الفتاة من البداية بان حياتها مرتبطة
باحلي�ض واحلمل والوالدة والأمومة وتن�شئة الأطفال ،حيث تعرف الفتاة �أن كل م�صريها
رهن الزواج والأمومة ،وقد يزيد من قلقها ت�ضارب وعدم دقة املعلومات بهذا ال�صدد،
وهذا التناق�ض ي�ؤدي �إىل ال�شعور باحلرية ال�شديدة لديها لأنها ال تعرف ما �إذا كانت
العالقة اجلن�سية للمر�أة هي م�صدر متعة �أم �أمل ،كما ان ذلك يحدث لدى الذكور من
املراهقني ،ما ي�ضطرهم �إىل االطالع على املعلومات املتعلقة بذلك من الكتب واملجالت
ومناق�شة الأقران الأكرب �سناً� ،أو ح�ضور الأفالم وقراءة الروايات كم�صدر للمعلومات
يف ذلك لإ�شباع حاجتهم �إىل املعلومة الدقيقة ،مما يزيد امل�شكلة �صعوبة وغمو�ضاً،
بالإ�ضافة �إىل �أن الأ�رسة وخا�صـة الوالدين يرتددون �أو يرف�ضون �رشح امل�سائل اجلن�سية
لأبنائهم ب�سبب خوفهم وخجلهم �أو جهلهم يف ذلك ،وتبقى معلومات املراهق غري
دقيقـة وم�شوهة ويعتربهـا هي املعلومـة ال�صحيحـة وال جمـال لت�صحيحها �أو تعديلها
(( )Maltin, 2000ابو حطب وال�صادق .)1990 ،
ويف �ضوء ما �سبق يك ّون املراهق �صورة لذاته والتي تت�ضمن جمموعة اخل�صائ�ص
والإجتاهات وامل�شاعر التي يحملها املراهق وعالقتها بالعامل املحيط به وتفاعلهما
معاً ،وتكون الذات اجل�سمية والتغريات املرتبطة بها هي الأ�سا�س يف ما يكونه املراهق
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من مفهوم عن نف�سه ،لأن تقدير الذات و�صورة الذات يرتبطان ارتباطاً وثيقاً باخل�صائ�ص
اجل�سدية �أو اجلاذبية اجل�سدية مع ميل الرتفاع ذلك عند الإناث  ،لذا جند املراهقني
�أكرث اهتم�أماً وتركيزا ً على خ�صائ�صهم اجل�سدية يف هذه املرحلة� ،آخذين بعني االعتبار
اخللفية الثقافية والإجتماعية الآتية من تقييم الأ�رسة واملعلمني والرفاق �أو �أي فرد
يتوا�صل مع هذا املراهق يف هذه املرحلة  ،فقد يح�صل املراهقون اجلذابون على تقييم
�أعلى مقارنة بالأقل جاذبية  ،مما يجعل املراهق يقوم بتطوير جمموعة من الفر�ضيات
حول نوعية ال�شخ�ص الذي �سيكون عليه م�ستقبالً ،وهذا ما يف�رس الفروق اجلن�سية على
�أبعاد �صورة الذات وتقديرها لدى املراهق (زكريا .)2007 ،
ولتحقيق ذلك يجب �أن يك ّون املراهق مفهوماً واقعياً عن الذات و�أن يكون راغباً يف تقبل
هذا املفهوم ،وب�إمكانه �أن يكون �صورة مثالية عن نف�سه وحتقيقها بالفعل يف عامل
الواقع ،وميكنه �أن يقبل نف�سه وي�شعر ب�أن الآخرين يجدون فيه �صفات جيدة ويقدرونها،
ونتيجة لذلك يكون �أكرث تكيفاً من الناحية ال�شخ�صية والإجتماعية مقارنة مبراهق �آخر
تكون �صورة ذاته املثالية غري واقعية مما يجعله عاجزا ً عن حتقيقها ،وقد ي�ؤدي به ذلك
�إىل عدم تقبل ذاته ،وعدم تقبل الآخرين له (�أبو حطب  ،وال�صادق .)1990 ،
البكور والت�أخر اجلن�سي :Early and Late Maturation

ت�شري نتائج الدرا�سات �إىل ان الن�ضج املبكر يرتبط بنتائج �إيجابية لدى الذكور ويحقق
لهم مكا�سب �إجتماعية حيث يجعلهم �أكرث توازناً و�شعورا ً باالرتياح ،ويجعلهم �أكرث
�شعبية بني �أقر�أنهم ،و�أكرث قدرة عل الو�صول �إىل املراكز القيادية ،وهم �أقل عر�ضة
للإنفعاالت والتهور من الذكور الذين و�صلوا �إىل الن�ضج يف مرحلة مت�أخرة.
وتذكر بريك ( )Berkان الذكور الذين و�صلوا مرحلة الن�ضج مبكرا ً �أظهروا تقدماً يف
العديد من الوظائف االنفعالية والإجتماعية ومييلون �إىل اال�ستقاللية والثقة بالنف�س
ويتمتعون باجلاذبية اجل�سمية وال�شعبية الكبرية بني �أقر�أنهم ،ويتفوقون على غريهم
يف الألعاب الريا�ضية ،كما �أنهم يدركون �أنف�سهم بطريقة �أكرث �إيجابية ويطورون
عالقات ناجحة مع الآخرين  ،ويتحملون امل�س�ؤولية يف وقت مبكر ،ويحظون بفعل هذه
اخل�صائ�ص التي يتمتعون بها باجلاذبية من قبل اجلن�س الآخر� ،إال انه ي�صعب عليهم
�أحي�أناً الإرتقاء يف �أدائهم �إىل توقعات الآخرين الذين يتعاملون معهم كنا�ضجني كما
يبدو يف �أج�سامهم (زكريا �( )2007 ،أبو حادوا  .)1998 ،وباملقارنة مع الذكور الذين
و�صلوا �إىل الن�ضج يف مرحلة مت�أخرة ،فهم �أكرث �إح�سا�ساً باخل�ضوع وعدم االرتياح
وال�شعور بالرف�ض وال�سيطرة من قبل الآخرين ،وهم �أكرث عدوانية واعتمادا ً على الآخرين
و�أقل �شعورا ً بالأمن ،وهم �أكرث رغبة بالتمرد على �سلطة الوالدين ،و�أقل ميالً �إىل التفكري
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ب�أنف�سهم من الذكور الذين و�صلوا �إىل مرحلة الن�ضج مبكرا ً وكل ذلك ب�سبب اال�ستجابة
الإجتماعية التف�ضيلية املمنوحة ملن ميتلك خ�صائ�ص الذكر الرا�شد البدنية(زكريا ،
( )2007ابو جادو .)1998 ،
�أما بالن�سبة للأناث ،فت�شري نتائج الدرا�سات ان للبلوغ املبكر �أثرا ً نف�سياً و�إجتماعياً
 ،ي�شمل االفتقار لل�شعبية واخلجل والأنزواء والأنطواء وال�سلبية وتزايد اال�ضطراب ،
فالن�ضج اجلن�سي للفتاة  ،ب�سبب النمط الثقايف ال�سائد ،قد يحمل معه معاين جن�سية
وا�ضحة ت�سبب اخلوف والغرية ورمبا اال�ستثارة لدى الكبار يف حني ان �إبقاء الفتاة يف
ج�سد الطفلة يف الوقت الذي تنمو فيه قريناتها يعترب م�صدرا ً للم�شكالت بالن�سبة لها،
ومتيل البنات �إىل عدم تف�ضيل الن�ضج املبكر� ،أما اللواتي ين�ضجن يف الوقت املنا�سب
ف�إنهن �أكرث ا�ستقرارا ً ولديهن م�شاعر �إيجابية نحو الذات ونحو منوهن من �أولئك املبكرات
�أو املت�أخرات اللواتي يخالفن الو�ضع املعياري للمجموعة (زكريا .)2007 ،
ان الن�ضج املبكر عند البنات ي�ؤدي �إىل تدين مفهوم الذات اجل�سمية واحرتام الذات مقارنة
باللواتي يت�أخر و�صولهن �إىل مرحلة الن�ضج  ،كما ت�شري نتائج الدرا�سات التي تناولت
�أثر الن�ضج املبكر عند الإناث �إىل انهن يحظني ب�إهتمام الذكور بهن وترتفع �شعبيتهن
لديهم� ،إىل انهن �أكرث عر�ضة لعدد من امل�شكالت كالتدخني وتعاطي امل�رشوبات وال�شعور
بالك�آبة وا�ضطرابات الأكل ويطلنب اال�ستقالل املبكر عن الوالدين  ،ويكون لديهن �أ�صدقاء
�أكرب منهن �سناً (ابو حطب وال�صادق . )1990 ،
ثانياً :مفهوم الذات :Self Concept

يعني مفهوم الذات لدى املراهق ويتحدد بكيف يرى نف�سه ،قد تكون نظرته لذاته �سلبية
�أو �إيجابية �أو مت�أرجحة ح�سب اجلانب الذي يعمل على مراجعته �أو تقييمه ،فاملراهق
قد ينظر �إىل قدرته احل�سابية مبنظور �إيجابي  ،لكنه قد يحمل نظرة �سلبية نحو �إمك�أناته
ومهاراته الريا�ضية.
ونتيجة للتقييمات التي يجريها املراهق لذاته جند جانباً �آخر يرتبط ارتباطاً وثيقاً
مبفهوم الذات وهو تقدير الذات� ،أي القيمة التي ي�ضيفها املراهق على ذاته و�سلوكه
وي�ستدل عليها بالكيفية التي يقيم املراهق فيها نف�سه� ،أو كيف ي�شعر جتاه ذاته عموماً،
هل هو فخور؟ �أم ي�شعر بتدين ما لديه من خ�صائ�ص ؟
�إن الكثري من تفا�صيل احلياة اليومية التي مير بها املراهق كخربات �شخ�صية ي�ؤدي
�إىل حدوث ت�أرجح م�ستمر يف مفهوم الذات لديه ،وبالتايل تذبذب تقديره لذاته  ،فالأمر
منوط بنتيجة تلك اخلربات� ،إذا كانت ناجحة و�أدت لتحقيق �أهداف �سلوكية� ،سي�شعر
بقيمة ذات �أعلى وازدياد الثقة بالنف�س ،والقدرة على حتمل ال�صعاب والإحباط ،وينبغي
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ان نتذكر ان املراهق قادر على متييز خ�صائ�صه وحتديد مواقفه اجتاه اخلربات التي مير
بها ،فهو �أثناء مرحلة الطفولة قد ي�صف نف�سه ب�أنه �إما «جيد» �أو «غري جيد» ولكن
يف املراهقة ن�سمع منه مربرات مثل «�أنا �شخ�ص جيد  ،مطيع �( ..إلخ) يف معظم الوقت
 ،ولكن عندما يجادلني �أبي �أو يرف�ض �أن �أ�سافر �أو �أن �أقود �سيارة ،ف�إنني �أ�صبح �شخ�صاً
�آخر».
والطفل يدرك نف�سه كجزء من الآخرين وال ينف�صل عنهم  ،بينما جند �أن املراهق مييز
ذاته ككيان فريد م�ستقل عن الآخرين ،ومييل �إىل ان ي�صف نف�سه من خالل كم هو
خمتلف عن �أقرانه �أو متفرد �أو ميار�س ذلك ك�سلوك ظاهر يف لبا�سه �أو كالمه �أو منط
تعامله ،ومعرفة هذه اخلا�صية تف�رس كثريا ً من �أوجه ت�رصف املراهق الذي ي�سعى لت�أكيد
هذه امل�س�ألة كثريا ً وتثبيت موقعه وتفرده عن الآخرين  ،وتت�أثر هذه التقييمات التي
يجريها املراهق ب�ش�أن ذاته بعمليات التن�شئة التي متار�سها الأ�رسة واملدر�سة ومن ثم
بقية امل�ؤ�س�سات كالإعالم وتخلق متايزا ً بني الولد والبنت يف توجهاتهما ال�شخ�صية
والإجتماعية  ،فنجد ان الوالدين غالباً ما يوجهان الولد نحو املناف�سة واال�ستقاللية
عن الآخرين ويوجهون البنت نحو االعتمادية (زكريا.)2007 ،
ان اجلو الآمن اخلايل من التهديد الذي توفره الأ�رسة واملدر�سة ي�ؤدي باملراهق لأن
ي�صبح �أكرث �إنفتاحاً على اخلربة بحيث يقل ا�ستخدامه لدفاعيات الأنكار والت�شويه،
وي�ؤدي ذلك �إىل حت�سن يف مفهوم الذات نتيجة لزيادة تقبل الذات ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل
مزيد من النمو الإيجابي يف مفهوم الذات (حمدي و�أبو �صابر .)1998 ،
�إن الإن�سان يتعلم وينمو من خالل اخلربة ،وقد تت�ضمن اخلربات التي يتعر�ض لها
الإن�سان عنا�رص فيها تهديد للذات ال يتفق مع فكرة الإن�سان عن نف�سه ،فمثالً قد يالحظ
املراهق ب�أنه لي�س حمبوباً من قبل �أ�شخا�ص معينني بالقدر الذي يريد ،وهذه املعلومات
تت�ضمن تهديده ملفهوم الذات وت�صبح خربات تعليمية ت�ؤدي �إىل النمو عندما يقوم الفرد
برتميزها �أي فهمها و�إعطائها معنى ،كما ت�صبح خربات تعطل النمو عندما يقوم الفرد
بت�شويهها واعطائها معنى من خالل تف�سريها اخلاطئ من وجهة نظره (حمدي و�أبو
�صابر .)1998 ،
ثالثاً :ت�شكيل الهوية:

�إن تكوين الهوية �أمر طبيعي و�رضوري وحتمي بالن�سبة للفرد  ،وتبد�أ عملية التكوين
�أول ما يبد�أ الطفل بتح�س�س بع�ض �أع�ضاء ج�سده ،حتى ي�صل �إىل املرحلة التي يقول
فيها (�أنا) ،ي�ؤكد �إريك�سون ( )Ertksonيف نظريته يف التطور النف�سي الإجتماعي ان
الإن�سان يواجه خالل رحلة حياته مهمات معينة البد من اجنازها ،حتى يتمكن من
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القيام بوظائفه املختلفة بطريقة �صحيحة و�إحدى هذه املهمات هي ت�شكيل الهوية ،
حيث تبد�أ هذه املهمة يف مرحلة املراهقة وت�ستمر يف مرحلة الر�شد.
ان بناء الهوية الذاتية هو من �أهم اجنازات الفرد يف مرحلة املراهقة ،مما ميكنه �إىل
الو�صول �إىل الأنتاجية وال�سعادة يف مرحلة الر�شد ،ويت�ضمن بناء الهوية معرفة الفرد
لذاته والقيم التي يتبناها والإجتاهات التي يختارها لتحديد طريقة حياته  ،حيث �أطلق
�إرك�سون على ال�رصاع النف�سي يف مرحلة املراهقة ا�سم «الهوية مقابل ا�ضطراب الهوية»
حيث اعتقد �أن النتاجات الناجحة للمراحل ال�سابقة متهد الطريق حلل هذه الأزمة
بطريقة �إيجابية ،فاملراهقون الذين ينتقلون �إىل مرحلة املراهقة ب�شعور �ضعيف بالثقة
يواجهون م�شكالت يف حتديد املثل التي ي�ؤمنون بها  ،كما ان املراهقون الذين ينتقلون
�إىل هذه املرحلة بقليل من م�شاعر اال�ستقاللية واملباداة ال ي�ستطيعون الأندماج يف
مهمات االكت�شاف الذي يتطلب القدرة على االختيار� ،إ�ضافة �إىل �أنهم �سيف�شلون يف
اختيار مهنة منا�سبة لقدراتهم وميولهم.
�أما املراهقون الذين ف�شلوا يف حتقيق حل ناجح لأزمة الهوية يف هذه املرحلة ،ف�إنهم
يعانون من ا�ضطراب الهوية ،الذي يتمثل يف االن�سحاب والعزلة عن العائلة والأقران.
ويرى �إريك�سون ان مرحلة الهوية مقابل ا�ضطراب الهوية تت�ضمن اربعة �رصاعات �أ�سا�سية
البد من جتاوزها وهي ( )1حتديد الهوية مقابل ال�شعور بالعبثية و ( )2توقع الأدوار
مقابل كبح الأدوار و ( )3توكيد الذات مقابل ال�شك يف الذات و( )4احل�صول على
االعرتاف املتبادل مقابل ال�شعور بالأنعزال.
ويعتقد �إريك�سون �أن ت�شكيل الهوية يتكون من مرحلتني ي�سعى الأفراد يف الأوىل للإجابة
عن ال�س�ؤال ( :من �أنا؟) فب�سبب �شعور املراهقني بعدم االرتياح نتيجة عدم قدرتهم على
التنب�ؤ بالتغريات اجل�سمية والتطور اجلن�سي وعدم الت�أكد من �أدوارهم الإجتماعية ،
ي�صبحون �أكرث ان�شغاالً مبن يكونون فعالً وكيف يبدون يف نظر الآخرين ،كما ان بع�ض
املراهقني مييلون �إىل جتنب التعبري عن التزاماتهم ب�شكل نهائي ،وقد يلج�أون �إىل
�أ�سلوب النقد ال�ساخر للتعبري عن عدم ثقتهم وخماوفهم ،ف�ضالً عن حاجتهم �إىل تر�سيخ
معتقداتهم حول هذه املثل .وتتطلب عملية ت�شكيل الهوية القدرة على جتميع هويات
خمتلفة من �أجل الو�صول �إىل هوية فريدة متكاملة وعندما يكتمل ت�شكيل الهوية يف هذه
املرحلة ،ف�إن الفرد �سيكون واثقاً من �أنه ميتلك �إح�سا�ساً داخلياً باال�ستمرارية والتماثل
مع الآخرين ،بعد ذلك ،ينتقل �إىل املرحلة الثانية من مراحل ت�شكيل الهوية التي �أطلق
عليها �إريك�سون مرحلة االلتزام العميق ،وتثري هذه املرحلة قدرة الفرد على االلتزام
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نحو �شيء �أو �شخ�ص معني ،وتطوير القوة الأخالقية الالزمة لتحقيق هذا االلتزام وميكن
�أن ي�صل العديد من النا�س �إىل هذه املرحلة قبل دخول املدر�سة ،يف حني ي�صل �إليها
�آخرون يف الع�رشينات من �أعمارهم� ،أو حتى يف فرتات مت�أخرة من مرحلة الر�شد.
�إن منط الرعاية الوالدية �أحد العوامل املهمة يف ت�شكيل الهوية لأنه ي�ؤثر على قدرة
املراهق يف الك�شف عن اخليارات املتنوعة يف حياته عندما يبد�أ يف تطوير هوياته
املختلفة يف املجاالت املهنية والدينية واجلن�سية ،ويذكر ان هناك �أربعة امناط للرعاية
الوالدية:
 الإهمال :الذي يعرب عن عدم �أخذ دور ن�شط يف حياة الطفل ويتميز الوالدان بعدماال�ستجابة ملتطلبات �أبنائهم وعادة ما تكون توقعاتهم من �أبنائهم قليلة �أو معدومة ،
وهذا النمط من الرعاية الوالدية ي�ؤدي �إىل ت�شتيت الهوية.
 املت�ساهل :ويتميز الوالدان يف هذا النمط باال�ستجابة الكبرية لأبنائهم  ،ولكنهمال يطلبون الكثري منهم  ،ويعطون �أبناءهم الكثري من احلرية دون و�ضع �أية حدود لذلك.
 املت�سلط :حيث مييل الوالدان ال�ستخدام الأ�ساليب العقابية والأن�ضباط املطلق ،ويفتقد هذا النمط التوا�صل الذي يعتمد على الأخذ والعطاء  ،فالرعاية الت�سلطية ت�ؤدي
�إىل انغالق الهوية.
 احلازم :وهو النمط الذي يعرب عن الأكرث ا�ستقرارا ً يف انتاج الهوية الإيجابية لدىاملراهقني ويدرك الوالدان هنا ان احلقوق بينهم وبني �أبنائهم تبادلية وهذا منط من
الرعاية الوالدية الأكرث فاعلية لأنه ي�ساعد املراهق يف تطوير اال�ستقالل من خالل تقوية
الإت�صال بني الوالدين و�أبنائهم  ،وتقود �إىل اكت�ساب الثقة وتقدير الذات لدى املراهق
ومواجهة مواقف احلياة املختلفة( ابو جادو ( )1998،كمال . )Maltin, 2000( )1990 ،
�إن عملية ت�شكيل الهوية تبدا بظهور �أزمة هوية الأنا املتمثلة يف درجة من اال�ضطرابات
املرتبطة مبحاولة املراهق حتديد معنى لوجوده يف احلياة  ،وذلك من خالل اكت�شاف
ما ينا�سبه من مبادئ ومعتقدات و�أهداف و�أدوار وعالقات �إجتماعية ذات معنى على
امل�ستوى ال�شخ�صي والإجتماعي ،وتنتهي الأزمة ب�إنتهاء وحتقيق املراهق للإح�سا�س
القوي بالذات من خالل �إح�سا�سه بتفرده وقدرته على حل �رصاعاته .وتكت�سب الأنا
فعالية جديدة تتميز بالإح�سا�س بف�ضيلة الأمانة والإخال�ص ،و�إذا كان هذا اجلانب
الإيجابي الزمه التطور يف مرحلة املراهقة ف�إن ا�ضطراب هوية الأنا تتمثل يف حالة
الف�شل يف حل الأزمة �إيجابياً نتيجة لعدم قدرة املراهق على حل ال�رصاعات الطفولية
الال�سوية وامل�ؤملة لديه،
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وي�أخذ ا�ضطراب الهوية الأنا �شكلني يف نظر �إريك�سون:
� -إ�ضطراب الدور:

ويرتبط �إ�ضطراب الدور بف�شل املراهق حتديد وتبني �أدوار و�أهداف ذات معنى �أو قيمة
�شخ�صية و�إجتماعية و�ضعف �إلتزامه مبا تفر�ضه ال�صدف عليه من �أدوار ،مما ي�ؤدي �إىل
ال�شعور بالقلق وم�شاعر عدم الكفاية والنق�ص و�ضعف القدرة على اتخاذ القرار و�سوء
العالقات الإجتماعية و�ضعف االلتزام ب�أهداف و�أدوار ثابتة.
 -تبني هوية �سالبة:

وميثل هذا النمط الوجه الأكرث خطورة ال�ضطراب هوية الأنا ،حيث يرتبط بدرجة
�أعلى من الإح�سا�س بالتفكك الداخلي واملتمثل يف عدم حتديد �أهداف ثابتة �أو عدم
حتقيق الر�ضا عن دوره الإجتماعي  ،بل ويلعب دورا ً �أكرث �سلبية يف حياة الفرد ب�صفة
عامة ،حيث يدفع املراهق �إىل ممار�سة �أدوار غري مقبولة �إجتماعياً كاجلنوح وتعاطي
املخدرات والكحول وال�سلوك اجلن�سي غري املنا�سب والأنتحار .وهذا ما يف�رس الكثري من
اال�ضطرابات ال�سلوكية التي يت�سم بها بع�ض املراهقني يف حياته (ابو جادو )2004 ،
(.)Fitzgerald, et. al. (1977) (Maltin, 2000

هناك �إعتبارات �أ�سا�سية لتعزيز قدرة املراهقني على ت�شكيل هوية الأنا املنا�سبة ومن
ال�رضوري مراعاتها من قبل الوالدين واملعلمني يف املدر�سة وهي :
 تقبل املراهقني واحرتام الفروق الفردية بينهم. حتديد وا�ضح ملا ميكن ان يحدث عند خمالفة القواعد ال�سلوكية املتفق عليها بنيالطرفني.
 االت�ساق يف تطبيق القواعد ال�سلوكية  ،للت�أكيد على ان املعايري حقيقية ومهمة� ،إذان التباين يف تطبيقها من وقت لآخر يجعلهم يف حرية من �أمرهم.
 احرتام فردية املراهق من خالل ال�سماح له بالتعبري عن ذاته والو�صول �إىل ا�ستدالالتمنطقية و�أخذ وجهة نظره بعني الإعتبار ومناق�شتها مبو�ضوعية.
 تدريب املراهق على برامج �إر�شادية كاملهارات الإجتماعية والتدعيم الذاتي و�أ�سلوبحل امل�شكالت و�ضبط الذات و�إدارة الأزمات.
 ممار�سة خمتلف الأدوار وعدم تقييد املراهق مبحتوى الأدوار التقليدية التي ي�شجعهاال�سياق الإجتماعي والأنظمة ال�سائدة حتى يحقق اال�ستقرار يف حياته.
�إتباع نظام حازم دميقراطي يف التعامل مع املراهق يف البيت واملدر�سة بعيدا ً عنالتهديد والعقاب والظلم والتمييز يف املعاملة بل ان تكون املدر�سة والبيت بيئة �آمنة
ن�سبياً (ابو حادوا ( )1998 ،كمال .)Maltin, 2000( )1990 ،
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رابعاً :جماعة الرفاق

ت�شكل جماعة الرفاق وتكوين ال�صداقات يف حياة املراهق �أهمية كبرية يف النمو
الإجتماعي والتكيف ال�سليم لديه ،باعتباره �أحد مطالب النمو الهامة يف مرحلة املراهقة.
والرفاق يف حياة املراهق هم اجلماعة املرجعية التي ينتظم من خالل الأنتماء �إليها
�سلوك املراهق يف �إطار معني .وهذا يعني ان لهذه اجلماعة الأثر الكبري يف �إجتاهات
املراهق وقيمه و�سلوكه  ،قد يفوق �أثر الأ�رسة يف ذلك ،ويزداد �أثر جماعة الرفاق حدة مع
زيادة رغبة املراهق يف �أن ي�صبح ع�ضوا ً مقبوالً ذو مكانة يف هذه اجلماعة  ،ولتحقيق
ذلك يلتزم املراهق بالنمط ال�سلوكي الذي حتدده له اجلماعة ،وي�صبح الرفاق �أكرث
�أهمية بالن�سبة للمراهق ،حيث مي�ضي املراهقون جزءا ً كبريا ً من �أوقاتهم داخل املدر�سة
�أو خارجها مع �أفراد من نف�س عمرهم تقريباً (�أبو حطب و�صادق .)1990 ،
وتقوم جماعة الرفاق على �أ�س�س هي التقارب يف ال�سن بني �أع�ضائها ويف الذكاء،
والت�شابه يف امليول والإهتم�أمات ،وجتاور ال�سكن ،بالإ�ضافة �إىل الإجتاهات واملركز
واملكانة الإجتماعية امل�شرتكة ،و�إ�شباع حاجات �أفرادها للمتعة والإثارة والأنتماء،
واحلاجة امل�ؤقتة للتمرد وت�أكيد ا�ستقاللية الفرد عن الوالدين .ويعتمد قبول املراهق
يف هذه اجلماعات كع�ضو فيها على مدى م�سايرته لقيم و�إجتاهات و�سلوك اجلماعة،
وات�صافه باملودة والتعاون واللطف واال�ستعداد لبذل العون و�ضبط النف�س والأمانة
والوالء ،بالإ�ضافة �إىل �إتقانه مهارات ومواهب مميزة يف �شخ�صيته لي�شارك من خاللها
يف ان�شطة اجلماعة (دبابنة وحمفوظ.)1984 ،
وتقوم جماعة الرفاق بدور هام يف عملية التن�شئة الإجتماعية للمراهق ويف منوه
النف�سي يف كافة جوانب �شخ�صيته اجل�سمية والعقلية واالنفعالية والإجتماعية  ،فهي
ت�ؤثر يف معايريه الإجتماعية ويف قيمه وعاداته و�إجتاهاته وطريقة تعامله لأ�صدقائه،
وتتيح له القيام ب�أدوار �إجتماعية متعددة ال تتي�رس له خارجها ،ففي هذه اجلماعات
يعي�ش الفرد ويكت�سب خاللها جمموعة من الأمناط ال�سلوكية  ،وتتوقف هذه الأمناط
على نوعية هذه اجلماعات وطبيعة العالقات القائمة فيما بني �أفرادها ،والروابط التي
تربطهم مع بع�ضهم البع�ض� ،إ�ضافة �إىل املركز الذي يحتله الفرد يف اجلماعة ،والأدوار
التي ميار�سها ،ويتوقف مدى ت�أثر الفرد بجماعة الرفاق على والئه لها ومدى تقبله
ملعايريها وقيمها و�إجتاهاتها وعلى متا�سك هذه اجلماعة ونوع التفاعل القائم بني
�أع�ضائها (دبابنة وحمفوظ  .)1984 ،ومتتاز جماعة الرفاق ذات الأثر الإيجابي يف
عملية التن�شئة الإجتماعية يف تقارب الأدوار الإجتماعية وو�ضوح املعايري ال�سلوكية
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و�أ�ساليب الثواب والعقاب التي ت�ستعمل مع من ي�ساير قيمها ومعايريها ومع من
ينحرف عنها ووجود �إجتاهات وقيم م�شرتكة (زكريا  .)2007 ،ويت�ضح ذلك من خالل ما
تقدمه جماعة الرفاق من �أن�شطة تنمي �شخ�صية املراهق �إيجابياً على النحو التايل :
 الرفاق م�صدر للتكيف الإجتماعي واالنفعايل ال�سليم للمراهق ،لأنه يت�أثر بالر�ضى عنهذه العالقات القائمة مع الرفاق ومدى االقتناع بها.
 تنمية اال�ستقالل ال�شخ�صي عن الوالدين كحاجة ل�سالمة منوه الإجتماعي الذي يتجهنحو اال�ستقالل كمطلب من مطالب النمو الإجتماعي يف املراهقة  ،ففي جماعة الرفاق
يحقق املراهق نوعاً من الهرب والتخل�ص من رقابة الكبار و�سيطرتهم فرتة حمدودة.
 الرفاق م�صدر للمعلومات والتعرف على العامل اخلارجي. �إك�ساب املراهق الإجتاهات الإيجابية وال�سلبية نحو موا�ضيع متعددة. تدريب املراهق على �أدوار خمتلفة وامناط �سلوكية منها �سلوك الدور اجلن�سي وال�سلوكالتعاوين والتناف�سي.
 تنمية االعرتاف بحقوق الآخرين ومراعاتها وتعترب جماعة الرفاق الو�سيلة الأمثللتغذية الإح�سا�س بالآخرين يف اجلماعة وبحقوقهم وااللتزام بقواعد اجلماعات امل�شرتكة
التي ينبغي على اجلميع مراعاتها.
 �إ�شباع حاجة املراهق �إىل املكانة والأنتماء ،حيث �أن �أمن املراهق مرتبط ب�شعورهبالأنتماء �إىل املجموعة  ،وعلى هذا ف�إن رف�ض جمموعة ما ملراهق ميثل له خربة نف�سية
م�ؤملة.
 �إتاحة الفر�صة لتحمل امل�س�ؤولية والتدرب على مهارة اتخاذ القرارات املنا�سبة . يتوىل الرفاق تنمية �شخ�صية املراهق �إجتماعياً من خالل امل�شاركة يف �أوجه الن�شاطالإجتماعي املختلفة وتكوين ال�صداقات ،فهي تتيح للمراهق فر�صاً للتعلم الإجتماعي
من خالل اللعب وبذلك يتعرف على القواعد والقوانني واحلقوق والواجبات من خالل
مواجهتهم مل�شكالت ما.
 ت�صحيح ال�سلوكات غري املرغوب فيها والال�إجتماعية بني �أع�ضائها وفقاً ملعايرياجلماعة املو�ضوعة (دبابنة وحمفوظ .)1984 ،
�أ�شكال املراهقة :

 )1املراهقة املتوافقة :وتت�سم باالعتدال والهدوء الن�سبي وامليل �إىل اال�ستقرار واالتزان
العاطفي  ،واخللو من العنف والتوتر الإنفعايل احلاد ،والتوافق مع الوالدين والأ�رسة،
والتوفق الإجتماعي والر�ضا عن النف�س .ومن العوامل امل�ؤثرة يف وجود املراهقة
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املتوافقة تت�ضمن منط التن�شئة الأ�رسية التي تت�سم باحلرية والفهم واحرتام رغبات
املراهق ،واعطاء احلرية للت�رصف واال�ستقالل الن�سبي ،وا�شباع الهوايات وتوفري جو من
الثقة وال�رصاحة بني الوالدين واملراهق ،و�شعور املراهق بتقدير والديه وتقدير اقرانه
ومعلميه ،وا�شغال وقت الفراغ بالأن�شطة الإجتماعية والريا�ضية ،وترتبط هذه النواحي
بارتفاع امل�ستوى الإقت�صادي الإجتماعي للأ�رسة ،و�سالمة التكوين اجل�سمي وال�صحة
العامة والتفوق االكادميي والنجاح الدرا�سي والتدين والإح�سا�س بالأمن .
 )2املراهقة االن�سحابية املنطوية :وتت�سم بالأنطواء واالكتئاب والعزلة وال�سلبية
والرتدد واخلجل وال�شعور بالنق�ص وقلة الن�شاطات واال�ستغراق يف احالم اليقظة
والأ�رساف يف اجلن�سية الذاتية والنزعات املتطرفة دينيا �أو �سيا�سيا ،ويبدو هذا ال�شكل
من املراهقة مت�أثرا بالت�سلط و�سيطرة الوالدين واجلماعة الزائدة والرتكيز الزائد على
النجاح الدرا�سي والتوجيه اخلاط ،ويرتبط بانخفا�ض امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي
والتزمت يف الإجتاهات الأ�رسية والف�شل الدرا�سي و�سوء احلالة ال�صحية .
 )3املراهقة العدوانية :وتت�سم بالتمرد والثورة �ضد املدر�سة والأ�رسة وال�سلطة
والعدوان والعناد وامليل للأنتقام من الوالدين وحتطيم ادوات املنزل والإ�رساف يف
الإنفاق واملغامرة واالحلاد وال�شعور بالظلم واال�ستغراق يف احالم اليقظة .ويرتبط
هذا ال�شكل من املراهقة بالرتبية املتزمتة والت�سلط والق�سوة وال�صحبة ال�سيئة ،وتركيز
الأهل على الدرا�سة فقط ،و�إهمال الن�شاط الريا�ضي وقلة اال�صدقاء وعدم �إ�شباع احلاجات
وامليول و�ضعف امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي .
 )4املراهقة املنحرفة :وتت�سم بالأنحالل اخللقي والأنحراف اجلن�سي  ،ول�سلوك امل�ضاد
للمجتمع ،والفو�ضى واال�ستهتار ،وتت�أثر باخلربات ال�شاذة وال�صدمات العاطفية العنيفة
 ،وانعدام الرقابة الأ�رسية  ،والق�سوة ال�شديدة� ،أو التدليل الزائد ،وال�صحبة ال�سيئة
وترتبط بال�شعور بالنق�ص والف�شل الدرا�سي و�سوء احلالة الإقت�صادية والإجتماعية
للأ�رسة ( داود وحمدي . )2004 ،
العوامل امل�ؤثرة يف النمو النف�سي للمراهق:

يتميز املراهق ب�إنفعاالت خمتلفة ممتزجة من خجل وخوف وقلق وي�أ�س ،لذا يجب عدم
النظر �إىل املراهق كرا�شد مكتمل النمو ،فت�رصفاته مل ت�صل طور الن�ضج  ،وهو ان منا منوا ً
ج�سمياً وا�ضحاً فلي�س معنى ذلك انه منا منوا ً مماثالً يف التفكري �أو ال�سلوك الإجتماعي،
ولذلك يجب م�ساعدة املراهق على النمو النف�سي املتكامل ال�سليم ،وتقع هذه املهمة
على كل من :
 )1الأ�رسة :تلعب اخللفية الثقافية والإقت�صادية للأ�رسة دورا ً ه�أماً يف النمو النف�سي
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للمراهق ،فمن املعروف ان البيت الذي يتميز �أفراده خا�صة الوالدين مب�شاعر احلب
والعطف والتعاون والت�ضحية تن�شئ �أبناء يت�صفون بالنبل والعطاء والأريحية ،واالتزان
العاطفي وال�سلوك الإيجابي ،وباملقابل ف�إن امل�شاحنات وال�شجارات التي تن�ش�أ بني
الوالدين ،والتذبذب يف معاملتهما للأبناء بني القمع ال�شديد ،والدالل الزائد ،ت�ؤثر يف
النمو النف�سي للمراهقني وتوجه �سلوكهم نحو الثورة والتمرد والعدوان� ،أو اخل�ضوع
والأنطواء على النف�س واخلروج على قواعد اجلماعة وتقاليدها وقيمها ومثلها.
 )2املدر�سة :وهي امل�ؤ�س�سة الإجتماعية الرتبوية الثانية بعد البيت  ،ولها �أثر فعال
يف تن�شئة الأبناء  ،وملا كان املراهق دائم ال�شكوى والتذمر والنقد ،ثائرا ً على اللوائح
والأنظمة التي ي�شعر �أنها تقيد حريته  ،وتكبل يديه ،لذا على املدر�سة ان توجهه
وت�ساعده على النمو ال�سليم يف كافة جوانب �شخ�صيته اجل�سمية والعقلية والإجتماعية
واالنفعالية والأخالقية ،وعليها ان تنمي هواياته ،وت�شغل وقت فراغه  ،بكل ما هو ممتع
ومفيد ،وذلك عن طريق املطالعة والقراءة والأن�ضمام يف الأن�شطة املدر�سية املختلفة
و�إعداده للحياة الإجتماعية الواقعية  ،وحتمل امل�س�ؤولية كمواطن �صالح يف املجتمع.
 )3املجتمع :هو ذلك املحيط �أو الدائرة الوا�سعة التي ت�ؤثر ت�أثريا ً كبريا ً يف توجيه
املراهقني ،وتن�شئتهم عن طريق امل�ؤ�س�سات الإجتماعية املختلفة ،والنوادي الريا�ضية
والفنية والثقافية وامل�ساجد واملكتبات.
 )4الأقران� :إن للأقران �أثرا ً كبريا ً يف حياة املراهق  ،لأنه مييل �إىل حماية الأقران
الذين مياثلونه يف ال�سن وامليول والن�شاطات املختلفة ،وجماعة الأقران �إذا �أح�سن
الرا�شدون اختيارها لأبنائهم ي�ساهمون يف منوهم ال�سوي ال�سليم� ،إذ ان ال�شباب بهذا
ال�سن يتعلمون الكثري من املهارات الإجتماعية  ،ويخل�ص املراهقون ب�صورة عامة
للجماعة التي ينت�سبون �إليها �إخال�صاً عميقاً (�أبو بو حطب وال�صادق )1990 ،
�أ�ساليب التن�شئة الإجتماعية :

�أ�شارت نتائج البحوث �إىل وجود ثالثة �أ�ساليب رئي�سة ي�ستخدمها الوالدان يف التن�شئة
الأ�رسية وهي:
 الأ�سلوب الت�سلطي :ي�ستخدم الأباء الأ�ساليب العقابية والق�سوة والرف�ض لرغباتالأطفال وحتميلهم مهام وم�س�ؤوليات فوق طاقاتهم ومنعهم من القيام مبا يرغبون
ورف�ض �أي طلب دون اي نقا�ش ،مما يطور لدى الطفل ال�سلوك اللإجتماعي ورف�ض ال�سلطة
من كل من ميثلها م�ستقبال ،ان العقاب القا�سي للطفل واهمال اجلوانب الإيجابية يف
�سلوكه والرتكيز على ال�سلبيات ونق�ص الرعاية والإهتمام والتقلب يف املعاملة ،ي�ؤدي
�إىل ا�ضطراب يف م�سار النمو ال�سليم للطفل.
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 الأ�سلوب املت�ساهل :يهتم الوالدان بالعالقة الدافئة دون احلزم �أو ال�ضبط� ،إال �أنهماال ي�ضعان حدودا ملا هو مقبول وما هو غري مقبول� .أو عدم وجود قواعد �سلوكية
حتكم الطفل حول ما هو مقبول وغري مقبول ،وهذا يتبعه عدم الثبات يف التعامل
مع الأطفال ،وعدم الثقة يف قدرات الأطفال ،وهذا بدوره يخلق �شخ�صية اعتمادية لدى
الطفل ،وانخفا�ض م�ستوى التح�صيل الدرا�سي و�ضعف يف ال�ضبط الذاتي والثقة بالنف�س.
 الأ�سلوب القائم على التقبل واحلزم :ويتميز بالدفء والتقبل والتوا�صل ومكاف�أة ال�سلوكاملقبول �إجتماعيا ،اال ان هناك حدودا وا�ضحة لل�سلوك املقبول وغري املقبول ،فالوالدان
يعطيان تعليمات لت�صحيح ال�سلوك اخلاطئ ويو�ضحان للطفل ملاذا يعترب خاطئا وما
هو ال�سلوك ال�صحيح البديل  .وهذا ي�ؤدي �إىل ال�ضبط الذاتي ،والر�ضا والتعاون ،والتقدير
والإعتماد على النف�س والتح�صيل الدرا�سي اجليد ( داود وحمدي �( )2004 ،أبو حطب
وال�صادق . )1990 ،
ومن الدرا�سات التي �أجريت يف الأردن والتي تتعلق ب�أثر منط التن�شئة الوالدية
على النمو النف�سي للطفل فقد �أجرى (عويدات وحمدي )1997 ،درا�سة ا�ستهدفت تعرف
امل�شكالت ال�سلوكية لدى الطلبة الذكور يف ال�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش ،وقد
ت�ألفت العينة من 1907طالب ،و�أظهرت النتائج �أن امل�شكالت ال�سلوكية تقل كلما زاد
اهتمام الأبوين بتح�صيل الطالب وتعاملهما معه بتقبل ودميقراطية �أي كلما كان منط
التن�شئة الإجتماعية امل�ستخدم ت�شاوريا ولي�س ت�سلطيا .
كما اجرت ( داود ويحي) درا�سة وقد �أظهرت النتائج فيما يتعلق بالتن�شئة
الوالدية .على عينة من الطلبة العاديني وامل�ضطربني �إنفعاليا وجود فروق يف
ا�سرتاتيجيات التوافق امل�ستخدمة من قبل الطلبة تعزى للجن�س وال�صف واحلالة
الإنفعالية ومنط التن�شئة الوالدية �أن الطلبة الذين يدركون منط التن�شئة الوالدية على
انه دميقراطي ومتقبل ،ي�ستخدمون الطرق املعرفية وي�سعون �إىل احل�صول على الدعم
الإجتماعي �أكرث ممن يدركون منط التن�شئة الوالدية باعتباره ت�سلطيا ونابذا ( .داود
وحمدي .)2004،
وعليه ف�إن البيئة ومنط التن�شئة الأ�رسية التي يعي�ش فيها الطفل ت�ؤثر يف
الطريقة التي ينمو فيها الطفل ويتعلم� .إن عالقة الطفل بوالديه ت�ؤثر على ن�ضجه
النف�سي  ،فالعطف والتقبل يهييء للطفل املحبة وال�شعور بالأمن وي�ؤدي �إىل ن�ضج
�شخ�صيته� ،أما النفور من الطفل فيهييء له الكره وال�شعور بالعداء وتبلد العواطف
وي�ؤدي �إىل ا�ضطراب يف ال�شخ�صية وانحرافها الحقا ،وافرتا�ض الكمال وا�ستخدام الت�أنيب
وت�صيد الأخطاء والنقد ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالتهديد والقلق ،واحلماية الزائدة والدالل
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الزائد ت�ؤدي �إىل االتكالية وت�أخر الن�ضج (عبد اهلل  .)2001 ،وميكن القول ب�أن الطفل
الذي يعي�ش يف بيئة ا�رسية متوازنة ي�سودها العطف واحلنان والتقبل والتفهم والراحة
وال�شعور بالأمن النف�سي واحلرية ي�صبح حمبا للرفاق واال�صدقاء وقادرا على �إقامة
عالقات �إجتماعية ناجحة مع �أهله و�أ�صدقائه و�أقاربه وجريانه .وقادرا ً على العمل
ويتمتع بالنمو الإنفعايل ال�سليم ي�صبح فردا ً منتجاً يعتمد على نف�سه ،ناجحا يف
حياته وحمققا لذاته وي�شعر بال�سعادة ،وهذا النمط من ال�شخ�صية الذي نريد ،ون�سعى
�إىل احلفاظ عليه ،وباملقابل جند امل�ضطربني �إنفعالياً يعانون من الف�شل الدرا�سي
والأمية والبطالة والت�رشد وتدين يف مفهوم الذات والإح�سا�س بالتعا�سة ( داود وحمدي
. ) 2004،
	�إن النظام الأ�رسي الفعال هو الذي يحافظ على �أ�س�سه ويعرتف بوجود
احتياجات خا�صة ومتجددة ملنت�سبيه يدركها وي�ستجيب لها من خالل تكييف النظام
ال�ستيعابها والتعامل معها ،و�إن انكار هذه احلاجات ي�ضعف من فعالية الأ�رسة على
ح�ساب احلفاظ على بنائها.
يقوم الوالدان بتعليم وتدريب الطفل على جمموعة من املهارات التي حتدد م�ستوى
جناحه �أو ف�شله يف مرحلة الر�شد  ،وتقع هذه املهارات يف ثالثة جماالت وفيما يلي
تو�ضيح للمجاالت الثالثة ودور الوالدين يف تنميتها لدى الأطفال هي :
�أوال :املجال الإجتماعي :

	�إن القدرة على التفاعل الناجح مع الأخرين والتعاون معهم ت�شكل واحدة من
�أهم مهارات احلياة ،والأطفال الذين تظهر لديهم �سلوكات م�ضادة للمجتمع يف طفولتهم
قد ي�صبحون �أحداثا منحرفني فيما بعد .كما ان العدوانية وتخويف الأطفال الآخرين
تقرتن بالنبذ الإجتماعي وتقرتن فيما بعد بال�سلوك اجلانح .كما ان نبذ الأ�صدقاء للطفل
يقرتن بامل�شكالت االكادميية وال�سلوكية والإجتماعية يف املراهقة .ويبدو ان تقبل
جماعة الرفاق يرتبط ارتباطا عاليا بال�صحة النف�سية يف الر�شد .ومن اهم اخل�صائ�ص
املرتبطة بال�سلوك الإجتماعي الناجح التعاطف والقدرة على فهم ما يجري يف املوقف
الإجتماعي.
والتعاطف هو القدرة على فهم م�شاعر الأخرين وال�شعور معهم .والأطفال الذين
لي�س لديهم تعاطف مع الأخرين تظهر لديهم فيما بعد �سلوكات عدوانية ،وقد وجد ان
تدريب الأطفال على التعاطف وحل امل�شكالت ي�ؤدي �إىل خف�ض ال�سلوك العدواين وزيادة
ال�سلوك التعاوين .كما ان التعاطف عن�رص مهم يف الأمومة والأبوة .فالأباء املتعاطفون
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ال يهملون �أطفالهم وال ي�سيئون معاملتهم حتى لو عانوا من ال�ضغوطات يف حياتهم.
كما ان القدرة على فهم املواقف الإجتماعية وتف�سريها متيز بني الأطفال التعاونيني
وغري التعاونيني .والأطفال العدوانيون يف�رسون ت�رصفات الآخرين بطريقة �سلبية ،لذا
فهم ي�ستجيبون بطريقة دفاعية �أو عدوانية.
ثانياً :املجال املعريف واللغوي:

تت�ضمن القدرات املعرفية عمليات الأدراك والتمييز والفهم واحلكم والتفكري.
�أما اللغة فهي اداة توا�صل مع الأخرين .وت�ساعد القدرات املعرفية على اكت�ساب اللغة
كما ت�ؤدي اللغة �إىل تنمية القدرات املعرفية� .إن النجاح يف العالقات الإجتماعية
ويف املدر�سة والعمل يعتمد على املهارات املعرفية واللغوية اي القدرة على التفكري
ال�صحيح والقدرة على الإت�صال مع الأخرين �سواء على طريق اللغة �أو الر�سائل غري
اللفظية �أو القراءة والكتابة.
ثالثاً  :املجال ال�سلوكي :

تت�ضمن املهارات التي يحتاج الطفل �إىل تعلمها يف املجال ال�سلوكي ما يلي:
 �ضبط الرغبات وت�أجيل الأ�شباع  :بع�ض الأطفال يجدون �صعوبة يف �ضبط رغباتهمويت�رصفون بطريقة قهرية مما ي�ؤدي �إىل م�شكالت يف عالقاتهم مع الآخرين ،وبع�ض
الأطفال يجدون �صعوبة يف ت�أجيل اال�شباع مما يزيد من احتمال ظهور م�شكالت يف
التح�صيل لديهم و�سلوكات غري �إجتماعية.
 التنظيم الذاتي للإنفعاالت وال�سلوك :ان الأطفال القادرين على التحكم مب�شاعر الغ�ضبهم �أقل عدوانية ممن يجدون �صعوبة يف ذلك .والقدرة على حتمل االحباط والتوتر
والقدرة على اال�سرتخاء وتهدئة الذات ت�ساعد يف جمال التكيف وال�صحة النف�سية .
وتقلل من احتمال التعر�ض لالكتئاب �أو اللجوء �إىل الكحول واملخدرات (داود وحمدي،
. )2004
االر�شاد النف�سي للأطفال واملراهقني:

�إر�شاد الأطفال هو امل�ساعدة يف رعاية منو الأطفال نف�سيا وتربيتهم �إجتماعيا وحل
م�شكالتهم اليومية بهدف حتقيق النمو ال�سليم املتكامل والتوافق ال�سوي لدى الطفل.
�أهداف �إر�شاد الأطفال واملراهقني وا�رسهم :
م�ساعدة الأطفال واملراهقني لتحقيق �أف�ضل م�ستوى من النمو والتوافق وال�صحة
139

النف�سية ،والتكيف مع الأ�رسة واملدر�سة  ،وتكوين مفهوم للذات ايجابي  ،وتعلم املهارات
الإجتماعية الالزمة للتعامل مع االخرين وت�شجيعهم على ممار�سة ال�سلوك الإجتماعي
املرغوب فيه ،وتعلم اال�ستقاللية واالعتماد على النف�س وذلك من خالل:
 الإر�شاد الوقائي :بحيث ميكن ا�ستبعاد �أو التقليل من امل�شكالت املرتبطة مبرحلةالطفولة واملراهقة ،ووقاية الأطفال واملراهقني من الوقوع يف امل�شكالت املتوقع ان
يقعوا فيها ،وذلك من خالل تب�صريهم بتلك امل�شكالت كما يقوم بتعليمهم وتدريبهم
على الأ�ساليب االر�شادية لتاليف حدوثها ،ويت�ضمن تنمية املهارات الأ�سا�سية للتوافق
النف�سي والأ�رسي والدرا�سي وم�شكالته النمائية وتن�شئته الإجتماعية .
 الإر�شاد النمائي :من خالل م�ساعدة الأطفال واملراهقني على مواجهة التغرياتامل�صاحبة ملرحلتي الطفولة واملراهقة وقبولها والتوافق معها ب�شكل مالئم  ،وتنمية
قدراتهم لزيادة كفاءتهم وتوجيه منوهم واالرتقاء ب�سلوكهم �إىل �أق�صى درجة ممكنة من
النجاح والن�ضج وال�صحة النف�سية والكفاية وال�سعادة والر�ضا النف�سي.
 الإر�شاد العالجي :ي�أتي االر�شاد العالجي بعد ا�ستنفاد دور االر�شاد الوقائي و يتمم�ساعدة الأطفال واملراهقني يف التخل�ص من اال�ضطرابات التي يواجهها حتى يتمكن
من ا�ستعادة حالة التوافق النف�سي لديه .
 التدعيم :من خالل م�ساعدة الأطفال واملراهقني على مواجهة الأزمات والتغلب علىم�شاعر الوحدة والقلق املرتبطة باخل�صائ�ص النمائيةالتي ميرون بها ( عبد الهادي
والعزة . )2004 ،
خ�صائ�ص املر�شد الأ�رسي الفعال:

من �أهم خ�صائ�ص املر�شد الأ�رسي للأطفال واملراهقني ما يلي:
 -لديهم مهارة يف التوا�صل مع الآخرين.

فهم ي�شجعون الآخرين على التحدث بحرية و�صدق دون حتفظ  ،ويتجنبون اال�ستجابات
التي تعيق الإت�صال وت�ؤدي �إىل الدفاعية� ،أنهم ي�صغون ب�شكل جيد فعال ومينعون
انف�سهم عن الأن�شغال مبثريات خارجية �أو داخلية .ويركزون �إنتباه هم على حديث
الآخر ،وهم ال ي�صغون للر�سائل اللفظية فح�سب ،بل ينتبهون للم�شاعر والإنفعاالت
واملعتقدات التي يحملها ال�شخ�ص و�إدراكاته لذاته وللأ�شخا�ص الذين يهمونه وللظروف
احلياتية املحيطة به.

 -يولد لدى الآخرين �إح�سا�ساً بالثقة.

في�شعر الآخر ب�أنه ي�ستطيع �أن يتحدث بحرية دون �شعور باحلرج �أو اخلجل ودون ان
يكون معر�ضاً للنقد ب�سبب �أفكاره �أو م�شاعره  ،كما ان ما يقوله املر�شد ميكن الثقة به
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واالعتماد عليه ،فاملر�شد يتحدث ب�صدق و�أمانة.

 -يتمتع املر�شد الفعال بفهم وا�ضح لذاته.

لذا فهو لي�س دفاعياً وال يلج�أ �إىل ت�شويه اخلربات  ،ويتعامل مع القلق ب�صورة منطقية،
لذا فهو ي�ستطيع �أن ينمي مثل هذه اخلربات لدى امل�سرت�شدين من كبار ال�سن.
 ينقل املر�شد الفعال للآخرين االحرتام والإهتمام بهم ومبو�ضوعاتهم.وك�أنه يقول لهم ب�صورة غري لفظية «انني موجود لكم وعلى ا�ستعداد لو�ضع الوقت
واجلهد املطلوبني مل�ساعدتكم يف الو�صول �إىل حل مل�شكالتكم».
 ميتلك املر�شد الفعال معلومات وخربات حول ال�سلوك الإن�ساين �إذ ي�ستطيع ان يوظفهذه املعلومات واخلربات يف م�ساعدة الآخرين.
 -حماولة فهم ال�سلوك دون �إ�صدار �أحكام.

يحاول املر�شد الفعال �أن يفهم �سلوك الآخرين دون ان ي�صدر عليهم �أحك�أماً قيمية.
 -يتمتع املر�شد الفعال بالقدرة على التفكري املنظم.

فهو ي�ستخدم البي�أنات والوقائع لكي ي�صل �إىل �إ�ستنتاجات منطقية ويعمل على فهم
احلوادث يف �إطار عالقاتها بع�ضها ببع�ض.

 ميتلك املر�شد الفعال ثقافة وا�سعة  ،حيث ي�ستمر مبتابعة الق�ضايااملعا�رصة التي تهمه وتهم جمتمعه والعامل ب�شكل عام.
 -يحر�ص املر�شد على املو�ضوعية يف التفكري.

فال يطلق �أحك�أماً م�سبقة على النا�س ب�سبب اللون �أو الأنتماء اجلغرايف �أو العرقي �أو
الديني ويبتعد عن التع�صب والتحامل يف �أفكاره وممار�سته (حمدي و�أبو �صابر ،
الإر�شاد الأ�رسي : Family Counseling

	�إن حمور اهتمام الإر�شاد الأ�رسي هو نظام العالقات وا�ستك�شاف هذا النظام
والتعرف على قواعده ودعوة �أفراد الأ�رسة على الرتكيز على النظام العام وتطويره
وتغيري حمتواه .حيث يعمل الإر�شاد الأ�رسي على وقاية الأ�رسة من الوقوع يف امل�شكالت
 ،كما يعمل على معاجلتها عند الوقوع فيها .وهذا ما ت�ؤكده نظريات الإر�شاد الأ�رسي
التي ت�ؤكد على دور الأ�رسة والبيئة الإجتماعية يف تغيري الفرد ومنوه احلايل والتي
تهدف جميعها �إىل توثيق العالقات بني �أفراد الأ�رسة وحتقيق توافق �أف�ضل لكل الأفراد
( .)Corey, 1996ويعرف الإر�شاد الأ�رسي ب�أنه العملية التي يتم فيها م�ساعدة �أع�ضاء
الأ�رسة لتفهم احلياة الأ�رسية وتعلم مهارات حل م�شكالتها لتحقيق الإ�ستقرار والتوافق
وال�سعادة الأ�رسية (حمدي و�أبو طالب .)1992 ،وهذا يعني �أن للإر�شاد الأ�رسي �أهدافاً
بنائية ووقائية يف بناء عالقات �أ�رسية منا�سبة بني الآباء والأبناء وبني الأخوة وبني
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الآباء من خالل تزويدهم مبعلومات وتدريبات تتعلق بالتعامل املنا�سب بني �أفراد
الأ�رسة ،كما وميكن تدريب الطفل واملراهق و�أفراد الأ�رسة الآخرين على مهارات
التعامل مع مرحلة الطفولة واملراهقة �سوا ًء الفرد جتاه نف�سه ومن حوله �أو الآخرون
املحيطني  ،من خالل تزويدهم باملعلومات والتدريبات التي ت�ستهدف حت�سني جو
العالقات الأ�رسية مع ا�رسهم � ،إ�ضافة �إىل تدريب الأطفال واملراهقني على مهارات
ت�ساعدهم على تقبل ذواتهم والتعامل مع م�شكالتهم النمائية اجل�سمية والعقلية
واالنفعالية والإجتماعية والو�صول بهم �إىل التكيف ال�سليم مع معطيات وحتديات هذه
املرحلة ويتم من خالل برامج الإر�شاد الفردي واجلمعي والندوات واملحا�رضات وبرامج
اخلدمة الإجتماعية التطوعية مع املجتمع املحلي (داود وحمدي .)2004 ،
ويركز العالج الأ�رسي على �إعتبار الأ�رسة وحدة واحدة .ويرى ان�صار هذا االجتاه ان
وجود م�شكلة لدى الفرد هو انعكا�س للم�شكلة لدى الأ�رسة  ،وان م�شكلة الفرد متثل
م�شكلة للأ�رسة ب�أكملها فال�شجار مثالً بني �أفراد الأ�رسة مثالً ي�ؤدي �إىل حالة من القلق
وفقدان ال�شعور بالأمن لدى الأطفال واملراهقني  .وكما ان م�صدر امل�شكلة ميكن ان يكون
يف الأ�رسة كنظام ويف العالقات القائمة بني �أفرادها ،ف�إن م�صدر الوقاية من امل�شكالت
ومعاجلتها يكمن يف الأ�رسة �أي�ضاً .وميكن ت�شبيه الأ�رسة باجل�سم الإن�ساين الذي يعمل
بو�صفه نظ�أماً متكامالً �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى وال�سهر
(داود وحمدي .)2004 ،
�أ�ساليب الإر�شاد الأ�رسي :

ي�ستخدم املر�شد يف جمال العالج والإر�شاد الأ�رسي ا�ساليب متعددة منها:
 )1تنمية مهارات الإت�صال :Communication Skills

يعمل املر�شد على تنمية مهارات الإت�صال بني �أفراد الأ�رسة .والإت�صال هو الطريقة التي
يتبادل النا�س بوا�سطتها امل�شاعر والأفكار يف حماولتهم لفهم بع�ضهم البع�ض .ويحدث
الإت�صال من خالل اللغة املنطوقة �أو املكتوبة .كما يحدث من خالل تعبريات الوجه
ونربة ال�صوت والإ�صغاء .والإت�صال عن�رص �أ�سا�سي من عنا�رص التفاهم والتفاعل يف
الأ�رسة .وت�سهم �أخطاء الإت�صال يف ظهور الكثري من امل�شكالت .كان ي�شعر الطفل بعدم
اهتمام والدته به وبالعك�س يالحظ انها متيل �إىل �شقيقتها منى �أكرث ال�صطحابها معها
خارج البيت  ،وتقول الأم انها حتبها حقيق ًة .ان �سعادة الأ�رسة تعتمد �إىل درجة كبرية
على وجود ات�صال �صحيح ومنفتح بني �أفرادها .وتظهر مهارات الإت�صال يف ال�سلوك
اللفظي �أي يف الكلمات والعبارات التي ي�ستخدمها �أفراد الأ�رسة يف احلديث مع بع�ضهم
' )2تنمية مهارات حل امل�شكلة :Problem Solving Skills
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ميكن للمر�شد ان ي�ستخدم �أ�سلوب حل امل�شكلة لتدريب �أفراد الأ�رسة على حتديد امل�شكلة
وجمع بي�أنات حولها وتوليد البدائل �أو احللول املنا�سبة ثم املوازنة بينها واختيار
جمموعة احللول الأف�ضل.
 )3التفاو�ض والتعاقد :Behavioral Contact

ي�ساعد املر�شد �أفراد الأ�رسة على حتديد توقعاتهم من بع�ضهم البع�ض وحتديد التغريات
التي يرغب كل فرد يف حدوثها يف �أ�سلوب الأفراد الآخرين يف التعامل معه  ،ويتم
التفاو�ض حول ما يقوم به الفرد وما يقوم به الآخرون يف املقابل .ثم يتم التو�صل
�إىل اتفاق وتدوين هذا االتفاق على �شكل عقد �سلوكي يحدد ما التزم به كل طرف (داود
وحمدي .)2004 ،
 )4تعديل ال�سلوك :Behavior modification Techniques

ويتم فيه تناول امل�شكالت كعالقات داخل الأ�رسة من خالل ا�ستخدام �إجراءات تعديل
ال�سلوك ح�سب طبيعة امل�شكلة التي يتعر�ض لها الطفل �أو املراهق .
 )5الواجبات املنزلية : Homework

وهو ما يطلب املعالج من �أفراد الأ�رسة القيام به خالل اجلل�سات وتعمل الواجبات
املنزلية على تطبيق ما تعلمه الفرد خالل اجلل�سة الإر�شادية على مواقف حياته
الطبيعية (ال�شناوي .)1994 ،

�إن �إيجابيات عملية الإر�شاد والعالج الأ�رسي ميكن تلخي�صها بالنقاط التالية:

اهتمامه بالفرد �صاحب امل�شكلة �ضمن تفاعالته الداخلية وا�ستقباله خلرباته �ضمن
منظومته الإجتماعية وعالقاته يف نظام الأ�رسة.
�إتاحته جلميع الأع�ضاء جمتمعني فر�صة التنفي�س عن امل�شاعر والتعبري عن م�شكالتهم
بحرية.
الك�شف عن العالقات الأ�رسية والتي من ال�صعب ك�شفها عن طريق العالج الفردي والعمل
على تقوية القيم الأ�رسية الإيجابية و�إ�ضعاف ال�سلبية منها.
�أما ال�سلبيات فهي:

وجود بع�ض املحاذير الأخالقية خا�صة يف بيئات ثقافية تفر�ض حمددات على بع�ض
�أ�ساليب العالج الأ�رسي وامل�شكالت التي يعاين منها بع�ض �أفراد الأ�رسة.
احلذر من �أال يقبل هذا العالج من جميع �أفراد الأ�رسة .كما ان العمل �ضمن العالقات
الأ�رسية قد يخل يف هذه العالقة بدل ان يح�سنها (ال�شناوي .)1994 ،
الأ�ساليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك
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الأ�ساليب ال�سلوكية :

ي�ستهدف الإر�شاد ال�سلوكي م�ساعدة النا�س لكي يتعلموا كيف يحلون م�شكالت حمددة
تتعلق ب�إ�ستجاباتهم �أو عالقاتهم ال�شخ�صية �أو ا�ساليبهم يف اتخاذ القرار.
ويرى �أ�صحاب االجتاه ال�سلوكي ان ال�سلوك الإن�ساين يف معظمه متعلم عن طريق
االقرتان كما يف الإ�رشاط الكال�سيكي �أو التعلم بالثواب و العقاب كما يف الإ�رشاط
الإجرائي.
ولذا ان عملية الإر�شاد يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم اخلاطئ عن طريق عك�س الإ�رشاط.
ويتميز الإر�شاد ال�سلوكي باخل�صائ�ص التالية:

 الرتكيز على امل�شكلة ولي�س على الأ�سباب املفرت�ضة وراء هذه امل�شكلة. ا�ضطرابات ال�سلوك هي ا�ستجابات متعلمة  ،فالإن�سان يتعلم من البيئة التي يعي�شفيها واال�ستجابة املتعلمة قد تكون �صحيحة كان يرفع يده يف ال�صف قبل ان يجيب
على �س�ؤال املعلم ،وقد تكون خاطئة كان يجيب دون ان ي�أذن له املعلم يف ذلك.
 ان الإ�ستجابة ال�صحيحة حت�سن من م�ستوى �أداء الفرد وانتاجيته � ،أما الإ�ستجابةاخلاطئة فهي تعيق �أداء الفرد وانتاجيته.
 من املمكن دائماً ت�صحيح �أخطاء التعلم ال�سابق و�إحالل تعلم �صحيح مكانه .يتمحتديد الهدف يف الإر�شاد ال�سلوكي على نحو حمدد قابل للقيا�س ولذا ف�إن ال�سلوكيني
الي�ستخدمون الأهداف العامة مثل حت�سن ال�صحة النف�سية بل ي�ستخدمون �أهدافاً حمددة
مثل» زيادة م�شاركة الطالب يف الن�شاطات» ويعملون على قيا�س امل�ستوى احلايل
لل�سلوك ملعرفة مدى حدوث حت�سن يف الإجتاه املرغوب مقارنة مع امل�ستوى احلايل.
ويرى ال�سلوكيون ان التعلم يتم من خالل �أ�سلوبني هما االقرتان والتعلم بالثواب والعقاب
وي�سمى الإجتاه الذي يقوم على الإقرتان بالإ�رشاط التقليد ي �Classical Condition
 ingبينما ي�سمى االجتاه الذي ي�ؤكد على التعلم بالثواب والعقاب بالإ�رشاط الإجرائي
 ،Conditioning Operantفكبري ال�سن مثالً يرتاح للمحبة والرعاية و الإهتمام وينفر
من العقاب و ال�رصاخ والنقد الزائد .ف�إذا اقرتب االبن باملحبة والرعاية ظهر لدى كبري
ال�سن �شعور بالإرتياح له .و�إذا اقرتب االبن بالعقاب و ال�رصاخ ظهر لدى الطفل �شعور
بالنفور جتاهه وهذا ي�سمى التعلم باالقرتان.
�أما ال�شكل الثاين من التعلم � ،أي التعلم بالثواب و العقاب  ،فيطلق عليه بالإ�رشاط
الإجرائي ،ف�إذا ابت�سم الأهل للطفل و�شجعوه على ا�ستخدام مفردة جديدة ف�إنه يكرر
ا�ستخدامها �أكرث ويتعلمها � ،أما �إذا جتاهلوه �أو نحوه فيقل ا�ستخدامه للمفردة اجلديدة.
وي�ؤكد الإ�رشاط الإجرائي على الأثر الذي يرتتب على ال�سلوك بالن�سبة ملدى احتمال
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تكرار ال�سلوك  .فبع�ض �أ�شكال ال�سلوك يرتتب عليها نتائج مريحة بالن�سبة للفرد ،لذا
يزيد احتمال تكرارها  ،وبع�ضها يرتتب عليها تنائج غري مريحة بالن�سبة للفرد ،لذا
يقل احتمال تكراره .مثالً �إذا حاولت الطفلة م�ساعدة امها يف اعمال البيت ،فابت�سمت
لها و�شجعتها وامتدحتها فقد ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة احتمال تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى
الطفلة يف امل�ستفبل وما فعلته الأم ي�سمى تعزيزا ً موجباً� .أما �إذا اهملت الأم حماولة
الطفلة �أو زجرتها �أو وبختها �أو قطبت يف وجهها وانتقدتها فهذا ي�ؤدي �إىل خف�ض
احتمال تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى الطفلة يف امل�ستقبل ،وما فعلته الأم ي�سمى عقاباً.
التعزيز املوجب :هو تقدمي �أي �شئ مريح بالن�سبة للفرد مثل النقود� ،أو الإنتباه �أو
الإهتمام �أو املديح �أو احلب �أو الطعام �أو الهدايا .املهم ان يكون ما يقدم مريحا للطفل.
فقد يكون مريحا عندما يكون ال�شخ�ص جائعاً ،وقد ي�سبب الإزعاج حني يكون ال�شخ�ص
مليئ املعدة.
�أما التعزيز ال�سالب :هو ان تبعد عن الفرد ما هو مزعج �أو منفر بالن�سبة له ف�إن كان
الطفل ي�شعر بامللل و الأنزعاج ب�سبب وجوده يف غرفة ال�صف لفرتة طويلة يعترب
ال�سماح له باخلروج من غرفة ال�صف مبثابة معزز �سلبي ،ويزيد من احتمال تكرار
ال�سلوك الذي �أدى �إىل اخلروج من ال�صف .ف�إذا كان قد �أخرج من ال�صف ب�سبب امل�شاغبة
فيزداد �سلوك امل�شاغبة لديه يف امل�ستقبل.
وكما يقلل العقاب من احتمال تكرار ال�سلوك ف�إن املحو ي�ؤدي �إىل خف�ض احتمال تكرار
هذا ال�سلوك.و املحو هو وقف التعزيز عن ال�سلوك ،فمثالً �إذا امتنعت الأم عن تعزيز
طفلتها عندما تقوم الطفلة بامل�ساعدة ف�ستمتنع الطفلة عن امل�ساعدة بعد فرتة .
وهكذا فال�شخ�صية �سلوك متعلم وال�سلوك املكون لل�شخ�صية يتم تعلمه عن طريق
التعزيز الإيجابي �أو ال�سلبي �أو العقاب �أو املحو و كما يتم تعلم ال�سلوك كذلك ،يتم
�إلغاء التعلم.
تتميز الأ�ساليب ال�سلوكية بانها ت�ضع �أهدافاً حمددة للعالج وحتر�ص على ان تكون هذه
الأهداف قابلة للقيا�س ،وت�ؤكد الأ�ساليب ال�سلوكية على ان م�شكالت الفرد هي �سلوك
متعلم يتم معاجلتها من خالل حمو التعلم اخلاطئ وبناء التعلم ال�صحيح .فالطفل
الذي تعلم ان يكون عدوانياً ميكن ان يتعلم التعاون  ،والطفل الذي تعلم ان يخاف
املدر�سة ميكن ان يتعلم ان يرتاح لها وان يحبها.
الأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على الإ�رشاط التقليدي

ال�سلوك امل�شكل من وجهة نظر الإ�رشاط التقليدي هو نتاج القرتان غري منا�سب واملخاوف
املر�ضية هي من �أو�ضح الأمثلة على ذلك .ف�إذا اقرتنت ال�سباحة لدى الطفل بالإختناق،
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ف�إن الطفل �سوف يخاف من كل �أ�شكال ال�سباحة ،ولكي يتوقف هذا اخلوف يجب العمل
على فك الإقرتان عند النزول يف املاء والإختناق� .أي يجب ان ينزل الطفل يف املاء دون
ان يتعر�ض لالختناق وفك االقرتان يعني ان املثري ال�رشطي وهو» النزول يف املاء «
يحدث دون املثري غري ال�رشطي (الإختناق) وي�ؤدي �إىل حدوث املثري ال�رشطي دون املثري
غري ال�رشطي �إىل حمو التعلم ،ويعترب ا�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي من التطبيقات
املهمة لالحماء يف الإ�رشاط التقليدي.
وقد اقرتح ولبي  Wolpeا�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي ملعاجلة املخاوف املر�ضية
وغري املنطقية و الذي يقوم على التخيل واال�سرتخاء حيث يتم �أوالً حتديد املو�ضوع
املثري للخوف �أو ال ب�شكل دقيق ثم يتم �إعداد قائمة من املواقف املثرية للخوف ب�شكل
متدرج يبد�أ من اقلها �أثارة للخوف وحتى �أكرثها �إثارة للخوف  ،ثم يتم تدريب ال�شخ�ص
على اال�سرتخاء ثم �إعطائه تعليمات باال�سرتخاء من خالل التنف�س املنظم و�شد
الع�ضالت و �إرخائها وعندما ي�صبح يف حالة الإ�سرتخاء التام يطلب منه ان يفكر و
يتخيل املو�ضوع الذي ي�ؤدي �إىل اخلوف ابتداء من الظرف امل�ؤدي �إىل خوف ب�سيط مع
ت�شجيعه ان يبقى يف حالة الإ�سرتخاء  .ثم ينتقل للتفكري يف موقف �أو ظرف �أ�شد �إثارة
للخوف وحتى ينتهي من القائمة ب�أكملها مع املحافظة على اال�سرتخاء ثم يطلب منه
ان يواجه املواقف الفعلية املثرية للخوف ب�شكل تدريجي .
االأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على الإ�رشاط الإجرائي :

ال�سلوك امل�شكل من وجهة نظر الإ�رشاط الإجرائي هو نتاج ملا يرتتب على ال�سلوك من
ثواب �أو عقاب  ،فال�سلوك الذي يعقبه تعزيز يتكرر ويتم تعلمه �أما ال�سلوك الذي يعقبه
عقاب ال يتكرر ويقل �أحتمال تعلمه و�إذا �أوقفنا التعزيز عن ال�سلوك يقل احتمال تكراره
اي�ضا.
والتعزيز هو �أي فعل �أو قول ي�ؤدي �إىل زيادة يف حدوث �سلوك معني وكلمات املديح
هي مثال على التعزيز الإيجابي ،وانهاء الو�ضع املزعج هو مثال على التعزيز ال�سلبي،
ف�إذا كان وجود الطفل يف غرفته هو و�ضع مزعج بالن�سبة له  ،ف�إن اخراجه من الغرفة
هو تعزيز �سلبي.
والعقاب هو �أي فعل �أو قول ي�ؤدي �إىل خف�ض �إحتمال ال�سلوك  ،فال�شتم �أو ال�رضب �أو
ال�رصاخ و التقطيب هي �أمثلة على العقاب الإيجابي لأنها تت�ضمن �أ�ضافة مثريات منفرة،
�أما �إغالق التلفزيون هي �أمثلة على العقاب ال�سلبي لأنها تت�ضمن �سحب مثريات مريحة.
وي�ؤدي التجاهل املخطط لل�سلوك �إىل وقف التعزيز عن ال�سلوك وبالتايل �إىل �إحمائه.
�إن الأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على الإ�رشاط الإجرائي ت�ستخدم التعزيز
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والعقاب والتجاهل ب�شكل متكامل لإحداث تعديل يف ال�سلوك وهي:

� -1أ�ساليب التعزيز :لكي يكون املعزز فعاالً يجب �أن يكون مرغوبا لدى الطفل .ان الكثري
من املربيني ال ي�ستخدمون نواجت ال�سلوك ب�شكل فعال ،لذا ف�إنهم الينجحون يف تعديل
ال�سلوك.
�إن املعززات تاتي من �أ�شكال متعددة فهناك املعززات الغذائية كالطعام وال�رشاب
واحللوى ،والهدايا املادية كااللعاب وال�صور وااللوان والق�ص�ص ،وهناك املعززات
الرمزية كالنقاط والنجوم والنقود ،وهناك معززات ن�شاطية كاللعب والرحالت وم�شاهدة
املباريات ،والختيار املعززات املنا�سبة ميكن ان ن�س�أل ال�شخ�ص عما يحبه �أو نالحظ
�سلوكه ملعرفة الأ�شياء التي يحبها �أو نقدم له عينة من املعززات والحظ مدى اهتمامه
بها  ،ولكي يكون التعزيز فعاال ،من ال�رضوري مرعاة ما ي�أتي :
 فورية التعزيز :فالتعزيز يجب �أن ياتي بعد ال�سلوك املرغوب مبا�رشة ،واذا مل يكن ذلكممكنا يجب ا�ستخدام املعززات الرمزية ( كالنقاط  ،والنجوم ) ،واملعززات الإجتماعية
(كاملديح والثناء ).
 ثبات التعزيز :فال�سلوك الذي يجري تعزيزه يجب �أن يحظى بالتعزيز يف �أغلباحلاالت �أي اليعمد احي�أناً �إىل التعزيز ،و�أحي�أناً �إىل التجاهل �أوالعقاب .
 كمية التعزيز :فكمية املعزز يجب �أن تكون كافية لكي تعترب ذات قيمة بالن�سبةللمتعلم� ،إال انها يجب �أالتكون �أكرث من الالزم لكي ال ت�ؤدي �إىل اال�شباع فتناول الطفل
لكميات كبرية من احللوى يفقد احللوى قيمتها كمعزز .
 م�ستوى احلرمان :فكلما كان م�ستوى احلرمان من املعزز �أكرب زادت قيمته التعزيزية . درجة �صعوبة ال�سلوك  :فيجب ان يكون ال�سلوك املطلوب �ضمن �إمك�أنات الطفل ،لذايجب ان يقدم التعزيز لكل خطوة يقرتب فيها الطفل من ال�سلوك امل�ستهدف .
 التنويع  :ان تنويع املعززات �أكرث فاعلية من ا�ستخدام معزز واحد كما انه يقلل مناحتماالت الإ�شباع .
 ا�ستخدام املعززات الطبيعية املتاحة يف بيئة الفرد مثل ت�شجيع الأهل �أو الأ�صدقاء.� -2أ�ساليب العقاب:
ي�أتي العقاب على �أ�شكال متعددة منها:

 تكلفة اال�ستجابة :وهى الغرامة �أو املخالفة التي ت�ؤدي �إىل فقدان الفرد لبع�ضاملعززات املتوافرة لديه كغرامة النقود �أو خ�صم الإجازات.
 الإق�صاء :وهى �إبعاد الفرد عن التعزيز الإيجابي ك�إر�سال الطفل �إىل غرفته عندمايقوم ب�سلوك غري منا�سب �أو �إخراجه من اللعبة عندما يخالف قواعدها .
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 الت�صحيح الزائد :وهو الطلب من الفرد ان يزيل الأ�رضار التي نتجت عن ال�سلوكغرياملقبول  ،وان يقوم ب�سلوك مناق�ض لل�سلوك غري املقبول ،ومن الأمثلة على الت�صحيح
الزائد الطلب من الطفل الذي ي�ضع �إ�صبعه يف فمه ان يغ�سل فمه ويتم�ضم�ض لفرتة
طويلة ن�سبياً� ،أو الطلب من الطفل الذي يتبول يف فرا�شه ان يغ�سل فرا�شه ويغت�سل.
 التوبيخ :وهو التعبري عن عدم الر�ضا عن ال�سلوك غري املنا�سب وعدم املوافقة عليه ،ولي�س من ال�رضوري ان يتم التوبيخ ب�صوت مرتفع ولكن يجب ان يت�ضمن �إظهار عدم
الر�ضا.
 العقاب اجل�سدي :وهو �إحداث �شعور باالمل عن طريق ال�رضب �أو غريه . - 3التجاهل : Extinction

ي�ستهدف التجاهل املخطط حمو ال�سلوك غري املنا�سب من خالل ايقاف تعزيزه ،
فال�سلوك الذي ال يلقى تعزيزا يتوقف �أي يحدث عليه حمو �أو انطفاء  ،وهناك �أمثلة
متعددة لذلك يف احلياة اليومية فمثال نتوقف عن �إ�صدار التحيات احلارة بعد عدة مرات
من عدم اجابة من نحييه .
وهكذا �إذا �أردنا �أن نوقف ا�ستجابة غري منا�سبة  ،ف�إن علينا ان نالحظ جيدا ما الذي
ي�ؤدي �إىل تعزيز تلك اال�ستجابة ثم نعمل على ايقاف التعزيز ،والتجاهل املخطط لي�س
�إجراء �سهال كما يبدو للوهلة الأوىل ،بل هو �إجراء معقد ،لذلك يجب اال ي�ستخدم �إال
اذا كان معدل ال�سلوك قادرا على ا�ستخدامه حتى النهاية  ،ومن االف�ضل ان يتم تعزيز
ال�سلوك النقي�ض لل�سلوك غري املرغوب فيه والذي يتم جتاهله .
 - 4ت�شكيل ال�سلوك :Shaping

واملق�صود به تعزيز االقرتاب التدريجي نحو الهدف ،و وقف التعزيز بعد ذلك ليقرتب
ال�سلوك �أكرث �إىل الهدف حتى يتم الو�صول �إىل الهدف ،فاذا كنا نريد تعليم الطفل كيف
ير�سم دائرة ،ف�إننا نعززه عندما يحمل قلما
و ورقة ثم نوقف هذا التعزيز ثم نعززه عندما يجعل اخلط منحنيا حتى ير�سم الدائرة
املطلوبة .
الأ�ساليب املعرفية:

ان الأ�ساليب ال�سلوكية تركز يف عالجها للم�شكالت على عمليات االقرتان بني املثريات
�أو على نواجت ال�سلوك من ثواب وعقاب� ،أما الأ�ساليب املعرفية ف�إنها تركز على الطريقة
التي يدرك فيها ال�شخ�ص الأحداث وعلى الكيفية التي يف�رسها بها ويتخذ قرارت حول
كيف يت�رصف ب�شانها ،فاذا ف�رس الطفل حدثا ما باعتباره يبعث على اخلوف ،ف�إنه ي�شعر
باخلوف منه ويعمل على جتنب مواجهته ،وقد ينظر طفل اخر للحدث نف�سه باعتباره
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مو�ضوعا للت�سلية .
ويرى الإجتاه املعريف �أن العمليات العقلية املعرفية التي ي�ستخدمها الإن�سان يف
تف�سري االحداث التي يتعر�ض لها هي العن�رص االهم يف ال�سلوك والإنفعاالت ،ولذا ف�إن
هذه العمليات املعرفية هي الهدف الذي يجب ان يحدث فيه التغيري الإيجابي لكي
ي�صبح الفرد �أكرث فاعلية.
 -1العالج العقالين االنفعايل : Rational – Emotive Therapy

ترى نظرية الي�س ان املعتقدات �أو القناعات التي نحملها هي �سبب ما نعانيه من
ا�ضطرابات � ،أما الأحداث فهي لي�ست ال�سبب احلقيقي لتلك الإ�ضطرابات لذلك ف�إن دور
املر�شد ان يعمل على تو�ضيح القناعات اخلاطئة ودح�ضها وتفنيدها .و�إذا جنح يف ذلك
ف�إن الأثر �أو النتيجة �سوف تكون التفكري بطريقة عقالنية �سليمة.
�إن املر�شد يف هذا الأ�سلوب يتخذ دورا ً تعليمياً فعاالً ،ويحدد املر�شد طبيعة امل�شكلة
التي يواجهها الفرد ،ويعمل على تو�ضيح العالقة بني امل�شكلة و بني القناعات اخلاطئة
املوجودة لدى الطفل ،ويعني ذلك تو�ضيح الأحداث �أو الظروف التي يعي�ش فيها الإن�سان
لي�ست هي ال�سبب يف �شعوره باحلزن �أو االكتئاب ،وامنا ال�سبب املبا�رش يف ذلك هو
القناعات اخلاطئة التي يحملها يف نظام املعتقدات لديه ،اي ان االحداث �أو الأ�شياء
لي�ست هي �سبب امل�شاعر �أو الت�رصفات اخلاطئة  ،ولكن القناعات واملعتقدات هي ال�سبب
 ،ويقوم املر�شد باعطاء امثلة تظهر جوانب اخلط�أ يف القناعات الالعقالنية ،ويتمثل ذلك
يف كون القناعات اخلاطئة مطلقة وغري ن�سبية وتبدا بكلمات يجب وينبغي .
ان جناح املر�شد يف دح�ض القناعات الالعقالنية و�إثبات خطئها �سوف ي�ؤدي �إىل �إحالل
قناعات منطقية بدالً منها تقوم على التفكري الن�سبي ،كما يعطي املر�شد للم�سرت�شد
واجبا لكي يقوم مبالحظة االحداث التي مير بها يف حياته اليومية وت�ؤدي �إىل �شعوره
بالإنزعاج ثم يحدد الأفكار واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة بها ثم يحدد الأفكار
املنطقية البديلة وما ينجم عنها من م�شاعر �أو ت�رصفات ،والأفكار واملعتقدات تظهر
على �شكل جمل �أو عبارات ذاتية يتحدث فيها الفرد لنف�سه ،ف�إذا كانت هذه اجلمل
�أو العبارات منطقية ف�إنها ت�ؤدي �إىل م�شاعر منا�سبة وت�رصفات منا�سبة ،وفيما يلي
تو�ضيح لكيفية مالحظة الأحداث وما يرتبط بها من �أفكار �أو عبارات ذاتية:
 احلادث �أو الفكرة التي ادت �إىل ال�شعور بالأنزعاج مثال �إنتقاد الأم لت�رصف معنيقامت به ابنتها.
 ما نتج عن احلادث �أو الفكرة من م�شاعر وت�رصفات « مثال ال�شعور باحلزن ،الإكتئاب،الغ�ضب .»...
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 الأفكار واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة باحلادث والعبارات التي حتدث فيهاالطفل لنف�سه حول احلدث « يجب ان يكون حمبوبا من قبل االخرين.
 الأفكار واملعتقدات املنطقية البديلة ،مثال لي�س من ال�رضوري ان يحبني جميعالنا�س ،توجيه النقد ال يعني انني �شخ�ص �سيء.
 امل�شاعر والت�رصفات الناجمة عن الأفكار املنطقية « مثال انخفا�ض م�ستوى احلزن �أوالغ�ضب ،واحلوار مع ال�شخ�ص بدال من الت�شاجر معه( .داود وحمدي.)2004 ،
� -2أ�سلوب حل امل�شكالت :

يقوم �أ�سلوب حل امل�شكالت على ا�ستخدام التفكري العقلي املنطقي يف فهم امل�شكلة ،
وجمع املعلومات املتعلقة بها  ،وت�صور احللول املختلفة املمكنة للم�شكلة  ،واملوازنة
بني هذه احللول والعمل على تنفيذها يف الواقع  ،واختبار فاعليتها يف انهاء الو�ضع
امل�شكل .
وتعترب مهارة حل امل�شكالت من املهارات الأ�سا�سية يف التفكري العقلي املنظم ،وت�شكل
هذه املهارة املحور الأ�سا�سي يف برامج الإر�شاد املختلفة  ،وتت�ألف مهارة حل امل�شكالت
من خم�س مراحل هي - :
 الوعي بوجود امل�شكلة  :وهو �إدراك الفرد وا�ستعداده للتعامل معها بطريقة منظمةمنطقية.
 حتديد امل�شكلة وجمع املعلومات حولها  :يعمل ال�شخ�ص الفعال على جمع املعلوماتوالبي�أنات حول املوقف امل�شكل ،وحتديد امل�شكلة بعبارات وا�ضحة ذات مدلول حم�سو�س
 توليد البدائل (احللول املقرتحة للم�شكلة) :يتمتع الفرد الفعال باملرونة وال ي�ضع يفتفكريه بدائل حمددة ،وي�ستخدم �أ�سلوب الع�صف الفكري فيفكر باكرب عدد ممكن البدائل
دون اخ�ضاعها للتقومي يف هذه املرحلة .
 موازنة البدائل واتخاذ القرار :يقوم ال�شخ�ص الفعال مبوازنة البدائل بنا ًء على ماميكن �أن يرتتب عليها من نتائج ايجابية �أو �سلبية على املدى القريب والبعيد ،وبناءا
على قابلية البديل للتحقيق ومرغوبيته بالن�سبة للفرد ،ويتخذ القرار على �ضوء هذه
املوازنة ويتخذ القرار .
 �إتخاذ �إ�سرتاتيجيات التنفيذ :ويتم و�ضع خطة حمددة تبني كيفية تنفيذ القرار الذيمت االتفاق عليه ويتطلب ذلك و�صفا وا�ضحا لآلية التنفيذ تت�ضمن حتديدا ملهمات ومن
�سوف يقوم بادائها واجلدول الزمني للتنفيذ و�آلية املتابعة.
 التقومي :يتم تقومي عملية حل امل�شكالت يف كل خطوة من حتديد امل�شكلة وحتىالتنفيذ ،وي�ستهدف التقومي متابعة االخطاء والعمل على تالفيها يف اقرب فر�صة ممكنة،
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ويف �أي خطوة من خطوات حل امل�شكلة ،وعندما يظهر خطا من �أي نوع ف�إن عملية حل
امل�شكلة ت�صبح بحاجة �إىل مراجعة( داود وحمدي . )2004 ،
بع�ض م�شكالت مرحلة الطفولة والأ�ساليب االر�شادية امل�ستخدمة فيها:
�أوال  -:ال�سمنة �أو البدانة (:)Obesity

ويق�صد مبفهوم البدانة ( )Obesityهو زيادة وزن ال�شخ�ص (� )%20أو �أكرث فوق الوزن
املتو�سط للج�سم مقارنة مبن هم يف مثل عمره وطوله وجن�سه .ويف �ضوء ذلك جند
ان ثلث الأطفال تقريباً ممن هم دون �سن الثامنة ع�رشة لديهم وزن زائد ،كما لوحظ ان
( )%85-60من الأطفال البدينني يظلون بدينني طوال حياتهم ،فعندما يكون �أحد الأبوين
بدين�أ ي�صبح االحتمال ( )%50-40يف �أن ي�صبح الطفل بدين�آ عندما يكرب ،واذا كان كال
الأبوين بديناً ف�إن هناك احتماالً كبريا ً حوايل ( )%80من ان ي�صبح الطفل بديناً عندما
يكرب.
 �إن عادات الوالدين لها ت�أثريها الكبري على وزن �أطفالهم ،حيث يت�شابه الوالدان يف�سمنتهم �أو نحافتهم ب�سبب مواقفهم املت�شابهة جتاه عادات الأكل وكمية ال�سعرات
امل�ستهلكة منها واملفقودة.
 وهناك اختالف يف امناط الأوزان بني الأطفال الذكور منهم والإناث فالذكور بني �سن�سنة وع�رش �سنوات يكونون نحيلي الأج�سام ،و�أكرث نحافة من الإناث ويف �سن املواهقة
تك�سب الإناث عادة مزيدا ً من ال�شحوم �أكرث من الذكور يف حني يفقد الذكور كمية �أكرب
من ال�شحوم عنها عند الإناث ويف �سن ال�سابعة ع�رشة يكون �أطفال الأبوين البدينني �أكرث
�سمنة من �أطفال الأبوين النحيلني مبعدل ثالثة �أ�ضعاف.
 ويعتقد الكثريون ان البدانة موروثة �أي انها تتحدد بعوامل جينية �إال ان الأدلةتدح�ض هذه الفكرة ب�شكل وا�ضح ،وت�ؤكد ان البدانة ال تتحدد بعوامل جينية �أو غددية �إال
يف حاالت نادرة ،لأن زيادة الوزن تت�سبب عن �أخذ كميات كبرية من ال�سعرات احلرارية
�أو قلة الن�شاط ،وت�أثري �أخذ ال�سعرات احلرارية وا�ضح ،فبع�ض �أنواع ال�سعرات يتم
خزنها كالدهون والكربوهيدرات ،والبع�ض الآخر ال يخزن الربوتينات ،وبزيادة تناول
الربوتينات والتقليل من تناول الدهون والكربوهيدرات ،ميكن احل�صول على غذاء �صحي
و�أكرث توازناً دون احل�صول على زيادة الوزن ،كما ان ا�ستخدام العقاقري لأنقا�ص الوزن
ت�ؤدي �إىل نق�صانه وقتياً وال ين�صح با�ستخدامها مع الأطفال ،وباملقابل من ال�رضوري
�إجراء فح�ص للغدة الدرقية وم�ستوى ال�سكر ،واجراء فح�ص طبي دوري للت�أكد من عدم
وجود �أ�سباب ع�ضوية للبدانة (حمدي وداود. )2008 ،
 ويعاين الطفل البدين من ا�ضطرابات �إنفعالية و�إجتماعية يت�ضمن ال�شعور بالإحباط151

وغالباً ما يتم رف�ضه من قبل الرفاق ،ويالحظ وقوفه جانباً يراقب رفاقه يرك�ضون
ويلعبون ويقفزون مبرونة كبرية دون ان يجر�ؤ على الأن�ضمام �إليهم ب�سبب تدين م�ستوى
تقديره لذاته اجل�سمية �أو ب�سبب خوفه ال�شديد من �سماع الكثري من التعليقات التي
تعرب عن ال�سخرية واال�ستهزاء بوزنه الزائد (�أبو جادو .)1998 ،ويتميز الطفل البدين
بعدم ر�شاقة حركاته وغري ريا�ضي ولديه �صورة �سيئة عن ج�سمه وغري ن�شيط  ،كما
ان البدينني من الرا�شدين ال يتمتعون ب�صحة جيدة ،وهم �أكرث عر�ضة لأمرا�ض القلب
وال�سكري وال�رسطان واحلوادث  ،وميوتون يف عمر �أبكر عن غريهم غري البدينني ،وارتفاع
�ضغط الدم وم�ستوى الكولي�سرتول وا�ضطرابات يف اجلهاز التنف�سي ،وتبد�أ يف �سنوات
املدر�سة املبكرة ،كما ت�ؤدي البدانة �إىل تكوين مفهوم للذات �سلبي لأن الطفل ي�صبح
مو�ضع �سخرية وتهكم من قبل الآخرين ،كما يرونه غري جذاب وال يعجبون به مما
يجعله ي�شعر بالوحدة والتعا�سة ،وت�شري نتائج الدرا�سات �إىل زيادة احتمال البدانة مع
التقدم يف العمر ،ويف حالة تدين امل�ستوى الإقت�صادي والإجتماعي خا�صة الإناث ،كما
ان ن�صف الرا�شدين الذين يعانون من بدانة عادية بد�أت عندهم البدانة منذ �سن الطفولة.
(حمدي وداود.)2008 ،
 لقد لوحظ ان عادات الأكل التي ت�ستمر مدى احلياة تت�أثر ب�شكل كبري بخربات الطفولةالباكرة هذه ،كما لوحظ ان الأبوين البدينني يف�ضلأن عادة منوذجاً للبدانة ،ف�إذا كان
لهما طفل نحيل ف�إن ذلك ي�شعرهما بعدم االرتياح .
 ومن الوا�ضح ان البدانة غري �صحية وغري م�ستحبة يف جمتمعنا ،وان الأطفال البديننيغالباً ما يتم رف�ضهم من قبل الرفاق ،كما �أنهم لي�سوا ريا�ضيني ويعانون من الأمرا�ض
�أكرث من غريهم  ،وهم عر�ضة للم�شكالت واحلوادث ،و�أنهم ي�أكلون كثريا ً وغري ن�شيطني
ولديهم �صورة �سيئة عن �أج�سامهم ويت�أثرون مبثريات الأكل.
�أ�سبـاب البدانـة:
�أ -الإكثار من الطعام كم�صدر للر�ضا النف�سي:

 �إن العديد من الأطفال يكرثون من الطعام �إىل درجة كبرية لأنها تعطيهم �شعورا ً نف�سياًجيدا ً ،ونالحظ ان الأطفال وبخا�صة الر�ضع ي�ضعون الطعام �أو الأِ�شياء يف �أفواههم
كطريقة مبا�رشة للح�صول على الر�ضا وال�شعور بال�شبع من خالل امل�ص ،وهذا ي�ؤدي �إىل
االرتياح املبكر والذي ميكن الو�صول �إليه من خالل الر�ضا الفمي ()Oral Satisfaction
خالل مرحلة الطفولة  ،وغالباً مدى احلياة  .فالأكل والتهام كميات كبرية من الطعام
يعو�ض �شعورا ً باحلرمان ،لدى الفرد وي�ؤدي �إىل ال�شعور بال�سلوى والعزاء وت�صبح
البدانة حلقة مت�صلة وقا�سية على الرغم من ان الإفراط يف الأكل ي�ؤدي �إىل الراحة
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ولكنها راحة م�ؤقتة.
 وت�ؤدي البدانة �إىل تكوين مفهوم �سلبي عن الذات و�شعور الفرد بالوحدة والتعا�سةوالعزلة كما ي�صبح عر�ضة لل�سخرية والتهكم من قبل الآخرين ،و�أي�ضاً يراه الآخرون
ب�أنه غري جذاب وال يثري الإعجاب مما يجعله ي�أكل �أكرث ف�أكرث وغالباً ما ي�صبح الطعام
لديه رمزا ً للحب.
 كما �أن رغبة الأطفال يف �إظهار �أنهم على و�شك �أن ي�صبحوا را�شدين ،و�أنهم اقرتبوا منالن�ضج مما يقودهم �إىل تناول امل�أكوالت التافهة والوجبات اخلفيفة رمزا ً للتقبل من
قبل الآخرين وخا�صة �أقرانه.
ب -البدانة كو�سيلة دفاع:

 وقد ت�صبح البدانة و�سيلة دفاع حلماية الذات من �أي �شيء يتم �إدراكه على �أنه خطر،والتفاعل مع الأخرين قد يكون خميفاً �أو باعثاً على القلق ،وبذلك ت�صبح البدانة �أداة
لتفادي التفاعل مع الآخرين ،فت�صبح البدانة مربرا ً وعذرا ً له لعدم تفاعله وارتباطه
ب�شكل جيد مع الآخرين طاملا انه ال �أحد يحبه كونه بديناً ،كما ت�صبح البدانة بذلك
�شعارا ً ي�ستعمله الطفل ليغطي على م�شاكله ال�شخ�صية احلقيقية.
 كما ميكن �أن يتعامل الطفل مع م�شاعر الوحدة �أو امللل �أو ال�شعور بعدم التقبل منقبل الآخرين وامل�شاعر ال�سلبية الأخرى عن طريق الإفراط يف الأكل والإكثار من الطعام،
كما �أن بع�ض الأطفال يعتقدون ب�أنهم ي�ستحقون ب�أن يكونوا بدينني كو�سيلة منهم
ملعاقبة �أنف�سهم.
ج -الإفراط املتعلم يف الأكل:

 يعتقد بع�ض الآباء ان الأطفال البدينني �أكرث �صحة و�سعادة ،ويتعلم الأطفال الإفراطيف الأكل من خالل تعزيز الوالدين لأطفالهم تعبريا ً عن رغبتهم يف التهام الأبناء
كميات كبرية من الطعام ،ومن ثم يتعلم الأطفال ان ي�أكلوا كميات كبرية من الطعام كي
ير�ضوا �آباءهم من جهة ومن جهة �أخرى ليتم تعزيزهم �إيجابياً من قبل الآباء نتيجة
لقيامهم بذلك ،فالتعبري «كل �أكرث» ي�سمعه الأطفال من �آبائهم وبا�ستمرار ،وعندما يقوم
الطفل بالأكل املفرط يتم تعزيزه من قبل الآباء بتقدمي االبت�س�أمات واملديح كم�ؤ�رشات
للموافقة على قيام الطفل بذلك.
 كما يقوم الأبوان القلقان يف بع�ض الأحيان ب�إطعام الطفل �أكرث كو�سيلة لتهدئة قلقهموخماوفهم اخلا�صة.
 كما ان التعلم عن طريق تقليد �أبوين بدينني �أمر �شائع ،فالآباء يقدمان منوذجاً قوياً،فالآباء البدينون لهم �أبناء بدينون.
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 وكذلك ف�إن تعلم الأطفال البدينني ان ي�أكلوا كا�ستجابة ملثريات الطعام املرئية�أ�سلوب معروف ،فكلما ر�أوا الطعام� ،أو ما ي�شري �إليه الطعام �أكرث ف�أنهم ي�أكلون �أكرث.

د -التمرين غري الكايف:

 ان �إحدى املقوالت الأكرث �شيوعاً ان الطفل البدين هو الذي يفرط يف الأكل ويقلل منالتمارين ،وذلك لأن بع�ض الأطفال البدينني ميكن ان ي�أكلوا كمية كبرية من الطعام
نف�سها التي ي�أكلها رفاقهم ولكنهم يقومون بن�شاط ج�سدي قليل .وهذا يقودنا �إىل ان
النمط الأ�رسي ذو ت�أثري قوي وكبري على الطفل حيث جند ان ممار�سة الألعاب الريا�ضية
واملتنوعة والأن�شطة املختلفة ال متار�س من قبل الأ�رسة البدينة ،وان الن�شاط العائلي
الأكرث تكرارا ً و�إمتاعاً هو تناول الطعام معاً.
 كما ان عدم القيام بالتمارين الكافية قد ي�صبح عادة تعلمها الطفل منذ الطفولةالباكرة.
 -3الأ�ساليب الإر�شادية:
�أ -الأ�ساليب الوقائية:

� -1أن ال ت�ستخدم الطعام من �أجل الر�ضا النف�سي:
 �إن الطعام هو واحد من �أقوى املعززات لأنه ي�ؤدي �إىل الر�ضا النف�سي ،لذلك من ال�سهلجدا ً �أن يتم الربط بني الأكل وبني التخل�ص من امللل �أو خف�ض التوتر ،ويف �ضوء ذلك
على الآباء الإنتباه لأطفالهم منذ ال�سنوات الأوىل من العمر� ،إذ انه من املمكن ان يطور
الر�ضيع والأطفال حديثي امل�شي عادات قوية جدا ً للأكل عند التوتر ،وعلى الآباء جتنب
ت�شجيع هذا الأ�سلوب ،فمثالً �إن ا�ستخدام احللوى كمكاف�أة يقوي ا�ستجابة الأكل ال�رشطية
ك�أكرث اخلربات �إثابة و�إ�شباعاً ومن املنطق عندئذ ان يتم ال�سعي وراء احللوى كم�صدر
لل�شعور باالرتياح ،فجمل «كل و�سوف ت�شعر بتح�سن» يجب ان ال تُـ�سمع مطلقاً.
 -2كن منوذجاً وعلم الأكل املتوازن والتمارين الكافية:
 من الوا�ضح ان الوزن املنا�سب للطفل يجب ان يتم حتقيقه قبل بلوغه �سن �ست�سنوات وان �أف�ضل وقاية من البدانة للطفل هو جتنب منو ال�شحم الزائد لديه منذ الوالدة،
حيث لوحظ ان الغالبية العظمى من الرا�شدين البدينني والذين كانوا �أطفاالً بدينني ال
ميكنهم االحتفاظ بنق�صان وزنهم.
 �إن الآباء البدينني لهم �أبناء بدينون ،وه�ؤالء الآباء هم منوذج للبدانة و�أن الأبناءيتعلمون منهم �أ�سلوب حياتهم ويقلدون �آباءهم يف البدانة.
 لذا يجب على الآباء �أن يكونوا مناذج للن�شاط وعدم البدانة ،و�أن يتم تقدمي مناذج�إيجابية يف �أ�سلوب احلياة وعادات الأكل من حيث الوجبات واال�ستمتاع بها و�أن يتم
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تناولها ببطء و�أن تكون متوازنة و�أالّ تكون كبرية جداً.
 كما �أن نظام التغذية ال�سيء �أو القائم على تناول احللويات والن�شويات والدهونوالزيوت احليوانية بكرثة و�إفراط ال ي�ؤدي �إىل ال�سمنة الزائدة فقط و�إمنا يعيق تناول
امل�أكوالت ذات القيمة الغذائية العالية.
�-3إعمل على تنمية الر�ضا العام وال�شعور بالكفاءة:
 على الآباء اتخاذ احليطة واحلذر من جعل الأطفال يتخذون الإفراط يف الأكل م�صدرا ًللراحة والر�ضا النف�سي كما ينبغي عليهم العمل على منع حدوثه ،فالر�ضا النف�سي
يجب ان يتحقق من خالل الأجنازات وال�صداقات والعالقات الأ�رسية احلميمة ،والتي
ت�ؤدي يف النهاية �إىل تنمية ال�شعور بالر�ضا النف�سي و�إ�ضعاف حدوث البدانة.
 كما يجب على الآباء العمل على جعل �أوقات الطعام ان تكون م�صادر للتفاعل الأ�رسياملمتع و�أال تكون مليئة بالتوتر والأنتقادات .كما يجب ان تكون عملية الإطعام خربة
�سارة بالن�سبة للطفل منذ والدته ،بحيث تكون مرتبطة ب�إظهار احلب نحو الطفل ومن
خالل االلت�صاق اجل�سدي وال�شعور ال�سعيد والراحة النف�سية ،كما يجب تعليم الأطفال
التعرف على م�ؤ�رشات وعلأمات اجلوع اخلا�صة بهم بدالً من الإقدام على الأكل مبجرد
موافقة الوالدين على ذلك وعندما يتم تعليم الفرد �أو الطفل ان يقول (انني �أكل عندما
�أ�شعر باجلوع ،وعندها �آكل ما يكفي لإعطائي �شعورا ً باالكتفاء) يكون قد حقق اجنازا ً
كبريا ً وعندئذ ال يكون الأكل مرتبطاً ب�إر�ضاء الآخرين �أو مب�صدر لل�شعور بالكفاءة.
ب -الأ�ساليب العالجيـة:

 -1قدم م�أكوالت مغذيـة:
 على الآباء �إبعاد امل�أكوالت التي ت�سبب البدانة ،والتي غالباً ما ي�صعب على الأطفالمقاومة �إغرائها من« :الدهون وال�سكريات والن�شويات» كما يجب على الآباء عقد احلوار
والنقا�ش العائلي حول موا�ضيع التغذية وال�صحة والوزن ،والتي من املحتمل خالل هذا
النقا�ش �أن يتم موافقة جميع �أفراد الأ�رسة على �إبعاد تلك امل�أكوالت التي ت�سبب البدانة
وذلك جتنباً لالحتمال الذي قد يعتربه بع�ض �أفراد الأ�رسة غري البدينني ب�أنه عقوبة لهم.
 ومبا �أن الهدف الرئي�س هو نق�صان الوزن ب�شكل دائم ،ف�إن احل�صول على امل�أكوالتاملغذية فقط وجتنب امل�أكوالت امل�سببة للبدانة هو �أف�ضل طريقة لتحقيق ذلك الهدف
على املدى البعيد.
 وين�صح بالإكثار من تناول امل�أكوالت البحرية والإقالل من تناول اللحوم و�أن تكونامل�رشوبات املتاحة هي ع�صري الفواكه ،واحلليب اخلايل من الد�سم والإكثار من املاء
ب�شكل خا�ص.
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 -2غيـّر منط الن�شاط الع�ضلي:
 مبا ان التقليل من الأكل والقيام بتمارين ريا�ضية �أكرث ت�ؤدي �إىل نق�صان الوزن ولوب�شكل م�ؤقت ،ف�إن تغيري منط الن�شاط اجل�سمي ي�ؤدي �إىل نق�صان الوزن وبا�ستمرار ما
دامت الن�شاطات اجلديدة م�ستمرة ،وهذا هو احلل الأف�ضل ملنع حدوث البدانة واحلفاظ
على نق�صان الوزن ،ومع نق�صان الوزن تتح�سن املهارات والقدرة على التحمل لدى
الطفل وينبغي ت�شجيع الأطفال على ان ي�صبحوا �أكرث وعياً لقدراتهم املتزايدة ،وكذلك
العمل على ت�شجيعهم القيام بالتمارين املتنوعة يومياً قبل الإفطار والتي من املمكن
ان ت�صبح منطاً �شخ�صياً �أو عائلياً.
 كما يجب ت�شجيع الن�شاطات اجلماعية بقوة لأن ذلك ي�ؤدي �إىل زيادة التمرين و�إىلتوطيد العالقة مع الرفاق.
 ومن التوجيهات املفيدة �أن تعمل على زيادة الن�شاطات التي ميار�سها الطفل بدالً منالقيام بتغيري �أ�سا�سي فامل�شي م�سافة �أبعد واللعب مدة �أطول من الأمثلة اجليدة على
ذلك.
 كما �أن �أف�ضل ن�شاط ل�رصف ال�سعرات احلرارية هو التحريك الإيقاعي للع�ضالتالكبرية ولفرتات طويلة كامل�شي والرك�ض فهما ن�شاطان ممتازان.
 -3كايفء نق�صان الوزن و�ضبط النف�س:
 �إن املعززات الإيجابية وعقد االتفاقيات ،وا�ستخدام جداول التعزيز تعترب حوافز جيدة�إذا لزم الأمر ،وينبغي ان تتالءم املكاف�آت مع عمر الطفل و�أن تكون ذات قيمة وذات قوة
كافية لإثارة دافعيته نحو املحافظة على نق�صان الوزن ،وعلى الآباء عند ا�ستخدام
املعززات الإيجابية �أو ال�سلبية ينبغي جتنب النقد �أو م�شاعر الغ�ضب لأن هذه الأ�ساليب
غري فاعلة.
 كما �أظهرت �أ�ساليب �ضبط الذات ( )Self-Controlفعالية �أعلى مما �أظهرته الأ�ساليبالأخرى حيث يطلب من الفرد �أن يقوم بت�سجيل وزنه ووزن الطعام الذي ي�أكله ،وهذا
النوع من مراقبة الذات ( )Self-Monitoringغالباً ما يكون العن�رص الأ�سا�سي الذي
يقود �إىل التحمل التدريجي للم�س�ؤولية ال�شخ�صية احلقيقية.
 وبالطريقة نف�سها ميكن ا�ستخدام مكاف�أة الذات بدل املكاف�أة من قبل الآخرين ،فب�إمكانالأطفال ان يتعلموا كيفية حتديد املهمة ثم �أدائها ،ثم تقدمي املكاف�أة للذات ،فمثالُ بعد
تناول �أطعمة خفيفة مغذية �أو القيام بالتمارين ميكن القيام بن�شاط �سار كمكاف�أة مثل
م�شاهدة التلفاز� ،أو القراءة� ،أو اال�سرتاحة �أو القيام برحلة �أو احل�صول على �شيء ق ّيـم.
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 كما �أن تهيئة �أف�ضل بيئة ممكنة لفقدان الوزن هو �أمر بالغ الأهمية كما ميكن �أني�صبح جزءا ً من �ضبط الذات النامي عند الطفل ،فمن املفيد حتديد مكان حمدد �أو غرفة
حمددة للأكل وبذا ت�صبح مثريات الأكل مقرتنة مبكان واحد فقط يف البيت وهذا يعمل
على �ضبط املثريات .وبهذه الطريقة ميكن ال�سيطرة على الأكل ب�سهولة مقارنة بتناول
امل�أكوالت يف غرف خمتلفة ،كما ينبغي تعديل طريقة الأكل عند الأطفال وتعليمهم
م�ضغ الطعام �أكرث وببطء دون ابتالع لقم كبرية مما ت�ؤدي هذه الطريقة �إىل اال�ستمتاع
بالأكل و�إىل �أكل كمية �أقل من الطعام.
 يجب �أن يتم تعزيز عملية �ضبط النف�س لدى الأطفال وتعليمهم كيفية �أن يحلوا�رصاعاتهم و�أن يكافئوا على ذلك و�أن يتم احل�صول على الإهتمام من خالل ال�سلوك
الإيجابي والتح�سن يف مهارات التكيف وعدم البدانة وتنمية اال�ستقاللية و�ضبط النف�س
من خالل مكاف�أة النمو النف�سي لديهم.
ثانياً :االعتمادية الزائدة:
�إن االعتمادية الزائدة �سلوك غري نا�ضج يكون وا�ضحاً لدى �صغار الأطفال.

وتت�ضمن ال�سلوكات االعتمادية طلب امل�ساعدة امل�ستمرة واملحبة والإنتباه من الآخرين،
ويظهر الطفل االعتمادي كثريا ً من علأمات عدم الن�ضج كالبكاء ،فاالعتمادي بدالً من ان
يقوم باملبادرة ي�ستمر يف الذهاب �إىل من هو �أكرب منه �سناً للم�ساعدة .ومن ت�رصفاته
احلاجة �إىل البقاء بجانب �أحد الرا�شدين ،والرغبة يف احل�صول على الإنتباه �أو يف ان
يقوم �أبواه باال�ستمرار يف مراقبته �أو التحدث �إليه �أو النظر �إىل ما فعل .ويف �سن �أربع
�سنوات يبد�أ الطفل االعتمادي بالبكاء �إذا ابتعد عن �أمه ولو لفرتة ق�صرية .ويف �سن ما
قبل املدر�سة وال�سنوات الأوىل من املدر�سة يزداد البكاء لدى ه�ؤالء الأطفال ،ويزداد
تذمرهم و�شكواهم ،كقوله( :ال يوجد ما �أفعله) ( َ
مل ال �ألعب مع �صديقي) ومع ان الطلب
�أمر طبيعي �إال ان الطفل املتذمر ال يقبل ان يرف�ض طلبه ،كما انه ال يبادر من تلقاء نف�سه
�إىل اتخاذ اخلطوات الالزمة لإ�شباع رغباته وحاجاته.

ولعل ن�شوء ال�سلوك االعتمادي عند الطفل يرتبط بعدة عوامل لها عالقة
بتن�شئته الإجتماعية ومن �أبرزها:

 -1تعزيز الأبوين:
يتعلم بع�ض الأطفال كيف ي�ؤثرون على الرا�شدين ويح�صلون على ما يريدون من خالل
�أدوارهم الطفولية ،كان يتعلق الطفل بالأب �أو يبحث عن منزلة خا�صة �أو يختبيء �أو
يهرب ويجد يع�ض الرا�شدين .مثل هذا ال�سلوك ممتع جداً .كما ان بع�ض الآباء ال يريدون
لأطفالهم ان يكربوا وبذلك يقومون بتعزيز الت�رصفات غري النا�ضجة لأطفالهم .كما
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ان هناك �آباء يقومون بحماية �أبنائهم حماية زائدة حلبهم ال�شديد لهم ،فهم مثالً ال
ي�سمحون لطفلهم ان يخرج من �ساحة البيت لأن �أطفال اجلريان �رش�سون.
 -2ال�شعور بالذنب:
ي�ست�سلم بع�ض الآباء للطفل املتذمر بت�أثري �إح�سا�سهم غري الواعي للذنب نتيجة عدم
حبهم للطفل بدرجة كافية �أو البقاء بعيدين عنه لفرتة طويلة �أو مر�ضه �أو �إعاقته.
 -3ت�ساهل الأبوين:
يقوم الطفل بالبكاء واملن�أورة حتى ي�ست�سلم الأب ،فيخ�شى ه�ؤالء الآباء �أال يحبهم
�أطفالهم �إذا كانوا حازمني معهم� ،أو �أنهم غري واثقني من موقفهم ،لذا يرتاجعون ب�سهولة
وي�ست�سلمون لرغبات الطفل غري املنطقية.
 -4لفت الإنتباه واحل�صول على ال�سلطة:
ي�ستخدم الأطفال البكاء والعويل ك�سالح م�ضاد للفت �إنتباه الأبوين وللحد من
�سيطرتهما والكت�ساب قوة تفوق تلك ال�سيطرة.
 -5التمركز حول الذات :
ينظر الطفل الرنج�سي (حب الذات) للآخرين من منظور مدى ا�ستفادته منهم فقط ،وهو
ي�شبع �شعوره بالأهمية ،و�أي تعامل ي�ست�شف منه عدم العدالة مهما �صغر يكون مزعجاً
بالن�سبة له ،كما انه يبدو وك�أنه يبحث عن تلك املواقف �أو يرت�صدها.
 -6ال�شعور باحلرمان:
الطفل الذي ي�شعر بالإهمال �أو احلرمان يعي�ش حالة ح�سد دائم جتاه االمتيازات التي
يتم �إظهارها للآخرين ،ومثل هذا الطفل قد يتذمر �أو ينتحب ،ويظهر عدم القدرة على
حتمل الإحباط.
�أوالً :كن حازماً:

�إذا طلبت من طفلك طلباً معقوالً �أو اتخذت موقفاً منطقياً ،فال ترتاجع وال ت�ست�سلم لكل
حماوالته لثنيك عن قرارك .ودع طفلك يدرك انك جاد ولن حتتمل املزيد من اجلدال �أو
ال�شكوى وال تكن غا�ضباً بل كن حازماً وحمدداً.
و�إذا كان الطفل دائم ال�شكوى من عدم وجود ما يفعله ،و�صل له فكرة ان عليه ان يتحمل
م�س�ؤولية ملء وقت فراغه بنف�سه.
وللتغلب على حالة التذمر وال�شكوى ا�ستخدم بع�ض القوانني لت�ضبط املتطلبات العادية
للطفل ثم التزم بهذه القوانني بحزم ،فمثالً يجب ان يكون موعد النوم وموعد الطعام يف
�ساعات حمددة بغ�ض النظر عما يريده الطفل.
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ثانياً :الت�صحيح:

عندما يت�رصف طفلك باعتمادية� ،صححه ب�أ�سلوب ودي وعملي و�شجعه على ال�شعور
ب�أن ب�إمكانه الت�رصف ب�شكل �أن�ضج ،وذكره مبدى االرتياح الذي �سوف ي�شعر به �إذا
ت�رصف كالكبار وت�أكد يف ت�صحيحك له من قيامك بتحديد ال�سلوك غري املرغوب.
ثالثاً :التجاهل:

�إذا �أ�رص الطفل على البكاء والعويل بعد ان �رشحت له خط�أه واقرتحت عليه البدائل
الأكرث مالءمة ،قم بتجاهل �إحلاحه جتاهالً منتظماً ،وهذا يعني ان ال تعري بكاء الطفل
�أدنى اهتمام ،و�أن تظهر له �أن مثل هذا ال�سلوك لن يكون جمدياً .ويف البداية� ،سيزيد
التجاهل الأمر �سوءا ً و�سيزيد الطفل �إحلاحه ليجربك على الرتاجع� ،إال ان البكاء �سوف
يختفي تدريجياً ،و�سيتخلى الطفل عن البكاء حاملا يدرك انه مل يعد جمدياً.
واعلم ان التجاهل الهادئ والثابت ل�سلوك االعتمادية مع القليل من الت�شجيع – ك�أن
تتجاهل الطفل وتن�شغل لعمل ما ،ثم جتيب على طلبه بعبارة ت�شجيعية�( :أنا مت�أكد انك
ت�ستطيع القيام بها وحدك) – �سوف تنمي اال�ستقاللية والإعتماد على النف�س.
رابعاً� :إ�ستخدام نظام تعزيز منا�سب:

عليك �أوالً �أن حتدد ال�سلوك الفعلي الذي ترغب يف تغيريه ،مثالً( :طلب امل�ساعدة يف
حني يكون با�ستطاعة الطفل القيام بالعمل وحده) �أو الت�شبث وااللت�صاق ..الخ.
ثم ابد�أ بتعزيز امل�سلوك املرغوب ب�أن ت�سجل ال�سلوكات االعتمادية يف قائمة ،ثم �سجل
عدد مرات ظهور هذه ال�سلوكات �إىل م�ستوى حمدد م�سبقاً ،فمثالُ :ميكنك ان تقول له�( :إذا
كان عدد مرات بكائك اليوم �أقل من خم�س مرات ،ب�إمكانك ان ت�شاهد الربنامج املف�ضل
لديك هذه الليلة ،وامتدح الطفل لإظهاره مزيدا ً من ال�سلوك النا�ضج( :عظيم ،ان انتظارك
يل حتى انهي كالمك على انك ولد كبري).
خام�ساً :العـزل:

�إخرت �سلوكاً �إعتمادياً واحدا ً ترغب يف انهائه مثل البكاء ،ويف كل مرة يقوم فيها الطفل
بهذا ال�سلوك �أر�سله �إىل غرفته ملدة دقيقتني �إىل خم�س دقائق �أو �إىل زاوية الغرفة .وبعد
ب�ضع دقائق قم بتفقد الطفل وانظر فيما �إذا كان على ا�ستعداد للتحدث دون تذمر �أو
بكاء .و�إذا كان الطفل ال يزال متذمرا ً فقد يكون عليه ان يبقى وحده مدة �أطول.
�ساد�ساً :املديح �أو الثنـاء:

ت�أكد من �إعطاء الطفل الإهتمام و�أن متتدحه عندما يت�رصف با�ستقاللية نا�ضجة� ،إبت�سم
للطفل ،ر ّبـت على كتفه ،وامتدحه لفظياً.
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�سابعاً� :إعطاء مزيد من احلرية:

�إخترب جانباً حمددا ً من جوانب منو طفلك ثم قم بت�شجيعه مثل :خروج الطفل من �ساحة
البيت مبفرده ،ثم قم بالإ�رصار على ان يقوم الطفل بهذا ال�سلوك اال�ستقاليل ب�شكل معتاد،
و�سوف يقودك هذا �إىل حتميله م�س�ؤوليات تتزايد تدريجياً .وال جتعل طلباتك عالية جدا ً
كي ال تثبط الطفل وال جتعلها منخف�ضة جدا ً بحيث ت�ؤدي �إىل تدين �أدائه.
ثامناً :دلل الطفل:

�إمنح الطفل الذي يحب االلت�صاق والتعلق مزيدا ً من احلب واالحت�ضان ،دللـه دالالً زائدا ً،
لفرتة من الزمن ب�إعطائه �أكرث مما يطلبه من املحبة حتى ت�ضمن �إ�شباعه ،ثم اطلب من
الطفل الذي يبكي �أن يذهب �إىل غرفته و�أن يبكي كما ي�شاء ،وهذا التغيري يف �أ�سلوبك قد
يكون له ت�أثري عك�سي فيقلل البكاء وال�رصاخ( .حمدي وداوود.)2008 ،
ثالثاً :الفو�ضوية وعدم الرتتيب :Messy-Sloppy

وتعني الفو�ضوية ب�أنها عدم النظافة والرتتيب والالمباالة وعدم الإهتمام والت�شوي�ش
واالفتقار �إىل الأناقة والدقة والرتتيب� .إن من الطبيعي �أن يكون الطفل فو�ضوياً يف
بع�ض الأحيان� ،إال ان الفو�ضوية تعد م�شكلة لدى الأطفال �إذا كانت لديهم بدرجة كبرية
جدا ً و�أكرث من املعتاد� ،إال ان الفو�ضوية تعد م�شكلة لدى الأطفال �إذا كانت لديهم
بدرجة كبرية جدا ً ،و�أكرث من املعتاد ومن امل�ؤ�رشات الدالة على وجود م�شكلة الفو�ضوية
وعدم الرتتيب لدى الطفل منها عادات عدم الرتتيب وعدم الالمباالة ،والقذارة فيما
يتعلق مبالب�سه و�ألعابه و�أدواته �أو مبظهره العام ،وقد تتفاقم امل�شكلة وت�صبح حالة
الفو�ضوية �ضارة وغري �صحية للطفل.
�أ�سباب الفو�ضوية وعدم الرتتيب:

 -1التعبري عن الغ�ضب �أو الرغبة يف اال�ستقالل :ان املظهر ال�شخ�صي هو �أحد و�سائل
التعبري عن الذات �أو النف�س ،ومبا ان معظم الآباء ي�شددون ويركزون على �رضورة
الرتتيب والنظافة ف�إن كثريا ً من الأطفال يطورون �سلوك الفو�ضوية وعدم النظافة لت�أكيد
ا�ستقالليتهم وفر�ضها على من حوله ،وكلما �أ�رص الآباء على النظافة والرتتيب كلما زاد
الأطفال توجهاً نحو الفو�ضوية لطريقتهم اخلا�صة ،وكثريا ً ما ن�سمع الأطفال واملراهقني
يرددون جمل مثل�« :أنا �أحب ان �أظهر كما �أريد» ،ولذلك ان تطوير �أ�سلوب عدم التنظيم
والإهمال يف �أداء كثري من املهام هو م�ؤ�رش على رغبتهم يف اال�ستقاللية ،كما ان الأطفال
يعربون عن غ�ضبهم من خالل االنتقام من الوالدين وغريهم عن طريق عدم الأمتثال
للقواعد وجتاهلها.
 -2رف�ض حتمل امل�س�ؤولية :ان الأطفال ال يولدون ولديهم رغبة يف النظافة ،لذا ف�إن قيمة
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الرتتيب والنظافة يجب ان يتم اكت�سابها من خالل التعلم ،ف�ضالً عن �أن الأطفال الذين ال
ي�شعرون بالر�ضا والإ�شباع الكايف يف حياتهم يرف�ضون حتمل امل�س�ؤولية والتخلي عن
الإ�شباع الذي يح�صلون عليه من خالل الفو�ضوية وعدم الرتتيب.
 -3االفتقار �إىل مهارات الرتتيب :هناك �أ�سباب متعددة الفتقار بع�ض الأطفال للمهارات
الالزمة للطفل كي يكون نظيفاً ومرتباً ومنها :انه مل ي�سبق له ان تعلم كيف يكون
مرتباً ،ورمبا قد ن�ش�أ يف بيوت فو�ضوية وغري مرتبة وال يوجد �أي قيمة للنظافة ،كما
قد يكون الآباء انف�سهم مناذج �سلبية ل�سلوك عدم الرتتيب والفو�ضوية ،وبالإ�ضافة �إىل
ان الأطفال الفو�ضويون وغري املنظمون قد تلقوا حماية زائدة ومل يتعلموا �أبدا ً مهارات
التنظيم با�ستقاللية ،وقد يقوم الآباء بتوجيه ر�سائل مزدوجة للأبناء تت�ضمن توقعات
الآباء لتعلم الأبناء مهارات التنظيم والت�رصفات با�ستقاللية من جهة ومن جهة �أخرى
ينقلون لهم �شعورا ً ب�أنهم ما زالوا غري قادرين على القيام بذلك ،ومثل هذه الر�سائل
املزدوجة �سلبية وت�ؤدي �إىل الكثري من التوتر وعدم االن�سجام والنتيجة طفل مل يطور
مهارات الرتتيب الالزمة ،كما ان عدم توفر الدافعية الكافية لدى بع�ض الأطفال لتعلم
مهارات التنظيم وعدم التعزيز الإيجابي ل�سلوك النظافة والرتتيب لدى الطفل من قبل
الأبوين ،يطور �شخ�صية فو�ضوية لديه ،كما ان امل�شكالت االنفعالية كالقلق واخلوف
والتوتر لدى الأطفال ي�ؤدي �إىل عجز يف �إمتام مهمات ب�سيطة �أثناء العمل �أو يف تعلم
مهارات التنظيم ،وال نن�سى ان الأطفال الذين يعانون من الإعاقات ،هم لديهم م�شكلة
تنظيم وترتيب نف�سه وبيئته بحكم �إعاقته كال�شلل الدماغي وغريه.
الأ�ساليب الإر�شادية للتعامل مع م�شكلة الفو�ضوية وعدم الرتتيب:
�أوالً :الأ�ساليب الإر�شادية الوقائية:

 -1التدريب املبكر وامل�ستمر :ت�شجيع الأبناء من �سن �سنتني فما فوق على اتباع
مبادئ النظافة والرتتيب الب�سيطة كان ي�شارك الطفل مثالً يف �إعادة �ألعابه �إىل املكان
املخ�ص�ص لها ،ان هذا الرتتيب الب�سيط لنوع معني من الألعاب من قبل الطفل بان
ي�ضعها يف املكان املخ�ص�ص لها� ،سوف ي�ؤدي ذلك �إىل تنمية عادات مهارات الرتتيب
لديه ،وان يقوم الآباء بتعليم الطفل التخطيط امل�سبق واالحتفاظ بقائمة �أداء املهمات
بالرتتيب ،وتعزيز النموذج اجليد للنظافة والرتتيب يف املظهر ال�شخ�صي للطفل
والإهتمام برتتيب ما يخ�صه من �ألعاب وغريها يف البيت.
 -2املهمات املنتظمة :ان م�س�ؤولية الآباء تعليم الطفل القيام ب�أعمال منا�سبة لعمره
خالل مرحلة الطفولة فمثالً ميكن تعليم الطفل حديث امل�شي ب�أن ي�ضع املالب�س القذرة
يف �سلة الغ�سيل والألعاب يف اخلزائن ،ومن �سن اخلام�سة يجب ان يتعلم الطفل ب�أن
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يرتب �رسيره وان ي�ساعد يف بع�ض �أعمال التنظيف كالقيام بامل�سح ونف�ض الغبار
والتكني�س وتفريغ �سلة املهمالت ،و�إخراج القمامة وترتيب املائدة ،وبعد ذلك ميكن
للآباء ان يتوقعوا من �أطفالهم الإ�سهام يف الأعمال اليومية الالزمة للمحافظة على بيت
نظيف ومرتب ن�سبياً.
 -3الإعتناء ال�شخ�صي بالنظافة وح�سن املظهر :على الآباء تعليم الطفل يف عمر ال�سنتني
جتنب القذارة والأ�سا�س يف ذلك ان �صغار الأطفال قادرون على التمييز فالطفل ال�صغري
وهو يلب�س مالب�س اللعب ب�إمكانه التدحرج يف الوحل وتو�سيخ نف�سه� ،إما �إذا لب�س
مالب�س خا�صة للعيد فيجب ان يتجنب تو�سيخها.
�أما يف عمر �سن املدر�سة ان يتم تدريب الطفل على كيفية االعتناء بنظافته ،وح�سن
مظهره من خالل القيام باملهمات ب�شكل جماعي مثل مت�شيط ال�شعر ولب�س املالب�س
والنظر يف املر�آة ملعرفة هل غ�سل وجهه ب�شكل جيد وما مدى نظافته ،وان يعزز
الآباء ذلك لدى الطفل وجعل مهمة االعتناء بالنظافة وح�سن املظهر مهمة ممتعة يف
البيت ،ولي�شارك الآباء �أطفالهم يف اختيار مالب�سهم وحاجاتهم و�أدواتهم اخلا�صة بهم،
فامل�شاركة الفعالة للطفل �أكرث بكثري من تلقي الطفل الأ�شياء التي يختارها الآباء.
 -4علم الطفل الإهتمام بالآخرين :ان النظافة والرتتيب لي�ست غريزة فطرية ،فالأطفال
ينظفون انف�سهم من �أجل �إر�ضاء الآخرين ،ولذلك ف�إن غر�س فكرة الإهتمام بالأخرين
لدى الطفل هو تكنيك وقائي يحول دون تطوير قذارة مفرطة ،وهو يتعلم بذلك ان �إ�سعاد
الآخرين �رضوري ،كما ميكن ان يكون مريحاً للطفل ذاته ،فتنظيف الغرفة واجل�سم والظهور
مبظهر ح�سن ي�سعد الأبوين وت�صبح فيما بعد عادة تبعث على الر�ضا ال�شخ�صي ،وقد
يتعلم الطفل ذلك من خالل ان يكون الوالدان منوذجاً لالهتمام بالآخرين ،وبذلك يطور
الأطفال الإهتمام احلقيقي بالآخرين منذ �سن مبكرة ،وبذلك فقد يق�ضي الأب وقتاً طويالً
يف التحدث مع طفله يف موا�ضيع يتوق لها لها الطفل وتهمه ،ف�إن هذا الأب يكون قد
�أبدى اهتمامه بطفله ،وينمو جو من التعاون بني �أفراد الأ�رسة يظهر من خالله �سلوك
التفهم امل�ساعدة لبع�ضهم البع�ض.
ثانيـاً :الأ�ساليب الإر�شادية العالجية:

 -1درب الطفل على اخلطوات التي ت�ؤدي �إىل النظافة والرتتيب وكافئها لديها:
وهذا يتطلب تعليم وتدريب الأطفال ال�صغار الذين مل يتعلموا مهارات الرتتيب والنظافة،
ولديهم نق�ص يف املعلومات لأجناز املهمات املطلوبة ،فقد ت�ستخدم لوحة تبني فيها
�أماكن الأ�شياء ومتى يجب القيام بالأعمال املطلوبة منه ،وت�شجيعه على اجناز املهمة
املطلوبة ،وتدريبه على كيف يقوم بها من خالل لعب الأدوار والنمذجة وحاول ان تكاف�أ
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�أي حت�سن يف اجناز الطفل للمهام.
مثال :حدد وقتاً منا�سباً لقيام الطفل ب�إجناز مهمة تنظيف وترتيب غرفته �أو و�ضع
الألعاب يف �أماكنها املحددة لها ،واجعل الطفل يراقبك وانت تقوم بالعمل ثم دعه ي�ضع
الأ�شياء يف �أماكنها وقم بالثناء على جهوده من خالل ا�ستخدام نظام النقاط وعقد
االتفاقيات بني الطفل ووالديه وتقدمي اجلوائز املادية ،ومن ال�رضوري ان يقوم الوالدين
مبكاف�أة وتعزيز �أي �شكل من �أ�شكال النظافة قد يبديها طفل غري مرتب وفو�ضوي.
 -2الباب مفتوح �أو مغلق :ميكن ا�ستخدام هذه الطريقة مع طفل واحد �أو �أكرث ي�شرتكون
يف غرفة نوم واحدة ،نقوم بفح�ص الغرفة يف وقت متفق عليه مع الأطفال ،ف�إذا كان
و�ضعها منا�سباً ومر�ضياً �أبقيت الباب مفتوحاً ،وال ي�سمح للأطفال باخلروج للعب �أو
م�شاهدة التلفاز �إال �إذا كان الباب مفتوحاً� ،إن هذا النوع من الرتتيب ي�ؤدي �إىل جتنب
النقد اللفظي من قبل الأب واجلدال الدفاعي من قبل الطفل.
 -3ا�ستخدام خزانة ميكن �إقفالها :ويتم هذا الإجراء بفح�ص غرفة الطفل من فرتة لفرتة،
قبل الذهاب �إىل النوم ،ويقال للطفل �إذا مل يقم برتتيب �أ�شيائه ويرتكها دون ان ي�ضعها
يف �أماكنها كمالب�سه و�ألعابه ،ف�إنها �سوف تو�ضع يف خزانة مغلقة ملدة يومني ،و�أكرث،
ويكتب على كل قطعة تاريخ �إرجاعها للطفل وميكن ا�ستخدام بطاقات خا�صة لذلك،
وبذلك يتعلم التنظيم.
 -4ا�ستخدام اجلداول �أو اللوحات :ويتم هذا الإجراء من خالل كتابة املهمات الأ�سا�سية
يف عملية النظافة واالعتناء باملظهر ال�شخ�صي �ضمن قائمة على لوحة حيث يقوم
الطفل بو�ضع �إ�شارة مقابل كل مهمة �أمتها ،ويقوم الأب بو�ضع جنمة �أمام كل مهمة يقوم
بها الطفل ،ويجب ان تدرج كل مهمة من املهمات مقابل الوقت الذي يجب �إكمالها به
خالل فرتة اليوم من ال�صباح وقت اال�ستيقاظ �إىل امل�ساء والذهاب �إىل النوم ،فمثالً يف
ال�صباح يقوم الطفل باال�ستيقاظ ومن ثم غ�سل اليدين والوجه وتنظيف الأ�سنان ،ثم
ارتداء املالب�س والذهاب �إىل املدر�سة ،وبعد العودة من املدر�سة تغيري الثياب ثم تناول
الطعام ثم حل الواجبات ثم الذهاب �إىل اللعب �أو م�شاهدة التلفاز ويف نهاية اليوم يتم
ح�رص النقاط� ،أو النجم التي ح�صل عليها الطفل وميكن ان ي�ستبدلها بامتيازات مثل
م�شاهدة التلفاز� ،أو اللعب مع الرفاق� ،أو امل�شاركة يف الرحالت املدر�سية� ،أو احل�صول
على م�رصوف �إ�ضايف.
� -5إتاحة الفر�صة للطفل كي ُيظهر ا�ستقالليته وحتمله للم�س�ؤولية:
نحن نعرف ان ال�سبب الرئي�سي للفو�ضوية وعدم النظافة والرتتيب هو رغبة الطفل يف
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اال�ستقاللية ورف�ض حتمل امل�س�ؤولية ،لذا على الآباء تعليم الطفل اال�ستقاللية وحتمل
امل�س�ؤولية من خالل تكليفه مبهام منا�سبة وفق قدراته وطاقاته ثم �إعطائه �أجرا ً على
مدى �إكمال املهمة بنجاح و�إف�ساح املجال للأطفال لتعلم اال�ستقاللية وحتمل امل�س�ؤولية
من �سن ال�ساد�سة من خالل التوقف عن جمع احلاجيات خلف الطفل بل تعليمه ب�أن
الإهتمام باحلاجيات اخلا�صة به هي �ضمن م�س�ؤوليته ،وتكليف الطفل مبجموعة من
امل�س�ؤوليات امللقاة على الطفل تدريجياً مع مالحظة قدرته على حتملها ،ان تزويد
الطفل بفر�ض وخربات من حتمل امل�س�ؤوليات ي�شعرهم بالر�ضا ،ويعزز ا�ستقالليته.
(حمدي وداوود.)2008 ،
رابعاً :اخلوف Fear

اخلوف هو �إح�سا�س قوي غري �سار ينتج عن الإح�سا�س بوجود خطر �أو توقع حدوثه مما
ي�ؤدي �إىل عدم ال�شعور بالأمن  ،واملخاوف متعلمة �إال ان هناك خماوف غريزيه طبيعية
كاخلوف من ال�صوت املرتفع� ،أو فقدان التوازن واحلركة املفاجئة  ،وي�شعر الأطفال
بالرعب �أو اخلوف ال�شديد من عدد كبري من اال�شياء �أو املواقف  ،وعندما ي�ستمر اخلوف
غري املنطقي ي�صبح ما ي�سمى خوفاً مر�ضياً ( . )Phobiaهذا وتت�ضمن املخاوف العادية
وال�شائعة لدى الأطفال اخلوف من الظالم  ،والعزلة  ،واجلراح ،والأ�صوات املرتفعة،
واملر�ض ،والوحو�ش واحليو�أنات والرنتفعات و و�سائط النقل ،والعوا�صف ،والغرباء ،
والأمرا�ض غري املالوفة وميكن ادراج هذه املخاوف يف ثالث جمموعات ،هي:
 اجلراح �أو اال�صابات اجل�سمية ،وال�سموم ،والعمليات اجلراحية ،واحلرب ،واالختطاف. احلوادث الطبيعية  ،كالزالزل  ،والعوا�صف  ،وحوادث ال�شغب  ،والظالم واملوت. التوتر النف�سي  ،واخلوف من املدر�سة  ،والأمتح�أنات  ،واملن�سابات االجتماعة والنقد.ان حوايل ن�صف الأطفال على االقل تظهر لديهم خم�أوف م�شرتكة من الكالب والظالم
والرعد والأ�شباح وان حوايل (  ) %10من هوالء الأطفال يعانون من �شعور عميق
باخلوف وعدم الأمن بعد جتاوزهم �سن العا�رشة ،وان املخاوف الأكرث �شيوعاً تظهر يف
االعمار بني �سنتني و�ست �سنوات كما ان ( )% 90من الأطفال حتت �سن ال�ساد�سة يعانون
من اخلوف ثم يزول ب�شكل طبيعي ويعمل اخلوف من خالل احلفاظ على البقاء وتنبيه
�إىل م�صدر اخلطر حلمايته حيث يقوم هرمون الإدرينالني بتهيئة اجل�سم ملواجهة اخلطر
وتفاديه .
�أ�سباب اخلوف :

 ال�صدمات �أو اخلربات امل�ؤملة التي ت�ؤدي �إىل ت�ؤدي �إىل التوتر النف�سي �أو اجلراحاجل�سمية �إىل خوف الينتهي يف حلظته � ،إذ ي�شعر الأطفال بالعجز وب�أنهم غري م�ستعدين
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للتعامل مع احلوادث وتكون النتيجة اخلوف والذي ي�ستمر لفرتة من الزمن ،ان هذا
النوع من اخلوف ميكن ان ي�ستثار يف مواقف متعددة بع�ضها وا�ضح ومعروف وبع�ضها
االخر خفي ن�سبياً ،فمثالً التعر�ض للتهديد من قبل حيوان ما ميكن ان ي�سبب خوفاً
حمددا ً من ذلك احليوان �أو خوفاً من جميع احليو�أنات وهذا ما ي�سمى بالتعميم  ،ومن
اخلربات اخلفية ما تنقله و�سائل الإت�صال واالعالم من م�صائب و�أخبار �سيئة حول
جرائم القتل وال�رسقات والعنف والعدوان واحلوادث ،ان �سماع �أو م�شاهدة مثل هذه
االخبار من خالل املذياع �أو التلفاز �أو ال�سينما �أو الكتب الهزيلة لها ت�أثري �سلبي على
حياة الطفل مما ي�ؤدي �إىل مزيد من اخلوف والعدوان.
 �إن ال�شعور بالغ�ضب نتيجة �سوء املعاملة والرغبة يف ايذاء الكبار هي من اال�ستجاباتالعادية يف الطفولة �إلأ ان هذه الرغبة حمرمة �أو متثل �شعور غري مقبو ًل لذا يتم
�إ�سقاطها على الكبار (انني �أكرهك و�أريد ان �أحلق بك االذى) �أمر غري مقبول وقد تتحول
�إىل (انك تكرهني و�سوف تلحق بي االذى ) وهذا النموذج من اال�ستجابة ي�صبح قوياً
ب�شكل خا�ص يف عمر �سنتني �إىل �ست �سنوات  ،وان لدى الأطفال جميع �أ�شكال الأفكار
الغريبة �أو اجلن�سية �أو العدوانية �أو التخيالت التي ميكن �أحدها �أو جميعها ان تخيفهم
ب�شكل مبا�رش ،كما ان الرغبة للقيام ب�أي �شكل من �أ�شكال ال�سلوك غري املقبول ميكن ان
ت�ؤدي �إىل ال�شعور بالذنب �أو اخلوف من العقاب .
 ميكن للمخاوف �أن ت�ستخدم كو�سائل للت�أثري يف الآخرين وا�ستغاللهم � ،سواء �أكانو�أطفاالً �أم كبارا ً ،فقد يكون �إظهار الطفل اخلوف �إحدى الو�سائل القوية جلذب �إنتباه
الوالدين �أو الآخرين ،وهذا النموذج يعزز الطفل ب�شكل مبا�رش وي�شجعه لوجود املخاوف
لديه  ،وهكذا ي�ؤدي اخلوف حلالة من الر�ضا واالرتياح وامل�شكلة هي ان ي�صبح اخلوف
لدى الطفل مريحاً وم�ؤملاً يف �آن واحد  ،وتتفاقم هذه امل�شكلة عندما يكون اخلوف
هو الطريق الرئي�سي لدى الأطفال للت�أثري يف والديهم ،ومثال ذلك اخلوف املر�ضي من
املدر�سة  ،حيث يظهر الطفل اخلوف ال�شديد من الذهاب �إىل املدر�سة وتكون النتيجة
ال�سماح له من قبل الوالدين يف البقاء يف البيت  ،وهكذا ي�صبح اخلوف طريقة للت�أثري
يف الآخرين .
 يالحظ �أن بع�ض الأطفال يظهرون ا�ستجابات قوية جدا ً للأ�صوات �أو احلركة املفاجئة�أو للتغريات يف البيئة منذ والدتهم �أو خالل ال�سنة الأوىل والثانية من العمر وغالباً ما
ي�صفهم الآباء ب�أنهم كانوا دائماً ح�سا�سني للغاية وم�شدودين خوافني ويعود ال�سبب يف
ذلك �إىل ان الأجهزة الع�صبية املركزية له�ؤالء الأطفال منذ والدتهم هي �أكرث ح�سا�سية
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من غريها ،ولذلك فهم ي�ستجيبون مل�ؤثرات �أ�ضعف ومتو�سطة ال�شدة ،وهم يحتاجون �إىل
وقت اطول لي�ستعيدوا توازنهم� ،أنهم ي�ستجبون بهذه الطريقة بحكم تكوينهم الناجت عن
مزيج من العوامل الوراثية وظروف احلمل ،فالطفل الذي يبكي بعنف ل�صوت مفاجىء
متو�سط ال�شدة قد يكون �أكرث تهيئوا ً لتطوير خماوف �شديدة ،وي�صبح فيما بعد ي�ستجيب
بطريقة مبالغ بها.
 �إن الأطفال املر�ضى متعبني فهم غالباً ما يكونون �أكرث ا�ستعدادا ً لتطوير املخاوفلديهم وبخا�صه �إذا ا�ستغرقت لديهم حالة ال�ضعف اجل�سمي لفرتة طويلة ،والتي قد
تعود �إىل حاالت �سوء التغذية� ،أو �إىل نق�ص ال�سكر يف الدم والتى ت�ؤدي �إىل ال�شعور
بالعجز و�ضعف املقاومة بحيث ت�صبح الدفاعات النف�سيه لديهم �أقل فاعلية .وعندما
يكون اعتبار الذات لدي الطفل منخف�ضاً ف�إنه يكون �أكرث عر�ضة لتطوير املخاوف لديه،
كما ي�سهمم الآباء املت�ساهلون يف تطوير اخلوف لدى �أطفالهم ،ويف �ضوء ذلك ف�إن
الأطفال من ذوي اعتبار الذات املنخف�ض �أو ال�ضعيفني ج�سمياً ي�شعرون باحلزن والعزله
والعجز و�ضعف القدره على التعامل مع الأفكار وامل�شاعر املثريه للخوف ومع االخطار
الواقعية واملتخيلة.
 �إن النقد املتزايد قد ي�ؤدي �إىل تطوير ال�شعور باخلوف لدى الأطفال� ،إذ ي�شعرون ب�أنهمال ي�ستطيعون �أن يعملوا �أ�شياءا ً ب�شكل �صحيح ،ويتوقعون دائماً النقد واال�ستجابات
ال�سلبية ولذلك ف�إنهم يخافون ،كما �أنه التهديد املتكرر بالتقييم ال�سلبي للطفل ي�ؤدي
�إىل اخلوف فمثالً عندما يوبخ الطفل لتو�سيخ مالب�سه تكون النتيجة ظهور اخلوف
من االت�ساخ لديه وقد يعمم الطفل هذا اخلوف لي�صبح لديه خوف من الفو�ضى �أوعدم
الأنتظام ،وي�أخذ اخلوف �أ�شكاالُ خمتلفة �إعتمادا ً على اجلانب الذي يوجه عليه النقد لدى
الطفل ،مما ي�ؤدي �أن ي�صبح الطفل خجوالً �أو خوافاً.
 �إن جو الأ�رسة الذي يت�سم بال�ضبط الزائد ميكن �أن ينتج �أطفاالً خوافني عامة �أو�أطفاالً يخافون من ال�سلطة خا�صة مثل ه�ؤالء الأطفال قد ي�صابون بالرعب ممن ميثلون
ال�سلطة كاالباء واملعلمني ورجال ال�رشطة ،كما �أن االباء ذو املتطلبات الزائدة اليدركون
املخاوف الطبيعية والعادية التي تظهر لدى �أطفالهم وفق مراحلهم لعمرية فهم ال
يحتملون وال يتقبلون خماوف �أطفالهم امل�ؤقتة فهم يوجهون النقد �إىل �أطفالهم لأنهم
يت�رصفون ب�شكل طبيعي كم ان توقعات الآباء املبالغ بها واملتطلبات الزائدة لدى
الطفل ت�ؤدي �إىل اخلوف من الف�شل وعدم املحاولة .
 �إن ال�رصاعات الأ�رسية امل�ستمرة �سواء بني الأبوين �أو بني الأخوة �أو بني الآباء والأبناء166

