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متهيد: 
يعترب الإر�س�د الأ�رسي من التخ�س�س�ت الدقيقة، حيث اأخذ اهتم�أم�ً كبرياً على   
م�ستوى الع�مل، منذ الن�سف الث�ين من القرن الع�رسين. وامللفت للنظر اأن الإر�س�د الأ�رسي 
والطب  الجتم�عية  اخلدمة  املتخ�س�سون يف  به  يهتم  اإذ  تخ�س�س،  من  ب�أكرث  يرتبط 
اأ�سك�ل  النف�سي وعلم النف�س، ولعل هذا م� �س�هم يف ت�رسيع حركة تطوره ك�سكل من 

التوجيه والإر�س�د.
كم� يعترب الإر�س�د الأ�رسي من اأبرز املوا�سيع التي زاد الرتكيز عليه� يف الآونة   
ك�لعنف  تواجهه�؛  التي  وب�مل�سكالت  ب�لأ�رسة،  الإهتم�م  ازدي�د  من  اإنطالق�  الأخرية، 
ومب�  الأ�رسي،  الإر�س�د  ب�أهمية  �سعورا  وّلد  الذي  الأمر  والطالق...،  والإدم�ن  والتفكك 
يقدمه من خدم�ت للعديد من امل�سكالت الأ�رسية؛ مم� يزيد احل�جة  امللحة اإىل ايج�د 
تخ�س�س�ت اك�دميية على م�ستوى امل�ج�ستري لالر�س�د ال�رسي،  اإ�س�فة اإىل فتح مراكز 
وخدم�ت الإر�س�د الأ�رسي. ف�لأ�رسة هي نواة املجتمع الأوىل، وهي البوتقة التي ين�س�أ 
ويرتبى فيه� اأفراد املجتمع. كم� انه من ال�رسوري ال�سطالع على جت�رب الدول التي 

�سبقت منطقتن� يف هذا امل�سم�ر لنقل التج�رب، واخلربات التي ميكن ال�ستف�دة منه�.
الأ�رسي؛ فقد ج�ء هذا  الإر�س�د  العربية حول  ومل� مل�سن�ه من حمدودية يف املوؤلف�ت 
الكت�ب الذي اأعده نخبة من املتخ�س�سني يف الإر�س�د الأ�رسي يف اجل�مع�ت الردنية، 
اإثراء املكتبة العربية من ج�نب، وتطوير مم�ر�سة الإر�س�د الأ�رسي من ج�نب  اأمالً يف 
الإر�س�د  يف  الع�ملني  يدي  بني  ن�سعه  الذي  الأ�رسي  الإر�س�د  كت�ب  يعد   حيث  اآخر. 
الأ�رس مرجع� مهم�؛ لطرحه للعديد  الأ�رسي، والب�حثني، والك�دميني، والطلبة، وحتى 
من الق�س�ي� وامل�سكالت التي تواجه الزواج، والطف�ل، واملراهقني، وكب�ر ال�سن، وذوي 
احل�ج�ت اخل��سة، وكذلك طرحه لال�س�ليب العالجية املتبعة حلل هذه امل�سكالت من 
خالل تن�ول النظري�ت العالجية، وفني�ت الإر�س�د الفردي واجلمعي التي ت�س�هم يف بن�ء 

تركيبة الأ�رسة.  
اإن املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، وهو اإحدى موؤ�س�س�ت جاللة امللكة راني�   
الكت�ب مب� يت�سمنه من عر�س  ملوا�سيع ه�مة يف  العبداهلل؛ لي�أمل ب�أن ي�س�هم هذا 
اإثراء املكتبة العربية من ج�نب، وتطوير مم�ر�سة الإر�س�د الأ�رسي من ج�نب اآخر. ويق�سم 
الكت�ب اإىل )12( وحدة؛ حيث تتن�ول الوحدة الأوىل مو�سوع امله�رات الوالدية الفع�لة 
وبرامج تنميته�. وتدور الوحدة الث�نية حول الرتبية الأ�رسية؛ فتعر�س مفهوم الرتبية 
الأ�رسية ومعتقدات الآب�ء حول الوالدية والعوامل املوؤثرة يف تكوين الإجت�ه�ت الوالدية. 
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وتع�لج  واملراهقني.  الأطف�ل  م�سكالت  مع  التع�مل  اأ�س�ليب  الث�لثة  الوحدة  وتتن�ول 
الوحدة الرابعة مو�سوع مه�رات الت�س�ل يف العالق�ت الأ�رسية. اأم� الوحدة اخل�م�سة 
فتتن�ول نظري�ت العالج ال�رسي وتطبيق�ته�. وتعر�س الوحدة ال�س�د�سة فني�ت الإر�س�د 
اجلمعي الأ�رسي.  وتعر�س الوحدة ال�س�د�سة فني�ت الإر�س�د اجلمعي الأ�رسي. وتع�لج 
الوحدة  وتبني  اخل��سة.  احل�ج�ت  لذوي  الأ�رسي  الإر�س�د  مو�سوع  ال�س�بعة  الوحدة 
الت��سعة اأ�س�ليب اإر�س�د اأ�رس املدمنني فتو�سح مفهوم الإدم�ن وتف�سريه واأ�سب�ب تع�طي 
العق�قري وموقف الأ�رسة من م�سكلة الإدم�ن. وتبحث الوحدة الع��رسة مو�سوع اإر�س�د اأ�رس 
كب�ر ال�سن. وتع�لج الوحدة احل�دية ع�رسة م�سكالت العالقة الزوجية والعوامل املوؤثرة 
يف التكيف الزواجي. واأخريا تتن�ول الوحدة الث�نية ع�رسة العنف الأ�رسي واأ�سب�به و 

النظري�ت التي تف�رسه.
اأ�س�تذة  اأن نتقدم ب�ل�سكر والتقدير لك�فة الك�دميني من  ويف هذا املق�م ل ي�سعن� الإ 
اجل�مع�ت الأردنية، الذين بذلوا جهدا يف اإعداد هذا الكت�ب، ولك�فة اخلرباء  الذين اأبدوا  
وخدمة  الأ�رسة  الكربى خلدمة  الف�ئدة  القدير  العلي  اهلل  �س�ئلني  لثراءه،  مالحظ�تهم 

م�سلحته�.

الأمني العام/ املجل�س ال�طني ل�ش�ؤون 
الأ�شرة

 د.هيفاء اأب� غزالة



7

مقدمة:
تعترب الأ�رسة هي الأ�س��س يف بن�ء املجتمع، ولذا ف�إن الأ�رسة ال�سليمة املتم��سكة   
اأم�  ومت��سكه.  املجتمع  وحدة  منطلق  وهي  املع�فى  ال�سليم  الفرد  ت�سكيل  يف  ت�سهم 
الأ�رسة املعتلة املفككة فهي ت�سهم يف ظهور الإ�سطراب لدى الفرد كم� ميكن ان توؤدي 

اإىل ظهور م�سكالت اإجتم�عية متعددة مثل اجلرمية والإدم�ن واإنحراف الأحداث.
وعندم� ي�سود التف�هم بني اأفراد الأ�رسة، اأي بني الأب والأم والأبن�ء والأق�رب، ف�إن كل فرد 
يف الأ�رسة يتلقى دعم�ً م�دي�ً ومعنوي�ً من الأفراد الآخرين. ف�لأ�رسة املتف�همة ت�س�عد 
كل ع�سو من اأع�س�ئه� يف مواجهة �سغوط�ت احلي�ة والتع�مل معه� بكف�ءة. ففي الأ�رسة 
املتف�همة ي�سعر كل فرد ب�لإطمئن�ن لأن لديه �سبكة قوية من العالق�ت التي ي�ستطيع 
ان يعتمد عليه� يف مواجهة امل�سكالت. اأم� يف الأ�رسة املفككة، ف�إن الأفراد ي�سبحون 
منفر،  مك�ن  اإىل  املنزل  ويتحول  البع�س  بع�سهم  مع  عالق�تهم  لل�سغوط يف  م�س�در 
فيبحث الأبن�ء عن م�س�در للدعم من خ�رج الأ�رسة كم� يبحث الأب والأم عن عالق�ت 

م�سبعة خ�رج اإط�ر العالق�ت الأ�رسية.
 

ويوؤدي اإ�سطراب العالق�ت الأ�رسية اإىل كثري من امل�سكالت، ومن هذه امل�سكالت   
اخلالف�ت الزوجية وال�سج�ر بني الزوجني والإدم�ن على العق�قري ك�ملهدئ�ت والكحول 
واملخدرات وظهور الإ�سطراب�ت الع�سبية و�رساع الأ�سق�ء واإ�س�ءة التع�مل مع الزوجة 

والأطف�ل واإ�سطراب العالقة بني الوالدين والأبن�ء.

ال�سلوك  يف  من��سبة  غري  من�ذج  تقدمي  اإىل  الأ�رسة  يف  الإ�سطراب�ت  وتوؤدي   
لالأطف�ل واإ�ستخدام العنف يف حل امل�سكالت واإ�ستخدام اأ�س�ليب غري من��سبة يف التن�سئة 
الإجتم�عية لالأطف�ل ك�لت�سلط والق�سوة واحلم�ية الزائدة. وقد توؤدي الإ�سطراب�ت الأ�رسية 

اإىل تفكك الأ�رسة ب�لطالق اأو غي�ب الزوج اأو الزوجة.
 

لقد انبثقت احل�جة اإىل الإر�س�د الأ�رسي من القن�عة ب�ن معظم م�سكالت احلي�ة   
تظهر من خالل الأ�رسة وميكن ان تع�لج يف اإط�ر الأ�رسة. ف�لعالق�ت الأ�رسية ميكن ان 
تكون م�سدر اإثراء ودعم لكل فرد منه� كم� ميكن ان تكون م�سدراً لل�سغوط واملع�ن�ة، 
وهي يف معظم احل�لت مزيج من الدعم وال�سغط. والإر�س�د الأ�رسي ي�ستهدف حت�سني 
اجلو الأ�رسي بحيث ي�سبح م�سدراً للدعم بدلً من ان يكون م�سدراً لل�سغط. وقد اأظهرت 
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الكثري من الدرا�س�ت ف�علية الإر�س�د الأ�رسي يف حتقيق هذا الهدف.

الإر�س�د الأ�رسي،  ففي بحث تن�ول حتليل نت�ئج 250 درا�سة تتعلق بف�علية   
اأظهرت نت�ئج التحليل اأن اأ�سك�ل الإر�س�د الأ�رسي املتنوعة ك�نت اأكرث ف�علية مق�رنة 
من  �سكل  اأي  عن  ن�جمة  �سلبية  اآث�ر  وجود  درا�سة  اأية  تظهر  ومل  املع�جلة.  بعدم 
نت�ئج  اإليه�  امل�س�ر  الدرا�س�ت  يف  الأ�رسي  لالإر�س�د  ك�ن  وقد  الأ�رسي.  الإر�س�د  اأ�سك�ل 
والعق�قري  الكحول  واإدم�ن  الف�س�م  اإ�سطراب�ت متعددة، مثل  التع�مل مع  اإيج�بية يف 
وال�سلوك  الأطف�ل  لدى  ال�سلوك  واإ�سطراب�ت  الطع�م  واإب�ء  وال�سمنة  والتوتر  والإكتئ�ب 
العدواين وت�ستت الإنتب�ه والتوحد والأمرا�س اجل�سمية والنف�سية وال�رساع�ت الزوجية

.)Garling،2003( 
 

ويف درا�سة اأجريت يف الأردن ) بريوتي، 2007( حول ف�علية تدريب الأمه�ت   
الأطف�ل  لدى  الط�عة  عدم  �سلوك  خف�س  الت�سور يف  واإع�دة  التف��سلي  التعزيز  على 
وحت�سني الكف�ءة الذاتية املدركة لدى الأمه�ت، اأظهرت النت�ئج اإنخف��س�ً يف �سلوك عدم 
املدركة  الذاتية  الكف�ءة  التجريبية وحت�سن�ً يف  املجموعة  اأمه�ت  اأطف�ل  لدى  الط�عة 

لالأمه�ت يف املجموعة التجريبية مق�رنة مع املجموعة ال�س�بطة.
مه�رات  على  الأمه�ت  تدريب  ان  )بك�ر،2006(  الأردن  يف  اأجريت  درا�سة  اأظهرت  كم� 
الإت�س�ل قد اأدى اإىل حت�سني فع�لية الذات الإجتم�عية لديهن وحت�سني م�ستوى توا�سل 

الأم مع الطفل. 
 

يف    )Doherty & Simmons, 1996( م�سحية  درا�سة  نت�ئج  واأظهرت   
الولي�ت املتحدة ان 97% من امل�سرت�سدين ك�نوا را�سني عن خدم�ت الإر�س�د الأ�رسي 
والزواجي التي قدمت لهم وقد تراأوح تقديرهم لهذه اخلدم�ت بني جيد وممت�ز. كم� ذكر 
امل�سرت�سدون ان اخلدم�ت التي ح�سلوا عليه� من املر�سدين �س�عدتهم يف التع�مل مع 

م�سكالتهم بف�علية.

ط�بع  ذات  لت�سبح  امل�سكلة  اإىل  النظرة  تغيري  يف  الأ�رسي  الإر�س�د  وي�س�عد   
الأ�رسة  يف  الأفراد  جميع  اإىل  النظر  اأي  اأح�دي.  ط�بع  ذات  اإعتب�ره�  من  بدلً  تب�ديل 

ب�إعتب�رهم ي�سهمون يف امل�سكلة كم� ي�سهمون يف احلل.
الوطني  املجل�س   ( الأردن  الأ�رسي يف  لالإر�س�د  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  وت�سري   
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الأ�رسة  �سع�دة  حتقيق  اإىل  يهدف  الأ�رسي  الإر�س�د  ان  اإىل   )2009 الأ�رسة،  ل�سوؤون 
واإ�ستقراره� وب�لت�يل �سع�دة املجتمع واإ�ستقراره. ويعمل الإر�س�د الأ�رسي على تعريف 
اأفراد  ب�قي  ح�ج�ت  اإ�سب�ع  يف  فيه�  فرد  كل  ي�س�هم  �سوية  ك�أ�رسة  بوظ�ئفه�  الأ�رسة 
به�:  متر  التي  املراحل  خمتلف  يف  الأ�رسة  مب�س�عدة  الأ�رسي  الإر�س�د  ويهتم  الأ�رسة. 
الأطف�ل يف خمتلف  الزواج، ومرحلة احلمل ب�لأطف�ل، ومرحلة رع�ية  مرحلة م� قبل 

مراحل منوهم و�سولً اإىل رع�ية كب�ر ال�سن.
 

وقد اأكدت الإ�سرتاتيجية الوطنية لالإر�س�د الأ�رسي يف الأردن �رسورة العمل على   
الإحتي�ج�ت  ذلك حتديد  ويتطلب  نوعيته�  الأ�رسي  وحت�سني  الإر�س�د  تعميم خدم�ت 
يتن��سب  الذي  التدريب  لتقدمي  الأ�رسي متهيداً  الإر�س�د  للع�ملني يف جم�ل  التدريبية 
مع تلك الإحتي�ج�ت، ومن هذا املنطلق ج�ءت الدرا�سة احل�لية التي ا�ستهدفت م�سح 

احل�ج�ت التدريبية للع�ملني يف جم�ل الإر�س�د الأ�رسي.
 

على  للتعرف  الأ�رسة  ل�سوؤون  الوطني  املجل�س  عمل  فقد  املنطلق،  هذا  ومن   
امل�سكالت ذات العالقة ب�لأ�رسة التي يتع�مل معه� الع�ملون يف جم�ل الإر�س�د الأ�رسي 
يف الأردن، والتعرف اإىل الإحتي�ج�ت التدريبية  لديهم متهيداً لإعداد برن�مج تدريبي 

يتن��سب مع ح�ج�تهم.
 

وقد اأجريت درا�سة اإ�ستطالعية على عينة ت�ألفت من )38( مر�سداً من الع�ملني   
اأداة  الإ�ستطالعية، مت تطوير  الدرا�سة  الإر�س�دية. ويف �سوء  يف جم�ل تقدمي اخلدم�ت 
للمو�سوع�ت  وق�ئمة  الأ�رسية  للم�سكالت  ق�ئمة  على  ا�ستملت  التي  احل�لية  الدرا�سة 
التدريبية املطلوبة يف الإر�س�د الأ�رسي. ومت تطبيق اأداة الدرا�سة على عينة متي�رسة من 
)154( من الع�ملني يف جم�ل الإر�س�د، وك�ن معظم اأفراد العينة من املر�سدين الع�ملني 
يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم كونهم ي�سكلون الغ�لبية العظمى من مقدمي اخلدم�ت 
الإر�س�دية يف الأردن. وقد اأظهرت نت�ئج الدرا�سة ان اأهم امل�سكالت التي يتع�مل معه� 
املر�سدون بدرجة ع�لية تع�مل الأ�رسة مع املراهقني، واخلالف�ت بني الزوجني والعنف 

الأ�رسي جت�ه الأطف�ل، والفقر وعدم كف�ية املوارد امل�لية. 

وج�ء من اأهم تو�سي�ت الدرا�سة تدريب الع�ملني يف الإر�س�د الأ�رسي على كثري   
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من املوا�سيع من �سمنه�؛ اإر�س�د اأ�رس املدمنني، ومه�رات الإت�س�ل يف العالق�ت الأ�رسية، 
واإر�س�د كب�ر ال�سن. 

 
التي  املو�سوع�ت  تغطي  تدريبية  اأدلة  اإعداد  يتم  ب�ن  الدرا�سة  واأو�ست  كم�   
م�ستمدة  تطبيقية وح�لت  اأمثلة  الأدلة  هذه  تت�سمن  امل�ستجيبون، بحيث  اإليه�  اأ�س�ر 
من امل�سكالت التي ذكر امل�ستجيبون ب�أنهم يتع�ملون معه�. وبعد ذلك، يتم عقد دورات 
تدريبية لتدريب مدربني على اإ�ستخدام هذه الأدلة يف تدريب املر�سدين. ومتثل امل�سكالت 
التي اأ�س�ر اإليه� امل�ستجيبون يف هذه الدرا�سة عن��رس �سغط يف العالق�ت الأ�رسية ميكن 
ان يوؤدي عدم التع�مل معه� بكف�ءة عن طريق الإر�س�د الأ�رسي اإىل مزيد من امل�سكالت 

التي قد توؤدي اإىل ت�سدع يف بني�ن الأ�رسة ومت��سكه�.
 

الأ�رسي  الإر�س�د  خالل  من  معه�  التع�مل  يتطلب  امل�سكالت  هذه  وجود  اإن   
والزواجي املن��سب. وميثل اجلهد الذي يبذله املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة لتحديد 
الإحتي�ج�ت التدريبية للع�ملني يف الإر�س�د الأ�رسي وتقدمي التدريب املن��سب اإ�سه�أم� 

ه�أم�ً ي�سمح مبواجهة هذه امل�سكالت على نحو فّع�ل.
 

و  الأ�رسي  الإر�س�د  جم�ل  يف  الع�ملني  مه�رات  تطوير  يف  النج�ح  اأن  كم�   
الزواجي يخدم اأهداف�ً من�ئية ووق�ئية ه�مة تلتقي مع اأهداف املجل�س الوطني ل�سوؤون 
لتكوين  الالزمة  اأفراد املجتمع ب�ملعلوم�ت وامله�رات  تزويد  ي�سهم يف  الأ�رسة، حيث 

اأ�رسة �سليمة.

ويف �سوء هذه النت�ئج، فقد عمل املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة على تكليف   
فريق من املخت�سني يف الإر�س�د النف�سي ب�إعداد مواد تدريبية تغطي املو�سوع�ت التي 
التدريبية لكل مو�سوع من  اإهتم�مهم ب�لتدرب عليه�. وتت�ألف امل�دة  اأبدى املر�سدون 
برن�جم�ً  الث�ين  ويت�سمن  املو�سوع  لعن��رس  تو�سيحي�ً  عر�س�ً  الأول  يت�سمن  ق�سمني 
لكيفية التدريب على املو�سوع ب�أ�سلوب الور�سة التدريبية. وقد حر�س معدو  تدريبي�ً 
مع  للتع�مل  موجهة  وتدريب�ت  اإفرتا�سية  ح�لت  اإ�ستخدام  على  التدريبية  الربامج 

امل�سكالت الأ�رسية التي اأ�س�ر اأفراد الدرا�سة اإىل كرثة تع�ملهم معه�.
ويت�ألف الق�سم النظري من )12( وحدة. تتن�ول الوحدة الأوىل مو�سوع امله�رات   
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الأم  اأو  الأب  بدور  والقي�م  �سعبة،  مهمة  ف�لوالدية  تنميته�.  وبرامج  الفع�لة  الوالدية 
يتطلب اإعداداً جيداً لأن النج�ح يف هذا الدور ي�سهم يف حتديد هوية الأطف�ل و�سخ�سي�تهم 
اإذا اأعددته�  اأعددت �سعب�ً طيب الأعراق«. وامله�رات  و�سحتهم النف�سية، »ف�لأم مدر�سة 
الوالدية ق�بلة للتعلم. ومن اأهم الربامج للتدريب على امله�رات الوالدية برن�مج التدريب 
 Systemic Training for Effective  Parenting STEP »املنظم للوالدية الفع�لة

حيث يتم تن�ول هذا الربن�مج ب�ل�رسح والتو�سيح.

وتدور الوحدة الث�نية حول الرتبية الأ�رسية، فتعر�س مفهوم الرتبية الأ�رسية   
ومعتقدات الآب�ء حول الوالدية والعوامل املوؤثرة يف تكوين الإجت�ه�ت الوالدية وت�أثري 
الإجت�ه�ت الوالدية على الأطف�ل. وتقدم للق�رئ اأداة للتعرف على الإجت�ه�ت الوالدية. 
وتنتهي ب�لإ�س�رة اإىل من�ذج من الرتبية الأ�رسية يف بع�س الواقف ال�سعبة مثل ح�لة 

الع�ئالت املختلطة و الطالق و الإنف�س�ل. 

واملراهقني  الأطف�ل  م�سكالت  مع  التع�مل  اأ�س�ليب  الث�لثة  الوحدة  وتتن�ول   
فتعر�س مراحل منو الإن�س�ن يف الطفولة واملراهقة والر�سد وتبني امل�سكالت النم�ئية 
التي تظهر يف كل مرحلة واأ�س�ليب الإر�س�د الأ�رسي الفع�ل التي ميكن اأن ت�ستخدم يف 

التع�مل مع م�سكالت مرحلتي الطفولة و املراهقة.
 

وتع�لج الوحدة الرابعة مو�سوع مه�رات الإت�س�ل يف العالق�ت الأ�رسية. حيث   
ان الكثري من امل�سكالت التي تظهر يف الأ�رسة هي م�سكالت اأخط�ء يف الإت�س�ل وتو�سح 

طبيعة الإت�س�ل الفع�ل يف احلي�ة الزوجية والأ�رسية.
 

وتتن�ول الوحدة اخل�م�سة نظري�ت العالج الأ�رسي وتطبيق�ته� فتبحث يف نظرية   
الإ�سرتاتيجي  الأ�رسي  العالج  ونظرية  البن�ئي  الأ�رسي  العالج  نظرية  و  الع�مة  النظم 
والعالج عرب اجليلي و العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف و العالج الأ�رسي اخلرباتي. كم� 

تو�سح اأ�س�ليب تطبيق هذه النظري�ت يف التع�مل مع امل�سكالت الزواجية والأ�رسية.
 

دعم  فني�ت  مثل  الأ�رسي:  اجلمعي  الإر�س�د  فني�ت  ال�س�د�سة  الوحدة  وتعر�س   
�سخ�سية  البني  امله�رات  وتطوير  الإنفع�لية  اخلربة  تنمية  و  التكيفية  امليك�نيزم�ت 
وفني�ت اإع�دة تنظيم تركيب الأ�رسة. كم� تعر�س اإ�سرتاتيجي�ت م�ستندة لنظري�ت اإر�س�د 



1212

اأ�رسي حمددة مثل العالج الأ�رسي البن�ئي والإ�سرتاتيجي واخلرباتي والبيئي جيني و 
املعريف ال�سلوكي.

 
اخل��سة.  احل�ج�ت  لذوي  الأ�رسي  الإر�س�د  مو�سوع  ال�س�بعة  الوحدة  وتع�لج   
فتو�سح املراحل التي متر به� اأ�رسة الطفل املع�ق يف تع�مله� مع م�سكلة الإع�قة و 

احل�ج�ت الإر�س�دية لفئ�ت ذوي احل�ج�ت اخل��سة و الأ�س�ليب املن��سبة لتلبيته�.
 

وتدور الوحدة الث�منة حول فني�ت الإر�س�د الفردي للم�سكالت الأ�رسية، فتو�سح   
الإر�س�دية واأ�س�ليب تقدمي املعلوم�ت و  الإ�ستج�ب�ت املرتبطة ب�لإت�س�ل يف املق�بلة 
التغذية الراجعة و امل�سكالت املرتبطة ب�لأدوار املختلفة داخل الأ�رسة واأ�س�ليب التع�مل 

معه�.
 

اأ�رس املدمنني فتو�سح مفهوم الإدم�ن  اإر�س�د  اأ�س�ليب  وتبني الوحدة الت��سعة   
وتف�سريه واأ�سب�ب تع�طي العق�قري وموقف الأ�رسة من م�سكلة الإدم�ن و الأ�س�ليب التي 
ميكن ان ت�ستخدمه� الأ�رسة لوق�ية اأفراده� من الإدم�ن وللتع�مل مع ح�لت التع�طي و 

الإدم�ن.
 

وتبحث الوحدة الع��رسة مو�سوع اإر�س�د اأ�رس كب�ر ال�سن، وهو مو�سوع ازدادت   
اأهميته يف املجتمع�ت املع��رسة التي زاد فيه� متو�سط العمر وزادت اأعداد كب�ر ال�سن. 
املرتبطة  واملط�لب  واحل�ج�ت  ال�سن  كب�ر  مرحلة  النمو يف  مظ�هر  الوحدة  وتن�ق�س 
بذلك وامل�سكالت املرافقة ملرحلة كب�ر ال�سن. وتعر�س اأ�س�ليب الإر�س�د الأ�رسي املن��سبة 

للتع�مل مع هذه امل�سكالت.
 

املوؤثرة  والعوامل  الزوجية  العالقة  م�سكالت  احل�دية ع�رسة  الوحدة  وتع�لج   
يف التكيف الزواجي واأ�سب�ب ال�رساع بني الزوجني واأ�س�ليب حت�سني م�ستوى التكيف 
اإ�سالمي وهو منظور يوؤكد  الزواجي من منظور  التكيف  الزواجي. كم� تتن�أول مو�سوع 

على عالقة املودة و الرحمة و ال�سكينة بني الزوجني.
وتدور الوحدة الث�نية ع�رسة حول العنف الأ�رسي واأ�سب�به و النظري�ت    
التي تف�رسه، وتو�سح مفهوم الإ�س�ءة للطفل ب�أ�سك�له� املتعددة اجل�سمية و اجلن�سية 
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واأ�سك�له.  املراأة  العنف �سد  مفهوم  تو�سح  كم�  الأطف�ل.  والإهم�ل وعم�لة  والع�طفية 
وتبني كيفية التع�مل مع م�سكلة العنف الأ�رسي.

اإن هذا الدليل بق�سميه النظري والعملي ميثل حم�ولة ج�دة يتبن�ه� املجل�س   
الوطني ل�سوؤون الأ�رسة لت�سهم يف حت�سني نوعية حي�ة الأ�رسة، الأمر الذي ي�سهم يف 

حت�سني نوعية املجتمع ككل.
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ال�حدة الأوىل
الرتبية الأ�رسية

املحت�يات
مقدمة

مفهوم الرتبية الأ�رسية
مكون�ت الرتبية الأ�رسية الفع�لة 

نت�ئج الرتبية الأ�رسية الفع�لة 
كيف حتدث الرتبية الأ�رسية  الفع�لة 

اأول: مهارات اجلانب املعريف:
معتقدات الآب�ء حول الوالدية 

مراحل النمو ومتطلب�ت كل مرحلة 

ثانياً: مهارات تتعلق باجلانب ال�شل�كي لالآباء:
فهم اإنفع�لت الطفل 

فهم ال�سلوك غري املرغوب 

ثالثاً: مهارة تطبيق الق�اعد الأ�شا�شية يف الرتبية الأ�رسية

رابعاً: مهارة الإ�شتماع اجليد لالأطفال
الرتبية الأ�رسية يف الع�ئالت املختلطة 

الرتبية الأ�رسية يف ح�لت الطالق والإنف�س�ل 
الرتبية الإ�سالمية من منظور اإ�سالمي 

درا�سة ح�لة 
املراجع

امل�سطلح�ت
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مقدمـــة:
تتعدد امل�س�در التي ت�سهم يف تربية الطفل داخل الأ�رسة وتتف�أوت يف درجة   
الإت�س�ل  وو�س�ئل  والتلف�ز،  والأ�سدق�ء،  املدر�سة،  وجود  من  فب�لرغم  عليه.  ت�أثريه� 
احلديثة، والإنرتنت، تبقى الأ�رسة الأ�س��س يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد، بل هي التي ت�سهم 
يف حتديد مدى ت�أثري ب�قي امل�س�در على �سخ�سيته، من خالل اأ�س�ليب الرتبية والتن�سئة 
التي توظفه� داخل اإط�ر الأ�رسة وهو م� يعرف ب�لرتبية الأ�رسية، فم�ذا نق�سد ب�لرتبية 

الأ�رسية ؟

مفه�م الرتبية الأ�رسية:
تتلخ�س مهمة الأ�رسة، وب�سكل خ��س الأم والأب،  يف اإعداد الأطف�ل وتدريبهم   
واإك�س�بهم مه�رة التف�عل مع املجتمع والعي�س فيه بف�علية مب� ي�سمن م�س�لح الفرد 
واملجتمع، وهو م� يعرف ب�لتن�سئة الإجتم�عية. وحتى يتحقق هذا الهدف بف�علية فعلى 
الآب�ء اأن ميتلكوا قدراً من��سب�ً من املعرفة ت�س�عدهم يف تطبيق جمموعة من الإجراءات 
مع  للتف�عل  الالزمة  امله�رات  اإكت�س�ب  يف  الأطف�ل   وت�س�عد  وخ�رجه،  املنزل  داخل 

املجتمع بنج�ح.
لي�سبحوا  الأ�رسة  يف  الأطف�ل  اإعداد  اإىل  تهدف  عملية  ب�نه�  الأ�رسية  الرتبية  تعرف 
اأ�سخ��س�ً منتجني يف املجتمع، وتتطلب هذه العملية مم�ر�سة الآب�ء دورين رئي�سيني 

هم� :
1. رع�ية الأطف�ل : وتتمثل بتوفري امل�ستلزم�ت امل�دية للنمو ك�مل�أكل وامللب�س وامل�سكن  

وامل�رسوف والكتب املدر�سية ... اإلخ .
والإحرتام  احلب  عن  والتعبري  واملف�هيم،  القيم  الأطف�ل  بتعليم  وتتمثل  الرتبية:   .2

والتقدير، وامل�س�ركة الإنفع�لية، وتدريبهم على م� هو مقبول وغري مقبول ... اإلخ 
)الكت�ين ، 2000 (. 

مك�نات الرتبية الأ�رسية الفعالة:
تتطلب الرتبية الأ�رسية ال�سحيحة جمموعة من املكون�ت اأهمه�:

معرفة  ومدى  الرتبية،  عن  ومعتقداتهم  الآب�ء  اأفك�ر  تتلخ�س يف  معرفية:  مكون�ت   .1
واإدراك الآب�ء ملعلوم�ت عن املراحل النم�ئية للطفل ومتطلب�ته� وم� عالقته� ب�سلوك 

الأطف�ل .
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2. مكون�ت �سلوكية: تتمثل يف الأ�سلوب الذي يتف�عل به الآب�ء مع الأطف�ل داخل وخ�رج 
الأ�رسة.

نت�ئج الرتبية الأ�رسية الفع�لة:
تنعك�س نت�ئج الرتبية الأ�رسية الفع�لة على كل من الآب�ء والأطف�ل واملجتمع؛ اإذ ينعم 
الآب�ء الذين يطبقون مب�دىء الرتبية الأ�رسية الفع�لة بحي�ة اأ�رسية ه�دئة خ�لية من 
ال�رساع، ويتمتعون ب�سحة نف�سية جيدة، وي�سعرون ب�لر�س� والتقدير والإجن�ز. كم� ان 
على  والقدرة  اجليدة،  النف�سية  وال�سحة  الأ�رسي  ب�لتوافق  ينعمون  ب�ملق�بل  الأطف�ل 
مهني  اإختي�ر  اإىل  والو�سول  اإجتم�عية،  عالق�ت  واإق�مة  والإبداع،  والتح�سيل  الإجن�ز 
من��سب. اأم� املجتمع فيمت�ز افراده ب�سحة نف�سية جيدة، وقدرة على التوافق والإجن�ز 

والإبداع، ويت�سف ب�نه جمتمع قوي ومتم��سك )كت�ين،2000(.

كيف حتدث الرتبية الأ�رسية الفعالة 
الأ�رسية  الرتبية  م�ستوى  تعك�س  التي  املم�ر�س�ت  من  مبجموعة  يومي�ً  الآب�ء  يقوم 
حيث  الإجتم�عية؛  التن�سئة  خالل  من  الآب�ء  تعلمه�  املم�ر�س�ت  هذه  واأغلب  لالأ�رسة، 
من  اأو  واخلط�أ،  املح�ولة  خالل  من  اأو  قبل،  من  معهم  الأ�س�ليب  هذه  اآب�وؤهم  م�ر�س 
مالحظة الآب�ء الآخرين وكيف يتع�ملون مع اأطف�لهم. غري ان اأغلب الآب�ء ي�ستكون من 
عدم فع�لية كثري من هذه الأ�س�ليب وعدم قدرتهم ب�لت�يل على �سبط وتوجيه اأبن�ئهم 
يف ظل التغريات الإجتم�عية  والإقت�س�دية احل�لية؛ لذا ك�ن ل بد من اأن يتم تدريب 

الآب�ء لأن يكونوا اآب�ءاً ف�علني ) الر�سدان، 2006( .
ال�سلوكية  املم�ر�س�ت  من  من خالل جمموعة  الفع�لة  الأ�رسية  الرتبية  تظهر   
اليومية التي مي�ر�سه� الآب�ء اأثن�ء تف�علهم اليومي مع اأطف�لهم داخل وخ�رج الأ�رسة، 
عن  الآب�ء  التي ميتلكه�  ملعرفية  ب�لن�حية  املم�ر�س�ت  هذه  تت�أثر  ان  الطبيعي  ومن 
اأطف�لهم، ومدى قدرة الآب�ء على فهم اإنفع�لت و�سلوك اأطف�لهم، وتتلخ�س اأهم الكف�ي�ت 

الالزمة لتحقيق تربية اأ�رسية ف�علة فيم� يلي:
الوالدية والرتبية  الآب�ء عن  1. كف�ي�ت اجل�نب املعريف لالآب�ء وتتمثل يف: معتقدات 
النمو  مراحل  حيث  من  اأطف�لهم  عن  الآب�ء  معرفة  م�ستوى  اإىل  ب�لإ�س�فة  الأ�رسية، 

ومتطلب�ته النم�ئية.
2. مه�رات متعلقة ب�جل�نب ال�سلوكي لالآب�ء.

3. فهم اإنفع�لت الأطف�ل.
4. فهم اأ�سب�ب ال�سلوك غري املرغوب فيه لدى الأطف�ل.
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5. مه�رة تطبيق القواعد الأ�س��سية يف الرتبية الأ�رسية.
6. مه�رة الإ�ستم�ع اجليد.

و�سنتن�ول فيم� يلي هذه امله�رات ب�لتف�سيل.

اأولً : كفايات اجلانب املعريف لالآباء وتت�شمن جانبني اأ�شا�شيني هما: 
1. معتقدات الآب�ء حول الوالدية.

2. م�ستوى معرفة الآب�ء عن اأطف�لهم من حيث مراحل النمو ومتطلب�ته� النم�ئية، وفيم� 
يلي تف�سيل لهذه اجلوانب.

معتقدات الآباء ح�ل ال�الدية  
اأ�سلوب تطبيقن� ملب�دىء الرتبية  الأ�رسية على  توؤثر معتقداتن� ومعرفتن� عن الرتبية 
الأ�رسية. اذ يخطىء الآب�ء اأثن�ء تع�ملهم مع اأطف�لهم ب�سبب بع�س املعتقدات والأفك�ر 
على  ك�آب�ء  اأفك�رن�  توؤثر  فكيف  اأطف�لهم،  مع  يواجهونه�  التي  املواقف  عن  اخل�طئة 

�سلوكن� ومم�ر�س�تن� الوالدية اليومية. 

تاأثري اأفكارنا على �شل�كنا كاآباء:
الإنفع�يل  الإ�سطراب  اأن  ال�سلوكي  الع�طفـي  العقلـي  العالج  نظريـة  تفرت�س   
اأو حدث  الفرد موقف  )CONSEQUENCES(  ل يحدث نتيجة مواجهة  وال�سلوكــي  
 )BELIEFS( واإمن� هو نتيجة لالأفك�ر واملعتقدات )ACTIVATING EVENT( معني
التي ي�ستخدمه� الفرد يف تف�سري الأحداث التي يواجهه�،  ف�إذا واجه فرد خربة الطالق 
) A (   وع�نـى مـن الإكتئ�ب ) C (  ف�إن الطالق ل يكون هو ال�سبب مبع�أن�ة الفرد من 
الإكتئ�ب واإمن� ال�سبب، كم� تف�رسه نظرية العالج العقلي الإنفع�يل ال�سلوكي، هو الأفك�ر 
اأو القن�ع�ت ) B ( التي ي�ستخدمه� الفرد يف تف�سري خربة الطالق.  ف�لفرد يحدث نف�سه 

ب�أنه ف��سل ومرفــو�س وخ��رس. وال�سكل الت�يل يو�سح هذا املعنى :

)Corey, 2001(
وعليه ف�إن املم�ر�س�ت ال�سلوكية اخل�طئة التي مي�ر�سه� الآب�ء )C( ل�سبط   
�سلوك اأطف�لهم )A( ل تنتج عن مم�ر�س�ت الأطف�ل ال�سلوكية واإمن� تنتج عن الطريقة 
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التي يف�رس به� الآب�ء هذا ال�سلوك )B( والتي متثل يف الغ�لب جمموعة من الأفك�ر 
اخل�طئة وغري املنطقية؛ ف�لأم التي ت�رسخ وت�ستم وت�رسب اإبنه� لأنه ل ي�ستجيب 
لأوامره� متتلك فكرة ل عقالنية مف�ده� اأن الأطف�ل يجب اأن ي�ستجيبوا دائم� لأوامر 
اآب�ئهم، لذا ف�إنه� تتوقع اأن ي�ستجيب طفله� لأوامره� يف كل مرة  توجه له اأمراً، ف�إذا 
مل ي�ستجب تبداأ حتدث نف�سه� ب�أن طفله� غري مطيع واأنه اأهمله� ومل يحرتمه� فت�سعر 

ب�لإحب�ط والغ�سب واخلوف فتبداأ ب�ل�رساخ عليه و�ستمه و�رسبه.
م� هي الأفك�ر غري العقالنية املرتبطة ب�لوالدية؟

العقالنية  غري  الأفك�ر  من  جمموعة   )Hoghughi &Nicholas, 2004( من  كل  حدد 
املرتبطة ب�لوالدية �سمن مقي��س الأفك�ر الالعقالنية حول الوالدية وهي كم� يف اجلدول 

رقم )1( 

جدول رقم )1( الأفكار الالعقالنية ح�ل ال�الدية:

الفقرةالرقم

يكون  الآب�ء دائم�ً على حق 1

يع�سي الأطف�ل اآب�ءهم لأنهم ل يحبونهم ول يحرتمونهم 2

�سخ�س�ً 3 منه  يجعل  فهذا  يومي�ً  اأوامري  بع�س  تنفيذ  اإبني  يرف�س  عندم� 
ك�سولً وف��سالً 

ل يجوز لالأطف�ل اإظه�ر الغ�سب اأو احلزن نه�ئي�ً 4
يجب اأن يتبع الطفل تعليم�تي كم� هي عندم� اأطلب منه تنفيذ مه�م معينة 5

تواجه 6 التي  وامل�س�عب  الآمل  لتخفيف  �سيء  اأي  يفعلون  اجليدون  الآب�ء 
اأطف�لهم 

�س�أكون والداً �سيئ�ً اإذا �سعرت ب�لغ�سب من اإبني 7

يجب على الآب�ء دائم�ً اأن يعرفوا كيف يت�رسفوا مع اأطف�لهم 8
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كيف نغري الأفكار الالعقالنية املرتبطة بال�الدية ؟
اأن  فع�لة  اأ�رسية  تربية  مب�دىء  تطبيق  الآب�ء يف  مل�س�عدة  ك�أخ�س�ئيني  من�  يتطلب 
الفع�لة  الأ�رسية  اأو الرتبية  الوالدية  اأكرث عقالنية عن  اأفك�راً  اإمتالك  الآب�ء يف  ن�س�عد 

ولتحقيق ذلك ل بد من اإتب�ع اخلطوات الت�لية:
1. حديد الأفك�ر الالعقالنية املرتبطة ب�لوالدية لدى الآب�ء من خالل اإج�بة الآب�ء على 
مقي��س الأفك�ر الالعقالنية املرتبطة ب�لوالدية، اأو من خالل حديث الآب�ء عن امل�س�كل 

  Hoghughi &Nicholas,2004 التي تواجههم مع اأطف�لهم
2. �رسح العالقة بني اأفك�رن� وم�س�عرن� و�سلوكن� والت�أكيد على دور الأفك�ر يف حتديد 
م�س�عرن� و�سلوكن�، ويت�سف دور املر�سد يف هذه املرحلة ب�ملعلم واملثقف للم�سرت�سد .

3. اإ�ستبدال الأفك�ر الالعقالنية ب�إتب�ع الفني�ت العالجية الت�لية :

 دح�س املعتقدات الالعقالنية: 
وتتم من خالل من�ق�سة امل�سرت�سد حول اأفك�ره الالعقالنية، بهدف تو�سيح خط�أ الأفك�ر 
الالعقالنية ليتم رف�سه� من قبل الآب�ء متهيداً لإ�س�فة اأفك�ر اأكرث عقالنية. ويتلخ�س دور 
املر�سد يف هذه املرحلة بتو�سيح اأن اإ�سطراب امل�سرت�سد لي�س ب�سبب الأحداث نف�سه� 
واإمن� ب�سبب الطريقة التي يدرك ويفكر به� الفرد جت�ه املوقف، ويعلم املر�سد امل�سرت�سد 

دح�س اأفك�ره من خالل توجيه عب�رات لنف�سه مثل:
1. مل�ذا يجب اأن يكون  الآب�ء دائم�ً على حق؟

2. هل يعني ذلك اأين اأب ف��سل اإذا اأخط�أت؟ 
3. اإذا اأخط�أ الإن�س�ن فهذا �سىء مفيد لأنه يتعلم من اأخط�ئه فال �سري اإذا اأخط�أت اأو اخط�أ 

Hoghughi &Nicholas,2004  اأولدي

 ال�اجبات البيتية: 
عالقته�  وفهم  الالعقالنية  اأفك�ره  على  التعرف  على  امل�سرت�سد  م�س�عدة  اإىل  وتهدف 
)ABC( على مواقف حي�ة  الواجب�ت تطبيق نظرية  ب�سلوكه، ويت�سمن جزء من هذه 
الوالد اليومية، كم� يطلب منه تطبيق اأفك�ره اجلديدة الأكرث عقالنية على حي�ته لإدراك 
اأثره� عليه، وتقدم هذه الواجب�ت يف نه�ية كل جل�سة وتتم من�ق�سته� يف بداية اجلل�سة 
الأمثلة عليه�:  الذي حققه امل�سرت�سد، ومن  التح�سن  التعرف على مدى  الت�لية بهدف 
اإكتب بع�س املواقف التي تتف�عل فيه� مع طفلك مو�سح�ً اأفك�رك عن املوقف وم�س�عرك 
الفكرة  لدح�س  به�  تفكر  اأن  ميكن  التي  التفنيدات  م�  حي�له،  ت�رسفت  وكيف  جت�هه 



22

الالعقالنية التي تن�س على »�س�أكون والداً �سيئ�ً اإذا �سعرت ب�لغ�سب من اإبني« .

 تغيري لغة امل�شرت�شد: 
اإن اللغة الغ�م�سة اأحد الأ�سب�ب التي متنع التفكري املنطقي لدى الفرد، وتكمن اأهمية 
على  امل�سرت�سد  تدريب  يتم  حيث  الفرد،  اأفك�ر  عن  للتعبري  ت�ستخدم  انه�  يف  اللغة 
عن  تعرب  بلغة   ) ولزم  وينبغي  يجب   ( الوجوب  اأفك�ر  تت�سمن  التي  اللغة  اإ�ستبدال 
اأكرث  اإنفع�لت  اإختب�ر  على  امل�سرت�سد  ي�س�عد  مم�  احلتمي�ت،  عن  بعيدة  التف�سيالت 
هدوءاً وب�لت�يل مم�ر�سة اأمن�ط �سلوك اأكرث ف�علية. فمثالً ت�ستطيع اإ�ستبدال عب�رات مثل 
» يجب اأن ي�ستجيب اإبني ملط�لبي دائم�ً« بقولك« اأحب اأن ي�ستجيب اإبني ملط�لبي 

يف معظم الأوق�ت«.

 التخيل العقلي العاطفي:
اأكرث  جديدة  اأنفع�لية  اأمن�ط  تبني  يف  امل�سرت�سدين  مل�س�عدة  الأ�سلوب  هذا  ي�ستخدم 
اأفك�ره وم�س�عره  امل�سرت�سد  ي�ستخدمونه� ح�لي�ً، حيث يتخيل  التي  تلك  عقالنية من 
و�سلوكه كم� يحب اأن تكون عليه ويق�رنه� ب�أفك�ره واإنفع�لته و�سلوكه يف الواقع، كم� 
ي�ستطيع امل�سرت�سد تخيل م�س�عره اأثن�ء مواجهة املواقف ال�سعبة وكيف اأن اإنفع�لته 
ك�ن مب�لغ�ً فيه�، وب�لت�يل حم�ولة تغيري هذه امل�س�عر. واأكد الي�س )Ellis( اأن مم�ر�سة 
التخيالت الإنفع�لية يف اأوق�ت متعددة لفرتة من اأ�سبوع اإىل عدة اأ�س�بيع ف�إنن� �سن�سل 
اإىل مرحلة ل ن�سعر به� ب�لإنزع�ج من اإنفع�لتن� وك�أنن� تعلمن� التع�ي�س مع اإنفع�لتن� 
ال�سلبية )Ellis,2001(. اإذ ن�سجع امل�سرت�سد لفهم العالقة بني اأفك�ره وم�س�عره و�سلوكه 
على تخيل موقف بينه وبني طفله واإ�ستدع�ء امل�س�عر ال�سلبية التي ك�نت لديه وكيف 
ت�رسف، فنقول مثالً:« اإنك تكون ث�ئراً وت�ستم اإبنك عندم� توجه له امراً ول ينفذه، لنفهم 
كيف يح�سل هذا اإغم�س عينيك وح�ول تذكر اآخر موقف وجهت فيه اأمرا لإبنك ومل ينفذه، 
اإن م� تفعله عندم� يرف�س اإبنك تنفيذ مطلبك هو اأنك حتدث نف�سك بعب�رات مثل »يجب 
على اإبني اأن ينفذ مط�لبي لأنني اأكرب منه واأعرف م�سلحته«، »اإذا جت�هل اإبني مط�لبي 
فهذا لأنه ل يحرتمني«، »اأن� دائم�ً على حق وهو دائم�ً على ب�طل«، بعد هذا احلديث 
تبداأ ب�لتوتر والقلق واخلوف والغ�سب، فتلج�أ اإىل ال�رساخ على اإبنك و�ستمه وتهديده .

مراحل النم� ومتطلباتها:   
تعترب معرفة الآب�ء مبراحل النمو ومتطلب�ته النم�ئية من اأهم العوامل التي ت�س�عدهم 
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يف فهم �سلوك اأطف�لهم وتقبلهم؛ لأنه� ت�س�عدهم يف فهم التغريات اجل�سدية واملعرفية 
والإنفع�لية والإجتم�عية  التي حتدث عند اأطف�لهم، وتف�سري التغريات ال�سلوكية والتنبوؤ 
به� وب�لت�يل �سبطه� وال�سيطرة عليه�. كم� اأنه� ت�س�عد الآب�ء يف فهم الفروق الفردية 
لدى الأطف�ل وتبني توقع�ت تتن��سب وقدرة الأطف�ل الفعلية )ملحم،2007(. وب�لت�يل 
قدرة  من  �سيزيد  الذي  الأمر  اإيج�بية،  اأ�رسية  تربية  عن  تعرب  �سلوكية  اأمن�ط  مم�ر�سة 

الأطف�ل على التكيف والنمو. فم�ذا يحت�ج الآب�ء ليعرفوا عن النمو؟

مفه�م النم� : 
والعقلية  اجل�سمية  النواحي  يف  واملنظمة  املتت�بعة  التغريات  »ك�فة  ب�لنمو  يق�سد 
والإنفع�لية والإجتم�عية  ، وتوؤدي اإىل اإكتم�ل الن�سج وحتقيق اق�سى درج�ت التوافق مع 
الذات واملجتمع« )ملحم،2007( .ويعرف ب�نه »�سل�سلة متت�بعة مت�سلة من التغريات 
التي حتدث للفرد، توؤدي به اإىل اكتم�ل الن�سج وا�ستمراره، لذا ف�لنمو ل يحدث فج�ة اأو 

ب�رسعة بل يتطور بنظ�م معني« )�سقري،2000( . 

ج�انـب النمــ� :
اأربعة  يف  الإن�س�ن  لدى  تغريات  خالله�  تظهر  ومتك�ملة  مت�سلة  النمو  عملية  تعترب 

جوانب اأ�س��سية هي:
1. النمو اجل�سمي واحلركي: يت�سمن الأ�س�س الوراثية للنمو، والزي�دة يف الطول، والوزن 
كم�  احلوا�س،  وظ�ئف  ومنو  احلركي،  النمو  اإىل  ب�لإ�س�فة  اجل�سم  وظ�ئف  يف  والتغري 
يت�سمن املو�سوع�ت املتعلقة ب�لعن�ية ب�ل�سحة اجل�سمية والتغذية والنوم ، وم�سكالت 

الع�دات ال�سحية اخل�طئة. 
2. النمو املعريف والعقلي: يت�سمن التغريات التي تظهر يف التفكري والتعلم، والتذكر ، 

وحل امل�سكالت، والتوا�سل اللغوي.
3. النمو النف�سي والإنفع�يل: يت�سمن التغريات يف جم�ل العواطف، وامل�س�عر، واملزاج 

ك�خلوف والقلق واحلزن.
4. النمو الإجتم�عي: يت�سمن تطور العالقة بني الأ�سدق�ء، والأ�رسة، والآخرين، والتن�سئة 

الإجتم�عية ، والزواج، والبوة، والإختي�ر املهني والعمل )داود وحمدي،2004(.
ببع�سه�  وتت�أثر  توؤثر  اجلوانب  هذه  اأن  اإل  التق�سيم�ت،  هذه  رغم  اأنه  ب�لذكر  ويجدر 
البع�س، ول ميكنن� ف�سل اي ج�نب من هذه اجلوانب ) �سقري،2000(؛ ف�جل�نب الوراثي 
يف النمو اجل�سمي على �سبيل املث�ل يكون هو الأ�س��س لكل جوانب النمو الأخرى، فهو 



24

مثالً ي�سع الأ�س��س للنمو اللغوي واإكت�س�ب اللغة، والفرد الذي يكت�سب مفردات لغوية 
يوظفه� بنج�ح يف حي�ته الإجتم�عية ، وي�ستطيع اأن ينمي عالق�ت اإجتم�عية ن�جحة 
مع اأفراد اأ�رسته واأقرانه، كم� ي�ستطيع اإكت�س�ب املعرفة من خالل التعلم واإختي�ر مهنة 

تتن��سب وقدراته وب�لت�يل يكون فرداً منتج�ً يف جمتمعه.

مراحل النم� ح�شب النظرية النف�شية الإجتماعية :
من  به  يرتبط  وم�  الإن�س�ين  ب�لنمو  تتعلق  اإجتم�عية  نف�سية  نظرية  اريك�سون  قدم 
م�سكالت لدى الأطف�ل، ف�لطفل منذ ولدته يتف�عل مع اخلربات التي يتعر�س له� يف 
متع�قبة،  من�ئية  مراحل  ثم�ن  يف  اريك�سون  ح�سب  الإن�س�ن  مير   . واملجتمع  الأ�رسة 
ويواجه الطفل يف كل مرحلة اأزمة نف�سية تتطلب احلل قبل الإنتق�ل اإىل املرحلة الت�لية، 
 ، الأ�رسة  من  الطفل  عليه  يح�سل  الذي  الإجتم�عي  الدعم  من خالل  الأزمة  حل  ويتم 
وينتقل اإىل املرحلة الت�لية بنج�ح ليواجه اأزمة من�ئية جديدة. اأم� اإذا مل يجد الطفل 
الدعم الإجتم�عي املن��سب من الأ�رسة ف�إنه ل ي�ستطيع حل الأزمة وينتقل اإىل املرحلة 
الت�لية ليواجه اأزمة املرحلة ال�س�بقة واملرحلة احل�لية، فتحقيق النمو الفع�ل يعتمد 
اإذاً على مدى الدعم الإجتم�عي الذي يتلق�ه الطفل من الأ�رسة. وق�َسم اريك�سون مراحل 

النمو اإىل ثم�ين مراحل على النحو الت�يل: 

1( تعلم الثقة مقابل عدم الثقة: تبداأ هذه املرحلة منذ حلظة امليالد حتى 
ال�سهر الث�من ع�رس، ميت�ز الطفل يف هذه املرحلة ب�إعتم�ده املطلق على الب�لغني لتلبية 
اإحتي�ج�ته املرتبطة ب�لطع�م والنظ�فة واللب��س والنوم، ب�لإ�س�فة اإىل ال�سعور ب�لأمن 
الذي يوفره حمل الطفل وح�سنه والإبت�س�م يف وجهه، واللعب معه وعدم الت�أخر يف 
اإ�سب�ع ح�ج�ته. ف�ذا اأبدت الأ�رسة اإهتم�أم� بح�ج�ت الطفل واأظهرت حر�س�ً واإ�ستمرارية 
وثب�ت�ً يف اإ�سب�عه�، ف�إن الطفل يكَون اإح�س��س�ً ب�لثقة بذاته وب�لآخرين، اأم� اإذا اأظهرت 
الأ�رسة اإهم�لً وعدم اإهتم�م بح�ج�ت الطفل اأو ت�أخرت يف اإ�سب�عه�، اأو اأ�سبعت بع�سه� 
واأهملت بع�سه�، ف�إن الطفل يكَون اإح�س��س�ً بعدم الثقة بذاته وب�لآخرين، ويتطور لديه 

. )Rice 1992( اإح�س��س ب�أنه �سخ�س عدمي القيمة والأهمية

2( تعلم الإ�شتقاللية مقابل ال�شع�ر باخلجل وال�شك: متتد هذه املرحلة من 
عمر ثم�نية ع�رس �سهراً اإىل عمر ثالث �سنوات، والأزمة النف�سية املرتبطة بهذه املرحلة 
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تتعلق بتعلم �سبط عملي�ت التبول والتربز، وتعلم الإن�سب�ط يف ال�سلوك )�سقري،2000(  
لإتق�ن �سبط عملية  للطفل  ومك�ف�أته�  ودعمه�  وت�سجيعه�  الأ�رسة  يوؤدي �سرب  وع�دة 
الإخراج اإىل �سعور الطفل ب�لر�س� عن ذاته والثقة بنف�سه والإ�ستقاللية، ب�ملق�بل ف�إن 
اإعتم�د الآب�ء لتعليم الطفل �سبط الإخراج على ال�رسب وال�رساخ والتحقري والت�سهري به 

يدفع الطفل اإىل ال�سعور ب�لدونية وال�سك يف قدراته واخلجل .

3( تعلم املبادرة مقابل ال�شع�ر بالذنب: متتد من عمر )3-6( �سنوات. يظهر يف 
هذا العمر �سلوك املب�درة الذي يت�سف ب�جلراأة )داود وحمدي،2004 ( ، فتالحظ الطفل 
يب�در ب�سكل ذاتي بتجربة اأمن�ط �سلوكية جديدة قد يكون بع�سه� مزعج�ً لالآب�ء لكن 
الطفل بح�جة اإىل ت�سجيع الآب�ء لتجربة هذه الأمن�ط اجلديدة وت�سحيح الأخط�ء برفق 
اإذا قوبلت هذه املب�درة من الأهل  ولني مم� �سيعزز �سلوك املب�درة عند الطفل، ولكن 
ب�لرف�س والإهم�ل والإ�ستهزاء وال�ستم وال�رسب وال�رساخ ف�إن الطفل �سي�سعر ب�خلوف 

والرتدد وت�سيطر عليه م�س�عر الذنب وب�لت�يل الإن�سح�ب من احلي�ة الإجتم�عية.

4( تعلم الإجتهاد مقابل ال�شع�ر بالنق�س: متتد من عمر )6-12( �سنة. تبداأ 
اأزمة الطفل يف هذه املرحلة بتعلم امله�رات الأ�س��سية املرتبطة ب�لتح�سيل والإن�سب�ط 
يرتتب    .)Rice،1992( الرف�ق  مع  املنظم  واللعب  املدر�سة  قوانني  تعلم  من خالل 
على الأ�رسة حلل هذه الأزمة م�س�ركة الطفل امله�رات الواجب تعلمه� وت�سجيعه ودعمه 
ومك�ف�أته والتع�مل معه �سمن قدراته حتى يتعلم الإجته�د، ب�ملق�بل ف�إن الأ�رسة عندم� 
تتع�مل مع الطفل �سمن توقع�ت اأعلى من قدراته وتع�قبه ج�سدي�ً اأو لفظي�ً ف�إن الطفل 

لن يتقن املهم�ت املطلوبة منه و�سي�سعر ب�لف�سل والنق�س مق�رنة بزمالئه .