ت�ؤدي �إىل �أجواء م�شحونة بالتوتر و�إىل ال�شعور بعدم الأمن  ،وعندما ي�شعر الأطفال بعدم
الأمن ف�إنهم يظهرون اخلوف مع �أح�سا�سهم بال�ضعف وعدم القدرة على التعامل مع هذه
املخاوف العادية وتتزيد هذه امل�شاعر يف حالة �إدراك الأطفال لوجود �ضعف على قدرة
الآباء على مواجهة امل�شكالت.
�إن مالحظة الأطفال وم�شاهدتهم اخلوف لدى الكبار كاالباء �أو االخوة �أو الرفاق هوعامل مهم يف تطوير املخ�أوف لديهم �إذ ان الأطفال يتعلمون اخلوف عن طريق التقليد
فالطفل يتعلم اخلوف من الأبوين �أو من �أحدهما ممن يت�صفون ب�شديدي اخلوف كما ان
�إظهار اخلوف �أو مناق�شته من قبل الآباء ممكن ان ي�ؤدي بالطفل �إىل خوف مت�شابه ،ومبا
�أن اخلوف ميكن تعميمه ف�إنه من املحتمل �أن يطور الطفل خوفاً من �أي �شيء م�شابه
لذلك.
الأ�ساليب الإر�شادية :
الأ�ساليب الوقائية :
 .1هيىء الطفل للتعامل مع التوتر:

 ينبغي ان تكون مرحلة الطفولة فرتة تهيئة م�ستمرة للتعامل مع خمتلف �أنواعامل�شكالت وبخا�صة م�شكالت اخلوف و التوتر ،وان تت�ضمن الكثري من التو�ضيح والطمانة
والتحذير امل�سبق من امل�شكالت املختلفة ،فمثالً مو�ضوعات الن�ضج اجلن�سي يجب ان
تن�أق�ش و�رصاحة وب�شكل م�سبق مع الأطفال ،هذا وي�ستخدم الأطفال عادة اللعب للتدريب
على التعامل مع امل�شاعر واحلوادث ،فهو الطريقة الطبيعية لتعليمهم كيفية التعامل
مع اخلوف ،كما ان التعبري عن املخاوف ي�ؤدي غالباً للتحرر منها ،وان ا�ستخدام
اللعب االيهامي يكون فعاالً جدا ً عندما تكون ال�صدمات متوقعة  ،وميكن للأطفال �إجراء
مناق�شات حول اخلربات ال�صادقة ومتثيلها.
 وميكن ا�ستخدام ق�ص�ص الأطفال وكتبهم التي ت�صف تعامل الأطفال الإيجابي معحوادث احلياة املختلفة كالعمليات اجلراحية ،والطالق ،واملوت.
 كما ينبغي ت�شجيع الأطفال على الت�أمل الفعال مع مو�ضوع اخلوف من خالل تعلمهلبع�ض الأ�ساليب الإيجابية يف ذلك مع مراعاة جتنب تقدمي احلماية الزائدة له.
 .2كن متعاطفاً ومدعماً :

�إن �إدراك الأطفال بان �آباءهم متفهمون ويقدمون لهم احلب واالحرتام ينمي لديهمال�شعور بالأمن على نحو منا�سب ،كما ان �أ�سلوب التعاطف مع الأطفال الذي يظهر فيه
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فهم �أفكار الطفل وم�شاعره وم�شاركته فيها من خالل تقدمي االحرتام وعدم توجيه التهديد
�أو النقد امل�ستمر له ،وكذلك عدم �إ�صدار االحكام ال�سلبية نحو خماوفه فه ،كل ذلك يجعل
الأطفال ي�شعرون ب�أنهم �أكرث قدرة على التعامل مع املواقف املخيفة من خالل حرية
التفكري وتقبل امل�شاعر ب�أ�شكالها املختلفة اذ يجب على الآباء �إف�ساح املجال لأطفالهم
للتعبري عن م�شاعر اخلوف �أو اال�ضطراب لديهم وان يتقبل االباء ذلك وان يتم مناق�شة
احلوادث التي تخيف الأطفال يف �أقرب وقت ممكن ،ثم تقدمي الدعم وامل�ساعدة لفهم
ا�ستجابات التوتر وتغريها وبهذه الطريقة ينمو الأطفال ويتعلمون �أ�ساليب �إيجابية
للتعامل مع م�شاعرهم ،كما يجب على الآباء الإنتباه ان ا�ستجابة الطفل للخوف يجب
ان ال ت�ستخدم ملعاقبة الطفل �أو �ضبطه وم�ساعدة الأطفال على التمييز بني احلقيقة
واخليال متهيدا ً للتمييز بني املخاوف احلقيقية الواقعية وبني املخاوف غري الواقعية
لذا يجب ان يتم التعبري عن اخلوف ولي�س جتاهله �أو ال�سخرية منه كما ينبغي االبتعاد
عن تقدمي احلماية الزائة للطفل �أو الإهتمام املبالغ به �أو مناق�شة م�شكالت الكبار �أمامه
حتى ال ت�ؤدي �إىل ال�شعور باخلوف وعدم الكفاءة.
 .3التعر�ض املبكر والتدريجي للمواقف املخيفة :

 يحتاج الطفل �إىل اكت�ساب اخلربات اجلديدة ب�شكل تدريجي واملت�ضمنة بالأفكار �أواحلوادث اجلديدة املخيفة فمثالً ان عملية التوقف عن ا�ضاءة الغرفة يف الليل امر
ايجابي ولكن يجب ان يتم ذلك عن طريق خف�ض ال�ضوء ب�شكل تدريجي ليلة بعد ليلة
�أو اغالق الباب على نحو متزايد يف كل ليلة حتى ي�شعر الطفل باالرتياح يف النوم
بالظالم وهكذا يتم التعامل مع الطفل بكثري من املواقف التي ت�سبب له اخلوف.
 ان عملية الإ�رشاط امل�ضاد الطبيعية ت�ؤدي �إىل الوقائية من اخلوف فاملواجهةالتدريجية عندما يكون الطفل مرتاحاً ي�ؤدي �إىل ان يتعامل الطفل مع املخ�أوف الب�سيطة
ثم ينتقل ملواجهة مواقف �أكرث خطورة ،ان م�شي الطفل يف ممر طويل فيه �إ�ضاءة خافتة
يعطيه تدريباً على مواجهة املواقف وقد يرافقه يف البداية �أحد الكبار �أو قد ي�ستخدم
م�صباح يدوياً ثم يتم تخفي�ض هذا الدعم �شيئاً ف�شيئاً ب�صورة تدريجية وهكذا يتم
تدريب الطفل على مواقف م�شابهة وكثرية يف حياة الطفل فمثالً ميكن التحدث مع الطفل
عن مو�ضوعات �إيجابية �أو رواية الق�ص�ص ال�شيقة مما يبعث على الهدوء والراحة لديه.
 .4عرب عن م�شاعرك و�شارك الآخرين بها ( التعبري وامل�شاركة يف االجتماعات ):

 عنما يعي�ش الأطفال يف جو فيه م�شاركة يف امل�شاعر حيث تناق�ش فيه هذه امل�شاعروي�شارك فيه الأطفال ،ف�أنهم يتعلمون �أن الهموم واملخاوف هي �أمور مقبولة ،ومن
املنا�سب التحدث يف اهتمامات حقيقية �أو خماوف �سواء �أكانوا �صغارا ً وكبارا ً نخاف
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منها عندها يرى الأطفال بان الأمور عادية بالن�سبة للفرد ،وان كل فرد عر�ضة لأن
تتكون لديه يف وقت ما ،ان مثل هذه الأ�ساليب ت�ساعد الأطفال على فهم اخلوف وان
حاالت اخلوف �ستنتهي بعد فرتة ومن ال�رضوري اال�ستماع اجليد مل�شاعر الأطفال وتقبلها
واحرتامها واذا انكر االباء اخلطر �أو اخلوف قد ي�ؤدي ذلك �إىل �شعور الأطفال باخلوف
وي�صبح ذلك اخلطر خميفاً لهم .
 .5كن منوذجاً للهدوء والتفا�ؤل واال�ستجابة ب�شكل منا�سب:

 ان خماوف الوالدين تخيف الأطفال على نحو مبا�رش ،فمثالً �إذا ما ا�ستمرت م�شكلةخموف الوالدين من املوت ،ف�إن الأطفال �أي�ضاً �سوف يتعلمون ب�رسعه اخلوف من املوت
ومن املريح ان ي�ستمعوا هوالء الأطفال �إىل عبارات ( كل ان�سان ف�إن ،وان املوت جزء
من احلياة كالوالدة ) وينبغي اال تناق�ش املخوف با�ستمرار �أو ت�ؤكد �أكرث من الالزم مع
مراعاة التاكيد علي اجلوانب الإيجابيه يف مواجهتها كاالعرتاف بوجودها واتخاذ
موقف �شجاع حيالها ويف املقابل جتنب تكرار الت�أكيد على املواقف املخيفه كذكر
الأمور ال�سيئة التي حتدث للنا�س وعلى �سبيل املثال ف�إن بع�ض النا�س �أو الأ�رس يكررون
ترديد مقولة (وراء كل خرب �رش مرتقب) ان مثل هذا اجلو ي�ؤدي �إىل تنمية اجتاه من
اخلوف والقلق والت�شا�ؤم الذي ينتقل بالعدوى  .كما ان التوجيه الهادىء املتفائل
ي�ساعد يف التعامل مع اخلوف ب�شكل جيد مما يجعلك ان تواجه م�شكالتك وان تتحدث
عنها بتقبل ،و�إذا �أظهرت اخلوف بوجود الأطفال ف�إن عليك ان تتخذ اجرا ًء فورياً للتقليل
منه ف�إذا �أظهرت مثالً اهتم�أماً يف العوا�صف الرعدية �أو الرياح القوية ف�إن طفلك يتعلم
ان يكون مهتماً بها ال خائفاً منها .
الأ�ساليب العالجيه :
 .1تقليل احل�سا�سية التدريجي والإ�رشاط امل�ضاد:

 الهدف الرئي�سي هو م�ساعدة الأطفال اخلوافني وذوي احل�سا�سية الزائدة لي�صبحوا اقلح�سا�سيه و�أقل ا�ستجابة للمو�ضوعات التي ت�ستثري ح�سا�سيتهم .
 �إن القاعده العامة هي �أن الأطفال تقل ح�سا�سيتهم من اخلوف ،عندما يتم �أقرانمو�ضوع اخلوف �أو الفكرة املثرية له ب�إي �شيء �سار (ا�رشاط م�ضاد) فمن املفيد جدا ً
جعل الأطفال يلعبون احدى العابهم املف�ضلة �أو ان ينهمكوا ب�أي ن�شاط ممتع اثناء
�شعورهم باخلوف  ،هذا وان جميع �أ�شكال املخوف املحددة ميكن حموها بهذه الطريقه،
وان حدوث تقليل احل�سا�سية يتم ب�شكل طبيعي من خالل متكني الأطفال من م�شاهدة
حادثة خميفة عن بعد ،ثم يقومون بالتقدم التدريجي للم�شاهدة واملراقبة الذي ي�ؤدي
�إىل تزايد ال�شجاعة �شيئا ف�شيئا وعن قرب ،والذي ي�ؤدي �إىل نق�ص طبيعي لهذه املخوف
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وميكن ان يتحول اخلوف �إىل ن�شاط ممتع من خالل ا�ستخدام ا�سلوب تقليل احل�سا�سية
�ضمن اال�ستعانة ب�شخ�ص �أو جمموعة �أ�شخا�ص ملمار�سة بع�ض الن�شاطات مع الطفل
مثل ال�سباحة �أو الريا�ضة ،كما ينبغي ت�شجيع الأطفال على ا�ستخدام تقليل احل�سا�سية
الذاتي وتعلمهم ال�ستخدام هذه الطريقة وحدهم ملواجهة �أي خوف ،فاملواجهة املتكررة
ملو�ضوع اخلوف ت�ؤدي �إىل تقليل احل�سا�سية بينما ي�ؤدي جتنب املواقف املخيفة �إىل
�إطالة حالة اخلوف �أو زيادة �شدته.
 .2مالحظة النماذج :

 تعد هذه الطريقة ،طريقة طبيعية لتقليل احل�سا�سية ،فالطفل يتعلم من خاللاملالحظة كيف يتعامل الأفراد غري اخلائفني مع املواقف ،والطفل الذي يالحظ ذالك
يبد�أ ب�شكل تدريجي بالتعامل دون خوف مع مواقف تزداد درجة الإخافة فيها �شيئاً
ف�شيئاً ،ويف�ضل ان تكون النماذج من اال�شخا�ص العاديني ،كما ان املالحظة للنماذج
تقنع بع�ض الأطفال بان ما يخافونه هو يف الواقع الخطورة فيه ومن الأمثلة على ذلك
ا�ستخدام مناذج متلفزة من الرفاق مل�ساعدة الطفل للتغلب على قلق الأمتحان فقد مت
تعريف النماذج ب�شكل تدريجي ملواقف تزداد �إثارتها للخوف �شيئاً ف�شيئاً ،وبهذا ا�صبح
الأطفال الذين قاموا ياملالحظة �أقل خوفاً من الأمتح�أنات املدر�سية ،هذا وميكن تقليل
ح�سا�سية بع�ض الأطفال حيث يطلب من الطفل متثيل دور اخلائف على نحو �أكرث من
الواقع حلالة ما من حاالت اخلوف .
 .3التمرين :

 �إن التدريب ميكن الأطفال من ال�شعور باالرتياح �أثناء �إعادة بع�ض احلوادث التيتثري اخلوف ب�شكل ب�سيط  ،ويعد �أ�سلوب اللعب لدى الأطفال ال�صغار هو �أ�سلوب طبيعي
للتمرين ف�ألعاب الدمى والتمثيل متكنهم من التعبري عن �أ�شكال متعددة من امل�شاعر
واملخاوف وان مدح الكبار لهم يعزز تدريبهم على التعامل مع مو�ضوعات خميفة من
خالل �أ�ستخدام لوحة تبني مدى التقدم يف ذلك.
 كما ان �أ�سلوب التدريب ال�سلوكي هو �أداء ال�سلوك الذي يت�ضمن تعامالً جريئاً معاملواقف اذ ميكن التعبري عن ال�شعور بالغ�ضب بتحويله �إىل �سلوك مثل �رضب الدمى �أو
ال�رصاخ على وحو�ش وهمية كما ميكن للأطفال �أ�ستخدام التمرين املعريف والذي يكون
بتخيل القيام بفعاليات متعددة .
 .4التخيل الإيجابي :

 من اال�ستخدمات اخلا�صة للتخيل يف تقليل املخاوف التدريب على تخيل م�شاهد�سارة ويجد الأطفال ال�صغار يف ذلك �أ�سلوباً ناجحاً يتخيلون االبطال الذين يحبونهم
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وهذا ي�ساعدهم يف التعامل مع موقف خميف وميكن اطالع الطفل على كيفية القيام بهذا
التخيل حيث يطلب منه ان يقوم ب�أخرتاع ق�صة م�شابهة ( مثل  :انت واملر�آة العجيبة� ،أو
البي�سبول� ،أو قيادة ال�سيارة �أو اجللو�س على ال�شاطىء ) وهكذا ميكن ا�ستخدام املخيلة
للتغلب على املخاوف والتحرر الن�سبي منه عند الأطفال.
 .5مكاف�أة ال�شجاعة :

 يجب على الآباء ان يكونوا واعني جلاهزية الأطفال وا�ستعدادهم للتغيري والنمووقبول ال�شجاعة ،كما يجب عليهم مدح الطفل لكل خطوة �شجاعة يقوم بها وتقدمي
املكافات املادية له ،كما ميكن مكاف�أة الطفل �إذا ا�ستطاع حتمل مقدار من تلك املواقف
التي ت�سبب له املخاوف ،وميكن �أ�ستخدام �أ�سلوب النقاط على مدى التحمل و�إظهار
�شجاعته وبعدها يقوم الطفل بجمع عدد من النقاط لكي ت�ستخدم للح�صول على
امتيازات والعاب ،وميكن ا�ستخدام هذه الأ�ساليب يف كثري من املواقف واحلوادث التي
تخيف الطفل مثل اخلوف من املدر�سة واخلوف من الغرباء واملخاوف الأخرى ،حيث يتم
مكاف�أة التقدم الذي يحرزه الطفل مع مراعاة جتنب �أي �شكل من �أ�شكال تعزيز اخلوف .
 .6التحدث مع الذات :

 يعتمد �أ�سلوب التحدث مع الذات على ا�ستخدام طريقة بحيث تكون م�ضادا ً قوياً للخوفت�ؤدي �إىل �إحالل ال�شعور امل�ستقل بالكفاءة عند الطفل حمل �شعوره للخوف والعجز ،
ويف �ضوء ذلك فعلى الآباء ان يقرتحوا على الأطفال ب�شكل مبا�رش�أن يتحدثو�أحديثاً
�صامتاً لأنف�سهم على نحو يح�سن من م�شاعرهم  ،وعلى الآباء وهم يف هذه احلالة ان
يو�ضحوا للأطفال بان التفكري بالأ�شياء املخيفة يجعل هذه اال�شياء تبدو �أكرث �إخافة،
وان التفكري ب�أفكار ايجابية ي�ؤدي �إىل م�شاعر �أهدى �أو �سلوك �أكرث �شجاعة وجر�أة ،ومن
الأمثلة على التحدث مع الذات « �أ�ستطيع ان �أواجه ذلك ،انني �أ�صبح �أكرث �شجاعة،
�أزمة ومتر ،كل �شيء �سيكون على ما يرام� ،أنا بخري « وعلى الأباء تعليم الأطفال كيف
يوقفون �أفكارهم املخيفة من خالل تفكريهم بكلمة
(توقف) ثم يقولون لأنف�سهم عبارات �إيجابية .
 .7اال�سرتخاء :

 يعد اال�سرتخاء الع�ضلي من الأ�ساليب الفاعلة واملفيدة �سواء للأطفال �أو الكبارواملتوترين ج�سمياً ف�إرخاء الع�ضالت يعار�ض ظهور ال�شعور باخلوف ،كما ان الإ�سرتخاء
يعطي الأطفال تركيزا ً �إيجابياً  ،فاخلوف من الظالم مثالً غريها من املخاوف الأخرى
ميكن �أن يتعلم اال�سرتخاء التام ك�إ�ستجابة م�ضادة للخوف ،وميكن لبع�ض الأطفال ان
يتدربوا على اال�سرتخاء بفاعلية �أثناء اال�ستلقاء على ال�رسير �أو �أثناء اال�ستحمام مباء
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دافىء ،كما �أن تكرار التدريب على اال�سرتخاء وبا�ستمرار ميكن الأطفال من التغلب
على الكثري من خماوفهم  ،وميكن �أي�ضاً ان يتم مزج اال�سرتخاء بتقليل احل�سا�سية
�أو من خاللهما تتناق�ص �شدة اخلوف تدريجياً بتكرار مواجهة للمواقف املخيفة
�سواء كان ذلك باملخيلة �أو باملواقف الواقعية ،حتى يتم �أزالة هذا اخلوف وانهائه.
(حمدي وداود.)2008 ،
بع�ض م�شكالت مرحلة املراهقة والأ�ساليب الإر�شادية امل�ستخدمة فيها:
�أو ًال :العدوان Aggression

يعترب الغ�ضب والثورة واال�شرتاك يف امل�شاجرات من الأمور الطبيعية التي ت�صدر عن
الأطفال الأ�سوياء بحكم املرحلة النمائية التي ميرون بها ،بل اننا ن�شك يف �صحة الطفل
و�سالمته �إذا مل يغ�ضب �أبدا ً � ،أو �إذا مل يت�شاجر مع زمالئه على الإطالق ،وهذا يعترب
�سلوكاً غري طبيعي وهو يدل على ان الطفل لديه م�شكلة ويحتاج �إىل عالجها� .إال ان
قيام الطفل باالعتداء على زمالئه �أو ا�ستثارة الآخرين بدون مربر ظاهر �سواء يف البيت
�أو املدر�سة �أو يف ال�شارع وب�صورة م�ستمرة يدل هذا ال�سلوك غري الطبيعي على ا�ضطراب
نف�سية الطفل ،وهذا ي�ؤكد �رضورة العناية به ودرا�سة حالته درا�سة دقيقة ملعرفة �أ�سباب
ودوافع هذا ال�سلوك والعمل على معاجلته.
ويتطور امليل العدواين لدى الطفل عندما يحقق العدوان له هدفاً ما  ،ف�إذا جنح طفل يف
احل�صول على �شيء من �أخيه بالع�ض مثالً ف�إنه �سيعتاد على ان هذه الطريقة ميكن ان
تو�صله �إىل ما يريد ،وعندما ي�رضب طالب طالباً �آخر  ،ويهتم املعلمون بذلك من خالل
اال�ستف�سار عن هذا الأمر ،قد ي�شعر الطفل الذي �رضب زميله بان هذه الطريقة مفيدة له
جللب اهتمام الآخرين فتعزز لديه عادة ال�رضب ،ومن جهة �أخرى ف�إن التقليد يلعب دورا ً
ه�أماً يف ال�سلوك العدواين ،فالطفل الذي يرى والده �أو زميله ميار�س ال�سلوك العدواين
مييل ب�صورة ال �شعورية �إىل تقليده (دبابنة وحمفوظ .)1984 ،
تعريف العدوان :

هو ال�سلوك الذي ي�ؤدي �إىل �إحلاق الأذى ال�شخ�صي بالغري ،وقد يكون الإيذاء ج�سمياً
مثل ال�رضب �أو اللكم �أو الرف�س �أو رمي الأ�شياء �أو الدفع �أو الب�صق ،وقد يكون الإيذاء
نف�سياً مثل الهجوم اللفظي من خالل �إطالق الأ�سماء والألقاب ال�سيئة �أو ال�شتم والإغاظة
والت�سلط والت�شاجر والتحقيق والتهديد بالإيذاء (دبابنة وحمفوظ .)1984 ،
�أ�شكال العدوان :
ي�أتي العدوان على �شكل ثالثة �أنواع

:
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 -1العدوان الناجت عن اال�ستفزاز حيث ي�ستجيب الطفل يف الدفاع عن الذات �ضد
الت�رصفات العدوانية لأقرانه وهذه ال ت�شكل م�شكلة كون الطفل يدافع عن ذاته  ،ولكن
يحتاج �إىل تعلم مهارات ت�ساعده على مواجهة الآخرين بطريقة ف�ضلى ال تت�سم
بالعدوانية �أو �إيذاء الآخرين.
 -2العدوان غري الناجت عن اال�ستفزاز حيث يقوم الطفل باملقاتلة ب�شكل م�ستمر لكي
ي�سيطر على �أقرانه �أو يقوم ب�إزعاج الأقران بال�رضب وغريه  ،وهذا النوع ي�سبب م�شكلة
للطفل  ،لأنه ال ميتلك الأ�ساليب واملهارات التي تعينه على حل م�شكالته فهو بحاجة
�إىل ان يتعلم كيف يحل �رصاعاته و�إحباطاته ومواجهة العوائق �أمام و�صوله لأهدافه.
 -3العدوان املتفجر �أو نوبات الغ�ضب� ،إذ يقوم الطفل بتحطيم الأ�شياء يف البيت
وي�صبح ع�صبياً ويبدو وكانه ال ي�ستطيع ان ي�ضبط غ�ضبه (حمدي و�أبو طالب .)1998 ،
�أ�سباب العدوان :وتتعدد �أ�سباب العدوان لدى الأطفال ويف�رسها البع�ض على انها غريزة
عامة للمقاتلة لدى الإن�سان للدفاع عن الذات ،وقد يتعلم الأطفال الكثري من ال�سلوكات
العدوانية من خالل مالحظة مناذج من �سلوك الآباء والأمهات واملعلمني والرفاق ،وقد
يزيد احتمال تعلم العدوان عندما يكاف�أ الطفل لقيامه ب�سلوك عدواين ،وذلك عندما
يح�صلون على ما يريدون �أو جلذب الرا�شد الذي يهمهم .وقد يت�رصف الطفل بعدوانية
نتيجة �إحباطات احلياة اليومية التي ت�ستثري لديه دافع العدوان لعدم قدرته على
حتقيق �أهدافه ب�سبب وجود عائق حال دون ذلك ،بالإ�ضافة �إىل م�شاهدته لنماذج
عدوانية عرب و�سائل الإعالم املختلفة وحماولة تعزيز هذه النماذج على اعتبار انها
متثل �سمة ال�شجاعة والقوة لدى ال�شخ�ص ،مما يزيد من تقم�ص وتقليد النموذج.
وقد يت�رصف الأطفال الذكور بعدوانية تعبريا ً عن �إجتاهات �سلبية تربوا عليها مفادها
�أن العدوانية جتاه الآخرين هي دليل الرجولة والقوة ،ف�ضالً عن �أن �أ�سلوب التن�شئة
الإجتماعية التي يرتبى من خاللها الطفل يف �أ�رسته ثم مدر�سته لها الدور الكبري يف
التعليم املق�صود للعدوان وهو تعبري عن عدم التقبل واحلب والغرية والكراهية والتمييز
يف املعاملة وال�شعور بالنبذ والرف�ض والدونية من قبل املعلمني و�أولياء الأمور ت�ؤثر
يف انتهاج �سلوك العدوان نحو الآخرين ،بالإ�ضافة �إىل ان الأطفال الذين تعلموا من خالل
�أ�رسهم عدم القدرة على ت�أجيل الإ�شباع لرغباتهم وحاجاتهم يجعلهم �أكرث عدو�أناً جتاه
الآخرين.
كما �أن الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة ممن يعانون من �إعاقات خمتلفة �سواء ج�سدية
�أو ح�سية �أو ا�ضطرابات يف النطق وغريها ،ف�أنهم يعربون عن �شعورهم و�ضيقهم من
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الآخرين بالعدوان نحوهم ،وذلك تعوي�ضاً ملا يفتقدون �إليه من اهتمام �سواء من والديهم
�أو معلميهم �أو �أقر�أنهم (حمدي وداود .)2008 ،
ومييل �سلوك الطفل العدواين �إىل ان يكون قهرياً ومتهيجاً وحمبطاً وغري نا�ضج يف
ت�رصفاته ومواجهته للمواقف ،كما يت�سم �سلوكه بالتمركز حول الذات و�ضعف يف
التعبري عن ذاته وم�شاعره وال يتقبل النقد �أو اختالف وجهات النظر الأخرى.
وميكن للوالدين واملعلمني والقائمني على تربية الطفل التعرف على ال�سلوك العدواين
لديه من خالل �أ�ساليب متعددة منها مالحظة الطفل �أثناء لعبه بالعرائ�س والدمى ومن
خالل ر�سوماته والق�ص�ص التي يق�صها الطفل ،لأنه من خاللها ي�سقط انفعاالته وحالته
العقلية والنف�سية (�أبو جادو .)2007 ،

الأ�ساليب الإر�شادية التي ميكن للمر�شد والوالدين ا�ستخدامها مل�ساعدة
الطفل العدواين على التغلب على م�شكلته :

 جتنب املمار�سات والإجتاهات اخلاطئة يف تربية وتن�شئة الأطفال ،وت�شري نتائجالدرا�سات �أن منط الأب املت�سيب �أو املت�سامح جدا ً ،والذي ي�ست�سلم ملتطلبات الطفل
ويدلّـله بدون �ضوابط ،كما �أن الأب العدواين الذي ي�ستخدم العقاب البدين يف تربية
�أطفاله ،يجعل الطفل �أكرث عدوانية ،وان الأب الذي ال يعطي احلب والإهتمام لأطفاله
ب�شكل �سليم �سوف ي�ؤدي �إىل العدوانية والتمرد وعدم حتمل امل�س�ؤولية لدى الطفل .مع
�رضورة الت�أكيد على احلزم يف تربية الطفل �أي عدم ت�ساهل وت�سامح الوالدين ب�صدد
�سلوك طفلهم العدواين بل يجب تو�ضيح ذلك له ب�أن ت�رصفاته العدوانية غري مقبولة
ولن تقبل منه ممار�ستها مرة �أخرى ،وهذا يف قائمة املمنوعات اخلا�صة يف الأ�رسة ،مع
تو�ضيح �أ�سباب املنع واملعار�ضة لها.
 العمل على تقدمي الفر�ص املنا�سبة من قبل الآباء واملعلمني للعب والتدريب اجل�سميواحلركي واال�ستماع للمو�سيقى وتذوقها لدى الطفل يخفف من قيام الأطفال بال�سلوك
العدواين وامل�شاجرات.
 �إيجاد بيئة �أ�رسية ومدر�سية �آمنة بعيدة عن التهديد والقلق وت�شعر الطفل بالأمنواالطمئنان من خالل �إ�شعاره باحلب والثقة واالحرتام ،يجعلهم �أكرث �سعادة وهدوءا ً
واتز�أناً ،مما يقلل من فر�ص �أن ي�سلك الأطفال بعدوانية.
 تقدمي التعزيز الإيجابي لل�سلوكات غري العدوانية التي تظهر لدى الطفل كاللعبالتعاوين �أو اللعب بدون �شجار �أو �رصاخ.
 التجاهل املنظم لل�سلوك العدواين بنف�س الوقت ،كما ان التوبيخ والعقاب لل�سلوكالعدواين ب�شكل م�ستمر قد يعزز ذلك عند الطفل وي�صبح م�صدر للفت الإنتباه والإهتمام
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فقد يكرره مرات عديدة.
 التدريب على املهارات الإجتماعية وتوكيد الذات ،لأن الأطفال العدوانيني يفتقرونللمهارات الإجتماعية الالزمة وغري م�ؤكدين لذواتهم ،ولذلك يجب تعليمهم مهارة ت�أكيد
الذات .فعندما تكون م�ؤكدا ً لذاتك ف�إنك تعرب عن م�شاعرك وتدافع عن حقوقك بطريقة
منطقية دون ان تكون عدوانياً جتاه �شخ�ص �آخر ومثال على ذلك « :عندما ي�أخذ �شخ�ص
�شيئاً منك ف�إنك تقول بطريقة ت�أكيدية  :ان هذا يل و�أريد ان ترجعه  ،انني �أ�شعر بغ�ضب
عندما ت�أخذه دون ا�ستئذان «�إن الرتكيز يف ت�أكيد الذات على ذاتك (م�شاعرك وحقوقك
وحاجاتك) بينما الرتكيز يف العدوان هو على �شخ�ص �آخر ،وحتى تكون م�ؤكدا ً لذاتك
بدالً من �أن تكون عدوانياً مع الآخرين ،يجب �أن تعرف الأطفال الآخرين باحلاالت التي
يزعجونك فيها  ،ثم �أخربهم بذلك دون �إيذاء مل�شاعرهم �أو حتى ال�شجار معهم ،كما �أن
�أ�سلوب حل امل�شكالت ومهارات التفاو�ض هي من املكونات املهمة لت�أكيد الذات ومبعنى
�آخر اجعل الطفل يفكر بطرق بديلة ملعاجلة امل�شكالت غري الدخول يف امل�شكالت �أو
امل�شاجرات.
 التفكري قبل العمل وتوقع نتائج الأعمال بالن�سبة للفرد والآخرين  ،مثال « :حاول �أنجتعل الطفل ي�صف �شجارا ً حدث معه يف ال�سابق ،واطلب منه �أن يتحدث عن النتائج
ال�سلبية التي ترتبت عليه  ،مثل خ�سارة �صديقه وم�ضايقة الأب واملعلمني ،و�شعور
الطفل باالنزعاج وامل�شاعر ال�سلبية والأمل اجل�سمي لدى الآخرين ،هنا� ،أنت علمت الطفل
�أن يكون م�س�ؤوالً عن التفكري �أوالً بالأ�سباب والبدائل والنواجت وم�شاعر الآخرين ،يف
كل مرة يجد فيها �أنه ميال للعدوان ،وبعد �أن يفكر يتخذ القرار املنا�سب ،بالإ�ضافة
�إىل تعليم الطفل احرتام حقوق الآخرين يف الت�رصف مبمتلكاتهم ،لأن غالب م�شاجرات
الأطفال حول حقوق امللكية ،لذا يجب تعليم الطفل التمييز بني ما هو (يل) وما هو
(للغري) وال يجوز �أن ن�أخذ �أ�شياء النا�س دون �إذن م�سبق منهم.
 حاول �أن يتعلم الطفل كيف يتحدث مع نف�سه من خالل تعلم عبارات تكف العدوان،وهي عبارات ميكن للطفل �أن يرددها لنف�سه بهدوء عندما ي�شعر مبيل ملهاجمة الآخرين.
فمثالً « :عد للع�رشة» « ،قف وفكر قبل �أن تت�رصف» واجعل الطفل يعيد هذه العبارات
عدة مرات �إىل �أن ت�صبح العبارة مبثابة �إ�شارة �إليه للعمل لديه.
 التقليل من فر�ص تعر�ض الطفل لنماذج عدوانية �سواء يف البيت �أو يف املدر�سة �أوعرب التلفاز من خالل م�شاهدة الأطفال للت�رصفات العدوانية من قبل والديهم و�أ�شقائهم
ومعلميهم و�أقر�أنهم �أو من خالل عرو�ض التلفاز لأنها جتعل الأطفال �أكرث ميالً لأن
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يت�رصفوا بعدوانية �أكرث .لذا �إن دور الوالدين هو �ضبط هذه امل�شاهدات ،وم�ساعدة �أطفالهم
من خالل امل�شاركة يف متابعة �أو م�شاهدة العرو�ض التلفازية وم�ساعدة الأطفال من
خالل مناق�شتهم للتمييز بني العنف الواقعي واخليايل حتى يربط بني النواجت ال�سيئة
لل�سلوك العدواين وال�سلوك نف�سه ويفهم الدوافع وراء هذا العدوان.
 تقدمي طرق بديلة للتنفي�س والتحرر من الغ�ضب و�ضبطه من خالل �أن�شطة اللعب ،فاللعب يعطي فر�صة لإ�شباع الرغبات التي قد ال ت�شبع يف الواقع  ،حيث يعطي جماالً
للإ�شباع الرمزي والتخل�ص من النزعة العدوانية ،فالطفل ال ي�ستطيع �أن ي�رضب �أخاه
لكنه ي�ستطيع �أن ي�رضب دمية متثل الأخ .فاللعب ي�ؤدي �إىل وظيفة تفريغ االنفعاالت،
وقد ن�ستخدم لعبة كي�س اللكم �أو �صل�صال للطرق � ،أو دمى لل�رضب �أو �ألعاب احلرب �أو
الريا�ضة التناف�سية ككرة القدم �أو ر�سم �صورة متثل الأفكار العدوانية وهذه طرق ت�سمح
بتفريغ نزعة العدوان بطريقة مقبولة �إجتماعية.
 وباملقابل �رضورة و�ضع قواعد ل�ضبط �سلوك الطفل ملنع قيامه ب�سلوك عدواين بدون�سبب �أو مربر� ،أي يتم حما�سبة الطفل على �سلوكه وعقابه ،وهذا يتطلب تنفيذ نظام
العقوبات املو�ضوع ب�شانه  ،كالعزل ( )Timeoutبحيث يو�ضع الطفل وحده فرتة
حمدودة من الزمن يف غرفته �أو يف منطقة معينة من الغرفة  ،ومينع من امل�شاركة يف
الأن�شطة الإجتماعية التي تعد معززات بالن�سبة له.
 تنمية الغريية لدى الطفل �أي ال�سلوك املوجه مل�ساعدة �شخ�ص يواجه م�شكلة ،وهذايقلل من احتمال �أن يفكر ب�إحلاق ال�رضر بالآخرين لدى الطفل ،وميكن تنمية هذا ال�سلوك
من خالل التعاطف مع الآخرين والإهتمام بهم وتعزيز ومدح الطفل بعد كل مرة يظهر
فيها اهتم�أماً يتعلق مبع�أناة الآخرين.
 ال ترتك الطفل ي�سوغ �أعمال العدوان من �أجل ان يتجنب حتمل م�س�ؤولية �سلوكهبا�ستخدام �أعذار مثل « :ان كل �أ�صحابي يت�رصفون مثلي» ولتكن �إجابتك كمربي « :هذا
غري �صحيح ،وحتى لو كان �صحيحاً  ،فهذا ال يجعل �سلوكك مقبوالً �أخالقياً» وممكن ان
ي�س�أل ( -:كيف ب�إمكاننا ان نحل امل�شكلة دون �شجار).
 ابحث عن �أ�سباب ودوافع ال�سلوك العدواين فقط تك�شف عن احلاجات غري امل�شبعةلدى الطفل العدواين وقد �أثارت �سلوكه ،فهناك �أطفال ذوو �صعوبات التعلم والإعاقات
اجل�سدية  ،فقد ميار�سون هذا ال�سلوك لعدم قدرتهم على التكيف مع الأطفال الآخري،
وقد تكون الأ�رسة التي يعي�ش فيها الطفل غري م�ستعدة نف�سياً لرتبيته فتجدها تعزز
النقد امل�ستمر ،كما ان غياب التعزيز والتقدير وعدم �شعور الطفل باملحبة واال�ستح�سان
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من الآخرين خا�صة والديه كل ذلك يدفعه �إىل ان ي�سلك بعدوانية .واملعروف ان م�شاعر
احلب بني الوالدين والطفل ومعلميه متنع قيامه بال�سلوك العدواين (حمدي وداود ،
.)2008
ثانياً � -:ضعف الدافعية للتح�صيل -:Achievement Motivation Low

ان احلاجة �إىل التح�صيل هي من �أكرث احلاجات �أهمية يف حياة الإن�سان ،ويرى موراي
( )Murrayان الأفراد مدفوعون للأجناز وحتقيق النجاح يف املهمات املختلفة لي�س من
�أجل دافع احل�صول على التعزيز �أو املكاف�أة  ،وامنا من �أجل الأجناز �أو التح�صيل بحد
ذاته (الزغول.)2009 ،
وتعرّف الدافعية للتح�صيل والتعلم ب�أنها حالة عقلية حتدث عند الإن�سان تثري لديه
�سلوكاً معيناً وتوجهه نحو حتقيق هدف معني من خالل الإنتباه �إىل بع�ض العنا�رص
املهمة يف املوقف التعليمي ثم القيام بن�شاط موجه نحو ذلك واال�ستمرار يف هذا
الن�شاط واملحافظة عليه فرتة كافية من الزمن حتى يتحقق هدف التعلم (توق و�آخرون،
 .)2007وتن�ش�أ الدافعية بفعل عوامل داخلية ت�سمى بالدوافع الداخلية والتي تتمثل
مبجموعة من احلاجات والغرائز البيولوجية التي تولد مع الفرد وال حتتاج �إىل تعلم
مثل اجلوع �أو العط�ش وحب املعرفة واال�ستطالع والإهتم�أمات وامليول� .أما العوامل
اخلارجية وت�سمى بالدوافع اخلارجية وهي مكت�سبة ومتعلمة من خالل عملية التفاعل
مع البيئة املادية والإجتماعية وفقاً لعمليات التعزيز والعقاب التي يتلقاها الفرد مثل
حتقيق النجاح �أو التفوق (الزغول.)2009 ،
�إن الإن�سان بطبيعته يولد ولديه دافعية عالية للتعلم والتي تتمثل يف حب اال�ستطالع
واال�ستك�شاف والتعلم ،فهو ي�سعى نحو اخلربات اجلديدة وا�ستك�شافها ،وي�ستمتع
بتعلم اجلديد ،وي�ست�شعر الر�ضا عندما يقوم بحل م�شكلة ما� ،أو بتطوير مهارات ما،
وت�شري نتائج الدرا�سات ان الب�رش بطبيعتهم ي�سعون نحو ا�ستثارة انف�سهم وي�ستمتعون
باملثريات اجلديدة ،على ان ال تكون هذه املثريات �شديدة االختالف عما اعتادوا عليه،
وذلك انه كلما ازداد التباين وارتفعت درجة االختالف ،ازدادت درجة القلق عند الفرد
ب�شكل يعرقل حب اال�ستطالع لديه ويحل حمله ،على اعتبار ان حب اال�ستطالع يولد
مع الطفل وان جذوره را�سخة يف الطفولة املبكرة لديه ،وتتزايد هذه النزعة للمعرفة
عند الأطفال ب�شكل �رسيع للغاية يف ال�سنوات الرابعة واخلام�سة من العمر ،ويتمثل ذلك
يف الأ�سئلة الالمتناهية عن الأ�شياء ،وكيف تتحرك؟ وملاذا حتدث؟ .ان حب اال�ستطالع
عند الطفل �أ�سا�سي للتعلم والإبداع والتمتع بال�صحة النف�سية ،ويقود حب اال�ستطالع
�إىل اال�ستثارة احل�سية وهذا ما �أ�شار �إليه (بياجيه) حول �رضورة املعلومات احل�سية
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لدى الفرد لتلبية الإثارة احل�سية مبا يتعلق باملثريات املحيطة به ،والأطفال يحتاجون
�إىل الإثارة احل�سية ل�ضمان ح�سن تكيفهم مع البيئة التي يعي�شونها ،لأن احلرمان من
املثريات احل�سية ي�ؤدي �إىل امللل وعدم الراحة والتوتر واال�ضطراب ومن ثم �إىل �ضعف
الدافعية للتح�صيل والأجناز لدى املراهق (توق و�آخرون  ،)2007 ،ويتم تنمية حب
اال�ستطالع لدى الأطفال واملراهقني من خالل الت�شجيع والتعزيز وجتنب �إهماله لديهم
�أو عقابهم ب�سبب كرثة ت�سا�ؤالتهم بهدف ا�ستك�شاف ما يدور حولهم من مثريات ،وللأ�رسة
واملدر�سة ك�آباء ومعلمني الدور الكبري يف �إعطاء الفر�ص للأفراد لتنمية حب اال�ستطالع
وعدم و�ضع العقبات �أمامهم حتى ال تعطل حتقيق التعلم الأف�ضل لديهم (توق و�آخرون
.)2007 ،
ان دافعية التح�صيل ترتبط بكافة الأن�شطة الب�رشية وتتباين من فرد �إىل �آخر تبعاً ملركز
ال�ضبط الداخلي �أو اخلارجي لديهم  .Locus of Controlوهذا ما ت�ؤكده نظرية العزو
على حتقيق النجاح وجتنب الف�شل واهتمت بتف�سري وفهم طبيعة العزوات التي يقدمها
الأفراد لأ�سباب جناحهم �أو ف�شلهم يف املجاالت احلياتية املختلفة الأكادميية منها
وغري الأكادميية .ويرى وايرن ( )Wienerان لدى الطالب نزعة لعزو �أ�سباب جناحهم
�أو ف�شلهم الدرا�سي �إىل جمموعة من العوامل والتي تتمثل يف القدرة واجلهد واملعرفة
والتي تتعلق مب�صدر ال�ضبط لدى الأفراد وقد يكون داخلياً �أو خارجياً ،فالطالب قد
يعزو جناحه وتفوقه �إىل عوامل داخلية مثل اال�ستعداد والقدرات واجلهد واملعرفة،
�أو عوامل خارجية كت�ساهل املعلم �أو �سهولة الأ�سئلة ،كما انه يعزو �أ�سباب ف�شله �إىل
عوامل داخلية كعدم اال�ستعداد الكايف �أو لأ�سباب خارجية مثل �صعوبة الأمتحان �أو
حتيز املعلم.
ويرى ماكليلأند (� )McCellandأن دافعية التح�صيل ترتبط بكافة الأن�شطة الإن�سانية
وتتباين من فرد �إىل �آخر تبعا ملركز ال�ضبط  Locus of Controlوي�ؤكد ان الطلبة
الذين لديهم دافعية عالية للتح�صيل هم الذين ميتازون مب�صادر �ضبط داخلي حيث
ميتازون بال�سيطرة الذاتية والأجنذاب ال�شديد نحو املهمة واملثابرة من �أجل اجنازها
ب�رصف النظر عن املكاف�آت والتعزيز اخلارجي (الزغول  ،)2009 ،كما �أنهم يتميزون
بالطموح واال�ستمتاع يف مواقف املناف�سة والرغبة اجلاحمة للعمل ب�شكل م�ستقل ،ويف
مواجهة امل�شكالت وحلها ويف�ضلون املهمات التي تنطوي على جمازفة متو�سطة عن
املهمات التي تنطوي على جمازفة قليلة �أو كبرية جدا ً والتي ت�ؤدي بدورها �إىل ارتفاع
م�ستوى القلق �أو انخفا�ضه ،وهذا يتعار�ض مع �إيجاد دافعية للتح�صيل �إيجابية لدى
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الفرد املتعلم (توق و�آخرون  .)2007 ،ويلعب الآباء واملعلمون دورا ً ه�أماً يف تعليم
وتعزيز ال�ضبط الداخلي يف تف�سريه وعزوه خلربات النجاح �أو الف�شل حتى ينمو ب�شكل
�سليم .وتلعب خربات النجاح والف�شل ال�سابقة دورا ً كبريا ً يف دافعية الأطفال واملراهقني
نحو امليل �إىل التح�صيل وجتنب الف�شل يف املواقف املختلفة ،ان دافعية الطلبة للأجناز
والنجاح تزداد �إذا كانت حاجة جتنب الف�شل لديهم �أكرب من احلاجة �إىل التح�صيل ،وهذا
يتوقف على طبيعة التوقعات واالعتقادات املرتبطة بخربات الف�شل التي ط ّورها الطلبة
من خالل خرباتهم ال�سابقة يف مرحلة الطفولة املبكرة (الزغول .)2009 ،
ويتميز الطالب ذو الدافعية العالية للتح�صيل ب�أن حت�صيله املدر�سي جيد ،ويبذل جهدا ً
كبريا ً لتحقيق �أهدافه وي�ضع لنف�سه �أهدافاً واقعية ويعمل على حتقيقها ،ولديه مثابرة
عالية على العمل ،ف�إذا ف�شل مرة ال يفقد الأمل ويثابر عدة مرات حتى يحقق �أهدافه،
ويتحمل امل�س�ؤولية وي�ؤدي واجباته يف مواعيدها ،ويحب املدر�سة والدرا�سة ويجد فيها
م�صدر �إ�شباع حلاجاته �إىل اال�ستطالع واال�ستك�شاف ،وهو �أكرث جدية ويحقق جناحات
�أكرث يف حياته ،واقعي يف انتهاز الفر�ص و�أخذ املجازفات ويح�صل على علأمات مدر�سية
وجامعية �أف�ضل  ،وهو�أكرث ا�ستقاللية ولديه القدرة على التعاون والعمل اجلماعي.
وباملقابل يتميز الطالب ذو الدافعية املتدنية للتح�صيل بان حت�صيله املدر�سي
�ضعيف ،وال يبذل جهدا ً كافياً يف الدرا�سة ،و�إذا بذل �أي جهد فهو ال يتنا�سب مع قدراته ،
وال مبال وقليل الإهتمام بالدرا�سة والتح�صيل ،كما انه ال يتحمل امل�س�ؤولية ،وال ي�ؤدي
واجباته املدر�سية �أو يقوم بها مت�أخرا ً ويكره املدر�سة والدرا�سة ويتهرب منها ،وي�ضع
لنف�سه �أهدافاً غري واقعية �إما �سهلة جدا ً �أو �صعبة جدا ً م�ستحيلة التحقق ،و�أما ان يقبل
بواقع ب�سيط �أو مهام ب�سيطة جدا ً� ،أو ان يطمح يف واقع �أكرب ومهام �أ�صعب بكثري من
قدرته على حتقيقها (داود وحمدي ( )2004 ،توق و�آخرون.)2007 ،
وتت�شكل دافعية التح�صيل لدى الأطفال واملراهقني بفعل عوامل خارجية ترتبط
بالتن�شئة الإجتماعية التي يتعر�ضون لها ،وتلعب الأ�رسة دورا ً كبريا ً يف تنمية الدافعية
للتح�صيل لدى �أبنائها ،حيث يتباين م�ستوى هذه الدافعية لدى الأفراد تبعاً ملا تقدمه
الأ�رسة من دعم وتعزيز وت�شجيع و�إتاحة فر�ص املناف�سة لهم ،بالإ�ضافة �إىل ان الأفراد
الذين متت تن�شئتهم على ال�ضبط الذاتي واال�ستقاللية وامليل نحو املناق�شة والتفوق،
هم غالباً لديهم نزعة �أو ميل داخلي كبري للأجناز والتح�صيل بدافع التح�صيل ذاته ،
ولي�س بدافع حتقيق املكاف�آت �أو التعزيز (الزغول.)2009 ،
وتت�شكل الدافعية للأجناز عند الإن�سان من عدة م�صادر هي الرغبة باال�ستك�شاف
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واال�ستطالع املوجودة لدى كل ان�سان ب�شكل فطري غري متعلم ،والرغبة يف احل�صول
على املكاف�أة من قبل الوالدين يف حالة النجاح وجتنب العقاب يف حالة الف�شل،
والرغبة يف التعلم واكت�ساب املهارات لزيادة القدرة على التحكم بالبيئة ،وال�شعور
بالفخر والر�ضا عن الذات يف حالة الأجناز والنجاح  ،و�إدراك العالقة بني التعلم
واحل�صول على مركز اقت�صادي و�إجتماعي �أف�ضل يف امل�ستقبل ووجود قيم �إجتماعية
تربط املكاف�أة بالأجناز ( داود وحمدي .)2004
�أ�سباب �ضعف الدافعية للتح�صيل :
 -التن�شئة الأ�رسية غري املنا�سبة:

يت�أثر الدافع للتح�صيل مبمار�سات التن�شئة الأ�رسية الوالدية يف مرحلة الطفولة املبكرة
 ،وت�شري نتائج الدرا�سات حول من متيزوا بدافعية للتح�صيل مرتفعة ،ان �أمهاتهم كن
ي�ؤكدن �أهمية ا�ستقاللية الطفل يف البيت ،وكان يتمثل ذلك يف �إ�رصارهن على وجوب
ذهاب الطفل �إىل فرا�شه وحده ،وان ي�سلي نف�سه بدالً من ان ي�سلي من قبل الآخرين ،وان
يختار مالب�سه بنف�سه ،ال ان يعتمد على غريه يف ذلك� ،أما من متيزوا بدافعية للتح�صيل
منخف�ضة فقد وجد ان �أمهاتهم مل يقمن بت�شجيع اال�ستقاللية لديهم (توق و�آخرون ،
.)2007
�إن منط التن�شئة الأ�رسية التي يقوم الوالدين با�ستخدامها يف تربية الأبناء لها الدور
الكبري يف م�ستوى الدافعية للتح�صيل لديهم ،فالتوقعات املرتفعة جدا ً تطور لدى
الأطفال خوفاً من الف�شل و�ضعف يف الدافعية ،وذلك نتيجة لل�ضغط ال�شديد من الأمهات
على الأبناء لتعلم املهارات املختلفة ،مما يولد لديهم �شعورا ً باالنتقام من والديهم �أو
اال�ست�سالم ملطالبهم ،وبالتايل هذا ي�ؤثر �سلباً على املراهق بحيث تتوقف كل حماوالته
نحو حتقيق الهدف ،وي�شعر بالف�شل نتيجة �أدائه املنخف�ض وحت�صيله الدرا�سي املتدين
الذي ت�أتى من عدم قدرته على جماراة التوقعات املرتفعة والالمنطقية للوالدين
اجتاهه ،مما ي�ؤدي به �إىل كره الدرا�سة واملدر�سة  ،وقد يتجه �إىل الهروب من املدر�سة �أو
البيت� ،أو البحث عن رفقاء ال�سوء وما �شابه ذلك نتيجة ل�شعوره بالف�شل  ،وباملقابل
ف�إن التوقعات املنخف�ضة جدا ً وتقدير الآباء لأطفالهم تقديرا ً منخف�ضاً والنظر �إىل ان هذا
الطفل ال يتوقع منه ان يقوم ب�أداء ما ،وبنا على ذلك �سي�ستجيب لوالديه تبعاً لذلك،
و�سيحبط وال يقوم ب�أي جهد �أو ن�شاط حتى يتعلم ،لأن الوالدين �أكدوا مبعاملتهم هذه
اعتقادات لدى املراهق بانه �شخ�ص غري قادر على ذلك و�ضعيف الكفاءة ،مما ي�ؤدي �إىل
اعتماده على الغري.
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كما �أن منط التن�شئة الأ�رسية الذي يتميز بالت�سيب واحلماية الزائدة والنبذ والنقد
والإهمال من الأمناط التي ت�ؤدي �إىل �ضعف يف اال�ستقاللية وانعدام الثقة بالنف�س
العتماد الطفل على غريه �أو تركه بدون �ضوابط �أو �أنظمة حتكم �سلوكه وبيئته .ان الطفل
غري امل�ستقل ذاتياً والذي ال يثق بنف�سه ويعتمد على الآخرين ،من الطبيعي جدا ً ان ال
يكون لديه �أهدافاً ي�سعى بن�شاط لتحقيقها  ،و�سينعك�س ذلك على م�ستوى ن�شاطاته
احلياتية ال�شخ�صية �أو املدر�سية ،مما يقود �إىل �ضعف يف الدافعية للتح�صيل  ،فال ميتلك
�أهدافاً يعي�ش وي�سعى لتحقيقها ،لأنه غري قادر على القيام ب�أي جهد وهذا ما يعتقده
فعالً يف ذاته ب�سبب ما تعر�ض �إليه من خربات �سلبية يف تفاعله مع �أ�رسته (حمدي
وداود .)2008 ،
كما �أن التوقعات الالوااقعية واملرتفعة جدا ً والتي يفر�ضها الوالدان على �أبنائهما
ت�ؤدي �إىل �ضعف الدافعية للتح�صيل وبالتايل تدين التح�صيل الدرا�سي و�شعوره بالف�شل،
والأف�ضل تزويد الأبناء مبعلومات حول احتماالت النجاح والف�شل يف املهمات التي
�سيقوم بها وكيفية مواجهة ذلك� .إن النجاح يعمل على ت�شجيع الطلبة لبناء طموحات
�أكرث واقعية عن قدراتهم وما ميكن �أن ي�ستطيعوا القيام به دون ال�شعور بالإحباط وعدم
الثقة بالنف�س (توق و�آخرون .)2007 ،
 -اجلو املدر�سي غري املنا�سب :

�إن �أثر البيت والأ�رسة ال يقل �أهمية عن �أثر املدر�سة والبيئة ال�صفية يف تنمية الدافعية
للتح�صيل .ان اجلو املدر�سي غري املنا�سب ي�ؤدي �إىل خف�ض الدافعية للتح�صيل لدى
الأطفال ،ف�إذا كانت الروح املعنوية للعاملني يف املدر�سة مرتفعة ف�إن جو املدر�سة
ي�صبح �أقرب �إىل الإثارة والتفا�ؤل فيما يتعلق باملتعلم وبالعالقات الإن�سانية.
ان للممار�سات الرتبوية ال�صفية دورا ً كبريا ً يف تنمية دافعية للتح�صيل �إيجابية �أو
�سلبية لدى الطلبة� .إن الأن�شطة ال�صفية التي تقوم على ا�ستغالل حب اال�ستطالع لدى
الأطفال والتي تعزز منو دافعية للتح�صيل مرتفعة من خالل توفري جو تعليمي يت�سم
بالأمن اجل�سدي والنف�سي واحلرية يف �إبداء وجهات النظر من خالل تقبل �أفكار الطلبة
ومناق�شتها دون تهكم �أو �سخرية منهم ،وعدم اللجوء �إىل ا�ستخدام العقاب البدين يف
�ضبط �سلوكات الطلبة بل �إ�ستبداله ب�أ�ساليب تعديل ال�سلوك وحل امل�شكالت وبرامج
التعزيز وبدائل العقاب البدين ،كما يتطلب مراعاة ا�ستعداد الطلبة للتعلم لإتاحة فر�ص
النجاح �أمامهم و�إ�رشاكهم يف تخطيط الأن�شطة التعليمية والإكثار من ا�ستخدام املثريات
احل�سية وتنويعها داخل الغرفة ال�صفية.
كما �أن توجيه الأ�سئلة �إىل الطلبة بدالً من تقدمي املعلومات مبا�رشة يزيد من مقدار
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التعلم لديهم ويزيد من درجة اهتمامهم باملادة الدرا�سية ،والأ�سئلة الأكرث جناحاً هي
الأقل توقعاً لدى الطلبة ،مع ان تتميز هذه الأ�سئلة بفعالية حمتواها لغايات ا�ستثارة
حب اال�ستطالع لدى الطلبة يف املو�ضوعات امل�ألوفة لديهم (حمدي و�أبو �صابر )1998 ،
(توق و�آخرون .)2007 ،
ومن ال�رضوري �أن يدرك املعلم �أهمية دوره يف �إيجاد دافعية للتح�صيل �إيجابية عند
الطلبة ،فاملعلمني غري الراغبني يف القيام ب�أدوارهم وال �أباليني هم �أميل خللق دافعية
منخف�ضة للتح�صيل لدى الطلبة ،لأنهم هم بالأ�صل دافعيتهم منخف�ضة للقيام ب�أدوارهم
ب�شكل �إيجابي ولذلك من ال�رضوري ان يكون املعلم على مقدرة علمية وكفاءة يف جمال
تخ�ص�صه بالإ�ضافة �إىل ان يكون متحم�ساً ومدرباً تدريباً جيدا ً يف جماله  ،وتكون
الدافعية نحو التعلم يف �أعلى درجاتها يف املواقف الأكرث حدة من الدرجة املتو�سطة.
ان الرتابة تخلق امللل وت�شتت الإنتباه وان ازدياد اال�ستثارة �أي�ضاً يخلق القلق الذي
يخف�ض القدرة على التعلم ،ولذلك ف�إن الطلبة الذين يتوافر لديهم الدافع نحو التح�صيل
تكون درجة الدافعية نحو التعلم يف �أعلى م�ستوياتها عندما تكون فر�ص النجاح
متو�سطة �أي ت�ساوي ( ، )%50وكما �أنهم ينجزون ب�شكل �أف�ضل عندما يتوزعون يف
جمموعات متجان�سة من حيث دافع الأجناز والتح�صيل (توق و�آخرون.)2007 ،
ومن عوامل النفور املدر�سي التي تعرقل منو الدافعية للتح�صيل :
 عدم �إف�ساح املجال �أمام الطلبة للتعبري عن �أفكارهم وم�شاعرهم و�آرائهم بحرية. خلو اجلو املدر�سي من الدعم وال�شعور بالطم�أنينة. تقلي�ص الن�شاطات املمتعة ب�سبب طبيعة تنظيم اليوم الدرا�سي وعدم الإخالل مبواعيد�إعطاء احل�ص�ص ك�أولوية هامة يف املدر�سة على الأن�شطة الالمنهجية �أو حتى افتقار
املدر�سة لوجودها العتقاد الهيئة الإدارية والتدري�سية لعدم �أهميتها وانها �ضياع للوقت.
 اللجوء �إىل ممار�سة الن�شاطات املتكررة الروتينية التي تقود �إىل الرتابة واملللوتخف�ض من درجة الن�شاط واال�ستثارة العامة للطلبة.
 التناق�ض يف تعامل املعلم مع الطلبة وعدم �إعطاء الطالب الفر�صة للقيام مبهامحمددة ،ب�شكل ميثل اعتمادا ً على املعلم يف �أوقات عدة ثم الطلب منه االعتماد على
نف�سه بعد ذلك.
 عالقة املعلم بالطالب التي تخلو من التقبل واالحرتام واملودة مما يخلق نفورا ً بنياملعلم والطالب.
 عدم امل�ساوااة يف توزيع املكاف�آت واجلوائز على الطلبة (توق و�آخرون .)2007 ،182

�إن �إح�سا�س الطالب بالف�شل �شعور مدمر ومبعرث جلهود التعلم  ،ويعمل الف�شل املتكرر
لدى الطالب على خف�ض م�ستوى الطموح الإيجابي لديه وهذا مهم جدا ً حتى ي�ستطيع
�أن ينجح  ،وحتى يتغلب الطفل على �آثار الف�شل وم�ساعدته على زيادة القدرة على
بذل اجلهد واملثابرة يف العمل يجب على املدر�سة �أن تقوم بدورها على النحو التايل :
 بناء ثقة الفرد بنف�سه حتى ي�شعر بالأمن وهو يعمل جادا ً يف �سبيل حتقيق هدفمعني.
 تهيئة مواقف وان�شطة تعليمية جذابة تثري حب اال�ستطالع عند الطلبة وت�ساعدهمعلى املرور يف خربات �أكرث جناحاً.
 -م�ساعدة الطلبة على و�ضع �أهداف واقعية ميكن حتقيقها بقدر معقول من اجلهد واملثابرة.

 ان يكون للتعلم �أهداف حقيقية يف حياة الطالب. �إتاحة الفر�ص �أمام الطلبة للتعبري عما تعلموه وا�ستخدامه يف معاجلة امل�شكالتاجلديدة.
 تعريف الطلبة مبا يحرزه من تقدم مهما كان ب�سيطاً يف ر�أي املعلم (توق و�آخرون،.)2007
 ان يقوم املعلمني يف القيام ب�أدوارهم يف حتفيز الطلبة ورفع دافعيتهم للدرا�سةوت�شجيعهم على بذل اجلهد وربط املنهاج باحلياة و�إك�ساب الطلبة مفهوماً �إيجابياً عن
الذات (داود وحمدي .)2004 ،
تدين اعتبار الذات:

كما ان تدين اعتبار الذات ي�ؤدي �إىل انخفا�ض الدافعية للتح�صيل ب�سبب منط التن�شئة
الأ�رسية التي تربى عليها الطفل واملمار�سات ال�سلبية التي ال تعمل على �إيجاد �أهداف
واقعية مت�س حياة املراهق وبالتايل هذه املمار�سات ت�ؤدي به �إىل ال�شعور بانه عدمي
القيمة وال ي�ستطيع النجاح .و�ضعيفو الدافعية هم غالباً �أفراد غري م�ؤكدين لذواتهم
ويخربون الف�شل وي�شعرون ب�أنهم ي�ستحقونه  ،وتعوزهم الدافعية لنهاء �أية مهمة  ،وكل
ذلك ي�ؤدي �إىل مفهوم للذات �سلبي لدى املراهق والذي بدوره ينعك�س على �سلوكه بحيث
ي�صف نف�سه انه غري قادر على التعلم ،مما يخلق دافعية منخف�ضة للتح�صيل وتدين
حت�صيله الدرا�سي ب�سبب ذلك (حمدي و�أبو �صابر .)1998 ،
الوقاية والعالج� :إن الأ�رس واملدار�س والآباء واملعلمني الذين ي�شجعون على اال�ستقاللية
واملباد�أة من �سنوات الطفولة املبكرة يف تن�شئة �أفرادها تنزع �إىل �أن تنتج �أفرادا ً يتمتعون
بدافع للتح�صيل مرتفع.
ولذلك من ال�رضوري ان يكون الآباء واملعلمون م�شجعني للأطفال من عمر مبكر على
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املحاولة وبذل �أق�صى جهد م�ستطاع وعلى حتمل الإحباط  ،بالإ�ضافة �إىل �إظهار التقبل
من قبلهم للطفل من خالل الثقة واالحرتام والإ�صغاء له عندما يتحدث وجتنب النقد
وال�سخرية وعدم ربط الكفاءة الذاتية للمراهق بعالمته يف الأمتحان ،ومن ال�رضوري
تقبل الطفل حتى يف مواقف وخربات الف�شل التي يواجهها حتى لو مل يتمكن من �أداء
بع�ض املهمات ،و�رضوري ت�شجيع �سلوك حب اال�ستطالع وحتمل �أ�سئلة الطفل يف جو
�أ�رسي ومدر�سي تدعيمي بعيد عن التهديد والنقد والتجريح والعقاب البدين.
�أن ي�ساعد الآباء واملعلمني املراهقني على و�ضع �أهداف واقعية وعلى جتاوز العقبات
التي حتول دون حتقيق الأهداف وي�صبح الأب واملعلم م�صدر دعم وت�شجيع للطفل وهذا
يرتبط به بناء م�ستوى من الطموح املعقول والذي يتنا�سب مع قدراته واهتم�أماته وما
ي�ستطيع �أن يقوم به فعالً  ،واالبتعاد عن و�ضع �أهداف ال واقعية تعطل من �أداء املراهق
نحو الأف�ضل لنه ال ي�ستطيع ان يحققها مهما عمل لأنها مب�ستوى �أعلى من قدراته ؛ مما
ي�ؤدي به �إىل النظر لنف�سه بدونية وعدم احرتام.
�أن يتعلم املراهق �أ�سلوب التعلم الن�شط وحل امل�شكالت  ،من خالل �أن يقوم الطالب
بطرح الأ�سئلة ثم البحث عن �إجابات من خالل جمع املعلومات وتنظيمها وت�صنيفها
وتلخي�صها .وهو ي�شارك بعملية تعلمه ويبذل جهد دون قلق مرتفع ،والإثارة الناجتة
عن التعلم واال�ستك�شاف هي بحد ذاتها ممتعة ومعززة .من خالل ت�شجيعه على الرتكيز
والإنتباه يف املهمة التي يقوم بها واملثابرة عليها و�أهمية �إكمالها من خالل التدعيم
والتعزيز والثقة مبا يقوم به.
كما ان للمدر�سة دورا كبريا يف �إثارة الدافعية لكي ي�صبح التعلم خربة مثرية وممتعة
للأطفال واملراهقني ،بالإ�ضافة �إىل تعليم الطالب طرق وا�سرتاتيجيات فعالة لزيادة
الدافعية مثل �أ�سلوب �ضبط الذات بدالً من االعتماد على املكاف�آت التي يقدمها الآباء
واملعلمون  ،وباملقابل ي�صبح هو من يعزز ويكافئ نف�سه عند �أداء مقدار كاف من
الواجبات الدرا�سية.
وميكن تنمية الدافعية للتح�صيل من خالل تقدمي مكاف�آت ومعلومات عن الأداء بعد كل
خطوة  ،ومالحظة مناذج من ذوي التح�صيل املرتفع وتغيري ال�صورة عن الذات بحيث
تت�ضمن النجاح وامل�س�ؤولية وتعديل �أحالم الفرد وتخيالته والتوقف عن التفكري ال�سلبي
وا�ستخدام ت�صورات �إيجابية م�شجعة عن الأجناز (داود وحمدي . )2004 ،
ثالثاً :جماعة الرفاق وال�صحبة ال�سيئة :

�إن املراهقني يتحدثون عن م�شكالتهم ويعربون عن �أو�ضاعهم �أكرث عندما يكونون مع
�أ�صدقائهم وجمموعاتهم ،وجتدهم يتناق�شون يف تطلعاتهم ومعتقداتهم ال�سيا�سية
184

والدينية وغريها ،وحتى �أنهم يجربون مع بع�ضهم الأن�شطة املختلفة الإيجابية وال�سلبية
كتعاطي الكحول واملخدرات والتدخني وامل�شاركة يف �أعمال يرتتب عليها خمالفة
القوانني ،ويزداد التعاون بينهم ،ومن خاللها تتاح لهم فر�صة ا�ستطالع الذات وتطوير
فهم عميق للآخرين ،ومن خالل عمليات التوا�صل املفتوح ي�صبح الرفاق �أكرث ح�سا�سية
جلوانب القوة وال�ضعف لديهم ولدى الآخرين ،وت�ؤدي هذه العملية �إىل دعم تطور الهوية
ومفهوم الذات ،كما ت�ساعدهم على التعامل مع ال�ضغوطات التي يواجهونها يف هذه
املرحلة ،وبذلك تقل م�شاعر القلق والإح�سا�س بالوحدة ،ويتعزز ال�شعور بال�سعادة
واحرتام الذات لديهم ،وتعمل على حت�سني �إجتاهات املراهق نحو املدر�سة والتح�صيل
الدرا�سي كونهم ي�ستمتعون يف �صحبة رفاقهم يف املدر�سة ،فت�صبح املدر�سة ممتعة
بالن�سبة لهم (�أبو جادو .)1998 ،
وبالرغم من الدور الإيجابي عموماً جلماعة الرفاق يف تنمية �شخ�صية املراهق� ،إال �أن
الغالبية العظمى من �أولياء الأمور ال يف�ضلون جماعات الرفاق التي ينتمي لها الأبناء،
ويعتربونها جماعات �سيئة وم�رضة ب�أبنائهم وال يرتاحون �إليها  ،ويكرثون من لوم
وتوبيخ الأبناء ب�ش�أنها ،وقد ي�صل ذلك �إىل الطلب منهم قطع عالقاتهم بهذه اجلماعات
وب�صداقاتهم منها ،وال ن�ستطيع �أن جنزم ب�أن جميع الرفاق جيدون �أو �سيئون  ،على
اعتبار ان هذه اجلماعات لها جوانب �إيجابية وم�ؤثرة يف تن�شئة �أفرادها ،وباملقابل جند
لها جوانب �سلبية يف تن�شئة �أفرادها  ،ف�إذا كان الوالدان والأ�رسة ميثلأن امتداد املراهق
يف عامل الكبار واملجتمع  ،ف�إن الرفاق ميثلون امتداد حياته ال�شخ�صية يف �أبناء جيله،
ولذلك ف�إن الكثري مما ال ننجح يف تعليمه بدقة للمراهق ،جند �أن جماعته قد علمته
اياه يف وقت قيا�سي وهذا ينطبق على ال�سلوك �أو االجتاه املرغوب وغري املرغوب فيه
(زكريا  . )2007 ،ولعل من �أخطر م�شكالت املراهق هو تف�ضيله ملعايري جماعة الرفاق
التي قد تتعار�ض مع معايري الكبار وخا�صة الوالدين ،وعادة ما يختار املراهق معايري
جماعة الرفاق وذلك يعود لطبيعة منوه الإجتماعي وتكوينه لل�صداقات ك�أحد مطالب
النمو يف هذه املرحلة (�أبو حطب وال�صادق.)1990 ،
وباملقابل قد يتعر�ض املراهق ل�ضغط الرفاق ال�سلبي ،وهذا �أمر وارد حدوثه يف هذه
املرحلة  ،مما يثري غ�ضب الوالدين ،ولكن تختلف ا�ستجابات املراهقني وردود �أفعالهم
ل�ضغط الرفاق ،وهذا مرتبط بدرجة تقدير الذات التي يحملها املراهق عن نف�سه ،ف�إذا
كان من ذوي تقدير الذات املرتفع ،فنجد ان جتاوبه ملطالب جماعة الرفاق ال�سلبية �أقل،
كونه يحمل منظومة قيمية �أخالقية �إيجابية ،فال يتورط مع �ضغط الرفاق الال�إجتماعي،
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وهذا ما ت�شري �إليه طبيعة عالقة املراهق بوالديه والتي لها الدور الكبري يف مدى
ا�ستجابة �أبنائهم ملطالب اجلماعة ،ف�إذا كانت العالقة مع الوالدين �إيجابية �أ�سا�سها
احلزم والتوا�صل والأنفتاح وال�شعور بالأمن والبعد عن التهديد وال�شك ،مما ي�ؤدي �إىل
ثقة االبن املراهق بوالديه من خالل امل�ساعدة وا�ست�شارة والديه ملراجعة امل�شكالت
الناجتة عن �ضغط الرفاق ،وبالتايل يحافظ املراهق على �صداقاته احلميمية ب�شكل
�سليم دون التورط بامل�شكالت اجلماعية الال�إجتماعية (زكريا  ،)2007 ،وال نن�سى
�أن منطي التن�شئة الأ�رسية املت�سلطة واملت�سيبة لهما الدور الكبري يف جلوء املراهق
جلماعة الرفاق ال�سلبية ،وذلك هرباً من اخلوف والعقاب وعدم وجود من يلج�أ لهم
املراهق يف حال مواجهته للم�شكالت �أو حتى يف حال �شعوره بامللل وعدم املتعة
والفراغ .وت�شري نتائج الدرا�سات �أن قيم الأطفال ومعايريهم الأخالقية تكون عادة قد
ا�ستقرت مع بداية املراهقة وهي املرحلة التي يبد�أ ت�أثر الطفل فيها ب�أ�صدقائه باالزدياد
على نحو ملحوظ ،ف�إذا كان الوالدين مطمئنني �إىل الرتبية التي ربيا عليها طفلهما و�إىل
املعايري القيمية والأخالقية التي غر�ساها يف نف�سه ،فال داعي عندها للقلق ال�شديد من
ت�أثري الرفاق� ،إال �أنه من ال�رضوري ان يكونا متابعني لأبنائهم حتى يت�سنى لهما التدخل
يف الوقت املنا�سب �إذا الحظا الأثر ال�سيء للرفاق على �أبنائهما (داود وحمدي .)2004 ،
الوقاية والعالج:

ولكي نحقق النمو الإجتماعي ال�سليم وال�سوي ملراهقينا كوالدين ومعلمني ،يجب ان
ننظر �إىل جماعة الرفاق باحرتام ،وان ن�شعر املراهق باننا نقدر جماعته حق قدرهم،
ثم نبذل جهدنا لكي نقابلهم ونتعرف عليهم ونرحب بهم يف بيتنا ونقيم عالقة وثيقة
معهم مبا ي�سمح لنا بان نعرف ن�سيج عالقاتهم والأ�س�س التي تقوم عليها  ،ومن ثم
نتحاور ونتفاو�ض معهم جميعاً مبا يخدم املراهق (�أبو حطب وال�صادر( )1990 ،داود
وحمدي .)2004 ،
كما يجب على الوالدين الت�أكد من تنوع �أ�صدقاء �أبنائهم وذلك من خالل م�ساعدتهم لكي
يكون لهم �أ�صدقاء متنوعون ،وذلك بتهيئة الفر�ص لكي يتعرف الأبناء على �أ�صدقاء جدد
من خالل �إر�سالهم للمع�سكرات ال�صيفية ،ومن خالل زيارات الأقارب واملعارف ،وحاول
ان تطلب من االبن �أال ي�صادق رفاقاً �سيئني قبل �أن ي�صل الطفل �إىل املدر�سة الثانوية من
خالل احلوار واملناق�شة ب�أريحية معهم ،وجتنب النقد املبا�رش لهم حتى ال ي�شكل حتدياً
لهم ي�ؤدي �إىل العناد ،وتبعاً لذلك يختارون البديل الأ�سو�أ ،و�إن تورط املراهق مع �صديق
غري مرغوب فيه حاول ك�أب و�أم ا�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت امل�شرتك واطلب منه
�أن تتعاونا لإيجاد بديل لعالج امل�شكلة وليكن احلوار مو�ضوعياً ومنطقياً وال تكن الأب
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املت�سلط الذي ال ي�ستطيع �أن يتفهم وجهة نظر ابنه املراهق مبو�ضوعية.
وللوالدين دور كبري �أي�ضاً يف توجيه �أبنائهما ل�صداقات �أكرث جناحاً من خالل العمل
على تلبية حاجات الإثارة واملغامرة والإهتمام واملركز واملكانة الإجتماعية والتي
قد تلبى عن طريق جماعة الرفاق ،وحاول �إ�شباع هذه احلاجات من خالل �إ�رشاكه
ب�أن�شطة المنهجية كالرحالت واملخيمات الك�شفية والنوادي والفرق املو�سيقية والأعمال
التطوعية وغريها.
كما �أنه من ال�رضوري �أن ال يفقد الأبوان �إمي�أنهما بقدرة طفلهما على مواجهة امل�شكالت،
وتذكر �أن املراهقني ميرون بفرتة من التمرد و�إ�ساءة الت�رصف ،وال تن�سى �أن �سماته
ومعايريه اخللقية قد ت�شكلت يف عمر (� )12-10سنة مع بداية املراهقة ،وهذا يعزز
لدينا �أن الطفل ي�سلك وفق ما تربى عليه حتى لو انحرف �سلوكه بفرتة ما  ،ف�ضالً عن
�رضورة تقوية عالقة الوالدين مع املراهق من خالل اجللو�س معه وممار�سة الأن�شطة
املختلفة .والتحدث معه �أكرث والإ�صغاء �إليه وم�ساعدته للتعبري عن نف�سه ،وكن له
�صديق ورفيق وبذلك حتاول �إبعاده عن مرافقة جماعات ال�سوء ،وهيئ الفر�ص للمراهق
ملقابلة �أ�صدقاء مرغوب فيهم ويحملون قيماً �إيجابية  ،واف�سح املجال له للتعرف
عليهم واال�ستفادة منهم.
ومن ثم اعمل على تنظيم و�إ�شغال وقت فراغه ب�أن�شطة �أقرب �إىل ميوله واهتم�أماته
واجعله ميار�سها وي�ستمتع بها ومب�شاركتك ك�أب و�أم معه .وحاوال ك�آباء تنظيم ان�شطة
للأ�رسة كاملة تق�ضيها مع بع�ضها البع�ض ،فقد يكون امللل والرتابة وعدم املتعة �سبباً
يف جلوء املراهق لرفاق ال�سوء ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع نظام ثابت لربنامج الأ�رسة ب�شكل
عام وتطبيقه مبو�ضوعية على جميع �أفراد الأ�رسة ،واعتمد يف تنفيذه على برناجمي
التعزيز والعقاب يف تعديل ال�سلوك وهذا �سيقلل من احتمال االبتعاد عن البيت ،كما
عليك �أن تواجه املراهق يف حال �أنه ت�رصف على نحو غري �إجتماعي بطريقة تنتهك
حقوق الآخرين ،لذا يجب ك�آباء �أن نتدخل يف �سلوك املراهق لأننا م�س�ؤولون عن ذلك
ولأنك متار�س حقك الطبيعي بحكم دورك ك�أب و�أم ؛ واجعله يواجه النتائج �إن �أخط�أ
وطبق عليه �إجراءات العقاب كالت�صحيح الزائد وتكلفه اال�ستجابة والتجاهل والعزل
وغريها  ،لتعديل �سلوكه نحو الأف�ضل.
والإجراء الأخري الذي ميكن �أن ي�ستخدمه الوالدان يف حال وجود رفقاء �سوء وال ي�ستطيع
املراهق االبتعاد عنهم� ،أن يقوم الوالدان بنقل الطفل من مدر�سة لأخرى �أو انتقال الأ�رسة
من مكان لآخر� ،أو �إر�سال املراهق للعي�ش مع بع�ض الأقارب لفرتة م�ؤقتة كتغيري للبيئة
حتى ال يلتقي املراهق بهم ويقل ارتباطه العاطفي بهم (داود وحمدي.)2004 ،
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امل�صطلحات:

مرحلة املراهقة Adolescence Stage

املرحلة االنتقالية التي يعي�شها الإن�سان بني الطفولة والر�شد  ،وهي متتد يف العقد الثاين
من حياة الفرد من الثالثة ع�رشة �إىل التا�سعة ع�رشة .وحتدد بداية املراهقة بالبلوغ
اجلن�سي ونهايتها بالر�شد والو�صول �إىل الن�ضج يف مظاهر النمو املختلفة .
النمو املعريف والعقلي Rational & Cognitive Development

التغريات التي تظهر عرب مراحل النمو يف التفكري ،والتعلم ،والتذكر ،وحل امل�شكالت
والتوا�صل اللغوي وهي تت�أثر بعوامل الوراثة والبيئة.
النمو النف�سي والإنفعايل Psychological & Emotional Development

ويت�ضمن التغريات يف جمال العواطف واالنفعاالت وامل�شاعر واملزاج كم�شاعر القلق
واخلوف واحلب والغ�ضب واال�ستجابة لل�ضغوطات �أو االتزان االنفعايل واالكتئاب وغريها.
النمو الإجتماعي Social Development

ويت�ضمن العالقة مع الأ�رسة والرفاق ،والآخرين والنمو الأخالقي والتن�شئة الإجتماعية
والزواج والأبوة والأمومة  ،والعمل واالختيار املهني.
مفهوم الذات self concept

فكرة الفرد عن نف�سه فقد تكون نظرته لذاته �سلبية �أو �إيجابية �أو مت�أرجحة ح�سب اجلانب
الذي يعمل على مراجعته �أو تقييمه وميثل تقدير الذات القيمة التي ي�ضفيها املراهق على
ذاته و�سلوكه وي�ستدل عليها بالكيفية التي يقيم املراهق فيها نف�سه.
ا�ضطراب الدور Role confusion

عجز �أو ف�شل املراهق يف مرحلة املراهقة عن القيام بالأدوار الإجتماعية املطلوبة منه
 ،مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالقلق وعدم الكفاية والنق�ص و�ضعف القدرة على اتخاذ القرار.
الإر�شاد الأ�رسي Family Counseling
العملية التي يتم فيهام�ساعدة اع�ضاء جماعة الأ�رسة لفهم احلياة الأ�رسية وتعلم مهارات
حل م�شكالتها لتحقيق الأ�ستقرار والتوافق وال�سعادة الأ�رسية .
متطلبات النمو Developmental Taskes

مهمات �سلوكية يتطلبها منو الفرد يف كل مرحلة من مراحل النمو  ،واذا ما تعلمها الفرد
يف الوقت املنا�سب �أثرت �إيجابا على تكيفه مع ذاته والأخرين  ،وادت �إىل جناحه يف
تعلم املهمات الالحقة � .أما عدم تعلمها في�ؤدي �إىل ال�شعور باالحباط وعدم الثقة بالنف�س
وبالعامل املحيط به ويعوقه عن تعلم مهمات النمو يف املراحل الالحقة .
االجتاه ال�سلوكي Behavioral Approach

اجتاه يرى ان ال�سلوك الإن�ساين هو يف معظمه متعلم عن طريق الأقرتان ( الإ�رشاط التقليدي
) �أو التعزيز ( الإ�رشاط الإجرائي ) وان عملية االر�شاد يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم
اخلاطئ عن طريق عك�س الإ�رشاط .
االجتاه املعريف Approach Cognitive

اجتاه يرى ان العمليات العقلية املعرفية التي ي�ستخدمها الإن�سان يف تف�سري الأحداث
التي يتعر�ض لها هي العن�رص الأهم يف ال�سلوك والإانفعاالت ،لذا ف�إن العمليات املعرفية
هي الهدف الذي يجب ان يحدث فيه التغيري الإيجابي لكي ي�صبح الفرد �أكرث فاعلية .
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مقدمة:

يعد الإت�صال الإن�ساين جانباً مهما يف احلياة  ،فهو �أداة فعالة من �أدوات
التغيري ،والتطوير ،والتفاعل بني الأفراد واجلماعات ،ويلعب دورا ً مهماً يف التطور
والتغري الإجتماعي ،والثقايف ،والإقت�صادي فكلما ات�سعت وتنامت خطـوات التغيري
والتطور ،ات�سعت وازدادت احلاجة �إىل املعلومات والأفكار واخلربات ،وبالتايل �إىل قنوات
الإت�صال لنقلها و�إي�صالها �إىل الأفراد واجلماعات.
والإت�صال ال�شخ�صي هو �أكرث �أ�شكال الإت�صال �شيوعاً وانت�شارا ً بني الأفراد يف
املجتمع  ،و�أكرثها مالءمة من حيث توفريه الفر�صة �أمام الأطراف املت�صلة  ،للتعرف
الفوري واملبا�رش على مدى ت�أثري ر�سائلهم الإت�صالية على بع�ضهم البع�ض  .ف�إذا �شعر
احد هذه الأطراف ان ر�سالته ال يفهمها الآخر �أو ال ت�صله بالطريقة التي يريدها  ،ف�إنه
يعمل على تعديلها �أو تغيريها �أو توجيهها بطريقة جديدة  ،لت�صبح �أكرث و�ضوحا و�أبلغ
ت�أثريا يف حتقيقها لأهدافها املرجوة (�ساري .)2009 ،
وال �شك يف �أن متتع الفرد مبهارة الإت�صال املنا�سبة �سيفيد كثريا ً ،لي�س فقط يف جمال
واحد  ،بل �ستت�أثر ر�ؤيته للأهداف التي يختارها  ،وخا�صة تلك التي تتعلق بالآخرين
وب�شكل خا�ص ب�أفراد الأ�رسة (.)Noller & Fitzpatrick, 1990
	�إن مهارة بناء التوا�صل اجليد �ستمكن الفرد من دعم �أهدافه التي يحددها يف
حميط الأ�رسة  .وهذا الدعم يتمثل يف القدرة على �إبداء وجهة نظره اخلا�صة ،والت�أثري
يف الآخرين ،والقدرة على الإقناع لتغيري موقف ما (.)Lussier & Irwin, 1990
كما �أن املعرفة يف �أهمية الإت�صال مع �إمتالك مهارات التوا�صل املنا�سبة توفر للفرد
فر�ص �إختيار �أف�ضل جوانب ال�سلوك � ،سواء من حيث احل�سا�سية �أو العاطفة جتاه �أفراد
الأ�رسة  ،والتي ي�سلكها حني يتواجد يف موقف ما ،وذلك بدالً من ترك الأمور لل�صدفة
اعتمادا ً على املهارات الال�شعورية التي قد يتاح لها �أو ال يتاح لها الظهور ،والتي قد ال
تكون منا�سبة للموقف وتنطوي على قدر من الوعي جتاه الذات �أو الطرف الآخر.
وي�ستطيع الفرد ان يقيم التوا�صل الناجح من خالل حتقيق درجة من االن�سجام يف
جماالت عديدة ومن ذلك :
 -1الناحية الف�سيولوجية –من خالل القوام واحلركة.
 -2ال�صوت -ودرجته و�رسعة الكالم وخ�صائ�صه الأخرى.
� -3أ�سلوب اللغة والتفكري – مثل �إختيار الكلمات وطريقة عر�ض الأفكار.
 -4املعتقدات والقيم –ما يرى الآخرون انه هام وحقيقي.
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 -5اخلربات –البحث عن اهتم�أمات م�شرتكة يف الأن�شطة.
 -6التنف�س املنتظم الهادئ (.)Kaiser & Hancock, 2003
وتعد عملية الإت�صال ظاهرة �إن�سانية �إجتماعية ،وحاجة �أ�سا�سية للفرد
وللجماعة ،والإت�صال من احلاجات الإجتماعية والنف�سية الهامة التي ي�صعب
على الإن�سان اال�ستغناء عنها ،حيث �إن الإت�صال يحقق للأن�سان احلاجة �إىل
الإنتماء ،واحلاجة �إىل التقدير ،واحلاجة �إىل املعلومات ،واحلاجة �إىل حتقيق الذات
(.)Anderson & Nuttall, 1987

وتهدف عملية الإت�صال ب�شكل عام �إىل حتقيق الت�أثري يف �أفكار ال�شخ�ص امل�ستقبل
لتعديلها �أو الت�أثري يف �إجتاهاته و�سلوكه (.)Riesch, Thurston & Kestly, 1993
وي�شري لو�سري و�أروين (� )Lussier & Irwin, 1990إىل �أن الهدف من الإت�صال يكمن
يف حماولة الت�أثري والإقناع ،فال معنى للإت�صال دون حتقيق هدف ،وال �أهمية للإت�صال
دون �إحداث ت�أثري ،فالفرد يت�صل لي�ؤثر ويتعر�ض للإت�صال ليت�أثر ،ويتم ذلك �إما بطريقة
لفظية �أو غري لفظية .كما يعني الإت�صال كذلك القدرة على الإ�ستماع والإنتباه والإدراك
والإ�ستجابة اللفظية ،وهذه املهارة ميكن �أن يتعلمها معظم النا�س (،)Okun, 1991
ويو�ضح ناب وف�إن جيل�ستي (� )Knapp & Vangelisti, 1995أن هناك �أ�سلوبني
رئي�سني لتح�سني مهارة الإت�صال عند الأفراد هما:
 -1زيادة املهارات ال�شخ�صية للفرد ب�شكل م�ستمر عند بناء العالقات مع الأفراد الآخرين.
 -2زيادة الفعالية الذاتية وحتقيق الفرد لطاقاته وذاته من خالل تفاعله مع الآخرين
حيث ي�ؤثر فيهم ويت�أثر بهم.
وي�شري �سلوك الإت�صال (� )Communication Behaviorإىل ال�سلوكات اللفظية
وغري اللفظية التي ت�صدر عن املتحدث ،والتي ميكن �أن يالحظها الآخرون ،فمالحظة
ال�سلوك هي نتاج دافعية الأفراد يف املواقف اخلا�صة ،فمهارات الأفراد ت�ساعد على
موا�صلة الإنتباه  .وي�شري بع�ض الباحثني �إىل �أن هناك فروقاً يف �سلوك الإت�صال
بني الأ�رس التي يوجد لديها تكيف �أ�رسي والأ�رس التي لي�س لديها ذلك التكيف
(.)Noller & Fitzpatrick, 1990
عنا�رص الإت�صال:

يعرف الإت�صال ب�أنه العملية التي يتفاعل بها املر�سل وامل�ستقبل للر�سائل يف �سياقات
�إجتماعية معينة ( . )Kaiser & Hancock, 2003وي�شري �إىل �أي �شكل من �أ�شكال
الإت�صال املبا�رش الذي يتم بني الأفراد وجهاً لوجه ،ويتيح لهم �إ�ستخدام حوا�سهم
اخلم�س يف ات�صالهم مع بع�ضهم البع�ض (�ساري .) 2009 ،
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والإت�صال هو الطريقة التي يتبادل النا�س بوا�سطتها امل�شاعر والأفكار يف حماولتهم
فهم بع�ضهم البع�ض ويحدث الإت�صال من خالل اللغة املنطوقة �أو املكتوبة  .كما يحدث
من خالل تعبريات الوجه ونربة ال�صوت والإ�صغاء  .والإت�صال عن�رص �أ�سا�سي من عنا�رص
التفاهم والتفاعل يف الأ�رسة .وت�سهم �أخطاء الإت�صال يف ظهور الكثري من امل�شاكل (
داود وحمدي .)2004،
لقد تطرق كثري من الباحثني لعر�ض بع�ض النماذج الإجرائية حول عنا�رص وطبيعة
عملية الإت�صال ومن �أ�شهرهم منوذج ال�سويل ( ،)Lasswellومنوذج �رشام ()Shramm
ومنوذج �شانون وويفر ( )Shannon and Weoverومنوذج ويرن ( )Wienerومنوذج
بريلو ( )Berloوغريهم الكثري (دغي�شم .)2000 ،تنوعت هذه النماذج يف �أ�شكالها �إال
انها اتفقت على ان لعملية الإت�صال خم�سة عنا�رص ميكن �إيجازها يف النقاط التالية:
 -1املر�سل  :Senderوهو منبع عملية الإت�صال ونقطة بدايتها وهو الذي يقدم الر�سالة
�أو يبد�أ احلوار عن طريق الكالم �أو الرموز �أو تعبريات الوجه �أو الإر�شادات غري اللفظية.
 -2الر�سالة  :Messageوهي ما يقوم املر�سل بنقله �أو �إر�ساله �إىل امل�ستقبل ،وقد
تكون كلمات منطوقة �أو مكتوبة �أو �صورة مرئية �أو � ...إلخ.
 -3القناة  :Channelهي املنهج الذي تنقل به الر�سالة من املر�سل �إىل امل�ستقبل،
وفيها يعرب املر�سل عن ر�سالته التي يرغب بتو�ضيحها �إىل امل�ستقبل.
 -4امل�ستقبل  :Receiverوهو الطرف الآخر من عملية الإت�صال والذي ي�ستقبل الر�سالة،
ثم يقوم بفك رموزها وتف�سريها و�إدراك معانيها.
 -5التغذية الراجعة  :Feedbackهي عملية الإ�ستجابة �أو رد الفعل ملا يتلقاه املر�سل
من �صدى بعد �إر�سال الر�سالة.
م�ستويات الإت�صال الفعال:

الإت�صال ال�شخ�صي (الفردي) :وهو الإت�صال الذي يتم بني �شخ�صني �أو فردين وهو �أكرث
�أنواع الإت�صال �شيوعاً ،وينق�سم �إىل نوعان:
مبا�رش :حيث ان املر�سل وامل�ستقبل يكونان يف املكان نف�سه والإت�صال يتم وجهاً لوجه،
حيث يح�صل املر�سل على رد فعل مبا�رش من امل�ستقبل وميكن ان ي�صبح م�ستقبالً ويعود
وي�صبح مر�سالً.
ويعد الإت�صال ال�شخ�صي املبا�رش من �أخطر �أنواع الإت�صاالت لأنها حلظية ومبا�رشة
وحتتاج �إىل جهد م�ضاعف يف ا�ستخدام مهارة الإت�صال الناجح وبفاعلية لإجتياز
املوقف ب�إيجابية.
غري مبا�رش :ويتم عن طريق الهاتف �أو املرا�سلة �أو التخاطب باحلا�سوب وفيه تكون
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التغذية راجعة (العك�سية) مت�أخرة �أو تكاد تكون معدومة.
الإت�صال اجلماعي :هو �إت�صال يتم ما بني �شخ�ص وعدد من الأ�شخا�ص املتواجدين يف
املكان نف�سه ،وهم متعارفون فيما بينهم.
الإت�صال اجلماهريي :وهو �إت�صال يتم ما بني �شخ�ص و�أعداد كبرية قد ت�صل �إىل املئات �أو
الألوف ويكون املر�سل معروف بالن�سبة للم�ستقبلني ،ولكن املر�سل ال يعرف امل�ستقبلني،
وال يكونون يف نف�س املكان ،مثل ما يحدث يف و�سائل الإعالم ،مثل التلفاز �أو املذياع
وال�صحافة(. )Kaiser & Hancock, 2003
النظريات املف�رسة لعملية التوا�صل الإن�ساين :
-1نظرية العالقات الإن�سانية (:)Human Relationship Theory

وترى هذه النظرية ان للإت�صال ت�أثريه القوي على العالقات الإجتماعية والتفاعالت
بني الب�رش بع�ضهم البع�ض ،وان الإت�صال اجلماعي مبا يقوم عليه من جوانب ومهارات
هو الو�سيلة الرئي�سية للتعرف على العامل الداخلي للأفراد واالقتناع بان�سانيتهم.
 -2نظرية النظم (:)System Theory
ويرى القائمون على هذه النظرية ان الإت�صال هو مبثابة نظام �إجتماعي �أو ن�سق جامع
ملنظومة �إجتماعية كربى ،ت�ضم �أفرادا ً و�أهدافاً ،و�إجتاهات نف�سية ودوافع م�شرتكة بني
الأفراد.
-3نظرية املعلومات (:)Information Theory
ويرى �أن�صارها ان التوا�صل عبارة عن جمموعة من الأن�شطة اخلا�صة ب�إ�ستقبال
املعلومات وترميزها وتخزينها وحتليلها و�إ�ستعادتها وعر�ضها (ماهر.)1998 ،
�أنواع الإت�صال:

�أوالً :الإت�صال اللفظي (:)Verbal Communication

يقوم الإت�صال اللفظي على �إ�ستخدام الرموز اللغوية املنطوقة التي تنقل الأفكار
وامل�شاعر والإجتاهات وي�شرتط فيه �إ�ستخدام لغة ب�سيطة� ،سهلة ،ووا�ضحة يفهمها
الطرف�إن؛ املر�سل وامل�ستقبل ( .)Cormier and Cormier, 1985ويرى منري ()1999
�أن فعالية الإت�صال اللفظي تعتمد على جمموعة من املهارات التي يجب �أن تتوفر يف
املتحدث مثل:
�أ -املهارات ال�شخ�صية وتت�ضمن:
 املو�ضوعية :وتعني قدرة املتحدث على ال�سلوك والت�رصف و�إ�صدار �أحكام غري متحيزةوعلى املتحدث �رضورة الإح�سا�س مب�شاعر الآخرين.
 ال�صدق :فاملتحدث ال�صادق هو بالطبع الأكرث ت�أثريا ً يف م�ستمعيه.196

 الو�ضوح :وتعني قدرة املتحدث على التعبري عن �أفكاره بو�ضوح. الدقة :الت�أكد من ان الكلمات التي ت�ستخدم ت�ؤدي املعنى املق�صود بعناية. احلما�سة :التي جتعل املتحدث يبدو �أكرث حيوية وحرارة يف حديثه. القدرة على التذكر :وتعني ح�ضور الذهن �أثناء احلديث. الإتزان االنفعايل :ويق�صد به �إظهار الإنفعال بالقدر الذي يتنا�سب مع املوقف.ب -املهارات ال�صوتية :ويق�صد بها مهارات النطق ال�صحيح ،وال�صوت الوا�ضح ،واحلديث
املتزن املفهوم.
ج -املهارات الإقناعية :وتعني قدرة املتحدث على �إقناع امل�ستمعني وحملهم على
تبني وجهة نظره يف �أمر ما.
ثانياً :الإت�صال غري اللفظي (:)Nonverbal Communication
ت�ؤدي اللغة دورا ً رئي�ساً و�شامالً يف عملية الإت�صال يف حياتنا ،ومع �أن ما نقوله من
كلمات وعبارات وجمل هو �إ�ستعمال �شفوي مهم ،ف�إن الطريقة التي ت�ستخدم فيها اللغة
ميكن �أن تكون �أكرث �أهمية من كلماتنا كم�صادر للمعلومات .وتقوم الرموز غري اللفظية
بدور مهم يف الإت�صال الإن�ساين ،ومبقارنتها باللغة ،يبدو �أنه مل يكن هناك �إهتمام كاف،
ووعي ب�أهميتها ،و�أثرها يف ال�سلوك .ويعتقد ان معاجلة ال�شفرات �أو الرموز اللفظية
تتم �أ�سا�ساً يف الن�صف الأي�رس من الدماغ ،ومعاجلة املعلومات املتعلقة بالن�شاط غري
اللفظي كاملو�سيقى ،والفن والتعرف على الوجوه ،والعالقات املكانية ،تتم يف الن�صف
الأمين من الدماغ.
ويعد املظهر ،والفعل ،واللم�س ،و�إ�ستخدام املكان والزمان امل�صادر اخلم�سة الأ�سا�سية
للبي�أنات غري اللفظية ،فاملظهر ي�ؤدي دورا ً مهماً يف العالقات بني الأ�شخا�ص ،خا�صة
يف الإنطباع الأول ،والوجه هو اجلانب املركزي يف املظهر الذي يعطي الإنطباع الأول
للآخرين ،ويعد م�صدرا ً �أ�سا�سياً للمعلومات عن احلالة العاطفية والوجدانية ل�صاحبه،
وللعيون �أهمية كبرية يف جمال الإت�صال ،ويرتكز ذلك يف اجتاه نظرة العينني ،واملدة
التي ت�ستغرقها تلك النظرة� ،أو عدم النظر �إىل �شيء معني� .إن ذلك يزودنا مبعلومات تعد
�أ�سا�ساً ملعرفة مدى �إهتمام املت�صل بنا ،ومدى �إجنذابه نحونا؛ ولهذا ف�إن مدى �إت�ساع
�إن�سان العني ،ونوعية الثياب ،واحللي ،والزينة ،والبنية اجل�سدية جميعها تعد جوانب
�أخرى تتعلق باملظهر ،وتقدم بي�أنات ت�شكل م�صادر حمتملة للمعلومات .وكذلك الأفعال،
والإمياءات ،والإ�شارات املعززة واملوجهة ،و�إ�شارات نعم ،وال ،واللم�س ت�شكل م�صادر
حمتملة للمعلومات �أي�ضاً ( عبد الرحيم و ال�شباطات .)2003،
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ويعرف الإت�صال غري اللفظي على �أنه خمتلف عن �أ�شكال الإت�صال الإن�ساين ،التي
تتجاوز الكلمات املنطوقة �أو املكتوبة وت�شمل كل ما ي�صدر عن الفرد من حركات
و�إمياءات وتعبريات ج�سدية يهدف من خاللها �إي�صال ر�سالة ما �إىل �شخ�ص يجري بينه
وبينه تفاعل �إجتماعي .ولل�سلوك غري اللفظي خم�سة �أبعاد هي:
 -1حركات اجل�سم ( :)Kinosicوتت�ضمن الإمياءات ،حركة اجل�سم ولغته ،تعبريات
العني ،طريقة اجللو�س �أثناء اال�ستماع �أو التعبري.
 -2التعبريات ال�صوتية ( :)Paralinguisticيعد ال�صوت �أحد املتطلبات ال�رضورية
لإتقان احلديث ،ويرتبط ال�صوت باحلالة النف�سية للمتحدث كالقلق واحلزن والفرح
والغ�ضب وغريها .وي�ستدل على ذلك بنغمة ال�صوت ،وطبقة ال�صوت ،و�رسعة ال�صوت،
والوقفات �أثناء احلديث (.)Cormier and Cormier, 1985
 -3لغة املكان ( :)Proxemicت�ؤثر الأماكن وامل�ساحات وامل�سافات واملناطق التي
ترتبط بنا يف عملية الإت�صال ويف العالقات مع الآخرين .وهناك �أربع مناطق ق�سمها
خرباء الإت�صال و�أطلقوا عليها مناطق التفاعل ،وهذه املناطق هي:
 منطقة املودة :ومتتد م�سافة ذراع واحد من اجل�سم وال ي�سمح بدخول هذه املنطقة �إالللمقربني ومن تربطنا بهم عالقات حميمة.
 املنطقة ال�شخ�صية :وتبد�أ من م�سافة ذراع وت�صل �إىل �أربعة �أقدام بعيدا ً عن اجل�سم،وي�سمح التواجد فيها للأ�صدقاء.
 املنطقة الإجتماعية  :وترتاوح م�سافتها بني ثالثة وثمانية �أقدام من اجل�سم ،ومنار�سيف هذه املنطقة غالبية �أعمالنا العادية وعالقاتنا الإجتماعية  ،ويطلق عليها �أحي�أناً
منطقة الإت�صاالت الر�سمية.
 املنطقة العامة :يف هذه املنطقة تزداد �أهمية الإت�صاالت ال�صوتية ومتتد هذه املنطقةمن ثمانية �إىل ع�رشة �أقدام بعيدا ً عن اجل�سم.
 -4العوامل البيئية ( :)Environmentalللبيئة ت�أثريات تبعث على الإثارة،
�أو امللل� ،أو الإرتياح� ،أو ال�ضغط ،وهذا يعتمد على درجة توافق الفرد �أو �صلته
بالأجزاء املرتبطة مبحيطه ،ف�إدراك بيئة الفرد هو جزء مهم من ال�سلوك غري اللفظي
(. )Cormier and Cormier, 1985
 -5الوقت ( :)Timeلعملية �إختيار الوقت املنا�سب �أهمية كبرية يف فعالية الإت�صال،

فاختيار الزوجة مثالً الوقت املنا�سب للحديث مع زوجها يف �أمور العائلة يزيد من
�إحتمال التفاهم بينهما ،ويقلل من �إحتماالت اخلالف �أو �سوء الفهم.
وتتجلى �أهمية الإت�صال غري اللفظي يف �إكمال دور الإت�صال اللفظي� ،إذ �أنها ت�ؤكد من
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خالل التغيري يف نربات ال�صوت و�شدته �أو ا�ستخدام حركات اليدين وتعبريات الوجه
للر�سائل املنقولة ،كذلك تنقل املعاين اجلديدة �إىل امل�ستقبل ،كما تظهر وتعرب عن
العواطف وامل�شاعر جتاه الآخرين مدعمة بذلك الإت�صال اللفظي ،و�إذا ما كان هناك
تناق�ض بني الإت�صال غري اللفظي والإت�صال اللفظي� ،أ�ضعف �إىل ذلك م�صداقية الر�سالة
اللفظية (دكر.)2000 ،
وبالرغم من عدم التخطيط امل�سبق للر�سائل غري اللفظية �إال ان لها ت�أثريا ً �أكرب من
الإت�صال اللفظي مبفرده ،وخ�صو�صاً عند الرغبة يف �إظهار م�شاعر معينة (ماهر.)1998 ،
وحدد ناب ( )Knapp, 1978املذكور يف الطويرقي ( )1997ارتباط الإت�صال غري
اللفظي بالإت�صال اللفظي يف موقف الإت�صال باملواجهة املبا�رشة يف �ست نواح هي:
�أ -التكرار ( )Repetitionحيث ميثل التوا�صل غري اللفظي يف معظم الأحيان تكرارا ً
م�ؤكدا ً الر�سالة اللفظية ،مثل :ط�أط�أة الر�أ�س التي تعني املوافقة ،فما هي �إال تكرار للكلمة
امللفوظة «نعم».
ب -التتميم ( )Complementaryحيث متثل حركات الأيدي ،وتعبريات الوجه غالباً
تتمة للر�سالة اللفظية ،خا�صة يف احلديث ال�شخ�صي ،فحركات اليد تكمل وتتم املعنى
املحمول لفظياً.
ج -الإبدال ( :)Substituteوقد يحل التوا�صل غري اللفظي حمل التوا�صل اللفظي ،حيث
ت�صبح تعبريات الوجه ،من امتعا�ض و�رسور ،وانقبا�ض �أغنى باملعنى من الكلمات ،بل
قد ال يحتاج معها لكلمات ،فهي بديلتها وتقوم مقامها.
د -التناق�ض ( :)Contradictionفقد تناق�ض الر�سائل غري اللفظية م�ضامني الر�سالة
اللفظية ،وذلك عندما تتنافر الداللة ال�صادرة عن الر�سالة اجل�سمية مع فحوى الر�سالة
اللفظية يف موقف التوا�صل ،فال�شخ�ص الذي يدعي لفظياً املودة ،ويظهر م�شاعر املحبة،
يف حني تدل �سلوكاته وحركاته اجل�سمية على العك�س (كان يتحا�شى النظر يف عيني
حمدثه� ،أو يتجنب االقرتاب منه� ،أو الرتبيت على كتفه �أو الإم�ساك بيده) تكون ر�سائله
اللفظية متناق�ضة مع ر�سائله غري اللفظية.
هـ� -إ�ستقطاب الإنتباه ( :)Attentionفغالباً ما ن�ستخدم وجوهنا ،و�أ�صواتنا وحركات
عيوننا للفت �إنتباه الآخرين �أو على الأقل لتمييز �أ�سلوب حديثنا وحديث الآخرين.
و -التنظيم ( :)Regulationحيث تقوم الر�سائل اجل�سمية بتنظيم املحادثة ،وطريقة
�سريها بني �أطراف التفاعل ،ونالحظ ان �أدوار احلديث والأن�صات توفرها لنا ال�سلوكات
غري اللفظية.
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الفعال:
مهارات الإت�صال
ّ

تعترب مهارة الإت�صال الفعال ( )Effective Communicationمن �أهم املهارات يف
حياة الفرد� ،إذ بو�ساطتها يتمكن من طرح �أفكاره ويظهر م�شاعره ويعر�ض جتاربه
ويغنيها وميررها بل ويك�سبها ويكت�سبها من الآخرين �إذا ما روعيت الظروف الطبيعية
والإن�سانية ،كما ان التعبريات والإ�شارات التي ت�صدر عن املر�سل لها �آثار بالغة على
مدى قبول الر�سالة �أو رف�ضها ،وهنا ال بد من ان�سجام الر�سائل اللفظية مع التعبريات
والإ�شارات غري اللفظية (دكر2000 ،؛ بر�س .)2002 ،ويت�ضمن الإت�صال الفعال املهارات
التالية:
 -1الإ�صغاء الفعال (:)Active Listening

يعني الإنتباه العميق والكامل للمر�سل مع متابعة ما يحدث من �إت�صال لفظي �أو غري
لفظي ،ومعرفة ما يعنيه املتحدث من حديثه .ولكي يكون الإ�صغاء فعاالً ،ال بد من
الإنتباه وتفعيل دور الإت�صال الب�رصي وتف�سري التنويع يف نغمات ال�صوت وتهيئة ج�سم
امل�ستقبل للمتابعة وعدم تغيري املو�ضوع فيكون منتبهاً والوجه معربا ً Cormier
 ))and Cormier, 1985و�أكد الباحثون على �أهمية الإ�صغاء الفعال بني الأزواج،
و�رضورة تدريبهم على الإ�صغاء ب�شكل جيد �أثناء املناق�شات �أو حل امل�شكالت.
� -2إعادة ال�صياغة (:)Restructuring

وهي �إخبار املتحدث مبا مت فهمه من احلديث ب�صورة موجزة ولي�س الإعادة احلرفية
للكالم امل�سموع وهي مهارة مهمة جدا ً للإت�صال الفعال.
 -3الت�سا�ؤل ( :)Questioningوتعد مهارة الت�سا�ؤل مفتاح احلوار والفهم .وعندما
تكون الأ�سئلة مفتوحة ت�سهل احلوار واملناق�شة ،وقد تكون مغلقة تتطلب �إجابة واحدة
وحمدودة.
 -4التعاطف (:)Empathy

ويعني فهم املتحدث من خالل �أفكاره وتعبريه عن م�شاعره من خالل الإ�صغاء �إليه
( )Cormier and Cormier, 1085و هي مهارة مكملة للتعبري عن امل�شاعر
( )Expressionمن جهة املر�سل وامل�ستقبل معاً من خالل ال�صمت والأنفعال؛ ك�إظهار
احلزن� ،أو الفرح� ،أو ال�ضيق� ،أو الغ�ضب� ..إلخ ،فالتعبري عن امل�شاعر ال�سلبية من املر�سل
ينبغي �إن يواجه بتعاطف من امل�ستقبل (بر�س.)2002 ،
 -5التغذية الراجعة (:)Feedback

وهي طريقة رد فعل امل�ستقبل على الر�سالة التي يتلقاها من املر�سل (Cormier and
.)Cormier, 1985
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معوقات الإت�صال

هو اخللل املتواجد يف عنا�رص عملية الإت�صال جمتمعة �أو يف �إحدها دون الآخر ،مثل
عن�رص الر�سالة فقد تكون غري مكتملة �أو غام�ضة �أو م�شو�شة ،كذلك حم�سنات الر�سالة؛
ف�إذا ما زادت عن احلد املطلوب حتولت �إىل م�صدر ت�شوي�ش ،ك�سوء اختيار قناة التو�صيل،
الإخفاق يف عملية ا�ستالم الر�سالة من امل�ستقبل� ،إ�ساءة فهم الر�سالة مما يعني انها
ت�صل ناق�صة �أو مبهمة ،والعوامل الفيزيائية :احلرارة والربودة ،وال�صوت ،والإ�ضاءة.
وتوجد عدة معوقات للإت�صال وهي:
املعتقدات (الثقافة):

وتتعلق بالبعد الإجتماعي ،القيم والعرف ،والتقاليد  ،واملفاهيم ال�سائدة يف املجتمع
ويف �أجزائه املختلفة؛ املدينة ،والقرية ،والعائالت ،وامل�ؤ�س�سات ،وجماعات الأ�صدقاء
،وفرق العمل .ويتباين الأ�شخا�ص يف الإ�ستجابة لنف�س الر�سالة لأ�سباب ودوافع �شخ�صية
خمتلفة ،منها التعليم والتجارب ال�سابقة ،وبناء على ذلك يختلف رد فعل ال�شخ�صني
من بيئتني خمتلفتني حول مو�ضوع واحد ،كما ت�ؤثر الدوافع ال�شخ�صية يف فك رموز
الر�سالة وتف�سريها.
الإدراك الإنتقائي:

حيث يتجه النا�س �إىل �سماع جزء من الر�سالة و�إهمال املعلومات الأخرى لعدة �أ�سباب
منها احلاجة �إىل جتنب حدة التناق�ض املعريف ،لذلك يتجه النا�س �إىل غ�ض النظر عن
املعلومات التي تتعار�ض مع املعتقدات التي ر�سخت فيهم من قبل ،ويحدث الإدراك
الأنتقائي حينما يقوم املتلقي بتقومي طريقة الإت�صال مبا يف ذلك دور و�شخ�صية وقيم
ومزاج ودوافع املر�سل.
امل�شكالت اللغوية:

تعترب اللغة من �أبرز املجموعات امل�ستخدمة يف الإت�صال .بيد ان امل�شكلة هنا تكمن يف
ان كثريا ً من الكلمات ال�شائعة الإ�ستخدام يف الإت�صال حتمل معاين خمتلفة للأ�شخا�ص
املختلفني؛ فقد تكون للكلمة عبارات ومعاين متعددة بحيث حتمل تف�سريات خمتلفة،
�أو ان تكون اللغة خا�صة ملجموعة فنية معينة من ال�صعب على من هم خارج هذه
املجموعة فهمها.
م�شكالت �سلوكية:

وتتعلق باجلوانب النف�سية للفرد وتتكون من:
 -1احلالة املزاجية والعاطفية.
 -2قدرة الفرد على الرتكيز.
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 -3درجة الذكاء.
 -4التحيز والأحكام امل�سبقة.
 -5الإدراك.
 -6التدخل ال�شخ�صي لتحريف الر�سالة.
 -7درجة ن�ضوج الفرد.
 -8نوع العالقة بني الأفراد.
 -9دوافع الأفراد.
 -10امل�شاعر والأحا�سي�س.

�ضغوط الوقت:

ي�شكو الكثري من الأفراد من ان الوقت هو اندر املوارد وكثريا ً ما ي�ؤدي �ضيق الوقت �إىل
حتريف املعلومات املتبادلة ()Kaiser & Hancock, 2003
الإت�صال ولغة اجل�سد:

للحديث �أهمية يف حياتنا ك�أداة �إت�صال لفظية ي�ستخدمها الأفراد فيما بينهم ولكن هناك
نوع �آخر من الإت�صال مينحنا قدرة خا�صة على فهم حقيقة ما ي�شعر به الآخرون وهو
الإت�صال غري اللفظي ،ويتمثل يف اتخاذ اجل�سم لو�ضع معني ،والإتيان بحركات خا�صة،
�أو ا�ستخدام تعبريات الوجه.
ان لغة اجل�سد تعترب الأكرث فاعلية وت�أثريا ً يف عملية الإت�صال �إذ انها تدعم كلمات
الر�سالة �أو ت�ضعفها وتتناق�ض معها كتعابري الوجه ،والإمياء ،وتركيز النظر ،وحركة
اليدين ،والأ�صابع ،واجل�سد ب�شكل عام ي�ساعد يف �إي�صال الر�سالة ويف جعلها �أكرث
فاعلية.
	�إن بع�ض حركات اجل�سد مثل( :لقاء العيون ،وتركيز النظر ،و و�ضع اجل�سم يف
حالة اجللو�س ،والوقوف ،وال�سري ،وو�ضع الفم ،وحركة اليدين والأ�صابع ،وو�ضع حركة
الذراعني ،وحركة ال�ساقني ،وتعابري الوجه ،ولون الب�رشة ،والإمياء ،وت�صبب العرق،
...الخ) لها مدلوالت هامة يف عملية الإت�صال  ،وهي يف بع�ض الأحيان تتم ب�شكل غري
�إرادي ،ومبا �أن تعابري الوجه وحركات اجل�سد تتم يف معظم الأحيان ب�شكل غري �إرادي
�أثناء عملية الإت�صال ،ف�إنها ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على الر�سالة �سواء �سلباً �أو �إيجاباً .ولهذا
ف�إن بع�ض الر�سائل يتم �إ�ستالمها وفهمها �سواء ب�شكل خاطئ نظرا ً لعدم �سيطرتنا على
حركات اجل�سم.
و�إذا توافقت لغة اجل�سد مع نربة ال�صوت والكلمات التي نحاول من خاللها
الإت�صال مع الآخرين يكون الإت�صال �إيجابياً وفعاالً� .أما �إذا تناق�ضت لغة اجل�سد مع
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تعابري الوجه ونربة ال�صوت وكلمات الر�سالة فعندها يكون الإت�صال غري فعال وفا�شل.
وميكن للغة اجل�سد �أن تكون �إيجابية �أو �سلبية ،فعندما تكون لغة اجل�سد �إيجابية تكون
تعابري الوجه منب�سطة ،ونظرات العيون مركزة على ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين يتم
الإت�صال معهم ،والأيدي مفتوحة ،وو�ضع اجل�سم متوازن ومرتاح بحيث يعطي �إنطباعاً
ع�أماً بالثقة و�سهولة الإت�صال.
�أوالً  :العني:

ان العني هي �أكرث �أع�ضاء اجل�سم قي�أماً بالإت�صال ،فالعني ت�ؤ�رش �إذا ما كان ال�شخ�ص
�سعيدا ً �أم حزيناً مت�ضايقاً ،متيقظاً ن�شيطاً �أو بليدا ً ،ي�صدق �أم يكذب وغري ذلك من
الأحوال ،وانت الذي ت�ستطيع ان حتدد الر�سائل التي تر�سلها عيناك .و�إليك الأ�ساليب
الثالثة التي ي�ستخدمها معظم النا�س:
الأ�سلوب الب�رصي:

بناء خربات نظرية :عندما تكون العني موجهة �إىل �أعلى ميينا ،ف�إن ال�شخ�ص يكون
�صورة مل يجدها خمزنة يف ذاكرته.
تذكر خربات نظرية :عندما تكون العني �إىل �أعلى ي�سارا ً يتذكر ال�شخ�ص خربة مرت به
يف املا�ضي.
الأ�سلوب ال�سمعي:

بناء خربات �سمعية :تكون العني يف �إجتاه م�ستقيم نحو اليمني ،يبني ال�شخ�ص
خربات �سمعية مل يجدها يف الذاكرة.
تذكر خربات �سمعية :تكون العني يف �إجتاه م�ستقيم نحو الي�سار ،يتذكر ال�شخ�ص
�أ�صوات �أو كلمات خمزونة.
رقمي �سمعي :تكون العني للأ�سفل نحو الي�سار ،يقوم ال�شخ�ص بتحليل املعلومات �أو
يتكلم مع نف�سه.
الأ�سلوب احل�سي:

تكون العني للأ�سفل نحو اليمني .ي�ستوعب ال�شخ�ص املعلومات بكل م�شاعره وتذوقه.
ثانيا  :الوجه:

�إن الوجه قد يعب�س ويقطب ،يتجهم �أو يبت�سم وي�رشق ،يعرب عن املباهاة �أو الإحباط،،
احلزن �أو ال�سعادة .واخلدود املتوردة قد تنم عن الن�شاط واحليوية �أو اخلجل واحلياء.
هذه �إ�شارة تفيد امللل ،وخا�صة �إذا ما �صاح َبها �إن�سدال اجلفون على العني ،فهذا ال�شخ�ص
بلغ به امللل حدا ً جعله ال يحاول �إخفاءه ،وقد ي�ستند بذقنه على �صدره هازا ً ر�أ�سه ،و�إذا
زاد ملله فقد يغفو �أو ينام.
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ثالثا :الإمياءات (الإ�شارات)

�إن حركات اليدين والعينني �أو الر�أ�س ت�ستعمل �إما لت�أكيد �أو نفي ما يقوله املتكلم،
وميكن ا�ستعمالها كبديل فعال عن الكالم.
الإت�صال يف احلياة الزوجية والأ�رسية :
�إن الأ�رسة مبا تلتزم به من قيم ،وما تر�سخه لدينا من قواعد و�أخالقيات ،وما تزودنا به
من خربات و�إجتاهات ،وما حتيطنا به من م�شاعر -ت�شكل �سياقاً يي�رس �إمتام عمليات
الإرتقاء بنجاح يف املراحل املتعاقبة (فرج.)2003 ،
وتعترب الأ�رسة نظ�أماً �إجتماعياً متكامالً يت�ألف من عنا�رص تتفاعل معاً وي�ؤثر كل منها
يف الآخر ،كما تت�أثر الأ�رسة وما يحكمها من عالقات باملجتمع املحيط الذي توجد
فيه ،فهي تتفاعل مع املجتمع وت�أخذ منه الأفكار والعادات والتقاليد ونظم القيم
والإجتاهات.
وميكن القول ان الأ�رسة عبارة عن نظام مفتوح له حدود �شبه نفاذه مع املجتمع الكبري
مبا فيه من ثقافة متميزة عن غريه ،فالأ�رسة نظام كلي يت�ضمن �أنظمة فرعية �أخرى،
فالعالقات الأ�رسية التي تربط الأب والأم متثل نظ�أماً يف حني متثل العالقات التي تربط
الأوالد مع �آبائهم نظ�أما فرعياً �آخر.
وهناك بع�ض �صفات الأ�رسة التي متيزها عن غريها من الأنظمة:

� .1إن الأ�رسة بو�صفها نظ�أماً ال ت�ساوي جمموع عنا�رص الأفراد الذين ينتمون �إليها ،و�إذا
�أ�شار اجل�شتالت يف نظريتهم �إىل �رضورة وجود العالقة التي حتكم هذه العنا�رص ،لذا
ميكن القول �إن جمموع الأفراد داخل الأ�رسة بالإ�ضافة �إىل العالقات التي حتكم كالً منهم
ي�ساوي الأ�رسة كنظام.
� .2إن الأ�رسة بو�صفها نظ�أماً حتكمها عالقات خا�صة بها ،فلكل �أ�رسة نظامها اخلا�ص من
العالقات الذي يختلف عن نظام الأ�رس الأخرى ومييزها بها.
 .3تتميز الأ�رسة بو�صفها نظ�أماً بحدود ت�ساعدها على اال�ستفادة من املجتمع املحيط
مبا فيه من عادات وتقاليد وتعمل على متا�سك وترابط هذه الأ�رسة.
 .4ميتاز النظام الأ�رسي بحدود �شبه نفاذة للعمل على منو وتطور هذا النظام وهذا
النظام يت�صف بعدم اجلمود وبالتفاعل مع املجتمع الكبري.
 .5تت�صف العالقات يف الأ�رسة ب�أنها عالقات تبادلية ( )Mutual Relationshipsال
عالقة خطية� ،أي �أن العالقات ذات ر�أ�سني؛ ففيها ي�صدر الأب معلومة فت�ستجيب الزوجة
�إىل هذا املثري ،وقد ي�شرتك الإبن �أو الإبنة يف اال�ستجابة ،وقد يطرح الإبن يف نف�س الوقت
مثريا ً معيناً يتطلب ا�ستجابة معينة من الوالد وهكذا.
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 .6تتطلب العالقات الأ�رسية تغذية راجعة ( : )Feedbackوتعترب التغذية الراجعة
�أ�سا�سية لإ�ستمرار العالقات التي حتكم الأ�رسة ولكي تُبنى هذه العالقات على �أ�س�س
�سليمة للمحافظة عليها و�إ�ستمرارها.
 .7من �أجل بقاء الأ�رسة القائمة على عالقات تقيم وت�صحح ب�إ�ستمرار فال بد من الدعم
املتبادل لأفراد تلك الأ�رسة ،والآباء يقدمون احلب واحلنان وي�شبعون احلاجات الأ�سا�سية
لأطفالهم ،وهذا بالتايل يفر�ض على الأبناء دعم �آبائهم عند احلاجة( �ساري وزمال�ؤه
)1992،
والأ�رسة هي الوحدة الإجتماعية الوحيدة يف املجتمع الإن�ساين التي تت�شابك ب�صورة
معقدة مع جميع الأنظمة الأخرى ( ب�شري وخلوف وجمعه .) 1980،وهي جت ّمع ب�رشي
يحقق كل �رشوط النظام الإجتماعي ،فهي تتكون من �أجزاء متفاعلة هي �أفراد الأ�رسة
(فرج  .) 2003،فالأ�رسة �إذا ً جماعة �صغرية من الأفراد جتري بداخلها عمليات تفاعل
وتبادل بني �أع�ضائها  ،ومن �أهم هذه العمليات الإت�صاالت ( �ساري وزمال�ؤه )1992 ،
ولذلك ف�إن الأ�رسة ت�أخذ على عاتقها امل�س�ؤولية الأوىل للتطبيع الإجتماعي داخل �إطار
املجتمع (فرج  )2003،ومن هنا جند ان الأ�رسة م�شحونة بالطاقات وتفاعالتها داخلياً
وخارجياً بهدف �ضمان بقاء الفرد (ب�شري وزمال�ؤه .) 1980،
�إن الطفل يت�أثر بنوع العالقة القائمة بني الطفل ووالديه ،فالطفل الذي ن�ش�أ يف �أ�رسة
ي�سودها احلب واحلنان ينمو �سوياً ،ويتمتع ب�شخ�صية تكيفية �سوية ،وميلك �إ�ستعدادات
يطور فيه م�شاعر احلب للآخرين ،بينما ين�ش�أ يف �أ�رسة ت�سلطية طفل عدواين غيور لأن
هذه الأ�رسة ت�أمر الطفل بكل ما تريد ،ومتلي عليه كل ما يقوله ،تتوقف هذه العالقة
بالدرجة الوىل على الأم ،لأنها ال�شخ�ص الول الذي يقدم اخلدمات للطفل يف �إ�شباع
حاجاته الأ�سا�سية ولكونها ال�شخ�ص الذي يق�ضي معظم وقته مع الطفل� .إن عملية
�إ�صغاء الطفل وا�ستماعه ملا يقول الوالدان عامل مهم يف نوع العالقة التي ت�سود احلياة
الأ�رسية؛ لذلك يتوقف على الوالدين مهمة مهارة الإ�صغاء والإ�ستماع لدى طفلهم ،وذلك
من خالل الإ�صغاء للطفل يف �أثناء حديثه وت�سا�ؤالته و�إ�شعاره ب�أنه حمبوب  ،كما �أن
النقا�ش واحلوار املفتوح بني الطفل ووالديه يجعله مفهوماً لديهما ويجعلهما مفهومني
لديه (�ساري وزمال�ؤه.)1992 ،
و�سعادة الأ�رسة تعتمد بدرجة كبرية على وجود �إت�صال �صحيح ومنفتح بني �أفرادها .
وتظهر مهارات الإت�صال يف ال�سلوك اللفظي� ،أي يف الكلمات والعبارات التي ي�ستخدمها
�أفراد الأ�رسة يف احلديث مع بع�ضهم البع�ض كما تظهر يف ال�سلوك غري اللفظي والإ�صغاء
( داود وحمدي . )2004،فالإت�صال يعني نقل لر�سالة �إىل �آخر يف الأ�رسة  .فالإت�صال �رشط
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�أ�سا�سي لتكوين جماعة �صغرية كالأ�رسة ( �ساري وزمال�ؤه . )1992 ،
وجدير بالذكر �أن ثمة عنا�رص متعددة ت�شكل مالمح ال�سياق النف�سي الإجتماعي داخل
الأ�رسة ،و�أبرز هذه العنا�رص هو العالقات الأ�رسية التي حتدد طبيعتها مهارات الإت�صال
املنا�سبة بني �أفرادها.حيث �أن التدريب التقليدي على الإت�صال يركز على الر�سالة
والو�سيلة التي تتنقل بها وكل تقنيات التحدث والتقدمي والعر�ض  ،ولكنه يغفل النتائج
 ،وهي يف واقع الأمر ما نحتاج لتحقيقه (.)Okun, 1991
�إن نوعية التوا�صل يف الزواج تلعب دورا ً يف حتقيق ال�سعادة وال�صحة النف�سية
والإجتماعية � ،إذ ت�شري نتائج الأبحاث والدرا�سات �إىل �أن نوعية التوا�صل الزواجي �أكرث
�أهمية بالن�سبة لرفاهية الفرد و�سعادته من الزواج بحد ذاته (ارجايل.)1993 ،
ويرى اب�شتيم و�آخرون (� )Epsteim, et al, 1997أن ال�صعوبات يف الإت�صال بني
الأزواج متيل لأن تكون على �شكلني �أحدهما هو وجود م�شكالت يف التعبري والإ�ستماع
الفعال املتعلق بالأفكار وامل�شاعر بني الزوجني ،وثانيهما م�شكالت يف مهارة اتخاذ
القرار.
كما ت�شري بع�ض الأبحاث �إىل ان معظم امل�شكالت الزوجية والأ�رسية والعالقات بني
املراهقني و�آبائهم تن�ش�أ من خالل �سوء الإت�صال �أو الإت�صال غري الفعال بني الأفراد،
كما ت�شري �إىل ان تطبيق مهارات الإت�صال ،يحتاج �إىل متارين وتكرار ومنذجة ،وتطبيق
التمارين يف مواقف احلياة املختلفة (.)Okun, 1991
ويرى كايزر وهانكوك ( )Kaiser & Hancock, 2003ان تعليم الوالدين مهارات
الإت�صال له ت�أثري وفاعلية عالية ،تظهر يف م�ساعدة الوالدين على اكت�ساب �أ�ساليب
جتريبية لها عالقة بحاجات منو الأبناء ،والعمل على تطبيقها بني الآباء والأبناء ،كما
�أن تعليم الآباء وتدريبهم �ضمن جل�سات �إر�شاد جمعي من �ش�أنه �أان يقدم الدعم يف
املجالني الوظيفي والإجتماعي ،وهذا الدعم ميكن �أن يعزز م�شاركة الأبناء وتعلمهم.
وي�شري كر�ستيرت و�شينك ( )Christensen & Shenk, 1991إىل �أن الوالدين اللذين
يعتمدان على ا�ستخدام مهارات الإت�صال يف املناق�شة والتعامل مع امل�شكالت املنزلية
يكون التكيف الأ�رسي بينهما �إيجابياً ،مقارنة بالوالدين اللذين ال ي�ستخدمان مهارات
الإت�صال.
وهناك عدة طرق للتعبري عن امل�شاعر ي�أخذ بع�ضها �شكل ال�سلوك اللفظي ،وبع�ضها الآخر
ال�سلوك غري اللفظي ،ويجب �أن يكون بينهما تنا�سق خالل �إت�صال الفرد مع الآخرين ،لأن
معظم م�شكالت الأفراد حتدث نتيجة عدم التنا�سق بني طرق التعبري .وفيما يلي تو�ضيح
لهذه الطرق وما يرتبط بها من مهارات:
 -1مهارة ال�سلوك غري اللفظي ( :)Nonverbal Communicationويعرف ناب
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وف�إجنلي�ستي ( )Knapp & Vangelistiال�سلوك غري اللفظي ب�أنه «عمليات الإت�صال
اخلارجة عن �إطار الكلمات املنطوقة �أو املكتوبة» (.)Clayton & Tucker, 2000
 -2مهارة الإ�صغاء الف ّعال ( :)Effective Listeningوي�شري كورمري ونيوريو�س
(� )Cormier & Nurius, 2003إىل ان الإ�صغاء ي�شتمل على ثالث عمليات
هي� :إ�ستقبال الر�سالة ،ومعاجلة املعلومات ،و�إر�سال الر�سالة .ويرى كاليتون وتكر
( (Clayton & Tucker, 2000ان الإ�صغاء احلقيقي ال يعني �سماع الكلمات
من الآخرين ،بل يعني فهم ر�سائل الآخرين التي تت�ضمن مواقف و�إنفعاالت وتقبلها،
ويت�ضمن الإ�صغاء ،والإ�ستماع اجليد ،ومن ثم �إعطاء �إ�ستجابة متعاطفة حتى ي�شعر
الفرد الآخر ب�أنه مفهوم  -3.مهارة عك�س امل�شاعر (:)Reflection of Feelings
تركز هذه املهارة على املحتوى الوجداين ،حيث تهدف �إىل م�ساعدة الأفراد يف التعرف
�إىل مدى فهم الآخرين لهم ،وتت�ضمن مهارة عك�س امل�شاعر الإ�صغاء الف ّعال ملعاين
الفرد ومفاهيمه ،ومالحظة ال�سلوك غري اللفظي ،والإ�ستجابة ملعاين الفرد الإنفعالية
(.)Clayton & Tucker, 2000
 -4مهارة التعاطف ( :)Empathyوتعني فهم الآخر ب�شكل جيد من خالل ال�شعور

مب�شاعر الآخر ومتثل �أفكاره ،وحماولة الو�صول �إىل العامل الداخلي للفرد الآخر

(.)Clayton & Tucker, 2000
 -5مهارة عك�س املحتوى ( :)Reflection of Contentوتعني هذه املهارة قيام الفرد

امل�ستجيب ب�إعادة حديث الفرد املر�سل من خالل �إ�ستخدام عبارات خمتلفة على �أن حتمل
نف�س املعنى الذي ق�صده املر�سل (�ضمرة.)2004 ،
 -6مهارة املواجهة ( :)Confrontationوتعني هذه املهارة قدرة الفرد امل�ستقبل
على م�ساعدة املر�سل يف �إدراك وفهم جوانب التناق�ض لديه ،وذلك من خالل اكت�شاف
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امل�صطلحات
الإت�صال Communication

التفاعل يف �ضوء منبهات �أو �إ�شارات �أو نظرات عن طريق ا�ستجابة الأ�شخا�ص �إليها.
وي�ستخدم الإت�صال تلك املنبهات كرموز ملا حتمل من معنى ،ف�إذا اكت�سب �شخ�صان نف�س
الرموز بنف�س معانيها يتحقق الإت�صال بينهما.
مهارات الإت�صال Communication Skills

جمموعة املهارات اللفظية وغري اللفظية التي ي�ستخدمها الفرد يف توا�صله مع الآخرين

الإت�صال اللفظي Verbal Communication

يقوم الإت�صال اللفظي على ا�ستخدام الرموز اللغوية املنطوقة التي تنقل الأفكار
وامل�شاعر والإجتاهات وي�شرتط فيه ا�ستخدام لغة ب�سيطة� ،سهلة ،ووا�ضحة يفهمها
الطرف�إن املر�سل وامل�ستقبل
الإت�صال غري اللفظي Nonverbal Communication

خمتلف �أ�شكال الإت�صال الإن�ساين ،التي تتجاوز الكلمات املنطوقة �أو املكتوبة وت�شمل
كل ما ي�صدر عن الفرد من حركات و�إمياءات وتعبريات ج�سدية يهدف الفرد من خاللها
�إىل �إي�صال ر�سالة ما �إىل �شخ�ص �آخر .
التعاطف Empathy

ويعني فهم املتحدث من خالل الو�صول �إىل �أفكاره وم�شاعره من خالل الإ�صغاء الف ّعال .

التغذية الراجعة Feedback

طريقة رد فعل امل�ستقبل على الر�سالة التي يتلقاها من املر�سل .

التكرار Repetition

النزعة �إىل اال�ستمرار يف ن�شاط معني بعد �إنتهاء الوقت املنا�سب لهذا 6الن�شاط .
التكيف Adaptation

العملية امل�ستمرة التي يهدف بها الفرد �إىل �أن يغري من �سلوكه �أو بنائه النف�سي ليحدث
عالقة �أكرث ايجابية بينه وبني نف�سه من جهة  ،وبينه وبني بيئته و الآخرين من جهة
�أخرى.
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نظريات العالج الأ�رسي وتطبيقاتها

الوحدة اخلام�سة
نظريات العالج الأ�رسي وتطبيقاتها

مقدمة

نظرية النظم العامة
نظرية العالج الأ�رسي البنائي
نظرية العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي
نظرية العالج الأ�رسي عرب اجليلي لبوين
نظرية العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف
نظرية العالج الأ�رسي اخلرباتي
نظرية عربية �إ�سالمية يف العالج �أوالإر�شاد الأ�رسي
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مقدمة:

النظرية هي كم من املعلومات املنظمة التي حتاول تف�سري ظاهرة معينة،
والنظرية ذات �أهمية بالغة يف حياة الباحث ،واملدرب ،واملر�شد ،وامل�سرت�شد .فهي ت�ضع
�أمام الباحث جمموعة من امل�ؤ�رشات التي يف�رس من خاللها ما يواجه من ظواهر .وت�سهم
يف و�ضع الإ�شارات التي توجه املر�شد وت�ساعده يف فهم امل�سرت�شد وم�شكالته.
و ُينظر للم�سرت�شد �أثناء التعامل معه من قبل املر�شد� ،إنطالقاً من اجتاه نظري يتبناه
املر�شد .و�أما القائمون على التدريب فهم يبنون مناهجهم وخرباتهم و�أن�شطتهم التي
ي�سريون عليها يف التدريب وفقاً لنظرية ما .ومن هنا نرى �أن النظرية �رضورة ملحة .وقد
تعددت النظريات واختلفت ،يف جمال العالج والإر�شاد الأ�رسي .فكل نظرية لها مباد�ؤها
اخلا�صة التي تنطلق منها ،ومفاهيم وم�صطلحات متيزها عن غريها من النظريات.
وت�سعى كل نظرية لتحقيق �أهداف حمددة من خالل العمل مع امل�سرت�شدين �أو �أ�رسهم،
وتختلف الأ�ساليب العالجية من نظرية لنظرية.
وحر�صاً على �أن يزداد الوعي بهذه النظريات ت�أتي احلاجة للتعرف على
النظريات ب�شكل �أعمق و�أكرث تف�صيالً ،مما يتيح الفر�صة �أمام املتدربني لزيادة الفهم،
و�سعة الإطالع ،وو�ضوح الأفكار حول تلك النظريات� ،إ�ضافة �إىل معرفة �أهمية وقيمة �أن
ميار�س املر�شد عمله باال�ستناد �إىل �أ�سا�س نظري وا�ضح وحمدد.
ويكون ال�سبيل �إىل ذلك من خالل الإملام ب�أهم النظريات املتعلقة بالعالج والإر�شاد
الأ�رسي ،لي�س فقط على امل�ستوى النظري ،و�إمنا العملي �أي�ضاً من خالل تطبيق النظريات
على مواقف وخربات �أ�رسية خمتلفة.
نظرية النظم العامة General Systems Theory

تتيح نظرية النظم العامة للمعالج �أن يفح�ص ال�سياق �أو املحيط الذي يعي�ش �ضمنه
الفرد� ،إنه املحيط الذي ي�شكل معنى احلياة للأفراد والأزواج ولأفراد الأ�رسة .يتم النظر
�إىل الطفل يف علم النف�س الذي يركز على الفرد على �أنه ال�سبب يف ح�صول املر�ض
النف�سي ،بينما يف نظرية النظم يتم الرتكيز على �أن نظام الأ�رسة هو امل�س�ؤول �أو م�صدر
ال�سلوك امل�شكل .وتت�ضمن نظرية النظم املبادئ الأ�سا�سية التالية-:
� .1أي نظام هو كل منظم.
 .2الكل هو �أكرب من جمموع الأجزاء.
 .3الأمناط يف النظام هي دائرية �أكرث من كونها خطية.
 .4الأنظمة املعقدة تتكون من �أنظمة فرعية.
 .5الأنظمة لها ميكانزمات متوازنة حتافظ على ثبات �أمناطها.
 .6النمو والتغري يظهران يف النظمة املفتوحة.
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وفيما يلي تو�ضيح لهذه املبادئ:
� .1أي نظام هو كل منظم Any System is An Organized Whole
ما هو النظام؟

النظام :هو جمموعة من العنا�رص التي تتفاعل معاً .وكل عن�رص يت�أثر مبا
يح�صل للعن�رص الآخر يف النظام .ويتكون النظام من العنا�رص ،وامل�ساهمات ،والعالقات
بني العنا�رص �ضمن البيئة املوجودة.
وعلى �صعيد الأ�رسة ف�إن العنا�رص هي �أفراد الأ�رسة  ،وامل�ساهمات ميكن �أن
تكون الأهداف ،والإجتاهات� ،أو �أي خ�صائ�ص �أخرى للأ�رسة ،والعالقات بني الأ�شياء ت�شري
للعالقات بني �أفراد الأ�رسة وكيفية توا�صلهم معاً� .أما البيئة فت�شري �إىل املحيط الذي
ي�شكل الأ�رسة والأ�رسة متثله .فمثالً :املجتمع الذي تعي�ش فيه الطبقة التي تنتمي لها
الأ�رسة قد تتيح للطفل فر�صاً وت�ضع عليه حمددات معينة ،كما ميكن ان تعك�س م�شاركة
الأ�رسة ك�أفراد يف املجتمع �أو الطبقة الإجتماعية التي ينتمون لها.
�إن املعاجلني الأ�رسيني �أكرث اهتم�أماً بالعالقات بني «الأجزاء» �أي �أفراد الأ�رسة� .أو
تفاعل �أفراد الأ�رسة (التوا�صل بينهم) والذي يعك�س طبيعة الديناميات داخل الأ�رسة� .إن
درا�سة الأ�رسة يجب �أن تبد�أ من العالقات وطبيعة التفاعالت بني �أفراد الأ�رسة.
ما هو نظام الأ�رسة

يتكون نظام الأ�رسة من �أفراد الأ�رسة ،وم�ساهماتهم فيها ،وطبيعة التفاعل
والتوا�صل القائم بينهم .لكن ما املق�صود بالأ�رسة؟ و�أفراد الأ�رسة؟ هل املق�صود هو
الأ�رسة النواة املكونة من الأب والأم والأبناء؟ �إن نظام الأ�رسة ال يعتمد على ذلك ،ولذا
ف�إن على املعالج الأ�رسي �أن ي�أخذ باحل�سبان كافة الأفراد امل�ؤثرين يف الأ�رسة .ويف
نظرية النظم ف�إن خمتلف �أ�شكال العالقات بني النا�س وم�ساهماتهم وبيئاتهم يتم
الإهتمام بها .ومن منظور نظرية النظم ف�إن الأ�رسة تعرف بالنا�س املوجودين فيها� .إن
تعريف �شخ�ص ما للأ�رسة ال ي�شبه تعريف الأ�رسة عند �شخ�ص �آخر .فقد يكون الفرد قد
جاء من �أ�رسة �أحادية الوالدين �أو من الأ�رس البديلة� ،أو من �أ�رس متعددة الأجيال� ،أو الأ�رس
دون �أطفال وهي كلها �أ�رس ،حيث يتم الإهتمام بطبيعة التفاعالت والعالقات داخل هذه
الأ�رس جميعها من منظور نظرية النظم.
كذلك اهتمت نظرية النظم بالأ�رسة املمتدة والتي ت�ضم الأفراد من الأقارب الذين يعي�شون
يف الأ�رسة .وتعترب هي الأ�رسة الأ�صلية التي ن�ش�أ فيها الفرد وهي م�صدر مهم للدعم.
وهناك من الأ�رس من لي�س لديها �أفراد �أ�رسة ممتدة لكنها تعتمد على ال�صداقات للدعم،
وهي ما ت�سمى بالأ�رسة املختارة.
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ت�أثري الأنظمة الكربى

ت�ؤثر الأنظمة الكربى يف الأ�رسة �أي�ضاً ،ولكن ل�سوء احلظ مل يتم الإهتمام بت�أثري الأنظمة
الكربى على الأ�رسة �إال حديثاً.
ت�شمل الأنظمة الكربى الأنظمة الثقافية ،وال�سيا�سية ،وال�سياقية ،والإقت�صادية ،والبيئية
(الإجتماعية واملادية) .وت�شمل الأنظمة ال�سياقية التي ميكن �أن ت�ؤثر يف حياة الأ�رسة
وعملها اليومي :املدر�سة ،والدين ،والطبقة ،وثقافة املجتمع .ومثالً� :إنك ت�ستغرب
ا�ستمرار وجود املر�أة املعنفة يف العالقة مع زوجها العنيف ،ولكن �إذا عرفت �أن للأنظمة
الكربى دورا ً يف ذلك فاملر�أة املعنفة ت�ستمر يف عالقتها بزوجها العنيف للحفاظ على
املرجعية الأخالقية والدينية التي متثل �ضغطاً عليها لال�ستمرار والبقاء يف العالقة� .أي
�أن للنظام الأخالقي والديني �أثر على قرارها� .إ�ضافة �إىل دور النظام الإقت�صادي يف ذلك.
فاملر�أة قد ال ت�ستطيع �أن ت�ؤمن احلياة الكرمية لنف�سها و�أوالدها دون الدخل املادي الذي
ي�أتي من الزوج املعنف� ،إما لعدم وجود عمل لديها �أو لتدين �أجرها.
�إن املمار�سني لنظرية النظم يهتمون بفح�ص ال�سياق اخلا�ص بالفرد والأ�رسة التي
يعي�شون فيها وذلك من �أجل فهم �أف�ضل للم�شكلة.
ي�ستك�شف منوذج �أنظمة الأ�رسة الكلي �سياق امل�شكلة �ضمن الأ�رسة والعالقات
الإجتماعية ولأن الأجزاء يف النظام معتمدة على بع�ضها البع�ض ،ف�إن املعالج الأ�رسي
يهتم بال�سياق ويفح�ص طبيعة العالقات بني الأفراد املوجودين يف نظام الأ�رسة.
مثال� :إن الرجل الذي يعاين من فعل قهري وهو �إغالق مفاتيح الكهرباء ب�شكل م�ستمر
يومياً قد يت�سبب يف ح�صول االكتئاب لزوجته ،وقد ال ي�ستطيع العمل ب�سبب هذا الفعل
القهري .وكذلك قد يوقظ �أبناءه ليالً ليت�أكد �أنهم ما زالوا على قيد احلياة.
�إذا نظرنا �إىل م�شكلة هذا الرجل ب�شكل فردي .نرى �أنه يعاين من ا�ضطراب الو�سوا�س
القهري .ولكن �إذا نظرنا للعالقات وعرفنا �أن زوجته و�أوالده ال�سابقني قد توفوا ب�سبب
حريق يف املنزل نفهم �سلوكاته املتعلقة ب�إ�ستمرارية تفقد مفاتيح الكهرباء .و�إذا ظهرت
لدى زوجته م�شكلة الإدمان على املهدئات و�صعوبات النوم ،ف�إن هذه ال�سلوكات
جميعها تفهم ب�شكل �أف�ضل من خالل �سياق نظام العالقة ولي�س من خالل النظر للم�شكلة
على �أنها فردية متعلقة بالزوج
.الإعتمادية الداخلية Inter dependence

الأنظمة �أو الأنظمة الفرعية متداخلة ومعتمدة على بع�ضها وال ميكن �أن توجد ب�شكل
منف�صل .حيث �أن كل جزء من النظام ي�ؤثر على الأجزاء الأخرى يف النظام .و�أن التغيري
يف �أي من �أجزاء النظام �سي�ؤثر على الأجزاء الأخرى.