5( اله�ية مقابل اإ�شطراب اله�ية: متتد خالل املراهقة من )12-18( �سنة. وتتطلب 
هذه املرحلة اأن يكَون املراهق هوية خ��سة به، ويكَون املراهق هويته بنج�ح اإذا اأظهر 
الآب�ء تفهم�ً وتقبالً للتغريات اجل�سدية والإنفع�لية والعقلية والإجتم�عية  التي حتدث 
له. ويعي�س املراهق ح�لة من ال�رساع و�سي�ع الهوية اإذا جت�هل الآب�ء هذه التغريات 

 .)Rice,1992( وتع�ملوا مع املراهق ب�لعنف واإعط�ء الأوامر والتحدي وال�رساخ

6( تعلم الألفة مقابل العزلة: تق�بل �سنوات الر�سد املبكرة يف بداية الع�رسين�ت 



26

من العمر. ويت�سف الفرد الذي يتمتع ب�لألفة ب�إق�مة عالق�ت �سداقة حميمة وقد يندمج 
يف عالقة حب توؤدي اإىل الزواج. اأم� الفرد الذي يف�سل يف حتقيق الألفة فقد يظهر لديه 

ميل للعزلة واخلوف من العالق�ت احلميمة.

7( الإنتاجية والعطاء مقابل الأنانية والإغراق يف الذاتية: تق�بل �سنوات 
الر�سد الو�سطى وم� يرافقه� من زواج واإجن�ب اأطف�ل واإنخراط يف العمل. ويت�سف الفرد 
الفرد  اأم�   ، والإجتم�عية  واملهنية  الأ�رسية  ب�لنج�ح يف حي�ته  ب�لعط�ء  يتمتع  الذي 

امل�سطرب ف�إنه يع�ين من ف�سل يف عالق�ته الأ�رسية والإجتم�عية  واملهنية.

8( تعلم التكامل مقابل الياأ�س: تق�بل �سنوات الر�سد املت�أخرة وال�سيخوخة. 
حيث يبدو ال�سخ�س املتوازن واثق�ً من نف�سه فخوراً ب�إجن�زاته واأ�رسته واإجن�زاته املهنية 
ويت�سف ب�حلكمة. اأم� غري املتوازن فيبدو اأن�ني�ً ت�سيطر عليه م�س�عر اخلوف من املوت 

)داود وحمدي،2004(. 
اإن جن�ح الأطف�ل يف جت�وز الأزم�ت النف�سية وحتقيق املط�لب النم�ئية ال�س�بقة يرتبط 
ب�سكل اأ�س��سي ب�ملم�ر�س�ت الوالدية التي يوظفه� الآب�ء خالل تف�علهم الإجتم�عي مع 
والت�سجيع  والتع�ون  والتقبل  ب�لتفهم  الوالدية  املم�ر�س�ت  ات�سفت  كلم�  اذ  اأطف�لهم؛ 
واملك�ف�أة اأدى ذلك اإىل ثقة الطفل بنف�سه وقدراته، وزي�دة قدرته على الإجن�ز والتفوق، 
واإق�مة عالق�ت اإجتم�عية بن�ءة، وانعك�س ذلك على قدرته على اإختي�ر مهنة تن��سبه يف 
امل�ستقبل، واإق�مة عالقة اأ�رسية ن�جحة مع زوجته واأبن�ئه . ب�ملق�بل ف�إن املم�ر�س�ت 
الوالدية التي تت�سف ب�لرف�س والإهم�ل واإ�ستخدام اأ�س�ليب الإ�س�ءة اجل�سدية والنف�سية 
توؤدي ب�لأطف�ل اإىل تبني مفهوم ذات �سلبي عن اأنف�سهم ، ومم�ر�س�ت �سلوكية خ�طئة، 
غري  واأ�رسية  اإجتم�عية  عالق�ت  واإق�مة  املهنة،  اإختي�ر  و�سوء  املدر�سي،  الف�سل  واإىل 

مر�سية )الر�سدان،2006( . 
        

ثانيا - مهارات متعلقة باجلانب ال�شل�كي لالآباء: 
يق�سد ب�مله�رات املتعلقة ب�جل�نب ال�سلوكي لالآب�ء الطريقة التي متثل الأ�سلوب الذي 
�سيئني، كم� متثل  اأو  جيدين  اآب�ءاً  الب�ء من خالله عن معتقداتهم حول كونهم  يعرب 
الأ�سلوب الذي يت�رسف ويتف�عل به الآب�ء مع اأطف�لهم يف مواقف احلي�ة اليومية، ويعرب 
عنه� ب�لأمن�ط الوالدية )Dattilio & Arther, 2000(. وغ�لب�ً م� يتعلم الآب�ء منطهم 

الوالدي من خالل اآب�ئهم : 
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1. لأن اآب�ءهم ميثلون النموذج الوحيد الذي لحظوه وتعلموا منه.
جيدين  اآب�ءاً  ليكونوا  والأمثل  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه  اأن  ي�سعرون  ب�لت�يل   .2

)الر�سدان،2006( .  
العوامل املوؤثرة يف تكوين الإجت�ه�ت الوالدية:

تت�سكل الإجت�ه�ت الوالدية من خالل اخلربات التي يختربه� الآب�ء خالل حي�تهم وخل�س
)Hoghughi & Nicholas, 2004( جمموعة من العوامل ت�سهم يف ت�سكيل الإجت�ه�ت 

الوالدية اأهمه�:
1. العوامل ال�سخ�سية.
2. العوامل الداخلية.

3. العوامل اخل�رجية.

اأولً: الع�امل ال�شخ�شية: ومتثل جمموع العوامل املرتبطة بتن�سئة الآبـ�ء اأنف�سهم 
وتتلخ�س فيم� يلي:

1. تن�سئة الآب�ء: تت�أثر اإجت�ه�ت الآب�ء يف تن�سئة اأطف�لهم ب�لطريقة التي متت تن�س�أتهم 
عليه� من قبل اآب�ئهم. يرث الآب�ء اأمن�ط ال�سلوك التي تعرب عن اإجت�ه�تهم من اآب�ئهم 
اأن هذه الإجت�ه�ت تنتقل من  اأي  اأبن�ئهم،  اإىل  الذين ينقلونه�  اأبن�ئهم،  اإىل  ويورثونه� 
يربوا  اأن  اإىل  الآب�ء  يدفع  الإجتم�عي  الإرث  هذا  اإن  الأ�رسة.  خالل  من  اآخر  اإىل  جيل 
اأطف�لهم بنف�س الطريقة التي تربوا عليه�، اأو اأن يتبنوا ل �سعوري�ً اأ�س�ليب مع�ك�سة مل� 
تربوا عليه؛ ف�لآب�ء الذين ن�س�وؤوا يف بيئة تت�سف ب�لإهم�ل قد يع�ملوا اأطف�لهم بنف�س 

الطريقة، اأو يع�ملوهم بطريقة تت�سف ب�حلم�ية الزائدة.
الآب�ء  تقبل  بدرجة  اأطف�لهم  مع  الآب�ء  فعل  ردود  تتحدد  لذاتهم:  الآب�ء  تقبل  مدى   .2
لأنف�سهم وم�ستوى ن�سجهم الإنفع�يل، ف�إجت�ه�ت الآب�ء الإيج�بية نحو ذاتهم تنعك�س 

اإيج�بي� على تقبلهم لأطف�لهم مم� ي�سهل التف�عل الإيج�بي بني الآب�ء واأطف�لهم .
الإجت�ه�ت  بنوعية  لالآب�ء  التعليمي  امل�ستوى  يرتبط  لالآب�ء:  التعليمي  امل�ستوى   .3
الوالدية. فت�سري الدرا�س�ت اإىل اأن الآب�ء الذين �سنفوا �سمن م�ستوي�ت التعليم املتدنية، 
والإهم�ل، بعك�س  ب�لق�سوة  التي تت�سف  الوالدية  الأ�س�ليب  لإ�ستخدام  اأكرث ميالً  ك�نوا 
الآب�ء الذين �سنف م�ستواهم التعليمي ب�نه مرتفع، والذين ك�نوا اأكرث ميالً لإ�ستخدام 
الأ�س�ليب الوالدية التي تت�سف ب�لدميقراطية والتع�ون واحلزم. ذلك اأن اإرتف�ع امل�ستوى 
التعليمي لالآب�ء يعك�س مدى اإت�س�ع اخلربات التي ع��سه� الآب�ء، وقدرتهم على توظيف 
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هذه اخلربات بطريقة اإيج�بية يف حي�تهم الأ�رسية والإجتم�عية  والعملية.
4. طبيعة الطفل: تعترب العالقة التف�علية بني الآب�ء والأطف�ل عالقة متب�دلة يوؤثر فيه� 
امن�طهم  اأطف�لهم من خالل  يوؤثرون يف  الآب�ء  ك�ن  ف�إذا  الآخر،  الطرف  كل طرف على 
الوالدية، ف�إن الآب�ء يت�أثرون بطبيعة الطفل التي قد تكون طبيعة �سهلة اأو �سعبة اأو 
الطفل  اإيج�بية بعك�س  التف�عل معه بطريقة  الآب�ء يف  ال�سهل ي�س�عد  بطيئة؛ ف�لطفل 

ال�سعب اأو البطيء.
ونظ�م  كوحدة  ب�لأ�رسة  املرتبطة  العوامل  جمموع  ومتثل   : الداخلية  العوامل  ث�ني� 

اإجتم�عي وتتلخ�س فيم� يلي :
حي  عن�رس  اأهم  والأب  الأم  بني  الثن�ئية  العالقة  تعترب  الزوجية:  العالقة  طبيعة   .1
بني  واخلالف  ب�مل�س�حنة  تت�سف  التي  الزوجية  ف�لعالقة  الطفل؛  على  يوؤثر  وواقعي 
الزوجني تزيد من ح�لة القلق وعدم الر�س� والتوتر بينهم�، وهذا ينعك�س على طريقة 
تف�علهم مع اأطف�لهم، فيكونون اأكرث ميالً لإ�ستخدام اإجت�ه�ت والدية تت�سف ب�لق�سوة 

والإهم�ل واحلرم�ن .
2. امل�ستوى الإقت�س�دي والإجتم�عي لالأ�رسة: يرتبط امل�ستوى الإقت�س�دي والإجتم�عي 
الأ�رس  اأن  الدرا�س�ت  ؛ فت�سري  الآب�ء  التي ي�ستخدمه�  الوالدية  الإجت�ه�ت  لالأ�رسة بنوع 
التي تنتمي اإىل طبق�ت اإقت�س�دية واإجتم�عية منخف�سة، متيل لإ�ستخدام اأ�س�ليب والدية 
تت�سف ب�لق�سوة والإهم�ل، بينم� الأ�رس التي تنتمي اإىل طبق�ت اإقت�س�دية واإجتم�عية 
متو�سطة اأو مرتفعة متيل اإىل اإ�ستخدام اأ�س�ليب والدية تت�سف ب�لدميقراطية والتع�ون 

واحلزم .
الآب�ء  اأفراد الأ�رسة يوؤثر �سلب�ً على طبيعة العالقة بني  : زي�دة عدد  3. حجم الأ�رسة 
والأطف�ل حيث تقل فر�س التف�عل بينهم، ويزيد من كم ونوع ال�سغوط التي يخ�سع له� 

الآب�ء، مم� يجعلهم اأكرث ميالً لتبني اإجت�ه�ت والدية �سلبية . 
للمجتمع  الع�م  الثق�يف  ب�لإط�ر  املرتبطة  العوامل  : ومتثل  اخل�رجية  العوامل  ث�لث�ً: 

وتتلخ�س فيم� يلي :
ب�لقيم  وتت�أثر  الإجت�ه�ت  الوالدية كغريه� من  الإجت�ه�ت  تت�سكل   : ال�س�ئدة  القيم   .1
اإلتزام  م�سدر  وت�سكل  مرفو�س،  اأو  مقبول  هو  م�  حتدد  والتي  املجتمع،  يف  ال�س�ئدة 
لالأ�سخ��س ليت�رسفوا بطريقة معينة، وكيف ميكن اأن يك�ف�أ اأو يع�قب الفرد بن�ء على 

مدى اإلتزامه مبع�يري املجتمع.
2. النظرة الع�مة للطفولة : وتعك�س مدى الإهتم�م الذي يحظى به الطفل على م�ستوى 
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الآب�ء  ف�إن  اإيج�بية  الع�مة للطفل على م�ستوى املجتمع  النظرة  ف�إذا ك�نت  املجتمع 
النظرة  ك�نت  ف�إذا  الطفل.  نحو  اإيج�بية  اأكرث  اإجت�ه�ت  تبني  اإىل  ميالً  اأكرث  ي�سبحون 
الآب�ء  ف�إن  الب�لغ  الإن�س�ن  مثل  له ح�ج�ته ومتطلب�ته  اإن�س�أن�ً  تعتربه  للطفل  الع�مة 
مييلون اإىل اإ�ستخدام اأمن�ط والدية اإيج�بية، واإذا ك�نت النظرة اإىل الطفل متثله على اأنه 
الإهتم�م به ب�سكل مب�لغ فيه ف�إن  اأو انه� حت�ول  فرد م�س�ك�س وع�جز وقليل اخلربة 

الآب�ء يف هذه احل�لة مييلون اإىل اإ�ستخدام اأمن�ط والدية �سلبية . 

الأمناط ال�الدية الأ�شا�شية واإجتاهات الآباء يف كل منط : 
 )Hoghughi & Long، 2004( وخل�س  الأ�س��سية  الوالدية  الأمن�ط  وتتنوع  تتعدد 

الأمن�ط الوالدية الأ�س��سية كم� يف اجلدول رقم )2( 

جدول رقم )2( الأمناط ال�الدية الأ�شا�شية واإجتاهات الباء يف كل منط .

املعتقدات الوالدية التي ميثله�النمط الوالديالرقم

ال�سلطوي اأو 1
املت�سلط 

مت�سلط جدا، يوؤمن ب�لط�عة املطلقة لل�سلطة، ي�سع 
الكثري من القوانني، ويظهر القليل من احلب والع�طفة 

املت�س�هل 2
واملت�س�مح جدا

مت�س�هل جداً، ل ي�سع اأي ق�نون، ويظهر الكثري من احلب 

الدميقراطي 3
والن�سط 

ي�سع القوانني، ويظهر قدراً من��سب�ً من احلب والت�سجيع 

املهمل 4
والراف�س 

يهمل الأطف�ل ج�سدي�ً وع�طفي�ً ول يلبي ح�ج�تهم 
الأ�س��سية، لي�سع القوانني، ويظهر القليل من احلب

تاأثري ال�الدية على الأطفال يف مرحلة الطف�لة:
الطفل يف  الطفل، فخربات  فيه�  ينمو ويتعلم  التي  الطريقة  الأ�رسية يف  الرتبية  توؤثر 
عالقته مع الوالدين ميكن اأن توؤدي اإىل منو �سلوكي وانفع�يل واإجتم�عي �سوي وتدفع 
ن�جحة  اإجتم�عية  عالق�ت  اق�مة  على  القدرة  لديه  منتج�،  را�سدا  لي�سبح  ب�لطفل 
وابن�ئه  لزوجته  ويحب  ا�رسة  ين�سىء  وان   ، واجلريان  والق�رب  والأهل  ال�سدق�ء  مع 
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ويرع�هم، كم� ي�ستطيع احل�سول على تعليم من��سب ومي�ر�س مهنة حتقق له ال�ستقرار 

امل�دي والنف�سي والإجتم�عي.  كم� ميكن للرتبية الأ�رسية ان تعيق النمو، وتوؤدي به اإىل 

ال�سطراب الذي يوؤدي اإىل �سلوك ج�نح، وت�رسف�ت منحرفة واأن�نية ومتركز حول الذات 

، وتكوين ا�رسة م�سطربة، واهم�ل الأطف�ل وا�س�ءة مع�ملتهم )داأود،حمدي،2004( .تدعم 

نت�ئج البح�ث اهمية دور الأ�رسة والأمن�ط الرتبوية التي ت�ستخدمه� يف تربية الأطف�ل 

؛ اذ ت�سري درا�سة لي�سوزو ) Lissuzzo,2005 ( التي هدفت اإىل ا�ستك�س�ف العالقة بني 

اإيج�بية  اإرتب�طية  عالقة  وجود  اإىل  الأطف�ل.  لدى  العدواين  وال�سلوك  الأ�رسي  التف�عل 

بني �سلوك الأمه�ت التف�علي الذي يت�سمن الإعتداء على الأطف�ل والتع�مل معهم بتوتر 

وقلق و�سعف مت�بعتهم، ومم�ر�سة الأطف�ل) ذكورا واأن�ث�( لل�سلوك العدواين واأجرى اآن 

تف�عل  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )  Ann & Carin,2003( وك�رن 

الأمه�ت مع اأطف�لهن، وم�ستوى تكيف الأطف�ل يف غرفة ال�سف. اأجريت الدرا�سة اإعتم�داً 

على املالحظة املب��رسة ل�سلوك الأمه�ت مع الأطف�ل يف البيت، وتق�رير املعلمني عن 

الأطف�ل يف املدر�سة. بلغ عدد امل�س�ركني يف الدرا�سة ) 52 ( اأم�ً واأطف�لهن الذين ترتاوح 

تف�عل  اإعتب�ر طريقة  اإمك�نية  اإىل  النت�ئج  اأ�س�رت  �سنوات.   )  8  –  7  ( بيـن  اأعم�رهـم 

اأن  لوحظ  ، حيث  املدر�سة  الأطف�ل يف  لتكيف  ن�جح�ً  متنب�أ  اأطف�لهن  مــع  الأمهــ�ت 

) عدائيني وحت�سيلهم منخف�س  ب�أنه منخف�س  الذين �سنف تكيفهم املدر�سي  الأطف�ل 

وم�ستوى عالق�تهم الإجتم�عية  مع املعلمني والرف�ق منخف�سة (، ات�سف تف�عل اأمه�تهم 

معهم ب�ل�سلبية ) �سعف الدعم الإجتم�عي والإنفع�يل من الأم وكرثة التوبيخ والنقد 

وعدوانية الأم جت�ه الطفل (. كم� اأ�س�رت درا�سة )الريح�ين، والذويب، والر�سدان ،2009( 

اإىل وجود عالقة دالة بني منط املع�ملة الوالدية وبني التكيف النف�سي للمراهقني، اإذ 

واإحرتامه  الطفل  وتفهم  تقبل  عن  يعرب  الذي  الإيج�بي  الوالدية  املع�ملة  �س�هم منط 



31

وت�سجيعه، يف رفع م�ستوى التكيف النف�سي لدى املراهقني ذكوراً واإن�ث�ً.

ال�سلوكية  الن�حية  من  الأطف�ل  على  الوالدية  الأمن�ط  ت�أثري   )3( رقم  اجلدول  يلخ�س 

والإنفع�لية والإجتم�عية. 

 )Hoghughi & Nicholas, 2004( �كم� عر�سه

جدول رقم )3( تاأثري الأمناط ال�الدية على الأطفال من الناحية 

ال�شل�كية والإنفعالية والإجتماعية.

النمط الرقم
الوالدي

الأثر ال�سلوكي والإنفع�يل والإجتم�عي و�سف النمط
على الطفل

الدميقراطي 1
وامل�سجع

يتقبل تفرد الأطف�ل 
يعرب عن حبه 

واحرتامه لأطف�له 
وي�سعر ب�مل�س�وة 
معهم من الن�حية 
الإن�س�نية ي�سجع 

الأطف�ل على 
ت�سحيح الأخط�ء

ي�سعر ب�لأمن والتقبل واحلب يعرب عن 
م�س�كله بو�سوح يبحث عن النج�ح 
والإجن�ز ل يخ�سى الف�سل ينظر اإىل 
الع�مل والآخرين على اأنهم ودودين 

املت�س�هل 2
جداً

يغرق الأطف�ل 
ب�لهداي� والإمتي�زات 
ب�سبب ودون �سبب ، 
ولكنه يهتم بدرجة 
قليلة جدا بح�ج�ت 

الأطف�ل احلقيقية

ي�سعر الطفل ب�مللل ويفقد تلق�ئيته 
يتوقع اأن يح�سل على كل �سئ بدون 

جهد ينظر اإىل الب�لغني على اأنهم 
م�سدر ال�سع�دة.
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يخ�سع لرغب�ت اخل�نع3
اأطف�له ومط�لبهم 

وامزجتهم ويجعل 
من طفله الرئي�س 

ويكون عبدا لطفله 
ول ي�ستطيع ان يقول 

ل.

ي�رس الطفل على حتقيق مط�لبه 
ويتج�هل مط�لب الآخرين لي�س لديه 

اإح�س��س ب�لقوانني وامل�سوؤولية.

ي�سع الكثري من املت�سلط4
القوانني والأوامر 

و�س�رم جدا ل يقدم 
اية تن�زلت

طفل م�ست�سلم : يتقبل التعليم�ت 
وينفذه� بخنوع . اأو متمرد و يواجه 
الآخرين ب�سكـل علنـي، مق�وم �سلبي 

: يت�سف ب�لت�سكـع وكثـرة احــالم 
اليقظــة وين�سى كثيـــرا 

كثري 5
املط�لب

يتقبل الأطف�ل فقط 
عندم� يكون اداوؤهم  
مرتفع ي�سع مع�يري 

ع�لية لالداء

ي�سعر الطفل بعدم الثقة، ول ي�ستطيع 
حتقيق مط�لب الأهل، كثريا م� 

ي�ست�سلم، وي�س�ب ب�مرا�س ج�سدية 
ك�لقرحة.

يحمل 6
امل�سوؤولية 

لالأطف�ل 
ب�سكل زائد 

عن احلد

يحمل الطفل مه�م 
فوق ط�قته، يعطي 

الطفل الكثري من 
العم�ل التي حترمه 
من التمتع بطفولته .

يفقد الأطف�ل اهتم�مهم ب�للعب 
ويتحملون امل�سوؤولية يف مرحلة 

مبكرة من عمرهم  

يكون الآب�ء منهمكني املهمل7
ب�لعمل اأو مدمنني 

اأومطلقني اأو مر�سى 
ل ي�سعون القوانني 

وغ�لب� يكون الهم�ل 
ع�طفي� 

ع�ين الأطف�ل من �سعف قدرتهم يف 
اق�مة عالق�ت مع اأقراأنهم، ل ي�سعرون 

اأن احدا يهتم بهم ومن الطبيعي 
ب�لن�سبة لهم اأن يغيب الوالدان عنهم 

لفرتة طويلة . 
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يرف�س اي تقبل الراف�س8
من الآخرين ومن 
املحتمل اأن يكون 
الآب�ء اأنف�سهم قد 
تعر�سوا للرف�س 

اثن�ء طفولتهم 
يعتربالطفل نف�سه 

معزول عن الآخرين،

يتطور لديه ال�سعور ب�لقلق وال�سلوك 
العدواين، كم� يع�ين من تدين مفهوم 

الذات لديه 

يوؤمن ب�رسورة املع�قب9
الإن�سب�ط وقد 
ي�ستخدم القوة 

اجل�سدية لتحقيق 
ذلك  

يتطلع دائم� اإىل الإنتق�م، ي�سعر 
ب�لذنب، وينظر اإىل نف�سه على انه 
طفل �سيئ، مي�ر�س الكذب ليتجنب 

العق�ب، يكره الذي يع�قبه

دائم� ي�سعر ب�لقلق الو�سوا�سي10
على الأطف�ل 
ومينعهم من 

الذه�ب اإىل املدر�سة 
ومم�ر�سة الأن�سطة 

الع�دية لأ�سب�ب 
ت�فهة

يبحث عن املك��سب دون اأن يقدم اأي 
جهد ) اإعتم�دي (، يعتذر اأو يرف�س 

اأداء املهم�ت حتى الب�سيطة منه�

املتحر�س 11
جن�سي�ً

يداعب اأع�س�ء الطفل 
اأثن�ء الإ�ستحم�م اأو 
يع�مل الطفل وك�أنه 

�سلعة ج�سدية ويجرب 
الطفل على كتم 
مو�سوع التحر�س

ي�سعر ب�لذنب وب�حلرية، وغ�لب�ً 
يت�سف ب�لط�عة ويعتمد على الآخرين 

لأنه غ�لب�ً م�سو�س، ومييل اإىل 
العدائية يف �سلوكه 
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اإ�ستخدم كل من )داود وحمدي،2004 ( ق�ئمة اإجت�ه�ت التن�سئة الوالدية بعد تعديله� 
ليجيب عليه� كل من الأم والأب بهدف الك�سف عن منط التن�سئة الوالدية وميثل اجلدول 

رقم )4( ق�ئمة اإجت�ه�ت التن�سئة الوالدية.

جدول رقم )4( قائمة اإجتاهات التن�شئة ال�الدية

ل تنطبقتنطبق الفقراتالرقم

اأحر�س على اتب�ع نظ�م دقيق يف املنزل1

اأ�سعر اأن ك�فة اأفراد اأ�رستي ملتزمون بط�عتي2

اأ�ست�سري اأبن�ئي يف الأمور التي تخ�سهم قبل اأن 3
اأتخذ قرارا ب�س�أنه�  

اأمنع اأبن�ئي من مم�ر�سة الهواي�ت والأن�سطة 4
التي ل تروقني 

اأتب�دل الراأي مع اأبن�ئي يف اأمور الأ�رسة5

األزم اأبن�ئي اأن يت�رسفوا ب�ل�سكل الذي اأراه 6
من��سب�

اأ�س�ور اأبن�ئي يف كثري من الأمور التي تخ�س 7
الأ�رسة

 اأنزعج اإذا ج�دلني اأحد اأبن�ئي8

 اأ�سمح لأبن�ئي ب�إبداء الراأي حول الطع�م الذي 9
يريدونه
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اأمنع اأبن�ئي من امل�س�ركة يف احلديث عند 10
وجود زائرين يف البيت 

اأ�س�أل اأبن�ئي عن نوع املالب�س التي يرغبونه� 11
قبل اأن اأ�سرتيه�

اأرف�س اأن ي�س�رك اأبن�ئي يف من�ق�سة الأمور 12
التي تخ�س الأ�رسة

اأترك لأبن�ئي حرية م�س�هدة الأفالم التي 13
يرغبون فيه�

 اأحر�س على اأن اأخت�ر لأبن�ئي الأم�كن التي 14
يق�سون فيه� اأوق�ت فراغهم

 اأمتنع عن الإ�ستم�ع مل�سكالت اأبن�ئي التي 15
اأجده� ت�فهة

اأتدخل يف طريقة درا�سة اأبن�ئي وحتديد 16
اأوق�ته�  

اأوجه اإىل اأبن�ئي الكثري من الأوامر17

عودت اأبن�ئي اأن ي�س�رحوين بكل امل�سكالت 18
التي يواجهونه�

اأتدخل يف طريقة تع�مل اأبن�ئي مع اأ�سدق�ئهم19

اأمت�سك ب�آرائي ول اأ�سمح لأبن�ئي اأن يعربوا عن 20
اآرائهم

اأ�سعر اأبن�ئي اأنني �سديق لهم21

اأنني اأعرف م�سلحة اأبن�ئي اأكرث منهم22
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اأخت�ر لأبن�ئي الكتب واملجالت التي يقروؤونه�23

اأرف�س اأن ين�ق�س الأبن�ء اآب�ءهم اأو يراجعوهم24

الوالد هو ال�سخ�س الوحيد الذي ميكنه اأن يحدد 25
لأبن�ئه نوع الدرا�سة واملهنة

اأرغم اأبن�ئي على التن�زل عن حقوقهم لأخوتهم 26
ولوك�نوا حمقني

اأط�لب اأبن�ئي بط�عة اإخوتهم الكب�ر مهم� ك�نت 27
الظروف

اللوم 28 توجيه  قبل  اأخط�ئهم  اأبن�ئي يف  اأن�ق�س 
والعقوبة اإليهم

اأ�سمح لأبن�ئي ب�إختي�ر اأ�سدق�ئهم29

داخل 30 والت�س�من  التع�ون  على  ب�لت�أكيد  اأهتم 
الأ�رسة

 اأحتدث لأبن�ئي بكلم�ت ملوؤه� املحبة31

يف 32 جن�ح�ً  يحرزون  عندم�  اأبن�ئي  اأك�فىء 
درا�ستهم

اأعرب عن اإ�ستح�س�ين لت�رسف�ت اأبن�ئي واأذكره� 33
اأم�م الآخرين  

اأقلق على �سحة اأبن�ئي عندم� يكونون مر�سى34

اأ�سمح لأبن�ئي ب��ست�س�فة زمالئهم يف املنزل35
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اأ�سعر ان اأبن�ئي يعتربونني لطيف�36

اأثق ب�أبن�ئي واأعطيهم امل�رسوف الذي يطلبونه37

اأت�س�يق من التحدث مع ابن�ئي38

 اأقدر العم�ل الن�جحة التي يقوم به� ابن�ئي39

اأعرب لأبن�ئي عن امتن�ين بعد كل عمل يقومون 40
به

ي�سعدين ان يرافقني ابن�ئي اإىل زي�رة الق�رب41

اأ�سعر ان اأبن�ئي يحبونني 42

اأحر�س على تقدمي هداي� لبن�ئي يف املن��سب�ت43

اأق�بل اأبن�ئي بكلم�ت التجريح الق��سية عندم� 44
يخطئون 

اأذكر اأبن�ئي مب� ابذله من عن�ء يف تربيتهم45

ب�ن 46 اذكرهم  ف�إنني  جيد  بعمل  اأبن�ئي  ق�م  اإذا 
غريهم يتفوق عليهم

جميع 47 من  فيهم  مرغوب  غري  اأبن�ئي  ان  اأ�سعر 
رف�قهم

اأعتقد ان اأبن�ئي يحرموين من الراحة48

اعترب ابن�ئي اف�سل من جميع رف�قهم49

اق�رن بني �سلوك ابن�ئي و�سلوك من اعتقد اأنهم 50
خري منهم
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م�س�معهم 51 على  اعيد  ابن�ئي  يخط�أ  عندم� 
�سوابقهم الكثرية يف اخلط�أ 

اأعتقد ان اأبن�ئي �سبب �سع�دتي52

يعتقد اأبن�ئي انني اأقف لهم دائم� ب�ملر�س�د53

اي 54 منهم  يبدر  عندم�  الأعذار  لأبن�ئي  التم�س 
خط�أ  

اأتوقع من اأبن�ئي الرف�س لكل م� اطلبه منهم55

اأح�س اأن اأبن�ئي اأقل �س�أن� من الآخرين56

اأرى اجل�نب ال�سيء من �سلوك اأبن�ئي57

الذين 58 ال�سخ��س  على  ابن�ئي  حكم  اأحرتم 
نعرفهم  

اأ�سري اإىل اجلوانب احل�سنة من �سلوك ابن�ئي59

عن 60 يحدثوين  عندم�  ب�رسور  لأبن�ئي  اأ�ستمع 
اأحالمهم وتخيالتهم

 ت�شحيح القائمة :
الإيج�بية  والفقرات   ، وال�سلبية  الإيج�بية  الفقرات  من  جمموعة  من  الق�ئمة  تتكون 
متثله� الفقرات ذات الرق�م ) 3 ، 5 ، 7 ،11 ،13 ، 18 ، 21 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 
، 34 ، 35 ‘  36 ، 37 ، 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 49 ، 52 ، 54 ، 58 ، 59 ،60 ( وهي 
الفقرات التي ت�سري املوافقة عليه� اإىل وجود اجت�ه ايج�بي يف تن�سئة الأولد اي ت�سري 

اإىل وجود اإجت�ه يت�سم بتقبل الأبن�ء اأو البن�ت والت�س�ور معهم . 
تعطى الفقرات املوجبة الوزن الت�يل: تنطبق )2 ( ، ل تنطبق ) 1 ( . 
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 اأم� الفقرات ذات الإجت�ه ال�س�لب فهي حتمل الأرق�م ) 1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 
 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 38 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 17 ، 16 ، 15 ،
48 ، 50 ، 51 ، 53 ، 55 ، 56 ، 57 ( وهي الفقرات التي ت�سري املوافقة عليه� اإىل وجود 
اإجت�ه �س�لب نحو الأبن�ء يت�سم ب�لنبذ وعدم التقبل وامليل اإىل الت�سلط . تعطى الفقرات 

ذات الجت�ه ال�س�لب الوزن الت�يل : تنطبق ) 1 ( ، ل تنطبق ) 2 ( .
تف�رس النتائج بعد ت�شحيح القائمة مبقارنتها بالدرجات التالية :

قليلة  لالبن�ء  الآب�ء  تقبل  تدل على  التي  املم�ر�س�ت  اأن  ( تعني   79-60 ( 1.الدرجة 
وحتت�ج اإىل زي�دة يف تكراره� ، وميكن مراجعة ال�سلوك املت�سمن يف كل فقرة ملعرفة 

اجلوانب التي يحت�ج الآب�ء التدريب عليه� .
2. الدرجة )80-99( تعني اأن املم�ر�س�ت التي تدل على تقبل الآب�ء لالبن�ء ذات م�ستوى 
اإىل  التي حتت�ج  الق�ئمة ومالحظة اجلوانب  ، ويف�سل حت�سينه� مبراجعة فقرات  جيد 

تعديل .
ذات  الآب�ء لالبن�ء  تقبل  التي تدل على  املم�ر�س�ت  اأن  الدرجة )100-120( تعني   .3

م�ستوى جيد جداً، وتدل على عالق�ت اأ�رسية من��سبة و�سحية .
ثالثا- فهم اإنفعالت الأطفال:

متثل الإنفع�لت اجلزء اخلفي يف �سخ�سية كل فرد  فهي ح�لة داخلية ت�سف طبيعة 
اخلربة التي يعي�سه�، وحتقق للفرد �سمن احلد الطبيعي وظ�ئف متعددة اهمه� :

1. احلم�ية: اذ ان �سعور الفرد ب�خلوف من خطر يتهدده يجعله يتخذ الإجراءات واخلطوات 
الالزمة حلم�ية نف�سه وممتلك�ته من هذا اخلطر .

الإمتح�ن  من  والتوتر  ب�لقلق  معقول  بقدر  الط�لب  ف�سعور  والإبداع:  لالإجن�ز  دافع   .2
يدفعه لتنظيم وقته والرتكيز يف الدرا�سة واأخذ التدابري الالزمة لتج�وز الأمتح�ن بنج�ح.
لتكرار  ك�في�ً  له مربراً  لإجن�زاته متثل  نتيجة  والفرح  ب�لر�س�  الفرد  ف�سعور  3. ح�فز: 
مثل هذه الإجن�زات وغريه�. اإل اأن التطرف يف امل�س�عر ينقل الفرد اإىل الإ�سطراب وعدم 
الإجن�ز، ويوؤدي اإىل تراجع ملحوظ يف اأداء الفرد ملهم�ته املعت�دة؛ ف�لط�لب الذي يب�لغ 
بقلقه من الإمتح�ن يف�سل يف النج�ح يف املدر�سة وتنت�به م�س�عر الف�سل عند اأداء اأي 

 .)Dattilio & Arther, 2000( �مهمة يقوم به
واحلزن  ب�ل�سع�دة  ن�سعر  فنحن  به�.  ونعرب  ن�سعر  التي  الكيفية  عن  الإنفع�لت  تعرب 
والغ�سب ...اإلخ املهم اأن ندرك اأنن� نحن ك�أ�سخ��س م�سوؤولني عن الكيفية التي ن�سعر به� 
من خالل تف�سرياتن� للموقف الذي نواجهه، ولي�س الآخرين هم الذين يحددون الكيفية 
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التي ن�سعر به� )Ellis,2001(. فمن اخلط�أ اأن نقول ك�آب�ء اأن اإبني ي�سعرين ب�لغ�سب 
اأن يت�رسف بطريقة جتعلني  اأتوقع منه  اأ�سعر ب�لغ�سب لأين  اأين  اأن اعي  واإمن� يجب 

اأغ�سب. 
يطبق الأطف�ل نف�س املبداأ ب�لن�سبة مل�س�عرهم، فهم ي�سعرون ويعربون عن اإنفع�لتهم 
من خالل الطريقة التي يدركون به� الع�مل من حولهم، فبع�س الأطف�ل يبكون اذا ارادوا 
احل�سول على امر م� وح�ول الآب�ء منعهم من ذلك لأنهم يعلمون اأن اآب�ءهم �سي�سعرون 
ب�لذنب اأو اأنهم �سي�سعرون ب�لإحراج فيح�سلون على م� يريدون . ب�ملق�بل ف�إن �سعور 
الأطف�ل ب�لذنب يعترب فر�سة لتعليمهم امل�سوؤولية جت�ه ت�رسف�تهم مــن خــالل اإختب�ر 

.)Hoghughi & Nicholas, 2004 ( نت�ئـــج �سلوكهــــم
قدرة  اأكرث  هم  وت�سميته�  م�س�عرهم  حتديد  يف  اآب�وؤهم  ي�س�عدهم  الذين  الأطف�ل  اإن 
على التعلم من اخط�ئهم والت�رسف مب�سوؤولية، وب�ملق�بل ف�إن ف�سلهم يف التعبري عن 
م�س�عرهم �سينعك�س على �سكل مم�ر�س�ت �سلوكية غري مرغوبة  لأن ذلك ي�سعرهم مبزيد 

من الإحب�ط واخلوف واحلزن والعزلة.
كيف ن�شتك�شف م�شاعر الأطفال؟

ن�ستطيع ك�آب�ء اأن ن�ستك�سف ونتعرف على م�س�عر اأطف�لن� من خالل تف�علن� املب��رس 
معهم ومالحظة م� يلي:

1. التعبريات اللفظية التي ي�ستخدمه� الأطف�ل ؛ فبع�س الأطف�ل ي�ستخدم األف�ظ تعرب عن 
م�س�عره مب��رسة ك�ن يقول اأن� فرح�ن، اأو قد ي�ستخدم ا�س�رات لفظية ترمز اإىل اإح�س��سه 

ب�لفرح مثل )ي�ي ، واو (.
امل�س�عر  ال�سوت؛ ف�لكثري من  2. لغة اجل�سد: كتع�بري اجل�سم وطريقة اجللو�س ونربة 
من  الكثري  ت�سمية  الآب�ء  وي�ستطيع  �سوتهم  ونربة  الأطف�ل،  وجوه  على  وا�سحة  تبدو 

م�س�عر اأطف�لهم من خالل النظر اإىل وجوهم اأو ال�ستم�ع اإىل نربة ا�سواتهم.
مالحظة  خالل  من  اأطف�لهم  م�س�عر  على  التعرف  الآب�ء  ي�ستطيع  الأطف�ل:  �سلوك   .3
�سلوكهم؛ ف�لطفل الذي ي�سعر ب�لفرح يرك�س ويقفز ويلعب، بينم� الطفل احلزين منعزل 

وج�ل�س وقليل احلركة، بينم� نالحظ الطفل اخل�ئف يبكي وملت�سق ب�حد الوالدين.  
كيف ميكن لنا كاآباء اأن ن�شاعد اأطفالنا يف التعبري عن م�شاعرهم ؟

يحت�ج الأطف�ل اإىل دعمن� وم�س�عدتن� ك�آب�ء يف التعبري عن م�س�عرهم لأنهم ل ميتلكون 
امله�رة الالزمة للتعبريعنه� ويتم ذلك ب�تب�ع اخلطوات الت�لية :

1. ت�سمية امل�س�عر .
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2. التع�طف مع الطفل .
3. ت�سديق اإنفع�لته .

4. الإ�ستم�ع ب�إهتم�م �سديد .
5. عرب عن ف�سولك .

6. اأكد م�س�عره .
7.ح�ول اأن جتعله يتحدث عن م�س�عره اأكرث .

ويو�سح اجلدول رقم )5( الأ�س�ليب التي ت�س�عد الآب�ء يف التعبري عن م�س�عر الأطف�ل
اأطفالهم يف  م�شاعدة  الآباء يف  ت�شاعد  التي  الأ�شاليب   )5( رقم  جدول 

التعبري عن م�شاعرهم :

مث�ل على م� يقوله الب الأ�سلوبالرقم

انت ت�سعر ب�لغ�سب، هذا ي�سعرك ب�حلزن ت�سمية امل�س�عر1

لقد �سعرت ب�لغ�سب اأن� اي�س�، ان هذا مزعج الي�س كن متع�طف�2
كذلك

لو حدث هذا معي ل�سعرت بنف�س امل�س�عر، اين �سدق انفع�لته3
غ�سب�ن مثلك

اإ�ستمع ب�إهتم�م 4
�سديد

انظر اإىل عيني الطفل اأن� افهم م� تقول ، ان م� 
تقوله هو  

هذا مثري اأخربين ب�ملزيد، كيف ممكن ان تتع�مل مع عرب عـن ف�سولك5
املوقف يف املرات الق�دمة 

انت حزين اأكد م�س�عره6

ح�ول ان جتعله 7
يتحدث عن 

م�س�عره

اأخربين ب�ملزيد، ح�ب حتكيلي اأكرث

)Hoghughi & Nicholas, 2004 (
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فهم ال�شل�ك غري املرغ�ب فيه :
يرتبط مم�ر�سة الأطف�ل ال�سلوك غري املرغوب فيه ب�أمن�ط تف�عل الآب�ء معهم ؛ فتف�عل 
الآب�ء الإيج�بي مع الأطف�ل  ي�سكل القوة املحركة لهم ليم�ر�سوا اأمنــ�ط �سلوك اإيج�بية 

، ويــزيد مـــن فر�سهم يف التعلم واأهم مظ�هر هذا التف�عل تتلخ�س فيم�يلي  :
1. تقبل الآب�ء للطفل .

2. تفهم ح�ج�ت الطفل .
3. اإظه�ر احلب للطفل .
4. التع�ون مع الطفل . 

تف�عل  اأ�س�ليب  الآب�ء  ا�ستخدام  عن  ن�جت  اإجتم�عي�  واملقبول  اجليد  الأطف�ل  ف�سلوك 
اإيج�بية تت�سف مب� يلي :

1. اإظه�رالحرتام املتب�دل بني اأفراد الأ�رسة �سغ�را وكب�را .
2. تخ�سي�س وقت للعب مع الأطف�ل وال�ستم�ع اإليهم .

3. ت�سجيع الطفل وا�ستح�س�ن جهوده املبذولة للنج�ح يف اأية مهمة .
4. اإي�س�ل احلب مم� يوفر ال�سعور ب�لأمن وال�ستقرار لدى الطفل .

5. التقبل : على الآب�ء تقبل الطفل كم� هو بغ�س النظر عن �سلوكه غري املرغوب فيه 
لي�ستطيع الآب�ء يف امل�ستقبل تغيري ذلك ال�سلوك .

الطفل  دافعية  من  يزيد  ، مم�  الآب�ء  قبل  من  الطفل  �سلوك  ب�لتح�سن يف  الإعرتاف   .6
لالأجن�ز ويزيد من ر�س�ه عن نف�سه.

وي�س�عد التف�عل الإيج�بي بني الآب�ء والأطف�ل علــى مم�ر�سـة الأطف�ل اأمن�ط�ً �سلوكية 
اإيج�بية ، لأنه يوؤدي اإىل :

من  يقلل  ، مم�  داعم  جو  �سمن  والنفع�لية  الإجتم�عية   الأطف�ل  ح�ج�ت  اإ�سب�ع   .1
�سعورهم ب�لإحب�ط .

، التي ت�س�عدهم يف التع�مل مع  2. ي�سهل على الأطف�ل تعلم امله�رات الإجتم�عية  
الرف�ق  دون العتداء عليهم .

3. ي�سهل عملية الن�سج�م والتوافــــــق بيــــن الآبــ�ء والأطف�ل . 
امل�س�كل  لظهور  املحركة  القوة  الأطف�ل،  مع  ال�سلبي  الآب�ء  تف�عل  ب�ملق�بل  يعترب 

ال�سلوكيــة لديهم وتتلخ�س اهم مظ�هر هذا التف�عل مب�يلي :
1. رف�س الطفل .

2. عدم اإحرتام الطفل .
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3. �ستم الطفل .
4. التهديد مبع�قبة الطفل .

5. مع�قبة الطفل.
6. كرثة توجيه النقد .

7. توقع�ت الآب�ء التي ل تتن��سب وقدرة الأطف�ل. 
8. اهم�ل الطفل وعدم الإنتب�ه  له .

9. ان�سح�ب الآب�ء من مواقف املواجهة مع اأطف�لهم )الر�سدان،2006( .
يو�سح )Mcmahon&Fohand,2003( يف ال�سكل رقم )1(  دور تف�عل الب�ء ال�سلبي 

يف تعليم الأطف�ل الأمن�ط ال�سلوكية غري املرغوبة 

كم� مي�ر�س الأطف�ل ال�سلوك غري املرغوب فيه لتحقيق جمموعة من الأهداف   
اإيج�بية.  بطريقة  يت�رسفوا  اأن  على  بقدرتهم  ثقتهم  وعدم  ب�لإحب�ط  �سعورهم  تعك�س 
يح�ول  التي  الأهداف  فهم  عليهم  ينبغي  اأطف�لهم  �سلوك  فهم  الآب�ء  ي�ستطيع  وحتى 
من  اأطف�لهم  �سلوك  نت�ئج  مالحظة  من  لالآب�ء  فالبد  ذلك  ولتحقيق  الأطف�ل حتقيقه�، 

خالل:
1. مالحظة ردود اأفع�لهم ك�آب�ء جت�ه �سلوك اأطف�لهم ) م�س�عر و�سلوك (.

2. مالحظة الطريقة التي ي�ستجيب به� الأطف�ل ملح�ولت الآب�ء تعديل �سلوكهم غري 
املرغوب فيه.  

ن�ستطيع تلخي�س اأهداف ال�سلوك غري املرغوب فيه عند الأطف�ل يف اأربعة اأهداف هي:
اأ�س��سية لدى الأطف�ل  اإنتب�ه  الآب�ء لالأطف�ل ح�جة  1. احل�سول على الإنتب�ه : يعترب 
يح�ولون ا�سب�عه� ب�أي طريقة ممكنة، ف�ذا ف�سلوا يف ا�سب�عه� مبم�ر�سة ال�سلوك اجليد 
ف�إنهم يلج�أوون اإىل ال�سلوك غري املرغوب، وي�س�عد الآب�ء يف حتقيق هذا الهدف دون 
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فيه،  املرغوب  غري  ال�سلوك  مي�ر�س  عندم�  الطفل  اإىل  اإنتب�ههم  خالل  من  منهم  وعي 
وجت�هله عندم� مي�ر�س ال�سلوك املرغوب فيه، ب�عتب�ر اأن هذا ال�سلوك طبيعي ومتوقع 

اأن ي�سدر من الأطف�ل. 
2. حتقيق القوة وال�سلطة: يعك�س بحث الطفل عن ال�سلطة اعتق�ده انه �سيكون حمبوب� 

فقط اذا ك�ن هو الرئي�س الذي ي�سدر الأوامر، ويفعل م� يريد دون اأن مينعه اأحد.
اأطف�ل  الغ�لب  يف  هم  النتق�م  عن  يبحثون  الذين  الأطف�ل  الآخرين:  من  الإنتق�م   .3
ي�سعرون اأنهم غري حمبوبيني ، فهم يبحثون عن احلب والتقدير من خالل ايذاء الآخرين 

كم� مت ايذاءهم يف امل��سي.
4. اإظه�ر النق�س والف�سل لالآخرين: هوؤلء الأطف�ل الذين مل يتم ت�سجيعهم يعتقدون اأن ل 

اأمل لهم يف النج�ح ول يتوقع الآخرون جن�حهم يف اي عمل يقومون به
.)Hoghughi & Nicholas، 2004( 

على  احل�سول   يريدون  عندم�  موقفهم  على  الثب�ت  يف  الآب�ء  قدرة  الأطف�ل  يخترب 
بهم  والتالعب  اآب�ئهم  اختب�ر  لهم  تكنيك�ت حتقق  �ستة  الأطف�ل  ي�ستخدم  معني.  �سئ 
حتى يح�سلوا على م� يريدون، التكنيك�ت الربعة الأوىل ت�س�عد الأطف�ل يف التالعب 
التكنيك  بينم�  الراحة،  وعدم  والغ�سب  ب�لذنب  ال�سعور  اإىل  دفعهم  خالل  من  ب�لآب�ء 
اخل�م�س ي�س�عدهم يف التالعب ب�لآب�ء من خالل دفعهم ب�ل�سعور ب�لراحة وتتلخ�س 

هذه التكنيك�ت مب�يلي:
1. الإحل�ح: يح�ول الأطف�ل احل�سول على م�يريدون من خالل ال�ستمرار يف الطلب مث�ل 

» م�س�ن اهلل م�س�ن اهلل م�س�ن اهلل م�س�ن اهلل .
الر�س  على  انف�سهم  يرمون  ع�دة  ف�لأطف�ل  عدواين  ا�سلوب  ب�أنه  يتميز  التخويف:   .2
اأنهم غري  الآب�ء وي�سفونهم  املراهقون يج�دلون  بينم�  الآخرين وي�رسخون.  ويرف�سون 

ع�دلني و�سيئني.
اإذا مل ي�سمح لهم الآب�ء  اأا�سي�ء عديدة  اأنهم �سيفعلون  3. التهديد: يهدد الأطف�ل الآب�ء 

بعمل م� يريدون » بع�سك ، ب�رسب را�سي ب�لر�س » .
4. الإ�ست�سه�د: ي�سور الطفل نف�سه على انه �سهيد الأ�رسة فال اأحد يحبه ويبكي ب�سدة 

ويرف�س الطع�م وال�رساب ويرف�س احلديث مع الآخرين.
5. التملق: ويتم من خالل تقدمي املديح لالآب�ء ويخربهم كم هم اأ�سخ��س رائعني » انت 

اح�سن اأب مر علي بحي�تي.
6. التكنيك�ت اجل�سدية: ا�سواأ التكنيك�ت حيث يه�جم الأطف�ل الب�ء اأو ال�سي�ء ج�سدي� 

ويحطمونه� ثم يهرب من اأم�م الآب�ء.  
ي�ستجيب الآب�ء ع�دة لتالعب الأطف�ل بهم بتقدمي م� يريد الأطف�ل احل�سول عليه وهذا 
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 ) Hoghughi & Nicholas،  يعزز ا�ستمرار ا�ستخدام الأطف�ل ا�س�ليب التالعب ب�لآب�ء
2004(

وترتبط فكرة الطفل عن نف�سه ب�لأهداف التي يح�ول حتقيقه� من خالل �سلوكه،  ويو�سح 
ال�سلوك  هذا  جت�ه  الآب�ء  فعل  رد  عالقة  ويو�سح  كم�  العالقة،  هذه   )6( رقم  اجلدول 
ب��ستمرار ال�سلوك غري املرغوب فيه، كم� ويقدم بع�س القرتاح�ت لالآب�ء للتغلب على 

ال�سلوك غري املرغوب فيه:

جدول رقم)5( عالقة فكرة الطفل عن نف�شه بهدفه من ال�شل�ك، وعالقة �شل�ك 
الأطفال بردة فعل الآباء

فكرة الطفل 
عن نف�سه

هدف 
الطفل من 

ال�سلوك

ا�ستج�بة الأطف�ل ردة فعل الآب�ء
ملح�ولت 
الت�سحيح

 بع�س البدائل 
لالآب�ء

�س�كون 
حمبوب� اذا 

ح�سلت على 
الإنتب�ه 

امل�س�عر : الإنتب�ه
الأنزع�ج اأو 

ال�سيق 
�سلوكي� : امليل 

اإىل تذكريه 
ب�خلط�أ واقن�عه 
بعدم مم�ر�سته 

ثم مالطفته 

يتوقف ال�سلوك 
غري املرغوب فيه 

موؤقت� ، ويعود 
ال�سلوك اإىل 

التكرار يف مرات 
لحقة

جت�هل ال�سلوك 
غري املرغوب فيه 

، الإنتب�ه  لل�سلوك 
اجليد ، ذكران 

العق�ب والتذكري 
واملالطفة واملك�ف�أة 

ل مربر له� عندم� 
ي�سيء الطفل 

الت�رسف
�س�كون 

حمبوب� اذا 
كنت اأن� 
امل�سيطر 
وافعل م� 

اريد

امل�س�عر : ال�سلطة
الغ�سب ي�سعر 

انه مهدد 
.�سلوكي� : امليل 

اإىل ال�رساخ 
على الطفل 

وامل�س�جرة معه 

ال�ستمرار 
يف العدوان 

وفر�س ال�سلطة 
وال�ستمرار يف 

عدم ط�عة الآب�ء

الن�سح�ب من 
ال�رساع ، مع 
مالحظة اأن 

امل�س�جرة مع 
الأطف�ل تزيد 

من رغبتهم يف 
احل�سول على 

ال�سلطة
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�س�كون 
حمبوب� 
اذا اآذيت 
الآخرين

امل�س�عر : المل النتق�م
العميق 

�سلوكي� : امليل 
اإىل النتق�م من 

الطفل 

ال�ستمرار يف 
مم�ر�سة النتق�م

ل تظهر م�س�عر 
المل، وجتنب 

ا�ستخدام العق�ب، 
ح�ول اأن تبني 

عالقة ثقة وا�سعر 
الطفل اأنك حتبه

�س�كون 
حمبوب� 

اذا اقنعت 
الآخرين اين 

غري مفيد

اظه�ر 
العجز

امل�س�عر : 
ال�سعور ب�لي�أ�س 

وال�ست�سالم 
�سلوكي� : امليل 

اإىل املوافقة 
مع الطفل 

ب�نه ع�جز ول 
جدوى منه 

ي�ستمر �سلوك 
العجز عند 

الطفل، ل يظهر 
اأي حت�سن

اأوقف انتق�د الطفل، 
�سجع اأية حم�ولة 

ايج�بية مهم� ك�نت 
ب�سيطة ول تظهر اي 

ا�ست�سالم من قبلك

) Hoghughi & Nicholas, 2004(

مهارة تطبيق الق�اعد الأ�شا�شية يف الرتبية الأ�رسية:
تتطلب الرتبية الأ�رسية الفع�لة تطبيق الآب�ء جمموعة من امله�رات الأ�س��سية ب�ل�س�فة 
اإىل جتنب بع�س الخط�ء التــي قـــد يقــع بهــ� الآبــ�ء ب�سكــل عفوي، وخل�س م�كم�هون 

وفوه�ند   )Mcmahon & Fohand , 2003( اأهم امله�رات علـى النحو الت�يل:  
1. ك�فىء ال�سلوك املرغوب فيه .

2. جت�هل ال�سلوك غري املرغوب فيه.
3. �سحح وع�قب ال�سلوك غري املرغوب فيه.

4. اتب�ع الأم والب ا�سلوب تربية موحد .
5. قدم اأوامرك بطريقة اإيج�بية : و ذلك من خالل :

اأ- كن قريب� من الطفل .
ب- لتكن تع�بري وجهك تعرب عن احلزم .

ت- ن�دي الطفل ب�إ�سمه .
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ث- ح�فظ على التوا�سل الب�رسي مع الطفل .
ج- حتدث بنربة �سوت ح�زمة .

ح- اذكر م� املطلوب من الطفل ب�سكل مب��رس وب�سيط ووا�سح .
خ- احر�س اأن ل جتمع جمموعة من الأوامر مع بع�سه� .

د- اإذا مل ينفذ الطفل تعليم�تك اطلب منه اأن يطبق عقوبة الق�س�ء .
ولعل اأهم الخط�ء التي يجب على الآب�ء جتنبه� تتلخ�س يف:

1. ف�سل الآب�ء يف مك�ف�أة ال�سلوك املرغوب فيه.
2. مك�ف�أة الآب�ء ب�سكل غري مق�سود ال�سلوك غري املرغوب فيه.

3. مع�قبة الآب�ء الأطف�ل عندم� مي�ر�سون ال�سلوك املرغوب فيه.
.)Mcmahon&Fohand,2003( 4. ف�سل الآب�ء يف مع�قبة ال�سلوك غري املرغوب فيه

مهارة ال�شتماع اجليد لالأطفال:   
يعترب ال�ستم�ع اجليد عن�رساً ه�أم�ً من عن��رس عملية الإت�س�ل الن�جح لأنه ي�سمن اأن 
يفهم كل طرف من اأطراف عملية الإت�س�ل الر�س�ئل التي يوجهه� كل طرف اإىل الطرف 
فر�سة لطراف  توفر  اأنه�  ال�ستم�ع اجليد يف  اأهمية  (. وتتمثل  والطفل  الآب�ء   ( الآخر 
اأفك�رهم وم�س�عرهم بحرية ،وحتى تتم هذه العملية  الإت�س�ل يف التعبري عن  عملية 
بنج�ح يجب اأن يتع�مل اأطراف عملية الإت�س�ل مع بع�سهم بت�س�و حتى يتمكنوا من 
التعبري عن اأفك�رهم وم�س�عرهم ب�سدق وبدون خوف من الرف�س من الطرف الآخر، كم� 
تتطلب اأن يتقبل كل طرف من الطراف اأفك�ر وم�س�عر الطرف الآخر مع مراع�ة ان التقبل 
ل يعني ول يت�سمن املوافقة على اأفك�ر وم�س�عر الطرف الآخر. وغ�لب� م� مي�ر�س الآب�ء 
اأدوارا خمتلفة مع اأطف�لهم عندم� يعربون عن م�س�عرهم وهذه الدوار، يعتربه� الآب�ء 
جيدة ولكنه� على املدى البعيد ل تعلم الأطف�ل حل م�س�كلهم ول ت�سعرهم ب�لتقبل 

والتفهم.  واهم هذه الدوار:
1. دور الق�ئد اأو الرئي�س: يح�ول ان ي�سيطر على كل �سيء ويطلب من الأطف�ل التخل�س 

من امل�س�عر ال�سلبية وعدم التعبري عنه�، وهو غ�لب� ي�أمر ويهدد الطفل .
2. دور املتزمت: يح�ول اأن يخرب الأطف�ل كيف ي�سعرون، وي�سعر ب�لقلق اإذا عرب الأطف�ل 

عن م�س�عرهم ب�سكل �سحيح .
3. دور الذي يعرف كل �سيء: دائم� يح��رس يف الأطف�ل ويوجه الن�سح لهم، ويح�ول اأن 

يقنعهم اأنه يعرف كل �سيء ب�سبب خربته الوا�سعة يف احلي�ة .
4. دور الق��سي: يتع�مل مع الطفل على اأنه مذنب، ويعتقد اأنه دائم� على �سواب واأن 
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الطفل دائم� على خط�أ.
5. دور املنتقد: يفرت�س اأنه دائم� على �سواب ومييل اإىل اإنتق�د الطفل وال�سخرية منه 

ومن م�س�عره .
والت�سخي�س ال�سئلة  وتوجيه  والتحليل  التف�سري  اإىل  مييل  النف�سي:  الع�مل  دور   .6

    .)Dattilio & Arther, 2000( 
 كيف نك�ن م�شتمعيني جيدين؟

يتطلب ال�ستم�ع اجليد حتقيق مبداأين الأول ان تكون �س�مت� وم�سغي� حتى تتمكن من 
عك�س م� �سمعته من الطرف الآخر، والث�ين ان ت�ستجيب بف�علية للر�س�ئل التي ت�سلك 

من الطرف الآخر يف عملية الإت�س�ل.
عن  ب�لتعبري  لالأطف�ل  الآب�ء  ي�سمح  اأن  امله�رة  هذه  وتتطلب  الإ�ستم�ع:  عك�س  اأولً 
اأفك�رهم وم�س�عرهم بحرية مع مراع�ة اإي�س�ل لهم فكرة اأنن� ندرك ونفهم م�يق�سدونه 
يف  الأطف�ل  ت�س�عد  اأنه�  يف  امله�رة  هذه  اأهمية  وتكمن  وم�س�عرهم.  اأفك�رهم  من 
الآب�ء  من  متقبلني  اأنهم  وت�سعرهم  تقبله�   وب�لت�يل  م�س�عرهم  وت�سنيف  فهم 
امل�سكل  املوقف  مع  التع�مل  عليهم  ي�سهل  مم�  ال�سلبية،  واإنفع�لتهم  م�س�كلهم  رغم 

. )Hoghughi & Nicholas، 2004(

مثال : 
يقول اإبنك: » اإن املعلم غري ع�دل ، واين لن اجنح يف هذه امل�دة « .

يجيب الأب:» اأنت ت�سعر ب�لغ�سب وخيبة الأمل ويبدو اأنك م�ست�سلم للموقف « .
فبع�س  الآب�ء؛  من  ال�س�درة  الإت�س�ل  عك�س  لعملية  بطرق خمتلفة  الأطف�ل  ي�ستجيب 
الأطف�ل الذين مل يعت�دوا على مثل هذا ال�سلوب يف التوا�سل مع اآب�ئهم قد يتف�جوؤون 
يف البداية، وبع�سهم قد يت�رسف بطريقة دف�عية، حيث يعترب هذا ال�سلوك اعتداء على 
خ�سو�سي�ته من قبل الآب�ء ، وبع�سهم قد ي�سعر ب�خلجل من الآب�ء فيغيبون عن اعينهم 
. اأم� الأطف�ل الذين اعت�دوا على هذا ال�سلوب، ف�إنهم يتع�ملون مع املوقف ب�رتي�ح، 

ومييلون اإىل الإنفت�ح مع الآب�ء  وم�س�ركتهم اأفك�رهم وم�س�عرهم.
من  ت�سلك  التي  للر�س�ئل  بف�علية  ت�ستجيب  اأن  يتطلب  الذي  الفع�ل:  الإ�سغ�ء  ث�ني�ً 
الطرف الآخر يف عملية الإت�س�ل، واملهم اأن تتم الإ�ستج�بة بطريقة تظهر التفهم للطرف 
الآخر واحرتام اأفك�ره وم�س�عره، ف�مل�ستمع ل يكتفي ب�جللو�س وال�ستم�ع، وامن� يح�ول 

اأن يفهم املوقف كم� يفهمه الطرف الآخ، ذلك اأن الإ�ستم�ع الفع�ل يحقق هدفني هم�:
 حم�ولة فهم م� يقوله الطرف الآخر من وجهة نظره اخل��سة.

 اإع�دة الإت�س�ل مع الطرف الآخر للت�أكد من مدى فهمك اخل��س لأفك�ره وم�س�عره.  
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)Hoghughi & Nicholas، 2004 (

ولتحقيق ال�سغ�ء الفع�ل ميكن لالآب�ء اتب�ع الإجراءات الت�لية :
1. توجيه اأ�سئلة مفتوحة للطفل بهدف جمع مزيد من املعلوم�ت عن املوقف .

2. عدم توجيه اأ�سئلة اأو عب�رات تت�سمن اإطالق اأحك�م على الطفل .
3. عك�س م�س�عر الطفل .

4. تلخي�س اأفك�ر وم�س�عر الطفل .
)Hoghughi & Nicholas، 2004 (

واملثال التايل ي��شح تطبيق بع�س هذه الإجراءات:
الطفل: ان معلم الري��سي�ت اأحمق.

الأم: اأخربين م� الذي حدث: ) .................. (.
اأعرفه و�سحك علي جميع الطالب ومل  اأم�م ال�سف حلل �سوؤال ل  اأقف  الطفل: جعلني 

يهتم بذلك.
الأم: ل بد انك �سعرت ب�خلجل عندم� �سحك عليك زمالئك ) .................... (.

الطفل: عندم� اأعود اإىل املدر�سة غدا �س�خرب �سي�رته.
الأم: مل اأرك غ��سب� هكذا من قبل ) ................. ( ) ................... ( ، اأخربين م�لذي حدث عندم� 

اأخرجك اأم�م اللوح ) ................. (.
الطفل: وقفت اأم�م اللوح وبداأ يقراأ علي ال�سوؤال لكني مل اأعرف م� الذي علي فعله.

الأم: اإذن اأنت تعتقد اأنه من غري العدل اأن يخرجك املعلم حلل �سوؤال م� دون اأن يخربك 
مب� عليك فعله ب�لتحديد ) ............... (. 

الإت�شال غري اللفظي:
يت�سمن الو�س�ئط واملثريات واملنبه�ت غيـر اللفظية التي ت�سهم فـي اإحداث وتن�سيط 
وفهم م�سمون عملية الإت�س�ل ) لغة اجل�سد ( من هذه املثريات واملنبه�ت: تع�بري الوجه 
الإت�س�ل  اأطراف عملية  اأثن�ء احلديث مع الطرف الآخر وامل�س�فة بني  واجت�ه العينني 

وحركة اليد والقدم ونربة ال�سوت ... الخ .
واإجت�ه�ت  م�س�عر  عن  يقدمه�  التي  املوؤ�رسات  اللفظي يف  غري  الإت�س�ل  اأهمية  تكمن 
اطراف عملية الإت�س�ل، ففي كثري من الحي�ن ي�سدر ال�سخ�س من خالل الإت�س�ل غري 
اللفظي تعبريات وم�س�عر واأفك�ر اأكرث دقة وبالغة من تلك التي ت�سدر عنه يف الإت�س�ل 

اللفظي، وي�س�عد الإت�س�ل غري اللفظي الآب�ء يف حتقيق هدفني هم� :
غري  بطريقة  م�س�عرهم  عن  الأطف�ل  يعرب  م�  فكثريا  للطفل:  احلقيقية  امل�س�عر  1.فهم 
اإنتب�ه   اأن  اإل  اأو يح�ولون اخف�ء م�س�عرهم احلقيقية وعدم اظه�ره� لالآب�ء،  �سحيحة، 
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الآب�ء للغة اجل�سد ال�س�درة عن الطفل ت�س�عدهم يف فهم امل�س�عر احلقيقية لالأطف�ل.
مث�ل: اأحد اأبن�ئك ع�ئد من املدر�سة وهو ع�ب�س فت�س�أله كيف ك�ن يومك، فيجيب ك�ن 

يوم� رائع� ويذهب اإىل غرفته ب�رسعة.
2.م�س�عدة الأطف�ل يف التعبري عن م�س�عرهم: ) اإن عبو�س وجهك يخربين انك حزين ( 

)Hoghughi & Nicholas, 2004 (

هل يكفي اأن نفهم اأفكار وم�شاعر الأطفال ونعك�شها لهم لإمتام عملية 
الت�ا�شل الفعال؟

حتى تتم عملية الإت�س�ل الفع�ل، يجب على الآب�ء ان تكون لديهم القدرة على اإي�س�ل 
اأفك�رهم وم�س�عرهم اإىل اأطف�لهم بنف�س اجلودة التي عليهم اأن يتلقوا به� اأفك�ر وم�س�عر 
اأطف�لهم. اإن اأف�سل طريقة ميكن اأن يبلغ به� الآب�ء اأفك�رهم وتوقع�تهم  وم�س�عرهم اإىل 
اأطف�لهم هي ب��ستخدام ) ر�س�ئل اأن� (؛ لأنه� ت�سمن اإت�س�ل مع الأطف�ل خ�ل من التهديد 
اللفظي  غري  الإت�س�ل  ا�ستخدام  على  تعتمد  انه�  كم�  عليهم،  الحك�م  واطالق  والنقد 
وب�لخ�س نربة ال�سوت التي تت�سف ب�لهدوء، كم� انه� ت�س�عد الآب�ء يف اي�س�ل اأفك�رهم 
وم�س�عرهم ومتطلب�تهم اإىل الأبن�ء دون ان ي�سعرالأبن�ء ب�لغ�سب اأو الأنزع�ج لأنه� تركز 
على الآب�ء وم�س�عرهم ومط�لبهم ول تركز على الأبن�ء اأو جتعلهم ي�سعرون ب�لذنب اأو 

اللوم .
كيف نبني )ر�س�ئل اأن� ( ؟

لإن�س�ء ر�س�ئل اأن� قم مب� يلي:
1. �سف ال�سلوك الذي ترغب يف احلديث عنه ) ايج�بي اأو �سلبي (  وراعي اأن ت�ستخدم 

نربة �سوت ه�دئة.
2. �سف م�س�عرك جت�ه النت�ئج املحتملة للموقف.

3. و�سح �سبب م�س�عرك جت�ه املوقف. 
مث�ل : »اإعت�د طفلك خالل ال�سبوع امل��سي اأن يعود مت�أخرا من املدر�سة دون اأن يخربك 

عن �سبب ت�أخره اأو املك�ن الذي �سيكون فيه ب�سكل م�سبق » 
كيف ت�سيغ ر�س�لة اأن� لطفلك يف هذا املوقف؟

»اأن� اأ�سعر ب�لقلق واخلوف من اأن يكون قد حدث لك اأمر �سيء عندم� تت�أخر يف العودة 
اإىل البيت بعد املدر�سة دون اأن تخربين، لأين ل اأعرف اأيـــن اأنت ومــ�ذا تفعل ومــع مـن  

 )Hoghughi & Nicholas, 2004 (
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الرتبية الأ�رسية يف بع�س امل�اقف ال�شعبة:
اأولً : العائالت املختلطة 

وهي ع�ئالت تتكون من زوج وزوجة �سبق لهم اأن تزوجوا وتطلقوا واأطف�ل غري اأ�سق�ء 
من زواج �س�بق واأ�سق�ء من الزواج اجلديد. يتوقع الزوج�ن يف الأ�رس املختلطة عالقة 
تت�سف ب�لتقبل  والر�س� من اأطف�ل الزوج الآخر، لكن �رسع�ن م� يخيب اأملهم ويتف�جوؤا 
وي�سدموا من نوعية العالقة التي يواجهونه� والتي تت�سم ب�لرف�س والغ�سب. واأهم �سبب 
خليبة الأمل وال�سدمة يتمثل يف توقع�ت الآب�ء الع�لية من الأطف�ل، حيث يتوقع الزوج 
اأو الزوجة من اأطف�ل الزوج الآخر تقبله بطريقة �سل�سة و�سهلة، كم� اأنه يتوقع بن�ء عالقة 
اإيج�بية معهم ب�عتب�ر انه ك�ن اأب�ً اأو اأم�ً يف ال�س�بق. اإل اأن الف�سل يف بن�ء هذه العالقة 
يولد لدى الآب�ء والأمه�ت م�س�عر الغ�سب والقلق والذنب، كم� مييلون اإىل لوم الأطف�ل 
على ف�سل هذه العالقة. كم� يتوقع الآب�ء يف مثل هذا النوع من الأ�رس ال�سكر والتقدير، 
من الأطف�ل يف الأ�رسة، مل� يقدمونه لهم من خدم�ت، ولكنهم يواجهون ب�لرف�س والنقد 
ونكران اجلميل. كم� اأن الآب�ء يف هذه الع�ئالت يواجهون الكثري من امل�س�كل ال�سلوكية 
والنفع�لية لدى الأطف�ل الن�جتة عن جتربة الزواج ال�س�بقة. ب�ل�س�فة اإىل التوقع�ت 
ال�سلبية ال�س�درة من الأطف�ل جت�ه الآب�ء يف الأ�رسة اجلديدة، مم� ي�سعر الآب�ء ب�لحب�ط 
ويقلل من حم�ولتهم يف اأن يكونوا اآب�ء جيدين ومهتمني ب�لأطف�ل يف الأ�رسة اجلديدة.

امل�شاكل التي ت�اجه الآباء يف العائالت املختلطة:
تتلخ�س هذه امل�س�كل يف:

1. مقدار ال�سلطة التي مي�ر�سه� البوان على الأطف�ل يف البيت.
2. مقدار العواطف التي يقدم�نه� لالأطف�ل يف الأ�رسة وكيفية اظه�ره� لهم.

3. مدى تقبل الأطف�ل يف الأ�رسة للقوانني التي ي�سعه� الآب�ء لتنظم حي�ة الأ�رسة.
4. مدى تقبل الأطف�ل يف الأ�رسة ملح�ولت �سبط �سلوكهم. 

5. امل�س�كل امل�لية: املتعلقة بتحديد امل�رسوف وامل�سرتي�ت والدوات املدر�سية ...الخ .
6. اإح�س��س الأطف�ل ب�لغرية من بع�سهم البع�س.

7. اإح�س��س الأطف�ل ب�لغرية من اأحد الوالدين.
الأ�رسة  وقوانني  اأنظمة  على  التمرد  على  اأطف�له  البيولوجي  الأم  اأو  الأب  ت�سجيع   .8

اجلديدة. 
9. تدخل الب اأو الأم البيولوجي يف الأ�رسة اجلديدة بهدف م�س�ركته يف رع�ية اأبن�ئه.
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كيف ميكن اأن ن�شاعد الآباء يف التعامل والتكيف مع الأطفال فـي مثل هذا 
الن�ع من العائالت؟

العالقة  الزواج ل�ستك�س�ف طبيعة ونوعية  قبل  ك�فية  فر�سة  واأطف�لك  نف�سك  اأعط   .1
بينك وبني اأطف�لك من جهة و�رسيك امل�ستقبل واأطف�له من جهة اأخرى.

الن�حية  الأطف�ل يتقبلون من  اأن  ، حيث  ال�سيل  الأم  اأو  الب  اأخذ مك�ن  2. ل حت�ول 
النف�سية اأم�ً و اأب�ً فقط ، ويرف�سون الأب البديل ويتع�ملون معه على اأنه دخيل على 

الأ�رسة.
3. تظهر م�س�عر الأطف�ل الإيج�بية ب�سكل تدريجي لذا ل تتوقع احلب الفوري من الأطف�ل 

لك.
4. اإبداأ العالقة بينك وبني الأطف�ل على اأنه� عالقة �سداقة، لذلك كن �سديق�ً خمل�س�ً.

5. �سجع �رسيكك على اأن مي�سي الكثري من الوقت اجليد مع اأطف�له، لأن الأطف�ل ي�سعرون 
ب�لغرية عندم� مي�سي اآب�وؤهم كل الوقت مع ال�رسيك.

6. ل حت�ول �رساء عواطف اأطف�لك واأطف�ل �رسيكك ب�لهداي� واملك�ف�آت، لأن ذلك �سيعلمهم 
اأن يتالعبوا بك ول يعلمهم اإظه�ر اأي حب حقيقي لك .

7. تع�مل مع اأطف�ل �رسيكك ب�سكل منف�سل، فلكل طفل �سخ�سيته وكي�نه وطريقته يف 
التفكري .

8. راجــع اأخ�س�ئيني نف�سيني لال�ست�س�رة وطلب امل�س�عـدة 
      . )Hoghughi & Nicholas, 2004 (

ثانياً: الرتبية الأ�رسية يف حالت الطالق اأو الإنف�شال:
قد يعي�س الآب�ء حتت �سغوط كثرية واإره�ق واإحب�ط واإكتئ�ب يجعل احلي�ة الزوجية 
غري ق�بلة لال�ستمرار، مم� يوؤثر �سلب� على عالقة الزوجني وعالقة الآب�ء ب�لأطف�ل فيزداد 
اإن�سغ�ل الآب�ء مب�س�كلهم ال�سخ�سية على ح�س�ب الإهتم�م  ب�لأطف�ل، كم� يع�مل الآب�ء 
الأطف�ل بق�سوة و�سدة دون وعي منهم ب�سبب �سعورهم ب�لغ�سب والقلق. وعند حدوث 
الطالق والإنف�س�ل بني الأبوين يعي�س الأطف�ل ح�لة �سدمة وفراغ ع�طفي، ويرف�سون 
يف البداية قرار الإنف�س�ل اأو الطالق، ويعي�سون يف ح�لة من الغ�سب والقلق وال�سعور 
العلمي  وحت�سيلهم  ذاتهم  عن  مفهومهم  على  �سلب�  ينعك�س  مم�  والإكتئ�ب  ب�لذنب 

وعالق�تهم الإجتم�عية . 
فم� هي الن�س�ئح التي ميكن اأن تقدم اإىل الآب�ء املقدميني على جتربة الطالق؟

1. اإعالم الأطف�ل م�سبق� ب�مك�نية حدوث الطالق، ويراعى يف هذه املرحلة اأن يتحدث 
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احلديث  يت�سف  واأن   ،) والأطف�ل  والأم  الأب   ( املو�سوع  مع� يف  الأ�رسة  افراد  جميع 
ب�ل�سدق، واأن يوؤكد البوان حبهم� لالأطف�ل، ل يلقي البوان اللوم على بع�سهم� ب�سبب 
ومن  ب�سدق،  عنه�  ويجيب�  الأطف�ل  لت�س�وؤلت  ب�إهتم�م  ي�ستمع�  واأن  الطالق،  حدوث 

املفيد التحدث عن املو�سوع اأكرث من مرة .
2. الت�أكيد للطفل اأن الطالق اأو الأنف�س�ل لي�س ذنبه: من خالل مب�درة الآب�ء يف احلديث 
عن املو�سوع، وعدم اإنتظ�ر اأن يب�در الطفل يف احلديث عن املو�سوع، وعدم املج�دلة 

وال�رساخ بني الأبوين اأم�م الطفل، وب�لخ�س عـن املوا�سيع املرتبطة ب�لطفل.
خالل  من  الإنف�س�ل،  اأو  الطالق  رغم  يحب�نه  زال  م�  اأنهم�  للطفل  الوالدان  ت�أكيد   .3

اإ�ستمرار التوا�سل بني الوالدين والطفل وعدم الختف�ء من من حي�ته دفعة واحدة .
يب�در  اأن  املفيد  فمن   ، عنه�  والتنفي�س  م�س�عرهم  عن  للحديث  الأطف�ل  ت�سجيع   .4
الآب�ء ب�حلديث عن م�س�عرهم وت�سجيع الأطف�ل احلديث عن م�س�عرهم ، كذلك ي�ستطيع 
الآب�ء مالحظة بع�س امل�س�عر لدى الأطف�ل ك�حلزن والغ�سب والقلق وال�سعور ب�لذنب 
وم�س�عدتهم للحديث عنه� بتوجيه ا�سئلة مفتوحة لهم، وت�سجيع الأطف�ل للتحدث اإىل 
ا�سخ��س اآخرين غري الأم والب، كذلك من املفيد توجيه الأطف�ل ملم�ر�سة بع�س الأن�سطة 
التي ت�س�عدهم يف التنفي�س عن م�س�عرهم مثل: الأن�سطة الري��سية، والبك�ء، والكت�بة 

والر�سم واملو�سيقى.
5. اأن ي�رسح الوالدان للطفل خطة احلي�ة اجلديدة بعد الإنف�س�ل اأو الطالق: يرتب الطالق 
حي�ة جديدة لالأطف�ل والأمه�ت وعند ترتيبه� لبد ان توؤخذ م�سلحة الأطف�ل يف الدرجة 
الأطف�ل قبل  زي�رته مع  املفيد  ال�سكن اجلديد ومن  الأوىل، ويراعى احلديث عن مك�ن 
النتق�ل اليه للتعرف اليه واإىل اجلريان واخلدم�ت املتوفرة فيه حتديد املدر�سة اجلديدة 
التي �سينتقل اإليه� الأطف�ل وزي�رته� والتحدث اإىل بع�س الأطف�ل واملدر�سني، ومن�ق�سة 
وملب�سهم  ال�سخ�سي  مب�رسوفهم  يتعلق  م�  وخ�سو�س�  الأطف�ل  مع  امل�دي  املو�سوع 
والأمور املتعلقة ب�لرتفيه ك�لرحالت والأندية، اأول�ستمرار يف التوا�سل مع الأطف�ل بعد 

الأنف�س�ل وال�ستف�س�ر عن و�سعهم الدرا�سي وال�سحي وامل�يل .
6. اأن يوؤكد الوالدان للطفل اأنه ي�ستطيع حب كل من الأم والأب : حيث ي�سمح لالأطف�ل 
بعد الطالق ب�لتحدث مع الزوج ال�س�بق عرب اله�تف وزي�رته، والحتف�ظ ب�سورته يف 

غرفة الطفل.
7. اأن يوؤكد الوالدان للطفل اأنه ل داعي للقلق على البوين ب�سبب الأنف�س�ل : فمن املهم 
اأن يفهم الطفل اأن كل منهم� ي�ستطيع الإهتم�م  بنف�سه من حيث املظهر وامل�أكل وال�سحة 
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ب�سكل ع�م.
8. الت�أكيد للطفل اأنهم لزالوا ي�سكلون ا�رسة واحدة رغم الإنف�س�ل. فرغم اأن البوين ل 
يعي�س�ن مع�، اإل اأن بينهم� ق��سم م�سرتك هو الأطف�ل، واأنهم� ملتزم�ن بتوفري اأ�سب�ب 
واجلدة  اجلد  لي�سمل  الأطف�ل  عند  الأ�رسة  مفهوم  تو�سيع  املفيد  ومن  لهم�،  ال�سع�دة 

والأ�سخ��س الذين يعي�سون معهم.  
احل�جة  عند  امل�س�عدة  وطلب  لال�ست�س�رة  نف�سيني  اأخ�س�ئيني  مراجعة   .9

. )Beyer & Kent, 2001(

الرتبية الأ�رسية من منظ�ر اإ�شالمي:
وبرتبية  امل�سلم،  املجتمع  يف  الأوىل  اللبنة  ب�عتب�ره�  الأ�رسة  بن�س�أة  الإ�سالم  اإهتم 
اأع�س�ئه� تربية �سحيحة يف خمتلف اجلوانب اجل�سدية واملعرفية والإجتم�عية . حيث 
الزوجة  اختي�ر  على  اإذ حث  وقوية؛  متينة  اأ�س�س  على  تقوم  اأن  لالأ�رسة  الإ�سالم  اراد 

ال�س�حلة املتدينة، واختي�ر الزوج ال�س�لح املتدين.
واهتم ال�سالم ب�لعن�ية بنت�ج الزواج وهم الأطف�ل، فخ�سهم منذ امليالد ب�لعديد من 
الآداب فمن ب�ب احلر�س على �سحة الطفل حث ال�سالم على الر�س�عة الطبيعية مل� له� 
من اآث�ر اإيج�بية على �سحة الطفل ومنوه اجل�سمي والنف�سي، ويف هذا يقول تع�إىل:  
�َعَة   )�سورة البقرة،  ْعَن اأولَدُهَنّ َحْوَلنْيِ َك�ِمَلنْيِ مِلَْن اأََراَد اأن ُيِتَمّ الَرّ�سَ َواْلَواِلَداُت ُيْر�سِ
الآية 233( وك�ن ال�سالم اأول من اأعلن احرتامه وتقبله لالأطف�ل بغ�س النظر عن جن�سهم 
وَدُة �ُسِئَلْت، ِب�أَِيّ َذنٍب ُقِتَلْت    َذا امْلَْووؤُ فَحرم م� يعرف بواأد البن�ت  فق�ل تع�إىل:   َواإِ
)�سورة التكوير، الآي�ت 8-9(. ومل يغفل ال�سالم عن الإهتم�م  برتفيه الطفل وحم�ية 
حقه يف اللعب، فك�ن احل�سن واحل�سني يرجتالأن النبي وهو �س�جد يف ال�سالة اأي ك�نوا 
يركب�ن على ظهره ومل يكن يغ�سب من ذلك بل ي�سرب عليهم� حتى يق�سي� ح�ج�تهم. كم� 
واهتم ال�سالم ب�إظه�ر احلب للطفل من خالل التقبيل والعطف عليه وم�س�ركته األع�به 
واأفراحه واأحزانه ففي ال�سحيحني اأن ر�سول اهلل قّبـل احل�سن واحل�سني فق�ل الأقرع بن 
ح�ب�س : ان يل ع�رسة من الولد م� قبلت منهم اأحدا. فنظر اإليه ر�سول اهلل فق�ل: »من ل 
يرحم ل يرحم«. )اأخرجه م�سلم( األزم الإ�سالم الوالدين ب�رسورة الإهتم�م  بتعليم الطفل 
ذكرا واأنثى وتوجيهه دون اللجوء اإىل اأ�س�ليب العنف والإه�نة اجل�سدية واللفظية فق�ل 
َج�َرُة َعَلْيَه�  َه� اَلِّذيَن اآَمُنوا ُقوا انُف�َسُكْم َواأَْهِليُكْم َن�ًرا َوُقوُدَه� الَنّ��ُس َواحْلِ تع�إىل:   َي� اأَُيّ
َ َم� اأََمَرُهْم َوَيْفَعلُوَن َم� ُيوؤَْمرُوَن  )�سورة التحرمي، الآية  َمالِئَكٌة ِغالٌظ �ِسَداٌد ل َيْع�ُسوَن اهلَلّ
6( وروى اأحمد ب�سند �سحيح عن النبي ق�ل: »علموا اأولدكم ال�سالة ل�سبع، وا�رسبوهم 
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عليه� لع�رس، وفرقوا بينهم يف امل�س�جع«. ق�ل عبد اهلل بن عمر: اأدب ابنك ف�إنك م�سوؤول 
عنه م�ذا اأدبته؟ وم�ذا علمته؟ وهو م�سوؤول عن بره وطواعيته لك. ويف �سعب الإمي�ن 
للبيهقي عن الر�سول »من ولد له ولد فليح�سن اإ�سمه واأدبه، ف�إذا بلغ فليزوجه ف�إن بلغ 

ومل يزوجه ف�أ�س�ب اإثم� ف�إمن� اإثمه على اأبيه«.                         

درا�شــة حالــة:
ل�ست�س�رتك يف  �سع�د  ال�سيدة  وزوجته  ال�سيد حممود  الي�م  اأحد  راجعك يف   

م�سكلة طفلهم� �سعيد وملخ�سه� كم� يلي :
» �سعيد هو ابنن� البكر ويبلغ من العمر )6( �سنوات وهو يف ال�سف الأول البتدائي، له 
اخت اإ�سمه� مه� وعمره� �سنة ون�سف. اأ�س�رت الأم اأن طفله� ل يع�ين من اية م�س�كل 
�سحية وهي تهتم جدا بدرا�سته فهي تدر�سه بنف�سه�، وتعمل ج�هدة لأن يتقن كت�بة 
الحرف والرق�م وحفظه�، ب�ل�س�فة اإىل اإتق�ن القراءة والكت�بة، فهي تريده طفال ك�مال 
ب�سكل  تقلقه�  الأم من م�سكلة  ت�ستكي   . اأم ن�جحة ومميزة  انه�  القول  ت�ستطيع  حتى 
كبري وهي اأن �سعيد دائم� ي�رسب اأخته بعد النته�ء من الدرا�سة وي�رسخ عليه�، كم� 
،لأنه ل يركز معه� ويتحرك كثريا، ويرتكه�  انه ل ي�ستجيب لتعليم�ته� وهي تدر�سه 
ويذهب للعب، وهذا يزعجه� لأنه� تعتقد اأن عليه اتق�ن الكثري من املهم�ت وان الوقت 
ل يكفي فكيف اذا بداأ ب�لقفز واللعب، وان عليه الدرا�سة يومي� لفرتة ل تقل عن الثالث 
�س�ع�ت، وتقول ح�ولت ب�لأم�س جعله يكتب حرف الب�ء بداأ ب�لكت�بة وبعد قليل بداأت 
يده ترجتف ورمى القلم وطلبت منه اأن ي�ستمر يف الكت�بة  لكنه رف�س تنفيذ تعليم�ته� 
ب�سكل علني، وبداأ يع�نده� وي�رسخ عليه� ق�ئال ل اريد، ف�س�رت ت�رسخ عليه ق�ئلة انت 
ولد م� بتفهم اذا انت م� تعلمت كل الن��س �ستقول عني اين اأم ف��سلة ل اأعرف كيف 
اأربي، بدك ت�سحك الن��س علي، ولك لزم ترد علي، في�رسخ يف وجهي ويقول م� بدي 
الب�ء. وتوا�سل  الهرب مني ف�م�سكه بقوة وا�رسبه فيبداأ بكت�بة حرف  ادر�س ويح�ول 
الأم وتقول كل هذه احلرب بت�سري اأم�م الب ول يتدخل يف اي �سىء لقد تعبت لوحدي 
ول اأعرف م�ذا اأفعل. اأم� الب فقد علق على ذلك بقوله اأن� ل عالقة يل برتبية الأولد 
فهي م�سوؤولية الأم اأن� م�سوؤوليتي ان اوؤمن متطلب�ت البيت، احن� هيك اتربين� امي ك�نت 

تعمل كل �سيء يف البيت وتربين� واأبوي عمره م� تدخل فين�.
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ماذا تفعل كاأخ�شائي مل�شاعدة هذه الأ�رسة ؟   
ت�ستطيع م�س�عدة الأ�رسة من خالل:

1. حتديد الأفك�ر الالعقالنية املرتبطة ب�لرتبية الأ�رسية لدى الأم والب وتغريه�. لعل 
يف  طفله�  بنج�ح  ك�م  جن�حه�  ربط  يف  تتلخ�س  الأم  لدى  الالعقالنية  الأفك�ر  اهم 
انه  فتتلخ�س يف  الب  لدى  اأم�  مط�لبه�.  لكل  الطفل  ي�ستجيب  ان  ووجوب  املدر�سة، 
لدخل له يف تربية الأطف�ل. وميكن تعديل هذه الأفك�ر من خالل من�ق�سة العالقة بني 
الأفك�ر وامل�س�عر وال�سلوك، وتفنيد هذه الأفك�ر وتغيري لغة الأم والب وا�ستخدام اخلي�ل 

النفع�يل.
 )3( ملدة  الدرا�سة  يف  تلخي�سه  وميكن  الطفل.  من  الأم  توقع�ت  يف  اخللل  حتديد   .2

�س�ع�ت يومي�، واتق�ن كت�بة الحرف وحفظه� واتق�ن القراءة والكت�بة .  
3. من�ق�سة متطلب�ت النمو يف هذه املرحلة. مثل ح�جة الطفل اإىل احلركة واللعب ومدة 

الرتكيز وم�ستوى منو الع�سالت الدقيقة لديه .
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امل�شطلحات:
 Family education الرتبية الأ�رسية

اإعداد الأطف�ل وتدريبهم واك�س�بهم مه�رة التف�عل مع املجتمع والعي�س فيه بف�علية، 
مب� ي�سمن م�س�لح الفرد واملجتمع وهو م� يعرف ب�لتن�سئة الإجتم�عية  .

Sufficiency of family education الكفايات الالزمة للرتبية الأ�رسية الفعالة
يف  قدرتهم  م�ستوى  تعك�س  والتي  االآب�ء  عن  ال�س�درة  اليومية  املم�ر�س�ت  جمموعة 

تن�سئة اأطف�لهم .
 Cognitive sufficiency كفايات اجلانب املعريف لالآباء

جمموعة امله�رات املعرفية التي توجه �سلوك الآب�ء نحو اأطف�لهم وتت�سمن : 
ب�لرتبية  املرتبطة  واملعتقدات  الأفك�ر  اأي جمموعة  الوالدية  الآب�ء حول  معتقدات   .1

الأ�رسية
2. م�ستوى معرفة الآب�ء عن اأطف�لهم من حيث مراحل النمو ومتطلب�ته� النم�ئية .

 sufficiency Behavior كفايات اجلانب ال�شل�كي لالآباء
الأ�سلوب الذي يت�رسف ويتف�عل به الآب�ء مع اأطف�لهم يف مواقف احلي�ة اليومية ، ويعرب 

عنه� ب�لأمن�ط الوالدية.
 Psychosocial theory of الإجتماعية  النف�شية  النظرية  ح�شب  النم� 

 development
من  به  يرتبط  وم�  الإن�س�ين  ب�لنمو  تتعلق  اإجتم�عية  نف�سية  نظرية  اريك�سون  قدم 
م�سكالت لدى الأطف�ل ، ف�لطفل منذ ولدته يتف�عل مع اخلربات التي يتعر�س له� يف 
الأ�رسة واملجتمع . ومير الإن�س�ن ح�سب اريك�سون يف ثم�ن مراحل من�ئية متع�قبة هي :

 Trust vs. distrust . 1. تعلم الثقة مق�بل عدم الثقة
 Autonomy vs. shame and . 2. تعلم ال�ستقاللية مق�بل ال�سعور ب�خلجل وال�سك

 . doubt
Initiative vs. guilt . 3. تعلم املب�درة مق�بل ال�سعور ب�لذنب

 Industry vs. inferiority . 4. تعلم الجته�د مق�بل ال�سعور ب�لنق�س
 .role confusion Identity vs. 5. الهوية مق�بل ا�سطراب الهوية

 Intimacy vs. isolation . 6. تعلم اللفة مق�بل العزلة
 Generativity vs الذاتية  يف  والإغراق  الأن�نية  مق�بل  والعط�ء  الإنت�جية   .7

     .tagnation
 Integrity vs. despair .8. تعلم التك�مل مق�بل الي�أ�س

 Understanding emotional of children فهم اإنفعالت الأطفال
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امله�رة التي ت�س�عد الآب�ء يف ا�ستك�س�ف م�س�عر اأطف�لهم و التعبري عنه� وتقبله� .
Understanding inappropriate behavior فهم ال�سلوك غري املرغوب فيه

امله�رة التي ت�س�عد الآب�ء يف معرفة اأ�سب�ب مم�ر�سة اأطف�لهم لل�سلوك غري املرغوب .
 Applying basic rules in family الأ�رسية  الرتبية  الأ�س��سية يف  القواعد  تطبيق 

         education
قدرة الآباء على تطبيق الق�انني الأ�شا�شية يف الرتبية مثل :

6. ك�فىء ال�سلوك املرغوب فيه .
7. جت�هل ال�سلوك غري املرغوب فيه.

8. �سحح وع�قب ال�سلوك غري املرغوب فيه.
9.اتب�ع الأم والب ا�سلوب تربية موحد .

وجتنب املم�ر�س�ت اخل�طئة مثل :
1. ف�سل الآب�ء يف مك�ف�أة ال�سلوك املرغوب فيه.

2. مك�ف�أة الآب�ء ب�سكل غري مق�سود ال�سلوك غري املرغوب فيه.
3. مع�قبة الآب�ء الأطف�ل عندم� مي�ر�سون ال�سلوك املرغوب فيه.

  Good listening to children ال�ستم�ع اجليد لالأطف�ل
تعرب عن امله�رة التي ت�س�عد الآب�ء يف ال�ستم�ع لأطف�لهم وفهمهم واحلديث معهم .

Nonverbal communication الإت�س�ل غري اللفظي
يت�سمن الو�س�ئط واملثريات واملنبه�ت غيـر اللفظية التي ت�سهم فـي اإحداث وتن�سيط 
وفهم الإت�س�ل مثل : حركة العينني اأثن�ء احلديث مع الطرف الآخر وامل�س�فة بني اأطراف 

عملية الإت�س�ل وحركة اليد والقدم ونربة ال�سوت .
Mixed families العائالت املختلطة

وهي ع�ئالت تتكون من زوج وزوجة �سبق لهم اأن تزوجوا وتطلقوا واأطف�ل غري اأ�سق�ء 
من زواج �س�بق واأ�سق�ء من الزواج اجلديد .

 Family education in :اأو النف�شال الأ�رسية يف حالت الطالق  الرتبية 
divorce

جمموعة الإجراءات التي يبعه� الآب�ء مع اأطف�لهم يف ح�لة الطالق اأو الأنف�س�ل . 
 Concept of marriage مفهـ�م الزواج

الزواج عالقة اإجتم�عية تربط بني الرجل واملراأة وتقوم على ا�س�س دينية واإجتم�عية 
واإقت�س�دية وهي ع�مل اأ�س��سي لبق�ء النوع الإن�س�ين واحلف�ظ عليه .

  adjustment Marital مفه�م التكيف الزواجي
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وال�سب�ع  الزوجني،  املتب�دل بني  واحلب  فيه�،  والأندم�ج  الزوجية  للحي�ة  الإ�ستعداد 
اجلن�سي، وحتمل م�سوؤولي�ت احلي�ة والقدرة على حل م�سكالته� .

Couples conflict ال�رساع بني الزوجني
ح�لة من عدم الإ�ستقرار تنتج عن مواجهة جمموعة خمتلفة من التحدي�ت وال�سغوط 

اليومية املرتبطة ب�لعالقة الزوجية .
 adjustment proceuers الأ�شاليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي

  Marital
جمموعة  الإجراءات وامله�رات الالزمة لرفع م�ستوى التكيف الزواجي بني الأزواج .

restructuring Cognitive اإعادة البناء املعريف
 اإ�ستبدال امل�سرت�سد اأفك�ره واحك�مه املعرفية التي ت�سبب له ال�سطراب ب�أخرى ت�س�عده 

على التكيف .
Positive communication الت�ا�شل الإيجابي

وروؤية  الآخر  اأحدهم�  فهم  والزوجة  الزوج  يح�ول  عندم�  واملع�ين  للم�س�عر  تب�دل 
م�س�كلهم واختالف�تهم من وجهة نظر كل من الزوج والزوجة ، وهذا التوا�سل غري حمدود 
ب�لكلم�ت واإمن� يحدث اأي�س� من خالل ال�ستم�ع ، وال�سمت ، وتع�بري الوجه والمي�ءات .

Accepting التقبل
قبول الزوجني لبع�سهم� طوع� وبدون �رسوط ب�سبب حمبتهم� لبع�سهم�  رغم الإختالف 

فيم� بينهم� يف الأفك�ر والآراء وامل�س�عر .
Paraphrase اإعادة ال�شياغة

اإع�دة  ثم  الزوجة  اأو  الزوج  من  ال�س�درة  املعريف  الر�س�لة  ملحتوى  اجليد  ال�ستم�ع 
ابالغه� للطرف الآخر ب�قل قدر من الكلم�ت

Empathy التعاطف
يق�سد ب�لتع�طف اإح�س��س كل من الزوج والزوجة ب�أمل ومع�ن�ة  زوجته اأو زوجه� مع 

التعبري عن م�س�ركته هذا الأمل.
coversation احل�ار

امله�رة التي ت�س�عد يف التقريب بني وجه�ت نظر الزوجني فيم� يتعلق مبط�لبهم�.



الوحدة الث�نية
املهارات الوالدية الفعالة وبرامج تنميتها
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ال�حدة الثانية
املهارات ال�الدية الفعالة وبرامج تنميتها

مقدمة

ال�الدية الفّعالة والأب�ة ال�شاحلة

مفهوم اأ�س�ليب املع�ملة الوالدية 

اأ�س�ليب املع�ملة الوالدية واإدراك الأبن�ء له�.

 امله�رات الوالدية واأ�س�ليب املع�ملة ال�سحية متعلمة                                         

 مربرات التدريب على امله�رات الوالدية 

احل�جة اإىل التدريب على الوالدية 
 Parenting Styles  اأمناط املعاملة ال�الدية

 الوالد املث�يل والوالد امل�سوؤول

الوالدية من منظور علم النف�س الفردي اآدلر 9
)Dreikurs( .مهارات والدية م�شتندة اإىل اأفكار درايكرز

:STEPشمن برنامج التدريب ال�الدي�

مه�رة فهم الطفل و�سلوكه ال�سوي واخل�طئ

مه�رة فهم ال�سلوك اخل�طئ.

اأهداف ال�سلوك اخل�طيء كم� يراه� درايكرز

مه�رة بن�ء العالقة الإيج�بية:

مه�رة الت�سجيع 

مه�رة �سبط �سلوك الطفل نحو تعلم امل�سوؤولية  

النت�ئج الطبيعية واملنطقية لل�سلوك

املراجع
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مقدمة:
تعترب الأ�رسة – والوالدان ب�سكل خ��س – املوؤثر الأعظم يف بلورة �سخ�سية   
واإجت�ه�تهم  اأفك�رهم  ويت�رسب  معهم،  وقته  معظم  الطفل  يق�سي  اإذ  وتن�سئته،  الطفل 
ب�لن�سبة  احلي�ة احلقيقية »  والأمه�ت ميثلون من�ذج  الآب�ء  اإن  و�سلوكي�تهم.  وقيمهم 

لالأبن�ء فهم يت�أثرون ب�سلوك اأب�ئهم واأمه�تهم اأكرث من ت�أثرهم ب�أقوالهم ون�س�ئحهم«.
وي�ستحق اأطف�لن� اأن نعلمهم ك�فة امله�م وامله�رات والكف�ءات التي متكنهم من التف�عل 
هي  الأ�رسة  ان  القول  وميكن  احلي�ة.  ومواقف  �سي�ق�ت  خمتلف  يف  الن�سط  الإيج�بي 
املدر�سة الأوىل للعالق�ت الإن�س�نية التي تعلم فيه� اأول درو�س احلب والكراهيه، والعدل 
والظلم وغريه�. وبقدر م� تبذل الأ�رسة من جهد يف اإق�مة العالق�ت الإن�س�نية اجليدة 
بني اأفراده� تكت�سب �سخ�سية الأبن�ء خربة ه�مة يف التع�مل مع الآخرين. لذلك يجب 
ب�أدائه� على  مط�لبني  اإجتم�عية  كوظيفة  ومه�راته�  الوالديه  فن  تعلم  الوالدين  على 

اأكمل وجه.
وامن�ط  الأبن�ء  مع  التع�مل  اأ�س�ليب  عن  تعرب  الوالديه  املع�ملة  اأ�س�ليب  اإن   
التف�عل بني  اأهمية  النف�س على  اتفق علم�ء  الأبن�ء. وقد  الوالديه يف تن�سئة  الرع�ية 
و�سحتهم  ال�سخ�سية  هويتهم  وتطور  التف�عل يف منوالبن�ء  هذا  واأثر  والأبن�ء،  الآب�ء 
الوالدية  املع�ملة  اأن  الدرا�س�ت  من  العديد  اأو�سحت  وقد   .)2006 ع�سوي،   ( النف�سية 
ترتبط ب�سخ�سية الفرد و�سلوكه. وقد اأ�س�رت الدرا�س�ت الإكلينيكية لالأطف�ل امل�سطربني، 
واملالحظ�ت التجريبية لالأطف�ل الع�ديني اأن هن�ك عالقة اإرتب�طية بني اأ�س�ليب املع�ملة 

الوالدية التي اتبعه� الآب�ء يف تن�سئة اأبن�ئهم و�سلوك هوؤلء الأبن�ء.
وجدير ب�لذكر ان اإدراك الطفل ل�سلوكي�ت والديه ومع�ملتهم� معه بطريقة معينة تعترب 
من العوامل اله�مة يف منوه وتكيفه. ان الطريقة التي يدرك به� الطفل هذه الأ�س�ليب هي 
التي توؤثر فعلي�ً يف تكيفه ) برك�ت، 2000(. ان الطفل يت�أثر ب�سلوكي�ت الوالدين الظ�هرة 
اأكرث من م�س�عرهم واإجت�ه�تهم احلقيقية املق�سودة . ولذا ف�إن الن�سج�م بني الوالدين 
ال�ستقاللية،  مثل  مرغوبة  نت�ئج  اإىل  يف�سي  الوالدية  ال�سلوكي�ت  اإدراك  يف  والأبن�ء 
وتقدير الذات، والنمو اخللقي. والعك�س �سحيح يف ح�لت عدم الن�سج�م بني الوالدين 
والأبن�ء يف اإدراك ال�سلوك الوالدي يف الرع�ية والرتبية، اإن هذا ميكن اأن يقود نحو نت�ئج 
و�سوء  والتع�طي،  الإنفع�لية،  وال�سعوب�ت  ال�سلوكية،  وامل�سكالت  القلق،  مثل  �سلبية 

.)Ruter & Conger, 1995( التكيف الع�م واملدر�سي خ��سة
ت�سري اأ�س�ليب املع�ملة الوالدية من منطلق معريف اإىل » معتقدات الوالدين حول الأبوة 
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ال�س�حلة، وتربية الأبن�ء، و�سلوكي�ت الوالدين نحو الأبن�ء، ونوعية العالقة بني الطفل 
.)Rubin & Ghung, 2006, P3( »والأب والأم

اإن هذه املعتقدات التي يحمله� الآب�ء هي التي تنعك�س على ت�رسف�تهم مع   
الطرق  هذه  ان  املالحظ  ومن  املتنوعة.  واحلي�تية  الأ�رسية  التف�عالت  اأثن�ء  اأبن�ئهم 
املميزة للت�رسف والتع�مل ال�س�درة من الآب�ء نحو الأبن�ء متيل للثب�ت ب�جت�ه حتقيق 
الآب�ء لل�سورة التي يريدون لأبن�ئهم اأن يكونوا عليه� ومب� يتفق مع دورهم ك�آب�ء يف 

حتقيق هذه ال�سورة.
وتظهر بع�س الدرا�س�ت اأن هن�ك نوع�ً من عدم الن�سج�م الن�سبي بني الوالدين والأبن�ء 
التطورية  النم�ئية  ب�لعوامل  يرتبط  التع�ر�س  هذا  واأن  الوالدية،  املع�ملة  اإدراك  يف 
لدى الأبن�ء. ف�لأطف�ل يت�رسفون ب��ستقاللية عن الوالدين، ولكن املراهقني يفعلون ذلك 
اأكرث ن�سج�ً  اأ�سبحوا  اأنهم  ال�ستقاللية يف حي�تهم، فهم ي�سعرون  لأهمية  اأكرب  بدرجة 

وا�ستقاللية.
لقد اأ�س�رت نت�ئج احدى الدرا�س�ت ق�م به� الب�حث ) اأبو علي�، 1997، �س 341( اإىل اأن 
اإدراك الأبن�ء لأ�س�ليب املع�ملة الوالدية تتغري عرب الزمن يف الجت�ه الإيج�بي عموم�ً. 
فقد ظهر حت�سن يف ت�سور اأ�س�ليب املع�ملة الوالدية لدى طلبة ال�سف الت��سع مق�رنة 
بطلبة ال�سف ال�س�بع. كم� ظهر التح�سن لدى طلبة ال�سنة اجل�معية الأوىل مق�رنة بطلبة 
ال�سف احل�دي ع�رس، وبدا هذا من خالل ت�سورهم لل�سلوك الوالدي على انه اأكرث تقبالً 

وا�ستقاللية ودميقراطية.
الفرد  ل�سلوك  واملقرر  املهم  هو  والأحداث  الواقع  حول  الفرد  يحمله  الذي  والإدراك 
وا�ستج�ب�ته، وعليه �ستعر�س هن� اأ�س�ليب املع�ملة الوالدية كم� يدركه� الأبن�ء، )ابو 

ن�هية، 1987(.
Acceptance 1- التقبل

اأن ي�سعر الطفل اأن والده )الأب، الأم( يفهم م�سكالته وهمومه، واأنه يطمئنه ويهدئ روعه 
اأو قلق�، ويوا�سيه ويدخل على نف�سه ال�رسور عندم� يكون حزين�،  عندم� يكون خ�ئف� 
اأكرث مم� يهتم ب�أخط�ئه، وانه يبدو  ويحدثه دائم� ب�سوت دافئ، وانه يهتم مبح��سنه 
فخورا ب�لأ�سي�ء التي يعمله�، ول يح�ول تغيري �سلوكه بل يقبله كم� هو، وانه ي�ستمتع 

بق�س�ء وقته معه يف البيت اأو خ�رجه.
Child Centeredness 2- التمركز ح�ل الطفل

الأم( ي�ستمتع ب�حلديث واجللو�س معه مدة طويلة،  الأب،   ( ان والده  الطفل  اأن ي�سعر 
ويغمره بقدر كبري من الرع�ية والإهتم�م ، ويعتربه اأهم �سخ�س يف حي�ته، وانه يتن�زل 
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يف كثري من الأحي�ن عن اأ�سي�ء تخ�سه يف �سبيل توفري م� يحت�ج الطفل اإليه، ودائم 
التفكري يف الأ�سي�ء التي ت�رسه وت�سعده.

Possessiveness 3- ال�شتح�اذ
ي�سمح  عنه، ول  بعيداً  يكون  قلق عليه عندم�  الأم(  الأب،   ( والده  ان  الطفل  يدرك  اأن 
الأم�كن خوف� من ان يحدث له م� يوؤذيه، وحري�س جدا على  اإىل بع�س  له ب�لذه�ب 
م�س�ركته يف �سئون حي�ته، ويرف�س ان يق�سي اأي قدرة الطفل من الوقت بعيدا عن البيت، 
وانه مركز اهتم�مه يف البيت، وم�سغول دائم� بفكرة عدم قدرته على العن�ية بنف�سه م� 

مل يكن الوالد معه.
Rejection 4- الرف�س

اأن ي�سعر الطفل اأن والده ) الأب، الأم( يعتربه م�سكلة كبرية، وانه ي�سكو دائم� من كل 
اأفع�له، وانه ن�دراً م� ي�س�عده عندم� يحت�ج اإليه، ول يعمل معه، ويع�مله كم� لو ك�ن 
�سخ�س� غريب� عنه، وين�سى �رساء م� يحت�ج اإليه، ول يعرف م� يحت�ج اإليه اأو م� يريده، 
وان اأفك�ره غري جمدية، وانه يتمنى لو مل يكن لديه اأطف�ل، وانه ينفعل ب�رسعة �سديدة 
يف كثري من الأحي�ن عندم� ي�س�يقه الطفل، ويطلب منه ان يخرج من البيت ويذهب 

بعيدا، وانه يراقبه ب��ستمرار ول يغفر له اأي خط�، وانه غري �سبور معه«.
Control 5- التقييد

اأن يدرك الطفل اأن والده ) الأب، الأم( يتم�سك ببع�س القواعد والنظم التي يعتقد انه� 
حتكم الت�رسف وال�سلوك، وانه يوؤمن ب�أهمية معرفته مل� يحق له عمله. وم� ل يحق له 
عمله، وانه من ال�رسوري ان يع�قب لكي يح�سن الت�رسف، وعليه اأن يعمل الأ�سي�ء كم� 
يراه مت�أم�، وان يحر�س على ان تكون مالب�سه نظيفة ومرتبة، ول ي�سمح له ب�أن يعمل 
اأي �سيء اأخر حتى يتم الأعم�ل التي حدده� له من قبل، واأنه يهتم ب�أن يلتزم مبوعد 

عودته من املدر�سة.
 Enforcement 6- الإكراه

اأن يدرك الطفل اأن والده ) الأب، الأم( �سديد معه، ويتم�سك دائم� بقواعد ونظم معينة ول 
ي�سمح ب�خلروج عنه� حتت اأي ظرف، واأنه يع�قبه ب�أ�س�ليب خمتلفة من العق�ب ال�سديد، 
اأي �سيء يقوله له،  اإذا مل يرى الأ�سي�ء بطريقته، ويهتم ب�أن يطيعه يف  كم� ويع�قبه 

ويع�قبه اإذا عمل �سيئ� ب�سيط� ل ينبغي عليه عمله.
Positive Involvement 7- الإندماج الإيجابي

اأن يدرك الطفل اأن والده ) الأب ، الأم( يع�مله بعطف ومودة �سديدة، ويثني عليه بكرثة،  
ويتحدث دائم� عن الأ�سي�ء اجليدة التي يعمله�، وي�ستمتع ب�حلديث معه عن الذي قراأه 
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اأو �سمعه، واأنه ي�سجعه على القراءة والطالع، ويبني له اأين يجد املزيد من املعرفة، 
ويهتم جدا مب� يتعلمه يف املدر�سة، واأنه ي�ستمع دائم� لوجهة نظره، ويحدثه كثريا عن 

اأ�سب�ب الأ�سي�ء ومربراته�، ويخربه مبدى حبه له، واأنه م�سدر �سع�دته«
Intrusiveness 8- التطفل

اأن يدرك الطفل اأن والده )الأب، الأم( يتحقق دائم� مم� يفعله يف املدر�سة، ويحر�س دائم� 
على اأن يعرف ب�ل�سبط اأين هو وم�ذا يفعل، واأنه يحر�س على احل�سول على معلوم�ت 
ك�ملة عن اأ�سدق�ئه للت�أكد من اأنهم من نوع جيد، ويريد ان يعرف ب�ل�سبط كل م� يحدث 
له عندم� يكون خ�رج البيت، واأنه ي�س�ل الآخرين عن �سلوكه خ�رج البيت، ويريد اأن 

يعرف ب�لتف�سيل كل م� يدور بينه وبني زمالئه من اأح�ديث ومن�ق�س�ت.
Control Though Guilt 9- ال�شبط من خالل ال�شع�ر بالذنب

 اأن يدرك الطفل اأن والده )الأب، الأم( يعتقد انه ن�كر للجميل عندم� ل يطيعه، وي�سعر 
ب�ل�ستي�ء وخيبة الأمل مل� يقدم عليه من اأفع�ل، ويذكره دائم�ً بكل م� عمله من اأجله،  
ويحدثه دائم�ً عن الأمل واملع�ن�ة التي حتمله� من اأجله، وانه ينبغي على الطفل ان 
يعمل م� يريده الوالد اإذا ك�ن يحبه، واأنه يجرح اإح�س��سه اإذا مل يتبع ن�سيحته، وينبغي 

عليه األ يعمل الأ�سي�ء التي ت�سبب له القلق والتوتر اإذا ك�ن يحرتمه.
Hostile Control 10- ال�شبط العدواين

اأن يدرك الطفل ان والده )الأب، الأم( يحدد له بدقة الطريقة التي يجب اأن يت�رسف به�، 
اأ�سلوب اأو طريقة اأدائه لعمله، وينظم له وقت فراغه وكيفية ق�س�ئه،  ويحدد له دائم�ً 
واأنه يريد ان يتحكم يف كل �سيء يعمله، ويذكره دائم� ب�لأ�سي�ء غري امل�سموح بعمله�، 
ويحدد له الأ�سدق�ء الذين ي�ستطيع اخلروج معهم، وانه من ال�سعب اأن ين�سى الأخط�ء 
التي يرتكبه�، ول يرتكه ي�سعر ب�لراحة اإل بعد اأن ينفذ م� يريده منه، وانه ل تعجبه 
الطريقة التي يت�رسف به� يف البيت، وانه يغ�سب منه ويثور عندم� يحدث �سو�س�ء يف 

البيت.
Inconsistent Discipline 11-  عدم الت�شاق

اأن يدرك الطفل اأن والده ) الأب، الأم( ين�سى ب�رسعة بع�س اأوامره اأو تعليم�ته التي ك�ن 
قد اأ�سدره�، ويلتزم ب�لنظم والقواعد عندم� تن��سبه فقط، واأنه ي�سمح للطفل بعمل اأ�سي�ء 
ك�ن يعتربه� يوم�ً م� خ�طئة، وانه يع�قبه اأحي�أن�ً على عمل �سيء م� ويتج�هله يف 

اليوم الت�يل، وانه كثرياً م� يغري النظم والقواعد التي ي�أمره ب�إتب�عه�.
Nonenforcement )12- الت�شاهل )عدم الإكراه

اأن يدرك الطفل اأن والده ) الأب، الأم( ل يرغمه على التزام قواعد اأو نظم حمددة، ول يهتم 
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ب�أخط�ئه، ول يط�لبه كثرياً بعمل واجبه املنزيل، واأنه قلم� يطلب منه ب�إحل�ح  كثرياً 
عمل اأي �سيء، واأنه ل يتحقق من انه عمل الأ�سي�ء التي طلبه� منه اأم ل، ول يح�ول يف 
كثري من الأحي�ن اكت�س�ف اأخط�ئه، واأنه ل يهتم كثرياً اإذا مل يعمل اأ�سي�ء ك�ن قد كلفه 

به�، ول يع�قبه اأحي�أن�ً على اأخط�ء ارتكبه� معه.
Acceptance of Individuation 13- تقبل الفردية

اأن يدرك الطفل ان والده )الأب، الأم ( يح�ول ان يفهم وجهة نظره يف الأحداث اأو الأ�سي�ء، 
وانه يطلب منه ان يخربه عن راأيه يف الطريقة التي يع�لج به� الأمور، ويجعله ي�سعر 
انه على حريته عندم� يكون معه، ويجعله ي�س�رك يف حتديد طريقة اأداء الأ�سي�ء التي 
يعمالأن به� مع�ً، وانه ي�سعر ب�ل�سع�دة عندم� يح�رس اأ�سدق�وؤه اإىل البيت، وانه يرتكه 

يعمل الأ�سي�ء التي تن��سبه، وانه يح�ول ان يع�مله وك�نه �سديق له اأو اأخ.
Lox Discipline  14- الت�شاهل

ا لأم(  مت�س�هل معه، وي�سفح عنه ب�سهولة  عندم�  الأب،   ( الطفل ان والده  اأن يدرك 
يرتكب خط�أ، ول يرف�س له اأي طلب، وانه ي�سمح له ب�ل�سهر خ�رج البيت بعد اإحل�ح، ول 
ي�رس على ان يطيعه اإذا اأظهر احتج�ج�ً، وانه ي�سفح عنه ب�سهولة عندم� يعمل �سيئ�ً م� 

خط�أ، وانه ي�ستطيع التحدث معه يف الأ�سي�ء التي تهمه.
Instilling Persistent Anxiety 15- تلقني القلق الدائم

اأن يدرك الطفل ان والده ) الأب، الأم( يذكره دائم�ً ب�أعم�له ال�سيئة، ويعتقد انه �سوف 
يندم مع مرور الأي�م لأنه مل يكن اأبن� �س�حل� كم� يريد اأو يتوقع، ويعترب اأي �سلوك �سيء 
خط�أ كبرياً و�سيكون له نت�ئج بعيدة يف امل�ستقبل، وانه �سيدفع ان ع�جال اأم اآجال ثمن 
ت�رسف�ته ال�سيئه، وانه كثرياً م� يذكره بت�رسف�ته اخل�طئة بعد مرور وقت عليه�، وانه 

ل يثق فيه لفرتة طويلة اإذا حدث ان اأخلف وعدا.
Hostile Detachment 16- التباعد وال�شلبية

اأن يدرك الطفل اأن والده )الأب، الأم( ي�سعر ب�ل�سع�دة يف كثري من الأحي�ن عندم� يكون 
بعيداً عنه، واأنه ل يفكر فيه كثرياً، ول يحبه، ول ي�سرتك معه يف اأغلب اأنواع  الن�س�ط، 
واأنه مل ي�سحبه اأبداً يف رحلة اأو نزهة يوم الأج�زة الأ�سبوعية، وانه قليل الكالم معه، 
ويح�سب عليه اأخط�ءه، وقلم� يثنى عليه عندم� يقوم بعمل جيد يف البيت اأو املدر�سة، 
وانه ل يهتم اأبداً مبعرفة اأ�سدق�ئه، وانه ي�سخر منه دائم�ً، ويجعله ي�سعر وك�نه �سخ�س 

غريب ي�سكن معه.
 Withdrawal of relations 17- الن�شحاب من العالقة

اأن يدرك الطفل اأن والده )الأب، الأم( يق�طعه ول يتكلم معه عندم� ي�س�يقه، وانه ي�سبح 
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اأقل مودة و�سداقة معه عندم� يخ�لفه يف الراأي، واأنه يكلمه ب�سوت ج�ف عندم� يعمل 
�سيئ�ً ي�سيء اإليه، ويبتعد عنه ويتجنبه مت�أم�ً عندم� يخيب ظنه فيه،  كم� ويبتعد عنه 
اأحي�أن�ً عندم� ل يوافقه على اأمر م�، وانه عندم� ي�س�يقه يق�طعه مت�أم�ً ول يكلمه حتى 

ي�سلح خط�أه.
Extreme Autonomy 18- ال�شتقالل املتطرف

اأن يدرك الطفل اأن والده )الأب، الأم( يعطيه حرية ك�ملة لكي يفعل م� يريد، و يرتكه 
يلب�س ب�لطريقة التي تعجبه، وي�سمح له ان ينفق نقوده ب�لطريقة التي تعجبه، وي�سمح 
له بعمل الأ�سي�ء التي يحبه�، واأنه يرتكه يذهب اإىل اأي مك�ن يريده دون قيد اأو �رسط، 
وانه ي�سمح له ب�خلروج كم� يريد، وانه ل يهتم مبوعد عودته اإىل البيت.)اأبو ن�هية،19

88؛برك�ت،2000؛مو�سى،2003(.
19- املهارات ال�الدية متعلمة

من ح�سن احلظ اأن الآب�ء ميكنهم مواجهة التحدي�ت يف تربية الأبن�ء من خالل: 
1. تعلم كيف ينمو الأطف�ل وي�سلكون.