 .2الكل هو �أكرب من جمموع الأجزاء The Whole Is Greater Than The
Sum Of Its Parts
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�إن الكل ال ي�ساوي جمموع الأجزاء فهو مرتبط بالإعتمادية الداخلية للأجزاء .فمثالً
عند و�ضع الأوك�سجني والهيدروجني وحدهما ال ميكن �أن ينتج املاء .فال بد �أن يتحدا
ويتفاعال لينتج عنهما املاء ( )Bellinger, 2000وفيما يتعلق بالأفراد ف�إن فريق كرة
ال�سلة قد يت�ألف من العبني مميزين ولكن لن ي�صبح فريقاً فائزا ً �إال �إذا انندمج الالعبون
ب�شكل جيد .وهذا يعني �أن النظام يتكون من الأفراد املوجودين بالإ�ضافة �إىل التفاعل
فيما بينهم .ويف الأ�رسة ،فهي تتكون من �أفرادها بالإ�ضافة لتفاعالتهم معاً فكل فرد
له �شخ�صيته ،والعالقات بني �أفراد الأ�رسة هي �أكرب من امل�ساهمة الفردية بني �أفرادها.
 .3الأمناط يف النظام دائرية ولي�ست خطية
Patterns in a system are circular rather than linear

تظهر التغذية الراجعة بال�شكل الدائري والتي ي�ؤثر فيها الفرد ويت�أثر بالأفراد الآخرين
املوجودين يف النظام� .أي �أن الأثر الذي يحدثه ال�سلوك يف النظام واال�ستجابة التي
يقدمها النظام لذلك ال�سلوك يتم ر�ؤيتها من خالل تقدمي التغذية الراجعة الإيجابية
وال�سلبية� .إن التغذية الراجعة الإيجابية �أو ال�سلبية ال تعني تقدمي حكم تقييمي على
ال�سلوك و�إمنا تت�ضمن حدوث تغري يف النظام.
والتغذية الراجعة الإيجابية تعزز نف�سها ،ف�إذا ح�صل تغري ومت قبول هذا التغري من
قبل النظام ،حتدث تغذية راجعة �إيجابية .وعلى النقي�ض من ذلك ف�إن التغذية الراجعة
ال�سلبية ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ثبات ال�سلوك.
مثالً� :إذا دخل زوجان يف نزاع وذهب كل واحد منهما �إىل ركن بعيد عن الآخر ليطفئا
النزاع حتى يتجنبا �أن يقوال كلأماً م�ؤملاً لبع�ضهما بع�ضاً ،يظهر هنا حدوث تغذية
راجعة �سلبية ،فقد و�صل الزوجان لوعي �أن العالقة �أ�صبحت يف و�ضع حرج لذا ق�أما
بخطوة لتح�سني املوقف وذلك للمحافظة على و�ضع مريح.
ويجب �أن يتم فح�ص مدى فائدة التغذية الراجعة الإيجابية �أو ال�سلبية حيث ت�شري هذه
العملية �إىل مدى فائدة �أو عدم فائدة ذلك للأ�رسة.
يت�رصف النظام الكلي ب�شكل خمتلف مع التغذية الراجعة ال�سلبية �أو الإيجابية،
فالتغذية الراجعة ال�سلبية ت�ضبط التغذية الراجعة الإيجابية .والتغذية الراجعة
ال�سلبية ت�ساعد النظام على املحافظة على نف�سه عرب الوقت .وعلى �أية حال �إذا �أوقفت
التغذية الراجعة ال�سلبية كل التغريات ،ف�إنها �ستت�سبب يف حتطم النظام .فعلى الرغم
من �أن النظام يحتاج للثبات� ،إال �أنه يجب �أن يتقبل التغري ويطبقه.
�إن ر�ؤية احلقيقة من منظور ال�سببية الدائرية يعني �أن الأحداث لها �أ�سباب متعددة.
وت�ؤثر وتت�أثر كل منها بالآخر� ،أما يف ال�سببية الر�أ�سية فيكون التفكري �آلياً على �شكل
( )Aيت�سبب يف ح�صول  )B(.وميكن �أن نغري طريقة التفكري من ال�سببية الر�أ�سية �إىل
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ال�سببية الدائرية من خالل التفكري بدور جميع الأ�شخا�ص بدالً من دور �شخ�ص واحد.
فمثالً بالن�سبة للإبن الذي يت�رصف ب�إهمال مع والده ،وكلما ت�رصف ب�إهمال كلما �أ�صبح
والده �أكرث �ضبطاً له .مما ي�ؤدي لت�رصف االبن ب�إهمال �أكرث؛ هذا مثال على ال�سببية
الدائرية وفيه يكون �سلوك �شخ�ص ما نتيجة ل�سلوك �آخر �أي �سلوك  Aهو نتيجة ل�سلوك
 .Bو�سلوك Bهو نتيجة ل�سلوك  .Aف�سلوك االبن املهمل هو نتيجة لل�ضبط الزائد للأب.
وال�ضبط الزائد للأب هو نتيجة �إهمال االبن .فكالهما ي�ؤثر ويت�أثر بالآخر.
�أما يف ال�سببية الر�أ�سية فينظر �إىل �أن  Aيت�سبب يف � Bأي �أن �سلوك �شخ�ص ما هو الذي
�أدى حل�صول �شيء ما ل�شخ�ص �آخر.

يفهم املعالج الأ�رسي العالقات من منظور ال�سببية الدائرية .فمثالً :ال�سيدة التي جاءت
للعالج ت�شتكي من زوجها الذي ال يفعل �شيئاً وال يهتم بالأطفال� ،إذا فكرنا بال�سببية
الر�أ�سية ف�إننا �سرنى �أن �سلوك زوجها �أدى لعدم �سعادتها� .أما يف ال�سببية الدائرية ف�إننا
ننظر بعمق �أكرث ونفح�ص �أامناط العالقات .قد جند �أن الزوج عندما يقوم بالإهتمام
بالأطفال ف�إن الزوجة تنتقده وبالتايل ف�إنه ين�سحب عن �أداء �أي �شيء ب�سبب هذا
الإنتقاد واللوم .وكلما ان�سحب �أكرث كلما �شعرت الزوجة بالوحدة �أكرث وكلما �أدى ذلك
لأن ت�شتكي �أكرث.
 .4الأنظمة املعقدة تتكون من �أنظمة فرعية

Complex Systems Are Composed Of Subsystems

يوجد �ضمن النظام الأ�رسي �أنظمة فرعية ،مثالً� :ضمن الأ�رسة هناك النظام الفرعي
الوالدي �أو الأبوي الذي ي�ضع القواعد واحلدود والأهداف .والوالدين ميكن �أن ي�شكال نظ�أماً
فرعياً �آخر لوحدهما دون الأبناء هو النظام الزواجي وي�ضم كال الزوجني .وهناك �أي�ضاً
النظام الفرعي الأخوي الذي ي�ضم الأخوة والأخوات ،والأخوة من الآباء والأخوة من
الأمهات .و يف النظام املعقد البد من وجود هرمية.
وهناك �أي�ضاً النظام الفرعي ال�شخ�صي حيث �أن كل فرد لديه مكونات �سلوكية ،وانفعالية
ومعرفية وبيولوجية والتي ت�شكل الفرد ،وت�ؤثر على الأنظمة والأنظمة الفرعية الأخرى.
وبالعك�س ف�إن هذه الأنظمة ت�ؤثر على النظام الفرعي ال�شخ�صي للفرد.
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-5الأنظمة لها ميكنزمات متوازنة حتافظ على ثبات �أمناطها.

.Systems Have Homeostatic Mechanisms That Maintain Stability Of Their Patterns

كل نظام له طرق يف التفاعل والتوا�صل والتعرف �ضمن العالقات ،وكل نظام لديه
�أمناط من التفاعل ،وتت�سم هذه الأمناط ب�إمكانية التنب�ؤ� ،أي �أن التفاعل �سينتهي بنف�س
الطريقة بغ�ض النظر عن الطريقة التي بد�أ بها ،وبغ�ض النظر عن حمتوى �أو مو�ضوع
التفاعل (املدخالت).
مثالً :ي�ستطيع املراهقون �أن يتنب�ؤوا ب�سلوك والديهم جتاه ت�أخرهم بال�سهر ليالً دون
الإخبار بالهاتف عن ذلك .فه�ؤالء املراهقون فهموا كيف �سيظهر نظام �أ�رستهم منطاً من
ال�سلوك ميكنهم توقعه .جميع الأنظمة لها �أمناط من التفاعل والتي ميكن �أن تكون
متوقعة و ُمتنب�أ بها مع الزمن.
والتوازن يف الأ�رسة يعني الرغبة يف املحافظة على الثبات ،فالنا�س يحبون التفاعالت
وال�سلوكات املتوقعة ،حيث ان توقع ال�سلوك �أو طريقة التوا�صل مبن حولك يقودك �إىل
التوازن.
القواعد والأدوار.
�إن وجود قواعد و�أدوار يف الأ�رسة يجعلها حتافظ على ثباتها .وت�شري القواعد يف الأ�رسة
�إىل التو�صل التفاقات �أو فهم من خالله ت�ستطيع الأ�رسة تنظيم تفاعل �أفراد الأ�رسة.
والقواعد قد تكون ظاهرة �أو خمفية .ومن الأمثلة على القواعد الظاهرة �أو الوا�ضحة:
الأفراد الذين مل ي�ؤدوا واجباتهم لن ت�سمح لهم �أو لن توافق لهم على �شيء .القواعد
املخفية ال تكون وا�ضحة مثل « ال تتحدى �أمك» كلمة تتحدى غري وا�ضحة فما هو
املق�صود بال تتحدى �أمك.
الأدوار� :أمناط فردية من ال�سلوك املعزز مبعايري الأ�رسة وا�ستثناءاتها .وهذه الأدوار قد
تعرف بناء على القدرات �أو املواهب �أو اجلن�س .مثالً :قد يكون دور الأب هو ال�سهر على
الطفل املري�ض لأنه ي�ستطيع التعامل مع قلة النوم �أكرث من زوجته.
 .5يحدث النمو والتغري يف الأنظمة املفتوحة
Evolution And Change Are Inherent In open Systems

قد تكون الأنظمة مغلقة �أو مفتوحة ،ويف الأنظمة املغلقة ال يكون هناك تفاعل مع
البيئة� ،أما يف الأنظمة املفتوحة فهناك تفاعل مع البيئة وتبادل يف التفاعل ومعظم
الأنظمة البيولوجية والإجتماعية هي �أنظمة مفتوحة.
ويحدث تغري داخلي للأ�رس ين�سجم مع البيئة ،والقيم التي ت�شجعها املدر�سة �أو العمل،
�أو املحددات الدينية التي تت�أثر بالقيم يف املنزل والعك�س يح�صل� ،أي هناك تبادل يف
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الت�أثري بني ما هو داخل املنزل وخارجه.
تبادل املعلومات.

يف الأ�رس املفتوحة يتم تبادل املعلومات مع البيئة ويتم تبادل املعلومات يف الأ�رس
من خالل التوا�صل وال�سلوك ،وكل �سلوك هو توا�صل ،ومن امل�ستحيل �أن ال نتوا�صل.
وحتى و�أننت تقر�أ هذه املادة ف�إنك تتوا�صل مع ما هو حولك .فقد ترى نف�سك م�ستمتعاً
مبا تقر�أ �أو قد ترى نف�سك �ضجرا ً مما تقر�أ .ويكون التوا�صل عبارة عن مدخالت وخمرجات
يف النظام.
ويكون التوا�صل �إما توا�صالً لفظياً �أي يعتمد على التوا�صل بالكلمات املحكية �أو
املكتوبة� ،أو توا�صالً غري لفظي� :أي ال يركز على الكلمات مثل( :نغمة ال�صوت ،تردد
ال�صوت ،الإمياءات ،تعبريات الوجه ،و�ضعية اجل�سم).
�إن التوا�صل غري اللفظي مهم جدا ً للمعالج الأ�رسي لأنه يخربنا الكثري عن العالقات
بني ال�شخ�صية .ويهتم املعالج الأ�رسي بالتوا�صل غري اللفظي عرب اجلل�سات حيث ينظر
لكيفية التوا�صل ويرى ماذا يعني �آخذا ً بعني االعتبار عالقة �أفراد الأ�رسة معاً .ويكون
الرتكيز �أكرث على كيفية التوا�صل �أو احلديث ولي�س على ما يقال �أو حمتوى احلديث.
يهتم املعالج مبا ي�سمى بالر�سالة ذات املعنيني ،ويظهر ذلك حني يحدث عدم تطابق
ما بني الر�سالة اللفظية وغري اللفظية .مثال�»:إذا قال لك �شخ�ص �أنك تبدو و�سيماً اليوم
بينما تظهر تعبريات وجهه غري ذلك»� .إن عدم التطابق �أو الر�سالة ذات املعنيني يعد
مفتاحاً للعالج النف�سي.
�إن املعالج الأ�رسي يهتم بالتوا�صل من �أجل �أن ينظم الأ�رسة وكذلك يعترب حمتوى
التوا�صل مهماً .على املعالج �أن ي�أخذ بعني االعتبار مراقبة عملية التوا�صل وكيف
حت�صل املدخالت واملخرجات (. )Hacker, et.al, 2003
نظرية العالج الأ�رسي البنائي :Structural Family Therapy
يف �أواخر عقد ال�ستينات حتدى منيو�شن  Minuchinالعلماء و�أفراد الأ�رسة و�أخ�صائي

ال�صحة النف�سية بالنظر �إىل امل�شكالت من منظور �أ�رسي بدالً من املنظور الفردي.
ينظر للمع�أناة االنفعالية للأ�رس يف العالج الأ�رسي البنائي من خالل منظور منظم،
فم�شاكل الفرد تبقى من خالل ت�صميم �أ�رسي منظم ولي�س من خالل املر�ض ال�شخ�صي.
�أهم م�صطلحات النظرية:
بناء الأ�رسة :Family Structure

كغريه من مدار�س العالج الأ�رسي ركز العالج الأ�رسي البنائي على دور ال�سياق الإجتماعي
يف ا�ستمرار وحل امل�شكالت لدى الفرد وهو يركز على دور تنظيم الأ�رسة والدور الفعال
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للمعالج باعتباره حمرك التغيري.
ويرى منيو�شن ومين�شمان �أن الأ�رسة هي جمموعة طبيعية يتواجد فيها ب�شكل م�ستمر
�أمناط من التفاعالت تكون بناء الأ�رسة.
يعتقد املعالج الأ�رسي البنائي �أن امل�شاكل تبقى وت�ستمر من خالل اخللل الوظيفي يف
تنظيم الأ�رسة ،وكذلك يكون اهتمام املعالج من�صباً على كيفية حماولة البناء الأ�رسي
العمل على حل امل�شاكل �أكرث من الإهتمام بالأ�سباب امل�ؤدية حل�صول امل�شاكل .كذلك
ال يهتم املعالج الأ�رسي البنائي بتاريخ امل�شكلة ،و�إمنا يركز اهتمامه على الق�ضايا
احلالية مثل :من هو �صاحب القوة على الآخرين؟ ما مدى املرونة يف تبديل الأدوار بني
�أفراد الأ�رسة يف املواقف اجلديدة واملختلفة؟ (.)Wetchler, 2003
وقد اهتم منيو�شن مبفاهيم وا�ضحة مثل :التوازن ،والتغذية الراجعة ،وحدود النظام،
والأنظمة الفرعية ،والنظام املفتوح والنظام املغلق .وتت�سم نظرية منيو�شن بالكلية،
وتركز على وجهة النظر التفاعلية البنائية.
وقد اهتم منيو�شن مب�ساعدة الأ�رس لال�ستب�صار وحل م�شكالتها ،و�أن يتعامل املري�ض مع
الواقع .ويكون الرتكيز يف العالج على امل�شكالت التي جاءت بها الأ�رس للعالج ،وينظر
مل�شكالت الأ�رسة على �أنها ناجتة عن البناء الأ�رسي .وال حتل امل�شكالت �إال �إذا مت ترتيب
بناء الأ�رسة.
ويرى منيو�شن �أن الأ�رسة ت�سري على قواعد يفهمها كل �أفراد الأ�رسة ،وحتدد القواعد متى،
و�أين ،وكيف ي�ستجيب كل فرد يف الأ�رسة .وجمموع القواعد متثل �أمناط التفاعل ،وهو ما
ي�سميه بناء الأ�رسة .وينظم البناء �سلوك كل �شخ�ص وخرباته مع الواقع (كفايف.)1999 ،
احلدود :Boundaries

ويق�صد باحلدود مدى االقرتاب والتباعد بني �أفراد الأ�رسة؛ �أي ما مدى ارتباط �أفراد الأ�رسة
انفعالياً ،وكيف يت�صل كل منهم �إت�صاالً منفتحاً مع الآخرين .وعندما ي�ؤدي النظام دوره
ووظائفه ب�شكل جيد ف�إن احلدود تو�صف ب�أنها وا�ضحة و�شبه نفاذية.
وتو�صف احلدود ب�أنها من عوامل �سوء الأداء �إذا كانت م�شو�شة وجامدة .ويو�صف التطرف
يف االقرتاب �أو االبتعاد فيما يتعلق باحلدود بخ�صائ�ص الت�شابك �أو التباعد.
التباعد :تكون احلدود فيه جامدة ،ويكون هناك م�سافة زائدة بني �أفراد الأ�رسة ،ويكون
الإت�صال بني �أع�ضاء الأ�رسة حمدودا ً ،والتعاون داخل املنزل �أو املدر�سة �صعباً �أو
قليالً .ومييل الأطفال يف الأ�رس املتباعدة ملمار�سة �سلوكات �سلبية �أكرث من غريهم،
وي�ستخدمون �أ�سلوب عزو ال�سلوك لأ�سباب خارجية مقابل عزوه لأ�سباب داخلية ب�شكل
�أكرب من غريهم .و�إذا مل يح�صل التدخل املنا�سب معهم ف�إنهم ي�صبحون عر�ضة للأذى
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واخلطر ،وذلك ب�سبب ح�صول �صدام مع القوانني والأنظمة يف امل�ستقبل.
الت�شابك :قرب �شديد بني �أفراد الأ�رسة ،ومن ال�صعب �أن ي�شعر الفرد باال�ستقاللية �أو
الذاتية ،وتكون الفروق الفردية غري حمتملة ،وقد يعرب الأفراد عن م�شاعر تعك�س احلماية
الزائدة التي تقيد الأفراد ،ويكون الأبناء يف الأ�رس املت�شابكة �أكرث عر�ضة للم�شكالت
االنفعالية.
الهرمية :Hierarchy

وجود حد مييز النظام القائد يف الأ�رسة .يعتقد املعالج الأ�رسي البنائي �أن فردا ً �أو
جمموعة �أفراد يف الأ�رسة عليهم �أن يقوموا بدور القيادة للأ�رسة لكي حتل م�شاكلها
وت�ؤدي املهمات املعطاة بنجاح .ويحظى الأفراد يف دور القيادة ب�أن لهم قوة �أكرب يف
اتخاذ القرارات من بقية �أفراد الأ�رسة.
الهرمية بني الأب -الطفل ت�شري �إىل حدود معينة تعك�س م�س�ؤولية الأب املتعلقة بق�ضايا
تربية ورعاية الطفل.
ومبا ان الأ�رسة ت�ضع �أبنية تتنا�سب مع مطالب املواقف املختلفة ،ف�إنه ال بد من وجود
الهرمية ب�أ�شكال �أو امتدادات خمتلفة؛ فالفرد يعترب قائدا ً يف املهمة التي هو م�س�ؤول عن
�إجنازها ،والأب �سيكون على ر�أ�س الهرم لإعداد الوجبات �إذا كان يح�رض لوجبة الع�شاء،
وقد ميار�س الطفل دور القيادة �أي�ضاً ،فمثالً :الإبن الأكرب قد يعتني ب�إخوته الأ�صغر عمرا ً
عندما تكون الأم غري موجودة ويقوم بدور القائد لهم.
قد حت�صل م�شاكل عندما تف�شل الأ�رسة يف تبني نظام قيادة فعال ،فمثالً قد يكون الآباء
مت�شابكني جدا ً مع �أبنائهم ،مما يجعلهم غري قادرين على و�ضع عقاب منا�سب عندما
يخطئ الأبناء� ،أو قد يكون الآباء مهتمني جدا ً ب�أبنائهم ويعاملونهم ك�أ�صدقاء ،مما
يجعلهم خائفني من و�ضع حدود منا�سبة .ويف بع�ض الأ�رس قد يكون الآباء متباعدين
جدا ً عن �أبنائهم ،مما يجعلهم غري قادرين على اال�ستجابة الهتم�أمات �أبنائهم ال�شخ�صية،
وقد تظهر الأزمات ب�سبب عدم وعي الآباء مل�شكالت �أبنائهم  ،هذا يظهر عندما ال يتابع
الآباء �أداء �أبنائهم يف املدر�سة �إىل ان يكت�شفوا �أنهم قد يعيدون ال�صف .هنا على الآباء
فتح جماالت الإت�صال مع �أبنائهم ،وتخ�صي�ص وقت للدرا�سة يف املنزل ،وم�شاهدة �أعمال
الإبن وواجباته ،وتبليغ املدر�سة ب�إعطاء مالحظات حول �أداء الطفل يف املدر�سة جلعل
الآباء على وعي ب�أداء الطفل و�سلوكه يف املدر�سة)Wetchler, 2003( .
الأنظمة الفرعية :Subsystems
ذكر منيو�شن �أن الأ�رسة تتكون من �أربعة �أنظمة فرعية هي:

 -1النظام الفرعي الزواجي.
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 -2النظام الفرعي الوالدي.
 -3النظام الفرعي الأخوي.
 -4النظام الفرعي الأ�رسي اخلارجي.
وفيما يلي تو�ضيح لهذه الأنظمة الفرعية و�أهم وظائفها.
 -1النظام الفرعي الزواجي:

�إن النظام الفرعي الزواجي هو الذي �ستبنى عليه احلياة الأ�رسية يف امل�ستقبل .ويعد
�إ�شباع احلاجات الوظيفية للأ�رسة ،واحلاجات الإنفعالية للزوج والزوجة من املهام
الألية لهذا النظام ،وكذلك تر�سيخ وت�أ�سي�س الإح�سا�س بااللتزام والثقة املتبادلة.
وتتمثل مهمة الدعم الوظيفي ب�أن ي�شرتك كال الزوجني يف بناء حياتهما ،و�أن ي�شرتكا يف
تق�سيم الأدوار وامل�س�ؤوليات ،والتعامل مع امل�شكالت وال�صعوبات التي قد تواجههما،
وعليهما �أن يتفقا من البداية على كيفية تق�سيم العمل يف املنزل وخارجه ،و�أي�ضاً
مناق�شة �أمور امليزانية ،وكيفية ق�ضاء �أوقات الفراغ.
الدعم الإنفعايل :يلعب النظام الفرعي الزواجي دورا ً ه�أماً يف تقدمي الدعم الإنفعايل،
و�إ�شباع احلاجات الإنفعالية الأ�سا�سية للزوجني.
وت�سهم ال�سعادة والثبات يف العالقة الأولية بني الزوجني يف زيادة تقدير الذات ،ويف
زيادة م�ستوى الدافعية ،ويف حت�سني احلالة املزاجية لكل من الزوج والزوجة.
 -2النظام الفرعي الوالدي:

يتكون النظام الفرعي الوالدي من الوالد والوالدة والأبناء ،ويف حالة الطالق فقد يقدم
�أحد الوالدين �أو الوالد وزوجة الوالد �أو الوالدة وزوج الوالدة كل مهام النظام الفرعي
الوالدي.
وت�شتمل مهام النظام الفرعي الوالدي الإهتمام بالأطفال من حيث التغذية والتدريب
على عمليات النظافة والنظام.
-3النظام الفرعي الأخوي:

ويتكون من جميع الأبناء ،وهم ميثلون الأخوة يف الأ�رسة ،وتعد املهمة الأ�سا�سية
للنظام الأخوي هي التن�شئة الإجتماعية  ،ورعاية منو الأطفال يف الأ�رسة .ويوفر النظام
الفرعي الأخوي ال�شبكة التي تتكون من خاللها القيم وتنفذ عمليات التفاو�ض واحلوار
مع الوالدين وتت�ضح من خاللها الإدراكات للعامل اخلارجي .ويعد جمتمع الأ�شقاء عامالً
مهماً لتعلم القيم والأدوار واملعايري والوظائف .وي�سهم الأخوة وخا�صة يف �سن مبكرة
يف تعلم �سلوكات احلوار والتفاو�ض والتوكيد والتعاون والفهم.
 -4النظام الفرعي الأ�رسي اخلارجي:

تتفاعل الأ�رسة مع �أنظمة فرعية خارجية وتوفر الإت�صاالت بني الأ�رسة والأ�رس الأخرى
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عوناً وتبادالً للم�صادر واخلربات ،وتعد هذه الإت�صاالت م�صدرا ً للأن�شطة الإجتماعية
والرتويحية وكذلك للدعم الإانفعايل .فمثالً :الأ�رسة املمتدة وكيفية التوا�صل معها لها
عالقة بالنظام الفرعي الزواجي.
بالن�سبة للنظام الفرعي الوالدي ف�إنه �سيتفاعل مع العاملني يف املدر�سة ،و�أطباء الطفل
والأ�رسة املمتدة ،والأ�صدقاء ،فهم جميعاً ميثلون نظ�أماً فرعياً خارجياً (المبي ومورجن)
التحالف ،االحتاد ،املثلثاتAlliance, Coalition, &Triangles .
التحالف:

يح�صل التحالف عندما ين�ضم اثنان �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة للتعامل مع م�شكلة حمددة.
ويكون هذا التحالف معروفاً ملعظم �أفراد الأ�رسة ويظهر بو�ضوح .مثالً :يعرف جميع
�أفراد العائلة �أن اثنني من �أخوتهما يحبان ال�صيد معاً ،والأم والأب يعمل كل منهما
لدفع الفواتري.
ميكن للتحالف ان يتغري وفقاً لكيفية تعامل �أفراد الأ�رسة مع املهمات املختلفة ،فقد
يح�صل التحالف عرب �سلم الهرمية وال يتقيد بنظام فرعي معني� .أي ميكن �أن يتم بني
الأنظمة ،ولي�س داخل نف�س النظام ،وهذا يعني وجود نظام فرعي جديد ،فمثالً :من
املعروف �أن الأم والأب هما ي�شكلأن الفريق الأكرث فعالية يف العمل على ق�ضايا الرتبية
والوالدية ،ومع ذلك ميكن للأب �أن ين�ضم مع ابنتيه اللتان لديهما رغبة يف جمع
الطوابع وي�شاركهما يف هذه املهمة.
الإحتاد Coalition

يح�صل الإحتاد عندما ين�ضم اثنان �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة م�شكلني قوة �ضد واحد �أو
�أكرث من �أفراد الأ�رسة ،ويح�صل هذا عندما يح�صل خالف بني اثنني من �أفراد الأ�رسة،
وين�ضم �شخ�ص ثالث للطرف املدرك على �أنه الأ�ضعف ليعطيه القوة من �أجل ح�صول
التوازن.
ويح�صل الإحتاد عندما ال ي�ستطيع الأفراد يف الأ�رسة �إجراء مناق�شات مفتوحة حول
م�شكلة حمددة ،وكلما �أ�صبح الإحتاد �أكرث و�ضوحاً كلما �أ�صبح من ال�سهل حله ،مثال:
ت�ستطيع الأ�رسة بب�ساطة �إدراك �سلوك الأخت الكربى التي تقوم بتوبيخ الأخ الأو�سط
لك�رسه لعبة الأخ الأ�صغر .على �أنه �إحتادا ً بني الأخت الكربى والأخ الأ�صغر.
بينما يف موقف �آخر حني يقوم �أحد الأبناء بتك�سري �إحدى ممتلكات �أبيه يومياً لأنه
انت�رص يف واحدة من اخلالفات واجلداالت مع �أمه ،وهنا ال يع الأب الإحتاد احلا�صل بني
الإبن و�أمه �ضده ،و�أن هذا الأمر قد يتحول مل�شكلة �إذا مل يح�صل نقا�ش بني الأم والأب.
املثلثات Triangles

وهو �شكل حمدد من الإحتاد الذي فيه ين�ضم اثنان من �أفراد الأ�رسة وي�شرتكان بالقوة
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�ضد فرد ثالث من الأ�رسة .وعلى الرغم من كون الإحتاد بني الأنظمة الفرعية من ال�سهل
�إنها�ؤه� ،إال انه ميكن �أن يت�سبب مبر�ض نف�سي �أو م�شكلة �إذا كان �إحتاد عرب جيلي
.Across-Generational Coalition
وفيه يتحد اثنان من �أفراد الأ�رسة من جيلني خمتلفني �ضد فرد ثالث يف الأ�رسة ،وهو
يظهر ب�شكل �شائع على �شكل �إحتاد الأب والإبن �ضد الأم� ،أو عندما تتحد والدة الزوج
�أو الزوجة معه/معها �ضد زوجته/زوجها(احلماه وابنها �ضد الكنة)( ،الزوجة و�أمها �ضد
الزوج) .كما �أنه لي�س من ال�صعب �أن يتحد �أحد الأجداد مع احلفيد �ضد �أحد الوالدين.
ويح�صل هذا الإحتاد نتيجة خللل يف التوازن بني القوى بني اثنني من �أفراد الأ�رسة ال
ميكن تعديله من خالل املناق�شة ،حيث يعمل الطرف الأ�ضعف �إىل الأن�ضمام مع طرف
�آخر من جيل �آخر مل�شاركته القوة ،وحماولة �إحداث التوازن.
يح�صل الإحتاد بني احلماة وابنتها �أو �إبنها �ضد الزوج �أو الزوجة ،لأن الزوج قد ي�شكو
زوجته لوالدته فتقوم الوالدة باالنتقاد واحلكم على الزوجة بدالً من �أن يقوم الزوج
والزوجة باملناق�شة حلل م�شاكلهما� .إن ال�شخ�ص الثالث هنا لعب دورا ً يف ح�صول
النزاع ،وهذا ي�ؤدي �إىل عدم راحة بني الزوجني ،ال تعادل عدم الراحة الناجمة عن
تعاملهما مع الق�ضايا الأ�سا�سية يف عالقتهما .ومع �أن هذا االحتاد ي�ؤدي حل�صول توازن
يف القوى� ،إال �أنه ال يحل امل�شكلة بل يحافظ على ا�ستمرارها� .إن الطريقة الوحيدة التي
حتل امل�شكلة للزوجني هي �أن يفتحا املجال للنقا�ش بينهما حول عالقتهما.
وهناك احتاد عرب جيلي �آخر يح�صل بني �أحد الوالدين واالبن �ضد الوالد الآخر ،ك�أن
يتحد الأب واالبن �ضد الأم .وقد يقوم الطرف الآخر مبحاولة االحتاد مع نف�س االبن
في�صبح االبن هنا منق�سماً يف الوالء بني الأبوين ،وال يدري �أن يتوجه مع الأب �ضد الأم،
�أم مع الأم �ضد الأب ،وهو يحبهما معاً ،ويح�صل �شكل ثالث من االحتاد عرب اجليلي
عندما يحول الوالدين تركيزهما على �أحد الأبناء عندما تظهر امل�شكالت بينهم .حيث
يركزان �إنتباه هما على الطفل وال يهتمان بعالقتهما وال يكون لديهما وعي مب�شكلة
العالقة فيما بينهما ،ويدعمان ذلك ب�أن لديهما طفل م�شكل� .إن هذا ي�ؤثر على الطفل
وي�صبح الطفل �ضحية والديه)Wetchler, 2003( .
�أهداف العالج الأ�رسي البنائي:

مبا �أن العالج الأ�رسي البنائي قائم على اعتقاد �أن الذي يحافظ على ا�ستمرارية وجود
امل�شكلة هو �سوء الأداء الوظيفي للبناء الأ�رسي ،ف�إن الهدف الأويل للعالج الأ�رسي
البنائي هو م�ساعدة الأ�رسة على تطوير بناء �أ�رسي جديد.
ويهدف العالج الأ�رسي البنائي �إىل ما يلي:
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تغيري تنظيم الأ�رسة.
تغيري وظائف الأ�رسة.
زيادة التفاعل بني �أفراد الأ�رسة.
ولتحقيق هذه الأهداف ف�إن العالج الأ�رسي البنائي يكون مبا�رشا ً وموجهاً بالفعل وتت�سم
التدخالت العالجية ب�أنها عملية(كفايف;Wetchler, 2003( 2009 ،
دور املعالج:

يقوم العالج الأ�رسي البنائي على افرتا�ض �أ�سا�سي هو �أن كل الأ�رس لديها �إمكانية
للتغيري و�أنها م�س�ؤولية املعالج �أن ي�ساعد هذه الأ�رس على �إيجاد بناء �أ�رسي �أكرث
مالءمة لها ،وي�ستطيع املعالج يطور بنا ًء �أ�رسياً بديالً �أكرث مالءمة للأ�رسة التي
يعاجلها)Wetchler, 2003( .
الأ�رسة ال�صحية يف العالج البنائي:

ال يرى منيو�شن �أن هناك بنا ًء واحدا ً للأ�رسة ميثل م�ؤ�رشا ً على ال�صحة للأ�رسة ،ولكن
الأ�رسة ال�صحية هي الأ�رسة التي لديها القدرة على �أن تغري الأبنية لتلبية متطلبات
مراحل حياة الأ�رسة املختلفة �أو �أزمات الأ�رسة ،وتعد امل�شاكل جز ًء من احلياة وتتطلب
تغيريات منظمة للأ�رس حلل هذه امل�شاكل.
بالن�سبة للأزواج اجلدد ،ف�إن املهمة الأ�سا�سية لهم هي و�ضع حدود داخلية وخارجية
حتددهم وتعرفهم للآخرين كنظام زواجي ،فهم بحاجة لأن يطوروا جمموعة من القوانني
التي متيزهم عن �أ�رستهم الأ�صلية ،فمثالً :يحاول الزوجان �صياغة احلياة الزوجية
خالل مناق�شتهما مبا يتنا�سب مع القوانني التي جاءا بها من �أ�رستهما الأ�صلية .ولكن
ب�إمك�أنهم تطوير القوانني واللوائح التي جتعل لهم هويتهم اخلا�صة كزوج (،)couple
ورمبا يكونون م�شابهني لأ�رستهم الأ�صلية �أو قد يكون لهم قوانني خا�صة مميزة لهم.
�إن القدرة على �إدارة النقا�شات بنجاح متكن الأزواج من �إيجاد حدود تف�صلهم عن
الأ�رسة الأ�صلية وعليهم ان يحافظوا على عالقتهم مع الأ�رس الأ�صلية لتقدمي الت�ضحية
وامل�ساعدة لهم.
كذلك على الأزواج �أن ي�ضعوا حدودا ً داخلية ،عليهم ان يناق�شوا قوانني تتيح لكل فرد �أن
يكون له عامله ال�شخ�صي اخلا�ص واهتم�أمات و�أن�شطة خا�صة بكل �رشيك.
�إن الأ�رسة ال�صحية هي التي تعدل من بنائها مبا يتنا�سب مع تلبية مطالب الأفراد
ويقودها نحو التغيري.
الأ�رسة املر�ضية �أو ذات اخللل يف الأداء الوظيفي:

مبا �أن الأ�رسة ال�صحية هي الأ�رسة القادرة على �إحداث تغيري يف بنائها مبا يلبي
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حاجات ومتطلبات الأفراد ويعمل على حل امل�شكالت يف الأ�رسة ،ف�إن الأ�رسة املر�ضية
�أو امل�ضطربة هي الأ�رسة غري القادرة على التغيري �أو تعديل بنائها للتعامل مع الأزمات
املوجودة �أو التي تتعر�ض لها.
وتعد حكمة الأ�رسة يف �إدراك متى يجب �أن ت�ستمر على نف�س البناء دون تغيري �أمرا ً
ه�أماً ،فقد يكون البناء الأ�رسي الثابت �أحي�أناً هو احلل الأف�ضل للعديد من امل�شكالت،
على �سبيل املثال يف الكثري من حاالت الع�صيان يف الطفولة ،ف�إن الإ�سرتاتيجية الأف�ضل
للآباء هي �أن ي�ستمروا باحلذر ومعاقبة ال�سلوك اخلاطئ (.)2006 ,Carr
الأ�ساليب العالجية يف العالج الأ�سري البنائي:
يعد العالج الأ�رسي البنائي موجه بالفعل �أكرث مما هو موجه بالإ�ستب�صار.
من الأ�ساليب العالجية:
االن�ضمام :Joining

عندما تبد�أ الأ�رس بالعالج تظهر عليهم عالمات القلق ،حول �أمور منها هل �سيفهمهم
املعالج �أم �سيلومهم على م�شاكلهم؟ ما هو املدى الذي �سيك�شفون به عن �أنف�سهم؟
ويت�ساءلون كثريا ً عن ردة فعل املعالج نحوهم ،هل �سيحبهم؟ هل �سيقول عنهم �أنهم
جمانني؟ هل �سي�ساعدهم العالج فعالً؟
�إن �أ�سلوب الإن�ضمام هو العملية التي ُي�شعر بها املعالج �أ�رس عمالئهم �أنهم يفهمونهم
و�أنهم �سيعملون على م�ساعدتهم ،ويف البداية على املعالج الأ�رسي البنائي �أن يقوم
بالإن�ضمام للأ�رسة �أوالً ومن ثم يعمل على �إعادة البناء الأ�رسي لهم.
يف حالة عدم وجود ثقة بني املعالج والأ�رسة ،فلن يكون هناك خطة عالجية �أو �أي
اهتمام بالتغريالفعال.
يت�ضمن الإن�ضمام �سلوكات مثل� :أن ت�شعر الأ�رسة بالراحة ،والإ�ستماع لإهتم�أمات كافة
الأع�ضاء يف الأ�رسة ،وفهم �آراء وم�شاعر الأع�ضاء ،ومعاملة كل فرد باحرتام ،وفهم قوانني
الأ�رسة وبنائها املميز لها.
ومن املفيد للمعالج �أن يعمل على دعم القيم الثقافية املميزة للأ�رسة دون �إيجاد
توقعات منطية ل�سلوكاتهم ،فمثالً :الأ�رس الطبيعية ميكن �أن تنخرط يف ممار�سة �سلوكات
زواجية ،وجن�سية ،وتعليمية ،ودينية.
وعلى املعالج �أن ال يفرت�ض �أن جميع الأ�رس قد تعي�ش نف�س الظروف �أو يوجد فيها نف�س
العالقة بني الآباء والأبناء.
التكييف Accommodation

وهنا يقوم املعالج بتكييف �سلوكه مبا ينا�سب الأ�رسة التي �سيتعامل معها� ،أي يكيف
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لغته ،وحركات اجل�سم �أو و�ضعية اجل�سم مبا ين�سجم مع الأ�رسة التي �سيتعامل معها،
فقد يحتاج املعالج لأن يتحدث ب�صوت عالٍ مع �أ�رسة ما وب�صوت هادئ مع �أ�رسة �أخرى.
وي�شمل �أي�ضاً �أن يعرف املعالج متى يتحدى الأ�رسة؟ ومتى يتوقف عن ذلك؟ مثال ذلك
ما ح�صل مع املعاجلة التي تعاملت مع �أ�رسة تف�شل دائماً يف �إمتام املهمات والواجبات
املوكلة لها فعملت على حتدي هذه الأ�رسة ب�س�ؤالها ،هل املهمات التي تعطى لكم فوق
قدراتكم؟ على املعالج �أن يتعلم من كل �أ�رسة كيف يح�صل على �أف�ضل نتائج.
على املعالج �أن يو�ضح بع�ض املفاهيم للأ�رسة وللآباء ،فمثالً بع�ض الآباء يرون �أن
قول كلمة «ال» لالبن تعك�س �أنه ال يحبه ،هنا يو�ضح املعالج للأب �أن ب�إمكانه �أن يعرب
عن حبه البنه بطرق �أخرى عند ت�شجيعهم على توبيخ الأبناء عند قيامهم ب�سلوك غري
منا�سب.
ال بد من الإنتباه �إىل ان الأ�رس تختلف وما ميكن عمله مع �أ�رسة ما قد ال ينا�سب �أ�رسة
�أخرى.
ت�شخي�ص البناء الأ�رسي Structural Diagnosis

هي العملية التي يحدد بها املعالج �سوء الأداء الوظيفي لبناء الأ�رسة الذي يحافظ على
الأعرا�ض املر�ضية للفرد ،يركز املعالج الأ�رسي البنائي على دور التفاعالت الأ�رسية
يف ح�صول املر�ض� ،أي �أن اخللل يف التفاعالت والبناء الأ�رسي ولي�س يف الفرد ،ومبا
�أن الأ�رس غري قادرة على و�صف الأبنية املر�ضية �أو ذات اخللل ف�إن املعالج هو الذي
�سيك�شف عن ذلك من خالل اجلل�سات العديدة وذلك من خالل التعامل مع الأ�رسة وطرح
الأ�سئلة ،واملالحظة.
من الأ�سئلة املفيدة التي قد ي�ستخدمها املعالج :من هم الأفراد املقربون لبع�ضهم بع�ضاً
يف الأ�رسة؟ كيف تختلف �أ�ساليب التن�شئة الوالدية لدى الأم عما هي لدى الأب؟ من هو
�صاحب القرار يف و�ضع بناء الأ�رسة؟ �إن طريقة الأفراد يف و�صف التفاعالت واحلديث
عن الأ�رسة ت�ساعد يف معرفة بناء الأ�رسة.
من املفيد �أي�ضاً �أن يتم اقرتاح بناء �أ�رسي بديل ولي�س الرتكيز على البناء الأ�رسي غري
الفعال فقط .و�إذا مل ينجح البناء البديل يف عالج امل�شكلة ،على املعالج �أن يعيد
ت�شخي�ص البناء الأ�رسي من جديد ويعمل على �إيجاد بناء �أ�رسي بديل مرة �أخرى.
�إعادة البناء Restructuring

العالج الأ�رسي البنائي موجه نحو العملية وال يركز على املحتوى ،وهكذا ف�إن طريقة
العالج القائمة على �إعادة البناء ت�شري �إىل م�ساعدة الأ�رسة على �إيجاد بناء �أ�رسي �أكرث
مالءمة حلل م�شاكلها ،فمثالً بينما يكون هدف الأ�رسة هو جعل الطفل يتوقف عن ال�رسقة
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ف�إن املعالج الأ�رسي البنائي �سيعمل على م�ساعدة �أفراد الأ�رسة ليدركوا �أمناط التفاعل
بينهم وبالتايل ي�ستطيعون النجاح يف حل امل�شكلة ب�أنف�سهم.
قد متيل الأ�رسة للبناء الذي ت�شعر فيه بالراحة �أو الفائدة ولكن قد يكون �سبب بقاء
امل�شكلة هو البناء الأ�رسي املوجود و تكون امل�شكلة يف �إتباع الأ�ساليب القدمية نف�سها
يف حل امل�شكالت ،ولي�س امل�شكلة ان الأ�رسة ال تعمل على حل م�شكالتها.
ويرى منيو�شن �أنه ميكن م�ساعدة الأ�رس التي لديها �أمناط من اخللل الوظيفي املزمن
من خالل تغيري هذه الأمناط فقط ،فالأمل ميكن �أن يقل عندما تتغري وظيفة الأ�رسة فقط.
على املعالج �أن يعمل على حتدي البناء القدمي بطريقة جتعل الأ�رسة حتاول ل التفاعل
بطريقة خمتلفة (خا�صة و�أن الأ�رس تقاوم م تغيري طرقها القدمية يف التفاعل �أو حل
امل�شكالت) ،وتظهر هنا العالقة القوية بني الأن�ضمام و�إعادة البناء فال ميكن للأ�رسة ان
تتبع املعالج �إذا مل ت�شعر بالأمان والثقة معه ،و�أن يكون هناك رابطة انفعالية قوية
مع املعالج متكنهم من مواجهة حتدي �إعادة بناء الأمناط التقليدية القدمية.
املمار�سة  /التمثيل Enactment

وي�شمل هذا الأ�سلوب جعل �أفراد الأ�رسة ينخرطون �أو يقومون بال�سلوكيات املر�ضية �أو
امل�شكلة داخل غرفة العالج.
وي�ؤمن منيو�شن ان الأفراد ال يقدمون �أ�سباباً وتف�سريات وثيقة ل�سلوكهم ،ومقدرتهم
على �إعادة رواية الأحداث تت�أثر بوجهة نظرهم اخلا�صة .و�أبعد من ذلك ف�إن الأفراد
املختلفني لديهم تف�سريات و�أ�سباب خمتلفة للأحداث ،مما ي�ؤدي ال�شتعال املناق�شات
واجلدال حول من هو امل�صيب ومن هو املخطئ ،لتجاوز ذلك يطلب منيو�شن من �أع�ضاء
الأ�رسة متثيل �سلوكاتهم بطريقة جتعل املعالج يعرف ماذا يح�صل يف املنزل ،مثال:
يطلب املعالج الأ�رسي البنائي من �أع�ضاء الأ�رسة �أن يتحدثوا معاً حول كيف �سيحلون
م�شكلة ابنتهم التي ترى ب�أن والدتها هي �أم غري فعالة ،مل�ساعدتها على �إنهاء مثل
هذه الفكرة عن �أمها ،ان هذا يحتاج ملعالج مدرب مثل منيو�شن ليتدخل عالجياً ب�شكل
ناجح يف حياة الأفراد.
و�ضع احلدود Boundary Making

هو �أ�سلوب لإيجاد �أنظمة فرعية جديدة داخل الأ�رسة ،قد يرغب املعالج ب�إيجاد حدود
من خالل جعل الوالدين يعملأن معاً دون مقاطعة الأطفال لهم� ،أو فتح احلدود اجلامدة
وذلك من خالل م�ساعدة الأب الذي ي�ضع م�سافة بينه وبني �أبنائه على �أن ي�شارك �أبناءه
ويندمج معهم� ،أي ي�سهم املعالج يف �أ�سلوب و�ضع احلدود ب�إيجاد �أبنية جديدة متكن
الأ�رسة من حل م�شكالتها.
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ميكن ت�أ�سي�س احلدود ب�أكرث من طريقة فمثالً قد يطلب املعالج من الأب املندمج �أو
املت�شابك ب�شكل كبري والأم املتباعدة �أن يقوما مبناق�شة ثالثة مبادئ حول تربية
الأبناء ،ثم يقوم املعالج ب�إحباط حماوالت الطفل لأن يقاطع حمادثة �أبويه ويعيد
الرتكيز على الآباء عندما يحاولون �إدماج الطفل معهم ،وطريقة �أخرى قد يطلب املعالج
من الطفل �أن يغادر املكتب �أثناء حوار الوالدين مع املعالج حول كيفية ت�أديب وتربية
الطفل ،وهنا يعمل حائط املكتب كحد بني الوالدين والطفل.
ويعد �أداء مهمات خمتلفة للأنظمة الفرعية املختلفة طريقة فعالة يف و�ضع احلدود،
حيث قام وتكر ب�إيجاد حد بني الوالد والإبن يف �أ�رسة �أحادية الأب مكونة من �أم و�إبن
مراهق ،هذا الإبن ال يريد ترك غرفته .حيث قام ويتكر بتكليف املراهق مبهمة وهي
�إيجاد عمل ،وتكليف الأم مبهمة مراقبة �سلوك االبن .مهمة الأم هي الت�أكد من قيام
االبن بالبحث عن عمل وكذلك فر�ض القوانني حول كم من الأمور عليه ان ينجز يف
اليوم .تغريت احلدود املت�شابكة بني الأم واالبن ،لذلك قام الإبن وحده باملهمة وهي
�إيجاد عمل فقد مار�س مهارات املقابلة ،جمع معلومات ،وتطبيقات حول �أعمال ،وراقبت
الأم تقدمه من خالل �إتاحة الفر�صة للإبن لعر�ض ما �أجنزه كل �أ�سبوع .وو�ضعت الأم
�سل�سلة من املكاف�آت و�أ�ساليب عديدة للعقاب وفقاً لنجاحه �أو ف�شله يف حتقيق املهمة
املطلوبة.
وميكن �أن يتحكم املعالج مب�سافة غرفة املعاجلة لت�أ�سي�س احلدود وذلك مل�ساعدة الآباء
املتباعدين عن �أبنائهم لي�صبحوا �أكرث قرباً من �أبنائهم فقد يطلب من الأب اجللو�س
بجانب الإبن .
عدم التوازن Unbalancing

يف هذا الأ�سلوب ينفرد املعالج ب�أحد الأفراد يف الأ�رسة �أو �أحد النظمة الفرعية فيها
لإحداث التغيري ،يف بع�ض الأحيان يكون بناء الأ�رسة جامدا ً جدا ً مما يجعل الأفراد غري
قادرين على تغيريه من خالل النقا�شات �أو الأفعال اجلديدة .ويقوم املعالج الأ�رسي
البنائي بالت�أثري على �أحد �أفراد الأ�رسة وذلك لدعمه بال�سلوك ب�شكل خمتلف عما كان
ي�سلك يف ال�سابق يف املواقف املماثلة وذلك ملدة كافية من الزمن مما ي�ؤدي �إىل ظهور
بناء جديد.
ميكن ا�ستخدام عدم التوازن يف التعامل مع زوج وزوجة غري قادرين على النقا�ش بنجاح
يف �أمور عالقتهما ،ميار�س �أحدهما مقدار غري منا�سب من القوة على الطرف الآخر،
ويظهر �أثناء النقا�شات �أن الزوج املتمتع بالقوة هو الذي ي�سيطر ويتحكم باملناق�شات
بينما ي�ست�سلم الطرف الآخر ،يف مثل هذه احلالة يقوم املعالج بدعم الطرف الأقل قوة
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ب�أن يتوا�صل بحيث يحقق حاجاته بغ�ض النظر عن حماوالت الطرف الأكرث قوة لإيقافه
عن احلديث ،وهنا فقد يجل�س املعالج مع الطرف الأقل قوة� ،أو قد ي�ستمر بت�شجيع
الطرف الأقل قوة على ا�ستمرارية احلديث ،ويف بع�ض احلاالت املتطرفة قد يقوم املعالج
مبواجهة الطرف الأكرث قوة ب�أن ي�ستمع ل�رشيكه.
ال ميكن لأ�سلوب عدم التوازن �أن يتم دون �أن يكون املعالج منظماُ ومندجماً بقوة مع
�أفراد الأ�رسة ،ففي ظل وجود عالقة جيدة بني �أفراد الأ�رسة واملعالج فقط يثمن الفرد
وقوف املعالج �ضده ،حيث ان كافة �أفراد الأ�رسة يحتاجون لل�شعور بالأمن وعندما
يعرفون �أنه حتى عندما يقف �أو ي�أخذ املعالج منهم موقفاً م�ضادا ً ف�إنه يف احلقيقة
يدعمهم ،وعندما يقف بجانب ع�ضو يف الأ�رسة �ضد �آخر على املعالج �أن يعود للطرف
امل�ضاد مما يجعله ي�شعر بالدعم.
يتم هذا الأ�سلوب من قبل �إكلينيكي موجه �أو حتت �إ�رشاف معالج �أ�رسي خبري.
تقوية نقاط قوة العائلة Enhancing Family Strength

عندما يتعامل املعالج مع الأ�رسة على �أ�سا�س �أنها تعاين من خلل يف الأداء الوظيفي
فقط ،ف�إنه �سريى امل�شاكل و�سيف�شل يف ر�ؤية امل�صادر املتاحة ونقاط القوة لديها والتي
ميكن �أن حتل الأ�رسة م�شاكلها من خاللها؛ ويقوم املعالج الأ�رسي البنائي بتقوية نقاط
القوة لدى الأ�رسة عندما ي�ساعد الأ�رسة على حتديد نقاط القوة وامل�صادر املخفية لديها
وت�شجيع ا�ستخدامها يف حل امل�شكالت ،ومن خالل تغيري بناء الأ�رسة ،ميكن �أن ي�صبح
الأفراد قادرين على حل م�شاكلهم.
عندما ي�شجع املعالج كال الزوجني على اقرتاح ومناق�شة حلول لعالقتهما الزوجية �أو
يدفع الوالد لأن ي�ؤدب �إبنه فهناك ر�سالة خفية وهي ان ه�ؤالء الأفراد قادرون على ان
يكونوا فعالني ،وهي ر�سالة مفيدة وقوية.
وعادة ما تنكر الأ�رس يف الأزمات نقاط الف�شل لديها ،ولكن العمل على م�ساعدة الأفراد
لأن يروا �أنف�سهم �أفرادا ً م�ؤهلني من خالل تفتح بنيتهم املعرفية حول �أنف�سهم ي�ساعدهم
على �إيجاد حلول جديدة (.)Wetchler, 2003
نظرية العالج الإ�سرتاتيجي الأ�رسي Strategic Family Therapy Theory

هناك �أكرث من مدخل ا�سرتاتيجي يف عالج الأ�رسة لكننا �سنعر�ض النموذج الإ�سرتاتيجي
الذي قدمه جاي هايل � Haleyأخ�صائي الإت�صاالت وهو من رواد حركة عالج الأ�رسة.
وقد ركز هايل على ا�ضطراب وظائف العالقات و�أمناط الإت�صاالت داخل النظام الأ�رسي
الذي يحث فيه املر�ض ،وي�ؤكد على الأ�سلوب �أكرث من تركيزه على النظرية وخا�صة
الفنيات التي �أثبتت فعاليتها.
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ويركز هذا النموذج على الثالوث �أي �أن على املعالج �أثناء تعامله مع م�شكلة بني
�شخ�صني �أن ي�أخذ بعني االعتبار احتمالية م�شاركة �شخ�ص ثالث قد يكون الطفل،
وكذلك على املعالج �أن ي�أخذ بعني االعتبار دور هذا ال�شخ�ص الثالث يف حل امل�شكلة
وكذلك �أثر ح�صول التغيريات على ال�شخ�ص الثالث.
وكذلك يهتم املعاجلون مبعرفة �أثرهم على العالقة بني �شخ�صني( .كفايف;2009 ،
.)Rossen, 2003

�أهم م�صطلحات النظرية:

خريطة نظرية العالج اال�سرتاتيجي لهايل:
تركز خريطة نظرية العالج اال�سرتاتيجي لهايل على و�صف امل�شكلة يف �ضوء م�صطلح
ي�سمى نظام الدفع  .Push Systemوهو ي�ضم احلماية ،والوحدة ،و�سل�سلة التفاعالت
والهرمية.
ويعترب نظام الدفع طريقة مفيدة للمعالج يف و�صف امل�شكلة املقدمة للعالج وذلك لأنه
يركز على احللول �أكرث من الأ�سباب.
احلماية Protection

يف العالج اال�سرتاتيجي ينظر للأعرا�ض املر�ضية على �أنها تقوم بوظيفة احلماية� ،أو
املحافظة على ثبات الأ�رسة� ،أو م�ساعدة فرد �آخر يف الأ�رسة يواجه �صعوبات.
مثال :ان الأعرا�ض املر�ضية لدى الطفل تتيح فر�صة للآباء للتناف�س يف القيام بدورهم
ك�آباء بدالً من الرتكيز على نقاط ف�شلهم يف نواحي �أخرى من حياتهم ك�أزواج.
تعد ر�ؤية امل�شكالت على �أنها حماوالت غري ناجحة للم�ساعدة� ،أمرا ً مفيدا ً بالن�سبة
للمعالج ل�سببني رئي�سني هما:
�أوالً� :أن املعالج الذي ي�ؤمن �أن �سلوك امل�شكلة مدفوع �إيجابياً يقود لأن يرى العميل من
منظور �إيجابي ويتدخل بطريقة �أكرث تعاطفاً من املعالج الذي ي�ؤمن ان �سلوك العميل
مدفوع �سلبياً.
ثانياً :املعالج الذي يرى ان امل�شكالت �أو الأعرا�ض املر�ضية على �أنها تقوم بوظيفة
احلماية ي�ؤدي �إىل فتح املجال لقيا�س وفح�ص الأمور والعالقات التي تبدو مغلقة ب�شكل
زائد ،وال ميكن اخرتاقها.
الوحدة Unit

من منظور هايل الوحدة التي يتم الرتكيز عليها هي املثلث ،حيث يرى املعالج نف�سه
نقطة يف مثلث �آخذا ً بعني االعتبار ت�أثريه على عالقة مكونة من فردين.
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الرتكيز على التفاعالت Focus on Interaction

يتم الرتكيز يف العالج اال�سرتاتيجي على ر�ؤية امل�شكالت من وجهة نظر تفاعلية� ،أي
تو�ضيح ال�سلوك من خالل ماذا يح�صل بني الأفراد �أكرث من الإهتمام مباذا يح�صل
داخلهم ،حيث يتم ر�ؤية امل�شكالت و�أ�ساليب معاجلتها من منظور تفاعلي يف �ضوء ماذا
يح�صل بني العميل املحدد واملجتمع الأويل الذي يعي�ش فيه (الأ�رسة).
يقود الرتكيز على التفاعالت والتوا�صالت داخل الأ�رسة �إىل الت�أكيد على ماذا يح�صل يف
الوقت احلا�رض �أكرث من الرتكيز على ماذا ح�صل يف املا�ضي .حيث يقوم املعالج بال�سري
خطوة خطوة ملعرفة ماذا يح�صل بني الأفراد جتاه امل�شكلة املقدمة ،وي�ساعد العمالء
على التحرك من ال�سل�سلة التفاعلية غري امل�شبعة �إىل �سل�سلة تفاعلية م�شبعة.
�سل�سلة التفاعالت Sequence of Interaction

تعترب �سل�سلة التفاعالت من الأمور احلا�سمة يف فهم امل�شكلة املقدمة .وال ت�صف �سل�سلة
التفاعالت امل�شكلة فقط و�إمنا حتدد الطريق حلل هذه امل�شكلة ب�شكل عام .يتم �إ�ستبدال
�سل�سلة التفاعالت املت�صاعدة �سلبياً ب�أخرى هادئة ،حيث حتل ال�سل�سلة املف�ضلة مكان
ال�سل�سلة الهدامة �أوغري البناءة� .أبعد من ذلك ،ف�إن حل �سل�سلة م�شكلة ما ي�ؤدي حل�صول
تغريات يف �سال�سل �أخرى.
مثال :الزوجان اللذان تعلما �أن يكونا والدين فعالني ف�إنهما �سيتعلما �أن يتعامال
بفعالية مع التغريات يف الأمور الإقت�صادية �أي�ضاً.
الهرمية Hierarchy

ما�ض و�سوف يعي�شون م�ستقبالً معاً فال بد �أنهم ي�سلكون
عندما يوجد �أفراد عا�شوا ٍ
بطريقة منظمة جتاه بع�ضهم بع�ضاً .وعندما يكون الأفراد منظمني فيما بينهم ف�إنهم
ي�شكلون �سلماً للقوة حيث يحتل كل واحد منهم مك�أناً يعلو به فوق �أحد من �أفراد الأ�رسة
وبنف�س الوقت يكون هناك �شخ�ص �آخر يحتل مك�أناً �أعلى منه �أي يكون �أعلى من �شخ�ص
و�أقل من �شخ�ص �آخر على ذلك ال�سلم.
ويكون يف الهرمية الزواجية توازناً يف الت�أثري بني كال الزوجني بالت�ساوي ويكون
كل واحد منهما منفتح للت�أثري والت�أثر بالآخر ،يكون الآباء قادة للأبناء يف الهرمية
الوالدية  ،ويهتم املعالج بالدرجة التي يوليها الأفراد للم�شكلة من خالل الأندماج
بتفاعالت امل�شكلة مع العمر ،وممار�سة الأ�ساليب املنا�سبة.
يو�صف �سوء الأداء الوظيفي على �أنه عدم االن�سجام يف الهرمية .بحيث ال ت�سري وفقاً
للعمر �أو �إتباع �أ�ساليب منا�سبة يف حل امل�شكالت .فمثالً :بحكم العمر ف�إن الوالدين
يقعان على قمة الهرم يف الأ�رسة ولكن قد ي�صبح الأمر بيد الأبناء يف حالة كونهم �أقوى
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من الآباء ،ويف حالة كون الأب مدمناً ف�إن الأمر �سيكون بيد الزوجة و�سيكون موقفه
�ضعيفاً لأنه يعتمد على زوجته.
يقي�س املعاجلون الهرمية يف الأ�رسة من خالل املالحظة الدقيقة لتفاعالت الأ�رسة .من
يتحدث �أوالً؟ من يقاطع من؟ من يخرب الآخر ماذا يفعل؟ حول من تبدو الأ�رسة منظمة؟
من هو الذي ي�ؤخذ بر�أيه؟
عندما تكون الهرمية غري من�سجمة على املعالج الإ�سرتاتيجي �أن يعدل الهرمية ويعرّف
�أفراد الأ�رسة كيفية الت�رصف بطرق منا�سبة لعالقتهم .على �سبيل املثال .يقوم املعالج
الإ�سرتاتيجي مب�ساعدة الأزواج الذين لديهم م�شاكل لكي ي�صبحوا �أكرث قوة ويت�رصفوا
بطرق منا�سبة (.)Rossen, 2003; Barker, 1998
�أهداف العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي:

 -1الرتكيز على �إحداث تغيري يف �أمناط التفاعل بني �أفراد الأ�رسة.
 -2يركز العالج الأ�رسي على التعامل مع امل�شكالت التي متثل �أكرث �ضغطاً للعمالء.
 -3الرتكيز على امل�شاكل احلالية التي ميكن تعريفها مب�صطلحات �سلوكية وا�ضحة،
ويقوم املعالج مبناق�شة التعريف املو�ضوع للم�شكلة و�أي�ضاً الأهداف العالجية من �أجل
فح�ص النتائج وحتديد احتمالية جناح العالج.
 -4يركز العالج الإ�سرتاتيجي على التغريات يف ال�سلوك �أكرث من التغريات يف امل�شاعر
�أو الرتكيز على الإ�ستب�صار لدى العمالء.
 -5العالج الإ�سرتاتيجي خمت�رص �أي �أن ح�صول التغيري يكون دون �أن يعرف الفرد� ،أي
�أن الفهم الذاتي لي�س �رضورياً للح�صول على التغري.
� -6إن الهدف الأويل للعالج الإ�سرتاتيجي هو جعل العمالء يقومون بعمل �شيء خمتلف
�أكرث من الإهتمام ب�إختبار امل�شاعر �أو فهم امل�شكالت ب�شكل �أف�ضل.
 -7يتم جعل العمالء ينظرون مل�شكالتهم بطريقة خمتلفة يف العالج الإ�سرتاتيجي،
وهذا يجعلهم يرون امل�شكلة على �أنها �أ�سهل م�شكلة بني م�شاكل احلياة العديدة.
دور املعالج Role of the Therapist

يقوم املعالج يف العالج الإ�سرتاتيجي مبهام عدة منها �أنه يقرر كيف �سيتم العالج
وي�شمل ذلك من هو ال�شخ�ص الذي �سيدعى حل�ضور اجلل�سات؟ ومن الذي �سيبد�أ �أوالً
باحلديث عن امل�شكلة؟ وكذلك ما هي التفاعالت التي �سيتم تطبيقها؟
ويبقى املعالج خارج نطاق الأ�رسة ويتجنب التحدي املبا�رش لدفاعات الأ�رسة.
يقوم املعالج مبالحظة تفاعالت الأ�رسة ومزاجها �أكرث من اهتمامه مبا يح�صل يف
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اجلل�سة ،ثم يقوم بو�ضع �إفرتا�ضات حول ما يتم جمعه من معلومات ،ومن ثم يدير
املعالج اجلل�سة وفقاً للإفرتا�ضات التي طورها وكذلك طريقة تفكريهم مباذا يفعلون �أو
يقدمون حل�صول التغريات.
ومن ثم يقوم املعالج هنا بخلق التغري من �أجل حل امل�شاكل احلالية وذلك من خالل
�إعطاء تعليمات مبا�رشة وقد ت�شمل هذه التعليمات �إخبار الأفراد ماذا عليهم �أن يفعلوا
ب�شكل مبا�رش ،الإهتمام بحركة اجل�سم ،و�أوقات ال�صمت� ،أي الإهتمام مبا يقول �أو يفعل
العميل( ،كفايف.)Rossen 2009, 2003; ،

الأ�رسة ال�صحية يف العالج الإ�سرتاتيجي:

الأ�رسة ال�صحية يف العالج الإ�سرتاتيجي هي الأ�رسة التي تظهر فيها هرمية وا�ضحة عرب
الأجيال ،ففي الق�ضايا الهامة تكون الهرمية بني الآباء ويكون لهم الر�أي النهائي يف
القرارات الكبرية ،وكذلك ت�ستطيع الأ�رسة ال�صحية االنتقال من مرحلة لأخرى من مراحل
حياة الأ�رسة ،و �أن تعدل من قوانينها و�أدوار �أفرادها وعاداتها ب�شكل مرن بحيث تلبي
مطالب املرحلة اجلديدة من حياة الأ�رسة ،مثالً :عندما تنتقل الأ�رسة من مرحلة �أ�رس
ب�أبناء ما قبل فرتة املراهقة �إىل وجود �أبناء يف املراهقة ف�إانها ت�ستعد لهذه الفرتة من
خالل �إتاحة الفر�صة للمراهقني ب�أن ي�شعروا بالإ�ستقاللية و�إعطائهم م�س�ؤوليات تنا�سب
�أعمارهم .وتدير الأ�رسة ال�صحية هذه التغريات مبرونة وكذلك تعمل على حل م�شكالتها
وتدير نقا�شاً حول نقاط اخلالف (.)Carr, 2006
الأ�رسة املر�ضية يف العالج الإ�سرتاتيجي:
ينظر للأ�رسة املر�ضية �أو ذات امل�شاكل يف العالج الإ�سرتاتيجي على انها الأ�رسة التي ال
يوجد فيها هرمية وا�ضحة وكذلك الأ�رسة التي تواجه �صعوبات عند االنتقال من مرحلة
معينة من مراحل حياة الأ�رسة للتي تليها )(Carr, 2006
ويعترب وجود الأعرا�ض املر�ضية لدى العمالء يف الأ�رسة دليالً على وجود خلل يف
الهرمية داخل هذه الأ�رسة .بحيث �أن كل �أ�رسة لها هرمية حمددة و معروف من هو
�صاحب القوة ويقع على ر�أ�س الهرم ،ومن هو الذي يليه وهكذا ،ويف حال وجود خلل
قد ال يكون حمددا ً من هو املحرك لهذه الأ�رسة وقائدها ويكون ذلك عندما يقوم فرد من
م�ستوى معني على �سلم الهرمية بالإحتاد مع فرد �آخر من م�ستوى �آخر على ال�سلم �ضد
فرد ثالث ،مثالً ك�أن يتحد �أحد الوالدين مع �إبنه �ضد الوالد الآخر .وعندما ي�صبح هناك
خلل يف الهرمية ف�إن تكرار �سال�سل التفاعالت غري الوظيفية �أو املر�ضية يتطور مما
يحافظ على ثبات النظام.
يعرف املر�ض على �أنه وجود مدى �ضيق من التفاعالت ويت�صف باجلمود .يعتمد ظهور
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الأعرا�ض املر�ضية على الطريقة التي تتطور وتنمو بها الأ�رسة عرب الوقت .وهنا على
املعالج �أن يكون ح�سا�ساً ملراحل دورة حياة الأ�رسة (الطفولة ،الر�شد ،الزواج ،وجود
الأطفال )...،واملهمات ال�شائعة يف كل عمر ومرحلة ،وهنا يواجه العمالء �صعوبات �أثناء
حماولتهم التكيف مع االنتقال من مرحلة لأخرى .وعلى املعالج �أن ي�ساعدهم على
االنتقال من مرحلة لأخرى .ومن املفيد لكل من املعالج والعميل معرفة �أن امل�شاكل
هي حتديات عادية تقع على عاتق الأفراد الذين يعي�شون مراحل دورة حياة الأ�رسة
امل�شابهة ولي�س النظر لها كم�ؤ�رشات على املر�ض ).(Rossen, 2003
الأ�ساليب العالجية:

ين�ضم املعالج الإ�سرتاتيجي مع العائلة و ُي�ضمن املعلومات التي جمعها حول امل�شكلة
احلالية والأهداف املو�ضوعة من �أجل التغيري ،والتفاعالت التي حتافظ على �إ�ستمرار
ال�سلوكيات املر�ضية ،ويقوم املعالج بو�ضع خطة �أو �إ�سرتاتيجية حلل امل�شكلة احلالية
بناء على هذه املعلومات ،وتت�ضمن خطة �أو �إ�سرتاتيجية التغيري �إعطاء �أفراد الأ�رسة �أو فرد
فيها واحدة �أو �أكرث من التوجيهات �أو املهمات من �أجل تغيري �سل�سلة التفاعالت امل�سببة
للم�شكلة ،هذه التوجيهات قد تكون لها عالقة بالهرمية �أو الثالوث (ال�شخ�ص الثالث) ولها
عالقة بظهور وا�ستمرار امل�شكلة احلالية فمثالً يف حالة الأم التي تت�سم بال�سيطرة وترتبط
ب�إبنها �أكرث من الالزم يعطي املعالج تعليمات للأب ولالبن ب�أن يقوما بعمل ما �أو ن�شاط
ال حتبه الأم مما يجعلها لن تندمج معهما مما يخفف من �ضغط الأم على هذا الإبن من
خالل الوقت الذي مي�ضيه الإبن مع �أبيه( .كفايفCarr2006 Rossen 2003;).;1999 ،
بعد �أن يعطي املعالج توجيهاته يقوم بقيا�س �إ�ستجابة العائلة للتوجيهات وكذلك
يخطط بناء على هذه الإ�ستجابات .يف حالة عدم الو�صول �إىل النتائج املرجوة ف�إن
املعالج يعمل على تغيري الإ�سرتاتيجية �أو يعمل على تطوير �أ�ساليب لإ�ستخدامها يف
الإ�سرتاتيجية وت�ستمر هذه العملية حتى حتل امل�شكلة.
ويف�ضل هايل العمل على كافة الأفراد يف الأ�رسة املنخرطني يف امل�شكلة ،مثالً عندما
يكون العميل املحدد هو املراهق ف�إن جميع �أفراد الأ�رسة عليهم ان يح�رضوا اجلل�سات
من البداية ،بينما عندما تكون امل�شكلة زواجية ف�إن املدعوين للح�ضور يف اجلل�سة
الأوىل هما الزوجان.
وت�ساعد ر�ؤية املعالج لكافة الأفراد الذين ينخرطون يف امل�شكلة على فهم امل�شكلة
وفهم املوقف الإجتماعي الذي يحافظ على ا�ستمرارها(Rossen, 2003).
ومن الأ�ساليب العالجية ما يلي:
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� -1إعادة الت�شكيل �أو الت�أطري Reframing

يحر�ص املعاجلون الإ�سرتاتيجيون على �إ�ستح�سان كل ما ي�صدر من املتعالج �أو الأ�رسة،
لأن ذلك يقلل من مقاومتهم للعالج �أو التغيري .ويف�رس املعالج كل ما ي�صدر عن الأ�رسة
ب�إعتباره تع�أوناً وينظر �إليه ك�أمر �إيجابي.
واحدة من الأ�ساليب امل�ستخدمة يف العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي هي �إعادة الت�شكيل،
�إي �إعادة ت�شكيل ال�سلوك امل�شكل وذلك من �أجل حل امل�شكلة احلالية حيث يطلب من
العمالء ترك �أ�ساليبهم يف حل امل�شكلة وحماولة ا�ستخدام طريقة جديدة حلل امل�شكلة
والتي تبدو غري مريحة.
ان تغيري املعنى �أي �إعادة الت�شكيل يعد اخلطوة الأوىل الهامة يف ذلك لأن الطريقة التي
ينظر بها العميل للم�شكلة ت�سهم يف ان ي�ستمر يف مع�أناته ،ولذا على املعالج ان ي�سمع
لكل كلمة يقولها العميل يف و�صف امل�شكلة وذلك لفهم وجهة نظر العميل نحو امل�شكلة.
وي�ستخدم املعالج اللغة لإعطاء معنى جديد ملوقف ما وهذا املعنى اجلديد للموقف
يقود �إىل تطور �سلوك جديد (كفايف.)Carr 2009, 2006; ،
�-2إعطاء التوجيهات Giving directives

�إعطاء التوجيهات هي واحدة من الأ�ساليب التي ت�ستخدم مل�ساعدة الأ�رسة على التغيري،
وهي توجيهات مميزة يتم �إعطا�ؤها للعمالء من �أجل حل امل�شكلة احلالية ،فعندما يخرب
املعالج �أفراد الأ�رسة ماذا �سيفعلون �أو كيف ي�ستجيب �أفراد الأ�رسة هذا يعطي املعالج
معلومات حول تفاعل الأ�رسة و�/أو كيف ي�ستجيب �أفراد الأ�رسة للتغريات مثالً :عندما
تتحدث العميلة انها تخرب ابنتها تفا�صيل عن امل�شكلة ويبت�سم املعالج �أو يطلب منها
ان تتحدث هنا هو ت�شجيع العميلة لتكمل ،ولكن عندما يقول العميل �أو يفعل �شيئا غري
مفيد يطلب املعالج منه ان يتوقف.
 -3التدخالت املتناق�ضة Paradoxical intervention

ي�ستخدم هذا الأ�سلوب للتعامل مع املقاومة التي يبديها العميل �أثناء العالج وذلك
�ضم�أناً للتغيري ،وهو �إجراء غري مبا�رش يهدف من روائه املعالج �إىل �إف�ساد القوى
املت�صارعة داخل الأ�رسة ،حيث يطلب املعالج من الفرد املبالغة يف ال�سلوك امل�شكل،
ويت�ضمن �إعطاء تعليمات متناق�ضة� ،أو يعطي املعالج تعليمات يعرف م�سبقاً �أن الأ�رسة
�ستقاومها ،ويرى �أن الأ�رسة �ستتغري نحو الأح�سن يف �ضوء هذه املقاومة لأنها �ستتعر�ض
لآراء جديدة ،وقد يتبنى �أفراد الأ�رسة �آراء خمالفة لأفراد �آخرين ،مما ي�ؤدي للت�صارع
و اخلالف ،ويرى هايل ان هذا مفيدا ً لأنه ي�ؤدي خللخلة النظام الأ�رسي القائم و�إحداث
التغيري( ،كفايف.)2009 ،
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 -4التظاهر Pretending

وهنا يطلب املعالج من الطفل �أن يتظاهر �أن لديه �أعرا�ضاً مل�شكالت وهنا تقوم الأ�رسة
مب�ساعدته على حلها والهدف هنا هو �أن يتعرف الطفل على ال�سلوك امل�شكل وال مييل
�إليه لكي يطور امناطاً �سلوكية تكيفية ،ولكي ترتاجع الأ�رسة عن امناطها ال�سلوكية غري
املنا�سبة وامل�س�ؤولة عن حدوث ذلك ال�سلوك امل�شكل لدى الطفل.
وي�ستخدم هذا الأ�سلوب عندما يفرت�ض املعالج ان ال�سلوك امل�شكل له وظيفة يف الأ�رسة،
داع حل�صول
وان التظاهر بوجود ال�سلوك امل�شكل ي�ؤدي هذه الوظيفة دون ان يكون هناك ٍ
ال�سلوك امل�شكل حقيقة ،ان هذا يجعل ال�سلوك غري الطوعي طوعياً� ،إ�ضافة �إىل ان
التظاهر بوجود ال�سلوك امل�شكل يجعل الأ�رسة تت�رصف ب�شكل خمتلف نحو ال�سلوك
امل�شكل ،ان هذا يطور لدى الآباء مواجهة ال�سلوك امل�شكل ،مثالً :قد يطلب املعالج من
الطفلة التي لديها �آالم يف املعدة من �أجل احل�صول على احلب والإهتمام من الوالدين
ان تتظاهر ان لديها �آالم يف املعدة ،ويطلب من الوالدين ان يقدما العناية والراحة لها
(.)Rossen, 2003
� -5إعادة الت�سمية Re labeling

حيث يقوم املعالج بت�سمية كل ما يفعله املتعالج �أو �أفراد الأ�رسة مب�صطلحات جديدة
حتى ال يكون هناك جمال للنقد ،وي�سد باب ال�شعور بالذنب �أو التق�صري �أمام �أفراد
الأ�رسة ،حتى ان الأنتكا�س يف العالج ينظر �إليه على انه تقدم .وعادة ما يعزو املعالج
�أفعال الأ�رسة �إىل �أ�سباب حميدة وهذا ما ي�سمى بالعزو النبيل (كفايف.)2009 ،
نظرية العالج الأ�رسي عرب اجليلي لبوين Transgenerational Family Theory
م�ؤ�س�س هذه النظرية العامل مريي بوين  Murry Bowenوهو �أحد �أعالم وجهة نظر
النظم يف تن�أول الأ�رسة وعالجها وقد �أ�سفرت بحوثه عن نظرية يف كيفية الإرتباط
بني امناط العالقات الأ�رسية ومنو مر�ض الف�صام ،وتعتمد نظرية بوين على متغريين
متداخلني وهما:
 -1م�ستوى متايز الفرد.
 -2مقدار القلق يف جمال الفرد االنفعايل.
ويرى بوين �أن هناك قوتني طبيعيتني تعملأن يف جمال العالقات الإن�سانية وهما التفرد
 individualityوالإ�ستقالل  Autonomyمن جهة ،واملودة والأندماج من جهة �أخرى،
وعلى الأ�رسة ال�سوية �أن حتدث توازناً بني هاتني القوتني �أي احلاجة �إىل �إيجاد التوازن
بني احلاجات الإت�صالية عند بوين وهي املودة والأندماج واحلاجات الإ�ستقاللية وهي
التفرد والإ�ستقالل.
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�أهم م�صطلحات النظرية:
 -1املثلثات Triangles

ويح�صل هذا عندما تكون العالقات الثنائية غري م�ستقرة وعندما يحدث القلق والتوتر
بني الطرفني حيث يقوم كل واحد منهما مبحاولة �سحب طرف ثالث ليكون معه مثلثاً،
ويح�صل هذا عند ح�صول خالف بني الزوجني فيميلأن ل�سحب الإبن ليكونا معه مثلثاً،
�أما �إذا ح�رض زوجان بال �أطفال للعالج ف�أنهما يحاولأن �ضم املعالج للعالقة الثنائية
لت�صبح ثالثية وتكوين مثلث مع املعالج فيحاول كل طرف منهما ان ي�ستميل املعالج
لطرفة �ضد الطرف الآخر.
وقد يح�صل يف الأ�رسة عدة مثلثات متداخلة ويكون هذا يف حالة ح�صول �رصاعات
وخالف بني �أي ع�ضوين يف الأ�رسة (المبي و مورجن  ،2001 ،كفايفNel�،2009 ،
.)son,2003

-1العمليات االنفعالية يف الأ�رسة النووية Nuclear Family Emotional
Processes

يوجد �أربع طرق ميكن للأ�رسة ان ت�سلكها لتخفيف التوتر عندما يح�صل يف الأ�رسة:
�أ -التباعد االنفعايل� :أي الإبتعاد عن الطرف الآخر ويعني به الإبتعاد املادي وحتى
عدم النظر لهذا الطرف ،والتعامل معه وكانه غري موجود .وعندما يح�صل هذا بني
الزوجني ف�إن بوين ي�سمي ذلك بالطالق العاطفي.
ب -ال�رصاع الزواجي :وهي طريقة للتعامل مع التناق�ض بني الرغبة يف الإقرتاب من
جهة واحلاجة للتباعد والإ�ستقالل من جهة �أخرى .حيث يتذبذب الطرف�إن بني التقارب
الزائد وفرتات من ال�شجار والإبتعاد .ويظهر هنا ان ال�رضر الناجم عن التذبذب بني
التقارب وال�شجار يتوازن مع الفائدة املرجوة وهي خف�ض القلق.
ج� -سوء �أداء الوظائف عند الزوجني :حيث يقوم �أحد الزوجني بالإ�ست�سالم من �أجل
املحافظة على الأ�رسة وان�سجامها ولكن يكون هذا على ح�ساب ال�صحة اجل�سمية
والنف�سية للزوج امل�ست�سلم وقد يظهر ا�ضطراب وظائف العالقات بال�رشيك مع �صورة
مبالغة ب�أداء الوظيفة �أو التق�صري يف الأداء وي�شري الطرف امل�ست�سلم هنا ب�أنه الوحيد
الذي يتحمل �أعباء املحافظة على ال�سالم واالن�سجام يف الأ�رسة.
د-ت�رضر الأطفال :وهذا يح�صل عندما يكون هناك توتر وقلق يف العالقة بني الزوجني
ولكنهما يركزان �إنتباه هما على �أحد الأطفال بدالً من الرتكيز على الطبيعة احلقيقية
للتوتر وهذا ي�ؤدي لأن ي�صبح الطفل �ضحية لأبويه وهو ما ي�سمى كب�ش الفداء (يتجنب
الزوجان القلق والتوتر ويركزا �إنتباههما على الطفل)
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 -2عملية �إ�سقاط الأ�سرة Family Projection Process

�إن عملية �إ�سقاط الأ�رسة تو�ضح كيف يبدو الأطفال من نف�س الأ�رسة خمتلفني مت�أماً.
حيث مييل الآباء لإ�سقاط الق�ضايا والأمور املتمايزة غري املحلولة على �أحد �أبنائهم.
ويكون هذا الإبن الذي مت �إختياره لعملية الإ�سقاط هذه ،مميزا ً لأبويه لعدة �أ�سباب :فقد
يكون هذا الطفل يذكر والديه ب�أحد �أفراد الأ�رسة� ،أو �أن يكون قد ولد يف وقت ح�صل فيه
�شيء مهم مثل وفاة اجلد� ،أو قد يكون له ترتيب والدة بني �أخوته ي�شبه الرتتيب الوالدي
لأحد �أبويه بني �أخوته� ،أو لديه و�ضع ج�سدي خا�ص .ه�ؤالء الأطفال يحظون باهتمام
الآباء)Nelson, 2003( .
وهنا قد تقوم الأم ب�إ�سقاط خماوفها وم�شاعرها ب�أنها فا�شلة �أو مق�رصة على طفلها
وهنا ف�إن الأم �ستعامل الطفل وك�أنه يت�صف بهذه ال�صفات ،وتعي�ش هي يف حالة قلق،
وي�ستجيب الطفل وي�صبح قلقاً (ينظر لنف�سه ب�أنه فا�شل ومق�رص) وكذلك قد يت�رصف
الطفل بنف�س الطريقة التي و�صفتها �أمه مما ي�ؤكد وجهة نظر �أمه (كفايف.)2009 ،
 -3متايز الذات Differentiation of Self

حتدث بوين عن �أثر التعلق بني الأم والإبن يف تطور الف�صام .وقال �أن التعلق كثريا ً ما
يح�صل بني املر�ضى الف�صاميني و�أمهاتهم وو�صفهما بوين وهما يلت�صقان ببع�ضهما
بع�ضاً ب�أنهما تو�أمان ملت�صقان �إنفعالياً( .كفايف)Nelson, 2003 ،2009 ،
ينمو الأطفال ولديهم م�ستويات خمتلفة من متايز الذات عن الأ�رسة ،فبع�ض الأطفال
ي�ستطيعون �أن يف�صلوا �أنف�سهم عن �أ�رسهم بنجاح لكي ي�صلوا �إىل الن�ضج وكذلك �أداء
م�ستقل لوظائف الذات ،وي�صبح الفرد قادرا ً على التعبري عن ر�أيه وي�صدر �أحكامه
ال�شخ�صية بعيدا ً عن ت�أثري �أفراد الأ�رسة ،وي�ستخدم �آراء الآخرين ون�صائحهم ولكنه
ي�ضع قراراته امل�ستقلة� ،إن متايز الذات هو عملية وجزء من ديناميات الأ�رسة �أكرث من
كونه �صفات �شخ�صية ،وهذه العملية ميكن مالحظتها يف �أنظمة متعددة مثل :الأ�رسة،
الأ�صدقاء ،العمل ،بينما يبقى بع�ض الأفراد �أ�رسى للأ�رسة غري املتمايزة ويكونون �أكرث
عر�ضة لأن ي�صبحوا ف�صامني.

 -4عملية الإنتقال عرب �أجيال متعددة Multigenrational Transmission
Process

يرى بوين �أن مر�ض الف�صام يحتاج �إىل ثالثة �أجيال لكي يظهر فهو يبد�أ يف جيل الأجداد
�إىل الآباء لي�صاب به الأبناء ،فالف�صام هو عبارة عن �سل�سلة من التعوي�ضات يقوم بها
النظام على �أ�سا�س �إقرار ثبات الكل على ح�ساب �أجزائه ،وهذا يعني �أن متايز الوالد
ميكن �أن ينقل �إىل الإبن ،فاملر�أة التي ال ت�ستطيع �أن متيز بكفاءة بني الوظائف العقلية
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والإنفعالية �سوف متيل �إىل الزواج من رجل له نف�س الدرجة املنخف�ضة من التمايز ،ومن
بني �أطفالها �سيكون �أحدهم له نف�س التمايز املنخف�ض بني �أخوته وعندما يكرب ف�إنه
مييل �إىل الإرتباط ب�رشيك منخف�ض يف التمايز مما ي�ؤثر على متايز طفلهما� ،أن التمايز
املنخف�ض �أو هذا املزج احلا�صل بني الأنظمة العقلية والإنفعالية ي�ؤدي �إىل عدم قدرة
الأجهزة على العمل بكفاءة وعلى نحو �سوي مما يجعله عر�ضة لأعرا�ض ف�صامية �أو
�أعرا�ض مر�ضية �أخرى.
 -5البرت الإنفعايل Emotional cut off

يح�صل البرت الإنفعايل عندما يكون بع�ض الأفراد يعانون من الإندماج ال�شديد يف �أ�رسهم
الأ�صلية وهنا فهم يحاولون تخفي�ض القلق الناجت عن املودة ال�شديدة وذلك بالتوجه
املتطرف نحو اجلهة الأخرى للمت�صل ،ينف�صلون مت�أماً عن �أ�رسهم �أو يحاولون جتنب
املواقف امل�شبعة �إنفعالياً يف التفاعل الأ�رسي� ،إن البرت االنفعايل ال يحل م�شكلة وال
يحقق هدفاً ،وذلك لأن الفرد الذي قام بذلك �سيبقى حامالً معه نف�س الدرجة من اخلوف
ال�شديد من فقدان الذات وهذا قد يدفعه لعالقات �أخرى معادلة رمبا تكون �ضارة �أو
مهددة له وقد يقطع هذه العالقات �أو يخرقها عندما ال ت�شبع حاجاته للعالقات القوية.
�إن الأفراد الذين يف�صلون �أنف�سهم �إنفعالياً عن �أ�رسهم يعتقدون �أن الأ�رسة لي�س لها
�أي ت�أثري عليهم .وهم ال يدعون املودة �أو �أي فوائد �أخرى للأ�رسة �أن ت�صل لهم ،فهم
يرون �أنف�سهم نا�ضجني وم�ستقلني عن الأ�رسة وغري مت�أثرين بتفاعالتها (كفايف،2009 ،
.)Nelson, 2003
 -6الرتتيب الوالدي للأخوة Sibling Birth Order

افرت�ض بوين ان جن�س وترتيب الطفل يف الأ�رسة ي�ؤثر على الإهتمام الذي يح�صل عليه
وكذلك الدور الذي �سيلعبه الطفل يف الأ�رسة .ويت�أثر و�ضع الطفل يف الأ�رسة ح�سب
ترتيبه بني �أخوته وي�ؤثر هذا على متايزه ،فقد يكون الأول �أو الأو�سط �أو ال�صغري ،فكل
ترتيب له �صفات خا�صة ،ويظهر تفاعل هذه ال�صفات عندما يكرب الأبناء ويتزوجون.
فمثال :مييل الأخوة الكبار لإتباع قوانني و�أنظمة الأ�رسة ويكونون �أكرث م�س�ؤولية .بينما
مييل الأخوة ال�صغار لأن يكونوا ال مباليني وغري م�س�ؤولني ويهتمون ب�أمورهم اخلا�صة.
فزواج الإبن الأكرب يف �أ�رسة ما من الإبنة ال�صغرى يف �أ�رسة �أخرى ي�ؤدي لتوقع نتائج
�سلبية متعلقة بامل�س�ؤولية واتخاذ القرار وح�صول ال�رصاعات .وكلما كانت درجة
الأندماج االنفعايل يف الأ�رسة عالية كلما كانت ال�صفات املتعلقة بالرتتيب الوالدي
كبرية ()Nelson. 2003
 -7عمليات �إنفعالية �إجتماعية : Social Emotional Process
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كما هو احلال يف النظام الأ�رسي يحافظ النظام الإجتماعي على التوازن بني املودة
والتفرد يف مواجهة القلق الإجتماعي املتزايد مثل احلروب والك�ساد الإقت�صادي.
وكما هو الأمر بالن�سبة للأباء يف الأ�رس ف�إن املجتمع قد يكون مت�ساحماً �أو خ�شناً �أو
مندجماً وهنا قد تن�ش�أ جماعات مندجمة ب�شدة حمملة بالقلق وتعمل على حماربة
جماعات فرعية �أخرى يف املجتمع �أو حماربة املجتمع.
�أهداف العالج عند بوين:
�أهداف عالج بوين للفرد:

 -1يهدف العالج يف نظرية بوين �إىل ان ينجو كل فرد يف الأ�رسة من الأندماج يف كتلة
الأ�رسة غري املتمايزة.
� -2أن يح�صل الفرد على التمايز الذاتي يف الأ�رسة.

�أهداف العالج الأ�رسي لبوين هي:

الهدف الأ�سا�سي يف العالج الأ�رسي لبوين هو متايز الذات .وي�ؤمن بوين �أن ال�سلوكات
املر�ضية �أو امل�شكلة يجب �أن ال تكون مركز العالج ،فالعمل على زيادة متايز الذات
لدى الأفراد ي�ساعدهم على زيادة قدرتهم على التفكري �أكرث من الت�رصف ،مما ي�ؤدي
لإختيارهم كيفية الإ�ستجابة بدالً من الت�رصف بالطريقة املعتادة (.)2003 ,Nelson
ويهدف العالج الأ�رسي عند بوين �أي�ضاً �إىل تخفي�ض القلق الإنفعايل يف الأ�رسة وهو
هدف يرتبط بالأهداف الفردية ويعتمد كل منهما على الآخر ،فعندما ي�صبح �أفراد الأ�رسة
غري مندجمني ف�إن القلق االنفعايل يقل.
دور املعالج:

يعد دور املعالج مهم فعليه ان ال يندمج يف الأ�رسة حتى ي�ستطيع حتقيق هدفه
ويعمل مع العمالء ويوجههم الوجهة ال�صحيحة ،كما يعمل املعالج على �إعادة التوازن
االنفعايل داخل الأ�رسة.
وميكن للمعالج ان يطرح �أ�سئلة على �أحد الزوجني خالل اجلل�سات العالجية وعليه ان
يجيب على ال�س�ؤال ،وال يركز بوين على ان يتفاعل الزوجان معاً يف اجلل�سة.
�أما فيما يتعلق بالأ�سئلة فهي تدور حول الطبيعة الإكلينيكية اخلا�صة والفريدة للموقف.
الأ�رسة ال�صحية عند بوين:
يتم يف كافة الأ�رس نف�س العمليات ،ولكنها تختلف يف الكيفية ولي�س الكمية التي تدير
بها الأ�رسة التوتر وتتعامل معه دون �أعرا�ض مر�ضية .حيث ان كل الأ�رس يوجد فيها
مثلثات و�رصاعات ،كل الأ�رس لديها ق�ضايا و�أمور غري مفهومة وم�شكالت.
بوين يرى ان الأ�رسة �أقل �أو �أكرث توظيفاً ولي�س �أ�رسة �صحية �أو غري �صحية.
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ت�ستطيع الأ�رس ذات الأداء الوظيفي ان توازن بني احلاجات للإ�ستقاللية واحلاجة للمودة
لكل فرد غري الوقت واملواقف .وكذلك تعمل معاً وي�ساعد الواحد منهما الآخر يف
الأزمات االنفعالية ومن ثم يعملون على �إعادة التمايز تدريجياً.
وكذلك الأ�رسة ذات الأداء الوظيفي هي القادرة على االنتقال عرب مراحل احلياة للأ�رسة
دون وجود م�شكالت ،حيث ي�صبح الأفراد مرنني يف مقدرتهم على حتمل ال�رصاعات
واالختالف وقادرين على التكيف مع قدوم ومغادرة الأفراد يف الأ�رسة من خالل الوالدة،
�أو ترك املنزل ،ب�سبب الزواج� ،أو الوفاة� ،أوالطالق ،ويندمج الأطفال مع �آبائهم يف مثلثات
ولكنهم قادرين على الإهتمام ب�أمورهم وحياتهم اخلا�صة عندما يحررون �أنف�سهم ،حيث
تت�سم الأ�رسة ذات الأداء الوظيفي بوجود توازن يف الوقت بني الأ�رسة ،والزوجني ،والفرد
نف�سه ،وي�صبح الأفراد خالني من الأعرا�ض املر�ضية .وعندما تظهر �أعرا�ض لدى �أحد
الأفراد ف�إنه من ال�سهل �شفا�ؤه منها)Nelson, 2003( .
الأ�رسة املر�ضية �أو ذات اخللل الوظيفي عند بوين:

يركز بوين على الكيفية ولي�س الكمية يف ح�صول �سوء الأداء الوظيفي داخل الأ�رسة.
حتى نقرر �إذا كان ال�سلوك مر�ضياً �أم ال ف�إن ذلك يحدد من خالل الفرد �أو املوقف ولي�س
من خالل معايري ال�صحة.
ان الأ�رسة التي تت�سم ب�سوء الأداء الوظيفي ،هي الأ�رسة غري القادرة على �إحداث التوازن
بني احلاجة لال�ستقاللية واحلاجة للمودة االنفعالية لكل فرد عرب الوقت .وتظهر فيها
م�شكالت يف التمايز .كذلك تعاين من م�شكالت يف الإنتقال عرب مراحل حياة الأ�رسة
املختلفة مما ي�ؤدي حل�صول �رصاعات وخالفات وعدم قدرة على التكيف مع التغريات.
العالج:
يعمل املعالج مع الزوجني يف اجلل�سة العالجية وقد ي�ستبعد املعالج الطفل كطرف
ثالث حتى ولو مت حتديده من قبل الوالدين على انه املري�ض �أو الذي لديه امل�شكلة،
لأنه يعتقد ان امل�شكلة يف الأ�رسة ناجتة عن الزوجني وهي عبارة عن �أعرا�ض ل�سوء �أداء
النظام االنفعايل بني الزوجني.
وبالن�سبة للم�شكلة ف�إن بوين ال يتعامل مع امل�شكلة احلالية �أو التي جاء بها الزوجان
للعالج لأنه يرى ان امل�شكلة من �أعرا�ض العمليات االنفعالية داخل النظام الأ�رسي،
وهنا ف�إن املعالج يعمل على �إعادة التوازن االنفعايل داخل الأ�رسة لإنهاء هذه امل�شكلة
(كفايف.)2009 ،
�أ�ساليب العالج عند بوين:
 -1خريطة الأ�رسة اجلينينة Family GenoGram
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اخلطوة الأوىل يف العالج الأ�رسي لبوين هي م�ساعدة العميل على فهم النظام الأ�رسي.
ثم يقوم بوين مبعاجلة االفرتا�ضات وعمل ا�ستب�صارات .وبالتايل ي�صبح لدى العمالء
�صورة وا�ضحة عما يح�صل وخريطة ي�ستخدمونها للتوجيه .وهذه اخلريطة هي ما
ي�سمى باخلريطة اجلينية للأ�رسة .وهي ت�شبه �شجرة العائلة ولكنها تهتم بوجود
معلومات حول الديناميات االنفعالية للأ�رسة كما تهتم بتواريخ امليالد والوفاة.
�إن اخلريطة اجلينية تو�ضح كيف تبدو الأ�رسة ،الرجال والن�ساء ،والزيجات ،والطالق،
وتواريخ ميالد الأطفال ،والأحداث الهامة .وكذلك معلومات حول التوظيف االنفعايل يف
الأ�رسة مثل العالقات املندجمة ب�شكل زائد ،والبرت االنفعايل ،وامل�سافة ،وال�رصاعات.
وذلك بر�سم هذه العالقات يف اخلريطة اجلينية .وي�ستطيع املعالج والعميل ان ي�شاهدا
املثلثات والت�رصفات التي ت�ؤدي للتوتر� .إن هذا يجعل العميل يرى كيف و�أين يعمل
مثلثات ويغري وظيفته يف الأ�رسة .ووفقاً لنظرية بوين عندما يغري فردا ً ما و�ضعه يف
الأ�رسة ف�إن الأفراد الآخرين �سيتغريون من �أجل التكيف مع تغري الفرد ال�سابق.
عدم عمل املثلثات Detriangling

ي�ساعد املعالج العمالء على التوقف عن عمل مثلثات مع الأنظمة الإنفعالية امللت�صقة،
وذلك من خالل جعلهم يفكرون يف �أو�ضاعهم يف هذه الأنظمة عندما يكونون �أقل �إنفعاالً
والتفكري ب�شكل �أكرب حول هذه الأو�ضاع� .إن هذا يزيد من التوظيف العقلي .فالعميل هنا
ي�ستطيع التح�ضري لتفاعالت �أ�رسية جديدة (.)2003 ,Nelson
نظرية العالج الأ�رسي والزواجي ال�سلوكي املعريف

Cognitive Behavioral Marital and Family Therapy

تطور العالج ال�سلوكي املعريف الأ�رسي للم�شكالت املتعلقة بالأطفال من �أعمال باتر�سون
( )Patterson 1971حيث عمل تدريب �سلوكي للأباء وكان الت�أكيد الأ�سا�سي يف تدريب
الأباء على ا�ستخدام مبادئ نظرية التعلم الإجتماعي لتعديل ال�سلوك العدواين لدى
�أطفالهم.
وتطور العالج الزواجي ال�سلوكي املعريف على يد ريت�شارد �ستيوارت
( )Richard Stuarts 1969من خالل �أعماله مع الأزواج الذين لديهم مع�أناة زواجية.
ومت �إيجاد العديد من التدخالت العالجية فيما يتعلق بتدريب الأباء والعالج الزواجي،
وكذلك مت �إجراء العديد من البحوث التطبيقية حول هذه التدخالت من قبل العديد من
الباحثني.
ويقوم العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف على افرتا�ض �أ�سا�سي هو �أن ال�سلوكات
والإدراكات املر�ضية �أو امل�شكلة متعلمة وت�ستمر من خالل تكرار �أمناط من التفاعل،
243

هذه الأمناط من التفاعل قد ت�شتمل :التقليد ،والإ�رشاط الإجرائي ،والإ�رشاط الكال�سيكي،
�أو ا�شرتاك هذه الأمناط معاً.
ي�ساعد املعالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف العمالء على عرقلة عمل �أمناط التفاعل
التي حتافظ على امل�شكلة من خالل تدريبهم على املهارات املطلوبة لت�شكيل �أو تعزيز
ال�سلوكات امل�شكلة لدى �أفراد الأ�رسة الآخرين وحتدى الأفكار واملعارف ال�سلبية لديهم.
�أهم م�صطلحات النظرية:
الأفكار الآلية Automatic Thoughts

هي �أفكار ال �شعورية تظهر تلقائياً لدى الفرد .وتلح عليه وال ي�ستطيع الفرد �إيقافها،
وتعمل على �ضبط حاجاته و�سلوكاته .مثالً الأفراد املحبطني لديهم �أفكارا ً �سلبية حول
�أنف�سهم ،والعامل وم�ستقبلهم .هذه الأفكار ال�سلبية تظهر على �شكل الت�شوهات املعرفية.
الت�شوهات املعرفية Cognitive Distortions

هي �أخطاء يف معاجلة املعلومات ،ميار�سها الأفراد وت�سبب لهم ال�شعور بال�ضيق والأمل
ومنها-:
التعميم الزائد :حيث يعمم الفرد ما يح�صل معه من موقف واحد على جميع املواقف.
مثالً عندما يرف�ض الإبن البالغ من العمر � 5سنوات تعليمات والدته ب�أن يرتك اللعب،
ف�إن الأم تعتقد ان �إبنها ال ي�ستمع لها وال يلبي طلباتها �أبداً� .إن التفكري بهذه الطريقة
يجعلها ت�شعر بالغ�ضب.
الحقاً على الأم �أن تدرك املوقف من منظور �أو�سع ،وكذلك تعرف �أن �إبنها يطيع �أوامرها
�أحي�أناً ،ويرف�ضها �أحي�أناً �أخرى ولي�س دائماً.
ال�شخ�صنة :وفيها يعزو الفرد ح�صول الأحداث لنف�سه ،بينما هي يف احلقيقة لي�س
كذلك.
قراءة ما يف عقول الآخرين :حيث يدعي الفرد �أنه يعرف ما يجري يف �أذهان الآخرين
دون �أن يف�صحوا عن ذلك.
املبالغة والت�ضخيم :املبالغة يف �أهمية �شيء �أكرث مما هو عليه حقيقة ،كان ينظر
للخط�أ الب�سيط على �أنه كارثة.
التقليل من الأمر �أو الت�صغري من �ش�أنه :ويق�صد به التقليل من �أهمية �شيء بالرغم من
�أهميته ،كان ينظر �إىل ال�سلوكات التي �أ�صبحت �أف�ضل بالن�سبة ل�شخ�ص ما �أو الأ�شخا�ص
�آخرين على �أنها لي�ست ذات قيمة.
يقوم املعالج مب�ساعدة العمالء على الوعي بالت�شوهات املعرفية يف طريقة تفكريهم،
ومن ثم تعلميهم كيفية حتدي هذه الت�شوهات �أو الأفكار ال�سلبية.
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فما يتعلق بالتعامل مع الأ�رس والأزواج تظهر الت�شوهات املعرفية على �شكل:
الإنتباه الإنتقائي ،حيث يتم اختيار جزء من �سلوك الفرد والرتكيز عليه ،مثال ذلك:
الأم يف املثال ال�سابق التي ركزت �إنتباهها على �سلوك ابنها الذي مل ي�سمع تعليماتها
املتعلقة برتك اللعبة ،ومل تنتبه للمرات التي ا�ستمع فيها لتعليماتها.
�أ�ساليب العزو :كيف يف�رس الفرد �أ�سباب حدوث الأحداث �أو املواقف ،وهل يعزوها
لأ�سباب �شخ�صية �أو عالقاتية� ،أم لأ�سباب خارجية.
حيث مييل الأزواج التع�ساء لعزو ال�سلوكات ال�سلبية ل�رشكائهم ،على انها تعود ل�صفات
ثابتة وعامة لدى �رشكائهم ،ي�شتمل العزو هذا على وجود �صفات �سلبية لدى ال�رشيك
مرتبطة بدرجة املعاناة امل�ستقبلية للأفراد ،والإت�صال ال�سلبي مع ال�رشيك.
عندما يعزو �أفراد الأ�رسة امل�شكالت يف العالقة ل�صفات �سلبية لدى الآخرين يف الأ�رسة
ف�إن هذا �سيقلل من فر�ص ال�سري نحو التغيري .كما �أن لوم الآخرين على ح�صول امل�شكالت،
و�أنهم املت�سببون بح�صولها يجعل الأفراد ينتظرون التغيري من الآخرين ولي�س من قبلهم
هم.
التوقعات :وهي تعني �أن يقوم الفرد بالتنب�ؤ بوقوع �أحداث معينة يف امل�ستقبل
القريب �أو البعيد دون وجود دليل على ذلك.
�إن التوقعات ال�سلبية للأزواج حول مقدرتهم على حل امل�شكالت يف العالقة بينهم
ترتبط مب�ستويات عالية من املعاناة يف العالقة.
على املعالج �أن ي�ساعد الأزواج والأ�رس على حتديد هذه التوقعات ومن ثم فح�ص مدى
�صدقها.
الأبنية املعرفية Schemas

يهتم املعالج ال�سلوكي املعريف بكيفية اعتماد الأفكار على ال�سكيمات ،وهي معتقدات
قدمية �أو هي �أبنية معرفية تكون لدى الفرد �صفات وخ�صائ�ص عن النا�س وعن الأ�شياء
والعالقات.
ال�سكيمات هي طرق ثابتة تبني فهم الفرد لعامله ،وتت�ضمن معتقدات حول كيف يتعامل
الفرد مع الآخرين ،وكيفية �أدائه لوظائفه .وهذه ال�سكيمات �أو الأبنية املعرفية تتطور
منذ فرتة الطفولة ،وتعتمد على اخلربات التي تكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع
الآخرين� ،أو يف جماالت خمتلفة يف العامل من حوله ،وت�ؤثر خربات احلياة الالحقة يف
تغيري بع�ض الأبنية املعرفية ،ولكن ت�شري البحوث �إىل �أن املعتقدات التي ن�ش�أت بقوة
لدى الفرد ،تكون مقاومتها مرتفعة للتغيري.
من الأمثلة على ال�سكيمات �أو الأبنية املعرفية املتعلقة بالأزواج والأ�رس:
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الأدوار اجلن�سية ،ومتعلقة بدور كل من الرجل واملر�أة :متعقدات حول كيفية احلب �أو
التعبري عن م�شاعر احلب ،ومعتقدات حول ال�سلوك املنا�سب للأفراد يف الأدوار الأ�رسية
املحددة ،مثل «الطفل» ،ومعتقدات حول «الزواج اجليد».
هناك فئتان كبريتان من الأبنية املعرفية فيما يتعلق بالأزواج والأ�رس هما :االفرتا�ضات
واملعايري.
الإفرتا�ضات :وهي معتقدات يكونها الفرد حول وجود خ�صائ�ص معينة لدى النا�س �أو
الأ�شياء ،وطبيعة العالقة بينهم .وتكون هذه االفرتا�ضات عبارة عن مفاهيم حول كيف
تبدو بع�ض املجاالت يف العامل وكيفية عملها.
مثالً الطفل الذي يالحظ النا�س من حوله ملدة زمنية طويلة ،ف�إنه يطور مفاهيم حول
�أفكار النا�س ،وم�شاعرهم و�سلوكهم ،وتختلف هذه املفاهيم من فرد لآخر ويعتمد ذلك
على النا�س الذين الحظهم هذا الطفل.
املعايري :وهي معتقدات حول كيف يجب �أن تكون الأحداث ،والعالقات والنا�س .حيث
يطور الفرد معايري حول نف�سه وطبيعة العالقات ،من خالل خربات احلياة املتعلقة
بعالقات الأفراد يف العائلة الأ�صلية �أو مالحظاته لطبيعة العالقات بني �أفراد �آخرين� ،أو
خ�صائ�صهم ،وكذلك الإعالم (الكتب ،املجالت ،والتلفاز ،والأفالم ،والأغاين  ،)...وعالقات
الرفاق واملعلمني.
كل فرد له معايري حتدد منوذجه ال�شخ�صي فمثال( :الآباء عليهم ان يعتنوا ب�أطفالهم
ويتجنبوا الإ�ساءة لهم) .وعندما تكون املعايري غري واقعية �أو �سلبية ف�إنها ت�ؤدي حل�صول
م�شاكل ،فعندما يكون لدى الفرد معتقدات حول كيف يجب ان يكون العامل �أو النا�س ف�إن
هذا ي�ؤدي لإ�صابة الفرد بالإحباط والأمل �إذا مل تكن الأمور كما يريد �أن تكون
(.)Epstein, 2003

الأ�رسة ال�صحية يف العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف

يو�صف الأفراد يف الأ�رسة ال�صحية-:
 .1ال يوجد لديهم ت�شوهات معرفية حول الأحداث التي جتري يف عالقاتهم.
 .2لديهم معايري واقعية حول الطريقة التي يت�رصفون بها.
 .3يعملون بروح التعاون.
 .4لديهم مهارات جيدة يف التوا�صل والعمل معاً لإعادة حل ال�رصاعات وامل�شكالت.
وقد يح�صل �رصاع بني الأفراد �أو حتى يف داخل الفرد نف�سه بني احلاجات الفردية
واملجتمعية ،مثال :ال�سيدة دمية لديهما دافعية قوية لتكون عالقتها بزوجها و�أوالدها
حميمة و�سعيدة ولكنها بنف�س الوقت لديها دافعية قوية لأن تنجز يف جمال العمل .وقد
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ت�شعر دمية بال�ضغط عندما يكون هناك تداخل بني الوقت املخ�ص�ص للأ�رسة والوقت
املخ�ص�ص للعمل ،وهذا يجعلها ت�شعر ب�رصاع داخلي� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن زوجها ح�سان
لديه وجهة نظر تقليدية حول الأدوار اجلن�سية لكل من الرجل واملر�أة خمالفة لوجهة
نظرها هي ،وهو ي�ضغط عليها لتقليل �ساعات العمل التي تقود حل�صول ال�رصاع بني
الزوجني.
 .5كذلك يتمتع الأفراد يف الأ�رسة ال�صحية بوجود فهم واقعي حلاجاتهم اخلا�صة،
وحاجات الأفراد الآخرين يف الأ�رسة.
 .6ميتلكون �أ�ساليب مرنة يف التفكري حول وجتاه بع�ضهم بع�ضاً من �أجل حل امل�شكالت
التي تظهر ،حيث ان املرونة املعرفية ،والعقالنية الوا�ضحة تتيح لهم فر�صة الأندماج
ب�إيجاد حلول مبدعة للم�شكالت.
والدي املراهق الذي �أ�صبح �أكرث جداالً وال يحب امل�شاركة يف �أن�شطة الأ�رسة
مثال:
ّْ
يقومان بتف�سري �سلوك املراهق هذا بعيدا ً عن التهديد وبطريقة �آمنة ،ويجربان طرقاً
جديدة جتعله يوازن بني اال�ستقاللية واالرتباط مع الأ�رسة.
ان القدرة على التوا�صل بو�ضوح والتعاون يف حل امل�شكالت يتيح فر�صة لزيادة
ال�سلوكات الإيجابية ويقلل ال�سلوكات ال�سلبية ،وهذا ي�ؤدي ال�ستعادة توازن �أكرث �إ�شباعاً.
()Epstein, 2003

الأ�رسة املر�ضية �أو ذات اخللل الوظيفي يف العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف:
يف الأ�رس املر�ضية �أو ذات اخللل الوظيفي ف�إن الأفراد ينخرطون ب�أمناط �سلبية من
التفاعل وال�سلوكات فيما بينهم ،كما ي�سود وجود الإدراكات والأبنية املعرفية ال�سلبية،
حيث يتم الإختيار ال�سلبي للمواقف ويت�ضمن وجود �أمناط خا�صة من التوقعات والعزو
والإفرتا�ضات ومعايري متعلقة بالعالقات الأ�رسية والتي تعمل على ا�ستمرارية �أمناط
ال�سلوكات ال�سلبية يف الأ�رسة.
ويظهر يف هذه الأ�رس الأبنية املعرفية ال�سلبية املرتبطة بالإنتباه الأنتقائي للنقاط
ال�سلبية لدى الآخرين ،والقيام بالعزو ال�شخ�صي لل�سلوكات ال�سلبية ،وبعزو ال�سلوك
الإيجابي للمواقف اخلارجية �أي �أن الفرد م�س�ؤول عن ال�سلوك ال�سلبي وال�سلوك الإيجابي
هو ناجت عن املوقف نف�سه ولي�س عن �سلوك الفرد الإيجابي� .أي�ضاً تبنى توقعات
�سلبية حول �أفراد الأ�رسة الآخرين ،وو�ضع افرتا�ضات حول كيفية جعل العالقات الأ�رسية
تتنا�سب مع بع�ض �أفراد الأ�رسة الآخرين ،وو�ضع معايري حول طريقة جعل العالقات يف
الأ�رسة متنا�سبة قد ال يوافق عليها �أفراد �آخرون يف الأ�رسة (Carr, 2006; Epstein,
.)2003
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دور املعالج يف العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف:

يلعب املعالج دورا ً فعاالً يف العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف ،لأنه ينظر لعمله ك�أداة
لإحداث تغريات يف ال�سلوك لدى �أفراد الأ�رسة.
يهتم املعالج باملعارف والأبنية املعرفية املوجودة لدى الأزواج و�أفراد الأ�رسة ،وكذلك
ي�ساعد العمالء على الوعي بالت�شوهات املعرفية املوجودة لديهم ،وي�ساعدهم على
فح�ص مدى واقعيتها ومنطقيتها ()Epstein, 2003, Glick, 2000
�أ�ساليب العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف:

فيما يتعلق بالعالج ال�سلوكي املعريف للأطفال يوجد مدى وا�سع من الإجراءات التي
ت�ستند على نظرية التعلم الإجتماعي من �أجل م�ساعدة الآباء على تعديل �سلوكات
�أبنائهم وت�شتمل �أنظمة التعزيز مثل لوحة النجوم والتعزيز الرمزي لزيادة ال�سلوكات
الإيجابية ،وا�ستخدام �أ�سلوب العزل لتقليل ال�سلوكات ال�سلبية.
التدريب على مهارات الإت�صال وحل امل�شكالت:

�إن التدريب على مهارات الإت�صال وحل امل�شكالت هو من العنا�رص الأ�سا�سية يف العالج
ال�سلوكي املعريف للأ�رس التي ت�ضم مراهقني و�أزواج ،من خالل التدريب على مهارات
الإت�صال ف�إن العمالء ميار�سون التوا�صل عن طريق النمذجة ولعب الدور وذلك ب�إر�سال
ر�سائل وا�ضحة ومبا�رشة وبدقة لآبائهم ،والإ�ستماع بطريقة تعك�س التعاطف وعك�س
حمتوى ر�سائل �آبائهم مما ي�ؤكد �صحة فهمهم ملا يقول الآباء.
�أما فيما يتعلق بالتدريب على مهارات حل امل�شكالت فيتم من خالل تدريب العمالء
على تعريف امل�شكالت الكبرية على �أنها �سل�سلة من امل�شكالت ال�صغرية القابلة للحل،
وبالن�سبة لكل م�شكلة عليه �أن يقوم بع�صف ذهني للحلول املمكنة ومن ثم تقييم
�إيجابيات و�سلبيات كل منها ،ثم اختيار اف�ضلها ،بعد ذلك تنفيذ احلل ،ومراقبة التقدم
وتعديل احلل �إذا مل يكن فعاالً يف حل امل�شكلة.
�إعادة البناء املعريف:

ي�ستخدم هذا الأ�سلوب ملعاجلة الإدراكات ال�سلبية لدى �أفراد الأ�رسة والعمل على
حتديها ،حيث يطلب من �أفراد الأ�رسة ان يقوموا مبراقبة وت�سجيل املواقف التي يظهر
لديهم �إدراكات خا�صة حولها ،ويو�ضح املعالج الأثر الناجم عن الإدراكات على مزاجهم
و�سلوكاتهم مع الآخرين.
وعندما يتم حتديد الإدراكات ال�سلبية بهذه الطريقة ،ف�إن املعالج يقوم بتدريب العمالء
على حتدي هذه االإدراكات واملعارف من خالل �إيجاد الدليل والربهان على دعم �أو رف�ض
هذه الإدراكات ،وعندما ال يظهر هناك دعم للإدراكات ال�سلبية على العمالء ان يقوموا
248

ب�إ�ستبدال هذه الإدراكات ال�سلبية ب�أخرى جديدة وكذلك يطلب من العمالء ت�سجيل �أثر
الإدراكات اجلديدة املعدلة على مزاجهم و�سلوكاتهم مع الآخرين.
�ضمن العالج ال�سلوكي املتكامل للأزواج هناك �أ�سلوب بناء القبول :ي�ستخدم هذا
الأ�سلوب مل�ساعدة الأزواج على التعامل مع املجاالت غري القابلة للتغيري يف عالقتهم،
وي�شمل :التعاطف مع م�شكلة الزوج ،والتحرر من امل�شكلة ،والعناية بالذات ،والقدرة
على التحمل.
ويوجد �إجراءات عديدة من تنظيم الذات ل�ضبط الغ�ضب ،القلق والإكتئاب .ومن الأ�ساليب
ال�سلوكية املعرفية التقليدية مثل التدريب على الإ�سرتخاء ،و�ضع قائمة بالأحداث
ال�سعيدة ،وتنويع املهمات.
و�ضمن العالج ال�سلوكي للأزواج يتم ا�ستخدام تنظيم املزاج ال�سلبي للزوج الذي
ي�شخ�ص على ان لديه قلق �أو اكتئاب ،ويتم دعوة الطرف الآخر غري املري�ض مل�ساعدة
الطرف املري�ض يف التمارين املتعلقة بتنظيم الذات.
ويتم تدريب الآباء عند وجود �أطفال لديهم ق�صور يف القدرات العقلية ،على �أ�ساليب من
�أجل ت�شكيل �سلوكات جديدة)Carr, 2006( .
نظرية العالج الأ�رسي اخلرباتي ل�ساتري Experiential Family Therapy

نتج العالج الأ�رسي اخلرباتي عن احلركة الإن�سانية يف فرتة ال�ستينات ( )1960وتزامن
مع ال�شخ�صيات املميزة حلركة العالج الأ�رسي املبكرة.
ويقرتح توما�س (� )Tomas, 1992أن العالج الأ�رسي اخلرباتي يت�صف بـ-:
فل�سفة النمو.
يركز على �أهمية التعبري عن امل�شاعر واملعاين.
ي�شارك املعالج بامل�شاعر ال�شخ�صية والأفكار خالل اجلل�سات.
يتم ا�ستخدام �أ�ساليب وتكنيكات تعتمد على العقل.
حت�سني املهارات التوا�صلية الأ�سا�سية.
الإهتمام موجه لزيادة ال�صحة اجل�سمية واالنفعالية مما ي�ؤدي �إىل التوازن.
كل �شخ�ص يتحمل م�س�ؤولية نف�سه.
وقد ظهرت ثالثة توجهات �ضمن العالج الأ�رسي اخلرباتي وهي-:
 -1اخلرباتية /الإن�سانية لفرجينا �ساتري.
 -2الأ�ساليب الرمزية يف العالج الأ�رسي اخلرباتي /لكارل ويتكر ()Carl Whitaker
 -3الأ�ساليب املعتدة على الإنفعاالت يف عالج الأزواج جلون�سون وجرينبريغ
Greenberg and Johnsons Emotion-focused approach to couple Therapy
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وهنا �سوف نقوم بعر�ض التوجه الأول لفرجينا �ساتري بالتف�صيل.
اخلرباتية -الإن�سانية ل�ساتري Satirs Humanistic-Experiential Approach
ي�ستند هذا التوجه يف العالج اخلرباتي على االفرتا�ضات التالية:
� -1أن ال�سلو ك غريالوظيفي هو نتيجة حل�صول �صعوبات يف النمو.
� -2أن النمو هو عملية طبيعية لكافة الب�رش.
 -3يوجد لدى الب�رش كافة الإمك�أنات التي يحتاجونها للنمو.
 -4يت�شكل واقع الأ�رسة من املنظور الذاتي بدالً من احلقائق املو�ضوعية اخلارجية.
 -5يتم النظر للأعرا�ض الفردية على انها الثمن الذي يتم دفعه من �أجل املحافظة على
توازن الأ�رسة وهي مرتبطة عادة بتدين تقدير الذات.
 -6ي�سهم تقدير الذات املتدين يف ح�صول �أمناط غري وظيفية من التوا�صل.
�أهم م�صطلحات النظرية:
منو الفرد وتطوره Individual Growth And Development

يكافح كل الب�رش من �أجل النمو والتطور وميتلكون الإمك�أنات التي يحتاجونها لهذا
النمو .ويت�أثر النمو الإن�ساين بالعوامل التالية-:
 .1اخلريطة اجلينية.
 .2الأمور التي يتعلمها الفرد خالل عملية النمو.
 .3التفاعل ما بني العقل واجل�سد.
تقدير الذات وقيمة الذات Self Esteem and Self Worth

ترى �ساتري (� )Satir, 1986أن الذات تت�ألف من ثمانية �أبعاد خمتلفة.
 .1اجل�سدي (اجل�سم).
 .2العقلي (املعارف والأفكار).
 .3الإنفعايل (امل�شاعر).
 .4احل�سي (ال�صوت ،الإ�شارة ،اللم�س ،ال�شم ،الر�ؤية ،التذوق).
 .5التفاعل (التوا�صل ما بني الفرد والآخرين).
 .6البيئي (الألوان ،الأ�صوات ،ال�ضوء ،اجلو ،الف�ضاء ،الوقت).
 .7الن�ضج.
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 .8الروحي (معنى احلياة).
وتعتقد �ساتري ان تقدير الذات هو واحد من �أكرث املفاهيم الأ�سا�سية للإن�سان التي يتم
تعلمها يف الأ�رسة .من خالل الر�سائل اللفظية وغري اللفظية.
تقدير الذات وهو القيمة التي يعطيها الفرد لنف�سه ،ومفهوم الذات وهي الفكرة التي
يحملها الفرد عن نف�سه ( )Satir, 1998هما م�صطلحان ه�أمان لدى �ساتري.
الإت�صال Communication
�إن الطريقة التي يتوا�صل بها الأفراد يف الأ�رسة تعك�س كيف ي�شعرون حول �أنف�سهم.
فالأفراد الذين ي�شعرون بتقدير ذات عايل يتوا�صلون ب�شكل مبا�رش ووا�ضح ،ومنفتح،
و�أ�صيل� ،أما الأفراد الذين لديهم �شعور �سلبي حول انف�سهم �أو لديهم تدين يف تقدير الذات
وقيمة منخف�ضة للذات مييلون ال�ستخدام �أ�ساليب غري وظيفية يف التوا�صل (توا�صل غري
وا�ضح ،ومغلق على نف�سه ،وتوا�صل م�شوه ،وغري مبا�رش ،وغري منا�سب).
وقامت �ساتري بتو�ضيح �أربعة �أ�ساليب غري تكيفية للتوا�صل من قبل الأ�شخا�ص وهي-:
�أ�سلوب التوا�صل الدور الذي يتم حتت ال�ضغط
امل�ساعدة Service
			
امل�سرت�ضي �أو املهدىء Placatar
القوة Power
امل�ؤ ِّنب 				Blamer
العقل ،ا�ستخدام العقل واملنطق
العقالين جدا ً Super Reasonable
العفوية
				
غري مت�صل Irrelevant
�أو ال عالقة له
فمثالً :يت�رصف ال�شخ�ص الذي �أ�سلوبه يف التوا�صل امل�سرت�ضي �أو املهدىء ب�ضعف ،وهو
موافق با�ستمرار ومييل لالعتذار عن كل �شيء .وينكر وجود ال�رصاعات ويبدو لطيفاً
ب�شكل عام.
بينما يلوم ال�شخ�ص الذي �أ�سلوبه يف التوا�صل على �أنه امل�ؤ ِّنب �أو اللّوام ،الآخرين على
�أخطائه وال يتحمل م�س�ؤولية حل ال�رصاعات ويت�صف بال�سيطرة ،و�إ�صدار الأحكام على
الآخرين ،ويقوم باملقارنة بني الأفراد :ويرى نف�سه دائماً حمق والآخرين على خط�أ
وينكر دوره يف ح�صول امل�شاكل.
ويت�صف ال�شخ�ص الذي �أ�سلوبه يف التوا�صل على �أنه عقلأين جداً .بالت�صلب واجلمود
يف تفكريه وال يعرب عن انفعاالته ومييل ل�ضبط نف�سه وانفعاالته .ويتجنب الأنخراط
يف التعبري عن انفعاالته للآخرين .وي�ستخدم �أ�ساليب عقلية ومنطقية يف التوا�صل،
251

وي�ستخدم �أ�سلوب املحا�رضة ،ويتبنى مرجعية اخالقية عالية جداً.
ومييل ال�شخ�ص الذي �أ�سلوبه يف التوا�صل غري مت�صل ويبدو وك�أنه ال عالقة له بالأمر.
لتجنب امل�شاكل وال�رصاعات بدالً من حلها .ويت�صف بامليل نحو تغيري املو�ضوع �أثناء
احلوار ،ويبدو غري مت�صالً مع الآخرين وال يقدم امل�ساعدة (Tomas, 2003; Carr,
.)2006

وقدمت �ساتري منوذجاً تكيفياً يف التوا�صل يت�ضمن الأنخراط بالتعبري عن االنفعاالت مع
الآخرين بطريقة ت�سهم يف حل ال�رصاع .ويت�صف هذا النمط من التوا�صل بالإن�سجام ما
بني الر�سائل اللفظية وغري اللفظية ،والو�ضوح ،وتوا�صل مبا�رش ودميقراطي ،وا�ستخدام
عبارات «�أنا» للتعبري عن النف�س وامل�شاعر اخلا�صة .مثل «�أنا �سعيد لر�ؤيتك» ولي�س
عبارة « جيد وجودك هنا».
وتت�صف عبارتهم بالإن�سجام ما بني التعبريات الإنفعالية والر�سائل اللفظيةCarr,(.
)2006; Barker, 1998

الأ�رسة ال�صحية عند �ساتري

تركز �ساتري على منو الإن�سان وتطوره �أكرث من تركيزها على �سوء التوظيف �أو املر�ض،
وهي تنظر للعامل من منظور �إيجابي ،وكذلك تنظر حلياة الإن�سان من الن�صف املمتلىء
للك�أ�س ولي�س الن�صف الفارغ.
وترى �ساتري �أن التطور ال�صحي وال�سليم للإن�سان يكون على �شكل املعادلة التالية-:
الذات = اجل�سد ( + )Aالعقل ( + )Bاالنفعاالت ( + )Cالإح�سا�س ( + )Dالتفاعالت
( +)Eالرعاية ( + )Fال�سياق �أو البيئة ( + )Gالروح (.)H
الأ�رسة املر�ضية عند �ساتري.

ترى �ساتري �أن املر�ض هو عدم وجود النمو ،وعندما يكون نظام الأ�رسة غري متوازن ف�إن
بع�ض �أفراد الأ�رسة رمبا يدفعون الثمن �أعرا�ضاً �سلوكية من �أجل �إعادة التوازن للنظام.
ترى �ساتري �أن الع َر�ض لدى فرد من الأ�رسة على �أنه عائق يف النمو ،وقد تكون الأعرا�ض
على �شكل �أي من �أمناط التوا�صل الأربعة التي مت ذكرها �سابقاً (امل�سرت�ضي ،اللوام �أو
امل�ؤ ِّنب ،العقالين جدا ً ،و غري املت�صل).
يرتبط النق�ص يف النمو وتطور الأعرا�ض بتدين تقدير الذات لدى �أفراد الأ�رسة.
مثال :زوجة الأب احلامل التي لدى زوجها طفلأن �أحدهما عمره � 3أعوام والآخر �أربعة
تخاف على طفلها الذي مل تنجبه بعد من هذين الطفلني وذلك لأنهما ق�أما ب�رضب الكلب
قا�س ،فطلبت من زوجها �أن يتخلى عن الو�صاية على ولديه و�إر�سالهما لأمهما
ب�شكل ٍ
التي ُعرف عنها �أنها ت�سيء للطفلني� .إن زوجة الأب تلوم الطفلني ل�سلوكهما ،وكلما
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�أ�صبحت زوجة الأب �أكرث قلقاً كلما ت�رصف الطفلأن ،بعنف وكلما ت�رصف الطفلأن بعنف
كلما �أ�صبحت زوجة الأب �أكرث قلقاً.
عندما يحاول الوالد مناق�شة �إمكانية �ضبط الطفلني مع زوجته فهم جميعاً دفعوا الثمن
وهو عدم ال�سعادة من �أجل املحافظة على بقاء الأ�رسة معاً)2003 ,Tomas( .
الأ�ساليب العالجية عند �ساتري
ا�ستخدمت �ساتري التكنيكات التالية يف العالج الأ�رسي اخلرباتي.
 .1تغيري الأ�رسة Family Sculpturing

يطبق الأفراد التقارب والتباعد و�أي�ضاً ممار�سة �أمناط من التوا�صل وذلك من خالل
التحرك ب�أو�ضاع حمددة للج�سم .ومتثل هذه الأو�ضاع العالقات داخل الأ�رسة.
 .2املجاز Metaphor

يقوم املعالج و�/أو العميل باقرتاح فكرة ما بحيث متثل منط للتفاعل الداخلي .وميكن
رواية ق�صة ويتم �إخراج العمليات التفاعلية الداخلية من خاللها .مثالً :ميكن الرمز
للرعاية الوالدية بدفء ال�شم�س �أو ال�شجرة املزهرة يف الربيع.
� .3إعادة الت�سمية Reframing

ا�ستخدام ت�سمية �إيجابية ل�سلوك �أو �شعور له م�سمى �سلبي.
 .4املرح والفكاهة Humor

�إن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يجعل تعليقات املعالج �أكرث �سهولة وفاعلية ،مثالً :ميكن
�إخبار الطفلة ذات الت�سعة �أعوام كيف يبدو �شكلها يف الكر�سي الكبري بينما ي�ضغط
والداها ج�سميهما على الكر�سي ال�صلب ال�صغري ،ويقوم �أفراد الأ�رسة بالنظر لبع�ضهم
بع�ضاً ويبداون بال�ضحك.
 .5التوا�صل

تقوم �ساتري بدعوة الأ�رسة لالبتعاد عن الأ�ساليب غري الفعالة يف التوا�صل ومن ثم
�إ�ستبدال هذه الأ�ساليب ب�أخرى �أكرث �إيجابية.
 .6اجلمل التي تبد�أ بـ �أنا .

ت�شجع �ساتري العمالء يف الأ�رسة على التعبري عن م�شاعرهم اخلا�صة والتوا�صل بو�ضوح
بدالً من ا�ستخدام لغة غري مبا�رشة يف التوا�صل ،وتطلب من العمالء ا�ستخدام جمل تبد�أ
(�أنا) �أي يتكلم العميل عن م�شاعره هو ويحافظ على التوا�صل الب�رصي مع من يتحدث
معه.
� .7إعادة بناء الأ�رسة Family Reconstruction

يتم اختيار �أحد �أفراد الأ�رسة على �أنه النجم  Starوهنا يدخل يف �إعادة بناء �أ�رسته/
�أ�رستها ،ويتم لعب ثالثة �أدوار على الأقل يف �إعادة البناء.
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�أ -تاريخ الأ�رسة لكل من والدي النجم.
ب -ق�صة عالقة والدي النجم من اللقاء الأول حتى الوقت احلايل.
ج -ميالد �أطفال والدي النجم وخا�صة ميالد النجم .وميكن ا�ستخدام مع هذا التكنيك
املجموعات حيث يتم لعب �أدوار خمتلفة من قبل �أفراد املجموعة.
 .8اللم�س Touch

على املعالج �أن ي�ستخدم اللم�س بعناية ،ويطلب من العمالء وي�سمح لهم بفح�ص
احلدود اخلا�صة بهم ،مع توفري االحرتام لهم.
يعترب اللم�س طريقة رائعة للتوا�صل مع العمالء ،ولت�صديق خرباتهم ،ولتعزيز التدخل
العالجي ،ولتغذية العالقة العالجية (مثل :و�ضع اليد على كتف العميل ،احت�ضان يد
العميل )...وهو ميثل دعم غري لفظي للعميل ويزيد من تقدير الذات لديه.
�إن العالج الأ�رسي اخلرباتي ي�شبه الأ�ساليب التحليلية وامل�ستندة لنظرية التعلق يف
تركيزه على تعديل �أثر العوامل التاريخية املحبطة ال�سابقة (.)2006 ,Carr
نظرية عربية �إ�سالمية يف العالج الأ�رسي

اجا ِّلت َْ�س ُكنُوا ِ�إ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنكُم
قال تع�إىل َومِ ْن �آ َيا ِت ِه �أن خَ َل َق َلكُم ِّم ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْز َو ً
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُون َ (�سورة الروم ،الآية .)21
َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِ َّن فيِ َذ ِل َك لَ آ َي ٍ
لقد �رشع اهلل الزواج وحث عليه ملا فيه من فوائد ومكا�سب جمة تعود على الفرد
واملجتمع .وحتى يكون الزواج ناجحاً ،فقد حث الإ�سالم على �أن يكون زواجاً فيه تكاف�ؤ
بني الزوجني من الناحية املادية والإجتماعية والعلمية .وبهذا ي�صبح لدينا �أ�رسة
ت�أ�س�ست �أ�سا�ساً �سليماً وفق قواعد را�سخة تقوم على التكاف�ؤ والقبول بني الطرفني.
مل يقت�رص اهتمام الدين الإ�سالمي احلنيف على الزوجني فقط ،بل �شمل الأ�رسة كاملة.
ويعترب حر�ص الإ�سالم على ان يتزوج ال�شباب وي�سهموا بتكوين �أ�رسة �أكرب دليل على
الوعي ب�أهمية الزواج ،ودور الأ�رسة يف بناء املجتمع.
وقد قدم الدين الإ�سالمي من خالل القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية اهتم�أماً بالكثري من
الق�ضايا احل�سا�سة والهامة يف حياة الأ�رسة ،مثل الإهتمام بحق الزوج على الزوجة،
وحق الزوجة على الزوج ،وحق الآباء على الأبناء ،وحق الأبناء على الآباء .و�أ�ساليب
التعامل بني الأفراد واجلماعات ،وحث على التحلي بالأخالق احلميدة ،ويت�ضح ذلك من
خالل-:

�أ .العالقة الزوجية بني الزوج والزوجة:

حث الإ�سالم على تكوين عالقة �إيجابية قائمة على الإيجاب والقبول بني الزوج
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والزوجة .و�أكد على �رضورة املوافقة من قبل املر�أة و�أن تعرب عن هذه املوافقة �إما
بالإ�شارة �أو الكالم ان كانت بكرا ً� ،أو بالت�رصيح بالكالم �إن كانت ثيباً .ويعد هذا �أكرب
�سام وهو �أن تن�ش�أ الأ�رسة على املودة واملحبة ال على الإكراه
دليل على حتقيق هدف ٍ
والإجبار ،وهكذا تبد�أ احلياة الزوجية بالر�ضى مما ي�سهم يف جعلها �أكرث �سعادة الحقاً.
ومن ثم حث الإ�سالم على �أن يعامل الزوج زوجته معاملة �إيجابية و�أن يعا�رشها
باملعروف ،ويحرتم ان�سانيتها .قال تع�إىل َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ْ الَ َيحِ ُّل َل ُك ْم �أَن َت ِرثُواْ
ني ِب َفاحِ �شَ ةٍ ُّم َب ِّينَةٍ
ُوه َّن ِل َتذ َْه ُبواْ ِب َب ْع ِ
ال ِّن َ�ساء َك ْر ًها َوالَ َت ْع�ضُ ل ُ
�ض َما �آ َت ْي ُت ُمو ُه َّن �إِ َّال �أن َي�أْ ِت َ
وف َف ِ�إن َك ِر ْه ُت ُمو ُه َّن َف َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهواْ �شَ ْيئًا َو َي ْج َع َل اللهَّ ُ فِي ِه خَ يرْ ًا
وه َّن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
َو َعا�شرِ ُ ُ
َك ِثريًا (�سورة الن�ساء ،الآية  )19و�أو�صى الإ�سالم بالن�ساء خريا ً فعن عبد اهلل بن عمرو
بن العا�ص ر�ضي اهلل عنهما ان ر�سول اهلل قال « :الدنيا متاع وخري متاعها املر�أة
ال�صاحلة» رواه م�سلم (النووي الدم�شقي.)1985 ،
وكذلك دعا الزوجة �إىل احرتام الزوج والتعامل معه بود وتلبية حاجاته واحلفاظ على
ماله وعر�ضه وولده ،وكتمان �رسه .فعن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما عن النبي قال« :كلكم
راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،والأمري راع ،والرجل راع على �أهل بيته ،واملر�أة راعية
ٍ
على بيت زوجها وولده ،فكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته».
وهكذا نرى الإهتمام بكل من الزوج والزوجة و�أثر العالقة الإيجابية بينهما على �إن�شاء
جيل �صالح و�أبناء يعي�شون يف بيئة ت�شجع العمل ،والعطاء ،وتهيئ الفر�صة لنمو
امل�شاعر الإيجابية املليئة باحلب واالحرتام والتقدير ،فعندما يلحظ الطفل االحرتام
والود ال�سائد بني �أبويه ف�إن هذا �سيدفعه لأن ي�سلك بالطريقة نف�سها مع والديه و�أخوته
والآخرين.