2. تعلم اأن ي�سبحوا م�هرين يف ت�سجيع الأطف�ل.
3. تعلم طرق فع�لة وايج�بية للتع�مل مع ال�سلوك اخل�طىء للطفل.

4. ا�ستك�س�ف طرق ات�س�ل فع�لة مع البن�ء.
اإن الأبوة لي�ست �سهلة على الإطالق، لكن الت�س�وؤل هن� هو م� هي الأ�سي�ء الأخرى الأكرث 

اأهمية منه� يف احلي�ة.
مربرات التدريب على املهارات ال�الدية:

لقد م�سى زمن طويل منذ ان بداأت املجتمع�ت الإن�س�نية تط�لب ب�رسورة تدريب كل من 
اإلخ،  يعمل مع الأطف�ل ك�ملعلمني واملر�سدين النف�سيني والأخ�س�ئيني الإجتم�عيني.... 

ولكن اأهم �سخ�سني يف حي�ة الطفل وهم�
) الأبوان( م� زال يقوم�ن مبهمة الرتبية دون اأي اإعداد اأو تدريب.

اأ�سب�ب  القي�م ب�ملهم�ت الرتبوية لعدة  الوالدين على  اإىل تدريب  لقد تزايدت احل�جة 
ومعظم هذه الأ�سب�ب له� عالقة ب�لتغري الإجتم�عي ال�رسيع الذي نعي�سه، والذي يجعل 
تربية الأبن�ء مو�سوع�ً جديراً ب�لإهتم�م . ف�لرتبية التقليدية الت�سلطية مل تعد من��سبة 
لهذا الزمن، ولو نظرن� اإىل املجتمع�ت العربية عموم�ً لوجدن� انه� ع��ست خالل العقود 
اأث�ره�  ظهرت  ومتت�بعة  �رسيعة  وتكنولوجية  واإقت�س�دية  اإجتم�عية  الأخرية حتولت 
الوا�سحة يف الزي�دة املطردة يف جم�ل تعليم املراأة وعمله�، ومم� ل �سك فيه ان هذه 
التغريات ك�ن له� اأثر يف تركيبة الأ�رسة، ويف العالقة بني الرجل واملراأة، ويف عالقة 
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الآب�ء ب�أطف�لهم اأي�س�ً. ونتيجة لذلك اأ�سبح هن�ك نوع من التذبذب واحلرية يف عالقة 
الآب�ء ب�أطف�لهم، ف�لكثري من الآب�ء والأمه�ت يرف�س اليوم الأ�سلوب املت�سدد املت�سلط 
يف التع�مل مع الطفل، اإل ان العديد من الآب�ء – يف الوقت نف�سه – لي�سوا واثقني من 
فع�لية الأ�سلوب« املت�س�هل املتفهم« حل�ج�ت الطفل ورغب�ته. اإن اأطف�ل اليوم اأ�سبحوا 
ان  ولذا جند  الكب�ر،  �سوابط  اأو  قوانني  اإىل  للر�سوخ  م�ستعدين  يدركون حقوقهم غري 
الطريقة التقليدية للح�سول على الط�عة املطلقة من الأطف�ل ب�إ�ستخدام الثواب والعق�ب 
مل تعد ك�فية – كم� ك�ن �س�بق�ً – ف�أطف�ل اليوم يعتربون الث�بة  واملك�ف�آت حق�ً لهم.
اإن حتدي�ت تربية البن�ء يف هذا الع�رس املت�سف ب�لإنفت�ح، والثورة يف املعلوم�تية 
والتقنية يفر�س على الآب�ء ا�ستخدام اأ�س�ليب يف التع�مل توؤهل البن�ء للعي�س يف هذا 

الع�مل وتعدهم لال�ستف�دة منه، واأن ي�سهموا يف تطوير الع�مل من حولهم.
الذين  والأمه�ت  الآب�ء  على  اأجريت  التي  التجريبية  الدرا�س�ت  ت�سري  اأخرى  جهة  من 
التدريبية  الربامج  تلك  مثل  جدوى  اإىل  الوالدية  امله�رات  على  للتدريب  يخ�سعون 
وفورج�ت�س  م�ريتنيز  به�  ق�م  التي  الدرا�سة  اأظهرت  املث�ل  �سبيل  فعلى  وف�عليته�. 
)Martinez & Forgatch, 2001( والواردة يف ) داود وحمدي، 2004( ان التدريب 
الطفل،  كت�سجيع  ايج�بية  مم�ر�س�ت  تطوير  على  امل�ستملة  الوالدية  امله�رات  على 
والإهتم�م  الإيج�بي به، وحل امل�سكالت وطرق تعديل ال�سلوك اخل�طئ بعيداً عن العق�ب 
البدين وا�سرتاتيجي�ت التعزيز الإيج�بي اأدت اإىل حت�سن ملمو�س يف ط�عة الأطف�ل لالأهل 

وخف�س حدة ال�رساع مع الأطف�ل.
Parenting Styles   اأمناط املعاملة ال�الدية

يت�سمن الدور الوالدي قي�م الأبوين بت�أ�سي�س نظ�م وروتني لتلبية ح�ج�ت اأطف�لهم من 
Intel- والإ�ستث�رة العقليــــة ،Care والرع�ية ،Control وال�سبط ،Safety ةاحلم�ي

.lectual Stimulation
ويعد تطوير هذا النظ�م عملية معقدة، وقد توؤدي ال�سعوب�ت التي تعرت�س تلبية كل من 
هذه احل�ج�ت اإىل اأنواع  معينة من امل�سكالت والتي ت�سبح جميعه� حمور ومركز عمل 
الر�س�د الأ�رسي. فبتنوع الأ�رس واختالفه� تتنوع الأمن�ط الوالدية. وهذه الأمن�ط تعك�س 
الفروق بني الآب�ء يف القيم، فعلى �سبيل املث�ل يقدر بع�س الآب�ء الط�عة ع�لي�ً يف حني 

. )Self Direction( يثمن اآب�ء اآخرون التوجيه الذاتي
ق�مت دي�ن� بومريند بدار�سة على 300 اأ�رسة ب�أطف�ل من عمر م� قبل املدر�سة لدرا�سة 
اأنواع  ال�سبط لدى الآب�ء يف هذه الأ�رسة،  وطرق مم�ر�سته، وق�مت بتحديد 3 امن�ط من 

الوالدية وهي:
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 Authoritarian Styles 1. النمط ال�الدي الت�شلطي
 الذي يركز على الط�عة، وي�ستخدم القوة والجب�ر يف توجيه الطفل والتحكم ب�سلوكه 

ومييل اإىل التقليل من احلرية املمنوحة لالإبن.
 Authoritative Style 2. النمط الدمي�قراطي

اإىل حلول و�سط تراعي ح�ج�ت  التو�سل  البن�ء ويتم  راأي  وفيه يوؤخذ بعني العتب�ر 
ال�سلوك  قواعد  وي�سعون  لأبن�ئهم  م�سوؤولة  حرية  الآب�ء مينحون  اأن  هن� جند  البن�ء 

ب�سكل ت�س�وري  وي�سجعون البن�ء ويهتمون بح�ج�تهم وميولهم.
 Permissive Style 3.النمط املت�شاهل

وهو ا�سلوب مينح حرية مطلقة لالأبن�ء دون تقييد اأو قواعد اأو حدود يلتزمون به� ول 
)Rice,1992مت�ر�س اي عليهم ا�سك�ل من ال�سلطة، )ع�سوي ودويري،2006؛

اأما دون دينكمري فريكز على العالقة بني الأب والطفل يف طريقته للنظر 
اإىل الأمناط ال�الدية ويق�شمها اإىل ثالثة اأ�شكال:
 )giving order( 1. النمط ال�الدي الذي ا�شماه

حيث تت�سف العالقة بني الوالد والطفل ب�لرتكيز على اعط�ء الأوامر والتعليم�ت للتحكم 
ب�لطفل. وهذا ي�سبه ) النمط املت�سلط( حيث ي�سع الوالد القواعد والتعليم�ت وتفر�س 
الثواب  النمط ي�ستخدمون  القواعد املحددة. والب�ء يف هذا  الط�عة وال�ستج�بة لهذه 
والعق�ب. ان م�س�وىء اعتم�د املك�ف�آت ل�سبط ال�سلوك املتعلق ب�لطفل تت�سمن ان الطفل 
 payment for « being ًيتوقع اأن » يدفع له« مق�بل ان يكون ولداً طيب�ً وجيدا
good« وي�سعر بخيبة الأمل ان مل يح�سل على التعزيز وقد يحبط ويتوقف عن الداء 

اجليد.
قد يقوم لأطف�ل مب�س�يرة وط�عة الوالد لتجنب العق�ب وال�رساع وهم بذلك قد يتعلمون 
ار�س�ء الوالدين ونيل ا�ستح�س�أنهم، كم� اأنهم قد يتعلموا اأن ي�سبحوا خ�ئفني من والديهم. 
وقد يحدث اأحي�أن�ً اأن ينقلوا هذه اخلربة مع ا�سدق�ئهم فيحر�سون على ط�عتهم ونيل 
�سحية  ي�سبحوا  قد  بذلك  واأنهم  عمله،  عليهم  يجب  فيم�  عليهم  والعتم�د  ر�س�هم، 

ا�سدق�ئهم الذين قد ل يوجهونهم ب�سكل �سحيح اأو من��سب.
نحت�ج هن� لأن نتذكر ان الأطف�ل بح�جة اإىل تعلم

 الثقة بوالديهم ل اخلوف منهم.
 فر�سة لالختي�ر وحتمل امل�سوؤولية املرتتبة على الختي�ر.

 ان الكلم�ت الرقيقة – ولي�ست اجلمل الت�أنيبية وال�رسب – هي الطريقة حلل امل�سكالت.
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 Giving in 2. النمط امل�شت�شلم
وهو ال�سبيه ب�لنمط املت�س�هل  من الوالدين، حيث يتن�زلون عن احلدود التي �سبق وان 
الأطف�ل يف هذه احل�لة بدون وجود مع�يري حتكم  و�سعوه� ول يلتزمون به�. وينمو 
�سلوكهم وقواعد ل�سبطه وبال موجه�ت، مم� يجعلهم يعجزون عن متييز م� هو من��سب 
وتلبى  طلب�ته  ت�ستج�ب  الف�س�د حيث  حلد  مدلالً  الطفل  يكون  وهن�  من��سب،  اأو غري 

رغب�ته اإىل اأبعد احلدود.
 giving choices  3. النمط الذي مينح خيارات

هذا النمط الدميقراطي يحقق التوازن بني م�س�ألتي احلرية واحلقوق من جهة والقواعد 
وامل�سوؤولية من جهة اأخرى، وهو ي�س�عد الطفل على اأن ي�سبح �سخ�س�ً م�سوؤولً من خالل:

 و�سع احلدود والقواعد 
 )Dinkmeyer & Dinkmeyer,1997 ( منح الطفل خي�رات وبدائل �سمن هذه احلدود 

ال�الد املثايل وال�الد امل�ش�ؤول:
من اأكرث معوق�ت النمو الطبيعي وال�سوي للطفل اأن يرتبى على يد والدين » مث�ليني«. 
والوالد املث�يل هو الذي يكون منغم�س�ً يف والديته اإىل درجة اأنه يقوم بكل �سىء بدلً 
من اأطف�له. ف�لوالد املث�يل » يعتقد اأن  من  واجبه اأن يكون خ�دم�ً لأطف�له، ويكون 
مت�أكداً من اأن اأطف�له ي�ستيقظون يف الوقت املن��سب، واأن يكون لب��سهم يف ك�مل اأن�قته، 
وكثرياً م� يكرر الوالد املث�يل عب�رة » كن طفالً جيد« » اغلق ازرار املعطف«، » ت�أكد 
�سىء،  بكل  علم  على  دائم�ً  لأنهم  اخط�ء  ب�أي  ي�سمحون  ل  وهم  حذائك«.  نظ�فة  من 
وعندم� يعود الطفل من مدر�سته يبداأ الوالد » املث�يل« ب�لقلق والت�س�وؤل من جديد » 
كيف عملت اليوم؟ »،  » دعني اأرى الواجب«، » غري مالب�سك«، » كل غداءك«، » اأ�رسع 

ب�لذه�ب اإىل النوم«.
تكون ح�سنة،  الطفل  تربية  ونواي�هم يف  كثرياً،  اأطف�لهم  يحبون  »املث�ليون«  والأهل 
الثقة ب�لنف�س. فهم دون  الطفل من تكوين ال�ستقاللية وتطوير  ولكن �سلوك�هم يحرم 
ال�سلوك  وهذا  الطفل.  به  يقوم  ان  مفرو�س  م� هو  كل  م�سوؤولية  يتحملون  منهم  وعي 
ونظراً  اجليدة.  الرتبية  على  قدرتهم  يعك�س  اأطف�لهم  �سلوك  اأن  اقتن�عهم  نتيجة  هو 
لهتم�مهم ب�سورتهم يف املجتمع، ف�إنهم يب�لغون يف حتمل امل�سوؤولية عن اأطف�لهم. 
احرتام  عدم  وتعك�س  بل  التعلم،  من  الطفل  الوالدين حترم  قبل  من  امل�سوؤولية  وهذه 
واخلوف  ال�سف�ق  اإىل  النوع مييل  وهذا  التجربة.  التعلم من خو�س  الطفل على  قدرة 



72

على الطفل من الدخول يف اأي جتربة، بل جنده اأحي�أن�ً يف�سل اأن يبقى اأطف�له معتمدين 
عليه لي�سعر هو كوالد ب�أهميته، وهذه الوالدية هي نت�ج املجتمع الذي ي�سع الكثري من 

التوقع�ت، ول يتقبل الأخط�ء من اأفراده.
واذا كن� نوؤمن ب�لأ�سلوب الت�س�وري والدميوقراطي ك�أ�سلوب حي�ة، ونريد ان نتع�مل مع 
اأطف�لن� بعدل وم�س�واة، فيجب علين� ان ن�سمح لأطف�لن� ب�تخ�ذ القرار وحتمل نتيجة 
التعلم من  اأطف�لن� على  ان نثق بقدرة  واأهم من ذلك،  الأمور اخلطرة.  القرار، عدا  هذا 
جت�ربهم. وكثرياً م� جند » الوالد املث�يل« ل مينح فر�س�ً لأطف�له لتعلم مفهوم الحرتام 
املتب�دل. ف�لوالد �سواء اأك�ن مت�سلط� اأو مم�ر�س�ً للحم�ية الزائدة اأو مب�لغ�ً يف العطف 
وال�سفقة، ف�إنه ل يحرتم الطفل. والوالد الذي ي�سع نف�سه يف خدمة اأطف�له، يق�رس يف 

تدريب الطفل على احرتام حقوق الآخرين.
ولكي يتعلم الأطف�ل معنى الحرتام املتب�دل، فمن الهمية اأن يتحلى الوالدان ب�حلزم 
دون الت�سلط، وهذا يعني ان يتم�سك الوالد بحقه ويف نف�س الوقت عدم حرم�ن الطفل من 
حقوقه. مثالً عندم� ي�رس البن على اللعب ب�لكرة يف داخل الغرفة املليئة ب�لث�ث الذي 
ميكن ان يتحطم، تقول الأم« اأن� اآ�سفة ملنعك من اللعب هن� ف�لغرفة مليئة مب� ميكن ان 
يتك�رس من الكرة، ميكنك اللعب ب�سىء اآخر اأو ان تلعب يف ال�س�حة اخل�رجية، قرر م�ذا 
تريد ان تفعل. وهكذا جند ان �سوت الأم اله�دىء واحل�زم يوؤكد حقه� يف احلف�ظ على 
اأث�ث الغرفة، ويف نف�س الوقت احرتمت حق البن يف اللعب واختي�ر الن�س�ط  �سالمة 

املقبول.
بتطوير  تهتم  والتي  امل�سوؤولة »  ب�لوالدية  اإ�ستبداله�  املث�لية« ميكن  الوالدية  ان » 
م�س�عر امل�سوؤولية، والثقة ب�لنف�س لدى الأطف�ل اأكرث من اهتم�مه� ب�ل�سورة املر�سومة 
جتعلهم  خي�رات  الأطف�ل  مينح  الذي  هو  امل�سوؤول  والوالد  املجتمع.  من  واملتوقعة 

يعي�سون التجربة واخلربة، ويخت�رون ويتحملون نتيجة خي�راتهم.
ال�الدية من منظ�ر علم النف�س الفردي )اآدلر(:

يقوم التعليم الوالدي عند اأدلر على جمموعة من الفرتا�س�ت وهي:
1. كل ال�سلوك غر�سي وموجه نحو هدف.

2. غر�س الهدف هو التحرك من ال�سعور ب�لنق�س اإىل الكم�ل.
3. فكرة الهدف فريدة لكل فرد، وكل فرد فريد وهذا ي�أتي من بيولوجيتة ومثريات بيئتة 
لتكوين هدف خي�يل. وهو خي�يل ل ميكن حتقيقه لأنه يطلب الكم�ل وهو الأمر امل�ستحيل 
حتقيقه، ان بع�س الأفراد اإذا ح�سلوا على الهدف اأو اقرتبوا منه ف�إن هذا يعطيهم مك�نة 

يف اجلم�ع�ت ) مثل الأ�رسة(. هذا الهدف يتطور ويثبت عند عمر خم�س �سنوات.
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4. الهدف موجود يف وعي الفرد بدرجة طفيفة. الهدف يف معظمه غري معروف عند الفرد. 
هذا اجل�نب غري املعروف �سم�ه اأدلر الال�سعور.

5. الهدف هو ذلك اجلزء من ال�سخ�سية الذي يعطي لل�سخ�سية وحدة كلية. وكل وظ�ئف 
الفرد الأخرى مب� يف ذلك الوظ�ئف الف�سيولوجية خ��سعة ومتم�سية مع هذا الهدف. هذا 

النموذج الكلي اأو املّوحد للحركة اأ�سم�ه اأدلر اأ�سلوب احلي�ة.
6. تقييم الذات والبيئة عب�رة عن عن��رس لأ�سلوب احلي�ة. وجند كلية اأ�سلوب احلي�ة 
موجودة يف كل عملية نف�سية، ف�لفرد يعمل بطريقة كلية يف كل �سلوكه، وفح�س النظ�م 

املعزول داخل الفرد ل معنى له.
7. نحن نحي� يف جمتمع مع ب�رس اآخرين لذلك ف�مل�سكالت عالق�تية ولي�ست داخلية.

8. هن�ك ق�بلية داخلية للتع�ون مع الب�رس الآخرين، ولكن هذه الق�بلية يجب رع�يته� 
يف البيئة ال�سحيحة للنمو املالئم، وقد �سمى اأدلر هذا التع�ون ب�مليل الإجتم�عي.

9. يتميز �سوء التكيف ب�لتمركز حول الذات ونق�س امليل الإجتم�عي، اأي انه عندم� يوجد 
�سوء تكيف ل حتل امل�س�كل ب�ملنطق ال�سليم وامن� ب�لبحث يف العالق�ت.

10. الواقع لكل �سخ�س ذاتي، معنى هذا ان اي �سخ�سني �سوف يف�رسان موقف�ً معين�ً 
بطريقتني خمتلفتني، فكل منهم� يتع�مل مع البيئة بطريقة خمتلفة، وكل منهم� يقيم 

ذاته وبيئته بطريقة فريدة ولكل منهم� اأ�سلوب حي�ة فريد.
11. هن�ك احتم�لية ل حتمية، ف�لأفراد يخلقون اأ�س�ليب حي�تهم، واأ�سلوب احلي�ة يتو�سط 

  )Sonstegard & Bitter, 2004( املوقف البيئي والأفراد يقررون م�سريهم ب�نف�سهم
ويف ع�م 1939 ق�م درايكرز )Dreikurs(  بت�أ�سي�س اأول مركز لإر�س�د الآب�ء وتعليمهم 
الأبوة الفع�لة يف �سيك�غو يف مركز ) اأبراه�م لينكولن( حيث ا�ستنبط اأ�س�ليب عملية 
فّع�لة من اأفك�ر اأدلر النظرية من خالل اإ�سه�أم�ته العديدة يف الإر�س�د الأ�رسي، املعتمد 
غنية  اأ�رسية  بيئة  توفري  كيفية  تعلم  على  الآب�ء  مل�س�عدة  الدميقراطي،  النمط  على 
والقي�م  وا�سحة،  اأهداف  ر�سم  من  ليتمكنوا  وثقة،  وتقبل  من حب  الدافئة،  ب�لعالق�ت 
مبه�رات تف�علية بن�ءة مع اأطف�لهم، تعتمد على الحرتام املتب�دل وامل�س�واة والتع�ون. 
ولقد حدد درايكرز املب�دىء الع�مة التي تعتمد عليه� برامج التعليم الوالدي فيم� يلي:

1. تعتمد العالق�ت الدميقراطية بني الآب�ء واأطف�لهم على الحرتام املتب�دل.
2. تعرف الآب�ء على الأهداف الك�منة وراء �سلوك اأطف�لهم اخل�طىء، وتفهمهم للنت�ئج 
الإجتم�عية  لهذه ال�سلوك�ت، لتمكنهم من فهم نف�سية الطفل وب�لت�يل التف�عل معه على 

اأ�س�س �سليمة.
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3. العالقة الدميقراطية ل مك�ن للعق�ب والثواب فيه�.
4. يعترب الت�سجيع اأداة رئي�سية للتعبري عن الحرتام واحلب والدعم للطفل، ومل�س�عدته 

يف تكوين تقدير ذات اإيج�بي.
ومن اأقوى الربامج واأقدمه� من حيث املب�دىء الأ�س��سية يف الرتبية الوالدية برن�مج 
 .  )Systematic Training For Effective Parenting, STEP( التدريب املنظم للوالدية الفع�لة
اأحدث الربامج من حيث الإجراءات التدريبية، وامله�رات التي  ويعد هذا الربن�مج من 
يكت�سيه� الآب�ء من خالل الربن�مج التدريبي والذي متتد جذوره اإىل نظرية اأدلر الذي ك�ن 
يهدف ب��ستمرار لتقدمي تف�سريات مب�سطة لل�سلوك الإن�س�ين، كي يتمكن املخت�س وغري 

املخت�س من فهم اأ�س�ليب وطرق التع�مل مع الأطف�ل 
.)Seweeny,2007 (

STEP امله�رات الوالدية يف برن�مج التدريب الوالدي

مهارة فهم الطفل و�شل�كه ال�ش�ي واخلاطىء:
الرتبية الفّع�لة تتطلب من الوالدين ال�سرب والتحمل، ان عليهم� ان يتعلم� كيف يخطوا 
خطوة واحدة يف كل مرة، وان يتمتع� بروح الأمل والتف�وؤل ب�س�ن اأ�س�ليبهم� مع الأبن�ء 
حتى وان مل توؤت ثم�ره� �رسيع�ً مثلم� ي�أمالأن. ميكن هن� ال�س�رة اإىل هذا من خالل » 
معجزة �سجرة الب�مبو ال�سينية« والتي �ستكون ن�س�ط�ً ا�ستهاللي�ً لتن�ول هذا اجلزء من 

خالل اجل�نب العملي.
ال�سرب هو تطبيق عملي لالمي�ن وال�سرب هو املث�برة الوجدانية، والرغبة يف م�س�عدة 
الآب�ء  الفهم، وهذا م� يحت�جه  الآخرين على الربوز والظهور.انه يك�سف احلب ويخلق 
الذين يخ�سعون للتدريب الوالدي. ان ال�ستعج�ل ونف�ذ ال�سرب �رسيع�ً ب�س�أن املم�ر�س�ت 
الوالدية التي ا�ستدخله� الوالدان على النظ�م الوالدي جراء تعر�سهم� للتدريب والتي 
مل حتقق النت�ئج املرجوة ل يعنى ال�ست�سالم والعودة اإىل الأ�س�ليب القدمية. ان ر�س�لة 
املدربني الأ�رسيني التي تنطلق منه� هذه الوحدة ت�ستمل على ت�سجيع مقدمي برامج 
التدريب على زي�دة وعي الآب�ء اخل��سعني للتدريب ان الأمر يحت�ج اإىل ال�سرب واملث�برة 

جنب�ً اإىل جنب مع التدريب ال�سحي على الأ�س�ليب الوالدية اجلديدة.
فهم ال�شل�ك:

حتتوي كتب علم النف�س والرتبية على كم ه�ئل لتف�سري �سلوك الأطف�ل. فبع�سهم يرجعه 
–يف الغلب- اإىل الوراثة والعوامل البيولوجية، والبع�س الآخر يعتقد انه يف  معظمه 
متعلم بت�أثري من البيئة مب� حتتوية من افرد واحداث. هذا ب�ل�س�فة اإىل الجت�ة الذي 
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يوؤكد ان �سلوك الطفل مرحلي اأي انه يت�أثر ب�ملرحلة النه�ئية التي مير به� الطفل. مم� 
ل�سك فيه ان هن�ك اختالف�ت جينية وراثية يولد معه� الطفل كفرد م�ستقل بذاته، فهن�ك 
الطفل ال�سعب املزاج والتكيف، وهن�ك الطفل ال�سهل يف املزاج والتكيف، ولكن اي�س� ً 

هن�ك احلقيقة التي توؤكد على اهمية البيئه كع�مل قوي للت�ثري يف �سلوك الطفل.
اإل انن� لو عدن� اإىل النظرية ال�سلوكية التي توؤكد على دور البيئة ب�لدرجة الأوىل، جند 
انف�سن� اأم�م ال�سوؤال مل�ذا هذا الكم الكبري من الختالف�ت يف ال�سلوك بني اأطف�ل يعي�سون 

يف بيئة واحدة، واخوة يختربون نف�س الأجواء الع�ئلية.
اإن كال الجت�هني – وعلى الرغم من قوتهم� يف القن�ع – قد اغفال �سيئ�ً مهم�، وهو 
الط�قة البداعية لدى الفرد، وقدرتة على اتخ�ذ القرار، واختي�ر ال�ستج�بة التي يريده� 

جت�ه ظروف  احلي�ة ومواقفه�. 
اإن ا�سلوب »التدريب املنظم على الوالدية الفع�لة« )STEP ( يبداأ بفر�سية ان لل�سلوك 
اإجتم�عية، واأن الن��س هم �س�نعو القرار يف املجتمع الإن�س�ين، واهم  الإن�س�ين اأهداف�ً 
الأهداف الإن�س�نية هي ال�سعور ب�لأنتم�ء. فكل فرد من� يتطلع وي�سبو لأن يجد مك�أن�ً له 
يف هذا املجتمع، وخالل بحثن� املتوا�سل هذا تتكون لدين� قن�ع�ت اأو م�س�عر، و�سلوك�ت 
ن�سعر ب�نه� �ستو�سلن� اإىل هذا الهدف الإجتم�عي، اأي ال�سعور ب�لتميز والأنتم�ء، واأف�سل 

طريقة لفهم �سلوك الأطف�ل مالحظة نت�ئج هذا ال�سلوك.
مه�رة فهم ال�سلوك اخل�طيء

يرى درايكرز )Rudolf Dreikers( ان الأطف�ل الذين ي�سلكون على نحو خ�طيء هم اأطف�ل 
حمبطون، فهم يعتقدون  انه ل ميكن لهم ان ي�سعروا ب�لأنتم�ء ب�لطريقة ال�سوية، لذلك 
اإىل  ب�نتم�ئهم  وب�لت�يل   ، مبك�نتهم  ي�سعروا  حتى  امل�سكل  ال�سلوك  اإىل  يلج�أون  فهم 

اجلم�عة.
وقد ق�سم ) درايكرز( دوافع �سلوك الأطف�ل اخل�طيء اإىل اربعة اق�س�م ، اطلق عليه� م�سمى 
وهذه  للطفل،  امل�سكل( يحقق هدف�   ( اأو  ال�سوي  ال�سلوك غري  ان  يعني  ، مم�  )اأهداف( 
وت�س�ف  اليه�  تن�سم  اخرى  اأهداف�ً  اأن  اإل  وكرا�سد،  كمراهق  الطفل  ت�ستمر مع  الأهداف 

وتوؤثر بدوره� على ال�سلوك امل�سكل لالأفراد الكرب عمراً.
وقد تبدو هذه الأهداف الربعة للوهلة الأوىل ب�لغة التعقيد، ال انه ميكن لي مرًب اأن 
يتعلم كيف يحدده� ويكت�سفه� عن طريق ا�سلوبني يف غ�ية ال�سهولة ومب� ان ال�سلوك 
غري املقبول اأو اخل�طئ يودي هدف�ً اأو غر�س�ً ، لذلك ف�إن اف�سل و�سيله لكت�س�فه تكون 

مبراقبه نتيجته ب�تب�ع اخلطوتني الت�ليتني:
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1- راقب ردة فعلك لل�سلوك غري ال�سوي ، فم�س�عرك �سوف تدلك على اأهداف الطفل.
2- راقب ا�ستج�بة الطفل ملح�ولتك لال�سالح ، ف�إن هذه ال�ستج�بة �ستدلك على م� 

يريد  الطفل اأن ي�سل اليه.
وب�إخت�س�ر ف�إن الوالد يحت�ج لأن يدرب نف�سه على الإنتب�ه  اإىل نت�ئج ال�سلوك اخل�طيء 

ولي�س على ال�سلوك مبفرده.

اأهداف ال�شل�ك اخلاطيء كما يراها درايكرز
Attention 1- النتباه

ب�لتثبيط  �سعوراً  ويعك�س  تكيفي  غري   فهو  ذلك  ومع  الأطف�ل،  عند  جدا  �س�ئع  هدف 
من ج�نب الطفل فهو مل ي�ستطيع احل�سول على الإنتب�ه  بوا�سطة ال�سلوك املن��سب اأو 
املقبول لذا يلج�أ اإىل مثل هذة ال�سلوك�ت التي جتلب له الإنتب�ه ، وهذا يعني انه ح�سل 
على مك�نة م�. ان على الوالدين تقدمي الإنتب�ه  للطفل يف الوقت املن��سب ولي�س يف 
الوقت الذي يطلبه الطفل كم� اأنهم مط�لبون بتج�هل �سلوكه اخل�طئ ليتعلم احل�سول 

على الإنتب�ه  بوا�سطة �سلوك�ت ايج�بية  بدل من اخل�طئة غري املن��سبة.
Power 2- الق�ة

يعك�س هذا الهدف درجة تثبيط اأعلى من الهدف  ال�س�بق، ان ال�سعور الإيج�بي للقوة 
حتقيق  يف  ه�مة  خطوة  ال�سعور  وهذا  بيئته  على  ب�ل�سيطرة  �سعوراً  للطفل  يعطي 
الذي يبحث  الطفل  ال�سيء عندم� يعتقد  لل�سلوك  القوة ت�سبح هدف�ً  ال�ستقاللية. لكن 
انفع�لتهم  �سحن  من  الو�سيلة  هذه  بوا�سطة  اإل  الأنتم�ء  ب�إمك�نه  لي�س  انه  القوة  عن 
ب��ستمرار. هذا الطفل يريد ان يكون الرئي�س وثورات الغ�سب النفع�لية مث�ل جيد لأداء 
اأدوار القوة. مبعنى اآخر ا�ستخدام الثورات النفع�لية لإظه�ر قوته، بهدف حتقيق املك�نة 

الإجتم�عية  اأو اإ�سب�ع ح�جة م�.
 Revenge 3- االنتقام

الع�مل  يف  وجودهم  حتقيق  ان  اعتق�دهم  نتيجة  ب�لإحب�ط  الأطف�ل  بع�س  ي�سعر  قد 
يتم عن طريق مم�ر�سة ال�سلوك�ت النتق�مية. اذ ي�سعر الطفل ب�نه مه�ن، ويريد ان يرد 
الإه�نة كم� ي�سعر انه غري حمبوب وانه لن تكون له مك�نه اإل اإذا ك�ن عدواني�ً اأو ق��سي�، 
اذا �سبب الأمل لالآخرين.  والوالد هن� ي�سعر دائم� ب�ملرارة، والمل، وقد يدفعه هذا  اأو 

ال�سعور اإىل الرد ب�سلوك مم�ثل – واعالأن حرب النتق�م بينه وبني الطفل.
)Display Of Inadequacy( 4- اإظهار العجز وال�شت�شالم

يعك�س تثبيط� واإحب�ط� �سديداً وفقداأن�ً للميل الإجتم�عي عند الطفل، هن� ي�سعر الطفل 
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ب�لي�أ�س يتمنى لو يرتك لوحده، وهو يح�ول اإقن�ع الرا�سدين املحيطني به بعجزه وعدم 
كف�ءته وعدم قدرته لكي يع�ملوه ب�لت�يل على انه ع�جز و�سعيف.

وعلى الرغم من انه مت ا�ستعرا�س الأهداف الك�منة وراء ال�سلوك غري )ال�سوي( برتتيب 
تت�بعي يبداأ من الرغبة يف الإنتب�ه ، ثم ال�سلطة والقوة، ثم الث�أر والنتق�م، ويليه اظه�ر 
العجز وال�ست�سالم، اإل ان هذا الرتتيب قد ل يظهر عند الطفل مبثل هذا الت�سل�سل وذلك 
لأن الطفل يخت�ر اأهدافه بن�ءعلى اإدراكه للموقف. فقد جند الطفل املدلل الذي يرغب يف 
جذب الإنتب�ه  بطريقة �سلبية، ينتقل مب��رسة لي�سبح هدفه اإظه�ر العجز وال�ست�سالم 
الوالدين بقدراته، والطفل املدلل  الزائدة دليل على عدم ثقة  عندم� يدرك ان احلم�ية 
ي�سبه الطفل ) امل�سطهد( من حيث ان كليهم� مقتنع بن�ء على خربته ال�سخ�سية انه 

ع�جز عن مواجهة �سعوب�ت احلي�ة.
يحت�ج الوالدان لأن يتذكرا ان كل اأنواع  ال�سلوك امل�سكل، وحتى ال�سلوك املدفوع برغبة 
لل�سج�عة  يفتقد  ف�لطفل  ال�سعور ب�لحب�ط.  ، تظهر نتيجة  الإنتب�ه  ب�سيطة يف جذب 
لأن يت�رسف بطريقة بن�ءه، وهو ل يلج�أ اإىل ال�سلوك اخل�طىء اإل عندم� يتهدد �سعوره 
ب�لأمن جت�ه مك�نته يف الأ�رسة، ويف بع�س الحي�ن ميكن ان ي�سدر من الطفل ال�سلوك 
اخل�طىء نف�سه مدفوع�ً ب�أهداف خمتلفة، ب�ل�س�فة اإىل انه قد يت�رسف بطرق خمتلفة 

لتحقيق الهدف نف�سه.
انه من الوا�سح ان �سلوك الطفل واأهدافه نحو الآب�ء �سوف تتغري ان بداأ الوالد بتغيري 
ال�سلوك  اإىل  الأطف�ل  يدفعون  ل  الآب�ء  ان  من  الرغم  وعلى  معه،  التف�عل  ا�سلوبه يف 
امل�سكل اإل اأنهم يعززون وي�سجعون �سلوكهم اخل�طىء واختي�رهم اخل�طىء لالأهداف، لذا 

يجب على الآب�ء تغيري �سلوكهم اإذا ارادوا لالآبن�ء ان يغريوا  من ت�رسف�تهم.
مهارة بناء العالقة الإيجابية

بذل  الرغبة يف  تتوفر  مل  اإذا  فع�لً  يكون  ان  تدريب  لأي  ميكن  ل  انه  )درايكرز(  يرى 
اجلهد والوقت لبن�ء العالقة الإيج�بية مع الأطف�ل، وفيم� يلي الرك�ئز الأربع الأ�س��سية 

لت�أ�سي�س العالقة الإيج�بية الفّع�لة بني الأهل واأطف�لهم:
1. الحرتام املتب�دل

2. توفري وقت للمتعه واملرح
3. اي�س�ل احلب للطفل

4. الت�سجيع
 الحرتام املتب�دل:

تعود معظم امل�سكالت التي تقع بني الن��س اإىل فقدان الحرتام املتب�دل بني الطراف، 
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وكثرياً م�جند الأهل ي�ستكون من قلة احرتام اأطف�لهم لهم، وهم ل يدركون ان الحرتام 
�سيء نكت�سبه من خالل ا�سلوب تف�علن� مع الآخرين وثمرة للجهد املبذول يف �سبيل 
ي�ستطيع  ب�أعم�ل  والقي�م  والإحل�ح  وال�ستهزاء  والتحقري  والعنف  ف�ل�رساع  حتقيقه. 
الأطف�ل انف�سهم القي�م به� ب�ل�س�فة اإىل املع�يري املزدوحة كله� اأ�س�ليب تفقد الحرتام 
) ولن�س�أل انف�سن�: األ نطلب من اأطف�لن� اأن ي�ست�أذنوا قبل الدخول اإىل غرفن� اخل��سة؟ 

ويف الوقت نف�سه نعطي لأنف�سن� احلق يف دخول غرفهم واقتح�مه�!(.
ان ت�أ�سي�س عالقة احرتام متب�دل يجب ان تبداأ ب�أحرتام الطفل، واأول م� يتطلبه الأمر 
هو التقليل من احلديث ال�سلبي، واحلديث مع الطفل بطريقة من��سبة ويف الوقت املالئم 

واملك�ن املن��سب.
 توفري وقت للمتعه واملرح

يف زحمة احلي�ة وكرثة مط�لبه� كثرياً م� نن�سى هذا الع�مل اله�م لبن�ء العالقة الإيج�بية 
مع الطفل، مع انه ل يتطلب وقت�ً طويالً، ف�لو�سفة ال�سحرية يف جن�حه هي كيفية ق�س�ء 
الوقت، ولي�س كميته، ان �س�عة واحدة من التوا�سل الإيج�بي والفّع�ل اأف�سل من �س�ع�ت 
متعددة من اخلالف والتوا�سل ال�سلبي. لذلك ف�لقرتاح املقدم لالآب�ء هو ق�س�ء الوقت 
كل يوم مع واحد من اأطف�لك تقوم�ن ب�سىء ي�ستمتع به كالكم�. واملتعة تنتفي اذا �سعر 
احدكم� انه جمرب على القي�م بهذا العمل. يف الأ�رسة التي يتوافر فيه� الأب والأم، ميكن 
للوالدين ان يق�سم� الوقت بينهم�، ويعترب وقت الذه�ب للنوم من اأكرث الأوق�ت متعة، 
حيث يق�سون جزءاً من الوقت ب�سحبة احد والديهم، واأهم م� يجب التنبه له اأن يتفق 
الأهل مع اأطف�لهم للتخطيط يف كيفية ق�س�ء هذا الوقت، و�سيعرف كل طفل ان هن�ك 
وقت�ً خم�س�س�ً له وحده دون �سواه، ولو ح�ول احدهم التدخل واحل�سول على اإنتب�هك، 
م� على الأب اإل اأن يقول �سيئ�ً كهذا »هذا الوقت خم�س�س لغ�س�ن، انت واأن� �سنق�سي 

وقت�ً يف الفرتة التي مت التف�ق عليه� «.
 اإي�شال احلب للطفل

من املتع�رف عليه ان احلب يعد من احل�ج�ت النف�سية لدى الأطف�ل، وهم بح�جة لأن 
�سخ�س  وجود  ان  ب�لأمن.  لإح�س��سهم  م�سدر  وهذا  حمبوبون،  ب�أنهم  وي�سعروا  يحبوا 
عالقتهم�  يف  احلب  م�س�عر  ويتب�دلأن  به  ويتعلق  الطفل  يحبه  الأقل–  –على  واحد 
للنمو النف�سي ال�سوي. ومن هن� ف�إنه من املهم ان يتم التعبري عن م�س�عر  يعد ه�أم�ً 
احلب واي�س�له� لالأبن�ء ، �سواء بطريقة لفظية عن طريق الكلم�ت اأو بطريقة غري لفظية 
ومن خالل  ال�سعر،  اأو مل�س  الكتف،  على  الرتبيت  اأو  والتقبيل  والحت�س�ن  ك�لبت�س�م 
ال�سلوك املت�سمن لالحرتام املتب�دل وال�سم�ح لهم بتطوير م�س�عر امل�سوؤولية وال�ستقالل.
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مهارة الت�شجيع
الت�سجيع هو العملية التي يتم من خالله� الرتكيز على مزاي� الطفل، ونق�ط القوة يف 
�سخ�سيته بهدف تعزيز وتنمية الثقة ب�لنف�س وال�سعور ب�لكف�ءة، وهو يت�سمن اعط�ء 
قيمة للطفل وتقبله كم� هو ) بدون �رسوط(، وهو يت�سمن الإنتب�ه  اإىل اجلهد املبذول 
والتح�سن بدلً من الرتكيز على الأجن�ز والنتيجة النه�ئية، واظه�ر التقدير ملح�ولت 

الطفل وم�س�هم�ته ومب�دراته.
اإن مه�رة الت�سجيع تعد احدى امله�رات الأ�س��سية لتح�سني العالقة بني الوالد والطفل، 
والت�سجيع يعلم الطفل الثقة ب�لنف�س وبقدراته. والأهل امل�سجعون ي�س�عدون اأطف�لهم 
عدم  لتقبل  ال�سج�عة  اأطف�لهم  لدى  يطورون  اأنهم  اأي  منه،  والتعلم  اخلط�أ  تقبل  على 

الكم�ل.
يف الأ�رس املت�سلطة يتعود الأطف�ل على تقييم ذواتهم من خالل م� يتلقونه من عق�ب 
يت�أثرون  ف�لأطف�ل  الت�س�أورية  الدميوقراطية  الأ�رس  اأم� يف  ال�سلطة.  م�س�در  من  وثواب 
ب�أ�سلوب الت�سجيع، والآب�ء يت�أثرون بتوقع�ت املجتمع وثق�فته حيث يكون الفرد خبرياً 
يف حتديد الأخط�ء وتوقع الأ�سواأ، ولكن لي�س من ال�رسوري ان ن�ستمر يف هذه احللقة 

ولهذا ي�أتي دور التدريب.
قبل ان ن�سبح م�سجعني لأبن�ئن� علين� التخل�س من الإجت�ه�ت وال�سوك�ت الت�لية:

الت�قعات ال�شلبية:
ان  ع�داتن�  ومن  الإن�س�نية،  العالق�ت  يف  ت�أثرياً  العوامل  اأقوى  من  التوقع�ت  تعترب 
نعرب عن توقع�تن� ب�لكلم�ت واحلرك�ت، اأم� اأطف�لن� فهم يت�أثرون بهذه التوقع�ت التي 
تنعك�س على ذواتهم فيوؤمنون به�، فمثالً عندم� نتوقع ان الطفل لن ينجح يف  مهمة 
�سعبة ف�إنن� ننقل هذا العتق�د للطفل بطريقة اأو ب�خرى، وهن� يبداأ الطفل ب�ل�سك يف 

قدرته، ويت�رسف ب�لطريقة التي نتوقعه� منه اأي انه يف�سل.
املع�يري املرتفعة جداً وغري املعقولة:

ي�سع الأب�ء لأبن�ئهم مع�يري لقبول �سلوك�تهم واأعم�لهم، ويب�لغون يف امل�ستوى املقبول 
لل�سلوك، اأنهم ل يقبلون اإل العالأم�ت الك�ملة يف الأمتح�أن�ت، والرتتيب الأول على ال�سف، 
ودور البطولة يف امل�رسحي�ت املدر�سية، والفوز يف املب�ري�ت، ويريدون ملالب�سهم اأن 
تكون دائم�ً مرتبة وغري مت�سخة، وغرفتهم يف غ�ية الرتتيب وغ�لب� م� ينقل الآب�ء اليهم 
اأنهم يتوقعون الأف�سل، ويجعلونهم يح�سون اأنهم لي�سوا مبقدار املعي�ر الذي يتوقعون 

منهم، والداء املتوقع غ�لب�ً اعلى من اأعم�رهم وقدراتهم.
تدعيم التن�ف�س بني ال�سق�ء:
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على الطفل، اإذ انه عندم� تقع امل�سكلة، ف�إن الوالد امل�سجع يجب اأن ي�ستخدم اأ�س�ليب 
مبنية على احرتام الطفل، ال�سغ�ء له، وعك�س م�س�عره، وا�ستخدام النت�ئج الطبيعية 

واملنطقية.
ثانيًا: على الوالد ان يق�وم رغبته يف التدخل عندم� يح�ول الطفل حل م�سكلته بنف�سه 
اأو اأن يوؤدي عمالً م�، ف�لتدخل يعنى بطريقة غري مب��رسة اإنتق�د م� يقوم به الطفل« 
انت غري ق�در على القي�م ب�لعمل ب�لطريقة ال�سحيحة«. ويف ح�ل طلب الطفل نف�سه 
م�ذا   « الوحيد  احلل  انه�  ولي�س على  اقرتاح�ت  �سكل  تقدميه� على  امل�س�عدة ح�ول 
الطفل  طلب  م�  واذا   .» وكذا؟  بكذا  تقوم  ان  فكرت  هل   « لو....«،  �سيحدث  انه  تعتقد 
امل�س�عدة للتخل�س من التفكري فعلى الوالد ان يقول له انه يثق بقدراته » لقد ا�ستطعت 

عمل كذا .... وكذا... من قبل، ولذا ميكنك ان تكمل هذا«.
اآمن بطفلك كي ي�ؤمن بنف�شه:

من الن�در اأن يتعلم الأطف�ل اأن يثقوا ب�أنف�سهم اإذا مل يثق الوالدان بهم، لذا فمن الواجب 
علين� ان نتعلم كيف نتقبل اخط�ء الطفل، واأن نتعلم كيف نظهر ثقتن� بهم، كذلك علين� 

ان نكون على وعي ب�أهمية اظه�ر ايج�بي�ت م� يقومون به من جهود.
ركز على نق�ط قوتهم وم� يقدمونه من عون وم�س�عدة:

لكي ي�سعر الطفل بقيمته لبد اأن ي�سعر ب�أنه مهم، واأن اأهله بح�جة مل�س�عدته، لذا على 
الوالد اأن ي�س�عد اأطف�له ي�سعرهم ب�أهميتهم عن طريق الإنتب�ه  اإىل مواهبهم واقرتاح 
طرق تنميته� واف�دة الأ�رسة منه�، ف�لطفل ي�سعر مبك�نته يف اأ�رسته من خالل م� يقوم 
به من اأعم�ل م�س�عدة، فمثالً قد يكون اأحد الأطف�ل غري متمكن من م�سح الغب�ر، ولكنه 
جيد يف تنظيف مدخل املنزل، هن� ي�سبح مبقدور الأم اأو الأب توجيه هذه القدرة خلدمة 
الأ�رسة بك�مله�، واأن يتم هذا التقدير لي�س عن طريق املدح املب�لغ فيه، ولكن بطريقة 

ج�دة خمل�سة تبني للطفل فعالً اأن الأهل يقدرون م�س�عدته.
قّدر اجلهد املبذول والتح�سن بج�نب الأجن�ز النه�ئي: 

الوالد امل�سجع يركز على اجلهود التي يبذله� الطفل كي ي�سل لهدفه، فمثالً اإذا ك�ن البن 
يع�ين من م�سكلة يف حفظ جدول ال�رسب ويبذل جهداً وا�سح�ً يف حفظه يتم الرتكيز 
على م� يبذله من جهد كي يحفظ اجلداول واأية مهم�ت يتقنه� يف �سريه نحو حتقيق 

الهدف النه�ئي.
�شجع بدلً من ان متتدح:

اأنهم ي�سجعون الطفل عندم� ميتدحونه، غري مدركني ان املديح  كثرياً م� يعتقد الأهل 
يلعب دوراً يف احب�ط الطفل، وعند مق�رنة املديح ب�لت�سجيع يبدو لن� للوهلة الأوىل 
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الن�جح  على  الرتكيز  يتم  اذ  منهم،  وعي  بدون  ال�سق�ء  بني  التن�ف�س  الوالدان  يعزز 
واملتفوق، بينم� يهمل وينتقد الطفل الف��سل، قد تتم املق�رنة بطريقة غري لفظية عرب 

الر�س�ئل غري اللفظية وهذا ميكن ان يثري التن�ف�س بني الأ�سق�ء.
توقع الكم�ل:

ي�ستطيعوا  وحتى  الآب�ء،  اأف�سل  يكونوا  اأن  فيه  مب�لغ  طموح  لهم  الذين  الأهل  يرغب 
حتقيق ذلك ف�أنهم ي�رسون على ان يظهر اأولدهم يف �سورة ممت�زة. وهذا الجت�ه املب�لغ 
فيه يوؤثر على الأطف�ل بطريقة جتعلهم ل يقدمون على �سىء حتى يكونوا مت�أكدين اأنهم 
�سيكونون الأف�سل فيه، وم� ينتج عن ذلك اأنهم يحجمون عن القي�م ب�أي �سىء يعتقدون 
الوالدين  ان  فيه جند  املب�لغ  ب�لطموح  تت�سم  التي  الأ�رس  فيه. ويف  يف�سلون  قد  اأنهم 

وكذلك الأطف�ل يفتقدون ال�سج�عة لأن يواجهوا عدم كم�لهم.
املعايري املزدوجة

يوؤمن الكثري من الآب�ء ان لهم حقوق�ً وامتي�زات ولكنهم ينكرونه� على اأبن�ئهم، ف�لأم 
مثالً قد تطلب من الطفل ان يجمع اأوراقه وكتبه من غرفة املعي�سة، ويف الوقت نف�سه 

ت�سع اأوراقه� وملف�ت عمله� يف املك�ن نف�سه.
للوالدين  املجتمع  يقره�  التي  والأمتي�زات  احلقوق  اأن هن�ك بع�س  يدركون  والأطف�ل 
ولكن عندم� يب�لغ الوالدان يف احل�سول على العديد من احلقوق والأمتي�زات وينكرونه� 

على اأطف�لهم ف�إن هذا يولد لدى الأطف�ل م�س�عر الإحب�ط والدونية.
الإجت�ه�ت وال�سلوك�ت التي ت�سجع الأطف�ل

تقبل الطفل كما ه� ولي�س كما تريده ان يك�ن
اذا كن� نريد لأطف�لن� ان يدركوا ان لهم قيمة اإيج�بية فيجب علين� تقبلهم كم� هم بكل 
م� لديهم من �سعف ونق�س، وكثرياً م� جند الآب�ء يخطئون يف اعتق�دهم اأن الو�سيلة 
الوحيدة مل�س�عدة الطفل على تطوير نف�سه هي يف الرتكيز على نواحي ال�سعف لديه، 
وعلى العك�س مم� يتوقعون ف�إن هذا ال�سلوب يوؤدي اإىل نت�ئج �سلبية، وعلى الأب والأم 
هن� التذكر كيف �سيكون �سعورهم وهم مالحقون دائم�ً ب�سخ�س يذكرهم بنواق�سهم، هل 

�سي�سعران ب�إيج�بية جت�ه ذواتهم؟
كن ايجابياً:

عندم� يدرك الآب�ء كيف ان بع�س املعتقدات والإجت�ه�ت تقف ع�ئق� اأم�م حم�ولتهم 
لت�سجيع اأطف�لهم ف�إن عليهم اأي�س�ً ان يكونوا على وعي ب�أنواع  ال�سلوك املت�أثر بهذه 

الإجت�ه�ت:
�سلبية  بطريقة  التعليق  عن  مت�أم�ً  يتوقف  اأن  لبنه  امل�سجع  الوالد  على  يجب  اأواًل: 
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اأنهم� عملية واحدة، وذلك لأن كليهم� يركز على ال�سلوك الإيج�بي، ولكي نفهم الفرق 
ب�لت�سجيع،  مق�رنة  املديح  يرتكه  الذي  والت�أثري  الهدف  ندرك  ان  علين�  بينهم�  املهم 
ف�ملديح يعترب نوع من املك�ف�أة وهو يعتمد على التن�ف�س، ويقدم يف ح�لة كون الفرد 
ف�ئزاً اأو الف�سل، وتكون النتيجة ان الوالد الذي ميتدح يقوم �سمني� » اذا قمت ب�سىء 
اعتربه جيداً، ف�إنك �سوف حت�سل على ج�ئزة ومك�ف�أة التقدير والإنتب�ه  مني«، وبذلك 
ف�إن املديح عب�رة عن حم�ولة تدفع الطفل لالأجن�ز معتمداً على املوؤثرات اخل�رجية 
املبذول،  اجلهد  يقدر  ف�إنه  ب�ملديح  مق�رنة  الت�سجيع  اأم�  الداخلية  الدوافع  من  اأكرث 
والتح�سن التدريجي حتى واإن ك�ن طفيف�ً، وهو يعتمد على من�حي القوة والتميز لدى 
الطفل بحيث ميكنه العتم�د على نف�سه لي�س�رك وينفع نف�سه والآخرين، ف�لوالد الذي 
ي�سجع ل يهتم مبق�رنة الطفل بغريه، بل يهتم مبدى قبول الطفل لذاته وتطويره قدراته 

ملواجهة النت�ئج ب�سج�عة.
وهكذا جند اأن الت�سجيع يهدف اإىل م�س�عدة الطفل كي ي�سعر ب�لثقة يف ذاته، لذلك فهو 
يختلف عن  بذلك  وهو  الداخلي،  الذاتي  اجلهد  للتطوير من خالل  عب�رة عن حم�ولة 
اإح�س��سه بعدم  اأو يف ح�لة  ب�ل�سعف،  �سعوره  للطفل يف ح�لة  يقدم  اأنه  املديح يف 

القدرة اأو عند مواجهته الف�سل يف �سيء م�.
واملديح ب�سورة ع�مة ي�سبه العق�ب يف انه و�سيلة لل�سيطرة الإجتم�عية ، ف�لعتم�د 
املب�لغ فيه على املديح يولد لدى الطفل القن�عة ب�أن مك�نته تعتمدعلى راأي الآخرين 

وتقييم�تهم له.
ان الطفل امل�س�ير الذي يعتمد على راأي الآخرين يكون ع�دة ن�جح�ً جداً يف احل�سول 
م�ستعد  فهو  الطفل،  هذا  احب�ط  يف  دوراً  يلعب  قد  املديح  ان  اإل  املديح،  هذا  على 
للم�س�ركه ط�مل� ان هن�ك مديح�ً، ولكن ح�مل� يتوقف هذا املديح، ف�إن الطفل يتوقف 
عن ايج�بيته، كم� يكون مقتنع� بفكرة »ان يل مك�أن�ً ط�مل� اين اأر�سي الآخرين« جتعل 
الطفل يتخذ قرارات غري مقتنع� به�، والأطف�ل املحبطون الذين يحملون هذه القن�عة 
ن�دراً م� ي�ستطيعون ان ي�سلوا اإىل امل�ستوى الذي يطلبه الكب�ر، لذلك فهم ل يح�سلون 
دائم� على املديح املطلوب، وب�لرغم من اأنهم يتلقون املديح بني الفرتة والأخرى اإل ان 

�سلوكهم ي�سبح اأ�سواأ مم� ك�ن، وذلك لالأ�سب�ب الت�لية:
1. ان هوؤلء الأطف�ل مقتنعون اأنهم ي�ستحقون املديح والثن�ء دائم�ً، كم� ان لديهم ح�جة 

قوية ليثبتوا احتي�جهم لهذا املديح.
2. اأنهم ي�سعرون ب�خلوف ب�أنهم لن يح�سلوا على املديح مرة اأخرى، ولذلك فهم دائم� 
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يت�س�ءلون » م� الذي اأ�ستطيع عمله للت�أكد من احل�سول على املديح مرة اأخرى؟ » لكي 
اأح�فظ على م�ء وجهي، رمب� امتنع عن املح�ولة مرة اأخرى.

مه�رة �سبط �سلوك الطفل نحو تعلم امل�سوؤولية:
النت�ئج الطبيعية واملنطقية لل�سلوك.

اإن اأكرث الأ�س�ليب �سيوع�ً ل�سبط �سلوك الطفل هي تقدمي التعزيز واملك�ف�آت عندم� ميتثل 
وي�ستجيب، وعق�به عندم� ل ميتثل. وا�ستخدام الثواب والعق�ب هو ا�سلوب ال�سبط الذي 

تربي عليه معظم الآب�ء والأمه�ت.
واآثار  التعزيز والعقاب من عدة م�شكالت  ال�شبط من خالل  ا�شل�ب  يعاين 

�شلبية منها انه:
م�سوؤولية  حتمل  يتعلموا  ان  من  بدلً  اأطف�لهم  �سلوك  عن  م�سوؤولني  الأهل  يجعل   .1

�سلوكهم.
2. مينع الأطف�ل من تعلم اتخ�ذ القرار وحتمل النت�ئج املرتتبة عليه، واملرور يف خربات 

وجت�رب �سحيحة تقودهم نحو تبني قوانني ال�سلوك الفّع�ل واملالئم.
وجود  ح�لة  فقط يف  متوقع  واملقبول  املالئم  ال�سلوك  ان  م�سمونه  اقرتاح�ً  يقدم   .3

الأ�سخ��س الذين ميثلون ال�سلطة، وقد يغيب عند غي�بهم وعدم تواجدهم.
الط�عة  عليه  يفر�س  ان  يح�ول  لأنه  لالإ�ستج�بة  واملق�ومة  لالإمتن�ع  الطفل  يدفع   .4

والأمتث�ل.
5. قد ي�سيء اإىل العالقة بني مقدم العق�ب وهو الأب اأو الأم  والطفل.

6. قد يوؤدي العق�ب اإىل النمذجة ال�سلبية حيث يعتمده الطفل يف عالقته مع الآخرين 
عندم� ل ي�ستجيبون له.

ولذا ف�إن القرتاح املقدم من ج�نب دينكيمري هو م� اأ�سم�ه« النت�ئج الطبيعية واملنطقية 
لل�سلوك« والذي يقود نحو تن�سئة طفل م�سوؤول عن �سلوكه.

وهذا الأ�سلوب ميت�ز ب�لعديد من املزاي� مق�رنة ب�أ�سلوب الثواب والعق�ب.
اأواًل: يحّمل الأطف�ل م�سوؤولية �سلوكهم بدلً من الأهل.

ثانيًا: ي�سمح لالأطف�ل ب�أتخ�ذ القرار » هل ال�سلوك الذي �سدر عنه من��سب اأم ل«.
ثالثًا: ي�سمح لالأطف�ل ب�لتعلم من النت�ئج الطبيعية ) غري ال�سخ�سية( اأو من النظ�م 
الذي  ف�لطفل  الآخرين،  الإمتث�ل ملط�لب  اجب�رهم على  من  بدلً  لالأحداث،  الإجتم�عي 
يرف�س تن�ول الطع�م �سوف يجوع، والطفل الذي ي�رس على عدم ارتداء معطفه واجلو 
هن�ك  ولكن  لل�سلوك  الطبيعية  النت�ئج  مث�لأن على  وهذان  ب�لربد،  ي�سعر  �سوف  ب�رد 
ح�لت قد يتعر�س فيه� الطفل للخطر، ول ن�ستطيع اأن ن�ستخدم معه� النت�ئج الطبيعية 
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لل�سلوك، ولذا ف�إن القرتاح هن� يت�سمن ا�ستخدام النت�ئج املنطقية لل�سلوك؛وهو ا�سلوب 
الذي يعرتف ب�لحرتام املتب�دل  الإجتم�عي  النظ�م  اأن يتعلم من واقع  ي�سمح للطفل 
واحلقوق املتب�دلة، ولكي تكون النت�ئج املرتتبة على ال�سلوك فّع�لة يف ت�أثريه� يجب 
مع  تتن��سب  ان  يجب  النت�ئج  ان  اأي  ب�ل�سلوك  عالقته�  منطقية يف  الطفل  يراه�  ان 

ال�سلوك بطريقة منطقية.
توجد بع�س الختالف�ت الرئي�سة بني العق�ب والنت�ئج املنطقية لل�سلوك منه�:

النت�ئج  ف�إن  املق�بل  ويف  للمع�قب،  الذاتية  وال�سلطة  القوة  عن  يعرب  العق�ب  ان   .1
املنطقية تعرب عن الواقع الإجتم�عي وهو اأ�سلوب يعرتف ب�حلقوق املتب�دلة والحرتام 

املتب�دل.
2. العق�ب ع�سوائي ون�دراً م� يكون متعلق�ً ب�سكل منطقي ب�ملوقف.

3. العق�ب �سخ�سي وي�ستمل على ا�سدار اأحك�م اأخالقية. » اأنت �سيء« مثالً.
4. العق�ب يهتم ب�ل�سلوك امل��سي بينم� النت�ئج الطبيعية واملنطقية تهتم ب�حل��رس 

وامل�ستقبل.
5. العق�ب يهدد املذنب بحرم�نه من احلب والحرتام وهو يعتمد على التقليل من �س�أن 

الطفل.
6. العق�ب يتطلب الط�عة وب�ملق�بل ف�إن النت�ئج املنطقية لل�سلوك ت�سمح ب�لإختي�ر.

وب�ل�س�فة اإىل هذه الختالف�ت الرئي�سة بني العق�ب والنت�ئج املنطقية لل�سلوك هن�ك 
اختالف�ت مهمة ولكنه� غري ظ�هرة، ف�لغ�سب والوعيد، والتهديد، ونربة ال�سوت احل�دة، 

والتذكري تظهر اأي�س�ً.
وقد جند بع�س الآب�ء الذين ي�سيطرون على تعبريهم اللفظي للغ�سب اإل اأنهم يعربون 
عنه بطريقة غري لفظية، فهوؤلء » ي�رسخون واأفواههم مغلقة« ومييلون لإر�س�ل ر�س�ئل 
غري مب��رسه تقول للطفل » انك اأقدمت على جرمية وت�ستحق العق�ب«، وهذا الجت�ه 
للقرار  النت�ئج املنطقية  الطفل خربة  الف�ئدة املرجوه من تعلم  ال�سلبي قد يقلل من 
اخل�طيء. ان الهدف من ال�سم�ح للنت�ئج الطبيعية املرتبطة ب�ل�سلوك ان ت�أخذ جمراه�، 
وكذلك الهدف من ت�سميم عواقب منطقية هو ت�سجيع الأطف�ل على تعلم اتخ�ذ قرارات 
ي�سمح  وهذا  والأمتث�ل،  الط�عة  الطفل من خالل  �سلوك  الهدف �سبط  ولي�س  م�سوؤوله، 
للطفل ان يخت�ر وان يكون م�سوؤولً، فمعظم الأطف�ل يتعلمون من النت�ئج التي ترتتب 

على قراراتهم اخل�طئة.
مب�دىء اإ�ستخدام الأف�سل للنت�ئج الطبيعية واملنطقية:
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 افهم اأهداف الطفل و�شل�كه وم�شاعره:
يعترب اأ�سلوب النت�ئج الطبيعية لل�سلوك اأ�سلوب�ً فع�لً بغ�س النظر عن الأهداف الك�منة 
اأو  الطفل يعي�س حقيقة احلي�ة، ول يتطلب تدخالً  وراءه. وذلك لأنه يعتمد على ترك 
اأكرث الأ�س�ليب فع�لية عندم� يكون هدف  تنظيم�ً معين�ً من ج�نب الوالدين، وهو من 
الطفل لفت الإنتب�ه ، وذلك لأن اخلالف مع الطفل الذي يهدف لفت الإنتب�ه  يكون ع�دة 
اأقل حدة من اخلالف مع طفل مدفوع بهدف ال�سيطرة اأو النتق�م. ف�لطفل الذي تدفعه 
الرغبة يف ال�سيطرة والنتق�م قد ينظر اإىل اأ�سلوب النت�ئج املنطقية لل�سلوك على انه 
النت�ئج  ا�سلوب  ا�ستخدام  قبل  الوالدين  على  يجب  ف�إنه  ولذا  ع�سوائي،  عق�ب  جمرد 

املنطقية لل�سلوك حت�سني عالقتهم� مع الطفل من خالل الحرتام والت�سجيع.
 كن ح�زم�ً ولطيف�ً يف الوقت نف�سه:

اإن الأهل ع�دة اأم� ان يكونوا ح�زمني اأو لطف�ء، ون�درا م� جند من يكون منهم ح�زم�ً ويف 
الوقت نف�سه لطيف�ً، ان نغمة ال�سوت تدل على رغبة الب يف ان يكون لطيف�ً مع ابنة 
ولكن مت�بعته لالأمر ب�لأ�سلوب املن��سب تعك�س جديته وحزمه. واحلزم لي�س ت�سدداً لأن 
الت�سدد ق�سوة ف�لت�سدد يتع�مل مع الطفل، بينم� احلزم اأمر يتعلق ب�سلوكن� وم�س�عرن�، 
والت�سدد يتمركز حول الت�سلط على الطفل، بينم� احلزم عب�رة عن اجت�ه نحو قراراتن� 

اخل��سه.
 ل حت�ول اأن تكون والداً مث�لي�ً:

املرتتبة على  النت�ئج  يجرب  اأن  للطفل  وال�سم�ح  الزائدة  احلم�ية  الإبتع�د عن  يجب 
قراراته وكذلك جتنب حتمل م�سوؤولي�ت الطفل.

 كن اأكرث اإن�سج�أم�ً يف �سلوكك:
اإن الن�سج�م يف ال�سلوك ال�س�در عن الآب�ء – على الرغم من �سعوبة حتقيق الت�س�ق 

دائم�ً كب�رس – ي�س�عد الطفل على بن�ء توقع�ته والتي يتخذ قراراته بن�ء عليه�.
 اإف�سل ال�سلوك عن ال�سخ�س الذي ق�م به:

من املفرت�س على الأب اأن يعرب عن اإحرتامه للطفل من خالل نغمة ال�سوت ولغة اجل�سد، 
النت�ئج  يحول  �سوف  الحرتام  اظه�ر  من  ف�لف�سل  مقبول،  غري  �سلوكه  ك�ن  وان  حتى 

املنطقية اإىل عق�ب.
 �سجع ال�ستقاللية:

�سوف يكون الأطف�ل اأكرث ا�ستعداداً لأن ي�سبحوا اأ�سخ��س�ً �سعداء م�سوؤولني اإذا تركتهم 
يت�رسفون ب��ستقاللية، وكلم� كنت ع�مالً م�س�عداً يف اعتم�دهم على انف�سهم كلم� �سعروا 
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بكف�ءتهم، ولذا على الآب�ء جتنب القي�م ب�أ�سي�ء ي�ستطيع الطفل القي�م به�.
 جتنب ال�سعور ب�ل�سفقة على اأطف�لك:

ال�سعور  وهذا  عليهم،  ال�سفقة  بدافع  امل�سوؤولية  من  اأطف�لهم  الآب�ء  من  العديد  يحمي 
حل  على  ق�در  وغري  و�سعيف  ق��رس  انه  للطفل  يقول  لأنه  هدام،  اجت�ه  حقيقته  يف 
ب�ل�سعف على  ال�سعور  لديه  وتولد  الطفل ومنوه  الزائدة تعيق  احلم�ية  اإن  م�سكالته. 

عك�س التع�طف الذي يولد لديه ال�سعور ب�لقوة.
 اأرف�س اأن تكون �سحية لأقوال الن��س:

اأطف�لهم يعي�سون جتربة النت�ئج املرتتبة على  اأن يرتكوا  يرتدد العديد من الآب�ء يف 
�سلوكهم لأنهم يخ�فون من نقد الآخرين، وي�ستطيع الأهل القلقون من هذا املو�سوع اأن 
يكت�سبوا ال�سج�عة من واقع اقتن�عهم اأن اأطف�لهم اأ�سخ��س م�ستقلون، ومن الواجب اأن 
يتعلموا اتخ�ذ قراراتهم حول م� يقومون به من �سلوك، واأن �سلوك اأطف�لهم ل ينعك�س 
عليهم ب�ل�رسورة ك�آب�ء. واإن ك�ن هن�ك بع�س الن��س الذين يرجعون م�سوؤولية �سلوك 
الطفل كله� على الوالدين اإل اأن تقييمهم لي�س واقعي�ً. ف�لآب�ء ل ميكنهم – ب�أي ح�ل من 

الأحوال – اأن يكونوا م�سوؤولني عن كل ت�رسف�ت اأطف�لهم.
 تكلم قليالً واعمل اأكرث:

يتعلم الطفل �رسيع�ً كيف ي�سبح » اأ�سم�ً« جت�ه الكالم الزائد ال�س�در عن الآب�ء، لذا 
ف�إن على الآب�ء القي�م مبعظم حديثهم مع الأطف�ل بطريقة ودية ت�سمن لهم ا�ستعداد 
اأطف�لهم لالإ�ستم�ع، وعندم� ت�ستخدم اأ�سلوب النت�ئج املنطقية لل�سلوك يجب على الآب�ء 

التقليل – قدر امل�ستط�ع – من الكالم عند تنفيذ هذه الطريقة.
 �سع حدوداً وجتنب ال�سج�ر والرتكيز على الفوز:

اترك للطفل اأن ي�ستجيب للحدود التي ت�سعه�، وكن ك�أب م�ستعداً لتقبل قرار – الطفل، 
وتذكر اأنه لي�س من ال�رسوري اأن تكون اأنت الف�ئز وهو اخل��رس، ف�إنت ل�ست يف حلبة 

�سب�ق، ف�لهدف هو م�س�عدة طفلك على تعلم م�سوؤولية �سلوكه.
 اترك الفر�سة جلميع الأطف�ل لأن ي�سرتكوا يف حتمل امل�سوؤولية:

عندم� تقع ح�دثة بني جمموعة من الأطف�ل يف املنزل ل حت�ول البحث عن املذنب، 
ف�لبحث عن املذنب يحفز ال�سج�ر والختالف بني الأطف�ل، دع اجلميع ي�سرتك يف حتمل 

امل�سوؤولية ول ت�ستمع للو�س�ي�ت والنميمة.
اخلطوات املتبعة يف تطبيق النت�ئج املنطقية لل�سلوك

1. قدم خي�رات اإن الإختي�ر �سيء �رسوري يف اإ�ستخدام اأ�سلوب النت�ئج املنطقية لل�سلوك، 
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ف�لبدائل تقدم من قبل الوالدين والأبن�ء يخت�رون من بني هذه البدائل وعليهم قبول 
اختي�رات الطفل من هذه البدائل. واجلدير ب�لذكر هن� اأن نغمة �سوت الأب تعترب ه�مة 
يف نقل ال�سعور ب�لحرتام والتقبل والق�سد احل�سن، ب�لإ�س�فة اإىل اأهمية اختي�ر الكلم�ت 
املن��سبة؛هن� يقول الأب للطفل الذي ي�سدر ازع�ج�ً يف غرفة م�س�هدة التلفزيون » وليد 
نحن نح�ول م�س�هدة الربن�مج برتكيز اإم� اأن تهداأ وت�س�هد الربن�مج معن�ً، اأو اأن ترتك 

الغرفة، قرر م�ذا تريد اأن تفعل«.
2. اأثن�ء تنفيذك للنتيجة، اأكد للطفل اأنه �ستكون هن�ك فر�سة ق�دمة اإن ك�ن يريد اأن يغري 
قراره: وكثرياً م� جند اأنه بعد اإعط�ء الأطف�ل الختي�ر، ف�إنهم يح�ولون اختب�ر احلدود 
املتفق عليه�، ف�إن متت هذه املح�ولت، عليك اأن تقول لهم اأتخذوا القرار الآن، ولكن 
ميكنهم املح�ولة والتعديل غداً اأو يف املرات الق�دمة. مثالً يقول الأب لوليد » اأرى انك 

قررت اخلروج من الغرفة، لك حرية العودة اإذا قررت اأن تهداأ«.
3. يف ح�لة تكرار ال�سلوك غري املقبول، فعليك ك�أب اأن تزيد من الفرتة الزمنية الواقعة 

قبل مع�ودة الطفل اختي�ر �سلوك بديل:
لو ا�ستمر الطفل يف ال�سلوك غري املقبول ف�إنه يقول بطريقة غري مب��رسة اأنه غري م�ستعد 
لتحمل امل�سوؤولية، ومن هذه النقطة من املفرت�س اأن ل يح�ول الأهل يف املو�سوع اإل 
يف ح�لة  الت�أكيد للطفل اأنه �سيح�سل على فر�سة اأخرى، ويحدده� الأهل ) علم�ً ب�أن 
هذه املدة قد تزداد تبع�ً ملدى التزام الطفل وا�ستعداده للتجربة مرة اخرى(، ففي موقف 
التلفزيون و�سو�س�ء » وليد« الطفل ميكن للوالد اأن يتحرك بب�س�طه عن طريق اإخراج 

الأطف�ل من الغرفة وهو يقول: » ميكنك املح�ولة مرة اأخرى بعد يومني«
 .)Dinkmeyer al.1997( 



88

املراجع: 
درا�شة  ال�الدية:  الرعاية  لآ�شاليب  البناء  ت�ش�رات  التغري يف  اأبو علي�، حممد )1997(.   -

م�شتعر�شة. درا�سات: العلوم الرتبوية، املجلد 24، العدد 2.
لالآ�رسة  ال�الدي  ال�شل�ك  اإدراك  يف  اجلن�شني  بني  الفروق   .)1988( �سالح  ن�هية،  ابو   -

الفل�شطينية بقطاع غزة، جملة علم النف�س، الق�هرة، �س 44-37.
- بركات، اآ�شيا )2000(. العالقة بني ا�شاليب املعاملة ال�الدية والكتئاب لدى بع�س املراهقني 

واملراهقات املراجعني مل�شت�شفى ال�شحة النف�شية بالطائف، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 

ام القرى، ال�سعودية.
)2004(. االأ�سرة ورعاية االبناء: دليل ار�سادي لال�سرة. اجلزء  ونزيه حمدي  - داود، ن�شيمة 

االأول: االأ�سرة والطفل، مكتبة الرتبية العربي لدول اخلليج: الريا�س.
ال�شحة  ال�الدية يف  املعاملة  امناط  تاأثري  دويري)2006(.  ومروان  م�شطفى  - ع�سوى، 
النف�شية لطالب وطالبات الثان�يات يف املنطقة ال�رسقية من اململكة العربية ال�شع�دية. 

جملة الطفولة العربية، املجلد ال�شابع، العدد 27، �س: 56-35.
- كويف، �س�ندرا )2004(. العادات ال�سبع لالأ�سر االأكرث فعالية. مكتبة جرير: الري��س.

- مو�سى، جنيب )2003(. اأ�س�ليب املعاملة ال�الدية لالأطفال امل�ه�بني: ر�سالة ماجي�ستري 
غري من�سورة، جامعة حل�ان، م�رس.

- Baunring, D. 1991. The influence of parenting style on adolescent competence and sub-
stance use. Journal of Early Adolescences 11: 56-95.
- Dinkmeyer, Sr., Mckay, D, Dinkmeyer, Jr. The Parent’s handbook: Systematic training 
for effective parenting. 1997. American 
Guidan a Service Inc. New York.
- Rice, F. Human Development: A life span approach. 1992. Macmillan Publishing 
Company: New York.
- Rubin, K., & Chung, O. Parenting beliefs, behaviors, and parent – child relations. 2006. 
Psychology Press. New York.
- Rueter, M.& Conger, R. 1995(. Antecedents of parent adolescent disagreement. Journal 
of Marriage and Family 57)2(: 435-448.
- Sonstegard, M., Bitter, J., Pelonis, P. Adlerian group counseling and therapy: step by 
step. 2004. Routledge: Taylor & Francis Inc.
-Sweeney,T. Adlerian counseling and psychotherapy: A practitioners approach. 2007. 
Taylor & francis Inc.



89

امل�شطلحات:

Parental practices اأ�شاليب املعاملة ال�الدية
نحو  الوالدين  و�سلوكي�ت  الأبن�ء،  وتربية  ال�س�حلة،  الأبوة  حول  الوالدين  معتقدات 

الأبن�ء، ونوعية العالقة بني الطفل والأب.

:Parenting Styles اأمناط املعاملة ال�الدية
تت�سمن الدور الوالدي املتمثل يف قي�م الأبوين بت�أ�سي�س نظ�م وروتني لتلبية ح�ج�ت 

اأطف�لهم من »احلم�ية ، ال�سبط  والرع�ية ، وال�ستث�رة العقليــــة.

Authoritarian Style النمط ال�الدي الت�شلطي
هو النمط الذي يركز على الط�عة، وي�ستخدم القوة والإجب�ر يف توجيه الطفل والتحكم 

ب�سلوكه ومييل اإىل التقليل من احلرية املمنوحة لالبن.

:Authoritative Style النمط الدميقراطي
اإىل حلول و�سط تراعي ح�ج�ت  التو�سل  الأبن�ء ويتم  راأي  وفيه يوؤخذ بعني العتب�ر 
الآب�ء. هن� جند ان الآب�ء مينحون حرية م�سوؤولة لأبن�ئهم وي�سعون قواعد ال�سلوك ب�سكل 

ت�س�أوري وي�سجعون الأبن�ء ويهتمون بح�ج�تهم وميولهم.

:Permissive Style النمط املت�شاهل
هو اأ�سلوب مينح حرية مطلقة لالأبن�ء دون تقييد اأو قواعد اأو حدود يلتزمون به� ول 

مت�ر�س عليهم اأي من اأ�سك�ل ال�سلطة. 

:Rrsponsible Parenting ال�الدية امل�ش�ؤولة
هي التي تهتم بتطوير م�س�عر امل�سوؤولية، والثقة ب�لنف�س لدى الأطف�ل اأكرث من اهتم�مه� 
ب�ل�سورة املر�سومة واملتوقعة من املجتمع، والوالد امل�سوؤول هو الذي مينح الأطف�ل 

خي�رات جتعلهم يعي�سون التجربة واخلربة، ويخت�رون ويتحملون نتيجة خي�راتهم.

  :Encouragement skill مهارة الت�شجيع
هي العملية التي يتم من خالله� الرتكيز على مزاي� الطفل، ونق�ط القوة يف �سخ�سيته 
بهدف تعزيز وتنمية الثقة ب�لنف�س وال�سعور ب�لكف�ءة، ت�سمن اإعط�ء قيمة للطفل وتقبله 
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اإىل اجلهد املبذول والتح�سن بدلً من الرتكيز على  كم� هو) بدون �رسوط(، والإنتب�ه  
الإجن�ز والنتيجة النه�ئية. واإظه�ر التقدير ملح�ولت الطفل وم�س�هم�ته ومب�دراته.

النتائج املنطقية لل�شل�ك:
هو اأ�سلوب ي�سمح للطفل اأن يتعلم من واقع النظ�م الإجتم�عي الذي يعرتف ب�لحرتام 
املتب�دل واحلقوق املتب�دلة، وهو ك�أ�سلوب مقرتح بدل من العق�ب يفرت�س اأنه كي يتم 
ال�سلوك  املرتتبة على  النت�ئج  تكون  اأن  وتعديله يجب  اخل�طئ  الطفل  �سلوك  �سبط  
فّع�لة يف ت�أثريه� ويجب اأن يراه� الطفل منطقية يف عالقته� ب�ل�سلوك اأي اأن النت�ئج 

يجب اأن تتن��سب مع ال�سلوك بطريقة منطقية.



الوحدة الث�لثة
التعامل مع م�شكالت الأطفال واملراهقني
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ال�حدة الثالثة

التعامل مع م�شكالت الأطفال واملراهقني

املحت�يات

تعريف مرحلة الطفولة واملراهقة 

اخل�س�ئ�س النم�ئية ملرحلة الطفولة

ح�ج�ت ومط�لب النمو ملرحلة الطفولة 

اخل�س�ئ�س النم�ئية ملرحلة املراهقة 

ح�ج�ت ومط�لب النمو ملرحلة املراهقة 

اأهداف اإر�س�د الأطف�ل واملراهقني واأ�رسهم 

مراحل النمو ح�سب النظرية النف�سية الإجتم�عية 

خ�س�ئ�س املر�سد الأ�رسي الفع�ل

اخلدم�ت الإر�س�دية والعالجية لالأطف�ل واملراهقني  

الإر�س�د الأ�رسي وفني�ته

دور الأ�رسة يف التن�سئة الإجتم�عية   لالأبن�ء 

الأ�س�ليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك

م�سكالت مرحلة الطفولة  واأ�س�ليب الإر�س�د النف�سي امل�ستخدمة فيه�

م�سكالت مرحلة املراهقة  واأ�س�ليب الإر�س�د النف�سي امل�ستخدمة فيه�

املراجع 

امل�سطلح�ت
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مقدمة:
يعنى علم نف�س النمو بدرا�سة الإن�س�ن منذ ان يكون جنين�ً ويف اأثن�ء الولدة   
وحتى م� بعده�، ويدر�س مظ�هر النمو اجل�سمي والعقلي والنفع�يل والإجتم�عي، وكل 
م� يوؤثر يف تلك اجلوانب �سلب�ً اأو اإيج�ب�ً، ويدر�س كذلك التغريات املميزة لكل مرحلة 
من املراحل، وي�سف مظ�هره� وخ�س�ئ�سه� وح�ج�ته�، ويعنى بتف�سريه� والتنبوؤ به� 
و�سبطه� وتوجيهه�، ويرى )بي�جيه ( اأن النمو �سل�سلة مت�سلة من احللق�ت، اإذ تعد كل 
مرحلة من�ئية امتداداً للمرحلة ال�س�بقة ومتهيداً للمرحلة التي تليه� ، وتت�أثر مب� قبله� 
وتوؤثر فيم� بعده�، وهذا يعني ان النمو متدرج وم�ستمر، حيث تتم عملية بن�ء يف كل 
املراحل ، والإن�س�ن ينتقل من ح�لة الغمو�س وال�سعف اإىل ح�لة من الو�سوح والتوازن 
اأن تكون متك�ملة وكلية ولي�ست  النظرة لالأن�س�ن ينبغي  ان  يوؤكد  املتك�مل، وهذا م� 

جزئية ملراحل النمو الإن�س�ين )اأبو حطب وال�س�دق، 1990(.
اإن النمو الإن�س�ين هو كل متك�مل مت�سل، اإل ان الب�حثني اأ�س�روا اإىل وجود ثالث مراحل 

اأ�س��سية يف النمو تت�سمن مراحل فرعية واملراحل الأ�س��سية هي 
مرحلة الطف�لة: اأولً – 

1- مرحلة اجلنني )من الإخ�س�ب حتى الولدة(.  
2- مرحلة الر�سيع )من الولدة حتى عمر �سنتني(.  

3- مرحلة الطفولة املبكرة )من عمر 3 اإىل 5 نوات(.  
4- مرحلة الطفولة املتو�سطة )من عمر 6 اإىل 9 �سنوات(.  

5- مرحلة الطفولة املت�أخرة )من عمر 9 اإىل 11 �سنة(.  
مرحلة املراهقة: ثانياً – 

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

مرحلة الر�شد: ثالثاً –  
1- مرحلة الر�سد املبكرة )من عمر 20 اإىل 39 �سنة(.  

2- مرحلة الر�سد املتو�سطة )من عمر 40 – 59 �سنة(.  
3- مرحلة الر�سد املت�أخرة )من عمر 60 �سنة وم� بعده�( )داأود وحمدي ، 2004(.

ج�انب النم�:
اإن عملية النمو هي عملية مت�سلة متك�ملة تظهر من خالله� تغريات لدى الإن�س�ن يف 

اأربعة جوانب هي :
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1- النمو اجل�سمي واحلركي : ويت�سمن الأ�س�س الوراثية للنمو والنمو يف الطول والوزن 
والتغري يف وظ�ئف اجل�سم ومنو وظ�ئف احلوا�س ك�لب�رس وال�سمع وال�سم والذوق واللم�س 
كم� يت�سمن مو�سوع�ت تتعلق ب�لعن�ية ب�ل�سحة اجل�سمية والتغذية والنوم وم�سكالت 

الع�دات ال�سحية اخل�طئة.
2- النمو املعريف والعقلي: ويت�سمن التغريات التي تظهر عرب مراحل النمو يف التفكري، 
والتعلم ، والتذكر، وحل امل�سكالت والتوا�سل اللغوي وهي تت�أثر بعوامل الوراثة والبيئة.
والإنفع�لت  العواطف  جم�ل  يف  التغريات  ويت�سمن  والإنفع�يل:  النف�سي  النمو   -3
وامل�س�عر واملزاج كم�س�عر القلق واخلوف واحلب والغ�سب وال�ستج�بة لل�سغوط�ت اأو 

التزان الإنفع�يل والكتئ�ب وغريه�.
4- النمو الإجتم�عي: ويت�سمن العالقة مع الأ�رسة، والرف�ق، والآخرين والنمو الأخالقي 
)داود  املهني  والختي�ر  والعمل  والأمومة،  والأبوة  والزواج  الإجتم�عية   والتن�سئة 

وحمدي، 2004(.
:Childhood Stage  مرحلة الطف�لة

تعد مرحلة الطفولة من املراحل النم�ئية اله�مة التي مير به� الفرد يف حي�ته، وهي 
ومن  املدر�سة  يف  الأو�سع  لالت�س�ل  وتهيئته  الطفل  �سخ�سية  بن�ء  يف  ف�علية  الأكرث 
ثم املجتمع، ففيه� يتم ت�سكيل اخل�س�ئ�س التي يت�سف به� الإن�س�ن م�ستقبالً، ويكون 
الفرد اأكرث ا�ستعداداً وت�أثراً ب�لظروف املحيطة به ويكت�سب الكثري من امله�رات احلي�تية 
اإىل  ب�لإ�س�فة  املرحلة،  هذه  يف  والوجدانية  والأك�دميية  واملعرفية  والإجتم�عية  

اكت�س�به للقيم والع�دات والإجت�ه�ت )جميد ، 2008(.
الأخرى  املراحل  ف�إن  ال�سخ�سية،  بن�ء  يف  اأ�س��سية  مرحلة  هي  الطفولة  ك�نت  ومل� 
هي عب�رة عن ا�ستمرارية مل�سرية النمو والتطور للفرد، وحتمل كل مرحلة يف طي�ته� 
م�سكالت خ��سة به� تتطلب امل�س�عدة يف حله� وتدريب الفرد على تعلم اأ�س�ليب تكيفية 

اإيج�بية يف التع�مل معه� )حمدي واأبو �س�بر، 1998(.
مرحلة الطفولة املبكرة ) م� قبل املدر�سة ( :

لقد  �سنوات،   )5-3( عمر  من  متتد  والتي  املدر�سة(  قبل  )م�  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
املدر�سة، تعد مرحلة مهمة جداً يف تطور  قبل  اأن مرحلة م�  الدرا�س�ت  نت�ئج  اأثبتت 
الطفل ومنوه، اإذ اأنه� توؤثر يف ت�سكيل �سخ�سيته وتعلمه مدى احلي�ة، وي�سري علم�وؤن� 
اإن �سخ�سية الطفل تت�سكل يف جميع جوانبه� يف  امل�سلمون الأوائل ك�لغزايل وغريه، 
ال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمره، وي�سري )بلوم( اإىل اأن )60%( من ذك�ء الطفل يت�سكل يف 
ال�سنوات الأربع من عمره، ويرى )ه�فجهر�ست( ان ال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمر الطفل 
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تعد مرحلة حرجة يف تطور املهم�ت النم�ئية الأ�س��سية له، وهذا يوؤكد اأهمية ال�سنوات 
اخلم�س الأوىل يف تكوين �سخ�سية الطفل ب�سورة ترتك اأثره� فيه طيلة حي�ته، وجتعل 
تربيته يف هذه املرحلة اأمراً ي�ستحق العن�ية به) داود وحمدي، 2004() زهران ، 1999(.  
لقد اأ�سبح الإهتم�م  بطفل م� قبل اخل�م�سة اأو م� قبل املدر�سة يحظى ب�هتم�م الآب�ء 
واملربني على حد �سواء، ووجوب العن�ية به يف املراحل الأوىل من حي�ته ، على اعتب�ر 
ان الطفل هو حمور العملية الرتبوية، الأمر الذي يقت�سي اإحداث تغيري �س�مل ومرغوب 
يف �سخ�سية الطفل ويف اإمن�ئه� من جوانبه� الأربعة وتزويده ب�مله�رات التي ت�س�عده 

على تك�مل �سخ�سيته وتوافقه� ب�سكل اإيج�بي مع معطي�ت احلي�ة . 
حاجات الطفل الأ�شا�شية:

توؤدي تلبية ح�ج�ت الطفل دوراً ف�عالً يف منو �سخ�سيته، ويف �سحته اجل�سمية والعقلية، 
ف�إذا مت تلبية هذه احل�ج�ت ف�إن منو الطفل يتجه ب�لجت�ه ال�سحيح، وي�سبح ب�لإمك�ن 
واإذا مل  مع بيئته املحيطة،  وتكيف�ً  اأكرث توافق�ً  الأف�سل ليكون  التعديل ب�سلوكه نحو 
يحدث الإ�سب�ع لهذه احل�ج�ت اأو بع�سه�، ف�إن الطفل يتعر�س حل�لة من الإختالل وعدم 

التوازن، والوقوع يف امل�سكالت،  وميكن ت�سنيف هذه احل�ج�ت على النحو الآتي:
1- احل�ج�ت البيولوجية الأ�س��سية ، وهي :

الك�يف،  ال�سحي  الغذاء  اإىل  م�ستمرة  بح�جة  ف�لطفل   ، اجل�سمي  النمو  اإىل  احل�جة   
والدفء، والهواء، وال�سم�س، والنوم، والراحة، واللعب.

واحلل  ال�ستطالع،  وحب   ، الك�سف  اإىل  ميله  وتظهر يف  العقلي:  النمو  اإىل  احل�جة   
والرتكيب، والتقليد.

2- احل�ج�ت النف�سية، وهي:
ب�لأمن  خالله�  من  ي�سعر   ، للطفل  اآمنة  بيئة  توفري  من  لبد  الأمن:  اإىل  احل�جة    
وال�ستقرار  احلب  توفري  ب�لأمن:  ال�سعور  عوامل  ومن  النف�سي،  وال�ستقرار  والطم�نينة 

والتقبل للطفل.
 احل�جة اإىل احلب والأنتم�ء: الطفل بح�جة اإىل ال�سعور ب�حلب والتقبل ، واإىل العطف 
واحلن�ن من قبل الوالدين ومن حوله، وال�سعور ب�لأنتم�ء اإىل الأ�رسة اأو اجلم�عة، كم� اأن 

الطفل يحب اأن يعرب عن حبه لهم.
والتقدير،  ب�لحرتام  ال�سعور  اإىل  بح�جة  الطفل  اأن  والتقدير:  الحرتام  اإىل  احل�جة   

والإعرتاف بوجوده من قبل الآخرين وعدم اإهم�له.
الطفل بنف�سه كلم� �سعر  اإذ تزداد ثقة  الذات:  ال�سعور ب�لنج�ح وت�أكيد  اإىل   احل�جة 
الثقة ب�لنف�س ينتج عنه� �سعوره ب�لنج�ح،  ب�لأمن وال�ستقرار والتقبل واحلب، وهذه 
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 النتق�ل من الر�سم الع�سوائي اإىل مرحلة الع�سوائية  امل�سبوطة، ثم  اإىل مرحلة منو 
والكتل  املربع�ت  بن�ء  اإىل  ثم  امللونة،   والأقالم  الأوراق  وا�ستخدام  امله�رات احلركية 

اخل�سبية.
 اكت�س�ب مه�رات حركية جديدة من خالل تعديل امله�رات احلركية القدمية.

2- النم� العقلي: 
 تنمية من�ذج من امله�رات التي ن�سميه� ب�لذك�ء الع�م، وميكن ان تق��س من خالل 

الختب�رات املقننة اخل��سة بذلك.
 ا�ستقرار مه�رات الإدراك والذاكرة والتعلم وحل امل�سكلة واللغة وثب�ته� يف اأثن�ء هذه 
الفرتة ، مع بق�ء الطفل يف هذه املرحلة غري ق�در على التف�سري وفهم الأ�سي�ء املجردة.

 منو مفهوم الذات وات�س�ع مفهومه للع�مل اخل�رجي.
 تطور التفكري اخلي�يل لديه.

 النمو الإدراكي: ميكن مالحظة هذا النوع من النمو من خالل الطريقة التي يوؤدي به� 
الطفل عدداً من املهم�ت الإدراكية املختلفة :

- الأ�سك�ل وتنظيمه� وتركيبه� / التنظيم الإدراكي.
- النتق�ل من الإدراك املرئي اإىل الإدراك احل�سي.

- التع�مل مع املثريات الأكرث تركيب�ً وتعقيداً.
- ارتب�ط النمو الإدراكي بنمو القدرة اللغوية.

- اأ�سك�ل احلروف الهج�ئية.
- الزمن والوقت.

- امل�س�ف�ت والأطوال والأوزان.
- الأعداد والألوان.

- الكمية والنوعية ب�سكل ع�م.
 منو التفكري وال�ستدلل:

- تذكر �سور املو�سوع�ت.
- تذكر املو�سوع�ت املرتابطة.

- التذكر ق�سري املدى.
3- النم� اللغ�ي:

 ُتعّد اللغة و�سيلة الإت�س�ل بني الأفراد، ومن خالل قدرة الطفل على الكالم ن�ستدل على 
الن�سج اجل�سمي الإجتم�عي لديه، و منو العملي�ت العقلية التي يقوم به�، حيث توجد 

عالقة قوية بني اللغة والنمو العقلي واملعريف لدى الطفل.
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وت�أكيد الذات، من خالل قي�مه مبح�ولت لتح�سني �سلوكه، واأن جن�ح الطفل ع�دة م� 
يوؤدي به اإىل �سل�سلة متت�بعة من النج�ح.

اإىل احلرية: وتتمثل يف ان يتمتع الطفل بحرية احلركة، والكالم، والتفكري،   احل�جة 
والتعبري عن امليول والرغب�ت، من خالل مم�ر�سته للن�س�ط�ت املختلفة.

 احل�جة اإىل �سبط احلرية: وذلك من خالل عوامل التنظيم والتوجيه واأ�س�ليب ال�سبط 
املختلفة.

 احل�جة اإىل الفهم واملعلوم�ت: ان ح�جة الطفل اإىل املعلوم�ت وفهمه� ومتثله� تالزمه 
ب�سكل م�ستمر طول مراحله النم�ئية واحلي�تية، ويتم احل�سول عليه� من خالل تن�سته 
وتعليمه وتدريبه يف كل من البيت واملوؤ�س�س�ت الرتبوية والإجتم�عية ، املتمثلة يف 
املجتمع الذي يعي�س فيه، كم� ان �سعي الطفل اإىل اإ�سب�ع ح�جته من حب ال�ستطالع 
تقوده اإىل زي�دة ميله نحو املخ�طرة، حيث ينزع اإىل الك�سف عن اأ�رسار البيئة املحيطة 
به، ويزداد لديه هذا امليل كلم� ازداد �سعوره ب�لأمن وثقته بنف�سه )اأبو حطب وال�س�دق، 

.)1990
اخل�س�ئ�س واملظ�هر النم�ئية:

فيما ياأتي اأهم اخل�شائ�س واملظاهر النمائية ملرحلة الطف�لة املبكرة يف 
خمتلف الن�احي النمائية للفرد:

1- النم� اجل�شمي واحلركي:
 منو الدم�غ ب�سكل �رسيع. 

 منو الطفل من حيث الوزن والطول، اإذ يكون يف هذه املرحلة اأقل �رسعة مم� هو عليه 
عندم� يكون الطفل ر�سيع�ً، واأ�رسع مم� �سيكون عليه يف مرحلة الطفولة الو�سطى. 

تدريب�ت  ت�سبق  الإخراج  تدريب�ت  ان  نالحظ  حيث  احلم�م،  ا�ستعم�ل  على  التدرب   
املث�نة لأن من ال�سهل لالأطف�ل �سبط التحكم يف حرك�ت الأمع�ء اأ�سهل من �سبط التحكم 
يف البول. وي�سل معظم الأطف�ل يف �سن الث�لثة اإىل �سبط البول والإخراج، مع الإ�س�رة 

اإىل اأن الإن�ث ي�سلن اإىل مرحلة ال�سبط والتحكم قبل الذكور.
 ا�ستخدام الأدوات مثل : املالعق وال�سوك يف اإطع�م انف�سهم يف �سن الث�لثة، والتمكن 

من خلع مالب�سهم، ويتمكنون من ارتداء مالب�سهم يف �سن الرابعة.
 التوازن والت�سلق، وقذف الكرة، ونالحظ ان الدقة والإتق�ن يف التزان والت�سلق يكون 

وا�سح�ً يف �سن الرابعة اأو اخل�م�سة.
،  حيث نالحظ ان ن�س�ط   منو الع�سالت يكون ب�سكل مواٍز لنمو اجل�سم ب�سكل ع�م 

اللعب يعك�س ن�سج اأطف�ل م� قبل املدر�سة يف قدراتهم احلركية.
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 تزداد ح�سيلة منو املفردات لدى الطفل يف هذه املرحلة.
 ينتقل من اجلمل الق�سرية الب�سيطة اإىل اجلمل الطويلة الأكرث تعقيداً.

 يتمكن من توظيف م� ي�سمعه من الكلم�ت.
 يذكر الأ�سم�ء التي حتيط به.

اأقل، قبل، بعد( ول يكون عنده نظ�م وا�سح  )اأكرث،   يخلط بني بع�س املف�هيم مثل 
ملف�هيم الزم�ن واملك�ن.

 ي�ستطيع اإدراك املفرد واجلمع.
مع�ين  مالحظة  على  الطفل  قدرة  مدى  فهي  اللغوي  النمو  يف  املوؤثرة  العوامل  اأم�  

املفردات ومعرفته�، ومدى رغبة الطفل يف بن�ء عالق�ت اإجتم�عية مع الآخرين، 
ورغبة الطفل يف التعبري عم� يف نف�سه وعن ح�ج�ته، والبيئة الأ�رسية والإجتم�عية  

الغنية ب�لتج�رب املتنوعة التي ت�س�عد يف تهيئة الطفل لتعلم امله�رات اللغوية.
4- النم� الإنفعايل والإجتماعي:

ازدي�د  نتيجة  وذلك  املرحلة،  هذه  مبكرة يف  ب�سورة  ب�لظهور  الطفل  اإنفع�لت  متت�ز 
القيود التي تفر�س على �سلوكه  ب�سبب تع�مله مع الكب�ر وال�سغ�ر، وكرثة املعوق�ت 

التي حتول دون حتقيق رغب�ته وح�ج�ته، وتتمثل اإنفع�لته مب� يلي : 
 الغ�سب ونالحظ عنده يف هذه املرحلة : )ال�سلوك العدواين الإيج�بي( ب�عتب�ره اإحدى 

الو�س�ئل التي يواجه به� الطفل م� يعرت�سه من مواقف م�سكلة.
اجل�سمية،  والإ�س�ب�ت  والظالم،  واحليواأن�ت،  والغرب�ء،  الع�لية،  الأم�كن  من  اخلوف   

وتتف�وت م�س�عره اإزاء من يخ�لطهم من الأفراد بني املحبة والكراهية.
 ن�سوء الغرية لدى الطفل يف هذه املرحلة اإذا حتول حب والديه اإىل اآخر.

ي�سكالأن  اللذين  والطم�نينة  ب�لأمن  �سعوره  من  امُلكت�سب  الإجتم�عي،  الوعي  بداية   
ع�مالً اأ�س��سي�ً للنمو ال�سليم لل�سخ�سية.

ن�س�طه  وي�سبح   ، الإجتم�عية  عالق�ته  خالل  من  الإجتم�عية   اخلربات  اكت�س�ب   
الإجتم�عي ممتع�ً نظراً لنمو قدراته احلركية واللغوية، وقدرته على التخيل والتفكري، 
اآخر  �سلوك�ً  وان  الآخرين  يقربه من  م�  �سلوك�ً  ان  التجربة واخلط�أ  ويتعلم عن طريق 

يبعدهم عنه.
 القدرة اللغوية له� اأكرب الأثر يف تنمية عالق�ته الإجتم�عية ، كم� ان اإتق�نه للمه�رات 

احلركية ميكنه من ال�سيطرة على انفع�لته ومزاجه.
 يتكون لديه �سعور قوي عن قدراته واختب�ر ردود فعل الن��س من حوله.

 يتكون لديه اأفك�ر اأ�س��سية عن مفهوم الذات، وعن مفهوم الآخرين والع�مل من حوله. 
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)اأبو حطب وال�س�دق ، 1990( )داود وحمدي ، 2004( )توق واآخرون، 2001(.
مطالب النم� يف مرحلة الطف�لة املبكرة:

وانفع�لية  وعقلية  مهم�ت من�ئية ج�سمية  املدر�سة  قبل  م�  مرحلة  الطفل يف  تواجه 
واإجتم�عية، وهي :

- تعلم امل�سي.
- تعلم تن�ول الأطعمة.

- تعلم الكالم.
- تعلم اإخراج الف�سالت و�سبط املث�نة.

- منو الثقة ب�لذات وب�لآخرين. 
- ا�ستك�س�ف البيئة.

- النتق�ل من اخلي�ل اإىل الواقع.
- تعلم الفروق بني اجلن�سني.

- تكوين مف�هيم ب�سيطة عن احلق�ئق اجل�سدية والإجتم�عية .
- تعلم الرتب�ط اإجتم�عي�ً وع�طفي�ً ب�لآخرين.

- تعلم التمييز بني اخلط�أ وال�سواب وتكوين ال�سمري.
- اكت�س�ب الع�دات النفع�لية الث�بتة.

بع�س م�شكالت النم� امل�شاحبة يف مرحلة الطف�لة املبكرة :
والنف�سية  اجل�سمية  امل�سكالت  بع�س  للطفل  النم�ئية  املرحلة  هذه  يف  تظهر  قد 
والإجتم�عية  وال�سلوكية الن�جمة عن عدم تلبية ح�ج�ت الطفل – بع�سه� اأو جميعه� 
التي ينجم  الأ�س�ليب اخل�طئة يف تن�سئة الطفل،  اتب�ع بع�س  ب�لقدر الك�يف، وعن   –
عنه� �سعور الطفل بعدم الأمن وال�ستقرار، و�سعوره ب�لقلق واخلوف، ومن هذه امل�سكالت: 
م�سكالت التغذية وم� ينجم عنه� من م�سكالت ج�سمية و�سحية؛ ك�لتعر�س لالإ�س�بة 
والغرية،  واخلوف،  والقلق،  النوم،  ا�سطراب  وم�سكالت  املختلفة،  ال�سحية  ب�لأمرا�س 
والتبّول الالاإرادي، وم�س الإبه�م، وق�سم الأظ�فر، وال�سلوك العدواين والتخريبي، وال�رسقة، 
والكذب، واخلجل والأنطواء، وال�سلوك الن�سح�بي، والهروب، والتمرد، والعن�د،  لذا  يجب 
الإنتب�ه  اإىل مثل هذه امل�سكالت والعمل على مع�جلته�، وم�س�عدة الطفل يف التخل�س 
منه�، واإل ف�سوف تالزمه يف مراحله النم�ئية الالحقة ب�سكل ث�بت ومتعمق اإىل حد م�، 
مم� يجعله� �سبب�ً رئي�سي�ً يف تعرث منوه وا�سطرابه لحق�ً )اأبو حطب وال�س�دق ، 1990(.
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اأم� املع�يري التي  يجب اأن توؤخذ يف العتب�ر لتحديد فيم� اذا ك�ن ال�سلوك الذي يقوم 
به الطفل م�سكال اأو �سلوك� ع�دي�، وت�سمل هذه املع�يري : 

 العمر: ف�لتبول الالرادي يعترب �سلوك� طبيعي� يف عمر �سنة اأو �سنتني ، ولكنه يعترب 
�سلوك� م�سكال يف عمر خم�س �سنوات اأو بعد ذلك .

 التكرار: اذا رف�س الطفل تن�ول طع�م معني يف اإحدى املرات فلي�س يف ذلك م�سكلة، 
اأم� اذا تكرر رف�سه للطع�م ب��ستمرار ف�إن ذلك �سلوك م�سكل . 

 درجة ال�سلوك اأو �سدته: اذا عرب الطفل عن غ�سبه ب��ستخدام اللغة ، فهذا اأمر ع�دي، اأم� 
اذا عرب عن غ�سبه بتك�سري اث�ث البيت اأو العتداء ب�ل�رسب فهن�ك م�سكلة 

اإىل النوم فهذا امر  اإذا خلع الطفل مالب�سه ليذهب   املوقف الذي يظهر فيه ال�سلوك: 
 ، داود وحمدي   ( م�سكل  �سلوك  فهذا  املدر�سة  الطفل مالب�سه يف  اذا خلع  اأم�  طبيعي 

. )2008
وب�ل�س�فة اإىل حدة امل�سكلة وا�ستمراريته� ومق�ومته� للتغيري، ف�إن هن�ك دلئل حمددة 
يجب الإنتب�ه  اليه� ت�سري اإىل اأن الطفل يع�ين من م�سكلة نف�سية جدية  وهذه الدلئل 

هي:
 قلق مزمن وم�ستمر، اأو خوف م�سيطر على الطفل ل يتن��سب مع الواقع.

 اأعرا�س اكتئ�ب مثل فقدان الإهتم�م  املتزايد اأو الن�سح�ب وجتنب الن��س.
 تغيري مف�جئ يف مزاج الطفل اأو �سلوكه بحيث يبدو خمتلف�ً عم� ك�ن عليه، فمثال 
الطفل املتفهم الذي بتحمل امل�سوؤولية والذي يت�رسف فج�أة بعدم امل�سوؤولية اأو الأن�نية 

اأو العدوانية  جت�ه الأخرين.
 اإ�سطراب يف النوم ك�ن ين�م اأكرث من املعت�د اأو يفقد القدرة على النوم ب�سكل ك�ف، اأو 
ي�سبح نومه قلق� اأو يع�ين من الكوابي�س اأو من عدم القدرة على النوم اأو ال�سحو املبكر.
تن�ول  من  الكث�ر  اإىل  الع�ئدة  الوزن  زي�دة  اأو  ال�سهية،  كفقدان  ال�سهية  اإ�سطراب�ت   

الطع�م اأو اأكل الق�ذورات، اأو الرتاب.
 اإ�سطراب�ت يف الوظ�ئف اجلن�سية ك�لإت�س�لت غري امل�رسوعة اأو التعري اأو الفراط يف 

مم�ر�سة الع�دة ال�رسية )حمدي وداود ، 2008( .

اأ�شاليب ال�قاية والعالج للتعامل مع م�شكالت الأطفال يف مرحلة الطف�لة 
املبكرة :

التعرف على اخل�س�ئ�س النم�ئية وتلبية احل�ج�ت الأ�س��سية للطفل واإ�سب�عه�، والعمل 
على ت�سهيل جوانب النمو املختلفة من خالل:
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 تلبية مط�لب النمو واحل�ج�ت الأ�س��سية للطفل بقدر ك�ف، مم� يوؤدي به اإىل ال�سعور 
ب�لر�س� وال�سع�دة والأمن.

 اإ�ستخدام اأ�س�ليب التن�سئة  الإجتم�عية  ال�سحيحة يف التع�مل مع الطفل، من حيث 
التقبل والحرتام والتقدير، وتوفري احلب والعطف واحلن�ن، والثب�ت على اأ�س��س واحد 
يف مع�ملته من خالل الت�سجيع امل�ستمر واملع�ملة احل�زمة، مم� يجعله ي�سعر ب�لأمن 

والطم�أنينة، ويهيئ له فر�سة من��سبة لالإعتم�د على نف�سه وزي�دة ثقته بنف�سه.
الأكل  مه�رات  على  الك�يف  ب�لقدر  وتدريبه  والنف�سية،  اجل�سمية  ب�سحته  الإهتم�م    

وع�دات النوم وا�ستخدام احلم�م.
 توفري التدريب�ت واملم�ر�س�ت احلركية واجل�سمية والأن�سطة املن��سبة، مل�س�عدة الطفل 
وحترير  وهواي�ته،  قدراته  وتنمية   ، وال�ستقاللية  ب�لنف�س،  الثقة  مقوم�ت  بن�ء  على 
اللعب، ومن خالل مم�ر�سة   الآخرين من خالل  الإت�س�ل مع  ط�ق�ته، وتزويده مبه�رات 

الأن�سطة واللع�ب املوجهه .
 اإت�حة الفر�سة للطفل لإمت�م عملية النمو النفع�يل وثب�ته الن�سبي، من خالل تقدمي 

الدعم والت�سجيع واحلب، وتوفري الأمن والطم�أنينة له.
رف�قه وعلى  الأخالقي على نف�سه وعلى  الفر�سة للطفل لكي مي�ر�س حكمه  اإت�حة   

�سلوك بع�س الكب�ر، وم�س�عدته على تكوين �سلم القيم ومب�دئ ال�سمري اخللقي لديه.
 اإن حمبة الكب�ر عن�رس مهم لنمو الطفل منواً �سوي�ً ، ويف دفع �سخ�سيته نحو التزان 
والن�سج ال�سخ�سي والإجتم�عي، اإل اأن الإ�رساف واملب�لغة يف احلب والتعبري عنه مبظهر 
ان  اإمك�أن�ته، كم�  الك�سف عن  الطفل، واحلد من  ن�س�ط  اإىل تعطيل  يوؤدي  الزائد  الدلل 
�سعف املحبة املتب�دلة بني الآب�ء والأبن�ء قد يكون ع�مالً من عوامل ظهور  ال�سلوك 

الالاإجتم�عي اأو ال�سلوك امل�س�د للمجتمع لدى الطفل.
لذاته، ثم ان   جتنب العق�ب البدين املربح للطفل، لأنه يرى يف هذا العق�ب تهديداً 
معي�ر  بوا�سطة  للتكيف  يخ�سع  مل  تلق�ئي�ً،  اإندف�عي�ً  يكون  املرحلة  هذه  �سلوكه يف 

التعقل، ف�إن ج�ء العق�ب مبكراً ف�سوف ل يفهم مل�ذا يع�قب.
يف  الطفل  لأن  املدر�سة  قبل  م�  لطفل  مث�ليني  امنوذجني  يكون�  اأن  الوالدين  على   
هذه املرحلة يكون لديه مقدرة حمددة لتو�سيع نط�ق توحده اأو تقم�سه مع النم�ذج 
الوالدية والأ�سخ��س الآخرين ك�ملعلمني، لذا لبد من م�س�عدته على متثل املع�يري للقيم 
والأخالق املتمثلة بقيم املجتمع الذي يعي�س فيه، من خالل اجللو�س معه، والتحدث 

معه ب��ستمرار، ومن خالل اللعب والأن�سطة املختلفة مع جم�ع�ت الرف�ق.
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 تقدمي جمموعة من الأنظمة وب�سكل م�ستمر مل�س�عدته على ال�سبط يف توجيه الذات 
والو�سول به اإىل قدر من��سب من التحكم يف اندف�ع�ته و�سبط الذات لديه.

 تنويع الأن�سطة الرتبوية والتعليمية واإتق�ن اأ�س�ليب التعليم.
 توفري بيئة تعليمية اآمنة يف ري��س الأطف�ل ويف املدار�س، وتوفري جو ع�ئلي كجو 
الأ�رسة ي�سوده احلب واحلن�ن والتقبل والتقدير، وعدم ا�ستخدام العقوب�ت البدنية التي 
تنفر الطفل من التعليم ، وتهيئ الفر�سة له للهرب من املدر�سة والوقوع يف امل�سكالت 

والأنحراف.
الأطف�ل  تن�سئة  يف  ك�رسك�ء  واملربني  الآب�ء  بني  والتع�ون  الإت�س�ل  قنوات  تعزيز   
حتقيق  على  يعمل  مم�  الإنفع�يل،  التوازن  حتقيق  على  م�س�عدتهم  ويف   ، وتربيتهم 

التكيف والنمو الطبيعي لهم.
اأو التعر�س لالأذى،   املح�فظة على �سحة الطفل ووق�يته من الوقوع يف امل�سكالت 

واإ�سع�ره ب�لقرب منه، لدفع م� قد يهدده من �رسر.
 العمل على توفري الأجواء التعليمية امل�سبعة ب�حلرية ، واإف�س�ح املج�ل له للتعبري عن 
الذات وعن م�س�عره ب�أ�س�ليب مقبولة اإجتم�عي�ً، ب�لإ�س�فة اإىل توفري الأجواء املن��سبة 

لإف�س�ح املج�ل لقدرته ومواهبه ب�لنمو، مع مراع�ة الفروق الفردية.
تقدمي   : ومنه�   ، الأف�سل  نحو  الطفل  �سلوك  تعديل  العلمية يف  الأ�س�ليب  ا�ستخدام   
التعزيز واملك�ف�أة للطفل لقي�مه ب�سلوك اإيج�بي مقبول، وجت�هل �سلوكه ال�سلبي وغري 

املقبول اإجتم�عي�ً.
اإ�سغ�ل الطفل يف اأوق�ت فراغه ب�لأن�سطة املمتعة واملتنوعة التي ت�س�عده يف تنمية 

قدراته )اأبو حطب وال�س�دق ، 1990(.
ثانياً :- مرحلة الطف�لة املت��شطة واملتاأخرة )املدر�شة البتدائية(:

الطفل  دخول  مع  املرحلة  هذه  وتتزامن  �سنة،   )12-6( عمر  من  املرحلة  هذه  ومتتد 
اإىل مرحلة  واإنتق�له  البلوغ  اإىل مرحلة  الفرد  البتدائية، وتنتهي مع و�سول  املدر�سة 
املراهقة، ويطلق عليه� م�سمي�ت عدة :- كمرحلة الإزع�ج وامل�سكالت، و�سنوات املدر�سة 
البتدائية ، ومرحلة الإبداع، ومرحلة اللعب ومرحلة الع�س�بة اأو اجلم�عة اأو الأقران، 
لكن كله� ت�سري اإىل ان هذه املرحلة ه�مة وحرجة يف تعلم الطفل وتكيفه الإجتم�عي 

)اأبو ج�دو ، 1998(.
مطالب النم� ملرحلة الطف�لة املت��شطة واملتاأخرة :

1-اكت�س�ب امله�رات الأك�دميية يف القراءة والكت�بة والعملي�ت احل�س�بية.
2-التوحد مع اأفراد نف�س اجلن�س.
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3-تعلم امله�رات اجل�سمية واحلركية الالزمة لالألع�ب واأوجه الن�س�ط الأخرى.
4-منو الثقة ب�لنف�س وتقدير الذات.