ب .عالقة الآباء ب�أبنائهم وبناتهم:

لقد حث الإ�سالم على اهتمام الآباء ب�أبنائهم وتوفري �أ�سباب الراحة وال�رسور .ويعد �أول
ما دعى �إليه حق الأنثى يف احلياة ،حيث كان يتم قتلها يف �أيام اجلاهلية .قال تع�إىل:
َنب ُق ِتل َْت (�سورة التكوير ،الآيات  ،)9-8كما �أكد الإ�سالم
َو ِ�إذَا المْ َ ْو�ؤُو َد ُة ُ�س ِئل َْتِ ،ب�أَ ِّي ذ ٍ
على حق الأبناء يف العي�ش ونهى الآباء عن قتل �أوالدهم خ�شية الفقر .قال تع�إىل:
ُق ْل َت َعا َل ْوا ْ �أَ ْت ُل َما َح َّر َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم �أَ َّال ُت�شرْ ِكُواْ ِب ِه �شَ ْيئًا َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن ِ�إ ْح َ�س�أنا َوالَ َت ْق ُتلُواْ
اه ْم َوالَ َت ْق َر ُبواْ ا ْل َف َواحِ َ�ش َما ظَ َه َر مِ ْن َها َو َما َب َط َن َوالَ
�أوالَ َدكُم ِّم ْن �إ ْمال ٍَق ن َّْح ُن َن ْر ُز ُق ُك ْم َو�إِ َّي ُ
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ْ�س ا َّلتِي َح َّر َم اللهّ ُ �إِ َّال ِبالحْ َِّق َذ ِل ُك ْم َو َّ�صا ُك ْم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِقلُو َن (�سورة الأنعام،
َت ْق ُتلُواْ ال َّنف َ
الآية .)151
وبعد �أن �أعطى الإ�سالم الأبناء حرية العي�ش دعى لأن تلبي حاجات الأبناء ومن
�أهمها احل�صول على الغذاء املنا�سب ،واملفيد ،وتعترب الر�ضاعة الطبيعية �أول و�أهم
م�صدر للغذاء بالن�سبة للمولود ،وهذا ما �أكدته الدرا�سات العلمية احلديثة .قال تع�إىل:
((والوالدات ير�ضعن �أوالدهن حولني كاملني ملن �أراد �أن يتم الر�ضاعة)) (�سورة البقرة،
الآية  ،)233ولي�س هذا فقط بل ودعى لأن يحمل االبن/االبنة ا�سماً جميالً وذو معنى.
وكذلك حر�ص الإ�سالم على الإهتمام برتبية الآبناء تربية �صاحلة وتن�شئتهم على
الأخالق احلميدة واالبتعاد عن املنكرات ،وعدم �إكراه الفتيات على ارتكاب اخلطيئة .قال
َاحا َحتَّى ُي ْغ ِن َي ُه ْم اللهَّ ُ مِ ن ف َْ�ض ِل ِه َوا َّلذِي َن َي ْب َتغُو َن
تع�إىلَ :و ْل َي ْ�س َت ْعفِفِ ا َّلذِي َن ال َي ِج ُدو َن ِنك ً
وه ْم �إن َع ِل ْم ُت ْم فِي ِه ْم خَ يرْ ًا َو�آتُو ُهم ِّمن َّمالِ اللهَّ ِ ا َّلذِي
َاب ممِ َّ ا َم َلك َْت �أَيمْ َ ا ُن ُك ْم َفكَا ِت ُب ُ
ا ْل ِكت َ
�ض الحْ َ َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َمن
َ�صنًا ِّل َت ْب َتغُوا َع َر َ
�آتَا ُك ْم َوال ُت ْك ِر ُهوا َف َت َيا ِت ُك ْم َعلَى ا ْل ِبغَاء �إِ ْن �أَ َر ْد َن تحَ ُّ
ُي ْك ِره ُّه َّن َف�إِ َّن اللهَّ َ مِ ن َب ْع ِد �إِ ْك َراهِ ِه َّن غَ فُو ٌر َّرحِ ي ٌم (�سورة النور ،الآية ( )33هيكل.)1963 ،
وحث على الإهتمام بالبنات ورعايتهن وحبب يف ذلك من خالل اجلزاء الكبري على
مثل هذا العمل .قال ر�سول اهلل « :من ك�أنانت له ثالث بنات �أو ثالث �أخوات �أو بنتان �أو
�أختان ف�أح�سن �صحبتهن واتقى اهلل فيهن فله اجلنة» (رواه �أحمد والرتمذي) (العناين،
 .)2001وحث الإ�سالم �أي�ضاً على ان يهتم الآباء بت�سلية الأطفال ولعبهم ،فقد قدم خري
منوذج يف ذلك ،فعن �سعد بن �أبي وقا�ص قال :دخلت على ر�سول اهلل واحل�سن واحل�سني
ريحانتاي.
يلعبان على بطنه فقلت :يار�سول اهلل �أحتبهما؟ قال :ومايل ال �أحبهما وهما
ْ
و�سار اخللفاء على نهجه فقد قال عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه « :علموا ابناءكم
ال�سباحة والرماية وان يثبوا على اخليل وثبا» (العناين.)2008 ،
ج -عالقة الأبناء ب�آبائهم:

�أما عن حقوق الوالدين على الأبناء فقد اهتم الإ�سالم بها كثريا ً ودعى �إىل �رضورة �أن
ي�سود الرب والإح�سان ،والرفق بالوالدين ورعايتها من قبل الأبناء ولي�س هذا بال�شيء
الكبري على الوالدين ،فما هو �إال حماولة لرد جزء من معروفهما على �أبنائهما.
إن�سان ِب َوا ِل َد ْي ِه �إِ ْح َ�س�أنا (�سورة الأحقاف ،الآية  .)15وكذلك
قال تع�إىلَ :و َو َّ�ص ْينَا ال َ
قال تع�إىلَ :وقَ�ضَ ى َر ُّب َك �أَ َّال َت ْع ُب ُدواْ �إِ َّال �إِ َّيا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن �إِ ْح َ�س�أنا �إِ َّما َي ْبلُ َغ َّن عِ ن َد َك ا ْل ِكبرَ َ
ِ�ض َل ُه َما
مياَ ،واخْ ف ْ
�أَ َح ُد ُه َما �أو ك ُ
ِاله َما َفالَ َتقُل َّل ُه َما �أُ ٍّف َوالَ َت ْن َه ْر ُه َما َوقُل َّل ُه َما َق ْوالً َك ِر ً
َاح ال ُّذ ِّل مِ َن ال َّر ْح َم ِة َوقُل َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َر َّب َياين َ�صغِ ًريا (�سورة الإ�رساء ،الآيات
َجن َ
.)24-23
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وهكذا نرى كيف يعطي الإ�سالم قيمة للعناية بالوالدين واحرتام تقدمهما يف ال�سن،
وعدم التعايل �أو الت�أفف منهما .فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :جاء رجل �إىل ر�سول
اهلل قال :يا ر�سول اهلل من �أحق النا�س بح�سن �صحابتي؟ قال� :أمك ،قال ثم من؟ قال� :أمك،
قال :ثم من؟ قال� :أمك ،قال ثم من؟ قال� :أبوك( .متفق عليه) (النووي الدم�شقي.)1985 ،
و�شجع الإ�سالم على بر الوالدين ،وجعل ثوابه عظيماً قال « :الوالد �أو�سط �أبواب اجلنة
فحافظ على ذلك الباب �إن �شئت �أو َد ْع « (رواه ابن حيان) .وقال «من �رسه ان ميد له
يف عمره ويزداد يف رزقه ف ْل َيبرِ َ والديه ولي�صل رحمه» (متفق عليه).
مما تقدم نلحظ �أن نظرة الإ�سالم للأ�رسة نظرة �شاملة لكافة الأفراد وكذلك لطبيعة
التفاعالت والتوا�صالت بينهم ،فقد حث على الرتاحم ،والتواد ،والتكافل بني الأفراد،
ودعى �إىل التعامل باللطف ،واللني ،واحرتام حقوق الآخرين ،و�إف�شاء ال�سالم ،والأمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ودعى للت�سامح ،والتعاطف بني �أفراد الأ�رسة ،و�سعى
لأن تكون الأ�رسة متما�سكة مرتا�صة �أ�سا�سها ثابت ،وحث على الكلمة الطيبة ،واملعاملة
احل�سنة فالدين معاملة ،وحث على التعاون يف ال�شدائد ،وامل�شاركة واملوا�ساة يف
الأحزان .وقدم لنا الر�سول منوذجاً لأ�شكال عدة من التوا�صل والتعامل الإيجابي مع
ال�صغار والكبار ،ومع الرجال والن�ساء ،انتقل به ما بني املرح واللعب مع ال�صغار
للحكمة وال�صرب والتحمل يف التعامل مع الكبار .ومن معاملة الن�ساء (زوجاته ،وبناته،
و�أخواته ).... ،برفق ،ولني ،وق�ضاء حاجاتهن .فقد قال «�أكمل امل�ؤمنني �إمي�أناً �أح�سنهم
خلقاً وخياركم خياركم لن�سائهم « (رواه الرتمذي)( .النووي الدم�شقي.)1985 ،
الأ�رسة ال�صحية يف الإ�سالم:

الأ�رسة ال�صحية يف الإ�سالم هي الأ�رسة التي ي�سودها االحرتام ،واملحبة ،ويجمعها
التفاهم ،وامل�شاركة بني الأفراد وكذلك توفر الأمن ،واال�ستقرار ،وتلبي احلاجات لأفرادها،
وتهتم بكافة نواحي احلياة الإجتماعية  ،واالنفعالية ،واجل�سمية .وهي الأ�رسة التي
ميال�ؤها التعاون والت�ضامن وي�سعى كل واحد مل�ساعدة الآخر ،وي�سهر كل فرد على راحة
الآخر .وهي الأ�رسة التي يح�صل فيها الأبناء على الغذاء ال�سليم والتعليم والرتبية
ال�صاحلة .وي�شعر الآباء �أبناءهم باحلب وت�سود الرحمة والألفة بني الأفراد .قال �« :إن
الرفق ال يكون يف �شيء �إال زانه ،وال ينزع من �شيء �إال �شانه» (رواه م�سلم)( .النووي
الدم�شقي.)1985 ،
والأ�رسة ال�صحية هي الأ�رسة التي تراعي �أبناءها منذ الوالدة ،وتهتم بهم طوال مراحل
احلياة ،وحتر�ص على ان يتحلى �أفرادها بالأخالق احلميدة ،وح�سن ال�سلوك ،و�ضبط
النف�س ،ونقاء ال�صدر ،واالبتعاد عن �إيذاء الآخرين وح�سدهم .فقد اهتم بغر�س خلق
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�سالمة ال�صدر ونقائه من الأحقاد يف قلب النا�شئة ،وها هو يوجه نداء للطفل �أن�س بن
مالك« ،يا بني �إن قدرت �أن ت�صبح ومت�شي ولي�س يف قلبك غ�ش لأحد فافعل يا بني،
وذلك من �سنتي ومن �أحيا �سنتي فقد �أحياين» (�أخرجه الرتمذي)( .العناين.)2001 ،
وي�سود يف الأ�رسة ال�صحية التوا�صل الإيجابي بني الأزواج ،و�رضورة �ضبط الإن�سان
نف�سه عند الغ�ضب ،وقد ركز الدين الإ�سالمي على ذلك ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه
قال� :إن رجالَ �أتى للنبي قال� :أو�صني قال« :ال تغ�ضب» فردد مرارا ً قال« :ال تغ�ضب».
(رواه البخاري)( .النووي الدم�شقي.)1985 ،
الأ�ساليب العالجية:

من خالل ما تقدم وهو جزء ب�سيط مما ورد يف القر�آن وال�سنة النبوية من �آيات و�أحاديث
نبوية تو�ضح منهجاً وا�ضحاً يقود الأ�رسة نحو الطريق ال�سليم ،واحلياة ال�سعيدة لكافة
�أفرادها ،نرى �أن ذلك ميثل وقاية من ح�صول امل�شكالت واال�ضطرابات داخل الأ�رسة،
وان ال�سعي نحو تطبيق ما ورد ذكره ،والتحلي بالأخالق احل�سنة ،وممار�سة ال�سلوكات
احلميدة بني �أفراد الأ�رسة من زوجني و�آباء و�أبناء ي�سهم يف بناء �أ�رسة ي�سودها الود،
واملحبة ،والعمل ،والنقاء.
ومتثل تعاليم الدين الإ�سالمي عند التعامل مع الزوجني اهتم�أماً بالغاً يعك�س وقاية
وعالجا معاً ،فقد حدد احلقوق ال�رشعية لكليهما معاً ،ومن احلقوق الواجبة للزوجة على
زوجها حقوق مادية كاملهر ،والنفقة ،واملتعة ،وحقوق غري مادية كح�سن املعا�رشة،
ف�أول ما يجب على الزوج لزوجته �إكرامها وح�سن معا�رشتها ومعاملتها باملعروف،
ُوه َّن
يقول اهلل تع�إىلَ :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ الَ َيحِ ُّل َل ُك ْم �أن َت ِرثُواْ ال ِّن َ�ساء َك ْر ًها َوالَ َت ْع�ضُ ل ُ
وف َف ِ�إن
وه َّن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
ِل َتذ َْه ُبوا ْ ِب َب ْع ِ
ني ِب َفاحِ �شَ ةٍ ُّم َب ِّينَةٍ َو َعا�شرِ ُ ُ
�ض َما �آ َت ْي ُت ُم ُ
وه َّن ِ�إ َّال �أَن َي ْ�أ ِت َ
وه َّن َف َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهواْ �شَ ْيئًا َو َي ْج َع َل اللهَّ ُ فِي ِه خَ يرْ ًا َك ِثريًا (�سورة الن�ساء ،الآية
َك ِر ْه ُت ُم ُ
.)19
وعن �إيا�س بن عبد اهلل بني �أبي دباب ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل( :ال ت�رضبوا �إماء
اهلل) فجاء عمر ر�ضي اهلل عنه �إىل ر�سول اهلل ،فقالَ :ذ ِئ ْر َن الن�ساء على �أزواجهن ،فرخ�ص
يف �رضبهن ،ف�أطاف ب�آل ر�سول اهلل ن�سا ٌء كثري ي�شكون �أزواجهن لي�س �أولئك بخياركم).
(رواه �أبو داود ب�إ�سناد �صحيح).
قوله( :ذَئ ْر َن) هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مك�سورة ثم راء �ساكنة ثم نون� ،أي:
(اجرتان) ،قوله�( :أطاف) �أي� :أحاط.
وعن معاوية بن حيدة ر�ضي اهلل عنه قال :قلت يا ر�سول اهلل ما حق زوجة �أحدنا عليه؟
قال�( :أن تطعمها �إذا طعمت ،وتك�سوها �إذا اكت�سيت وال ت�رضب الوجه ،وال تث َق ِب ْح وال َت ْه ُج ْر
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�إال يف البيت)( .حديث ح�سن رواه �أبو داود) .وقال :معنى (ال ُت َق ِّب ْح) �أي ال َت ُق ْل َق َّب َحكِ اهلل).
(النووي الدم�شقي.)1985 ،
ويف حالة ح�صول خلل يف تطبيق هذا املنهج وظهور م�شكالت �أ�رسية ت�سهم يف مع�أناة
�أفراد الأ�رسة ،نرى الإ�سالم مل يعجز عن تقدمي احللول نحو الو�صول لل�سعادة والهناء.
وو�ضح قوانني مل�شاكل الإرث بني الأفراد ،وكذلك �رشع الطالق كي ال يت�رضر الزوجان
�أو الأبناء .وو�ضح دور املقربني ،وذو العلم ،واملعرفة يف حل امل�شاكل الزوجية عندما
حتدث عن �إ�صالح ذات البني .وجعل يف �آيات القر�آن الكرمي �شفاء للقلوب و�سكينة
ُوب (�سورة
للنفو�س .ا َّلذِي َن �آ َمنُواْ َوتَطْ َم ِئ ُّن ُقلُو ُب ُهم ِب ِذ ْك ِر اللهَّ ِ �أَالَ ِب ِذ ْك ِر اللهَّ ِ تَطْ َم ِئ ُّن ا ْل ُقل ُ
الرعد ،الآية .)28
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امل�صطلحات
الأبنية املعرفية Schemas

معتقدات ثابتة ن�سبياً توجد لدى الفرد �صفات وخ�صائ�ص النا�س والأ�شياء والعالقات.
الإحتاد Coalition

�إن�ضمام اثنني �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة م�شكلني قوة �ضد واحد �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة.
�إعادة البناء املعريف Cognitive restructuring

معاجلة الأفكار ال�سلبية املوجودة لدى الأفراد والعمل على حتديها من خالل �إيجاد
الرباهني والأدلة على عدم �صحة �أو رف�ض هذه الأفكار ،ومن ثم �إ�ستبدال الأفكار ال�سلبية
ب�أخرى �إيجابية والعمل على ممار�ستها ومالحظة �أثرها.
�إعادة الت�شكيل Reframing

�أحد الأ�ساليب العالجية وفيه يتم العمل على ا�ستح�سان كل ما ي�صدر من املتعالج �أو
الأ�رسة لأن ذلك يقلل من تعاونهم للعالج �أو التغيري .وفيه يف�رس املعالج كل ما ي�صدر
عن الأ�رسة باعتباره تعاوناً ،وينظر له ك�أمر �أيجابي.
الأفكار الآلية Automatic thoughts

تظهر تلقائيا لدى الفرد وتلح عليه وال ي�ستطيع �إيقافها ،وتعمل على �ضبط حاجاته
و�سلوكه.

الأنظمة الفرعية Sub systems

يتكون نظام الأ�رسة من �أنظمة فرعية داخل هذا النظام ،وهي النظام الفرعي الزواجي
وي�ضم الزوج والزوجة ،والنظام الفرعي الوالدي وي�ضم الأب والأم والأبناء ،والنظام
الفرعي الأخوي وي�شمل الأخوة والأخوات.
الأنظمة الكربى Supra systems

وت�شمل الأنظمة الثقافية ،وال�سيا�سية ،وال�سياقية ،والإقت�صادية ،والبيئية.
الأنظمة املفتوحة Open systems

الأنظمة التي يكون فيها تفاعل مع البيئة وتبادل يف التفاعل� ،أي ت�ؤثر يف البيئة وتت�أثر
بها .ومن الأمثلة عليها الأنظمة البيولوجية والإجتماعية .
البرت االنفعايل Emotional off cut

حماولة �أفراد الأ�رسة الأنف�صال التام عن الأ�رسة �أو جتنب املواقف امل�شبعة انفعالياً يف
التفاعل الأ�رسي.
بناء الأ�رسة Family structure

جميع التفاعالت داخل الأ�رسة مبا فيها من قواعد تو�ضح متى و�أين وكيف ي�ستجيب
الفرد يف الأ�رسة .وينظم بناء الأ�رسة �سلوك كل فرد وخرباته على الواقع.
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التحالف Alliance

ان�ضمام اثنني �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة للتعامل مع م�شكلة حمددة ،ويكون هذا التحالف
معروفاً ملعظم �أفراد الأ�رسة.
الت�شوهات املعرفية Cognitive distortions

هي �أخطاء يف معاجلة املعلومات ميار�سها الأفراد وت�سبب لهم ال�شعور بال�ضيق والأمل.

متايز الذات Differentiation of self

قدرة الفرد على ان يف�صل نف�سه عن الأ�رسة بنجاح لكي ي�صل للن�ضج وي�صبح قادرا ً على
التعبري عن ر�أيه وي�صدر �أحكامه ال�شخ�صية بعيدا ً عن ت�أثري �أفراد الأ�رسة.
احلدود Boundaries

يق�صد باحلدود مدى االقرتاب والتباعد بني �أفراد الأ�رسة� ،أي مدى ارتباط �أفراد الأ�رسة
انفعالياً.

اخلريطة اجلينية للأ�رسة family gram geno

وهي ت�شبه �شجرة العائلة وت�شمل معلومات حول الديناميات االنفعالية للأ�رسة،
وتو�ضح كيفية التفاعالت وطبيعة العالقات وكافة املعلومات حول الأ�رسة وامليالد
والوفاة والزواج والطالق .طبيعة امل�سافات واحلدود.
املثلثات Triangles

�شكل حمدد من االحتاد وفيه ين�ضم اثنان من �أفراد الأ�رسة وي�شرتكان بالقوة �ضد فرد
ثالث من الأ�رسة.
نظام الأ�رسة Family systems

يتكون نظام الأ�رسة من �أفراد الأ�رسة وم�ساهماتهم فيها وطبيعة التفاعل والتوا�صل بني
�أفراد الأ�رسة.
الهرمية Hierarchy

توزيع القوة داخل الأ�رسة.
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الوحدةال�ساد�سة
فنيات الإر�شاد اجلمعي الأ�رسي
مقدمة

الفنيات الأ�سا�سية يف الإر�شاد الأ�رسي
Basic strategies of family counseling

 �أوالً :فنيات دعم امليكانزمات التكيفيه والقوى. ثانياً :فنيات لتنمية اخلربة االنفعالية. ثالثا :فنيات تطوير املهارات البني �شخ�صية. رابعا :فنيات لإعادة تنظيم تركيب الأ�رسة:�إعادة الت�أطري �أو ال�صياغة �أو الت�سمية Reframing
التفعيل �أو العمل Enactment
الرتكيز Focusing
ا�سرتاجتيات م�ستنده لنظريات ار�شاد �أ�رسي حمددة:

فنيات العالج الأ�رسي البنائي.
فنيات العالج الأ�رسي اال�سرتاتيجي
فنيات الإر�شاد والعالج الأ�رسي اخلرباتي.
فنيات بوين يف الإر�شاد والعالج الأ�رسي ما بني الأجيال
الجتاه العقالين –
االنفعايل ال�سلوكي يف �إر�شاد وعالج الأ�رسة وفنياته
املراجع
امل�صطلحات
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مقدمة:

ي�شري الإر�شاد �أو العالج الأ�رسي �إىل م�صطلح وا�سع ي�ضم العديد من الطرق
والأ�ساليب التي تتبع عند العمل مع الأ�رس التي تعاين من �صعوبات بيولوجية �أونف�سية
وغريها من ال�صعوبات ،وما يهمنا هنا يف هذه الوحدة التي تركز على فنيات الإر�شاد
اجلمعي الأ�رسي،الإ�شارة �إىل التنوع يف الفنيات واال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها
النظريات املختلفة يف الإر�شاد الأ�رسي .
	�إن املتتبع لتاريخ تطور الإر�شاد الأ�رسي يرى كيف بد�أ من خالل املمار�سة
املت�ضمنة قيام معاجلني خمتلفني مبقابلة �أفراد الأ�رسة كل على حده ،ثم تطورت
املمار�سة لت�أخذ �شكل العالج �أو الإر�شاد امل�شرتك حيث كانت تتم مقابلة الزوجني معاً
من خالل مر�شد �أ�رسي واحد .و�أ�صبح هذا ال�شكل من املمار�سات هو الأكرث �شيوعاً .وكانت
م�شكالت الأطفال ترتك لعيادات التوجيه على الرغم من �أنها كانت تناق�ش يف الإر�شاد
الزواجي.
	�إن املمار�سات التي تت�ضمن العمل مع �أفراد الأ�رسة معاً كوحدة واحدة لأغرا�ض
الت�شخي�ص والعالج هي التي �أخذت يف الأنت�شار .و�أ�صبحت العديد من الق�ضايا املتعلقة
باللغة اللفظية والر�سائل غري اللفظيه كالتعبريات الوجهية ،والإت�صال التعبريي ،وطريقة
اجللو�س ،و�أو�ضاعها املتنوعه لأفراد الأ�رسة ت�أخذ مكانها يف الت�شخي�ص والعالج الأ�رسي.
	�إن ما هو مميز وفريد يف العالج والإر�شاد الأ�رسي لي�س ذلك التنوع يف الفنيات
امل�ستخدمة فيه بقدر ما �أن هذه الفنيات الت�ستخدم مع فرد واحد ب�شكل منعزل ،بل
ت�ستخدم يف �إطار العالقة التي تربط جميع �أفراد الأ�رسة ،و�إن الرتكيز العام والهدف ملثل
هذه الفنيات هو �إحداث تغريات هامة تتعلق بالنظام الكلي للأ�رسة .ان هذه الوحدة
�سوف تقدم عدة فنيات للإر�شاد اجلمعي الأ�رسي ال�شائعة الإ�ستخدام وذات الفائدة
العملية:
الفنيات الأ�سا�سية يف الإر�شاد الأ�رسي Basic strategies of family counseling
�أو ًال فنيات تقوية ودعم امليكانزمات التكيفيه
Techniques for supporting adaptive mechanisms and strengths

ي�ستخدم املر�شدون الأ�رسيون العديد من الفنيات لدعم ميكانزمات التكيف
والتفاعل مع احلياة وال�ضغوطات وال�صعوبات �سواء �أكانت هذه امليكانزمات وال�سلوكات
والأ�ساليب تكيفية �أو غري تكيفية� .إن كل �أ�رسة متتلك درجة من ال�صحة وال�سواء وهو
الأمر الذي يجب الرتكيز عليه ودعمه وت�شجيعه ،ومن امليكانزمات املفيدة للأ�رسة التي
متر مبع�أناة معينة �أو �أزمة ما �إ�ستخدام الفهم التعاطفي والإ�صغاء والإهتمام  ،وتقدمي
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التغذية الراجعة للميكانزمات التكيفية �أو التثقيف املتعلق بالدفاعيات ال�سيئة والتي
ال ت�ساعد على التكيف� ،إ�ضافة �إىل الن�صيحة املقدمة يف الوقت املنا�سب.
	�إن املر�شد الأ�رسي يلعب دور املعلم �أو املثقف �سواء بطريقة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة ،ف بدون ان يتكلم ولو كلمة واحدة ف�إنه ينمذج لهم التقبل ال�شخ�صي ،وال�ضبط
لالنفعاالت واملزاج ،كما �أنه يعلم القيم ولو ب�شكل �ضمني غري م�رصح به ،عندما ينفذ
اجلل�سات ال يقاطع احدا ً من �أفراد الأ�رسة املتكلمني ،وال ي�سمح �سوى لع�ضو واحد من
العائلة بالتحدث يف الآن الواحد ،وهو بذلك ينمذج الإت�صال اجليد وقيم �إحرتام �أفكار
الآخرين يف الأ�رسة.
متنام يف الوقت احلايل على تزويد الأ�رس مبعلومات ميكن �أن
يوجد ت�أكيد
ٍ
تكون مفيدة لهم يف تعاملهم مع �أزمات احلياة و�ضغوطاتها و�أثناء توافقهم� .إن هذا
التوجه يبدو وا�ضحاً يف ا�سرتاتيجيات التثقيف النف�سي (Psycho-educational
 )Strategiesخا�صة مع الأ�رس التي يوجد فيها فرد مت ت�شخي�صه على �أنه م�صاب
ب�إ�ضطراب نف�سي حمدد� .إن هذه املعلومات ميكن تزويدها للأ�رسة �إما من خالل املواد
املكتوبة والقراءات النف�سية املقرتحة� ،أو عرب املحا�رضات واملناق�شات يف املجموعات
الأ�رسية ويف ور�ش العمل.
	�إن منحى التثقيف النف�سي هذا لي�س قا�رصا ً على اال�ستخدام يف حالة وجود
�إ�ضطراب حمدد عند �أحد �أفراد الأ�رسة ،بل هو قابل للتطبيق يف العديد من احلاالت التي
تكون فيها الأ�رسة مفتقرة �إىل املعلومات التي متكنها من دعم نف�سها.
	�إن بع�ض املر�شدين يقومون بتقدمي معلومات للوالدين حول �سلوك �إبنهما،
الذي بد�أ بالتمرد والع�صيان وذلك مبا ميكنهما من حت�سني مهارات الإدارة املنزلية� .إن
ما يقدمه املر�شدون ميكن �أن يت�ضمن الأمناط الوالدية والبدائل الف ّعالة لأ�سلوب �ضبط
الأبناء ،وطرق تهذيبهم و�إعادة و�ضع القواعد الأ�رسية ب�شكل ت�شاوري.
	�إن ا�ستعمال التثقيف النف�سي يقدره العديد من الأ�رس التي ا�ستخدم معها
خا�صة و�أن الطريقة التي يقدم بها املر�شدون �إقرتاحاتهم تعك�س الإحرتام واحلرية
يف القبول �أو الرف�ض بعيدا ً عن الأوامر ،و�أنهم لن يغ�ضبوا �أو ينزعجوا لعدم قبول
اخلطط خالل العمل يف الإر�شاد الأ�رسي ويف جميع املراحل يحتاج املر�شد لأن يركز
على نواحي القوة ( )Strengthsلدى �أع�ضاء الأ�رسة .فمن املعلوم �أنه عندما يكون
لدى امل�سرت�شدين العديد من امل�شكالت املزمنة �أو ال�صعبة ،ف�إن معنوياتهم تنخف�ض،
ويطورون معتقدات العجز عن تغيري �أو�ضاعهم� .إن عملية �إلقاء ال�ضوء على القوة التي
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يتمتع بها �أفراد الأ�رسة تقلل من الإحباط وامل�شاعر ال�سلبية ،وت�ساعدهم على بناء
حوارات �شخ�صية و�أ�رسية تدفعهم بحما�س حلل م�شكالتمهم (�Glick, Beiman, Clar

.)kin & Rait, 2002

يحر�ص هنا املر�شد على تقدمي �إ�ستجابات تعرب بدقة عما �أدركه ومتكن من
الإنتباه �إليه �أثناء اجلل�سات ومن خالل ال�سلوك اللفظي وغري اللفظي لأفراد الأ�رسة كان
يقول:
« لقد تو�صلت من خالل هذه اجلل�سة �إىل قناعة قوية ب�أنكم جميعاً حري�صون على عمل
�شيء ما من �أجل �إبنتكم ،وهذا التكاتف �سيدفعكم للو�صول لأهدافكم ب�إذن اهلل».
�أو « لديكم مزايا ونواحي قوة عديدة ،ف�أنتم جميعاً تفكرون بعمق ب�شان ق�ضاياكم
الأ�رسية ،وم�ستعدون للعمل وحتمل �صعوبة التغيري� ،إن ذلك يحفزين �أنا �أي�ضاً للتعاون
ب�أق�صى درجة من �أجل خدمتكم».

ثانياً :فنيات لتنمية اخلربة االنفعالية Techniques for expanding
emotional experience

	�إن الفنيات امل�ستخدمة مل�ساعدة �أفراد الأ�رسة على الوعي بخربتهم االنفعالية
وتنميتها تنزع لأن تركز على ما يعرف باخلربة االنفعالية يف �إطار «هنا والآن» داخل
اجلل�سة الإر�شادية ( . )Here & Now Experienceان هذه الفنيات م�صممة مل�ساعدة
�أفراد الأ�رسة على خف�ض القلق ،والتحكم بردود الفعل االنفعالية.و من املالحظ ان
التعامل مع امل�شاعر يعد خربة �صعبة وغالباً ما يتم جتنبها �أو انكارها ،حيث يخ�شى
الأفراد يف الأ�رس التعبري عن م�شاعرهم ومناق�شتها �إما خوفاً من �إيالم الآخر يف الأ�رسة
وجرحه� ،أو جتنباً لإكت�شاف م�شاعر �أعمق .ويحدث يف �أحيان �أخرى �أن يتم جتنب �أو
انكار م�شاعر معينة  .فعلى �سبيل املثال ،قد يتم التعبري عن الغ�ضب بدالً من احلزن.
قد ي�ستخدم الأفراد يف الأ�رسة كلمات لو�صف م�شاعرهم ال تعك�س بال�رضورة حقيقة ما
ي�شعرون به ،فقلة الدقة يف التعبري عن الإنفعال ميكن �أن تظهر خالل العمل مع الأ�رس.
قد يحدث �أحي�أناً �أن اخلربة االنفعالية تكون غري وا�ضحة �أو خفية �أو م�سترتة مما يزيد
من اجلهد املبذول من جانب املر�شد الأ�رسي يف الك�شف عنها ودفع الأفراد يف الأ�رسة
للتعامل معها �أو العمل على تطويرها ب�شكل �صحي ،ويف �أ�رس �أخرى قد تبدو الإنفعاالت
وا�ضحة وقوية ومتنوعة حتى و�إن �أخذت ال�شكل ال�سلبي وغري ال�صحي.
	�إن مهمة املر�شد الأ�رسي هنا هي خف�ض حدة االنفعاالت ال�سلبية واحلادة
والتهدئة منها� ،أو العمل على ال�سماح للم�شاعر املكبوتة �أو اخلفية للظهور على ال�سطح
والتعبري عنها يف بيئة �آمنة خا�صة تلك التي �أثرت على �أداء الأ�رسة لوظائفها املختلفة،
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وجعل الأع�ضاء يف الأ�رسة على وعي مبثل هذه امل�شاعر وت�أثرياتها عليهم ،ويتم هذا كله
وهم ي�صغون لبع�ضهم بع�ضاً وي�سمحون با�ستك�شاف امل�شاعر والك�شف عنها ب�إحرتام
وتقبل.
	�إن الدور الرئي�سي للمر�شد هنا هو البحث عن امل�شاعر ال�ضمنية لدى �أفراد
الأ�رسة ب�إ�ستخدام التعاطف ( )Empathyوالتو�ضيح ( )Clarificationوذلك من �أجل
م�ساعدة �أفراد الأ�رسة على التعبري عن هذه امل�شاعر ،ومن الأمثلة على هذه التعبريات:
ال بد �أن ذلك كان م�ؤملاً.
كيف �شعرت نتيجة لذلك؟.
لقد �سمعتك تقول ب�أنك كنت غا�ضباً لكنك تبدو حزيناً ،كيف حدث هذا ؟».
قد يك�شف املر�شد عن م�شاعره ب�إ�ستخدام « ك�شف الذات» كان يقول « لقد جعلني
ذلك �أ�شعر باحلزن» « ،انني �آ�سف ملا حدث».
«ما امل�شاعر الأخرى التي كنت تختربها �آنذاك؟».
«هل ميكنك ان تبحث عن املزيد من امل�شاعر املرتبطة باملوقف؟».
هل ما �شعرت به هو اخلوف �أم ال�شك يف قدرتك على حل امل�شكلة؟.
ماذا يعني لك ان ت�شعر بال�ضعف؟
دعنا نلم�س « غ�ضبك».
«لقد كان ذلك قا�سياً عليك».
�إن هذا ميكن ان يكون مفيدا ً خا�صة يف حالة التعامل مع امل�سرت�شدين ال�صغار من
الأطفال واليافعني الأقل خربة يف التعبري عن االنفعاالت خا�صة تلك امل�شاعر القوية
التي عادة ما يخافون من الت�رصيح بها ،وبعد ذلك ي�س�أل املر�شد بقية �أفراد الأ�رسة عن
ردود فعلهم االنفعالية �أو ا�ستجاباتهم نحو تلك امل�شاعر .وهي ق�ضية هامة ال بد من
الإنتباه �إليها .مثالً ،ميكن للمر�شد �إ�ستخدام ال�سل�سلة التالية من اال�سئلة:
 هل �أخربك والدك �أو والدتك حول كيف كنت ت�شعر؟ ماذا قاال حول ذلك ؟ وكيف جعلكذلك ت�شعر؟ ما الذي حدث بعد ذلك؟ من مِ ن �أفراد الأ�رسة كان لديه �شعور خمتلف؟ كيف
حدث ذلك؟.
يقوم املر�شد بفح�ص �أي من امل�شاعر تعترب متقبلة و�أيها غري متقبل ،وفيما اذا كان هناك
فرد معني من �أفراد الأ�رسة هو الذي يعرب عن م�شاعره لبقية �أفراد الأ�رسة « مثالً كان
تكون الأم هي فقط من يعرب عن م�شاعر القلق».
�إن �إ�ستخدام هذه الفنية يعد ه�أماً وجوهرياً يف حالة وجود عنف داخل الأ�رسة� ،أو فقدان
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لأحد �أفراد الأ�رسة بالوفاة ،حيث يتم ت�شجيع الأفراد على التعبري عن حزنهم لفقدانه
�أو غ�ضبهم ممن يعتقدون �أنه امل�س�ؤول عما حدث ،وقد مير معهم املر�شد الأ�رسي يف
عملية التعبري عن رحلة من الذكريات ،وامل�شاركة بالق�ص�ص ورمبا ال�صور املتعلقة
بذلك الفقيد.
ميكن تكييف العديد من الفنيات امل�شتقة من توجهات نظرية متنوعة لتحقيق الهدف
احلايل من زيادة وعي �أفراد الأ�رسة بخرباتهم االنفعالية ومن هذه الفنيات ال�سيكودر�أما
�أو ما يعرف بالتمثيل النف�سي ( )Psychodramaالذي ابتكره ( مورينو) .لقد طورت
ال�سيكودر�أما ك�أ�سلوب عالج جمعي والتي ي�ستطيع من خاللها ع�ضو الأ�رسة ان يلعب
دورا ً �أو ميثل املا�ضي واحلا�رض ،وما يتوقعه من �أو�ضاع يف امل�ستقبل ،وذلك من �أجل
فهم �أف�ضل مل�شكالته� ،أو حتى لينف�س انفعالياً عن م�شاعره و�أحا�سي�سه خا�صة تلك التي
مل يعرب عنها حلد الآن ،كما ميكن النظر �إىل ال�سيكودر�أما على انها �أدوات ت�ساعد النا�س
على الإت�صال ببع�ضهم بع�ضاً بفاعلية �أكرب� .إن ال�سيكودر�أما لها ت�أثري مفيد من خالل �أن
يقوم �أع�ضاء الأ�رسة بكتابة حياتهم ومعاي�شتها و�إختبارها ثانية لي�ستك�شفوا م�شاعرهم
وت�صوراتهم .وقد مت و�صفها على �أنها متثل حتوالً رئي�سياً من معاجلة الفرد ب�شكل فردي
�إىل معاجلة ق�ضاياه يف �سياق الأ�رسة اجلمعي ،ومن العالج القائم على الإت�صال اللفظي
�إىل الإر�شاد عن طريق العمل.
�إن الرتكيز يف ال�سيكورد�أما يكون على متثيل �رصاعات �أو مواقف ت�أخذ طابع امل�أزق يف
احلا�رض ،وال يكون الرتكيز على التلفظ بطريقة جافة �أو باردة خالية من الدفء عن
ال�رصاع ،فالإفرتا�ض هنا هو �إعادة عي�ش املوقف �أو جتربته �أو �إعادة جتريبه مما يعطي
امل�شارك فر�صة لفح�ص كيفية ت�أثري احلدث يف حياته ،وفر�صة �أخرى للتعامل بوجهة
نظر خمتلفة وجديدة مع احلدث الآن .يهدف مثل هذا التعامل مع احلا�رض لت�صحيح
اخلربة االنفعالية املا�ضية ،وهكذا ف�إنه من خالل متثيل املوقف ال�سابق على �أنه حالة
يعي�شها ال�شخ�ص مرة �أخرى ،ومن خالل التنفي�س االنفعايل املتالحق ف�إن النتيجة تكون
الإ�ستب�صار والتغيري

ثالثا :فنيات تطوير املهارات البني �شخ�صية Techniques for developing
interpersonal skills

تفتقر العديد من الأ�رس �إىل �إ�ستخدام مهارات الإت�صال ،والوالدية ،ومهارات حل
امل�شكالت و�إدارة ال�رصاع والغ�ضب وذلك �إما ب�سبب عدم تعلمهم ملثل هذه املهارات،
كنتيجة ل�ضعف �أو غياب النموذج الوالدي املمار�س ملثل هذه ال�سلوكات واملهارات
احلياتية� ،أوب�سبب وجود �رصاعات �شخ�صية تتداخل مع �إ�ستخدام الفرد ملثل هذه
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املهارات.
وحتى يتمكن املر�شد الأ�رسي من تعليم �أفراد الأ�رسة �أو الأفراد جميعاً ممار�سة هذه
املهارات يحتاج لأن يكون هو نف�سه ممار�ساً حمرتفاً ملهارات الإت�صال �سواء على
ال�صعيد املهني �أو حتى على م�ستوى التفاعالت احلياتية اليومية وذلك قبل �أن يبد�أ
بتعليمها لأفراد الأ�رسة داخل الإر�شاد.
�إن مدى وا�سعاً من الفنيات ميكن ان يطبق مع �أفراد الأ�رسة مل�ساعدتهم على الرتكيز على
بناء مهارات الإت�صال امل�ستخدمة مع بع�ضهم بع�ضاً ومن هذه الفنيات:
فنيات الإ�صغاء ()Listening techniques

وهي تت�ضمن �إعادة �صياغة حمتوى الر�سائل اللفظية بكلمات امل�ستمع اخلا�صة ،وكذلك
�أخذ الدور للتعبري عن امل�شاعر ،وعك�س امل�شاعر ،وممار�سة الع�صف الذهني املتحرر من
�إ�صدار الأحكام القيمية.
يف بع�ض احلاالت قد يحتاج املر�شد الأ�رسي �أن يعلم �أحد الزوجني كيف يدافع عن
حقوقه بدون عنف �أو �أن ميار�س الإ�صغاء مع الأع�ضاء الآخرين ،والفهم التعاطفي للطرف
الآخر من الإت�صال الأ�رسي ب�أن يحاول الع�ضو �أن ي�س�أل نف�سه « ما الذي يحاول هذا
الفرد �أن يقوله �أو �أن يعرب عنه؟» .من جهة �أخرى قد يحتاج املر�شد تعليم الأفراد يف
الأ�رسة مهارات حل امل�شكالت والتي بتناولها الدليل احلايل بالتو�ضيح والتدريب.

رابعا :فنيات لإعادة تنظيم تركيب الأ�رسة Techniques for reorganizing
the family structure

من الق�ضايا الهامة يف فهم الأ�رس والعمل معها تعرف برتكيب الأ�رسة �أو البناء
الأ�رسي ( )Family structureوالذي يرتبط مب�شكالتها ويعمل على املحافظة على
ا�ستمرارية هذه امل�شكالت داخل الأ�رسة .وكثريا ً ما يتم الرتكيز على تركيب الأ�رسة من
حيث العالقة بني الزوجني والأبناء ودرجة التما�سك والتبادلية يف العالقات ما بينهم.
عادة يتم متثيل تركيب الأ�رسة بوا�سطة ر�سومات وخمططات ( )Graphicsلتمثل
الأنواع ال�شائعة من التحالفات واالئتالفات داخل الأ�رسة ( )Coalitionsحيث يرمز
للأب مبربع كبري وللأم بدائرة كبرية ،والأبناء الذكور مبربعات �صغرية والإناث بدوائر
�صغرية.
وت�ستخدم اخلطوط لكي ترمز لقوة العالقة ونوعها ما بني الأزواج والأبناء
كثنائيات وجمموعات ،وت�شري اخلطوط امل�ستقيمة القوية �إىل الروابط االنفعالية كما يف
ال�شكل التايل
املتينة بني الأفراد ومنط الإت�صال الإيجابي وال�سلوكات الطيبة نحو بع�ضهم .وميكن
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�إ�ستخدام عدد من اخلطوط والتي كلما زادت �أ�شارت �إىل قوة العالقة بني الأطراف  .ومن
جهة �أخرى متثل اخلطوط املنقطة ..........................غياب الروابط �أو التفاعالت ال�سلبية.
يتم متثيل الأ�رسة الناجحة يف �أدائها لوظائفها ( )Functional familyمن
خالل التحالف الزوجي؛ وهو التحالف الثنائي الأقوى يف الأ�رسة ،واحلدود وقنوات
الإت�صال مفتوحة ومتبادلة ما بني الأجيال (الآباء والأبناء) والأخوة من اجلن�سني.
وعلى عك�س هذا النموذج ال�صحي للرتكيب الأ�رسي توجد العديد من الأمناط غري
الوظيفية ( . )Dysfunctional familiesكما جند �أمناطاً من الرتاكيب الأ�رسية والتي
فيها �ضعف للروابط بني الزوجني؛ �أي �أن التحالف يكون غائباً �أو معدوماً ويف نف�س
الوقت جند حتالفاً قوياً بني الأجيال ومن اجلن�سني �أي ما بني الأب والإبنة والأم والإبن
وعالقات �ضعيفة مع بقية الأفراد.
وتوجد �أمناط �أخرى من الأ�رس التي ت�ضم �شكالً من �أ�شكال الإق�صاء لأحد �أع�ضائها بينما
يوجد حتالف قوي بني بقية الأع�ضاء والذين ي�شكلون وحدة متما�سكة فيما بينهم .وقد
جند منطاً �آخرا ً من الأ�رس تعي�ش حالة الفجوة ما بني الأجيال (،)Generation gap
حيث ي�شكل الزوجني حتالفاً ثنائياً متما�سكاً ،والأ�شقاء حتالفاً متما�سكاً دون وجود
روابط �أو بروابط �ضعيفة ما بني الزوجني والأبناء.
�إن هذا ميثل تب�سيطاً زائدا ً لرتكيب الأ�رسة حيث الزوجني و�إبن و�إبنة فقط ،يف حني �أننا
عملياً ميكن �أن جند عددا ً ال حمدود من الرتاكيب ب�أعداد �أكرب مما مت و�صفه� .إن املهم
هنا هو متكني املر�شد من �إدراك وفهم طبيعة التحالفات يف �أ�رسة حمددة ،ومن ثم البدء
بالتخطيط ب�إ�سرتاتيجية يف حالة التحالف الوالدي مع الأبناء من اجلن�س الأخر حيث
الروابط بني الزوجني �ضعيفة ولكنها قوية ما بني الأم و الإبن ،والأب والإبنة .و �سيكون
التخطيط للعمل على تقوية التحالف ما بني الزوجني والتحالف ما بني الأب والإبن
من نف�س اجلن�س .
�أما يف حالة وجود نبذ لأحد الأع�ضاء يف الأ�رسة و�إق�صائه من التفاعالت الأ�رسية ،ف�إن
املر�شد الأ�رسي �سيعمل على تطبيق �إ�سرتاتيجيات وطرق متنوعة بغر�ض �ضمه �إىل
التحالف الوالدي وما بني الأخوة لي�صبحوا وحدة واحدة.
ان التكنيكات التي ميكن ان ت�ساعد املر�شد على �إحداث تغري يف تركيب الأ�رسة و�إعادة
تنظيم العالقات الأ�رسية تت�ضمن ما يلي :
�-1إعادة الت�أطري �أو ال�صياغة �أو الت�سمية Reframing

يت�صور كل منا احلقيقة والواقع �إنطالقا من منظوره ال�شخ�صي وي�ؤطرها بطريقته
اخلا�صة ،وعندما يقوم املر�شد بفهم الإطار اخلا�ص بالفرد �أو الأ�رسة ثم يقدم لها �إطارا
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�آخرا ً لر�ؤية الأ�شياء بطريقة مناه�ضة �أو م�ضادة لر�ؤيته ف�إن املر�شد هنا ي�ستخدم ما
يعرف ب�إعادة الت�أطري �أو الت�سمية �أو ال�صياغة .و ي�ستخدم معظم املعاجلني الأ�رسيني
هذا التكنيك كو�سيلة للأندماج مع الأ�رسة ولتقدمي منظور �آخرا ً للم�شكلة التي مير بها
الأفراد يف الأ�رسة �أو ت�صورا ً خمتلفاً وطريقة �إدراك �صحية و�إيجابية �أكرث� .إن هذه الطريقة
تت�ضمن تقدمي تف�سري خمتلف ميكنه �إحداث التغري يف موقف الأ�رسة عن طريق �إنتزاع
�شيء �أو حدث من الفئة التي ينتمي �إليها ب�شكل منطقي �أو و�صفه يف فئة ثانية.
ويذكر جالدجن (� )Gladding,2002إن �إعادة الت�سمية �أو الت�أطري تت�ضمن �إ�ستخدام اللغة
كي يتم �إحداث نقلة يف طريق �إدراك املوقف لدى �أفراد الأ�رسة وتغيريها .تعطى هنا
تف�سريات خمتلفة ل�سلوكيات الأفراد �أو املواقف والأحداث يف حياة الأ�رسة� .إن �إعادة
الت�أطري ال تت�ضمن تغيري املواقف �أو احلدث و�إمنا تت�ضمن تغيري املعنى الذي ميكن �أن
يدفع نحو �إمكانية التغري .على �سبيل املثال :ي�ستبدل «الإكتئاب « لو�صف حالة الإبنة
ب»الالم�س�ؤولية « �أو» التمرد».
�إن �إعادة الت�سمية �أو الت�أطري توفر للمر�شد ر�ؤية �إيجابية �أو متفائلة لل�سلوكيات غري
املقبولة �أو الغام�ضة و�إعتمادها كبدائل من الت�سميات املت�شائمة وهنا على �سبيل
املثال:
الأب :ذلك الولد الغبي الك�سول� ،أمتنى �أن اطلب منه طلبا وي�ستجيب يل ،ذكرته مرارا ً
بواجبه املنزيل ومل يفعله.
هنا ي�ستجيب املر�شد «م�ستخدماً �إعادة الت�سمية»
املر�شد :عندما كان واقفاً هناك يفكر قمت �أنت بتذكريه ب�أداء الواجب املنزيل .فالأب
ينظر �إىل وقفة الطفل على �أنها حالة من الك�سل ،واملر�شد يعمل على �إعادة النظر �إليها
ب�إعتبارها حالة من التفكري.
التفعيل �أو العمل Enactment

ت�ستخدم هذه الطريقة عن طريق جعل الأ�رسة ت�صف ما حدث ،ومن ثم توجيهها نحو
�إعادة ما حدث وتنفيذه �أمام املر�شد بدالً من الإكتفاء باحلديث عنه والت�رصيح به.
تقوم الأ�رسة ب�إختبار امل�شكلة ال�شخ�صية التي جا�ؤوا من �أجلها يف الواقع واحلا�رض
هنا والآن ،وهذا ميكّن املر�شد من مالحظة ال�سلوكات املتبادلة ما بني الأع�ضاء و�سياق
ت�سل�سلها بدالً من الإكتفاء ب�سماع الروايات املتنوعة عما حدث وكما قدمها الأفراد يف
الأ�رسة.
كما يتيح الفر�صة للمر�شد لفهم التحالفات واالئتالفات داخل الأ�رسة ،ثم القيام بتقدمي
مقرتحات لتغيري تركيب الأ�رسة.
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مثال على ا�ستخدام فنية التفعيل �أو العمل ()Enactment

يطلب املر�شد الأ�رسي من �أع�ضاء الأ�رسة التي تعاين من م�شاكل يف الإت�صال املتبادل
ما بني الأع�ضاء ،وتبادل ال�شتائم ،و�إلقاء اللوم على بع�ضهم بع�ضاً يف ظرف كثريا ً ما
يتكرر يف �صباح �أيام الدوام املدر�سي ،حيث يت�أخر الأب عن عمله وكذلك الأم� ،إذ يغادر
با�ص املدر�سة تاركاً الأوالد املت�أخرين يف املنزل مما ي�ضطر الأب لنقلهم ب�سيارته
ملدار�سهم وما يرتتب عليه من ت�أخر الأم العاملة والأب وهكذا ...يف ّعل املر�شد الأمر
ب�إ�صدار التعليمات املحددة والتوجيهات ثم يالحظ ويتدخل الحقاً.
الرتكيز ()Focusing

يتجمع لدى املر�شد الأ�رسي �أثناء العمل مع الأ�رسة مقدار كبري من املعلومات والبي�أنات
من الع�ضو الواحد ومن اجلميع ،والنزعة احلالية املتطورة نحو تقدمي الإر�شاد الأ�رسي
املخت�رص �أ�صبحت ت�ؤكد على �أهمية الرتكيز �أثناء اجلل�سات وحتديد « ب�ؤرة « للإهتمام
والنقا�ش .حيث يتم جتميع البي�أنات املتنوعة وحتديد ب�ؤرة �إهتمام للعمل عليها منبثقة
من « املغزى « �أو « الق�ضية» ( )Themeتدور حوله املعاناة الأ�رسية.

يقدم مينيو�شن ( )Minuchinثالث فنيات �أ�سا�سية من �أجل حتديد بناء
وتركيب الأ�رسة وتغيريه وهي:
 .1و�ضع احلدود Boundary Making

� .2إخالل الإتزان Unbalancing
 .3خلق الواقع املنظم Creation of a Systemic Reality

 .1فنيات و�ضع احلدود Boundary Making
	�إنها عبارة عن طرق للرتكيز  Ways of Focusingعلى التغيري املتعلق

بامل�سافات النف�سية بني ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء الأ�رسة� .إن مثاالً �شائعاً على هذا
ميكن �أن يت�ضمن قيام املر�شد الأ�رسي بتحريك الأم بعيدا ً عن الإبنة ،وي�رص على �أن تتكلم
الإبنة عن نف�سها �أو ما حدث طاملا ان الأمر يعنيها ويتعلق بها .ويف حالة التفاعالت
الثالثية التي تظهر يف �صورة �رصاع قائم بني الوالدين يقود نحو تفعيل �سلوك خاطىء
لدى الإبن والذي بدوره �إما �أن يقف �إىل جانب الأم �أو الأب� ،أو �أن ي�صبح حكماً.
ميكن للمر�شد الأ�رسي �أن يتدخل هنا ب�إبعاد الطفل بطريقة لفظية �أو غري لفظية عن
�رصاع الأبوين .وي�ستطيع املر�شد و�ضع احلدود من خالل �إعادة البناء بطريقة لفظية
كان يقول مثالً� « :أيها الأب� ،أيتها الأم انتما هنا رئي�سا هذا الطفل ،ت�رصفا على هذا
الأ�سا�س»� ،أو بطريقة غري لفظية عن طريق �إعادة تنظيم �أماكن جلو�س �أفراد الأ�رسة�،أو
تغيري امل�سافات الفا�صلة ما بينهم.
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� .2إخالل الإتزان ()Unbalancing

قد يلج�أ املر�شد الأ�رسي لإحداث ( عدم توازن) يف تركيز الأ�رسة املتعلق (
بالهرمية) بحيث يتم تغيري مراكز القوة (�إ�صدار القرارات وتنفيذها والأوامر والتعليمات)
داخل الأنظمة الفرعية.
مثالً� ،إذا كانت الأم م�ستكينة ومغلوبة يف الأ�رسة يف حني يتمتع الأطفال مبقدار معترب
من القوة ف�إن املر�شد الأ�رسي قد يقرر ان يقف �إىل جانبها ملنحها القوة يف التعامل مع
الأطفال .كما انه قد يقرر الوقوف �إىل جانب الزوج غري القادر على �ضبط الأ�رسة لقلة
حيلته و عدم متتعه بالقوة الالزمة ف�إن املر�شد الأ�رسي قد يدعم اقرتاحاته ويوافقه
الر�أي ب�ش�أن ما يقول .ان قرار املر�شد الأ�رسي واملتعلق مبن مِ ن �أفراد الأ�رسة �سيعا�ضد
ويتحالف ومن �سي�ستثني ويخرجه من التفاعل هو قرار مدرك و�شعوري كما �أن عليه
يف تعامله مع نظام الأ�رسة �أن يف�رس لهم �أهمية تغيري مواقع القوة وتركيبتها وامل�ؤدية
لرفع وعي الأ�رسة ب�أهمية تغيري نوع التفاعل بني الأع�ضاء يف الأ�رسة.
وبذلك ميكن القول �أن هناك ثالث طرق لإخالل الإتزان من الهرمية وتوزيع القوة داخل
الأ�رسة:
 .1التحالف مع ع�ضو من الأ�رسة.
 .2جتاهل �أع�ضاء الأ�رسة.
 .3الدخول يف حتالف قائم بني �أع�ضاء من الأ�رسة �ضد �أع�ضاء �آخرين.
�إن هذه الفنية مغايرة ملا هو �شائع لدى املر�شدين الذين يف�ضلون دعم �أفراد الأ�رسة
ب�شكل مت�ساو �أو البقاء على احلياد .وهو بذلك ميكن �أن يقود نحو نتائج ال ميكن
ح�رصها وهذا يتطلب املهارة يف تنفيذه والوعي بق�ضية فيما �إذا كان فعاالً وجمدياً �أم
ال.
خلق واقع منظم Creation of a systemic reality

ويتم هذا ب�شكل �أ�سا�سي ب�إ�ستخدام التدخالت املعرفيه ،وهنا يحاول املر�شد الأ�رسي
م�ساعدة �أع�ضاء الأ�رسة على فهم و�إدراك مرتتبات الع�ضوية يف كل ووحدة اكرب من
ذواتهم وهي « الأ�رسة» والإعتمادية املتبادلة ما بني �أع�ضائها� .إن �أع�ضاء الأ�رسة عادة
ما يدركون انف�سهم ك�أ�شخا�ص م�ستجيبني لبع�ضهم بع�ضاً بدالً من ر�ؤية ال�صورة الأكرب
والأ�شمل لهم « كعائلة».
يتحدى املر�شد الأ�رسي تركيب الأ�رسة يف ثالثة جوانب:
 .1فكرة الأ�رسة �أن �شخ�صاً واحدا ً حمددا ً هو « املري�ض» �أو « امل�شكل».
 .2فكرة الأ�رسة �أن �شخ�صاً واحدا ً فقط هو الذي ي�ضبط ويتحكم بالنظام.
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 .3الر�ؤية املحددة زمنياً  Time limitedلتفاعالتهم.
يتحدى املر�شد الأ�رسي الفكرة الأوىل بالإ�شارة �إىل �أنه حتى لوكان يبدو يف الظاهر �أن
�شخ�صاً ما هو الذي ( يعاين ) وتبدو عليه الأعرا�ض �أو املعاناة �إال �أن نظام الأ�رسة
وتفاعالتها ت�سهم بقوة يف املحافظة على �إ�ستمرار امل�شكلة .وبالن�سبة للفكرة الثانية
ف�إن املر�شد يواجهها بالت�أكيد على ان كل فرد يف الأ�رسة ي�سهم يف م�س�ألة ال�ضبط من
خالل �إ�ستجاباته وال�سياق الذي يقدمه ملن هو يف قمة الهرم �أو ملن يتمتع بالقوة
الالزمة للتحكم بالأ�رسة� .إن كل واحد من �أفراد الأ�رسة له دور يف ما يدور داخل الأ�رسة
و�إن تباينت درجة م�ساهماتهم يف �إحداث ذلك .بالن�سبة للجانب الثالث ف�إن املر�شد
ي�ساعد �أفراد الأ�رسة على الوعي والفهم لتفاعالتهم عرب �إطار زمني طويل املدى مما
ميكنهم من �إدراك قواعد الأ�رسة التي حتكمهم ك�أفراد.
ثالثاً� :إ�سرتاجتيات م�ستندة لنظريات �إر�شاد �أ�رسي حمددة
Basic strategies based on specific family theories

يعر�ض اجلزء التايل �أبرز الفنيات والإ�سرتاجتيات العالجية امل�شتقة من نظريات حمددة
يف الإر�شاد الأ�رسي وهي العالج الأ�رسي البنائي ،العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي ،والعالج
الأ�رسي اخلرباتي� .إ�ضافة �إىل التدخالت العقالنية االنفعالية ال�سلوكية مع الأ�رسة

�أ -فنيات العالج الأ�رسي البنائي Structural Family Therapy Techniques

متت الإ�شارة �إىل هذا النوع من التدخالت الأ�رسية يف وحدة نظريات الإر�شاد الأ�رسي ،ويركز
مينيو�شن ( )Minuchinعلى احلدود الفا�صلة وت�ستند الفنيات امل�ستخدمة فيه على
مبد�أ الإندماج “ ”Joining withمع الأ�رسة والإن�ضمام اليها �أو �إىل الرتكيز “ ”Focus
على الأحداث احلالية واحلا�رضة “ ”Presentولتحقيق ذلك ف�إن املعاجلني البنائيني
ي�ستخدمون التفعيل ( ،)enactmentو�إعادة ال�صياغة �أو الت�سمية “”Reframing
وتغيري احلدود “  ،”Changing boundariesو�إخالل الإتزان “ ”Unbalancing
التي �سبق �رشحها ،و�سنعر�ض هنا فنية اخلرائط الأ�رسية “  ،”Family Mappingو
فنية التعقب �أو التتبع “ ،”Trackingوتقدمي �أبنية معرفية “ Adding Cognitive

”Constructions
اخلرائط الأ�رسية Family mapping

�إ�ستخدم مينيو�شن مفهوم الر�سومات �أو املخططات  Diagramsلو�صف الطرق احلالية
التي يرتبط بها �أفراد الأ�رسة مع بع�ضهم بع�ضاً ،وقدم مينيو�شن مفهوم احلدود الهام
يف عالجه البنائي ،حيث ترمز اخلطوط املختلفة للأنواع املختلفة من احلدود داخل
الأ�رسة ،والتي ت�ستخدم لر�سم التفاعالت املتنوعة للأفراد فيها ولل�سلوكات التعبريية
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التي حتتاج لتعديل.
ومن �أمثلة الرموز التي �إ�ستخدمها مينيو�شن

(امل�صدر )Gladding, 2002, P:204

التعقب �أو التتبع Tracking

ي�ستخدم معظم املعاجلني الأ�رسيني هذه الفنية� ،إال �أنها مميزة لدى العالج الأ�رسي
البنائي ( ،)Minuchin & Fishman, 1981وهم يرون هذا الأ�سلوب على �أنه جزء
�أ�سا�سي يف عملية الإندماج مع الأ�رسة والإنخراط فيها .ويقوم املر�شد الأ�رسي خالل
عملية املتابعة هذه بالرتكيز املكثف والإنتباه للق�ص�ص الأ�رسية والعبارات ذات
املغزى ،وي�سجل الأحداث وت�سل�سلها ،وي�ستخدم هنا الأ�سئلة ذات النهاية املفتوحة
وي�صغي للإجابات ،ويدرك من خالل هذا كيفيه تتابع الأحداث داخل نظام الأ�رسة
ودورها يف �إبقاء املعاناة الأ�رسية على ما هي عليه.
وهنا ال ت�صدر �أحك�أماً ،وبدالً من ذلك تقدم يف �صورة تغذية راجعة  Feedbackبعد
�أن ي�ستمع املر�شد ل�شكاوى و�إهتم�أمات �أع�ضاء الأ�رسة.
�إ�ضافة وتقدمي �أبنية معرفيه Adding Cognitive Constructions

موجه نحو العمل (� )action orientedإال �أنه
على الرغم من �أن العالج البنائي عالج ّ
ي�ضم عنا�رص لفظية مل�ساعدة الأ�رس كي ت�ساعد نف�سها� .إن الأبعاد املتعددة التي يت�ضمنها
هذا الأ�سلوب ت�شتمل على تقدمي الن�صيحة ( )Adviceواملعلومة ()Information
والتي ي�ستمدها املر�شد من علمه يف الإر�شاد الأ�رسي وخربته العملية يف العمل مع
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الأ�رس .وهذا ف ّعال مع الأ�رس القلقة والأع�ضاء املتوترين لطم�أنتهم حول ق�ضايا و�سلوكات
حمددة .تت�ضمن امل�س�ألة عادة تقدمي �رشوحات حول بناء الأ�رسة وتركيبها ،على �سبيل
املثال �إذا قال �أحد الأفراد يف الأ�رسة « �إنني جازم �أنك مل ت�سمع مبا يحدث يف عائلتنا
من قبل ،نحن �أ�رسة مفككة للغاية» ،هنا ميكن للمر�شد �أن ي�ستجيب بقوله� « :إن
عائلتكم عائلة فريدة ومميزة من عدة جوانب ،وهناك خ�صو�صية ت�صفكم ،ويف نف�س
الوقت توجد العديد من الق�ضايا امل�شرتكة بينكم وبني الأ�رس الأخرى يف جمتمعنا ،هذا
ح�سب خربتي العملية معهم».

ب -فنيات العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي Strategic Family Therapy
Techniques
طور هايل ( )Haleyهذا النوع من العالج انطالقاً من �إميانه مبعاجلة الأعرا�ض التي

تبدو على الأ�رسة ،والرتكيز على امل�شكلة بدالً من الإ�ستب�صار كهدف للعالج والإر�شاد
الأ�رسي� .إن املهمات التي ت�ستهدف التقليل من حدة امل�شكلة �أو الأعرا�ض يعد جوهرا ً
يف هذا النوع من الإر�شاد والعالج ،ودفع الأع�ضاء يف الأ�رسة نحو اجناز مهمات حمددة
يعترب �أ�سا�سياً� .إن ت�صميم املهمات و�إختيارها ب�شكل منا�سب للأ�رسة ،وت�شجيع الأ�رسة
لإجنازها والإلتزام بها يعد من �أدوار املر�شدين الأ�رسيني على طريقة هايل مع �إحتفاظهم
بالإهتمام ب�إعادة الت�سمية �أو ال�صياغة “  ”Reframingال�سابقة الذكر.
�إن املهمات التي تعطى لأفراد الأ�رسة �إما �أن تكون مبا�رشة و�رصيحة ومن�سجمة
منطقياً مع �أهدافها املتعلقة بالتخل�ص من امل�شكلة بتقدمي توجيهات ()Directions
�أوتعليمات حمددة من املر�شد الأ�رسي كي تت�رصف العائلة بطريقة خمتلفة عما هي
عليه حالياً ،وهي مبنزلة ( التف�سري) يف العالج التحليلي� ،أي �أنها الأداة الأ�سا�سية .ميكن
تقدمي العديد من �أمناط التوجيهات للأ�رسة مثل الر�سائل غري اللفظية « كال�صمت� ،أو
نربة ال�صوت وو�ضعية اجل�سم» ،ومقرتحات مبا�رشة �أو غري مبا�رشة؛ مثل�« :أ�رسع ،يبدو
�أنك ال ترغب ب�أن تغري �شيئاً» �أو مهمات على �شكل واجبات منزلية؛ مثل « عندما
تذهب للنوم �أجرب نف�سك على البقاء م�ستيقظاً».
�إن هذا ميكنه م�ساعدة الأع�ضاء على الت�رصف بطريقة خمتلفة يف حياتهم اليومية
خارج اجلل�سات ومينحهم خربة �شخ�صية جيدة من ناحية ،ومن ناحية �أخرى يزود
املر�شد الأ�رسي مبعلومات حول �إ�ستجابة الأع�ضاء للتوجيهات والواجبات ،وكيف هي
ردود فعلهم للتغيريات املقرتحة عليهم.
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�أما بالن�سبة للنوع الثاين من املهمات فهي التي ت�سمى “ � ”Paradoxأي املتناق�ضات
�أو العك�سية والتي ت�ستخدم خ�صي�صاً مع الأ�رس التي تقاوم التغيري ويبدو انها ال
ت�ستجيب للمقرتحات �أو املهمات املبا�رشة وتقاوم ب�شدة تنفيذها .تت�ضمن هذه املهمات
الطلب من الأ�رسة الإ�ستمرار يف �أداء ال�سلوكات املر�ضية �أو اخلاطئة والتي جاءت من
�أجلها �إىل الإر�شاد بدالً من التوقف عن �أدائها� .إن هذا ال�سماح « مبمار�سة الأعرا�ض»
ميكن �أن يكون فعاالً يف خف�ض املقاومة �أو �إزالتها .ت�أخذ هذه الفنية عدة �أ�شكال ،ومتر
بعدة خطوات وهي:
� .1إعادة حتديد وتعريف الأعرا�ض ( )Redefining the symptomsوهذا يعني
حتليل املكا�سب اخلفيه التي جتنيها الأ�رسة من �إ�ستمرار الو�ضع غري ال�صحي وظهور
الأعرا�ض املر�ضية ،ومن ثم �إعادة ت�سميتها .فاخلوف املر�ضي من املدر�سة ()Phobia
عند الإبنة ال�صغرية قد يعيد ت�سميته املر�شد الأ�رسي على �أنها حماولة لإبقاء الأبوين
معاً يف العالقة الزوجية من خالل �إبقاء تركيزهما على الإبنة وخوفهما امل�شرتك عليها.
 .2و�صف الأعرا�ض ( )Prescribing the symptomsوهنا يطلب املر�شد الأ�رسي
من الأفراد الإ�ستمرار مبمار�سة ال�سلوكات التي اعتادت عليها لأنها �ستخ�رس املكا�سب
املتحققة من توقفها .وبالتايل ف�إن ال�رصاخ وال�صوت املرتفع الذي ي�ستخدمه الزوج مع
�إبنه املراهق �سيتم ت�شجيعه ،ودفع التعوي�ضات لطلبة ال�صف الذين يقرت�ض منهم الإبن
املال يجب �أن يبقى قائماً.
 .3كبح وعرقلة تطور الأعرا�ض ()Restrain the growth of symptoms

عندما تلتزم الأ�رسة مبا دفعها املر�شد الأ�رسي مبمار�سته ويبد�أ الوعي يت�شكل عندهم
حول دوافعهم للإ�ستمرار يف �إظهار الأعرا�ض املر�ضية -التي تبد�أ بالرتاجع -يبذل
املر�شد جهودا ً بجعل التناق�ضات العك�سية م�ستمرة وفعالة من خالل دعوة الأع�ضاء
يف الأ�رسة �إىل التوقف عن حل امل�شكلة بالطريقة القدمية ،ويف نف�س الوقت ي�ؤجلون
حماوالت حل امل�شكلة بطرق جديدة حتى يفكروا جيدا ً بكل �أبعاد امل�شكةلة (�Glad
.)ding, 2002

ج -فنيات الإر�شاد والعالج الأ�رسي اخلرباتي Experiential Family Therapy

Techniques

278

تعد فريجينيا �ساتري « »Satirهي امل�ساهمة الرئي�سية يف تطوير هذا املنحى يف
الإر�شاد والعالج الأ�رسي والذي ركزت فيه على م�س�ألة الإت�صال الأ�رسي و على تعليم
مهارات الإت�صال ،وزيادة �شعور �أفراد الأ�رسة بالقيمة والأهمية نحو بع�ضهم ،و�سيعر�ض
هنا تكنيك لإعادة بناء الأ�رسة امل�شتق من التمثيل النف�سي « »Psychodramaمن
خالل ما يعرف بـالنحت �أو الت�شكيل الأ�رسي « »Family Sculptingورغم ان هذا
الأ�سلوب قام بتطويره كل من ديوهل وديوهل()Duhl & Duhl 1973كما ورد يف
(� ،)Smith & Smith, 1992إال �أن �ساتري عملت على ترويجه من خالل �إ�ستخدامها له.
يهدف هذا التكنيك لإعادة ت�شكيل وتركيب النظام الأ�رسي من خالل تقدمي وعر�ض
العالقات الأ�رسية املتبادلة خالل فرتة زمنية حمددة ب�إ�ستخدام اجل�سد ،كما ي�شكلون
ب�أج�سادهم م�شاعرهم ،ووجهات نظرهم يف العالقات الأ�رسية� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية
الإ�شارة �إىل خ�صائ�ص معينة لأع�ضاء الأ�رسة با�ستخدام هذا التكنيك .لقد لوحظ �أن
املراهقني هم �أكرث من يتقنون العرو�ض اجل�سدية عندما متنح لهم فر�صة التعبري غري
اللفظي عن م�شاعرهم و�أفكارهم نحو �أ�رسهم� ،إن هذه الفنية ت�سمح بالتعرف على
الإدراكات اخلاطئة والقواعد التي حتكم �سلوك الأفراد يف الأ�رسة .على �سبيل املثال ،قد
يختار الإبن متثيل ومنذجة �سلوك الأب املنهمك يف الوقت الذي يق�ضيه مع الأبناء يف
تقليب حمطات ال�شا�شة التلفزيونية مهمالً �إبنه الذي يجل�س بعيدا ً عنه مراقباً له .عادة
ما ي�ساعد املر�شد الفرد يف �إختيار امل�شهد الذي �ستتم عملية الرتكيز عليه والإ�ستك�شاف
ثم �إختيار املمثلني لإظهار دور الأع�ضاء املعنيني يف الأ�رسة ،و�إعطائهم �أماكنهم وتنفيذ
امل�شهد ،ومن ثم الإ�ستب�صار.
د -فنيات بوين يف الإر�شاد والعالج الأ�رسي ما بني الأجيال
Bowens Intergenerational family therapy techniques

لقد عر�ضت املبادئ التي يقوم عليها منحى ( )Bowenاخلا�ص بالإر�شاد والعالج الأ�رسي
يف وحدة نظريات الإر�شاد الأ�رسي ،و�ستعر�ض هنا واحدة من الفنيات التي ارتبطت بهذا
الإجتاه يف الإر�شاد الأ�رسي وهي �شجرة العائلة �أو اجلينوغرام ( )genogramوالتي
ت�ضم ر�سماً خا�صاً بالعائلة من الأطفال والآباء والأجداد والأعمام والأخوال و�آخرين
هامني من الأقارب احلميمني �أو حتى الأ�صدقاء املقربني� .أنه تكنيك �شبيه بالذي �أ�سماه
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مينيو�شـن اخلرائـط الأ�رسية
. )Smith &Smith,1990) (family mapping

اجلينوغرام Genogram

�إنه عبارة عن متثيل ب�رصي �أو مرئي ل�شجرة العائلة اخلا�صة بالفرد ب�إ�ستخدام �أ�شكال
وخطوط وكلمات حمددة .تت�ضمن معلومات لها عالقة بالأ�رسة وعالقات الأع�ضاء ببع�ض
على الأقل لثالثة �أجيال ي�ضم اجلينوغرام معلومات حول العمر واجلن�س وتاريخ الزواج
والوفاة واملهن .ومن املمكن �أن يكون اجلينوغرام مكثفاً وي�ضم العديد من �أفراد الأ�رسة
وامناط تفاعالتهم وقد يكون خمت�رصا ً .وفيما يلي عر�ض للرموز امل�ستخدمة يف ر�سم
اجلينوغرام.

وميكن للمر�شد �أن ي�ساعد الأ�رسة على ر�سم ومتثيل �شجرة العائلة من خالل ( مقابلة
اجلينو غرام ) والتي يطرح عليهم فيها جمموعة حمددة من الأ�سئلة ت�ساعد يف ر�سم
اجلينوغرام ويف نف�س الوقت فهم تركيب الأ�رسة واجلو العاطفي ال�سائد فيها والذي
يخ�ضع فيما بعد لعملية تف�سري متكن الأ�رسة من فهم الديناميات الفاعلة داخل الأ�رسة.
يعر�ض الدليل التدريبي ( مقابلة اجلينو غرام ) واال�سئلة التي يفرت�ض الإجابة عليها
لر�سمه.
ومن املفيد بناء اجلينو غرام ب�أ�سلوب يجعل جميع �أفراد الأ�رسة ت�شاهده كر�سم ،وقد
ي�ستخدم لوح �أبي�ض �أو جمموعة �أوراق لت�سهيل عر�ض رموزه وعندما ينتهي ر�سم اجلينو
غرام ب�إ�ستخدام الرموز املحددة ف�إن املر�شد يدعو �أع�ضاء الأ�رسة لإ�ضافة �أي تفا�صيل
هامة مل يرد ذكرها (.)Gladding 2002
هـ -الإجتاه العقالين – االنفعايل ال�سلوكي يف �إر�شاد وعالج الأ�سرة وفنياته:
	�إن الأ�سا�س الذي يقوم عليه هذا املنحى العالجي يت�ضمن �أن الأفكار التي
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يحملها الفرد هي التي تقود نحو امل�شاعر التي ي�شعر بها وال�سلوك ال�صادر عنه .ان
ما نعتقده هو املحدد مل�شاعرنا و�سلوكاتنا ولي�ست الأحداث احلياتية� .إن امل�س�ؤولية
هنا تقع على ما يعتقده الفرد وي�ؤمن به ( )Beliefsولي�س على لأحداث احلياتية
( )Accidentsالتي ينظر �إليها على �أنها حمايدة .وما النتائج ال�سلوكية واالنفعالية
(� )Consequencesإال نتيجة لطريقة تفكري الفرد.
يرى املعاجلون العقالنيون – االنفعاليون ال�سلوكيون ان ن�سبة قليلة فقط من الأ�رس
هي التي تبحث عن امل�ساعدة الإر�شادية �أو العالجية والتي تن�صب �أ�سا�ساً �أو تتطلب
عالج العالقات ،وان كانوا يعرتفون ان هذه الن�سبة يف تزايد م�ستمر مع زيادة الوعي
بالعالج الأ�رسي .فمن الناحية النمطية �أو املعتادة يطلب �أحد الزوجني �أو �أحد �أفراد
الأ�رسة موعدا ً للعالج ،فيكون الو�ضع املثايل �أن حت�رض الأ�رسة كلها �إىل العالج و�أن
يفح�ص املعالج كل �أفراد الأ�رسة ولي�س ال�شخ�ص الذي طلب العالج فقط �أو الذي حددته
الأ�رسة كمري�ض .ويرى ه�ؤالء املعاجلون ان مطلب انخراط الأ�رسة كلها يف العالج
مطلباً ال يتحقق كثريا ً يف الواقع العملي على الأقل حتى الآن .ومع قناعات املعاجلني
العقالنيني – االنفعاليني ال�سلوكيني بالأ�س�س التي يقوم عليها �إر�شاد وعالج الأ�رسة
من ناحية وعدم تقبل كل الأ�رسة بعد لفكرة �أن جتل�س الأ�رسة يف مقاعد امل�سرت�شدين
يف اجلل�سة الإر�شادية �أو العالجية من ناحية �أخرى� ،إنتهى بع�ض املعاجلني العقالنيني
– االنفعاليني �إىل �صيغة التعامل مع (الهولون ) �أو الكل (. )Holon
والهولون م�صطلح قدمه ( كو�ستلر) ( )Koestlerلي�شري به �إىل مفهوم يعترب (( كالًّ)) يف
ذاته ،ومع ذلك فهو جزء من كل �أكرب .وامل�صطلح م�شتق من اللفظة الإغريقية Holos
مبعنى ( كل) ،وقد ا�ستح�سن كل مـن (ف�رشمان و مينو�شن) م�صطلح كو�ستلر وتابعاه يف
�إ�ستخدامه مقرين بفائدته ،وذهبا �إىل �أن كل من الفرد والأ�رسة النووية والأ�رسة املمتدة
واملجتمع يعترب كالً ويف نف�س الوقت يعترب جزءا ً من كل �أكرب ،ويولد هذا الكل طاقة
تناف�سية ت�ضمن له حتقيق الإ�ستقالل والبقاء ككل ،يف الوقت الذي ميار�س فيه ن�شاطاً
تكاملياً كجزء .فالأ�رسة النووية كل ،ويف نف�س الوقت جزء من الأ�رسة املمتدة ،والأ�رسة
املمتدة هي كذلك كل ،ويف نف�س الوقت هي جزء من املجتمع وهكذا .وكما يت�ضمن الكل
اجلزء ف�إن اجلزء يت�ضمن �أن يحتوى على الربنامج الذي ينظم الكل� .إذا ً فاجلزء والكل
كل منهما يت�ضمن الآخر ويحتويه يف عملية م�ستمرة جارية من التوا�صل والعالقات
البينية املتبادلة (.)Fisherman, Minuchin, 1981, 13
ومفهوم الكل هنا �أقرب �إىل مفهوم الن�سق �أو النظام ،والكل الأ�رسي �أقرب �إىل مفهوم
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الن�سق الأ�رسي ،و�إذا كان �أع�ضاء الأ�رسة ك�أفراد ي�ؤثرون يف الن�سق الأ�رسي فهم يت�أثرون
به من خالل عملية توايل م�ستمرة .وهناك بع�ض الإعتبارات الهامة بالن�سبة للمعالج
يف املدخل العقالين – االنفعايل ال�سلوكي ي�شري �إليها (( هيوبر)) و (( باروث)):
فيما يتعلق بو�ضع الفرد ككل ( هولون  )Holonترى وجهة النظر العقالنية –
االنفعالية ال�سلوكية �أن ان�شطة الأع�ضاء الفردية لها القوة لتغيري تفاعالت الأ�رسة.
�إن الفرد ككل يوحي �أي�ضا بتوافق �أو تطابق �أكرب مع منظور ان�ساق الأ�رسة والذي فيه
ي�شاهد �أفراد الأ�رسة مندجمني �أو منخرطني يف تبادالت مع الن�سق الأ�رسي الأكرب ،وكل
ي�ؤثر يف الآخر ،خالل منوذج دائري من ال�سبب والنتيجة.
ي�ؤكد العالج العقالين -االنفعايل ال�سلوكي الأ�رسي ان اخلربة الداخلية لع�ضو الأ�رسة
الفرد تتغري يف الوقت الذي يتغري فيه الن�سق الأ�رسي الذي يعي�ش فيه ،وكذلك ف�إن
الن�سق الأ�رسي يتغري يف الوقت الذي تتغري فيه اخلربة الداخلية لع�ضو الأ�رسة الفرد.
وعندما كان عالج الأ�رسة ما زال حمددا ً ونا�شئاً كان العالج الفردي هو النموذج
امل�سيطر للعالج يف جمال الأمرا�ض النف�سية .وقد نظر �إىل عالج الأ�رسة يف البداية
بب�ساطة وك�أنه طريقة خمتلفة �أو طريقة �أخرى لعالج الفرد .وما �أن فهم �أن عالج الأ�رسة
لي�س طريقة ولكنه توجه جديد له �أ�سا�سه النظري واملفاهيمي للم�شكالت وللتن�أول معاً،
ف�إن الثنائية بني عالج الفرد وعالج الأ�رسة قد حلت ،ومن منظور العالج الأ�رسي فكل
التناوالت والعالجات ال�سيكولوجية هي عالج للأ�رس ( �أو للنظام) وهذا هو ما يفكر فيه
معاجلو املدخل العقالين – االنفعايل ال�سلوكي حيث تكون طبيعة امل�شكلة وطريقة
عالجها هي الأهم من عدد �أفراد الأ�رسة احلا�رضين يف اجلل�سة العالجية .فالعالج ما
دام ين�صب على م�شكلة �أ�رسية ،وبالطريقة التي تت�ضمن الأ�رسة بتفاعالتها ،ف�إن العالج
الأ�رسي �سواء كان الذي يح�رض جل�سة العالج ع�ضو واحد من �أفراد الأ�رسة �أو الوالدان
فقط �أو �أع�ضاء الأ�رسة كلهم.
ويبدو �أن نظام الكل �أو الهولون ي�سمح للمر�شد العقالين – االنفعايل ال�سلوكي �أن
يتفاعل مع الأ�رسة حتى من خالل عدد �أقل من �أفراد الأ�رسة .على �أ�سا�س �أن من يح�رض
جل�سة العالج تتمثل فيه خ�صائ�ص الأ�رسة ،ويحمل ب�صماتها ،وهو نتاج تفاعالتها
وعالجه يعترب عالجاً للأ�رسة .وهي فل�سفة ون�سق عالجي �أ�شبه مبا يدعيه التحليل
النف�سي الفردي الذي ينظر �إىل الفرد ب�إعتباره يت�ضمن ت�أثريات الأ�رسة بداخله منذ
تن�شئته الباكرة يف �أح�ضانها ،وكان عملية العالج ت�صحيح لأخطاء الأ�رسة يف الرتبية،
ولإعادة بناء ال�شخ�صية التي متت على نحو غري �سوي يف ظل الأ�رسة ( كفايف.)2009 ،
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ينظر معاجلو املدخل العقالين – االنفعايل ال�سلوكي �إىل �أع�ضاء الأ�رسة ،ك�أفراد وان�ساق
فرعية داخل الأ�رسة ،والأ�رسة بكاملها تعترب (( كل)) ( )Holonوكل فرد من �أفرادها
كل قائم بذاته وجزء من كل �أكرب يف نف�س الوقت .ويعرف املعاجلون العقالنيون –
االنفعاليون ال�سلوكيون �أن التدخل على م�ستوى �أي كل �سوف ي�ؤثر على �أداء الوظائف
الكلي يف الأ�رسة� ،سواء كان هذا الكل واحدا ً من �أفراد الأ�رسة �أو ن�سقاً فرعياً �أو جماعة
الأ�رسة الكلية� .أنهم يتعاملون مع �أي (كل) متاح من الأ�رسة ،لأنه يف حاالت لي�ست قليلة
يرف�ض بع�ض �أع�ضاء الأ�رسة ان ي�شارك� ،أو لأن بع�ض الأفراد �أطفال �صغار ال ي�ستطيعيون
متابعة العملية العالجية ،ولذا ف�إن (الكل) الذي يح�رض �إىل العالج من الأ�رسة ميكن �أن
ينوب عنها وك�أنه الذي ي�ستثمر حل�ساب عالج الأ�رسة .وي�ستخدم املعاجلون العقالنيون
كثريا ً م�صطلح (( الكل امل�ستثمر)) ( )The Invested Holonوك�أنه الكل الذي تعالج
الأ�رسة من خالله.
يبحث املعالج العقالين – االنفعايل ال�سلوكي يف وقت مبكر من العملية العالجية
عن الفرد �أو الأفراد الذين ا�ستثمروا يف طلب عالج الأ�رسة ،وكل الكليات على جميع
امل�ستويات ملتزمة بالتغيري .ويجب �أن يكون وا�ضحاً �أن (الكل) �أو الهولون امل�ستثمر
 The Invested Holonغري مفهوم ال�شخ�ص الذي حتدده الأ�رسة كمري�ض (The
 .)Identified Personوالو�ضع املثايل �أن يكون الكل امل�ستثمر هو الع�ضو الذي حددته
الأ�رسة كمري�ض.
يتفاعل الكل امل�ستثمر مع املعالج على �أ�سا�س �أن لديه م�شكلة ،وانه قد حاول مرارا ً
حلها ولكنه ف�شل يف ذلك ،و�أنه لذلك يطلب امل�ساعدة منه .وما دام املعالج يف املدخل
العقالين – االنفعايل ال�سلوكي ي�ستخدم منوذج ان�ساق بني �شخ�صي ف�إن املعالج ميكن
�أن يي�رس التغري يف ال�سلوك عند املري�ض املحدد مب�ساعدة املقربني �إىل املري�ض ليغريوا
�سلوك حل امل�شكلة لديه.
ويحر�ص املعاجلون العقالنيون – االنفعاليون ال�سلوكيون على ان يتناولوا امل�شكالت
يف الإطار العالقاتي الذي ي�شمل الن�سق الأ�رسي كله ب�رصف النظر عن عدد من ح�رض
اجلل�سة من �أفراد الأ�رسة .ويرون ان هذه املعاجلة �أف�ضل مما يفعل بع�ض املعاجلني
الذين يجمعون الأ�رسة كلها يف جل�سة العالج ،ولكنهم يح�رصون امل�شكلة والتناول
معاً يف �إطار فردي ولي�س يف الإطار التفاعلي التباديل بني اجلميع ،ويبدون بذلك �أنهم
يتعاملون مع (الأ�رسة) ولكن احلقيقة �أن العالج الفعلي يف اجلل�سات يتم يف الإطار
الفردي.
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ويهتم املعالج بالنظر �إىل م�شكلة الأ�رسة من خالل الإطار املفاهيمي للعالج العقالين-
االنفعايل ال�سلوكي ،فهو ينظر �إىل التفاعل الذي يثور حول ال�شكوى احلالية ()A
ويحتفظ يف ذهنه �أن الهدف هو تغيري املعتقد ( )Bوهو التغيري الذي �سيفتح الباب
للتغيري يف االنفعاالت و�أ�ساليب ال�سلوك التي متثل امل�شكلة ( . )Cو�إت�ساقاً مع وجهة
النظرة التفاعلية يفرت�ض �أن تغيري ( )Bو ( )Cعند الكل امل�ستثمر – �سواء كان فردا ُ �أو
فردين كالزوجني �أو �إحتاد من �أفراد – �سوف ي�ؤثر على املعتقدات والإنفعاالت و�أ�ساليب
ال�سلوك لأفراد الأ�رسة الغائبني.
وبالن�سبة للحاالت التي يجد فيها املعالج �صعوبة يف جمع �أفراد الأ�رسة �أو �أكرثهم
يف اجلل�سة العالجية ف�إن �س�ؤاالً ه�أماً يوجهه املعالج �إىل نف�سه وي�سهم يف حل هذه
امل�شكلة من وجهة النظر العقالنية – االنفعالية ال�سلوكية وهو :من �أفراد الأ�رسة الأكرث
�إهتم�أماً بحل امل�شكلة؟ ويحتمل بالطبع �أن يكون (( الكل امل�ستثمر)) الذي يكون �أكرثهم
�إنزعاجاً �أو عدم ارتياح من وجود امل�شكلة .ويف معظم ال�شكاوى التي تتمركز حول
الطفل ف�إن الكل امل�ستثمر هنا لن يكون املري�ض املحدد ( وهو الطفل) ،والإحتمال الأقوى
�أن يكون الوالدان هما الكل امل�ستثمر ،ويكون احلد الأدنى ل�ضمان جناح العالج الأ�رسي
متمثالً يف �إنخراط الكل امل�ستثمر يف اجلل�سات العالجية ( كفايف.)2009 ،
فنيات �إ�ستخال�ص �أفكار �أع�ضاء الأ�رسة:

يف نف�س ال�سياق الذي يحر�ص فيه املعالج على دفع �أفراد الأ�رسة �إىل الإ�ستب�صار وفهم
م�شاعرهم و�أفكارهم و�أ�صول هذه امل�شاعر والأفكار يحر�ص املعالج �أي�ضاً على توجيه
�أ�سئلة ينتزع من خالل الإجابة عليها الأمناط الإ�ستجابية املعرفيه للأ�رسة ليقف على
معتقداتهم نحو �أنف�سهم ونحو الآخرين ،وليعرف كيف يفكرون ،وكيف يتخذون قراراتهم.
وقد درج املعاجلون العقالنيون – االنفعاليون ال�سلوكيون يف ممار�ساتهم على توجيه
عدد من الأ�سئلة ت�ساعد يف �إ�ستخال�ص �إ�ستجابات تفيد املعالج وتفيد الأ�رسة يف �إلقاء
ال�ضوء على قناعات الأ�رسة وطريقة تفكريها منها:
 .1فيم تفكرون؟ و�إذا ما وجه ال�س�ؤال يف اجلل�سة العالجية فيكون :ماذا ي�شغل تفكريكم
الآن؟
 .2ما اجلمل والعبارات التي ترددونها بينكم وبني �أنف�سكم؟
 .3هل �أنتم واعون جيدا ً بالأفكار التي تدور يف ر�ؤو�سكم؟
� .4إذا عاد �رشيط الأحداث مرة �أخرى ،فما ع�ساه �أن يكون العامل احلا�سم وقتذاك؟ وما
الذي ميكن �أن تفعلوه وب�شكل خمتلف عما فعلتموه وقتها.
و�إذا ما ادعى �أفراد الأ�رسة انه لي�س لديهم �أفكار حا�رضة ف�إن املعالج يحتاج �إىل �أن
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ي�ضع خطة يراقب فيها تفكري �أفراد الأ�رسة ،وعن طريق الأ�سئلة املنوعة يح�صل على
كمية من املعلومات �إ�ضافة �إىل احل�صيلة التي يخرج بها من مراقبة �أفراد الأ�رسة.
بتجميع هذا كله مع رد فعل �أفراد الأ�رسة حول الأحداث الن�شطة ف�إنه ي�صل �إىل نوعية
معتقدات الأ�رسة ،وعليه �أن ي�ستثريهم بجمل وعبارات مثل قوله« :يف خربتي �أن �أفراد
الأ�رسة ( �أو الزوجني) عندما يواجهون موقفاً مثل املوقف الذي و�صفتموه ف�إنه غالباً ما
يفكرون يف �شيء مثل. « ....
وقد �صنف برنارد وجوي�س( )Bernard & Joyce.1984عددا ً من طرق التقدير التي
ميكن �أن ت�ستخدم يف تي�سري �إ�ستخال�ص �أفكار �أع�ضاء الأ�رسة مل�ساعدتهم على و�صف
تقييماتهم �شفوياً بطريقة من �ش�أنها �أن تزيد من فهمهم ،وكذلك يف التحرك نحو نظام
املعتقدات ( )Bمتهيدا ً لو�ضعها وتفنيدها.
 .1فقاقيع الفكر (:)Thought Bubbles

وميكن �أن ت�ستخدم طريقة فقاقيع الفكر لنقل الفكرة العامة ب�أن الأفكار ت�سهم يف توايل
احلل ال�سلوكي غري الناجح واالنفعاالت املزعجة امل�صاحبة ،وكذلك ت�ساعد �أع�ضاء
الأ�رسة يف �صياغة معتقداتهم �صياغة لغوية .وعلى �سبيل املثال ،من املمكن ان يتم
ت�صوير املناظر املختلفة املرتبطة بامل�شكلة احلالية للأ�رسة يف �سل�سلة من الر�سوم
الكاريكاتورية ،وتبدو الفقاقيع الفارغة حول ال�شخ�صيات ( )Charactersيف كل
منظر ،وت�ساعد التعبريات االنفعالية على وجوه ال�شخ�صيات يف ت�شخي�ص امل�شهد
درامياً ،وي�س�أل �أفراد الأ�رسة ان ميل�ؤوا الفقاعة التي فوق ال�شخ�صية طبقاً ملا يظنون ان
ال�شخ�صية تفكر فيه.
 .2فنية تكميل اجلمل (:)The Sentence Completion Technique

وميكن ان ت�ستخدم فنية تكميل اجلمل لإ�ستخال�ص معتقدات �أع�ضاء الأ�رسة .وينمي
املعالج عددا ُ من اجلمل الناق�صة التي تت�ضمن معلومات �إ�ستبطانية لها عالقة باملوقف
امل�شكل الذي تتعر�ض له الأ�رسة ،وباجلوانب التي يريد املر�شد ان يعرف عنها �شيئاً من
حياة الأ�رسة ،ومن �أمثلة هذه اجلمل:
عندما ال يعمل الأطفال ما نطلبه منهم ،ف�إننا...
نكون غري �سعداء يف املنزل عندما نفكر يف...
ان التوقعات العالية الطموحة لوالدينا ت�سهم يف تفكرينا ب�شكل....
 .3التفكري ب�صوت عال (:)Think –Aloud

تت�ضمن مداخل التفكري ب�صوت عال تكليف املعالج لأفراد الأ�رسة مبهمة ،ويطلب منهم ان
يفكروا ب�صوت عال وهم يتناولون هذه املهمة ويقومون بها ،فعلى �سبيل املثال ...هناك
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والدان و�إبنتهما املراهقة ولديهم م�شكلة حول املوافقة للإبنة على زيارة �صديقاتها،
ويطلب من الإبنة ان تق�ضي ع�رش دقائق حتاول ان ت�صل �إىل �إتفاق مع والديها حول
املو�ضوع .وقبل التحدث يطلب من كل ع�ضو ان يفكر ب�صوت عال ،مبعنى ان يتحدث عن
�أفكاره التي �سوف يعلن عنها عند بدء املناق�شة.
 .4و – لكن – لأن (:)And, But and because

وهذه الكلمات مفيدة للغاية ،وميكن للمر�شد ان ي�ستخدمها مل�ساعدة �أفراد الأ�رسة على
ان يبلوروا معتقداتهم وان يعربوا عنها لفظياً و�إذا ما توقف �أحد الأع�ضاء يف نهاية
ما يبدو انه جملة ناق�صة حول ما كان يفكر فيه (بدون عمل �أي تقييم ) ف�إن املر�شد
ي�ستطيع ان يقنعه وي�ستميله طوال الوقت بكلمات مثل :و ...لكن  ...لأن.
� .5إعادة العر�ض ال�رسيع (: )Instant replay

ويف هذه الفنية يطلب من �أفراد الأ�رسة ان يتتبعوا �سري الأحداث واملواقف بني اجلل�سات
والتي ت�ؤدي �إىل انفعاالت غري �سارة ،وخالل اجلل�سة التالية ي�س�أل �أفراد الأ�رسة ان
يعيدوا �أو ي�ستعيدوا اللحظات �أو الأوقات التي �شعروا فيها بال�ضيق �أو احلرج� ،أو ما
ميكن ت�سميته بالنقاط ال�صعبة ( ،)Rough Spotsوان يتحدثوا عن الأفكار التي
يتذكرون ان لها عالقة بالنقاط ال�صعبة.
 .6اخليال املوجه (:)Guided Imagery

تعتمد هذه الطريقة على ان يطلب املر�شد من �أفراد الأ�رسة ان ي�سرتخوا ،ومن ثم ان
يتخيلوا ب�أكرب درجة من احليوية �أحد املواقف امل�شكلة وان يركزوا فيما يفكرون فيه،
ويطلب من �أفراد الأ�رسة ان ي�صفوا امل�شهد ،وحينئذ ي�شجعهم على ان يتوا�صلوا من خالل
�أفكارهم املرتبطة باملوقف.

 .7املدخل ال�شبيه ب�إختبار تفهم املو�ضوع (:)The T. A. T Like Approach

وهي طريقة �إ�ستخال�صية ميكن ان تكون مفيدة عندما تكون الفنيات املبا�رشة غري
ناجحة .وت�ستخدم هذه الطريقة �صورا ً ملواقف �أ�رسية غام�ضة منتقاة من املواقف
املت�ضمنة للأحداث الن�شطة للأ�رسة ،ويطلب من �أفراد الأ�رسة ان يك ّونوا ق�ص�صاً تركز
بالدرجة الأوىل على الأفكار التي توجد عند ال�شخ�صيات ،وعما �ستعمله هذه ال�شخ�صيات
يف املوقف ،وما امل�شاعر امل�صاحبة لذلك عندهم.
 .8الإ�ستب�صار العقالين االنفعايل:

�إن الهدف من تقييم نظام املعتقدات لدى �أفراد الأ�رسة هو حتقيق الإ�ستب�صار العقالين
– االنفعايل .و�إذا كانت عملية التقدير �صحيحة ف�إن املر�شد �سينجح يف حتقيق درجة
طيبة من الإ�ستب�صار العقالين – االنفعايل لأفراد الأ�رسة .وهذا الإ�ستب�صار يحقق وظيفته
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من خالل �أربع وظائف فرعية وهي:
 .1الإ�ستب�صار العقالين االنفعايل يو�ضح الق�ضايا:
عادة ما ي�أتي �أفراد الأ�رسة �إىل العالج وقد �أ�صيبوا بالإحباط ال�شديد نتيجة املعاناة
التي عا�شوها واملحاوالت املتكررة حلل م�شكالت الأ�رسة ،والتي كانت تنتهي بالف�شل
وخربة خيبة الأمل �إزاء كثري من الآمال والطموحات التي كان �أفراد الأ�رسة يرغبون يف
حتقيقها .ومن املحتمل ان يكون �أفراد الأ�رسة قد جربوا و�سائل خمتلفة حلل م�شكالتهم
من قراءة الكتب و�إ�ست�شارة الآخرين و�س�ؤال اخلرباء ،ولكنهم دائماً كانوا ي�صطدمون
مبنطقة غام�ضة غري وا�ضحة وهي نوعية امل�شكالت التي تثري املتاعب .وبذلك ف�إن
جهودهم وجهود الآخرين مما كانت �ست�ضيع هبا ًء .وهنا ت�أتي قيمة الإ�ستب�صار العقالين
– االنفعايل ال�سلوكي الذي يحققه العالج العقالين – االنفعايل حيث يقوم املعالج
من خالل الإ�ستب�صار بتو�ضيح الق�ضايا الأ�سا�سية والأولية لأفراد الأ�رسة ،ويقدم لهم
الأ�سا�س لبدء تكوين �إجتاهات جديدة نحو ذواتهم ونحو الآخرين ونحو كثري من الأمور
التي حتيط بهم ،وهم بذلك يك�سبون فهماً �أف�ضل لذواتهم وللعامل ،ويكون لديهم الأ�سا�س
لإحداث التغيري �إىل �أف�ضل.
 .2الإ�ستب�صار العقالين – االنفعايل يزيد الأمل ويي�رس الدافعية:
عندما ت�أتي الأ�رسة �إىل الإر�شاد يكون الإجتاه الغالب على م�شاعر �أفراد الأ�رسة هو قلة
احليلة والي�أ�س والإحباط .ومييلون �إىل االعتقاد ب�أنه لي�س يف �أيديهم ما يعملوه لتغيري
ظروفهم غري املريحة وواقعهم ال�سيئ كما يدركونه .وينتج عن هذا ال�شعور همة فاترة
ودافعية منخف�ضة للعمل املفيد املف�ضي �إىل التغري املطلوب .وي�ؤدي الإ�ستب�صار �إىل
الإرتقاء ب�إح�سا�س الأمل والثقة بالنف�س وال�شغف بامل�شاركة يف الإر�شاد ويف القيام
بدور ن�شط يف �إحداث التغيري املطلوب عند �أفراد الأ�رسة .وعندما ي�شكل املعالج مع
�أفراد الأ�رسة الأهداف عند ( )Aف�إنهم يتعرفون على ال�صلة بني ( )Aو ( )Cومن هنا
ي�ستب�رصون ب�أثر ( ،)Bوكلها مكا�سب عالجية م�ؤكدة ي�ستفيد منها �أفراد الأ�رسة.
 .3الإ�ستب�صار العقالين – االنفعايل يبني الألفة بني املر�شد والأ�رسة:
ينجح املعالج يف املدخل العقالين – االنفعايل ال�سلوكي يف �إر�شاد وعالج الأ�رسة
يف بناء عالقة �إيجابية متميزة بينه وبني �أفراد الأ�رسة قوامها قدر كبري من الثقة
وامل�صداقية من جانب �أفراد الأ�رسة نحو املعالج ،مما ي�سمح ببناء الألفة ()Rapport
بينهما .ويقرر كثري من �أفراد الأ�رسة الذين خا�ضوا جتربة العالج العقالين – االنفعايل
ال�سلوكي الأ�رسي ب�أنهم مل ي�سمعوا ومل يفهموا �أبدا ً مبثل هذا العمق فيما يخ�ص الق�ضايا
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الهامة بالن�سبة لهم .ورمبا يعود ذلك �إىل ان املعالج يف هذا املدخل يتفاعل مع الأ�رسة
فيما يخ�ص القيم الأ�سا�سية والفل�سفات التي ت�سهم يف بناء م�شاعرهم و�سلوكهم بدالً
من الأنغما�س يف ق�ضايا ومو�ضوعات قد تكون م�صطنعة �أو بعيدة عن واقع حياتهم
امللمو�س لهم كما يحدث يف الأ�ساليب امل�ستخدمة يف العالجات امل�ستندة �إىل �أطر
نظرية ومنهجية �أخرى.
 .4الإ�ستب�صار العقالين – االنفعايل يوفر معنى �أكرب:
يدخل الكثري من الأ�شخا�ص �إىل العالج العقالين – االنفعايل ال�سلوكي وهم يتوقعون
ان يكون املر�شد �شخ�صاً مدعماً وم�ساندا ً لأع�ضاء الأ�رسة� ،أو انه وجه �أبوي �أو �أمومي،
وانه ال�شخ�ص الذي يجل�س �إليه �أفراد الأ�رسة ويتكلمون عن ما�ضيهم وي�سمعهم برفق
ويتعاطف معهم .و يظن البع�ض ان املعالج مثل طبيب الأ�رسة الذي لديه عالج �رسيع
لأي �شكوى ي�شكو منها �أي من �أفراد الأ�رسة .وعندما يخربون العملية العالجية يف هذا
املدخل يكت�شفون ان املعالج هنا ن�شط مبا�رش متحدي يف معظم احلاالت لن�سق الأ�رسة
ولأفكارها ومعتقداتها ،وهذا التفاعل بني الطرفني يحتاج �إىل جهد و�إخال�ص من كل من
املر�شد و�أفراد الأ�رسة .والذي يجعل �أفراد الأ�رسة ي�ستمرون مع التحدي الذي ي�شعرون
به هو �إح�سا�سهم بقيمة املواجهة التي يجريها املعالج مع ان�ساقهم الإعتيادية .ويف
كل احلاالت يجعل العالج العقالين – االنفعايل ال�سلوكي الأفراد من�شغلني يف مواجهة
�أفكارهم ويفكرون يف �أفكارهم لتغيريها عندما يكت�شفون �أنها غري عقالنية .وكلما بد�أ
�أفراد الأ�رسة يف تقبل وجهات النظر اجلديدة واجتهت معتقداتهم �إىل العقالنية خفت
حدة م�شكالتهم وقلت معاناتهم ،وهو ما يدفعهم �إىل احلما�س لإكمال العالج (كفايف،
2009؛.)Nelson,2006
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امل�صطلحات
فنيات دعم القوة و امليكانزمات التكيفيه

Techniques for supporting adaptive mechanisms and strengths

وهي الأ�ساليب التي ت�ستخدم مع الأ�رسة التي متر مبع�أناة �أو �أزمة واملت�ضمنة الفهم
التعاطفي والإ�صغاء والإهتمام  ،وتقدمي التغذية الراجعة للميكانزمات التكيفيه �أو
التثقيف املتعلق بالدفاعيات ال�سيئة والتي ال ت�ساعد على التكيف� ،إ�ضافة �إىل الن�صيحة
املقدمة يف الوقت املنا�سب.
�إ�سرتاتيجيات التثقيف النف�سي

Psychoeducational Strategies

وهي ا�سرتاتيجيات مفيدة ب�شكل خا�ص يف حالة وجود ا�ضطراب حمدد عند �أحد �أفراد
الأ�رسة� ،إ�ضافة للحاالت التي تكون فيها الأ�رسة مفتقرة �إىل املعلومات التي متكنها من
دعم نف�سها .وهنا تقدم املعلومات للأ�رسة من خالل املواد املكتوبة والقراءات النف�سية
املقرتحة� ،أو عرب املحا�رضات واملناق�شات يف املجموعات الأ�رسية ،ويف ور�ش العمل.
فنيات تنمية اخلربة االنفعالية Techniques for expanding emotional experience

هي جمموعة من الفنيات امل�ستخدمة مل�ساعدة الأ�رسة على الوعي بخربتهم االنفعالية
وتنميتها ،متيل للرتكيز على ما يعرف باخلربة االنفعالية يف �إطار «هنا والأن» داخل
اجلل�سة الإر�شادية ( .)Here & Now Experienceان هذه الفنيات م�صممة مل�ساعدة
�أفراد الأ�رسة على خف�ض القلق ،والتحكم بردود الفعل االنفعالية.

فنيات تطوير املهارات البني �شخ�صية Techniques for developing interpersonal
skills

تهتم هذه الفنيات بتعليم الأ�رس مهارات الإت�صال ،والوالدية ،ومهارات حل امل�شكالت
و�إدارة ال�رصاع والغ�ضب.وذلك با�ستخدام العديد من الفنيات ميكن �أن يطبق مع �أفراد
الأ�رسة مل�ساعدتهم على الرتكيز على بناء مهارات الإت�صال امل�ستخدمة مع بع�ضهم
بع�ضا خا�صة :فنيات الإ�صغاء ( )Listening techniquesوالتي تت�ضمن �إعادة �صياغة
حمتوى الر�سائل اللفظية بكلمات امل�ستمع اخلا�صة ،وكذلك �أخذ الدور للتعبري عن
امل�شاعر ،وعك�س امل�شاعر ،وممار�سة الع�صف الذهني املتحرر من �إ�صدار الأحكام .
فنيات لإعادة تنظيم تركيب الأ�رسة Techniques for reorganizing the family
structure

هي التكنيكات التي ميكن ان ت�ساعد املر�شد على �إحداث تغري يف تركيب الأ�رسة و�إعادة
تنظيم العالقات الأ�رسية والتي تت�ضمن �إعادة الت�سمية والتفعيل والرتكيز:
�إعادة الت�أطري �أو ال�صياغة �أو الت�سمية Reframing
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هي ممار�سة يقوم املر�شد من خاللها بفهم الإطار اخلا�ص بالفرد �أو الأ�رسة ثم يقدم
له �إطارا ً �آخرا لر�ؤية الأ�شياء بطريقة مناه�ضة �أو م�ضادة لر�ؤيته .هذا التكنيك و�سيلة
للأندماج مع الأ�رسة ولتقدمي منظور �آخر للم�شكلة التي مير بها الأفراد يف الأ�رسة �أو
ت�صورا ً خمتلفاً وطريقة �إدراك �صحية وايجابية �أكرث بتقدمي تف�سري خمتلف ميكنه �إحداث
التغري يف موقف الأ�رسة عن طريق �إنتزاع �شيء �أو حدث من الفئة التي ينتمي �إليها
ب�شكل منطقي وو�ضعه يف فئة ثانية.
التفعيل �أو العمل Enactment

ت�ستخدم هذه الطريقة عن طريق جعل الأ�رسة ت�صف ما حدث ،ومن ثم توجيهها نحو
�إعادة ما حدث وتنفيذه �أمام املر�شد بدالً من االكتفاء باحلديث عنه .وبذلك يقوم �أفراد
الأ�رسة باختبار امل�شكلة ال�شخ�صية التي جاءوا من اجلها يف الواقع واحلا�رض وهذا
ميكن املر�شد من مالحظة ال�سلوكات املتبادلة ما بني الأع�ضاء و�سياق ت�سل�سلها بدالً من
االكتفاء ب�سماع الروايات املتنوعة عما حدث كما قدمها الأفراد يف الأ�رسة.
فنية الرتكيز Techniques Focusing

وهي متيز الإر�شاد الأ�رسي املخت�رص الذي ي�ؤكد على �أهمية الرتكيز �أثناء اجلل�سات
وحتديد « ب�ؤرة « لالهتمام والنقا�ش .حيث يتم جتميع البي�أنات املتنوعة وحتديد ب�ؤرة
اهتمام للعمل عليها منبثقة من « املغزى « �أو « الق�ضية» ( )Themeالتي تدور
حولها املعاناة الأ�رسية.
فنيات و�ضع احلدود Boundary Making

هي �أ�ساليب تهدف لتغيري يتعلق بامل�سافات النف�سية بني ع�ضوين �أو �أكرث من �أع�ضاء
الأ�رسة .،وي�ستطيع املر�شد و�ضع احلدود من خالل �إعادة البناء بطريقة لفظية� ،أو
بطريقة غري لفظية عن طريق �إعادة تنظيم �أماكن جلو�س �أفراد الأ�رس� ،أو تغيري امل�سافات
الفا�صلة ما بينهم.
�إخالل االتزان Unbalancing

هنا يلج�أ املر�شد الأ�رسي لإحداث ( عدم توازن) يف تركيب الأ�رسة املتعلق ( بالهرمية)
بحيث يتم تغيري مراكز القوة ( �إ�صدار القرارات وتنفيذها والأوامر والتعليمات) داخل
الأنظمة الفرعية.وذلك با�ستخدام ثالث طرق لإخالل االتزان وتوزيع القوة داخل الأ�رسة:
 .1التحالف مع ع�ضو من الأ�رسة.
 .2جتاهل �أع�ضاء الأ�رسة.
 .3الدخول يف حتالف قائم بني �أع�ضاء من الأ�رسة �ضد �أع�ضاء �آخرين.
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اخلرائط الأ�رسية Family mapping

ا�ستخدم مينيو�شن مفهوم الر�سومات �أو املخططات  Diagramsلو�صف الطرق احلالية
التي يرتبط بها �أفراد الأ�رسة مع بع�ضهم بع�ضاً ،وقدم مينيو�شن مفهوم احلدود الهام
يف عالجه البنائي ،حيث ترمز اخلطوط املختلفة للأنواع املختلفة من احلدود داخل
الأ�رسة ،والتي ت�ستخدم لر�سم التفاعالت املتنوعة للأفراد فيها ولل�سلوكات التعبريية
التي حتتاج لتعديل.
التعقب �أو التتبع Tracking

�أ�سلوب مميز يف العالج الأ�رسي البنائي ،كجزء �أ�سا�سي يف عملية الأندماج مع الأ�رسة
والأنخراط فيها حيث يقوم املر�شد الأ�رسي خالل عملية التعقب هذه بالرتكيز املكثف
والإنتباه للق�ص�ص الأ�رسية والعبارات ذات املغزى ،وي�سجل الأحداث وت�سل�سلها،
وي�ستخدم الأ�سئلة ذات النهاية املفتوحة وي�صغي للإجابات ،ويدرك من خالل هذا كيفيه
تتابع الأحداث داخل نظام الأ�رسة ودورها يف �إبقاء املعاناة الأ�رسية على ما هي عليه.
اجلينوغرام Genogram

متثيل ب�رصي �أو مرئي ل�شجرة العائلة اخلا�صة بالفرد با�ستخدام �أ�شكال وخطوط
وكلمات حمددة تت�ضمن معلومات لها عالقة بالأ�رسة وعالقات الأع�ضاء ببع�ض على
الأقل لثالثة �أجيال.ي�ضم اجلينوغرام معلومات حول العمر واجلن�س وتاريخ الزواج
والوفاة ،واملهن ،ومن املمكن �أن يكون اجلينوغرام مكثفا وي�ضم العديد من �أفراد الأ�رسة
و�أمناط تفاعالتهم وقد يكون خمت�رصا .
املهمات املتناق�ضة �أو العك�سية Paradox

هي �أ�ساليب ت�ستخدم خ�صي�صاً مع الأ�رس التي تقاوم التغيري ويبدو �أنها ال ت�ستجيب
للمقرتحات �أو املهمات املبا�رشة وتقاوم ب�شدة تنفيذها .تت�ضمن هذه املهمات الطلب
من الأ�رسة اال�ستمرار يف �أداء ال�سلوكات املر�ضية �أو اخلاطئة والتي جاءت من اجلها �إىل
الإر�شاد بدالً من التوقف عن �أدائها.
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مقدمة
	�إن وجود فرد من ذوي احلاجات اخلا�صة يف الأ�رسة هي م�شكلة ي�شعر بها
كل �أفراد الأ�رسة ب�سبب املتطلبات االنفعالية ،والإجتماعية ،والتعليمية ،والإقت�صادية
املفرو�ضة عليهم .وهذه املتطلبات وااللتز�أمات جتعل تلك الأ�رس عر�ضة للإجهاد
( .)Bruce,2001حيث يت�سبب �سلوك الطفل ذي احلاجات اخلا�صة يف عدم ارتياحه
ال�شخ�صي؛ مما ي�ؤثر بال�رضورة على حالته النف�سية ب�صفة خا�صة ،وي�ؤثر بالتبعية
على احلالة االنفعالية جلميع �أفراد الأ�رسة املحيطني به وي�ؤثر على �سلوكياتهم (,
Kirk,1998حممود .)1987 ،وي�شري اخلطيب واحل�سن (� )2000إىل ان وجود طفل ذي
حاجات خا�صة يهدد الأ�رسة ويربك نظامها ككل من حيث قيامها بوظائفها الطبيعية،
وي�ؤدي �إىل خلق حالة من التوتر وال�ضغط داخل الأ�رسة ،وي�سهم يف �إيجاد العديد
من امل�شاكل الرئي�سة والفرعية ،وان ال�ضغوطات ترتبط بالتفاعل اليومي مع الطفل
وخ�صائ�صه (.)Brandon & Hoyan, 2001
	�إن �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة ي�سهل من عمليات التكيف وال�سيطرة على
امل�شكالت املختلفة التي تواجه الطفل ذا احلاجات اخلا�صة والتغلب عليها بالإ�ضافة
�إيل دوره يف ت�سهيل عمليات التوا�صل الإجتماعي ( .)Ayes & Herol, 1996وي�ساعد
على تفعيل دور الأ�رسة مع م�ؤ�س�سات املجتمع وما يقدمه من خدمات طبية ،وتربوية،
و�إجتماعية ،بدون خجل من �إعاقة طفلهم ( .)Adams & Tidwall, 1987وتزداد قدرة
الأ�رسة علي الت�صدي مل�شكلة الإعاقة بزيادة مت�سكها وزيادة الدعم النف�سي واملعنوي
واملادي الذي تتلقاه الأ�رسة من الأقارب واملهنيني املتخ�ص�صني يف تقدمي خمتلف �أنواع
و�أ�شكال الرعاية للأ�رسة ( . )Hallahan & Kauffman,1992كما ي�سهم يف م�ساعدة
الأ�رسة علي تبني امناط تفكري و�أهداف واقعية تتطلب من الطفل ذي احلاجات اخلا�صة
حتقيقها (.)Gladding,1988
وعلى املر�شد الذي يعمل مبا�رشة مع �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة فهم دينامية العالقات
الأ�رسية ،فبناء العالقات الفعالة بني تلك الأ�رس واملر�شدين يعتمد على قدرة الآخر
وجهوده لفهم الطريقة التي تتكيف بها الأ�رسة (.)Luterman,2004
وعلى الرغم من �أن الطفل ذا احلاجات اخلا�صة ي�ستنفذ من الأ�رسة يف جمموعها،
باعتبارها وحدة متكاملة ،كمية من الوقت ،واجلهد ،واملال �أكرث مما ي�ستنفذه الطفل
العادي مما يدل على مدى الإجتاهات الإيجابية من قبلها نحوه ،ف�إنه توجد عدة
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�إعتبارات هامة قد ت�ؤثر على �إجتاهات الأ�رسة مبجموع �أفرادها نحو طفلها ذي
احلاجات اخلا�صة حيث يتوقف اجتاه الأ�رسة نحو الطفل ذي احلاجات اخلا�صة على
عدد الأطفال الذين ينتمون �إليها ب�صفة عامة ،فكلما زاد عددهم فيها قلت الرعاية
للطفل غري العادي الذي يعي�ش بينهم.
(  .) Bennett&Deborah,1996ويتوقف اجتاه الأطفال العاديني نحو الطفل
ذي احلاجات اخلا�صة الذي يخالطونه يف نطاق الأ�رسة على عامل اجلن�س؛ فعلى
الرغم من ان الأطفال العاديني الذكور قد يبدون اهتم�أماً وا�ضحاً ملحوظاً نحوه،
ف�إن عاطفة الأمومة الكامنة يف الأطفال العاديني من الإناث جتعلهن �أقرب مودة له
( .)Bruce,2001كما ان دخل الأ�رسة املرتفع ي�سهم �إ�سه�أماً كبريا ً يف رعاية الطفل
غري العادي بها لإمكانية الأنفاق عليه ب�سخاء ،ولإمكانية تغطية كافة التكاليف التي
تتطلبها هذه الرعاية(. ) Calderon ,Rosemary &Greenberg,1999
ومما ال �شك فيه �أن الأ�رس التي ينتمي �إليها �أطفال ذوو حاجات خا�صة ت�شعر بالقلق
والتوتر وهذا كله حم�صلة لعدة عوامل نف�سية ت�ضافرت جميعاً يف �إحداث اال�ضطرابات
ال�سلوكية يف التفاعالت ال�شخ�صية بني �أفراد هذه الأ�رس ،فقد ي�شعر الآباء بالقلق على
�أطفالهم العاديني من تقليدهم العفوي ل�سلوكيات الطفل ذي احلاجات اخلا�صة الذي
يعي�ش معهم يف نطاق الأ�رسة مما ي�ؤثر على �سلوكياتهم ب�شكل عام(.)Carpenter,2000
وقد ي�شعر الأطفال العاديني بالقلق ب�سبب اعتقادهم ب�أنهم �سوف ي�صابون مبا �أ�صيب
به الطفل ذو احلاجات اخلا�صة الذي يخالطونه يف نطاق الأ�رسة وال �سيما يف حالة
الإعاقة ال�سمعية� ،أو الإعاقة الب�رصية� ،أو يف حالة �شلل الأطفال (Craig&Swan,2002
) .وقد يعاين املراهقون واملراهقات الذين ن�شئوا يف �أ�رسة بها طفل ذو حاجات خا�صة
من القلق ب�سبب تفكريهم يف �أنهم �سينجبون �أطفاالً غري عاديني بعد زواجهم ،و�أنهم
�سي�صبحون �آباء لأطفال معوقني مثل �آبائهم(. )Carpenter,2000
كما �أن زيادة انفعاالت الغ�ضب وحدته عند الأطفال العاديني الذين يخالطون الطفل
ذا احلاجات اخلا�صة بحكم الأخوة بينهم يف نطاق الأ�رسة ،و�صب هذا الغ�ضب على
�آبائهم العتقادهم ب�أنهم هم ال�سبب يف جلبه �إىل احلياة مما ت�سبب يف تعا�ستهم
و�شقائهم ( .)Featherstone, 1980وقد يكون الإح�سا�س بعقدة الذنب عند الأطفال
العاديني الذين يخالطون الطفل ذا احلاجات اخلا�صة يف الأ�رسة ب�سبب كرههم له
وحقدهم عليه وعجزهم عن م�ساعدته يف التغلب على م�شكالته الناجتة عن �إعاقته.
ويزداد هذا الإح�سا�س عندما يدركون ب�أنهم �أ�ساءوا �إىل �آبائهم بال مربر يف �أمر خارج
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عن �إرادتهم ،وعندما ي�شعرون ب�أن كرههم للطفل غري العادي وحقدهم عليه كان لأمر ال
دخل له فيه ،وعندما يجدون انف�سهم عاجزين مت�أماً عن تقدمي �أية م�ساعدة له تعينه
على حل م�شكالته( حممود. )1987 ،

الأطفال ذوو احلاجات اخلا�صة Exceptional Children

يعرف مفهوم الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة ب�أنهم �أولئك الذين تختلف �صفاتهم كثريا ً
عن �أغلب الأطفال ،فه�ؤالء الأطفال عاجزين عن حتقيق طاقتهم الإن�سانية الكاملة دون
برامج خا�صة م�صممة لتنمية قدراتهم وم�ساعدتهم للتغلب على �إعاقته (,Carpenter
. )2000
ويو�صف الأطفال ذوو احلاجات اخلا�صة ب�أن م�ستوى �أدائهم وحت�صيلهم يكون خمتلفاً
عن م�ستوى �أداء وحت�صيل الأطفال العاديني �سواء كان هذا االختالف يف م�ستوى الأداء
والتح�صيل ي�شري على الرقي� ،أو ي�شري �إىل التدين ،مما ي�ستلزم برامج تربوية خا�صة لهم
مت�ضمنة خطة �إر�شادية مل�ساعدتهم على التكيف ال�سوي مع البيئة التي يعي�شون فيها.
ومن ثم ،ف�إن مفهوم الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة ي�شتمل على الأطفال املوهوبني �أو
املتخلفني على حد �سواء ( .)1986 ,Burden & Thomasوا�ستمد مر�سي ( 1981
)م�صطلح ذوي احلاجات اخلا�صة من النظرية الإح�صائية مل�ستوى الذكاء العام التي
حتدد ال�شخ�ص غري العادي بكل ما يت�صف به من خ�صائ�ص عامة جتعله يتطرف بها �إىل
م�ستوى خمالف للم�ستوى الذي يكون عليه غالبية الأفراد يف املجتمع الذي يعي�ش فيه
�سواء كان ذلك يف اجتاه �أعلى من م�ستوى غالبية النا�س� ،أو يف اجتاه �أدنى منه ،حيث
و�صفهم ب�أنهم فئة من الأفراد ينحرفون عن املتو�سط العام يف اخل�صائ�ص اجل�سمية �أو
النف�سية �أو الإجتماعية �إىل احلد الذي يحتاجون فيه �إىل رعاية خا�صة مبا يحقق لهم
�أق�صى قدر من التوافق النف�سي والإجتماعي.
تعريف �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة:

يعرف �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة ب�أنه عالقة تفاعلية بني �أخ�صائي مدرب
ووالدي طفل من ذوي احلاجات اخلا�صة ؛ بهدف الو�صول �إىل فهم �أف�ضل الهتمامهم
وم�شاكلهم وم�شاعرهم اخلا�صة.وهو عملية تعليمية تركز على ا�ست�شارة وت�شجيع النمو
ال�شخ�صي الذي عن طريقه ي�ساعد املر�شد الأ�رسة الكت�ساب وتنمية وا�ستخدام مهارات
و�إجتاهات �رضورية للو�صول �إىل حل مر�ضي مل�شكلتهم �أو اهتمامهم (.)1993,Davis
وعرفه ا�ستيورت ( )1993ب�أنه عملية م�ساعدة بني حمرتيف مهنة الإر�شاد من ذوي
اخلربة الوا�سعة و�آباء الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة الذين يعملون نحو فهم �أف�ضل
لهمومهم وم�شكالتهم وم�شاعرهم ،فالإر�شاد هو عملية تعلم تركز على النمو ال�شخ�صي
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للآباء الذين يتعلمون الكت�ساب الإجتاهات واملهارات ال�رضورية وتطويرها وا�ستخدامها
حلل م�شكالتهم وهمومهم حيث تتم م�ساعدة الآباء لي�صبحوا �أفراد يعملون على �أكمل
وجه مل�ساعدة �أطفالهم واالهتمام بالتوافق الأ�رسي اجليد .
وحول فعالية �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة فقد دلت جمموعة من الدرا�سات
يف نتائجها على ان �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة ي�سهم يف حت�سني التفاعل
بني �أع�ضاء الن�سق الأ�رسى ،وي�صبح كل ع�ضو يف الأ�رسة �أكرث فهماً وان�صاتاً للطرف
الآخر ،و�أكرث توا�صالً فيما بينهم ،وبالتايل ي�صبح البناء الأ�رسى ذا حدود قوية و�أكرث
فعالية ،فقد حاول �سكونولد ( )Schoenwold,1984تطوير وحت�سني مهارات التوا�صل
للطفل الأ�صم والوالدين يف ظل ال�رصاعات الأ�رسية الناجمة عن وجود طفل معاق
�سمعياً ،بالإ�ضافة �إىل تنمية مهارات الوعي ،ال�سيطرة ،والتفاعل الإجتماعي لدى �أع�ضاء
الأ�رسة والتحقق من افرتا�ضني هما :هل البيئة الأ�رسية �ستتغري بعد الربنامج العالجي
؟ وهل التوا�صل الأ�رسى �سيتغري بعد الربنامج العالجي؟ دلت نتائج الدرا�سة �إىل ان
الربنامج الإر�شادي كان له �آثار �إيجابية �سواء للآباء �أو الأبناء ،كما �أو�ضح ( )%75من
الأ�رس �أهمية امل�شاركة يف الربنامج ،و�أن مهارات الوعي ،والتفاعل الإجتماعي لديهم
قد حت�سنت ،ف�أ�صبح لدى �أفراد الأ�رسة القدرة على الأن�صات والفهم كل منهما للآخر
والتوا�صل الفعال فيما بينهم ،بالإ�ضافة �إىل تعلمهم قواعد التوا�صل ،كل ذلك انعك�س
بالإيجاب على التفاعل .
واتفقت العديد من الدرا�سات على ان �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة يزيد من تقبل
الطفل والإهتمام بــه ،فقد تو�صلت درا�سة �سلومان و�آخرون ()Solman, et al. 1987
�إىل فعالية �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة يف حت�سني التفاعل الأ�رسى ،وتفهم
الأ�رسة لطفلها ذي احلاجات اخلا�صة ،كما دلت الدرا�سة ان �إح�سا�س الطفل بعدم
الأمان وعدم قدرة والديه على كيفية التعامل معه بكفاءة ،يعود �إىل افتقار الآباء �إىل
معلومات حول الطفل ذي احلاجات اخلا�صة .ويف درا�سة هدفت �إىل التحقق من فاعلية
برنامج التعليم الذاتي للآباء يف خف�ض ال�ضغوط الواقعة عليهم ،وتعليمهم مبادئ
�إدارة ال�سلوك .دلت نتائجها ما �أو�ضح �إليه الآباء ان هذا الربنامج �سيكون عظيم الفائدة
لو تلقوه حني اكت�شافهم �إعاقة طفلهم ،كما عرب الآباء عن حاجتهم ملعلومات عن كيفية
التكيف مع �إجتاهاتهم وم�شاعرهم لإعاقة طفلهم ،وكيفية الت�رصف حيال �سلوك �أطفالهم
(. )Greenberg ,1983

واتفقت جمموعة من الدرا�سات على ان �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة يزود الوالدين
مبعلومات عن حالة طفلهم ،الأمر الذي ي�سهم يف تعديل االجتاه نحوه ،وي�صبحون �أكرث
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تفهماً حلاجاته ،فقد �أجرى هار�س و�شابريو ( )Harris & Shapiro, 1976درا�سة هدفت
�إىل احلد من ال�سلوكيات غري املرغوبة ( اكتئاب ،فقدان ال�شهية ،نوبات بكاء� ،سلوك
عدواين ،م�شاكل توا�صل ) ومن خالل املقابالت التمهيدية ات�ضح ان الأ�رسة تعانى من
ا�ضطراب يف العالقات البني� -شخ�صية  ،ويف نهاية برنامج �إر�شاد ا�رس ذوي احلاجات
اخلا�صة حدث تغري ملحوظ يف البناء الأ�رسى ،و�أ�صبح التفاعل بني الوالدين والطفل
ذي الإعاقة الب�رصية وا�ضحاً ،واعرتف الوالدان بتقبلهما للطفل ،وانعك�س ذلك على
ت�شجيعها يف اال�شرتاك يف الأحاديث واملناق�شات الأ�رسية ،و�إعادة ثقة الطفل يف
والديه ،وتغري اجتاهه نحوهم.
وي�ساعد �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة يف خف�ض م�ستوى ال�ضغوط لدى الوالدين
وخا�صة الأمهات ذوات الطفل ذي احلاجات اخلا�صة ،فقد �أجرى جرينربج (Greenberg
 ),1983درا�سة هدفت �إىل تقييم فاعلية برنامج الإر�شــاد لأ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة
والتــدريب املــنزيل  The counseling and home training programيف م�ساعدة
الوالدين على التوافق مع حالة طفلهم الأ�صم ،خلف�ض ال�ضغوط الواقعة عليهم .دلت
نتائج الدرا�سة �إىل ان الربنامج كان له ت�أثري داال يف خف�ض م�ستوى ال�ضغوط لدى
الأمهات يف املجموعة التجريبية باملقارنة ب�أقر�أنهم يف املجموعة ال�ضابطة ،كما ان
الربنامج �أ�سهم يف حت�سني املهارات الإجتماعية والتوا�صلية والأكادميية للطفل ،و�أخريا ً
ذكرت �أ�رس الأطفال ذوى الإعاقة ال�سمعية حاجتهم �إىل التفاعل مع �آباء و�أمهات �أطفال
�صم �آخرين ،ومعلومات عن حالة طفلهم ،والإت�صال بال�صم البالغني ،والتدريب على لغة
الإ�شارة ،كذلك احلاجة �إىل عالج للتخاطب ،واحلاجة �إىل الإر�شـاد للزوجني.
وبالرغم من �أهمية �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة والنظر �إيل الطفل ذوي احلاجات
اخلا�صة علي انه جزء من النظام الأ�رسي وانه يت�أثر وي�ؤثر يف هذا النظام� ،إال ان هناك
مالمح للأ�رسة العربية والإعاقة قد حددها �صادق (  )2000يف �سياق عر�ضه مل�رشوع
احلقيبة الرتبوية الإر�شادية لأ�رسة املعوقني �سمعياً ،من �أهمها الإميان بالق�ضاء والقدر،
واالجتاه الإيجابي نحو الطفل ،ون�سبة كبرية من الإعاقة قد تكون وراثية �أو �أ�رسية ،وان
ع�رشات امل�سببات قد تكون قبل الوالدة ،وغالباً ما تطول فرتة ال�صدمة علي ح�ساب
التحرك للواقعية ،وتتحمل الأم اجلزء الأكرب من نتائج ال�صدمة ثم جمهودات الرعاية،
وان هناك فروقا ذات داللة بني �سن حدوث الإعاقة واكت�شافها ،وان متو�سط حجم الأ�رسة
كبري ،كما ان اخلدمات والربامج جمانية يف الغالبية العظمي منها ،وان حجم امل�شكلة
�أكرب بكثري من حجم اخلدمات يف املجتمع ،وان الزيارات املنزلية يحكمها عادات
299

وتقاليد ومعايري وقيم ،وان معلومات الوالدين عن طبيعة برنامج الطفل تقليدية ،وان
م�شاركة الأ�رسة يف الربنامج غالباً ما تكون اختيارية �أو �إن�سانية ،وان التوجيه الأ�رسي
لي�س له م�ساحة كافية يف الربامج واخلدمات ،وان الإعالم املوجه يحتاج منهجية
وتوا�صل مع الأ�رسة ،كما ان الثورة املعلوماتية يف جمال الإعاقة حتتاج �إيل وعي
م�ستمر ومنو متوا�صل ،وان املمار�سات احلالية داخل الأ�رسة العربية ( املتو�سطة ) عن
الوقاية من الإعاقة متوا�ضعة ،وان الدفاع الإجتماعي عن الفئات اخلا�صة جمال جديد
يف الدول العربية له قواعده و�أ�صوله وممار�ساته ،كما ان الت�رشيعات والقوانني حتتاج
�إيل �إعادة نظر لي�س يف الن�صو�ص فقط بل يف الإجراءات واملرونة يف التنفيذ �أي�ضاً .
و تو�صل ال�شمري (� )2000إيل ان من �أهم معوقات م�شاركة �أ�رس الأطفال املعوقني
يف برنامج �أطفالهم تتمثل يف قلة املعلومات عن الدورات املخ�ص�صة للأ�رسة ،وعدم
وجود مواد يف النظام تن�ص علي �إيجاد خطة وا�ضحة لتوعية الأ�رسة ب�أهمية امل�شاركة
يف تعليم طفلها املعوق وتدريبه وافتقار الأ�رسة للمهارات العلمية التطبيقية ذات
العالقة بالإعاقة ،وقلة معلومات الأ�رسة عن جماالت اخلدمات ،وعدم توافر نظام وا�ضح
خلدمات التوجيه والإر�شاد النف�سي للأ�رسة يف املراحل الأويل ،وعدم وجود الأنظمة
التي تتيح فر�صة امل�شاركة لأ�رسة الطفل املعوق ،و�أخريا ً انعدام الت�رشيعات التي تلزم
الأ�رسة امل�شاركة.
�أهداف �إر�شاد �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة

تهدف عملية الإر�شاد لأ�رس الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة �إىل حت�سني الظروف
البيئية التي يعي�ش فيها الطفل ،والعمل على توعية الأ�رسة بخ�صائ�ص منوه وتدريبهما
على كيفية التعامل معه وت�شجيعهما على جت�أوز مرحلة الأزمة يف تقبل الطفل ،فكثريا ً
ما تت�صف اال�ستجابات الوالدية ،ال�شائعة بالقلق وال�شعور بالذنب والإحباط والي�أ�س
والعجز عن مواجهة امل�شكلة ثم الت�شكيك يف الت�شخي�ص ثم االعرتاف مب�شكلة الطفل
وقبول �إعاقته وال�سعي �إىل ت�أهيله .ويجب على املر�شد ان يكون مدركاً لتلك الدفاعات
التي ي�سلكها الآباء حتى ي�سهل عليه �إر�شادهما وتوجيه الطفل �إىل ما يتفق مع قدراته
و�إمك�أناته وميوله (. )Parker&Mills,1996
كما يهدف �إىل م�ساعدة الوالدين على تنمية ا�ستعداداتهما النف�سية وعالج م�شاكلهما
الزوجية والأ�رسية وغريها حتى تكون �أ�رسة متما�سكة قادرة على رعاية طفلها من
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وبالتايل يجب على املر�شد ان يدرك قيم ودوافع الوالدين
و�إجتاهاتهما نحو طفلهما حتى ي�ستطيع حتديد حاجاتهما الإر�شادية والأ�سلوب املنا�سب
يف تب�صريهما وتقدمي امل�شورة واملعلومات �إليهما للقيام مب�س�ؤولياتهما جتاه الطفل
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وقائياً وعالجياً و�إر�شادياً وتعديل �إجتاهاتهما نحو الطفل ونحو �إعاقته .وهو ما يعرف
با�سم تعليم وتدريب �أولياء الأمور ( .)Silverman,1993ويهدف �أي�ضا �إىل م�ساعدة
�أخوة و�أخوات الطفل من ذوي االحتياجات اخلا�صة و�إر�شادهم نف�سياً وتربوياً على تقبل
حالة �أخيهم ومطالب منوه وتخفيف م�شاعر القلق والتوتر التي تنتابهم و�إر�شادهم
ب�أهمية تعليم وتدريب وت�أهيل �أخيهم يف مرحلتي الطفولة واملراهقة .وتدريب الأخوة
على معاملته ب�شكل ايجابي وتكوين �إجتاهات �إيجابية نحو �أخيهم وزيادة تقبلهم
النف�سي له (. )Sharf,2000كما يهدف �إىل م�شاركة الوالدين يف جماعات �آباء الأطفال
ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ما يعرف با�سم الإر�شاد اجلمعي ويهدف الإر�شاد �إىل التقييم
ال�شامل للحالة  Assessmentللتعرف �إىل �إمك�أنات احلالة و�أوجه الق�صور فيها عن
طريق مقابلة ويل الأمر ،ثم ت�صنيف احلالة وت�سكينها  Placementيف م�ستوى منا�سب
�أو جمموعة منا�سبة كما ويهدف �إىل ر�سم الربنامج الفردي �أو اجلماعي وتنفيذه ح�سب
طبيعة احلالة.ومن �أهدافه �أي�ضا �إعادة الت�أهيل  Rehabilitationوالدفاع الإجتماعي
 Advocacyعنهم يف التعليم والت�أهيل والدمج يف املجتمع (.)Silverman,1993
كما يهدف �إىل م�ساعدة الأ�رس على تنظيم �أدوار �أفرادها وحتديد م�س�ؤولياتهم والأندماج
يف املجتمع ب�إيجابية (  )Vincent,1992وحتقيق ا�ستقرار احلياة الزوجية والعائلية،
تنظيم ح�صولها على املعلومات وعلى م�صادر الدعم واخلدمات الالزمة من قبل كل
مراكز الرعاية وجمعيات الأهايل وغريها من اجلهات املخت�صة
(. )Hastings,1997
النماذج ال�شائعة لتقدمي اخلدمات لأ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة :
الإر�شاد املبا�رش :

وت�سمى هذه الطريقة بالإر�شاد املتمركز حول املر�شد لكون العملية الإر�شادية ترتكز حول
املر�شد فهو الذي يوجه وهو الذي ي�ست�شري امل�سرت�شد وهو الذي يقرتح �أ�ساليب العالج له
 ،وتعتمد هذه الطريقة علي �إ�سداء الن�صائح والتوجيهات للم�سرت�شد  ،ان هذه الطريقة
حتدث تغيريا يف �شخ�صية امل�سرت�شد بوا�سطة التعليم املبا�رش من خالل املعلومات
التي يقدمها املر�شد واالختبارات واملقايي�س التي يقوم بتطبيقها على امل�سرت�شد حتى
يتمكن من ت�شخي�ص امل�شكلة التي يعاين منها امل�سرت�شد ولكنها ت�ستبعد اجلهد الذي
ميكن للم�سرت�شد القيام به ملعاجلة م�شكلته والتفكري يف �إيجاد احللول املالئمة لها
 ،وي�ؤدي �أحي�أناً �إىل �شعور املر�شد مبعظم م�سئوليته وتبديد جهوده يف �إيجاد احللول
املنا�سبة مل�شكلة امل�سرت�شد .
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الإر�شاد غري املبا�رش:

يطلق على هذه الطريقة بالإر�شاد املتمركز حول العميل �أو امل�سرت�شد وتعتمد على
الن�شاط الذي يقوم به امل�سرت�شد بنف�سه لكونه مدركا وم�س�ؤوال عن �سلوكه فهو الذي
يتب�رص مب�شكلته ويقرتح احللول املالئمة لها ب�إ�رشاف ومتابعة املر�شد وتتيح هذه
الطريقة للم�سرت�شد ب�أن يعرب عن ذاته وان ينفتح على خرباته و�أن يقلل من احليل
الدفاعية لديه وي�صبح �أكرث واقعية ومو�ضوعية و�أكرث توافقا واكت�شافا لذاته و�إعادة
تنظيمها � ،أما الدور الذي ينبغي ان يقوم به املر�شد من خالل هذا الأ�سلوب هو التفهم
القائم على امل�شاركة والتقدير الإيجابي للم�سرت�شد والت�شجيع امل�ستمر على ما يقوم
به من جهود يف �إدراكه لذاته وتفهمه لها.
الإر�شاد الفردي:

يعد الإر�شاد الفردي العملية الرئي�سة يف التوجيه والإر�شاد وهو تعامل املر�شد مع
م�سرت�شد واحد وجهاً لوجه يف اجلل�سات الإر�شادية وتعتمد فاعليته �أ�سا�ساً على العالقة
الإر�شادية املهنية �أي انه عالقة خمططة بني املر�شد وامل�سرت�شد ويتم من خالل املقابلة
الإر�شادية ودرا�سة احلالة الفردية لكونهما يت�ضمنان اجلوانب الرئي�سة يف �أ�سلوب
الإر�شاد الفردي مبا�رشا ً وغري مبا�رش يف �ضوء الطريقة التي ي�ستخدمها املر�شد.
ويتيح الإر�شاد الفردي للم�سرت�شد الفر�صة للتحدث مع املر�شد ومناق�شة ال�صعوبات �أو
امل�شكالت التي تواجه .ويقوم املر�شد مب�ساعدة امل�سرت�شد على حتديد �أهداف معينة
للعمل على حتقيقها من خالل عملية الإر�شاد .كما ي�ساعده على ا�ستك�شاف اخليارات
املتاحة �أمامه واختيار الأن�سب منها مبا يتفق و�إمك�أنات البيئة املحيطة به .ويهدف
الإر�شاد الفردي �إىل متكني الفرد من فهم ومعاجلة م�شكالته ال�شخ�صية ،والإجتماعية
واملهنية.
الإر�شاد اجلماعي (اجلمعي):

عالقة �إر�شادية بني املر�شد وجمموعة من امل�سرت�شدين تتم خالل جل�سات جماعية يف
مكان واحد يت�شابهون يف نوع امل�شكلة التي يعانون منها ويعربون عنها كل ح�سب
وجهة نظره وطريقة تفكريه من واقع ر�ؤيته لها وكيفية معاجلتها ،ومن �إيجابيات
هذا الأ�سلوب الإر�شادي انه ينبع من كون الفرد يتعلم من اجلماعة جوانب كثرية فهي
تك�سب الفرد مزيدا ً من الثقة بالذات وت�ضفي عليه روح التعاون والتفاعل واالن�سجام
مع الآخرين من حوله  ،وكذلك لتوافر عنا�رص اخلربة والأمن الإجتماعي وامل�سايرة لدى
الأفراد امل�شاركني يف اجلماعة الإر�شادية مبا ي�سهم يف معاجلة م�شكال تهم والتعاون
على حلها
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وي�ساعد الإر�شاد اجلمعي الأفراد على جتريب �سلوكيات جديدة لتح�سني مهارات التوا�صل
اجلماعي واحل�صول على مقرتحات و�أفكار من املجموعة الإر�شادية التي يكون لدى
�أع�ضائها اهتم�أمات وم�شكالت مماثلة.
ويعمل الأخ�صائيون النف�سيون على توفري مناخ يت�صف بالثقة وال�رسية بحيث يتمكن
�أع�ضاء املجموعة الإر�شادية من مناق�شة �صعوباتهم وامل�شكالت التي ت�شغلهم وتقدمي
مقرتحات للتغلب على هذه امل�شكالت.
كما و ت�ساعد املجموعة الإر�شادية الأفراد على ال�شعور باالرتياح وذلك عند معرفة ان
هناك الكثري من الأفراد يعانون من �صعوبات وهموم مماثلة (.)Sharf,2000
 الزيارات املنزلية :وتهدف �إىل تزويد املر�شد باملعلومات التف�صيلية حول منو الطفلوطرق التعامل معه وبالتايل م�ساعدة الأ�رسة وتوجيهها يف تخطيط وتنفيذ بع�ض
الأن�شطة ال�رضورية .
 املالحظة يف املركز وامل�شاركة يف تنفيذ الربنامج .حتى تتعرف الأم �إىل برامج طفلها وعلىمواطن ال�ضعف والقوة يف �أدائه وحتى تتعرف �إىل �أقرانه ولتتعلم مهارات مفيدة ال بد
لها من املالحظة وامل�ساهمة يف تنفيذ الربنامج .
 الن�شرات التثقيفية .وتكون تلك الن�رشات حول حقائق لها عالقة بفئات ذوي احلاجاتاخلا�صة و�أف�ضل الطرق للتعامل معهم( يحيى . )2003 ،
االعتبارات الأ�سا�سية عند �إر�شاد �أ�سر ذوي احلاجات اخلا�صة :
عندما ي�رشع املر�شد يف التعامل مع �أ�رس ذوي احلاجات اخلا�صة بهدف م�ساعدتهم يجب
ان ي�ضع يف اعتباره احلاجات الرئي�سية له�ؤالء الأ�رس والآثار النف�سية والإجتماعية
والإقت�صادية املرتتبة على وجود فرد ذوي حاجات خا�صة يف الأ�رسة ،فبالإ�ضافة �إىل
احلاجات العامة الأ�سا�سية جلميع الأ�رس ،يوجد لدى �أ�رس الأفراد ذوي حاجات خا�صة
حاجات �إ�ضافية خا�صة ،تختلف من حيث طبيعتها ومداها باختالف بع�ض املتغريات
والعوامل (اخلطيب ،واحل�سن ،)2000 ،وفيما يلي عر�ض للحاجات التي قد تعرب عنها
�أ�رس الأفراد ذوي احلاجات خا�صة ب�شكل عام:
 -1احلاجة للمعلومات.
يحتاج والدو ذوي احلاجات خا�صة للمعلومات عن منو الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة
وتطورهم ،ومعلومات تتعلق بامل�ساعدات واخلدمات التي ميكن ان يوفرها املجتمع
املحلي ،ويحتاج الوالدان �أي�ضاً ملعرفة ما ميكن ان يقوما به مل�ساعدة هذا الطفل .وهم
بحاجة �إىل �إر�سال وتلقي ر�سائل وا�ضحة ودقيقة ومعلومات ميكن فهمها دون اللجوء
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ال�ستخدام امل�صطلحات املهنية( .اخلطيب ،واحل�سن.)2000 ،
 -2احلاجة للدعم:
�إن توافر م�صادر الدعم الكافية يلعب دورا ً حيوياً يف خف�ض م�ستوى ال�ضغط النف�سي الذي
تعاين منه �أ�رس الأفراد ذوي احلاجات اخلا�صة  ،وتتنوع م�صادر الدعم فمنها الر�سمي
وغري الر�سمي �أما الر�سمي ميكن ان ي�أتي من قبل الأخ�صائيني �أو من خالل ات�صال
الوالدين وتفاعلهما مع �أ�رس لديها م�شكالت مماثلة� .أما فيما يتعلق مب�صادر الدعم غري
الر�سمية فهي �أي�ضاً متنوعة فالأزواج والأ�صدقاء والأقارب واجلريان هم م�صادر دعم غري
ر�سمية ،ويجب �أخذ �أدوارهم املختلفة بعني االعتبار كم�صادر لتقدمي العون وامل�ساعدة
يف رعاية الفرد ذوي احلاجات اخلا�صة (اخلطيب واحل�سن.)2000 ،
 -3الهوية الذاتية:
�إن منو هوية منف�صلة للأخوة العاديني عن �إخو�أنهم ذوي احلاجات اخلا�صة يعد �أمرا ً
مهماً (.)Wasserman, 83
 -4احلاجات الإجتماعية :
�إن وجود �أفراد ذوي حاجات خا�صة يف الأ�رسة ي�ؤثر �سلباً على العالقات الإجتماعية
بني �أفراد الأ�رسة الواحدة من جهة ،وعلى عالقات الأ�رسة مع الآخرين من جهة ثانية
(يحيى .)1999 ،لذلك من ال�رضوري م�ساعدة الوالدين يف التفاعل الإجتماعي ،من
خالل تدريبهم على املهارات الإجتماعية ،وتدريبهم على حل امل�شكالت ،ومثل هذه
اخلدمة تتطلب توفري م�ساندة كاملة من املجتمع املحلي ومن جميع امل�صادر املختلفة
(اخلطيب واحل�سن.)2000 ،
 -5احلاجة �إىل ا�سرتاتيجيات فعالة للتكيف:
حيث يعرب الأخوة با�ستمرار عن حاجتهم ال�سرتاتيجيات ت�ساعد يف التكيف يف عالقاتهم
مع �إخو�أنهم و�أخواتهم ذوي احلاجات اخلا�صة.)Wasserman,1983( .
 -6احلاجة �إىل اخلدمات الإجتماعية :
�إن والدي االفراد ذوي احلاجات اخلا�صة ال يحتاجان �إىل املعلومات حول اخلدمات
املتوفرة واملتاحة فقط ،ولكنهما بحاجة للم�ساعدة يف كيفية الو�صول �إليها (اخلطيب
واحل�سن.)2000 ،
 -7احلاجات املالية:
ال �شك �أن وجود فرد ذوي حاجات خا�صة يف الأ�رسة ي�ضيف �إىل �أعبائها الأخرى �أعباء
مالية �أو �إقت�صادية وقد تكون هذه الأعباء دائمة ،فهو بحاجة �إىل متطلبات �أكرث بكثري
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من غريه من الأفراد العاديني يف الأ�رسة ،فقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أن
الوالدين يواجهان م�شكالت مالية ب�سبب احتياجات الفرد للعالج والرعاية ،وقد يحتاج
الفرد ذوي احلاجات اخلا�صة �إىل �أخ�صائيني وخدمات م�ساندة وكل ذلك يعمل على
ا�ستنزاف موارد الوالدين املالية( .يحيى .)1999 ،لذلك من املمكن م�ساعدة الأ�رسة يف
�إيجاد م�صادر للدعم املادي وكيفية الو�صول �إليها.
 -8احلاجات املرتبطة بوظيفة الأ�سرة:
�إن وجود فرد ذوي حاجات خا�صة يف الأ�رسة قد ي�شكل م�صدر تهديد لوحدة الأ�رسة
وي�ؤثر على عالقات الأ�رسة و�أدوارها ،ويخلق جوا ً من عدم التنظيم الأ�رسي ويوجد
خالفات يف �إطار الأ�رسة (يحيى ،)1999 ،لذلك يحتاج الوالدان �إىل �إدراك وفهم امل�شكلة
املرتبطة بوظيفة الأ�رسة وحل امل�شكالت وحتديد الأدوار ،بالإ�ضافة على �إيجاد وتوفري
�أنظمة الدعم الداخلي للأ�رسة ،و�إيجاد ان�شطة ترفيهية جديدة (اخلطيب واحل�سن.)2000 ،
املعوقون The Handicapped
هم الأفراد الذين يواجهون م�شكالت و�صعوبات يف التكيف مع البيئة التي يعي�شون
فيها ب�سبب عجز ع�ضوي �أو ب�سبب خ�صائ�ص �سلوكية قا�رصة يت�صفون بها مما يجعلهم
يختلفون عن غريهم ،ومما ي�ستلزم برامج خا�صة بهم.)Silverman,1993( .
ومن ثم يت�صف الطفل املعوق بوجود عجز ما يف قدرته العامة� ،أو يف �أي قدرة
من قدراته اخلا�صة ،مما يجعل م�ستوى �أدائه املتعلق بهذه القدرة �أقل من م�ستوى
�أداء غريه من الأطفال الأ�سوياء الذين ينتمون �إىل نف�س املرحلة العمرية التي مير
بها(.)Carpenter,2000
ولعل �أول ما يواجهه الطفل ذو احلاجات اخلا�صة من م�شكالت تلك التي تتعلق ب�سوء
التوافق مع �أفراد �أ�رسته التي تتكفل رعايته منذ ن�ش�أته الأوىل فيها مما يت�سبب عنه
ا�ضطرابات يف التفاعالت ال�شخ�صية بينه وبينهم .وان ما يبديه الآباء من تعاطف
وحماية زائدة عن حدها ت�صل �إىل قمة احلجر عليه يف كل خطوة من خطواته ،تت�سبب
يف عرقلة منوه ال�شخ�صي ،ويف �إعاقة تنمية ا�ستقالله الذاتي ،ويف تعطيل �إمكانية
تعزيز اعتماده على نف�سه(. )Bruce,2001
�إن �آباء الأطفال املعوقني غالباً ما يق�ضون �أوقاتاً طويلة يف تلبية احلاجات ال�شخ�صية
لأطفالهم مثل م�ساعدتهم يف تناول الطعام ،وارتداء املالب�س ،وا�ستخدام احلمام ،لذا ف�إن
قدرا ً من الطاقة اجل�سمية يحول خلدمة الطفل املعاق (اخلطيب.)1992 ،
وتتعر�ض الأ�رسة التي لديها �أطفال معاقون �إىل �ضغوطات نف�سية متعددة ت�سببها
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العوامل الإجتماعية والإقت�صادية ،ويرجع �شعور �أ�رس الأطفال ذوى احلاجات اخلا�صة
بال�ضغوط النف�سية بدرجة �أكرب من �أ�رس الأطفال العاديني � ،إىل ان تلك الأ�رس غالباً
ما تفتقد الدعم الإجتماعي ،ودعم اجلهات املخت�صة ،ووجود الأفكار الالعقالنية
جتاه الإعاقة ،بالإ�ضافة �إىل وجود فجوة بني ما يتوقعه الوالدان من املتخ�ص�صني،
وما يقدم لهما بالفعل من معلومات وخدمات لطفلهما (  . ) Bruce,2001الأمر الذي
يجعل تلك الأ�رس يف حاجة �إىل تطوير ا�سرتاتيجيات فعالة لتلبية احلاجات املرتبطة
ب�إعاقة الطفل ف�ضالً عن تلبية احلاجات اخلا�صة بهم ملواجهة ال�ضغوط النف�سية
الناجمة عن �إعاقة الأبناء ( . )Silverman,1993ولذا يجب الت�أكيد على ان حاجات
املعوق ال تنف�صل عن حاجات الأ�رسة  .مما ي�ؤكد �أهمية االقتناع بان ما يقدم للأ�رسة
من �إر�شاد وم�صادر دعم امنا هي يف احلقيقة دعم جلميع �أفراد الأ�رسة مبا فيها املعوق
ذاته ( .) Luterman, 2004وهذا يتطلب من العاملني مع املعوقني مراعاة حاجات
�أ�رسة املعوق وحماولة تلبيتها ،لأن لي�س الهدف من تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة
هو الإهتمام باملعوق وتلبية حاجاته فقط بل تقدميها له يف �إطار اخلدمات املقدمة
لأ�رسة املعوق ( . )Murphy, 1982
وغالباً ما تعاين الأ�رسة من �صعوبات اقت�صادية ،ب�سبب ما تتطلبه الإعاقة من م�صاريف
طبية ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة الأم على اخلروج للعمل ،ب�سبب ما يتطلبه الطفل املعاق
من عناية ورعاية .)Brandon & Hogan, 2001( .ووجد موريف(� )Murphy, 1982أن
كالً من الآباء والأمهات الذين لديهم �أطفال ذوو احتياجات خا�صة يعانون من تقدير
ذات منخف�ض ،وي�شعرون باالكتئاب الذي تزداد حدته كلما تطورت حالة الإعاقة عند
الطفل .و�أ�شار جليدمان (� )Gliedmanإىل �أن �آباء املعاقني ميرون بخربة عك�سية �أو ما
ي�سمى االرتداد العك�سي ( )Experiencea recurringويق�صد به رف�ض الآباء لتقبل الطفل
املعاق نف�سياً وف�سيولوجيا (. )Silverman,1993
وبغ�ض النظر عن وقت حدوث الإعاقة � ،سواء كانت منذ الوالدة �أو ظهرت بالتدريج،
�أو حدثت ب�شكل مفاجئ ف�إن الأ�رسة �سوف تت�أثر بالإعاقة على م�ستويات خمتلفة ،وان
ن�شاطات احلياة اليومية قد حتتاج �إىل ان تغري من نظام حياتها الروتيني (& Lynch
.)Morley, 1995

وعندما تدرك الأ�رسة ب�أن طفلها معاق ،ف�إنها تبد�أ مرحلة حياة غالباً ما تكون مليئة
باالنفعاالت القوية واالختيارات ال�صعبة ،والتعامل مع عدد كبري من الأخ�صائيني
والبحث امل�ستمر واملتوا�صل عن املعلومات واخلدمات التي يحتاجها الطفل ،ففي
البداية يبد�أ ال�شعور بالعزلة والوحدة ،وال يعرفون كيف �أو �أين يبد�ؤون بحثهم للح�صول
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على املعلومات �أو امل�ساعدة �أو الدعم .هذا ومتر الأ�رسة بعدد من املراحل عند والدة
الطفل املعاق على النحو التايل:
 -1الإنكار Denial

يرتافق الإنكار والرف�ض للطفل مع الغ�ضب الذي ميكن ان يوجه نحو الأطباء �أو نحو
الزوج �أو الزوجة ويتفجر يف م�شاعر من احلزن والأ�سى.
 -2اخلوف Fear

حيث ي�شعر الوالدان باخلوف على م�ستقبل الطفل ،وخوفهم من رف�ض الأخوة واملجتمع
للطفل.
 -3ال�شعور بالذنب Guilt

ي�شعر الوالدين بالذنب لإعتقادهما �أنهما ال�سبب يف امل�شكلة ،فيبد�أ كل من الوالدين
بتوجيه اللوم �إىل نف�سه ،وقد يرتبط هذا ال�شعور بالذنب بالق�ضايا الروحية والدينية
وكان الإعاقة عقاب من اهلل.
 -4اال�ضطراب والت�شو�ش Confusion

ويظهر لدى الأ�رسة نتيجة لعدم ا�ستيعاب ما حدث وما �سيحدث ،وكذلك يظهر من خالل
الأرق ،وعدم القدرة على اتخاذ القرار والتوتر الذهني.
 -5فقدان ال�سيطرة Powerlessness

وتظهر يف عدم قدرة الأ�رسة على تغيري حقيقة ان طفلهم معاق ،ويرغب الآباء بعد ذلك
ال�شعور بالقوة و�أنهم قادرون على التعامل مع مواقف حياتهم املختلفة.
 -6خيبة الأمل Disappointment

وي�شعر فيها الوالدان ب�سبب و�ضع الطفل غري ال�سوي الذي ي�شكل تهديدا ً للأنا وقيم
الوالدين.
 -7الرف�ض Rejection

ويظهر ب�شكل مبا�رش جتاه الطفل �أو جتاه الأطباء �أو �أع�ضاء الأ�رسة و�أكرث مظهر للرف�ض
يكون من خالل متني املوت ( )death wishesاملتعلقة بالطفل (.)Smith, 1997
وت�شري براون و�آخرون (� )Brown, et al, 1997إىل امل�شاعر التي يعي�شها الوالدان
لوجود طفل معاق التي تتمثل بال�صدمة ،والأنكار ،والأ�سى ،وال�شعور بالذنب ،والغ�ضب،
والت�شو�ش ،واال�ضطراب� ،إال ان هذه امل�شاعر لي�س بال�رضورة ان مير بها كل الآباء ،فبع�ض
الأ�رس ت�شعر باحلزن العميق بينما بع�ض الأ�رس قد ت�صيبها �أحا�سي�س من احلزن والي�أ�س
التي ال يكون لها نهاية ،ولي�س بال�رضورة ان تعي�ش الأ�رسة هذه امل�شاعر بالرتتيب،
فيمكن ان تظهر هذه امل�شاعر خالل الأزمات التي متر بها الأ�رسة.
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وت�شري (مي�س � )Maesإىل �أن �أ�رس الأطفال املعاقني �أكرث عر�ضة لل�ضغوطات من غريها،
فهناك «و�صمة عار» لأن الطفل خمتلف عن الآخرين ،فالآباء مل يعدوا �أنف�سهم ملواجهة
واقع وجود طفل معاق لديهم .وعندما تبد�أ م�شكالت الطفل املعاق بالظهور للوالدين،
ف�إن الآباء ي�صيبهم الت�شو�ش نحو �إعاقة الطفل ،في�شعرون باخلوف والقلق على حا�رض
وم�ستقبل الطفل ،فيبد�ؤون بالإح�سا�س مب�شاعر الذنب (هل �أنا ال�سبب يف �إعاقة الطفل؟)
والإ�شفاق على الذات (ملاذا يحدث ذلك يل؟) �أو حتى كره الذات.
()Thompson & Rudolph, 1983

وفيما يتعلق ب�أ�رس الأطفال املعوقني ف�إن املواقف املحدثة لل�ضغوط النف�سية هي
تلك الأحداث �أو التغريات احلياتية الناجمة عن الإعاقة مما ي�ؤثر على نظ�أما الأ�رسة
ووظائفها ،وال ترتبط ال�ضغوط النف�سية باملوقف املحدث بقدر ما ترتبط با�ستجابة
الأ�رسة وكيفية تقييمها لها .ف�إعاقة الطفل ت�شكل �أزمة حقيقية تولد �ضغوطاً نف�سية
هائلة ،ينبغي على الأ�رسة ان تطور ا�سرتاتيجيات التكيف املنا�سبة الفعالة معها ،ال
على املدى الق�صري فح�سب ،و�إمنا على املدى الطويل �أي�ضاً .وال�ضغوط النف�سية هي
الأحداث التي تقود �إىل تغريات ملحوظة يف �أو�ضاع الأفراد وجمرى حياتهم مما ي�ؤدي �إىل
�إنبثاق ا�ستجابات معينة نف�سية وف�سيولوجية ق�صرية املدى �أو طويلة املدى (احلديدي
وال�صمادي ،واخلطيب.)1994 ،
ويظهر �أن �أ�رس الأطفال املعاقني معر�ضة لل�ضغوطات �أكرث من الأ�رس التي لي�س لديها
�أفراد معاقني ،فقد �أ�شارت الدرا�سات �إىل تنوع ا�ستجابات الأ�رس نحو الطفل املعاق والتي
تعك�س م�ستويات عالية من ال�ضغوط ،فقد وجد براي�س و�أدي�سون ()Price & Addison
�أن ن�سبة الأنتحار والطالق مرتفعة بني �أ�رس املعاقني .كما �أن و�ضع الأ�رسة بوجود الطفل
املعاق ي�صبح �أكرث تعقيدا ً ،حيث يفتقد الوالدان متعة الرعاية الأبوية ،فالبطء يف منو
الطفل ،والإجراءات اخلا�صة لرعايته اجل�سمية ،والتدريب ،وخيبة الأمل ،و�ضياع الأحالم،
كل هذه جمتمعة تخلق �ضغوطاً نف�سية تعطل التوازن الأ�رسي ،وقد ي�ضاف �إىل هذه
ال�ضغوط ،امل�شكالت املالية ،و�شك الآباء ب�أ�سلوبهم يف التن�شئة ،لذلك ف�إن التوتر هو
ال�سمة ال�سائدة يف عالقة الأ�رسة بطفلها املعاق �أو مع �أفراد الأ�رسة الآخرين (�ستيوارت،
.)1996
وقد �أ�شار بوردن وتوما�س (� )Burden & Thomas, 1986إىل ان ت�أثري ال�ضغوطات
التي تتعر�ض لها �أ�رس الأطفال املعاقني تظهر يف ردود �أفعال الآباء ال�سلبية و�سلوكاتهم
غري التكيفية .و ميز هولهان ومو�س ( )Holahan & Mossبني نوعي �أ�سلوب املواجهة
الإيجابية ،واملواجهة ال�سلبية (التجنبية) لل�ضغوطات ،فقد وجدا ان �أكرث ا�سرتاتيجيات
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املواجهة الإيجابية التي ي�ستخدمها �آباء الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة مرتبطة
بالتكيف ،بينما ا�سرتاتيجيات املواجهة ال�سلبية مرتبطة بال�ضغوطات النف�سية التي
يتعر�ض لها الآباء (.)Silverman,1993
وي�شري ترينبل وترينبل (� )Turnbull & Turnbull, 1997إىل �أن وظائف و�أدوار
الأ�رسة تتغيري  ،وتتغري �أولوياتها  ،ويت�أثر النظام الإقت�صادي ،والإجتماعي ،والنف�سي،
وتبد�أ االختيارات املهنية بالإنح�سار .وحتتاج �إىل وقت حتى تتكيف مع التغريات التي
حدثت على �أدوارها ووظائفها.
�إر�شاد �أ�سر املعاقني:
�إن �أي �إ�سرتاتيجية �إر�شادية ي�ضعها املر�شد النف�سي لأولياء الأمور الذين يرعون �أطفاالً
غري عاديني تكون قا�رصة يف بنودها وعاجزة عن حتقيق �أهدافها �إن مل ي�أخذ يف
احل�سبان الأهمية الق�صوى مل�شاركتهم الإيجابية يف �أي برنامج للتوجيه النف�سي يخ�ص
�أطفالهم ،وان مل ي�أخذ يف احل�سبان حاجاتهم امللحة التي تختلف بالطبيعة عن حاجات
غريهم من �أولياء الأمور الذين يرعون �أطفاالً عاديني.
وهناك اعتبارات �أ�سا�سية ال بد للمر�شد الذي يتعامل مع �أ�رس املعاقني ان ي�ضعها يف
اعتباره وتت�ضمن التعاطف ،وتقدمي الدعم ،و�إر�شاد الأ�رس من خالل املراحل ،والعوامل
التي تزيد من تكيف الأ�رسة ،وتعامل الوالدين مع ال�ضغوطات النف�سية ،والرتكيز على
�أ�ساليب ت�ساعد على التكيف (.)Davis, 1993
وي�ؤكد ليكرت ( )Lichterعلى ان هناك هدفني رئي�سيني لإر�شاد �أ�رس املعاقني وهما:
م�ساعدتهم على قبول الإعاقة والتكيف معها .و�إزالة حالة التوتر واالكتئاب التي
يعانون منها ،ومع ان الآباء قد يتفهمون ان طفلهم معاق� ،إال �أنه من غري املتوقع منهم
تقبل هذا الو�ضع بهدوء (اخلطيب وزمال�ؤه.)1992 ،
ان الرتكيز يف �إر�شاد هذه الأ�رس ال يكون فقط يف جماالت لها عالقة ب�أ�ساليب التكيف
التي ي�ستخدمها الآباء ،بل يجب ان يهدف �إىل تطوير �إدراكات الآباء لأنف�سهم وللجو
الأ�رسي ،فدور الإر�شاد يكون مب�ساعدة الأ�رس لتحديد قوتهم الذاتية ،لبناء �إجتاهات
�إيجابية نحو الإعاقة ،لأن مثل هذا التدخل الإر�شادي القائم على �أ�سا�س م�ستوى القدرات
لدى الأ�رس �سوف يكون �أكرث قوة وطبيعي بالن�سبة لتلك الأ�رس (Bailey & Smith,
.)2000

وي�ستهدف الإر�شاد النف�سي لأ�رسة الطفل غري العادي التعامل مع �شخ�صية كل فرد
فيها من �أجل تعديل �سلوكه نحو الأف�ضل حتى يتحقق التوافق ال�سوي بني تفاعالتهم
ال�شخ�صية يف نطاق عالقاتهم الأ�رسية ب�شكل جيد .ومن ثم ،عندما يقف الإر�شاد النف�سي
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عند الطفل غري العادي فقط دون ان ميتد �إىل جميع �أفراد �أ�رسته ،ف�إنه بحق يكون قا�رصا ً
يف حتقيق �أهدافه الكلية .ان املحاوالت الإر�شادية التي تتناول كل فرد داخل هذه
الأ�رسة على حدة دون التعر�ض لها باعتبارها وحدة كلية متما�سكة ،تكون �أي�ضاً عاجزة
عن التقدم خطوة واحدة يف �سبيل �إمتام الأجنازات املن�شودة منها ،لذلك يجب على
الإر�شاد النف�سي ان يتعامل مع الأ�رسة ب�صورة متكاملة متناوالً التفاعالت ال�شخ�صية
بني �أفرادها يف نطاق العالقات الأ�رسية مع بع�ضهم ( .)Silverman,1993
وقد ذكر لرنر ( )Lerner, 1981ان م�شاعر الآباء الذين يرعون �أطفاالً غري عاديني
و�إجتاهاتهم نحوهم ونحو انف�سهم تختلف عن م�شاعر و�إجتاهات ه�ؤالء الذين يرعون
�أطفاالً عاديني .وتتلخ�ص الدرا�سات املختلفة حول حاجات الآباء الذين يرعون �أطفاالً
غري عاديني يف انها ميكن ان حتدد يف ثالثة �إجتاهات �أ�سا�سية تتمثل يف :
 -1حاجات تتعلق بالآباء انف�سهم للتعرف على مدى ا�ستعدادهم وقدراتهم من حيث
امل�ساهمة الإيجابية وامل�شاركة الفعالة يف �أي برنامج للإر�شاد النف�سي مبا يعود عليهم
بالنفع العام فيما يتعلق باتز�أنهم النف�سي وثباتهم االنفعايل ومبا ي�صحح �إجتاهاتهم
نحو انف�سهم ونحو �أطفالهم غري العاديني.
 -2حاجات تتعلق ب�أطفالهم غري العاديني للتعرف على مدى ا�ستعداداتهم وقدراتهم
من حيث الأنتظام يف برنامج الرتبية اخلا�صة مبا فيها برنامج الإر�شاد النف�سي ،ومدى
ا�ستفادتهم الق�صوى منها لإعادة ت�أهيلهم وعودتهم للمجتمع ب�أكرث انتاجية من ذي قبل.
 -3حاجات تتعلق مبعرفة الفر�ص وامل�صادر املتاحة يف املجتمع والتي ميكن
ا�ستثمارها لأق�صى درجة ممكنة يف �إعادة ت�أهيل �أطفالهم من ناحية ،ويف ت�صحيح
�إجتاهاتهم نحوهم ونحو انف�سهم من ناحية �أخرى.
ويف هذا الدليل �سيتم تن�أول واحدة من الإعاقات الأكرث حتديا للأ�رس كمثال على
الإعاقات املختلفة وان كان هناك بع�ض االختالفات حول تفا�صيل عديدة .
الإعاقة العقلية  :ت�شري �إىل حالة من الأنخفا�ض الدال يف الوظائف العقلية العامة
تظهر �أثناء فرتة النمو وينتج عنها �أو ي�صاحبها ق�صور يف ال�سلوك التكيفي ( القريوتي
 ،ال�رسطاوي  ،ال�صمادي .)1995
حاجات �أ�سر الأطفال ذوي الإعاقة العقلية :
�إن وجود طفل ذي �إعاقة عقلية يفر�ض على والديه و�أ�رسته ظروفا خا�صة وحاجات
خا�صة ملواجهة هذه الظروف والتعامل معها  ،وميكن القول ان وجود مثل هذا الطفل
يف الأ�رسة ميثل م�صدر من م�صادر ال�ضغوط املزمنة والتي قد تتحول �إىل �أزمات عند
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نقاط زمنية معينة ( .)Silverman,1993ان �آباء املراهقني والرا�شدين املعاقني عقليا
جمموعة ال يتم البحث عن حاجاتها يف معظم الأحيان فحاجاتهم وال�صعوبات التي
يواجهونها قد تختلف �إىل �أبعد احلدود عن حاجات وم�شكالت �آباء الأطفال  ،حيث
ان ن�سبة كبرية من الرا�شدين وذوي الإعاقة العقلية عاطلون عن العمل �أو منهمكون
بن�شاطات مهنية غري منا�سبة وهنالك م�شكلة كبرية يفكر بها الآباء حول م�ستقبل �أنهم
عندما ال يعود مبقدورهم تقدمي العناية له والت�سا�ؤل حول �أين وكيف �سيعي�ش طفلهم
املعاق يف �سنني الر�شد .
�إن حاجات و�إجتاهات �أخوة الأطفال املعاقني عقليا قليال ما يتم الإهتمام بها  ،فقد عرب
الأطفال يف درا�سة �أجريت لهم عن رغبتهم يف احل�صول على املزيد من املعلومات عن
الإعاقة وعن م�صادر امل�ساعدة وطرقها  ،كذلك ف�أنهم عربوا عن احلاجة �إىل التوجيه فيما
يتعلق ب�سبل التعامل مع الطفل والإر�شاد اجليني والتفاعل مع �أخوة الآخرين (�رسطاوي
،احلديدي ،اخلطيب .)1992،
ويقدم جوردون ( )Jordonبع�ض االقرتاحات حول ما ميكن �أن ي�ساعد والدي الأطفال
ذوي الإعاقة العقلية ان يعمل من �أجلهم :
 �إن الآباء يحتاجون من اللحظة الأوىل التي يحدد فيها ان الطفل غري عادي �إىل خدماتتقدم لهم دون احلاجة ان يبحثوا عنها  ،خدمات تنظم من �أجلهم بدال من ان تكون
خدمات يحركونها لأنف�سهم .
 �إن والدي الأطفال املعاقني يحتاجون �إىل التحدث مع �آباء مثلهم لديهم �أطفال معوقونحتى ولو كان ملجرد ان يدرك الأب �أو الأم ان هناك غريهما لديهم مثل م�شكالتهم �أي
لديهم �أطفال مثل طفلهم و�أنهم يعي�شون مع هذا العبء الكببري
 �إن الآباء يحتاجون �إىل املتخ�ص�صني الذين لديهم �إعداد �أكادميي منا�سب ولديهم ثباتانفعايل  ،وعلى ا�ستعداد ان يواجهوا املوقف معهم  .وان يتعاطفوا معهم وينقلون لهم
�صورة واقعية للحالة الراهنة للطفل املعاق والتوقعات التي ميكن �إجرا�ؤها والتكهن
بها
 رمبا تكون �أكرب م�ساعدة �أولية ميكن تقدميها للوالدين هو احرتام م�شاعر ال�صدمةواخلوف والقلق لديهم  ،ويكون الوالدين بحاجة �إىل التعبري عم م�شاعرهما �أكرث من
اال�ستماع �إىل ت�أكيدات ب�أن كل �شيء �سيكون على ما يرام (.)Wilson,1998
�إن كثريا من الآباء يتوقعون طفال �سليما معافى ويخططون على هذا الأ�سا�س  ،وقبل
الوالدة ال يفكر الأهل عادة تفكريا جديا يف خطر �أال يكون مولودهم طبيعيا  ،حيث ي�شعر
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بع�ض الأهل عند �إبالغهم ب�أن طفلهم معاق عقليا ب�أنهم لن ي�ستطيعوا ان يحبوه ويرعوه
 ،ولكن هذا ال�شعور الذي هو رد فعل طبيعي لل�صدمة  ،يزول عادة بعد ب�ضعة �أيام �أو
�أ�سابيع  ،وقد تقرر الأ�رسة �أال ت�صدق الإن�سان الذي �شخ�ص الإعاقة العقلية  .وتنتقل
الأ�رسة من طبيب �إىل �آخر على �أمل العثور على واحد ميكنه �أن يعالج الطفل وكثريا ً ما
يف�شل الأطباء والأخ�صائيون الآخرون يف ان يف�رسوا بو�ضوح  ،وبطريقة يتقبلها الأهل ما
هي الإعاقة العقلية  ،وكيفية م�ساعدة الطفل …؟ وعندما يت�أكد الأهل ان طفلهم متخلف
حقا ف�إنهم قد ي�شعرون بالأ�سى وال�ضياع كما لو ان الطفل قد مات .
وي�شعر كثري من الأهل �أحي�أناً بالذنب اجتاه ابنهم وقد يخاجلهم ال�شك ب�أن الطفل معوق
لأنهم ارتكبوا خطيئة ما وان ما ح�صل امنا كان نتيجة مبا�رشة ملا فعلوا �أو عقاب
�سماوي الرتكابهم اخلطيئة ،ويزيد هذا املوقف من �صعوبة تقبلهم الطفل وم�ساعدته
على حتقيق التقدم ،وقد تعتقد الأم ان عجز ابنها عن امل�شي �أو ا�ستعمال املرحا�ض �أو
الأكل مبفرده لي�س �إال عقاباً لها على خطيئتها .ولكي ال ترف�ض العقاب ف�إن الأم تقرر
عدم تعليم ابنها املهارات� ،أما الأب الذي يظن ان خطاياه قد فعلت ما فعلت من �أذى فقد
ال ي�سمح البنه باخلروج من البيت جتنباً لأي �أذى �آخر �أو حادث يح�صل للطفل.
وقد يلوم الوالدان �أحدهما الآخر �أحي�أناً ،وقد يلوم الأجداد ال�صهر على ما حدث وتكون
نتيجة ذلك �شجارات عائلية ال فائدة منها و�إذا مل يكن بني الوالدين قرابة دم فقد
يلومهما الأجداد على ان يف عروق �أحدهما دم فا�سد ويحاول بع�ض الأهل �إبقاء الطفل
بعيدا ً عن اللقاءات عائلية وعند زيارة الأقارب لكي ال يكت�شف الأقارب �إعاقة الطفل.
وقد ي�شعر الأهل بفقدان كبري يف الثقة ب�أنف�سهم نتيجة اجناب طفل معاق وبالتايل
ف�إنهم ي�شكون بقدرتهم على فعل �أ�شياء �أخرى ب�شكل جيد ،وقد ي�صاب الأهل وخ�صو�صاً
الأمهات باالكتئاب نتيجة لهذه املواقف وامل�شاكل ( مايلز.)1994 ،
ويتجه بع�ض الآباء �إىل الزيادة يف حماية ابنهم املعاق عقلياً حيث �أنهم يعتقدون انه
من الق�سوة ان تدفع الطفل املعاق �إىل ان يحقق �إجنازات يت�صورون انها �أكرب من قدراته
و�إمكانياته ،ولذا فقد ي�ستقر يف �أذهان الآباء حدودا ً غري واقعية عن �إمكانيات الطفل
وقدراته على �أداء الوظائف والتي قد تكون �أقل من قدراته الفعلية ويعمل الآباء على ان
يحتفظوا بالطفل يف مدى هذه احلدود.
ويعتقد بع�ض الآباء ان طفلهم قد يكون مو�ضع �سخرية �أو ا�ستغالل من املجتمع �إذا مل
يكونوا هناك حلمايته ،و�إذا ما خاف الوالد على ابنه من املجتمع وعمد �إىل حمايته
حماية زائدة ف�إن الطفل لن يكون عاجزا ً من الناحية الذهنية فقط بل ومن الناحية
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الإجتماعية �أي�ضاً ( المبي ،دانيلز،مورجن .)2001
الإر�شاد الوراثي:
الإر�شاد اجليني :هو النقا�ش بني املر�شد الطبي للتدريب اخلا�ص والآباء املتوقعني
الحتماالت اجناب طفل معاق .وان الإر�شاد اجليني ميكن ان يوفر للآباء معلومات قيمة
و�صحيحة وب�إمكانه تقرير ما �إذا كان الطفل �سيخلق ب�شذوذ �صبغي من عدمه كما هو
احلال يف مر�ض داون �سندروم .والهدف من الإر�شاد اجليني هو توفري معلومات دقيقة
للم�سرت�شدين حتى يت�سنى لهم اتخاذ قرار مفيد فيما يتعلق ب�إجناب �أطفال .فالإجراءات
طبية ت�سمى �أمينو�سنتي�س�س وهي ت�ستخدم لت�شخي�صات ما قبل الوالدة ب�صورة متكررة.
وتعد مفيدة للآباء الذين �سبق لهم �إجناب طفل ذي �شذوذ �صبغي �أو عندما تقع الأم
�ضمن جماعة معر�ضة للخطر الكبري.
�إن الإجراء الطبي يعترب مالئماً للحمل يف الأ�رس ذات املا�ضي الطبي بت�شخي�ص املر�ض
الوراثي ،مثل مر�ض تاي�سات�ش وهي مادة دهنية يف املخ ت�ؤدي زيادة املخزون منها
�إىل تدهور يف الأداء الوظيفي للمخ ووفاة الطفل يف العام الأول �أو الثاين .وفقر الدم
البحري وانيميا اخللية املجلية وكثري من الأخطاء الوراثية اخلا�صة بالأي�ض .يتم �إجراء
�أمينو �سنتي�س�س� ،أي االختبار الطبي خالل الثالثة �أ�شهر الثانية من احلمل ( � 16إىل 18
�أ�سبوعاً من اليوم الأول لآخر دورة �شهرية( وي�ستغرق �إجراء هذا االختبار حوايل � 10إىل
 15دقيقة بالن�سبة ملري�ض العيادة اخلارجية ،وهذا الإجراء يت�ضمن ا�ستخراج عينة من
�سائل كي�س النخط املحيط باجلنني.
فال�سائل الذي يحتوي على خاليا جينية يتم حتليله لغر�ض ال�شذوذ ال�صبغي ويحتاج
�إجراء الختبارات �أي�ضاً �أ�سبوعني �أو � 3أ�سابيع  ،وهذا يعطي الأم وقتاً قليالً للتفكري
يف الإجها�ض يف الثالثة �أ�شهر الثانية �إذا كان اجلنني غري طبيعي .وهذا الإجراء الذي
يطبق يف الأ�سبوع العا�رش من احلمل ي�ستخدم ن�سيجاً �إ�ضافياً مطابقاً مت�أماً خلاليا
اجلنني اجلينية ،فالن�سيج فيما بعد يحلل للك�شف عن الكرومو�سوم ال�صبغي الإ�ضايف
كاملوجود يف زملة داون �سندروم ويخترب مع العن�رص الأ�سا�سي يف اجلينة املوروثة
لتحديد انيميا خللية املنجلية� ،أو لإجراء فح�ص ملر�ض تاي�سات�ش ( �ستيورت. 1993( ،
الإر�شاد حول الإحلاق باملعاهد الداخلية:

يجب على املر�شد ان يهيئ نف�سه ملناق�شة م�س�ألة �إيداع الطفل يف معهد مع الوالدين
وهذا الإيداع يرتتب عليه ف�صل الطفل عن �أ�رسته وهناك �أربعة جوانب ت�ؤثر على التوجه
نحو �إيداع الطفل �أحد املعاهد وهذه العوامل هي:
 م�ستوى الإعاقة العقلية لدى الطفل:313

انه ملن املعتاد ان يبد�أ التفكري يف �إيداع الطفل �إذا كانت �أعاقته من النوع ال�شديد �أو
العميق حيث تكون حاجات الطفل بعيدة عن ان ميكن تدريبه على الوفاء بها.
 احلالة الإقت�صادية:و لأن الطفل الذي لديه �إعاقة عقلية �شديدة �أو عميقة يحتاج �إىل رعاية خا�صة ومراقبة
ف�إن الأ�رسة قد حتتاج �إىل انفاق �أكرب ملواجهة هذه احلاجات وحني تعجز مورد الأ�رسة
عن ذلك ف�إن التفكري يتجه �إىل الإيداع يف معهد للإقامة والرعاية.
ظروف البيئة و�إمكانياتها:
قد تدعو احلاجة �أحي�أناً �إىل �إيداع بع�ض حاالت الإعاقة العقلية معها للإقامة �شبه
الدائمة نتيجة لعدم وجود معاهد يف البيئة املحلية وعدم وجود �إمكانيات نقل الطفل
يومياً �إىل معهد للرعاية النهارية وهنا يبد�أ التفكري بالبديل املنا�سب وهو �إحلاق الطفل
مبعهد داخلي .
 امل�شكالت ال�سلوكية:تعد امل�شكالت ال�سلوكية عامالً مهما يدفع الآباء �إىل التفكري يف �إحلاق الطفل املعاق
مبعهد للإقامة الداخلية.
 ظروف الأ�رسة:يف حاالت الأ�رس التي تعي�ش درجة عالية من الأن�ضباط ب�سبب وجود الطفل املعاق
ف�إنها عاد ًة تفكر يف �إحلاقه مبعهد داخلي كنوع من �أنواع �إبعاد م�صدر ال�ضغط.
ال�شك �أن �إحلاق الطفل مبعهد داخلي وف�صله عن الأ�رسة ميثل م�شكلة �سواء للطفل �أو
للوالدين ،ويجب على املر�شد ان ي�ساعد الأ�رسة يف حل هذه امل�شكلة والقاعدة الأ�سا�سية
ان الإحلاق مبعاهد داخلية تبدو احلاجة له عندما تدعو ظروف الطفل �إىل خدمات من
نوع ي�صعب توفريه يف الأ�رسة� ،أو يكون الطفل قد �أ�صبح ميثل خطرا ً على نف�سه �أو على
�أ�رسته �أو على املجتمع� ،أو تكون مع�أناة الأ�رسة نف�سها من وجود الطفل قد و�صلت
لدرجة تهدد وحدة الأ�رسة وتوافقها ،ويجب �أال يكون التفكري يف الإحلاق باملعاهد
الداخلية قائماً على جمرد م�ستوى الذكاء �أو الفئة الت�صنيفية التي �أل�صقت بالطفل.
يقرتح بات�شاو وبرييل خطوط �إر�شادية للإيداع يف املعاهد:
 يجب ان ينظر للإيداع يف معاهد داخلية على انه امللج�أ الأخري الذي ت�أخذه باالعتبارفقط بعد ان ي�صعب اال�ستفادة من البيئات الأقل تقييداً.
 ان قرار الإحلاق �أو الإيداع مبعاهد يجب ان يكون قرارا ً م�شرتكاً ي�شمل كالً من الوالدينواملتخ�ص�صني امل�شرتكني يف الإهتمام بالطفل
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 �إذا كان ممكناً على الإطالق فيجب ان ي�ستمر الوالدان يف اندماجهما مع الطفلوزيارته وا�صطحابه �إىل البيت يف عطالت نهاية الأ�سبوع وغريها من املنا�سبات
والعطالت(.)1998,Wilson
طرق الإر�شاد:
ال �شك ان �أ�رسة الطفل املعاق تكون على �صلة مبجموعة كبرية من النا�س �أما بحكم
العالقات ال�شخ�صية مثال الأ�صدقاء والأقارب املبا�رشين و�إما بحكم �أنهم متخ�ص�صون
مهنيون مثل الأطباء والأخ�صائيني النف�سيني واملدر�سني وغريهم  .وه�ؤالء يف الغالب
يغمرون الوالدين مبجموعة كبرية من الن�صائح غري ان هناك جمموعة من اجلوانب يجب
على من ي�ساعد الوالدين ان ي�أخذها يف االعتبار :
 ال حتاول ان تدعي فهمك التام للخربة التي يعي�شه الوالدان وميكنك بالطبع ان تكونح�سا�سا متعاطفا نحو الوالدين ومع ذلك فما مل تكن قد خربته موقفهما ف�إن عليك ان
تكون �أمينا معهم .
 ميكنك يف حدود �إمكانياتك وينبغي عليك كذلك ان تقدم املعلومات املنا�سبة والهامةوان تريح وت�ساند الوالدين الذين لديهما طفل �شديد الإعاقة.
ومن بني اجلوانب التي يجب ان ي�أخذها املر�شدون ومن يعملون يف م�ساعدة الوالدين
الإجتاهات التي يتبناها ه�ؤالء الآباء اجتاه �أبنائهم ب�شكل خا�ص واجتاه العجز ب�شكل
عام وكذلك م�شاعرهم نحو ه�ؤالء الأبناء  ،ويجب على ه�ؤالء املر�شدين �أال ي�أخذوا
مو�ضوع الإجتاهات وامل�شاعر يف �شكل قوالب معينة يعممون منها �إىل الوالدين
والأ�رس والأطفال املعوقني الذين يعملون معهم  .وامنا يجب تقييمهم للإجتاهات
وامل�شاعر قائما على �أ�سا�س كل حالة وكل موقف على حدة وان تكون معلوماتهم التي
يبنون عليها عملهم قائمة على �أ�سا�س ما ي�ستقونه من املتخ�ص�صني الآخرين  ،ومن
مالحظاتهم هم انف�سهم ومن الوالدين والطفل وبذلك ميكنهم ان يعدوا خططا �إر�شادية .
(.)Turnbull & Turnbull, 1997

�إن �أهداف �إر�شاد �آباء الأطفال غري العاديني تعد متوا�ضعة �إىل حد كبري بالن�سبة �إىل
�أهداف العالج النف�سي .فالإر�شاد لي�س مق�صودا ً به تغيري �شخ�صية امل�سرت�شد ،وامنا
يق�صد به م�ساعدة الأفراد الذين هم على درجة كافية من التكامل والفهم والتعامل
بكفاءة �أكرث مع امل�شكالت الناجتة عن وجود طفل غري عادي يف الأ�رسة .ويبدو ان العمل
مع �أ�رس الأطفال املعاقني هو �أقرب للخدمة الإجتماعية من العالج النف�سي ،ذلك �أنه
�أكرث اهتم�أماً بال�سيطرة البيئية والتعامل مع امل�شكالت العملية بدالً من �شخ�صيات
�أفراد الأ�رسة.
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ويرى نيزورث و�سميث (� )Neisworth & Smith, 1978أهداف الإر�شاد على النحو
التايل:
 -1م�ساعدة النا�س للتعامل بطريقة �أكرث فعالية مع م�شكالتهم احلالية.
 -2م�ساعدة الأفراد على التكيف مع امل�شكالت امللحة والت�رصف بكفاية من خالل الدور
املنا�سب.
 -3تثقيف الآباء عن مو�ضوع الكفاءة العقلية وت�أثريها على الأداء اليومي للطفل والنمو
الطويل الأمد.
 -4توفري امل�ساعدة للآباء للتعامل مع م�شكالت ال�سلوك اليومي وهموم الأ�رسة.
 -5م�ساعدة الآباء لفهم الهموم االنفعالية حتى ي�ستطيعوا �إيجاد احللول واتخاذ
القرارات املنا�سبة.
وقد �أ�شار كل من ف�إندر زاندن وبي�س (� )Vander, Zanden & Pace, 1984إىل ان �أغلب
ا�سرتاتيجيات �إر�شاد الآباء تقع �ضمن ثالث فئات:
 -1برامج املعلومات ،وهي توفر للآباء احلقائق عن حالة طفلهم.
 -2برامج عالجية نف�سية مل�ساعدة الآباء يف التعامل وفهم م�شكالتهم وم�شكالت
�أطفالهم.
 -3برامج تدريب الآباء مل�ساعدتهم يف تطوير مهارات فعالة لتعليم الطفل وتوجيهه.
وعلى الرغم من ان هذه اال�سرتاتيجيات الثالث كلها تفيد الآباء� ،إال انه من امل�ؤكد ان �أكرث
ما يحتاجه الآباء هي املعلومات الأ�سا�سية عن حالة طفلهم ،وفيما يتعلق بذلك ميكننا
حتديد �أحد الطرق الأكرث ا�ستخد�أماً واختبارها يف توفري هذا النوع من املعلومات وهي
اجتماع املدر�س واملوجه والأب.
وا�ستنبط كل من لومب�أنا ولومب�أنا ( )Lombana and Lombana, 1982امنوذجاً
للتعاون بني البيت واملدر�سة يو�ضح بع�ض الأن�شطة الأبوية املهمة والوقت واملهارات
ال�رضورية لكل منها.
الوقت املطلوب من املر�شد
املهارة املطلوبة من املر�شد
الآباء
�إر�شاد
الآباء
تعليم
الآباء
اجتماعات
الآباء
م�شاركة
�إن الق�سم ال�سفلي من املثلث يعر�ض عدد الآباء الذين يريدون �أن يكونوا جزءا ً من
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املدر�سة .والق�سم التايل له ميثل الآباء الذين يحتاجون �إىل اجتماعات منتجة مع
املر�شدين واملدر�سني وغريهم من املوظفني ،والق�سم الثالث ي�صف برامج تعليم الآباء �أو
الربامج التي تعلم الآباء طرقاً �أكرث فعالية للأن�ضباط والإت�صال مع �أطفالهم .ومتثل قمة
املثلث حاجة عدد قليل من الآباء للإر�شاد .و�أو�ضحا لومب�أنا ولومب�أنا �أهمية املثلثني
املقلوبني يف كل جانب وهذا يو�ضح العالقة بني حاجات الآباء وخربة املر�شد والوقت
الذي يق�ضيه معهم.
وقد �صمم روبرت كاركوف ( )Robert Carkhff, 1983منوذجا يف الإر�شاد .ووفقاً
لهذا النموذج فهناك مراحل مميزة للإر�شاد بني امل�سرت�شد �أو الوالدين وبني املر�شد �أو
املعالج .ووفقاً لكاركوف فاحل�ضور يعد متطلباً �أ�سا�سياً للم�ساعدة ،وت�سمح مهارات
احل�ضور للمر�شد بر�ؤية و�سماع امل�سرت�شد .امل�شاركة هي �أي�ضاً مرحلة ما قبل امل�ساعدة
حيث ي�شارك امل�سرت�شدون ب�إعداد انف�سهم ع�ضوياً وانفعالياً وعقلياً .ومتثل اال�ستجابة
الأ�سا�س لعملية امل�ساعدة ،وتت�ضمن اال�ستجابة للمحتوى وامل�شاعر واملعاين� .أما
اال�ستك�شاف ف�إنه يت�ضمن حتليل امل�سرت�شدين لتجاربهم وت�شخي�ص انف�سهم وفقاً لهذه
التجارب.
ويعد التخ�صي�ص الفردي مرحلة امل�ساعدة الأ�سا�سية حيث يقود املر�شد امل�سرت�شد يف
حتمله م�س�ؤولية م�شكالته ال�شخ�صية .كما يتطلب الفهم ان ي�ضع امل�سرت�شد ويطور
�أهدافاً �شخ�صية ويطورها .وتت�ضمن املباد�أة تعريف الأهداف وتطوير الربامج وت�صميم
اجلداول وتعزيز اخلطوات ال�شخ�صية� .أما الفعل فريكز على مرحلتني وهما تعريف
الأهداف وتطوير الربامج.
وبغ�ض النظر عن اال�سرتاتيجيات اخلا�صة التي يختارها املر�شد فيجب ان يفهم الأهمية
الأ�سا�سية ال�ستخدام �أ�سلوب العالج املنا�سب لكل فرد .فامل�سرت�شدون ومن بينهم الآباء
يختلفون يف م�شكالتهم واهتم�أماتهم وتاريخهم اخلا�ص يف التفاعل بني الفرد والبيئة.
واقرتح كل من �إهلرز ،بروذرو والجون (� )Ehlers, et al, 1982ست خطوات عملية �أُعدت
مل�ساعدة الآباء يف مواجهة م�شكالتهم:
 -1م�ساعدة الآباء لي�صبحوا �أكرث مو�ضوعية فيما يتعلق بطفلهم املعاق.
 -2م�ساعدة الآباء للتنب�ؤ بال�سلوك امل�ستقبلي لطفلهم ،وما هي �أنواع ال�سلوك التي
ُيتوقع ان يقلع عنها الطفل �أو ي�ستمر بها؟
 -3م�ساعدة الآباء على متثيل الأفكار والأ�ساليب لأو�ضاع امل�شكالت املختلفة ال�شائعة
بني �أ�رس الأطفال املعاقني.
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 -4م�ساعدة الآباء (والأ�رسة بكاملها) لإدراك ان الطفل املعاق لديه احلاجات اجل�سمية
واجلن�سية والرتويحية والتعليمية نف�سها ،كما هو احلال لدى الطفل العادي.
 -5م�ساعدة الآباء يف اكت�شاف كل خدمات املجتمع املتوافرة لهم مثل العيادات ،ومراكز
التقومي ،وجماعات الآباء الذين يواجهون امل�شكلة نف�سها ،وحلقات العمل واملعاهد
التعليمية للمعاقني.
 -6م�ساعدة الآباء لت�صميم طرق ملتابعة تقدم ال�شخ�ص املعاق جتاه الأهداف والأغرا�ض
املو�ضوعة.
وقد و�ضع روبرت�س وبامربجر ( )Roberts & Baumberger, 1999امنوذجاً �إر�شادياً
ميكن للمر�شدين ا�ستخدامه مع الأ�رس التي لديها �أطفال معاقون وي�سمى هذا النموذج
T.R.E.A.T
 Theoretical Relationship Environmental Adjunct Treatableوهو يتكون

من خم�سة ميادين هي:
امليدان الأول :املتغريات النظرية واملفاهيمية Theoretical and Conceptual
Variables

ويف هذا امليدان على املر�شد ان يجيب عن ثالثة �أ�سئلة هي:
�أ -ما هي النظرية التي ميكن ا�ستخدامها للإر�شاد؟
ب -ما هي املتغريات الثقافية الإجتماعية وم�صادر مواجهة امل�شكالت؟
ت -هل هناك معاجلات طبية� ،أو تقييمات نف�سية؟
امليدان الثاين :العالقة بني املتغريات Relationship Variables
وي�شري هذا امليدان �إىل العالقة بني املر�شد و�أ�رس ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وهنا على
املر�شد ان يجيب على ال�س�ؤال التايل :هل ي�ستطيع التحالف العالجي  Allianceان
يحقق تقدماً لذوي االحتياجات اخلا�صة؟
امليدان الثالث :املتغريات �أو الظروف البيئية Environmental Variables
يف هذا امليدان يكون الت�سا�ؤل املهم هو �أين ميكن للإر�شاد ان ي�أخذ مكانه؟ يف املدر�سة
�أم مع �أ�رسة الطفل املعاق؟ ما هو �أ�سلوب الإر�شاد الفردي �أم اجلمعي؟ وكم من الوقت
ي�ستغرق؟ وكيف ميكن للمر�شد ان ينظم اللقاءات مع املعاقني و�أ�رسهم؟
امليدان الرابع :املتغريات التابعة Adjunct Variables
يبحث املر�شد يف هذا امليدان عن اخلدمات الإر�شادية الأخرى التي تدعم �إر�شاد �أ�رس
املعوقني ،مثل �إيجاد م�صادر للدعم ،كالأ�صدقاء ،والأقارب ،واجلمعيات.
امليدان اخلام�س :التعامل مع الأهداف القابلة للعالج Treatable Goals and
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Objectives

يعتمد النجاح يف هذا امليدان على مدى جناح املر�شد يف امليادين ال�سابقة ،حيث
يحدد املر�شد مدى حتقيق الأهداف املو�ضوعة ،هل الأهداف قابلة للقيا�س؟ هل ميكن
حتقيق الأهداف من قبل �أ�رس ذوي االحتياجات اخلا�صة؟ هل الأهداف مرنة وفاعلة؟
وعندما يحدد املر�شد نف�سه بهذه امليادين اخلم�سة يكون قد ا�ستطاع ت�شكيل الهيكل
العام لإر�شاد �أ�رس ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وقد طور كل من �أول�سن مك كوبني و�آخرين (� )Olson & Mc Cubbinأ�ساليب مل�ساعدة
�أ�رس الأطفال املعاقني للتكيف ،ومواجهة ال�ضغوطات الناجمة عن الإعاقة ،وتتكون من:
 -1التقييم ال�سلبي Passive appraisal
ويعني �إهمال امل�شكلة ،على �أمل ان تنتهي وحدها.
� -2إعادة الت�شكيل وال�صياغة Reframing
تعني تغري الأ�سلوب الذي يفكر فيه الفرد ،لتظهر �أقل �ضغطاً وتوتراً.
 -3الدعم النف�سي (الروحي) Spiritual support
وتعني ان ي�ستمد الفرد املوا�ساة والتوجيه من املعتقدات الدينية والروحية.
 -4الدعم الإجتماعي Social support
وتعني ان تقدم امل�ساعدة العملية ،والعاطفية من الأ�صدقاء� ،أو الأقارب ،والأ�رس.
 -5الدعم املهني Professional support
وتعني ان يقدم املهنيون الأطباء ،والأخ�صائيون ،واملر�شدون ،وامل�ؤ�س�سات ،الدعم للأ�رسة
(.)Turnbull & Turnbull, 1997
الأطفال املوهوبون والنوابغ � Gifted and Talented Childreإن م�س�ألة تربية الطفل
املوهوب ورعايته ميكن ان حتمل حتدياً كبريا ً للأ�رسة (� .)Wilson,1998إن الأم هي �أول

من يكت�شف ب�أن طفلها موهوب ،و�إذا كان هناك خالف بني الأبوين حول �إمكانية ان يكون
طفلهما موهوباً ف�إن الأب هو املت�شكك يف �إطالق هذه ال�صفة على الطفل.
�إن دور الأ�رسة يف الك�شف عن املوهوب يتمثل يف اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل :التعاون مع املدر�سة عن طريق عقد اللقاءات مع معلم الطفل لإعطائه
املعلومات الكافية عن طفله املوهوب ،لأن املعلم لن يكون لديه الوقت الكايف لك�شف
املوهبة لدى جميع الطالب.
اخلطوة الثانية:عقد لقاءات مع املر�شد النف�سي كي ميده باملعلومات الالزمة عن �سلوك
الطفل املوهوب ،والتعرف على �أ�ساليب التعامل ال�صحيح معه ،ومراعاة اخل�صائ�ص
النف�سية والإجتماعية للطفل املوهوب ،ورعاية قدراته اخلا�صة.
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اخلطوة الثالثة:اللجوء �إىل م�صادر الدعم يف املجتمع من جامعات وم�ؤ�س�سات
جمتمعية لتوفري امل�ساعدات املادية والفنية لرعاية الطفل املوهوب.ولكن يبدو ان
الأ�رسة ال تزال جتهل �أهمية دورها يف الك�شف عن الطفل املوهوب ،وان عدد الأ�رس التي
لديها طفل موهوب دون علمها �أكرث من عدد الأ�رس التي تعتقد �أن لديها طفالً موهوباً
وهو لي�س مبوهوب (.)Turnbull & Turnbull, 1997
�إن الوالدين من �أهم امل�صادر للتعرف على الطفل املوهوب ،وان توقعاتهما دقيقة،
وخ�صو�صاً الأم كونها احلا�ضن الرئي�س للطفل ،وان احلكم ب�أن الطفل موهوب يكون
منذ الأيام الأوىل من والدة الطفل.وتبني الدرا�سات ان الوالدين يواجهان �صعوبات
متعددة فيما يتعلق مب�س�ألة الك�شف عن الطفل املوهوب ،ومن �أهم هذه ال�صعوبات
عدم توافر املعلومات الكافية حول طبيعة املوهوب وخ�صائ�ص املوهوبني ،و�أ�ساليب
الك�شف عنهم ،وكذلك يف حتديد ما �إذا كان طفلهما موهوباً �أم ال (. )Gross,1993
�إن دور الأ�رسة يف تنمية املوهبة لدى الطفل �أو الإبداع ميثل حتدياً �آخر يواجه �أ�رس
املوهوبني من �أجل توفري البيئة املي�رسة لتنمية املوهبة والإبداع.كما تلعب الأ�رسة
تلعب الدور الأهم يف ت�شكيل املوهبة لدى الطفل ،وان الأ�رسة �إذا مل تقم بت�شجيع
الطفل وتقديره وتوفري املناخ املالئم له يف البيت ،ف�إن املوهبة قد تبقى كامنة .وقد
بني بلوم يف درا�سة �أجراها على  120موهوباً �أظهروا نبوغاً يف �صغرهم يف جماالت
متنوعة ،مثل العزف على البيانو� ،أو النحت� ،أو ال�سباحة� ،أو التن�س� ،أو الريا�ضيات،
ان دور البيت �أهم من دور املدر�سة يف تنمية املوهبة لدى الطفل (Congldon,
. )1979

ت�شري معظم الدرا�سات حول العالقات الأ�رسية واملوهبة �إىل ان �أ�رس الطفل املوهوب
تتمتع بتوافق �أ�رسي جيد ،وان ن�سبة الطالق منخف�ضة ،وجدير بالذكر ان هناك �أطفاالً
موهوبني مل يحققوا جناحاً يف احلياة املدر�سية على الرغم من ت�شابه خ�صائ�ص
حياتهم الأ�رسية مع �أطفال املوهوبني الناجحني ،وذلك لأنهم اختلفوا عنهم يف
العالقات الأ�رسية بني الوالدين ،حيث متيزت العالقات الأ�رسية للموهوبني الناجحني
بالتفاهم واحلب وال�سعادة الزوجية ،بينما ات�سمت العالقات بني الأبوين لدى الأطفال
املوهوبني الفا�شلني باخلالف وامل�شاجرة والأنف�صال ،وكذلك العالقة بني الأبوين
والأبناء ( .) Silverman,1993
وتبني العديد من الدرا�سات ان �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية تلعب دورا ً كبريا ً يف تنمية
املوهبة والإبداع لدى الأطفال .ومن الدرا�سات الكال�سيكية املعروفة يف هذا املجال
درا�سة �آن رو ( ),Roeالتي قامت بدرا�سة على ثالث جمموعات من العلماء املبدعني،
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فوجدت ان �أهم عوامل البيئة الأ�رسية امل�شجعة للأجناز العايل هي توافر احلرية
وت�ضا�ؤل العقاب والت�شجيع امل�ستمر الذي ي�ستخدمه الآباء مع �أبنائهم
( . )Wilson,1998

كما تبني الدرا�سات يف هذا املجال ان بع�ض الإجتاهات الوالدية ت�ساعد على تنمية
الإبداع ومن �أهمها ت�شجيع التفكري اللأمنطي للأدوار اجلن�سية� ،أي عدم قولبة كل من
الذكر والأنثى يف �أدوار تقليدية معينة ،والتي ترى ان �أدوار الأنثى ترتبط بالعالقات
الإجتماعية  ،وانها قد خلقت للبيت وتربية الأوالد ،وان الذكر دوره هو ك�سب القوت
والأدوار التي تتعلق بالأجناز ،بل النظر �إىل االبن �أو االبنة ح�سب قدراته وميوله بغ�ض
النظر عن كونه ذكرا ً �أو انثى(� .)Wilson,1998إن �أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية التي
تنا�سب الطفل املوهوب ب�صورة خا�صة هي تلك التي ت�ستخدم الإقناع معه ،وتعمل على
احرتام عقله ،لأن �أ�سلوب ال�رضب وا�ستخدام الق�سوة يف املعاملة مع الطفل املوهوب
بالذات معناه قتل موهبته وهي مازالت يف املهد ،و�أ�ساليب التن�شئة الأ�رسية التي
ت�ساهم يف تنمية موهبة الطفل هي تلك التي تتجه نحو الت�سامح والقبول والإنفتاح،
والبعد عن الف�صل احلاد بني الأدوار اجلن�سية ( .) Silverman,1993
وللتعرف �إىل �أهم �أ�ساليب رعاية الطفل املوهوب يف الأ�رسة البد من التعرف على
نوعية امل�شكالت التي تواجهها الأ�رسة عند وجود طفل موهوب فيها.وعلى الرغم من ان
الدرا�سات ال�سابقة قد بينت انه من �أهم خ�صائ�ص البيئة الأ�رسية التي تنمي املوهبة
والإبداع لدى الطفل هي البيئة الرثية ثقافياً والآمنة �سيكولوجياً� ،إال ان هناك العديد
من الدرا�سات ت�ؤكد ان �أ�رسة الطفل املوهوب يف الواقع تواجه العديد من امل�شكالت
مع طفلها املوهوب.ويبدو ان هناك بعدا ً غائباً يف تربية الطفل املوهوب ،وهو عدم
مراعاة احتياجاته العاطفية والنف�سية،وي�شري (. )Wilson,1998ان املوهبة لي�ست
بال�رضورة خربة �سارة �سواء كان ذلك للطفل �أم للأ�رسة ب�سبب بع�ض امل�شكالت العاطفية
والإجتماعية التي يواجهها الطفل املوهوب.ويبدو ان امل�شكلة الرئي�سة التي تواجه
�أ�رسة الطفل املوهوب هي عدم فهم الأ�رسة لدورها يف رعايته ويف جهلها ب�أ�سلوب
التعامل ال�صحيح معه ،وقد عرب ويل�سون( .)Wilson,1998عن ذلك بقوله ان �أ�رسة
الطفل املوهوب ال تعي كيفية التعامل مع طفلها املوهوب الذي يحتاج �إىل فهم متعمق،
و�أ�ساليب خا�صة يف التعامل ،وانها تتعامل معه على �أ�سا�س معايري الطفل العادي،
لذلك ت�شعر باحلرية عندما ال تفلح معه هذه الأ�ساليب يف الرتبية.
وحول م�شكالت الطفل املوهوب يف الأ�رسة ف�إن بروز دور الطفل املوهوب كوالد ثالث يف
الأ�رسة ميكن ان يكون من ابرز امل�شكالت فقد �أجرى هاكني ( )Hackney, 1981درا�سة
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ا�ستطالعية حول �آراء �آباء الأطفال املوهوبني  .دلت نتائج الدرا�سة ان الآباء عربوا عن
غمو�ض دورهم ك�آباء عند التعامل مع الطفل املوهوب ،و�صعوبة حتديد الفرق بني دور
الوالدين والأبناء املوهوبني يف الأ�رسة ،كما �أبدوا حريتهم يف كيفية التعامل مع الطفل
املوهوب كطفل �أم را�شد ،مما �أدى �إىل �إح�سا�سهم بالقلق واحلرية ل�صعوبة الف�صل بني
دورهم ك�آباء ودور الطفل املوهوب كطفل لأن الطفل املوهوب يتمتع بقدرة لفظية عالية،
ويتحدث �إىل والديه وك�أنه فيل�سوف �صغري ،كثري اجلدل ،قوي احلجة والربهان ،مما
يجعل والديه ي�شعران باحلرية �أمام هذا الطفل الرا�شد ،وكثريا ً ما يخ�رس الآباء الرهان
يف معركتهم اجلدلية مع طفلهم.ونظرا ً حلدة ذكاء الطفل املوهوب ،و�شدة ح�سا�سيته،
وت�أثري �شخ�صيته امل�سيطرة ،وقوة �إقناعه ،يعلن الآباء ا�ست�سالمهم �أمام الطفل املوهوب
الذي يفر�ض نف�سه كوالد ثالث يف الأ�رسة بال منازع .وي�شعر الآباء باحلرية ال�شديدة يف
�أ�ساليب تربية الطفل املوهوب الذي ال تنفع معه الأ�ساليب العادية يف الرتبية ،ويفر�ض
عليهم من حيث ال ي�شعرون معاملة الند للند.
ويبدو ان وجود طفل موهوب يف الأ�رسة قد ي�ؤدي �إىل ا�ضطرار �أفراد الأ�رسة �إىل �إجراء
تعديالت خا�صة يف حياتهم ،والت�ضحية بالكثري من اجلهد واملال والوقت يف �سبيل
تلبية احتياجات الطفل املوهوب ،وتبدو الأ�رسة وكانها تدور يف فلك الطفل املوهوب،
خوفاً على موهبته من ال�ضياع ،هذا �إذا كانت الأ�رسة تدرك موهبة الطفل � ،أما �إذا كان
الطفل املوهوب يعي�ش يف �أ�رسة ال تدرك املوهبة  ،كان م�صري املوهبة ال�ضياع ،وي�ساء
فهمه ،فيتحول �إىل عداد الك�س�إىل �أو امل�شاغبني �أو املتخلفني (.)Hackney, 1981
ويبدو كذلك �أن وجود طفل موهوب يف الأ�رسة يخلق نوعاً من ال�رصاع بني الوالدين،
عندما يلج�أ كل منهما �إىل �أ�سلوب خمتلف يف املعاملة ،كان ي�شجع �أحدهما الأجناز
وي�شجع الآخر اجلد مما يجعل الطفل ي�ستخدم �أ�ساليب املراوغة بذكاء ودهاء مع
الوالدين  ،مما يجعل اهتمامهما به �أكرث ،والتناف�س بينهما �أ�شد من �أجل تلبية كل
رغباته (.)Wilson,1998
وعلى الرغم من فوز الطفل املوهوب يف معركة �إثبات وجوده يف الأ�رسة م�ستغالً تفوق
قدراته العقلية ،وبراعته اللفظية �إال �أنه يخ�رس معركة على �صعيد �آخر وهي عالقاته
الإجتماعية مع �أقرانه ،فهو مييل �إىل عقد �صداقات مع �أ�شخا�ص �أكرب منه �سناً ،وقد
يعزف عنه الأطفال العاديون الختالفه عنهم� ،أو لإح�سا�سهم بالغرية منه ،مما ي�ؤثر
على تقديره لذاته.ويف بع�ض املقابالت مع الأطفال املوهوبني �أفادوا ب�أنهم يتظاهرون
بالغباء حتى يفوزوا بحب الأ�صدقاء.وهذا ي�شكل هماً كبريا ً على الأ�رسة ،في�شعرون
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باخلوف والقلق على الطفل حتى ال ُيخد�ش �شعوره ،و ُيجرح كربيا�ؤه ،فيلج�أ الأبوان �إىل
�أ�سلوب احلماية الزائدة مما يعزل الأ�رسة والطفل عن الآخرين (.)Hackney, 1981
�إن �أ�رسة الطفل املوهوب تواجه م�شكلة الإح�سا�س بالتنافر املعريف ب�سبب التباين بني
�صورة طفلها املوهوب النمطية ،التي جتعل الطفل وك�أنه خارق ال�صفات ،متفوق يف
كل املجاالت ،منعزل �إجتماعياً ،وبني �صورته الواقعية رغم اختالفه عن العاديني يف
جمال موهبته فهو عادي يف العديد من الأمور ،وطفل بالدرجة الأوىل ،له احتياجاته
حاله حال �سائر الأطفال يف مثل عمره.وهذا التباين بني ال�صورتني يخلق نوعاً من
الت�شوي�ش والقلق لدى الآباء ،ويواجهون �صعوبات يف �أ�ساليب التعامل مع طفلهم
(.)Wilson,1998

وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل ان �أ�رسة الطفل املوهوب �أقل ر�ضا ًء و�أكرث تذمرا ً من املدر�سة
من �أ�رسة الطفل العادي ،وخ�صو�صاً �إذا كان الطفل �شديد املوهةبة (�Turnbull & Turn
 .)bull, 1997وانه بعد ان يتم اكت�شافه تبد�أ الأ�رسة ب�شن حملة �سلبية على املدر�سة
واملدر�سني.وت�صب اللوم على املدر�سة يف العديد من الأمور ،ف�إذا ق�رص الطفل يف �إحدى
املواد اتهمت املعلمني بعدم ت�شجيع الطفل ،و�إذا �أ�ساء الطفل ال�سلوك اتهمت املنهج ب�أنه
ال يتحدى عقل الطفل ،و�إذا كره الطفل الواجبات املدر�سية اتهمت املدر�سة بال�ضغط على
الطفل ،ويقع الطفل �ضحية بني هذين الطرفني املتنازعني ،مما ي�ستوجب �إر�شاد الأ�رسة
ب�أ�سلوب �صحيح ،ومد ج�سور التعاون والتوا�صل ال�سليم بني الأ�رسة واملدر�سة ،وحتقيق
ال�رشاكة الكاملة بني البيت واملدر�سة والطفل (.)Hackeny, 1981
�إن الإخوة غري املوهوبني يعانون من م�شكالت التوافق النف�سي ،والقلق وتدين م�ستوى
تقدير الذات ب�سببوجود طفل �آخر موهوب يف الأ�رسة ،فعلى �سبيل املثال الإخوة الأ�صغر
�سناً منه ي�شعرون ب�أنه من امل�ستحيل ان ي�صلوا �إىل موهبة �أخيهم �أو �أختهم الأكرب �سناً.
�أما الإخوة الأكرب �سناً ف�إنهم ي�شعرون بال�ضغط النف�سي ال�شديد والنفور منه لأنهم ال
يتقبلون فكرة تفوق الأخ �أو الأخت الأ�صغر �سناً .و�إذا كان هناك طفلأن يف الأ�رسة ،وكان
الأكرب موهوباً �شعر الأ�صغر بالقلق لإح�سا�سه بعدم القدرة على الو�صول �إىل م�ستوى
�أخيه الأكرب (. )Grossberg, 1986
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل ان الطفل املوهوب يف الأ�رسة وب�سبب فرط ح�سا�سيته يبحث
عن الدفء العاطفي يف الأ�رسة فال يجده �أحي�أناً� ،إذ ي�شعر الأطفال العاديون بالدفء
العاطفي من قبل �إخوتهم بدرجة �أكرب من الأطفال املوهوبني الذين ي�شعرون بالرف�ض
والربود ( ..)Wilson,1998ويبدو ان التقارب العمري قد يكون متغريا ً و�سيطاً يف
العالقة العاطفية بني الطفل املوهوب و�إخوته� ،أي كلما كانت الأعمار متقاربة بني
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الطفل املوهوب و�إخوته كان هناك ت�أثريات �سلبية علي الإخوة العاديني� ،أما �إذا كانت
�أعمارهم متباعدة على الأقل ثالث �سنوات فتكون عالقتهم قوية .وت�شري بع�ض الدرا�سات
�إىل ان العالقات العاطفية بني الإخوة تكون �أكرث �سلبية �إذا كان الطفل الأكرب هو الطفل
املوهوب (.)Grenier, 1985ويرى باحثون �آخرون ان الت�أثريات ال�سلبية للك�شف عن
الطفل املوهوب على الأ�رسة والإخوة تكون م�ؤقته وتزول مبرور الزمن� ،إذ تتكيف الأ�رسة
معها ،وان الطفل املوهوب �أكرث انتقادا ً للعالقات الأ�رسية كحيلة دفاعية حلماية ذاته
ب�سبب �إح�سا�سه باالختالف عن الآخرين (.)Colangelo,1987 & Brower
�إن دور الأ�رسة يف رعاية الطفل املوهوب حتتم ان يفهم الآباء ان الطفل املوهوب لي�س
بال�رضورة موهوباً يف كل املجاالت ويف كل الأوقات فقد يكون متفوقاً يف جمال ،وعادياً
يف جمال �آخر .ومن املالحظ ان �آباء الطفل املوهوب ميتلكون �صورة مثالية منطية
للطفل املوهوب ،وك�أنه كائن خارق ،متفوق يف كل �شيء ،في�ضعون توقعات عالية لأدائه
يف جميع املجاالت (.)Keriouze, 1990
�إن الآباء يجب ان يدركوا ان منو الطفل املوهوب غري متناغ م (�asynchronous de
 )velopmentوان هناك فجوة بني منوه العقلي ومنوه الإجتماعي والعاطفي .وب�سبب
تفوق قدراته العقلية ،وح�سا�سيته املفرطة ،ي�صبح لديه عامل داخلي خا�ص وفريد ،ويبد�أ
ي�س�أل عن �أ�رسار الكون والذات الإلهية ،و�أمور جمردة ،مما يجعل مهمة الوالدين �أكرث
حتدياً و�صعوبة.وهذا يثري القلق يف نفو�س الآباء (.)Wilson,1998
�إن �أ�رسة الطفل املوهوب يجب ان ت�شجع الطفل على ال�سعي للتميز ال للكمال.
واملق�صود بذلك هو م�ساعدة الطفل للو�صول �إىل �أق�صى ما ت�سمح به قدراته دون �ضغط
�أو و�ضع توقعات عالية جدا ً ،وك�أنه كائن خارق حتى ال ي�ؤثر ذلك على تقديره لذاته
لأن م�س�ألة تقدير الذات املتدين هي �إحدى �شجون الطفل املوهوب وهمومه .لذا من املهم
تعويده على التعامل مع الإحباط ،والبعد عن احلر�ص ال�شديد على الكمال ،وعلى تقبل
�أخطائه ،و�إدراك ان اخلط�أ هو جزء من اخلربة الإن�سانية الوا�سعة يف احلياة (Turnbull
.)& Turnbull, 1997

كما ان على الآباء الإهتمام بتنمية الذكاء العاطفي للطفل املوهوب.وذلك عن طريق
توفري املناخ العاطفي املالئم يف الأ�رسة الذي ي�ساعد الطفل على التعامل مع م�شاعر
الإحباط والف�شل ،والقدرة على التعبري عن م�شاعر الغ�ضب ،وحت�س�س م�شكالت الآخرين،
وبناء عالقات �إجتماعية �سليمة مع الآخرين ( .)Congldon, 1979وعليهم ان
يدركوا ان الطفل املوهوب هو طفل �أوالً وموهوب ثانياً وينبغي عليهم عدم حرمانه
من طفولته ،و�إعطائه الفر�صة كي يعي�ش مثل غريه من الأطفال ،فهو بحاجة �إىل تلبية
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بع�ض الإحتياجات كاللعب واملرح واللهو ،لأن الطفل املوهوب له احتياجات ج�سمية
وعاطفية و�إجتماعية .وعند توفري اجلو املنا�سب يف الأ�رسة لرعاية موهبته يجب ان
يكون ذلك بعيدا ً عن ممار�سة ال�ضغوط الأ�رسية ،التي تفر�ض �سياجاً من القيود حوله
( .)Turnbull & Turnbull, 1997ومن ال�رضوري ان يدركوا ان الطفل املوهوب يرى
�أبعد ،وي�شعر �أعمق ،ويعرف �أكرث من �أقرانه ،وان يقبلوا فكرة انه من الطبيعي ان يكون
خمتلفاً عن بقية الأطفال وان يتذمر من الروتني املدر�سي اململ ،وان يعترب الإذعان
والقبول نوعاً من الإذالل النف�سي ،وان مييل �إىل م�صاحبة من هو �أكرب منه �سناً ،فهو
يبحث عن التعقيد والإثارة والتحدي .لذا يجب �أال يتعاملوا معه على �أ�سا�س معايري
الطفل العادي ،وان يدركوا ان اختالفه هذا ال يعني انه �شاذ (.)Wilson,1998
�إن تربية الطفل املوهوب تعترب حتدياً حقيقياً للأ�رسة ،وقد تكون متعة حقيقية يف
حياة الأ�رسة ان هي قامت بدورها كامالً� ،أو قد تتحول �إىل هم كبري يف حال غياب هذا
الدور .و�أهم دور ميكن ان ت�ؤديه الأ�رسة هو الوعي بالطبيعة اخلا�صة للطفل املوهوب
واحتياجاته ،وفهمه فهماً حقيقياً ،و�إدراك دورها املهم يف الك�شف عن موهبته ،ويف
توفري بيئة مثرية ثقافياً� ،آمنة نف�سياً للطفل ي�شعر فيها بالقبول يف عامل قد ي�شعر فيه
باالغرتاب النف�سي ،لكونه خمتلفاً عن �أقرانه يف �أمور كثرية (Turnbull & Turnbull,
.)1997

وتعترب فئة املوهوبني من الفئات املعر�ضة للخطر �إذا مل جتد الرعاية الكافية من
املحيطني بهم وتقبلهم وتلبي احتياجاتهم املختلفة ،وتطوير طرق تعليمهم وحماولة
�إر�شادهم و�إر�شاد املحيطني بهم نف�س ًيا نظ ًرا للحالة الوجدانية االنتقالية التي متيزهم
عن العاديني (.) Silverman,1993
وحدد نارامور ( )Narramore, 1981اخل�صائ�ص التي متيز الطفل املوهوب عن غريه
يف �رسد مف�صل مت�ضمناً)1( :ال�سهولة يف التعلم )2( ،االت�ساع يف الإهتم�أمات)3( ،
املو�ضوعية املجردة يف التفكري )4( ،اال�ستمتاع بالقراءة واالطالع )5( ،التقدم والرقي
يف التح�صيل الدرا�سي )6( ،الإبداع يف كل ما يقوم به من �أعمال .ومن ثم ،تتعدى مفهوم
الطفل املوهوب عند نارامور احلدود ال�ضيقة التي ح�رصه فيها الرتبيون والأخ�صائيون
النف�سيون يف نطاق امل�ستوى العام للذكاء فقط.
�إن �آباء املوهوبني يحتاجون مل�ساعدة يف فهم مدى تفوق �أطفالهم وطبيعته .وغالباً
ما يحتاجون للم�ساعدة يف تقبل حقيقة و�ضع �أطفالهم دون قلق وفخر مفرط .ويحتاج
الآباء �إىل ان يكونوا على وعي باحتماالت وخماطر ا�ستغالل الذكاء من جهة و�إهمال �أو
رف�ض الطفل من جهة �أخرى.
325

فالرف�ض والتف�ضيل �سواء كان للطفل املوهوب �أو لأ�شقائه الأقل موهبة ،كلها احتماالت
دائمة .ويف بع�ض
الأحيان ُيف�ضل الطفل املتفوق لأنه ميكن ا�ستغالله يف االعتزاز والغرور الأبوي ،بينما
يتم �إهمال �أ�شقائه الأقل موهبة ،وقد يهمل الطفل املوهوب – رغم قلة حدوث ذلك -لأن
والديه يعتقدان بانه ي�ستطيع الإهتمام بنف�سه ،وذلك لأن حاجته �أقل من حاجات
الأطفال الآخرين .ويف بع�ض الأحيان ف�إن �إهمال الطفل املتفوق ناجت عن املحاوالت
الأبوية لتعوي�ض الأبناء العاديني �إىل حد ما لفقد�أنهم القدرة الإبداعية التي ميتلكها
�شقيقهم املتفوق».
الأهداف الإر�شادية يف جمال ا�رس ذوي احلاجات اخلا�صة :

 -1تب�صري الأ�رسة با�ستعدادات الطفل و�سماته وم�شكالته ومتطلبات منوه واحتياجاته
 -2تنمية �إح�سا�سات �أفراد الأ�رسة بالآثار ال�سلبية والإيجابية ل�سلوكهم و�أ�ساليب
معاملتهم على �شخ�صية الطفل
 -3توعية الأ�رسة ب�رضورة تهيئة بيئة �أ�رسية غنية باملواد وامل�صادر لتمكني الطفل
املوهوب من تنمية طاقاته وا�ستثمار �إمك�أناته
 -4تعديل �إجتاهات �أفراد الأ�رسة نحو الطفل املوهوب واملتفوق مبا يعزز �شعوره
بالكفاءة ( قطناين واملعادات )2009 ،
اخلدمات الإر�شادية للموهوبني واملتفوقني :تت�ضمن اخلدمات الإر�شادية ثالث خدمات:
 )1خدمات �إر�شادية وقائية :
فهي ت�ستهدف حمايتهم من الوقوع يف امل�شكالت املختلفة االنفعالية وال�سلوكية،
والدرا�سية والإجتماعية  ،وتهيئة الظروف املنا�سبة لتحقيق التوافق ال�شخ�صي
واملدر�سي والإجتماعي ،ومظاهر ال�صحة النف�سية ال�سليمة.
 )2خدمات �إر�شادية �إمنائية:
تهدف �إىل توفري الربامج والأن�شطة املنا�سبة لتنمية ا�ستعداداتهم ومقدراتهم �إىل �أق�صى
ما ميكنها بلوغه.
 )3خدمات �إر�شادية عالجية:
وتهدف �إىل م�ساعدتهم على حل ما يواجههم من م�شكالت ،والتقليل ما �أمكن من �آثارها
ال�سلبية على �شخ�صياتهم.
كما تنق�سم هذه اخلدمات �إىل اخلدمات النوعية التالية:
�أ -خدمات الت�شخي�ص والتقييم :
ان الك�شف عن ا�ستعدادات الأطفال املوهوبني واملتفوقني العامة واللغوية والإجتماعية
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والإبداعية ،واحلركية والفنية وغريها ،وحتديد املدخالت ال�سلوكية لهم با�ستخدام
الأدوات العلمية املقننة كاملقايي�س واالختبارات ،يعد الأ�سا�س املبدئي لتحديد
متطلباتهم التعليمية ،ومن ثم و�ضع الربامج الرتبوية املالئمة خل�صائ�صهم واملحققة
لهذه املتطلبات.
كما �أن له �أهميته الفائقة يف ت�صنيفهم �سواء لأغرا�ض الدرا�سة �أو بحث م�شكالتهم
وي�ستلزم اجناز هذا النوع من اخلدمات بال�صورة املرجوة �رضورة توفري �آلية متكاملة
من االختبارات واملقايي�س الالزمة لت�شخي�ص املوهبة كما ان له �أهميته الفائقة يف
ت�صنيفهم �سواء لأغرا�ض الدرا�سة �أو بحث م�شكالتهم وي�ستلزم اجناز هذا النوع من
اخلدمات بال�صورة املرجوة �رضورة توفري �آلية متكاملة من االختبارات واملقايي�س
الالزمة لت�شخي�ص املوهبة والتفوق لدى الأطفال ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف تقومي
ومتابعة ا�ستعداداتهم طوال مراحل درا�ستهم للوقوف بني وقت و�آخر على مدى فعالية
الربامج واخلربات التعليمية التي يتعر�ضون لها ومدى كفايتها بالن�سبة لنموهم.
ب ـ خدمات املعلومات:
�إن التخطيط للرعاية النف�سية والدرا�سية واخلدمات الأخرى بالن�سبة للموهوبني
واملتفوقني وتقوميها ،يجب ان يبنى على �أ�سا�س قاعدة من البي�أنات واملعلومات
الوافية والدقيقة فيما يتعلق بالنواحي ال�شخ�صية والنف�سية والتعليمية والإقت�صادية
والإجتماعية لهم ،على �أن يراعى تعدد م�صادر احل�صول على هذه املعلومات �سواء من
الطفل ذاته �أو من والديه �أو �أقرانه �أو معلميه ،وبا�ستخدام طرائق متعددة كاملقابالت
ال�شخ�صية ،ودرا�سة احلالة واال�ستبي�أنات وغريها.
ج ـ اخلدمات الإر�شادية:
تنادي الإجتاهات احلديثة يف الربامج الرتبوية واملناهج الدرا�سية عموما ب�رضورة
ت�ضمينها خططا وبرامج �إر�شادية ال تتجز�أ عنها؛ مل�ساعدة التالميذ على فهم �أنف�سهم
والتغلب على م�شكالتهم الدرا�سية واالنفعالية ،واكت�شاف �إمك�أناتهم وا�ستثمارها،
والو�صول �إىل حتقيق �أهدافهم وتوافقهم النف�سي عموما داخل املدر�سة وخارجها.
وينبغي �أن تبنى الإ�سرتاتيجية العامة للخدمات التوجيهية والإر�شادية يف جمال رعاية
املوهوبني واملتفوقني خا�صة ،على �أ�سا�س ا�ستق�صاء الظروف واملتغريات ذات ال�صلة
بنموهم يف بيئتهم الأ�رسية واملدر�سية واملجتمع ،بالإ�ضافة �إىل احلالة الراهنة للطفل
ذاته ،لتحديد احتياجات كل من الأ�رسة واملدر�سة والطفل من برامج التوجيه والإر�شاد
(.)Luterman,2004

ويف جمال م�ساعدة الآباء فقد عرف كوجندن ( )Congldon, 1979عدة ق�ضايا يعدها
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مهمة يف م�ساعدة الآباء ذوي الأطفال املوهوبني وهي ملخ�صة يف اجلدول.
ملخ�ص مبادئ كوجندن مل�ساعدة الآباء ذوي الأطفال املوهوبني
ق�ضايا /هموم

دور الآباء وتعليقهم

يعد دور الآباء مهماً جدا ً ،وال�سنوات املبكرة �ست�صنع الأ�س�س
التعرف املبكر
للنمو امل�ستقبلي.
والأهم من ذلك ،ف�إن على الآباء الأمتناع عن تغيري موقفهم
عدم ت�شجيع
املبالغة يف ردود بالكامل جتاه الطفل
الأفعال
يحتاج �آباء الأطفال املوهوبني دائماً �إىل الطمانة ،فقد يكونون
الطم�أنة
على اقتناع ب�أنهم انف�سهم �أقل م�ستوى من الطفل و�أنهم غري
قادرين على التكيف
امل�س�ؤولية جتاه
الطفل

يحتاج الآباء �إىل �إدراك م�س�ؤوليتهم جتاه �أبنائهم .فاجلو
املنزيل ال�سعيد وامل�ستقر يعد �أكرث �أهمية للطفل املوهوب من
�أي عامل �آخر.

احرتام الطفل

ان االحرتام �رضوري لكل طفل ،ولكنه يكون مهماً على وجه
اخل�صو�ص عند حماولة فهم الطفل املوهوب

على الآباء جتنب الرتكيز املفرط على �أبنائهم املوهوبني
جتنب الرتكيز
املفرط على الطفل لدرجة ا�ستبعاد �أ�شقائهم ،ويتم ذلك بو�ضع عدد مت�ساو من
التعليقات عن الأطفال غري املوهوبني
املوهوب
جتنب ال�ضغط
على الطفل
املوهوب

ان �أف�ضل ا�ستعداد لفرتة الر�شد هو ان يعي�ش الإن�سان كطفل
بكل ما يف الكلمة من معنى ،فهناك �أوقات يريد ان يلعب
الأطفال فيها ويت�رصفون كبقية الأطفال الآخرين فيجب
ال�سماح لهم بذلك.

الزمان واملكان
للطفل املوهوب

ال يوجد ا�ستثمار �أف�ضل من تخ�صي�ص وقت للطفل املوهوب،
ولكن يجب ان يكون وا�ضحاً انه �ستكون هناك فرتات خالل
اليوم يتعني فيها على الطفل ان يكون �صبورا ً

تنمية اللغة

من املهم ان يتحدث الآباء مع الأطفال بدالً من التحدث �إليهم.
�شجع حب اال�ستطالع لدى الطفل وا�ستجابته للأ�سئلة.
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التغري يف
اجلماعة
الإهتم�أمات
الأبوية باملدر�سة
الأفكار غري
ال�صحيحة
املتعلقة بنوع
اجلن�س

على الرغم من ان الأطفال كجماعة يت�صفون بخ�صائ�ص عامة،
فعلى الآباء ان يكونوا على وعي بالدرجة العالية من التغري
التي مير بها الأطفال
من ال�رضوري جدا ً ان يهتم الآباء مبدر�سة الطفل �سواء كان
موهوباً �أو غري موهوب
ان �أكرب خ�سارة م�أ�ساوية يف النظام الرتبوي قد يكون متعلقة
بالبنات املوهوبات.

وهناك بع�ض االقرتاحات املفيدة يف �إر�شاد الوالدين:

 -1التعرف املبكر عليهم.
� -2إحرتام الطفل ومعاملته ك�صديق وال�سماح له باتخاذ القرارات
 -3م�شاركة الطفل يف عمل الأ�شياء التي يحبها وال�سماح له ب�إظهار فرديته واال�ستمتاع
بها.
 -4م�ساعدة الطفل يف فهم حاجاته اخلا�صة والتعبري عن حاجاته.
 -5عدم الإ�رصار على انهاء �أي م�رشوع قبل االنتهاء من جزئياته.
� -6أن يكون هناك وقت حمدد للتوا�صل بني الأهل والطفل يومياً.
� -7رضورة ت�شكيل توقعات عقالنية وحقيقية (الريحاين.)1998 ،
 -8دعم القدرة لديهم على التحمل والطم�أنينة وتخفي�ض ال�ضغط النف�سي والتوتر.
 -9تقبل ودعم الطفل املوهوب دون قلق وفخر مفرط.
 -10فهم خا�صية ال�سعي وراء الكمال.
 -11تبادل اخلربات بني �أ�رس املوهوبون يف تربيتهم.
 -12دمج الطفل املوهوب يف الأ�رسة واملجتمع.
 -13ت�شجيع الطفل على البحوث احلرة وعمل الأ�شياء وانتاجها بنف�سه وت�شجيع �سلوك
املغامرة لديه وتقبل �أخطائه واال�ستفادة منها.
 -14تقدمي معلومات للأ�رسة عن امل�صادر املوجودة يف املجتمع املعدة مل�ساعدتهم يف
تقدمي اخلدمات الإر�شادية مثل البعثات الدرا�سية ،الكتب واملجالت ،الربامج الإثرائية،
الدخول املبكر للجامعة.)Silverman, 1993( .
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فنيات الإر�شاد الفردي للم�شاكل الأ�رسية

هناك العديد من فنيات الإر�شاد الفردي التي ينبغي على املر�شد ا�ستعمالها �أثناء
التعامل مع امل�شاكل الفردية وكذلك الأ�رسية .و�سنو�ضح فيما يلي عر�ضاً لأهم هذه
الفنيات:
�أو ًال :الإ�صغاء الفعال:
يعترب الإ�صغاء �أ�سا�س عملية الإر�شاد كلها ويلعب الإ�صغاء دورا ً �أ�سا�سياً يف املقابلة
الإر�شادية ،وهو مهم يف بداية كل مقابلة ،وهو مهم لكل اال�ستجابات والفنيات الأخرى
يف الإر�شاد.
والإ�صغاء هو الإنتباه الكامل للمتحدث مع متابعة ما يحدث من ات�صال بنوعيه
اللفظي وغري اللفظي ،والتقاط ما وراء كلمات املتحدث .ولكي تو�صل ل�شخ�ص ما انك
م�صغ له عليك ان تراعي -:
ٍ
 .1الإت�صال الب�رصي�	:إذا �أردت التحدث للنا�س عليك النظر �إليهم.
 .2لغة اجل�سم املنتبه :يكون كامل ج�سمك مواجهاً لل�شخ�ص الذي تتحدث معه ،ومائالً
للأمام قليالً ،ويكون وجهك معربا ً م�ستخدماً �إمياءات م�شجعة على اال�سرت�سال يف
احلديث.
 .3ال�صفات ال�صوتية :ت�شري �إىل نربة �صوتك و�رسعة حتدثك وطبيعة م�شاعرك جتاه
�شخ�ص �آخر.
 .4الناحية اللفظية� :أي االلتزام مبو�ضوع احلديث وعدم تغيري املو�ضوع)Ivey,1994( .
وقد �أكد الباحثون على �أهمية الإ�صغاء الفعال بني الأزواج و�رضورة تدريبهم على
الإ�صغاء ب�شكل جيد �أثناء املناق�شات �أو حل ال�رصاعات)Halford, et.al,1997( .
وي�سهم الإ�صغاء الفعال يف بناء عالقة جيدة مع الآخرين وبناء �إح�سا�س املتحدث
بذاته .وي�سهم الإ�صغاء يف معرفة الكثري من اجلوانب عن حياة امل�سرت�شد(مفهومه عن
نف�سه ،واالخرين ،والعامل من حوله) (كفايف.)Smith;2009, 1991 ،
وي�شمل الإ�صغاء احلوا�س الرئي�سية الثالث :الب�رص ،وال�سمع ،واخلربات اللم�سية ،ومن
املعتاد ان ت�سمع من املر�شد كلمات تعرب عن احلوا�س مثل :وا�ضح ،انظر ،يظهر ،يبدو،
�أ�شعر� ،أح�س� ،أ�سمع ،اخرب ،ان�صت� ،أم�سك� ،أمل�س.
�أنواع ا�ستجابات الإ�صغاء:
ت�شتمل ا�ستجابات الإ�صغاء على �أربعة �أنواع من اال�ستجابات هي:
 .1الإ�ستي�ضاح Clarification
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يعرب امل�سرت�شد عن م�شكلته من �إطاره املرجعي اخلا�ص به ،وهذا قد ي�ؤدي لأن تكون
ر�سائله للمر�شد غام�ضة �أو غري وا�ضحة وم�شو�شة .ويظهر ذلك على �شكل ا�ستخدام
امل�سرت�شد ل�ضمري اجلمع مثل :نحن� ،أو هم� ،أو ا�ستخدام كلمات مبهجة مثل :انت تعرف،
�أو كلمات ذات معاين مزدوجة.
وعندما يكون املر�شد غري مت�أكد من معنى الر�سالة ف�إن الإ�ستي�ضاح حولها �سي�ساعد يف
الت�أكد مما يعنيه امل�سرت�شد.
والإ�ستي�ضاح :هو ان يطلب املر�شد من امل�سرت�شد ان يو�ضح عبارة تبدو للمر�شد غام�ضة
�أو مبهمة ،ويكون الإ�ستي�ضاح عادة على �شكل �س�ؤال يوجهه املر�شد للم�سرت�شد مثل:
هل تعني ان .........................؟
هل تق�صد ان تقول ...................؟
هل ميكن ان تو�ضح ذلك .............؟
هل حتاول ان ت�صف يل ذلك .........؟
يهدف الإ�ستي�ضاح ملا يلي:
جعل الر�سالة التي �صدرت عن امل�سرت�شد وا�ضحة و�رصيحة.
التحقق مما �سمعه املر�شد يف ر�سالة امل�سرت�شد.
الت�أكد من �إدراكات املر�شد حول الر�سالة.
وحتى يقوم املر�شد بالإ�ستي�ضاح عليه ان مير باملراحل التالية:
 .1التعرف على املحتوى اللفظي وغري اللفظي لر�سالة امل�سرت�شد(ماذا �أخربنا امل�سرت�شد).
 .2معرفة فيما �إذا كان هناك �أجزاء غام�ضة �أو مبهمة يف الر�سالة حتتاج ال�ستي�ضاح.
 .3على املر�شد ان يقرر ما هي العبارة املنا�سبة التي �سيبد�أ بها اال�ستي�ضاح (�أي
ال�س�ؤال).
هل ميكنك و�صف ................؟
هل ميكن تو�ضيح ................؟
هل تق�صد ان تقول ...............؟
 .4التعرف على فاعلية الإ�ستي�ضاح الذي يقوم به املر�شد من خالل مراقبة ا�ستجابات
امل�سرت�شد.
� .2إعادة ال�صياغة Paraphrase
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�إعادة �صياغة اجلانب اخلا�ص مبحتوى الر�سالة الذي ي�صف موقفاً� ،أو
�شخ�صاً� ،أو فكرة ،وال يق�صد به الإعادة احلرفية لكالم املتحدث (امل�سرت�شد).
()Cormier and Cormier, 1985

فيقوم املر�شد ب�إعادة �صياغة الكلمات والأفكار الأ�سا�سية للم�سرت�شد وهو ي�شتمل على
الإنتباه الأنتقائي املوجه نحو اجلانب املعريف من ر�سالة امل�سرت�شد ،مع ترجمة
الأفكار الأ�سا�سية بكلمات من عند املر�شد.حيث تقود �إعادة ال�صياغة بكلمات جديدة �إىل
املزيد من املناق�شة ،واملزيد من الفهم ،والإ�سرت�سال يف احلديث واملناق�شات من جانب
امل�سرت�شد .ومما ي�سهم يف ذلك تركيز املر�شد على الأفكار الأ�سا�سية لدى امل�سرت�شد،
وكذلك الكلمات الأكرث �أهمية لديه عند �إعادة ال�صياغة.
مثال :م�سرت�شد (�س)�:أنا �أعرف ان بقائي يف البيت خائفة و�أترقب ما �سيح�صل يل لن
يفيد يف حالة القلق التي �أعاين منها.
مر�شد (م):معنى ذلك انك تعرفني انك حتتاجني لتنجنب البقاء يف املنزل خائفة
وترتقبني ما �سيح�صل ،حتى ت�ساعدي يف التخل�ص من القلق.
ان ا�ستجابة املر�شد هنا ال تعك�س �إعادة �صياغة منا�سبة فهي ت�شبه ما قاله امل�سرت�شد،
وهنا تكون ا�ستجابة امل�سرت�شد لها ب�إعطاء �إمياء باملوافقة وال تو�سع جمال النقا�ش
بينهما .ولكن انظر للإ�ستجابة التالية-:
مثال:انت على وعي انك بحاجة للخروج من حالة اخلوف والرتقب يف املنزل حتى يقل
القلق لديك.
تهدف �إعادة ال�صياغة لـ:
 .1يخرب املر�شد امل�سرت�شد انه فهم ر�سالته.
 .2ت�شجع امل�سرت�شد على امل�ضي نحو فكرة رئي�سية ب�شكل �أعمق.
 .3ت�ساعد امل�سرت�شد يف الرتكيز على موقف معني �أو واقعة �أو فكرة.
 .4ت�ساعد امل�سرت�شد على التوقف عن تكرار ذكر م�شكلته.
 .5ت�ساعد امل�سرت�شد الذي هو ب�صدد اتخاذ قرار ان ي�صقل �أفكاره.
 .6ت�ساعد املعالج عندما يكون هدفه الرتكيز على حمتوى ر�سالة امل�سرت�شد ولي�س
اجلانب االنفعايل.
ومتر �إعادة ال�صياغة مبراحل هي:

 .1الإنتباه لر�سالة امل�سرت�شد و�إعادة قراءتها �رسا ً من قبل املر�شد.
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 .2التعرف على حمتوى الر�سالة من خالل �س�ؤال ما هو املوقف ال�شخ�صي ،الفكرة ،
املو�ضوع الذي تناق�شه هذه الر�سالة.
� .3إختيار بداية منا�سبة ل�صياغة ر�سالة امل�سرت�شد وتكون منا�سبة للعبارات التي
ا�ستخدمها امل�سرت�شد (يبدو يل ،يظهر يل.)... ،
 .4ترجمة املحتوى الرئي�سي �إىل كلمات خا�صة باملر�شد ،ثم يوجهها املر�شد ب�صورة
كالمية �أو لفظية للم�سرت�شد.
 .5احلكم على �إعادة ال�صياغة من خالل مالحظة �إ�ستجابة امل�سرت�شد.
مثال:
�س:من ال�صعب علي ان ا�ستمر يف اجلمع بني العمل والدرا�سة والإهتمام ب�ش�ؤون �أ�رستي،
انني �أقول لنف�سي دائماً اين �س�أنهار وفج�أة يف يوم من الأيام.
م :يبدو يل وك�أنك جتد �صعوبة يف املوازنة بني التز�أماتك حيث تزداد هذه االلتز�أمات
بالن�سبة للوقت املتاح لك حالياً.
 .3عك�س امل�شاعر Reflection of feelings
وهو �إعادة �صياغة ولكن للجانب االنفعايل يف ر�سالة امل�سرت�شد� ،أي عك�س م�شاعر
امل�سرت�شد والإهتمام بها .وعادة ما يظهر اجلزء اخلا�ص بامل�شاعر من خالل م�شاعر
امل�سرت�شد جتاه حمتوى الر�سالة .مثال :تقول �إينا�س�« :أنا مت�ضايقة من كرثة الأعباء
املنزلية .فكلمة مت�ضايقة تدل على امل�شاعر والت�ضايق ناجم عن كرثة الأعباء املنزلية».
وهو حمتوى الر�سالة.
مثال :يقول �أحمد :كل �شيء قد اختلف معي ،احلياة �أ�صبحت �صعبة ،ابتعد �أ�صدقائي
عني حتى املال مل يعد موجوداً.
املر�شد :مع ذهاب الأ�صدقاء و �ضياع املال لي�س �أمامك �شيء ميكنك القيام به.
(�إعادة �صياغة)
املر�شد :انت ت�شعر بخيبة الأمل ب�سبب الظروف التي متر بها الآن.
(عك�س امل�شاعر)
نالحظ من املثال ال�سابق ا�ستخدام املر�شد �أثناء عك�س امل�شاعر كلمة تعك�س م�شاعر
امل�سرت�شد �أحمد ،وهي امللل الناجت عن الظروف احلا�صلة.
تهدف ا�ستجابة عك�س امل�شاعر لـ:
 .1ت�ساعد امل�سرت�شد على ال�شعور انه مفهوم من قبل املر�شد.
 .2ي�شجع عك�س امل�شاعر على التعبري باملزيد من امل�شاعر الإيجابية �أو ال�سلبية نحو
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�أ�شخا�ص �أو مواقف �أخرى.
 .3ي�ساعد عك�س امل�شاعر امل�سرت�شد يف التعرف على م�شاعره.
 .4ي�ساعد عك�س امل�شاعر امل�سرت�شد على التعبري بدقة عن امل�شاعر املختلفة.
 .5ي�ساعد عك�س امل�شاعر امل�سرت�شد الذي لديه م�شاعر متباينة جتاه الإر�شاد على تقبل
الإر�شاد ،فمن خالل عك�س املر�شد مل�شاعره ،ي�شعر امل�سرت�شد بفهم م�شاعره ،وبالتايل
يقلل من حدة الغ�ضب لديه ،وي�صبح �أكرث ا�ستقباالً للإر�شاد.
خطوات عك�س امل�شاعر :ي�سري عك�س امل�شاعر وفق خطوات هي:
 .1الإ�صغاء لكلمات امل�شاعر يف الر�سالة وهي عادة تقع يف املجاالت التالية :الغ�ضب،
واخلوف ،وعدم الت�أكد ،واحلزن ،وال�سعادة ،والقدرة ،وال�ضعف .وان معرفة هذه املجاالت
يو�سع املفردات حول امل�شاعر التي ي�ستخدمها املر�شد ،وي�سهل عليه فهم تعبريات
امل�سرت�شد.
 .2مراقبة ال�سلوك غري اللفظي املرافق للر�سالة اللفظية ال�صادرة من امل�سرت�شد (ال�صوت،
حركات اجل�سم.)..... ،
 .3عك�س امل�شاعر مرة �أخرى للم�سرت�شد يف �صورة �أخرى ويعترب اختيار التعبريات
املنا�سبة �أمرا ً ه�أماً يعود ملهارة املر�شد.
 .4بدء ا�ستجابة عك�س امل�شاعر بداية منا�سبة لتعبريات امل�سرت�شد.
(ب�رصي)
				
يظهر انك غا�ضب الآن
(ب�رصي)
			
تبدو كما لو كنت غا�ضباً الآن
(ب�رصي)
			
من الوا�ضح يل انك غا�ضب الآن
(�سمعي)
			
�سمعتك تذكر انك غا�ضب الآن
(اللم�س)
ا�ستطيع ان �أمل�س انك غا�ضب الآن		
�.5إ�ضافة املوقف الذي حتدث فيه امل�شاعر مع �إعادة �صياغة خمت�رصة.
مثال :امل�سرت�شدة� :أنا ال �أ�ستطيع التفكري ب�شيء ،دائماً �أعمل يف املنزل� ،أ�شعر ان حياتي
بائ�سة وحزينة.
املر�شد :انت ت�شعرين بالتعا�سة من كرثة الأعمال املنزلية.
املوقف هو (الأعمال املنزلية) وامل�شاعر هي احلزن.
.6التعرف على مدى فاعلية ا�ستجابة عك�س امل�شاعر من خالل مالحظة ا�ستجابة
امل�سرت�شد.
التلخي�ص Summarization
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ويق�صد به الربط بني جانبني خمتلفني �أو �أكرث من جوانب الر�سالة ،و�إعادة �صياغتها.
حيث يتحدث امل�سرت�شد عن مو�ضوعات خالل اجلل�سة الإر�شادية وتتكرر هذه املو�ضوعات
يف حديث امل�سرت�شد ،وميكن للمر�شد ان يتعرف عليها ويلتقطها من خالل الإ�صغاء ملا
يتكرر مرة تلو �أخرى ،ويركز املر�شد على ذلك .وميكن للمر�شد ان ي�ستجيب للمو�ضوعات
التي يطرحها امل�سرت�شد با�ستخدام ا�ستجابة التلخي�ص.
�أهداف التلخي�ص:
 .1الربط بني جمموعة من العنا�رص يف ر�سائل امل�سرت�شد.
 .2التعرف على مو�ضوع م�شرتك يبدو وا�ضحاً من عدة ر�سائل.
 .3و�سيلة لإيقاف ا�سرت�سال امل�سرت�شد.
 .4يعترب التلخي�ص تهدئة للجل�سة وفر�صة لإلتقاط الأنفا�س.
 .5مراجعة التقدم الذي مت �إحرازه يف جل�سة �أو �أكرث.
 .6و�سيلة هامة لإنهاء اجلل�سات وافتتاحها.
خطوات التلخي�ص:
يتطلب التلخي�ص الإهتمام بالر�سائل اللفظية وغري اللفظية للم�سرت�شد ،وي�شمل
اخلطوات التالية:
 .1الإنتباه لر�سالة �أو ر�سائل امل�سرت�شد و�إعادتها من قبل املر�شد �رسا ً مع نف�سه.
 .2التعرف على املو�ضوعات �أو العنا�رص العديدة يف هذه الر�سائل ،وماذا كرر امل�سرت�شد
مرة تلو �أخرى.
� .3إختيار بداية منا�سبة لإ�ستجابة التلخي�ص ،ويتم ا�ستخدام �ضمري املخاطب يف
الر�سالة «انت»� ،أو «يا �أحمد.»....
� .4إختيار الكلمات التي �ست�ستخدمها يف امللخ�ص الذي �سيقدم.
 .5تقييم ا�ستجابة التلخي�ص من خالل مراقبة ومالحظة ا�ستجابة امل�سرت�شد لها.
مثال:
مر�شد يلخ�ص جل�سة مع م�سرت�شد�»:أ�ستطيع ان �أقول مما مت عر�ضه انك ت�شعر ب�أن
زمالءك ال يحبونك ،و�أنهم ي�سخرون منك من وراء ظهرك ،وان بع�ض من كانوا ي�ضايقونك
قد انف�صلوا عنك».
ثانياً :الت�سا�ؤل.
يعد الت�سا�ؤل جانباً ه�أماً يف املقابلة وتتوقف فاعليته على نوع ال�س�ؤال ومدى تكرار
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الأ�سئلة .ويتوقف مدى تقبل امل�سرت�شد للأ�سئلة �أو �شعوره بالإنزعاج منها على مهارة
املر�شد.
وقد يقوم بع�ض املر�شدين املبتدئني بطرح وابل من الأ�سئلة يف مقابالتهم مما يجعل
امل�سرت�شد ي�شعر انه يف موقف حتقيق ولي�س يف بيئة �آمنة ،ويتم فهمه وقبوله .وتفيد
الأ�سئلة عندما مير املر�شد وامل�سرت�شد بفرتة �صمت �أو عندما يفقد املر�شد الكلمات
املنا�سبة .و ُي�سهم الت�سا�ؤل يف فتح �آفاق جديدة للنقا�ش ،وت�ساعد على ك�شف الذات
واال�ستي�ضاح حول الأمور الهامة ،وت�سليط ال�ضوء على �أمور هامة.
وهناك نوعان من الأ�سئلة:

الأ�سئلة املفتوحة :وهي �أ�سئلة ت�سهل احلوار والنقا�ش ،وت�سهم يف ك�شف
الذات ()Ivey, 1994

وت�صاغ الأ�سئلة املفتوحة بحيث تكون ذات نهاية مفتوحة بادئة ب�أدوات مثل :ماذا،
كيف ،متى� ،أين ،ومن .وتتطلب الأ�سئلة املفتوحة الإجابة عليها بالتف�صيل وال�رشح
وال ميكن الإجابة عليها بنعم �أو ال .ويختار املر�شد الأداة التي �سي�س�أل بها ح�سب
املعلومات التي يريدها مثل :ال�س�ؤال مباذا عندما يريد املر�شد من امل�سرت�شد الإجابة
بحقائق ومعلومات ،وي�ستخدم كيف لتكون الإجابة تعرب عن تتابعات� ،أو عمليات� ،أو
انفعاالت ،متى ،و�أين ،تعربان عن الوقت واملكان ،ومن مرتبطة بالب�رش.
ت�ؤدي الأ�سئلة املفتوحة الأغرا�ض التالية-:

 .1بدء املقابلة مثل« :ماذا تريد ان نناق�ش اليوم».
 .2ت�شجيع امل�سرت�شد على تقدمي املزيد من املعلومات ،مثال« :ماذا ميكنك ان تقول
�أي�ضاً حول هذا املو�ضوع».
 .3التعرف على �أفكار� ،أو م�شاعر� ،أو �سلوكات امل�سرت�شد مما ي�سهم يف فهم املر�شد
للم�شكلة.
مثال:
مباذا تفكر يف مثل هذا املوقف.
مباذا ت�شعر مبثل هذا املوقف.
ماذا تفعل مبثل هذا املوقف.
تنمية ات�صال املر�شد بامل�سرت�شد من خالل دعوته للحديث عن طريق ال�س�ؤال.
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الأ�سئلة املغلقة :وهي الأ�سئلة التي تتطلب �إجابة حمددة ومقيدة ،وتظهر �إذا احتاج
املر�شد حقيقة معينة �أو �إجابة حمددة .وتبد�أ ب�أدوات مثل :هل� ،أمل� ،ألي�س� ،أميكنك� ،أظن،
�أعتقد .وتكون الإجابة على هذه الأ�سئلة عادة «بنعم� ،أو ال»� ،أو �إجابة خمت�رصة .وتعترب
هذه الأ�سئلة �أدوات هامة جدا ً يف حتديد امل�شكلة ،ويف �إعداد املقايي�س.
�أمثلة على الأ�سئلة املغلقة:
هل تقوم بالبحث عن وظيفة يف الوقت احلا�رض؟
�أميكنك �أن تقوم بهذا العمل لوحدك؟
�أمل جتد يف املدر�سة من ت�صاحبه؟
ت�ؤدي الأ�سئلة املغلقة الأغرا�ض التالية:
 .1ت�ضييق جمال املناق�شة.

 .2احل�صول على �إجابة حمددة« .هل ال زلت تعمل يف نف�س امل�صنع؟»
 .3التعرف على م�ستويات امل�شكلة «هل الحظت �أي �شيء يجعل امل�شكلة �أح�سن».
 .4مقاطعة امل�سرت�شد الرثثار «هل تريد الرتكيز على عالقتك مع �أخيك الذي حتدثت عنه
قبل قليل؟»

خطوات ا�ستخدام الأ�سئلة:

 .1حدد الغر�ض من ال�س�ؤال.
 .2بنا ًء على الغر�ض حدد �أيها �أكرث فائدة الأ�سئلة املفتوحة �أم املغلقة.
 .3ت�أكد �أن الأ�سئلة تركز على ما ي�شغل امل�سرت�شد ولي�س ما تهتم به �أنت.
 .4قدر مدى فاعلية ا�ستخدام الأ�سئلة من خالل مدى حتقيق الأهداف من ا�ستخدامها.

مثال:

�س :لقد كان ذلك امل�ساء تعي�ساً بالن�سبة يل ،لقد كنت ذاهباً للم�ست�شفى عندما تعطلت
�سيارتي.
م :من �ستزور يف امل�ست�شفى.
ثالثاً :تقدمي املعلومات Information Giving

يحتاج امل�سرت�شد لأن تزوده مبعلومات معينة فمثالً امل�سرت�شد الذي �أ�صيب بحالة
�إعاقة ،يحتاج �إىل تزويده مبعلومات عن فر�ص الت�أهيل املمكنة ،والطالب الذي و�صل
لنهاية املرحلة الدرا�سية الثانوية بحاجة لإعطائه معلومات حول الفر�ص التعليمية
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املتاحة �أمامه.
يعرف كورمري وكورمري (� )Cormier & Cormier, 1985إعطاء املعلومات على انه
الإت�صال اللفظي الذي ينقل البي�أنات �أو احلقائق حول اخلربات والوقائع والبدائل �أو
النا�س.
ي�ؤدي �إعطاء املعلومات الأغرا�ض التالية:

 .1يعد �إعطاء املعلومات مهماً عندما ال يعرف امل�سرت�شد الفر�ص واالختيارات املتاحة.
 .2ي�ساعد �إعطاء املعلومات على ت�صحيح البي�أنات غري ال�صحيحة.
 .3ي�ساعد �إعطاء املعلومات امل�سرت�شدين على تلخي�ص امل�شكالت والق�ضايا التي كانوا
يتحا�شونها.
واع بالنتائج املمكنة الختيار
 .4يعد �إعطاء املعلومات �أمرا ً ه�أماً �إذا كان امل�سرت�شد غري ِ
ما �أو خطة �أو موقف معني.
 .5يعد �إعطاء املعلومات �أمرا ً ه�أماً يف احلكم على االختيارات والإجراءات املتاحة له
خا�صة عند اتخاذ القرارات.
ويجب ان يتم تقدمي املعلومات بطريقة خمالفة لعملية تقدمي الن�صيحة ،وفيها يو�صي
الفرد من ي�ستمع له ب�أن يتبع طريقاً معيناً� ،أو �إجراء معني� ،أو ي�صف حالً ،بينما
يف تقدمي املعلومات فيقوم املر�شد ب�إعطاء معلومات حول مو�ضوع ما ،ويكون القرار
النهائي للم�سرت�شد.
متى تقدم املعلومات؟ وما هي املعلومات التي �ستقدم؟ وكيف �سيتم تقدمي املعلومات؟
�أ�سئلة هامة يطرحها املر�شد على نف�سه ،ونطرحها نحن عليكم .وللإجابة عليها
�سنتناول كل �س�ؤال لوحده.
متى تقدم املعلومات؟

تقدم املعلومات عندما يكون هناك حاجة لدى امل�سرت�شد لهذه املعلومات� ،أو عندما
تكون املعلومات �أو البي�أنات لديه ناق�صة� ،أو غري �صادقة ،وغري وا�ضحة ،وهنا تكون
لدى امل�سرت�شد حاجة للمعلومات ويجب ان تقدم املعلومات يف الوقت املنا�سب الذي
يحتاجه امل�سرت�شد لأنها �إذا قدمت يف غري وقتها تفقد �أهميتها لدى امل�سرت�شد وقد
يتجاهلها.
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ما هي املعلومات التي �ستقدم؟

 ال بد من حتديد املعلومات املفيدة واملنا�سبة للم�سرت�شد وتكون املعلومات مفيدةعندما تكون غري متوافرة لدى امل�سرت�شد.
 يجب ان تقدم املعلومات الأكرث �أهمية يف البداية حتى يتذكرها امل�سرت�شد �أكرث. على املر�شد ان ال يفر�ض على امل�سرت�شد �أنواعاً معينة من املعلومات.كيف تقدم املعلومات؟

 يجب �أن تناق�ش املعلومات بطريقة جتعلها مفيدة للم�سرت�شد وت�شجعه على انيتلقى املعلومات وي�ستفيد منها.
 على املر�شد �أن يقدم املعلومات بطريقة مو�ضوعية و�أال يتجنب احلقائق ملجرد انهام�ؤملة.
 على املر�شد �أن ال يقدم كمية كبرية من املعلومات مرة واحدة يف اجلل�سة ،لأنامل�سرت�شد طاقة لتلقي املعلومات.
 تختلف املعلومات املقدمة يف العمق وتختلف تبعاً لذلك ردة الفعل االنفعاليةللم�سرت�شد جتاهها ،وكذلك على املر�شد �أن يعي ذلك عند تقدمي املعلومات.
 ميكن ا�ستخدام الورقة والقلم يف تقدمي املعلومات �أو بع�ض الر�سوم� ،أو لتحديداملعلومات الهامة ،وكذلك ميكنللم�سرت�شد ا�ستخدام الورقة والقلم.
خطوات تقدمي املعلومات.

�إذا �أراد املر�شد ان يقدم معلومات للم�سرت�شد عليه ان:
 .1يقدر املعلومات التي يحتاجها امل�سرت�شد بالن�سبة للم�شكلة التي لديه.
 .2حتديد �أكرث اجلوانب �أهمية ليتم �شملها يف عر�ض املعلومات.
 .3حتديد كيفية ترتيب املعلومات بطريقة مت�سل�سلة لت�سهل فهم امل�سرت�شد.
 .4تقدير الت�أثري االنفعايل الذي ميكن ان حتدثه املعلومات.
 .5تقدير مدى فاعلية املعلومات املقدمة من خالل معرفة ردة فعل امل�سرت�شد جتاهها.
التغذية الراجعة Feedback
يق�صد بالتغذية الراجعة تقدمي املعلومات من املتحدث وال�سامع حول الأفعال والأقوال
التي تتم �أثناء عملية ات�صالية حمدودة.
وهي �إعطاء امل�سرت�شد� ،أو الطالب� ،أو الفرد الذي تتحدث معه معلومات حول �أداء مهمة
معينة ،والهدف هو لي�س �إطالق الأحكام على �أدائه ،وامنا تزويده مبعلومات وتوجيه
دعم له على ما اجنز ،وما ميكن ان ينجز ،والهدف هو فهم ومالحظة ما مت اجنازه بنجاح
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ومن ثم �إدراك وت�صحيح �أية م�شاكل حتدث لدى الفرد� ،أو الطالب �أثناء الأجناز .وهكذا
ترى ان التغذية الراجعة ت�ساعد الفرد يف حت�سني �أدائه� ،أو اجنازه للمهمات ،وكذلك
متكنهم من معرفة التقاط الإيجابية يف العمل والتقاط ال�سلبية من �أجل ت�صحيحها.
والتغذية الراجعة �أي�ضاً هي �إخبار �شخ�ص ما كيف �أثرت كلماته و�/أو �أفعاله عليك ،وهي
بذلك توفر فر�صة للأفراد لفهم انف�سهم ،ومتنحهم فر�صة التغيري �إذا �أرادوا ذلك.
�رشوط تقدمي التغذية الراجعة:
يجب �أن ال يتم تقدمي التغذية الراجعة بكرثة حتى ال متثل تهديدا ً بالن�سبة للأفراد�،أو
الطالب.
وحتى تكون نتائج التغذية الراجعة فعالة البد من مراعاة ال�رشوط التالية:
وجود درجة معينة من الدافعية لدى م�ستقبل التغذية الراجعة.
ان حتتوي التغذية الراجعة على معلومات وان ال تكون هذه املعلومات كثرية �أو
مبالغ فيها.
ان ت�ساعد امل�سرت�شد على تطبيق بدائل مقرتحة.
�أنواع التغذية الراجعة:
حدد ( )Egan, 1992ثالثة �أنواع من التغذية الراجعة.
تغذية راجعة ت�أكيدية  Confirmatory Feedbackوفيها يتم �إعطاء الفرد تغذية

راجعة ب�أنه ي�سري يف الطريق ال�صحيح �أو انه يتقدم بنجاح ح�سب اخلطوات املتفق
عليها للو�صول نحو الهدف املحدد.
 .1تغذية راجعة ت�صحيحية  Corrective Feedbackوهنا يتم تزويد الفرد مبعلومات
يحتاجها من �أجل العودة للطريق ال�صحيح الذي بد�أ العمل به ثم ابتعد عنه قليالً.
 .2تغذية راجعة مثرية للدافعية  Motivating Feedbackوهنا تقدم معلومات
بق�صد حت�سني اجناز �أو �أداء الفرد.
 .3التغذية الراجعة الت�سهيلية  The Facilitative Feedbackوفيها يتم �إخبار الفرد
بكيفية ت�أثري �سلوكه علينا ،وهي عبارة عن رد فعل �صادق لكيفية ت�أثرك ب�سلوك فرد
�أو �أدائه ،و�إذا قدمت بطريقة منا�سبة ف�إنها ت�ساعد الفرد على فهم نف�سه بطريقة �أف�ضل،
وت�ساعده على التغيري �إذا قرر ذلك.
وي�شمل منوذج التغذية الراجعة الت�سهيلية على ثالثة عنا�رص هي:
تعيني �سلوك حمدد للفرد الآخر ي�ؤثر فيك.
�أخرب الفرد الآخر مباذا ت�شعر عندما يقوم بذلك ال�سلوك.
�أخربه مباذا ترغب ان تفعل �إذا ا�ستمر هذا ال�شعور( .الزعبي)2005 ،
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وحتى ت�ستطيع تقدمي تغذية راجعة ب�شكل مفيدة �إليك الإر�شادات التالية:
�إر�شادات حول تقدمي التغذية الراجعة.
حتدث عن ال�سلوك الذي تريده.
�إجعله حمدداً.
ت�أكد من انه وثيق ال�صلة باملو�ضوع.
لي�س بال�رضورة ان تقدمها حاالً وامنا عندما ت�سنح الفر�صة لذلك.
يجب ان تعطي ب�شكل مبا�رش ولي�س تلميحاً �أو متريرا ً من خالل �شخ�ص ثالث.
�أترك فر�صة لل�شخ�ص الآخر كي ي�رشح.
قدمها بعناية.
ان التغذية الراجعة ال تعترب تغذية راجعة �إذا ق�صد فيها الأذى بل انها تعترب هجوماً.
كن مبا�رشاً.
جتنب ان تكون مق ّيماً (�إحذر من قول �صح �أو خط�أ).
تعامل فقط مع ما ترى.
حتدث عن كيف ت�شعر.
جتنب التهكم �أو التعايل على ال�شخ�ص الآخر عند تقدمي التغذية الراجعة.
قدم التغذية الراجعة الإيجابية �أي�ضاً.
ال تقدم ن�صيحة ،قدم فقط ردود فعل.
�إر�شادات لتلقي التغذية الراجعة:
�أطلبها
تقبلها ب�إنفتاح.
ال تخلق �أعذاراً.
اعرتف بقيمتها.
عرب عن تقديرك لتزويدك بالتغذية الراجعة.
ناق�شها وال تكتفي بقول �شكرا ً قبل ان تفهمها.
انظر للتغذية الراجعة على �أنها ك�شف م�ستمر لك ول�شخ�صيتك.
�أ�رش �إىل ما �ستفعله بها.
احذر ان تكون دفاعياً.
حاول ان ال تغ�ضب �أو تتجاهل من يقدم لك التغذية الراجعة.
ال تبحث عن دوافع خفية.
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ابحث عن التو�ضيح.
فكر بها وحاول ان تني عليها( .بنات)2004 ،
و�ضمن نطاق الأ�رسة هناك العديد من الفر�ص التي يتم فيها تقدمي تغذية راجعة وتقبلها
بني �أفراد الأ�رسة ،وت�ؤثر طريقة ،وكيفية تقدمي التغذية الراجعة على مدى تقبلها من
الأفراد .فكلما قدمت ب�شكل منا�سب بعيد عن التهديد ،والتهكم ،والتقييم كلما كانت �أكرث
فائدة ،وكلما �سعى الأفراد �إىل طلبها ،والعمل بها.
لقد قمنا بعر�ض العديد من الفنيات التي ي�ستخدمها املر�شد يف الإر�شاد الفردي ،ولذلك
ب�إمكانه ان ي�ستخدمها يف التعامل مع امل�شاكل الأ�رسية ،كما ميكن ان ي�ستخدمها �أفراد
الأ�رسة يف توا�صلهم مع بع�ضهم البع�ض.
وحتى يكون هناك فهم �أكرث للمو�ضوع البد من التعرف على �أهم امل�شاكل الأ�رسية التي
ميكن تطبيق هذه الفنيات �ضمنها ،وهو ما �سنقوم بعر�ضه الآن ،ومن ثم �سوف يتم
تطبيق هذه الفنيات على امل�شاكل من خالل ور�شة العمل التدريبية ،وعر�ض العديد من
�أوراق العمل.
امل�شاكل الأ�رسية العامة:

�سوف نتناول �أهم امل�شكالت التي تبدو �أكرث �شيوعاً داخل الأ�رس مع تو�ضيح كيفية
مواجهة هذه امل�شاكل با�ستخدام �أ�ساليب عالجية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،ومن �أهم
هذه امل�شاكل:
 -1م�شاكل لها عالقة باملهمات.
 -2م�شاكل يف الإت�صال.
 -3م�شاكل يف الأدوار.
 -4م�شاكل يف ال�ضبط.
 -5م�شاكل يف احلدود و�ضعف �أداء الأنظمة الفرعية.
 -6م�شاكل يف التعبري عن االنفعاالت.
وفيما يلي �سنقدم تو�ضيحاً لهذه امل�شاكل:
 -1م�شاكل املهمات :Task Accomplishment Problems
هناك ثالثة م�شاكل من م�شاكل املهمات وهي:
م�شاكل املهمات الأ�سا�سية :وهي تتمثل ب�إيجاد م�أوى لأفراد الأ�رسة وت�أمني الطعام
واحلماية لهم ،وتواجه الأ�رسة �صعوبات وا�ضحة يف حالة عدم القيام مبثل هذه
املهمات ،ويقوم الأفراد بلوم املجتمع جتاه ما يح�صل.
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م�شاكل املهمات التطورية :وهي امل�شاكل التي لها عالقة بنمو الأفراد �أو التغريات يف
مواقف الأ�رسة ومن الأمثلة على هذه امل�شاكل :ميالد طفل جديد ،دخول الأطفال �إىل
املدر�سة ،الدخول يف فرتة املراهقة.
تتكيف الأ�رس ب�شكل جيد مع بع�ض التطورات والتغريات التي حتدث وقد تواجه �صعوبات
مع �أخرى ،مثال :قد ت�ستطيع الأ�رسة ان تتكيف ب�شكل جيد مع التغريات يف الأ�رسة �إىل
ان ي�صل الأطفال �إىل مرحلة املراهقة ،حيث تظهر احلاجة �إىل �إحداث تكيف رئي�سي يف
وظائف الأ�رسة.
م�شاكل مهمات الأزمات :وهنا ت�سري �أمور بع�ض الأ�رس ب�شكل جيد �إىل ان تواجه �أزمات،
مثال� :إ�صابة �أحد �أفراد الأ�رسة مبر�ض خطري �أو وفاة �أحد الأفراد �أو فقدان العمل� ،أو فقدان
املنزل ب�سبب احلريق� ،أو العجز عن ت�سديد الديون.
وقد ت�ستطيع بع�ض الأ�رس ان تتعامل ب�شكل جيد مع كافة �أ�شكال املعاناة التي ميكن
ان تتعر�ض لها.
وتعترب العالقة ما بني م�شاكل املهمات الأ�سا�سية والتطورية والأزمات على �شكل عالقة
هرمية ،حيث تعترب املهمات الأ�سا�سية هامة جدا ً مقارنة باملهمات التطورية ومهمات
الأزمات ،وعند ح�صول م�شكلة يف القيام بها ب�شكل جيد ف�إن ذلك ال ي�شبه ما يح�صل
عندما حتدث م�شكلة يف القيام مبهمات الأزمات �أو املهمات التطورية.
وكذلك ف�إن مهمات الأزمات ال يتم التعامل معها ب�شكل جيد �إذا مل يكن التعامل مع
املهمات التطورية ب�شكل جيد �أي�ضاً وهذا يعني �أن التعامل مع املهمات التطورية ي�سهل
التعامل مع مهمات الأزمات ولكن ال ينطبق ذلك يف حالة العك�س.
التعامل مع م�شاكل املهمات:
�إن اخلطوة الأوىل هي العمل على وك�سب ثقة �أفراد الأ�رسة.
�إن الأ�رس التي تعاين من م�شاكل املهمات الأ�سا�سية مكونة من �أفراد يحملون �صورا ً
�سلبية عن �أنف�سهم وي�شعرون ب�أنهم منتقدون وتعر�ضوا لتهديدات ال�سلطة املبكرة ،كما
�أنهم رمبا مل يتملكوا الثقة بالعامل التي حتدث عنها �إريك �أريك�سون يف مراحله.
 -2م�شاكل يف الإت�صال:
يتمتع الإت�صال ب�أهمية بالغة يف حياة الأفراد والأ�رس .وتعرف �ساتري و�آخرون (,.1991
 )Satir, et alعملية الإت�صال ب�أنها كيفية �إي�صال املعلومات للنا�س ،وكيفية �صناعة
املعاين لبع�ضهم البع�ض ،وكيفية ا�ستجابتهم� ،سواء �أكان الإت�صال داخلياً �أم خارجياً ،
لأن عملية الإت�صال هي املفتاح لتو�ضيح العمليات الداخلية واخلارجية ،ولتو�ضيح
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كيفية التعامل مع الواقع وكيفية تقييم الذات والآخرين.
ويق�سم الإت�صال �إىل ات�صال لفظي ي�شمل التوا�صل با�ستخدام اللغة والكلمات ،وات�صال
غري لفظي� ،سرنكز عليه للأهمية البالغة له.
الإت�صال غري اللفظي - :Nonverbal Communication
يلعب ال�سلوك غري اللفظي دورا ً ه�أماً يف ات�صاالتنا وعالقاتنا مع الآخرين .ونحن منيل
يف الإت�صال �إىل الت�أكيد على الكلمات املنطوقة ،ولكن �أغلب معاين الر�سالة (� )%65أو
�أكرث يتم نقله بوا�سطة ال�سلوك غري اللفظي.
ويعرف العامل ناب ( )Knappالإت�صال غري اللفظي :على انه كل �أحداث الإت�صال
الإن�ساين ،والتي تتجاوز الكلمات املنطوقة �أو املكتوبة.
وهناك خم�سة �أبعاد لل�سلوك غري اللفظي لها ت�أثريات هامة يف الإت�صال  ،وهي- :
حركات اجل�سم .Kinosic
التعبريات ال�صوتية .Paralinguistic
لغة املكان .Proxemic
العوامل البيئية .Environmental factors
الوقت .Time
بالن�سبة للبعد الأول وهو احلركة ،فيت�ضمن الإمياءات ،حركات اجل�سم ولغته ،وتعبريات
�سلوك العني ،طريقة اجللو�س ،و�أي�ضاً اخل�صائ�ص اجل�سدية ،والتي تبقى ثابتة ن�سبياً
خالل املحادثة مثل :بنية اجل�سم ،والطول ،والوزن ،واملظهر العام .وتعنى �أي�ضاً بكيفية
جلو�س الفرد وحتركه �أثناء ا�ستماعه �أو تعبريه عن نف�سه (Cormier and Cormier,
.)1985; Mattaini, 1999; Brems, 2001

البعد الثاين :امل�ؤ�رشات ال�صوتية .يعترب ال�صوت �أحد املتطلبات الرئي�سة لإتقان مهارة
احلديث؛ فو�ضوح الكلمات ،و�سالمة نطق الألفاظ ،والوقفات املنا�سبة ،وال�رسعة املريحة
هي من العوامل ال�رضورية يف مهارة التحدث .وترتبط هذه املهارة باحلالة النف�سية
للمتحدث؛ فال�شخ�ص القلق يتوقف مرارا ً �أثناء احلديث ،ف�ضالً عن �أن فرتة التوقف تكون
طويلة ن�سبياً ،وال�شخ�ص احلزين تكون نربة �صوته منخف�ضة� ،أما ال�شخ�ص الفرح �أو
الغا�ضب فيزداد معدل احلديث عنده.
وت�شمل التعبريات ال�صوتية :نغمة ال�صوت ،وطبقة ال�صوت ،و�رسعة ال�صوت ،والوقفات.
وتتعلق التعبريات ال�صوتية بكيفية �إي�صال الر�سالة ،وهي متثل ما مت قوله ب�شكل جيد
(.)Cormier and Cormier, 1985; Mattaini, 1999; Brems, 2001
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البعد الثالث :لغة املكان .يعترب كل من املكان وامل�ساحة من عنا�رص البيئة التي تنقل
�إلينا ر�سائل غري لفظية عديدة ،حتدد �أمناط �سلوكنا جتاه الآخرين وجتاه الأ�شياء
املحيطة بنا .ومن هنا يجب علينا ان نفهم هذه الر�سائل لتح�سني عملية الإت�صال؛ حيث
ت�ؤثر الأماكن وامل�ساحات وامل�سافات واملناطق التي ترتبط بنا يف عملية الإت�صال ويف
عالقاتنا مع الآخرين .ونحن ن�ضع حدودا ً خا�صة غري مرئية للمناطق التي حتيط بنا،
وال ن�سمح للغرباء باقتحامها .ويق�سم خرباء الإت�صال هذه املناطق �إىل �أربع مناطق،
ويختلف �سلوكنا يف كل منها تبعاً لنوع العالقة التي تربطنا بالآخرين ،ويطلق عليها
مناطق التفاعل.
املنطقة الأوىل .وهي منطقة املودة ،ومتتد �إىل م�سافة ذراع من اجل�سم ،ون�سمح فقط
للأفراد الذين تربطنا بهم عالقات قربى �أو عالقات حميمة بدخولها� .أما �إذا اقتحمها �أحد
الغرباء ،فغالباً ما ن�شعر بعدم االرتياح ونحاول �إبعاده عنها.
املنطقة الثانية .وتدعى املنطقة ال�شخ�صية ،وتبد�أ من م�سافة ذراع وت�صل �إىل �أربعة
�أقدام بعيدا ً عن اجل�سم .وحتى يف هذه امل�سافة ن�شعر بعدم االرتياح جتاه الغرباء عند
دخولها ،ون�سمح للأ�صدقاء فقط بالتواجد فيها.
املنطقة الثالثة .وتدعى املنطقة الإجتماعية  ،وترتاوح م�سافتها بني ثالثة وثمانية
�أقدام من اجل�سم ،وهي املنطقة التي منار�س فيها غالبية �أعمالنا العادية وعالقاتنا
الإجتماعية  ،وميكن اعتبارها منطقة الإت�صاالت الر�سمية� .أما الإت�صاالت غري الر�سمية
فتتم يف نطاق م�سافة �أقل ن�سبياً.
املنطقة الرابعة .هي املنطقة العامة ،ومتتد هذه املنطقة من ثمانية �إىل ع�رشة �أقدام
بعيدا ً عن اجل�سم ،وغالباً ما ال متار�س �سيطرة كاملة على هذه املنطقة ،ولذلك من
ال�سهل علينا ان نتجاهل ما يحدث فيها من ت�رصفات .ويف هذه املنطقة تزداد �أهمية
الإت�صاالت ال�صوتية ،بينما تقل �أهمية الإت�صاالت عن طريق تعبريات الوجه وحركة
العيون (حممد.)1983 ،
البعد الرابع :العوامل البيئية� .إدراك بيئة الفرد هو جزء مهم من ال�سلوك غري اللفظي؛
لأن الأفراد يت�رصفون ب�شكل انفعايل نحو حميطهم ،فقد يكون للبيئة ت�أثريات تبعث على
الإثارة� ،أو امللل� ،أو االرتياح� ،أو ال�ضغط ،وهذا يعتمد على درجة توافق الفرد �أو �صلته
بالأجزاء املرتبطة مبحيطه (.)Cormier and Cormier, 1985; Brems, 2001
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البعد اخلام�س� :إدراك وا�ستخدام الوقت .يعترب الوقت عامالً مهماً يف الإر�شاد ،وي�شمل
كيفية بدء اجلل�سات وانهائها .و�أي�ضاً مدة الوقت الذي مي�ضى يف الإت�صال حول مو�ضوع
�أو حدث معني (.)Cormier and Cormier, 1985; Brems, 2001
ويلعب اختيار الوقت املنا�سب لعقد اللقاءات �أو الإجتماعات �أو الندوات � ...أهمية كبرية
يف فعالية عملية الإت�صال ،فكل فرد لديه وقت للراحة ،و�أي�ضاً لديه وقت يق�ضيه يف
العمل الطويل .وان اختيار الوقت املنا�سب للأفراد للحوار �أو النقا�ش يف مو�ضوع ما
يعترب �أمرا ً مهماً لكفاءة عملية الإت�صال (حممد .)1983 ،فاختيار الزوجة للوقت املالئم
من �أجل احلديث مع زوجها يف �أمور تخ�ص العائلة مثالً يعترب �أمرا ً مهماً ،ويقلل من
ح�صول ال�رصاعات التي قد ت�ؤدي �إىل ظهور العنف.
�إن الأفكار �أو املعاين التي ننقلها ونتبادلها من خالل الإت�صال غري اللفظي� ،أكرث من
تلك التي ننقلها ونتبادلها من خالل الإت�صال اللفظي؛ فالطريقة التي نتحدث بها
مع الآخرين ،والطريقة التي جنل�س بها ،وحركات �أج�سامنا ،ونظراتنا ،واملالب�س التي
نرتديها ،والأ�شياء التي ن�ستخدمها والأماكن التي نتواجد فيها ،كلها حتمل معان كثرية.
الإت�صال الفعال :Effective Communication

�إن القدرة على حتقيق الإت�صال بفعالية هي من �أكرث املهارات �أهمية للفرد يف عمله
ويف احلياة ب�صفة عامة؛ فالإت�صال اجليد مع الآخرين يجمع �أطراف املجتمع �إىل بع�ضه
البع�ض ،ودونه نكون �أفرادا ً نعتمد فقط على جتاربنا الذاتية لتعيننا على �أمور احلياة.
فالقدرة على حتقيق الإت�صال ومترير الأفكار والتجارب وامل�شاعر ت�ؤدي �إىل تطور اجلن�س
الب�رشي (بر�س.)2002 ،
وحتى يكون الإت�صال فعاالً ال بد من مراعاة ما يلي- :
التحقق من الهدف احلقيقي من الإت�صال .على املر�سل ان ي�س�أل نف�سه ب�صورة دائمة ما
الذي يريد حتقيقه؟ هل هدفه احل�صول على املعلومات؟ �أو نقل املعلومات �إىل الأطراف
املعنية؟ �أو البدء يف عملية جديدة؟ وعندما يتحدد الهدف النهائي الذي يقف وراء
عملية الإت�صال ،يبد�أ الفرد بالبحث عن ا�ستخدام اللغة املنا�سبة لتحقيق هذا الهدف.
مراعاة الظروف الطبيعية والإن�سانية .على من يقوم بالإت�صال ان يكون ح�سا�ساً للظروف
التي يتم من خاللها الإت�صال ،وكذلك مراعاة طبيعة متلقي الر�سالة ،فحديثك مع زمالئك
ال يكون بطريقة احلديث نف�سها مع جمموعة �أطفال (�ساري1996 ،؛ بر�س.)2002 ،
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على املر�سل متابعة الإت�صال الذي يقوم به ،والعمل على ت�شجيع امل�ستقبل على �إعطاء
تغذية راجعة حول الر�سالة املقدمة ،ومدى ت�أثريها عليه.
�إن التعبريات والإ�شارات التي ت�صدر عن املر�سل لها �آثار بالغة على مدى قبول الآخرين
امل�ستقبل  /امل�ستقبلني للر�سالة �أو رف�ضها .وعندما يح�سن املر�سل ا�ستعمال هذه
الإ�شارات والتعبريات ف�إن امل�ستمع يتقبل الر�سالة .والبد من ان�سجام الر�سائل اللفظية
مع التعبريات والإ�شارات غري اللفظية .لكن عندما منر بظروف �صعبة ف�إننا منيل �إىل
كبت ما لدينا و�إعطاء ر�سالة متناق�ضة .فمثالً ،املر�أة التي تنظر �إىل الأ�سفل ،وتتحدث
ب�صوت مرجتف ،وت�شبك �أ�صابعها ،ف�إنها تعطي ر�سالة متناق�ضة عندما تقول� :أنا �أ�شعر
بال�سعادة يف حياتي الزوجية� .إن هذه الكلمات ال ميكن ت�صديقها (دكر.)2000 ،
معوقات الإت�صال :Communication Difficulties

هي �أي �شيء يعوق عملية الإت�صال ،ويحول دون و�صول الر�سالة من املر�سل �إىل امل�ستقبل
(مرزوق .)1986 ،فقد ي�صدر عن املر�سل �أو امل�ستقبل �سلوكات �أو �إمياءات تعيق عملية
الإت�صال� ،أو قد ت�ؤثر عدة ظروف بيئية على عملية الإت�صال ،فتحدث خلالً يف عملية
الإت�صال ،ومن هذه املعيقات- :
م�شاكل الدالالت اللفظية.

تتم عملية الإت�صال من خالل ا�ستعمال الكلمات وهي الرموز امل�شرتكة بني املر�سل
وامل�ستقبل .لكن حتدث امل�شكلة يف الإت�صال عندما يفهم الأفراد الكلمات بطرق خمتلفة،
مما ي�ؤدي �إىل فهم خمتلف للر�سالة (ن�رص اهلل.)2001 ،
الأن�شغال الفكري وعدم الإنتباه من قبل امل�ستقبل لر�سالة املر�سل .حيث يظهر امل�ستقبل
ان�شغاله ب�أمور �أخرى وعدم اهتمامه ،ف�إن هذا ينقل ر�سالة للمر�سل ان امل�ستقبل لي�س
لديه رغبة يف التفاعل والإت�صال معه (ن�رص اهلل .)2001 ،وقد يعرب امل�ستقبل عن عدم
اهتمامه عن طريق الإمياءات� ،أو ما يطلق عليه ال�سلوك احل�ضوري ،وذلك من خالل
الإ�سرتخاء �أو اجلمود يف اجلل�سة� ،أو عدم الإت�صال الب�رصي مع املتحدث (الزعبي،
.)1996
الإفرتا�ض والأفكار امل�سبقة.

ويعني ان يفرت�ض املر�سل ان امل�ستقبل ي�ستطيع ا�ستيعاب ما يف الر�سالة ،دون احلاجة
�إىل �إعطاء تو�ضيح منا�سب للر�سالة وما املق�صود منها.
عر�ض الر�سالة.

قد يتم نقل الر�سالة بطريقة حتدث خلالً يف عملية الإت�صال ،كان تعر�ض الر�سالة
بطريقة غري منتظمة� ،أو ت�شتمل على م�صطلحات غري دقيقة� ،أو كلمات �صعبة ،مما
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ي�ؤدي �إىل عدم فهم الر�سالة .لذا ال بد من ان تكون الر�سالة منتظمة ،ومت�سل�سلة ،ومرتبة
الأفكار ،وتت�ضمن لغة �سهلة وغري معقدة (مرزوق1986 ،؛ ن�رص اهلل.)2001 ،
كرثة املعلومات �أو قلتها.