5-تعلم التف�عل الإجتم�عي مع الرف�ق وتكوين ال�سداق�ت )�سم�رة واآخرون ، 1993(.
اخل�س�ئ�س النم�ئية ملرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة )املدر�سة البتدائية( : 

Physical Development  :اأولً : النم� اجل�شمي واحلركي
بريك  لورا  وتذكر   ، املرحلة  هذه  طوال  وينتظم   ، الع�م  اجل�سمي  النمو  معدل  يبطوؤ   
)Berk( ان ن�سبة النمو اجل�سمي خالل �سنوات املدر�سة تتميز ب�لبطء والأنتظ�م الذي 
الطفل  وزن  ي�سل متو�سط  �سنوات   )6( �سن  ففي   ، املبكرة  الطفولة  به مرحلة  ات�سمت 
حوايل )45( ب�ونداً، ويبلغ طوله حوايل )3.5( قدم، ويزداد طوله �سنوي�ً مبعدل )3-2( 
، ويزداد تراكم الدهون يف ج�سم  بو�س�ت، كم� يزداد وزنه حوايل )5( ب�وندات �سنوي�ً 
الإن�ث مق�بل تزايد الع�سالت يف ج�سم الذكور، وبعد �سن )8( �سنوات تبداأ الإن�ث بتجميع 

اأكرب ن�سبة من الدهون وب�رسعة كبرية )اأبو ج�دو ، 1998(.
ينمو حجم الراأ�س ويزداد طول الذراعني وال�س�قني واليدين والقدمني ب�سورة اأ�رسع من 
اجلذع، ومييل اجلذع اإىل اأن ي�سبح اأكرث نح�فة وا�ستط�لة، وتنمو العني ويكتمل منوه� 
الأ�سن�ن  البطن، وتت�س�قط  ال�سدر وا�ستق�مة  ات�س�ع  العمر، ويزداد  الث�منة من  يف �سن 
اللبنية وتظهر الأ�سن�ن الدائمة، ويالحظ عدم اكتم�ل ن�سج العظ�م، فيزداد طول وعر�س 
ذلك  ب�لعظ�م ويرتبط  املف��سل فال تكون مت�سلة على نحو قوي وث�بت  اأم�  العظ�م، 
من  متكنهم  احلركة،  يف  ع�دية  غري  مرونة  الأطف�ل  مينح  مم�  الع�سالت،  قوة  بتزايد 
على  والوقوف  الهواء،  ك�لدوران يف  امل�ستوى  ع�لية  ري��سية  حركية  مبه�رات  القي�م 
اليدين، ويالحظ ال�سعور املتزايد ب�لأمل يف ال�س�قني ب�سبب حدوث ال�سد الع�سلي ب�سبب 
ع�سالت  وتن�سج   ، العظمي  للهيكل  املتزايد  والنمو  الع�سالت  بني  التوافق  حم�ولت 
اجل�سم الكبرية وال�سغرية، ويتفوق الذكور يف الأن�سطة التي ت�ستخدم الع�سالت الكبرية 

ك�جلري والقفز 
ك�لر�سم  ال�سغرية  الع�سالت  على  تعتمد  التي  الأن�سطة  يف  الإن�ث  تتفوق  حني  يف   
والتلوين والكت�بة والعزف على الآلت املو�سيقية، وتتح�سن قدرة الطفل على التوازن 
لديه  ترتك  املم�ر�س�ت  وهذه  والقذف،  والت�سلق  واجلري  املن�ف�سة  يف  رغبته  وتزداد 
�سعوراً ب�لر�س� والفرح والقدرة على الأجن�ز )الرمي�وي ، 1998(، وجنده يتقن مه�رات 
حركية عدة يف هذه املرحلة كم�سك القلم ب�سكل �سحيح، وا�ستعم�ل الأدوات الهند�سية، 
والرك�س  الأظ�فر،  وق�س  الأ�سن�ن،  وتنظيف  والتطريز،  واخلي�طة  كبري،  بخط  والكت�بة 
ومم�ر�سة  وامللب�س،  ب�ل�سكل  والعتن�ء  والأ�سج�ر،  املرتفعة  الأم�كن  وت�سلق  والقفز، 
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الألع�ب الري��سية.
وتنمو حوا�س الطفل ب�سكل ملحوظ، وتكون ح��سة اللم�س لديه اأقوى ويعتمد على حوا�سه 
اأكرث مم� يعتمد على العملي�ت العقلية يف التعرف على البيئة وفهمه�، ويتح�سن لديه 
الب�رس وتزداد حدة ال�سمع، ويتمتع الطفل ب�سحة جيدة وتكون مق�ومته لالأمرا�س ع�لية 

)دب�بنة وحمفوظ ، 1984( )�سم�رة ، 1990(.
ولكن هذه املرحلة يتعر�س به� الطفل مل�سكالت �سحية ك�سوء التغذية، نظراً حل�جة 
غذائي  برن�مج  اإىل  بح�جة  فهو  البن�ئية  املرحلة  هذه  يف  للغذاء  ال�رسورية  اجل�سم 
متوازن يوفر له النمو ال�سوي ويزوده ب�لط�قة التي يحت�جه� ج�سمه ملم�ر�سة الأن�سطة 
وم�سكالت  وال�سمع  الب�رس  يف  مل�سكالت  يتعر�س  كم�  املختلفة،  واحلركية  اجل�سمية 
الغذاء  ونوعية  ال�سحية  احل�لة  وتوؤثر    )1998  ، )ابو ج�دو  الزائدة  وال�سمنة  البدانة 
طبيعة  اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�سوي  واحلركي  اجل�سمي  النمو  يف  والراحة  النوم  و�س�ع�ت 

الأن�سطة والألع�ب الري��سية التي يقوم به� الطفل والرع�ية ال�سحية التي تقدم له.
مطالب النم� اجل�شمي واحلركي:

 مالحظة معدل زي�دة حجم اجل�سم و�رسعة منوه اأو بطئه ب�لن�سبة للعمر الزمني.
ع�دات  وتكوين  الك�ملة،  ال�سحية  التغذية  ومراع�ة  اجل�سمية  الطفل  �سحة  مت�بعة   

العن�ية ب�جل�سم والنظ�فة.
 تطعيم الأطف�ل �سد الأمرا�س ال�س�رية واملعدية.

 مراع�ة �سالمة الطفل وجتنب احلوادث من خالل تدريبه  للوق�ية من الوقوع يف اخلطر 
مثل كيفية قطع ال�س�رع اأو جتنب اللعب ب�لأ�سالك املك�سوفة.

وال�سمعية  الب�رسية  الو�س�ئل  وا�ستخدام  الطفل  حوا�س  على  التدري�س  العتم�د يف   
والكتب امل�سورة واخلط الكبري والنم�ذج املج�سمة لأنه� تتيح الفر�سة لالإدراك الب�رسي 

واللم�سي.
 تو�سيع نط�ق الإدراك عن طريق الرحالت والزي�رات للمت�حف واملوؤ�س�س�ت.

 مم�ر�سة الأن�سطة التي تنمي الإدراك لدى الطفل مثل معرفة اأوجه ال�سبه والختالف 
يف الأ�سي�ء واإدراك الزمن وامل�س�ف�ت والأوزان والألوان.

اخلطوط  ور�سم  والورقة  القلم  م�سك  وتعويده  بهدوء  الكت�بة  لعملية  الطفل  اإعداد   
خ�سو�س�ً يف ال�سف الأول البتدائي لأنه ل يتحكم ب�سكل جيد بع�سالته ال�سغرية وحتى 

ل يطور اإجت�ه�ت �سلبية نحو الدرا�سة واملدر�سة.
 عدم اإجب�ر الطفل الأع�رس على الكت�بة ب�ليد اليمنى.

 الت�سجيع على مم�ر�سة الألع�ب الري��سية املن��سبة والأن�سطة احلركية التي ت�س�عد 
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على النمو ال�سليم، وتنظيم مم�ر�سة األع�ب جم�عية وامل�س�ركة مع الآخرين .
 ت�سجيع الذكور على القي�م ب�للعب املنتظم الذي يحت�ج اإىل مه�رة و�سج�عة وتعبري 
احلرك�ت  تنظيم  اإىل  يحت�ج  الذي  ب�للعب  القي�م  على  البن�ت  وت�سجيع  اجلري،  مثل 

ك�لرق�س ونط احلبل.
 توقع الختالف بني الأطف�ل يف القدرة والعمل وجتنب املق�رنة بينهم.

الأن�مل خ�سو�س�ً يف  اإىل مه�رة  الذي يحت�ج  الدقيق  الطفل ب�لعمل   ل تتوقع قي�م 
بداية املرحلة.

 توفري مق�عد لالأطف�ل م�سممة بحيث تتيح لهم حرية احلركة اجل�سمية و�س�حة وا�سعة 
ت�سمح لهم بحرية احلركة ومم�ر�سة الأن�سطة.

 تقدمي فر�س التعليم والإر�س�د النف�سي والرتبوي واملهني املن��سب للمعوقني ج�سدي�ً 
مب� يتالءم مع ح�لتهم اأو الذين يع�نون من �سعوب�ت حركية )�سم�رة واآخرون ، 1990( 

)توق واآخرون ، 2007(.
:Mental Development  ثانياً : النم� العقلي

اأنه يف   )Piaget( العقلي ب�سفة ع�مة يف تقدم �رسيع ويوؤكد بي�جيه  النمو  ي�ستمر 
بداية هذه املرحلة يكون الأطف�ل معتمدين على مدرك�تهم احل�سية وخرباتهم املب��رسة 
لي�سبح  املرحلة  هذه  نه�ية  مع  ينتقل  ثم  املنطقي  التفكري  على  اعتم�دهم  من  اأكرث 
اأكرث اعتم�داً على  اأكرث مرونة واأقل اعتم�داً على املدرك�ت احل�سية بل ي�سبح  تفكريه 
بي�جيه  عند  املعريف  النمو  العملي�ت يف  مرحلة  تت�سمن  والتي  املنطقية  العملي�ت 

)الزغول ، 2010(.
وتنمو امله�رات الأ�س��سية ك�لقدرة على القراءة والكت�بة والعملي�ت احل�س�بية وتعترب 
بداية هذه املرحلة مرحلة اجلمل املركبة والطويلة وتزداد مفرداته وفهمه� والتفكري 
املنطقي، وي�سبح للتح�سيل الدرا�سي اأهمية كبرية يف اإعط�ء الطفل الإح�س��س ب�لنج�ح، 

كم� ي�سبح التح�سيل ع�مالً مهم�ً يف التكيف مع الوالدين واملعلمني.
وتزداد قدرة الطفل على احلفظ والتذكر والفهم كم� تزداد قدرته على الإنتب�ه  يف مداه 
ومدته ووقته وتركيز ن�س�طه الذهني يف اجت�ه معني ، وينمو تفكري الطفل من التفكري 
مبعن�ه  وال�ستدلل  ال�ستقراء  الطفل  وي�ستعمل  املجرد  التفكري  اإىل  احلركي  احل�سي 
ال�سحيح، وتظهر القدرة على الإبداع تدريجي�ً، وين�سج اإدراك مع�ين املجردات ملف�هيم 
ن�قد  وي�سبح  لديه  الن�قد  التفكري  ينمو  كم�  واملوت،  وال�سدق،  والعدل،  الكذب،  مثل 
لالآخرين وح�س��س لنقدهم له، وينمو التخيل من الإيه�م اإىل الواقعية والإبداع والإهتم�م  
ب�لواقع واحلقيقة ، كم� ينمو حب ال�ستطالع لديه كلم� ك�نت م�س�عر الوالدين نحوه 
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اإيج�بية، ومييل اإىل التعميم ال�رسيع وا�ستم�ع الق�س�س وم�س�هدة التلف�ز و�سم�ع الراديو 
ويزداد فهمه للنكت والطرائف )داود وحمدي ، 2004( )توق واآخرون ، 2007( )�سم�رة 

واآخرون ، 1990(.
وتوؤثر اخللفية الإجتم�عية  والإقت�س�دية والثق�فية لالأ�رسة واملدر�سة على النمو العقلي 
للطفل، كم� ان اأ�سلوب الوالدين يف تربية الطفل له ت�أثري قد يكون اإيج�بي�ً اأو �سلبي�ً على 
هذا النمو، ف�لأ�رسة التي ت�سجع الطفل وتوفر له املثريات الفعلية يف املنزل وت�رسكه يف 
زي�رات ورحالت يتعر�س من خالله� لهذه املثريات امن� تعمل على زي�دة النمو العقلي 
للطفل يف حني اأن نق�س الت�سجيع من قبل الوالدين ونق�س توفري املثريات الفعلية يقلل 
من هذا النمو، وب�لإ�س�فة اإىل برامج التعزيز ، كم� اأن النمو النفع�يل والإجتم�عي يوؤثر 
يف النمو العقلي ف�لأطف�ل الذين يعتمدون على والديهم ب�سكل م�ستمر يكون تقدمهم 
العقلي اأقل من اأولئك الذين يقطعون �سوط�ً كبرياً يف طريق ال�ستقالل )توق واآخرون، 

.)2007
مطالب النم� العقلي :

 توفري املثريات الرتبوية املن��سبة للنمو العقلي.
اإىل التح�سيل ب�أق�سى قدر ت�سمح به قدرات الطفل من خالل ت�سجيع  الدافع   تنمية 
الطفل على حب ال�ستطالع ب�أ�سلوب يتن��سب مع اإدراكه من خالل عالقة والديه الإيج�بية 
واملبنية على التعزيز واملك�ف�أة واإ�رساكه يف الأن�سطة والرحالت وان�س�مه لفرق الك�س�فة 
واملخيم�ت والأندية التي تتيح له فر�س ال�ستك�س�ف وال�ستطالع مم� يو�سع يف اإدراكه 

وزي�دة خرباته الذي يوؤدي بدوره اإىل حت�سني حت�سيله الدرا�سي.
 م�س�عدة الطفل لتكوين م�ستوى للطموح يتن��سب مع قدراته العقلية حتى ل يحبط 

ويواجه الف�سل وعدم الإجن�ز ، ومراع�ة الفروق الفردية يف القدرة على الإجن�ز.
ذاكرته على  الفراغ وتدريب  اأوق�ت  والق�س�س يف  الكتب  قراءة  الطفل على  ت�سجيع   
حفظ الأن��سيد وت�سجيعه للتحدث عن اأحداث معينة حدثت معه مع الرتكيز على التقيد 

بوق�ئع احل�دثة.
 ت�سجيع الطفل على الكالم والتعبري احلي من خالل توفري فر�س التعبري والتحدث اأم�م 

املعلمة والوالدين ومع الأطف�ل الآخرين.
 تنمية البتك�ر من خالل مم�ر�سة الهواي�ت والألع�ب املختلفة مثل الري��سة والفنون 

والأ�سغ�ل اليدوية.
 تدريب الطفل على ا�ستخدام ال�ستعم�ل ال�سحيح للغة عن طريق تنمية ع�دة ال�ستم�ع 

والقراءة على اأن يكون الب�لغون من�ذج جيدة اأم�مهم يف اللغة.
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 اأن ينتبه الوالدان واملعلمون لت�ستت اإنتب�ه الطفل بعقالنية وعدم اعتب�ره� م�سكلة 
كبرية وجتنب ت�سحيح الأخط�ء اللغوية ب�سكل ي�سيء للطفل وعدم اإجب�ر الطفل على 

الإنتب�ه  والرتكيز مدة طويلة )زهران ، 1993( )توق واآخرون، 2007(.
Emotional Development ثالثاً : النم� النفعايل

ويح�ول  واملرح  احلب  الطفل  ويبدي  النفع�لية  والع�دات  وامل�س�عر  العواطف  تتكون 
احل�سول عليه بك�فة الو�س�ئل، ول ي�سل الطفل اإىل الن�سج الإنفع�يل فهو ق�بل لالإ�ستث�رة 
الغرية والعن�د والتحدي، وينتقل ب�رسعة من ح�لة  الإنفع�لية ويكون لديه �سيء من 
اإنفع�لية اإىل اأخرى يف بداية املرحلة، وي�سبح الطفل يف نه�ية املرحلة اأكرث حتكم�ً يف 

اإنفع�لته واأكرث تقبالً للت�أخر يف حتقيق رغب�ته وعدم تلبيته�.
كم� يعرب الطفل عن الغرية مبظ�هر �سلوكية منه� ال�سيق والغ�سب والتربم ممن ي�سب له 
هذا ال�سعور، ونالحظ خم�وف الأطف�ل بدرج�ت خمتلفة ك�خلوف من املدر�سة والظالم 
الأطف�ل بدرج�ت متف�وتة واأهمه� امليل  والأ�سوات الع�لية، وتظهر بع�س امليول لدى 
للعمل واحلل والرتكيب والتجول وال�ستك�س�ف واجلمع والقتن�ء والطالع وللت�سنيف 

)توق واآخرون، 2007(.
التكيف  يف  الأ�رسة  ب�أفراد  الطفل  عالقة  نوعية  وت�سهم  الأخالقي،  النمو  ويت�س�رع 
النفع�يل والإجتم�عي للطفل، وب�لإ�س�فة اإىل امليل اإىل �سبط الإنفع�لت والت�أثر بقيم 
الكب�ر والرا�سدين وت�سبح التن�سئة الإجتم�عية  ذات اأهمية يف هذه املرحلة، ف�إذا ك�نت 
اأ�س�ليب التن�سئة التي ي�ستخدمه� الوالدان تقوم على التقبل والتفهم للطفل وتعتمد على 
ت�سبح  التوجيه�ت  هذه  ف�إن  ومربراته�  ال�سلوكية  التوجيه�ت  وتو�سيح  معه  الت�س�ور 
الذاتية اخل��سة ب�لطفل، وت�س�عده على عبور مرحلة املراهقة ب�سكل  القيم  من  جزءاً 
وتت�سمن  وقمعية  ت�سلطية  الطفل  مع  التع�مل  اأ�س�ليب  ك�نت  اإذا  اأم�  ومتوازن،  ه�دئ 
نبذاً للطفل اأو اإ�س�ءة يف التع�مل، زاد احتم�ل اأن تظهر لدى الطفل يف مرحلة املراهقة 
الإن�سح�بي ك�لأنطواء والكتئ�ب  ال�سلوك  اأو مظ�هر  الرا�سدين  التمرد على قيم  مظ�هر 

)داود وحمدي، 2004(.
املدر�سة  مرحلة  اأطف�ل  لدى  النفع�يل  النمو  يف  مهم�ً  دوراً  تلعب  التي  العوامل  ومن 
البتدائية فهم الذات وتطوير التقدير الإيج�بي للذات، وهذا يكمن يف �سعور الطفل ب�نه 
اأن تطوير هذا ال�سعور يعتمد جزئي�ً على  اأداء مهم�ت متنوعة، ومن الوا�سح  كفوؤ يف 
قدرة الطفل العقلية ونظرته جت�ه ذاته، ف�لأطف�ل الذين يتمتعون بقدرة عقلية مرتفعة 
يف �سن )7( �سنوات مييلون اإىل تطوير تقدير للذات مرتفع يف �سن )12( �سنة ، ويعتمد 
ذلك على طبيعة اخلربات التي توفره� الأ�رسة واملدر�سة للطفل، والتي ميكن ان جتعل 
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قدرة الطفل على تطوير ال�سعور ب�لكف�ءة اأكرث �سعوبة اأو ي�رساً، ف�لأطف�ل الذين يجدون 
اأكرث كف�ءة وثقة  ان يكونوا  اإىل  اأ�رسهم ومدار�سهم مييلون  الك�يف من  التعزيز والدعم 

ب�نف�سهم من الأطف�ل الذين يتعر�سون للنقد والعق�ب )اأبو ج�دو ، 1998(.
ويرى �س�نرتوك )Santrock( اأن هن�ك اأربع طرق لتح�سني تقدير الذات عند اأطف�ل املرحلة 
البتدائية وهي: )1( ان الكف�ءة يف جم�لت معينة من العوامل القوية التي تعمل على 
حت�سني تقدير الذات  و )2( اأهمية الدعم الإنفع�يل والإ�ستح�س�ن الإجتم�عي يف حت�سني 
تقدير الذات لأن معظم الأطف�ل الذين يع�نون من تقدير للذات منخف�س ينت�سبون اإىل 
اأ�رس ي�سوده� النزاع والإهم�ل والإ�س�ءة و )3( حت�سني م�ستوى التح�سيل الدرا�سي عند 
الطفل يح�سن من تقديره لذاته و )4( مواجهة امل�سكالت وعدم التهرب منه� مم� ي�سجعه 

على الدافعية واملو�سوعية ويثق بنف�سه ويقدره� اإيج�بي�ً. 
وتوؤثر الأ�رسة واملدر�سة يف تعليم الطفل ال�سلوك النفع�يل من حيث التقبل والحرتام 
واخلوف والقلق وغريه� من النفع�لت وكذلك النم�ذج ال�سلوكية من الآخرين وال�سغوط 
الإجتم�عية  التي يتعر�س له� الطفل وات�س�ع دائرة ات�س�له ب�لع�مل اخل�رجي وجم�عة 

الأقران، يف النمو النفع�يل لطفل املدر�سة البتدائية. )اأبو حطب، وال�س�دق، 1990(
مطالب النم� النفعايل :

 اإت�حة الفر�سة للطفل للتعبري عن اإنفع�لته تعبرياً �سحيح�ً عن طريق اللعب واملو�سيقى 
والر�سم واإ�سع�ره ب�لراحة والأمن وال�سيطرة على اإنفع�لته و�سبطه� والتحكم فيه�.

 اإ�سب�ع احل�ج�ت النف�سية خ��سة احل�جة اإىل احلب وال�سعور ب�لأمن والتقدير.
 تنمية امليول والهواي�ت من خالل الأن�سطة والعمل.

 جتنب ا�ستخدام اأ�سلوب التن�سئة ال�سلطوي وعدم مق�رنة الطفل ب�إخوته واأ�سدق�ئه.
اأو جتريحه بل احرتام م�س�عره حتى ل   البتع�د عن نقد الطفل والتقليل من �س�أنه 

يطور مفهوم للذات �سلبي اأو ي�سبح عدواني�ً يف �سلوكه.
 تعليم الطفل كيف يحل م�سكالته و�رساع�ته حتى يتوافق مع نف�سه ومع الآخرين.

اأعرا�س  اأنه�  ان وجدت على  الأطف�ل  ال�سلوكية عند  ال�سطراب�ت  اإىل  النظر   �رسورة 
حل�ج�ت مل ت�سبع واإحب�ط�ت يجب التغلب عليه� ، و�رساع�ت نف�سية يجب تعليمهم 

كيف يحلونه� بدلً من عق�بهم عليه� )توق واآخرون ، 2007( )الرمي�وي ، 2003(.
:Social Development  رابعا: النم� الإجتماعي

تعتربان  الإتق�ن  نحو  الأطف�ل  ودافعية  الكب�ر  توقع�ت  ان   )Erikson( اإريك�سون  يعتقد 
مع�ً من العوامل الأ�س��سية لظهور ال�رساع النف�سي يف هذه املرحلة ، وقد اأطلق عليه� 
اإريك�سون ا�سم اأزمة الأنت�جية مق�بل الدونية، وت�سري الأنت�جية اإىل تطوير الكف�ءة يف 
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عن  الأنت�جية  وتعرب  منه�،  وي�ستفيدون  لهم  ب�لن�سبة  حتدي�ت  متثل  مفيدة  مه�رات 
املفهوم الإيج�بي والواقعي للذات والعتزاز ب�لقدرة على القي�م ب�لأ�سي�ء ب�سكل جيد 
 Berk,( الرف�ق  وجم�ع�ت  الأ�سدق�ء  بني  والتع�ون  وامل�س�ركة  الأخالقية  وامل�سوؤولية 

.)1999

املدر�سة،  اإىل  الطفل  بذه�ب  الإجتم�عي  الإت�س�ل  دائرة  ب�ت�س�ع  املرحلة  هذه  وتتميز 
ويكون  ال�سداق�ت  وتكرث  ال�سغرية،  املجموع�ت  يف  املنظمة  الألع�ب  الأطف�ل  ويحب 
واملدر�سة،  البيت  يف  ورف�قه  الطفل  بني  التع�ون  ويزداد  جم�عي،  �سكل  على  اللعب 
يزداد  كم�  الآخرين،  اإنتب�ه   بجذب  ويهتم  الإجتم�عية   املك�نة  على  الطفل  ويح�سل 
ت�أثري جم�عة الرف�ق ومتثل م�سدر ملع�يريهم ال�سلوكية املن��سبة،  ويزداد �سعور الطفل 
ب�مل�سوؤولية وبفرديته واختالفه عن غريه، وتتجه ميوله ون�س�ط�ته نحو ال�ستقاللية 

واخل�سو�سية وتكون اهتم�أم�تهم كجن�سني خمتلفني.
وامل�س�رعة  ك�لدف�س  اجل�سدية  وامل�س�جرات  وا�سح  ب�سكل  الكالمية  امل�س�جرات  وتكرث 
اجلن�سي  الدور  مع  الطفل  ويتوحد   ، م�ستواه  عن  يزد  مل  اإذا  طبيعي�ً  �سلوك�ً  ويعترب 
املن��سب، ويبتعد كل من اجلن�سني عن الآخر ، كم� نالحظ امل�س�حن�ت بني اجلن�سني 
م�سهورة  وب�سخ�سي�ت  ب�لآخرين  التعلق  يظهر  كم�  املدر�سي،  الإجن�ز  يف  والتن�ف�س 
يتخذه� الطفل منوذج له ك�ملعلم اأو ممثل اأو ري��سي، وجنده يتذبذب م� بني اخل�سوع 

الزائد والتمرد الكلي )توق واآخرون، 2007( )الرمي�وي ، 2003(.
وتذكر بريك )Berk( اأن الطفل يف هذه املرحلة يتحمل املزيد من امل�سوؤولي�ت مب� فيه� 
الأطف�ل  ومت�بعة  ب�سيطة  مهم�ت  يف  اجلريان  وم�س�عدة  الب�سيطة  املنزلية  الأعم�ل 
والرا�سدين له، ومن  الوالدين  اأو خ�رجه،  هذا مع توجيه  ال�سغ�ر يف املنزل  الأ�سق�ء 
وجهة نظر بي�جيه )Piaget( ان مرحلة الطفولة املتو�سطة واملت�أخرة ت�سهد اإنتق�ل الطفل 
بني مرحلتني من التطور الأخالقي ومتثل الأوىل مرحلة الواقعية الأخالقية التي ت�سود 
لدى الأطف�ل يف مرحلة م� بني �سن )4-7( من العمر ، ويت�سم اأطف�ل ال�سفوف الأوىل من 
املرحلة البتدائية ب�لتفكري الأخالقي الواقعي، اأم� ال�ستقاللية الأخالقية والتي تبداأ يف 
�سن )10( �سنوات وتكون اأحك�م الطفل على ال�سلوك يف هذه املرحلة من حيث الق�سد 

والنية بغ�س النظر عن النت�ئج )ابو ج�دو، 1998(.
وتوؤثر عالقة الطفل بوالديه وا�ستخدام الثواب والعق�ب يف منوه الإجتم�عي ، كم� ان 
اخللفية الثق�فية لالأ�رسة وجم�عة الرف�ق وو�س�ئل الإعالم واخلربات املت�حة للتف�عل 
الإجتم�عي له� الدور الكبري يف النمو الإجتم�عي ال�سوي يف هذه املرحلة )توق واآخرون، 

.)2007
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مطالب النم� الإجتماعي:
 جتنب الوالدين واملعلمني يف تن�سئتهم لالأطف�ل عن اأ�س�ليب احلم�ية الزائدة والإهم�ل 

والرف�س والتدليل والق�سوة والتفرقة والنبذ وغريه�.
 توفري جو اأ�رسي مدر�سي اآمن خ�يل من التوتر والتهديد.

من  ومتكينه  الإجتم�عية   ببيئته  اخل��سة  والتق�ليد  الع�دات  على  الطفل  تعريف   
التع�مل معه� ب�إيج�بية.

 تعليم وتدريب الطفل كيف ي�سلك يف املواقف الإجتم�عية  املختلفة واإت�حة الفر�سة 
له لالطالع على خربات اإجتم�عية �سليمة.

 اإت�حة الفر�س اأم�م الطفل للم�س�ركة يف الأعم�ل املن��سبة يف البيت واملدر�سة وخدمة 
املجتمع املحلي.

اإدارة بع�س �سوؤونه املنزلية كرتتيب   تدريب الطفل على حتمل امل�سوؤولية وتكليفه 
الغرف وجتهيز امل�ئدة واإعداد الطع�م.

 ت�سجيع الطفل على الأن�سم�م جلم�ع�ت معينة ك�لك�س�فة وفرق الري��سة وامل�س�ركة 
مع الكب�ر يف املن��سب�ت الإجتم�عية.

ال�سلوك ومع�يريه ومن�ق�سته يف  اإعداد قواعد  الفر�سة للطفل ب�مل�س�ركة يف  اإت�حة   
اتخ�ذ القرارات ب�س�أن حت�سني �سلوكه.

 التفريق بني امل�سكالت التي تعد �سمن طبيعة مرحلة النمو التي مير به� الطفل، عن 
 ، )دب�بنة وحمفوظ   )2007 ، واآخرون  )توق  الطبيعي  تزيد عن حده�  التي  امل�سكالت 

.)1984
:Adolescence Stage مرحلة املراهقة

اإن فرتة املراهقة فرتة حي�تية متميزة ب�سم�ته� وخ�س�ئ�سه� واإنفع�لته� وم�س�كله�،   
وتعترب هذه املرحلة من اأهم املراحل النم�ئية يف حي�ة الإن�س�ن، اإذ يتحدد فيه� الطريق 
الذي يخت�ره ال�سب�ب فيم� بعد، واملطلع على م� يحدث يف الع�مل لبد اأن يدرك ب�ن 
املجتمع�ت  الن��س يف معظم  اهتم�م  على  ا�ستحواذاً  الأكرث  الفرتة  املراهقة هي  فرتة 
املع��رسة، وب�نه� اأكرث فرتات احلي�ة ت�أثرياً يف جم�لت احلي�ة املختلفة من اإجتم�عية 
للمراهق  ب�لن�سبة  وع�رساً  اإره�ق�ً  احلي�ة  فرتات  اأكرث  انه�  كم�  و�سي��سية،  واإقت�س�دية 

واأ�رسته واملجتمع على حد �سواء )كم�ل، 1989(.
ويطلق م�سطلح املراهقة »Adolescence« يف علم النف�س على املرحلة النتق�لية 
التي يعي�سه� الإن�س�ن بني الطفولة والر�سد، وهي متتد يف العقد الث�ين من حي�ة الفرد 
 teen« من الث�لثة ع�رسة اإىل الت��سعة ع�رسة. لذلك تعرف املراهقة ب�لأجنليزية ب��سم
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years« وقد تبداأ قبل ذلك بع�مني اأو تنتهي بعد ذلك بع�مني، اأي فيم� بني )11 و 21 
�سنة( علم�ً ب�ن حتديد بداية املراهقة ب�لبلوغ اجلن�سي ونه�يته� ب�لر�سد والو�سول اإىل 
الن�سج يف مظ�هر النمو املختلفة )داود وحمدي ، 2004(، ويتم ذلك وفق املحك�ت التي 
يحدده� املجتمع، حيث جند ان بع�س املجتمع�ت حتدد �سن الر�سد بثم�نية ع�رس ع�أم�ً، 
يف حني ترى جمتمع�ت اأخرى ان �سن واحد وع�رسون ع�أم�ً هو ال�سن املن��سب لدخول 
الفرد �سن مرحلة الر�سد، كم� اأن املراهقة ل تعني اكتم�ل الن�سج، ولكنه� تعني القرتاب 
من الن�سج اجل�سمي والعقلي والنف�سي والإجتم�عي بطريقة تدريجية )اأبوح�دو ، 1998(.
اأم� من حيث الفرتة التي تغطيه� مرحلة املراهقة ، فرتى هريلوك »Hurlock« انه� 

متتد م� بني )12-18( �سنة وق�سمته� اإىل مرحلتني فرعيتني هم� :
1- املراهقة املبكرة ومتتد م� بني )13-17( �سنة.

2- املراهقة املت�أخرة ومتتد م� بني )17-18( �سنة.
وتذكر لورا بريك »Berk« ان مرحلة املراهقة طويلة جداً وقد ق�سمته� اإىل ثالث مراحل 

فرعية هي :-
التغريات  فرتة  وهي   ، �سنة   )14-12 اأو   11( الفرتة  يف  ومتتد  املبكرة  املراهقة   -1

ال�رسيعة نحو البلوغ.
2- املراهقة املتو�سطة ومتتد يف الفرتة م� بني )14-18( �سنة وتكون التغريات ذات 

العالقة ب�لبلوغ قد اكتملت تقريب�ً.
3- املراهقة املت�أخرة وتغطي الفرتة م� بني )18-21( �سنة )اأبوج�دو ، 1998(.

اإن �سخ�سية املراهق عب�رة عن كل متك�مل يت�سمن اجل�نب اجل�سمي واجل�نب العقلي 
الإنفع�يل املتمثل  )ب�لتفكري( واجل�نب  النفع�يل املتمثل  )ب�لتفكري( واجل�نب  املتمثل 
)ب�لإجت�ه�ت  املتمثل  الإجتم�عي  واجل�نب  الأفع�ل(  وردود  وامل�س�عر  )ب�لعواطف 
)ب�لبلوغ  املتمثل  اجلن�سي  واجل�نب  والآخرين(  الأ�رسة  مع  الإجتم�عية   والعالق�ت 

اجلن�سي( ) داود وحمدي ، 2004( .
هذه  كل  تعمل  ان  خالل  من  اإل  يتم  ان  ميكن  ل  املراهقة  ملرحلة  احلقيقي  الفهم  اإن 
اجلوانب مع�ً يف توافق وان�سج�م، وبذلك ميكن القول ان يف عملية النمو عند املراهق 
تتك�مل التغريات اجل�سمية والنف�سية حتى ي�سيطر على بيئته التي يعي�س فيه� والتكيف 

.)Fitzgerald, et. al, 1977( معه� ب�سكل �سليم
وتعترب هذه املرحلة من اأ�سعب املراحل التي مير به� الفرد يف حي�ته ، حيث ت�سهد 
تغريات كبرية يف خمتلف جوانب منوه وتطوره، وي�سفه� »�ست�نلي هول» و «فرويد» 
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ب�نه� فرتة عوا�سف وتوتر و�سدة تكتنفه� الأزم�ت النف�سية وت�سوده� املع�ن�ة والإحب�ط 
وال�رساع والقلق وال�سغوط الإجتم�عية و�سعوب�ت التوافق.  الأمر الذي يوؤدي اإىل تخبط 
الفرد بني م�سكلة واأخرى اأثن�ء حم�ولته حتديد هويته وت�أكيد ذاته بني املحيطني به ول 
�سيم� يف البيت اأو املدر�سة، حيث يخطئ املعلمون واأفراد الأ�رسة يف تف�سري خ�س�ئ�س 
تطوره ، فيلج�أون اإىل ا�ستخدام اأ�س�ليب غري تربوية يف رع�ية املراهق والتع�مل معه، 
من  للتخل�س  منهم  حم�ولة  يف  والعق�ب،  والتوبيخ  واللوم  النقد  من  كثرياً  تت�سمن 
�سلوك�ت املراهق التي ل تر�سيهم، دون ان يح�ولوا م�س�عدته على فهم جوانب اخلط�أ 
اأخرى من ال�سلوك املن��سب )كم�ل ، 1989( ،  اأجل تعديله� ب�أ�سك�ل  يف ت�رسف�ته من 
النمو دون غريه، بل �س�ملة،  التغريات على ج�نب معني من جوانب  ول تقت�رس هذه 
تبداأ ع�دة ب�لتغريات اجل�سمية، وم� تلبث ان تت�س�رع خطواته� يف اجلوانب املعرفية 

والنفع�لية والإجتم�عية .
ان من اأهم خ�س�ئ�س النمو يف مرحلة املراهقة انه� مرحلة انتق�ل حرجة تبداأ ب�لبلوغ 
على  القدرة  ويعني  واإجتم�عية  وانفع�لية  ج�سمية  تغريات  ي�س�حبه  الذي  اجلن�سي 
التن��سل والزواج، وطفرة يف النمو اجل�سمي وامله�رات احلركية، كم� ينمو الذك�ء وتتم�يز 
القدرات العقلية ويتجه املراهق نحو الن�سج العقلي والتقدم يف التعليم والتح�سيل 
الأك�دميي، كم� تنمو النفع�لت وتتميز ب�لعنف والتذبذب والتقلب يف املزاج واحلم��س 
واحل�س��سية اإىل ان ت�سل اإىل ال�ستقاللية وال�ستقرار والن�سج النفع�يل، وينمو املراهق 
ويت�آلف  �سلوكهم  وي�س�يرهم يف  جيله  برف�ق  ويت�سل  ذاته  ويوؤكد  وي�ستقل  اإجتم�عي�ً 
ويتن�ف�س معهم ومي�ر�س الزع�مة واملك�نة، كم� تتميز بتحمل امل�سوؤولية الإجتم�عية  

وينمو ذك�وؤه الإجتم�عي، وتتحدد فل�سفته يف احلي�ة )زهران ، 1999(.
وقد ت�سبح مرحلة املراهقة مرحلة م�سكلة واأزمة اإذا مل نتفهم جوانبه� واحتي�ج�ته� 
ومط�لبه� ، وت�سبح مرحلة اآمنة اإذا عرفن� خ�س�ئ�سه� وم�سكالته�، وا�ستطعن� ان نتع�مل 
ويتمتعون  ومقبولون،  حمبوبون  ب�أنهم  فيه�  ن�سعرهم  بطريقة  وطالبن�  اأبن�ئن�  مع 
بق�سط من احلرية والكرامة وحتمل امل�سوؤولية،  �سعداء ب�أنف�سهم وب�أ�رسهم ومدار�سهم 
من  لذا  مبنطقية،  حتقيقه�  اإىل  ي�سعون  واأحالم  طموح�ت  اإىل  ويتطلعون  وجمتمعهم 
ال�رسوري ان يتفهم الآب�ء والأمه�ت واملعلمني ح�ج�ت ومط�لب النمو لدى املراهقني 
على  والأنطواء  الأنحراف  �رس  يقوهم  وان  ال�سليم  النف�سي  للنمو  لهم  الفر�سة  واإت�حة 

النف�س والتمركز حول الذات )كم�ل ، 1989(.
وي�سري ه�فجهر�ست ) Havighurs ( اإىل جمموعة من املهم�ت النم�ئية التي يحت�ج الفرد 
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اإىل اجن�زه� يف املراهقة لي�سبح �سخ�س� منتج� متمتع� ب�ل�سحة النف�سية  وهي:
اذ ان بع�س املراهقني ي�سبحون ح�س��سني   :  تقبل �سكل اجل�سم وا�ستخدامه بكف�ءة 
هذه  تقبل  يتعلم  ان  اإىل  املراهق  ويحت�ج  للبلوغ،  املرافقة  اجل�سمية  التغريات  جت�ة 

التغريات وان يتعلم العن�ية بج�سمه واحلف�ظ على �سحته.
 ال�ستقالل الع�طفي عن الوالدين واق�مة عالق�ت ن��سجة معهم�: حيث يظهر بع�س 
املراهقني قدرا كبريا من التمرد والع�سي�ن للتعبري عن ال�ستقاللية ويجدون �سعوبة يف 

اإق�مة عالقة مع الوالدين ق�ئمة على احلوار والتف�هم.
 الو�سول اإىل النمط اجلن�سي املن��سب من حيث الذكورة اأو الأنوثة: ف�لرجل يت�رسف 

كرجل واملراأة تت�رسف ك�مراأة على النحو الذي يت�سق مع املع�يري الإجتم�عية .
 اإق�مة عالق�ت ن��سجة مع جم�عة الرف�ق: الأمر الذي يتطلب توفر امله�رات الإجتم�عية  

الالزمة للتع�مل مع الخرين.
اإجتم�عي م�سوؤول وذلك فيم� يتعلق ب�لأهداف  اإجتم�عية و�سلوك   تطوير وبن�ء قيم 

الإجتم�عية  الع�مة .
 تطوير منظومة من القيم الخالقية املوجهة لل�سلوك.

 تطوير الن�سج النفع�يل والإجت�ه�ت الإيج�بية وامله�رات الإجتم�عية  الالزمة للزواج 
واحلي�ة الأ�رسية.

   اإختي�ر م�س�ر مهني والإعداد لاللتح�ق به .
اإن ف�سل املراهق يف اإجن�ز هذه املهم�ت يجعله يف ح�لة من التخبط وال�سك وت�سبح 

حي�ته ل معنى له� ) داأود وحمدي ،2004( .
ويت�أثر جن�ح املراهقني يف تكيفهم بعوامل متعددة لعل من اأهمه� مه�راتهم يف التع�مل 
و�سبكة  واملعلمني  الأ�رسة  واأفراد  الوالدين  من  يلقونه  الذي  والدعم  ال�سغوط�ت  مع 
امل�سكالت  وحل  املنطقي  التفكري  التكيف  مه�رات  وتت�سمن   ، الإجتم�عية   العالق�ت 

والتف�عل الإجتم�عي الن�جح مع الآخرين )داأود وحمدي ، 2004(.
ويزيد احتم�ل جن�ح املراهقني يف التكيف عندم� ين�س�أون يف اأ�رسة متك�ملة غري مفككة 
يهتم فيه� الوالدان ب�لطفل ويزودانه ب�لرع�ية واملحبة وي�س�عدانه على ال�ستقالل كلم� 
�سمح منوه بذلك، ويقدم�ن منوذج�ً من��سب�ً يف التفكري وال�سلوك والتع�مل مع امل�سكالت 

)داود وحمدي ، 2004(.
ان جميع مراحل النمو التي مير به� الإن�س�ن مل تكن خ�لية من امل�سكالت ومع ذلك ميكن 
ان نعرّف اأي�ً من هذه املراحل بدللة م�سكالته�، ول �سك ان هن�ك اأوق�ت�ً ع�سبية ي�سعر 
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فيه� املراهق ب�لع�سبية الزائدة والغ�سب والي�أ�س والإحب�ط، وان الكثري من املراهقني 
اإىل مرحلة الر�سد، ومع ذلك ف�إنهم  اأخط�ء خطرية يف طريقهم نحو الو�سول  يرتكبون 

يعي�سون حلظ�ت رائعة وخربات غنية يحققون خالله� الكثري من اأهدافهم.
ونظراً حل�لة عدم التف�ق التي ميكن مالحظته� بني الب�حثني وعلم�ء نف�س النمو حول 
التحديد الدقيق لبداية املرحلة ونه�يته�، ف�سالً عن عدم التف�ق على املراحل الفرعية 
التي تت�سمنه� فرتة املراهقة، ف�سوف نتن�ول هذه املرحلة كوحدة واحدة، مع الإ�س�رة 
اأبرز اخل�س�ئ�س النم�ئية التي تكون اأكرث و�سوح�ً عندم� ي�سبح الفرد يف مرحلة  اإىل 

املراهقة )كم�ل ، 1989(.
اخل�شائ�س النمائية ملرحلة املراهقة :

اأولً : النم� اجل�شمي واحلركي  واجلن�شي :
تتميز هذه املرحلة بطفرة النمو وازدي�د �رسعته وا�ستمراره، ويتغري �سكل الوجه وتزول 
مالحمه الطفولية، كم� يزداد طول اجلذع وال�س�قني والق�مة ب�سكل ع�م، ويت�سع الكتف�إن 
وحميط الأرداف وتطور اأطراف املراهق ب�رسعة، ويزداد الوزن زي�دة �رسيعة نتيجة لنمو 

العظ�م والع�سالت ويربز النهدان ويت�سع احلو�س عند البن�ت.
يزداد منو الع�سالت والقوة الع�سلية وتنمو العظ�م ب�رسعة كبرية، ويالحظ عدم التزان 
احلركي لدى املراهق وتكون حرك�ته غري دقيقة، ويطلق على هذه املرحلة �سن الرتب�ك، 
ي�سعر  قد  لذلك  الطويل،  النمو  عن  نواحيه  بع�س  يف  مت�أخراً  الع�سلي  النمو  ويكون 
قدرة  تكون  قد  لذا   ، ب�لعظ�م  املت�سلة  الع�سالت  لتوتر  اجل�سمي  النمو  ب�آلم  املراهق 
ويزداد  ب�سيطة،  ب�أعم�ل  قي�مه  ب�لتعب بعد  ي�سعر  فقد  التحمل �سعيفة  املراهق على 
الرجع وهو  زمن  ويزداد  والفنية ك�لعزف وغريه،  الري��سية  للمه�رات احلركية  اإتق�نه 
الزمن الذي مي�سي بني مثري والإ�ستج�بة له، ويزداد ن�س�ط املراهق وقوته، ومن املالحظ 
اأن تن��سب اأع�س�ء اجل�سم يف هذه املرحلة يكون غري مت�سق يف اأول الأمر مم� يخلق نوع�ً 
من القلق واخلجل والأنطواء عند املراهقني، ولكن يف نه�ية هذه املرحلة ت�سبح حرك�ت 

.)Maltin, 2000( ً�املراهق اأكرث توافق�ً واإن�سج�أم
تزداد اأهمية مفهوم الذات اجل�سمية physical self concept وينظر املراهق جل�سده كرمز 
اإن مو�سوع �سورة اجل�سد واجل�ذبية اجل�سدية ي�سغل حيزاً  للذات ويزداد وعيه بذاته. 
الإهتم�م   الرتكيز واملب�لغة يف  يتم  البن�ت حيث  كبرياً يف هذه املرحلة خ��سة عند 
ب�سورة اجل�سد ويعتربون وزن اجل�سم هو مكون اأ�س��سي يف اجل�ذبية الأنثوية. كم� جند 
الكثري من املراهق�ت يكون الهم الكبري لديهن هو مظهر اأج�س�دهن، وقد ي�سبب عدم قبول 
هذا اجل�سم من قبل الآخرين الإ�س�بة ب��سطراب�ت العظ�م املهددة حلي�تهن وم� يتخلله 
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من فقدان لل�سهية والإ�س�بة مبر�س العي�ف الع�سبي Anorexia Nervusa ف�لبن�ت ي�سعرن 
 )Maltin, 2000( من خالل كيف تبدو اأج�س�مهن من قبل الآخرين

) ابو حطب وال�س�دق ، 1990( .
الذي يكون فيه املراهق ق�دراً  Puberty يف بداية املراهقة مبعنى العمر  البلوغ  يحدث 
ج�سدي�ً على التك�ثر اجلن�سي )Maltin, 2000( ، وهو ن�سج الأع�س�ء اجلن�سية واكتم�ال 
اأول حي�س  البن�ت بحدوث  البلوغ اجلن�سي عند  الذكر والأنثى، ويتحدد  وظ�ئفه� عند 
القذف  الأولد يف  البلوغ اجلن�سي عند  الث�نوية، ويتحدد  وظهور اخل�س�ئ�س اجلن�سية 
املنوي ويحدث ذلك يف عمر 13-14 �سنة ، وت�سبق البن�ت الأولد ب�لبلوغ اجلن�سي، كم� 
اأن هن�ك تب�ين�ً يف �سن البلوغ و�سدة الدافع اجلن�سي بني اجلن�سني وذلك ح�سب الظروف 
 )2001 ، )داأود وحمدي  التي يعي�س و�سطه� املراهق  الإجتم�عية  والثق�فية والبيئية 

)اأبو ج�دو ، 1998(.
وتن�سط الغدة النخ�مية وتبداأ ب�إفراز هرمون�ت اجلن�س ويكتمل منو الغدد اجلن�سية يف 
عمر )13-14( �سنة وب�رسعة، وتظهر ال�سف�ت اجلن�سية الث�نوية ب�سكل وا�سح، وتت�سح 
ويكون  اجلن�سية،  املم�ر�س�ت  ببع�س  املراهق  مير  وقد  اجلن�سية  والإجت�ه�ت  امليول 
البن�ت  اأكرث، بينم� عند  الإت�س�ل اجل�سمي  الذكور موجه نحو  الإهتم�م  اجلن�سي عند 
اجلن�سي  ب�لدافع  املراهق  ي�سعر  املراهقة  بداية  ويف  النفع�يل،  الإت�س�ل  نحو  موجه 
ويعرب عنه يف �سكل الإعج�ب وحب ال�سخ�س الأكرب �سن�ً من نف�س اجلن�س غ�لب�ً ك�ملعلم، 
اجلن�سية  يالحظ  كم�  الآخر،  اجلن�س  وراء  احلثيث  وال�سعي  اجلن�سي،  التفكري  وي�سود 
املثلية اأي ميل  املراهق ع�طفي�ً عم� هو م�ألوف نحو اأفراد جن�سه، ويالحظ الف�سول 
اجلن�سي و�سدة ال�سغف ب�لتعرف على طبيعة احلي�ة اجلن�سية وكرثة الأ�سئلة والأح�ديث 
والنكت والقراءات اجلن�سية يف خلوات املراهقني وجل�س�تهم املغلقة. كم� وتن�سط الغدد 
الدهنية يف اجللد والوجه والذراعني مم� يوؤدي اإىل ظهور حب ال�سب�ب والب�رسة الدهنية ، 
وترافق املراهق ع�دات �سيئة يف الأكل والنوم، ويالحظ ال�سعور ب�لإجه�د ونق�س الط�قة 
والك�سل والفتور وعدم الرغبة يف العمل والع�سبية والقلق وفقدان ال�سهية، وقد ي�س�ب 
 ، وال�س�دق  ابو حطب   (  )1990 ، )كم�ل  وال�سداع  الدم واملعدة  ب�أمرا�س فقر  املراهق 

. )1990
الزائد و�سببه� �رسعة  ال�رسيع  النمو اجلن�سي  البكور اجلن�سي وهو  كم� تالحظ ظ�هرة 
النمو وزي�دة اإفراز الغدد وخ��سة الغدة النخ�مية، كم� تالحظ ظ�هرة الت�أخر اجلن�سي 
وهي النمو اجلن�سي البطيء و�سببه� ق�سور اإفراز الغدد، وقد يزاول املراهق ن�س�ط جن�سي 
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ذاتي ك�لع�دة ال�رسية، ويزداد نب�س املراهق ب�حلب وتزداد انفع�لته اجلن�سية يف �سدته� 
وموجه نحو اجلن�س الآخر. ومن م�سكالت النمو اجلن�سي لدى املراهق الع�دة ال�رسية 
 ( املثلية  واجلن�سية  الأطف�ل  وجم�ع  وامل��سو�سية  والغت�س�ب  وال�س�دية  )ال�ستمن�ء( 

كم�ل ،1990( ) ابو حطب وال�س�دق ، 1990( .
ومن العوامل التي توؤثر يف طبيعة النمو اجل�سمي واجلن�سي عند املراهق فهي الوراثة 
الأكل ك�لإفراط يف  الغذاء وع�دات  ال�س�ئد ونوعية  والبيئة اجلغرافية وطبيعة املن�خ 
اأكل املك�رسات واحللوي�ت واملرطب�ت والنوم و�س�ع�ت النوم والراحة والرع�ية ال�سحية 

والنف�سية وح�لة الن�س�ط الغددي خ��سة اإفراز الغدة النخ�مية والأن�سطة الري��سية
 )Maltin, 2000( ) ابو حطب وال�س�دق ، 1990( .

حاجات ومطالب النم� اجل�شمي واحلركي  واجلن�شي:
من  اخل��سة  النمو  مط�لب  وتلبية  املرحلة  هذه  ب�ملراهق يف  ب�لعن�ية  الأ�رسة  تقوم 

خالل:
1- مالحظة معدل زي�دة اجل�سم و�رسعة منوه وبطئه، وعدم الرتكيز على النمو العقلي 
وتعليم  النمو،  معدلت  يف  الفردية  الفروق  مراع�ة  مع  اجل�سمي  النمو  ح�س�ب  على 

املراهق كيف يتقبل التغريات اجل�سمية على اأنه� مظهر طبيعي لنموه.
اجل�سمية  والتغريات  البلوغ  عن  والواقعية  الدقيقة  ب�ملعلوم�ت  املراهق  تزويد   -2
�رسح  من خالل  وذلك  ال�رسيع  واجلن�سي  اجل�سمي  للن�سج  لإعداده  الط�رئة  والنف�سية 
اجلن�سي  ب�لبلوغ  العتزاز  اإىل  املراهق  وتوجيه  للمراهقني  اجلن�سي  البلوغ  مظ�هر 
واقرتابه من الر�سد وتوجيهه اإىل تفهم العالق�ت ال�سليمة بني اجلن�سني، ول�سم�ن عدم 
حتول العالق�ت الع�طفية بني اأفراد اجلن�س الواحد اإىل ن�س�ط جن�سي وربطه� بق�س�ي� 

التعلق الع�طفي ومت�بعته� بجدية.
3- الإهتم�م  ب�لرتبية اجلن�سية من خمتلف جوانبه� الرتبوية والنف�سية والإجتم�عية  
والدينية بهدف م�س�عدة املراهق على التوافق اجلن�سي وجتنب خم�طر الع�دات اجلن�سية 

ك�لع�دة ال�رسية واجلن�سية املثلية، اإ�س�فة اإىل تنمية اإجت�ه�ت اإيج�بية نحو اجلن�س.
ط�قته  وا�ستثم�ر  املراهق  لدى  املختلفة  ات  والإهتم�م  امليول  تنمية  على  العمل   -4
يف اأوجه الن�س�ط املختلفة وان تت�ح لهم فر�سة الري��سة البدنية ال�سليمة وم�س�عدته 
على تنظيم اأوق�ت الفراغ واإ�سغ�له� ب�ن�سطة ل منهجية يف املج�لت الأدبية والعلمية 

والري��سية وغريه�.
اجليدة  التغذية  ومراع�ة  اجل�سدية  املراهق  ب�سحة  والعن�ية  الإهتم�م   �رسورة   -5
يومي�ً  �س�ع�ت   )9( يقرب  مل�  النوم  �س�ع�ت  وتنظيم  ال�سليمة  النوم  ع�دات  ومراع�ة 
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ملواجهة النمو اجل�سمي ال�رسيع وجتنب الأعم�ل ال�س�قة واملرهقة التي تتطلب جمهود 
ع�سلي اأو بدين كبري حيث يوؤثر ذلك على �سالمة جه�زه الدوري والع�سلي، والبتع�د عن 

الإفراط يف ال�سهر والتدخني وحفالت اللهو.
6- تنمية مفهوم اإيج�بي للذات اجل�سمية لدى املراهقني، وعلى الآب�ء والأمه�ت اإر�س�د 
املرحلة  تطراأ عليهم هي طبيعية بحكم  التي  التغريات  ب�أن هذه  وتب�سريهم  اأبن�ئهم 
النم�ئية التي ميرون به� وهي مدع�ة لل�سع�دة والفخر والعتزاز ولي�س مدع�ة للخجل 

اأو القلق اأو اخلوف.
7- تنمية العتزاز ب�لنف�س لدى املبكرين يف الن�سج واإع�دة الثقة اإىل نفو�س املت�أخرين 

يف الن�سج وتقدمي ال�ست�س�رة والإر�س�د املن��سب لهم اأن تطلب الأمر.
ت�سجيع املراهقني على �سبط النف�س والتحكم يف رغب�تهم اجلن�سية واحرتامهم للمع�يري 
الدينية والتم�سك ب�ملع�يري الإجتم�عية  والقيم الأخالقية )كم�ل ، 1990( ) ابو حطب 

.)Maltin, 2000( )1990 ، وال�س�دق
ثانياً : النم� العقلي:

عليه  يطلق  م�  املرحلة  هذه  يف  املراهق  اإليه�  ي�سل  التي  الرئي�سية  الإجن�زات  من 
املراهقة  مرحلة  اإىل  الو�سول  فقبل  )ال�سكلية(،  امل�دية  العملي�ت  تفكري  ا�سم  بي�جيه 
يهتم الأطف�ل ب�سكل كبري مب� هو ظ�هراأم�م حوا�سهم وب�مل�سكالت التي ميكن حله� عن 
طريق املح�ولة واخلط�أ ولكن خالل مرحلة املراهقة تزداد قدرة املراهق على التع�مل 
مع امل�سكالت بطريقة جمردة وتتح�سن قدرتهم على �سي�غة الفر�سي�ت والو�سول اإىل 

ا�ستدللت من افرتا�س�ت مغ�يرة للحق�ئق ) ابو حطب وال�س�دق ،1990(.
مبعنى تزداد قدرة املراهق على الرتكيز والإنتب�ه  وعلى ال�ستنت�ج وال�ستدلل وحل 
يتميز  كم�  ب�سهولة،  معقدة  م�سكالت  ا�ستيع�ب  ي�ستطيع  بحيث  والتخيل،  امل�سكالت 
احلركي  احل�سي  الب�سيط  امل�ستوى  من  الإدراك  من  ويتطور  املنظم،  املنطقي  ب�لتفكري 
اإىل امل�ستوى املعنوي املجرد، كم� ميتد اإدراكه نحو امل�ستقبل القريب والبعيد، وتنمو 
القدرات اخل��سة اللفظية واملك�نية والعددية والتذكر ، ويبداأ الن�س�ط العقلي يف التم�يز 

والن�سج.
اإدراك مفهوم الزمن وخ��سة امل�ستقبل والتخطيط له، وتنمو القدرة  تزداد القدرة على 
على احلفظ وال�ستدع�ء لالأرق�م والألف�ظ ا�ستدع�ًء مب��رساً وتقوى الذاكرة ويعتمد يف 
عملية التذكر على الفهم والإ�ستنت�ج والعالق�ت بني عن��رس مو�سوع التذكر، كم� تنمو 
القدرة العددية بحيث ي�سهل عليه اإجراء العملي�ت احل�س�بية اخل��سة، كم� تنمو القدرة 

املك�نية وفهم الأ�سك�ل الهند�سية بكل �سهولة.
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ومرتادف�ت  اللغوية  والتعبريات  الألف�ظ  ويفهم  املراهق  لدى  اللفظية  القدرة  تنمو 
الكلم�ت، كم� تنمو وتزداد القدرة على التخيل املجرد املبني على ال�سورة اللفظية التي 
ت�س�عده على التفكري املجرد يف مواد ك�لهند�سة والري��سي�ت، كم� يغلب على تفكري 
املراهق التفكري ال�ستنب�طي اأي �سهولة التو�سل اإىل ا�ستنب�ط اجلزئي�ت من الكلي�ت ثم 
يتطور ويتحول اإىل التفكري ال�ستقرائي، كم� تزداد القدرة على اإدراك املف�هيم املجردة 
ك�لدميقراطية والعدالة واخلري وروؤية الأ�سي�ء على م�ستوى مف�هيمي عك�س م� ك�ن يراه� 

وهو طفل على م�ستوى اإدراكي ح�سي ) ابو حطب وال�س�دق،1990(
اإن ظهور القدرات اخل��سة ك�لقدرة احل�س�بية واللغوية واملو�سيقية والعددية واملك�نية 
والفنية تهيئ الفر�س للعديد من مم�ر�سة الهواي�ت، ووفق�ً لذلك يجب توجيه املراهقني 
ملم�ر�سة الهواي�ت املختلفة املن��سبة لهم كت�سعيد واإعالء لرغب�تهم وميولهم واإعدادهم 

)Maltin, 2000( )1990 ، كمواطنني منتجني يف املجتمع ) كم�ل
قدرة  تزداد  بحيث  املرحلة  هذه  غ�يته يف  ي�سل  الذك�ء  منو  ان  النف�س  علم�ء  يقول 
املراهق على التعلم وحذف الأخط�ء والإف�دة من التج�رب واخلربات احلي�تية التي مير 
به�، وي�سعر املراهق �سعوراً داخلي�ً انه يعرف كل �سيء وقد ين�سغل يف جت�رب وم�س�ريع 
يظنه� اخرتاع�ت. كم� تن�سج امليول فيميل املراهق اإىل الر�سم واملو�سيقى وال�سعر والتي 

تت�أثر مب�ستوى ذك�ئه. كم� مييل اإىل اأحالم اليقظة وقد يتطرف به�.
اإن قوة التفكري عند املراهقني توؤدي اإىل فتح اآف�ق معرفية واإجتم�عية جديدة ، وت�سبح 
عن  الذاتية ف�سالً  الأفك�ر  اختب�ر  ومنطقية ومث�لية، وقدرة على  اأكرث جتريداً  اأفك�رهم 
الع�مل  مراقبة  على  العقلية  قدرتهم  تتطور  كم�  الآخرين،  اأفك�ر  اختب�ر  على  قدرته� 

الإجتم�عي وامل�دي الذي يعي�سون فيه وتف�سريه )اأبوج�دو ، 2004(.
وتلعب الوراثة واخللفية الإجتم�عية والإقت�س�دية لالأ�رسة واملدر�سة دوراً ه�أم�ً يف النمو 
العقلي، وكذلك الت�سهيالت البيئية حيث توؤثر اخلربة والتدريب يف منو القدرات اخل��سة 
لدى املراهق، كم� ان م�ستوى و�رسعة النمو اجل�سمي له الأثر الكبري يف التح�سيل الذاتي 
النفع�يل  والتوافق  الإجتم�عي  التعزيز  اإىل  بح�جة  املراهق  ان  املراهق.  و�سخ�سية 
يعزز  بدوره  الذي  املوجب  اجل�سمية  الذات  مفهوم  على حتقيق  ي�س�عده  الذي  ال�سليم 

.)Maltin, 2000( )1990، الن�سج العقلي )كم�ل
حاجات ومطالب النم� العقلي:

 الك�سف عن القدرات العقلية الع�مة واخل��سة لدى املراهق من خالل تطبيق اإختب�رات 
الذك�ء ب�أنواعه� املتوفرة اإن اأمكن وا�ستثم�ره� يف خدمة املراهق.