قد ينقل املر�سل معلومات �أو ر�سائل كثرية ،مما ي�ؤدي �إىل �شعور امل�ستقبل بامللل ،وعدم
قدرته على ا�ستيعابها .وي�ؤدي نق�ص املعلومات �إىل �إ�ضعاف فاعلية الر�سـالة وجعلها
غري متكاملـة (مرزوق1986 ،؛ ن�رص اهلل.)2001 ،
تظهر امل�شاكل يف الإت�صال يف �أغلب الأ�رس التي حت�رض طالبة للعالج ،وعلينا كمعاجلني
ان ن�أخذ مالحظات حول �شكلي الإت�صال اللفظي وغري اللفظي لأفراد الأ�رسة التي
تعاجلها� ،أي�ضاً الإهتمام مبا قد ي�صدر من اختالف بني كل من الر�سائل اللفظية وغري
اللفظية يعترب �أمرا ً ه�أماً ،وكذلك البد من ان ن�أخذ بعني االعتبار �أهمية وو�ضوح
الإت�صال ب�شكليه اللفظي وغري اللفظي.
ويظهر الإخفاق يف الإت�صال داخل الأ�رسة خا�صة بني الوالد وبقية �أفراد الأ�رسة عندما
يبدو �أن لدى الوالد معلومات قليلة حول ما يجري يف الأ�رسة.
كذلك قد يح�صل اخللل يف الإت�صال داخل الأ�رسة خا�صة الإت�صال الذي يتم بني الآباء
والأبناء يكون �أ�سا�سه طبيعة الر�سائل املوجهة من قبل الآباء لأبنائهم والتي حتوي
تعليمات و�أدوار وطلبات �أكرث من كونها جمل وعبارات حتمل معان �أو م�شاعر �أو
معلومات ،مثل هذه الر�سائل تعترب غري حمببة من قبل الأبناء وهناك و�سائل �أخرى قد
تكون على �شكل:
تهديد كان يتوعد الآباء الأبناء بالعقاب ان مل يفعلوا �شيئاً ما مثل :ان مل تفعل ...
�سوف تدفع الثمن.
و�سائل ت�شتمل على تقدمي ن�صيحة �أو �إعطاء حلول دون اال�ستماع للمو�ضوع كامالً،
قم بعمل هذا الأمر.
الدخول يف جمادالت منطقية.
�إ�صدار �أحكام �أو لوم الأبناء مثل� :أنت مل تظهر �أبدا ً �أي اهتمام مبا يح�صل يل.
حتليل وت�شخي�ص للم�شكلة ،كان يقول الأب البنه :امل�شكلة هي انك ال تقدر �أخاك.
�إطالق الألقاب «انت ولد �صغري»
تقدمي ت�أكيدات خا�صة للأبناء مثل�« :أنا مت�أكد انك تبالغ يف الأمر».
االن�سحاب من مو�ضوع احلديث واالنتقال ملو�ضوع �آخر ،كان يقول الأب البنه »:دعنا
نن�سى هذا الأمر وننتقل للحديث �إىل مو�ضوع �آخر»)Mattin, 1999( .
ان تعليم الآباء والأبناء �أهمية التوا�صل الفعال وا�ستخدام و�سائل فعالة �أثناء احلديث �أو
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م�ساعدة الآباء على الوعي بطبيعة الو�سائل التي ي�ستخدمونها مع الأبناء و�أثرها على
التفاعل معهم ي�سهم يف ان ت�صبح العالقات �أف�ضل وي�ؤدي �إىل ان�سجام وتوافق �أكرث بني
الأفراد يف الأ�رسة مثال� :إعطاء الأبناء الفر�صة للحديث والتعبري عن �آرائهم والإ�صغاء لهم
دون مقاطعتهم يجعلهم ي�شعرون باهتمام الآباء بهم ويتيح الفر�صة للنمو الإجتماعي
ب�شكل �أف�ضل ،كما �أنهم ي�ستمرون يف عملية الإت�صال مع �آبائهم ب�شكل �أكرث فعالية.
ومن املهارات الأ�سا�سية التي يف�ضل تعليمها لأفراد الأ�رسة مهارات الإت�صال ،كي ي�صغي
الأفراد لبع�ضهم بع�ضاً.
مهارات الإت�صال بني الأزواج:

يوفر الزواج عالقة �رشاكة حميمة ما بني الزوج والزوجة ،وينظر لهذه العالقة على
انها �أف�ضل و�سيلة لإ�شباع حاجات الأفراد لل�رشاكة واملودة االنفعالية واجلن�سية ،حتى
بالن�سبة لأولئك الذين اختربوا عالقات زواجية �سلبية .ويقر الأزواج بوجود م�ستوى عالٍ
من الر�ضى عن العالقة بينهما يف الفرتة املبكرة من عالقتهما .وبالن�سبة للعديد من
ال�رشكاء ،ف�إن الر�ضى عن العالقة ينخف�ض عرب الوقت .ويرتبط هذا الأنخفا�ض باملعاناة
اجلوهرية يف العالقة� ،إال ان الزوجني ولأ�سباب متنوعة قد يختاران البقاء معاً ،وهذا
البقاء ي�سوده املعاناة وال�شدة والإح�سا�س بعدم ال�سـعادة يف احلياة الزوجية( (Ha l
 .)ford, et al., 1997وقد �أكدت عدة درا�سات على �أثر التفاعل بني الزوجني والإح�سا�س
بعدم ال�سعادة يف زيادة العنف املوجه من الزوج �ضد الزوجة (عزام .)2000 ،كما ي�سود
العنف بني الأزواج يف العالقات الزواجية امل�ضطربة .وللعنف نتائج خطرية ج�سدية
ونف�سية ،خا�صة بالن�سبة للمر�أة (.)Halford, et al., 1997
لقد در�س الباحثون كيف تختلف العالقة بني الأزواج العنيفني مقارنة بالأزواج غري
العنيفني .حيث قاموا بدرا�سة امناط الإت�صال الزواجية مقارنني التفاعالت الزواجية
للأزواج العنيفني بغري العنيفني ،والعالقة بني العنف الزواجي واملعاناة الزواجية من
خالل مقارنة التفاعالت الزواجية امل�صورة على الفيديو للأزواج العنيفني وغري العنيفني
�أثناء مناق�شاتهم للم�شكالت يف العالقة بينهم .ففي درا�سات ملارغولني و�آخرين (-1988
 )1993تبني ان الأزواج الذين ميار�سون العنف اجل�سدي على زوجاتهم هم �أكرث �سلبية
من الأزواج غري العنيفني .وب�شكل حمدد ،فالأزواج العنيفون ج�سدياً عربوا ب�سلوكات
�سلبية ،ونغمة �صوت �سلبية ،و�سلوكات عدائية �سلبية نحو زوجاتهم ،ب�شكل �أكرب من
الأزواج الذين ميار�سون العنف اللفظي �أو الذين ين�سحبون من النقا�ش .كما ان الأزواج
العنيفني ج�سدياً هم �أكرث ميالً للإنهماك يف امناط متبادلة من التفاعالت العدائية،
354

فال�سلوك االزدرائي والغ�ضب من قبل �أحد ال�رشيكني يدفع ال�رشيك الآخر لال�ستجابة
بالطريقة نف�سها (. )Holtzworth-Munroe, et.al., 1997
كما در�س الباحثون الإت�صال بني الأزواج ،من خالل مقارنة التقارير الذاتية حول
التفاعالت الزواجية للأزواج العنيفني مقارنة بغري العنيفني .فقد وجد جاكب�سون ورفاقه
ان هناك فروقاً تعود للجن�س يف العنف الزواجي؛ فبينما قالت الزوجات املعنفات انهن
ي�ستعملن العنف فقط كا�ستجابة لعنف الزوج �أو لإ�ساءته االنفعالية ،برر الرجال عنفهم
ب�أنه ردة فعل ل�سلوكات الزوجة امل�ستفزة .وفوق كل ذلك ،ف�إنه يف حالة بدء عنف
الزوج ،فالزوجة ال ميكنها القيام ب�أي �سلوك ميكن ان يوقف الهجمة العدائية للزوج
عليها (.)Holtzworth-Munroe, et al., 1997
ويعترب الإت�صال غري الفعال من �سمات املعاناة الزواجية ،حيث يكون الزوجان غري
قادرين على �إدارة ال�رصاع والإت�صال ب�شكل فعال ،ويف�شلأن يف اال�ستماع لبع�ضهما ،وال
مييلأن القرتاح حلول ممكنة للم�شكالت التي تواجههما ،وقد مييل الزوج �إىل الإن�سحاب
من املكان ،وهنا تبقى امل�شكلة معلقة ،وقد يتعامل الزوج مع امل�شكالت �أو ال�رصاعات
الزواجية بعنف ،مما يفاقم امل�شكلة ويبرت الإت�صال بني الزوجني (Halford, et al.,
.)1997

ويرى �إب�ستيم و�آخرون ( .Epsteim, et al )1997ان ال�صعوبات يف الإت�صال بني
الأزواج متيل لأن تكون على �شكلني� :أحدهما هو وجود م�شاكل يف التعبري واال�ستماع
الفعال املتعلق بالأفكار وامل�شاعر بني الزوجني ،وثانيهما م�شاكل يف مهارة اتخاذ
القرار .لذلك ف�إن �أحد �أ�شكال تدريب الأزواج على مهارات الإت�صال الفعال ي�شتمل على
تعليمهم كيف ي�شرتكون معاً يف التعبري عن �أفكارهم وم�شاعرهم .وي�سمى هذا النوع من
التدريب بالتدريب التعبريي االنفعايل ،والهدف الأ�سا�سي له هو ان تفهم الآخرين وان
تكون مفهوماً من قبلهم.
 -3م�شاكل يف الدور:

�إن الأ�رس التي حتوي �أطفاالً تت�ضمن نظامني فرعيني يف الأ�رسة وهما النظام الفرعي
الوالدي ونظام الأبناء ،ويف الأ�رس �أحادية الأب التي يوجد فيها والد واحد تزداد امل�س�ؤولية
على عاتق الوالد لأنه �سيتوىل رعاية الطفل وتوفري كافة احتياجاته وتزويده باحلب
واحلنان وكذلك الأمن االنفعايل وال�شعور ب�أنه ان�سان ذو قيمة ،وكذلك على الوالد ان
يقدم منوذجا لدوره يف املجتمع الذي يعي�ش فيه كل من الوالد وابنه.
�أما الأدوار املتعلقة بالأطفال �أو الأبناء فهي تعتمد على �أعمارهم وكلما كرب الأبناء كلما
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قل اعتمادهم على والديهم ووفقاً ملعايري الثقافة تزداد م�س�ؤوليات الأبناء من خالل
القيام ب�أداء مهمات داخل املنزل ،ت�صبح �أدوارهم �أكرث �أهمية يف فرتة املراهقة.
�أما يف الأ�رسة التي يوجد فيها كال الوالدين وكذلك �أكرث من طفل ،ف�إن الأمر �سيكون �أكرث
تعقيدا ً فعلى الرغم من ان الأدوار هي نف�سها �إال ان على كال الوالدين ان يتعاونا ويعمال
معاً كفريق ،وكذلك قد يختلف �إدراكها للأدوار فقد يح�ص يف الأ�رسة �رصاع �أدوار ،فمثالً
ال�شخ�ص الذي له مركزين ودوره يف مركز ما يتعار�ض مع دوره يف مركز �آخر ،كال�سيدة
العاملة التي لها �أطفال �صغار فهي تقوم بدورين :دور ال�سيدة العاملة وهذا يتعار�ض م
دورها ك�أم تربي �أطفالها ال�صغار (.)Barker, 1998
توقعات الدور:

يق�صد بتوقع الدور :الأعمال �أو املهام املتعلقة بدور معني بني �أفراد جمتمع معني (مثل
الأ�رسة).
هل يتوقع �أفراد الأ�رسة ان يكون الأب هو �صاحب ال�سلطة يف املنزل �أم الأم ،وقد يح�صل
�رصاع وتوقع الدور كان تتوقع الأم ان يرتب ابنها مالب�سه يف اخلزانة بينما يرى الإبن
�أن هذا لي�س دوره ،هذا الأمر ي�ؤدي حل�صول �رصاعات يف الأ�رسة.
على املر�شد ان يعمل على اكت�شاف الأدوار التي يقوم بها �أفراد الأ�رسة �أثناء تعامله
معهم.
من الأدوار التي تظهر يف الأ�رس:

الطفل الوالدي :Parental Child

يقوم بع�ض الآباء بتكليف الطفل �أو االبن الأكرب ببع�ض املهمات الوالدية التي لها عالقة
برعاية �إخوته ال�صغار ،ويف حالة كون امل�س�ؤوليات واملهام املوكلة للطفل كبرية،
وعندما يكون ممثل ال�سلطة غري معروف يف الأ�رسة ،يكون الطفل غري قادر على �أداء
املهام كما يجب ،ورمبا يطور بع�ض الأعرا�ض املر�ضية.
ينهمك الطفل �أو االبن الوالد بدور الرعاية لإخوته ال�صغار وقد يلعب دورا ً مماثالً لرعاية
�أحد والديه �أو كليهما.
يف بع�ض احلاالت املتطرفة قد يح�صل عك�س للأدوار حيث يقوم الطفل برعاية والديه
وهذا ميثل حتديا كبريا ً بالن�سبة له.
كب�ش الفداء:
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وهو م�صطلح ي�شري لأحد �أ�شكال اخللل يف الأدوار يف الأ�رسة ،ويق�صد بكب�ش الفداء هو
الطفل الذي يوجد يف الأ�رسة ويت�صف ب�صفات جتعل الأ�رسة ت�سقط كافة م�شاكلها على
عاتقه ويتوىل هذا الطفل القيام ب�أدوار ومهام كثرية.
�أدوار خا�صة:

تظهر �أدوار خا�صة يقوم بها �أفراد الأ�رسة يف حالة وجود طفل معاق يف الأ�رسة �أو طفل
مري�ض �أو لديه �صعوبات وتو�صف الأ�رسة هنا بالأ�رسة املالك ،حيث يكون جل اهتمام
الأب �أو الأم مب�صلحة الأ�رسة.
�إن تبني فرد �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة لعمل �أدوار خا�صة يف الأ�رسة ميكن هذه الأ�رسة من
القيام بوظيفتها بطريقة تبدو على �أنها لطيفة وهادئة� ،إال ان هذا يعترب مكلفاً بالن�سبة
له�ؤالء الذين ميار�سون �أدوارا ً خا�صة.
وقد ال تكون جميع الأدوار اخلا�صة غري مرغوب فيها .على �أية حال ،البد لنا من الإهتمام
بفهم الوظيفة التي ي�ؤديها كل فرد يف �أي �أ�رسة نعاجلها وانه من ال�رضوري لنا ان
نكت�شف فيما �إذا كان �أداء الأدوار له عالقة بامل�شكالت التي ح�رضت الأ�رسة باحثة عن
عالج لها(.)Barker, 1998
كيفية التعامل مع امل�شكالت يف الأدوار:

حاملا يتم حتديد امل�شكلة ف�إنه من ال�رضوري للمعالج وللأ�رسة ان يناق�شا كيف ميكن
تغيري �أدوار �أفراد الأ�رسة ،وذلك من �أجل حل امل�شكلة ولعمل ذلك ف�إنه من املفيد البدء
بالتطور التاريخي خللل الأدوار ،بعد ذلك يقوم املعالج مبناق�شة �إمكانية تغيري �أدوار
�أفراد الأ�رسة �أو بع�ضهم.
-4م�شاكل يف ال�ضبط:

تعترب الأ�رسة التي حت�رض للعالج ،ب�أن �سلوك واحد �أو �أكرث من �أفراد الأ�رسة هو امل�شكلة،
وعادة ما يكون طفل �أو �أكرث يف الأ�رسة هم الذين يعتربون املر�ضى ،ولكن رمبا يقوم
الرا�شدون �أو الآباء ب�سلوكات متثل م�شكلة لهم �أو للآخرين.
ان م�شكالت ال�ضبط لي�ست مرتبطة �أو حمددة فقط ب�سلوكات الأطفال بل رمبا ت�شمل
نظام الأ�رسة ككل ،يعتمد اجناز املهمات على �سلوك ال�ضبط املتبع وكذلك �أداء الأدوار.
ان القيام بعمل مناق�شة حول املهمات التي حتتاج الأ�رسة لأدائها ومن �سيقوم ب�أداء
املهمات وكيف �سيتم تنظيم نظام الأ�رسة من �أجل اجناز هذه املهمات (�سلوك ال�ضبط).
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ميكن اعتباره كعملية عالج فردية.
ان زيادة الوعي مبثل هذه الق�ضايا ميكن الأ�رسة من حتقيق التغريات ال�رضورية مب�ساعدة
املعالج ،وهذا التغيري من النوع الأول( )first orderوميكن ان يكون هناك عالج �أقل
مبا�رشة وغري كاف لإحداث تغيريات من درجة ثانية (.)second order
وحتى يعمل �سلوك ال�ضبط يف الأ�رسة ب�شكل فعال البد من وجود حدود وا�ضحة وقواعد
وا�ضحة وحمددة يف الأ�رسة ،فقد يح�صل يف بع�ض الأ�رس ان تكون القواعد غري وا�ضحة
وغري حمددة مما ي�ؤدي حلدوث بع�ض امل�شاكل ،فمثال :موعد نوم الأطفال ،وال�سهر ليالً
خارج املنزل،و�ساعة العودة للمنزل ...،كل هذه الأمور ان مل يكن متفقا عليها قد تخلق
الكثري من امل�شاكل يف الأ�رسة.
مثال :يعتقد الوالد ان ابنه يعرف ان الت�أخر بعد العا�رشة غري م�سموح بينما يعتقد
االبن انه �أ�صبح كبريا وب�إمكانه ان يت�أخر ،ان هذا يدل على عدم وجود قواعد وا�ضحة
وحمددة وهنا ال بد من ان يعمل املر�شد على م�ساعدة هذه الأ�رسة على و�ضع قواعد
حمددة ووا�ضحة لأفراد الأ�رسة.
ومتار�س الأ�رس �أ�ساليب تن�شئة والدية خمتلفة ت�ضم �أ�ساليب �ضبط خمتلفة قد مت عر�ضها
من قبل يف مادة م�سابقة (املهارات الوالدية� ،أ�ساليب الرتبية).
�-5ضعف الأداء الوظيفي للأنظمة الفرعية يف الأ�رسة وم�شاكل احلدود:
ميكن �صياغة �أغلب م�شكالت الأ�رسة ب�أنها بنائية وتت�ضمن العبارات املتعلقة ببناء
نظام الأ�رسة ،وت�ضمينات حول امناط التوا�صل بني �أفراد الأ�رسة ،والإندماج الفعال،
وامل�ؤثر بني �أفراد الأ�رسة ،ونظام ال�ضبط يف الأ�رسة ،وجماالت �أخرى.
حتتاج الأ�رسة �إىل �أن ت�ؤدي الأنظمة الفرعية الزواجية والوالدية ،والأخوية وظائفها
ب�شكل فعال ،والبد من وجود حدود وا�ضحة ولي�ست جامدة بني هذه الأنظمة ،ويف
بع�ض الأ�رس الكبرية قد يكون هناك نظام فرعي وهو اجلدود ،وهنا البد من وجود هرمية
منا�سبة بني الأجيال ،وكما يذكر هايل ( )Haley, 1976انه ال يوجد هناك بناء �أ�رسي
عام �أو معياري مثايل ،و�إمنا ال�س�ؤال املهم هو هل يعمل بناء الأ�رس ب�شكل جيد ودون
وجود مع�أناة �أو ا�ضطرابات لدى �أي فرد من �أفراد الأ�رسة .وهل يوفر هذا البناء النمو
ال�صحي لأفراد الأ�رسة.
يف العالج البنائي ف�إن املعالج يقوم بالرتكيز على احلدود ما بني الأنظمة الفرعية،
وي�شجع ويحث على الإت�صال والتغري الداخلي واالنفعايل عندما يكون غري منا�سباً،
وي�شجع على �رضورة الأنف�صال يف حالة حدوث التباعد بني �أفراد الأ�رسة (كفايف،
2009؛ .)Barker, 1998
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تقدمي التعليمات واملداخالت:

قد يتم �إعطاء التعليمات ب�شكل مبا�رش للعمالء من �أجل ان يغريوا �سلوكهم بطريقة
مبا�رشة ،ميكن �أخذ الأمور التالية بعني الإعتبار لكي يكون �إعطاء التعليمات للأفراد
�أكرث فعالية:
قدم التعليمات ب�شكل ق ّيم قدر الإمكان :فبدالً من ان نقول كن لطيفاً مع فلأن� ،أو ال تكن
وقحاً مع فلأن ،ق ّدم التعليمات فتبني للطفل كيف �سيكون لطيفاً �أو كيف يتجنب ان
يكون وقحاً.
�إعطاء التعليمات بطريقة �إيجابية بدالً من ال�سلبية� :إي علّم الطفل كيف يكون لطيفاً �أكرث
من ان تعلمه كيف ال يكون وقحاً.
�ضع نظ�أما للتعزيز والعقاب :وهذا �أ�سلوب منا�سب مع الأطفال ،وكذلك ميكن تطبيقة مع
الآباء والرا�شدين الآخرين يف الأ�رسة وذلك على �شكل تعزيز انف�سهم باخلروج للع�شاء
معاً �أو تبادل الكلمات التي حتوي التقدير والت�شجيع ،على النجاح يف اتباع برنامج
املعاجلة.
اطلب من عمالئك ان يقوموا بعمل �شيء خمتلف �أكرث من التوقف عن عمل ال�شيء نف�سه:
ال�شيء املختلف هنا يجب ان يكون متناق�ضاً مع ال�سلوك الذي تريد انقا�صه ،فمثالً
ال�شخ�ص الذي يتحدث بطريقة غري الئقة عليك تعليمه «ماذا عليه ان يقول» ولي�س ان
تخربه «ماذا عليه ان ال يقول»
�أخرب العمالء ان يقوموا بعمل الأ�شياء بت�سل�سل خمتلف ،وميكن ان يكون هذا فعاالً يف
قطع امناط ال�سلوك غري املنا�سبة ما بني الأزواج �أو بني الآباء والأبناء.
-6م�شكالت يف التعبري عن االنفعاالت:
ميكن الإ�شارة للتعبري عن االنفعاالت �ضمن الإت�صال باعتبار ان التعبري عن امل�شاعر
واالنفعاالت ميكن نقله على �شكل ر�سائل لفظية وغري لفظية ولكن ملا حتتله االنفعاالت
من �أهمية يف حياة الأ�رسة وخا�صة الأ�رسة العربية فهي بحاجة لأن تعرب لأفرادها
ممثلة بالوالدين لأبنائهم عن انفعاالتهم وتتيح للأبناء فر�صة التعبري عن انفعاالتهم
لآبائهم و�إخوتهم ومن حولهم (يف املدر�سة �أو العمل �أو اجلريان).
والتعبري عن االنفعاالت يعني �إظهار ما ي�شعر به الإن�سان بطريقة �صادقة ومقبولة
�إجتماعيا ،فالإن�سان له احلق يف ان يعرب عن انفعاالته �سواء �أكانت �إيجابية �أو �سلبية،
�إذ ان �إظهار هذه االنفعاالت ي�سهم يف حتقيق االن�سجام بني ما يقوله الفرد وما ي�شعر
به.
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وقد تكون هذه االنفعاالت �إيجابية مثل :الفرح ،ال�رسور ،الر�ضى� .أو �سلبية مثل :ال�ضيق،
الأنزعاج ،الغ�ضب.
ان التعبري عن االنفعاالت الإيجابية جتاه ما يقوم به الآخرين نحونا يزيد من قيامهم
بهذا ال�سلوك يف املرات القادمة ،والتعبري عن االنفعاالت ال�سلبية ملا يقوم به الآخرين
نحونا ي�سهم يف تقليل قيامهم بهذه ال�سلوكات يف املرات القادمة وكما ان عدم التعبري
عن انفعاالتنا يجعل الآخرين غري قادرين على معرفة ما نحب وما نكره من �سلوكهم
نحونا (بنات.)2004 ،
ان التعبري عن االنفعاالت �أمر مهم يف الأ�رسة ،ويختلف �أفراد الأ�رسة يف طريقة التعبري
عن انفعاالتهم ،وقد تكون هذه الطريقة من�سجمة مع املوقف وقد ال تكون من�سجمة ،وقد
ت�سهم طريقة التعبري عن االنفعاالت يف خلق ال�رصاعات واخلالفات بني �أفراد الأ�رسة
ويف هذه احلالة البد من تدريب �أفراد الأ�رسة على كيفية التعبري عن االنفعاالت بطريقة
فعالة ،مع الت�أكيد على �أهمية التعبري عن االنفعاالت (.)Barker, 1998
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امل�صطلحات:

الأ�سئلة املفتوحة Open questions

وهي �أ�سئلة ت�سهل احلوار والنقا�ش وت�سهم يف ك�شف الذات مثل ماذا ،كيف.
اال�ستي�ضاح Clarification

وهي �أحد ا�ستجابات الإ�صغاء ويق�صد بها حماولة معرفة ما حتويه ر�سالة املتحدث من غمو�ض �أو
عدم و�ضوح من خالل ا�ستخدام ا�ستجابة اال�ستي�ضاح وهي ان تطلب من املتحدث ان يو�ضح عبارة
تبدو غام�ضة �أو مبهمة ويكون على �شكل �س�ؤال مثل هل تعني ان  ...هل تق�صد ....
الإ�صغاء الفعال Active listening

هو الإنتباه الكامل للمتحدث مع متابعة ما يحدث من ات�صال بنوعيه اللفظي وغري اللفظي ،والتقاط
ما وراء كلمات املتحدث.
�إعادة ال�صياغة Paraphrase

وهي �أحد ا�ستجابات الإ�صغاء ونعني بها �إعادة حمتوى ر�سالة املتحدث الذي ي�صف موقفاً �أو �شخ�صاً
�أو فكرة ،ولكن بكلمات �أخرى (�أي عدم الإعادة احلرفية).
التغذية الراجعة Feedback

وهي تعليقات يقدمها الفرد حول فكرة �أو �سلوك �أو عمل قام به �شخ�ص �آخر بهدف حت�سني العمل �أو
ال�سلوك� ،أو حثه على العمل.
التغذية الراجعة الت�أكيدية Confirmatory

وهنا يتم �إعطاء الفرد تغذية راجعة ،ب�أنه ي�سري يف االجتاه ال�صحيح �أو انه يتقدم بنجاح ح�سب
اخلطوات املتفق عليها.
التغذية الراجعة الت�سهيلية Facilitative feedback

وفيه يتم �إخبار الفرد بكيفية ت�أثري �سلوكه علينا ،وهي عبارة عن رد فعل �صادق لكيفية ت�أثرك
ب�سلوك فرد �أو �أدائه.
تغذية راجعة ت�صحيحية Corrective feedback

وهنا يتم تزويد الفرد مبعلومات يحتاجها من �أجل العودة للطريق ال�صحيح الذي يبد�أ العمل به ثم
ابتعد عنه.
التلخي�ص Summarization

وهو الربط بني جانبني خمتلفني �أو �أكرث من جوانب الر�سالة ،و�إعادة �صياغتها.

الطفل الوالدي Parental child

قيام الطفل �أو االبن مبهمات والدية لها عالقة برعاية �أخوته ال�صغار.
عك�س امل�شاعر Reflection feeling

وهو �إعادة �صياغة للجانب الإنفعايل يف ر�سالة املتحدث �أي عك�س م�شاعر املتحدث والإهتمام بها.
كب�ش الفداء Scapegoat

وهو الطفل الذي يوجد يف الأ�رسة ويت�صف ب�صفات جتعل الأ�رسة ت�سقط كافة م�شاكلها عليه .وهو من
�أ�شكال اخللل يف الأدوار يف الأ�رسة.
م�شاكل مهمات الأزمات Crisis task accomplishment

وتت�ضمن تعر�ض الأ�رسة لأزمات مثل �إ�صابة �أحد �أفراد الأ�رسة مبر�ض خطري� ،أو وفاة �أحد �أفراد الأ�رسة،
�أو فقدان العمل �أو املنزل.
م�شاكل املهمات الأ�سا�سية Basic task accomplishment

وهي م�شاكل �أ�رسية متعلقة ب�إيجاد احلاجات الأ�سا�سية للأفراد مثل امل�سكن ،وت�أمني الطعام،
واحلماية.

م�شاكل املهمات التطورية Developmental task accomplishment

وهي امل�شاكل التي لها عالقة بنمو الأفراد �أو التغريات يف مواقف الأ�رسة من الأمثلة عليها :ميالد طفل
جديد ،دخول املدر�سة ،فرتة املراهقة،
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الوحدة التا�سعة
�إر�شاد �أ�رس املدمنني على املخدرات
املبحث الأول  :املخدرات
مقدمة

تعريف املخدرات
امل�صطلحات املرتبطة بتعاطي و�إدمان املخدرات
�أنواع املخدرات
�أنواع املتعاطني
النظريات املف�رسة للتعاطي والإدمان
�أ�سباب تعاطي و�إدمان املخدرات
الأ�رضار املرتتبة على تعاطي و�إدمان املخدرات
املبحث الثاين :الأ�رسة وم�شكلة الإدمان

تعريف الأ�رسة
دور التن�شئة الأ�رسية يف تعاطي و�إدمان املخدرات
املراحل التي متر بها �أ�رسة املدمن
الأ�رسة والوقاية من املخدرات
الأ�رسة والتعامل مع حاالت التعاطي والإدمان
عالج حاالت التعاطي والإدمان على املخدرات
املراجع
امل�صطلحات
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مقدمة :
تعد ظاهرة تعاطي و ادمان املواد املخدرة من امل�شكالت الإجتماعية والنف�سية
التي تواجه املجتمعات كافة بغ�ض النظر عن م�ستوى تقدمها وتطورها  ،كما �أنه
اليحدها عمر �أو جن�س �أو مهنة  ،اذ ت�شيع بني الفئات العمرية املختلفة وترتكز لدى
فئة ال�شباب ب�شكل خا�ص .
لقد عرفت املجتمعات الب�رشية املواد املخدرة منذ الآف ال�سنني فقد عرفت املخدرات
الطبيعية لدى �أهل ال�صني والهند والروم ،وكان �أهل القوقاز يتعاطونها بكرثة قبل
حروبهم لأنها تعطيهم �شعورا ً بالقوة والأندفاع على �أعدائهم .
ومـع بداية القرن الع�رشين والتطور العلمي الذي �صاحبـه بــد�أ العلماء يدركـون
ان تعاطـي الكحول حتى لو لـم ي�صل الفرد �إىل حـد الثمالة من العــوامل الأ�سا�سيـة يف
ادمانـه  ،وبد�أت اجلهود تبذل يف الغرب للحد منه ،و�إذا �أمكن حترمي بيعه .وبالفعل �صدر
قانـون بتحرمي بيـع اخلمر يف �أمريكا بعد احلرب العاملية الأوىل بوقت ق�صري وجنح ذلك
يف احلد من ا�ستخدامه وادمانه ،اال ان جرائم انتاج و توزيع اخلمور ب�صورة غري �رشعية
قد زادت ب�صورة كبرية مما �أدى �إىل الرتاجع عن هذا القانون عام (  ، )1933وخالل
الأربعيـنات واخلم�سـينات من القرن الع�رشين زاد معدل ا�ستهالك الكحوليات واملخدرات
و�أقبل عليها ن�سبـة كبرية من اجلنود الذين �شاركوا يف احلرب العاملية الثانية �سواء
اثناء احلرب �أو بعد ت�رسيحهم مـن اخلدمة الع�سكرية  ،وهو ما �أدى �إىل ظهور جماعات
امل�ساعدة الذاتية مثل جماعة الكحولني املجهولني التي ا�سهمت يف عالج العديد من
مدمني الكحول وترى هذه اجلماعة ان ادمــان الكحول هو م�شكلة طبية و �إجتماعية قبل
�أن تكون م�شكلة اخالقية .
وحتى وقت قريب مل يكن هناك منـاف�س قوي للكحوليــات فـي الغرب �سـوى
الأفيون الـذي عرف فـي ال�شـرق الأق�صـى والأو�سط منذ �أكرث من الفي �سنة قبل املـيالد
مبا ي�سـمى بـ (�أزهار ال�سعادة) وا�سـتخدم على نطاق وا�سع يف الهند وال�صني خالل
القرن الثامن امليالدي ومل يعرف يف الغرب اال عندما ا�ستطاع الكيميائي و الطبيب
ال�سوي�رسي (فيليب باركليو�س) ا�ستخدامه يف القرن اخلام�س ع�رش ميالدي وحتى القرن
الثامن ع�رش مل يكن الأفيون ي�ستخدم اال كم�سكن للأمل ثم �أ�صبح من املمكن ا�ستخراج
املورفني والهريويـن وتوفريها ،ونظرا ً لغياب البحوث عن الآثــار طويــلة املدى لهـذه
املركـبات مل يكن �أحـد يعرف �أخطــارها وخـا�صة �أن لها �آثارا ً �إيجابية كت�سكني الأمل
وال�شعور بالن�شوة.
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ومع �إدراك خماطر هذه املركبات �سنت العديد من احلكومات القوانني الرادعة
التي ت�صل حد الأعدام جلالبي و مروجي املخدرات ،واتاحت فر�صة العالج للمدمنني
وان�شـ�أت لذلك امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة التي تعتمد على برامج طبية حديثة.
لقد حر�ص الإ�سالم على �سالمة الفرد و�صحته اجل�سدية و النف�سية فمع بداية الدعوة �أمر
اهلل �سبحانه و تع�إىل بتجنب اخلمر وامل�سكر َي ْ�س�أَلُو َن َك َع ِن الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي�سرِ ِ ُق ْل فِي ِه َما
َّا�س َو�إِ ْث ُم ُه َما �أَ ْكبرَ ُ مِ ن َّن ْفعِ ِه َما َو َي ْ�س َ�ألُو َن َك َماذَا ُين ِفقُو َن ُق ِل ا ْل َع ْف َو َك َذ ِل َك
�إِ ْث ٌم َك ِبريٌ َو َمنَا ِف ُع لِلن ِ
ُي َبينِّ ُ اللهَّ ُ َل ُك ُم الآ َياتِ َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّكرُون َ (�سورة البقرة ،الآية  .)219وقال تع�إىل َ :يا �أَ ُّي َها
َاج َت ِن ُبو ُه
اب َوالأَ ْزال ُم ِر ْج ٌ�س ِّم ْن َع َم ِل ال�شَّ ْيطَان ف ْ
ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ْ �إِنَّمَا الخْ َ ْمرُ َوالمْ َ ْي�سرِ ُ َوال َ
أن�ص ُ
َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن َ (�سورة املائدة ،الآية )90
كما ورد يف الأحاديث النبوية ال�رشيفة ما ي�شري �إىل ان اخلمرة هي �أم اخلبائث و�أكرب
الكبائر وقد لعن �شاربها ،فقد ورد عن عمرو بن احلارث  ،حدثني عمرو بن �شعيب عن
�أبيه  ،عن عبد اهلل بن عمرو  ،عن ر�سول اهلل قال ( :من ترك ال�صالة �سكرا ً مر ًة واحدة
فك�أمنا كانت له الدنيا و ما عليها ف�سلبها  ،ومن ترك ال�صالة �أربع مرات �سكرا ً كان حقاً
على اهلل �أن ي�سقيه من طينة اخلبال)  .قيل يا ر�سول اهلل وما طينة اخلبال؟ قال  :ع�صارة
�أهل جهنم) ،وعنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال (:مدمن اخلمر �إن مات لقي اهلل كعابد وثن)
( .رواه �أحمد يف م�سنده) ( .ال�رسوجي)1999 ،
كما بني العلماء �أن ال�رشيعة الإ�سالمية جاءت للمحافظة على �رضوريات احلياة
اخلم�س والتي ت�شكل كينونة الإن�سان املادية واملعنوية وهي الدين والنف�س والن�سل
والعقل واملال وهذا احلفظ الذي جاءت به ال�رشيعة له م�ستويان  :م�ستوى احلماية،
وم�ستوى الرعاية � ،أما م�ستوى احلماية فيعني به الوقاية و�إبعاد الأ�رضار وامل�ؤذيات،
و�أما م�ستوى الرعاية فيعني به ال�سعي لتحقيق الغاية املرجوة وهي العبادة املطلقة
هلل تع�إىل.
ويكاد يكون العقل �أهم مق�صد من هذه املقا�صد،فالدين ال ميكن �إدراكه من
غري عقل،والنف�س من غري عقل حركة فو�ضوية ،والن�سل بدون عقل نزو تائه ،واملال
بدون عقل ف�ساد ودمار ولذلك جعلته ال�رشيعة مناط التكليف ال�رشعي ،والناظر لآثار
املخدرات بكل �أنواعها و�سائر نتائجها يراها ت�شكل خطرا ً وا�ضحاً و اعتداءا ً �سافرا ً  ،و
تهديدا ً قاطعاً لهذه ال�رضوريات اخلم�س فمتعاطي املخدرات ال يبايل ب�أحكام دينه و
ال يلتفت لواجبه نحو خالقه فال يحر�ص على طاعته و ال يخ�شى مع�صيته مما يرتتب
عليه ف�ساد دينه و �ضياع �آخرته .فاملخدرات مذهبة للعقل و م�صادمة للدين و الأمر
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مبنع كل �ضار بالفرد واملجتمع ( .عمران) 2007 ،
تعريف املخدرات :
تعرف املخدرات لغ ًة ب�أنها  »:كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي يف العقل جتعل
املتعاطي يعي�ش يف حالة من اخليال و الأوهام تخالف واقعه .
كما تعرف طبياً ب�أنها « تلك املواد التي ت�ؤثر على اجلهاز الع�صبي حمل الإح�سا�س
والتفكري وهذا ما ميكن �أن يطلق عليه الأداء النف�سي« .
وعرفت جلنة املخدرات بالأمم املتحدة املادة املخدرة ب�أنها »:كل مادة خام �أو
م�ستح�رض حتتوي على مادة منومة �أو م�سكنة من �ش�أنها �إذا ا�ستخدمت يف غري الأغرا�ض
الطبية �أو ال�صناعية املوجهة �أن ت�ؤدي �إىل حالة من التعود �أو الإدمان عليها مما ي�رض
بالفرد و املجتمع ج�سمياً و نف�سياً و �إجتماعياً ( .املركز الوطني للبحوث الإجتماعية
و اجلنائية .)1992،1989
وتعرف ا�صطالحاً ب�أنها «كل ما يرتتب على تناوله �إنهاك للج�سم و ت�أثري على العقل
يذهب به ويقوده �إىل الإدمان � ( ».آل معجون)1991 ،
امل�صطلحات املرتبطة بالتعاطي والإدمان :
-1الإدمان :

�إدمان املخدرات �أو الكحوليات  .ويق�صد به التعاطي املتكرر ملادة نف�سية �أو ملواد
نف�سية ويظهر لدى املتعاطي املدمن ان�شـغال �شديد بالتعاطي  ،وعـجز �أو رف�ض
للإنقطــاع �أو لتعديل تعاطيه ،وكثريا ً ما تظـهر عليه اعـرا�ض الإن�سـحاب اذا مـا انقطع
عن التعاطي ،وت�صبح حياة املدمن حتت �سيطرة التعاطي �إىل درجة ت�صل �إىل ا�ستبعاد
ن�شاط �آخر .ومن مظاهر الأدمان ما ي�أتي :
ميل �إىل زيادة جرعة املادة املتعاطاة .
الأعتماد وله مظاهر فيزولوجية وا�ضحة .
حالة ت�سمم عابرة �أو مزمنة .
رغبة قهرية قد ترغم املدمن على حماولة احل�صول على املادة النف�سية املطلوبة
ت�أثري مدمر على الفرد واملجتمع .
-2االعتماد :

حالة نف�سية ،واحي�أناً تكون ع�ضوية  ،تنتج عن التفاعل بني كائن حي ومادة نف�سية
وتت�سم هذه احلالة ب�صدور ا�ستجابات �أو �سلوكيات حتتوي دائماً على عن�رص الرغبة
القاهرة يف ان يتعاطى الكائن مادة ذات ت�أثري نف�سي على �أ�سا�س م�ستمر �أو دوري،وذلك
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لكي يخربالكائن احلي �آثارها النف�سية ،و�أحي�أناً لكي يتحا�شى املتاعب املرتتبة على
افتقادها ،وقد ي�صحبها حتمل �أو ال ي�صحبها  .كما �أن ال�شخ�ص قد يعتمد على مادة
واحدة �أو �أكرث.
 -3االعتماد النف�سي :

موقف يوجد فيه �شعور بالر�ضا مع دافع نف�سي يتطلب التعاطي امل�ستمر �أو الدوري
ملادة نف�سية بعينها لأ�ستثارة املتعة �أو لتحا�شي املتاعب وتعترب هذه احلالة النف�سية
هي �أقوى العوامل التي ينطوي عليها الت�سمم املزمن باملواد النف�سية .
 -4االعتماد الع�ضوي :

حالة تكيفية ع�ضوية تك�شف عن نف�سها بظهور ا�ضطرابات ع�ضوية �شديدة يف حالة
انقطاع وجـــود مادة نف�سية معينة �أو يف حالــة معاك�سـة فـي ت�أثريها نتيجة لتناول
ال�شخ�ص عقارا ً م�ضادا ً وتتكون اال�ضطرابات امل�شار �إليها من الأعرا�ض و العلأمات ذات
الطبيعة الع�ضوية و النف�سية التي تخت�ص بها كل فئة من املواد النف�سية دون غريها.
وميكن التخل�ص من هذه الأعرا�ض و العلأمات بعودة ال�شخ�ص �أو الكائن �إىل تناول
املادة النف�سية ذاتها �أو مادة �أخرى ذات ت�أثري فارماكولوجي مماثل داخل الفئة نف�سها
التي تنتمي اليها املادة النف�سـية الأ�صلية .ويعترب الأعـتماد الع�ضوي عامالً قويـاً
يف دعـم الأعتماد النفـ�سي وت�أثريه يف الأ�ستمرار فـي تعاطـي املـادة النف�سية �أو يف
الأنتكا�س �إىل تعاطيها بعد حماوالت االن�سحاب.
 -5الت�سمم :

حالة تعقب تعاطي احدى املواد النف�سية وتنطوي على ا�ضطرابات يف م�ستوى ال�شـعو،
والتعرف ،والإدراك ،والوجـدان �أوال�سـلوك ب�شكل عـام ،ورمبا �شملت كذلك وظائف
وا�ستجابات �سيكوفيزولوجية .وترتبط هذه الأ�ضطرابات ارتباطاً مبا�شـرا ً بالآثـار
الفـارماكولـوجية احلادة للمـادة النف�سـية املتعاطاة ،ثم تتال�شى مبرور الوقت و يرب�أ
ال�شخ�ص منها مت�أماً ،اال اذا كانت بع�ض الأن�سجة قد �أ�صيبت �أو ظهرت م�ضاعفات �أخرى
و يحدث هذا على �أثر �رشب الكحوليات .و تتوقف طبيعة امل�ضاعفات التي تنتج عن
الت�سمم على طبيعة املادة املتعاطاة و �أ�سلوب التعاط .
 -6التحمل :

تغري ع�ضـوي يتجه نحو زيادة جرعة مـادة حمدثة للإدمان بهـدف احل�صـول علـى
نف�س الأثر الذي �أمكن حت�صيله من قبل بجرعة �أقل .وميكن ان يحدث التحمل بفعل عوامل
فيزيولوجية �أو عوامـل نف�سـية �إجتماعية وقـد يكـون التحمـل ع�ضوياً � ،أو �سلوكياً�( .س
ويف.)1996،
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املخدرات الطبيعية  :وهي جمموعة من العقاقري التي يح�صل عليها الإن�سان من
الطبيعة دون �إدخال تعديل �صناعي عليها ،وهي نباتات حتتوي على املادة املخدرة
كالأفيون ( نبات اخل�شا�ش )  ،واحل�شي�ش (نبات القنب الهندي) ،القات ،الكوكا والتبغ،
وال�شاي ،والقهوة.
�أنواع

املخدرات :

هناك عدة معايري لت�صنيف املخدرات  ،فقد ت�صنف وفق اللون  ،وقد ت�صنف وفقا للأثر،
وقد ت�صنف وفقا للم�صدر .ف�أما العقاقري امل�صنفة وفق اللون فمنها بي�ضاء (مورفني ،
هريوين  ،كوكائني ) ،وخمدرات �سوداء ( ح�شي�ش و�أفيون )� ،أما امل�صنفة وفقا للم�صدر
فمنها :
 املخدرات امل�صنعة :وهي �أ�شباه القلويات امل�ستخل�صة من املادة املخدرة الطبيعيةبطرق �صناعية  ،وهي خمدرات م�شتقة من الأفيون (املورفني ،والهريوين ،والكودائني)
وخمدرات م�شتقة من �أوراق الكوكا (الكوكائني ).
املخدرات الكيميائية :و هي مواد خمدرة ح�رضت كيميائياً و من �أهمها :
املنومات،املنبهات ،امل�سكنات،املهلو�سات ،امل�ستن�شقات.

�أما امل�صنفة وفقا للت�أثري ،فيق�صد بها الت�أثري على اجلهاز الع�صبي املركزي ويكون
الت�أثري بالتن�شيط �أو التهبيط ،وتق�سم العقاقري املن�شطة نف�سياً �إىل:
املخدرات :وهي العقاقري التي تهبط ن�شاط اجلهاز الع�صبي املركزي و ت�شمل الهريوين
و املورفني ،الكودائني ،امليثادون.
املهبطات العامة �أو امل�سكنات :و تقوم باعاقة �أو ابطاء ا�ستجابات اجلهاز الع�صبي
املركزي و ت�شمل خم�سة �أنواع هي :
الباربيتورات ذات الفاعلية الق�صرية منها  :امبتال و منبتال.
الباربيتورات ذات الفاعلية الطويلة منها  :فينوباربيتال.
امل�سكنات الالباريتوراتية ( امليثا كولون ) ومنها باري�ست  ،الكحول.
امل�سكنات الفرعية ومنها  :الفاليوم  ،و اليبرييوم.
امل�سكنات الرئي�سية و منها  :ثورازين  ،و �سيتالزين.
املنبهات  :و تقوم بتن�شيط اجلهاز الع�صبي املركزي من خالل تكثيف الأ�شارات املارة
�إليه ،وبالتايل متنع التعب والأعياء وت�شمل :
�أ -الأمفتيامنات و منها  :الدك�رسين ،والبنزدرين.
ب -املنبهات الال�أمفيتامينية و منها  :الكوكائني ،وريتالني.
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املهلو�سات  :و هذه لي�ست ذات ت�أثري مثري �أو مهبط للجهاز الع�صبي املركزي ،وما زال
ت�أثريها غري معلوم ومنها  :ال ا�س دي ،واملي�سكالني.
املاريجوانا :وهذه قد تكون مثرية وقد تكون مهبطة ولذلك و�ضعت م�ستقلة.
امل�ستن�شقات :وهي مواد طيارة يتم تناولها باال�ستن�شاق وتعد هذه املواد الأكرث �سهولة
يف التناول و ذلك لكرثة توفرها يف اال�ستعمال اليومي مثل غاز الوالعات ،الآغو ،مزيل
طالء الأظافر.
�أنواع املتعاطني:

 -1املتعاطي املجرب  :وهو ال�شخ�ص الذي دفعه الف�ضول �إىل جتربه عقار خمدر فتعاطاه
مره واحدة لإ�شباع ف�ضوله ،وملعرفه هذا املجهول اخلطري ،وهذه الفئه ال تكرر التعاطي
عادة ،لذلك ال عالقة بني هذا النوع وبني االدمان.
 -2املتعاطي العر�ضي :وهذه الفئه متثل جماعة من النا�س تقدم على تعاطي بع�ض
املخدرات اذا توفرت لهم دون عناء �أو جم�أناً ،وعادة ما تتم العملية ب�شكل عفوي ودون
تخطيط ويف منا�سبات �إجتماعية خا�صة ومع جمموعة اال�صدقاء كتعاطي الكحول
بني احلني واالخر جماراة للعالقات الإجتماعية ال�سائدة ،وهذه الفئة متثل جمموعة
املتعاطني املعر�ضني للأنزالق يف الإدمان ،مع �أن �أفرادها الزالوا خارج نطاق الإدمان.
 -3املتعاطي املنتظم  :وهو ال�شخ�ص الذي يتعاطى املخدرات يف فرتات منتظمة �سواء
كان تكرار ذلك متقاربا �أو متباعدا ،وي�شعر املتعاطي هنا بالتعا�سه والتوتر اذا مل يتوفر
له املخدر ،ويبذل بع�ض اجلهد للح�صول عليه ،وهذا النوع ميثل املدمنني احلقيقني.
 -4املتعاطي القهري :ويتميز هذا عن املتعاطي املنتظم ب�أن املدمن هنا يتعاطى
املخدر بفرتات متقاربة جدا وي�سيطر املخدر على حياتة �سيطرة تامة بحيث ي�صبح
ال�شي الأهــــم بالن�سبة له في�رصف معظم �أو كل وقته وتفكريه وطاقته وارادته يف
ْ
�سبيل احل�صول على املخدرة،لذلك ف�إن الإدمان يعترب ظاهرة مر�ضية بالن�سبة للنوعني
الثالث والرابع �أما النوعان الأول والثاين فهما فئة تخرج عن نطاق االدمان املر�ضي
(ا�سماعيلي،ا�سماعيلي ،دهيمي ،د.ت).
تف�سري الإدمان :

لقد قدمت النظريات والإجتاهات النف�سية والإجتماعية العديد من التف�سريات التي
حاولت من خاللها بيان �سبب جلوء بع�ض الأفراد �إىل تعاطي املواد املخدرة ومنها على
�سبيل املثال :
�أ -النظرية ال�سيكودينامية :وتدور معظم التف�سريات داخل هذه النظرية حول �أهمية مرحلة
الطفولة املبكرة و دورها يف بناء �شخ�صية الفرد الحقاً فعدم قدرة الأم �أو الأ�رسة على
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الوفاء بحاجات الطفل الأعتمادية يف املرحلة املبكرة ينتج عنه عدم ت�أكيد لدى الطفل
حول ا�شباع هذه احلاجة و بذلك ف�إن الطفل ال يطور القدرة على ت�أجيل الأ�شباعات  ،هذا
التحمل املنخف�ض لالحباط يظهر يف �صورة �سلوك اندفاعي مثل الغ�ضب �أو االن�سحاب و
�ضمن نف�س االجتاه ي�شري �أدلر �إىل ان املدمن هو ذلك ال�شخ�ص الذي لديه نق�ص ع�ضوي
�أو نق�ص يف عالقاته الإجتماعية �أو الثقافية �أو الإقت�صادية  ،فيقوم بتعوي�ض هذا
النق�ص عن طريق تناول عقار يعطيه الثقة بالنف�س و ين�سيه عيوبه و يدعم – زيفاً –
وجدانه املمزق من الوحدة و ال�شعور بعدم الأهمية الإجتماعية ( .عبد الرحمن) 1999،
(العفيفي.)1986،
ب -النظرية ال�سلوكية  :و تفرت�ض هذه النظرية �أن تعاطي اخلمر و العقاقري و ادمانها
�سلوك متعلم ،فال�شخ�ص الذي ي�شعر بالقلق �أو التوتر و يتعاطى خمرا ً يح�س بالهدوء و
ال�سكينة ويعترب هذا الأح�سا�س الأخري دعماً لتناول هذه املواد يف املرات التالية ،ومع
ا�ستمرار التعاطي يتعلم ال�شخ�ص تناول املادة لتخفيف �آثار الأمتناع املزعجة  ،ويحدد
ان�صار النظرية ال�سلوكية وجود ثالث طرق لتعلم ال�سلوك الأدماين هي :
 -1التعلم عن طريق الأ�رشاط الكال�سيكي  :وقد مت تف�سري هذا ال�شكل من خالل منوذجني :
�أ -منوذج ا�ستجابة الأ�رشاط التعوي�ضي  :و يت�ضمن هذا النموذج ان املثريات البيئية
املرتبطة بتعاطي املخدرات تقرتن ب�آثار املخدر يف اجل�سم لأنتاج ا�ستجابة مناق�ضة
�أو خمالفة لت�أثري العقار  .وهذه الأ�ستجابة التعوي�ضية �صممت ل�ضبط التوازن احليوي
للج�سم وتزداد ا�ستجابة التوازن احليوي الأ�رشاطي مع ا�ستمرار تعاطي املخدر،و من ثم
ت�ستمر ت�أثريات املخدر يف التناق�ص بينما يتزايد التحمل �أو الأطاقة لدى الفرد املدمن .
ب -منوذج دافعية اال�شتهاء الإ�رشاطي للمخدر  :وطبقاً لهذا النموذج ف�إن املثريات
ال�رشطية املرتبطة بالآثار التعزيزية املوجبة للعقار مثل رائحة العقار و ا�صوات قدح
الك�ؤو�س و الأ�ضواء التي تزين املكان الذي مت فيه تعاطي اخلمر �أو احلقن بالهريوين
ت�صبح قادرة على ا�ستدعاء حالة الدافعية بنف�س الدرجة التي يحدثها العقار ذاته  ،و
هذه احلالة تدفع بقوة و ا�ستمرار �إىل البحث عن العقار و ا�ستخدامه .
 -2التعلم عن طريق الأ�رشاط الأجرائي  :و يهتم الأ�رشاط الأجرائي بالآثار التي تعقب
ال�سلوك  ،و الفا�صل الزمني الذي يف�صل بني ال�سلوك و�آثاره  .فمن املعروف �أن تعاطي
الكثري من املواد املخدرة يرتبط بال�شعور بالن�شوة و الراحة بعد فرتة ق�صرية  ،و ال
ت�أتي النتائج ال�سلبية و ال�ضارة اال بعد فرتة طويلة �أو بعد الأمتناع عن املخدر وهو ما
يدفع املدمن �إىل الأ�ستمرار يف التعاطي �أو العودة بعد الأقالع.
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 -3النمذجة  :تفرت�ض نظرية التعلم الإجتماعي �أن كل �صور ا�ستخدام املواد حتكمه
القواعد الأجرائية وقواعد التعلم مبا يف ذلك العوامل املعرفية  ،حيث يتعر�ض ال�شباب
لنماذج تنمي لديهم اجتاهاً ايجابياً نحو �إ�ساءة ا�ستخدام العقاقري وتلعب النمذجة
�أربعة وظائف �أ�سا�سية مثل تعلم �سلوك جديد  ،وحترير وت�سهيل �سلوكيات مت كفها �أو
قمعها ،و�أخريا ً الكف عن �سلوكيات غري مرغوبة .
�إن �أغلب ما يتعلمه الإن�سان يتم عن طريــق املالحظة الدقيقة ل�سلوك الآخر وما يرتتب
على هذا ال�سـلوك من �إثابة �أو عقاب بديلي ،وحيث ان التـعر�ض للعقاقري غـالباً ما
ي�صاحبه تعزيزات ايجابية �أو �سلبية على النموذج مثل خف�ض التوتر،وخف�ض الإن�ضغاط
والتعامل مع احلاالت الوجدانية ال�سلبية و زيادة التفاعالت الإجتماعية  ،ف�إنه ميكن
تف�سريالأدمان و خا�صة يف بدايته من خـالل عملية النـمذجة .فالطفل الـذي يرى
�أبـاه ي�رشب اخلمر واملــراهق الذي يرى �أقرانــه يتعاطــون عقــارا ً من�شطاً وتبدو عليهم
الن�شوة �أو القــوة وال�شجاعة الوهمية �سيميل �إىل تقليدهم بال �شك ،وما ان يتعاطى
اجلرعات الأوىل من املخدر حتى ت�أخذ �سبيلها لأحداث الأثر املرغوب لديه (تعزيز ذاتي
) ومن ثم يدخل الدائـرة املغلقة التي ي�صعب عليه اخلال�ص منها ولي�س يال�رضورة ان
يكون النموذج �رصيحاً �أو مبا�رشا ً ( منوذج حي)كما يف حالة الأب وال�صـديق ،بل قد
يكون النـموذج �ضمنياً �أو تخيلياً مثـل الـنماذج التي ي�شـاهدها الطفــل �أو املراهق يف
�أفالم ال�سينما �أو الروايات و الق�ص�ص (عبدا لرحمن ) 1999،
واهتم علماء االجتماع مب�شكلة تعاطي و ادمان املخدرات و ف�رسوا هذه الظاهرة على
�أ�سا�س اعتبارها نوعاً من احليل الإجتماعية �أو خديعة �إجتماعية منطلقة من حالة
ال�شعورية تتمثل يف �أداء �سل�سلة من ال�سلوكات غري ال�سوية التي ميار�سها �شخ�ص
معني لتحقيق مكا�سب فردية معينة كان يبتغي ال�سيطرة �أو التفوق على الآخرين
.فتعاطي اخلمور �أو العقاقري املخدرة و ادمانها عند بع�ض الأفراد يرتتب عليه ممار�سة
عددمن احليل الإجتماعية التي تت�شكل من جمموعة الأداءات تتلو بع�ضها متار�س مع
اجلماعة التي يعي�ش بينها بهدف الو�صول �إىل مكا�سب �شخ�صية مثل املكانة والإعتبار
الإجتماعي .
كما ان تعاطي املخدرات يتم من خالل عملية التعلم الإجتماعي �ضمن ما ي�سمى
باجلماعات املرجعية،وهي جماعات تك ّون لذاتها ثقافة خا�صة جتاه بع�ض ال�سلوكات
�أو التوجهات .وهذه اجلماعات عادة ما تعار�ض املجتمع ويف حالة ان�ضمام املتعاطي
لها ف�إنه يتحول �إىل �أ�سلوب حياة جديد يكون تعاطي املواد املن�شطة نف�سيا ً عن� ًرصا
372

�رضورياً فيه (الوريكات .) 1994،
ويظهر املتعاطي ح�سا ً عاليا ً جتاه هذه اجلماعة ويرغب يف الإنتماء واظهار نوع
من التميز يف املجتمع اجلديد في�شارك يف النقا�شات املرتكزة حول �رشور املجتمع ،
وترت�سخ لديه القناعة ب�رضورة تخلي�ص نف�سه من تعليمات املجتمع وينجذب �إىل قيم
املجتمع البديل (.) Malcolm,1973
ويعد علماء االجتماع تعاطي املخدرات نوعا من �أنواع ال�سلوك الإنحرايف الذي
�أخذ بالإنت�شار نتيجة لزيادة عدد ال�سكان وظهور م�شاكل التح�رض وااليدولوجيات
املتعار�ضة  ،وزيادة ومنو و�سائل الإت�صال ،وزيادة معدالت التفكك الأ�رسي و�سيادة
الفردية و االغرتاب  ،ف�أ�صبح الأنحراف �أكرث من جمرد �سلوك فردي �أو ظاهرة نف�سية �أو
بيولوجية بل ا�صبح ظاهرة متتد جذورها �إىل اعماق البناء الإجتماعي لأي جمتمع .
(الع�شماوي.)1993،
�أ�سباب تعاطي املخدرات:

لقد تعددت العوامل الدافعة �إىل تعاطي املخدرات تبعاً للثقافة التي ي�شكلها بع�ض
الأفراد جتاه املواد املخدرة وت�أثريها والتي ثبت علمياً و بطلأنها  ،وعليه يجب �أن
تعمل الربامج التوعوية على الرتكيز على هذه املعتقدات ملواجهتها والعمل على
تدمريها للحد من انت�شار ظاهرة تعاطي و�إدمان املخدرات .ومن الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
تعاطي املخدرات و�إدمانها على �سبيل املثال ال احل�رص :
 -1ك�شف الذات :وهنا قد ي�ستخدم ال�شباب املخدرات لك�شف قدراتهم العقلية ،وال�سيما
�أن هناك �أفكارا ً �شائعة يف املجتمعات،عن ت�أثر القدرات العقلية با�ستعمال بع�ض
املخدرات .
 -2تغري املزاج :ان ما يتعر�ض له ال�شباب من �ضغوط نف�سية و�إجتماعية و �إقت�صادية
جتعلهم �أكرث عر�ضة لالكتئاب و القلق  ،فقد يهرب ال�شباب من مواجهة هذه ال�ضغوط
بااللتجاء �إىل املخدرات و خ�صو�صا ً املنبهات و امل�سكنات.
 -3لعالج املر�ض :هناك بع�ض املخدرات التي ا�ستخدمت وما زالت ت�ستخدم يف
املعاجلة الطبية مثل املورفني ،فقد ت�ستخدم لعالج احلاالت النف�سية كذلك .
 -4لتعزيز وتقوية التفاعل الإجتماعي :هناك بع�ض العقاقري واملخدرات التي ت�شجع
على تفاعل الفرد مع الآخرين مثل الكحول ،فقد يلج�أ ال�شباب اليها لزيادة اجلر�أة يف
التفاعل مع الآخرين و خ�صو�صا مع اجلن�س االخر .
 -5لتعزيز اخلربة احل�سية وال�سعادة :ي�سعى ال�شباب �إىل احل�صول على اللذة وجتنب
االمل و خ�صو�صا عندما ت�شيع �أفكار �إجتماعية حول بع�ض املخدرات مثل املاريجو�أنا
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مع اجلن�س والكونياك مع ال�سيجار .
 -6لإثارة الإبداع الفني واالداء :قد ت�ستعمل املخدرات كمثريات لالداء الفني خا�صة عند
ا�صحاب القدرات الفنية كالكتابة �أو الر�سم.
 -7لتح�سني الأداء اجل�سدي :قد ي�ستخدم ال�شباب املخدرات من اجل احل�صول على لياقة
ريا�ضية عالية وحتمل التعب وامل�شاق� ،أو قد ت�ستعمل للمحافظة على بنية ج�سدية
قوية (كمال الأج�سام وامل�صارعة ) .
 -8للع�صيان :تعد املخدرات من املواد املمنوع تعاطيها يف غالبية جمتمعات العامل،
ولذلك قد ي�ستخدمها ال�شباب كتعبري عن رف�ض النظام الإجتماعي ال�سائد واخلروج
عليه ،باال�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�شباب قد ي�ستخدموها يف حالة مرور املجتمع بحالة
تف�سخ �إجتماعي حيث ت�ضعف املعايري الإجتماعية �أو تت�صارع �أو تكون غائبة عن
املجتمع .وقد ت�ستخدم املخدرات للك�شف عن م�شاعر مكبوتة �أو متعار�ضة مع املجتمع.
 -9جماراة �ضغط الرفاق :تعد اجلماعة نقطة مرجعية مهمة يف حياة الفرد ،تتوزع
ال�سلطة فيها بني الأفراد ،فمن الأفراد من يحتل مركزا قياديا ،ومنهم من يحتل موقعا
تابعا ً  .و�إذا ما انت�رش تعاطي املخدرات بني ال�شباب يف جماعة معينة فمن املرجح
�أن ينت�رش تعاطيها بني بقية �أفراد اجلماعة ب�سبب ال�ضغط الإجتماعي الذي ميار�س من
اجلماعة على �أفرادها .
 -10لتكوين الهوية :قد ي�ستخدم ال�شباب املخدرات ،من اجل بيان �أنهم مميزون عن
االخرين� ،أن لهم هويتهم التي تختلف عن االخرين.
 -11جتنب �ضغوط احلياة وم�شكالتها� :إن كرثة امل�شكالت وتفاقمها لدى الطبقات الفقرية
 ،يف�رس �إنت�شار تعاطي املخدرات بني هذه الطبقات ( بداينة .) 2007 ،
الأ�سرة وم�شكلة الإدمان :
تعريف الأ�رسة :

يعرف دبابنة وحمفوظ ( )1984الأ�رسة على �أنها وحدة نف�سية �إجتماعية ترتبط برباط
الدم ووحدة الأهداف والتجارب .وهي وحدة املجتمع الأوىل و حلقة الو�صل بني الفرد
و املجتمع� ،أو الوا�سطة بني الثقافة و ال�شخ�صية ،كما انها الو�سط الإن�ساين الأول الذي
ين�ش�أ فيه الطفل و يكت�سب يف نطاقها �أول �أ�ساليبه ال�سلوكية التي متكنت من ا�شباع
حاجاته و حتقيق امكانية التوافق مع املجتمع ( كفايف.)1999 ،
دور التن�شئة الأ�رسية يف تعاطي و�إدمان املخدرات :

وتلعب �أمناط التن�شئة الأ�رسية املعتمدة من قبل الوالدين الدور الأكرب يف تر�سيخ العديد
من �سلوكيات و خ�صائ�ص البناء ،فالنمط ال�سلطوي ينتج �شخ�صية �ضعيفة غري قادرة
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على اتخاذ القرار وعر�ضة لت�أثريات الآخرين و �ضغوطهم فيقع ه�ؤالء الأفراد يف براثن
الأنحراف ومنها املواد املخدرة بحثاً عن �شعور و�إح�سا�س خمتلف يرفع من تقديره
لذاته التي حتطمت على يدي مربيه ،وال يختلف النمط املت�ساهل بت�أثرياته على حياة
الأبناء� ،إذ ترتك الأ�رسة لأبنائها حرية الت�رصف و ممار�سة كافة �أ�شكال ال�سلوك من باب
�إعطائه الفر�صة ليتعلم بنف�سه ثم يقرر �أي ال�سلوكات يتجنب .وقد ي�ؤدي هذا النمط �إىل
�إنغما�س الأبناء ب�سلوكات �سلبية ،املغامرة فيها ت�سبب ويالت تنعك�س على الفرد و
�أ�رسته و جمتمعه على ر�أ�سها تعاطي املخدرات .لذلك ال بد من الو�صول �إىل منط يحفظ
الفرد و الأ�رسة واملجتمع يتمثل بالنمط الدميقراطي الذي يقوم على احلرية امل�س�ؤولة
و احلوار و احرتام �شخ�صية الأبناء �ضمن نظام �أ�رسي غري مكتوب  ،بل يتم اكت�سابه من
خالل �سلوك الوالدين املتمثل باحرتام كل فرد من �أفراد الأ�رسة لدوره ولأدوار الآخرين
و�ضمن �أ�رسة ت�سود فيها عالقات دافئة وحميمة تتيح للفرد فر�صة للتعبري ملن هم
�أكرب منه عن همومه وم�شكالته و ما يتعر�ض له من خربات من تلقاء نف�سه باعتبار �أن
الأ�رسة هي مرجعيته التي حتميه و ت�ساعده على اتخاذ القرار املنا�سب ( �أبو دروي�ش،
.)2008
وللبيئة الأ�رسية دور كبري يف تكوين �إجتاهات ومعتقدات �أفرادها ،لذلك فقد برزت
جمموعة من املربرات التي ت�ؤيد العالج الأ�رسي و�أهمية التعامل مع البيئة الأ�رسية
منها:
ي�ؤدي التما�سك الأ�رسي بني �أفراد الأ�رسة الواحدة �إىل �إح�سا�س كل فرد منها انه لي�س
وحيدا ً م�رشدا ً وهذا يقيه من الأنحراف.
الأ�رسة هي اخللية الأوىل للمجتمع التي يولد فيها الإن�سان ويق�ضي الفرتة احلا�سمة
من عمره لذا كان للبيئة الأ�رسية دور عظيم يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد وقيمه و�سلوكياته
فتق�صري الأ�رسة يف �أداء ر�سالتها يعترب من العوامل البيئية الهامة امل�ؤدية للإدمان.
يعد املناخ الأ�رسي غري ال�سوي من العوامل الهمة يف تعاطي املخدرات فعدم اال�ستقرار
يف جو الأ�رسة وانعدام الوفاق بني الوالدين وت�أزم العالقات بينهما وزيادة اخلالف �إىل
درجة الهجر �أو الطالق وغياب �أحد الوالدين لفرتة طويلة مع انعدام التوجيه الأ�رسي
واكت�ساب الفرد قيماً ومفاهيم خاطئة خالل تن�شئته الأ�رسية و�سوء املعاملة الوالدية
وعدم فهم الوالدين ملطالب منو االبن واحلد من حريته وم�صادرتها كل هذا ي�ؤدي �إىل
ان�سياق ال�شباب �إىل الإت�صال برفاق ال�سوء ويبد�أ رحلة التعاطي .
تعي�ش �أ�رسة املدمن يف بيئة م�ضطربة ومرهقة بت�أثري الإدمان لأن الطبيعة القهرية
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املالزمة للإدمان تفر�ض بالقوة تغيريات يف حياة املدمن مما ي�ؤدي �إىل ظهور دفاعات
نف�سية قوية ت�ؤثر على حياة �أفراد الأ�رسة الآخرين .
املراحل التي متر فيها �أ�رسة املدمن :
متر الأ�رسة التي يعاين �أحد �أفرادها من تعاطي و�إدمان املخدرات بثالث مراحل هي:
املرحلة الأوىل :مرحلة الأنكار:
وتكون على �شكل انكار �شامل من الأب ان ابنه يتعاطى املخدرات وان كل �شيء على
ما يرام وان ال �شيء ي�ستدعي القلق ويختلق الأعذار ليربر انحرافات طفله ال�سلوكية.
ومبرور الوقت يدرك ان ابنه يواجه م�شكلة� ،إال �أن ويل الأمر يحاول حل م�شكلة الإدمان
بحماية الأ�رسة والع�ضو املدمن من �أي تدخل �أو �سخرية خارجية وهذه التكتيكات
ت�ساعد املدمن على اال�ستمرار بت�رصفاته بدالً من العمل على ا�ستئ�صال �أعرا�ض الإدمان
كما حترم الأ�رسة من مواجهة م�شاكلها ككل.
املرحلة الثانية  :مرحلة التكيف مع الإدمان:
وقد ال تنجح اجلهود التي يبذلها الأهل للتغلب على امل�شكلة ،وبذلك يتولد لديها درجة
من الإحباط وال�شعور بالف�شل وحتاول بع�ض الأ�رس يف هذه املرحلة تكثيف جهودها
للم�ساعدة ب�شكل �أكرب وعندما ال تثمر جهودهم،ف�إن الإحباط يزيد �أكرث العتقادهم ب�أن
ال�سبب يف ا�ستمرار امل�شكلة يرجع �إىل عدم بذلهم ك�أولياء �أمور اجلهد الكايف للخروج من
امل�شكلة ،فيبذلون جهدا ً �أكرب ب�أن يتولوا امل�س�ؤولية عن املدمن ،وذلك بالقيام بواجباته
املنزلية �أو يدفعون ثمن الكتب املدر�سية التي �أ�ضاعها �أو ال�سيارة التي �أتلفها .
املرحلة الثالثة  :مرحلة الغو�ص يف الفو�ضى:
يف هذه املرحلة تكون قد �سلكت كل الطرق التي تعرفها مل�ساعدة طفلها املدمن � ،إال
�أنها ف�شلت ،ويكون التعبري اخلارجي عن هذا الف�شل على �شكل ال�شعور بالذنب والي�أ�س،
والفو�ضى ،وتفقد الأ�رسة الأمل يف قدرتها على حل امل�شكلة وت�سعى للحل الوحيد وهو
امل�ساعدة اخلارجية .وعلى الرغم مما �سبق من املراحل ف�إن فر�صة ال�شفاء للعائلة
واالبن املدمن تبقى قائمة ،ففي كل مرحلة ف�إنه ب�إمكان �أفراد الأ�رسة �أن يتحدوا ويغريوا
�أمناط ال�سلوك القدمية املدمرة (.)www.nafsyidman.com
الك�شف عن املتعاطني واملدمنني داخل الأ�سرة :
يرتك تعاطي و �إدمان املخدرات �آثارا ً على الفرد ميكن للأ�رسة من خاللها ال�شك ب�أن �أحد
�أفرادها يعاين من حالة تعاطي �أو �إدمان املخدرات فتبدو عليه جمموعة من املظاهر
منه:
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الع�صبية و التوتر لأتفه الأ�سباب .
حدة املزاج والتهور والطي�ش .
يبدو مدمن املخدرات م�ضطرباً عقلياً و نف�سياً و �إجتماعياً و خلقياً .
الت�رصفات الغريبة يف تعامله مع الزمالء و الأقران و اجلريان .
�رسعة التعب و الإجهاد .
�رسعة التذمر و امليل �إىل ال�شجار .
العدوانية و امليل �إىل حتطيم الأثاث و الأواين داخل املنزل .
زيادة ن�سبة ارتكاب اجلرائم لدى هذه الفئة ( .غنيم ) 2003 ،
وب�شكل عام تظهر جمموعة من ال�سلوكات و الت�صرفات نتيجة لتعاطي و �إدمان املخدرات و تلم�سها
الأ�سرة:
 -1فقدان بع�ض الأ�شياء الثمينة من املنزل .
 -2امليل �إىل الكذب لتغطية ت�أخره عن العودة للمنزل .
 -3الغياب الطويل عن املنزل .
 -4فقدان ال�شهية للطعام .
الأ�سرة والوقاية من املخدرات:
هناك ثالثة �أنواع من الوقاية ،و كل نوع من هذه الأنواع يعنى مبرحلة معينة من
حدوث تعاطي املخدرات و�سوء ا�ستخدامها ،فمنها ما يعنى مبنع تعاطي املخدرات
و�سوء ا�ستخدامها قبل ان يحدث ومنها ما يعنى به بعد حدوث التعاطي ومنها ما يعنى
به قبل �أن يت�سع انت�شار تعاطي املخدرات لت�صبح م�شكلة �إجتماعية ،وهذه الأنواع هي
 -1:الوقاية الأولية  :وتعنى بالتح�صني الإجتماعي وال�صحي �ضد تعاطي املخدرات
و�سوء ا�ستخدامها ومنع حدوثها على م�ستوى املجتمع .
 -2الوقاية الثانوية :وتعنى مبعاجلة حاالت تعاطي املخدرات و�سوء ا�ستخدامها على
م�ستوى املجتمع .
 -3الوقاية الثالوثية  :وتعنى مبنع انت�شار وات�ساع تعاطي و�سوء ا�ستخدامها على
م�ستوى الأ�رسة �أو املدر�سة �أو الفرد (بداينة.) 2007،
ويرى البع�ض �أن هناك �سبع خطوات ت�ساعد الأ�سرة يف وقاية ابنائها من خطر تعاطي و�إدمان
املخدرات هي :
 -1ثقفوا �أوالدكم داخل املنزل :اذ يعتقد البع�ض �أنه من اخلط�أ مناق�شة �أبنائهم مبو�ضوع
املخدرات ،فيما يرتك البع�ض الأخرالدور للمدر�سة ملعاجلة ذلك مع العلم ان املناهج
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املدر�سية قد ال تزودهم باحلقائق الكاملة عن املخدرات .
 –2ج�سدوا بت�رصفكم كل ما تقولونه :اذ يخطيء بع�ض االباء عندما يعتقد انه ي�ستطيع
�إطالق العنان لرغباته وتربية �أبناء بعيدين عن املخدرات .
 -3عليكم بتوعية �أوالدكم منذ ال�صغر  :فتوعية الأبناء يجب ان تبد�أ من املراحل
العمرية املبكرة .
 -4ابعدوا �أوالدكم عن املخدرات  :وهنا يجب على الآباء �أن يكونوا حا�سمني يف موقفهم
من املخدرات والكحول .
 -5ال تلقوا حما�رضات على �أوالدكم  :وذلك ب�أن ي�أتي احلديث عن املو�ضوع ب�شكل
عر�ضي اثناء م�شاهدة التلفاز �أو اثناء مرافقته يف ال�سيارة .
 -6قدموا البدائل :ويتمثل ذلك بتقدمي البدائل لإ�سعادهم وملء فراغهم كالريا�ضة
والفنون �أو تربية احليو�أنات �أو العمل التطوعي .
 -7وفروا �سبال لقول (ال) :فالعائلة التي توفر لأبنائها فر�صة قول ال �ستمكنهم من رف�ض
عرو�ض اال�صدقاء مبا فيها املخدرات  ( .احلفار ) 2002،
الأ�سرة والتعامل مع حاالت التعاطي والإدمان:
ويقع على عاتق الأ�رسة م�س�ؤولية كبرية عند التعامل مع حاالت التعاطي واالدمان
على املخدرات داخل الأ�رسة ،ومن البديهي �أن تقف الأ�رسة بجانب من يثبت تعاطيه
للمخدرات من الأبناء وميكنها القيام مبجموعة من الإجراءات منها على �سبيل املثال:
 -1مواجهة املتعاطي مواجهة �رصيحة بالأعرا�ض التي تبدو عليه والإهتمام ملعرفة
حقيقة و�ضعه من خالل حوار �صادق م�شبع بعواطف احلب واحلنان واخلوف على
م�صريه نتيجة تعاطيه للمخدرات .
 -2الأ�رساع يف حثه على عمل التحاليل ملعرفة حقيقة الو�ضع الذي و�صل اليه .
 -3ان حتاول الأ�رسة معرفة اال�سباب التي �ساعدت يف جلوء االبن �إىل التعاطي .
 -4ان حتاول الأ�رسة ال�سعي جاهدة ملواجهة العوامل الأ�رسية التي كانت من العوامل
امل�ساعدة .
 -5التعامل مع املتعاطي كمري�ض وتن�شيط ارادته للعالج مع اال�ستعانه بال�صرب
واالبتعاد عن ا�ساليب التحقري واالهانه .
 -6على الأم ق�ضاء مع�ضم وقتها داخل املنزل وا�ستغالل وقت الفراغ مبا ي�ساعد على
ا�شباع احلاجات النف�سية مثل توفري العطف والإهتمام وتقدير الذات والأندماج يف اجلو
الأ�رسي .
 -7اذا كان املتعاطي قد و�صل �إىل مرحلة االدمان فعلى الأ�رسة ال�سعي الدخاله �إىل
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امل�ست�شفى لتلقي العالج .
 -8العمل على بث طاقة ال�صمود والتفا�ؤل لدى املتعاطي .
9م�ساعدته على حل م�شكالته النف�سية املرتبطة بدخوله امل�ست�شفى �أوالً بالدعم
والت�شجيع والزيارت .
 -10التعاون مع فريق العالج يف تنفيذ متطلبات اخلطة العالجية وخا�صة فيما يرتبط
بدور الأ�رسة ،وعدم ن�رش خرب دخوله امل�ست�شفى حر�صا على �سمعته .
عالج الإدمان على املخدرات:
�إن مو�ضوع عالج املدمنني على املخدرات واملواد النف�سية مو�ضوع �شديد التعقيد ،
وذلك لتعدد جوانبه وت�شابكها مع مو�ضوعات �أخرى ال ميكن جتاهلها  .ومن �أ�شكال
العالج الذي يتعر�ض له املدمنون:
�أ -العالج الطبي  :ويقوم هذا العالج على مبد�أين �أ�سا�سيني هما الفطام التدريجي
للمدمن من املخدر � ،أو مبد�أ �سد القنوات الع�صبية التي ي�سلكها املخدر داخل اجل�سم .
ب -العالج النف�سي  :ويجري الآن ابتكار الكثري من الطرق العالجية الإر�شادية يف
جمال الإدمان على املخدرات  ،ومن �أ�شهر املعاجلات النف�سية احلديثة يف هذا اجلانب
ما يعرف مبجموعة العالجات ال�سلوكية والتي تعترب من النتائج الرئي�سية لتطبيقات
العلوم النف�سية احلديثة ،والطرق املعرفية  ،وطريقة العالج املتمركز حول الذات لروجرز
وتقوم هذه العالجات على م�سلمة �أ�سا�سية م�ؤداها ان جميع �أ�شكال ال�سلوك ال�صادرة
عن الفرد مبا يف ذلك الإدمان �إمنا هي �أ�شكال تكت�سب وتنمو يف ظل ظروف ( بيولوجية
 ،نف�سية � ،إجتماعية ) ومن ثم ت�صدق عليها قوانني اكت�ساب العادات وتعديلها  ،ومن
�أ�شهر هذه الطرق – طريقة بودن – التي تعتمد على ثالث مقومات رئي�سية هي :
تدريب املدمن على مالحظة الذات ور�صد ما ي�صدر عنها .
التدريب على تقييم الذات بناءا على ما ت�سلكه الذات .
برجمة تعديل ال�سلوك بناء على املعطيات التي مت التو�صل �إليها يف البندين
ال�سابقني  .ج -العالج الإجتماعي  :وهو جمموعة من اخلدمات املادية واملعنوية التي
ينالها العميل عن طريق عالقته بامل�ؤ�س�سة لتحدث �أثرا مرغوبا يف موقفه  ،ومتكنه من
ا�ستعادة الن�شاط الإجتماعي املطلوب � ،أي تو�صله �إىل حالة التكيف الإجتماعي الذي
ير�ضيه وير�ضي املجتمع الذي يعي�ش فيه .
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 العفيفي ،عبداحلكيم ( .)1986االدمان .ط  ،1الزهراء لالعالم العربي ،القاهر. عبدالرحمن ،حممد ال�سيد ( .)1999علم الأمرا�ض النف�سية والعقلية (الأ�سباب-الأعرا�ض–الت�شخي�ص–العالج) .دار قباء للطباعة والن�رش والتوزيع ،القاهرة.
 عمران� ،أحمد علي ( .)2007حكم اال�سالم يف املخدرات .اردن بال خمدرات ،العدد  ،4مديرية الأمن العام،ادارة مكافحة املخدرات ،االردن.
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املراجع من الأنرتنت:
ا�سماعيلي ،يامنه .ا�سماعيلي ،يا�سني .دهيمي� ،شهرزاد .نحو ت�صورات جديدة لظاهرة الإدمان على
املخدرات ،امللتقى الدويل الأول .على الرابط
http :\\ www.shatharat.net\vb\showthread.php?t=14311
http://www.muslm.net\vb\archive\indexphp\t-327669
http://www.nafsyidman.com\arabic\new1.php?sub=4
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امل�صطلحات
املخدرات Drugs

املواد الطبيعية �أو امل�صنعة التي تعمل على تن�شيط �أو تثبيط اجلهاز الع�صبي وي�ؤدي
تكرار تعاطيها �إىل ظهور امناط �سلوكية تبعا لنوع وكمية املادة التي مت تناولها ،
وترتك هذه املواد �آثارا �ضارة على الفرد يف اجلوانب اجل�سمية والنف�سية والإجتماعية
واخللقية والإقت�صادية  ،ويجرم القانون تعاطيها �أو االجتار بها .

الإدمان Addiction

احلالة التي يظهر لدى الفرد املتعاطي فيها الأن�شغال ال�شديد لتوفري املادة التي
يتعاطاها ويظهر لديه العجز �أو الرف�ض للأنقطاع عنها ،ويت�ضمن الإدمان امليل لزيادة
اجلرعة ووجود رغبة قهرية تدفع املدمن للح�صول على املادة املخدرة ب�أي و�سيلة،
�إ�ضافة �إىل االعتماد اجل�سدي والنف�سي ،وتظهر لديه �أعرا�ض االن�سحاب �إذا ما فكر
بالأنقطاع عنها .
التحمل Tolerance

امليل لزيادة اجلرعة للح�صول على نف�س الأثر الذي مت حت�صيله من قبل بجرعة �أقل.
الأعرا�ض

االن�سحابية Syndromes Withdrawal

جمموعة الأعرا�ض التي تظهر نتيجة للأنقطاع املفاجئ عن تعاطي املادة املخدرة �أو
تخفيف جرعتها �رشيطة ان يكون التعاطي متكررا وملدة زمنية طويلة .
املتعاطي املجرب Experimental Addicted Person

املتعاطي الذي يجرب املخدرات بدافع الف�ضول وملعرفة ت�أثريها ،وال يكرر هذا النوع
من املتعاطني تن�أول هذه املواد.
املتعاطي العر�ضي Occasional Addicted Person

املتعاطي الذي يتناول املواد املخدرة ب�شكل عفوي ودون تخطيط حيث يتم التعاطي
جماراة للآخرين يف املنا�سبات الإجتماعية  ،وي�سهل انزالق هذه الفئة �إىل عامل الإدمان.
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املتعاطي املنتظم Regular Addicted Person

املتعاطي الذي يتناول املادة املخدرة على فرتات منتظمة �سواء �أكانت متقاربة �أو
متباعدة ،ويندفع للبحث عن املادة املخدرة وتظهر عليه �أعرا�ض الإن�سحاب يف حالة
عدم ح�صوله على اجلرعة ،ومتثل هذه الفئة املدمنني
�إر�شاد �أ�رس املدمنني Counseling Families With Addicted Persons

جمموعة الإجراءات واملعلومات التي تقدم لأ�رس املدمنني لتعريفهم باملواد املخدرة
و�أنواع ها و�أ�سباب التعاطي والآثار املرتتبة على تعاطيها� ،إ�ضافة �إىل ردود الفعل التي
تظهر على �أ�رسة املتعاطي ،واخلطوات الواجب �إتباعها من جانب الأ�رسة للتعامل مع
�أفراد الأ�رسة املدمنني .
الوقاية من املخدرات From Drug Addiction Prevention

اجلهود املبذولة على امل�ستوى الدويل والوطني واملجتمعي واملوجهة ملكافحة انت�شار
املواد املخدرة وحت�صني الأفراد واملجتمعات �ضدها با�ستخدام الو�سائل القانونية
والإعالمية والتوعوية .
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مقدمـة:
تت�شكل حياة الإن�سان �ضمن مراحل العمر املختلفة ،فهو ينتقل من مرحلة �إىل
�أخرى انتقاالً ي�صحبه مظاهر منو وتطور خمتلفة وعلى الرغم من ان هذه املراحل تعترب
�سل�سلة مت�صلة ومتداخلة مع بع�ضها البع�ض �إال ان لكل مرحلة خ�صائ�ص وحاجات
وم�شكالت متيزها عن غريها .وملا كانت الطفولة هي مرحلة �أ�سا�سية يف بناء ال�شخ�صية،
ف�إن املراحل الأخرى هي عبارة عن ا�ستمرارية مل�سرية النمو والتطور للفرد ،حيث حتمل
كل مرحلة يف طياتها حاجات وم�شكالت خا�صة بها تتطلب امل�ساعدة يف حلها وتدريب
الفرد على تعلم �أ�ساليب تكيفية �إيجابية يف التعامل معها (حمدي و�أبو �صابر)1998 ،
(.)Sherron & Imusden, 1985

ومع تقدم الفرد بالعمر ودخوله مرحلة الكرب التي ت�ؤدي �إىل تراجع وانحدار
ن�سبي يف القدرات العقلية واحلركية واحلالة ال�صحية ،وما يرافق ذلك من �إحالة الفرد
على التقاعد �أو فقدان الزوج �أو الزوجة وان�شغال الأبناء كل بحياته اخلا�صة ،مما يزيد
من �إح�سا�س الفرد امل�سن بالعزلة ،لذا ف�إن خدمات الإر�شاد النف�سي تعنى بالفرد يف
كل مراحل منوه ب�إعطائه احلق يف احلياة والنمو والتمتع بال�صحة النف�سية والبدنية
وخا�صة يف �أواخر العمر ،والتي كانت ح�ضارتنا العربية الإ�سالمية رائدة احل�ضارات
يف العناية بالوالدين وكبار ال�سن وجعل ذلك جزءا ً من عقيدة الفرد و�إميانه ،يقول
اهلل عزوجل يف القران الكرمي« :وق�ضى ربك �أال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين �إح�س�أناً� ،إما
يبلغن عندك الكرب �أحدهما �أو كالهما فال تقل لهما �أف وال تنهرهما وقل لهما قوالً كرمياً
ربي ارحمهما كما ربياين �صغريا ًَ» .الإ�رساء
واخف�ض لهما جناح الذل من الرحمة ،وقل ّ
( )23و ( .)24وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل « :رغُ م �أنفه ثم رغم �أنفه
ثم رغُ م �أنف ُه ،قيل من يا ر�سول اهلل ،قال :من �أدرك والديه عند الكرب �أحدهما �أو كليهما ثم
مل يدخل اجلنة»( .رواه م�سلم) (حمدي و�أبو طالب.)1998 ،
وبناء عليه لقد نالت كل مرحلة من مراحل النمو ن�صيباً كبريا ً من البحث والدرا�سات،
ولكن تبقى مرحلة الكرب وكبار ال�سن من املراحل التي مل حتظ �إال بكم حمدود من
الدرا�سات على الرغم من �أهميتها مقارنة باملراحل الأخرى وامل�شكالت التي ت�صاحبها،
وقد تكون النظرة املادية �أو الإقت�صادية املبنية على الربح واخل�سارة هي �أحد عوامل
قلة الدرا�سات التي جتري يف هذا املجال على اعتبار النظرة ال�سلبية لكبار ال�سن
من حيث �أنها مرحلة ا�ستهالك ولي�ست انتاج يف نظر العديد من املثقفني والدرا�سني
واملخت�صني يف هذا املجال (.)Sherron & Imusden, 1985
385

لقد �أ�صبحت مرحلة الكرب ت�شكل م�شكلة يف جمتمعاتنا احلديثة واملعا�رصة
وبالزيادة الهائلة يف عدد امل�سنني الذين جتاوزا ً اخلام�سة وال�ستني من العمر بن�سبة ال
تقل عن ( )%10من �أفراد املجتمع ،فقد �أ�صبحت هذه املجتمعات تواجه م�شكالت ناجمة
عن كرب ال�سن� :صحية و�إجتماعية ونف�سية و�إقت�صادية و�إن�سانية ،وخ�صو�صاً ان هذه
املرحلة تعد مرحلة نهاية العمر التي ت�شهد درجات متف�أوتة من العجز البدين والعقلي
والنف�سي والإجتماعي ،مما يتطلب من الأ�رسة واملجتمع توفري الرعاية �أكرث مما تتطلبه
�أية مرحلة عمرية �أخرى (حمدي و�أبو طالب .)1998 ،كما ان م�شكلة العناية بكبار
ال�سن �أخذت تتفاقم يف املجتمع الأردين نتيجة لإنتقال املجتمع نحو الأ�رسة النووية
بالإ�ضافة �إىل تزايد �أعداد كبار ال�سن نتيجة حت�سن الظروف ال�صحية واملعي�شية وارتفاع
العمر املتو�سط.
لذا تربز �أهمية برامج الإر�شاد والتوجيه كخدمات �رضورية �أ�سا�سية لكبار ال�سن و�أ�رسهم
مل�ساعدتهم على حتقيق ذواتهم والو�صول بهم �إىل �أق�صى درجة من الأنتاجية يف
�ضوء �إمك�أناتهم يف ع�رص يت�سم بكرثة التحديات يف املجاالت ال�سيا�سية والإقت�صادية
والإجتماعية يف خمتلف املراحل النمائية للأن�سان خا�صة مرحلة الكرب وكبار ال�سن.
لذا من ال�رضوري �أن يكون الربنامج الإر�شادي منائي ووقائي وعالجي متكامل .ي�شتمل
على مهارات احلياة ال�سلوكية والإجتماعية مل�ساعدة هذه الفئة وذوبها على التوافق
والتكيف الإيجابي مع املجتمع الذي يعي�شون فيه.
لذلك يقع على عاتق املر�شد الأ�رسي م�س�ؤولية كبرية يف تقدمي خدمة الإر�شاد النف�سي
من خالل جل�سات الإر�شاد الفردي واجلمعي واملتمثلة يف تعليم وتدريب الأفراد امل�سنني
وذويهم على املهارات والأ�ساليب امل�ستخدمة يف عالج م�شكالتهم بطريقة �سل�سة تهدف
�إىل �إك�سابهم مهارات تعينهم على الت�رصف يف مواقف احلياة العملية املختلفة.
ويجدر باملر�شد الأ�رسي الفاعل الن�شط الذي �سيتعامل مع هذه الفئة من املجتمع
�أن يدرك ب�أن هذه الفئة لها طاقات وقدرات مميزة يف جماالت حمددة  ،و�أن يتعرف
على احتياجاتها الإجتماعية والإقت�صادية والتعليمية والتعامل معها ب�إيجابية،
من خالل امل�شاركة والتوا�صل واحلوار البناء� ،ضمن عالقة �إر�شادية مهنية �أكرث �ألفة
وودية� ،أ�سا�سها التقبل غري امل�رشوط وعدم �إ�صدار الأحكام القيمية ال�سلبية  ،والإميان
بقدرته على التغيري وقدرة كبار ال�سن على اال�ستجابة وال ي�ضع يف اعتباره �أن هذه
املرحلة مرحلة ا�ستهالك ولي�ست انتاج  ،وهذا ي�ساعد يف تقدمي �أف�ضل خدمة لهم .ومن
هنا جاءت املادة التدريبية على «مهارات �إر�شاد �أ�رس كبار ال�سن» مبنية على واقع
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احتياجات كبار ال�سن واحلالة النف�سية والذهنية اخلا�صة بهم ومظاهر النمو والتغريات
التي حتدث يف هذه املرحلة وامل�شكالت اخلا�صة بها� ،إذ يتم طرح حمتوى املفاهيم
من خالل تطبيقات عملية و�أن�شطة تتمحور حول ذات كبري ال�سن والأمور التي يتعر�ض
لها يومياً  ،بهدف بناء مفهوم للذات �إيجابي ينعك�س �إيجاباً على �سلوكه وتفاعله مع
الآخرين ،ليكون �أكرث وعياً بذاته و�أكرث توافقاً وتكيفاً مع املجتمع ،وبالتايل ي�ستطيع
فهم وحتقيق ذاته مثله مثل باقي الب�رش.
وقد ا�شتملت املادة التدريبية «مهارات �إر�شاد �أ�رس كبار ال�سن» على مادة
تعليمية تثقيفية وتدريبية على هذه املهارات تعمل على ت�أكيد التعلم الذاتي خالل
املمار�سة الفعلية للأن�شطة املختلفة داخل اجلل�سات الإر�شادية التدريبية وتطبيقها
عملياً يف واقع حياة امل�سرت�شد.
واقع كبار ال�سن واحتياجاتهم يف الأردن
ت�شري نتائج �إح�صاءات التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لدائرة الإح�صاءات العامة يف
الأردن لعام (� )2004إىل ما يلي :
�أن ن�سب كبار ال�سن تتناق�ص تدريجياً مع ارتفاع العمر ،حيث �أن غالبية كبار ال�سن
يتمركزون يف الفئات العمرية ( )64-60و (.)74-65
�شكل كبار ال�سن الذكور ( )51.3من املجموع الكلي لكبار ال�سن (� 60سنة ف�أكرث) يف
حني �شكلت الإناث (.)%48.7
كما ان ( )%78.3من كبار ال�سن يقيمون يف احل�رض و  %21.7يقيمون يف الريف.
�شكل املتزوجون الن�سبة الأكرب ( )%71.5من كبار ال�سن  ،وتباينت هذه الن�سبة تبايناً
ملحوظاً ح�سب اجلن�س حيث كان ( )%92.6من الذكور متزوجون مقارنة مبا ن�سبته
( )%49.5من الإناث  ،وترتفع ن�سبة الأرامل الإناث مقارنة بالأرامل الذكور  ،حيث كان
حوايل ( )%47من الإناث من الأرامل مقابل ( )6.1من الذكور .و�شكل العزاب كبار ال�سن
ن�سبة �ضئيلة  ،حيث بلغت ( )%2.1للأناث و( )%0.7للذكور.
بلغت ن�سبة الأمية بني كبار ال�سن (.)%51.3
بلغت ن�سبة كبار ال�سن الذكور الذين يتقا�ضون راتباً تقاعدياً لل�شيخوخة ب�شكل
وجوبي من امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي ( )%88والإناث (.)%12
بلغت ن�سبة كبار ال�سن العاملني ( )%2.8من جمموع العاملني يف الأردن ون�سبة
العاملني من كبار ال�سن ( )%10.7من جمموع كبار ال�سن  ،و ( )%95منهم متزوجني ،و
( )%90.3يعملون يف القطاع اخلا�ص و ( )%9.2يف القطاع العام.
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بلغت ن�سبة امل�شمولني بالت�أمني ال�صحي يف الأردن  %56.9وجتدر الإ�شارة �إىل انه قد
مت يف عام � 2007شمول كبار ال�سن بنظام الت�أمني ال�صحي املدين.
بلغت تكلفة الرعاية ال�صحية لكبار ال�سن (� 60سنة ف�أكرث) ما ن�سبته ( )%74من
�إجمايل النفقات ال�صحية يف الأردن.
ان الأمرا�ض املزمنة الأكرث �شيوعاً بني كبار ال�سن هي ارتفاع �ضغط الدم (.)%53
بلغ عدد دور الرعاية الإيوائية لكبار ال�سن �إحدى ع�رش دارا ً لكال اجلن�سني ؛ ( )6منها
تابعة للقطاع احلكومي و ( )5للقطاع اخلا�ص  ،وبلغ عدد املنتفعني منها ( )282م�سناً
وم�سنة فقط .مع العلم ان الطاقة اال�ستيعابية لتلك الدور تتجاوز بكثري عدد املنتفعني
منها  ،ومعظمها فارغة.
بلغ عدد النوادي النهارية يف الأردن خم�سة نواد فقط.
تعد طوابري الأنتظار الطويلة يف معظم املرافق اخلدمية والعامة يف الأردن م�شكلة
ت�ؤرق كبار ال�سن.
مل يتجاوز عدد الدرا�سات والبحوث يف الأردن حول كبار ال�سن على م�ستوى برامج
الدكتوراه واملاج�ستري والبحوث املن�شورة ال�ست والع�رشين درا�سة (املجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�رسة .)2007 ،
وبناء على الدرا�سة التي قام بها املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة لواقع واحتياجات كبار ال�سن يف
الأردن (� )2007أو�صت الدرا�سة مبا يخ�ص اخلدمات ال�صحية والنف�سية ال�ضرورية لكبار ال�سن يف
الأردن وهي :
العمل على �إعداد الربامج وال�سيا�سات اخلا�صة مبحو الأمية وتعليم كبار ال�سن.
بالإ�شارة �إىل ن�سبة الأمية بني كبار ال�سن والبالغة (.)%51.3
يحتاج الأردن �إىل املزيد من اخلدمات احليوية يف جمال �صحة كبار ال�سن مثل  :ت�أمني
الرعاية الطبية والتمري�ضية املنزلية وزيادة عدد العيادات واملراكز ال�صحية امل�ؤهلة
 ،وت�أ�سي�س �أق�سام متخ�ص�صة لتقدمي خدمات �شاملة لهم يف امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية.
تو�سيع نطاق الفر�ص التعليمية يف ميدان العلوم ال�صحية لل�شيخوخة.
ت�شري الأرقام �إىل ان كبار ال�سن يف الأردن يتلقون الرعاية والعناية يف العادة �ضمن
�أ�رسهم ويف منازلهم  ،مما ي�ستدعي �رضورة العمل على توفري خدمات الرعاية املنزلية
ال�شاملة لكبار ال�سن (الرعاية الإجتماعية  ،وال�صحية  ،والنف�سية والإقت�صادية).
التو�سع يف �إن�شاء النوادي النهارية خلدمتهم.
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حت�سني البيئة املادية املحيطة بكبار ال�سن من �سكنهم اخلا�ص  ،واملرافق اخلدمية
العامة  ،وحاجتهم �إىل مرافق كافية مهي�أة لال�سرتاحة �ضمن املباين اخلدمية العامة ،
و�إىل وجود من ير�شدهم يف تلك املباين.
توفري الأدوات امل�ساندة يف املرافق اخلدمية والعامة لت�سهيل حركتهم.
العمل على ت�أهيل املناطق الرتفيهية لتتنا�سب مع قدراتهم.
االتفاق على توحيد امل�صطلحات واملفاهيم اخلا�صة بكبار ال�سن على امل�ستوى
الوطني.
من ال�صعوبات والتحديات التي تواجه وا�ضعي ال�سيا�سات لكبار ال�سن �شح الدرا�سات
والبحوث العلمية  ،وعدم توفر قاعدة بي�أنات حديثة مف�صلة ميكن من خاللها معرفة
واقع كبار ال�سن واحتياجاتهم من جميع اجلوانب ال�صحية والإجتماعية والإقت�صادية
والت�رشيعية (املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة .)2007 ،
بداية مرحلة الكرب:
من ال�صعب �أن حتدد متى تبد�أ مرحلة الكرب ،فهذه م�س�ألة اعتبارية ن�سبية تتوقف على
ظروف الفرد ال�صحية والنف�سية واحل�ضارية �إال �أنه من املتفق عليه انها تبد�أ يف �سن
ال�سبعني (حمدي و�أبو طالب .)1998 ،وعادة ما حت�صل التغريات على نحو متدرج خالل
مراحل النمو املختلفة تاركة �أثرها املختلف من ان�سان لآخر تبعاً للتغريات البيولوجية
وال�سيكولوجية التي حتدث للأن�سان مع التقدم يف العمر باختالف املجتمعات
وامل�ستويات الإجتماعية والثقافية والإقت�صادية (حمافظة.)1993 ،
تزايد �أعداد (كبار ال�سن):
�إن معدل العمر هو القاعدة التي تنطلق منها ق�ضية كبار ال�سن بكل جوانبها وجماالتها
وهو الذي يحدد حجمها و�أبعادها وم�ستقبلها ،ولقد كان للتطور احلا�صل يف خمتلف
امليادين �أثره الإيجابي يف زيادة و�إطالة عمر الإن�سان ،ومبراجعة لبع�ض الإح�صائيات
يف هذا املجال جند ان ن�سبة كبار ال�سن تتزايد ب�شكل م�ضطرد على جميع امل�ستويات
يف العامل وهذا التزايد �أكرث ما يكون يف مناطق العامل املتقدمة ،وب�إجراء مقارنة
يف ن�سب كرب ال�سن يف عدد من دول العامل ف�إننا جند فوارق يف معدل العمر مذهلة،
فبينما العمر املتوقع للأن�سان يف املجتمع الفرن�سي ( )60جنده يف الواليات املتحدة
الأمريكية فوق (� .)65أما يف املجتمع الياباين (� .)76.9أما يف الأردن ف�إن ن�سبة الفئة
العمرية ( )65+هي ( )%1.41للذكور و ( )%1.10للأناث من جمموع ال�سكان ،ومعدل
العمر املتوقع ( )64ع�أماً للمر�أة و ( )60ع�أماً للذكور ،بينما معدل العمر املتوقع للعامل
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( )59.6ع�أماً وللعامل العربي ( )55ع�أماً وهو يختلف من قطر لآخر (�رشمي.)1992 ،

�أ�سباب زيادة كبار ال�سن:
ترجع الزيادة يف �أعداد امل�سنني للعوامل التالية:

ارتفاع امل�ستوى ال�صحي �سواء على امل�ستوى الوقائي �أو املجتمعي �أو العالجي وهذا
ما زاد يف عدد ال�سكان و�أثره يف نوعية حياتهم وانعك�س هذا الأثر بطول العمر.
الو�ضع الإقت�صادي وذلك على م�ستوى الفرد والأ�رسة واملجتمع و�أثره على حتديد
نوعية احلياة وبالتايل حتديد معدل �سنوات عمر الإن�سان ،مقارنة باختالل الو�ضع
الإقت�صادي امل�ؤدي �إىل الفقر وي�ؤدي بدوره �إىل اجلهل واملر�ض نتيجة لرتاجع الإهتمام
بال�صحة ومكافحة املر�ض ،مما ي�ؤدي �إىل �سوء التغذية ،وت�شري الدرا�سات ان هناك
تنا�سباً طردياً بني م�ستوى دخل الفرد والناجت القومي الإجمايل وم�ستوى الأو�ضاع
ال�صحية وبالتايل ينعك�س على معدل �سنوات العمر (�رشمي.)1992 ،
عملية تنظيم الأ�رسة وفيها يزداد عدد امل�سنني على ح�ساب الأطفال ،و�أ�صبحت
العائلة وخا�صة يف الدول املتقدمة ت�ضم طفالً �أو طفلني فقط ،وهذا �أعطى حتيزا ً ل�صالح
الكبار ،وكذلك ت�أخري الوالدة والتي بدورها انعك�ست على �صحة الأم والأب بالتمتع
ب�صحة جيدة وعمر �أطول.
التقدم العلمي والتكنولوجي وما �صاحبه من تقدمي �سبل الراحة وال�سعادة للإن�سان
(�رشمي.)1992 ،
تعريف مرحلة (الكرب):
اعترب علماء النف�س مرحلة الكرب طفولة ثانية على اعتبار ان احلياة تبد�أ بعجز ووهن
ومتر بفرتة قوة وتنتهي بعجز ووهن ،قال تع�إىل« :اهلل الذي خلقكم من �ضعف ثم جعل
من بعد �ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة �ضعفاً و�شيباً يخلق ما ي�شاء وهو العليم
القدير»
(الروم� ،آية .)4
�إن تزايد �أعداد كبار ال�سن كما �أ�سلفنا وما �صاحب هذه الزيادة من م�شكالت خا�صة
يف الثالث عقود الأخرية فر�ض على املهتمني من العلماء والباحثني �إجراء درا�سات
وبحوث تتناول �أو�ضاع امل�سنني وحتث على الإهتمام ب�ش�ؤونهم وتوفري احلياة الكرمية
لهم يف �ضوء فهم طبيعة املرحلة التي يعي�شونها ومن هنا ن�ش�أ ما ي�سمى بعلم
ال�شيخوخة  Gerontogyالذي تطور ب�رسعة نتيجة لتطور علم الأحياء والطب .وقد
�أ�شار نيجارتن (� )Neagartenأن جمتمع الكبار هم :
 -1بداية الكرب «ال�صغار – الكبار ()Young – Oldوترتاوح �أعمارهم من عمر (74-60
�سنة).
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 -2كبار – كبار ( )Old – Oldوترتاوح �أعمارهم من (� )75سنة فما فوق (Myers,
.)1990
وعرّف هوندلر ( )Hondlerمرحلة كرب ال�سن ب�أنها تدهور يحدث للكائن احلي بعد

ن�ضجه وهذا التدهور ناجت عن التغريات احلتمية بفعل عامل الزمن والذي يحدث عند
الأفراد جميعهم ،يو�ضح هرلوك ( )Hurlockب�أن هذه التغريات تتميز بالنق�ص امل�ستمر
يف القوة والنق�ص امل�ستمر يف الناحية ال�صحية .ولي�س العمر الزمني هو املعيار
الوحيد الدقيق يف حاالت ال�شيخوخة ،فقد تظهر نتيجة عوامل خارجية يف عمر مبكر
كما يف احلوادث �أو �رشب الكحول واحلالة النف�سية ولكن مهما ت�أخرت ال�شيخوخة فهي
يف النهاية تغريات ا�ضمحاللية حتدث للجميع وكل ما ي�ستطيع عمله هو �إرجا�ؤها �إىل
حني بالو�سائل التكنولوجية العلمية املتطورة �أو التخفيف من �آثارها (قدومي.)1991 ،
كما عرف الداهري ( )2008مرحلة كرب ال�سن ب�أنها مرحلة ال�ضعف والتدهور تكوينياً
ووظيفياً بالن�سبة للمراحل ال�سابقة� ،أي �أن الذي ي�شاهد فيها زيادة معدل الفقدان على
معدل الزيادة يف جميع مظاهر النمو.
كما تعرف مرحلة كرب ال�سن  Agingهي املرحلة العمرية الأخرية للإن�سان والتي حتدد
بدايتها ب�إحالة الفرد على التقاعد عند بلوغه �سن (� )65أو ( )70ع�أماً .كما انها تعرف
ب�أنها الرتاجع التدريجي للقدرة احليوية يف اجل�سم الذي ينتهي باملوت (حمدي و�أبو
طالب.)1998 ،
ويعرف كرب ال�سن عاملياً وفقاً ملنظمة ال�صحة العاملية على انه من بلغ ال�ستني ف�أكرث
من عمره .وقد بلغ عدد كبار ال�سن (� 60سنة ف�أكرث) يف العامل يف عام ( )2006حوايل
( )688مليون  ،ومن املتوقع ان ي�صل عددهم �إىل مليارين بحلول عام ( )2050مما
�سي�ؤدي �إىل زيادة عدد كبار ال�سن عن عدد الأطفال دون اخلام�سة ع�رشة من العمر� .أما
يف الأردن فقد �شكّل كبار ال�سن الذكور حوايل ( )51.3من املجموع الكلي لكبار ال�سن
(� 60سنة ف�أكرث) يف حني �شكلت الإناث (( )%48.7املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة ،
.)2007
وقد قام علماء كرب ال�سن ( )Gerontologistsبدرا�سة مرحلة الكرب �ضمن فئتني من كبار
ال�سن وهما:
�أ -هناك كبار ال�سن الذين اختربوا مرحلة الكرب بنجاح �أدت �إىل الإ�شباع والر�ضا احلياتي
وتقدير للذات مرتفع.
ب -هناك كبار ال�سن الذي اختربوا مرحلة الكرب بدون جناح �أدت �إىل االكتئاب وتقدير
للذات منخف�ض.
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ولعل �أبرز الت�صورات عن مرحلة كرب ال�سن اختالف �إدراك النا�س لها ،فالبع�ض يراها
مرحلة:
 -1تبلور احلكمة وازدياد اخلربة واحلنكة يف احلياة.
 -2التفرغ للت�أمل �أو العبادة �أو الت�صوف �أو حتقيق الآمال والرغبات امل�ؤجلة.
 -3العجز والهرم والت�أكل البدين واحل�سي والعقلي (حمدي و�أبو طالب.)1998 ،
ان �أبرز ما يت�صف به النمو يف هذه املرحلة هو التدهور العام يف القدرات البدنية
واحلركية والوظائف الف�سيولوجية واحل�سية.
�أما الوظائف العقلية والفكرية ف�إن التدهور فيها يتفاوت من قدرة عقلية لأخرى وال بد
من الإ�شارة �إىل ان الإح�سا�س بالعجز والهرم �أمر ن�سبي يختلف من فرد لآخر ومن ثقافة
لأخرى (حمدي و�أبو طالب.)1998 ،
مراحل النمو ح�سب النظرية الإجتماعية:

قدم اريك�سون نظرية نف�سية �إجتماعية تتعلق بالنمو الإن�ساين وما يرتبط به
من م�شكالت لدى الفرد.فالطفل منذ والدته يتفاعل مع اخلربات التعليمية التي يتعر�ض
لها يف الأ�رسة واملجتمع ومير الطفل يف ثمان مراحل متعاقبة من النمو ويف كل
مرحلة من مراحل النمو يواجه �أزمة نف�سية تتطلب احلل قبل ان يتمكن من االنتقال �إىل
املرحلة التالية لها  ،ف�إذا وجد الطفل الدعم الإجتماعي املنا�سب ،ف�إنه يحل امل�شكالت
الناجمة عن �أزمة النمو بنجاح ،ويحمل �أثار هذاالنجاح معه �إىل املرحلة التالية مما
ي�ساعده على مواجهة امل�شكالت املرتبطة به على نحو اف�ضل  ،وهكذا ف�إن النجاح يف
مواجهة م�شكالت كل مرحلة ومراحل النمو يعزز امك�أنات النجاح يف املرحلة التي
تليها ،ومراحل النمو كما يراها �أريك�سون هى-:
 -1تعلم الثقة مقابل عدم الثقة:

تقابل هذه املرحلة مرحلة الر�ضاعة ومتتد من الوالدة حتى ال�شهر الثامن ع�رش  ،والطفل
يف هذه املرحلة الميلك املهارات التي يحتاج �إليها لكي يعتني بنف�سه  ،لذا فهو بحاجة
�إىل من ميده بالغذاء والك�ساء والدفء والنظافة .كما انه بحاجة �إىل املحبة والإهتمام
والرعاية وال�شعور بالأمن .ف�إذا عا�ش الطفل يف �أ�رسة توفر له الرعاية املنا�سبة وتهتم
به وتعطيه �شعورا ً بالأمن ف�إنه يك َون �إح�سا�ساً بالثقة بالأخرين املحيطني به  ،كما
ي�شكل �إح�سا�ساً بالثقة بذاته  .وينطلق من ذلك �إىل املرحلة التالية وهو مزود بالإح�سا�س
بالثقة والإطمئنان ب�أن هناك يف العامل من ميكن ان يطمئن �إليه من النا�س وان يعتمد
عليه يف حياته  ،وهذا الإح�سا�س بالثقة ي�ساعده يف جتاوز م�شكالت املرحلة التالية
بنجاح � ،أما �إذا عا�ش الطفل خالل هذه املرحلة يف جو من الإهمال �أو النبذ �أو مع
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والدين اليتقبلأنه وي�ستخدمان �أ�ساليب عقابية يف التعامل معه  ،ف�سوف يت�شكل لديه
�إح�سا�س ب�أنه �شخ�ص القيمة له ،و�سوف ي�ؤدي ذلك �إىل ت�شكل مفهوم �سالب عن الذات
 ،ان الطفل الذي يلقى اخلربات والتفاعالت الإيجابية امللبية ملطالب منوه وامل�شبعة
حلاجاته يعي�ش متزناً متوافقاً مع ذاته وحميطه� .أما الطفل الذي يتعر�ض للخربات
امل�ؤملة واملزعجة فيت�أثر منوه ت�أثرا ً�سلبياً ويتعرث وي�ضطرب ويرتاجع.
 -2تعلم املبادرة مقابل ال�شعور باخلجل وال�شك :

متتد هذه املرحلة من ال�شهر الثامن ع�رش وحتى ال�سنوات الثالث من العمر ويرافق هذه
املرحلة تدريب الطفل على التحكم يف عادات الإخراج وتعلم �ضبط عمليات التبول
والتربز ،بالإ�ضافة �إىل تعلم الأن�ضباط يف ال�سلوك  .وي�ؤدي التعلم الناجح لعمليات
ال�ضبط �إىل �شعور الطفل بالر�ضا عن الذات �.أما الف�شل في�ؤدي �إىل ال�شعور بالعار واخلجل
.وي�سهم النجاح يف املرحلة ال�سابقة بالنجاح يف املرحلة الثانية وميهد للنجاح يف
املرحلة الثالثة .
 -3تعلم املبادرة يف مقابل ال�شعور بالذنب:

متتد هذه املرحلة يف الفرتة من ثالث �إىل �ست �سنوات نيظهر �أ�سلوب املبادرة الذي
يت�سم باجلر�أة يف التعامل مع الأخرين عند بداية ن�شاطات اللعب مع الأطفال الآخرين
،حيث يتعلم الطفل مهارات اللعب و�إقامة العالقات مع الغري  ،وعندما يكون الطفل واثقاً
من نف�سه معتمدا ً على ذاته فهو يطور املهارات املنا�سبة وي�صبح مبادرا ً فى عالقاته مع
الأخرين� .أما الطفل اخلائف املرتدد الإعتمادي فيكون مياالً �إىل االن�سحاب واخلجل يف
املواقف الإجتماعية ومهارات اللعب مما يزيد من م�شاعر الذنب و�سلوك االن�سحاب .
 -4تعلم الإجتهاد مقابل ال�شعور بالنق�ص:

متتد هذه الفرتة من �سن دخول املدر�سة وحتى بداية مرحلة املراهقة  ،ويبد�أ الطفل
فيها بتعلم املهارات املرتبطة بالتح�صيل الدرا�سي وال�سلوك املدر�سي املرتبط بقواعد
حمددة وكذلك اللعب املنظم القائم على قواعد و�أ�صول حمددة  ،والطفل امل�ستقل واملبادر
والواثق من نف�سه يتعامل مع املهمات الدرا�سية والواجبات املنزلية ب�شكل منا�سب �.أما
الطفل اخلائف والإعتمادي فيواجه �صعوبات يف التح�صيل وال�سلوك املدر�سي ويك َون
مفهوماً عن الذات متدنياَ ويظهر لديه �شعور بالنق�ص .
 -5ت�شكل الهوية يف مقابل ا�ضطرابات الهوية:

حتدث هذه الأزمة يف �سن املراهقة  ،وي�سهم يف حدوثها تعامل املجتمع مع املراهق
ب�شكل غري مت�سق ،حيث يعامله الكبار كطفل يف بع�ض احلاالت وكرا�شد يف حاالت �أخرى
 ،واملراهق الذي يعرب عن هذه الأزمة بنجاح تتكون لديه فكرة وا�ضحة عن ذاته وعن
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ميوله وقدراته  ،ويكون متقبالً لذاته ويقيم عالقات متوازنة مع الكبار � .أما املراهق
الذي يعاين من ا�ضطرابات الهوية فيبدو وك�أنه اليعرف ماالذي يريده ويعاين من ال�شك
واحل�سا�سية الذاتية وتت�سم عالقاته مع الكبار بالع�صيان والتمرد وعدم الثقة .
 -6تعلم الألفة مقابل العزلة :

تقابل �سنوات الر�شد املبكرة يف بداية الع�رشينات من العمر حيث يقيم الفرد عالقات
�صداقة حميمة مع بع�ض الأ�شخا�ص الذين يرتاح �إليهم ،وقد يقيم عالقة حب ت�ؤدي �إىل
الزواج� ،أما الفرد الذي يعاين من الف�شل يف مواجهة الأزمات ال�سابقة فيظهر لديه ميل
للعزلة وخوف من العالقات احلميمة .
 -7الإنتاجية والعطاء مقابل الأنانية والإغراق يف الذاتية:

تقابل �سنوات الر�شد الو�سطى ومايرافقها من زواج و�إجناب و�أطفال و�إنخراط يف العمل،
ويكون ال�شخ�ص ال�سوي ناجحاً يف حياته الأ�رسية ،و يف عالقاته مع الزوج والأطفال
ويف العمل �أو املهنة التي ميار�سها يف عالقاته مع الزمالء� .أما ال�شخ�ص امل�ضطرب
فيعاين من م�شكالت يف عالقاته الأ�رسية واملهنية ويبدو �أنانياً مغرقاً يف الذاتية ،مما
ي�ؤدي �إىل مزيد من امل�شكالت يف العالقات الإجتماعية .
 -8تعلم التكامل مقابل الي�أ�س:

تقابل �سنوات الر�شد املت�أخرة وال�شيخوخة  ،حيث يبدو ال�شخ�ص املتوازن واثقاً من
نف�سه فخورا ً ب�أ�رسته و�إجنازاته يف املهنة وا�سه�أماته يف املجتمع ،هادئاً ،يت�صف
باحلكمة �،أما ال�شخ�ص غري املتوازن فيبدو متوترا ً �أنانياً ت�سيطر عليه م�شاعر اخلوف من
املوت (داود وحمدي .)2004 ،
وقد حاول �أريك�سون ( )Eriksonعام ( )1963ان ي�رشح الفروق بني الفئتني املذكورتني
من خالل نظريته يف النمو النف�سي الإجتماعي على مدى احلياة ،وعندما حتدث عن
�أزمة الأنا الكاملة �أو امل�ستقيمة ( )Ego-Integrityمقابل �أزمة الي�أ�س ()Despair
ك�أ�سا�س لنمو احلياة املت�أخرة والتي تبد�أ من (� )60أو ( )65ع�أماً فما فوق والتي
تنتهي باملوت ،ويقول اريك�سون بهذا ال�صدد �أن الأ�شخا�ص الكبار ال�سن الذين حققوا
�أنا م�ستقيمة متكاملة لديهم قدرة على �أن ينظروا للخلف من حياتهم ال�سابقة بح�س
الر�ضا ،فهم �سعداء ملا عا�شوا وقرروه يف حياتهم املا�ضية� ،أما الأ�شخا�ص الذين كانوا
يائ�سني وينظرون حلياتهم ال�سابقة بندم ،ويدركون ان الوقت ال ي�سمح لعمل تغريات
مهمة وقد فات الأوان� ،أنهم يختربون الإح�سا�س باالكتئاب ،لذا من ال�رضوري ا�ستخدام
�أ�سلوب عملية مراجعة احلياة كا�سرتاتيجية يف �إر�شادهم وعالجهم (.)Myers, 1990
لذا ي�شري هافجر�ست ( )Havigharstيف نظريته النمائية ان هناك مهمات
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يجب ان يتعلمها كبار ال�سن حتى ينجحوا يف الو�صول �إىل هذا العمر ب�سالم ،وت�شمل
حاالت التكيف مع فقدان الزوج وتلبية متطلبات احلياة الإجتماعية و�إدارة احلياة
بر�ضا و�إيجابية (.)Kimmel, 1990) (Maltin, 2000
مظاهر النمو يف مرحلة كبار ال�سن :

وهي عبارة عن جمموعة من التغريات اجل�سمية والنف�سية التي حتدث بعد مرحلة
الر�شد ومع تقدم العمر  ،ومرحلة الكرب هلي احللقة الأخرية من احلياة  ،وتتميز بعدد
من التغريات واخل�صائ�ص وهي :
�أوالً  /اخل�صائ�ص اجل�سمية ال�صحية :

وت�شمل هذه اخل�صائ�ص ال�ضعف العام والتدهور اجل�سمي والوظيفي وزيادة معدل
الفقدان يف جميع مظاهر النمو من خالل تغريات يف مظهر اجل�سم ب�شكل عام والعالقة
الن�سبية بني �أجزائه و�أع�ضائه  ،كما ت�شمل تركيبة وحيوية اجللد والع�ضالت واملفا�صل
والعظام واجلهاز التنف�سي واجلهاز اجلن�سي والتنا�سلي  ،والتي تهبط فعاليتها تدريجياً
مع تقدم العمر  ،مما ي�ؤدي �إىل �ضعف الطاقة اجل�سمية واجلن�سية و�ضعف يف احلوا�س
وانحناء الظهر ونق�ص القوة الع�ضلية وترهل اجللد وجفافه وارتعا�ش الأطراف وبطء
احلركة واختالل الأع�صاب � ،إ�ضافة �إىل مع�أناة امل�سن من الأمرا�ض املزمنة كال�ضغط
وت�صلب ال�رشايني  ،وحدوث �سن الي�أ�س مع بداية مرحلة الكرب.
ثانياً  /اخل�صائ�ص العقلية :

وت�شمل التدهور العام يف القدرات املعرفية والوظائف العقلية ب�سبب الكرب  ،حيث
حتدث تغريات يف العديد من العمليات العقلية وهذه التغريات غري مت�ساوية �أو متوازية
يف جميع امللكات العقلية  ،وعلى العموم هناك ثالث فئات من �أنواع التغري حتدث يف
الكرب  ،ففي الفئة الأوىل يبدو �أن العمليات العقلية تتقدم وتتح�سن مع تقدم العمر ومن
هذه العمليات هي املعلومات العامة والإدراك العام للأ�شياء �إىل غري ذلك من مظاهر
تزايد املقدرة على الإبداع وامل�ساهمات الفكرية� .أما الفئة الثانية جند �أن العمليات
العقلية التي ت�صل ذروتها �إىل �سن املراهقة وتظل بعد ذلك ثابتة طول احلياة وهي
العمليات امل�سماة باملقدرة املتبلورة وهي التي يكت�سبها الفرد باملواظبة واخلربة
كاملهارات الفنية والتقنية التي تعتمد التجربة واملمار�سة� .أما الفئة الثالثة فت�شمل
العمليات العقلية التي تتناق�ص مع تقدم العمر وهي الذاكرة وخا�صة الذاكرة احلديثة
والقدرة على التعلم النظري والتفكري املجرد و�ضعف الإنتباه والن�سيان وتتطلب عملية
الإدراك وقتاً طويالً  ،كما تتميز هذه التغريات باجلمود والت�شبث بالر�أي وانحدار عملية
التعلم خا�صة التعلم اجلديد� .إ�ضافة �إىل مع�أناة امل�سن من خرف ال�شيخوخة من خالل
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تكرار احلدث عدة مرات وعدم التعرف على �أقرب النا�س .ان ح�صيلة التغريات العقلية
التي حتدث يف الكرب تعتمد على توفر عوامل عدة منها نوعية العمل الذي يقوم به الفرد
وما يتطلبه هذا العمل من جتربة وممار�سة �أو ذكاء وتعليم وذاكرة.
ثالثاً  /اخل�صائ�ص الإجتماعية :
هنالك الكثري من مظاهر التغيري يف املجال الإجتماعي للفرد بتزايد وتقدم العمر.
وبع�ض هذا التغيري ي�أتي نتيجة لعجز الفرد عن جماراة ما تتطلبه احلياة من تغيري
يف منط عالقاته الإجتماعية  ،وبع�ض ذلك ي�أتي ب�سبب ما يحدث من تبدل يف التكوين
العائلي مع تقدم العمر من تفرق �أو ت�شتت بع�ض �أفراد العائلة ب�سبب الوفاة �أو الرحيل
�أو الزواج �أو ب�سبب التغري يف ظروف العمل �أو املوقع الإقت�صادي  ،وجميع هذه العوامل
لها ان حتدث تغيريا ً يف ال�صفات الإن�سانية ويف �أ�سلوب احلياة ويف ت�صور الفرد ملكانته
الإجتماعية ويف تقديره لنف�سه ويف جدوى حياته يف العائلة �أو املجتمع  ،كل هذه
التغريات تدفع بالفرد �إىل العزلة الإجتماعية والتمركز حول الذات و�ضعف امليول
والإهتم�أمات واملحافظة على القدمي ومهاجمة اجلديد � ،إ�ضافة �إىل فقدان الفرد مل�صادر
الإثارة واملركز الإجتماعي ،كما يزداد التع�صب للر�أي تبعاً لزيادة ال�سن  ،والذي يعترب
هو ذكرى القوة وال�شباب والعمل واملكانة الإجتماعية � ،إ�ضافة �إىل كرثة وقت الفراغ
وزيادة عالقة امل�سن ب�أحفاده  ،بحيث يق�ضي وقت �أطول معهم  ،و�أكرث عر�ضة للت�صادم
مع الأبناء والأحفاد� .إال �أن هناك فروق بني م�سن و�آخر وهذا يعتمد �إىل حد كبري على
املكانة املعنوية التي يحظى بها امل�سن يف املجتمع والعائلة التي ينتمي �إليها ،
وعلى مدى م�ساهمته بالن�شاط الإجتماعي.
رابعاً  /اخل�صائ�ص االنفعالية النف�سية :
مع �أن عمليات التغري يف احلياة للفرد هي عمليات تدريجية حالها يف ذلك حال
عمليات التغري اجل�سمي والع�صبي � ،إال �أن التغري النف�سي يبدو �رسيعاً ووا�ضحاً يف
مرحلتني من مراحل احلياة وهي مرحلة املراهقة ومرحلة الكرب يف امل�سنني .حيث
تتميز مرحلة املراهقة بقلة التوافق بني احلياة العاطفية وال�سلوك والفكر لديه،
وبانتهاء هذه املرحلة ف�إن الفرد يتجه ب�رسعة نحو حتكيم العقل والتجربة يف ت�رصيف
املواقف احلياتية التي تعرت�ضه� .أما التغريات التي حتدث يف الكرب تت�سم بالت�صلب
النف�سي مما ال ميكن الفرد من التكيف الكايف ملتغريات احلياة وظروفها امل�ستجدة وغري
امل�ألوفة منها � ،إ�ضافة �إىل هبوط يف درجة احلما�س ويف الطموح والأندفاع نحو حتقيق
الأهداف التي تبناها الفرد يف دور �سابق ؛ كما يحدث تقلي�ص يف جمال الإهتم�أمات ملا
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يجري حولهم ،فيبدو العامل لهم �أ�صغر بكثري مما كان ،ويزداد اهتمام الفرد بنف�سه وتنح�رص
عالقاته الإجتماعية يف دائرته ال�ضيقة يف نطاق الأ�رسة� ،إ�ضافة �إىل احل�سا�سية الزائدة
و�شدة الت�أثر االنفعايل والتذبذب االنفعايل وتقلب املزاج  ،و�رسعة الأنفعال والغ�ضب لأتفه
الأ�سباب  ،ونق�ص يف املرونة يف التعامل ويف اال�ستعداد لفهم وجها نظر الآخرين  ،كما
يعانون من م�شاعر القلق واخلوف والالمباالة واخلمول �إ�ضافة �إىل التهكم وال�سخرية من
كل �شيء حتى من نف�سه .كما تزداد الإجتاهات النف�سية والإجتماعية ر�سوخاً يف مرحلة
الكرب ،وي�صعب متييز �إجتاهاتهم ال �سيما يف املو�ضوعات ال�سيا�سية والنظم الإجتماعية
ال�سائدة .ومييل على التم�سك مبا يتذكره عن زمانه القدمي واحلنني �إليه �أكرث من اهتمامه
وتقديره لعامله احلا�رض  ،وهو لذلك يتمتع بعناد الر�أي وب�صعوبة االقتناع والتقبل ملا هو
جديد يف احلا�رض  ،ويف املراحل املتقدمة من الكرب تظهر بوادر فقدان الفرد لبع�ض مظاهر
التوازن النف�سي واملقدرة على التحكم بعاطفته مما ي�ؤدي �إىل حدوث انفعاالت عاطفية
�آنية وحادة �أ�شبه ما تكون بالثورات االنفعالية التي يعاين منها الأطفال واملراهقني وهو
الأمر الذي يربز و�صف مرحلة الكرب ب�أنها الطفولة الثانية (كمال Maltin, 2000))1989 ،
.(Kimmel, 1990

حاجات ومطالب النمو يف مرحلة كرب ال�سن :
�إن �أهم مطالب النمو لكبار ال�سن يف مرحلة الكرب التكيف ب�شكل �أكرث �إيجابية مع ال�ضعف
اجل�سمي والتدهور ال�صحي والإحالة على التقاعد ونق�ص الدخل والتغريات الأ�رسية ،فكبار
ال�سن بحاجة �إىل الدعم الإجتماعي والتحدي واالحرتام وفهم الذات والتقبل و�صنع القرار
والعمل ويت�ضح ذلك كما يلي :
النمو الإجتماعي والإنفعال � -:إن �أهم مطالب النمو الإجتماعي حتقيق ميول ن�شطة
والتنويع يف الإهتم�أمات والتوافق بالن�سبة للإحالة على التقاعد وترك العمل  ،والتوافق
بالن�سبة لنق�ص الدخل ن�سبياً واال�ستعداد لتقبل امل�ساعدة من الآخرين وتقدير الذات ،
والتوافق مع موت الزوج �أو الزوجة �أو �أحد الأ�صدقاء  ،وتنمية وتعميق العالقات الإجتماعية
القائمة بني الأفراد  ،وتكوين عالقات �إجتماعية جديدة  ،وحتقيق التوافق مع رفاق ال�سن
 ،والوفاء بااللتز�أمات الإجتماعية يف حدود الإمكانيات وتقبل الواجبات الإجتماعية
والوطنية وتقبل التغري الإجتماعي امل�ستمر والتوافق معه ومع اجليل التايل.
النمو اجل�سمي  -:التوافق بالن�سبة لل�ضعف اجل�سمي والتدهور ال�صحي وتقبله والعناية
بالذات.
احلاجة للإر�شاد يف مرحلة التكامل مقابل الي�أ�س (.)Myers, 1990
وبهذا تبني احلاجة املا�سة للإر�شاد يف املرحلة الأخرية من العمر حيث يتعر�ض الأفراد
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يف مرحلة الكرب للعديد من امل�شكالت ال�صحية وتدهور القدرات العقلية بالإ�ضافة �إىل
العديد من امل�شكالت النف�سية والإجتماعية كالك�آبة واالغرتاب و�سوء املعاملة.
الإر�شاد النف�سي لكبار ال�سن:
ان �أبرز ما مييز النمو يف مرحلة ال�شيخوخة هو التدهور العام يف القدرات البدنية
واحل�سية واملعرفية ،ومما يرتتب عليه من اعتالل يف ال�صحة البدنية ،بالإ�ضافة �إىل
فقدان الفرد مل�صادر الإثارة والدور واملركز الإجتماعي ،ونق�صان املوارد املالية الناجمة
عن فقدان القدرة على العمل �أو الإحالة على التقاعد.
و�إر�شاد كبار ال�سن هو عملية امل�ساعدة يف رعاية وتوجيه كبار ال�سن نف�سياً و�إجتماعياً
ومهنياً وحل م�شكالت مرحلة �آخر العمر منها واملتعلقة مبرحلة الكرب وبالظروف
اخلا�صة للم�سن نف�سه.
وعليه ،ف�إن خدمات التوجيه والإر�شاد النف�سي لكبار ال�سن تعد من االحتياجات
الأ�سا�سية لتكيفهم النف�سي والإجتماعي وانتقالهم ب�أمن و�سالم �إىل احلياة الآخرة وذلك
من خالل تنظيم برامج للإر�شاد ال�صحي والديني والنف�سي والإجتماعي للم�سنني والأ�رس
التي ينتمون �إليها ،ان الإر�شاد والتوجيه عملية تعليمية وتعلمية تهدف �إىل م�ساعدة
الفرد يف تعلم حل م�شكالته النمائية واحلياتية باالعتماد على نف�سه �إىل جانب توفري
الدعم والتوجيه من قبل الآخرين.
�أهداف �إر�شاد كبار ال�سن و�أ�سرهم :
 م�ساعد كبار ال�سن يف جعل مرحلة الكرب خري �سني العمل وذلك عن طريق حتقيق�أف�ضل م�ستوى من التوافق وال�صحة النف�سية ،وذلك من خالل:
الإر�شاد الوقائي :بحيث ميكن ا�ستبعاد �أو التقليل من امل�شكالت املرتبطة بالتقدم
بالعمر.
الإر�شاد النمائي :من خالل م�ساعدة كبار ال�سن يف هذه املرحلة على مواجهة التغريات
امل�صاحبة لها وقبولها والتوافق معها ب�شكل مالئم.
الإر�شاد العالجي :من خالل م�ساعدة كبار ال�سن ذوي احلاالت ال�شديدة من اال�ضطرابات
العقلية وخا�صة الذهانية التي حتتاج �إىل رعاية متخ�ص�صة والتي تتطلب �إقامة امل�سن
يف املراكز وامل�شايف العالجية املتخ�ص�صة.
التدعيم :من خالل م�ساعدة كبار ال�سن على مواجهة الأزمات والتغلب على م�شاعر
الوحدة والقلق املرتبطة باقرتاب النهاية (�سالمة.)1985 ،
خ�صائ�ص املر�شد الأ�سري الفعال لكبار ال�سن :
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 -1لديهم مهارة يف التوا�صل مع الآخرين.
فهم ي�شجعون الآخرين على التحدث بحرية و�صدق دون حتفظ  ،ويتجنبون اال�ستجابات
التي تعيق الإت�صال وت�ؤدي �إىل الدفاعية� ،أنهم ي�صغون ب�شكل جيد فعال ومينعون
انف�سهم عن الأن�شغال مبثريات خارجية �أو داخلية .ويركزون �إنتباههم على حديث
الآخر  ،وهم ال ي�صغون للر�سائل اللفظية فح�سب ،بل ينتبهون للم�شاعر واالنفعاالت
واملعتقدات التي يحملها ال�شخ�ص و�إدراكاته لذاته وللأ�شخا�ص الذين يهمونه وللظروف
احلياتية املحيطة به.
 -2يولد لدى الآخرين �إح�سا�ساً بالثقة.
في�شعر الآخر ب�أنه ي�ستطيع ان يتحدث بحرية دون �شعور باحلرج �أو اخلجل ودون ان
يكون معر�ضاً للنقد ب�سبب �أفكاره �أو م�شاعره  ،كما ان ما يقوله املر�شد ميكن الثقة به
واالعتماد عليه  ،فاملر�شد يتحدث ب�صدق و�أمانة.
 -3يتمتع املر�شد الفعال بفهم وا�ضح لذاته.
لذا فهو لي�س دفاعياً وال يلج�أ �إىل ت�شويه اخلربات  ،ويتعامل مع القلق ب�صورة منطقية،
لذا فهو ي�ستطيع �أن ينمي مثل هذه اخلربات لدى امل�سرت�شدين من كبار ال�سن.
 -4ينقل املر�شد الفعال للآخرين االحرتام والإهتمام بهم ومبو�ضوعاتهم.
وك�أنه يقول لهم ب�صورة غري لفظية «انني موجود لكم وعلى ا�ستعداد لو�ضع الوقت
واجلهد املطلوبني مل�ساعدتكم يف الو�صول �إىل حل مل�شكالتكم».
 -5ميتلك املر�شد الفعال معلومات وخربات حول ال�سلوك الإن�ساين �إذ ي�ستطيع ان يوظف
هذه املعلومات واخلربات يف م�ساعدة الآخرين.
 -6حماولة فهم ال�سلوك دون �إ�صدار �أحكام.
يحاول املر�شد الفعال ان يفهم �سلوك الآخرين دون ان ي�صدر عليهم �أحك�أماً قيمية.
 -7يتمتع املر�شد الفعال بالقدرة على التفكري املنظم.
فهو ي�ستخدم البي�أنات والوقائع لكي ي�صل �إىل ا�ستنتاجات منطقية ويعمل على فهم
احلوادث يف �إطار عالقاتها بع�ضها ببع�ض.
 -8ميتلك املر�شد الفعال ثقافة وا�سعة  ،حيث ي�ستمر مبتابعة الق�ضايا املعا�رصة التي
تهمه وتهم جمتمعه والعامل ب�شكل عام.
 -9يحر�ص املر�شد على املو�ضوعية يف التفكري.
فال يطلق �أحك�أماً م�سبقة على النا�س ب�سبب اللون �أو االنتماء اجلغرايف �أو العرقي �أو
الديني ويبتعد عن التع�صب والتحامل يف �أفكاره وممار�سته (حمدي و�أبو �صابر .)1998 ،
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وعلى اخت�صا�صي التوجيه والإر�شاد �أن يالحظ اختالف امناط اال�ستجابة لل�سنوات
الأخرية من العمر عند تعامله مع امل�سنني ،و�أمناط هذه اال�ستجابة هي كالآتي:
 -1النمط النا�ضج حيث تت�صف ا�ستجابة امل�سن بالإيجابية يف نظرته للحياة وي�شعر
بالتكامل ويحافظ على م�س�ؤولياته الأ�رسية والإجتماعية .
 -2النمط اال�ست�سالمي حيث يت�صف امل�سن بفقدانه للطموح ويف�ضل البقاء يف املنزل
واال�ستمتاع بالأكل و�شديد االعتماد على الأ�رسة.
 -3النمط الدفاعي القهري وامل�سن من هذا النمط ال يرحب التقاعد ويواجه خم�أوف
ال�سنوات الأخرية من العمر بالأ�رساف يف العمل.
 -4النمط الغا�ضب ،حيث يفتقد امل�سن الهتم�أماته وهواياته اخلا�صو ال يرحب بالتقاعد
ويتميز بالعدوانية ويعد املوت عدوا ً جتب هزميته �أكرث من كونه حقيقة يجب تقبلها.
 -5النمط الكاره للنف�س ،وامل�سن من هذا النمط يتميز بالك�آبة والرغبة يف املوت.
لذا يتوجب على اخت�صا�صي التوجيه والإر�شاد م�ساعدة كبار ال�سن على التوافق مع مرحلة الكرب
ومواجهة �أزماتها من خالل ما يقدم من خدمات �إر�شادية من مثل :
 -1تنظيم برنامج �إر�شادي لكبار ال�سن بهدف �إعادة توجيه طاقاتهم لأدوار ون�شاطات
جديدة مبتكرة ت�ساعدهم ل�شغل �أوقات الفراغ ،ومن �أمثلة هذه الن�شاطات القيام بالأعمال
التطوعية وتطوير الهوايات اخلا�صة مما يخلق حياة جديدة ممتعة للم�سنني.
 -2امل�ساعدة على تقبل احلياة باملعنى الإيجابي ولي�س التقبل ال�سلبي القائم على
الي�أ�س .فامل�سن عليه ان ينظر حلياته املا�ضية وان يركز على اجنازاته الإيجابية
وي�ستمد منها الإح�سا�س بالر�ضا وال�سعادة النف�سية.
 -3امل�ساعدة على مواجهة املوت وتقبله كحقيقة ت�ضع حدا ً حلياة الإن�سان ،وهذا
التقبل للموت والإميان به ال يعني ان ي�شل امل�سن حياته �أو ان يتقاع�س عن اال�ستمتاع
بالن�شاطات اليومية �أو التخلي عن م�س�ؤولياته الأ�رسيه والإجتماعية .
اخلدمات الإر�شادية والعالجية لكبار ال�سن:
ان �أهم مطالب النمو يف مرحلة الكرب التكيف ب�شكل �أكرث �إيجابية مع ال�ضعف
والتدهور ال�صحي والإحالة على التقاعد ونق�ص الدخل والتغريات الأٍرية ،لذا يحتاج
كبار ال�سن للدعم الإجتماعي والتحدي واالحرتام وفهم الذات والتقبل و�صنع القرار
والعمل (البهي( )1975 ،العزة( )2000 ،الداهري.)2008 ،
ان التوجيه والإر�شاد هو من اخلدمات ال�رضورية الالزمة لكبار ال�سن مل�ساعدتهم على
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حتقيق ذواتهم والو�صول �إىل �أق�صى درجة من الأنتاجية يف ع�رص يت�سم بكرثة التحديات
يف املجاالت ال�سيا�سية والإقت�صادية والإجتماعية .
لذلك يعترب �إر�شاد كبار ال�سن و�أ�رسهم واجباً ان�سانياً وقومياً يجب ان تقدم خدماته
على �أ�سا�س املنهج الوقائي واملنهج العالجي معاً .من خالل الإعداد ملرحلة الكرب قبل
حلولها والعمل على تقدمي اخلدمات الإر�شادية والعالجية الالزمة يف حينها ومن هذه
اخلدمات:
الإر�شاد ال�صحي :رعاية ال�صحة اجل�سمية والإهتمام بالفح�ص الطبي والدوري والك�شف
عن امل�شكالت ال�صحية يف بدايتها وعالجها يف الوقت املنا�سب ،مع الإهتمام بالوقاية
من احلوادث والتعر�ض للعدوى واملر�ض ،ويجب عالج الأعرا�ض الطبية املرتبطة
بال�ضعف العام وا�ضطراب اله�ضم ،والإقالع عن التدخني  ،ويراعي القواعد ال�سليمة �أو
ال�صحية يف امل�أكل وامل�رشب وعادات النوم والراحة والريا�ضة.
الإر�شاد املهني :تقدمي خدمة الإر�شاد املهني املنا�سبة لكبار ال�سن من الذكور والإناث
املنا�سبة لو�ضعهم يف مهن تنا�سب �سنهم وحالتهم �سواء مهن ا�ست�شارية دائمة �أو مهن
لبع�ض الوقت �أو حتى يف �أعمال مو�سمية.
الإر�شاد الزواجي :وهذه تقدم يف مرحلة الكرب يف حالة بقاء الزوجني معاً �أو يف حالة
الرتمل �أو يف حالة العنو�سة والعزوبة ويت�ضمن ذلك تزويد باملعلومات هدفها ت�صحيح
الأفكار وتقييم ال�سلوك وحتقيق التوافق اجلن�سي.
الإر�شاد الأ�رسي :ويهدف �إىل حتقيق التوافق مع الظروف اجلديدة و�إحداث التغريات
الالزمة يف نظام حياة امل�سن (كبري ال�سن) كما يحدث يف حاالت البقاء معظم الوقت
يف املنزل مع الزوج �أو يف حاالت وفاة الزوج والعزوبية الإجبارية وتناق�ص حجم
الأ�رسة ونق�ص الدخل والتغلب على م�شكالت العالقات مع الأوالد والأحفاد بحيث تكون
العالقات ودية وطيبة مبا ير�ضي كل الأطراف.
تنظيم وقت الفراغ :ويعمل على تدريب كبار ال�سن على هوايات وان�شطة جديدة مالئمة
لهم ت�شغل �أوقات الفراغ املتزايد مبا يعود عليهم بالفائدة ج�سمياً وعقلياً و�إجتماعياً
وانفعالياً باملتعة واخلري وي�شعرهم بالر�ضا وال�سعادة  ،مثل قراءة الكتب وزيارة
احلدائق العامة ،والزيارات والرحالت وت�شجيعهم على ممار�سة هواياتهم ،وحثهم على
ممار�سة هوايات جديدة كي يحقق كبري ال�سن ذاته وينعم بال�سعادة والر�ضى.
اخلدمات الإجتماعية والتقاعد عن العمل :العمل على حتقيق التوافق الإجتماعي عن
طريق حت�سني العالقات الإجتماعية وتو�سيع دائرة ال�صداقات مع الإهتمام بتنمية
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امليول والهوايات والريا�ضة وامل�شي والتنزه مع الإهتمام باملظهر وامللب�س� ،إ�ضافة
�إىل تقدمي خدمات ال�ضمان الإجتماعي يف حاالت العجز عن العمل مبا يكفل لهم حياة
كرمية� ،إ�ضافة �إىل الت�شجيع ملمار�سة الأن�شطة الدينية وح�ضور الندوات وا�ستغالل اجتاه
كبار ال�سن �إىل الدين يف هذه املرحلة (الداهري.)2008 ،
هذا بالإ�ضافة �إىل ان القوانني التي تنظم العمل والتوظيف ال بد ان تراعي م�س�ألة
هامة جدا ً وهي ان يكون �سن التقاعد مبنياً على الأداء يف العمل والوظيفة ولي�س على
بلوغ �سن معينة فهناك بع�ض كبار ال�سن الذين يقدمون خدمات جليلة يف جمال العمل
والفكر والأدب والتعليم ،يف حني ان بع�ض الأفراد ال يح�سنون �أداء �أعمالهم وهم ما زالوا
يف طور ال�شباب.
ال بد من ان�شاء نظام لل�ضمان الإجتماعي يحقق امل�ساعدة الإجتماعية �إىل جانب
الراتب التقاعدي �أو للتعوي�ض من الدخل الذي ك�أن يح�صل عليه نتيجة ن�شاطه املهني
بوجه عام وذلك لتحقيق دخل مالئم للم�سن ي�ضمن له العي�ش الكرمي.
يف�ضل ان ال ينتقل امل�سن من بيته �إىل دور امل�سنني لأن هذا بالن�سبة له �رضب من
العذاب النف�سي ،حيث يف�ضل امل�سن �أال يبتعد عن بيته الذي بناه على مدى �سنني،
وان يق�ضي بقية حياته منه لأن ذلك يحقق له الأمن النف�سي الذي ال تعو�ض عنه دور
املتقاعدين وامل�سنني مهما توفرت فيها كل خدمات الرعاية والعالج (الداهري.)2008 ،
الإر�شاد الأ�سري :Family Counseling
	�إن حمور اهتمام الإر�شاد الأ�رسي هو نظام العالقات وا�ستك�شاف هذا النظام
والتعرف على قواعده ودعوة �أفراد الأ�رسة على الرتكيز على النظام العام وتطويره
وتغيري حمتواه .حيث يعمل الإر�شاد الأ�رسي على وقاية الأ�رسة من الوقوع يف امل�شكالت
 ،كما يعمل على معاجلتها عند الوقوع فيها .وهذا ما ت�ؤكده نظريات الإر�شاد الأ�رسي
التي ت�ؤكد على دور الأ�رسة والبيئة الإجتماعية يف تغيري الفرد ومنوه احلايل والتي
تهدف جميعها �إىل توثيق العالقات بني �أفراد الأ�رسة وحتقيق توافق �أف�ضل لكل الأفراد
( .)1996 ,Coreyويعرف الإر�شاد الأ�رسي ب�أنه العملية التي يتم فيها م�ساعدة �أع�ضاء
الأ�رسة لتفهم احلياة الأ�رسية وتعلم مهارات حل م�شكالتها لتحقيق اال�ستقرار والتوافق
وال�سعادة الأ�رسية (حمدي و�أبو طالب .)1992 ،وهذا يعني �أن للإر�شاد الأ�رسي �أهدافاً
بنائية ووقائية يف بناء عالقات �أ�رسية منا�سبة بني الآباء والأبناء وبني الأخوة وبني
الآباء والأجداد والأحفاد من خالل تزويدهم مبعلومات وتدريبات تتعلق بالتعامل
املنا�سب بني �أفراد الأ�رسة ،كما وميكن تدريب كبار ال�سن و�أفراد الأ�رسة الآخرين على
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مهارات التعامل مع مرحلة كرب ال�سن �سواءا من امل�سن نف�سه اجتاه نف�سه ومن حوله
�أو الآخرون املحيطني بكبري ال�سن ،من خالل تزويدهم باملعلومات والتدريبات التي
ت�ستهدف حت�سني جو العالقات الأ�رسية بني كبار ال�سن وذويهم� ،إ�ضافة �إىل تدريب
كبار ال�سن على مهارات ت�ساعدهم على تقبل ذواتهم والتعامل مع م�شكالت كرب ال�سن
اجل�سمية والعقلية واالنفعالية والإجتماعية والو�صول بهم �إىل التكيف ال�سليم مع
معطيات وحتديات هذه املرحلة ويتم من خالل برامج الإر�شاد الفردي واجلمعي
والندوات واملحا�رضات وبرامج اخلدمة الإجتماعية التطوعية مع املجتمع املحلي
(داود وحمدي .)2004 ،
ويركز العالج الأ�رسي على اعتبار الأ�رسة وحدة واحدة .ويرى ان�صار هذا االجتاه ان
وجود م�شكلة لدى الفرد هو انعكا�س للم�شكلة لدى الأ�رسة ،وان م�شكلة الفرد متثل
م�شكلة للأ�رسة ب�أكملها فال�شجار مثالً بني �أفراد الأ�رسة مثالً ي�ؤدي �إىل حالة من القلق
وفقدان ال�شعور بالأمن لدى كبار ال�سن الذين يعي�شون �ضمن هذه الأ�رس .وكما ان م�صدر
امل�شكلة ميكن ان يكون يف الأ�رسة كنظام ويف العالقات القائمة بني �أفرادها ،ف�إن م�صدر
الوقاية من امل�شكالت ومعاجلتها يكمن يف الأ�رسة �أي�ضاً .وميكن ت�شبيه الأ�رسة باجل�سم
الإن�ساين الذي يعمل بو�صفه نظ�أماً متكامالً �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد
باحلمى وال�سهر (داود وحمدي.)2004 ،

�أ�ساليب الإر�شاد الأ�رسي :
ي�ستخدم املر�شد يف جمال العالج والإر�شاد الأ�رسي ا�ساليب متعددة منها :
 -1تنمية مهارات الإت�صال Communication Skills

يعمل املر�شد على تنمية مهارات الإت�صال بني �أفراد الأ�رسة .والإت�صال هو الطريقة
التي يتبادل النا�س بوا�سطتها امل�شاعر والأفكار يف حماولتهم لفهم بع�ضهم البع�ض.
ويحدث الإت�صال من خالل اللغة املنطوقة �أو املكتوبة .كما يحدث من خالل تعبريات
الوجه ونربة ال�صوت والإ�صغاء .والإت�صال عن�رص �أ�سا�سي من عنا�رص التفاهم والتفاعل
يف الأ�رسة .وت�سهم �أخطاء الإت�صال يف ظهور الكثري من امل�شكالت .كما يحدث تقول الأم
امل�سنة البنها املتزوج ب�أنه ال يهتم بها ،ويقول االبن �أنه يهتم فيها حقيق ًة� .إن �سعادة
الأ�رسة تعتمد �إىل درجة كبرية على وجود ات�صال �صحيح ومنفتح بني �أفرادها .وتظهر
مهارات الإت�صال يف ال�سلوك اللفظي �أي يف الكلمات والعبارات التي ي�ستخدمها �أفراد
الأ�رسة يف احلديث مع بع�ضهم البع�ض .كما تظهر يف ال�سلوك غري اللفظي والإ�صغاء
والت�رصف.
وميكن مالحظة ال�سلوك غري اللفظي كما يظهر يف الإت�صال الب�رصي �أي النظر �إىل
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ال�شخ�ص �أثناء احلديث ويف حركات العينني وحركات الفم وتعبريات الوجه وحركات
الكتفني واليدين والقدمني واجل�سم ،كما يظهر يف مرافقات اللغة كنغمة ال�صوت والهم�س
وارتفاع ال�صوت وال�رصاخ والطالقة يف احلديث �أو الرتدد ويف املالم�سة وطريقة اجللو�س
وامل�سافة بني الأ�شخا�ص.
وتظهر ا�ستجابات الإ�صغاء يف الإنتباه ملا يقوله ال�شخ�ص وتذكر كالمه واال�ستي�ضاح
عن بع�ض النقاط و�إعادة �صياغة بع�ض الأفكار �أو تلخي�صها.
وتت�ضمن ا�ستجابات الت�رصف توجيه الأ�سئلة والتف�سري واملواجهة و�إعطاء املعلومات.
ويعمل املر�شد على مالحظة �أخطاء الإت�صال والتي تظهر يف املقاطعة وعدم الإ�صغاء
والإ�ساءة با�ستخدام اللغة �أو احلركات .كما يعمل املر�شد على تدريب الأفراد على
الإ�صغاء وفهم وجهة نظر ال�شخ�ص الآخر.
 -2تنمية مهارات حل امل�شكلة Problem Solving Skills
ميكن للمر�شد ان ي�ستخدم �أ�سلوب حل امل�شكلة لتدريب �أفراد الأ�رسة على حتديد امل�شكلة
وجمع بي�أنات حولها وتوليد البدائل �أو احللول املنا�سبة ثم املوازنة بينها واختيار
جمموعة احللول الأف�ضل.
 -3التفاو�ض والتعاقد Behavioral Contact
ي�ساعد املر�شد �أفراد الأ�رسة على حتديد توقعاتهم من بع�ضهم البع�ض وحتديد التغريات
التي يرغب كل فرد يف حدوثها يف �أ�سلوب الأفراد الآخرين يف التعامل معه  ،ويتم
التفاو�ض حول ما يقوم به الفرد وما يقوم به الآخرون يف املقابل .ثم يتم التو�صل
�إىل اتفاق وتدوين هذا االتفاق على �شكل عقد �سلوكي يحدد ما التزم به كل طرف (داود
وحمدي .)2004 ،
 -4تعديل ال�سلوك Behavior modification Techniques
ويتم فيه تناول امل�شكالت كعالقات داخل الأ�رسة.
 -5الواجبات املنزلية Homework
وهو ما يطلب املعالج من �أفراد الأ�رسة القيام به خالل اجلل�سات وتعمل الواجبات
املنزلية على تطبيق ما تعلمه الفرد خالل اجلل�سة الإر�شادية على مواقف حياته
الطبيعية (ال�شناوي .)1994 ،
تقومي الإر�شاد الأ�رسي:

�إن �إيجابيات عملية الإر�شاد والعالج الأ�رسي ميكن تلخي�صها بالنقاط التالية :
� -1إهتمامه بالفرد �صاحب امل�شكلة �ضمن تفاعالته الداخلية وا�ستقباله خلرباته �ضمن
منظومته الإجتماعية وعالقاته يف نظام الأ�رسة.
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� -2إتاحته جلميع الأع�ضاء جمتمعني فر�صة التنفي�س عن امل�شاعر والتعبري عن
م�شكالتهم بحرية.
 -3الك�شف عن العالقات الأ�رسية والتي من ال�صعب ك�شفها عن طريق العالج الفردي
والعمل على تقوية القيم الأ�رسية الإيجابية و�إ�ضعاف ال�سلبية منها.
�أما ال�سلبيات فهي :
 -1وجود بع�ض املحاذير الأخالقية خا�صة يف بيئات ثقافية تفر�ض حمددات على
بع�ض �أ�ساليب العالج الأ�رسي وامل�شكالت التي يعاين منها بع�ض �أفراد الأ�رسة.
 -2احلذر من �أال يقبل هذا العالج من جميع �أفراد الأ�رسة .كما ان العمل �ضمن العالقات
الأ�رسية قد يخل يف هذه العالقة بدل ان يح�سنها (ال�شناوي .)1994 ،
الأ�ساليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك
الأ�ساليب ال�سلوكية:
ي�ستهدف الإر�شاد ال�سلوكي م�ساعدة النا�س لكي يتعلموا كيف يحلون م�شكالت حمددة
تتعلق ب�إ�ستجاباتهم �أو عالقاتهم ال�شخ�صية �أو ا�ساليبهم يف اتخاذ القرار.
ويرى ا�صحاب االجتاه ال�سلوكي �أن ال�سلوك الإن�ساين يف معظمه متعلم عن طريق
الأقرتان كما يف الإ�رشاط الكال�سيكي �أو التعلم بالثواب و العقاب كما يف الإ�رشاط
الإجرائي.
ولذا �إن عملية الإر�شاد يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم اخلاطئ عن طريق عك�س الإ�رشاط.
ويتميز الإر�شاد ال�سلوكي باخل�صائ�ص التالية:
 .1الرتكيز على امل�شكلة ولي�س على الأ�سباب املفرت�ضة وراء هذه امل�شكلة.
 .2ا�ضطرابات ال�سلوك هي ا�ستجابات متعلمة  ،فالإن�سان يتعلم من البيئة التي يعي�ش
فيها
و الإ�ستجابة املتعلمة قد تكون �صحيحة كان يرفع يده يف ال�صف قبل �أن يجيب على
�س�ؤال املعلم ،وقد تكون خاطئة كان يجيب دون ان ي�أذن له املعلم يف ذلك.
�إن الإ�ستجابة ال�صحيحة حت�سن من م�ستوى �أداء الفرد وانتاجيته � ،أما الإ�ستجابة
اخلاطئة فهي تعيق �أداء الفرد وانتاجيته.
 .3من املمكن دائماً ت�صحيح �أخطاء التعلم ال�سابق و�إحالل تعلم �صحيح مكانه .يتم
حتديد الهدف يف الإر�شاد ال�سلوكي على نحو حمدد قابل للقيا�س ولذا ف�إن ال�سلوكيني
الي�ستخدمون الأهداف العامة مثل حت�سن ال�صحة النف�سية بل ي�ستخدمون �أهداف حمددة
مثل» زيادة م�شاركة الطالب يف الن�شاطات» ويعملون على قيا�س امل�ستوى احلايل
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لل�سلوك ملعرفة مدى حدوث حت�سن يف الإجتاه املرغوب مقارنة مع امل�ستوى احلايل.
ويرى ال�سلوكيون �أن التعلم يتم من خالل ا�سلوبني هما الإقرتان والتعلم بالثواب
والعقاب وي�سمى الإجتاه الذي يقوم على الإقرتان بالإ�رشاط التقليدي Classical
 Conditioningبينما ي�سمى الإجتاه الذي ي�ؤكد على التعلم بالثواب والعقاب
بالإ�رشاط الإجرائي  ،Conditioning Operantفكبري ال�سن مثالً يرتاح للمحبة
والرعاية و الإهتمام وينفر من العقاب و ال�رصاخ والنقد الزائد .ف�إذا اقرتب الإبن
باملحبة والرعاية ظهر لدى كبري ال�سن �شعور بالإرتياح له .و�إذا اقرتب الإبن بالعقاب و
ال�رصاخ ظهر لدى الطفل �شعور بالنفور جتاهه وهذا ي�سمى التعلم بالإقرتان.
�أما ال�شكل الثاين من التعلم � ،أي التعلم بالثواب و العقاب  ،فيطلق عليه بالإ�رشاط
الإجرائي ،ف�إذا ابت�سم الأهل للطفل و�شجعوه على ا�ستخدام مفردة جديدة ف�إنه يكرر
ا�ستخدامها �أكرث ويتعلمها� ،أما �إذا جتاهلوه �أو نحوه فيقل ا�ستخدامه للمفردة اجلديدة.
وي�ؤكد الإ�رشاط الإجرائي على الأثر الذي يرتتب على ال�سلوك بالن�سبة ملدى احتمال
تكرار ال�سلوك  .فبع�ض �أ�شكال ال�سلوك يرتتب عليها نتائج مريحة بالن�سبة للفرد ،لذا
يزيد احتمال تكرارها  ،وبع�ضها يرتتب عليها تنائج غري مريحة بالن�سبة للفرد ،لذا
يقل احتمال تكراره .مثالً �إذا حاولت الطفلة م�ساعدة امها يف اعمال البيت  ،فابت�سمت
لها و�شجعتها وامتدحتها فقد ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة احتمال تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى
الطفلة يف امل�ستفبل وما فعلته الأم ي�سمى تعزيزا ً موجباً� .أما �إذا اهملت الأم حماولة
الطفلة �أو زجرتها �أو وبختها �أو قطبت يف وجهها وانتقدتها فهذا ي�ؤدي �إىل خف�ض
احتمال تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى الطفلة يف امل�ستفبل ،وما فعلته الأم ي�سمى عقاباً.
التعزيز املوجب :هو تقدمي �أي �شئ مريح بالن�سبة للفرد مثل النقود� ،أو الإنتباه �أو
الإهتمام �أو املديح �أو احلب �أو الطعام �أو الهدايا .املهم �أن يكون ما يقدم مريحا للطفل.
فقد يكون مريحا عندما يكون ال�شخ�ص جائعاً  ،وقد ي�سبب الإزعاج حني يكون ال�شخ�ص
مليئ املعدة.
�أما التعزيز ال�سالب :هو �أن تبعد عن الفرد ما هو مزعج �أو منفر بالن�سبة له ف�إن كان
الطفل ي�شعر بامللل و الأنزعاج ب�سبب وجوده يف غرفة ال�صف لفرتة طويلة يعترب
ال�سماح له باخلروج من غرفة ال�صف مبثابة معزز �سلبي ،ويزيد من احتمال تكرار
ال�سلوك الذي �أدى �إىل اخلروج من ال�صف .ف�إذا كان قد �أخرج من ال�صف ب�سبب امل�شاغبة
فيزداد �سلوك امل�شاغبة لديه يف امل�ستقبل.
وكما يقلل العقاب من احتمال تكرار ال�سلوك ف�إن املحو ي�ؤدي �إىل خف�ض احتمال تكرار
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هذا ال�سلوك.و املحو هو وقف التعزيز عن ال�سلوك  ،فمثالً �إذا امتنعت الأم عن تعزيز
طفلتها عندما تقوم الطفلة بامل�ساعدة ف�ستمتنع الطفلة عن امل�ساعدة بعد فرتة .
وهكذا فال�شخ�صية �سلوك متعلم وال�سلوك املكون لل�شخ�صية يتم تعلمه عن طريق
التعزيز الإيجابي �أو ال�سلبي �أو العقاب �أو املحو و كما يتم تعلم ال�سلوك كذلك ،يتم
�إلغاء التعلم.
تتميز الأ�ساليب ال�سلوكية بانها ت�ضع �أهدافاً حمددة للعالج وحتر�ص على ان تكون هذه
الأهداف قابلة للقيا�س  ،وت�ؤكد الأ�ساليب ال�سلوكية على ان م�شكالت الفرد هي �سلوك
متعلم يتم معاجلتها من خالل حمو التعلم اخلاطئ وبناء التعلم ال�صحيح .فالطفل
الذي تعلم ان يكون عدوانياً ميكن ان يتعلم التعاون  ،والطفل الذي تعلم ان يخاف
املدر�سة ميكن ان يتعلم ان يرتاح لها وان يحبها.
الأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على الإ�شراط التقليدي:
ال�سلوك امل�شكل من وجهة نظر الإ�رشاط التقليدي هو نتاج لإقرتان غري منا�سب
و املخاوف املر�ضية هي من �أو�ضح الأمثلة على ذلك  .ف�إذا اقرتنت ال�سباحة لدى الطفل
بالإختناق ،ف�إن الطفل �سوف يخاف من كل �أ�شكال ال�سباحة ،ولكي يتوقف هذا اخلوف
يجب العمل على فك الإقرتان عند النزول يف املاء و الإختناق� .أي يجب ان ينزل الطفل
يف املاء دون ان يتعر�ض للإختناق وفك الإقرتان يعني ان ااملثري ال�رشطي وهو» النزول
يف املاء « يحدث دون املثري غري ال�رشطي (الإختناق) وي�ؤدي �إىل حدوث املثري ال�رشطي
دون املثري غري ال�رشطي �إىل حمو التعلم  ،ويعترب ا�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي
من التطبيقات املهمة للإحماء يف الإ�رشاط التقليدي.
وقد اقرتح ولبي  wolpeا�سلوب تقليل احل�سا�سية التدريجي ملعاجلة
املخاوف املر�ضية وغري املنطقية و الذي يقوم على التخيل و الإ�سرتخاء حيث يتم �أوالً
حتديد املو�ضوع املثري للخوف ب�شكل دقيق ثم يتم �إعداد قائمة من املواقف املثرية
للخوف ب�شكل متدرج يبد�أ من اقلها �أثارة للخوف وحتى �أكرثها �إثارة للخوف  ،ثم يتم
تدريب ال�شخ�ص على الإ�سرتخاء ثم �إعطائه تعليمات بالإ�سرتخاء من خالل التنف�س
املنظم و�شد الع�ضالت و �إرخائها و عندما ي�صبح يف حالة الإ�سرتخاء التام يطلب منه
ان يفكر و يتخيل املو�ضوع الذي ي�ؤدي �إىل اخلوف ابتداء من الظرف امل�ؤدي �إىل خوف
ب�سيط مع ت�شجيعه ان يبقى يف حالة الإ�سرتخاء  .ثم ينتقل للتفكري يف موقف �أو ظرف
�أ�شد �إثارة للخوف وحتى ينتهي من القائمة ب�أكملها مع املحافظة على الإ�سرتخاء ثم
يطلب منه ان يواجه املواقف الفعلية املثرية للخوف ب�شكل تدريجي .
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الأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على الإ�شراط الإجرائي:
ال�سلوك امل�شكل من وجهة نظر الإ�رشاط الإجرائي هو نتاج ملا يرتتب على
ال�سلوك من ثواب �أو عقاب ،فال�سلوك الذي يعقبه تعزيز يتكرر ويتم تعلمه �أما ال�سلوك
الذي يعقبه عقاب ال يتكرر ويقل �أحتمال تعلمه و اذا �أوقفنا التعزيز عن ال�سلوك يقل
احتمال تكراره اي�ضاً.
والتعزيز هو اي فعل �أو قول ي�ؤدي �إىل زيادة يف حدوث �سلوك معني وكلمات املديح
هي مثال على التعزيز الإيجابي ،و�إنهاء الو�ضع املزعج هو مثال على التعزيز ال�سلبي
 ،فاذا كان وجود الطفل يف غرفته هو و�ضع مزعج بالن�سبة له ،ف�إن اخراجه من الغرفة
هو تعزيز �سلبي .
والعقاب هو �أي فعل �أو قول ي�ؤدي �إىل خف�ض احتمال ال�سلوك  ،فال�شتم �أو ال�رضب �أو
ال�رصاخ و التقطيب هي �أمثلة على العقاب الإيجابي لأنها تت�ضمن �أ�ضافة مثريات منفرة،
�أما �إغالق التلفزيون هي �أمثلة على العقاب ال�سلبي لأنها تت�ضمن �سحب مثريات مريحة
.
وي�ؤدي التجاهل املخطط لل�سلوك �إىل وقف التعزيز عن ال�سلوك وبالتايل �إىل �إحمائه .
�إن الأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على الإ�شراط الإجرائي ت�ستخدم التعزيز والعقاب والتجاهل
ب�شكل متكامل الحداث تعديل يف ال�سلوك وهي :
� – 1أ�ساليب التعزيز  :لكي يكون املعزز فعاال يجب ان يكون مرغوبا لدى الطفل ،ان
الكثري من املربيني ال ي�ستخدمون نواجت ال�سلوك ب�شكل فعال ،لذا ف�إنهم الينجحون يف
تعديل ال�سلوك .
�إن املعززات تاتي من �أ�شكال متعددة فهناك املعززات الغذائية كالطعام وال�رشاب
واحللوى ،والهدايا املادية كااللعاب وال�صور وااللوان والق�ص�ص ،وهناك املعززات
الرمزية كالنقاط والنجوم والنقود  ،وهناك معززات ن�شاطية كاللعب والرحالت وم�شاهدة
املباريات ،والختيار املعززات املنا�سبة ميكن ان ن�سال ال�شخ�ص عما يحبه� ،أو نالحظ
�سلوكه ملعرفة اال�شياء التي يحبها �أو نقدم له عينة من املعززات والحظ مدى اهتمامه
بها ،ولكي يكون التعزيز فعاال ،من ال�رضوري مرعاة ما يلي:
�أ -فورية التعزيز  :فالتعزيز يجب �أن ياتي بعد ال�سلوك املرغوب مبا�رشة ،واذا مل
يكن ذلك ممكنا يجب ا�ستخدام املعززات الرمزية ( كالنقاط ،والنجوم ) ،واملعززات
الإجتماعية (كاملديح والثناء )
ب -ثبات التعزيز  :فال�سلوك الذي يجري تعزيزه يجب ان يحظى بالتعزيز يف �أغلب
احلاالت �إي ال يعمد احي�أناً �إىل التعزيز  ،واحي�أناً �إىل �إىل التجاهل �أوالعقاب .
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ج -كمية التعزيز  :فكمية املعزز يجب ان تكون كافية لكي تعترب ذات قيمة بالن�سبة
للمتعلم ،اال انها يجب االتكون �أكرث من الالزم لكي ال ت�ؤدي �إىل اال�شباع فتناول الطفل
لكميات كبرية من احللوى يفقد احللوى قيمتها كمعزز .
د -م�ستوى احلرمان :فكلما كان م�ستوى احلرمان من املعزز �أكرب زادت قيمته التعزيزية .
ه -درجة �صعوبة ال�سلوك  :فيجب ان يكون ال�سلوك املطلوب �ضمن امك�أنات الطفل ،لذا
يجب ان يقدم التعزيز لكل خطوة يقرتب فيها الطفل من ال�سلوك امل�ستهدف .
و -التنويع :ان تنويع املعززات �أكرث فاعلية من ا�ستخدام معزز واحد كما انه يقلل من
احتماالت الإ�شباع.
ي -ا�ستخدام املعززات الطبيعية املتاحة يف بيئة الفرد مثل ت�شجيع الأهل �أو الأ�صدقاء.
� -2أ�ساليب العقاب:
ي�أتي العقاب على �أ�شكال متعددة منها:
�أ -تكلفة الإ�ستجابة :وهى الغرامة �أو املخالفة التي ت�ؤدي �إىل فقدان الفرد لبع�ض
املعززات املتوافرة لديه كغرامة النقود �أو خ�صم الأجازات0
ب -الإق�صاء :وهى �إبعاد الفرد عن التعزيز الإيجابي ك�إر�سال الطفل �إىل غرفته عندما
يقوم ب�سلوك غري منا�سب �أو �إخراجه من اللعبة عندما يخالف قواعدها.
ج -الت�صحيح الزائد  :وهو الطلب من الفرد ان يزيل الأ�رضار التي نتجت عن ال�سلوك
غرياملقبول ،وان يقوم ب�سلوك مناق�ض لل�سلوك غري املقبول.
ومن الأمثلة على الت�صحيح الزائد الطلب من الطفل الذي ي�ضع �أ�صبعه يف فمه ان
يغ�سل فمه ويتم�ضم�ض لفرتة طويلة ن�سبياً� ،أو الطلب من الطفل الذي يتبول يف فرا�شه
ان يغ�سل فرا�شه ويغت�سل .
د -التوبيخ :وهو التعبري عن عدم الر�ضا عن ال�سلوك غري املنا�سب وعدم املوافقة عليه،
ولي�س من ال�رضوري ان يتم التوبيخ ب�صوت مرتفع ولكن يجب ان يت�ضمن اظهار عدم
الر�ضا.
ه -العقاب اجل�سدي  :وهو �إحداث �شعور باالمل عن طريق ال�رضب �أو غريه.
 -3التجاهل : Extinction
ي�ستهدف التجاهل املخطط حمو ال�سلوك غري املنا�سب من خالل ايقاف تعزيزه ،فال�سلوك
الذي ال يلقى تعزيزا يتوقف �أي يحدث عليه حمو �أو انطفاء ،وهناك �أمثلة متعددة لذلك
يف احلياة اليومية فمثال نتوقف عن ا�صدار التحيات احلارة بعد عدة مرات من عدم
اجابة من نحييه .
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وهكذا اذا اردنا ان نوقف ا�ستجابة غري منا�سبة ،ف�إن علينا ان نالحظ جيدا ما الذي ي�ؤدي
�إىل تعزيز تلك اال�ستجابة ثم نعمل على ايقاف التعزيز ،والتجاهل املخطط لي�س اجراء
�سهال كما يبدو للوهلة الأوىل ،بل هواجراء معقد ،لذلك يجب اال ي�ستخدم �إىل اذا كان
معدل ال�سلوك قادرا على ا�ستخدامه حتى النهاية ،ومن االف�ضل ان يتم تعزيز ال�سلوك
النقي�ض لل�سلوك غري املرغوب فيه والذي يتم جتاهله .
 -4ت�شكيل ال�سلوك :Shaping
واملق�صود به تعزيز االقرتاب التدريجي نحو الهدف ،و وقف التعزيز بعد ذلك ليقرتب
ال�سلوك �أكرث �إىل الهدف حتى يتم الو�صول �إىل الهدف ،فاذا كنا نريد تعليم الطفل كيف
ير�سم دائرة  ،ف�إننا نعززه عندما يحمل قلما و ورقة ثم نوقف هذا التعزيز ثم نعززه
عندما يجعل اخلط منحنيا حتى ير�سم الدائرة املطلوبة .
الأ�ساليب املعرفية :

�إن الأ�ساليب ال�سلوكية تركز يف عالجها للم�شكالت على عمليات االقرتان بني الثريات
�أوعلى نواجت ال�سلوك من ثواب وعقاب� ،أما الأ�ساليب املعرفية ف�إنها تركز على الطريقة
التي يدرك فيها ال�شخ�ص االحداث وعلى الكيفية التي يف�رسها بها ويتخذ قرارت حول
كيف يت�رصف ب�ش�أنها ،فاذا ف�رس الطفل حدثا ما باعتباره يبعث على اخلوف ،ف�إنه ي�شعر
باخلوف منه ويعمل على جتنب مواجهته ،وقد ينظر طفل اخر للحدث نف�سه باعتباره
مو�ضوعا للت�سلية .
ويرى االجتاه املعريف ان العمليات العقلية املعرفية التي ي�ستخدمها الإن�سان يف
تف�سري االحداث التي يتعر�ض لها هي العن�رص االهم يف ال�سلوك واالنفعاالت ،ولذا ف�إن
هذه العمليات املعرفية هي الهدف الذي يجب ان يحدث فيه التغيري الإيجابي لكي
ي�صبح الفرد �أكرث فاعلية .
 -1العالج العقالين الإنفعايل :Rational – Emotive Therapy
ترى نظرية الي�س ان املعتقدات �أو القناعات التي نحملها هي �سبب ما نعانيه
من ا�ضطرابات� ،أما الأحداث فهي لي�ست ال�سبب احلقيقي لتلك الإ�ضطرابات لذلك ف�إن دور
املر�شد ان يعمل على تو�ضيح القناعات اخلاطئة ودح�ضها وتفنيدها .و�إذا جنح يف ذلك
ف�إن الأثر �أو النتيجة �سوف تكون التفكري بطريقة عقالنية �سليمة.
ان املر�شد يف هذا الأ�سلوب يتخذ دورا ً تعليمياً فعاالً ،ويحدد املر�شد طبيعة امل�شكلة
التي يواجهها الفرد ،ويعمل على تو�ضيح العالقة بني امل�شكلة و بني القناعات اخلاطئة
املوجودة لدى الطفل ،ويعني ذلك تو�ضيح االحداث �أو الظروف التي يعي�ش فيها الإن�سان
لي�ست هي ال�سبب يف �شعوره باحلزن �أو االكتئاب ،وامنا ال�سبب املبا�رش يف ذلك هو
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القناعات اخلاطئة التي يحملها يف نظام املعتقدات لديه ،اي ان االحداث �أو اال�شياء
لي�ست هي �سبب امل�شاعر �أو الت�رصفات اخلاطئة ،ولكن القناعات واملعتقدات هي ال�سبب،
ويقوم املر�شد باعطاء امثلة تظهر جوانب اخلطا يف القناعات الالعقالنية ،ويتمثل ذلك
يف كون القناعات اخلاطئة مطلقة وغري ن�سبية وتبدا بكلمات يجب وينبغي .
ان جناح املر�شد يف دح�ض القناعات الالعقالنية واثبات خطئها �سوف ي�ؤدي �إىل احالل
قناعات منطقية بدال منها تقوم على التفكري الن�سبي  ،كما يعطي املر�شد للم�سرت�شد
واجبا لكي يقوم مبالحظة االحداث التي مير بها يف حياته اليومية وت�ؤدي �إىل �شعوره
بالأنزعاج ثم يحدد الأفكار واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة بها ،ثم يحدد الأفكار
املنطقية البديلة وما ينجم عنها من م�شاعر �أو ت�رصفات ،والأفكار واملعتقدات تظهر
على �شكل جمل �أو عبارات ذاتية يتحدث فيها الفرد لنف�سه ،فاذا كانت هذه اجلمل
�أو العبارات منطقية ف�إنها ت�ؤدي �إىل م�شاعر منا�سبة وت�رصفات منا�سبة ،وفيما يلي
تو�ضيح لكيفية مالحظة االحداث وما يرتبط بها من �أفكار �أو عبارات ذاتية:
�أ -احلادث �أو الفكرة التي ادت �إىل ال�شعور بالأنزعاج مثال �إنتقاد الأم لت�رصف معني
قامت به ابنتها
ب -ما نتج عن احلادث �أو الفكرة من م�شاعر وت�رصفات « مثال ال�شعور باحلزن االكتئاب،
الغ�ضب »....
ت -الأفكار واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة باحلادث والعبارات التي حتدث فيها
الطفل لنف�سه حول احلدث « يجب ان يكون حمبوبا من قبل االخرين « .
ث -الأفكار و املعتقدات املنطقية البديلة ،مثال لي�س من ال�رضوري ان يحبني جميع
النا�س ،توجيه النقد ال يعني انني �شخ�ص �سيء .
ج -امل�شاعر و الت�رصفات الناجمة عن الأفكار املنطقية « مثال انخفا�ض م�ستوى احلزن
�أو الغ�ضب ،واحلوار مع ال�شخ�ص بدال من الت�شاجر معه  ( .داود وحمدي) 2004 ،
� -2أ�سلوب حل امل�شكالت :
يقوم �أ�سلوب حل امل�شكالت على ا�ستخدام التفكري العقلي املنطقي يف فهم امل�شكلة،
وجمع املعلومات املتعلقة بها ،وت�صور احللول املختلفة املمكنة للم�شكلة ،واملوازنة
بني هذه احللول والعمل على تنفيذها يف الواقع ،واختبار فاعليتها يف انهاء الو�ضع
امل�شكل .
وتعترب مهارة حل امل�شكالت من املهارات الأ�سا�سية يف التفكري العقلي املنظم  ،وت�شكل
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هذه املهارة املحور الأ�سا�سي يف برامج االر�شاد املختلفة  ،وتتالف مهارة حل امل�شكالت
من خم�س مراحل هي:
 -1الوعي بوجود ال�شكلة  :وهو �إدراك الفرد وا�ستعداده للتعامل معها بطريقة منظمة
منطقية
 -2حتديد امل�شكلة وجمع املعلومات حولها  :يعمل ال�شخ�ص الفعال على جمع
املعلومات والبي�أنات حول املوقف امل�شكل  ،وحتديد امل�شكلة بعبارات وا�ضحة ذات
مدلول حم�سو�س
 -3توليد البدائل ( احللول املقرتحة للم�شكلة ) :يتمتع الفرد الفعال باملرونة وال ي�ضع
يف تفكريه بدائل حمددة  ،وي�ستخدم �أ�سلوب الع�صف الفكري فيفكر باكرب عدد ممكن
البدائل دون اخ�ضاعها للتقومي يف هذه املرحلة .
 -4موازنة البدائل واتخاذ القرار  :يقوم ال�شخ�ص الفعال مبوازنة البدائل بناءا على ما
ميكن ان يرتتب عليها من نتائج ايجابية �أو �سلبية على املدى القريب والبعيد  ،وبناءا
على قابلية البديل للتحقيق ومرغوبيته بالن�سبة للفرد  ،ويتخذ القرار على �ضوء هذه
املوازنة ويتخذ القرار .
 -5اتخاذ ا�سرتاتيجيات التنفيذ  :ويتم و�ضع خطة حمددة تبني كيفية تنفيذ القرار الذي
مت االتفاق عليه ،ويتطلب ذلك و�صفا وا�ضحا اللية التنفيذ تت�ضمن حتديدا ملهمات ومن
�سوف يقوم بادائها واجلدول الزمني للتنفيذ والية املتابعة .
 -6التقومي  :يتم تقومي عملية حل امل�شكالت يف كل خطوة من حتديد امل�شكلة وحتى
التنفيذ ،وي�ستهدف التقثومي متابعة االخطاء والعمل على تالفيها يف اقرب فر�صة
ممكنة ،ويف اي خطوة من خطوات حل اتلم�شكلة  ،وعندما يظهر خطا من �أي نوع ف�إن
عملية حل امل�شكلة ت�صبح بحاجة �إىل مراجعة (داود وحمدي.)2004،
م�شكالت مرحلة الكرب و�أ�ساليب الإر�شاد النف�سي امل�ستخدمة فيها:
�أو ًال :امل�شكالت ال�صحية والبدنية:
ان ال�ضعف اجل�سمي العام الذي يتعر�ض له كبري ال�سن يجعله �أكرث عر�ضة للخوف والقلق
النف�سي حيث ي�صاحب الكرب علل و�أمرا�ض بدنية وم�شاكل �صحية يتعر�ض لها امل�سنون،
ومنها ما طارئ نتيجة تعر�ض امل�سن حلوادث معينة كاحلمى وال�ضغط النف�سي �أو
ما هو نتيجة حتمية لعملية تدريجية من التغريات املر�ضية لفعل التقدم بال�سن
ك�أمرا�ض القلب وال�رشايني وال�سكري والكلى والأع�صاب والكبد والأمرا�ض ال�رسطانية،
�إ�ضافة �إىل �ضعف الطاقة اجلن�سية وال�سمنة والإم�ساك وال�صداع والإجهاد والأرق ،كما
412

تت�ضمن التغريات البدنية امل�صاحبة لل�شيخوخة تناق�صاً يف هذه احلوا�س ويف القدرة
على احلركية وتغريا ً يف املظهر اجل�سمي والإهمال يف النظافة وامللب�س واملظهر العام
مما ي�ؤثر يف املكانة والدور الإجتماعي والإقت�صادي الذي يلعبه امل�سن ،بالإ�ضافة �إىل
وجود نوع من التداخل يف حاالت كرب ال�سن ما بني العجز البدين وبني اال�ضطرابات
النف�سية والعقلية ،ويف هذه احلالة ي�صعب تقدير �إىل �أي مدى يكون العجز نتاجاً
لق�صور يف اجلهاز الع�صبي الع�ضلي واجلهاز الهيكلي �أو انه يعود �إىل امل�شاعر النف�سية
وال�سلبية كاخلوف واالكتئاب (حمدي �أبو �صابر Maltin, 2000) (Kim�( )1998 ،
� .)mel, 1990إن هذه املعاناة بحد ذاتها ت�شكل م�صدرا ً كبريا ً للقلق حيث يح�س
امل�سن بدنو الأجل واملوت ،كما يتوق �إىل م�ساعدة الآخرين (الداهري.)2008 ،
وقد �أجرى حمافظة ( )1993درا�سة بعنوان «م�شكالت امل�سنني يف دور الرعاية يف
الأردن»  ،هدفت �إىل حتديد امل�شكالت التي يعاين منها امل�سنون يف دور الرعاية يف
الأردن .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60م�سناً من الذكور والإناث  ،و�أظهرت النتائج ان
�أهم امل�شكالت عند امل�سنني الذكور تركزت يف املجال الرتويحي� .أما الن�ساء امل�سنات
ف�إن امل�شكالت تركزت يف املجاالت ال�صحية والإجتماعية وتقدمي اخلدمات النف�سية،
و�أو�صى الباحث ب�رضورة الإهتمام بتح�سني الظروف املعي�شية للم�سنني داخل دور
الرعاية.
كما �أجرت �أبو ناعمة ( )1985درا�سة بعنوان «م�شكالت امل�سنني من وجهة نظرهم ومدى
اختالف هذه امل�شكالت باختالف (اجلن�س ،العمر ،وم�صدر الدخل وم�ستوى الر�ضى عن
احلياة واملوقف من دور الرعاية)» .وتكونت العينة من ( )400م�سن ،و�أظهرت النتائج
ان امل�سنني يعانون من م�شكالت عدة منها ال�شعور بالفراغ وامللل والإهمال وعدم
تقدمي الرعاية الكافية ،وم�شكالت مع الأهل والأقارب ،كما ان الغالبية العظمى من �أفراد
الدرا�سة يرف�ضون ب�شدة فكرة الذهاب �إىل دور الرعاية� .أما بالن�سبة للمجموعة التي
وافقت على الفكرة فكانت تعاين من م�شكالت العجز والإعاقة اجل�سدية وعقوق الوالدين.
كما �أجرت القدومي ( )1991درا�سة حول تق�صي امل�شكالت التي يعاين منها امل�سنون
وجماالتها ،وتكونت العينة من ( )100م�سن من الذكور والإناث وتو�صلت الدرا�سة �إىل ان
�أهم خم�سة م�شكالت تواجه امل�سنني هي الظروف ال�سكنية غري املالئمة ،وعدم الذهاب
�إىل احلدائق والنوادي ،وعدم تقدير االحرتام الكايف للآباء من قبل الأبناء  ،والأنفعال
ب�رسعة ،وكره الذهاب للأطباء.
الأ�ساليب الوقائية والعالجية الالزمة مل�ساعدة امل�سنني على مواجهة م�شكالتهم ال�صحية
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والبدنية:
ان ما يحتاجه امل�سن هو التكيف مع التغريات البدنية واجل�سمية التي تظهر يف مرحلة
ال�شيخوخة وخا�صة تدين قدراته الع�ضلية واحلركية والع�صبية و�ضعف قدرته على
مقاومة الأمرا�ض .لذا ف�إن امل�سنني يحتاجون �إىل برنامج يف الإر�شاد النف�سي والرعاية
ال�صحية يت�ضمن الآتي:
 -1توعية امل�سنني بالتغريات البدنية التي ترافق مرحلة التقدم بالعمر وخا�صة ما
يت�صل منها ب�أوجه الق�صور يف القدرات البدنية واحلركية واحل�سية والع�صبية والعمل
على تقبلها والتكيف معها ،واحلد من تدهورها �إىل �أقل حد ممكن ،وميكن حتقيق ذلك من
خالل برامج الإر�شاد اجلماعي والندوات والن�رشات الرتبوية.
 -2توفري الرعاية الطبية الوقائية والعالجية للم�سنني من حيث الإهتمام بالفحو�صات
الدورية ال�شاملة للك�شف املبكر عن امل�شكالت ال�صحية وعالجها ،وكذلك الإر�شاد ال�صحي
للم�سنني من حيث اتباع نظام يومي للتغذية والن�شاط احلركي وعدم اللجوء �إىل
ا�ستخدام العقاقري املهدئة دون ا�ست�شارة الطبيب (حمدي و�أبو طالب.)1998 ،
ثانيـاً :م�شكالت تدهور القدرات العقليـة:
ان كرب ال�سن ال يعني دائماً نق�صان يف القدرات العقلية ،بل ان التدهور يف القدرات
العقلية من املظاهر التي يالحظ حدوثها بوجه عام لدى امل�سنني ،والتي من املحتمل
ان تكون نتيجة لعاملني هما:
�أ -خرف ال�شيخوخة الناجم عن عمليات التلف وال�ضمور يف اخلاليا الع�صبية الدماغية
والتي حتدث للم�سن ب�شكل طبيعي عند بلوغه مرحلة حمددة من عمره.
ب -تعر�ض اجلهاز الع�صبي للنزيف وااللتهابات والأورام الداخلية �أو ما ي�ؤثر على
فاعلية الدماغ وحيويته من م�ؤثرات خارجية كال�سموم والعقاقري وعجز القلب والدورة
الدموية.
ويرتتب على التغري الع�ضوي يف خاليا الدماغ لدى امل�سنني الأعرا�ض العقلية والتي
ترتاوح ما بني الدرجات الب�سيطة لال�ضطراب يف �إدراك الأ�شياء ومالحظتها خا�صة �أوقات
الع�شية والغروب� ،إىل حاالت �أكرث �شدة كالن�سيان �أو فقدان الذاكرة �أو التحكم يف الأ�شياء
وال�سيطرة على ردود الفعل العاطفية ،ومثل هذه الدرجات ال�شديدة قد تكون داللة على
قيام حالة خرف ال�شيخوخة (حمدي و�أبو طالب.)1998 ،
وهناك �أعرا�ض �أخرى لكرب ال�سن العقلية الذهانية كالتمركز حول الذات و�ضعف
اال�ستجابة وامليل �إىل تكرار اخلربات ال�سابقة وقلة املباد�أة و�ضعف الدافعية واحلما�س
ونق�صان ال�شهية للطعام والأرق يف النوم ،وهذا ما ي�ؤدي لالكتئاب و�رسعة اال�ستثارة
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والعناد والنكو�ص و�إهمال نظافة اجل�سم (حمدي و�أبو طالبMaltin, 2000)( )1998 ،
.)(Kimmel, 1990

الأ�ساليب الإر�شادية والعالجية الالزمة مل�ساعدة امل�سنني على حل م�شكالتهم الناجمة عن
تدهور قدراتهم العقلية:
�أ -الإر�شاد الأ�رسي :ان �أكرث ما يحتاجه امل�سن هو العي�ش يف و�سط �أ�رسي يوفر له
االطمئنان النف�سي وي�ساعده على تلبية حاجاته النف�سية والبيولوجية ،وكذلك التغلب
على مظاهر ق�صوره البدين والعقلي ،ويهدف الإر�شاد الأ�رسي �إىل م�ساعدة ذوي كبار
ال�سن على معرفة خ�صائ�ص كرب ال�سن وتعلم مهارات التعامل مع التغريات العقلية
والبدنية واالنفعالية بحيث يتحقق للم�سن وذويه الر�ضا وال�سعادة� ،إ�ضافة �إىل �إ�رشاك
امل�سن يف ن�شاطات الأ�رسة والقرارات التي تقوم باتخاذها.
ب -العالج النف�سي� :أما احلاالت ال�شديدة من اال�ضطرابات العقلية وخا�صة الذهانية
كالف�صام والهذيان والو�ساو�س والهالو�س ،ف�إنها حتتاج �إىل رعاية متخ�ص�صة ،يحتاج
معها امل�سن �إىل الإقامة يف املراكز وامل�ست�شفيات العالجية املتخ�ص�صة ،وت�ستخدم يف
العالج النف�سي �أ�ساليب عديدة كالعالج بالعمل والر�سم واملو�سيقى (حمدي و�أبو طالب،
.)1998
ثالثا :التقاعد عن العمل وامل�شكالت الإجتماعية واالنفعالية:
Retirement, Emotional & Social Problems

يقول «وليم مت�شل» :هنالك من النا�س ممن يبد�ؤون تقاعدهم عند ميالدهم ،بينما
�آخرون يتقاعدون لكي يبد�ؤوا عمالً جديدا ً».
التقاعد عن العمل هو �إجبار الفرد على التخلي عن عمله عند و�صوله �سن اخلام�سة
وال�ستني �أو ال�سبعني يف امل�ؤ�س�سات التي يعمل بها �سواء �أكانت حكومية �أو خا�صة.
كما يعني التقاعد االنتقال من حياة مهنية مليئة بالن�شاط وامل�س�ؤوليات �إىل حياة
�أخرى فارغة من العمل تقريباً .ويرتتب على التقاعد ازدياد وقت الفراغ وتناق�ص
الدخل و�شعور الفرد امل�سن بالقلق على حا�رضه واخلوف من م�ستقبله� ،إ�ضافة �إىل
�شعوره بفقدان احرتامه ومكانته يف املجتمع (كمال  .)1989 ،كما ويعد التقاعد ظاهرة
�إجتماعية معقدة يرتتب عليها �آثار نف�سية و�إجتماعية و�إقت�صادية مت�س حياة الفرد
و�أ�رسته وجمتمعه.
�أما �أبرز امل�شكالت املرتتبة على التقاعد:
�أ -امل�شكالت املادية :هي �أن يفقد املتقاعد كبري ال�سن ق�سماً كبريا ً من دخل �أ�رسته مما قد
يدفعه للبحث عن عمل �آخر لتلبية احتياجات �أ�رسته ،وخا�صة �إذا كان من ذوي الدخل
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املتدين �أو املتو�سط وهذا قد يخلق مزيدا ً من ال�ضغط النف�سي على امل�سن كون التقاعد
عن العمل عبارة عن تقاعد ج�سمي ونف�سي ي�صاحبه التوتر والقلق واخلوف والأنهيار
الع�صبي  ،وقد ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابه نف�سياً ،بالإ�ضافة �إىل توتر عالقاته مع بقية �أفراد
الأ�رسة.
ب -امل�شكالت الإجتماعية والنف�سية :قد ي�ؤدي عدم التكيف مع ال�شيخوخة والتقاعد
�إىل �شعور بالعجز والعزلة الإجتماعية لدى امل�سن ،وخا�صة �إذا ما �شعر بعدم جدوى
حياته وعدم رغبة الآخرين به .لذا يالحظ ان بع�ض امل�سنني يتحا�شون النا�س ويقللون
من دائرة ات�صاالتهم الإجتماعية خا�صة ب�سبب ال�ضعف واملر�ض �أو موت الزوج �أو
الزوجة .وهذا ي�ساعد يف تعزيز ظهور بع�ض الأعرا�ض الع�صابية والذهانية لدى امل�سنني
كال�شعور باال�ضطهاد واملعاناة من الو�ساو�س وامل�شاعر ال�سلبية واالكتئاب � ،إ�ضافة �إىل
الإح�سا�س بالت�شا�ؤم والتوتر وقرب النهاية واملوت واالكتئاب وتوهم املر�ض (حمدي
و�أبو طالب .)Maltin, 2000) (Kimmel, 1990( )1998 ،
الأ�ساليب الإر�شادية للتوافق مع التقاعد عن العمل يف مرحلة كرب ال�سن:

 -1الإر�شاد اجلماعي للتوافق مع التقاعد عن العمل :يهدف هذا الإر�شاد �إىل م�ساعدة
كبار ال�سن على التخطيط ملرحلة التقاعد بحيث ي�ستمر امل�سن يف حياته ،وان يجد
م�صادر بديلة للعطاء والأنتاج حتقق له ال�شعور بالر�ضا وال�سعادة �إىل نهاية حياته.
كما يهدف �إىل م�ساعدة امل�سنني على التغلب على م�شكلة وقت الفراغ وذلك بالأندماج
بالن�شاطات الإجتماعية والثقافية والدينية والريا�ضية والأعمال التطوعية التي تلبي
ميولهم وت�شعرهم ب�أهميتهم الإجتماعية .
 -2الرعاية الإجتماعية  :تعمل املجتمعات احلديثة على الإفادة من خربات امل�سنني
وطاقاتهم الفكرية والإبداعية وذلك بتعيينهم م�ست�شارين يف الإدارة والتخطيط يف
م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص .بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص حوافز وخم�ص�صات مادية
ت�شجع كبار ال�سن على ا�ستمرارية الأنتاج والعطاء الفكري ،كما يجب توفري الرعاية
املادية والإجتماعية وال�صحية لكافة امل�سنني من خالل تطبيق �أنظمة ال�ضمان والتكافل
الإجتماعي (حمدي و�أبو طالب.)1998 ،
امل�ضامني والتطبيقات الإر�شادية ملرحلة كرب ال�سن:
ال بد ان يقوم املر�شد بعمل تقييم �شامل للم�سن من خمتلف النواحي م�ستعيناً بذلك ممن
لهم عالقة بحالة امل�سن ال�صحية �أو الإجتماعية  ،وال بد من تكييف الأ�ساليب الإر�شادية
مبا يتوافق وخ�صائ�ص هذه املرحلة ،وميكن ان يقوم املر�شد با�ستخدام الأ�ساليب التالية
لتحقيق �أهداف العملية الإر�شادية ال�سابق ذكرها ،ومن هذه الأ�ساليب:
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الإر�شاد الأ�رسي :والذي ي�شكل �أ�رسة امل�سن �سواء الأبناء �أو ال�رشيك �أو الأحفاد وتعريفهم
باملعلومات ال�صحيحة عن حالة كبري ال�سن �سواء ال�صحية �أو الإجتماعية �أو العاطفية
�أو العقلية وما يطر�أ من تغريات والإهتمام بالوقاية والتوا�صل و�إبقاء الدعم الإجتماعي.
الإر�شاد الفردي.
الإر�شاد اجلماعي ب�إن�شاء جمموعات متقاربة يف ال�سن وحماولة طرح ق�ضايا من مثل
�إ�شغال وقت الفراغ وغريها من الق�ضايا التي تهم كبار ال�سن.
ا�ستخدام ال�صور من الألبوم ومناق�شة امل�سن مبنا�سبة هذه ال�صور ال�سرتجاع امل�شاعر
القدمية ومراحل حياته ال�سارة.
ا�ستخدام املو�سيقى والأغاين وخا�صة القدمية لربطها باللحظات ال�سارة.
تقدمي خدمة الإر�شاد املهني ب�إيجاد فر�ص عمل للمتقاعدين الذين ت�سمح حالتهم
ال�صحية بالعمل.
ا�ستخدام �أ�سلوب التذكر ومراجعة احلياة و�إدارة الأزمة والأ�ساليب الإر�شادية املعروفة
مثل :الإر�شاد املعريف ال�سلوكي ،والإر�شاد الرتويحي (القيام بنزهات �أو متارين منا�سبة
لطبيعة امل�سنني) وا�ستخدام اال�سرتاتيجيات التكيفية للفقدان ،والت�أكيد على الإر�شاد
والرعاية الإجتماعية (.)Myers, 1990
الإر�شاد الديني :وقد ذكر ماثيا�س  Mathisenيف درا�سة له عن دور الدين يف حياة
كبار ال�سن ب�أنه مفتاح احلياة ال�سعيدة يف مرحلة كرب ال�سن لأن الدين ي�ساعد كبري
ال�سن على تقبل واقعه (ابراهيم.)1997 ،
م�ساعدة كبار ال�سن للتطوع يف �شبكات العمل الإجتماعي.
�إعادة �صياغة الأحداث املا�ضية ب�إيجابية با�ستخدام �أ�سلوب عالجي �إيجابي وهو
مراجعة احلياة ومناق�شة الذكريات وتن�شيط الذاكرة وال�سري الذاتية (.)Myers, 1990
ان تراعي القوانني التي تنظم العمل والتوظيف م�س�ألة هامة وهي ان يكون �سن
التقاعد مبنياً على الأداء يف العمل ولي�س على بلوغ �سن معينة  ،فهناك كبار ال�سن
الذين يقدمون خدمات جليلة يف جمال العمل والفكر والأدب والتعليم  ،يف حني ان
بع�ض الأفراد ال يح�سنون �أداء �أعمالهم.
ال بد من ان�شاء نظام لل�ضمان الإجتماعي يحقق امل�ساعدة الإجتماعية �إىل جانب
الراتب التقاعدي �أو للتعوي�ض من الدخل الذي ك�أن يح�صل عليه نتيجة ن�شاطه املهني
بوجه عام وذلك لتحقيق دخل مالئم للم�سن ي�ضمن له العي�ش الكرمي.
يف�ضل ان ال ينتقل امل�سن من بيته �إىل دور امل�سنني لأن هذا بالن�سبة له �رضب من
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العذاب النف�سي ،حيث يف�ضل امل�سن �أال يبتعد عن بيته الذي بناه على مدى �سنني،
وان يق�ضي بقية حياته منه لأن ذلك يحقق له الأمن النف�سي الذي ال تعو�ض عنه دور
املتقاعدين وامل�سنني مهما توفرت فيها كل خدمات الرعاية والعالج (الداهري.)2008 ،
تبني �أ�سلوب توا�صلي ي�سهم فهم كبري ال�سن والتفاعل معه  ،وهذا يتطلب �إتقان
ملهارات الإت�صال وفنياته لدى املر�شدين الأ�رسيني � ،إ�ضافة �إىل الإ�صغاء الإيجابي
الطويل واملواجهة بعناية والتقليل من املواجهات املبا�رشة وعدم امللل.
معرفة باحتياجات كبار ال�سن وق�ضاياهم النمائية للحياة املت�أخرة وحتوالتها.
بناء عالقة �إر�شادية �إيجابية وج�رس من الثقة املتبادلة واالحرتام والت�أين يف ذلك لأن
ذلك يحتاج وقت �أطول منه لدى االعمار ال�صغرية.
ت�شجيع كبار ال�سن التحدث عن خرباتهم ال�سابقة اخلا�صة وعلى امل�شاركة.
تقدمي �إر�شاد لذوي احلاجات اخلا�صة من كبار ال�سن.
التدريب على مهارات توكيد الذات و�إدارة الأزمات والأ�ساليب ال�سلوكية واملعرفية
لأنها �أكرث فعالية يف عالج م�شكالت الكبار.
تزويد كبار ال�سن بالدعم الإجتماعي والت�شجيع من خالل العمل كمجموعات للتكيف
مع مرحلة الكرب كمرحلة انتقالية والتخطيط معهم لبدايات جديدة يف حياتهم.
�إر�شاد كبار ال�سن �صحياً و�إجتماعياً وانفعالياً ومر�ضياً وم�ساعدتهم يف حل م�شكالتهم.
تقدمي خدمة الإر�شاد الزواجي والأ�رسي والعمل مع �أ�رس كبار ال�سن للتعاون مع
ق�ضاياهم اخلا�صة بالنمو الطبيعي والتحوالت امللحة يف احلياة املت�أخرة Kim�( .
.)mel, 1990), (Myers, 1990) (Maltin, 2000
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امل�صطلحات
ال�شيخوخة Aging
املرحلة العمرية الأخرية والتي حتدد بدايتها باحالة الفرد على التقاعد عند بلوغه
�سن (� )65أو ( )70ع�أما  ،كما تعرف ب�أنها الرتاجع التدريجي للقدرة احليوية يف اجل�سم
الذي ينتهي باملوت .
النظرية البيولوجية Biological Theory
يرى �أ�صحاب هذا االجتاه ان مرحلة ال�شيخوخة والتي تعد املرحلة البيولوجية النهائية
يف حياة الإن�سان  ،حتدث فيها عمليات هدم وحتلل ت�ؤدي الكائن الع�ضوي �إىل التدهور
على نحو �أ�رسع وب�شكل ال ي�سمح ملكانيزمات البناء بالعمل.
التكامل Integrity
�إح�سا�س الفرد يف مرحلة ال�شيخوخة بالغبطة وال�رسور ب�أن �سني عمره مل ت�ضع عبثا
وانه فخور ب�إجنازاته يف �سائر جماالت حياته ال�شخ�صية والأ�رسية والإجتماعية .
الي�أ�س Despair
هو ال�شعور بالذنب الذي يح�س به الفرد يف مرحلة ال�شيخوخة عندما يجد انه �ضيع
حياته وتبددت �آماله ومل يعد بامكانه البدء من جديد لتعوي�ض ما فاته .
التقاعد عن العمل Retirement
هو �إجبار الفرد على التخلي عن عمله عند و�صوله �سن اخلام�سة وال�ستني �أو ال�سبعني
ويعني االنتقال من حياة مهنية مليئة بالن�شاط وامل�س�ؤوليات �إىل حياة �أخرى فارغة
من العمل تقريباً.
الإر�شاد الأ�سري Family Counseling
العملية التي يتم فيهام�ساعدة اع�ضاء جماعة الأ�رسة لفهم احلياة الأ�رسية وتعلم
مهارات حل م�شكالتها لتحقيق الأ�ستقرار والتوافق وال�سعادة الأ�رسية .
تنمية مهارات حل امل�شكلة Problem Solving Skills
هو تدريب �أفراد الأ�رسة على حتديد امل�شكلة وجمع بي�أنات حولها وتوليد البدائل �أو
احللول املنا�سبة ثم املوازنة بينها واختيار جمموعة احللول الأف�ضل.
الت�شويهات املعرفية Cognitive Distortions
هي �أخطاء يف التفكري جتعل �إدراك الإن�سان للواقع غري دقيق وحتول دون ال�شخ�ص
والتكيف املنا�سب.
االجتاه ال�سلوكي Behavioral Approach
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يرى ان ال�سلوك الإن�ساين هو يف معظمه متعلم عن طريق الأقرتان ( الإ�رشاط التقليدي
) �أو التعزيز
( الإ�رشاط الإجرائي ) وان عملية االر�شاد يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم اخلاطئ عن
طريق عك�س الإ�رشاط.
االجتاه املعريف

Approach Cognitive

يرى ان العمليات العقلية املعرفية التي ي�ستخدمها الإن�سان يف تف�سري الأحداث التي
يتعر�ض لها هي العن�رص الأهم يف ال�سلوك واالنفعاالت ،لذا ف�إن العمليات املعرفية هي
الهدف الذي يجب ان يحدث فيه التغيري الإيجابي لكب ي�صبح الفرد �أكرث فاعلية .
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مقدمــة :
يعترب الزواج من �أقدم التقاليد التي عرفها اجلن�س الب�رشي ،فهو موجود منذ
�أقدم الع�صور و�إىل اليوم و�سيبقى ما دام اجلن�س الب�رشي موجود على وجه الأر�ض.
ويحقق الزواج العديد من الفوائد للأفراد واملجتمعات؛ فبالزواج ت�ستقر املجتمعات
وت�ضمن ا�ستمرارها ،كما يتحقق الإح�سا�س بالأمن وال�سكينة والإطمئنان للأفراد.
متثل العالقة الزوجية غالبا �أقوى و�أ�صدق العالقات الإن�سانية ملا حتتويه من دفء
يف امل�شاعر ،وعمق يف التوا�صل ،وم�شاركة يف الأهداف والطموح .ورغم كل هذا ،اال ان
العالقة الزوجية تواجه العديد من التحديات التي ت�ؤدي �أحي�أناً �إىل ف�شلها.
تعترب �إرتفاع ن�سبة الطالق يف املجتمعات احلديثة م�ؤ�رشا غري �صحي ي�ؤرق خمتلف
املجتمعات الإن�سانية ويهدد وجودها وا�ستقرارها ،ولعل �أحد �أهم الإجراءات الوقائية
للحد من ن�سبة الطالق تتمثل يف تدريب الأزواج على التعامل بطريقة �صحيحة و�إيجابية
مع ال�رصاع الذي يواجهونه خالل حياتهم الزوجية ،مما ي�ضمن ان ينعم الأزواج بحياة
زوجية هادئة وممتعة .
مفهـوم الزواج:
الزواج عالقة �إجتماعية تربط بني الرجل واملر�أة ،وتقوم على ا�س�س دينية و�إجتماعية
واقت�صادية ،وهي عامل �أ�سا�سي لبقاء النوع الإن�ساين واحلفاظ عليه (�سليمان.)2004،
حيث يعرف بانه  »:عملية تزاوج بني املر�أة والرجل خالل ظروف ومرا�سم قانونية
و�رشعية و�إجتماعية ،وهو عملية ذات دافع ج�سمي ونف�سي و�إجتماعي (جناد.)2004،
ويبنى الزواج عادة على جمموعة من املعايري وال�رشوط التي يتب�أناها كل من الرجل
واملر�أة لعل اهمها :املعتقدات الدينية ،واجلانب العائلي ،والعمر ،وامل�ستوى التعلمي،
والو�ضع الإجتماعي والإقت�صادي؛ اذ يالحظ يف الغالب ان االربتاط يح�صل بني
اال�شخا�ص الأكرث ت�شابها مما ي�ضمن التكيف والتجان�س ،اال ان هذا ال مينع من وجود
بع�ض االختالفات بني الطرفني لذا يكون لز�أما عليهما تعلم تقبل االختالف والتعاي�ش
معه (جناد.)2004،
�أهداف الزواج:

يعترب الزواج من �أهم �ضروريات الإن�سان لأنه يلبي جمموعة من احلاجات الأ�سا�سية للفرد
واملجتمع �أهمها:
 .1توفري بيئة منا�سبة لل�سكينة والراحة  :اذ ان كال الزوجني م�صدرا للراحة وال�سكينة
للآخر ويف هذا يظهر قوله تع�إىل يف �سورة الروم َومِ ْن �آ َيا ِت ِه �أَ ْن خَ َل َق َلكُم ِّم ْن �أَن ُف�سِ ُك ْم
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ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َف َّكرُون
اجا ِّلت َْ�س ُكنُوا �إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْي َنكُم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة �إِ َّن فيِ َذ ِل َك لَ آ َي ٍ
�أَ ْز َو ً
(�سورة الروم ،الآية )21
 .2تلبية املتطلبات اجلن�سية للزوج والزوجة �ضمن عالقة تت�صف بالقبول القانوين
وال�رشعي والإجتماعي.
 .3الإجناب واحلفاظ على النوع الإن�ساين.
 .4ال�سالمة وال�ضمان الإجتماعي :ي�سهم الزواج امل�ستقر يف ا�ستقرار املجتمع و�سعادته،
ويف حمايتة من كثري من الأمرا�ض املعدية والقاتلة (جناد. )2004،
 .5تكوين رابط �إجتماعي متني  :يعترب الزواج و�سيلة من و�سائل التعارف والت�آلف
والرتابط بني افراد املجتمع الواحد وال�شعوب (�سليمان )2004 ،وهذا ت�صديقا لقوله
َّا�س �إِنَّا خَ َل ْقنَاكُم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
تع�إىل يف �سورة احلجرات َ :يا �أَ ُّي َها الن ُ
�شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم �إِ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِبريٌ �( .سورة احلجرات،
الآية )13
مفهوم التكيف الزواجي والعوامل امل�ؤثرة فيه:

ي�شرتط لتحقيق الأهداف ال�سابقة ان ي�سود الزواج حالة من اال�ستقرار والتوازن
�أو ما ي�سمى بالتكيف الزواجي)  ( Marital Adjustmentبني الزوجني الأمر الذي
ي�ضمن ا�ستمرار جناح العالقة بني الزوجني فما هو التكيف التكيف الزواجي وكيف
يحدث؟
يعترب التكيف الزواجي م�ؤ�رشا ملدى تعاون الزوجان وقدرتهما على التغلب على
امل�صاعب التي تواجههما  ،كما ويعترب م�ؤ�رشا على مقدار ر�ضاهما عن العالقة وحجم
اتفاقهما على االدوار املنوطة بهما  ،بناء على ذلك ف�إن التكيف الزواجي يعرف ب�أنه »:
اال�ستعداد للحياة الزوجية والأندماج فيها  ،واحلب املتبادل بني الزوجني  ،واال�شباع
اجلن�سي  ،وحتمل م�س�ؤوليات احلياة والقدرة على حل م�شكالتها « (�سليمان .)2004،كما
يعرف ب�أنه « حالة وجدانية ت�شري �إىل مدى تقبل العالقة الزوجية  ،وحم�صلة لطبيعة
التفاعالت املتبادلة بني الزوجني يف جوانب متنوعة منها  :التعبري عن امل�شاعر
للطرف الآخر والثقة فيه ،واظهار احلر�ص على ا�ستمرار العالقة معه ،باال�ضافة �إىل
مقدار الت�شابه بينهما يف القيم والأفكار والعادات  ،ومدى االتفاق بينهما حول ا�ساليب
تن�شئة الأطفال  ،و�أوجه انفاق ميزانية الأ�رسة  ،باال�ضافة �إىل اال�شباع اجلن�سي «
(�سليمان. )2004،
كما عرفه �أول�سون (« )Olson,2000ب�أنه حم�صلة امل�شاركة يف اخلربات
والإهتم�أمات والقيم  ،واحرتام �أهداف الطرف الآخر �أو حاجاته ومزاجه  ،والتعبري
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التلقائي عن امل�شاعر  ،وتو�ضيح االدوار وامل�س�ؤوليات  ،والتعاون يف اتخاذ القرار وحل
امل�شكالت  ،وتربية االبناء  ،واال�شباع اجلن�سي املتبادل  .كما عرفه خوري ()2004
ب�أنه « التحرر الن�سبي من ال�رصاع واالتفاق الن�سبي بني الزوجني على املو�ضوعات
املتعلقة بحياتهما امل�شرتكة  ،وامل�شاركة يف اعمال وان�شطة م�شرتكة ،باال�ضلفة �إىل
تبادل العواطف بني الزوجني .يت�ضح من التعريفات ال�سابقة ان التكيف الزواجي يرتبط
بالناحية العاطفية والتكيف الإقت�صادي والثقايف وتقبل كل من الزوجني لالختالفات
الفردية بينهما .ويظهر التكيف الزواجي من خالل جمموعة من املظاهر اهمها :
 .1التوا�صل املبا�رش وامل�ستمر بني الزوجني :ملناق�شة االختالفات التي حتدث بينهما
مما يزيد من فر�ص تقبل الطرفني لبع�ضهما  ،باملقابل يظهر التباعد بني الزوجني
وينعدم التوا�صل �إذا غاب التكيف .
 .2يعترب الزوجان متوافقان �إذا كانت �سلوكيات كل طرف منهما مقبولة للطرف الآخر
،وقام بواجباته نحوه  ،وا�شبع له حاجاته  ،وامتنع عن عمل ما ي�ؤذيه.
 .3التكيف للدور الزواجي والذي يعني معرفة الزوجني ملهمات الدور الزواجي والقدرة
على ممار�سة مهام هذا الدور �ضمن توقعات ال�رشيك واملجتمع .
 .4التكيف النف�سي العاطفي والذي يعني مدى ما يحقق الزوجان من �إ�شباع حلاجاتهم
العاطفية �ضمن �إطار العالقة الزوجية .
 .5احلفاظ على احلب واحلميمية يف ظل التفاعل اليومي .
 .6تطوير �أهداف وخربات م�شرتكة بني الزوجني .
 .7بناء حياة �إجتماعية م�شرتكة باالتفاق على اال�صدقاء امل�شرتكني والأن�شطة التي
يرغبان يف امل�شاركة بها �سويا .
 .8تكيف جن�سي بني الزوجني الذي يعتمد على:
وجود احلب والأجنذاب اجل�سدي بني الزوجني.
االخال�ص لل�رشيك وعدم اقامة عالقة جن�سية مع �رشيك �آخر.
املعرفة والثقافة اجلن�سية .
التوا�صل اجلن�سي (مو�سى.)2009،
العوامل امل�ؤثرة يف التكيف الزواجي:

التكيف الزواجي عملية ق�صدية ولي�ست ع�شوائية �أو حتدث بال�صدفة ؛ اذ ي�شري �إىل �شعور
يرتتب على االعمال التي يقوم بها كل من الزوجني ،وعلى �إدراك كل منهما للدوافع
والنوايا التي تقف وراء �سلوك الطرف الآخر ،و ّيولد التكيف الزواجي لدى االزواج �شعورا
بال�سعادة الزوجية والتي تظهر يف تقبل كل طرف للطرف الآخر مما يوفر اال�ستقرار
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النف�سي والإقت�صادي والإجتماعي  ،مع �شعور كل طرف ب�أن الآخر هو ماينا�سبه ويرتاح
اليه ويتوافق معه .ولكن مباذا يت�أثر م�ستوى التكيف الزواجي بني االزواج ؟
 .1تبني احد الزوجني جمموعة من الأفكار اخلاطئة حول الزواج من �ش�أنها ان تهدد
العالقة بني الطرفني :يبد�أ الأزواج العالقة الزوجية وكل منهم ميتلك �أفكاره التلقائية
وت�شويهاته املعرفية اخلا�صة به والتي تعلمها من خالل التن�شئة الأ�رسية التي تلقاها
من �أ�رسته ،ويف�رس الزوج �سلوك زوجته وتف�رس الزوجة �سلوك زوجها بناء على هذه
الأفكار والت�شويهات مما ي�ؤثر على م�شاعرهما و�سلوكهما ويزيد من حدة ال�رصاع بينهما
ولعل �أكرث الت�شويهات املعرفية �شيوعا تتلخ�ص فيما يلي:
التفكري القطبي :يت�ضمن الإعتقاد ب�أنه توجد طريقة واحدة لعمل الأ�شياء ،وكل �شيء
�إما ان يكون �صح �أو خط�أ ،و�أ�صحاب هذا التفكري يبحثون عادة عن الكمال لذا جندهم
يعربون ب�ألفاظ احلتميات مثل يجب وينبغي ،وهذا النوع من الأزواج كثري املطالب
وكثري الأنتقاد لنف�سه وللآخرين لأنه يحكم على �سلوكه و�سلوك الآخرين من خالل
معايري عالية م�ستحيلة التطبيق وعادة يركزون على الأخطاء ويتجاهلون الأداء اجليد
لذا جندهم ي�شعرون بالغ�ضب والإحباط والي�أ�س وال ي�شعرون بال�سعادة يف حياتهم
حتى �إذا حققوا معايريهم امل�ستحيلة ،لذا جندهم مييلون للت�شا�ؤوم واالن�سحاب من
احلياة الإجتماعية .
التذويت :ي�صف �أ�صحاب هذا النمط �أحداث احلياة انها تهديد لذاتهم ويعربون عن
�إعتقاد ان الأخطاء التي حتدث يف حياتهم هم ال�سبب فيها ،ويحملون انف�سهم م�س�ؤوليتها
لذا جندهم دائما ي�س�ألون انف�سهم (ما اخلط�أ َ
يف ؟ ) ،فهم ح�سا�سني جدا وكثريي اللوم
لأنف�سهم كما يت�صفون ب�إدانة الذات .
التعميم :يبني �أ�صحاب هذا التوجه �إعتقاد مفاده ان ما حدث يف املا�ضي ال ميكن
جتنبه يف امل�ستقبل فيوظفون خربات املا�ضي للتنب�ؤ بامل�ستقبل ،فهم عادة ال ي�شعرون
بالثقة ولديهم نظرة مكتئبة ومظلمة للم�ستقبل مما يثري لديهم م�شاعر اخلوف والقلق
وال�شك.
التهويل� :أ�صحاب هذا الإجتاه لديهم ميل للمبالغة يف الأحداث حتى تظهر على �شكل
فاجعة �أو نكبة ،لذا جندهم �شديدي اخلوف والغ�ضب ولديهم ميل لإدانة الذات ودائما
يرثون انف�سهم ويعي�شون وهم �أ�رسى لأزماتهم التي ي�صنعونها لأنف�سهم.
الت�صغري :ي�صف �أ�صحاب هذا االجتاه مواقف احلياة الهامة على انها ب�سيطة وال
ت�ستحق العناء فهم مييلون لتب�سيط اال�شياء وعدم �أعطائها بعدها احلقيقي لذا فهم
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غالبا ي�ستخدمون كلمات مثل ( ال يهم ،ب�سيطة ،عادي ) يت�صفون بالربود االنفعايل فال
�شيء يحرك م�شاعرهم ويتوقعون ان يكون الآخرون ال م�شاعر لهم ،فهم ميالون لأنكار
�أية م�شاكل تواجههم �أو �أية م�شاعر مرتبطة بها .
التفكري االنفعايل �أو العاطفي� :أ�صحاب هذا النمط يعطون الأولية لأنفعاالتهم
وي�صدقونها ويتجاهلون احلقائق املوجودة يف حياتهم فهم �إذا �شعروا باخلوف �صدقوا
هذا ال�شعور و�أعطوه الأولوية على احلقائق التي ت�شري انه ال مربر للخوف ،فهم يعربون
عن �إعتقاد مفاده �إذا �شعرت ب�شيء فهو �صحيح (.)Ferguson,2009
 .2االختيار املوفق ل�رشيك احلياة :و�ضع اال�سالم العديد من ال�ضوابط التي حتكم اختيار
الزوجة �أو الزوج ؛ فوجه الزوج عند اختيار زوجته �إىل اعتماد جمموعة من املعايري
باملقابل ف�إن اال�سالم مل يغفل و�ضع املعايري الالزمة الختيار الزوج املنا�سب فاهتم
ب�سالمة العقيدة ونقاء ال�ضمري وال�سلوك امل�ستقيم (�سليمان )2004،ويف ذلك يقول �صلى
�صلى اهلل عليه و�سلم  »:اذا اتاكم من تر�ضون خلقه ودينه فزوجوه �إال تفعلوا تكن قتنة
يف االر�ض وف�ساد عري�ض «.
 .3التوا�صل :يت�ضمن الإت�صال الفعال قدرة الطرفني على التعبري عن الأفكار وامل�شاعر،
ويتعدى كونه جمرد تعابري �شفهية فهو يحتوي تعابري ج�سدية وامياءات ونغمات
�صوتية .وتربز اهمية الإت�صال يف الزواج كون الزوجني يق�ضيان وقتا متزايدا مع بع�ضهما
فهو �أ�سا�س الزواج الناجح ،وهو املحرك واالداة الرئي�سة الدارة العالقة الزوجية.
 .4العالقة اجلن�سية :الزواج هو العالقة الوحيدة التي متكِن الإن�سان من ممار�سة العالقة
اجلن�سية ب�صورة م�رشوعة ،وتظهر م�شكلة التكيف اجلن�سي بني املتزوجني ب�سبب
اختالف �إجتاهات املتزوجني جتاه الإت�صال اجلن�سي و�شدة الرغبة فيه� ،أو ب�سبب الربود
اجلن�سي ،وقد يكون االختالف ناجتا عن جهل الزوج بطبيعة الزوجة وعدم اهتمامه
با�شباع حاجاتها �إىل احلنان واحلب.
 .5اداء الدور :يعرف الدور ب�أنه « :وظيفة �إجتماعية للفرد و�سلوك ب�رشي يتفق مع
املعايري املقبولة ويرتبط مبكانة النا�س وو�ضعهم الإجتماعي» ،وي�شمل الدور جميع
العالقات الإجتماعية مبا فيها احلياة الأ�رسية والعالقات الزواجية .ولعل اهم االدوار
التي يتطلبها الزواج امل�شاركة يف اتخاذ القرارات وحتديد امل�شكالت .وتتعدد االدوار
التي ميار�سها الفرد وتتغري بتغري امل�ؤثرات الإجتماعية واالق�صادية؛ فا�صبحت الأم
مثال باال�ضافة �إىل دورها ك�أم وزوجة ت�شارك يف امل�س�ؤولية املالية لال�رسة ،وا�صبح
االب اي�ضا ي�ساهم يف العناية بالأطفال .وترتبط درجة التكيف الزواجي مبدى معرفة
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كل طرف يف هذه العالقة بادواره وادوار الطرف الآخر ثم تقبل هذه االدوار وممار�ستها.
 .6عمل املر�أة :ا�صبح عمل املر�أة حقيقة واقعة و�رضورة �إجتماعية مما وفر لها �إح�سا�سا
باال�ستقاللية الأمر الذي ا�صبح ي�شعر الزوج باخلوف مما يدفعه �إىل الت�سلط عليها
والتحكم بها مما يزيد من فر�ص ال�رصاع بينهما خ�صو�صا بوجود الأطفال وطبيعة
العمل ونوعيته.
 .7تدخل اهل الزوجني :يظهر عند ا�رصار الوالدان مبمار�سة دور الو�صي على ابنهما �أو
ابنتهما ،وعدم تقبلهما ممار�سة ابنهما ادوارا جديدة �إ�ضافية وم�ستقلة ،ويزداد �إ�رصارهما
على توجيه الزوجني مبا يتفق وقيمهم ومعتقداتهم اخلا�صة دون اتاحة الفر�صة للزوجني
التخاذ قراراتهما التي تتعلق مب�صلحتهما ،ويزيد من فر�ص هذا التدخل اعتماد الزوج
ماديا على اهله وعدم قدرته على توفري �أ�سا�سيات احلياة مثل امل�سكن واالثاث ...الخ .
 .8رعاية وتربية الأطفال :تعد الوالدية مرحلة انتقالية حتدث تغريات مهمة يف ادوار
الزوجني فيتحول الزوج �إىل دور االب والزوجة �إىل دور الأم ا�ضافة �إىل االدوار ال�سابقة
التي ك�أنا ميار�سانها من قبل ،وحتى يحدث التكيف الزواجي يبنغي على الزوجني
التن�سيق بينهما يف اداء دورهما اجلديد
 .9امل�سائل املالية :يظهر اخلالف حول املال ب�سبب عدم اتفاق الزوجني على كيفية
الأنفاق ،وعند حدوث ق�صور يف املوارد املادية ل�سد احتياجات الأ�رسة ،ومع ذلك ف�إن
وفرة املال قد تكون �سببا يف حدوث ال�رصاع بني الزوجني خا�صة عند ا�ساءة ا�ستخدام
املال من حيث الأ�رساف �أو التقتري.
 .10عدد �سنوات الزواج :يف�رس تدين التكيف الزواجي مع مرور الزمن ب�أن الزوجني
ي�صبحان اقل �إدراكا للخ�صائ�ص ال�شخ�صية املحببة لدى الآخر ،ولأن عالقات االزواج
بعد الأجناب ال تركز على النواحي الإيجابية يف حياتهم وامنا ت�صبح من�صبة على
ا�شباع حاجات الأطفال مما يقلل من الأوقات التي يق�ضيها االزواج يف ممار�سة ان�شطة
م�شرتكة.
 .11ال�سمات ال�شخ�صية :تلعب ال�سمات ال�شخ�صية دورا �أ�سا�سيا يف التكيف الزواجي
فرتتبط درجة التكيف الزواجي ارتباطا موجبا ببع�ض خ�صائ�ص ال�شخ�صية مثل:
التب�رص ،والثقة بالنف�س ،واحل�سا�سية جتاه حاجات الآخر ،والتعبري العاطفي ،وتوكيد
الذات ،يف حني يرتبط �سوء التكيف الزواجي بخ�صائ�ص �شخ�صية مثل :الت�سلط
والع�صبية ،والعدوان ،وعدم االتزان العاطفي ،والأنعزال ،واخلجل ،و�صعوبة التعبري،
وال�شك ،وال�شعور باال�ضهاد ،واالعتمادية وال�سذاجة (�سليمان.)2004،
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م�ؤ�شرات التكيف الزواجي:
تعتمد قدرة الزوجني على مواجهة ال�ضغوط التي تواجهما على فاعلية �أدائهما
لأدوارهما ،و�أ�شارهيل (� )Hill,1993إىل جمموعة من العوامل امل�ؤدية �إلـى التكيف
الزواجي تنح�رص يف :مدى ا�ستعداد الزوجني ملواجهة االزمة ،ومدى العالقة العاطفية
بينهما ،ومدى امل�شاركة يف اتخاذ القرار ،والتجارب ال�سابقة الناجحة مع الأزمات .كما
يت�صف الزوجان الأكرث تكيفا مع املواقف ال�ضاغطة مبجموعة من ردود االفعال نلخ�صها
مبا يلي:
 .1يتعرف الزوجان على م�صدر ال�ضغط وطبيعته.
 .2يت�شاركان يف ايجاد حل للتقليل من ال�ضغط.
 .3يت�شاركان يف و�ضع قواعد لتوزيع امل�س�ؤوليات واالدور.
 .4يتبادلأن امل�شاعر الطيبة جتاه بع�ضهما البع�ض.
ويت�سم الزوجان اللذان ال يعملأن بكفاءة مع م�صادر ال�ضغط مبجموعة من ال�صفات
اهمها:
 .1ال�شعور بالذنب ل�سماحهم بظهور املواقف ال�ضاغطة.
 .2لوم بع�ضهم البع�ض بدال من البحث عن حل للموقف.
 .3الرتكيز على املوقف ال�ضاغط دون البحث عن حل له.
 .4جتاهل جوانب متا�سكهما وقوتهما.
 .5ال�شعور بال�ضعف بدال من الثقة بقدرتهما على مواجهة املوقف.
 .6منو م�شاعر الكراهية ب�سبب الآثار ال�سلبية التي خلفها املوقف ال�ضاغط (عبد املق�صود
وعثمان.)2007،
ملاذا يحدث ال�صراع بني الزوجني؟
يواجه الزوجان خالل مراحل حياتهما جمموعة خمتلفة من التحديات وال�ضغوط ت�ؤثر
�سلبا على طبيعة العالقة بينهما ،وغالبا ما تنتج هذه ال�ضغوط عن �ضعف التكيف
الزواجي بني الزوجني .وترتبط �ضغوط احلياة يف الأ�رسة بدورة حياة اع�ضائها ومراحل
منوهم ،اذ ترتبط كل مرحلة مبجموعة من املتطلبات التي ي�ؤدي عدم حتقيقها �أو النق�ص
والق�صور واالهمال يف تلبية حاجاتها �إىل ظهور �أزمة حقيقية ،بالتايل ف�إن كل مرحلة
تكمن فيها �أزمة حمتملة قد تتطور �إىل �أزمة فعلية �أو يتجاوزها الفرد �إ�ستيفاءا ملطالب
املرحلة وا�شباعا حلاجاتها (عبد املق�صود وعثمان .)2007،ويو�ضح اجلدول رقم ()1
مراحل دورة حياة الأ�رسة واملتطلبات النمائية الالزمة لكل مرحلة:
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جدول رقم ( )1مراحل دورة حياة الأ�رسة واملتطلبات النمائية الالزمة لكل
مرحلة

الرقم

مراحل دورة حياة الأ�رسة

1

الأ�رسة اال�صلية لل�شاب تقبل اختالف الأبناء عن الآباء .تقبل انف�صال
غري املتزوج �أو ال�شابة غري الأبناء عن الآباء
منو العالقات احلميمة مع الآخرين
املتزوجة

2

�أ�رسة نويية يف بداية الزواج التزام الزوجني بالن�سق اجلديد
�إعادة ترتيب العالقات مع الأ�رسة املمتدة
واال�صدقاء لتت�ضمن الزوجني معا

3

الأ�رسة مع ابناء �صغار

تقبل االع�ضاء اجلدد يف الأ�رسة
القيام مبتطلبات الدور الوالدي
�إعادة ترتيب العالقات مع الأ�رسة املمتدة
واال�صدقاء لتت�ضمن االدوار الوالدية و�أدوار
االجداد

4

الأ�رسة مع ابناء مراهقني

تعديل عالقات الوالد مع الطفل لت�سمح
للمراهقني بحرية احلركة يف اطار الأ�رسة
وخارجها
�إعادة الرتكيز على ق�ضايا احلياة الزوجية
والق�ضايا املهنية
بداية حتول الزوجني نحو اهتم�أمات اجليل
االكرب

املتطلبات النمائية لكل مرحلة
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5

انطالق االبناء وبداية تركهم �إعادة ت�شكيل العالقةبني الزوجني
ارتقاء العالقات مل�ستوى را�شد لرا�شد بني
املنزل
الأبناء و�آبائهم
�إعادة ترتيب العالقات بني لتت�ضمن لال�صهار
واالجداد
التعامل مع حاالت املر�ض والعجز والوفيات
يف الآباء ( االجداد)

6

الأ�رسة يف مرحلتها االخرية تقبل القيام بدور االجداد
حماول اداء الوظائف الزوجية يف ظل تراجع
(الع�ش اخلايل )
ف�سيولوجي
تبني الكبار لدور احلكمة واخلربة ودعم
اجليل اال�صغر
التعامل مع فقدان ال�رشيك �أو اال�صدقاء �أو
اال�شقاء
ا�ستعرا�ض احلياة وت�أملها واال�ستعداد
النتهاء احلياة
كفايف)1999،

وي�شري هيل (� )Hill,1993إىل انه خالل دورة حياة الأ�رسة ،ف�إنها تتعر�ض
�إىل �أزمات �ضمن ثالث فئات هي:

 .1فقدان الأع�ضاء :ويق�صد بها فقدان �أحد اع�ضاء الأ�رسة نتيجة للحرب �أو املر�ض
ودخول امل�ست�شفى� ،أو املوت.
 .2التكاثر �أو ان�ضمام ع�ضو جديد للأ�رسة دون التخطيط امل�سبق.
 .3االنهيار اخللقي :مثل تعر�ض �أحد الزوجني للخيانة� ،أو االدمان على املخدرات
والكحول.
وي�شري (عبد املق�صود وعثمان� )2007،إىل تعدد الأحداث الأ�رسية ال�ضاغطة �إال انه رغم
هذا التعدد والتنوع فقد �صنفت �إىل �ستة �أنواع رئي�سية هي:
 .1التغري يف عدد �أفراد الأ�رسة ،ويف �أدوارهم ،ويف �أ�ساليب معي�شته.
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 .2التغري يف الق�ضايا اجلن�سية للأ�رسة ب�سبب احلمل وحتمل �أعباء تربية الأطفال� ،أو
ب�سبب املر�ض.
 .3فقدان ع�ضو من �أع�ضاء الأ�رسة �أو �أحد الأقارب� .أو فقدان دخل �أو ثروة.
 .4امل�س�ؤوليات املرتبطة بال�ش�ؤون املالية �أو املرتبطة بالرعاية ال�صحية.
 .5ق�ضايا �إدمان املخدرات.
 .6ق�ضايا ال�صدام مع القانون.
يحدث ال�صراع بني الزوجني ب�سبب �ضعف قدرتهما على التعامل وادارة ال�ضغوط التي تواجههما
وهذا عائد �إىل:
 .1الأفكار التي يحملها كل طرف عن الزواج و�ضغوطه :يتعلم كل فرد من خالل التن�شئة
الإجتماعية جمموعة من املعتقدات والقيم والأفكار ت�ؤثر ايجابا �أو �سلبا على �سلوكه
وتفاعله مع الآخرين .وي�شري الي�س (� )Ellisإىل �أحد ع�رشة فكرة العقالنية �شائعة بني
النا�س وتتحكم يف تفكريهم ،لأنهم يلقنونها لأنف�سهم دائما ويتحدثون بها �إىل ذاتهم
حديثا داخليا لت�صبح بعد ذلك �أ�سا�س تفكريهم ،وعادة تت�شكل هذه الأفكار على �شكل
�صيغة( ينبغي ،ويجب ،واملفرو�ض ) ،وعندما ال يكون �سلوك الفرد ( الزوج �أو الزوجة )
على امل�ستوى املثايل وهو ما يحدث عادة ،ف�إن الفرد ي�شعر عادة بالعجز ،ونق�ص الثقة
 ،والذنب ،والقهر ،والوحدة ،والأنعزال ،والدونية (.)Corey, 2001
� .2ضعف التوا�صل بني الزوجني :ان �ضعف قدرة الفرد على التعبري عن �أفكاره وم�شاعره
من �أكرث العوامل التي تعيق بناء عالقة جيدة مع الآخرين ( ،)Olson,2000وتعترب
العالقة الزواجية �شكل من �أ�شكال التوا�صل ،ويبنى جناحها على النجاح يف عملية
التوا�صل بني الزوجني؛ فالإت�صال الزواجي اجليد املحرك الأ�سا�سي لإدارة العالقة الزوجية
التي تعك�س مدى التوافق وال�صحة النف�سية لكال الزوجني .وي�شري جومتان (Gottman,
� )1994إىل ان التوا�صل بني الطرفني يجب ان يبنى على االحرتام املتبادل ،وتقدير كل
طرف للآخر لي�ؤدي يف النهاية �إىل اتخاذ قرارات م�شرتكة حول مو�ضوع النزاع .ويعترب
�ضعف التوا�صل بني االزواج �سببا يف زيادة م�ستوى ال�ضغوط النف�سية لدى الزوجيـن،
وانخفــا�ض م�ستوى التكيف الأ�رسي ،وارتفاع م�ستوى العنف الأ�رسي.
 .3اختالف توقعات كل طرف عن الطرف الآخر :تنبثق هذه التوقعات من القواعد التي
حتكم العالقة بني الزوجني .بع�ض هذه القواعد �أو التوقعات وا�ضحة مثل « على الزوج
ت�أمني م�ستلزمات البيت «  ،وبع�ضها �ضمني مثل « على الزوج ان يقلل من م�ستوى
عالقاته مع �أهله و�أ�صدقائه ،وان يخ�ص�ص وقتا �أكرث لزوجته « (داود وحمدي.)2004،
ان كل من الزوج والزوجة يحمل توقعات حول دوره وحول دور ال�شخ�ص الآخر ،فالزوج
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لديه توقعات تتعلق بدوره وتوقعات تتعلق بدور زوجته ،وكذلك الزوجة لديها توقعات
حول دورها وتوقعات حول دور زوجها ،و�إذا اتفقت التوقعات بني الزوجني �سارت احلياة
الزوجية دون م�شاكل �أو �رصاع� ،أما �إذا اختلفت هذه التوقعات فهذا يزيد من فر�ص التوتر
والقلق واالحباط وال�رصاع بينهما.
� .4رصاع الدور :يعرف �رصاع الدور ب�أنه « حالة نف�سية مزعجة ناجتة عن �إخفاق الفرد
يف التوافق بني مطالب دورين �أو �أكرث يفرت�ض �أن يقوم ب�أدائها « (�سليمان. )2004،
يتطلب �صراع الدور توفر �سبب على االقل من الأ�سباب التالية:
تعدد التوقعات :يرتبط تعدد التوقعات بتعدد االفراد املحيطني بالزوج �أو الزوجة
فتوجد توقعات مثال من الزوجة باجتاه الزوج ومن اال�صدقاء باجتاه الزوج ومن افراد
ا�رسة الزوج واخوته واخوانه باجتاه الزوج وينطبق هذا الو�صف على الزوجة ،مما يزيد
من االعباء وال�ضغوط الواجب على الزوجني حتملها والتعامل معها .
غمو�ض التوقعات :وي�شري �إىل عدم و�ضوح ال�سلوك املنا�سب لإداء الدور ويت�ضح هذا
مثال عند ف�شل الزوجة العاملة على ترتيب �أولوياتها �ضمن االدوار التي متار�سها فهي
ال تعرف كيف تت�رصف كزوجة �أو عاملة مما ي�صيبها باحلرية والتوتر ويقلل من ر�ضاها
جتاه نف�سها وحياتها.
تعار�ض التوقعات :وينتج من تعدد االدوار التي ميار�سها الزوج �أو الزجة ،فلكل دور
توقعات خا�صة به تختلف عن االدوار الأخرى ،ويطلب من الزوج �أوالزوجة �أداء هذه
االدوار يف نف�س الوقت وبدون ت�أجيل مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالقلق والتوتر واالحباط
وال�رصاع (اخلوالدة.)2008،
فيحدث �رصاع الدور عند املر�أة املتزوجة العاملة مثال لوجود توقعات خمتلفة ينتظر
منها �أداءها ،فهي من جهة زوجة ويرتب عليها دورها كزوجة ممار�سة جمموعة من
املهام املتعددة ( �إعداد الطعام ،ترتيب املنزل ،املحافظة على �أناقتها �أمام زوجها
) وقد تتعار�ض مع املهام التي يفرت�ض ان ت�ؤديها ك�إمر�أة عاملة ( الت�أخر يف العمل،
�أداء الواجبات املت�أخرة يف املنزل ،ال�سفر ) .ويرتبط �رصاع االدوار بنتائج �سلبية على
االزواج تتمثل يف :املعاناة ،والقلق ،والإح�سا�س بالعجز واالحباط ،والأمرا�ض اجل�سدية
والنف�سية ،واالكتئاب (اخلوالدة.)2008،
� .5أ�ساليب املعاملة التي يتعامل بها الزوجان مع بع�ضهما :تعترب �أ�ساليب التعامل
الودية القائمة على الرحمة واملودة والتعامل على �أ�سا�س االحرتام املتبادل وااللتزام
باحلقوق والواجبات ومراعاة كل طرف مل�شاعر الطرف الآخر من العوامل الأ�سا�سية
التي تعمل على تقوية العالقة بني الزوجني ،وتزيد من م�ستوى التعاون والتما�سك
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بينهما� .أما �أ�ساليب التعامل التي تت�صف بالق�سوة والت�سلط والنبذ واالهمال فت�ؤدي �إىل
�ضعف الروابط الأ�رسية والت�شاحن والنزاعات داخل الأ�رسة ( ابو العز  .) 2007،كما ان
املر�أة التي تعامل معاملة غري ودية ،وي�ساء �إليها من قبل الزوج تعاين من االكتئاب
وانخفا�ض تقدير الذات ،وال�شعور بالعجز واال�ضطهاد ،وتكـون عاجزة عن تغيري حياتها(
ابو العز .) 2007،
وي�شري (عيا�شي� )1994،إىل �أ�سباب �أخرى قد تكون لها �أهمية يف تف�شي ال�رصاع بني
الزوجني يف البيئة العربية هي:
 .1احلب املثايل :الذي يعتقد ال�شباب انه �رشطا �رضوريا قبل الزواج مما يجعلهم
يعتمدون على الأماين والبعد عن الواقع.
 .2الزواج االجباري واالختالف يف م�ستوى التعليم.
 .3تدخل �أم الزوج يف �ش�ؤ�ؤن الأ�رسة.
 .4الزواج املبكر للزوجني.
 .5عقم �أحد الزوجني.
 .6هجرة الزوج �إىل اخلارج وترك الزوجة ملدة طويلة.
يبد�أ الزوج والزوجة عالقتهما الزوجية وكل منهما ميتلك منظومة �أفكاره اخلا�صة حول
طبيعة العالقة الزوجية .ت�سهم هذه الأفكار ب�شكل �أ�سا�سي يف ر�سم �أدوار كل من الزوج
والزوجة؛ فالزوج يتوقع من نف�سه ممار�سة جمموعة من املهام واالدوار جتاه نف�سه
وزوجته وا�رستها ،كما يتوقع من الزوجة ممار�سة جمموعة من االدوار جتاهه و�أ�رسته
ونف�سها ،كذلك الزوجة ف�إنها تتوقع من نف�سها ممار�سة جمموعة من االدوار جتاه الزوج
وا�رسته ونف�سها ،كما تتوقع من الزوج ممار�سة جمموعة من االدوار جتاهها وا�رستها
ونف�سه .يبد�أ ال�رصاع عادة بني الزوجني عندما يظهر االختالف يف توقعات الزوج �أو
الزوجة للمهام الواجب ممار�ستها من قبل الطرف الآخر جتاهه �أو جتاه نف�سه �أو جتاه
�أ�رسته ،ويزداد عمق ال�رصاع بينهما عندما تقل �أو تنعدم فر�ص التوا�صل بينهما ،مما
ي�ؤدي �إىل ميل �أحد الزوجني �أو كالهما �إىل ا�ستخدام �أ�ساليب معاملة تت�صف بالق�سوة
واالهمال والتجاهل والت�سلط.
�سلوك الزوجني �أثناء ال�رصاع:

تعترب جتربة ال�رصاع جتربة م�ؤملة لكال الزوجني تت�ضمن ممار�ستهما جمموعة من
الأمناط ال�سلوكية امل�ؤذية ويرافقها جمموعة من امل�شاعر امل�ؤملة التي من �ش�أنها زيادة
م�ستوى ال�رصاع والفجوة بينهما ،وتتلخ�ص �أكرث الأمناط ال�سلوكية �شيوعا بني االزواج
خالل فرتة ال�رصاع مبا يلي:
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 .1ال�رصاخ والتحدث ب�صوت مرتفع.
 .2عدم االحرتام.
 .3تبادل التهم.
 .4املقاطعة يف احلديث.
 .5ال�صمت.
 .6التهرب.
 .7اال�ست�سالم.
وعادة يرافق هذه الأمناط ال�سلوكية جمموعة من امل�شاعر امل�ؤملة �أهمها:
 .1الغ�ضب.
 .2اخلوف.
 .3احلزن.
 .4االحتقار.
 .5عدم االحرتام.
 .6اال�ستهزاء.
 .7االحباط.
يرتتب على ا�ستمرار حالة ال�صراع بني الزوجني جمموعة من النتائج ال�سلوكية واالنفعالية التي
ت�ؤثر �سلبا على الزوجني ،وعلى طبيعة العالقة بينهما وتتلخ�ص اهم هذه النتائج فيما يلي:
� .1إنقطاع التوا�صل وعدم الرغبة يف احلديث.
 .2االنعزال.
� .3إ�ضطراب النوم.
� .4إ�ضطراب االكل.
 .5املزاجية يف التعامل.
� .6إ�ستخدام العنف.
 .7اخلوف.
 .8ال�شك وعدم الثقة بالآخر.
 .9الغ�ضب.
 .10الت�شتت وعدم الرتكيز.
 .11االنغما�س يف العمل �أو الن�شاطات املختلفة.
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 .12الإحباط وخيبة الأمل.
 .13االكتئاب.
 .14اال�ضطراب النف�سي.
 .15الطالق.
	�إن تعر�ض الزوجني �أو �أحدهما ب�إ�ستمرار وب�شكل متكرر لهذه النتائج كفيل
ب�أن يجعلهما يعي�شان يف حالة غري متناهية من التعا�سة وال�شقاء والتي بال�رضورة
�ستنعك�س على �أطفالهما واملجتمع ب�شكل عام .لذا بات من الواجب م�ساعدة االزواج
الذين يعانون من م�شاكل زواجية يف التخل�ص منها ورفع درجة التكيف الزواجي
بينهما ،ولكن ما الأ�ساليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي؟
الأ�ساليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي؟
نحتاج حتى نرفع درجة التكيف الزواجي ونحد من حالة ال�رصاع بني االزواج �إىل
�إحداث تغيريات �أ�سا�سية يف �شخ�صية االزواج تتلخ�ص يف:
 .1الأفكار واملعتقدات :ميتلك كل من الأزواج منظومة خا�صة به من الأفكار والقيم
واملعتقدات �إكت�سبها من خالل تن�شئته الإجتماعية  ،وت�سهم يف ت�شكيل توقعاته من
�رشيك حياته و�أدواره نحوه .بع�ض هذه الأفكار �إيجابي ومتفق عليه من قبل الزوجان،
وبع�ضها خط�أ وغري منطقي ويختلف عليه الزوجان وي�ؤدي �إىل تدمري العالقة الزوجية،
لذا من املفيد ا�ستك�شاف الأفكار غري املنطقية وا�سيبدالها ب�أفكار �أكرث منطقية.
 .2ال�سلوك :يتعلم الزوجان امناط �سلوكهما من خالل التن�شئة الإجتماعية  ،والبع�ض قد
يحافظ على هذه الأمناط وي�ستمر يف �إ�ستخدامها ،والبع�ض قد ي�سلك بطريقة خمالفة
مت�أما عما تعلمه يف الطفولة؛ ذلك ان خرباتهم يف الطفولة كانت م�ؤملة وحمزنة
فريغبون بتجربة امناط �سلوكية جديدة ،وحتى تتطور العالقة الزوجية ف�إنه من
املنا�سب ان يتغري �سلوك الأزواج خالل ال�رصاع من تبادل التهم والتجاهل وال�رصاخ �إىل
التفهم وحتمل امل�س�ؤولية والإعتذار.
 .3العواطف واالنفعاالت :يبد�أ كل من الزوج والزوجة العالقة الزوجية وهما حمملأن
مبجموعة من االنفعاالت ت�شكلت لديهما من خالل عالقتهما ب�أ�رسهما بع�ضها مريح
كاحلب والفخر والأمن ،وبع�ضها م�ؤمل كاخلوف والغ�ضب والإح�سا�س بالذنب ،مثل هذه
امل�شاعر امل�ؤملة تنعك�س على العالقة الزوجية لأنها ث�ؤثر �سلبا على �أفكارنا وم�شاعرنا
و�سلوكنا جتاه �رشيك حياتنا لذا فممن املفيد ال�شفاء منها لننعم بعالقة زوجية ممتعة
وبناءة (.)Ferguson,2009
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يلزم حتقيق التغريات ال�سابقة تدريب الأزواج على جمموعة من املهارات بهدف زيادة
وعيهم على الطريقة التي يفكرون ويت�رصفون بها مع بع�ضهم  ،وحت�سني م�ستوى
التوا�صل فيما بينهما ،ولعل �أهم هذه املهارات :
 .1التدريب على مهارة �إعادة البناء املعريف.
 .2التدريب على مهارة التوا�صل الإيجابي.
التدريب على مهارة �إعادة البناء املعريف:

ينطلق التدريب على مهارة �إعادة البناء املعريف من نظرية العالج ال�سلوكي
املعريف التي ت�شري �إىل ان ال�سبب يف م�شاكل الفرد ال�سلوكية واالنفعالية يكمن يف
الطريقة �أو الأ�سلوب الذي يف�رس به خرباته ،ويت�ضح هذا التف�سري من خالل احلديث الذاتي
الذي يوجهه الفرد لنف�سه عند تف�سري اخلربة ،وعادة ما ث�ؤثر هذه التف�سريات على م�شاعر
و�سلوكه؛ ف�إذا ف�رس الفرد اخلربة ب�ألفاظ ايجابية ف�إنه عادة ي�شعر بالر�ضا والفخر
وال�سعادة مما يدفعه �إىل ان ي�سلك بطريقة �إيجابية وبناءة� ،أما �إذا ف�رس اخلربة ب�ألفاظ
�سلبية ف�إنه ي�شعر بالقلق والغ�ضب واخلوف مما يدفعه �إىل ان ي�سلك بطريقة دفاعية
�أو انهزامية �أو عدوانية .وتظهر هذه التف�سريات ب�سبب الأفكار التلقائية واالفرتا�ضات
ال�ضمنية والت�شويهات املعرفية التي يتبناها الفرد ( )Cormier &Cormier,1998
�إعادة البناء املعريف :

يعترب �أ�سا�س العالج ال�سلوكي املعريف وي�شري �إىل �إ�ستبدال امل�سرت�شد �أفكاره واحكامه
املعرفية التي ت�سبب له اال�ضطراب ب�أخرى ت�ساعده على التكيف ،و�أثبت هذا اال�سلوب
جناحه يف معاجلة العديد من اال�ضطرابات مثل  :الغ�ضب والقلق واالكتئاب واالرق
وامل�شاكل الزواجية والتدخني واخلوف املر�ضي .ويتكون هذا الأ�سلوب من �ستة عنا�رص
�أ�سا�سية هي:
 .1التربير املنطقي ال�ستخدام االجراء.
 .2ا�ستك�شاف �أفكار امل�سرت�شد اثناء املوقف �أو امل�شكلة.
 .3تقدمي �أفكار ايجابية عن املوقف وتدريب امل�سرت�شد على ا�ستخدامها.
 .4التحويل من ا�ستخدام الأفكار الهدامة للذات �إىل ا�ستخدام الأفكار التي ت�ساعد على
التكيف.
 .5حتديد العبارات الإيجابية وتدريب امل�سرت�شد على ا�ستخدامها.
 .6الواجب املنزيل واملتابعة .
ويو�ضح اجلدول رقم ( )2ت�سل�سل العنا�رص الالزمة لتطبيق ا�سلوب �إعادة البناء املعريف
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:جدول رقم ( )2ت�سل�سل العنا�رص الالزمة لتطبيق �أ�سلوب �إعادة البناء املعريف
الفقرة

مثال على ما يقوله املر�شد

التربير املنطقي
لالجراء
ي�رشح املر�شد الهدف
من االجراء

ذكرت انك �شعرت بالقلق واالكتئاب لأن زوجك مل يتذكر
عيد ميالدك ويقدم لك هدية يف هذه املنا�سبة هذا االجراء
�سي�ساعدك يف حتديد بع�ض الأفكار التي تدور يف ذهنك
يف هذا املوقف وهي غالبا �أفكار غري بناءة  .و�سي�ساعدك
يف تعلم بع�ض الأفكار الأكرث واقعية لت�ساعدك يف التفكري
بايجابية �أكرث

يقدم املر�شد ملخ�ص
عن االجراء

�سي�ساعدك هذا االجراء يف حتديد الأفكار التي تفكرين
بها قبل واثناء وبعد املوقف والتي هي يف الغالب �أفكارا
هدامة للذات ثم �ستتعلمني كيفية ايقاف هذه الأفكار
و�إ�ستبدالها ب�أفكار ت�ساعدك يف التكيف

ي�رشح املر�شد الفرق
بني احلقائق
( معززة للذات )
والأفكار الهدامة
للذات

الأفكار الهدامة للذات ت�ساعد الفرد يف تف�سري املوقف
الذي يواجهه وغالبا ما تكون �سلبية وال يوجد ما يثبت
�صحتها مثل تفكريك ان زوجك ال يحبك  .بينما تعترب
احلقائق �أفكارا �أكرث واقعية وايجابية ت�ساعد يف تقدمي
تف�سريات منطقية للمواقف التي تواجهك مثل تفكريك ان
زوجك يذل جهده لإ�سعادك
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ي�رشح املر�شد ت�أثري
الأفكار الهدامة للذات
على االنفعاالت
وال�سلوك

عندما تفكرين بالطريقة ال�سلبية التي �ستدور فيها
االحداث خالل املوقف ف�إن ذلك �سي�سبب لك ال�شعور
بالقلق والأنزعاج وهذا �سيجعلك ترتددين يف تعاملك مع
زوجك وبالتايل فمن االف�ضل التعامل مع املوقف بحد
ذاته دون التفكري بحالة القلق مما �سي�ساعدك يف التعامل
مع املوقف بطريقة ايجابية

�أخذ موافقة امل�سرت�شد هل ترغبني بتجربة هذا االجراء
على تطبيق االجراء
التعرف على �أفكار
امل�سرت�شد امل�صاحبة
للموقف يطلب
املر�شد من امل�سرت�شد
و�صف املوقف
وحتديد امثلة على
الأفكار املعززة للذات
والهدامة للذات

حاويل تذكر يوم عيد ميالدك وزوجك مل يقدم لك هدية
و�صفي يل �أفكارك قبل دخوله �إىل البيت وعند دخوله
بدون هدية وما الأفكار التي فكرت بها بعد انتهاء املوقف
 .لن�ستك�شف الآن اي من هذه الأفكار يعترب بناء وي�ساعدك
يف التكيف وايها �سلبي وي�ؤدي �إىل التوتر والقلق

ي�ساعد املر�شد
امل�سرت�شد على ذكر
بع�ض هذه الأفكار
�إذا مل يتمكن من ذلك
لوحده كما ي�ساعده
يف فهم العالقة
بني طريقة تفكريه
وانفعاالته و�سلوكه

�أفكارنا ال�سلبية التي نتحدث بها مع انف�سنا هي ال�سبب
الذي يف�رس �شعورنا بالقلق والأنزعاج من موقف معني
فمثال انت تتحدثني �إىل نف�سك با�ستخدام �أفكار �سلبية
مثل �( :أنا غري مهمة عند زوجي ) ( من املمكن ان زوجي
يحب احدا غريي ) هل ت�ستطيع ذكر مثل هذه العبارات
ال�سلبية التي تدور يف ر�أ�سك ؟ اذكرها يل
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ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على
ت�سجيل هذه الأفكار
قبل واثناء وبعد
املوقف
ي�ستخدم املر�شد
النموذج امل�ستخدم
يف البند ال�سابق
ويتعاون مع
امل�سرت�شد يف فهم
العالقة بني �أفكار
وانفعاالت و�سلوك
امل�سرت�شد

من املفيد للتعرف على هذه الأفكار ان تراقبي نف�سك
خالل املواقف التي ت�شعرين فيها بالقلق وت�سجليها
على مثل هذا النموذج  ،لذا �ساطلب منك خالل هذا
اال�سبوع ان تراقبي نف�سك وت�سجلني �أفكارك عن املواقف
املزعجة قبل املوقف واثناءه وبعد انتهائه ( يقدم له
النموذج )
لننظر يف النموذج الذي قمت بتعبئته ونتعرف على
نوعية الأفكار التي �سجلتها من خالل مراقبتك لنف�سك
ون�ستك�شف معا العالقة بني ا�سلوب تفكريك وانفعاالتك
و�سلوكك ( طرح امثلة من الأفكار التي كتبها عن نف�سه )

حتدثنا عن الأفكار ال�سلبية التي لديك وكيف انها
التدريب على
ا�ستخدام الأفكار التي امل�س�ؤولة عن �شعورك بالقلق وكيف �أدت �إىل اخلالف
ت�ساعد على التكيف بينك وبني زوجك  ،و�سنتحدث الأن عن بع�ض الأفكار
ي�رشح املر�شد الهـدف الإيجابية التي من املمكن ا�ستك�شافها لديك وكيف
من ا�ستخدام الأفكار انها �ست�ساعدك يف ال�سيطرة على انفعاالتك ال�سلبية
وحت�سن حاالتك االنفعالية مما �سينعك�س ايجابيا على
الإيجابية
�سلوكك مع زوجك  .وا�ستمرارك يف ا�ستخدام مثل هذه
الأفكار �سي�ساعدك با�ستمرار يف ال�سيطرة على انفعاالتك
و�سلوكك  .هل ت�ستطيعن ان تذكري يل بع�ض هذه الأفكار
الآن ؟
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حاويل ان جتدي بع�ض الأفكار الإيجابية التي من
ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على مراقبة املمكن ان ت�صف نف�سك بها بع�ضها قد تكوين ا�ستخدمته
نف�سه وت�سجيل هذه فعال �أو حاويل التفكري بعبارات جديدة واكتبيها على
هذا النموذج
الأفكار قبل واثناء
وبعد املوقف
يف البداية من الطبيعي ان ت�شعري �أنك غري بارعة يف
يدرب املر�شد
ا�ستخدام هذه االلفاظ ومل�ساعدتك يف ذلك من املفيد
امل�سرت�شد علـى
التلفظ بهذه العبارات ان تتدربني على التلفظ بهذه الأفكار ب�صوت مرتفع ،يف
البداية �ستتدربني على تلفظ كل فكرة ب�شكل منف�صل
حتى ت�شعرين انك ت�ألفينها ثم تنتقلني �إىل الفكرة التي
تليها ( قبل املوقف واثناءه وبعده )
يدرب املر�شد
امل�سرت�شد على
تطبيق الأفكار
الإيجابية ح�سب
ت�سل�سلها يف املوقف
الطبيعي

لنحاول ا�ستخدام هذه الأفكار كما لو انك يف املوقف
الأن  ،تخيلي انك قبل ن�صف �ساعة من عودة زوجك �إىل
املنزل  .تدربي على ا�ستخدام الأفكار الإيجابية وحتدثي
بها لنف�سك .ثم �سنمثل �أنا وانت املوقف وعندما ت�شعرين
بالقلق ابد�أي با�ستخدام الأفكار الإيجابية التي تدربت
عليها ( يتم جتربة هذا االجراء ملرات متعددة حتى
يتقنه امل�سرت�شد )

ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على فهم
معنى العبارات
الإيجابية وتقبلها
اثناء التدريب

انت ت�ستخدمني الأن ا�سلوبا جديدا حاويل ان
ت�ستخدمينه بطريقة جدية فكري بعمق مبعنى الأفكار
والعبارات التي تتحدثني بها �إىل نف�سك .
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االنتقال من ا�ستخدام
الأفكار الهدامة للذات
�إىل ا�ستخـدام الأفكار
التكيفية
ينمدج املر�شد هذا
التحول ( �إدراك
الأفكار ال�سلبية ثم
ايقافها ثم �إ�ستبدالها
بالأفكار الإيجابية )

دعيني اريك ما الذي �سنتدرب عليه اليوم � ،أنا انظر �إىل
زوجي عندما دخل بدون الهدية ف�أحتدث �إىل نف�سي انه
ال يحبني لقد ن�سيني فا�شعر فج�أة بالتوتر  .ادرك اين
ا�شعر بالقلق والتوتر بدرجة عالية  ،لذا �س�أوقف هذه
الأفكار حاال  ،و�آخذ نف�سا عميقا وافكر فيما يجب ان
اقول

ي�ساعد املر�شد
امل�سرت�شد يف التدرب
على تطبيق هذا
التحول  :بتخيل
امل�سرت�شد املوقف
املزعج من خالل
لعب الدور مع املر�شد
 ،ثم �إدراك الأفكار
ال�سلبية
( اقرانها بحركة اليد
)  ،ثم ايقافها
( ا�ستخدام الت�صفيق
)  ،ثم �إ�ستبدال الأفكار
ال�سلبية بالإيجابية
( التنف�س العميق )

لنتدرب الأن على تطبيق هذا التمرين  :تخيلي املوقف
املزعج وانك بد�أت تدركني الأفكار ال�سلبية التي
تتحدثني بها لنف�سك  ،الفظهيا ب�صوت مرتفع � ،أوقفيها
الأن  ،ثم ابد�أي بتلفظ الأفكار التكيفية ب�صوت مرتفع
لتحل حمل الأفكار ال�سلبية وتخيل كيف هو املوقف الأن
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ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على
اال�ستمرار يف تطبيق
هذا االجراء حتى
ي�صل القلق �إىل
امل�ستوى الطبيعي

�سن�ستمر يف تطبيق هذا التدريب حتى ت�شعرين انك
مرتاحة وت�ستطيعني اجراء االنتقال من ا�ستخدام الأفكار
ال�سلبية �إىل ا�ستخدام الأفكار الإيجابية دون م�ساعدتي

التدريب على
ا�ستخدام العبارات
الذاتية الإيجابية
كتعزيز للذات ي�رشح
املر�شد الهدف من
ا�ستخدام هذا اال�سلوب
ويقدم بع�ض الأمثلة
على هذه العبارات

لقد حققت تقدما ملحوظا يف تعلم ا�ستخدام الأفكار
الإيجابية  .والأن من املفيد ان تتعلمني كيف تكافئني
وت�شجعني نف�سك بعد جناحك يف اجتياز املوقف املزعج
ويتم ذلك با�ستخدام الفاظ ذاتية ايجابية ( لقد جنحت
يف ذلك ) ( �أنا فخور بنف�سي )

حاويل ان تزوديني ببع�ض العبارات الإيجابية التي
تعتقدين انها مفيدة لك

ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على
اقرتاح بع�ض الأفكار
الإيجابية التي من
املمكن ان يعتربها
معززة له
ينمذج املر�شد تطبيق انت تدركني الأن �أفكارك ال�سلبية وت�ستطيعني ايقافها
وت�ستطيعني ا�ستخدام الأفكار الإيجابية وت�ستطيعني
العبارات الإيجابية
توظيف خطوات مثل التنف�س العميق وا�ستطعت ان
كمعززرات للذات
تتعاملي بنجاح مع املوقف الذي كان ي�سبب لك القلق
لذلك ف�أنت ت�ستطيعني ان تكافئي نف�سك با�ستخدام
عبارات مثل ( �أنا فخور بنف�سي لأين جتاوزت املوقف )
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ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على
تطبيق هذه املهارة

لنجرب هذه الطريقة معا  :انت تدرك الأن �أفكارك
ال�سلبية وت�ستطيعني ايقافها وت�ستطيعني ا�ستخدام
الأفكار الإيجابية وت�ستطيعني توظيف خطوات مثل
التنف�س العميق وا�ستطعت ان تتعاملي بنجاح مع
املوقف الذي كان ي�سبب لك القلق  .ت�ستطيعني الأن ان
تتلفظي بعبارات متدحني بها نف�سك حاويل ان جتربي
ذلك
انت الأن ت�ستطيعني تطبيق هذا االجراء يف اي موقف
م�شابه بدءا من �إدراك الأفكار ال�سلبية وايقافها
وا�ستبادالها ب�أفكار ايجابية وتعزيز ذاتك على النجاح

املتابعة والواجب
البيتي تطبيق
هذا االجراء خارج
اجلل�سات ( �إدراك
االلفاظ الهدامة للذات
 ،ثم ايقافها  ،ثم
التحول �إىل ا�ستخدام
الأفكار الإيجابية  ،ثم
تعزيز الذات
احب ان ت�ستخدمي هذا النموذج لت�سجلي عليه املواقف
ي�شجع املر�شد
امل�سرت�شد على مراقبة التي ا�ستخدمت فيها ا�سلوب �إعادة البناء املعريف
بخطواتها التي تدربت عليها
نف�سه وت�سجيل
املواقف التي ا�ستخدم
فيها االجراء بنجاح
يرتب املر�شد موعدا
للمتابعة

دعنا نلتقي بعد ا�سبوع لنقيم املالحظات التي �سجلتها
على ال�سجل

()Cormier &Cormier,1998
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يعتمد جناح �أ�سلوب �إعادة البناء املعريف على مالحظة احلديث الذاتي ال�سلبي
و�إ�ستبداله بحديث ذاتي �أكرث �إيجابية ناجت عن تبني �أفكارا ً ذاتية �أكرث �إيجابية ،ولكن
كيف نولد الأفكار الإيجابية يف حني ان �أفكارنا وحديثنا الذاتي دائما �سلبي؟
تنتج الأفكار الإيجابية وما يرتبط بها من حديث ذاتي �إيجابي من خالل تفنيد الأفكار
ال�سلبية ،ويتم التفنيد من خالل توجيه �أ�سئلة مثل:
 .1ما ت�أثري هذه الأفكار على م�شاعرك و�سلوكك؟
 .2ما الدليل على �صحة هذه الأفكار؟
 .3ما التف�سريات الأخرى املحتملة؟
 .4ما هي الأفكار الأكرث �إيجابية؟
يهتم الأخ�صائيون ل�ضمان جناح �أ�سلوب �إعادة البناء املعريف بتعيلم الأزواج ت�سجيل
وكتابة �أفكارهم التلقائية ال�سلبية وما يرتبط بها من م�شاعر و�سلوك بالإ�ضافة �إىل
حماولة تفنيدها وما ينتج عن التفنيد من �أفكار وحديث ذاتي �إيجابي وما يرتبط به
من م�شاعر و�سلوك با�ستخدام منوذج �سجل الأفكار الذي يو�ضحه اجلدول رقم (:)3
جدول رقم ( )3منوذج �سجل الأفكار

املوقف

الأفكار
التلقائية
100-0

امل�شاعر
10-0

ال�سلوك

ما الدليل �أفكار
تلقائية
على
�إيجابية
�صحتها 100-0

م�شاعر
10-0

�سلوك
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يلزم خالل فرتة التدريب ان ي�شجع الأخ�صائي الأزواج على العمل بجد ال�ستك�شاف
�أفكارهم ال�سلبية وما يرتبط بها من م�شاعر و�سلوك وتغريها �إىل �أفكار �أكرث �إيجابية
وذلك من خالل تدريبهم على ا�ستخدام �أ�سئلة مثل:
 .1ما �أ�سوء �شيء ميكن ان يحدث يل �إذا ا�ستمر تفكريي على هذا النحو؟
 .2هل �أ�ستطيع حتمل هذه النتائج؟
 .3ما �أف�ضل �شيء ميكن ان يحدث يل �إذا فكرت بطريقة �إيجابية؟
 .4ماذا �أ�ستطيع ان �أفعل لأغري تفكريي؟
 .5ماذا �أخرب �أحد �أ�صدقائي �إذا كان يعاين من م�شكلة م�شابهة؟
()Cormier &Cormier,1998

التدريب على مهارة التوا�صل الإيجابي:

يعترب التوا�صل اجلزء احلا�سم الذي يحدد نوع العالقة بني الزوجني وله القدرة على
تقريب �أو �إبعاد الأزواج عن بع�ضهم البع�ض ،ذلك ان التوا�صل كما عرفه �أول�س ن (�Ol
 )son,2000هو عبارة عن « عملية تبادل الرغبات ،واحلاجات ،وامل�شاعر ،واحلقائق،
ووجهات النظر «  .وعرفه بينفينو ()Bienvenu,1970
بانه  »:تبادل للم�شاعر واملعاين عندما يحاول الزوج والزوجة فهم الآخر ور�ؤية
م�شاكلهم واختالفاتهم من وجهة نظر كل من الزوج والزوجة ،وهذا التوا�صل غري حمدود
بالكلمات وامنا يحدث �أي�ضا من خالل اال�ستماع  ،وال�صمت  ،وتعابري الوجه واالمياءات.
وي�شري (عمر� )1992،إىل ان التوا�صل الزواجي يت�ضمن م�شاركة متبادلة بني الزوجني يف
عدة �أمور منها:
 .1امل�شاركة الروحية :التي تت�ضمن التم�سك بنظام القيم واملثل والعادات ال�سائدة يف
املجتمع.
 .2امل�شاركة االنفعالية :املت�ضمنة تبادل امل�شاعر املفرحة وامل�ؤملة يف جميع مواقف
حياتهما.
 .3امل�شاركة الفكرية :وتت�ضمن تبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر حول �أمور حياتهما
دون تع�صب ي�ؤذي م�شاعر الزوج �أو الزوجة �أو ينال من كرامة اي منهما.
 .4امل�شاركة الإجتماعية  :وتت�ضمن حتمل الزوجني امل�س�ؤولية فيما يتعلق بوظائفهما
و�أدوارهما وحقوقهما يف نطاق الأ�رسة.
ويق�سم التوا�صل �إىل ق�سمني هما:
 .1توا�صل الفرد مع ذاته ويت�ضمن احلديث الذاتي الذي يوظفه الفرد لو�صف وحتليل
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املواقف التي يعي�شها يف �إطار عالقاته الزوجية وغالبا �ستخدم االفراد اللغة اللفظية
يف هذا النوع من التوا�صل.
 .2توا�صل الفرد مع الآخرين :ويت�ضمن احلديث مع الآخرين ونقل �أفكاره وم�شاعره لهم
ويف هذا النوع من التوا�صل ي�ستخدم الفرد الكلمات املنطوقة باال�ضافة �إىل التوا�صل غري
اللفظي الذي يت�ضمن تعابري الوجه ،والتوا�صل الب�رصي ،واالمياءات ،وطريقة اجلل�سة،
واالبت�سام ،والو�ضع املكاين من حيث القرب والبعد بني الزوجني (.)Olson,2000
موا�ضيع التوا�صل:
تتعدد املوا�ضيع التي يتوا�صل الزوجني من خاللها خالل تفاعلهم اليومي ورغم هذا
التعدد اال انه ميكن تلخي�ص هذه املوا�ضيع على النحو التايل:
 .1التوا�صل الفكري :ويق�صد به احلديث الذي يتناول هموم احلياة والعمل واحلاجات
والآمال والعالقات مع الآخرين.
 .2التوا�صل العاطفي :ويق�صد به حديث احلب والغزل ،و�إف�صاح كل من الزوجني عن
�إعجابهما وا�ستح�س�أنهما و�شوقهما لبع�ضهما ،كما ان تزين الزوجني لبع�ضهما لغة
توا�صل تعرب عن االحرتام والإهتمام املتبادل .وي�ؤدي عدم �إف�صاح الزوجني عن حبهما
و�شوقهما لبع�ضهما �إىل فتور العالقة الزوجية و�سيادة م�شاعر ال�شقاق وال�رصاع
(.)Gottman&Silver,1994

وتكمن �أهمية التوا�صل الزواجي يف �أنه يحقق جمموعة من احلاجات للزوجني
�أهمها:

 .1احلاجة �إىل الأنتماء� :إذ يوفر التوا�صل الزواجي بني الزوجني �إح�سا�سا بالتقبل �إىل
جمموعة معينة مما ي�شعرهما بالأمن والأنتماء �إليها.
 .2احلاجة �إىل الطم�أنينة والإ�ستقرار :ينتفي بالتوا�صل �إح�سا�س الغربة والعزلة والقلق
بني الزوجني مما يوفر لهما م�شاعر االلفة والتقبل واالطمئنان واال�ستقرار النف�سي.
 .3احلاجة �إىل توكيد الذات :وتتحقق بت�أثر وت�أثري الزوجني ببع�ضهما  ،فالزوج والزوجة
بحاجة �إىل ان يعربا عن ما ميتلكا من �أفكار وم�شاعر وي�ؤثر كل منهما بالطرف الآخر
بنجاح ليقنعه ب�أفكاره وم�شاعره (مو�سى.)2009،
ان الف�شل يف حتقيق التوا�صل الزواجي اجليد الذي يتميز مب�ؤ�رشات مثل :التعامل مع
الغ�ضب واالختالف بطريقة �إيجابية ،والتفهم ،والأنفتاح مع الآخر ي�ؤدي �إىل عدم �إ�شباع
احلاجات النف�سية والإجتماعية للزوجني مما يزيد من فر�ص ال�رصاع بينهما ب�سبب
عدم الأنفتاح واخلوف من �إ�ساءة الفهم .ويقرتح جومتان (� )Gottman,1994أربع
449

�إ�سرتاتيجات �أ�سا�سية لتح�سني التوا�صل بني الزوجني يف حالة ال�صراع هي:
 .1تهدئة النف�س لأن الإنفعال يزيد من حدة امل�شكلة.
 .2ال تتكلم بطريقة دفاعية.
� .3صدق الآخر :وميكن التعبري عن ت�صديقك للآخر باالعتذار ،واملدح ،واالعرتاف مب�شاعره
وحتمل امل�س�ؤلية.
 .4التعلم :ي�ؤدي التوا�صل �إىل زيادة معلومات كل طرف يف العالقة الزوجية عن الطرف
الآخر؛ عن ما يزعجه �أو يغ�ضبه فيتعلم عدم الت�رصف بطريقة تثري غ�ضبه �أو تزعجه� ،أو
يتعلم ما ي�سعده ويبهجه فيبادر �إىل ان ي�سلك بطريقة ت�سعده.
يت�صف عادة توا�صل الزوجني خالل فرتة ال�رصاع باحلرية ،والع�صبية ،والأندفاع،
والغ�ضب ،وال�رصاخ ،وال�سبب يف ذلك �أن كال الزوجني ال يعرف اال�ستجابة املنا�سبة
الواجب تقدميها للطرف الآخر؛ لذا �سنهتم يف هذا اجلزء من الدليل بتدريب الأزواج على
مهارة التوا�صل الف َعال التي تت�ضمن املهارات التالية:
 .1مهارة التقبل.
 .2مهارة �إعادة �صياغة الأفكار.
 .3مهارة التعاطف.
 .4مهارة احلوار.
مهارة التقبل:
تتطلب هذه املهارة قبول الزوجني لبع�ضهما طوعا وبدون �رشوط ب�سبب حمبتهما
لبع�ضهما رغم الإختالف فيما بينهما يف الأفكار والآراء وامل�شاعر ،ومن املهم لتحقيق
التقبل ان نف�صل بني قيمة ال�شخ�ص و�سلوكه؛ لذلك ف�إننا نتقبل ال�شخ�ص لذاته رغم اننا
ال نتفق معه يف �أرائه و�أفكاره و�سلوكه ()Frguoson&Litt,2007؛ فالزوج قد يتقبل
وي�ستمع باهتمام وهدوء لزوجته عندما تتحدث عن فكرة رغبتها يف ال�سفر لق�ضاء
�إجازة العيد رغم معرفته ب�أنه ال ميلك املال الكايف لتحقيق هذه الرغبة .وي�ؤدي تقبل
الزوجني لبع�ضهما �إىل الأنفتاح يف العالقة الزوجية ،وعمق يف التوا�صل .ويظهر التقبل
لدى الزوجني من خالل جمموعة من املمار�سات �أهمها:
� .1إ�ستماع الزوجني لأفكار و�آراء وم�شاعر بع�ضهما باهتمام.
 .2يرافق التقبل عادة �سلوك غري لفظي من الزوجني مثل :التوا�صل الب�رصي ،و�إظهار
الإهتمام بحديث الطرف الآخر ،وتعابري وجه حمايدة ال تعك�س �أية �أحكام �أو تعجب �أو
رف�ض ملا يقوله الزوج �أو الزوجة.
 .3جتنب �إطالق الزوجني الأحكام على �أفكار وم�شاعر بع�ضهما.
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 .4جتنب تركيز الزوجني على �أخطاء بع�ضهما لأنه ال ان�سان كامل.
 .5م�ساحمة الزوجني لبع�ضهما �إذا �أ�ساء كل منهما للآخر.
مهارة �إعادة �صياغة الأفكار:

يتطلب التوا�صل بني الزوجني �إي�صال ر�سائل من الزوج �إىل الزوجة ومن الزوجة �إىل
الزوج ،وتت�ضمن الر�سالة جزئني :الأول معريف وتعرب عنه الأفكار واملعلومات والآراء.
والثاين انفعايل يعك�س م�شاعر الزوج �أو الزوجة عن املحتوى املعريف للر�سالة ،وغالبا
يكون اجلزء املرتبط بامل�شاعر خفي وغري وا�ضح لذا فمن املفيد �أثناء التوا�صل الإنتباه
جلوانب التوا�صل غري اللفظي املرتبطة بامل�شاعر مثل نربة ال�صوت ،وتعابري الوجه
وحركة العني ،وحركة اليدين والقدمني .تتطلب �إعادة ال�صياغة من الزوج والزوجة
الإ�ستماع اجليد لبع�ضهما ملعرفة وفهم احلقائق يف اجلانب املعريف من الر�سالة،
وا�سك�شاف امل�شاعر املرتبطة باجلانب املعريف  ،ثم �إعادة �صياغة �أفكار وم�شاعر
املتحدث كما فهما امل�ستمع.
يتطلب �إتقان مهارة �إعادة ال�صياغة �إتقان اخلطوات التالية:
 .1ي�صغي الزوج للر�سالة ال�صادرة من الزوجة ويككرها ب�شكل �رسي ،ولتحقيق ذلك من
املفيد ان ي�س�أل الزوج نف�سه ال�س�ؤال التايل  :ماذا تقول يل زوجتي ؟
 .2يحدد الزوج اجلزء املعريف يف ر�سالة الزوجة ،لذا ي�س�أل الزوج نف�سه ما املو�ضوع
الذي تتحدث عنه زوجتي؟
 .3يختار الزوج كلمات منا�سبة ليبد�أ بها �إعادة ال�صياغة مثل� :سمعتك تقولني ، .....
تريدين . .......
�أخرتني انك
 .4ي�ضيف الزوج ما فهمه من ر�سالة زوجته �إىل العبارة التي اختارها ويخربها مبا
فهمه.
 .5يقيم الزوج �إعادة ال�صياغة التي قدمها من خالل ردة فعل زوجته على ال�صياغة؛
ف�إذا وافقت على �إعادة ال�صياغة �ستبدي موافقتها وت�ستمر يف احلديث والأنفتاح ،و�إذا مل
توافق عليها �ستعلن عدم موافقتها وت�صحح �إعادة ال�صياغة ال�صادرة من الزوج.
()Cormier &Cormier,1998

مهـارة التعاطف:

يق�صد بالتعاطف �إح�سا�س كل من الزوج والزوجة ب�أمل ومع�أناة زوجته وزوجها ويعرب
عن م�شاركته هذا الأمل خالل فرتة ال�رصاع،لأن غياب التعاطف بني الزوجني خالل فرتة
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ال�رصاع يزيد من حدة التنافر بينهما ،كما يزيد من م�شاعر الإحباط والغ�ضب واخلوف
مما يزيد من عمق وحدة ال�رصاع .تتمثل الإ�ستجابة الأمثل مل�شاعر الأمل  ،واخلوف ،
والقلق يف تقدمي املوا�ساة التـي تعني  »:ان يت�أمل كل من الزوج مع زوجته وتت�أمل
الزوجة مع زوجها» ،فاملوا�ساة �إ�ستجابة عاطفية نابعة من القلق نحو �شخ�ص �آخر
ي�شعر باحلزن� ،أو الأمل� ،أو خيبة الأمل .وتعترب املوا�ساة ا�ستجابة �أ�سا�سية يف حالة
ال�رصاع؛ �إذ ان حالة ال�رصاع تت�ضمن بال�رضورة م�شاعر �سلبية خمفية لدى كل من الزوج
والزوجة وما دامت هذه هي احلال ف�إن الإ�ستجابة الأمثل للم�شاعر ال�سلبية تقدمي ما
ينا�سبها من م�شاعر وهي املوا�ساة ،ولكن ما الذي يعيق تقدمي املوا�ساة بني الزوجني ؟
 .1جتاهل الزوج مل�شاعر و�آالم زوجته ،وجتاهل الزوجة مل�شاعر و�آالم زوجها.
� .2ضعف املخزون اللغوي املرتبط بامل�شاعر لدى الأزواج� ،إذ �أن �أغلب الأزواج ال ميلكون
املفردات الالزمة للتعبري عن م�شاعرهم وم�شاعر �أزواجهم وزوجاتهم .
 .3تكون عادة م�شاعرنا �ضمنية وخمفية ونتوقع من الآخرين معرفتها والتعامل معها.
 .4تقدمي الزوجني ا�ستجابات ال تتنا�سب واملوا�ساة مثل التحليل ( ان ال�سبب يف ذلك ......
) �،أو تقدمي الن�صح ( لو كنت مكانك كنت قمت � ،) ..........أو انتقاد ال�سلوك
( لو انك مل تفعل  .......ملا حدث ذلك ) (.)Frguoson&Litt,2007
كيف نقدم املوا�ساة ؟
يلزم لتقدمي املوا�ساة ب�شكل فاعل ان ن�سمح لأنف�سنا ك�أزواج وزجات بالإح�سا�س ب�أمل
وم�شاعر زوجاتنا و�أزواجنا ،حتى ن�ستطيع ان ن�شاركهم �آالمهم ونبكي معهم �إذا لزم
الأمر ،وحتى يحدث هذا فال بد من:
 .1ان ي�سمع الزوج م�شاعر و�آالم زوجته وان ت�سمع الزوجة م�شاعر و�آمل زوجها ،ويكون
من املفيد هنا ان ي�س�أل كل من الزوجني نف�سه ماذا ي�شعر زوجي الأن وهو يتحدث ؟
وماذا ت�شعر زوجتي الأن وهي تتحدث ،ان �إجابة هذا ال�س�ؤال تقدم فر�صة حقيقية ونادرة
ملعرفة م�شاعر الطرف الآخر وفهمها وتقبلها وبالتايل م�شاركته م�شاعره و�أمله.
 .2الإنتباه لإ�شارات التوا�صل غري اللفظي التي تعرب عن احلزن والأمل وخيبة الأمل
مثل :نربة ال�صوت  ،وتعابري الوجه ،و�رسعة احلديث ،واحلركة امل�ستمرة ،وحركة اليدين
والقدمني(.)Frguoson&Litt,2007
 .3ت�سمية الزوج مل�شاعر زوجته والزوجة مل�شاعر زوجها لفظيا :ومن املفيد هنا الرتكيز
على زيادة املخزون اللغوي املرتبط بامل�شاعر لدى الزوجني ؛ فنعلَمهم ان امل�شاعر
الأ�سا�سية التي ي�ستجيب بها الأفراد لبع�ضهم ت�صنف مبا يلي :
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اخلوف.
احلزن.
الغ�ضب.
الفرح (.)Nelson & Trepper,1993
كما من املفيد زيادة خمزونهم اللغوي من امل�شاعر الثانوية والتي متثلها القائمة
التالية :
الإعتذار ،واخلجل ،و الق�سوة ،والقلق ،وال�ضجر ،والهدوء ،والتحد ،واالرتباك ،واالطمئنان،
واالكتئاب  ،وخيبة الأمل ،واالبتهاج ،واحلما�س ،وال�سخط ،واالحباط  ،والأمتنان،
والإح�سا�س بالذنب ،وال�سعادة  ،واالمل ،والغرية ،والوحدة ،والع�صبية ،واحلب ،و�سوء
الفهم ،والتوتر ،والرف�ض ،والأمتعا�ض ،والر�ضا ،واحلزن ،والتعاطف ،والتعب ،وعدم
االهمية  ،والكر ،واحلقد (.)Frguoson&Litt,2007
 .4يعرب الزوج لزوجته وتعرب الزوجة لزوجها با�ستخدام كلمات �صادقة عن املوا�ساة
لزوجته �أو زوجها ،مثل ( انني �أت�أمل لأجلك � ،أ�شاركك م�شاعر اخلوف ،ي�ؤملني انك حزين
� ،أ�شعر باحلزن حلزنك ف�أنا �أحبك و�أريد ان �أهتم بك ).
 .5ي�ستخدم الزوج والزوجة باال�ضافة �إىل التعابري اللفظية اللم�سات اجل�سدية ال�صادقة
واملنا�سبة للتعبري عن املوا�ساة مثل :احل�ضن ،وم�سك اليد  ،و الربت على الكتف.
يراعي كال الزوجني عند تقدمي املوا�ساة ان ي�ستخدما م�ؤ�رشات توا�صل غري لفظي �صادقة
تعرب عن م�شاعرهما احلقيقية جتاه الزوج �أو الزوجة مثل  :النظرة  ،ونربة ال�صوت ،
وتعابري الوجه ،والتنهدات ()Frguoson&Litt,2007
مهارة احلـوار:
يرتبط �رصاع الأزواج غالبا برغبات ومطالب يرغب �أحدهما بتحقيقها وتزداد حدة
ال�رصاع بينهما ب�سبب عدم �إتفاقهما على هذه املطالب ،و�ضعف قدرتهما على حتديد ما
املطلوب من كل طرف لتحقيقها ،ويعترب احلوار مهارة �أ�سا�سية يف التوا�صل تهدف �إىل
التقريب بني وجهات نظر الزوجني فيما يتعلق مبطالبهما وتتطلب مهارة احلوار �إتباع
اخلطوات التالية:
� .1إعلأن املطالب :يعلن الزوج �أوالزوجة عن مطالبه ب�شكل �رصيح وعلني مع مراعاة
ترتيب الأولويات لهذه املطالب ومناق�شة مطلب واحد يف كل مرة .يتطلب الإعلأن وعي
كامل من �صاحب املطالب بالإ�ضافة �إىل الأنفتاح يف العالقة بني الزوجني لتبليغ
املطالب للطرف الثاين  ،كما يتطلب تقبل الطرف الثاين ملطالب الطرف الأول متهيدا
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ملناق�شتها.
 .2ت�أكيد قائمة املطالب من قبل امل�ستمع من خالل تكريرها للطرف الأول  ،بهدف �ضمان �إتفاق
الطرف�إن على قائمة املطالب ،وال يعني هذا الت�أكيد املوافقة على قائمة املطالب ،ويتم ذلك
با�ستخدام عبارات مثل �( :سمعتك تقول انك تريد . )............
 .3تثبيت املطالب :ومتر مبرحلتني الأوىل يطلب فيها امل�ستمع من املتحدث الت�أكيد على �صحة
مطالبه بطرح ا�سئلة مثل :هل هذا �صحيح ؟ �أو هل هذا ما تريده ؟ والثانية يعرب �صاحب
املطالب عن موافقته �أو عدمها ،ف�إذا مل يوافق يعيد عملية توجيه املطالب مرة �أخرى� ،أما
�إذا �أبدى املوافقة فيكون دور الطرف الآخر يف الإعلأن عن موقفه جتاه هذه املطالب ويتم
التف�أو�ض على ماميكن حتقيقه منها  ،وت�ستمر العلمية حتى يتم التخل�ص من حالة التعار�ض
والت�ضارب يف املطالب ،ف�إذا اتفق الزوجان على مطالبهما يعملأن على التخطيط امل�شرتك
لتنفيذ هذه املطالب (.)Nelson & Trepper,1993
التكيف الزواجي من منظور �إ�سالمي :

 .1ان التكيف بني الزوجني �أ�سا�س احلياة الزوجية الأ�رسية غري ان ظهور اخلالف بينهما امر
طبيعي  ،ال �سيما ان لكل من الزوجني يف حياتهما الأوىل امناطه ال�سلوكية التي الفها ،وعاداته
التي درج عليها ،ومزاجه الذي الذي يواجه به املواقف املختلفة ف�ضال عن ثقافته وبيئته.
و�ضع اال�سالم امي�أناً باهمية الأ�رسة نظ�أما فريدا ملواجهة اخلالفات وعالجها بتبني جمموعة
من الإجراءات الوقائية والعالجية  ،ومن اهم الإجراءات الوقائية :االعرتاف باخلط�أ ومواجهته
من قبل الزوجني اذ البد ان يعرتف املخط�أ بخطئه وي�ستغفر ربه (�سليمان )2004 ،اذ قال
ني،
اوات َوالأَ ْر ُ
�ض �أُعِ َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِق َ
ال�س َم ُ
تع�إىل يف َ :و َ�سا ِر ُعوا ْ �إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّر ِّب ُك ْم َو َجنَّةٍ َع ْر ُ�ض َها َّ
ني،
ني َع ِن الن ِ
َّا�س َواللهَّ ُ ُيحِ ُّب المْ ُْح�سِ ِن َ
ني ا ْل َغ ْيظَ َوا ْل َعا ِف َ
ا َّلذِي َن ُين ِفقُو َن فيِ ال�سرَّ َّاء َوال�ضرَّ َّاء َوا ْلكَاظِ ِم َ
ُوب �إِ َّال
َوا َّلذِي َن �إِذَا َف َعلُوا ْ َفاحِ �شَ ًة �أو ظَ َل ُمواْ �أنف َُ�س ُه ْم َذ َكرُواْ اللهَّ َ ف ْ
َا�س َت ْغ َفرُواْ ِل ُذنُو ِب ِه ْم َو َمن َي ْغ ِفرُ ال ُّذن َ
َّات تجَ ْ ِري مِ ن
اللهَّ ُ َولمَ ْ ُي�صرِ ُّواْ َعلَى َما َف َعلُوا ْ َو ُه ْم َي ْع َل ُمو َن� ،أو َل ِئ َك َج َزا�ؤ ُُهم َّم ْغ ِف َر ٌة ِّمن َّر ِّب ِه ْم َو َجن ٌ
تحَ ْ ِت َها الأن َها ُر خَ ا ِلدِي َن فِي َها َو ِن ْع َم �أَ ْجرُ ا ْل َعامِ لِني َ (�سورة �آل عمران ،الآيات  )136-133وقال
�صلى اهلل عليه و�سلم « كل ابن �آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون « .كما حذر من الأنقياد
للنزاعات التي ميكن ان حتدث النزاع والأن�شقاق (�سليمان )2004 ،فقال تع�إىل َ :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن
ني
ُوه َّن ِل َتذ َْه ُبواْ ِب َب ْع ِ
�ض َما �آ َت ْي ُت ُم ُ
�آ َمنُواْ الَ َيحِ ُّل َل ُك ْم �أَن َت ِرثُوا ْ ال ِّن َ�ساء َك ْر ًها َوالَ َت ْع�ضُ ل ُ
وه َّن ِ�إ َّال ان َي�أْ ِت َ
وه َّن َف َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهوا ْ �شَ ْيئًا َو َي ْج َع َل اللهَّ ُ فِي ِه
وه َّن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
وف َف�إِن َك ِر ْه ُت ُم ُ
ِب َفاحِ �شَ ةٍ ُّم َب ِّينَةٍ َو َعا�شرِ ُ ُ
خَ يرْ ًا َك ِث ًريا َ (�سورة الن�ساء ،الآية )19
وقال وقال �صلى اهلل عليه و�سلم « ال يفرك م�ؤمن م�ؤمنة ان كره منها خلقا ر�ضى �آخر» .
�أما عن الإجراءات العالجية التي يتبناها اال�سالم فتبد�أ بالن�صح واالر�شاد عن طريق احلكمة
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َات مِ َن ال ِّن َ�ساء �إِ َّال
واملوعظة احل�سنة (�سليمان )2004،ويف ذلك يقول تع�إىل َوالمْ ُْح َ�صن ُ
ني
َاب اللهَّ ِ َع َل ْي ُك ْم َو�أُحِ َّل َلكُم َّما َو َراء َذ ِل ُك ْم �أَن َت ْب َتغُواْ ِب�أَ ْم َوا ِلكُم محُّ ْ ِ�ص ِن َ
َما َم َلك َْت �أَيمْ َ ان ُك ْم ِكت َ
َاح َع َل ْي ُك ْم فِي َما
ا�س َت ْم َت ْعتُم ِب ِه مِ ْن ُه َّن َف�آت ُ
غَ يرْ َ ُم َ�سافِحِ َ
ني َف َما ْ
ُوه َّن �أُ ُجو َر ُه َّن َف ِري�ضَ ًة َوالَ ُجن َ
ا�ض ْيتُم ِب ِه مِ ن َب ْع ِد ا ْل َف ِري�ضَ ِة ِ�إ َّن اللهَّ َ كَان َعلِي ًما َحكِي ًما َ (�سورة الن�ساء ،الآية .)24
َت َر َ
يوجهنا اال�سالم يف حالة تفاقم اخلالف بني الزوجني و عدم قدرتهما على حل اخلالف
بجهودهما الذاتية �إىل �ضبط النف�س ،وهنا يبد�أ دور االرحام من ا�رسة الزوج والزوجة
با�صالح ذات البني بينهما (�سليمان ،)2004،ويف هذا يقول تع�إىل َ :و�إِ ْن خِ ْف ُت ْم �شِ قَاقَ
الحا ُي َو ِّف ِق اللهَّ ُ َب ْي َن ُه َما �إِ َّن
َب ْي ِن ِه َما فَا ْب َعثُوا ْ َح َك ًما ِّم ْن �أَ ْه ِل ِه َو َح َك ًما ِّم ْن �أَ ْه ِل َها �إِن ُي ِري َدا �إِ ْ�ص ً
اللهَّ َ كَان َعلِي ًما خَ ِبريًا َ (�سور الن�ساء ،الآية  .)35وان مل ت�ستقم احلياة الزوجية ،اباح
اال�سالم الطالق لي�ستقيم حال الإن�سان وال يعي�ش يف �رصاع دائم مما ي�ؤثر �سلبا على
�صحته النف�سية (�سليمان )2004،قال تع�إىل َ :و�إِن َي َت َف َّرقَا ُيغ ِْن اللهَّ ُ ُكالًّ ِّمن َ�س َع ِت ِه
َوكَان اللهَّ ُ َوا�سِ ًعا َحكِي ًما َ (�سورة الن�ساء ،الآية . )130ويقول  :الطَّ القُ َم َّرتَان َف�إِ ْم َ�سا ٌك
يح ِب�إِ ْح َ�سان َ (�سورة البقرة ،الآية )229
بمِ َ ْعرُ ٍ
وف �أو َت�سرْ ِ ٌ
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امل�صطلحات
مفهـوم الزواج CONCEPT OF MARRIGE

الزواج عالقة �إجتماعية تربط بني الرجل واملر�أة وتقوم على ا�س�س دينية و�إجتماعية
و�إقت�صادية وهي عامل �أ�سا�سي لبقاء النوع الإن�ساين واحلفاظ عليه .
مفهوم التكيف الزواجي ADJUSTMENT Marital

اال�ستعداد للحياة الزوجية والأندماج فيها  ،واحلب املتبادل بني الزوجني  ،واال�شباع
اجلن�سي  ،وحتمل م�س�ؤوليات احلياة والقدرة على حل م�شكالتها .
ال�رصاع بني الزوجني GUOPLES CONFLICT

حالة من عدم اال�ستقرار تنتج عن مواجهة جمموعة خمتلفة من التحديات وال�ضغوط
اليومية املرتبطة باعالقة الزوجية .
الأ�ساليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي ADJUSTMENT PROCEUERS Marital

جمموعة الإجراءات واملهارات الالزمة لرفع م�ستوى التكيف الزواجي بني االزواج .
�إعادة البناء املعريف RESTRUCCURING GOGNETIVE

ي�شري �إىل �إ�ستبدال امل�سرت�شد �أفكاره واحكامه املعرفية التي ت�سبب له اال�ضطراب ب�أخرى
ت�ساعده على التكيف.
التوا�صل الإيجابي POSITIVE COMMNUCATION

ويعرف ب�أنه  :تبادل للم�شاعر واملعاين عندما يحاول الزوج والزوجة فهم الآخر ور�ؤية
م�شاكلهم واختالفاتهم من وجهة نظر كل من الزوج والزوجة  ،وهذا التوا�صل غري حمدود
بالكلمات وامنا يحدث �أي�ضا من خالل اال�ستماع  ،وال�صمت  ،وتعابري الوجه واالمياءات .
التقبل ACCEPTING

يق�صد بها قبول الزوجني لبع�ضهما طوعا وبدون �رشوط ب�سبب حمبتهما لبع�ضهما
رغم الإختالف فيما بينهما يف الأفكار والآراء وامل�شاعر .
�إعادة �صياغة الأفكار PARAPHRASE

يق�صد بها اال�ستماع اجليد ملحتوى الر�سالة املعريف ال�صادرة من الزوج �أو الزوجة ثم
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�إعادة ابالغها للطرف الآخر باقل قدر من الكلمات .
التعاطف EMPATHY

يق�صد بالتعاطف �إح�سا�س كل من الزوج والزوجة ب�أمل ومع�أناة زوجته وزوجها ويعرب
عن م�شاركته هذا الأمل خالل فرتة ال�رصاع .
احلـوار CONVERSATION

يق�صد بها املهارة التي ت�ساعد يف التقريب بني وجهات نظر الزوجني فيما يتعلق
مبطالبهما .
التكيف الزواجي من منظور �إ�سالمي ADJUSTMENT FROM ISLMIC PERSPECTIVE
Marital

يق�صد بها جمموعة الإجراءات التي تبناها اال�سالم لتحقيق التوافق واال�ستقرار بني
الزوجني .
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الوحدة الثانية ع�رشة

التعامل مع العنف الأ�رسي

الوحدة الثانية ع�رشة
التعامل مع العنف الأ�رسي
الأ�رسة ودورها يف التن�شئة

العنف الأ�رسي
�أ�سباب العنف الأ�رسي
�أمناط العنف الأ�رسي
الإ�ساءة للطفل
تعريف الإ�ساءة للطفل
�أ�شكال الإ�ساءة للطفل
العنف �ضد املر�أة
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة
خ�صائ�ص الن�ساء املعنفات
كيفية التعامل مع م�شكلة العنف الأ�رسي
املراجع
امل�صطلحات
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الأ�رسة ودورها يف التن�شئة

تعرف الأ�رسة ب�أنها جمموعة من الأ�شخا�ص ترتبط معاً بروابط الزواج �أو الدم
�أو التبني يعي�شون حتت �سقف واحد ،ويتفاعلون معاً ،وفقاً لأدوار �إجتماعية حمددة،
ويحافظون على منط ثقايف واحد .كما تعرف على �أنها عبارة عن جماعة �إجتماعية
تتميز مبكان �إقامة م�شرتك ،وتع�أون اقت�صادي ووظيفة تكاثرية ،ويوجد بني اثنني من
�أع�ضائها على الأقل عالقة زواج يعرتف بها املجتمع ،وتتكون على الأقل من ذكر بالغ
وانثى بالغة ،وطفل �سواء كان من ن�سلهما �أو عن طريق التبني( .ك�سناوي. )2001 ،
وفيما يتعلق ب�رضورة الأ�رسة و�أهميتها ،فقد عني الإ�سالم بالأ�رسة عناية فائقة وتتجلى
مظاهر هذه العناية باحلث الأكيد على بناء الأ�رسة والعي�ش يف ظاللها؛ لأن الأ�رسة
متثل ال�صورة املثلى التي تلبي رغبات الإن�سان وتفي بحاجاته ،كما �أن الأ�رسة هـي
الو�ضع الفطري الطبيعي املنا�سب حلياة الإن�سان والذي ارت�ضاه اهلل �سبحانه وتت�أكد
اجا َو ُذ ِّر َّي ًة
هذه احلقيقة يف قول اهلل تع�إىلَ :و َل َق ْد �أَ ْر َ�س ْلنَا ُر ُ�سالً ِّمن َق ْب ِل َك َو َج َع ْلنَا َل ُه ْم �أَ ْز َو ً
َاب (�سورة الرعد ،الآية .)38
َو َما كَان ِل َر ُ�سولٍ �أَن َي�أْت َِي ِب�آ َيةٍ ِ�إ َّال ِب�إِذ ِْن اللهَّ ِ ِل ُك ِّل �أَ َجلٍ ِكت ٌ
والإن�سان مهما �أوتي يف حياته من �أ�سباب القوة والتمكني يف الأر�ض ،لن ي�ستطيع
بحال من الأحوال �أن يعي�ش وحده مبعزل عن النا�س ،والقر�آن الكرمي �أكد هذه احلقيقة
َّا�س ِ�إنَّا خَ َل ْقنَاكُم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعو ًبا
يف قول اهلل �سبحانه َ :يا �أَ ُّي َها الن ُ
َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا �إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم عِ ن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم �إِ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم خَ ِبريٌ (�سورة احلجرات ،الآية
 .)13فالتعارف والوئام والت�آلف هو الأ�سا�س يف املجتمع الإن�ساين ،ولن يتحقق هذا �إالّ
يف ظالل و�ضع طبيعي يفي بحاجات الإن�سان ورغباته ،وهذا الو�ضع يتمثل يف الأ�رسة
والتي اعتربها الإ�سالم الأوىل يف بناء املجتمع الإ�سالمي ومن خالل الآيات القر�آنية
الكرمية جند العديد من احلقائق املتعلقة ب�رضورة الأ�رسة و�أهميتها كعدم قدرة الإن�سان
على العي�ش وحيدا ً ويتمثل بخلق اهلل �سبحانه وتع�إىل حواء بعد خلقه لآدم عليه
ال�سالم ،وان الرغبة يف الذرية هي فطرة يف النف�س الب�رشية ويتمثل ذلك بطلب زكريا
عليه ال�سالم الذرية من اهلل �سبحانه وتع�إىل ( .ن�صار)2001 ،
وت�أخذ الأ�رسة �أهميتها ومكانتها يف حياة �أفرادها لعدة اعتبارات منها :