على  قدراتهم  وتنمية  التفكري  يف  العلمي  الأ�سلوب  ا�ستخدام  على  الطلبة  تدريب   
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التجديد والبتك�ر.
 تنمية التفكري الن�قد من خالل حتليل الأو�س�ع الراهنة التي حتيط ب�ملراهق.

 تنمية التفكري الإبداعي من خالل التحليل والرتكيب والتغيري واإدراك العالق�ت وت�سجيع 
الهواي�ت الإبداعية.

اإىل جمموع�ت  وميولهم  قدراتهم  ح�سب  الطلبة  تق�سيم  الفردية يف  الفروق  مراع�ة   
التي قد يتعر�س له�  النف�سية  لن�سب ذك�ئهم حتى نتجنب امل�سكالت  متج�ن�سة وفق�ً 
وم�سكالت  املتطرفة  اليقظة  واأحالم  الأحداث  وجنوح  الدرا�سي  الت�أخر  مثل  املراهق 

الختي�ر الرتبوي واملهني اخل�طئ.
 ت�سجيع الدافع اإىل التح�سيل والتعلم من خالل توفري خربات ن�سطة ت�سمح له بنمو 

التفكري.
 تدريب املراهق على مه�رة اتخ�ذ القرار وم�س�عدته على اتخ�ذ القرار املن��سب ال�سليم 
مراع�ة  دون  قرار  اتخ�ذ  على  اإجب�ره  وعدم  امل�ستقبلية،  مهنته  اأو  درا�سته  بخ�سو�س 

قدراته العقلية احلقيقية.
الفر�س  توفري  خالل  من  حلي�ته  به  خ��سة  فل�سفة  تطوير  على  املراهق  م�س�عدة   
واخلربات املن��سبة ومراع�ة عوامل عدة مثل الدين وال�سي��سة والأخالق ال�س�ئدة مم� قد 

ي�سبب لهم اخلوف والقلق والإ�سطراب النف�سي.
اختالف  وتقبل  املو�سوعي  الراأي  واإبداء  املنتظمة  املن�ق�سة  على  املراهق  ت�سجيع   
وجه�ت النظر ب�أريحية )كم�ل ، 1990( ) ابوحطب وال�س�دق ، 1990( ) توق واخرون ، 

)Maltin, 2000( )2007
:Emotional Development ثالثاً : النم� النفعايل

اإن اأهم مظ�هر حي�ة املراهق النفع�لية احلب واخلوف والغ�سب والك�آبة والقلق ، فهو 
كثري القلق مب�ستقبله، وتت�سف انفع�لته ب�نه� ح�دة وقوية ، فتجده� عنيفة متهورة 
ل تن��سب مثرياته� بحيث يندفع املراهق وراء رغب�ته واهتم�أم�ته، كم� انه ل ي�ستطيع 
والكره،  احلب  بني  م�  خمتلفة  اإنفع�لية  ح�لت  بني  ويتذبذب  اإنفع�لته  يف  التحكم 
النف�سية  لل�رساع�ت  نتيجة  والإحل�د  والتدين   ، واجلنب  والتهور   ، واخلوف  وال�سج�عة 

التي يتعر�س له�، وجنده مزاجي لي�س من ال�سهل التنبوؤ ب�إنفع�لته.
وهو اأكرث ميالً للخجل والأنطواء والك�آبة نتيجة للتغريات اجل�سمية املف�جئة، كم� يتميز 

ب�لره�فة واحل�س��سية الزائدة نتيجة اختالل الإتزان الغدي.
يتنوع احلب عند البلوغ ومييل املراهق للجن�س الآخر وت�سبق الأنثى الذكر لأنه� تبلغ 
الإعج�ب ثم ميتد  الأخوة، واحلب اجلن�سي، وحب  الوالدي، وحب  قبله كم� جتد احلب 
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انفع�ل احلب لي�سمل حب الن��س واحلق واجلم�ل والعدل)كم�ل ،1990(.
اأحالم اليقظة  يكون اخلي�ل خ�سب�ً بحيث يك�سف عن حي�ة املراهق النفع�لية وتكرث 
والعمل  والدرا�سة  ب�جلن�س  اأحالمه  وترتبط  والتطرف  ال�ستغراق  ح�لة  اإىل  وت�سل 
وامل�ستقبل. اإن بروز ظ�هرة التخيل لدى املراهق جتعله يعي�س يف امل��سي وامل�ستقبل 
وين�سى ح��رسه ويحب املراهقني كل جمهول وجديد ، وهم يتذوقون رواي�ت املغ�مرات 
والأ�سف�ر، ويبحث خي�لهم يف ال�سعر والرواي�ت الع�طفية لأنهم يعي�سون مرحلة الأحالم 
واخلي�لت الفنية التي تت�سم ب�حلنني، ف�سالً عن امل�س�عر كحب اجلم�ل والتم�سك ب�لقيم 
واحلب  ال�سداقة  هي  لديهم  النفع�لت  هذه  واأبرز  العلي�،  واملثل  والدينية  الأخالقية 
ولعل ال�سداقة اأهم �سف�ت املراهقة وهي تختلف عن �سداق�ت الأطف�ل لأنه� تقوم على 
الختي�ر من جهة والحتك�ر والغرية من جهة ث�نية، ويحر�س املراهق اأن يكون �سديقه 
متمتع�ً بنف�س ميوله واإجت�ه�ته ، وتتجلى هن� ظ�هرة التقليد وتلعب ال�سداق�ت دوراً 
ه�أم�ً يف منو ال�سخ�سية بف�سل التج�رب التي مير به�، وال�سداقة لديهم ت�سبه احلب لأنه� 

مبنية على التع�طف والإح�س�ن واحلن�ن ) زهران ، 1994(.
اأم� ب�لن�سبة لإنفع�ل الغ�سب فيعرب عنه بهذا ال�سن لفظي�ً اأو ب�للوم اأو عن طريق الأحالم 
التي  والأكل  النوم  ونف�سية وعن م�سكالت  بيولوجية  ب�سبب عوامل  وينتج  ال�رسب  اأو 

يع�ين منه� املراهق.
ويتعر�س املراهق ملخ�وف مدر�سية و�سحية واإقت�س�دية واإجتم�عية مثل الأمتح�أن�ت، 
املوت، الظالم ، ورف�س الآخرين، والفقر ويعرب عنه� انفع�لي�ً من خالل القلق واخلجل 

الذي يوؤدي اإىل الأعرا�س النف�سج�سمية ك�ل�سداع وارجت�ف الأطراف والتعرق وغريه�.
كم� ان املراهق يعي�س اأ�سك�ل من ال�رساع النف�سي وهي:

 �رساع�ت نتيجة للتغريات اجل�سمية واجلن�سية املف�جئة.
 �رساع امل�ستقبل واختي�ر الدرا�سة واملهنة.

 �رساع القيم وم� تعلمه يف طفولته وم� مي�ر�سه الكب�ر.
 �رساع بني تهذيب الذات والتحرر وال�ستقالل.

 �رساع بني ح�جته لالإ�سب�ع وبني القيم والتع�ليم الدينية.
 �رساع ح�جته اإىل ال�ستقالل وبني العتم�د على الأهل ) زهران ، 1994( .

وتكرث امل�سكالت النفع�لية وتن�س�أ نتيجة لزي�دة يف الن�س�ط الإنفع�يل الع�م للمراهق 
يق�بله منو عقلي من��سب مم� يجعله يعرب عنه بطريقة مر�سية مثل احل�س��سية  ول 
والكتئ�ب،  واملدر�سة،  البيت  من  والهروب  والتزييف،  والعدوان،  وال�رسقة،  الزائدة، 
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والع�دة  ك�ل�س�دية  جن�سية  وم�سكالت  ب�لآخرين،  والتعلق  الدرا�سي،  والف�سل  والغ�سب 
القلق  نتيجة  نف�سية  واأمرا�س  ب��سطراب�ت  املراهق  ي�س�ب  وقد  والغت�س�ب.  ال�رسية 

والتوتر الن�جت عن النمو اجل�سمي وح�لته النفع�لية ) حمدي وداود ،2008( .
اإن للتغريات اجل�سمية والعقلية التي تطراأ على املراهق الأثر الكبري يف منوه النفع�يل 
النفع�يل  النمو  ويت�أثر  ذلك،  اله�م يف  الدور  الأ�رسية واملدر�سية  العالق�ت  كم� تلعب 
ي�س�هده�  التي  ال�سلوكية  والنم�ذج  له�  يتعر�س  التي  النف�سية  ال�سغوط�ت  بطبيعة 
ويتف�عل معه�، بفعل ات�س�ع دائرة ات�س�له ب�لع�مل اخل�رجي بحكم مرحلته النم�ئية 

التي مير به� )زهران ، 1994( .
حاجات ومطالب النم� الإنفعايل:

 تلعب الأ�رسة واملدر�سة دوراً كبرياً كو�سط طبيعي للنمو ال�سليم عند املراهقني من حيث 
اأو متر  لنموهم  املوؤذية  النف�سية  ال�رساع�ت  من  وخلوه�  وثب�ته�  �سخ�سي�تهم  تكوين 
روابط البنوة ب�أزمة ح�دة، اإذ كثرياً م� تدفع املراهقني للثورة والتمرد على �سلطة الكب�ر 
خ��سة املت�سلطني منهم. لذا ف�إن ظ�هرة النقد وعدم الر�س� وال�سخرية من الكب�ر كثرياً 
الكب�ر،  ومع�يري  قيم  راف�سون  ولأنهم  بطبعهم،  مث�ليون  لأنهم  املراهقون  م� مي�ر�سه� 
وهذا يوؤدي اإىل حتطيم الرب�ط الأ�رسي، م� مل تع�لج هذه املظ�هر ب�لتفهم والأن�ة من 
قبل املربني اآب�ء اأو معلمني، لأن املدر�سة والأ�رسة هم� الهيئت�ن الإجتم�عيت�ن اللت�ن 
ت�سعران املراهق ب�أنهم� العقبت�ن الرئي�سيت�ن يف �سبيل اإ�ستقالله الذاتي، لذا من مط�لب 
النمو اأن تعمل الأ�رسة واملدر�سة على توفري فر�س من النمو النفع�يل ال�سليم للمراهقني 

وذلك من خالل :
اإنفع�لته   تنمية الثقة ب�لنف�س لدى املراهق من خالل م�س�عدته يف ال�سيطرة على 
والتحكم فيه� وم�س�عدته على التنفي�س النفع�يل عن طريق اللعب واملو�سيقى والر�سم 

والتمثيل للتخل�س من الك�آبة وامللل والفتور.
 اإ�سب�ع احل�ج�ت النف�سية لدى املراهق خ��سة احل�جة اإىل احلب والفهم والأمن والتقدير 

وتفهم �سلوكه وتقبل م�س�عره والع�مل املحيط به.
 جتنب الأ�سلوب ال�س�رم يف الرتبية وعدم مق�رنة املراهق ب�إخوانه الآخرين بل مق�رنته 

يف حدود اأدائه هو فقط. 
تنمية امليول والإهتم�أم�ت من خالل مم�ر�سة الأن�سطة املختلفة وم�س�عدته للتعبري عن 

نف�سه بدون نقد.
 م�س�عدة املراهق على التخل�س من احل�س��سية الزائدة ومع�جلة اأزم�ت النمو النفع�يل 
من خالل تنظيم الوقت وا�ستغالله� من خالل امل�س�ركة ب�أن�سطة ري��سية وفنية وجمعي�ت 
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ومع�سكرات ومب�درات �سب�بية، تعمل كله� على تنمية مفهوم للذات اإيج�بي.
لهم  ال�سم�ح  كعدم  واملدر�سية  الأ�رسية  املراهقني يف حي�تهم  ا�ستث�رة غ�سب  عدم   
اآرائهم والعق�ب لأمور مل يرتكبه� الط�لب وكرثة الواجب�ت واملهم�ت وترك اأمر  ب�إبداء 
القي�دة يف املدر�سة لفئة من الطلبة والتميز يف املع�ملة واأن يكّون املعلم فكرة خ�طئة 

عن املراهق ول يغريه�.
 م�س�عدة املراهق يف حل �رساع�ته النف�سية لكي يكون متوافق�ً مع الآخرين، وا�ست�س�رة 
ا�سطراب�ت  اإىل  امل�سكالت  هذه  تتطور  ل  حتى  الأمر  تطلب  اإذا  النف�سيني  الأخ�س�ئيني 

نف�سية فيم� بعد )زهران ،1994( ) ابو حطب وال�س�دق ، 1990(  )كم�ل ، 1990( .
رابعاً : النم� الإجتماعي:

اإن مرحلة املراهقة لي�ست جمرد منو ج�سمي اأو غددي اأو عقلي بل ب�لإ�س�فة اإىل ذلك 
مرحلة منو اإجتم�عي ، تتطلب من املراهق مزيداً من التوافق مع حي�ة الرا�سدين الكب�ر. 
ويتميز املراهق ب�مليل اإىل ال�ستقالل الإجتم�عي عن الوالدين وب�رتب�طه مع جم�عة 
والإعج�ب  ب�جلم�عة  الت�أثر  ط�بع  للمراهق  الإجتم�عي  ال�سلوك  على  ويغلب  الرف�ق، 
ب�لب�رزين وتقليدهم وتت�سع دائرة ات�س�له الإجتم�عي ومييل اإىل الزع�مة الإجتم�عية . 
وهو لأول مرة ين�سم مع جمتمع الأقران ويحظى مبك�نة اإجتم�عية معينة لديهم. فهو 
اإم� ان يكون زعيم�ً متبوع�ً اأو ت�بع�ً منق�داً، وقد يكون جنم�ً وقد يكون منبوذاً اأو حمبوب�ً 
اأو غري حمبوب. وهو ين�سم اإىل ال�سلة بدافع نف�سي هو ح�جته للتقبل الإجتم�عي واإثب�ت 
الذات والأنتم�ء. كم� انه ي�س�ير هذه ال�سلة )الرف�ق( يف امللب�س وامل�أكل والكالم وهي 
مو�سع �سعوره ب�لأمن وال�ستقرار والر�س� وعندم� يخت�ر املراهق اأ�سدق�ءه ينطلق من اإم� 
انه يخت�ر تلك املجموعة لأنه يحبه� ويتوافق معه� يف امليول وامل�س�عر والإجت�ه�ت 
اأو لإكم�ل نق�س ي�سعر به، ف�خلجول ي�س�دق املنب�سط، واملت�س�ئم ي�س�دق املتف�ئل،   ،
والق�سري ي�س�دق الطويل، ولأنه يرغب ب�أن يكون حمب�ً وحمبوب�ً ف�إنه يجد يف ال�سداقة 
اإ�سب�ع�ً نف�سي�ً طيب�ً، وهو يهتم ب�ختي�ر الأ�سدق�ء مراعي�ً بذلك الكيف على ح�س�ب الكم، 
فهو على قلة عددهم يرغب اأن تتوافر فيهم روح املرح والهدوء وال�سج�عة والرجولة 
والقدرة على التعبري عن الراأي والنظ�م والرتتيب وال�سدق يف املواعيد والأم�نة، وبذلك 
يطور �سداق�ت قوية وت�ستد ال�سداق�ت وت�ستد امل�س�جرات وي�سبح ال�سديق اجليد ك�مت 

الأ�رسار  ) ابو حطب وال�س�دق ، 1990( .
 كم� يزداد تع�سب املراهق لآرائه وملع�يري الرف�ق ويتخذ التع�سب �سلوك�ً عدواني�ً من 
وقيم جم�عة  الكب�ر  قيم  بني  ال�رساع�ت  وت�ستد  الالذع.  والنقد  الن�بية  الألف�ظ  حيث 
الرف�ق كم� انه غري را�ٍس عن القيود الإجتم�عية  فقد يرف بع�س القيم والأنظمة التي 
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تقيد من حريته ول جتعله ق�دراً على اإ�سب�ع ح�ج�ته بطريقته اخل��سة ) كم�ل ،1990( .
تنمو الإجت�ه�ت وتت�سح امليول والإهتم�أم�ت ويالحظ ميل املراهق للجن�س الآخر ويهتم 
اإزاء ذلك، ويوؤكد مك�نته الإجتم�عية  بني الآخرين مبن�ف�سة زمالئه  مبظهره اخل�رجي 
وال�سعور  الأن�نية  درجة  اإىل  املن�ف�سة  ت�سل  وقد  الأك�دميي  والتح�سيل  الأن�سطة  يف 
ب�خلوف والعدوان واخلجل والنتق�م والتوتر واملع�ن�ة وال�سي�ع والبتع�د عن املنزل 
القدرة على الت�رسف يف  الإجتم�عي وهو  الذك�ء  اأخرى،  كم� ينمو  والإهتم�م  ب�أمور 
املواقف الإجتم�عية  وتنمو القيم نتيجة تف�عل الفرد مع بيئته الإجتم�عية ، و يطلق 
على هذه املرحلة ب�نه� مرحلة التطبيع الإجتم�عي للمراهق  )اأبو حطب وال�س�دق ، 

.)1990
وتلعب الأ�رسة واملدر�سة دوراً كبرياً يف النمو الإجتم�عي لدى املراهق من خالل طبيعة 
والتع�مل  الأ�رسية  التن�سئة  ب�من�ط  واملتمثلة  ال�س�ئدة  واملدر�سية  الأ�رسية  العالق�ت 
اأثراً يف تنميط �سخ�سية  املراهق  له�  التي ين�سم  الرف�ق  ان جلم�عة  ، كم�  املختلفة 
تلبي  والتي  واملدر�سة  البيت  يف  املت�حة  الإجتم�عية   اخلربات  واأهمية  املراهق 
احتي�ج�ت النمو الإجتم�عي لدى املراهق ف�سالً عن اأن و�س�ئل الإعالم بجملته� توؤثر يف 

منو املراهق الإجتم�عي )كم�ل ،1990( .

حاجات ومطالب النم� الإجتماعي:
- اإت�حة الفر�سة اأم�م املراهق  ملم�ر�سة امل�سوؤولية الإجتم�عية  يف نط�ق الأ�رسة من 
خالل م�س�ركته يف احلوار واملن�ق�سة وت�أدية الواجب�ت املنزلية والزي�رات الإجتم�عية  

ويف اتخ�ذ القرار وحل امل�سكالت وخدمة املجتمع املحلي.
- تنمية امل�سوؤولية الإجتم�عية  عن طريق مم�ر�سته� من خالل :-

1- اإحرتام حرية املراهق وحقوقه ال�سخ�سية وخ�سو�سي�ته.
2- اإ�ستخدام اأ�سلوب احلوار الدميقراطي بدلً من اأ�سلوب الوعظ واملح��رسة.

3- اإ�رساكه مبج�ل�س املدر�سة املختلفة وان�سطته�.
4- تنمية املب�درات ال�سب�بية )امل�س�ريع الذاتية( وتوظيفه�.

- تدريبه على ا�ستخدام الأ�سلوب العلمي يف التفكري الإبداعي والن�قد.
- تعليم املراهق القيم واملع�يري ال�سلوكية ال�سليمة.

- تعزيز روح املب�درة عند املراهق.
- م�س�عدة املراهق على اإ�سغ�ل وقت فراغه من خالل مم�ر�سة الأن�سطة التي تتوافق مع   

ميوله وقدراته.
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الزائدة  الوالدين واملعلمني يف تع�ملهم مع املراهق لأ�س�ليب مثل احلم�ية  - جتنب 
النف�سي  اجلو  توفري  وب�ملق�بل   ، والنبذ  والتفرقة  والقوة  والتدليل  والرف�س  والإهم�ل 

املن��سب اخل�يل من التوتر والتع�مل على اأ�س��س الفهم والتقبل والحرتام.
 ، الري��سية وغريه�  الك�س�فة والفرق  اإىل جم�ع�ت مثل  - ت�سجيع املراهق لالأن�سم�م 
وذلك  واملذي�ع  التلف�ز  وم�س�هدة  واملو�سيقى  والقراءة  الري��سة  ميوله يف  وا�ستغالل 
 Maltin,(  )1990 ، لمت�س��س ط�قته )زهران ،1994(  ) ابو ج�دو ،2004(       )كم�ل

.)2000
اأبرز حاجات املراهقني يف مرحلة املراهقة وامل�شكالت املتعلقة بها وكيفية 

التعامل معها :
: Puberty اأولً: البل�غ

يعترب البلوغ اجلن�سي حدث�ً مهم�ً يف حي�ة املراهق ، وقد يوؤدي اإىل ح�لة من اخلوف 
والقلق اأو ال�سعور ب�لذنب، ويحدث البلوغ يف بداية املراهقة، ويظهر يف القذف املنوي 
لدى الأولد واحلي�س لدى الإن�ث، ويحدث ذلك يف عمر )13-14( �سنة، وت�سبق البن�ت 
الأولد ب�لبلوغ اجلن�سي، كم� حتدث طفرة النمو لدى البن�ت يف عمر يرتاوح م� بني )10 
و 14( �سنة، ولدى الأولد يف عمر يرتاوح م� بني )12 و 16( �سنة )داود وحمدي ، 2004(.
اإن حدوث احلي�س menstruation  لدى البن�ت كحدث بيولوجي ميثل جتربة ف�سيولوجية 
ي�سعرن  البن�ت  فمعظم  الأنوثة،  واكتم�ل  الن�سج  نحو  حي�تهن  يف  ح��سمة  ونف�سية 
ب�خلجل ال�سديد عند حدوث اأول حي�س لهن، ويت�سمن هذا احلدث مع�أن�ة املراهقة من 
اأعرا�س احلي�س املتعددة والتي تت�سمن ال�سداع والكتئ�ب و�رسعة ال�ستث�رة الع�سبية 
ن�س�طه�  يف  تختلف  والعقلية  اجل�سدية  القدرات  ان  كم�  والتعب،  والإره�ق  والك�سل 
وعمله� اأثن�ء دورة احلي�س )Maltin, 2000(. ويوؤكد الأدب الرتبوي يف هذا املج�ل اإىل 
ارتب�ط  بني التجربة الأوىل اله�مة للحي�س وبني ك�فة الأحداث النف�سية التي تت�سمنه� 
�سخ�سية املراأة فيم� بعد، ان عملية الن�سج اجلن�سي لدى البن�ت م�رسوطة مبوقف الفت�ة 
من ظ�هرة احلي�س ، وهذا يتمثل يف ترحيب الفت�ة ب�حلدث ب�عتب�ره مظهراً من مظ�هر 
الن�سج ال�سليم، اأو يف رف�س هذا احلدث ب�عتب�ره مظهراً لإنتزاع الفت�ة من طفولته� مم� 
والتوتر  القلق  اأزمة نف�سية وح�لة من  اإىل �رساع نف�سي ي�سكل من حي�ته�  يوؤدي به� 
واخلوف وال�سعور ب�لإثم والع�س�ب، وعلى هذا ف�إن قبول اأو رف�س احلي�س يوؤثر يف البن�ء 
النف�سي ومفهوم الذات لدى املراهقة ، و�رسع�ن م� تدرك الفت�ة ب�أن وظيفته� مزدوجة 
الب�رسي  للنوع  انه� خ�دمة  اإىل  ب�لإ�س�فة   ، دوافعه اجلن�سية  له  فهي خملوق جن�سي 
من خالل وظيفة التن��سل والتك�ثر مم� يخلق لديه� �رساع نف�سي بني احل�فز اجلن�سي 
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واحل�فز التن��سلي وهذا كله وبدوره يوؤثر �سلب�ً يف تكيفه� يف حي�ته� امل�ستقبلية )ابو 
حطب وال�س�دق ، 1990( ، ولذلك تربز اأهمية املعلومة الدقيقة وال�سحيحة حول البلوغ 
لدى الفت�ة املراهقة حتى ل ترتبط الأنوثة لديه� بحدث احلي�س كخربة موؤملة تعني 
املري�س  الدامي  اجل�سم  بفكرة  بنظره�  الأنوثة  فكرة  وتقرتن   ، واملوت  واملر�س  الأمل 

.)Maltin, 2000(
 ، بوظ�ئفه�  القي�م  اجلن�سية  الغدد  تبداأ  حيث  البلوغ،  ملرحلة  املميزة  املظ�هر  ومن 
اإث�رة  اإىل  بدوره�  توؤدي  التي  الهرمون�ت  ب�إفراز  تقوم  التي  النخ�مية  الغدة  وخ��سة 
الغدد اجلن�سية لدى الذكور والإن�ث، ونتيجة لذلك تبداأ عملية النمو الف�سيولوجي الذي 
يوؤدي بدوره اإىل ظهور عالأم�ت ومظ�هر اخل�س�ئ�س اجلن�سية الث�نوية التي متيز كالً من 
اجلن�سني، واإىل التغيري املف�جئ يف منو اجل�سم ب�سكل ع�م، وكل هذه التغريات اجل�سمية 
واجلن�سية تدلل على جت�أوز مرحلة الطفولة اإىل مرحلة جديدة، ول تقت�رس ح�لة البلوغ 
على التغريات اجل�سمية واجلن�سية، بل ت�سمل احلي�ة الع�طفية لدى املراهق التي ترتبط 

ب�لتغريات البيولوجية )كم�ل ، 1989(.
ف�لبلوغ هو ن�سج الأع�س�ء اجلن�سية واكتم�ل وظ�ئفه� عند الذكر والأنثى، وبن�ء على 
)اأبو ح�دو ، 1998(. ويكون الدافع اجلن�سي  ذلك يحدث الن�سج اجلن�سي عند املراهق 
لدى املراهق عب�رة عن ح�لة وط�قة ب�لغة القوة ، يدركه� املراهق الب�لغ على �سورة 
اأو ب�أخرى ، و�سعوره ب�لط�قة  اإىل التفريج عنه بو�سيلة  من ال�سعور ب�ل�سيق ويدفعه 
اجلن�سية واأثره� عليه يتف�أوت من مراهق واآخر تبع�ً للفروق الفردية التي تقرر �رسعة اأو 
بطء عملية البلوغ، وعلى طبيعة التج�رب اجلن�سية يف فرتة الطفولة وكيفية ت�رسيفه� 

وال�رساع�ت النف�سية التي ع��سه� الطفل وت�سببت يف ذلك )كم�ل ، 1989(.
اإن اأهم العوامل املوؤثرة يف احلي�ة اجلن�سية يف مرحلة البلوغ هو مدى وطبيعة القيود 
التي تفر�سه� الأ�رسة واملجتمع على و�س�ئل ت�رسيف الط�قة اجلن�سية، والتي ترتاوح بني 
ال�سدة املتطرفة وبني الإب�حة والت�س�مح يف ذلك. وت�سري نت�ئج الدرا�س�ت ان املراهق 
الأدوار  جميع  واإحل�ح�ً،  عنف�ً  اأكرث  وب�سكل  جديد  من  وي�ستعيد  يحي�  الفرتة  هذه  يف 
وال�رساع�ت اجلن�سية التي مر به� يف طفولته م� بني الرابعة وال�س�بعة ، وب�أنه كلم� 
ات�سف هذا الدور الطفويل ب�رساع�ت جن�سية اأكرث كلم� دلل ذلك ب�أن املراهق الب�لغ اأكرث 
خط�أ يف ال�سيطرة على تدفق الط�قة اجلن�سية عند البلوغ، وب�أنه �سي�ستجيب ملتطلب�ت 
هذه الط�قة اإم� على اأ�سلوبه الذي م�ر�سه خالل حي�ته اجلن�سية يف الطفولة مب� يف ذلك 

الكبت واإم� ب�لجت�ه املنحرف ال�س�ذ )كم�ل ، 1989(.
الذاتية  طبيعته  ب�سبب  �سواء   ، اجلن�سية  الط�قة  بهذه  التحكم  يف  املراهق  ف�سل  اإن 
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وبفعل التج�رب الطفولية التي مر به�، اأو ب�سبب القيود الإجتم�عية  املفرو�سة على 
و�س�ئل التعبري عن هذه الط�قة، ف�إن من �س�أن ذلك كله ان يوؤدي اإىل اإحب�ط هذه القوة 
الف�سيولوجية والنف�سية اله�ئلة، واإىل كبته�، اأو حتويله� اإىل من�فذ �س�ذة �سواء ك�ن ذلك 
يف جم�ل ال�سلوك العيني الظ�هر، اأو يف املع�ن�ة النف�سية الداخلية التي ل ي�ستطيع اأحد 

.)Maltin, 2000( )1989 ، اإدراكه� ب�ل�سورة التي يدركه� املراهق نف�سه )كم�ل
وهذا يتزامن مع اهتم�م املراهق يف مرحلة البلوغ بج�سمه والعن�ية به، ويكر�س وقت�ً 
كبرياً يف ذلك، وخ��سة البن�ت ، فتجدهن ي�سعني اإىل جتميل انف�سهن ويتزين لي�سبعن 
ت�أثري  الإهتم�م  لدى املراهقني ينتج عن  ال�سعور ب�نهن جميالت، وهذا  اإىل  ح�جتهن 
الع�مل البيولوجي واإفرازات الهرمون�ت امل�سوؤولة عن ذلك، مم� يقود اإىل النمو اجلن�سي، 
ويت�سح ذلك ب�هتم�م املراهق ب�أع�س�ئه التن��سلية ويبقى الن�س�ط اجلن�سي لدى املراهق 
خفي�ً ل يعرب عنه ب�رساحة، مم� يخلق لديه ال�سعور ب�لرغبة اجلن�سية وال�سعور ب�خلوف 
الذاتية �سورته  وت�سويه   ، نف�سه  كره  اإىل  يوؤدي  مم�  الوقت  نف�س  واخلجل يف  والإثم 

.)Maltin, 2000( 
ويبداأ كال اجلن�سني الإهتم�م  ب�مل�س�ئل اجلن�سية، وتكون اأكرث لدى البن�ت وال�سبب ان 
املجتمع وخ��سة الوالدين واملعلمني ي�سعرون الفت�ة من البداية ب�ن حي�ته� مرتبطة 
ب�حلي�س واحلمل والولدة والأمومة وتن�سئة الأطف�ل، حيث تعرف الفت�ة اأن كل م�سريه� 
رهن الزواج والأمومة، وقد يزيد من قلقه� ت�س�رب وعدم دقة املعلوم�ت بهذا ال�سدد، 
اإذا ك�نت  اإىل ال�سعور ب�حلرية ال�سديدة لديه� لأنه� ل تعرف م�  وهذا التن�ق�س يوؤدي 
الذكور من  ان ذلك يحدث لدى  اأمل، كم�  اأم  للمراأة هي م�سدر متعة  العالقة اجلن�سية 
املراهقني، م� ي�سطرهم اإىل الطالع على املعلوم�ت املتعلقة بذلك من الكتب واملجالت 
للمعلوم�ت  كم�سدر  الرواي�ت  وقراءة  الأفالم  ح�سور  اأو  �سن�ً،  الأكرب  الأقران  ومن�ق�سة 
يف ذلك لإ�سب�ع ح�جتهم اإىل املعلومة الدقيقة، مم� يزيد امل�سكلة �سعوبة وغمو�س�ً، 
ب�لإ�س�فة اإىل اأن الأ�رسة وخ��سـة الوالدين يرتددون اأو يرف�سون �رسح امل�س�ئل اجلن�سية 
غري  املراهق  معلوم�ت  وتبقى  ذلك،  يف  جهلهم  اأو  وخجلهم  خوفهم  ب�سبب  لأبن�ئهم 
دقيقـة وم�سوهة ويعتربهـ� هي املعلومـة ال�سحيحـة ول جمـ�ل لت�سحيحه� اأو تعديله�

 )Maltin, 2000( )ابو حطب وال�س�دق ، 1990(.
اخل�س�ئ�س  جمموعة  تت�سمن  والتي  لذاته  �سورة  املراهق  يكّون  �سبق  م�  �سوء  ويف 
والإجت�ه�ت وامل�س�عر التي يحمله� املراهق وعالقته� ب�لع�مل املحيط به وتف�علهم� 
مع�ً، وتكون الذات اجل�سمية والتغريات املرتبطة به� هي الأ�س��س يف م� يكونه املراهق 
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من مفهوم عن نف�سه، لأن تقدير الذات و�سورة الذات يرتبط�ن ارتب�ط�ً وثيق�ً ب�خل�س�ئ�س 
، لذا جند املراهقني  اأو اجل�ذبية اجل�سدية مع ميل لرتف�ع ذلك عند الإن�ث  اجل�سدية 
اأكرث اهتم�أم�ً وتركيزاً على خ�س�ئ�سهم اجل�سدية يف هذه املرحلة، اآخذين بعني العتب�ر 
اخللفية الثق�فية والإجتم�عية  الآتية من تقييم الأ�رسة واملعلمني والرف�ق اأو اأي فرد 
يتوا�سل مع هذا املراهق يف هذه املرحلة ، فقد يح�سل املراهقون اجلذابون على تقييم 
اأعلى مق�رنة ب�لأقل ج�ذبية ، مم� يجعل املراهق يقوم بتطوير جمموعة من الفر�سي�ت 
حول نوعية ال�سخ�س الذي �سيكون عليه م�ستقبالً، وهذا م� يف�رس الفروق اجلن�سية على 

اأبع�د �سورة الذات وتقديره� لدى املراهق )زكري� ، 2007(.
ولتحقيق ذلك يجب اأن يكّون املراهق مفهوم�ً واقعي�ً عن الذات واأن يكون راغب�ً يف تقبل 
اأن يكون �سورة مث�لية عن نف�سه وحتقيقه� ب�لفعل يف ع�مل  هذا املفهوم، وب�إمك�نه 
الواقع، وميكنه اأن يقبل نف�سه وي�سعر ب�أن الآخرين يجدون فيه �سف�ت جيدة ويقدرونه�، 
ونتيجة لذلك يكون اأكرث تكيف�ً من الن�حية ال�سخ�سية والإجتم�عية  مق�رنة مبراهق اآخر 
تكون �سورة ذاته املث�لية غري واقعية مم� يجعله ع�جزاً عن حتقيقه�، وقد يوؤدي به ذلك 

اإىل عدم تقبل ذاته، وعدم تقبل الآخرين له )اأبو حطب ، وال�س�دق ، 1990(.
:Early and Late Maturation  البك�ر والتاأخر اجلن�شي

ت�سري نت�ئج الدرا�س�ت اإىل ان الن�سج املبكر يرتبط بنت�ئج اإيج�بية لدى الذكور ويحقق 
اأكرث  ويجعلهم  ب�لرتي�ح،  و�سعوراً  توازن�ً  اأكرث  يجعلهم  اإجتم�عية حيث  مك��سب  لهم 
عر�سة  اأقل  وهم  القي�دية،  املراكز  اإىل  الو�سول  عل  قدرة  واأكرث  اأقراأنهم،  بني  �سعبية 

لالإنفع�لت والتهور من الذكور الذين و�سلوا اإىل الن�سج يف مرحلة مت�أخرة.
اأظهروا تقدم�ً يف  ان الذكور الذين و�سلوا مرحلة الن�سج مبكراً   )Berk( وتذكر بريك
العديد من الوظ�ئف النفع�لية والإجتم�عية  ومييلون اإىل ال�ستقاللية والثقة ب�لنف�س 
ويتمتعون ب�جل�ذبية اجل�سمية وال�سعبية الكبرية بني اأقراأنهم، ويتفوقون على غريهم 
ويطورون  اإيج�بية  اأكرث  بطريقة  اأنف�سهم  يدركون  اأنهم  كم�  الري��سية،  الألع�ب  يف 
عالق�ت ن�جحة مع الآخرين ، ويتحملون امل�سوؤولية يف وقت مبكر، ويحظون بفعل هذه 
اخل�س�ئ�س التي يتمتعون به� ب�جل�ذبية من قبل اجلن�س الآخر، اإل انه ي�سعب عليهم 
اأحي�أن�ً الإرتق�ء يف اأدائهم اإىل توقع�ت الآخرين الذين يتع�ملون معهم كن��سجني كم� 
يبدو يف اأج�س�مهم )زكري� ، 2007( )اأبو ح�دوا ، 1998(. وب�ملق�رنة مع الذكور الذين 
الرتي�ح  وعدم  ب�خل�سوع  اإح�س��س�ً  اأكرث  فهم  مت�أخرة،  مرحلة  الن�سج يف  اإىل  و�سلوا 
وال�سعور ب�لرف�س وال�سيطرة من قبل الآخرين، وهم اأكرث عدوانية واعتم�داً على الآخرين 
واأقل �سعوراً ب�لأمن، وهم اأكرث رغبة ب�لتمرد على �سلطة الوالدين، واأقل ميالً اإىل التفكري 
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ب�أنف�سهم من الذكور الذين و�سلوا اإىل مرحلة الن�سج مبكراً  وكل ذلك ب�سبب ال�ستج�بة 
 ، البدنية)زكري�  الرا�سد  الذكر  التف�سيلية املمنوحة ملن ميتلك خ�س�ئ�س  الإجتم�عية  

2007( )ابو ج�دو ، 1998(.
واإجتم�عي�ً  اأثراً نف�سي�ً  اأم� ب�لن�سبة لالأن�ث، فت�سري نت�ئج الدرا�س�ت ان للبلوغ املبكر 
 ، ال�سطراب  وتزايد  وال�سلبية  والأنطواء  والأنزواء  واخلجل  لل�سعبية  الفتق�ر  ي�سمل   ،
ف�لن�سج اجلن�سي للفت�ة ، ب�سبب النمط الثق�يف ال�س�ئد، قد يحمل معه مع�ين جن�سية 
وا�سحة ت�سبب اخلوف والغرية ورمب� ال�ستث�رة لدى الكب�ر يف حني ان اإبق�ء الفت�ة يف 
ج�سد الطفلة يف الوقت الذي تنمو فيه قرين�ته� يعترب م�سدراً للم�سكالت ب�لن�سبة له�، 
ومتيل البن�ت اإىل عدم تف�سيل الن�سج املبكر، اأم� اللواتي ين�سجن يف الوقت املن��سب 
ف�إنهن اأكرث ا�ستقراراً ولديهن م�س�عر اإيج�بية نحو الذات ونحو منوهن من اأولئك املبكرات 

اأو املت�أخرات اللواتي يخ�لفن الو�سع املعي�ري للمجموعة )زكري� ، 2007(.
ان الن�سج املبكر عند البن�ت يوؤدي اإىل تدين مفهوم الذات اجل�سمية واحرتام الذات مق�رنة 
ب�للواتي يت�أخر و�سولهن اإىل مرحلة الن�سج ، كم� ت�سري نت�ئج الدرا�س�ت التي تن�ولت 
اأثر الن�سج املبكر عند الإن�ث اإىل انهن يحظني ب�إهتم�م الذكور بهن وترتفع �سعبيتهن 
لديهم، اإىل انهن اأكرث عر�سة لعدد من امل�سكالت ك�لتدخني وتع�طي امل�رسوب�ت وال�سعور 
ب�لك�آبة وا�سطراب�ت الأكل ويطلنب ال�ستقالل املبكر عن الوالدين ، ويكون لديهن اأ�سدق�ء 

اأكرب منهن �سن�ً )ابو حطب وال�س�دق ، 1990( .
:Self Concept ثانياً: مفه�م الذات

يعني مفهوم الذات لدى املراهق ويتحدد بكيف يرى نف�سه، قد تكون نظرته لذاته �سلبية 
اأو اإيج�بية اأو مت�أرجحة ح�سب اجل�نب الذي يعمل على مراجعته اأو تقييمه، ف�ملراهق 
قد ينظر اإىل قدرته احل�س�بية مبنظور اإيج�بي ، لكنه قد يحمل نظرة �سلبية نحو اإمك�أن�ته 

ومه�راته الري��سية.
اآخر يرتبط ارتب�ط�ً وثيق�ً  ونتيجة للتقييم�ت التي يجريه� املراهق لذاته جند ج�نب�ً 
ذاته و�سلوكه  املراهق على  التي ي�سيفه�  القيمة  اأي  الذات،  تقدير  الذات وهو  مبفهوم 
وي�ستدل عليه� ب�لكيفية التي يقيم املراهق فيه� نف�سه، اأو كيف ي�سعر جت�ه ذاته عموم�ً، 

هل هو فخور؟ اأم ي�سعر بتدين م� لديه من خ�س�ئ�س ؟
التي مير به� املراهق كخربات �سخ�سية يوؤدي  اليومية  الكثري من تف��سيل احلي�ة  اإن 
اإىل حدوث ت�أرجح م�ستمر يف مفهوم الذات لديه، وب�لت�يل تذبذب تقديره لذاته ، ف�لأمر 
اإذا ك�نت ن�جحة واأدت لتحقيق اأهداف �سلوكية، �سي�سعر  منوط بنتيجة تلك اخلربات، 
بقيمة ذات اأعلى وازدي�د الثقة ب�لنف�س، والقدرة على حتمل ال�سع�ب والإحب�ط، وينبغي 
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ان نتذكر ان املراهق ق�در على متييز خ�س�ئ�سه وحتديد مواقفه اجت�ه اخلربات التي مير 
به�، فهو اأثن�ء مرحلة الطفولة قد ي�سف نف�سه ب�أنه اإم� »جيد« اأو »غري جيد« ولكن 
يف املراهقة ن�سمع منه مربرات مثل »اأن� �سخ�س جيد ، مطيع .. )اإلخ( يف معظم الوقت 
، ولكن عندم� يج�دلني اأبي اأو يرف�س اأن اأ�س�فر اأو اأن اأقود �سي�رة، ف�إنني اأ�سبح �سخ�س�ً 

اآخر«.
والطفل يدرك نف�سه كجزء من الآخرين ول ينف�سل عنهم ، بينم� جند اأن املراهق مييز 
هو  كم  خالل  من  نف�سه  ي�سف  ان  اإىل  ومييل  الآخرين،  عن  م�ستقل  فريد  ككي�ن  ذاته 
خمتلف عن اأقرانه اأو متفرد اأو مي�ر�س ذلك ك�سلوك ظ�هر يف لب��سه اأو كالمه اأو منط 
تع�مله، ومعرفة هذه اخل��سية تف�رس كثرياً من اأوجه ت�رسف املراهق الذي ي�سعى لت�أكيد 
هذه امل�س�ألة كثرياً وتثبيت موقعه وتفرده عن الآخرين ، وتت�أثر هذه التقييم�ت التي 
يجريه� املراهق ب�س�أن ذاته بعملي�ت التن�سئة التي مت�ر�سه� الأ�رسة واملدر�سة ومن ثم 
بقية املوؤ�س�س�ت ك�لإعالم وتخلق مت�يزاً بني الولد والبنت يف توجه�تهم� ال�سخ�سية 
والإجتم�عية ، فنجد ان الوالدين غ�لب�ً م� يوجه�ن الولد نحو املن�ف�سة وال�ستقاللية 

عن الآخرين ويوجهون البنت نحو العتم�دية )زكري�، 2007(.
لأن  ب�ملراهق  يوؤدي  واملدر�سة  الأ�رسة  توفره  الذي  التهديد  من  اخل�يل  الآمن  اجلو  ان 
والت�سويه،  الأنك�ر  لدف�عي�ت  ا�ستخدامه  يقل  بحيث  اخلربة  على  اإنفت�ح�ً  اأكرث  ي�سبح 
ويوؤدي ذلك اإىل حت�سن يف مفهوم الذات نتيجة لزي�دة تقبل الذات، وهذا بدوره يوؤدي اإىل 

مزيد من النمو الإيج�بي يف مفهوم الذات )حمدي واأبو �س�بر ، 1998(.
له�  يتعر�س  التي  اخلربات  تت�سمن  وقد  اخلربة،  خالل  من  وينمو  يتعلم  الإن�س�ن  اإن 
الإن�س�ن عن��رس فيه� تهديد للذات ل يتفق مع فكرة الإن�س�ن عن نف�سه، فمثالً قد يالحظ 
املراهق ب�أنه لي�س حمبوب�ً من قبل اأ�سخ��س معينني ب�لقدر الذي يريد، وهذه املعلوم�ت 
تت�سمن تهديده ملفهوم الذات وت�سبح خربات تعليمية توؤدي اإىل النمو عندم� يقوم الفرد 
برتميزه� اأي فهمه� واإعط�ئه� معنى، كم� ت�سبح خربات تعطل النمو عندم� يقوم الفرد 
واأبو  تف�سريه� اخل�طئ من وجهة نظره )حمدي  واعط�ئه� معنى من خالل  بت�سويهه� 

�س�بر ، 1998(.
ثالثاً: ت�شكيل اله�ية:

اإن تكوين الهوية اأمر طبيعي و�رسوري وحتمي ب�لن�سبة للفرد ، وتبداأ عملية التكوين 
اأول م� يبداأ الطفل بتح�س�س بع�س اأع�س�ء ج�سده، حتى ي�سل اإىل املرحلة التي يقول 
فيه� )اأن�(،  يوؤكد اإريك�سون )Ertkson( يف نظريته يف التطور النف�سي الإجتم�عي ان 
الإن�س�ن يواجه خالل رحلة حي�ته مهم�ت معينة لبد من اجن�زه�، حتى يتمكن من 
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القي�م بوظ�ئفه املختلفة بطريقة �سحيحة واإحدى هذه املهم�ت هي ت�سكيل الهوية ، 
حيث تبداأ هذه املهمة يف مرحلة املراهقة وت�ستمر يف مرحلة الر�سد.

ان بن�ء الهوية الذاتية هو من اأهم اجن�زات الفرد يف مرحلة املراهقة، مم� ميكنه اإىل 
الو�سول اإىل الأنت�جية وال�سع�دة يف مرحلة الر�سد، ويت�سمن بن�ء الهوية معرفة الفرد 
لذاته والقيم التي يتبن�ه� والإجت�ه�ت التي يخت�ره� لتحديد طريقة حي�ته ، حيث اأطلق 
اإرك�سون على ال�رساع النف�سي يف مرحلة املراهقة ا�سم »الهوية مق�بل ا�سطراب الهوية« 
الأزمة  هذه  حلل  الطريق  متهد  ال�س�بقة  للمراحل  الن�جحة  النت�ج�ت  اأن  اعتقد  حيث 
بطريقة اإيج�بية، ف�ملراهقون الذين ينتقلون اإىل مرحلة املراهقة ب�سعور �سعيف ب�لثقة 
يواجهون م�سكالت يف حتديد املثل التي يوؤمنون به� ، كم� ان املراهقون الذين ينتقلون 
الأندم�ج يف  اإىل هذه املرحلة بقليل من م�س�عر ال�ستقاللية واملب�داة ل ي�ستطيعون 
�سيف�سلون يف  اأنهم  اإىل  اإ�س�فة  الختي�ر،  على  القدرة  يتطلب  الذي  الكت�س�ف  مهم�ت 

اختي�ر مهنة من��سبة لقدراتهم وميولهم.
اأم� املراهقون الذين ف�سلوا يف حتقيق حل ن�جح لأزمة الهوية يف هذه املرحلة، ف�إنهم 

يع�نون من ا�سطراب الهوية، الذي يتمثل يف الن�سح�ب والعزلة عن الع�ئلة والأقران.
ويرى اإريك�سون ان مرحلة الهوية مق�بل ا�سطراب الهوية تت�سمن اربعة �رساع�ت اأ�س��سية 
لبد من جت�وزه� وهي  )1( حتديد الهوية مق�بل ال�سعور ب�لعبثية  و )2( توقع الأدوار 
على  احل�سول  و)4(  الذات   يف  ال�سك  مق�بل  الذات  توكيد   )3( و  الأدوار  كبح  مق�بل 

العرتاف املتب�دل مق�بل ال�سعور ب�لأنعزال.
ويعتقد اإريك�سون اأن ت�سكيل الهوية يتكون من مرحلتني ي�سعى الأفراد يف الأوىل لالإج�بة 
عن ال�سوؤال : )من اأن�؟( فب�سبب �سعور املراهقني بعدم الرتي�ح نتيجة عدم قدرتهم على 
 ، الإجتم�عية  اأدوارهم  من  الت�أكد  وعدم  اجلن�سي  والتطور  اجل�سمية  ب�لتغريات  التنبوؤ 
ي�سبحون اأكرث ان�سغ�لً مبن يكونون فعالً وكيف يبدون يف نظر الآخرين، كم� ان بع�س 
اإىل  يلج�أون  وقد  نه�ئي،  ب�سكل  التزام�تهم  عن  التعبري  جتنب  اإىل  مييلون  املراهقني 
اأ�سلوب النقد ال�س�خر للتعبري عن عدم ثقتهم وخم�وفهم، ف�سالً عن ح�جتهم اإىل تر�سيخ 
معتقداتهم حول هذه املثل. وتتطلب عملية ت�سكيل الهوية القدرة على جتميع هوي�ت 
خمتلفة من اأجل الو�سول اإىل هوية فريدة متك�ملة وعندم� يكتمل ت�سكيل الهوية يف هذه 
املرحلة، ف�إن الفرد �سيكون واثق�ً من اأنه ميتلك اإح�س��س�ً داخلي�ً ب�ل�ستمرارية والتم�ثل 
مع الآخرين، بعد ذلك، ينتقل اإىل املرحلة الث�نية من مراحل ت�سكيل الهوية التي اأطلق 
الفرد على اللتزام  اإريك�سون مرحلة اللتزام العميق، وتثري هذه املرحلة قدرة  عليه� 
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نحو �سيء اأو �سخ�س معني، وتطوير القوة الأخالقية الالزمة لتحقيق هذا اللتزام وميكن 
اأن ي�سل العديد من الن��س اإىل هذه املرحلة قبل دخول املدر�سة، يف حني ي�سل اإليه� 

اآخرون يف الع�رسين�ت من اأعم�رهم، اأو حتى يف فرتات مت�أخرة من مرحلة الر�سد.
اإن منط الرع�ية الوالدية اأحد العوامل املهمة يف ت�سكيل الهوية لأنه يوؤثر على قدرة 
الك�سف عن اخلي�رات املتنوعة يف حي�ته عندم� يبداأ يف تطوير هوي�ته  املراهق يف 
املختلفة يف املج�لت املهنية والدينية واجلن�سية، ويذكر ان هن�ك اأربعة امن�ط للرع�ية 

الوالدية:
- الإهمال: الذي يعرب عن عدم اأخذ دور ن�سط يف حي�ة الطفل ويتميز الوالدان بعدم 
ال�ستج�بة ملتطلب�ت اأبن�ئهم وع�دة م� تكون توقع�تهم من اأبن�ئهم قليلة اأو معدومة ، 

وهذا النمط من الرع�ية الوالدية يوؤدي اإىل ت�ستيت الهوية.
- املت�شاهل: ويتميز الوالدان يف هذا النمط ب�ل�ستج�بة الكبرية لأبن�ئهم ، ولكنهم 
ل يطلبون الكثري منهم ، ويعطون اأبن�ءهم الكثري من احلرية دون و�سع اأية حدود لذلك.
 ، املطلق  والأن�سب�ط  العق�بية  الأ�س�ليب  ل�ستخدام  الوالدان  مييل  حيث  املت�سلط:   -
ويفتقد هذا النمط التوا�سل الذي يعتمد على الأخذ والعط�ء ، ف�لرع�ية الت�سلطية توؤدي 

اإىل انغالق الهوية.
- احلازم: وهو النمط الذي يعرب عن الأكرث ا�ستقراراً يف انت�ج الهوية الإيج�بية لدى 
اأبن�ئهم تب�دلية وهذا منط من  الوالدان هن� ان احلقوق بينهم وبني  املراهقني ويدرك 
الرع�ية الوالدية الأكرث ف�علية لأنه ي�س�عد املراهق يف تطوير ال�ستقالل من خالل تقوية 
الإت�س�ل بني الوالدين واأبن�ئهم ، وتقود اإىل اكت�س�ب الثقة وتقدير الذات لدى املراهق 

. )Maltin, 2000(  )1990 ، ومواجهة مواقف احلي�ة املختلفة) ابو ج�دو ،1998( )كم�ل
اإن عملية ت�سكيل الهوية تبدا بظهور اأزمة هوية الأن� املتمثلة يف درجة من ال�سطراب�ت 
املرتبطة مبح�ولة املراهق حتديد معنى لوجوده يف احلي�ة ، وذلك من خالل اكت�س�ف 
اإجتم�عية ذات معنى على  م� ين��سبه من مب�دئ ومعتقدات واأهداف واأدوار وعالق�ت 
ب�إنته�ء وحتقيق املراهق لالإح�س��س  الأزمة  ال�سخ�سي والإجتم�عي، وتنتهي  امل�ستوى 
الأن�  وتكت�سب  �رساع�ته.  حل  على  وقدرته  بتفرده  اإح�س��سه  خالل  من  ب�لذات  القوي 
اجل�نب  هذا  ك�ن  واإذا  والإخال�س،  الأم�نة  بف�سيلة  ب�لإح�س��س  تتميز  جديدة  فع�لية 
الإيج�بي لزمه التطور يف مرحلة املراهقة ف�إن ا�سطراب هوية الأن� تتمثل يف ح�لة 
الف�سل يف حل الأزمة اإيج�بي�ً نتيجة لعدم قدرة املراهق على حل ال�رساع�ت الطفولية 

الال�سوية واملوؤملة لديه،
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وياأخذ ا�شطراب اله�ية الأنا �شكلني يف نظر اإريك�ش�ن:
- اإ�شطراب الدور:

ويرتبط اإ�سطراب الدور بف�سل املراهق حتديد وتبني اأدوار واأهداف ذات معنى اأو قيمة 
�سخ�سية واإجتم�عية و�سعف اإلتزامه مب� تفر�سه ال�سدف عليه من اأدوار، مم� يوؤدي اإىل 
ال�سعور ب�لقلق وم�س�عر عدم الكف�ية والنق�س و�سعف القدرة على اتخ�ذ القرار و�سوء 

العالق�ت الإجتم�عية  و�سعف اللتزام ب�أهداف واأدوار ث�بتة.
- تبني ه�ية �شالبة:

بدرجة  يرتبط  حيث  الأن�،  هوية  ل�سطراب  خطورة  الأكرث  الوجه  النمط  هذا  وميثل 
اأو عدم  ث�بتة  اأهداف  الداخلي واملتمثل يف عدم حتديد  ب�لتفكك  الإح�س��س  اأعلى من 
حتقيق الر�س� عن دوره الإجتم�عي ، بل ويلعب دوراً اأكرث �سلبية يف حي�ة الفرد ب�سفة 
ع�مة، حيث يدفع املراهق اإىل مم�ر�سة اأدوار غري مقبولة اإجتم�عي�ً ك�جلنوح وتع�طي 
املخدرات والكحول وال�سلوك اجلن�سي غري املن��سب والأنتح�ر. وهذا م� يف�رس الكثري من 
ال�سطراب�ت ال�سلوكية التي يت�سم به� بع�س املراهقني يف حي�ته )ابو ج�دو ، 2004( 

.)Fitzgerald, et. al. )1977( )Maltin, 2000( 
هن�ك اإعتب�رات اأ�س��سية لتعزيز قدرة املراهقني على ت�سكيل هوية الأن� املن��سبة ومن 

ال�رسوري مراع�ته� من قبل الوالدين واملعلمني يف املدر�سة وهي :
- تقبل املراهقني واحرتام الفروق الفردية بينهم.

- حتديد وا�سح مل� ميكن ان يحدث عند خم�لفة القواعد ال�سلوكية املتفق عليه� بني 
الطرفني.

- الت�س�ق يف تطبيق القواعد ال�سلوكية ، للت�أكيد على ان املع�يري حقيقية ومهمة، اإذ 
ان التب�ين يف تطبيقه� من وقت لآخر يجعلهم يف حرية من اأمرهم.

- احرتام فردية املراهق من خالل ال�سم�ح له ب�لتعبري عن ذاته والو�سول اإىل ا�ستدللت 
منطقية واأخذ وجهة نظره بعني الإعتب�ر ومن�ق�سته� مبو�سوعية.

- تدريب املراهق على برامج اإر�س�دية ك�مله�رات الإجتم�عية  والتدعيم الذاتي واأ�سلوب 
حل امل�سكالت و�سبط الذات واإدارة الأزم�ت.

- مم�ر�سة خمتلف الأدوار وعدم تقييد املراهق مبحتوى الأدوار التقليدية التي ي�سجعه� 
ال�سي�ق الإجتم�عي والأنظمة ال�س�ئدة حتى يحقق ال�ستقرار يف حي�ته.