 -1الأ�رسة هي امل�رسح الأول الذي ينمي فيه الطفل قدراته وي�شبع فيه حاجاته
والأ�سا�س لتكون الإجتاهات الوجدانية للطفل وم�شاعره جتاه نف�سه وجتاه الآخرين.
فيتعلم مبادئ التعامل مع الآخرين وتتكون لديه جمموعة من العادات اخلا�صة بالأكل
وامللب�س و�سلوكيات �أخرى .كما يكت�سب الطفل الإجتاهات املختلفة من احلب والكراهية
والغرية والإيثار والتعاون والتناف�س والت�سلط واخلنوع وامل�شاعر الأخرى وهنا تتجلى
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�أهمية الأ�رسة ،وخ�صو�صاً �أن الإجتاهات الأوىل ت�شكل الأر�ضية التي يرتجم الطفل يف
�ضوئها اخلربات اجلديدة ،وتلك الإجتاهات تكون يف دائرة الالوعي ،عميقة الغور مما
ي�ضاعف من ت�أثريها على املدى البعيد.
 -2ومن الناحية العقلية ،ف�إن عادات املالحظة والإنتباه والتفريق بني الأ�شياء كلها
متوقفة على التدريج الذي قام به الأبوان حلوا�س الطفل .كما ي�أخذ الطفل طريقة م�شيته
ولهجته من املنزل .وال يقف الأمر عند حد الألفاظ بل ميتد �إىل املعاين والعواطف
واملدلوالت.
 -3ومن الناحية الإجتماعية تتكون يف نف�س الطفل عواطف الوالء للوطن عن طريق
�شعوره بالوالء للأ�رسة وي�أخذ نظرته �إىل احلياة من املنزل �سواء �أكانت ت�شا�ؤما �أو
تفا�ؤال ( .نادر)1998 ،
والأ�رسة هي النظام الإن�ساين الأول والتي من وظائفها ا�ستمرار النوع واملحافظة
عليه من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ت�رضب النظم الإجتماعية املختلفة بجذورها يف
حياة الأ�رسة ،فالن�شاط الإقت�صادي وال�ضبط الإجتماعي والرتويح والدين وغري ذلك من
الأمناط اخلا�صة لل�سلوك الإجتماعي كان �أول ظهور لها يف �إطار الأ�رسة ومن هذه الزاوية
كانت الأ�رسة يف البداية تك ّون جمتمعا �صغريا متكامال �أكرث من كونها نظ�أما ي�شمل عددا
من الوظائف اخلا�صة كما هو احلال يف املجتمعات احلديثة ،ولقد ت�ضمن تطور الأ�رسة
حتولها من جمتمع �صغري يتوفر له كل مقومات االكتفاء الذاتي �إىل وحدة ذات تخ�ص�ص
وظيفي( .ح�سن.)1981 ،
وتعترب الأ�رسة من اجلماعات املرجعية التي يحدث فيها التفاعل الإجتماعي
ب�صورة مبا�رشة ويرى معظم العاملني يف العلوم الإن�سانية والإجتماعية �أن الأ�رسة
هي امل�ؤ�س�سة الأهم ،لأنها حتت�ضن ال�صغري يف �سنواته الأوىل ،ومن خاللها يتم غر�س
العديد من اخل�صائ�ص ال�شخ�صية املهمة وال�سلوك املميز ،ويجمع علماء النف�س على �أن
اخلربات التي يتعر�ض لها الطفل يف �سنواته الأوىل من �أهم امل�ؤثرات الأ�سا�سية يف منوه
الإنفعايل واللغوي والإجتماعي ،فالبيئة املحيطة بالطفل-مبا يف ذلك �أ�سلوب معاملة
الوالدين -تعترب عامال ه�أما يف ت�شكيل �شخ�صيته وتكوين �إجتاهاته ونظرته للحياة،
ف�إجتاهات الفرد نحو النا�س والأ�شياء واحلياة تت�شكل خالل حياته الأ�رسية ( هرمز
و�إبراهيم.)1988 ،
وقد ازدادت �أهمية الرتبية الأ�رسية يف القرنني ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش ونادى رجال
الفكر الرتبوي ب�أن ي�صبح البيت املركز الرئي�سي لرتبية الأطفال ،كما اهتمت الرتبية
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احلديثة بالرتبية البيتية التي تلعب دورا ه�أما يف تن�شئة اجليل اجلديد ،ففي البيت
يق�ضي الأطفال �سنواتهم يتلقون درو�سهم الرتبوية املبكرة ويتعلمون ما هو اخلط�أ وما
هو ال�صواب وكيف يتعاملون مع الآخرين ،وتتكون �أوىل بذور �شخ�صياتهم على ان تنمية
�شخ�صية الأطفال يف الأ�رسة وحتقيق ذاتيتهم تكون مبراعاة �سد حاجاتهم ال�رضورية يف
مراحل منوهم املختلفة ومن تلك احلاجات ،احلاجة �إىل الطم�أنينة ،واملغامرة واكت�ساب
اخلربات واالعتماد على النف�س وتقدير الذات واحلاجة �إىل احلب املتبادل( .نا�رص.)1999 ،
ومن العوامل التي جتعل للأ�سرة دوراً ه�أماً يف حياة الفرد:
�أوالً :طول فرتة طفولة الوليد الب�رشي ،مما يعطي الأ�رسة الوقت الكايف لتعليم الطفل ما
تريد �سواء بطريقة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
ثانياً :املرونة التي يولد بها الطفل الب�رشي ،حيث يتميز الطفل الب�رشي ب�أنه على قدر
كبري من املرونة والقدرة على تعلم واكت�ساب مهارات متعددة.
ثالثا :عجز الطفل الب�رشي ،فخالل فرتة طفولته منذ الوالدة وحتى البلوغ يكون الطفل
الب�رشي عاجزا عن �أن يعي�ش مبفرده �أو ان يعتمد على نف�سه اعتمادا كليا ،ولذلك ي�صبح
يف حاجة دائمة �إىل الآخر �سواء الأم �أو الأب �أو الأخوة الأكرب فتكون الفر�صة لتعلم �أمناط
�سلوكية من ه�ؤالء ( .تركي)1973 ،
ومن اخل�صائ�ص التي متيز الإن�سان عن غريه من الكائنات احلية �أنه كائن �إجتماعي ال
ي�ستطيع العي�ش �إال يف جمتمع وتفر�ض عليه هذه ال�رضورة طبيعته البيولوجية فال
ي�ستطيع الطفل �أن يحقق بقاءه �أو ي�شبع حاجاته البيولوجية �إال عن طريق �شخ�ص
�آخر ب�سبب عدم اكتماله ،كما �أن الفرتة التي يعتمد فيها على الآخرين قبل �أن يحقق
درجة من اال�ستقاللية ال تقوم فقط بني الأبناء والآباء �أو بني ال�صغار والكبار بل �أي�ضا
تقوم بني الكبار ،فال يوجد جمتمع �إن�ساين �إال ويعتمد فيه النا�س على بع�ضهم البع�ض
يف �سياق احلياة العادية ،وهذا النمط من االعتماد املتبادل يعطي احلياة الإن�سانية
خا�صية فريدة يخت�ص بها الإن�سان وحده ،ويبد�أ ذلك من الأ�رسة �إذ تن�ش�أ الروابط
الإجتماعية بني الطفل والأ�شخا�ص الذين لهم اعتبار خا�ص كالوالدين ،وما مييز هذه
العالقات ويعطيها �أهميتها هو حمتواها االنفعايل القائم على قيمة الأ�رسة يف كونها
توفر للوليد بيئة �إن�سانية �إجتماعية� ( ،إ�سماعيل.)1995 ،
فالأطفال الذين حرموا من الرعاية الإن�سانية بالكامل والذين عا�شوا معي�شة
�أقرب �إىل احليوان ظلت �إمك�أناتهم الإن�سانية كامنة وا�ستعداداتهم معطلة ،وكان �أدا�ؤهم
وخمتلف �أ�ساليب توافقهم دون م�ستوى ال�سلوك الإن�ساين .وهذا يعني �أن حرمان الوليد
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مرب يحرمه من معظم ال�صفات واملالمح التي
الإن�ساين من املعي�شة يف و�سط �إن�ساين ِ
متيز حياة بني الب�رش ،وعليه ف�إن املعي�شة يف الأ�رسة هي التي ت�سمح ب�أق�صى درجات
النمو لإمك�أنات الفرد وا�ستعداداته (كفايف.)1999 ،
وي�شري (حممد ال�سيد زعبالوي� )1997 ،إىل �أن البيت هو املح�ضن الأ�سا�سي الذي يقوم
على تن�شئة الأبناء ذكورا و�أناثا ،ف�إذا توفرت له عوامل ال�صحة وال�سالمة دينيا ونف�سيا
و�إجتماعياً �أدى ذلك �إىل تن�شئة �صاحلة جلميع الأبناء ،كما يرى �أن وظيفة الأ�رسة
الرتبوية لها �أهميتها و�رضورتها ملا لها من ت�أثري يف �سلوك الفرد ،ففي مرحلتي الطفولة
وال�صبا تت�شكل املقومات الأ�سا�سية لل�شخ�صية ،فالبيت املت�سم بالهدوء وال�سكينة
واملنتظم يف �سلوكه العام ،ال تغيب ال�سلطة الأبوية فيه �أو ت�ضطرب ،والذي ي�ستقيم فيه
التعامل ال�صحيح ت�سوده املحبة ويعي�ش فيه الأبناء حياة هادئة �سوية متكن الفرد
من التغلب على م�شكالته� ،أما �إذا ا�ضطرب �سلوك الوالدين �أو �أ�سلوب معاملتهما للأبناء
كتف�ضيل �أحدهما على الآخر �أو ا�ستخدام الق�سوة والعنف �أو التدليل الزائد �أدى ذلك �إىل
م�شكالت �سلوكية لدى الأبناء.
وي�شعر الأطفال ان لهم مكانة خا�صة �ضمن الأ�رسة ،وال ميكن اال�ستعا�ضة عنهم،
وينظرون للأ�رسة على �أنها م�صدر للدعم العاطفي والراحة والرعاية كما �أنها تزوده
بال�شعور بالأمن واحلماية و�ضمن الأ�رسة ال�سليمة هناك تبادل للعواطف بني �أفرادها
ب�شكل متكامل فتن�ش�أ العالقات الأ�رسية التي تعطي للطفل الإح�سا�س ب�أن له قيمة
(.)Schor, 1995

وعرب التاريخ �أخذت الأ�رسة �أ�شكاالً متعددة هي:

 الأ�رسة النووية :وهي عبارة عن جماعة تتكون من الزوجني و�أبنائهما غري املتزوجنيوينتمي الفرد يف العادة �إىل �أ�رستني نوويتني واحدة التي تربى فيها وتعرف ب�أ�رسة
التوجيه والثانية :يقوم فيها بدور الأب وتعرف ب�أ�رسة التكاثر.
 -الأ�رسة النووية املمتدة وت�أخذ �شكلني:

�أ�رسة نووية يوجد فيها تعدد زوجات وتتكون من ذكر بالغ وزوجتني �أو �أكرث و�أطفالهم.
�أ�رسة نووية يوجد فيها تعدد �أزواج وتتكون من انثى بالغة ورجلني �أو �أكرث و�أطفالهم.
 الأ�سرة امل�شرتكة :وتتكون من �أ�رستني نوويتني �أو �أكرث ترتبط ببع�ضها من خالل خطالأب �أو خط الأم �أي من خالل عالقة الأب واالبن �أو الأخ و�أخيه ،وكذلك الأخ و�أخته
وتكاد الإقامة امل�شرتكة تكون هي القاعدة دائما كما تكون م�صحوبة ببع�ض االلتز�أمات
الإقت�صادية والإجتماعية امل�شرتكة( .اجلميلي.)1993 ،
فينطبق تعريف كل من بريج�س ولوك للأ�رسة على الأ�رسة النووية حيث يعرفونها على
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�أنها «جماعة من الأفراد يربطهم الزواج والدم والتبني ي�ؤلفون بيتا واحدا ،ويتفاعلون
�سويا ولكل دوره املحدد كزوج وزوجة� ،أب و�أم ،و�أخ و�أخت مكونني ثقافة م�شرتكة»� .أما
تعريف بل وفيجل في�شري �إىل تعريف الأ�رسة املمتدة واعتبارها «�أي جتمع �أو�سع من
الأ�رسة النووية تربطه عالقات ال�ساللة (الإنحدار) �أو الزواج �أو التبني».
وب�شكل عام ف�إن الأ�رسة تتميز ب�أنها �أول جماعة ومنظمة �إجتماعية ترتبط
بقواعد تنظيمية داخلية يتحدد من خاللها دور كل فرد فيها ،ومتثل الأ�رسة دعامة
�أ�سا�سية من دعائم البناء الإجتماعي� ،إذ ترتكز عليها بقية منظمات املجتمع الأخرى،
كما متثل حلقة من الت�أثر والت�أثري بهذه املنظمات ،ف�صالحية الأ�رسة كنظام �إجتماعي
ينعك�س ب�صورة �إيجابية على بقية النظم الإجتماعية و�إختاللها ينعك�س �سلبا على هذه
النظم .وتتميز الأ�رسة ب�أنها الو�سط الذي يحقق للفرد �إ�شباعاته الطبيعية والإجتماعية
ب�صورة �رشعية يقرها املجتمع ،وذلك حتقيقا لبقاء النوع و�إ�شباعا لعواطف الأبوة
والأمومة والأخوة� ،إ�ضافة �إىل �أنها متار�س قواعد ال�ضبط الإجتماعي على �أفرادها من
خالل عملية التن�شئة التي توفرها الأ�رسة لأفرادها (اجلميلي.)1993 ،
فعملية تربية الطفل وتثقيفه يف �إطار العائلة لي�ست فقط عملية �إرادية خمططة
بل هي �إنعكا�س قيم ومعتقدات و�أهداف تعرب عن تركيب �إجتماعي حمدد ،وتنبثق منه
فالفرد عندما يولد يدخل يف نظام عائلي معني وتكون العالقة بني كل من نظام العائلة
ونظام املجتمع عالقة عميقة متثل الرتبية والتثقيف فيها دورا ً �أ�سا�سياً ،ويتلخ�ص دور
هذه العملية يف �أنها تنقل قيم املجتمع و�أهدافه �إىل الفرد وتغر�سها يف �شخ�صيته �أثناء
تكونه النف�سي يف ال�سنوات الأوىل من حياته (�رشابي.)1985 ،
ومن مالمح التغري الأ�رسي يف املجتمع احلديث م�شاركة الزوجة يف �إدارة الأ�رسة وتنظيم
ميزانيتها وامل�ساهمة يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بالأ�رسة و�إقبال بع�ض الأ�رس على
تنظيم الن�سل وا�ستخدام الأدوات التكنولوجية وخروج املر�أة للعمل مما �أدى �إىل تناق�ص
م�س�ؤولياتها داخل الأ�رسة كما ت�أثرت العالقات الأ�رسية فظهر ال�رصاع بني الزوجني على
ال�سيادة وامليزانية واالدخار ومعاملة الأطفال (اجلميلي.)1993 ،
وقد طال التغري �أي�ضا الأ�رسة العربية� ،إال �أن الو�ضع فيها يختلف �إىل حد ما عن
املجتمعات الأوروبية ،وعلى الرغم من تغري الأ�رسة العربية من حيث احلجم �إال �أنها
ما زالت متار�س معظم وظائفها بخالف بع�ض املجتمعات التي تقت�رص وظيفتها على
الإجناب وجردت من الوظائف الأخرى (فادية اجلولأين ،)1995 ،كما �أن اجتاه التغري يف
الأ�رسة العربية قد حولها �إىل منط الأ�رسة النووية ومل يحولها �إىل منط العزلة (خريي
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خليل اجلميلي� .)61 ،1993 ،إال �أن عالء الدين كفايف ( )1999يرى �أن غياب الأ�رسة
املمتدة يف كثري من املجتمعات له �آثاره على الأطفال� ،إذ ي�شكل وجود كبار �آخرين غري
الوالدين يف الأ�رسة م�صدرا �إ�ضافيا للعطف والرعاية وال�ضبط والتوجيه.
ومن �أهم التغريات التي طالت الأ�رسة العربية هو الرتكيز ال�شديد على التعليم العايل
لدى �أبناء الطبقة الو�سطى يف املناطق احل�رضية ،وازدياد �أعداد ال�شباب العربي الذين
ي�سافرون للخارج ،وثورة الإت�صاالت واملعلومات التي اقتحمت كل بيت� ،إ�ضافة �إىل
�ضعف ال�سلطة الأبوية ب�سبب تغيب الأب عن الأ�رسة وراء اهتم�أمات مهنية واقت�صادية
(الفاعوري.)1994 ،
و�أخريا ،ف�إن درا�سة تركيب الأ�رسة ووظيفتها مل تكن مو�ضع اهتمام علم النف�س �إال منذ
فرتة زمنية قريبة� ،إذ تزايدت الكتابات عن الطبيعة ال�سيكولوجية للبيئة الأ�رسية ،كما
انت�رشت �آراء علماء التحليل النف�سي التي تركز على �أهمية اخلربات الأ�رسية الأوىل يف
�سلوك الطفل و�إجتاهاته وبد�أت الدرا�سات تتجه للك�شف عن �آثار تركيب ووظائف الأ�رسة
يف منو وتطور �شخ�صية الطفل (الد�سوقي.)1979 ،
وتعد عملية التطبيع والتن�شئة الإجتماعية من �أهم الوظائف التي تقوم بها
الأ�رسة ،وذلك من خالل ال�ضغوط التي ت�شكلها الأ�رسة على الطفل الذي ال يعرف يف
بداية حياته م�صدرا من م�صادر اخلربة واملعرفة �سوى �أع�ضاء الأ�رسة التي ن�ش�أ فيها،
وقد قام جمموعة من الباحثني من جامعات �أمريكية خمتلفة بدرا�سة ملعرفة نوعية
ال�ضغوط التي تبذلها الأ�رسة من �أجل تن�شئة وتطبيع �أبنائها ،وكان ميدان الدرا�سة
جمتمعات خمتلفة يف �شمال الهند ،املك�سيك� ،إفريقيا ،والفلبني و�شمال �رشق الواليات
املتحدة الأمريكية ،وكان منهج البحث هو �إجراء املقابلة ال�شخ�صية مع جمموعات
كبرية من الأمهات والأطفال يف كل بيئة من هذه البيئات بهدف الك�شف عن و�سائل
التلقني والتدريب الذي متار�سه كل �أ�رسة يف تطبيع �أطفالها ،وال�ضغوط التي تبذلها من
�أجل ذلك �سواء كان م�صدر هذه ال�ضغوط الأم نف�سها �أو �أي ع�ضو �آخر من �أع�ضاء الأ�رسة
وبينت الدرا�سة �أن الأ�سر تختلف عن بع�ضها البع�ض يف العديد من النواحي ذات الأثر الوا�ضح
يف عملية التطبيع منها:
متطلبات امل�س�ؤولية ال�شخ�صية والإجتماعية التي تفر�ضها الأ�رسة على �أبنائها
وبناتها وما تتوقعه منهم ا�ستجابة لهذه امل�س�ؤوليات.
املناخ العاطفي والإنفعايل الذي يحيط بالطفل مثل حنان الأم ورعاية الأب والت�شجيع
بالإثابة �أو الكف والكبت والإحباط والعقوبات وخا�صة البدين منها.
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درجة �ضبط وتهذيب عدوانية الطفل جتاه �أقرانه و�أترابه �سواء داخل الأ�رسة كالإخوة
والأقارب �أو خارج الأ�رسة ك�أطفال اجلوار واملجتمع املحلي.
درجة �ضبط وتهذيب عدوانية الطفل جتاه الأبوين �أو ع�صيانه لأوامرهما وخروجه عن
قواعد الأ�رسة وتقاليدها.
درجة العناية والرعاية التي تبذلها الأم يف تربية �أطفالها الر�ضع ،وهذه تختلف من
�أ�رسة �إىل �أخرى ،ومن جمتمع لآخر مت�أثرة يف ذلك مبا هو �سائد يف ذلك املجتمع من
تقاليد وعادات وطقو�س ،خا�صة �إذا ارتبطت هذه الرعاية يكون الر�ضيع ذكرا كان �أم
انثى ،وكذلك درجة الرعاية التي تبذلها الأم يف تربية الأطفال الكبار ،والتي تختلف من
�أ�رسة لأخرى ،حيث يكون من املحتمل �أن ترتبط هذه الرعاية برتتيب الطفل بني �إخوته
كما ترتبط بنوعه ذكرا �أم انثى.
درجة الثبات الإنفعايل واالتزان العاطفي للأم ،وهذه خا�صية رمبا تختلف من �أم
لأخرى ك�صورة من �صور الفروق الفردية� ،إال ان هذه اخلا�صية تت�أثر مبناخ الأ�رسة عموما
وت�ؤثر فيه( .عبد الرحمن.)1983 ،
ومن خالل عملية التطبيع الإجتماعي يكت�سب الأطفال احلكم اخللقي وال�ضبط الذاتي
الالزم لهم لي�صبحوا �أع�ضاء را�شدين م�س�ؤولني يف جمتمعهم .فالطفل يولد ولي�س لديه
مفهوم عن اخلط�أ وال�صواب �أو �أي الأمناط ال�سلوكية مباحة و�أيها حمظور ،والن�ضج
املعريف الذي يحدث �أثناء �سنوات ما قبل املدر�سة ،ويف الطفولة يزيد تدريجيا من قدرة
الطفل لعمل �أحكام �إجتماعية ،وبالتايل �ضبط �أمناطه ال�سلوكية يف �ضوء هذه الأحكام،
ومع ذلك ف�إن حمتوى عملية التطبيع -مبعنى املفاهيم النوعية التي يكونها الأطفال
عن ال�سلوك املنا�سب وال�سلوك غري املنا�سب -ال حتدد بوا�سطة الن�ضج ،ولكن عن طريق
ما يخربه الطفل كذلك و�أهمها ما ي�سمى باحلكم اخللقي و�ضبط الذات التي تتكون عن
طريق كيفية تدريب الأبوين لأطفالهم بوا�سطة الأمثلة التي ي�ضعونها ل�سلوكهم اخلا�ص
( الأ�شول.)1982 ،
والأهمية الق�صوى لعملية التن�شئة الإجتماعية ت�أتي من �أنها لي�ست عملية
ميكانيكية حتدث جلميع الأطفال ب�شكل واحد ،وتعدهم للحياة الرا�شدة على �صورة
واحدة ،ولكنها عملية دينامية تعتمد عل تفاعل جمموعة كبرية من القوى ،والعوامل
ولكل من هذه القوى والعوامل ت�أثري هام على �شخ�صية الطفل ،حيث �أن هذه القوى
والعوامل حتيط الطفل ب�شبكة من العالقات الإن�سانية والإجتماعية يكون لها �أثر كبري
يف ت�شكيل ومنو �شخ�صيته خا�صة يف ال�سنوات الأوىل من عمره (كفايف.)1997 ،
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ومع تزايد الإهتمام بدرا�سة الأ�رسة احتلت العالقات والتفاعالت التي تتم داخلها
مكانة هامة� ،إذ برز من خالل الدرا�سات ان وجود العالقة الدافئة ال�صحية �رضوري لنمو
�شخ�صية �أفراد الأ�رسة ،وبني حامد الفقي 1984 ،ان الدرا�سات تناولت العالقة الأ�رسية
و�أثرها على مظاهر النمو النف�سي للفرد ،وطبيعة العالقة خالل مراحل النمو املختلفة،
والدوافع وراء هذا الإهتمام هو ما �أكدته الدرا�سات من ت�أثري العالقة بني الأبوين والطفل
على منو �شخ�صيته وعلى مظاهر النمو العقلي واللغوي والإجتماعي واالنفعايل لديه،
كما �أكدت مدر�سة التحليل النف�سي على �أهمية اخلربات املبكرة يف الطفولة ،و�أثرها على
�سالمة ال�شخ�صية وال�صحة النف�سية الحقا ،كما ك�شفت درا�سات ال�صحة النف�سية عن
وجود عالقة بني �أمناط التفاعل الأ�رسي والعالقات الأ�رسية وبني ما ي�صاب به الأبناء
من ا�ضطرابات نف�سية �أو �إنحرافات �سلوكية.
وي�ؤكد علماء النف�س على �أن اخلربات املبكرة التي يكت�سبها الطفل يف ال�سنوات
الأوىل بعد ميالده تلعب دورا ه�أما يف تكوين بناء �شخ�صيته وت�شكيل �سلوكه ،بل
ويرى معظم علماء النف�س �أن هناك عالقة مبا�رشة ووا�ضحة بني منط رعاية ومعاملة
الوالدين للأبناء وبني �شخ�صية ه�ؤالء الأبناء ،فقد �أظهرت الدرا�سات الإكلينيكية على
الأطفال امل�ضطربني �سلوكيا واملالحظات التجريبية للأ�سوياء ،عددا من العالقات
ال�سببية الهامة بني منط العالقة بني الوالدين والطفل وبني �سلوك الطفل و�شخ�صيته،
كما �أو�ضحت �أي�ضا �أن بع�ض �صفات �شخ�صية الرا�شد ترجع �إىل �آثار من اخلربات املبكرة
يف حياته ( تركي.)1986 ،
وللروابط بني الوالدين �أهمية خا�صة يف تكوين الأبناء ،فتعاون الوالدين
واتفاقهما واالحتفاظ بكيان الأ�رسة يخلق جوا هادئا ين�ش�أ فيه الطفل ن�شوءا متزنا،
وهذا االتزان العائلي يرتتب عليه غالبا �إعطاء الطفل ثقة يف نف�سه وثقة يف العامل
الذي يتعامل معه بعد ذلك ،فتما�سك كيان الأ�رسة له �أثره القوي املبا�رش يف �سلوك
الأبناء ،ومن دواعي تفكك روابط الأ�رسة م�شاجرات الوالدين واختالفهما ،ورمبا يكون
�أحد الأ�سباب االختالف على طريقة تربية الأبناء ،وتختلف درجة متانة الروابط بني
الوالدين اختالفات وا�سعة النطاق وكلما قلت هذه االختالفات زادت احتمالية �صالحية
اجلو العائلي لرتبية الأطفال تربية �صاحلة (القو�صي.)1982 ،
العنف الأ�سري:
يعترب م�صطلح العنف الأ�رسي من امل�صطلحات املعقدة التي ال ي�ستطيع املرء
حتديدها ب�شكل دقيق� ،إذ تتداخل فيه العديد من العوامل الإجتماعية و الثقافية
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للمجتمع القابلة للتغري مع الزمن ،ومن هنا ركزت العديد من التعريفات تركز على
و�ضع حدود لهذا املفهوم اعتمادا ً على حتييد املفاهيم و الأنواع والأ�شكال .
وي�شري م�صطلح العنف الأ�رسي �إىل �أمناط ال�سلوك املختلفة التي توجه نحو �أحد �أفراد
الأ�رسة من فرد �آخر داخلها ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،وذلك بهدف �إيقاع �أ�شكال
متعددة من الأذى النف�سي �أو اللفظي �أو اجل�سدي �أو اجلن�سي.
وتعرف منظمة ال�صحة العاملية العنف ب�أنه (:اال�ستعمال املتعمد للقوة
الفيزيقية (املادية) �أو القدرة �سواء بالتهديد �أو اال�ستعمال املادي احلقيقي (الفعلي)
�ضد الذات �أو �ضد �شخ�ص �آخر �أو �ضد جمموعة �أو جمتمع  ،بحيث ي�ؤدي �إىل حدوث (�أو
رجحان حدوث) �إ�صابة �أو موت �أو �إ�صابة نف�سية �أو �سوء النماء �أو احلرمان) .وي�شكل هذا
التعريف الإطار الدويل للتعريفات الوطنية للعنف داخل الأ�رسة.
وقد تبنى املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة �ضمن وثيقة الإطار الوطني حلماية
الأ�رسة من العنف التعريف التايل للعنف الأ�رسي بالأردن ( :العنف هو اال�ستعمال
املتعمد للقوة �سواء كان ذلك بالتهديد �أو اال�ستعمال املادي �ضد الذات �أو �ضد �شخ�ص
�آخر �أو جمموعة بحيث ي�ؤدي �إىل حدوث �إ�صابة �أو موت �أو �سوء منو �أو حرمان) .ومن
هنا ف�إن العنف هو �أي اعتداء �ضد الآخرين يت�سبب �أو قد يت�سبب يف �إحداث �إيذاء �أو
�أمل ج�سدي �أو نف�سي ،وي�شمل �أي�ضاً التهديد باالعتداء �أو ال�ضغط �أو احلرمان التع�سفي
للحريات واحلقوق ( .املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة.)2008 ،
ويتداخل مع مفهوم العنف مفاهيم �أخرى مثل القوة والعدوان ،والقوة �شيء
مادي ينمو طبيعيا يف اجل�سم ،وتنمو القوة وتتطور يف الن�شاط الب�رشي وفق �رشوط
وظروف مادية معينة ،وبالتايل فهي خا�ضعة للقيا�س  .فالقوة ت�شكل فعالً ميكن �ضبطه
وتوجيهه بوا�سطة الإرادة� ،أما العنف فهو حالة �شذوذ يف ا�ستعمال القوة تخرج عن
امل�ألوف والطبيعي وعن النظام والقانون .وتعد القوة و�سيلة للعنف ولكن العك�س لي�س
�صحيحا فالقوة تقع يف املجال الفيزيولوجي ،بينما يقع العنف يف املجال ال�سلوكي
وال�سيكولوجي( .بال�س. )1990 ،
وبني كل من زايد ون�رص ( )1996ان معظم الدرا�سات تعرّف العنف على انه
�سلوك يحدث �رضرا ً وتدمريا ً يف املو�ضوعات التي يتجه �إليها �سوا ًء كانت مو�ضوعات
فيزيقية� ،أم �إجتماعية ،وغالباً ما يرد ذلك يف تعريفات العدوان ،وتتجه التفرقة بني
املفهومني على اعتبار العنف �سلوكا مبا�رشا يحدث تدمريا بالأ�شخا�ص �أو املمتلكات،
�أي ان العنف يت�صل باجلوانب املادية فح�سب �إال ان هذه التفرقة ال تعد كافية لأننا جند
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بع�ض �أ�شكال العنف لي�س لها �آثار مادية ملمو�سة كالقذف بالكالم �أو التوبيخ �إ�ضافة �إىل
ان بع�ض �أ�شكال العدوان يكون لها �آثار مادية ومييز (حفني) بني العنف والعدوان على
�أ�سا�س عامل الظهور ،فالعنف �صورة من �صور العدوان يتوفر فيها �رشط الظهور ،على �أن
العدوان �سمة �سيكولوجية قد تتوافر يف الفرد دون ان تظهر يف �سلوك �رصيح  .وبذلك
�رضب من العدوان على �أ�سا�س �أن العدوان �أعم و�أ�شمل  .و�إذا مت االفرتا�ض
ف�إن العنف
ٌ
ب�صحة ذلك ف�إن العنف ي�صبح �سلوكا يرتبط بال�صورة املتطرفة لال�ستجابة العدوانية،
وينظر الباحثان �إىل العنف على انه ي�شتمل على كل �أ�شكال ال�سلوك التي تك�رس التفاعل
التلقائي يف موقف �إجتماعي ،ي�سلك فيه �أحد الفاعلني ب�شكل يثري ا�ستجابة غا�ضبة
�أو عنيفة من قبل الفاعل الآخر ويتحول بقية الفاعلني �إىل �ضحايا ملوقف العنف (زايد
ون�رص.)1996 ،
وفيما يتعلق مبفهوم العنف ( )Violenceو الإ�ساءة ( ،)Abuseفقد تعامل
بع�ض الباحثني مع هذين املفهومني بالتبادل بو�صفهما مرتادفني ،بيد انه �أ�صبح من
املتفق عليه بني جمهرة الباحثني الأن �أنهما م�ستقلأن ،وقد جتلى ذلك يف التعريف
الذي اقرتحه كل من جيلز وتورنيل  Gelles & Tornelحيث عرفا الإ�ساءة على
�أنها �صور متنوعة من الإيذاء البدين� ،أو اجلن�سي� ،أو اللفظي� ،أو النف�سي ،التي ميار�سها
طرف لإجبار طرف على الإتيان �أو الأمتناع عن �أفعال معينة ،ويقدم امريمان وهريزن
 ،Hersen &Ammermanتعريفاً م�شابها للإ�ساءة قوامه «انها اعتداء بدين �أو
جن�سي� ،أو معاملة فظة �أو �إهمال للطرف الآخر يف العالقة يرتتب عليه الإ�رضار به» .
ومن هذين التعريفني يت�ضح �أن الإ�ساءة تت�ضمن بع�ض اجلوانب البدنية �أو النف�سية �أو
�إهمال رعاية طرف موكل �إىل امل�سيء رعايته كاالبن ال�صغري �أو الوالد امل�سن ،يف حني
ان العنف يقت�رص فقط على اجلوانب البدنية يف املقام الأول ،بيد �أنه قد ي�ؤدي �إىل �أ�رضار
نف�سية �إال �أنها تكون ناجتة عنه حني �إذن  .كذلك ف�إن االعتداء البدين يعد �رشطا �رضوريا
لو�صف ال�سلوك بالعنف ،ويعد ال�سلوك م�سيئا كما يف حالة ال�سخرية �أو الإهمال �أو
االهانه � .أي �أن معظم حاالت العنف تعد �إ�ساءة يف حني �أن معظم حاالت الإ�ساءة قد ال
تعد عنفاً (�شوقي . )2000 ،
	�أما عالقة مفهوم العنف بامل�ستويات املعيارية لل�سلوك يف املجتمع ،فتظهر
من خالل تعريف بع�ضهم للعنف على انه ال�سلوك غري املقبول �إجتماعياً ،ويواجه هذا
املنحى م�شكالت من �أهمها وجود �أ�شكال للعنف مقبولة ثقافيا ومرغوب فيها كتلك
التي ت�ستخدم يف التن�شئة الإجتماعية� ،أو تلك التي ترتبط ب�أمناط من التدخل لتحقيق
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ال�ضبط الإجتماعي لل�سلوكيات اخلارجة عن املعايري ،وق�ضية ال�سواء والإنحراف يف
حتديد العنف هي ق�ضية ن�سبية ،فما ميكن �أن ينظر �إليه من قبل جماعة معينة على �أنه
عنف غري م�رشوع ،قد ينظر �إليه من قبل جماعة �أخرى على انه عنف م�رشوع (زايد و
ن�رص. )1996 ،
�أ�سباب العنف
بني جون�سون ان الأ�سباب امل�ؤدية �إىل ظهور العنف متعددة ومتباينة وتختلف
من �إن�سان لآخر فال�سلوك ب�شكل عام �سواء كان مقبوال �أو غري مقبول يظهر نتيجة لتفاعل
الإن�سان مع البيئة التي يعي�ش فيها ،كما ان الفروق الفردية �أو التفاوت واالختالف يف
الظروف البيئية ي�ؤديان �إىل اختالفات يف نتائج تفاعل الإن�سان مع بيئته الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل وجود �أ�سباب متعددة تعمل على زيادة احتمال ظهور �شكل �أو �آخر من �أ�شكال
العنف عند البع�ض دون غريهم ،ومن ال�صعب حتديد ال�سبب الأكرث �أهمية بني الأ�سباب
امل�ؤدية للعنف فالعوامل الثقافية والإجتماعية ت�ؤثر كثريا يف هذا املجال ،وما يعترب
عدو�أنا يف ثقافة ما قد يعترب �سلوكا عاديا يف ثقافة �أخرى .ومع هذا ف�إن التعر�ض
للإيذاء اجل�سدي والنف�سي من قبل الآخرين �سبب مربر ملمار�سة العنف �ضد م�صدر الأذى
�أو التهديد بالأذى (الزغول ،البكور ،الهنداوي.)1998 ،
ويرى الب�رصي �أنه ميكن تق�سيم الدوافع وراء العنف الأ�رسي �إىل �أق�سام ثالث هي:
دوافع ذاتية :ويعني بها الدوافع التي تنبع من ذات الإن�سان ونف�سه والتي تكونت
نتيجة ظروف خارجية من قبيل الإهمال و�سوء املعاملة والعنف -الذي تعر�ض له
الإن�سان منذ طفولته� -إىل غريها من الظروف التي ترافق الإن�سان والتي �أدت �إىل تراكم
نوازع نف�سية خمتلفة متخ�ضت بعقد نف�سية قادت يف النهاية �إىل التعوي�ض عن هذه
الظروف باللجوء للعنف داخل الأ�رسة.
دوافع اقت�صادية� :إذ يلج�أ الأب لإ�ستخدام العنف تفريغا ل�شحنة الفقر.
دوافع �إجتماعية :ويتمثل ذلك يف العادات والتقاليد التي اعتادها جمتمع ما والتي
تتطلب من الرجل
ح�سب مقت�ضيات هذه التقاليد -قدرا من الرجولة بحيث ال يتو�سل يف قيادة �أ�رسته
بغري العنف ،وهذا النوع من الدوافع يتنا�سب طرديا مع الثقافة التي يحملها املجتمع
وخ�صو�صا الثقافة الأ�رسية ،فكلما كان املجتمع على درجة عالية من الثقافة والوعي
كلما ت�ضاءل دور هذه الدوافع مع الإ�شارة �إىل ان هناك بع�ض الأفراد يف هذه املجتمعات
ال يكونون م�ؤمنني بهذه العادات والتقاليد� ،إال �أنهم ين�ساقون ورائها بدافع ال�ضغط
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الإجتماعي( .الب�رصي.)2001 ،
وغالبا ما ي�شار �إىل البيئات التي تفتقد للتناغم والإن�سجام االنفعايل على �أنها تربة
خ�صبة لظهور العنف ،وميكن ت�صنيف الأ�سباب امل�ؤدية للعنف �إىل ما يتعلق بخ�صائ�ص
الوالدين ،ومنها ما يتعلق بخ�صائ�ص الطفل ،ومنها ما يتعلق بالعوامل الأ�رسية والبيئة
املحيطة.
 -1الأ�سباب املتعلقة بالوالدين:
وتت�ضمن �سن الوالدين ،والأم حتديدا ،فقد تبني �أن الأمهات ال�صغريات �أكرث عر�ضة خلطر
�إ�ساءة معاملة �أطفالهن ،ففي درا�سة متت يف �أنتاريو بكندا على مدار ع�رش �سنوات وجد
�أن  %95من الأمهات الالئي �أعطني تقارير مل�ؤ�س�سات رعاية الأطفال عن �إ�ساءة �أو �إهمال
�أطفالهن كانت �أعمارهن دون الع�رشين( .عبد الرحمن.)1999 ،
ومن الأ�سباب �أي�ضا ال�شخ�صية غري ال�سوية؛ اال�ضطرابات العقلية ،العزلة الإجتماعية
 ،الزواج الفا�شل ،ال�سجل الإجرامي ،التعر�ض للإ�ساءة خالل الطفولة .وفيما يتعلق
بالإ�ساءة اجلن�سية يرى فنكلهور  ،Fenkelhorان هناك �أ�سبابا متعددة �سابقة جتعل
الإ�ساءة اجلن�سية �أكرث احتمالية كالدوافع اجلن�سية املنحرفة لدى امل�سيء ،التهور� ،ضعف
ال�ضمري� ،ضعف القيود الإجتماعية (� )Gelder, et.al, 1996إ�ضافة �إىل تعر�ضهم هم
انف�سهم للإ�ساءة اجلن�سية خالل مرحلة الطفولة )Hawtin, Wyse, 1997(.وي�ضيف
عبد العزيز الدخيل �أ�سبابا �أخرى كعدم القدرة على مواجهة ال�ضغوط ،النق�ص يف
املهارات الذهنية ،الق�سوة والعدوانية ،االعتماد املفرط على الآخرين للح�صول على
ت�أييدهم ور�ضاهم� ،إ�ضافة �إىل اخل�صائ�ص الثقافية التي يق�صد بها اخل�صائ�ص الثقافية
التي تتعلق بت�أثر الآباء باملتطلبات احل�ضارية يف جمتمعهم وفهمهم لتلك املتطلبات،
وت�ساهم هذه املتطلبات يف حدوث الإ�ساءة للأطفال عندما تكون تلك املتطلبات غري
معقولة وغري منا�سبة� ،أو ان فهم الأب لها خمتل ومنها النظر للطفل على �أ�سا�س �أنه
خلق لإ�شباع الرغبة االنفعالية للوالدين وحتدث الإ�ساءة عندما ال يتحقق ذلك كليا �أو
جزئيا ،وجود توقعات غري معقولة لدى الأب نحو الطفل مبنية على جهل مبراحل تطور
الطفل وخ�صائ�ص كل مرحلة� ،إ�ضافة �إىل تطبيق التوقعات الإجتماعية يف تربية الطفل
بت�شدد بالغ ويف وقت مبكر جدا من عمر الطفل.
كما يعد الإدمان من العوامل امل�ؤدية �إىل الإ�ساءة للطفل وخ�صو�صا يف املجتمعات
ال�صناعية والتكنولوجية �سواء على املخدرات �أو الكحول ،وتتمثل خطورة الإدمان
بامل�شكالت والأ�رضار التي يواجهها الأطفال املولودين لأمهات مدمنات ،كما �أن �سعي
472

املدمن �إىل ت�أمني اجلرعة التالية ي�ؤدي �إىل �إهمال �ش�ؤون الأ�رسة ومتطلباتها الأ�سا�سية،
والأمر الأكرث خطورة هو ما يلقاه الطفل من �إيذاء و�أحي�أناً القتل عندما يكون الآباء حتت
ت�أثري هذه املواد �أو �أعرا�ضها االن�سحابية (. )Trojanwics, 1979, 193
وي�شري (� )Wolfe, 1999أنه فيما يتعلق بخ�صائ�ص الوالدين امل�سيئني يبدو للعيان
من املقارنات الدقيقة بني التقارير الإكلينيكية املبكرة والدرا�سات الأمربيقية الالحقة
وجود تطابق يف عدة جوانب مما يقوي االفرتا�ضات امل�شتقة �إكلينيكيا حول خ�صائ�صهم
النف�سية ،وبالتحديد ،ف�إن الدرا�سات الأمربيقية �أعادت ت�أكيد التقارير الإكلينيكية املبكرة
للفروق ال�سلوكية واملعرفية ال�سلوكية كتدين القدرة على حتمل الإحباط والتعبري غري
املنا�سب عن الغ�ضب ،والعزلة الإجتماعية عن م�صادر الدعم املهمة ،و�ضعف مهارات
الرعاية الوالدية ،والتوقعات غري الواقعية لأطفالهم ،وو�صفهم لأنف�سهم على �أنهم غري
م�ؤهلني للقيام بدورهم كوالدين� .إن معظم املميزات الإكلينيكية للآباء امل�سيئني مل ت�ؤكد
رمبا ب�سبب �صعوبة حتديد وقيا�س �أبنية ال�شخ�صية مثل الأندفاع والن�ضج االنفعايل
و�سوء تقدير الذات وب�إ�ضافة جمموعة مقارنة اكت�شف الباحثون ان الأ�رس التي ال متار�س
الإ�ساءة لكنها تفتقد لبع�ض املوارد �أظهرت �أي�ضا الكثري من امل�شاكل ال�سلوكية امل�شابهة
لدى الأطفال ،خربات طفولية �سلبية ومل تكن ب�شكل عام مقتنعة ورا�ضية كما هو احلال
لدى الوالدين يف الأ�رس امل�سيئة ،وهذه النتائج قادت �إىل التف�سري احلذر للخ�صائ�ص
النف�سية املميزة للآباء امل�سيئني وتلفت النظر �إىل العوامل البيئية التي قد حتول الأفراد
�أو الأ�رس �إىل عوامل خطورة حلدوث الإ�ساءة وي�صبح من الأهمية تو�ضيح اخل�صائ�ص
النف�سية للآباء امل�سيئني ارتباطا مع �أدوارهم ك�آباء.)Wolfe, 1999 64( .
وبينت الدرا�سة التي قام بها معهد امللكة زين (� )2002أن من �أ�سباب تعر�ض الأبناء
للعنف اعتقاد الآباء ب�أن هذا هو الأ�سلوب الأمثل للرتبية ،واجلهل ب�أ�سلوب الرتبية
احلديثة ،وا�ستخدام منط احلماية الزائدة الناجم عن الإفراط يف املحبة وخا�صة �إذا كان
االبن وحيدا  ( .املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة.)2005 ،
� -2أ�سباب تتعلق بالطفل:
وتت�ضمن الطفل نتيجة حمل غري مرغوب فيه لأ�سباب �إقت�صادية �أو حياتية �أو قانونية،
والطفل غري كامل ال�صفات اجل�سمية لأنه يخالف التوقعات الأبوية ،كما انه يزيد من
�أعباء الأبوين ب�سبب �إعاقته ،وكذلك الطفل املولود قبل موعده ويكون وزنه �أقل من
املعتاد فتحدث الإ�ساءة �أحي�أناً ب�سبب حاجته للرعاية ب�شكل �أكرب ،كما يلعب الرتتيب
الوالدي دورا يف حدوث الإ�ساءة فالأ�صغر �سنا �أكرث عر�ضة حلدوث الإ�ساءة ،وتوجد
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بع�ض اخل�صائ�ص لدى الطفل ت�ؤدي �إىل الإ�ساءة كالطفل كثري البكاء �شديد الإنفعال قليل
النوم� ،أو الطفل البطيء املنعزل الذي ال ي�ستجيب ملا حوله وغري املت�سق يف حركاته
(الدخيل.)1990 ،
ويرتبط بالإ�ساءة العاطفية وجود الت�شوهات اخللقية لدى الطفل ،بالإ�ضافة �إىل ف�شل
الطفل يف �أن يرقى �إىل م�ستوى توقعات الوالدين� ،أو ان يذكرهم الطفل ب�شخ�ص �آخر قد
�أ�ساء �إليهم(. )Gelder,et.al, 1996
ومن وجهة نظر الأطفال �أنف�سهم ف�إن الأ�سباب التي تدفع الآباء للإ�ساءة لأبنائهم
قيام الأبناء ب�سلوكات خاطئة مثل عدم الطاعة ومقاطعة الأبناء للآباء �أثناء احلديث،
االختالط برفاق �سيئني ،والت�أخر خارج املنزل والتدخني ،وعدم الدرا�سة والتح�ضري
اجليد للمدر�سة (�أبو دروي�ش. )2003 ،
ومن �أ�سباب �سلوك العنف التي تتعلق ب�شخ�صية الطفل �ضعف الثقة بالذات ،االعتزاز
بال�شخ�صية وقد يكون ذلك على ح�ساب الغري وامليل �أحي�أناً �إىل �سلوك العنف،
واال�ضطراب الإنفعايل والنف�سي و�ضعف اال�ستجابة للقيم واملعايري املجتمعية �إ�ضافة
�إىل مترد املراهق على طبيعة حياته يف الأ�رسة واملدر�سة وميله �إىل ال�شلل واجلماعات
الفرعية ،وعدم القدرة على مواجهة امل�شكالت ب�رصاحة (ال�سنو�سي.)2001 ،
� -3أ�سباب تتعلق بالبيئة الأ�سرية:
ويعطى الوزن الأكرب للعوامل الإجتماعية والإقت�صادية ،فريى البع�ض �أن لها �أهمية
كبرية يف حدوث الإ�ساءة ،يف حني يرى البع�ض الآخر �أنها لي�ست كافية وغري �رضورية
حلدوث الإ�ساءة .ومن الأ�سباب الإقت�صادية يلعب الفقر دورا ً يف حدوث الإ�ساءة فال�ضغط
نتيجة امل�شقة والإرهاق يقلل من قدرة الوالدين على حتمل �أي �ضغوط �أو م�صادر �أخرى
للإرهاق ،كما �أن �ضعف احلالة املادية متنع الأبوين من توفري الغذاء الكامل والرعاية
ال�صحية ال�رضورية للطفل وتزداد امل�شكلة �سوءا �إذا كان الوالد عاطال عن العمل ،كما ان
هناك �أ�سباباً ترتبط ببناء العائلة ،فمعظم العائالت التي حتدث فيها الإ�ساءة غالبا ما
تكون نووية ولي�س لها جذور يف بيئتها املبا�رشة ،فال تتوفر امل�ساندة ال�رضورية من
عائلتي الزوجني مل�ساعدتهما يف مواجهة ال�صعاب (الدخيل.)1990 ،
وي�ضيف جينزن ( )Janzen ، 1980عامال مهما يف حدوث الإ�ساءة داخل
الأ�رسة �أ�سماه الثالوث العائلي والذي يكون فيه الطفل الع�ضو الثالث ال�ضعيف الذي
توجه له اال�ستجابات العنيفة كبديل عن �أحد الوالدين ،لأن �أحدهما ال ي�ستطيع ان ي�ؤذي
الطرف الآخر فيكون الطفل هو ال�ضحية يف معركة الزواج امل�شتعلة وال�سهم املوجه
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للطرف الآخر (خلقي. )1990 ،
ومن الأ�سباب الأخرى التي ت�ؤدي �إىل حدوث العنف داخل الأ�رسة نق�ص الوعي
الإجتماعي بحقوق الإن�سان وبخطورة املمار�سات العائلية العنيفة على اجلو الأ�رسي
وعلى دور الأ�رسة يف التن�شئة الإجتماعية ،كما ان انخفا�ض امل�ستوى التعليمي
الذي ي�ؤدي �إىل افتقار الأبوين للمعرفة بو�سائل الرتبية احلديثة وجلوئهم �إىل ال�رضب
والتخويف يف التعامل مع �أبنائهم� ،إ�ضافة �إىل وجود نوع من �رصاع القيم بني الأجيال
داخل الأ�رسة الواحدة� ،إذ يتبنى الآباء قيما تقليدية حمافظة يف حني مييل الأبناء �إىل
تبني قيم متحررة وبالتايل مييلون �إىل التمرد ورف�ض قيم الآباء ،مما ي�ؤدي �إىل ن�شوب
اخلالفات التي ينجم عنها ممار�سات عنيفة �ضد الأبناء (الدويبي.)1998 ،
ويعد كل من التفكك الأ�رسي والتدليل الزائد من الوالدين والق�سوة الزائدة من الوالدين
وعدم متابعة الأ�رسة للأبناء من العوامل امل�سببة للعنف �ضمن نطاق الأ�رسة (ال�سنو�سي،
.)2001
كما يذكر كل من �سميث وكو ي ( )Smith & Cowie ، 1993عن لننجتون (�Le
� )hington، 1981أن الأ�رس �أحادية الوالد والأ�رس ذات الدخل املتدين �إ�ضافة �إىل
الآباء بالتبني الذين مل يطوروا �أ�ساليب رعاية للطفل ميار�سون الإ�ساءة ب�شكل �أكرب من
الوالدين البيولوجيني وب�شكل خا�ص من جانب الأم.
� -4أ�سباب تتعلق بالظروف املناخية:
وتلعب الظروف املناخية كدرجة احلرارة املرتفعة �أو املنخف�ضة والرطوبة وحركة
الهواء دور غري مبا�رش يف حدوث العنف ،ومن املفرت�ض �أن ارتفاع درجة احلرارة هو
�أكرثها ارتباطاً بالعنف وذلك لأن التعر�ض لدرجات احلرارة املرتفعة ي�ؤدى �إىل بع�ض
التغريات الف�سيولوجية لدى الفرد ،ب�سبب فقد ن�سبة من الأمالح نتيجة لزيادة معدل
�إفراز العرق مما ي�ؤدى �إىل ارتفاع درجة اال�ستثارة يف اجلهاز الع�صبي ،والتي تزيد
بدورها من ا�ستعداد الفرد ملمار�سة العنف  .كما �أن حاالت العنف تزداد يف �أيام حمددة
ويذكر طريف �شوقي ( )2000ان العنف يحدث عادة يف �أم�سيات نهاية الأ�سبوع حني
يكون �أفراد الأ�رسة جمتمعني يف حجرة املعي�شة لتناول الطعام �أو م�شاهدة التليفزيون،
وبوجه خا�ص يف ال�شهور التي يكون فيها منا�سبات تتطلب تدبري نفقات مالية قد ال
تكون متوافرة لدى رب الأ�رسة ( �شوقي.)2000 ،
ثالثاً  :تف�سري العنف:
يرى وولف ( ،)Wolfانه بالرغم من كرثة الأبحاث التي �أجريت حول مو�ضوع
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الإ�ساءة للطفل منذ �إعلأن كيمب «متالزمة الطفل امل�رضوب» �إال �أنه مل يتم التو�صل �إىل
حل للم�شكالت النظرية املتعلقة بالإ�ساءة ،ف�إن�سج�أماً مع اختالف البدايات العلمية:
الطبية ،البيولوجية ،ال�سيكولوجية ،الإجتماعية ،والقانونية وعلم الإجرام ،ف�إن املفاهيم
النظرية متناق�ضة مقابل بع�ضها البع�ض ،ومع ان البع�ض حاول توحيد وتعديل هذه
املفاهيم� ،إال �أنها بقيت غري مر�ضية ،وموطن ال�ضعف الرئي�سي للنظريات احلالية يرتبط
بالقاعدة التي ا�ستند عليها املنظرون يف و�ضع منوذج �أ�سباب الإ�ساءة للطفل يف الأ�رسة،
فيما �إذا كانت مو�ضوعية �أو خمت�رصة وكما قال كروفوتزا :بينما الأبحاث الإجتماعية
يف العنف تقدم العنف بدون الفرد العنيف ،ف�إن الأبحاث النف�سية تقدم العنف بدون
ظروف العنف� ،إ�ضافة �إىل �أن �أ�سباب العنف غالبا ما تقدم على �شكل منوذج �أحادي البعد
)Wolf, 1981, 224( .

وعلى الرغم مما �سبق ،فقد ظهر العديد من الإجتاهات والنظريات تف�سر العنف منها:
�أ -االجتاه البيولوجي :وهذا االجتاه يربط بني حدوث العنف والأ�سا�س البيولوجي يف
�شكل الكرومو�سوم مبعنى وجود عامل وراثي  ،Genetic Factorكزيادة كرومو�سوم
( )Yلدى الذكور ،وهذا الرتكيب وجد لدى كثري من ال�سجناء ،فقد وجدت هذه احلالة
لدى �شخ�ص قام بقتل �سبع ممر�ضات يف مدينة �شيكاغو عام  ،1966ويربط البع�ض بني
القيام بالعنف وا�ستثارة منطقة موجودة يف الدماغ ،عند �إثارتها لدى احليو�أنات قامت
بال�سلوك العنيف ،وب�إزالة هذا اجلزء من �أدمغتها قل لديها ذلك ال�سلوك .كما دل ت�رشيح
دماغ طالب �أمريكي �أطلق النار على ثالثة ع�رش �شخ�صا يف جامعة تك�سا�س �إىل وجود
ورم يف دماغه يف نف�س املنطقة التي حددت يف �أدمغة احليو�أنات وكانت م�س�ؤولة
عن قيامها بال�سلوك العنيف ،وهذا التف�سري كاف �إذ ي�صطدم ب�أخالقيات اجلراحات
ال�سيكولوجية ( العي�سوي.)1999 ،
وتقدم الدرا�سات املتعلقة بالعدوانية املثارة بالإكراه دليال على خا�صية معيارية
بيولوجية نحو العدوان ،فقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �أن الإن�سان واحليو�أنات الأخرى قد
ترد بالعدوان على الكثري من املثريات غري ال�سارة مثل التفاعالت الأ�رسية امل�ضطربة.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن الإحباط والغ�ضب يف العالقات الأ�رسية احلميمة جدا ً تعترب
ظواهر متوقعة وبهذا ت�صبح مهمة التعلم الإجتماعي هي فهم العواطف والتحكم يف
الدوافع العدوانية .وعند نقطة خمتلفة من البحث يالحظ �أن الأ�رسية (عملية تناقل
اخل�صائ�ص بني الأجيال) وخ�صو�صا يف مو�ضوع العنف الأ�رسي ترتبط ارتباطا وثيقا
بكال النماذج البيولوجية والبيئية على �أ�سا�س ان العائالت ت�شرتك مت�أما يف جيناتها
الوراثية كما ت�شرتك يف بيئاتها(. )Emery, Laumann-Billings, 1998
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ب -االجتاه الفينومينولوجي :ازدهرت املدر�سة الظاهرتية يف علم االجتماع يف �أملانيا
واملناطق املجاورة لها فيما بني احلربني العامليتني ،وا�ستمدت �أفكارها من فل�سفة
هو�رسل وهايدجر و�شوتز ،وتبني دينزن (� ،)1986أن هذا االجتاه يركز على العنف
املوجه للزوجة من جانب الزوج متمثال يف ال�رضب والإ�ساءة البدنية ،ويهتم باجلانب
الداخلي خلربة العنف يف املنزل املوجه لكل من الزوجة والطفل ،ويف�ضل هذا االجتاه
ا�ستخدام م�صطلح �أ�رسة العنف �أو العنف املنزيل بدال من العنف الأ�رسي ،وذلك للإ�شارة
�إىل تلك املنازل التي ي�صبح فيها العنف املتبادل بني الأفراد �سمة منتظمة للتفاعل
اليومي ،والعنف املنزيل ن�شاط �إنفعايل و�إدراكي متبادل يت�ضمن تفاعالً رمزياً �سلبياً
بني ال�رشكاء احلميمني ،ويحدث غالباً يف منزل الأ�رسة متمثالً يف الإغت�صاب الزوجي
وال�شعائر ال�سادية املا�سوخية ،و�إيذاء الزوجة والطفل ،والتهديد بالقتل والتعذيب
اجل�سدي ،والإ�ستهزاء والأ�صل يف العنف �أنه يرتبط باجلن�س ( )Genericيف جميع
املجتمعات ولكن املعاين التي �أطلقت على العنف ت�أثرت بالثقافة فالعنف هو حماولة
ا�سرتداد �شيء فُقد با�ستخدام القوة البدنية واالنفعالية وقد ا�ستخل�صت �إجالل حلمي
( ،)1999جمموعة فر�ضيات ي�ستند عليها االجتاه الفينومينولوجي من مقالة لدينزن،
( ،)1985بعنوان نحو اجتاه فينومينولوجي للعنف الأ�سري املنزيل على النحو التايل:
يحدث العنف داخل �إطار تفاعلي من عالقات الت�سلط والتبعية التي تربط الأزواج
والزوجات والأبناء يف م�ؤ�س�سة مت�آلفة يطلق عليها (املنزل).
هذا النظام التفاعلي يعك�س التناق�ضات الإقت�صادية والثقافية والإجتماعية والقانونية
والأيديولوجية يف املجتمع الأكرب� ،إذ ميتد حول بناء من القواعد والأو�ضاع والأنظمة
وال�شعائر واحلياة اليومية مبا فيها من طرق �إعداد الطعام والنوم والعالقات اجلن�سية
ورعاية املنزل والأطفال.
ان هذا النظام التفاعلي بتناق�ضاته ومكوناته ي�ضع الرجل يف مكان امل�سيطر ذا
ال�سلطة داخل هذا البناء ،حموال �إياه �إىل العنف الذي يحول زوجته �إىل خادمة وع�شيقة
له واملنزل �إىل فندق للإقامة فيه وعندما ال يتم االلتزام بهذه املفاهيم يحدث العنف.
ان العنف املنت�رش يف �أبنية هذه الأ�رسة �إمنا هو �شكل حمتمل من العالقات التفاعلية
التي ترتبط بالأو�ضاع الإجتماعية للمنزل.
هذه الأبنية من اخلربة العنيفة ت�أخذ �شكال دائريا ،وتفرت�ض وجودا م�ستقال يف حياة
الأ�رسة فكلما حتركت الأ�رسة عرب مراحل التوتر نحو العنف ثم �إىل الهدوء والتفاعل
احلميم يتم حتييد امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن العنف.
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�أما الق�صد ال�سيئ الذي يتمثل يف الأنكار عندما يحدث العنف لأول مرة� ،أو عندما
يحدث مرة ثانية ،ف�إن هذا الأمر ي�ؤكد �أن العنف �سيكون �سمة �أ�سا�سية ودائمة يف احلياة
اليومية للأ�رسة (حلمي.)1995 ،
	�إن هذه الق�ضايا ال�ستة ميكن ان ت�شكل بنا ًء نظريا فينومينولوجيا يك�شف
خ�صائ�ص العنف الأ�رسي حيث تو�ضع ذوات (� )Selvesأفراد الأ�رسة العنيفة يف دائرة
متتابعة متيز ال�سلوك العنيف الذي يحول �أ�رسة العنف �إىل لغز من ال�رصاع وميدان م�ؤمل
من اخلربة التي تتحرك نحو هدم الذات .وقد �أ�ضفى بات�سون م�صطلح تكوين انق�سامي
على ان�ساق التفاعل التي تهدم القيم الأ�صلية الأ�سا�سية يف عملية التفاعل وبذلك
ي�صبح العنف عملية تفاعل تنقلب على نف�سها وحتطم امل�شاركني فيها وعالقاتهم مع
بع�ضهم البع�ض حيث يك�شف �أفراد الأ�رسة عن انف�سهم للآخرين باعتبارهم �أفرادا ً ُجرمت
م�شاعرهم و�أف�سدتها مرارة وم�شاعر العنف .وت�صبح الأ�رسة �شبكة من الأفراد املتفاعلني
بعنف ،فال �أحد يثق يف الآخر ،وقد عربوا اخليط الرفيع الذي يفرق الأ�رسة العادية
عن الأ�رسة العنيفة املنحرفة ،املفرقة بني �أفرادها .لقد ارتبط بالأ�رسة مناخ انفعايل،
و�أ�صبح �أفرادها ي�شاركون يف ن�سق متباين من التفاعل الرمزي ال�سلبي� ،إذ يتوقع كل
فرد رد فعل عنيف من الطرف الآخر ،و�أ�صبحت �إمكانية العنف �ستارا ً يحجب جميع �أفكار
و�أفعال الأ�رسة �سواء ا�ستخدم م�صطلح التكوين الأنق�سامي �أو التفاعل الرمزي ال�سلبي
ف�إن هذه الأبنية ت�ؤدي �إىل ا�ستخدام القوة النف�سية والبدنية للح�صول على ما �سبق وفُقد
ببطء ب�سبب العنف مثل ال�شعور باملودة والرحمة وال�شعور بالنحن التي متيز جميع
�أ�شكال اجلماعات الأولية (�إجالل حلمي.)1999 ،
والتفاعل الرمزي ال�سلبي الذي يتعلق ب�أ�رسة العنف مير بعدة مراحل ت�ؤدي �إىل ات�ساع
دائرة العنف الأ�رسي التي ت�شتمل على انكار العنف-ال�سعادة امل�ستقاة من العنف-
بناء العداء املتبادل بني الزوجني وبني �أفراد الأ�رسة الآخرين-ن�ش�أة �سوء التفاهم بني
الطرفني-الغرية وخا�صة اجلن�سية منها-تزايد العنف-انهيار ن�سق الأ�رسة-حتول الأ�رسة
�إىل �أفعال عنيفة ثابتة (حلمي.)1999 ،
ج -االجتاه الن�سوي :على الرغم من ان احلركات الن�سوية الراديكالية قد و�ضعت النموذج
املارك�سي �أ�سا�سا لها �إال انها عزلته عن �صفته املادية وارتكازه على عالقات الأنتاج
و�أعطته معنى �أكرث ات�ساعا وعمومية من خالل مفهوم �رصاع كل الأنواع التي تعاين
من اال�ستغالل ونقطة البداية هي عالقة الرجل باملر�أة ،وان تف�سري تبعية املر�أة للرجل
يجب ان يكون يف �ضوء هذه العالقة ،التي ت�ؤكد �سيطرة الرجل على املر�أة ،وبالتايل
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ف�إن العالقات الإجتماعية يف جميع املجتمعات مبنية على �سيطرة الرجل على املر�أة
وتقوم على �أ�سا�س التق�سيم النوعي ولي�س على �أ�سا�س التق�سيم الطبقي ،وهذا ي�ؤدي �إىل
ر�ؤية املجتمع احلديث من املنظور الأبوي القدمي و�أن الأ�رسة تت�شكل بناءا على �أوامر
�أبوية ،والتق�سيم النوعي للعمل ي�ضمن اخلدمات املنزلية وال�شخ�صية للرجل ،وتقوم
الأ�رسة بعملية تن�شئة الأطفال على �أ�سا�س يدعم التباين النوعي للأدوار .ويرى هذا
االجتاه ان العنف املنزيل ترت�سخ جذوره يف النوع والقوة متمثال يف حماوالت الرجل
املحافظة على �سيطرته وحتكمه باملر�أة ،وهذا جزء من العالقات الإن�سانية العامة التي
تت�شكل من خالل التبعية والعنف (حلمي.)1999 ،
ويركز �أ�صحاب هذا االجتاه يف درا�ستهم للأ�رسة على القوة الهائلة التي �أعطاها املجتمع
الأبوي للرجل والتي من خاللها ميار�س العنف ليح�صل على طاعة �أفراد الأ�رسة ،ويف
الأ�رس التي يقع فيها ال�سفاح تكون الأم غالبا على اطالع لكنها ت�ؤمن ب�أنها ال متلك القوة
لتعرت�ض خ�صو�صا وان التقاليد املتبعة يف تن�شئة املر�أة تدفعها لل�سلبية والإذعان
والطاعة التي ت�سمح للم�سيء ان ميار�س �سلطته (. )Schwartz, Miller, 1992
د -نظرية التحليل النف�سي :يرى فرويد ان العامل البيولوجي هو املرحلة الطويلة التي
يق�ضيها �صغار النوع الب�رشي يف حالة عجز واعتماد على الغري ،ففرتة وجود الطفل
جنينا داخل رحم الأم تبدو ق�صرية �إذا قورنت مبثلها عند احليو�أنات ،وهو ير�سل �إىل
العامل يف حالة �أقل �إعدادا .وينتج عن ذلك ان يكون ت�أثري العامل الواقعي عليه �أكرث
�شدة ،كما ي�ساعد ذلك يف التمييز املبكر بني «الأنا» و «الهو» فهذا العامل البيولوجي
�إمنا يكون حاالت اخلطر الأوىل .وحاالت اخلطر الأوىل ت�شكل كثريا من احلاجات وكثريا
من اخلوف ،كاخلوف من اجلوع ،واحلاجة للحماية من �أخطار العامل اخلارجي ومن
الأخطار الغريزية الداخلية واحلاجة للحب ،وقد يثري «الأنا الأعلى» حاجات جديدة،
غري ان وظيفته الرئي�سية تظل مع ذلك هي احلد من الإ�شباع .ويفرت�ض فرويد وجود
غريزتني �أ�سا�سيتني يف الإن�سان الأوىل غريزة احلياة وهي تت�ضمن جمموعة القوى
احليوية والدوافع الغريزية التي تهدف للح�صول على اللذة و�إىل حفظ النوع وحفظ
الذات ،وهدفها ت�أليف الأ�شياء بع�ضها مع بع�ض والعمل على بقائها ،والغريزة الثانية
هي غريزة الهدم �أو املوت وهدفها تفكيك االرتباطات ومن ثم هدم الأ�شياء.
كما يفرت�ض فرويد ان الهدف النهائي لها هو �إعادة الكائنات احلية �إىل حالة غري
ع�ضوية فعملية الأكل عبارة عن حتطيم للطعام بغر�ض �إدماجه يف اجل�سم والعملية
اجلن�سية عبارة عن فعل عدواين الغر�ض منه احل�صول على �أوثق �أنواع االحتاد وي�صدر
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عن هذا التفاعل بني الغريزتني يف ائتالفهما وتعار�ضهما جميع ظواهر احلياة املختلفة
وتن�ش�أ عن التغريات التي حتدث يف الن�سب بني هاتني الغريزتني نتائج هامة ،فزيادة
العدوان اجلن�سي من �ش�أنه ان يجعل من املحب قاتال جن�سيا ،بينما ي�ؤدي النق�صان
الكبري يف العامل العدواين �إىل اخلجل �أو فقدان القدرة اجلن�سية ،وطاملا كان عمل
غريزة املوت قا�رصا على الداخل فهي تظل �صامتة ونحن نفطن �إليها حينما تتجه �إىل
اخلارج وت�صبح غريزة هدم ،ويظهر اجتاه هذه الغريزة �إىل اخلارج وي�ستخدم فيه الفرد
جهازه الع�ضلي ،ويبدو هذا االجتاه �رضوريا لبقاء الفرد ،وعندما يبد�أ «الأنا الأعلى»
يف التكوين يثبت قدر كبري من غريزة العدوان داخل الأنا حيث يعمل بطريقة ت�ؤدي �إىل
فناء النف�س ،وهذا هو �أحد الأخطار التي تهدد ال�صحة والتي تتعر�ض لها الإن�سانية �أثناء
تقدمها يف طريق احل�ضارة ،كما بني فرويد �أن �أغلب دوافع احلياة اجلن�سية لي�ست من
طبيعة جن�سية خال�صة ،بل ت�صدر عن �أخالط من الغريزة اجلن�سية و�أجزاء من غريزة
الهدم كما يف ال�سادية والتي تعني التلذذ اجلن�سي يف �إيذاء الغري (بال�س.)1990 ،
وينظر املحللون النف�سيون �إىل �أنف�سهم-ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش -ومن خالل عملهم
مع �أطباء الأطفال واملتخ�ص�صني بال�صحة العقلية �أنهم من �أوائل الذين حركوا الآخرين
للت�أثري ب�شكل رئي�سي على املتغريات ال�رضورية �سواء الإجتماعية �أو القانونية حلماية
الأطفال من خطورة العنف الأ�رسي (.)Mcleer, 1988
ولإيجاد �إطار نظري يتعلق بالإ�ساءة للطفل فقد ان�صب الإهتمام على درا�سة الأ�سباب
و�إن كانت قد ا�شتقت من عينات غري منتظمة خمتارة من �أطفال تعر�ضوا للإ�ساءة ،وقد
كان الرتكيز على �سيكوباثولوجية الآباء ملا لهم من ت�أثري على الأطفال ،فالتحليل
النف�سي ي�أخذ باالعتبار �أداء الوظائف العقلية ،و�أداء النظام الأ�رسي لوظائفه ،وتطور
الطفل ،وح�سب هذه النظرية ف�إن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل الإ�ساءة للطفل تتمثل يف
الف�شل يف تكوين رابطة بني الأم والطفل ،والف�شل يف تكوين روابط �أ�رسية بني �أفراد
الأ�رسة ،و�سيادة اجتاه الرف�ض من الوالدين نحو الطفل ووجود �آلية كب�ش الفداء ،كما �أن
الأهل املعتدين بال ا�ستثناء قد تعر�ضوا لالعتداء �أو التجاهل يف طفولتهم وترتب على
ذلك عدم مقدرتهم على تطوير م�شاعر احلب ،وكانوا ك�شباب يتميزون بالرنج�سية ومل
يكن لديهم قدرة يف ال�سيطرة على «الأنا» ،وقد �سادت وجهة النظر هذه دون خ�ضوعها
للتجريب والذي مت عليه الحقا ،كما �أن الأهل الذين ي�سيئون لأطفالهم يحملون توقعات
مرتفعة لأداء �أطفالهم وبالتايل يعامل الطفل كما لو كان هو �أو هي �أكرب من الواقع
ويتعاملون معهم كنا�ضجني ويجب عليهم ان يكونوا جيدين وم�سايرين وان ال يقعوا
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يف اخلط�أ (. )Mcleer, 1988

ﻫ  -نظرية التعلم الإجتماعي :يذكر �سريز ان �أكرث النظريات �شيوعا هي التي تفرت�ض ان
الأ�شخا�ص يتعلمون العنف بنف�س الطريقة التي يتعلمون بها �أمناط ال�سلوك الأخرى،
ف�إن عملية التعلم هذه تتم داخل الأ�رسة �سواء يف الثقافة الفرعية �أو يف الثقافة ككل،
فبع�ض الآباء ي�شجعون �أبنائهم على الت�رصف بعنف مع الآخرين يف بع�ض املواقف،
ويطالبونهم �أال يكونوا �ضحايا للعنف يف مواقف �أخرى ،وترى هذه النظرية �أن العنف
الأ�رسي يتم تعلمه داخل الأ�رسة واملدر�سة ومن و�سائل الإعالم ،و�أن العديد من الأفعال
الأبوية العنيفة تبد�أ كمحاوالت للت�أديب والتهذيب ،وان العالقة املتبادلة بني الآباء
والأبناء واخلربات املتبادلة بني الآباء والأبناء التي مير بها الطفل يف مرحلة الطفولة
املبكرة ت�شكل �شخ�صيته عند البلوغ .لذلك ف�إن �سلوك العنف ينتقل عرب الأجيال ،كما
�أن �إ�ساءة معاملة الطفل ت�ؤدي �إىل �سلوك عدواين تبد�أ بذوره يف حياة الطفل املبكرة
وي�ستمر يف عالقاته مع �أ�صدقائه و�إخوته لالعتداء الناجت عن �إثارة البغ�ضاء بني
بع�ضهم البع�ض ،وهذا االعتداء يركز على رغبة مرتكب العنف فيما �إذا كان الفعل
العدواين حماولة للتحكم �أو حماولة للإيذاء و�إيقاع الأمل ( حلمي.)1999 ،
و -املنظور البيئوي :ويق�صد بكلمة بيئوي درا�سة الآثار املبا�رشة للبيئة على الثقافة
املادية �إ�ضافة �إىل درا�سة التوافق املادي للإن�سان مع البيئة الطبيعية ويهتم هذا
امليدان بدرا�سة توزيع وتكوين اجلماعات ال�رضورية ال�ستغالل امل�صادر الطبيعية
والعالقات غري املبا�رشة التي تنبع من وجود هذه اجلماعات والت�صورات العامة للكون
املرتبطة بعادات معينة ،وتت�ضمن هذه الدرا�سات درا�سة اجلماعات احل�رضية احلديثة،
كما تهتم بدرا�سة العالقات الإجتماعية للنا�س و�صلتها ب�صعوبات وت�سهيالت ال�سكن
يف احل�رض (اجلوهري.)1980 ،
لقد �آمن بع�ض علماء النف�س مثل برونفينربيرن (Bronfenbrenner ، 1977،
 ) 1979مثلما �آمن علماء االجتماع �أن ال�سلوك الإن�ساين ميكن فهمه ب�شكل �أف�ضل عندما
ت�ؤخذ مظاهر البيئة مبا فيها الفرد بعني االعتبار .وات�ضح ذلك يف ميدان علم النف�س
من خالل كتابات كل من بل�سكي ،Belsky، 1980 ،وجاربارينو ،Garbarino، 1977
والتي حاوالً من خاللها تطوير منظور بيئوي لتف�سري ظاهرة �سوء معاملة الأطفال،
متقبلني كالهما ت�صور ( )Bronfenbrenerب�أن بيئة الفرد ميكن فهمها من خالل
جمموعة من اجلل�سات كل واحدة منعزلة �ضمن م�ستوى �أبعد من البيئة ال�صغرى �إىل
البيئة الكربى وهي املجتمع.
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وقد �سعى جاربارينو �إىل �إحالل ظاهرة الإ�ساءة للطفل �ضمن املنظور البيئوي الذي ي�ؤكد
على املحتوى الإجتماعي لظاهرة الإ�ساءة للطفل ،م�ؤمنا بان الإ�ساءة للطفل ترتبط مبا
يقوم به امل�س�ؤول عن الرعاية مع الطفل ،و�إىل ما يعتربه املجتمع وم�ؤ�س�ساته انه �سلوك
�سوي يف عملية تن�شئة الطفل ،كما عرف العوامل الالزمة واملهيئة حلدوث الإ�ساءة،
وهناك عائالت كثرية متيل �إىل الإ�ساءة لأطفالها ب�شكل وا�ضح وهناك عائالت لديها
ظروف وعوامل مهيئة حلدوث الإ�ساءة ،ومل�ساعدتهم ال بد من فهم الظروف التي حتولهم
من كونهم م�سيئني حمتملني �إىل م�سيئني حقيقيني)Bersani, Chen,1988( .
وغالباً ما يظهر الوالدان �سوء املعاملة ليكون لهم خربة ب�سيطة �أو فر�صة
�صغرية ليلعبوا دور الراعي دون معرفتهم مبا هو متوقع والبع�ض منهم لديه توقعات
غري واقعية لدرجة �أنهم يتوقعون من الأطفال �أن يلتقوا معهم يف احتياجاتهم ،و�أحي�أناً
يرف�ضون ك�آباء �إعادة ترتيب �أولوياتهم لإعطاء احتياجات الطفل مكانتها ،وقد حدد
جاربارينو عاملني بيئويني مهمني يتمثل الأول يف التربير الثقايف ال�ستخدام القوة �ضد
الأطفال ،وبذلك ف�إن الطفل يعد ملكا للراعي الذي ميتلك ال�سلطة ال�ستخدام القوة البدنية
�ضده ،والعامل الثاين هو عزلة الأ�رسة عن الأنظمة الإجتماعية الداعمة ،كاجلريان
واملجتمع ،فنظام الدعم الإجتماعي من الأمور املهمة يف حالة وجود ال�ضغوطات
ك�صعوبات الزواج والبطالة ووجود حاالت خا�صة لدى الأطفال كحاالت عدم الن�ضج
�أو الإعاقات وانعدام الدعم الإجتماعي مع وجود مثل هذه ال�ضغوطات ي�ؤدي �إىل �إ�ساءة
معاملة الطفل)Bersani, Chen, 1988( .
وقد �أ�شار بل�سكي (� )Belsky ، 1984إ�ستنادا على �أفكار من �سبقوه �إىل �أربعة م�ستويات يف
التحليل البيئوي:
تاريخ تطور الفرد ( )Ontogenic Developmentوهو ما يحمله كال الوالدين
من تاريخ و�أ�سلوب رعاية للأ�رسة التي �سيكونانها ،ومن ال�رضوري اختبار تاريخ طفولة
امل�سيئني ،فقد �أ�شارت معطيات عدد من الدرا�سات ان الوالدين امل�سيئني قد تعر�ضوا هم
�أنف�سهم للإ�ساءة خالل مرحلة الطفولة وقد ناق�ش بل�سكي كون الآباء الذين تعر�ضوا
للإ�ساءة ال ي�سيئون لأبنائهم على انه �أمر م�شكوك فيه لأن تعر�ض الوالدين للإ�ساءة من
العوامل املهيئة حلدوث الإ�ساءة للأطفال الحقاً.
النظام ال�صغري ( :)The Micro systemوي�أخذ بعني االعتبار الو�ضع العائلي
الذي يعد املحيط املبا�رش الذي ت�أخذ �إ�ساءة معاملة الأطفال مك�أناً فيه .والدرا�سات
التقليدية حول الإ�ساءة للأطفال يف الأ�رسة تركز على الوالدين� ،إال �أن الوعي بد�أ يزداد
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تدريجياً مبدى م�ساهمة الطفل نف�سه يف حدوث الإ�ساءة كالأطفال من الوالدات املبكرة
�أو الأطفال الذين لديهم نق�ص يف اال�ستجابة الإجتماعية �أو يعانون من الإعاقة.
النظام اخلارجي ( :)The Exosystemويتمثل يف الأنظمة الر�سمية وغري الر�سمية
كظروف العمل ،واجلرية ،و�شبكة العالقات الإجتماعية  .و ال تت�ضمن تاريخ تطور الفرد
لكنها مت�س ب�شكل مبا�رش الأو�ضاع التي يجد الفرد نف�سه فيها .ومن املتغريات التي
ي�شار لها وتربط الإ�ساءة للطفل بهذا النظام البطالة ،وفقدان الوظيفة والذي يرتبط
بالإحباط وال�ضغوط ويزداد احتكاك (الوالد-الطفل) ب�سبب تواجد الأب يف املنزل مما
ي�ؤدي �إىل �سوء املعاملة.
النظام الكبري ( :)The Macro systemويت�ضمن القيم الثقافية ونظام املعتقدات
التي تعزز الإ�ساءة للطفل من خالل الت�أثري على تاريخ تطور الفرد وكل من النظام
ال�صغري والنظام اخلارجي)Bersani, Chen, 1988( .
وقدم بل�سكي (� )Belsky ، 1984أمنوذج �أطلق عليه �أمنوذج حمددات الوالدية وبني
من خالله �أن الإ�ساءة حتدث للطفل ب�سبب االختالل الوظيفي للأ�ةرسة �Family Dis
 functionالناجت عن جمموعة من العوامل والتي يكون لبع�ضها ت�أثري مبا�رش والبع�ض
الآخر له ت�أثري غري مبا�رش يف حدوث الإ�ساءة .
ال�شكل رقم ( )3يبني امنوذج حمددات الوالدية الذي و�ضعه بل�سكي.

�أمناط العنف الأ�رسي

�أوال -الإ�ساءة للطفل:
لقد كان الإهتمام بظاهرة الإ�ساءة للطفل مقت�رصة على الدوائر الطبية ثم
اهتمت بها املنظمات الإن�سانية ،وان كان هناك اختالف حول بع�ض الق�ضايا مثل من
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يقوم بالتبليغ عن هذه احلاالت ،الأطباء فقط �أم املهنيني الذين لهم عالقة بالأطفال،
ومن هي اجلهة التي يجب تبليغها اجلهات الأمنية �أم وكاالت احلماية ،وما هو نوع
الإ�ساءة �أو الإهمال التي يجب التبليغ عنها اجل�سدية فقط �أم الإهمال� ،أم �أ�شكال �أخرى
من الإ�ساءة .وبرز تنامي النموذج الطبي حلاالت الإ�ساءة للطفل و�إهماله لدرجة �أن
الإ�ساءة يف �أمريكا و�صفت على �أنها وباء .وهذا الت�أكيد مييل �إىل جتاهل ال�ضغوط
البيئية والإجتماعية على �أنها عوامل لها عالقة يف حدوث الإ�ساءة للطفل �إىل �أن ظهر
ت�أييد من العاملني يف القطاع الطبي لدمج وجهتي النظر و�إدراك ان الإ�ساءة للطفل
و�إهماله م�شكلة �سلوكية تت�أثر ب�شخ�صية الوالدين و�شخ�صية الطفل والبيئة الإجتماعية
(. )Newman, Lutzker, 1990

وبعد �أن ن�رش كيمب وزمالئه ،1962 ،ما ي�سمى «متالزمة الطفل امل�رضوب»
بد�أ ا�ستخدام مفهوم الإ�ساءة للطفل و�أخذ هذا املفهوم باالت�ساع لي�شمل كافة �أ�شكال
الإ�ساءة التي يتعر�ض لها الطفل اجل�سدية واجلن�سية و�سوء التغذية والإهمال يف العالج
والتعليم والإيذاء العقلي ،و�سوء معاملة الطفل الذي مل يتعدى الثامنة ع�رشة من عمره
من جانب �شخ�ص م�س�ؤول عن رعايته ( حلمي.)1999 ،
تعريف الإ�ساءة:
لقد ف�شلت اجلهود الأولية يف �إيجاد �إجماع لو�ضع تعريف �إجرائي ملا تت�ضمنه
الإ�ساءة للطفل ،فتعدد وتناف�س امليادين التي لها اهتمام يف مو�ضوع الإ�ساءة للطفل
مثل(:علم الإجرام ،وال�صحة العامة ،وعلم النف�س ،والطب النف�سي ،وعلم االجتماع)
بالإ�ضافة �إىل غمو�ض بناء مفهوم �إ�ساءة املعاملة حال ذلك دون التو�صل لإجماع على
�أداة مقبولة لو�ضع تعريف �إجرائي ،وتبني �ستار (� )Star ، 1988أن هناك �أربع عنا�رص
�أ�سا�سية تت�ضمن عملية تعريف �إ�ساءة معاملة الطفل هي  :ق�صدية الفعل ،و�أثر الفعل
على الطفل ،وقيمة احلكم ال�صادر على الطفل ،واملعايري الثقافية والإجتماعية التي
تقيم احلكم .وتقلب هذه العوامل غري املبا�رشة ت�ؤثر على حماوالت التو�صل �إىل تعريف
�شامل ومقبول كما ان هذه املهمة مربكة ب�سبب خ�صو�صية وطبيعة �سوء املعاملة غري
املقبولة �إجتماعياً .واملعلومات التي مت جمعها عن هذه الظاهرة ا�شتقت من التقارير
الذاتية ومن احلوادث التي لها م�سا�س بظاهرة الإ�ساءة وكالهما عر�ضة للخط�أ والت�شويه
(.)Ammerman, Hersen,1990
ويعد مقيا�س  )Conflict Tactic Scale),CTS ،والذي طوره �شرتاو�س من

املقايي�س الهامة التي جمعت بوا�سطتها املعلومات من الأفراد مبا�رشة ،فقد �أجرى كل
من �شرتاو�س وجيليز و�ستينمتز ( )1980م�سحاً دون الإعتماد على التقارير الر�سمية،
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حيث قابل فريق البحث ( )1146من الآباء الذين مت اختيارهم كعينة ع�شوائية من
الواليات املتحدة الأمريكية ،وكل عائلة وقع عليها االختيار فيها طفل واحد على الأقل
ما بني (� )17-3سنة واعرتف  %73من الأهل الذين متت مقابلتهم بحادثة واحدة على
الأقل مت ارتكاب العنف فيها �ضد الطفل (. )Mcleer, 1988
	�إن االختالف يف تعريفات هذه الظاهرة يعود �إىل ان �إ�ساءة معاملة الطفل
لي�ست �شيئا حمددا بطبيعته بل هي حكم �إجتماعي يتغري ح�سب الظروف ،فاملنزلة
الإجتماعية للأبوين مثال قد تقرر �إذا كانت الإ�ساءة قد ح�صلت �أم ال .كما �أن االختالفات
احل�ضارية قد جتعل احلكم على ت�رصف ما نحو الطفل غري م�ؤكد ،لأن حتديد �أين تنتهي
متطلبات الرتبية و�أين تبد�أ عنا�رص الإ�ساءة يختلف من جمتمع لآخر ،ويرى بع�ض
املعنيني مبو�ضوع الإ�ساءة للطفل ان احلاالت املكت�شفة لإ�ساءة معاملة الطفل ال متثل
�إال جزءا ي�سريا من ظاهرة منت�رشة معظمها خمتف �أو م�سترت ب�شكل �أو ب�آخر ( الدخيل،
.)1990
وعلى الرغم من اختالف التعريفات من مكان لآخر �إال ان كادو�شني
(� )Kadoshinصنف جمموعة من املظاهر ت�ساعد على حتديد الإ�ساءة كالإ�ساءة
اجل�سدية� ،سوء التغذية� ،سوء الرعاية الطبية ،الف�شل يف االلتحاق يف املدر�سة ب�إنتظام،
اال�ستغالل وزيادة �ساعات العمل ،الإ�ساءة اجلن�سية والإ�ساءة العاطفيةZastrow( .
)and Bowker, 1984

وتعرف الأمم املتحدة العنف ب�أنه «�أي فعل �أو تهديد بفعل ي�ؤدي �إىل �إحداث
�أذى ج�سدي �أو نف�سي �أو جن�سي �أو يحد من حرية الطفل ب�سبب كونه طفال حتت الو�صاية،
(الوالدان �أو �أحدهما �أو الو�صي) �أو الدفع به �إىل �أي من ال�صور املختلفة للإ�ستغالل» (
ال�رشبيني.)2001 ،
وقد عرف ديفيد جل الإ�ساءة والإهمال على �أنها «�أي فعل من جهة الآباء �أو �شخ�ص �أو
م�ؤ�س�سة �أو من املجتمع ككل ي�ؤدي �إىل حرمان الطفل من امل�س�أواة يف احلقوق واحلرية
�أو ي�ؤدي �إىل عرقلة قدرات الطفل و�أبعادها عن حتقيق �أف�ضل تطور ومنو لإمك�أناته بالقهر
�أو بالقوة» ( ال�سيد.)1993 ،
كما تعرف الإ�ساءة للطفل على �أنها «�أي فعل �أو امتناع عن فعل يعر�ض
�سالمة و�صحة الطفل البدنية والعقلية والنف�سية والإجتماعية والروحية وعمليات
منوه املختلفة للخطر» .وغالبا ما يتكرر وقوع الإ�ساءة والإيذاء على فرد �أو �أفراد
تنق�صهم القدرة على التعبري عن رف�ضهم لذلك الإيذاء� ،إما لعدم قدرتهم على تقدير
الإ�ساءة الواقعة عليهم �أو جلهلهم بحقوقهم لذا ف�إن اكت�شاف �أفعال الإيذاء الب�سيطة
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يف مراحلها املبكرة والتدخل لإيقافها واحلد منها هو �أمر على جانب كبري من الأهمية
وال�رضورة للحفاظ على �سالمة و�صحة الطفل من جانب ،وجتنيبه الأخطار وامل�ضاعفات
التي ترتتب على ا�ستمرار هذه املمار�سات من جانب �آخر (التقرير الإح�صائي اجلنائي،
.)1994
وقد عرف جابر وكفايف ( )1989زملة الطفل امل�ساء معاملته على �أنه «منط الطفل الذي
ت�ساء معاملته من جانب الآباء الأ�صليني �أو الآباء البدالء حيث مييل ه�ؤالء الآباء �إىل
�إيقاع الأذى وال�رضر البليغ ب�صورة عمدية ومتكررة ب�أطفالهم �إىل الدرجة التي ت�ستلزم
دخول الأطفال �إىل امل�ست�شفى ،ويت�ضمن �صورا مثل �إحداث ك�سور بالعظام و�إحداث حروق
يف �أج�سامهم والت�سبب يف التهتكات والنزيف والإ�صابات الع�صبية بل واالعتداء عليهم
جن�سيا ،والتعريف الأو�سع لهذه الزملة يت�ضمن �ألو�أناً من الإهمال ال�شديد يف اجلوانب
اجل�سمية والإنفعالية وجوانب التغذية وبالإ�ضافة �إىل ال�صدمة اجل�سمية ف�إن الطفل رمبا
يظهر علأمات الت�أخر العقلي وال�سلوك الال�سوي مثل الكراهية الزائدة» (جابر و كفايف،
.)1989
ويعرف �سكوت ( )Scot ، 1977الإ�ساءة للطفل على �أنها لي�ست مر�ضاً له كينونة ،لكنها
منط من ال�سلوك ،ومثل الأمناط املت�شابهة ف�إنها تت�ضمن �أمرا�ضاً متعددة ميكن �أن تفهم
من خاللها (.)Oates, 1979
وهناك عالقة بني حتديد تعريف للعنف الأ�رسي ون�سبة �إنت�شاره ،فامل�سوحات
ال�سكانية تقدم تقديرات �أعلى ملدى حدوث العنف الأ�رسي على افرتا�ض ان معظم حوادث
العنف تبقى خلف الأبواب املو�صدة ،ففي ا�ستطالع جالوب ( )Gallupلعينة ع�شوائية
وممثلة لألف �أ�رسة عرب الواليات املتحدة تبني ان ( )٪5من الأطفال انطبقت عليهم
معايري الإ�ساءة اجل�سدية وحوايل ( )٪20من الأطفال �صنفوا على �أنهم تعر�ضوا للإ�ساءة
وهذه التقديرات �أعلى من ( )16-10مرة عند مقارنتها بالتقارير الر�سمية ،وعلى قدر
كبري من الأهمية ،احتوى ا�ستطالع ( )Gallupوامل�سوحات ال�سكانية على تقديرات
حمددة جدا للأفعال التي ت�صنف على �أنها م�سيئة والتي تو�ضح كيف ان تعريف العنف
الأ�رسي ي�ؤثر يف تقدير معدالت الإنت�شار ،فمثال �إذا حددت ال�صفعة على انها ت�رصف
عنيف ف�إن ثلثي �أطفال �أمريكا ي�صنفون على �أنهم �ضحايا عنف و�إ�ساءة ،وعند ت�صنيف
العنف على �أنه ال�رضب با�ستخدام �أداة ف�إن التقديرات ترتاجع ،ومن الطبيعي �أن تنح�رص
التقديرات �أكرث �إذا �صنفت الإ�ساءة للأطفال على �أنها ممار�سة �أفعال خطرية �أكرث
(.)Emery and Lauman-Billings, 1998

�أ�شكال �إ�ساءة معاملة الطفل:
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وقد حددت �أ�شكال الإ�ساءة التي يتعر�ض لها الطفل من قبل الوالدين �أو من يقوم بدورهما على
النحو التايل:
 -1الإ�ساءة اجل�سدية املتعمدة ( : )Physical Abuseوتبدو هذه الإ�ساءة بوجود
�إ�صابات ج�سدية ب�شكل متعمد منها الر�ضو�ض واحلروق ،ال�سجحات ،الع�ض ،نزع ال�شفة،
ك�سور العظام ،النزيف الدماغي ،نزيف ال�شبكية ،اخلنق ،الت�سميم ،ا�ستخدام غري مالئم
للكحول واملخدرات ،الغرق .وتقدير مدى �إنت�شار هذه الإ�ساءة يختلف باختالف املعايري
امل�ستخدمة ،وت�شري �إح�صائيات لدرا�سة نفذت يف �إحدى مقاطعات �إجنلرتا على �أطفال
حتت �سن (� )4سنوات �أن املعدل ال�سنوي كان ( )1000طفل ذوي �إ�صابات تبلغ درجة
من ال�شدة ،منها ك�سور خمتلفة يف العظام �أو نزف حول الدماغ ،كما وجد �أي�ضا يف عام
( )1989ان ما ن�سبته ( 3من  )1000طفل حتت �سن (� )18سنة كانوا يف �سجالت حماية
الأ�رسة وان كل ( )4من ه�ؤالء قد عانى من �إ�ساءة ج�سدية (Gelder, Gath, Mayou,

.)Cowen, 1996) (Hawtin, Wyse, 1997

�أما بخ�صو�ص نتائج و�آثار الإ�ساءة اجل�سدية ،فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سات �إىل ان ()٪25
من الأطفال الذين تعر�ضوا للإ�ساءة اجل�سدية قد عانوا من حدوث الإعاقة اجل�سدية
وم�شكالت يف التكيف الإجتماعي والعاطفي �أما البقية ( )٪75ف�إن الإ�صابات اجل�سدية
�أقل �شدة لكنها ت�ؤدي �إىل �صعوبات يف تطور ومنو الطفل (Herrenkohl, 1992,
 . )93ويت�سبب الوالدين مبا ن�سبته ( )٪75من جمموع حاالت الإ�ساءة ،ومن الأدوات
امل�ستخدمة يف �إيقاع الإ�ساءة اجل�سدية على الأطفال ال�رضب املتكرر املوجع بفر�شاة
ال�شعر ،ال�رضب با�ستخدام الأ�سالك الكهربائية واحلبال واملالعق اخل�شبية وهوائي
التلفاز و�أرجل الكرا�سي(.)Trojanwicz,1979
وك�آثار للإ�ساءة اجل�سدية يظهر الطفل جمموعة من ال�سمات كاخلوف من الأبوين ،القلق،
عدم ال�شعور بال�سعادة ،الأنعزال� ،سوء تقدير الذات ،جتنب الكبار وعدم الرغبة يف بناء
�صداقات مع الأطفال والعدوانية)Gelder, et.al, 1996( .
 -2الإ�ساءة اجلن�سية ( :)Sexual Abuseوتتمثل يف انغما�س الطفل يف ن�شاطات
جن�سية ال ي�ستوعبها ودون قبول �أو ر�ضا منه ،مما يتعار�ض مع املعايري الثقافية،
ويغطي هذا امل�صطلح �أ�شكال متعددة تت�صل باجلن�س مع �أو بدون درجة من العنف ،كما
تت�ضمن ن�شاطات ال ت�شتمل على الإت�صال اجل�سمي مثل اجلهورة ()Exhibitionism
والتي تعني الك�شف عما ال يليق الك�شف عنه ،وم�شاهدة الأفالم الإباحية و�أخذ �أو�ضاع
غري مالئمة للت�صوير الفوتوغرايف .ان الإف�صاح عن الإ�ساءة اجلن�سية التي يتعر�ض
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لها الطفل يعتمد غالبا على �شكل الإ�ساءة وال�صلة بني ال�شخ�ص املعتدي والطفل� ،إذ
ُيبلّغ الأطفال عندما يكون املعتدي غريباً عنهم ب�شكل �أكرب ،ويتم التبليغ عن الإ�ساءة
اجلن�سية ب�شكل مبا�رش من الطفل �أو �أحد �أقاربه� ،أو ب�شكل غري مبا�رش وبدون تو�ضيح
كم�شكلة يعاين منها الطفل ك�أعرا�ض ج�سمية يف منطقة ال�رشج �أو الأع�ضاء التنا�سلية،
�أو ظهور اال�ضطرابات ال�سلوكية �أو االنفعالية� ،أو ظهور �سلوك جن�سي غري مالئم .وقد
تبني ان الإناث �أكرث تعر�ضا من الذكور وان امل�سيء معروف ودائما يكون الذكر وغالبا
ما يكون من �أفراد الأ�رسة ،كما ان �أزواج الأمهات �أكرث متثيالً �ضمن املعتدين� .أما حجم
الإ�ساءة اجلن�سية من قبل املر�أة فهو غري معروف ،وي�شري جاال�سري ()Galser، 1991
�أن املر�أة تنفذ ما ن�سبته  ٪10من ن�سبة االعتداءات ،كما تو�صلت مكارثي (McCarthy
� )، 1986إىل ان الن�ساء املعتديات تعر�ضن للإ�ساءة اجلن�سية يف طفولتهنGelder,( .
)et al,1996

ويعرف جابر وكفايف ( )1989االعتداء اجلن�سي على الطفل ب�أنه «�صورة من �صور الإ�ساءة
�إىل الطفل تتميز بالن�شاط اجلن�سي وهذه ال�صورة قد ت�أخذ �شكل االعتداء اجلن�سي على
املحارم ( )Incestويقوم باالعتداء �أحد �أفراد الأ�رسة من الكبار ،واالغت�صاب ()Rape
واملعابثة اجلن�سية ( )Fodlingو�صور ال�سلوك ال�شهوي الأخرى التي ميكن �أن متار�س
بني �شخ�ص بالغ و�آخر ينح�رص عمره بني �سنوات املهد وبني املراهقة (جابر ،كفايف،
.)19890
	�إن �أكرث �أ�شكال الإ�ساءة اجلن�سية خطورة هي التي تتم �ضمن نطاق الأ�رسة
وب�شكل خا�ص ما ي�سمى �سفاح (الوالد-البنت) ويف م�سح قام به فنكلهور ور�سل على
عينة كبرية تبني �أن ( )٪4.5من الفتيات يف العينة كن �ضحايا هذا النوع من الإ�ساءة،
وبني �آخرون ان هناك مالمح عامة معينة لهذه احلاالت فمعظم ال�ضحايا مل ي�ساء لهن
بالقوة بل على الأ�صح ُ�ضللن و�أكرهن على الن�شاطات اجلن�سية �إ�ضافة �إىل ان ال�سفاح
يحدث يف الأ�رسة التي يوجد بها م�شكالت يف التفاعل بني الأب واالبنة من جهة والأم
يف اجلهة املقابلة و�أول من يالم يف مو�ضوع ال�سفاح هو الأم� ،أما اللوم املوجه للأب
فهو �أقل على اعتبار ان الأم ترف�ض ان تقوم بدورها الأ�صلي وال تلعب دورها كربة
منزل مما يدفع الأب للبحث عن مكان �آخر للإ�شباع اجلن�سي ،ومع عدم توفر الربهان
ف�إن البع�ض ي�شري �إىل ان الأم ت�سمح با�ستمرار ال�سفاح لأن ذلك ي�سمح لها بالتهرب
من واجباتها ،وبني �ستار  ،1983 ، Starان الأب ي�شعر ب�أن �أ�رسته وجدت �أ�صال لتلبية
احتياجاته ،ومع وجود بع�ض امل�شكالت اجلن�سية والإجتماعية لديه مع زوجته رمبا
حتول البنته لتزوده باجلن�س الذي خلطه مع حب العائلة (Schwartz, Miller,
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.)1992

ويعد ال�سفاح من ال�سلوكيات التي يعاقب مرتكبها بن�ص املادة ( )285من قانون
العقوبات الأردين على النحو التايل:
�أ -ال�سفاح بني الأ�صول والفروع �سواء كانوا �رشعيني �أو غري �رشعيني وبني الأ�شقاء
وال�شقيقات والأخوة والأخوات لأب �أو �أم �أو من هم يف منزلتهم من الأ�صهار واملحارم،
يعاقب مرتكبه بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة ال تقل عن �سبع �سنوات.
ب -ال�سفاح بني �شخ�ص و�شخ�ص �آخر خا�ضع ل�سلطته ال�رشعية �أو القانونية يعاقب
مرتكبه بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات.
(قانون العقوبات الأردين ،رقم  16ل�سنة )1960
وتتميز الإ�ساءة اجلن�سية عن الإ�ساءة اجل�سدية ب�أنها ال توجد لها �آثار وا�ضحة
�إال �إذا اقرتنت ب�إ�صابة ج�سدية كما يف حالة االعتداء على الأطفال ال�صغار من قبل
البالغني� ،أما لدى الكبار ف�إن الآثار تنبئ عن نف�سها من خالل ظهور امل�شكالت ال�سلوكية
والنف�سية كتدين يف تقدير الذات� ،إيذاء الذات وال�شعور بالذنب ،اال�ضطرابات العقلية،
الوعي اجلن�سي غري املتالئم مع عمر الطفل� ،سوء التكيف اجلن�سي الحقا� ،صعوبة
�إقامة العالقات مع الغري ،التبول الال�إرادي وتدين التح�صيل (Gelder,et.al,1996
.)Hawtin,Wyse,1977

ولعل من اجلوانب التي تت�رضر لدى الطفل امل�ساء له جن�سيا هو اجلانب
الروحي .فقد قامت كل من جينج-فلنج و مكارثيGanje-Fling, McCarthy ، ،
 ،1996بدرا�سة للتعرف على ت�أثري الإ�ساءة اجلن�سية يف الطفولة على التطور الروحي
ل�ضحايا الإ�ساءة اجلن�سية ،ملا لهذا اجلانب من �أهمية يف حياة الفرد� ،إذ يعتربه البع�ض
من الأبعاد املهمة يف ال�صحة النف�سية واجل�سمية بجانب الأبعاد الفكرية والعاطفية
واجل�سدية والإجتماعية والوظيفية ،كما يعد من الأمور املهمة يف عملية الإر�شاد
النف�سي ل�ضحايا الإ�ساءة اجلن�سية ،وتعرف الروحانية على �أنها ذلك الرتكيب املعقد
واملتعدد الأوجه الذي يتطلب حقائق �شخ�صية ومطلقة يحملها النا�س كمحرمات يف
حياتهم ،ويت�سع هذا التعريف ليت�ضمن التوجهات الدينية والوجودية ومفاهيم مثل
(�إله ،قوة عليا ،م�صدر روحاين) ،ويواجه ه�ؤالء �رصاعات حول عالقتهم بقوة حا�سمة
وقوية وهم يكافحون ،وهم يحملون م�شاعر الي�أ�س والإح�سا�س بعدم الأهمية ،و�أنهم
غري جديرين بعمل عالقات مع جمتمع امل�ؤمنني ،كما ظهر ان حدة ال�رصاع الروحي
تت�أثر بنف�س العوامل التي ت�ؤثر على الأداء النف�سي كالعمر عند وقوع احلادثة ،عدد
املعتدين ،عالقة الطفل باملعتدي ،و�شدة االعتداء ،و�أظهرت الدرا�سة ان �أ�شد الت�أثريات
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النف�سية و�أق�صى ال�صعوبات التي مير بها امل�ساء له جن�سيا عندما يكون االعتداء عليهم
وهم �صغار ومن قبل �أكرث من معتدي  ،وان االعتداء وقع عليه ممن يفرت�ض ان يقدموا
له العناية والرعاية وب�شكل رئي�سي للآباء ،ومن �أ�شد الت�أثريات للإ�ساءة اجلن�سية �أثناء
الطفولة ان التطور يبدو وك�أنه توقف عند العمر الذي حدث عنده االعتداء
(.)Ganje-Fling, McCarthy,1996

 -4الإ�ساءة العاطفية( :) Emotional Abuseوي�شري هذا امل�صطلح �إىل تالزم الإهمال
والرف�ض بدرجة ت�ؤدي �إىل خلل يف منو الطفل ،كما يوظف لبيان درجة عالية من احلماية
الزائدة وحتميل الطفل الذنب وهو بريء مما ي�ؤدي �إىل خلل يف منوه النف�سي �إ�ضافة �إىل
توجيه الإ�ساءة اللفظية �إليه )Gelder,et.al, 1996, 718(.كما تظهر باالنتقاد ال�شديد
الالذع والإهانات والتهديد والتحقري وعدم �إبراز احلب واحلنان للطفل�( .رسحان.)1997 ،
عرفت الإ�ساءة العاطفية من قبل هيئة رعاية الطفولة الأمريكية على انها «انكار
اخلربات الطبيعية التي تزود الطفل بالإح�سا�س باحلب والتقبل والقيمة� .أو اال�ضطراب
العاطفي العائد �إىل ا�ستمرار اخلالفات يف املنزل ب�سبب عدم االن�سجام �أو مر�ض الوالدين
العقلي»)Trojanowicz, 1979( .
وترتك الإ�ساءة العاطفية �آثارا عديدة على الطفل تت�ضمن �سوء النمو اجل�سمي وخلل يف
النمو النف�سي� ،إ�ضافة �إىل ا�ضطراب ال�سلوك (.)Gelder, et.al,1996
ومن مظاهر الإ�ساءة العاطفية �إح�سا�س الطفل بالرف�ض من قبل الوالدين وهذه امل�شاعر
ت�ؤدي �إىل حلقة مفرغة يف عالقة الطفل بالوالدين ،في�شعر بالقلق وعدم الأمان ويت�ساءل
هل يحبه الوالدين حقا ،ويختربهم فينتقم �أو يثور �أو ين�سحب� ،أما الوالدين في�ستمران
بالرف�ض غري مقدرين للطفل بل تزداد لديهم م�شاعر الرف�ض �إىل درجة �أ�سو�أ .ويفرق كل
من باراد وكابلأن ( )Parad, Caplanبني �شكلني من الإ�ساءة العاطفية الأول وي�سمى
ال�سلبي ويتمثل يف �إغفال �أو ن�سيان احتياجات الطفل ،والثاين وي�سمى الن�شط والذي
يتم من خالله ا�ستغالل الطفل عاطفيا من قبل الوالدين مبحا�رصته بالقواعد التي ت�ؤدي
�إىل �إيذاء متطلباته ك�إن�سان ،وي�ستخدم الطفل ح�سب ت�سمية ماك�س والد ()Max Wald
كرهن �أو كب�ش فداء (.)Trojanowcz, 1979
ومن اخلربات الأ�رسية التي ت�ؤدي �إىل الإ�ساءة العاطفية هو حدوث تدمري يف حياة الأ�رسة
ب�سبب الإنف�صال �أو الطالق ، ،ان الأنف�صال �أو الطالق �إذا حدث يف الأ�رسة خ�صو�صاً �إذا
ما انطلق تعبري الوالدين عن �آالمهما �أمام الطفل ي�ؤدي �إىل خلل يف منو الطفل ال�صحي
والعاطفي ،ومما يزيد احلالة �سوءا ذلك التهديد املرعب بخربات حياته املنزلية م�ضافا
490

�إىل ذلك اجلو املقيت الذي يثقل عليه يوما بعد يوم وذلك اال�ضطراب الذي ينجم عن
عناد الوالدين ومتزيقهما للحياة الأ�رسية.
وترتبط الآثار العاطفية بالأ�شكال الأخرى من �سوء املعاملة ،فقد بني كل من هاميان
و�سكاكل وبرو�س وماك نيل ()Hyman, Bross & McNeil, Schakel ، 1987
ان الأطفال الذين تعر�ضوا للإ�ساءة اجل�سدية يخربون �آثارا عاطفية كعدم امل�ساعدة
وال�شعور بعدم القيمة ،والأطفال الذين تعر�ضوا للإ�ساءة اجلن�سية يظهرون �شعورا
باخلجل والأنتهاك� ،أما الأطفال الذين تعر�ضوا للإهمال ف�أنهم يظهرون نق�صا يف
اال�ستثارة البيئية وعدم الدعم لنموهم الطبيعي)Herronkhol, 1990( .
 -5الإهمال (� :) Neglectإن �إهمال الطفل �شائع ومنت�رش �أكرث من الإ�ساءة اجل�سدية،
ويك�شف من قبل اجلريان واملعلمني والأطباء والأخ�صائيني الإجتماعيني ،كما يرتبط
بالظروف الإجتماعية وغالبا ما يحتاج الطفل �إىل رعاية بديلة ،ويت�ضمن الإهمال
�أ�شكال متعددة من �سوء املعاملة مثل احلرمان العاطفي واحلرمان من التعليم ،نق�ص
التغذية املرتبطة ب�سالمة اجل�سم ،و�سوء الرعاية ال�صحية والطبية مما ي�ؤدي �إىل �إيذاء
ج�سمي ونف�سي (.)Gelder,et.al, 1996
والطفل الذي يعاين من الإهمال ال يعرف �أبدا كيف يكون احلب والتعاون وي�ضع
تف�سريات للحياة ال تت�ضمن هذه القوى الأخوية (احلب والتعاون) ويبالغ يف تقديره
ل�صعوبات احلياة ويحقر من �ش�أن قدرته على مواجهة هذه امل�صاعب ،ويرى انه ال
ي�ستطيع ان يحظى باحلب والتقدير �إذا �أدى �أعماال نافعة للآخرين .ان مثل ه�ؤالء الأطفال
ينظرون للحياة كما لو كانت عدوا لهم ويعربون عن عقدة النق�ص لديهم والتي يعانون
منها عن طريق ال�شك ،العزلة ،العناد واحلقد (عبد الرحمن.)1999 ،
ومن �آثار الإهمال على الطفل ،فقد �أ�شار بولن�سكي � ،Polanskyإىل تدين و�سوء النمو
املعريف لديه مقارنة مع غري املهملني� ،أما �أوت�س  ،Oatesفقد بني من خالل درا�سة
قام بها على جمموعة من الأطفال املت�أخرين يف النمو لأ�سباب غري ع�ضوية ان لديهم
�شخ�صية غري �سوية �إ�ضافة �إىل تدين يف منوهم الإجتماعي و�ضعف يف اجلانب اللغوي
والقدرة اللفظية (.)Herrenkhol, 1990
عمالة الأطفال ( :)Child Laborينظر البع�ض �إىل عمالة الأطفال على �أنها �شكل
من �أ�شكال الإ�ساءة �إليه ،وذلك نتيجة ملا يتعر�ض له الطفل من �صعوبات وخماطر قد
تعر�ض حياته للخطر وحترمه من اال�ستمتاع مبرحلة الطفولة .وبني اخلواجا� )1999( ،أن
مفهوم عمالة الأطفال يختلف من جمتمع لآخر ،ففي املجتمعات العربية ا�ستند مفهوم
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تعليم احلرفة تاريخيا على منطق نقل اخلربة املهنية من «املعلم» �إىل «ال�صبي».
�إذ يتطلب تعلم احلرفة �سنوات من التدريب حتى تت�ساوى معرفة «ال�صبي» مبعرفة
«املعلم» �أو بعدها يحوز املتدرب على لقب «معلم» وي�ستطيع ممار�سة املهنة ب�شكل
م�ستقل ،وعادة ما يرتبط «ال�صبي» ب�صلة قرابة مع «املعلم» �أو ان يكون «املعلم»
�صديقا للأ�رسة �أو جارا ً لها ،وقد ا�ستند هذا التدريب تاريخيا على قوانني و�ضوابط
حكمت العالقة ما بني «املعلم» و «ال�صبي» ويف حدود تكنولوجيا الإنتاج تاريخياً
كان منطق من «املعلم» �إىل «ال�صبي» كافيا ملد �سوق العمل مبا يلزم ل�ضمان �سري
عمليات الأنتاج ال�صناعي والزراعي( اخلواجا.)1999 ،
ويف منت�صف القرن التا�سع ع�رش تقريبا بد�أت الثورة ال�صناعية يف املجتمعات
الأوروبية مما �أدى �إىل ظهور تكنولوجيا انتاج جديدة باحتياجات جديدة ،حيث حتتاج
تكنولوجيا الأنتاج �إىل �أيدي عاملة غري ماهرة بال�رضورة ت�ؤدي �أعماال رتيبة ل�ساعات
طويلة لقاء �أجور زهيدة وغالبا يف ظروف قا�سية وغري �صحية ،وات�سق تطوير هذه
التكنولوجيا مع �سعي املجتمعات الأوروبية �إىل زيادة الأنتاج وامتالك الأ�سواق العاملية
واخلطط اال�ستعمارية التي حكمتها .وطبيعة الأيدي العاملة املطلوبة فتحت الأبواب
وا�سعا �أمام التحاق الأطفال ب�سوق العمل مبنطق جديد مبني على اال�ستغالل فلم يعد
وجود الطفل يف �سوق العمل ليتعلم حرفة معينة بل ليقوم بعمل رتيب ال يتطلب مهارة
وكان هذا بداية لظهور ق�ضية عمالة الأطفال يف املجتمعات الغربية وارتباطها مبفهوم
اال�ستغالل (اخلواجا.)4 ،1999 ،
ويف املجتمعات التي مل ت�شارك يف الثورة ال�صناعية والفكر الذي حكمها
فقد ا�ستمر املنطق التقليدي �سائدا فيها حيث مل تعمل هذه املجتمعات ،مبا فيها
املجتمعات العربية ،على نقل تكنولوجيا الإنتاج الغربية ومل ت�شارك يف �سباق زيادة
الإنتاج الحتكار الأ�سواق العاملية وبالتايل مل ت�شارك تلك املجتمعات يف ن�شوء ظاهرة
عمالة الأطفال بال�شكل اال�ستغاليل ،وبعد احلرب العاملية الثانية طر�أ تغري جديد على
تكنولوجيا الأنتاج الغربية من جهة والنظم الإجتماعية والإقت�صادية يف املجتمعات
الغربية من جهة ثانية مما �أثر على طبيعة �سوق العمل للأطفال والعالقات التي كانت
�سائدة يف منت�صف القرن التا�سع ع�رش ،كما تطورت تكنولوجيا الأنتاج يف ال�صناعة
والزراعة �إىل درجة مل يعد فيها مت�سع للعمالة غري املاهرة ،و�إمنا بات هناك حاجة �إىل
العمالة املتعلمة واملتدربة على و�سائل التكنولوجيا احلديثة لإمتام عمليات الأنتاج
بنجاح ،فلم يعد مكان للطفل يف �سوق العمل و�إمنا �أ�صبح مكانه يف املدر�سة �ضمن
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نظام تعليم يعده للإنخراط يف �سوق العمل وامل�ساهمة يف عمليات الأنتاج ،ويف الأردن
لي�س هناك تواجد للأطفال يف امل�صانع الكبرية كم�صانع الدواء والغذاء �أو الفو�سفات
والإ�سمنت لأنها حتتاج �إىل عمالة ماهرة مدربة ،فالأطفال يتواجدون يف القطاع احلريف
مثل احلدادة والنجارة وامليكانيك وكهرباء ال�سيارات والقطاع الزراعي اللذان ما زاال
يعتمدان على تكنولوجيا منخف�ضة امل�ستوى (اخلواجا.)1999 ،
وقد عرفت اليوني�سف عمالة الأطفال على �أنها «العمل اال�ستغاليل و�/أو املحفوف
باملخاطر الذي ي�ؤثر �سلباً على �صحة الطفل البدنية والنف�سية والإجتماعية  ،و�/أو
يحرمه من التعليم وغريه من اخلدمات الأ�سا�سية» (املرجع ال�سابق.)1999 ،
وفيما يتعلق ب�أ�سباب هذه الظاهرة ف�إن هيئة العمل الوطني للطفولة ومن
خالل درا�ستها لعمالة الأطفال تو�صلت �إىل ان العوز املادي مثل قرابة  %30من الأ�سباب
التي دفعت الأطفال للعمل ،وتوزعت الن�سب الباقية على جملة من الأ�سباب املتعلقة
بالتعليم مثل �إنخفا�ض م�ستوى التح�صيل العلمي �أو معاملة املعلمني �أو م�شاكل مع
طلبة املدر�سة وعدم الرغبة يف التعليم مما ي�ؤدي �إىل ت�رسب ه�ؤالء الأطفال من املدار�س
( املرجع ال�سابق.)1999 ،
ويف درا�سة �أجرتها جانيت عبود ،1997 ،بينت �أن �أ�سباب عمالة الأطفال بالإ�ضافة
للحاجة املادية وعدم الر�ضا عن املدر�سة ،ف�إن العنف املنزيل الذي يحدث غالبا جراء
بطالة الأب وتعاطيه للمواد ال�ضارة من العوامل الرئي�سية التي تدفع الأطفال للعمل،
�إ�ضافة �إىل كرب حجم الأ�رسة و�ضعف الرعاية الوالدية� ،أما �آثار عمالة الأطفال فتتمثل
يف تعر�ض الطفل لال�ستغالل� ،إذ يعمل ل�ساعات طويلة مقابل �أجور متدنية ،كما �أنهم
يتعر�ضون العتداءات جن�سية �إىل جانب تعاطي املواد ال�ضارة كالدخان واملخدرات
وا�ستن�شاق مذيبات الدهان كما ين�شطون يف بيع املواد املخدرة كالآرتني.
ويتعر�ض الأطفال للعديد من الأمرا�ض جراء العمل يف �أماكن غري �صحية ،ومن امل�شكالت
ال�صحية التي تظهر �آثارها على املدى الطويل:
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي نتيجة التعر�ض للأغربة الكيميائية والأدخنة والغازات ي�صاب
الطفل ب�ضيق التنف�س ،الربو ،تلف الرئتني و�إ�صابتهما بال�رسطان.
�إ�صابات اجللد نتيجة املالم�سة امل�ستمرة للمواد البرتولية والكيماويات والتعر�ض
للكدمات ي�ؤدي ذلك �إىل االلتهابات اجللدية والتقرحات والإ�صابة مبر�ض الكزاز والإ�صابة
مبر�ض ال�رسطان.
�إ�صابات اجلهاز اله�ضمي ،فقيام الطفل ب�أعمال ك�شفط البنزين وا�ستن�شاق الأغربة
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والغازات ي�ؤدي �إىل حرق املريء والتهابات املعدة� ،إ�ضافة �إىل تليف الكبد.
�إ�صابات اجلهاز الع�صبي والدماغ ،وتنتج من ا�ستن�شاق الغازات الطيارة كالترن
والبنزين والدهان� ،إ�ضافة �إىل التعر�ض لت�سمم الر�صا�ص.
�إ�صابات العني ،فقد تتعر�ض �أعني الأطفال لتطاير ووقوع بع�ض املواد يف العني مما
ي�صيب الطفل بعمى م�ؤقت �أو دائم.
فقدان حا�سة ال�سمع ،فتعر�ض الطفل لل�ضجيج الدائم ي�ؤدي �إىل �آثار �سلبية على ال�سمع
كفقدانه جزئيا �أو كليا.
�إ�صابات العظام نتيجة لقيام الطفل بحمل املواد الثقلية ف�إنه يتعر�ض للإ�صابة
بالفتق ب�أنواعه �إ�ضافة �إىل انحراف العمود الفقري و�إ�صابة املفا�صل والأربطة وتزداد
قابلية الطفل للك�سور نتيجة لعدم منو العظام بال�شكل الكايف (الراعي.)1999 ،
وي�شري املهتمون بدرا�سة العنف الأ�رسي ب�أن مظاهر الإ�ضطراب النف�سي ال ت�صيب
الأطفال من جراء وقوع الإ�ساءة عليهم فقط بل من املمكن �أن يعانوا من هذه الأعرا�ض
نتيجة مل�شاهدة العنف داخل املنزل بني الوالدين والآخرين ،فالأطفال الذين ي�شهدون
العنف داخل املنزل يظهرون ا�ضطرابات �سلوكية �أو انفعالية كاالن�سحاب ،ففي درا�سة
قام بها كل من وولف ،وجيف ،وول�سون ،وزاك()Wolfe , Jaffe Wilson and Zak,1985
قارنوا خاللها بني جمموعتني من الأطفال ممن تراوحت �أعمارهم ما بني (� 16-4سنة)،
املجموعة الأوىل �أبناء لأمهات تعر�ضن للعنف داخل املنزل مقابل جمموعة �أطفال
مل تتعر�ض �أمهاتهم للعنف ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل ان تقدير الأمهات اللواتي تعر�ضن
للعنف ل�سلوك �أبنائهم ي�شري �إىل �أنهم يت�سمون ب�ضعف اجلدارة الإجتماعية وكرثة
امل�شكالت ال�سلوكية مقارنة مع الأطفال الذين مل تتعر�ض �أمهاتهم للعنف (Wolfe ,
)Jaffe Wilson and Zak , 1985

وللتعرف على دور العدوان بني ال�رشكاء واخلالفات الزوجية يف �إيجاد
امل�شكالت ال�سلوكية والنف�سية لدى الأطفال قام كل من جيوريلز وموريف و �أولري (
 )1998بدرا�سة مت فيها ت�صنيف العائالت كعائلة عدوانية بناء على �إقرار كل من الزوج
والزوجة على �إنفراد ب�أن كل واحد منهما قد ارتكب �سلوكاً عنيفاً جتاه الآخر ،وب�إ�ستخدام
جمموعة من املقايي�س كمقيا�س تكنيكات ال�رصاع ومقيا�س التكيف الزواجي ،وقائمة
�شطب امل�شكالت ال�سلوكية وتو�صلوا �إىل ان وجود العنف بني الأزواج وب�شكل خا�ص
اجل�سدي ي�ؤدي �إىل ظهور امل�شكالت بني الأطفال كاال�ضطرابات ال�سلوكية وا�ضطرابات
ال�شخ�صية وعدم الن�ضج(.)Jouriles, Murphy & O leary, 1998
كما �أن الأطفال الذين يعي�شون يف بيئة �أ�رسية ي�سودها العنف غالباً ما يتبنون العنف
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ك�أ�سلوب داخل �أ�رسهم الحقاً ،فقد بني وولف ( )Wolfe، 1987ان ذلك يعود �إىل امناط
ال�سلوك والتفاعالت التي تدور داخل الأ�رسة� ،إذ تعترب من النماذج التي ت�ؤثر �سلبا �أو
�إيجابا يف تربية الأبناء ،فالطفل الذي ين�ش�أ يف �أ�رسة ي�سودها العنف والعدوان ك�أ�سلوب
للرتبية وكو�سيلة حلل ال�رصاعات يتبنى هو الآخر ممار�سة العنف بالطريقة نف�سها يف
عالقاته مع الآخرين ،وذلك لأن هناك تفاعال قويا بني خمزون الذكريات العنيفة خالل
الطفولة وظهور اال�ستعداد القبلي والقدرة البدنية التي ت�ساعد على ا�ستخدام العنف
وارتكاب اجلرائم كنتيجة لذلك يف مرحلة الر�شد ،وقد �أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل ان
الأطفال الذين يتعر�ضون ل�سوء معاملة الوالدين �أثناء الطفولة �أو �شاهدوا مناذج العنف
داخل �أ�رسهم ،ف�إنهم غالباً ما يربون �أبناءهم بنف�س الأ�سلوب ( عويدات.)1997 ،
ثانياً :العنف �ضد املر�أة:
لقد بني تقرير منظمة ال�صحة العاملية لعام ( )2002انه يف ( )48درا�سة
م�سحية حول العامل ،ف�إن ما بني ( ) 69 -10من الن�ساء قد تعر�ضن �إىل عنف ج�سدي
من قبل ال�رشيك (الزوج �أو ال�رشيك ) .وتعد املر�أة هي الأكرث تعر�ضا للعنف العائلي
وخا�صة الزوجة رغم ان املوروثات (الثقافية والدينية) �أمرت باحرتام املر�أة ب�شكل
خا�ص وتقديرها ك�أم وزوجة و�أختا وابنه .والعنف �ضد املر�أة عامة والزوجة خا�صة �إمنا
هو نتاج لرتاكمات ثقافية وعرقية تتعلق بالقوامة الذكورية ( �أبو حجله .) 2004،
وي�شري التعريف الذي تبنته اجلمعية العامة للأمم املتحدة ووافقت عليه جميع الدول
الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �إىل ان العنف �ضد املر�أة هو «�أي فعل عنيف ينجم عنه �أو
من املحتمل ان ي�ؤذي املر�أة ج�سدياً �أو جن�سيا �أو نف�سياً � ،أو ي�شمل التهديد بارتكاب
مثل هذا الفعل �أو الإكراه �أو حرمان املر�أة تع�سفيا من احلرية �سواء وقع ذلك يف احلياة
العامة �أو اخلا�صة (ب�شناق.)2001 ،
وقد خرجت ور�شة العمل الوطنية التي قامت ب�إعداد درا�سة حول واقع العنف
�ضد املر�أة يف الأردن بتعريف �إجرائي للعنف �ضد املر�أة يتمثل ب�أنه «�أي فعل يقع على
املر�أة وينتج عنه �إيذاء ج�سدي �أو نف�سي �أو �أي �شكل من �أ�شكال املعاناة مثل التهديد
بهذه الأفعال �أو الإكراه �أو الإجبار �أو احلرمان من كافة احلقوق �سواء وقعت �ضمن �إطار
العالقات الأ�رسية �أو الإجتماعية �أو العالقات املهنية  .ويت�ضمن هذا التعريف الإ�شارة
�إىل العنف املوجه للمر�أة �ضمن �إطار العائلة �أو خارجه ،كما �أن العنف ال يقت�رص على
العنف اجل�سدي والنف�سي واجلن�سي بل يتعدى ذلك لي�شمل �أ�شكال �أخرى مثل العنف
الإجتماعي ،والعنف الإقت�صادي ،والعنف ال�سيا�سي .
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( املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة) 2008 ،
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة:

 -1العنف اجل�سدي :ويتمثل با�ستخدام القوة اجل�سدية من قبل �أي �شخ�ص من �ش�أنه �أن
يرتك �أثارا ً وا�ضحة ويت�سبب يف �إ�رضار ج�سدية  .ويعترب العنف اجل�سدي من �أكرث �أ�شكال
العنف و�ضوحا و�شيوعا مثل ال�رضب وال�شد والع�ض والرف�س و�إحداث الك�سور واحلرق
وغريها من الأفعال .ويقع �ضمن هذا النوع من العنف احلرمان من احلاجات الأ�سا�سية
مثل الطعام واملاء والنوم وامل�أوى الذي من �ش�أنه �أيحدث �أذى ج�سدي .
 -2العنف اجلن�سي :ويتم ب�إرغام املر�أة على الإت�صال اجلن�سي �أو الت�شجيع �أو الإجبار
على البغاء �أو الإرغام على م�شاهدة اجلن�س  .وي�شمل االغت�صاب والتحر�ش اجلن�سي و�أية
تعليقات جن�سية مرفو�ضة وا�ستخدام �أ�ساليب جن�سية تخالف قواعد الدين واخللق يف
الإت�صال اجلن�سي وا�ستخدام القوة وال�سلطة يف ذلك .
 -3العنف النف�سي العاطفي :ويكون بارتكاب �أو الأمتناع عن القيام ب�أي �سلوك ي�ؤدي
�إىل حدوث �أذى مبا�رش �أو غري مبا�رش يهدد �شعور و�إح�سا�س املر�أة بقيمتها الذاتية
وقدرتها على ال�سيطرة على حياتها  .مثل التهديد والإهانة والتحقري وال�شتم واحلرمان
واللوم والتهديد والت�شكيك يف قدراتها والذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالدونية
والي�أ�س والإكتئ�آب بدرجاتها املختلفة .
 -4العنف الإقت�صادي :ويبدو ذلك بحرمان املر�أة من الت�رصف باملوارد الإقت�صادية
�أو امل�ساهمة يف اتخاذ القرارات املالية التي تهمها وت�ؤثر يف م�ستقبلها ،مما يجعلها
معتمدة كلياً على غريها .وي�شمل احلرمان من الت�رصف مبمتلكاتها �أو الإنفاق على
حاجاتها الأ�سا�سية �أو حرمانها من الإرث �أو التملك وتعري�ضها للإ�ستغالل الإقت�صادي .
 -5العنف الإجتماعي :وهو �أي فعل �أو �سلوك يحرم املر�أة من حقوقها الإجتماعية مثل
التدخل يف عالقاتها الإجتماعية وعزلها عن املجتمع وقطع �سبل التوا�صل �ضمن �إطار
العالقات الإجتماعية امل�رشوعة
(املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة.)2008 ،
�أ�سباب العنف �ضد املر�أة:
لقد تعددت الأ�سباب التي تقف وراء ممار�سة العنف �ضد املر�أة ،ومن الأ�سباب التي
تدفع بع�ض الأزواج لإ�ستخدام العنف �ضد زوجاتهم على �سبيل املثال ال احل�رص:
ن�ش�أة الزوج يف �أ�رسة ي�سودها العنف ،فقد وجد الباحثون �أن هناك عالقة بني ممار�سة
الأب للعنف على الأم �أو على االبن و�إمكانية �أن ي�صبح هذا االبن ممار�سا للعنف يف
امل�ستقبل على زوجته.
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الثقافة ال�سائدة � ،إذ تلعب الثقافة التي ت�ؤيد ممار�سة الرجل للعنف والإ�ساءة للمر�أة
ب�إعتبارها �رضباً من �رضوب الرجولة دورا ً كبريا ً يف حدوث العنف �ضد املر�أة ،وذلك
حلماية نف�سه من �أن يو�صف باملحكوم �أو ال�ضعيف.
الغرية وال�شك ،فالأزواج العنيفني لديهم غريه و�شك يف زوجاتهم خ�صو�صا �إذا كنت
الزوجة عامله.
الرغبة يف �إظهار الهيمنة وا�ستغالل القوة البدنية ،وي�شار يف هذا اجلانب �إىل القوانني
الإجتماعية التي تدعم ا�ستخدام الرجل لقوته اجل�سدية �ضد املر�أة.
االفتقار ملهارات الإت�صال وحل امل�شكالت �،إذ ي�ؤدي عدم قدرة الزوجني على الإت�صال
و�إدارة ال�رصاع ب�شكل فعال والإ�صغاء لبع�ضهما �إىل حل امل�شكالت التي تواجههما �أما
بالإن�سحاب �أو ب�إ�ستخدام العنف .
تعدد ال�ضغوط التي تتعر�ض لها الأ�رسة ،فالأ�رسة التي تتعر�ض ل�ضغوط مادية لعدم
توفر فر�صة عمل للزوج �أو يواجه الزوج �ضغوط يف عمله تزداد فيها حاالت العنف.
تعاطي الكحول ،فقد �أ�شارت الدرا�سات �إىل وجود عالقة بني تعاطي الأزواج للكحول
وتعر�ض الزوجات للعنف �إذ يعترب ه�ؤالء الأزواج ان ال�سبب يكمن يف كونه حتت ت�أثري
الكحول وال يعلم ماذا ح�صل له .
زيادة عدد �أفراد الأ�رسة ،فزيادة عدد الأطفال يف بع�ض الأ�رس ت�ؤدي لتعر�ض الزوجة
للعنف نتيجة لعدم توفر الدخل الكايف ل�سد احتياجاتهم وب�شكل عام ي�شار �إىل �أن الأ�رس
ذات امل�ستوى الإجتماعي الإقت�صادي املتدين تعاين من وجود حاالت عنف مقارنة مع
الأ�رس ذات الدخل الأف�ضل .
و�سائل الإعالم ،فمن خالل عر�ض الأفالم التي ت�صور قدرة الرجل على ا�ستخدام قوته
وقدرته على �إيذاء املر�أة يتم تعليم العنف للنا�س فيقلدوا ما ي�شاهدونه.
�آثار العنف على املر�أة:
يرتك العنف املوجه �ضد املر�أة �أثارا وا�ضحة ت�صيب اجلوانب ال�صحية واجل�سمية والنف�سية
والإقت�صادية ،ومن هذه �ألآثار على �سبيل املثال:
 -1الآثار ال�صحية  :فقد تبني من خالل الدرا�سات �أن بقاء املر�أة يف العالقات العنيفة
ي�ؤدي �إىل ت�أثريات �سلبية على �صحة املر�أة العامة كالإ�صابة بالك�سور والإ�صابات
اجلن�سية املعدية والإجها�ض غري الآمن ،و�سوء ا�ستخدام الكحول واملخدرات واالكتئاب
والتدخني وال�سلوك اجلن�سي غري الآمن ،والقتل والأنتحار .ويلحظ �أن كون املر�أة
�ضحية �سابقة للعنف خالل الطفولة يجعلها �أكرث عر�ضة لالكتئاب وحماوالت الإنتحار
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والإ�صابات اجل�سدية.
 -2الآثار اجل�سدية :فتعر�ض املر�أة للعنف ي�ؤدي �إىل �إ�صابات و�إعاقات ج�سدية وقد
تتعر�ض بع�ض الن�ساء �إىل القتل.
 -3الآثار النف�سية :تعاين الن�ساء املعنفات من االكتئاب والقلق وم�شكالت متعددة،
�أما الآثار املرتتبة على الإ�ساءة العاطفية والنف�سية فهي عديدة مثل �صعوبات تكوين
العالقات مع الآخرين ،و�ضعف ال�شخ�صية والأنطواء وال�شعور بالدونية ،وال�شعور بعدم
املحبة من الوالدين.
 -4الآثار الإقت�صادية  :فبالإ�ضافة �إىل الكلفة املعنوية للعنف �ضد املر�أة والأبناء ،
فهناك كلفة مادية تتمثل يف فقدان العمل ،ويف التكاليف العالجية واملح�أماة(املجل�س
الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة.) 2008 ،
�آثار العنف �ضد املر�أة:
يرتك العنف املوجه �ضد املر�أة �أثارا متعددة على �صحة املر�أة النف�سية والإجتماعية ،
وقد ا�ستعر�ض الطراونه (  )2003جمموعة كبرية من الدرا�سات التي تناولت خ�صائ�ص
الن�ساء املعنفات ،ومن هذه اخل�صائ�ص:
تدين تقدير الذات.
لوم الذات.
عدم احرتام الذات.
ال�شعور بالذنب.
املعاناة من القلق.
ال�شعور باخلوف.
الأنطوائية والأنعزال.
�رسعة اال�ستثارة والغ�ضب.
عدم القدرة على اقامة عالقات جديدة.
تدين يف م�ستوى الذكاء.
تدين يف القدرات املعرفية.
حب ال�سيطرة والعدوانية.
وجود الأفكار الأنتحارية لديهن.
عدم مواجهة احلقائق.
عدم الإح�سا�س بامل�س�ؤولية والالمباالة خ�صو�صا لدى املعنفات جن�سيا( الطراونه
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.)2003،
ونظرا ً النت�شار ظاهرة العنف �ضد املر�أة ب�شكل وا�سع وخلطورتها على الأ�رسة واملجتمع
بكامله ،يجب �أن ال يقت�رص الإهتمام بها على �رسد احلقائق حول مفهوم العنف
و�أ�سبابه وانت�شاره ،بل البد من العمل وب�شكل جاد مل�ساعدة الن�ساء املعنفات من خالل
عملية الإر�شاد النف�سي التي تهتم بتدريب املر�أة املعنفة على مواجهة العنف املوجه
�ضدها وذلك من خالل الربامج الإر�شادية التي تتناول التدريب على مهارات الإت�صال
ومهارات حل امل�شكالت واتخاذ القرار ومهارة توكيد الذات.
كيفية التعامل مع م�شكلة العنف الأ�رسي :
قدمت الدرا�سة التي قام ب�إعدادها املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة ( )2008جمموعة من
التو�صيات الدقيقة والتي ت�صلح لتكون خطة عمل وطنية ملواجهة العنف الأ�رسي ب�شكل
عام واملوجه للمر�أة والطفل ب�شكل خا�ص منها تقوم على:
�أو ًال :معاجلة ظاهرة العنف واحلد منه:
 -1تطوير برامج داعمة موجهة للأ�رسة ت�سعى �إىل تقدمي خدمات وبرامج يف عدد من
املجاالت مثل:
الرتبية ال�سليمة للأطفال وتدعيم الوالدية .
تقدمي الدعم واخلدمات من خالل احلوار .و�أ�سلوب حل امل�شاكل من �أجل �أداء �أف�ضل
للأ�رسة
تقدمي الدعم للأ�رس املفككة �أو املهددة بالتفكك الإجتماعي من �أجل املحافظة على
الأطفال وذلك من خالل برامج الإر�شاد الأ�رسي .
رفع كفاءة العاملني باملهن املختلفة مثل  :ال�رشطة  ،ال�صحة والتعليم لتمكينهم من
حتديد الأمناط املختلفة من العنف واال�ستجابة لها .
 -2تقدمي خدمات العالج النف�سي ل�ضحايا العنف الأ�رسي .
� -3إدخال املفاهيم اخلا�صة بالعنف الأ�رسي يف املناهج املدر�سية واجلامعية .
 -4تو�سيع اخلدمات املقدمة من امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال العنف الأ�رسي لت�شمل
مناطق اململكة كافة .
� -5إدخال برامج التوعية حول العنف الأ�رسي يف عمل امل�ؤ�س�سات واجلمعيات العاملة
يف النطاق املحلي .
 -6ت�أ�سي�س مراكز �أ�رسية متعددة الأغرا�ض (اال�ست�شارات واخلدمات ) على امل�ستوى
املحلي .
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 -7تعديل القوانني ذات العالقة التي تعطي م�رشوعية للعنف الأ�رسي �أو تلك التي ال
ت�شكل رادعا للعنف الأ�رسي و�سن قوانني جديدة خا�صة بالعنف الأ�رسي.
� -8إن�شاء مكاتب �أ�رسية تعنى بامل�شاكل اخلا�صة بالعنف الأ�رسي وامل�شاكل الأ�رسية.
� -9إ�رشاك امل�ؤ�س�سات التعليمية ( املدار�س واجلامعات ) يف برامج العنف الأ�رسي كافة .
 -10التعاون والت�شبيك بني امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال العنف الأ�رسي مبا فيها
تبادل املعلومات .
 -11دمج الوقاية من العنف الأ�رسي يف ال�سيا�سات الإجتماعية والثقافية ،وتعزيز
العدالة بني اجلن�سني.
ثانياً :القيام بحملة توعية وطنية تت�ضمن الأبعاد التالية :
 -1من حيث الو�سائل:
وذلك ب�إ�ستخدام و�سائل الإت�صال والإعالم اجلماهريي كافة و�إ�رشاك امل�ؤ�س�سات التعليمية
والهيئات غري احلكومية يف حمالت التوعية املختلفة يف املدى البعيد ،وذلك من خالل
تطوير �إ�سرتاتيجية �إعالمية لالت�صال والتوا�صل .
 -2من حيث الفئات امل�ستهدفة:
ا�ستهداف الأ�رسة ب�شكل عام والذكور واملر�أة والأطفال ب�شكل خا�ص.
 -3من حيث املحتوى:
( ويجب هنا الرتكيز على العالقات الأ�رسية ) :
توفري املعلومات عن العنف الأ�رسي ب�شكل عام مع الرتكيز على املفاهيم والأبعاد
و�أنواع العنف الأ�رسي .
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل العنف الأ�رسي .
�أ�س�س الرتبية ال�سليمة للأطفال .
بدائل حل اخلالفات العائلية والرتكيز على احلوار الأ�رسي .
التوعية باخليارات املتاحة ل�ضحايا العنف الأ�رسي .
معلومات عن احلقوق لكل فرد من �أفراد الأ�رسة .
اخلدمات وبرامج الدعم املتاحة ب�أنواعها املختلفة .
النتائج ال�سلبية ال�صحية  ،والإجتماعية املرتتبة على العنف الأ�رسي على م�ستوى
الأ�رسة والأفراد .
(املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة)2008 ،
املراجع
� -إ�سماعيل ،حممد ( .)1995الطفل من احلمل �إىل الر�شــد .ج  ،1ال�سنوات التكوينية من ( ،)6 -0ط  ،2دار القلم
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للن�شر والتوزيع ،الكويت.
 �أبــو حجلـة ،هم�سـة ( .)2004العـالقة بني الـر�ضا عن الـزواج والعنف �ضـد الزوجة يف ق�صبة الكرك ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة م�ؤتة.
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امل�صطلحات
التن�شئة الأ�رسية Family Rearing

العملية التي يقوم من خاللها الوالدان بتزويد الأبناء باملعارف واملهارات الالزمة
لن�ش�أتهم وتطور �شخ�صياتهم مبا يتالءم مع متطلبات الأ�رسة واملجتمع .
العنف الأ�رسي Family Violence

اال�ستخدام املفرط واملتعمد للقوة  ،يقوم به احد االفراد جتاه احد �أو كل �أفراد الأ�رسة
التي ينتمي �إليها نتيجة وجود عدد من العوامل املرتبطة به �شخ�صيا �أو بالفرد الذي
يوجه له العنف �أو نتيجة لظروف �إجتماعية حميطة .
الإ�ساءة للطفل Child Abuse

القيام بفعل �أو الأمتناع عن القيام بفعل مما ي�ؤدي �إىل �رضر ب�صحة و�سالمة الطفل
اجل�سمية والعقلية والنف�سية والإجتماعية والروحية وتكون هذه االفعال ب�صورة
مق�صودة ومتكررة .
الإ�ساءة اجل�سدية Physical Abuse

تعر�ض الطفل ال�صابات ج�سدية متعمدة كالر�ضو�ض واحلروق والك�سور واخلنق
والت�سميم مما ي�ؤدي �إىل حدوث االعاقة اجل�سدية وم�شكالت يف التكيف الإجتماعي
والعاطفي كما ي�ؤدي �إىل �صعوبات يف تطور ومنو الطفل .
الإ�ساءة اجلن�سية Sexual Abuse

تعر�ض الطفل لن�شاطات جن�سية ،وتتمثل هذه الن�شاطات بالإت�صال اجلن�سي� ،أو م�شاهدة
االفالم االباحية �أوالت�صوير الفوتوغرايف يف �أو�ضاع غري مالئمة مما ي�ؤدي �إىل م�شكالت
ج�سمية وا�ضطرابات �سلوكية وانفعالية لدى ال�ضحية .
الإ�ساءة العاطفية Emotional Abuse

تعمد االهمال والرف�ض ملتطلبات الطفل العاطفية ووجود منط من التعامل ال�سلبي
كاحلماية الزائدة والتحقري والتهديد وعدم اظهار احلب واحلنان مما ي�ؤدي �إىل اال�ضطراب
يف النمو اجل�سمي والنف�سي .
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الإهمال Neglect

وجود ا�شكال متعددة من �سوء املعاملة كاحلرمان العاطفي ،احلرمان من التعليم،
ونق�ص التغذية و�سوء الرعاية ال�صحية مما ي�ؤدي �إىل تدين النمو املعريف ا�ضافة �إىل
التدين يف النمو الإجتماعي والنف�سي .
عمالة الأطفال Child labor

دفع الطفل �إىل �سوق العمل يف مرحلة مبكرة من عمره مما يعر�ضه �إىل جمموعة من
املخاطر ال�صحية والنف�سية والإجتماعية ويحرمه من التعليم ومن اال�ستمتاع بطفولته
.العنف �ضد املر�أة Violenec Against Women

الإيذاء املتعمد املوجه �ضد املر�أة واملبني على �أ�سا�س اجلن�س وامل�ؤدي �إىل احداث االذى
اجل�سدي �أو اجلن�سي �أو النف�سي �أو الإقت�صادي داخل الأ�رسة �أو يف احلياة العامة .
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