-اإتب�ع نظ�م ح�زم دميقراطي يف التع�مل مع املراهق يف البيت واملدر�سة بعيداً عن 
التهديد والعق�ب والظلم والتمييز يف املع�ملة بل ان تكون املدر�سة والبيت بيئة اآمنة 

.)Maltin, 2000( )1990 ، ن�سبي�ً )ابو ح�دوا، 1998( ) كم�ل
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رابعاً: جماعة الرفاق 
النمو  يف  كبرية  اأهمية  املراهق  حي�ة  يف  ال�سداق�ت  وتكوين  الرف�ق  جم�عة  ت�سكل 
الإجتم�عي والتكيف ال�سليم لديه، ب�عتب�ره اأحد مط�لب النمو اله�مة يف مرحلة املراهقة.  
والرف�ق يف حي�ة املراهق هم اجلم�عة املرجعية التي ينتظم من خالل الأنتم�ء اإليه� 
�سلوك املراهق يف اإط�ر معني. وهذا يعني ان لهذه اجلم�عة الأثر الكبري يف اإجت�ه�ت 
املراهق وقيمه و�سلوكه ، قد يفوق اأثر الأ�رسة يف ذلك، ويزداد اأثر جم�عة الرف�ق حدة مع 
زي�دة رغبة املراهق يف اأن ي�سبح ع�سواً مقبولً ذو مك�نة يف هذه اجلم�عة ، ولتحقيق 
اأكرث  الرف�ق  وي�سبح  اجلم�عة،  له  الذي حتدده  ال�سلوكي  ب�لنمط  املراهق  يلتزم  ذلك 
اأهمية ب�لن�سبة للمراهق، حيث مي�سي املراهقون جزءاً كبرياً من اأوق�تهم داخل املدر�سة 

اأو خ�رجه� مع اأفراد من نف�س عمرهم تقريب�ً )اأبو حطب و�س�دق ، 1990(.
الذك�ء،  ويف  اأع�س�ئه�  بني  ال�سن  يف  التق�رب  هي  اأ�س�س  على  الرف�ق  جم�عة  وتقوم 
واملركز  الإجت�ه�ت  اإىل  ب�لإ�س�فة  ال�سكن،  وجت�ور  والإهتم�أم�ت،  امليول  والت�س�به يف 
والأنتم�ء،  والإث�رة  للمتعة  اأفراده�  واإ�سب�ع ح�ج�ت  امل�سرتكة،  الإجتم�عية   واملك�نة 
الوالدين. ويعتمد قبول املراهق  الفرد عن  واحل�جة املوؤقتة للتمرد وت�أكيد ا�ستقاللية 
يف هذه اجلم�ع�ت كع�سو فيه� على مدى م�س�يرته لقيم واإجت�ه�ت و�سلوك اجلم�عة، 
والأم�نة  النف�س  و�سبط  العون  لبذل  وال�ستعداد  واللطف  والتع�ون  ب�ملودة  وات�س�فه 
والولء، ب�لإ�س�فة اإىل اإتق�نه مه�رات ومواهب مميزة يف �سخ�سيته لي�س�رك من خالله� 

يف ان�سطة اجلم�عة )دب�بنة وحمفوظ، 1984(.
الإجتم�عية  للمراهق ويف منوه  التن�سئة  الرف�ق بدور ه�م يف عملية  وتقوم جم�عة 
النف�سي يف ك�فة جوانب �سخ�سيته اجل�سمية والعقلية والنفع�لية والإجتم�عية ، فهي 
توؤثر يف مع�يريه الإجتم�عية  ويف قيمه وع�داته واإجت�ه�ته وطريقة تع�مله لأ�سدق�ئه، 
وتتيح له القي�م ب�أدوار اإجتم�عية متعددة ل تتي�رس له خ�رجه�، ففي هذه اجلم�ع�ت 
يعي�س الفرد ويكت�سب خالله� جمموعة من الأمن�ط ال�سلوكية ، وتتوقف هذه الأمن�ط 
على نوعية هذه اجلم�ع�ت وطبيعة العالق�ت الق�ئمة فيم� بني اأفراده�، والروابط التي 
تربطهم مع بع�سهم البع�س، اإ�س�فة اإىل املركز الذي يحتله الفرد يف اجلم�عة، والأدوار 
له� ومدى تقبله  الرف�ق على ولئه  الفرد بجم�عة  ت�أثر  التي مي�ر�سه�، ويتوقف مدى 
الق�ئم بني  التف�عل  ونوع  واإجت�ه�ته� وعلى مت��سك هذه اجلم�عة  ملع�يريه� وقيمه� 
الإيج�بي يف  الأثر  ذات  الرف�ق  جم�عة  ومتت�ز   .)1984  ، وحمفوظ  )دب�بنة  اأع�س�ئه� 
عملية التن�سئة الإجتم�عية  يف تق�رب الأدوار الإجتم�عية  وو�سوح املع�يري ال�سلوكية 
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من  ومع  ومع�يريه�  قيمه�  ي�س�ير  من  مع  ت�ستعمل  التي  والعق�ب  الثواب  واأ�س�ليب 
ينحرف عنه� ووجود اإجت�ه�ت وقيم م�سرتكة )زكري� ، 2007(. ويت�سح ذلك من خالل م� 

تقدمه جم�عة الرف�ق من اأن�سطة تنمي �سخ�سية املراهق اإيج�بي�ً على النحو الت�يل :
- الرف�ق م�سدر للتكيف الإجتم�عي والنفع�يل ال�سليم للمراهق، لأنه يت�أثر ب�لر�سى عن 

هذه العالق�ت الق�ئمة مع الرف�ق ومدى القتن�ع به�.
- تنمية ال�ستقالل ال�سخ�سي عن الوالدين كح�جة ل�سالمة منوه الإجتم�عي الذي يتجه 
نحو ال�ستقالل كمطلب من مط�لب النمو الإجتم�عي يف املراهقة ، ففي جم�عة الرف�ق 

يحقق املراهق نوع�ً من الهرب والتخل�س من رق�بة الكب�ر و�سيطرتهم فرتة حمدودة.
- الرف�ق م�سدر للمعلوم�ت والتعرف على الع�مل اخل�رجي.

- اإك�س�ب املراهق الإجت�ه�ت الإيج�بية وال�سلبية نحو موا�سيع متعددة.
- تدريب املراهق على اأدوار خمتلفة وامن�ط �سلوكية منه� �سلوك الدور اجلن�سي وال�سلوك 

التع�وين والتن�ف�سي.
الأمثل  الو�سيلة  الرف�ق  الآخرين ومراع�ته� وتعترب جم�عة  - تنمية العرتاف بحقوق 
لتغذية الإح�س��س ب�لآخرين يف اجلم�عة وبحقوقهم واللتزام بقواعد اجلم�ع�ت امل�سرتكة 

التي ينبغي على اجلميع مراع�ته�.
- اإ�سب�ع ح�جة املراهق اإىل املك�نة والأنتم�ء، حيث اأن اأمن املراهق مرتبط ب�سعوره 
ب�لأنتم�ء اإىل املجموعة ، وعلى هذا ف�إن رف�س جمموعة م� ملراهق ميثل له خربة نف�سية 

موؤملة.
- اإت�حة الفر�سة لتحمل امل�سوؤولية والتدرب على مه�رة اتخ�ذ القرارات املن��سبة .

- يتوىل الرف�ق تنمية �سخ�سية املراهق اإجتم�عي�ً من خالل امل�س�ركة يف اأوجه الن�س�ط 
الإجتم�عي املختلفة وتكوين ال�سداق�ت، فهي تتيح للمراهق فر�س�ً للتعلم الإجتم�عي 
من خالل اللعب وبذلك يتعرف على القواعد والقوانني واحلقوق والواجب�ت من خالل 

مواجهتهم مل�سكالت م�.
ملع�يري  وفق�ً  اأع�س�ئه�  بني  والالاإجتم�عية  فيه�  املرغوب  ال�سلوك�ت غري  ت�سحيح   -

اجلم�عة املو�سوعة )دب�بنة وحمفوظ ، 1984(. 

اأ�شكال املراهقة :
1( املراهقة املت�افقة: وتت�سم ب�لعتدال والهدوء الن�سبي وامليل اإىل ال�ستقرار والتزان 
الع�طفي ، واخللو من العنف والتوتر الإنفع�يل احل�د، والتوافق مع الوالدين والأ�رسة، 
املراهقة  وجود  يف  املوؤثرة  العوامل  .ومن  النف�س  عن  والر�س�  الإجتم�عي  والتوفق 
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رغب�ت  واحرتام  والفهم  ب�حلرية  تت�سم  التي  الأ�رسية  التن�سئة  تت�سمن منط  املتوافقة 
املراهق، واعط�ء احلرية للت�رسف وال�ستقالل الن�سبي ،وا�سب�ع الهواي�ت وتوفري جو من 
الثقة وال�رساحة بني الوالدين واملراهق ،و�سعور املراهق بتقدير والديه وتقدير اقرانه 
ومعلميه ،وا�سغ�ل وقت الفراغ ب�لأن�سطة الإجتم�عية  والري��سية ،وترتبط هذه النواحي 
التكوين اجل�سمي وال�سحة  ،و�سالمة  الإجتم�عي لالأ�رسة  الإقت�س�دي  ب�رتف�ع امل�ستوى 

الع�مة والتفوق الك�دميي والنج�ح الدرا�سي والتدين والإح�س��س ب�لأمن . 
وال�سلبية  والعزلة  والكتئ�ب  ب�لأنطواء  وتت�سم  املنط�ية:  الن�شحابية  املراهقة   )2
اليقظة  احالم  يف  وال�ستغراق  الن�س�ط�ت  وقلة  ب�لنق�س  وال�سعور  واخلجل  والرتدد 
والأ�رساف يف اجلن�سية الذاتية والنزع�ت املتطرفة ديني� اأو �سي��سي�، ويبدو هذا ال�سكل 
من املراهقة مت�أثرا ب�لت�سلط و�سيطرة الوالدين واجلم�عة الزائدة والرتكيز الزائد على 
النج�ح الدرا�سي والتوجيه اخل�ط، ويرتبط ب�نخف��س امل�ستوى الإقت�س�دي والإجتم�عي 

والتزمت يف الإجت�ه�ت الأ�رسية والف�سل الدرا�سي و�سوء احل�لة ال�سحية . 
وال�سلطة  والأ�رسة  املدر�سة  �سد  والثورة  ب�لتمرد  وتت�سم  العدوانية:  املراهقة   )3
والإ�رساف يف  املنزل  ادوات  وحتطيم  الوالدين  من  لالأنتق�م  وامليل  والعن�د  والعدوان 
ويرتبط  اليقظة.  احالم  يف  وال�ستغراق  ب�لظلم  وال�سعور  والحل�د  واملغ�مرة  الإنف�ق 
هذا ال�سكل من املراهقة ب�لرتبية املتزمتة والت�سلط والق�سوة وال�سحبة ال�سيئة، وتركيز 
الأهل على الدرا�سة فقط ،واإهم�ل الن�س�ط الري��سي وقلة ال�سدق�ء وعدم اإ�سب�ع احل�ج�ت 

وامليول و�سعف امل�ستوى الإقت�س�دي والإجتم�عي .
4( املراهقة املنحرفة: وتت�سم ب�لأنحالل اخللقي والأنحراف اجلن�سي ، ول�سلوك امل�س�د 
للمجتمع، والفو�سى وال�ستهت�ر، وتت�أثر ب�خلربات ال�س�ذة وال�سدم�ت الع�طفية العنيفة 
ال�سيئة  وال�سحبة  الزائد،  التدليل  اأو  ال�سديدة،  والق�سوة   ، الأ�رسية  الرق�بة  وانعدام   ،
والإجتم�عية   الإقت�س�دية  احل�لة  و�سوء  الدرا�سي   والف�سل  ب�لنق�س  ب�ل�سعور  وترتبط 

لالأ�رسة ) داود وحمدي ، 2004( .
الع�امل امل�ؤثرة يف النم� النف�شي للمراهق:

يتميز املراهق ب�إنفع�لت خمتلفة ممتزجة من خجل وخوف وقلق وي�أ�س، لذا يجب عدم 
النظر اإىل املراهق كرا�سد مكتمل النمو، فت�رسف�ته مل ت�سل طور الن�سج ، وهو ان من� منواً 
ج�سمي�ً وا�سح�ً فلي�س معنى ذلك انه من� منواً مم�ثالً يف التفكري اأو ال�سلوك الإجتم�عي، 
ولذلك يجب م�س�عدة املراهق على النمو النف�سي املتك�مل ال�سليم، وتقع هذه املهمة 

على كل من :
1( الأ�رسة: تلعب اخللفية الثق�فية والإقت�س�دية لالأ�رسة دوراً ه�أم�ً يف النمو النف�سي 



136

احلب  مب�س�عر  الوالدين  خ��سة  اأفراده  يتميز  الذي  البيت  ان  املعروف  فمن  للمراهق، 
والعطف والتع�ون والت�سحية تن�سئ اأبن�ء يت�سفون ب�لنبل والعط�ء والأريحية، والتزان 
تن�س�أ بني  التي  وال�سج�رات  امل�س�حن�ت  ف�إن  وب�ملق�بل  الإيج�بي،  وال�سلوك  الع�طفي 
الوالدين، والتذبذب يف مع�ملتهم� لالأبن�ء بني القمع ال�سديد، والدلل الزائد، توؤثر يف 
اأو اخل�سوع  الثورة والتمرد والعدوان،  النف�سي للمراهقني وتوجه �سلوكهم نحو  النمو 

والأنطواء على النف�س واخلروج على قواعد اجلم�عة وتق�ليده� وقيمه� ومثله�.
2( املدر�شة: وهي املوؤ�س�سة الإجتم�عية  الرتبوية الث�نية بعد البيت ، وله� اأثر فع�ل 
يف تن�سئة الأبن�ء ، ومل� ك�ن املراهق دائم ال�سكوى والتذمر  والنقد، ث�ئراً على اللوائح 
توجهه  ان  املدر�سة  على  لذا  يديه،  وتكبل   ، حريته  تقيد  اأنه�  ي�سعر  التي  والأنظمة 
وت�س�عده على النمو ال�سليم يف ك�فة جوانب �سخ�سيته اجل�سمية والعقلية والإجتم�عية  
والنفع�لية والأخالقية، وعليه� ان تنمي هواي�ته، وت�سغل وقت فراغه ، بكل م� هو ممتع 
ومفيد، وذلك عن طريق املط�لعة والقراءة والأن�سم�م يف الأن�سطة املدر�سية املختلفة 
واإعداده للحي�ة الإجتم�عية  الواقعية ، وحتمل امل�سوؤولية كمواطن �س�لح يف املجتمع.
توجيه  كبرياً يف  ت�أثرياً  توؤثر  التي  الوا�سعة  الدائرة  اأو  املحيط  ذلك  هو  املجتمع:   )3
املراهقني، وتن�سئتهم عن طريق املوؤ�س�س�ت الإجتم�عية  املختلفة، والنوادي الري��سية 

والفنية والثق�فية وامل�س�جد واملكتب�ت.
الأقران  اإىل حم�ية  لأنه مييل   ، املراهق  كبرياً يف حي�ة  اأثراً  لالأقران  اإن  4( االأقران: 
اأح�سن  اإذا  الأقران  وجم�عة  املختلفة،  والن�س�ط�ت  وامليول  ال�سن  يف  مي�ثلونه  الذين 
اإذ ان ال�سب�ب بهذا  الرا�سدون اختي�ره� لأبن�ئهم ي�س�همون يف منوهم ال�سوي ال�سليم، 
ع�مة  ب�سورة  املراهقون  ويخل�س   ، الإجتم�عية  امله�رات  من  الكثري  يتعلمون  ال�سن 

للجم�عة التي ينت�سبون اإليه� اإخال�س�ً عميق�ً )اأبو بو حطب وال�س�دق ، 1990(
اأ�شاليب التن�شئة الإجتماعية :

اأ�س�رت نت�ئج البحوث اإىل وجود ثالثة اأ�س�ليب رئي�سة ي�ستخدمه� الوالدان يف التن�سئة 
الأ�رسية وهي: 

لرغب�ت  والرف�س  والق�سوة  العق�بية  الأ�س�ليب  الأب�ء  ي�ستخدم  الت�شلطي:  الأ�شل�ب   -
يرغبون   مب�  القي�م  من  ومنعهم  ط�ق�تهم  فوق  وم�سوؤولي�ت  مه�م  وحتميلهم  الأطف�ل 
ورف�س اأي طلب دون اي نق��س، مم� يطور لدى الطفل ال�سلوك الالإجتم�عي ورف�س ال�سلطة 
من كل من ميثله� م�ستقبال، ان العق�ب الق��سي للطفل واهم�ل اجلوانب الإيج�بية يف 
�سلوكه والرتكيز على ال�سلبي�ت ونق�س الرع�ية والإهتم�م  والتقلب يف املع�ملة، يوؤدي 

اإىل ا�سطراب يف م�س�ر النمو ال�سليم للطفل. 
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اأنهم�  اإل  اأو ال�سبط،  الأ�شل�ب املت�شاهل: يهتم الوالدان ب�لعالقة الدافئة دون احلزم   -
�سلوكية  قواعد  وجود  عدم  اأو  مقبول.  غري  هو  وم�  مقبول  هو  مل�  حدودا  ي�سع�ن  ل 
التع�مل  الثب�ت يف  عدم  يتبعه  وهذا  مقبول،  وغري  مقبول  هو  م�  حول  الطفل  حتكم 
مع الأطف�ل، وعدم الثقة يف قدرات الأطف�ل، وهذا بدوره يخلق �سخ�سية اعتم�دية لدى 
الطفل، وانخف��س م�ستوى التح�سيل الدرا�سي و�سعف يف ال�سبط الذاتي والثقة ب�لنف�س.
- الأ�شل�ب القائم على التقبل واحلزم: ويتميز ب�لدفء والتقبل والتوا�سل ومك�ف�أة ال�سلوك 
املقبول اإجتم�عي�، ال ان هن�ك حدودا وا�سحة لل�سلوك املقبول وغري املقبول، ف�لوالدان 
يعطي�ن تعليم�ت لت�سحيح ال�سلوك اخل�طئ ويو�سح�ن للطفل مل�ذا يعترب خ�طئ� وم� 
هو ال�سلوك ال�سحيح البديل . وهذا يوؤدي اإىل ال�سبط الذاتي، والر�س� والتع�ون، والتقدير 
والإعتم�د على النف�س والتح�سيل الدرا�سي اجليد ) داود وحمدي ، 2004( )اأبو حطب 

وال�س�دق ، 1990(  .
ومن الدرا�س�ت التي اأجريت يف الأردن والتي تتعلق ب�أثر منط التن�سئة الوالدية   
على النمو النف�سي للطفل فقد اأجرى )عويدات وحمدي، 1997(  درا�سة ا�ستهدفت تعرف 
امل�سكالت ال�سلوكية لدى الطلبة  الذكور  يف ال�سفوف الث�من والت��سع والع��رس، وقد 
اأن امل�سكالت ال�سلوكية تقل كلم� زاد  ت�ألفت العينة من 1907طالب، واأظهرت النت�ئج 
اهتم�م الأبوين بتح�سيل الط�لب وتع�ملهم� معه بتقبل ودميقراطية اأي كلم� ك�ن منط 

التن�سئة الإجتم�عية  امل�ستخدم ت�س�وري� ولي�س ت�سلطي� . 
ب�لتن�سئة  يتعلق  فيم�  النت�ئج  اأظهرت  وقد  درا�سة  داود ويحي(   ( اجرت  كم�   
يف  فروق  وجود  اإنفع�لي�  وامل�سطربني  الع�ديني  الطلبة  من  عينة  على  الوالدية. 
واحل�لة  وال�سف  للجن�س  تعزى  الطلبة  قبل  من  امل�ستخدمة  التوافق  ا�سرتاتيجي�ت 
الإنفع�لية ومنط التن�سئة الوالدية اأن الطلبة الذين يدركون منط التن�سئة الوالدية على 
انه دميقراطي ومتقبل، ي�ستخدمون الطرق املعرفية وي�سعون اإىل احل�سول على الدعم 
داود   ( الوالدية ب�عتب�ره ت�سلطي� ون�بذا.  التن�سئة  اأكرث ممن يدركون منط  الإجتم�عي 

وحمدي ،2004(. 
توؤثر يف  الطفل  فيه�  يعي�س  التي  الأ�رسية  التن�سئة  البيئة ومنط  ف�إن  وعليه   
ن�سجه  على  توؤثر  بوالديه  الطفل  عالقة  اإن  ويتعلم.  الطفل  فيه�  ينمو  التي  الطريقة 
ن�سج  اإىل  ويوؤدي  ب�لأمن  وال�سعور  املحبة  للطفل  يهييء  والتقبل  ف�لعطف   ، النف�سي 
العواطف  وتبلد  ب�لعداء  وال�سعور  الكره  له  فيهييء  الطفل  من  النفور  اأم�  �سخ�سيته، 
ويوؤدي اإىل ا�سطراب يف ال�سخ�سية وانحرافه� لحق�، وافرتا�س الكم�ل وا�ستخدام الت�أنيب 
والدلل  الزائدة  واحلم�ية  والقلق،  ب�لتهديد  ال�سعور  اإىل  يوؤدي  والنقد  الأخط�ء  وت�سيد 
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الزائد توؤدي اإىل التك�لية وت�أخر الن�سج  )عبد اهلل ، 2001(. وميكن القول ب�أن الطفل 
الذي يعي�س يف بيئة ا�رسية متوازنة ي�سوده� العطف واحلن�ن والتقبل والتفهم والراحة 
اإق�مة  وال�سعور ب�لأمن النف�سي واحلرية ي�سبح حمب� للرف�ق وال�سدق�ء  وق�درا على 
العمل  على  وق�دراً  واأق�ربه وجريانه.   واأ�سدق�ئه  اأهله  اإجتم�عية ن�جحة مع  عالق�ت 
ن�جح� يف  نف�سه،  يعتمد على  منتج�ً  فرداً  ي�سبح  ال�سليم   الإنفع�يل  ب�لنمو  ويتمتع 
حي�ته وحمقق� لذاته وي�سعر ب�ل�سع�دة، وهذا النمط من ال�سخ�سية الذي نريد، ون�سعى 
الدرا�سي  الف�سل  من   يع�نون  اإنفع�لي�ً  امل�سطربني  وب�ملق�بل جند  عليه،  احلف�ظ  اإىل 
والأمية والبط�لة والت�رسد وتدين يف مفهوم الذات والإح�س��س ب�لتع��سة ) داود وحمدي 

. ) 2004،
بوجود  ويعرتف  اأ�س�سه  على  يح�فظ  الذي  هو  الفع�ل  الأ�رسي  النظ�م  اإن   
احتي�ج�ت خ��سة ومتجددة ملنت�سبيه يدركه� وي�ستجيب له� من خالل تكييف النظ�م 
ل�ستيع�به� والتع�مل معه�، واإن انك�ر هذه احل�ج�ت ي�سعف من فع�لية الأ�رسة على 

ح�س�ب احلف�ظ على بن�ئه�.
يقوم الوالدان بتعليم وتدريب الطفل على جمموعة من امله�رات  التي حتدد م�ستوى 
جن�حه اأو ف�سله يف مرحلة الر�سد ، وتقع هذه امله�رات يف ثالثة جم�لت وفيم� يلي 

تو�سيح للمج�لت الثالثة ودور الوالدين يف تنميته� لدى الأطف�ل  هي :

اأول: املجال الإجتماعي :
اإن القدرة على التف�عل الن�جح مع الأخرين والتع�ون معهم ت�سكل واحدة من   
اأهم مه�رات احلي�ة، والأطف�ل الذين تظهر لديهم �سلوك�ت م�س�دة للمجتمع يف طفولتهم 
اأحداث� منحرفني فيم� بعد. كم� ان العدوانية وتخويف الأطف�ل الآخرين  قد ي�سبحون 
تقرتن ب�لنبذ الإجتم�عي وتقرتن فيم� بعد ب�ل�سلوك اجل�نح. كم� ان نبذ الأ�سدق�ء للطفل 
تقبل  ان  ويبدو  املراهقة.  والإجتم�عية  يف  وال�سلوكية  الك�دميية  ب�مل�سكالت  يقرتن 
جم�عة الرف�ق يرتبط ارتب�ط� ع�لي� ب�ل�سحة النف�سية يف الر�سد. ومن اهم اخل�س�ئ�س 
املرتبطة ب�ل�سلوك الإجتم�عي الن�جح التع�طف والقدرة على فهم م� يجري يف املوقف 

الإجتم�عي.
والتع�طف هو القدرة على فهم م�س�عر الأخرين وال�سعور معهم. والأطف�ل الذين   
لي�س لديهم تع�طف مع الأخرين تظهر لديهم فيم� بعد �سلوك�ت عدوانية، وقد وجد ان 
تدريب الأطف�ل على التع�طف وحل امل�سكالت يوؤدي اإىل خف�س ال�سلوك العدواين وزي�دة 
ال�سلوك التع�وين. كم� ان التع�طف عن�رس مهم يف الأمومة والأبوة. ف�لأب�ء املتع�طفون 
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ل يهملون اأطف�لهم ول ي�سيئون مع�ملتهم حتى لو ع�نوا من ال�سغوط�ت يف حي�تهم. 
كم� ان القدرة على فهم املواقف الإجتم�عية  وتف�سريه� متيز بني الأطف�ل التع�ونيني 
وغري التع�ونيني. والأطف�ل العدوانيون يف�رسون ت�رسف�ت الآخرين بطريقة �سلبية، لذا 

فهم ي�ستجيبون بطريقة دف�عية اأو عدوانية.

ثانياً: املجال املعريف واللغ�ي:
والتفكري.  والفهم واحلكم  والتمييز  الأدراك  املعرفية عملي�ت  القدرات  تت�سمن   
اأم� اللغة فهي اداة توا�سل مع الأخرين. وت�س�عد القدرات املعرفية على اكت�س�ب اللغة 
الإجتم�عية   العالق�ت  يف  النج�ح  اإن  املعرفية.  القدرات  تنمية  اإىل  اللغة  توؤدي  كم� 
ويف املدر�سة والعمل يعتمد على امله�رات املعرفية واللغوية اي القدرة على التفكري 
الر�س�ئل غري  اأو  اللغة  الأخرين �سواء على طريق  الإت�س�ل مع  ال�سحيح والقدرة على 

اللفظية اأو القراءة والكت�بة.

ثالثاً : املجال ال�شل�كي :
تت�سمن امله�رات التي يحت�ج الطفل اإىل تعلمه� يف املج�ل ال�سلوكي م� يلي:

- �شبط الرغبات وتاأجيل الأ�شباع : بع�س الأطف�ل يجدون �سعوبة يف �سبط رغب�تهم 
الآخرين، وبع�س  اإىل م�سكالت يف عالق�تهم مع  يوؤدي  ويت�رسفون بطريقة قهرية مم� 
الأطف�ل يجدون �سعوبة يف ت�أجيل ال�سب�ع مم� يزيد من احتم�ل ظهور م�سكالت يف 

التح�سيل لديهم و�سلوك�ت غري اإجتم�عية.
- التنظيم الذاتي لالإنفعالت وال�شل�ك: ان الأطف�ل الق�درين على التحكم مب�س�عر الغ�سب 
والتوتر  الحب�ط  والقدرة على حتمل  ذلك.  �سعوبة يف  يجدون  عدوانية ممن  اأقل  هم 
 . النف�سية  وال�سحة  التكيف  ت�س�عد يف جم�ل  الذات  وتهدئة  ال�سرتخ�ء  والقدرة على 
وتقلل من احتم�ل التعر�س لالكتئ�ب اأو اللجوء اإىل الكحول واملخدرات )داود وحمدي، 

. )2004

الر�شاد النف�شي لالأطفال واملراهقني: 
اإر�س�د الأطف�ل هو امل�س�عدة  يف رع�ية منو الأطف�ل نف�سي� وتربيتهم اإجتم�عي� وحل 

م�سكالتهم اليومية بهدف حتقيق النمو ال�سليم املتك�مل والتوافق ال�سوي لدى الطفل. 
اأهداف اإر�س�د الأطف�ل  واملراهقني وا�رسهم :

وال�سحة  والتوافق  النمو   من  م�ستوى  اأف�سل  لتحقيق  واملراهقني   الأطف�ل  م�س�عدة 



140

النف�سية، والتكيف مع الأ�رسة واملدر�سة ، وتكوين مفهوم للذات ايج�بي ، وتعلم امله�رات 
الإجتم�عية  الالزمة للتع�مل مع الخرين وت�سجيعهم على مم�ر�سة ال�سلوك الإجتم�عي 

املرغوب فيه، وتعلم ال�ستقاللية والعتم�د على النف�س وذلك من خالل:
التقليل من امل�سكالت املرتبطة مبرحلة  اأو  ا�ستبع�د  بحيث ميكن  ال�قائي:  الإر�شاد   -
ان  املتوقع  امل�سكالت  الوقوع يف  من  واملراهقني  الأطف�ل  ووق�ية  واملراهقة،  الطفولة 
،وذلك من خالل تب�سريهم بتلك امل�سكالت كم� يقوم بتعليمهم وتدريبهم  يقعوا فيه� 
على الأ�س�ليب الر�س�دية لتاليف حدوثه�، ويت�سمن تنمية امله�رات الأ�س��سية للتوافق 

النف�سي والأ�رسي والدرا�سي وم�سكالته النم�ئية وتن�سئته الإجتم�عية . 
التغريات  مواجهة  على  واملراهقني  الأطف�ل  م�س�عدة  خالل  من  النمائي:  الإر�شاد   -
امل�س�حبة ملرحلتي الطفولة واملراهقة  وقبوله� والتوافق معه� ب�سكل مالئم ، وتنمية 
قدراتهم لزي�دة كف�ءتهم وتوجيه منوهم والرتق�ء ب�سلوكهم اإىل اأق�سى درجة ممكنة من 

النج�ح والن�سج وال�سحة النف�سية والكف�ية وال�سع�دة والر�س� النف�سي.
يتم  و  الوق�ئي  الر�س�د  دور  ا�ستنف�د  العالجي بعد  الر�س�د  ي�أتي  العالجي:  الإر�شاد   -
م�س�عدة الأطف�ل واملراهقني يف التخل�س من ال�سطراب�ت التي يواجهه� حتى يتمكن 

من ا�ستع�دة ح�لة التوافق النف�سي لديه .
- التدعيم: من خالل م�س�عدة الأطف�ل واملراهقني على مواجهة الأزم�ت والتغلب على 
م�س�عر الوحدة والقلق املرتبطة ب�خل�س�ئ�س النم�ئيةالتي ميرون به� )  عبد اله�دي 

والعزة ، 2004( . 
خ�شائ�س املر�شد الأ�رسي الفعال:

من اأهم خ�س�ئ�س املر�سد الأ�رسي لالأطف�ل واملراهقني م� يلي:
- لديهم مهارة يف الت�ا�شل مع الآخرين.

فهم ي�سجعون الآخرين على التحدث بحرية و�سدق دون حتفظ ، ويتجنبون ال�ستج�ب�ت 
ومينعون  فع�ل  جيد  ب�سكل  ي�سغون  اأنهم  الدف�عية،  اإىل  وتوؤدي  الإت�س�ل  تعيق  التي 
حديث  على  هم  اإنتب�ه  ويركزون  داخلية.  اأو  خ�رجية  الأن�سغ�ل مبثريات  عن  انف�سهم 
والإنفع�لت  للم�س�عر  ينتبهون  بل  فح�سب،  اللفظية  للر�س�ئل  ي�سغون  ل  وهم  الآخر، 
واملعتقدات التي يحمله� ال�سخ�س واإدراك�ته لذاته ولالأ�سخ��س الذين يهمونه وللظروف 

احلي�تية املحيطة به.
- ي�لد لدى الآخرين اإح�شا�شاً بالثقة.

في�سعر الآخر ب�أنه ي�ستطيع اأن يتحدث بحرية دون �سعور ب�حلرج اأو اخلجل ودون ان 
يكون معر�س�ً للنقد ب�سبب اأفك�ره اأو م�س�عره ، كم� ان م� يقوله املر�سد ميكن الثقة به 
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والعتم�د عليه، ف�ملر�سد يتحدث ب�سدق واأم�نة.
- يتمتع املر�شد الفعال بفهم وا�شح لذاته.

لذا فهو لي�س دف�عي�ً ول يلج�أ اإىل ت�سويه اخلربات ، ويتع�مل مع القلق ب�سورة منطقية، 
لذا فهو ي�ستطيع اأن ينمي مثل هذه اخلربات لدى امل�سرت�سدين من كب�ر ال�سن.

- ينقل املر�سد الفع�ل لالآخرين الحرتام والإهتم�م  بهم ومبو�سوع�تهم.
وك�أنه يقول لهم ب�سورة غري لفظية »انني موجود لكم وعلى ا�ستعداد لو�سع الوقت 

واجلهد املطلوبني مل�س�عدتكم يف الو�سول اإىل حل مل�سكالتكم«.
- ميتلك املر�سد الفع�ل معلوم�ت وخربات حول ال�سلوك الإن�س�ين اإذ ي�ستطيع ان يوظف 

هذه املعلوم�ت واخلربات يف م�س�عدة الآخرين.
- حماولة فهم ال�شل�ك دون اإ�شدار اأحكام.

يح�ول املر�سد الفع�ل اأن يفهم �سلوك الآخرين دون ان ي�سدر عليهم اأحك�أم�ً قيمية.
- يتمتع املر�شد الفعال بالقدرة على التفكري املنظم.

فهو ي�ستخدم البي�أن�ت والوق�ئع لكي ي�سل اإىل اإ�ستنت�ج�ت منطقية ويعمل على فهم 
احلوادث يف اإط�ر عالق�ته� بع�سه� ببع�س.

الق�شايا  ي�شتمر مبتابعة  ، حيث  وا�شعة  ثقافة  الفعال  املر�شد  - ميتلك 
املعا�رسة التي تهمه وتهم جمتمعه والعامل ب�شكل عام.

- يحر�س املر�شد على امل��ش�عية يف التفكري.
فال يطلق اأحك�أم�ً م�سبقة على الن��س ب�سبب اللون اأو الأنتم�ء اجلغرايف اأو العرقي اأو 

الديني ويبتعد عن التع�سب والتح�مل يف اأفك�ره ومم�ر�سته )حمدي واأبو �س�بر ،
: Family Counseling الإر�شاد الأ�رسي

النظ�م  العالق�ت وا�ستك�س�ف هذا  الأ�رسي هو نظ�م  الإر�س�د  اهتم�م  اإن حمور   
وتطويره  الع�م  النظ�م  الرتكيز على  الأ�رسة على  اأفراد  ودعوة  قواعده  والتعرف على 
وتغيري حمتواه. حيث يعمل الإر�س�د الأ�رسي على وق�ية الأ�رسة من الوقوع يف امل�سكالت 
، كم� يعمل على مع�جلته� عند الوقوع فيه�. وهذا م� توؤكده نظري�ت الإر�س�د الأ�رسي 
التي توؤكد على دور الأ�رسة والبيئة الإجتم�عية  يف تغيري الفرد ومنوه احل�يل والتي 
تهدف جميعه� اإىل توثيق العالق�ت بني اأفراد الأ�رسة وحتقيق توافق اأف�سل لكل الأفراد 
)Corey, 1996(. ويعرف الإر�س�د الأ�رسي ب�أنه العملية التي يتم فيه� م�س�عدة اأع�س�ء 
الأ�رسة لتفهم احلي�ة الأ�رسية وتعلم مه�رات حل م�سكالته� لتحقيق الإ�ستقرار والتوافق 
وال�سع�دة الأ�رسية )حمدي واأبو ط�لب، 1992(. وهذا يعني اأن لالإر�س�د الأ�رسي اأهداف�ً 
بن�ئية ووق�ئية يف بن�ء عالق�ت اأ�رسية من��سبة بني الآب�ء والأبن�ء وبني الأخوة وبني 
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اأفراد  بني  املن��سب  ب�لتع�مل  تتعلق  وتدريب�ت  مبعلوم�ت  تزويدهم  خالل  من  الآب�ء 
مه�رات  على  الآخرين  الأ�رسة  واأفراد  واملراهق     الطفل  تدريب  وميكن  كم�  الأ�رسة، 
التع�مل مع مرحلة الطفولة واملراهقة  �سواًء الفرد جت�ه نف�سه ومن حوله اأو الآخرون 
جو  حت�سني  ت�ستهدف  التي  والتدريب�ت  ب�ملعلوم�ت  تزويدهم  خالل  من   ، املحيطني 
الأطف�ل واملراهقني  على مه�رات  اإىل تدريب  اإ�س�فة   ، ا�رسهم  الأ�رسية مع  العالق�ت  
والعقلية  اجل�سمية  النم�ئية   م�سكالتهم  مع  والتع�مل  ذواتهم  تقبل  على  ت�س�عدهم 
والنفع�لية والإجتم�عية  والو�سول بهم اإىل التكيف ال�سليم مع معطي�ت وحتدي�ت هذه 
املرحلة ويتم من خالل برامج الإر�س�د الفردي واجلمعي والندوات واملح��رسات وبرامج 

اخلدمة الإجتم�عية  التطوعية مع املجتمع املحلي )داود وحمدي ، 2004(.
ان  ان�س�ر هذا الجت�ه  الأ�رسة وحدة واحدة. ويرى  اإعتب�ر  الأ�رسي على  العالج  ويركز 
الفرد متثل  وان م�سكلة   ، الأ�رسة  للم�سكلة لدى  انعك��س  الفرد هو  وجود م�سكلة لدى 
م�سكلة لالأ�رسة ب�أكمله� ف�ل�سج�ر مثالً بني اأفراد الأ�رسة مثالً يوؤدي اإىل ح�لة من القلق 
وفقدان ال�سعور ب�لأمن لدى الأطف�ل واملراهقني .  وكم� ان م�سدر امل�سكلة ميكن ان يكون 
يف الأ�رسة كنظ�م ويف العالق�ت الق�ئمة بني اأفراده�، ف�إن م�سدر الوق�ية من امل�سكالت 
ومع�جلته� يكمن يف الأ�رسة اأي�س�ً. وميكن ت�سبيه الأ�رسة ب�جل�سم الإن�س�ين الذي يعمل 
ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �س�ئر اجل�سد ب�حلمى وال�سهر  اإذا  متك�مالً  بو�سفه نظ�أم�ً 

)داود وحمدي ، 2004(.
اأ�شاليب الإر�شاد الأ�رسي :

ي�ستخدم املر�سد يف جم�ل العالج والإر�س�د الأ�رسي ا�س�ليب متعددة منه�:
:Communication Skills 1( تنمية مهارات الإت�شال

يعمل املر�سد على تنمية مه�رات الإت�س�ل بني اأفراد الأ�رسة. والإت�س�ل هو الطريقة التي 
يتب�دل الن��س بوا�سطته� امل�س�عر والأفك�ر يف حم�ولتهم لفهم بع�سهم البع�س. ويحدث 
اأو املكتوبة. كم� يحدث من خالل تعبريات الوجه  الإت�س�ل من خالل اللغة املنطوقة 
اأ�س��سي من عن��رس التف�هم والتف�عل يف  ونربة ال�سوت والإ�سغ�ء.  والإت�س�ل عن�رس 
الأ�رسة. وت�سهم اأخط�ء الإت�س�ل يف ظهور الكثري من امل�سكالت. ك�ن ي�سعر الطفل بعدم 
اهتم�م والدته به وب�لعك�س يالحظ انه� متيل اإىل �سقيقته� منى اأكرث ل�سطح�به� معه� 
خ�رج البيت ، وتقول الأم انه� حتبه� حقيقًة. ان �سع�دة الأ�رسة تعتمد اإىل درجة كبرية 
على وجود ات�س�ل �سحيح ومنفتح بني اأفراده�.  وتظهر مه�رات الإت�س�ل يف ال�سلوك 
اللفظي اأي يف الكلم�ت والعب�رات التي ي�ستخدمه� اأفراد الأ�رسة يف احلديث مع بع�سهم 

:Problem Solving Skills 2( تنمية مهارات حل امل�شكلة'
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ميكن للمر�سد ان ي�ستخدم اأ�سلوب حل امل�سكلة لتدريب اأفراد الأ�رسة على حتديد امل�سكلة 
اأو احللول املن��سبة ثم املوازنة بينه� واختي�ر  البدائل  وجمع بي�أن�ت حوله� وتوليد 

جمموعة احللول الأف�سل.
:Behavioral Contact  3( التفاو�س والتعاقد

ي�س�عد املر�سد اأفراد الأ�رسة على حتديد توقع�تهم من بع�سهم البع�س وحتديد التغريات 
، ويتم  التع�مل معه  الآخرين يف  الأفراد  اأ�سلوب  التي يرغب كل فرد يف حدوثه� يف 
التف�و�س حول م� يقوم به الفرد وم� يقوم به الآخرون يف املق�بل.  ثم يتم التو�سل 
اإىل اتف�ق وتدوين هذا التف�ق على �سكل عقد �سلوكي يحدد م� التزم به كل طرف )داود 

وحمدي ، 2004(.
:Behavior modification Techniques 4( تعديل ال�شل�ك

ويتم فيه تن�ول امل�سكالت كعالق�ت داخل الأ�رسة من خالل ا�ستخدام اإجراءات تعديل 
ال�سلوك ح�سب طبيعة امل�سكلة التي يتعر�س له� الطفل اأو املراهق .

: Homework  5( ال�اجبات املنزلية
الواجب�ت  وتعمل  اجلل�س�ت  به خالل  القي�م  الأ�رسة  اأفراد  من  املع�لج  يطلب  م�  وهو 
حي�ته  مواقف  على  الإر�س�دية  اجلل�سة  خالل  الفرد  تعلمه  م�  تطبيق  على  املنزلية 

الطبيعية )ال�سن�وي ، 1994(.
اإن اإيجابيات عملية الإر�شاد والعالج الأ�رسي ميكن تلخي�شها بالنقاط التالية:
�سمن  وا�ستقب�له خلرباته  الداخلية  تف�عالته  �سمن  امل�سكلة  �س�حب  ب�لفرد  اهتم�مه 

منظومته الإجتم�عية  وعالق�ته يف نظ�م الأ�رسة.
اإت�حته جلميع الأع�س�ء جمتمعني فر�سة التنفي�س عن امل�س�عر والتعبري عن م�سكالتهم 

بحرية.
الك�سف عن العالق�ت الأ�رسية والتي من ال�سعب ك�سفه� عن طريق العالج الفردي والعمل 

على تقوية القيم الأ�رسية الإيج�بية واإ�سع�ف ال�سلبية منه�.
اأما ال�شلبيات فهي:

وجود بع�س املح�ذير الأخالقية خ��سة يف بيئ�ت ثق�فية تفر�س حمددات على بع�س 
اأ�س�ليب العالج الأ�رسي وامل�سكالت التي يع�ين منه� بع�س اأفراد الأ�رسة.

اأفراد الأ�رسة. كم� ان العمل �سمن العالق�ت  األ يقبل هذا العالج من جميع  احلذر من 
الأ�رسية قد يخل يف هذه العالقة بدل ان يح�سنه� )ال�سن�وي ، 1994(.

الأ�س�ليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك
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الأ�شاليب ال�شل�كية :
ي�ستهدف الإر�س�د ال�سلوكي م�س�عدة الن��س لكي يتعلموا كيف يحلون م�سكالت حمددة 

تتعلق ب�إ�ستج�ب�تهم اأو عالق�تهم ال�سخ�سية اأو ا�س�ليبهم يف اتخ�ذ القرار. 
طريق  عن  متعلم  معظمه  يف  الإن�س�ين  ال�سلوك  ان  ال�سلوكي  الجت�ه  اأ�سح�ب  ويرى 
الإ�رساط  كم� يف  العق�ب  و  ب�لثواب  التعلم  اأو  الكال�سيكي   الإ�رساط  كم� يف  القرتان 

الإجرائي. 
ولذا ان عملية الإر�س�د يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم اخل�طئ عن طريق عك�س الإ�رساط. 

ويتميز الإر�شاد ال�شل�كي باخل�شائ�س التالية: 
- الرتكيز على امل�سكلة ولي�س على الأ�سب�ب املفرت�سة وراء هذه امل�سكلة. 

- ا�سطراب�ت ال�سلوك هي ا�ستج�ب�ت متعلمة ، ف�لإن�س�ن يتعلم من البيئة التي يعي�س 
فيه� وال�ستج�بة املتعلمة قد تكون �سحيحة ك�ن يرفع يده يف ال�سف قبل ان يجيب 

على �سوؤال املعلم، وقد تكون خ�طئة ك�ن يجيب دون ان ي�أذن له املعلم يف ذلك.
اأم� الإ�ستج�بة   ، اأداء الفرد وانت�جيته  - ان الإ�ستج�بة ال�سحيحة حت�سن من م�ستوى 

اخل�طئة فهي تعيق اأداء الفرد وانت�جيته. 
- من املمكن دائم�ً ت�سحيح اأخط�ء التعلم ال�س�بق واإحالل تعلم �سحيح مك�نه. يتم 
حتديد الهدف يف الإر�س�د ال�سلوكي على نحو حمدد ق�بل للقي��س ولذا ف�إن ال�سلوكيني 
لي�ستخدمون الأهداف الع�مة مثل حت�سن ال�سحة النف�سية بل ي�ستخدمون اأهداف�ً حمددة 
احل�يل  امل�ستوى  قي��س  ويعملون على  الن�س�ط�ت«  الط�لب يف  م�س�ركة  زي�دة  مثل« 

لل�سلوك ملعرفة مدى حدوث حت�سن يف الإجت�ه املرغوب مق�رنة مع امل�ستوى احل�يل. 
ويرى ال�سلوكيون ان التعلم يتم من خالل اأ�سلوبني هم� القرتان والتعلم ب�لثواب والعق�ب 
Classical Condition- التقليدي الإقرتان ب�لإ�رساط  الذي يقوم على  الإجت�ه   وي�سمى 
ing  بينم� ي�سمى الجت�ه الذي يوؤكد على التعلم ب�لثواب والعق�ب ب�لإ�رساط الإجرائي
Conditioning Operant، فكبري ال�سن مثالً يرت�ح للمحبة والرع�ية و الإهتم�م  وينفر 
من العق�ب و ال�رساخ والنقد الزائد. ف�إذا اقرتب البن ب�ملحبة والرع�ية ظهر لدى كبري 
ال�سن �سعور ب�لإرتي�ح له. واإذا اقرتب البن ب�لعق�ب و ال�رساخ ظهر لدى الطفل �سعور 

ب�لنفور جت�هه وهذا ي�سمى التعلم ب�لقرتان. 
اأي التعلم ب�لثواب و العق�ب ، فيطلق عليه ب�لإ�رساط   ، اأم� ال�سكل الث�ين من التعلم 
يكرر  ف�إنه  ا�ستخدام مفردة جديدة  للطفل و�سجعوه على  الأهل  ابت�سم  ف�إذا  الإجرائي، 
ا�ستخدامه� اأكرث ويتعلمه� ، اأم� اإذا جت�هلوه اأو نحوه فيقل ا�ستخدامه للمفردة اجلديدة. 
احتم�ل  ب�لن�سبة ملدى  ال�سلوك  الذي يرتتب على  الأثر  الإجرائي على  الإ�رساط  ويوؤكد 
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تكرار ال�سلوك . فبع�س اأ�سك�ل ال�سلوك يرتتب عليه� نت�ئج مريحة ب�لن�سبة للفرد، لذا 
، وبع�سه� يرتتب عليه� تن�ئج غري مريحة ب�لن�سبة للفرد، لذا  يزيد احتم�ل تكراره� 
يقل احتم�ل تكراره. مثالً اإذا ح�ولت الطفلة م�س�عدة امه� يف اعم�ل البيت، ف�بت�سمت 
له� و�سجعته� وامتدحته� فقد يوؤدي ذلك اإىل زي�دة احتم�ل تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى 
الطفلة يف امل�ستفبل وم� فعلته الأم ي�سمى تعزيزاً موجب�ً. اأم� اإذا اهملت الأم حم�ولة 
خف�س  اإىل  يوؤدي  فهذا  وانتقدته�  وجهه�  قطبت يف  اأو  وبخته�  اأو  زجرته�  اأو  الطفلة 
احتم�ل تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى الطفلة يف امل�ستقبل، وم� فعلته الأم ي�سمى عق�ب�ً. 
التعزيز املوجب:  هو تقدمي اأي �سئ مريح ب�لن�سبة للفرد مثل النقود، اأو الإنتب�ه  اأو 
الإهتم�م  اأو املديح اأو احلب اأو الطع�م اأو الهداي�. املهم ان يكون م� يقدم مريح� للطفل. 
فقد يكون مريح� عندم� يكون ال�سخ�س ج�ئع�ً، وقد ي�سبب الإزع�ج حني يكون ال�سخ�س 

مليئ املعدة. 
اأم� التعزيز ال�س�لب: هو ان تبعد عن الفرد م� هو مزعج اأو منفر ب�لن�سبة له ف�إن ك�ن 
يعترب  طويلة  لفرتة  ال�سف  غرفة  وجوده يف  ب�سبب  الأنزع�ج  و  ب�مللل  ي�سعر  الطفل 
تكرار  احتم�ل  من  ويزيد  �سلبي،  معزز  مبث�بة  ال�سف  غرفة  من  ب�خلروج  له  ال�سم�ح 
ال�سلوك الذي اأدى اإىل اخلروج من ال�سف. ف�إذا ك�ن قد اأخرج من ال�سف ب�سبب امل�س�غبة 

فيزداد �سلوك امل�س�غبة لديه يف امل�ستقبل. 
وكم� يقلل العق�ب من احتم�ل تكرار ال�سلوك ف�إن املحو يوؤدي اإىل خف�س احتم�ل تكرار 
الأم عن تعزيز  امتنعت  اإذا  ال�سلوك، فمثالً  التعزيز عن  ال�سلوك.و املحو هو وقف  هذا 

طفلته� عندم� تقوم الطفلة ب�مل�س�عدة ف�ستمتنع الطفلة عن امل�س�عدة بعد فرتة .
طريق  عن  تعلمه  يتم  لل�سخ�سية  املكون  وال�سلوك  متعلم  �سلوك  ف�ل�سخ�سية  وهكذا 
اأو املحو و كم� يتم تعلم ال�سلوك كذلك، يتم  اأو العق�ب  اأو ال�سلبي  التعزيز الإيج�بي 

اإلغ�ء التعلم. 
تتميز الأ�س�ليب ال�سلوكية ب�نه� ت�سع اأهداف�ً حمددة للعالج وحتر�س على ان تكون هذه 
الأهداف ق�بلة للقي��س، وتوؤكد الأ�س�ليب ال�سلوكية على ان م�سكالت الفرد هي �سلوك 
ال�سحيح. ف�لطفل  التعلم  التعلم اخل�طئ وبن�ء  متعلم يتم مع�جلته� من خالل حمو 
ان يخ�ف  الذي تعلم  والطفل   ، التع�ون  ان يتعلم  ان يكون عدواني�ً ميكن  الذي تعلم 

املدر�سة ميكن ان يتعلم ان يرت�ح له� وان يحبه�. 
الأ�شاليب ال�شل�كية القائمة على الإ�رساط التقليدي 

ال�سلوك امل�سكل من وجهة نظر الإ�رساط التقليدي هو نت�ج لقرتان غري من��سب واملخ�وف 
املر�سية هي من اأو�سح الأمثلة على ذلك. ف�إذا اقرتنت ال�سب�حة لدى الطفل ب�لإختن�ق، 
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ف�إن الطفل �سوف يخ�ف من كل اأ�سك�ل ال�سب�حة، ولكي يتوقف هذا اخلوف يجب العمل 
على فك الإقرتان عند النزول يف امل�ء والإختن�ق. اأي يجب ان ينزل الطفل يف امل�ء دون 
ان يتعر�س لالختن�ق وفك القرتان يعني ان املثري ال�رسطي وهو« النزول يف امل�ء »  
يحدث دون املثري غري ال�رسطي )الإختن�ق( ويوؤدي اإىل حدوث املثري ال�رسطي دون املثري 
غري ال�رسطي اإىل حمو التعلم، ويعترب ا�سلوب تقليل احل�س��سية التدريجي من التطبيق�ت 

املهمة لالحم�ء يف الإ�رساط التقليدي.  
وقد اقرتح ولبي Wolpe ا�سلوب تقليل احل�س��سية التدريجي ملع�جلة املخ�وف املر�سية 
وغري املنطقية و الذي يقوم على التخيل وال�سرتخ�ء  حيث يتم اأولً حتديد املو�سوع 
املثري للخوف اأو ل ب�سكل دقيق ثم يتم اإعداد ق�ئمة من املواقف املثرية للخوف ب�سكل 
متدرج يبداأ من اقله� اأث�رة للخوف وحتى اأكرثه� اإث�رة للخوف ، ثم يتم تدريب ال�سخ�س 
و�سد  املنظم  التنف�س  خالل  من  ب�ل�سرتخ�ء  تعليم�ت  اإعط�ئه  ثم  ال�سرتخ�ء   على 
الت�م يطلب منه ان يفكر و  الإ�سرتخ�ء  اإرخ�ئه� وعندم� ي�سبح يف ح�لة  الع�سالت و 
يتخيل املو�سوع الذي يوؤدي اإىل اخلوف ابتداء من الظرف املوؤدي اإىل خوف ب�سيط مع 
ت�سجيعه ان يبقى يف ح�لة الإ�سرتخ�ء . ثم ينتقل للتفكري يف موقف اأو ظرف اأ�سد اإث�رة 
للخوف وحتى ينتهي من الق�ئمة ب�أكمله� مع املح�فظة على ال�سرتخ�ء ثم يطلب منه 

ان يواجه املواقف الفعلية املثرية للخوف ب�سكل تدريجي .
االأ�شاليب ال�شل�كية القائمة على الإ�رساط الإجرائي :

ال�سلوك امل�سكل من وجهة نظر الإ�رساط الإجرائي هو نت�ج مل� يرتتب على ال�سلوك من 
ثواب اأو عق�ب ، ف�ل�سلوك الذي يعقبه تعزيز يتكرر ويتم تعلمه اأم� ال�سلوك الذي يعقبه 
عق�ب ل يتكرر ويقل اأحتم�ل تعلمه واإذا اأوقفن� التعزيز عن ال�سلوك يقل احتم�ل تكراره 

اي�س�. 
والتعزيز هو اأي فعل اأو قول يوؤدي اإىل زي�دة يف حدوث �سلوك معني وكلم�ت املديح 
هي مث�ل على التعزيز الإيج�بي، وانه�ء الو�سع املزعج هو مث�ل على التعزيز ال�سلبي، 
ف�إذا ك�ن وجود الطفل يف غرفته هو و�سع مزعج ب�لن�سبة له ، ف�إن اخراجه من الغرفة 

هو تعزيز �سلبي.
والعق�ب هو اأي فعل اأو قول يوؤدي اإىل خف�س اإحتم�ل ال�سلوك ، ف�ل�ستم اأو ال�رسب اأو 
ال�رساخ و التقطيب هي اأمثلة على العق�ب الإيج�بي لأنه� تت�سمن اأ�س�فة مثريات منفرة، 
اأم� اإغالق التلفزيون هي اأمثلة  على العق�ب ال�سلبي لأنه� تت�سمن �سحب مثريات مريحة.

ويوؤدي التج�هل املخطط لل�سلوك اإىل وقف التعزيز عن ال�سلوك وب�لت�يل اإىل اإحم�ئه.
التعزيز  ت�شتخدم  الإجرائي  الإ�رساط  على  القائمة  ال�شل�كية  الأ�شاليب  اإن 
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والعقاب والتجاهل ب�شكل متكامل لإحداث تعديل يف ال�شل�ك وهي:
1- اأ�س�ليب التعزيز: لكي يكون املعزز فع�لً يجب اأن يكون مرغوب� لدى الطفل. ان الكثري 
من املربيني ل ي�ستخدمون نواجت ال�سلوك ب�سكل فع�ل، لذا ف�إنهم لينجحون يف تعديل 

ال�سلوك.
وال�رساب  ك�لطع�م  الغذائية  املعززات  فهن�ك  متعددة  اأ�سك�ل  من  ت�تي  املعززات  اإن 
املعززات  وهن�ك  والق�س�س،  واللوان  وال�سور  ك�للع�ب  امل�دية  والهداي�  واحللوى، 
الرمزية ك�لنق�ط والنجوم والنقود، وهن�ك معززات ن�س�طية ك�للعب والرحالت وم�س�هدة 
املب�ري�ت، ولختي�ر املعززات املن��سبة ميكن ان ن�س�أل ال�سخ�س عم� يحبه اأو نالحظ 
�سلوكه ملعرفة الأ�سي�ء التي يحبه� اأو نقدم له عينة من املعززات ولحظ مدى اهتم�مه 

به� ، ولكي يكون التعزيز فع�ل، من ال�رسوري مرع�ة م� ي�أتي :
- فورية التعزيز: ف�لتعزيز يجب اأن ي�تي بعد ال�سلوك املرغوب مب��رسة، واذا مل يكن ذلك 
ممكن� يجب ا�ستخدام املعززات الرمزية ) ك�لنق�ط ، والنجوم (، واملعززات الإجتم�عية  

)ك�ملديح والثن�ء (.
اأغلب  يف  ب�لتعزيز  يحظى  اأن  يجب  تعزيزه  يجري  الذي  ف�ل�سلوك  التعزيز:  ثب�ت   -

احل�لت  اأي ليعمد احي�أن�ً اإىل التعزيز، واأحي�أن�ً اإىل التج�هل اأوالعق�ب .
ب�لن�سبة  قيمة  ذات  لكي تعترب  ك�فية  تكون  اأن  املعزز يجب  فكمية  التعزيز:  - كمية 
للمتعلم، اإل انه� يجب األتكون اأكرث من الالزم لكي ل توؤدي اإىل ال�سب�ع فتن�ول الطفل 

لكمي�ت كبرية من احللوى يفقد احللوى قيمته� كمعزز .
- م�ستوى احلرم�ن: فكلم� ك�ن م�ستوى احلرم�ن من املعزز اأكرب زادت قيمته التعزيزية .
- درجة �سعوبة ال�سلوك : فيجب ان يكون ال�سلوك املطلوب �سمن اإمك�أن�ت الطفل، لذا 

يجب ان يقدم التعزيز لكل خطوة يقرتب فيه� الطفل من ال�سلوك امل�ستهدف .
- التنويع : ان تنويع املعززات اأكرث ف�علية من ا�ستخدام معزز واحد كم� انه يقلل من 

احتم�لت الإ�سب�ع .
- ا�ستخدام املعززات الطبيعية املت�حة يف بيئة الفرد مثل ت�سجيع الأهل اأو الأ�سدق�ء.

2- اأ�س�ليب العق�ب:
ياأتي العقاب على اأ�شكال متعددة منها: 

لبع�س  الفرد  فقدان  اإىل  توؤدي  التي  املخ�لفة  اأو  الغرامة  وهى  ال�شتجابة:  تكلفة   -
املعززات املتوافرة لديه كغرامة النقود اأو خ�سم الإج�زات.

- االإق�صاء: وهى اإبع�د الفرد عن التعزيز الإيج�بي ك�إر�س�ل الطفل اإىل غرفته عندم� 
يقوم ب�سلوك غري من��سب اأو اإخراجه من اللعبة عندم� يخ�لف قواعده� .



148

ال�سلوك  عن  نتجت  التي  الأ�رسار  يزيل  ان  الفرد  من  الطلب  وهو  الزائد:  الت�شحيح   -
غرياملقبول ، وان يقوم ب�سلوك من�ق�س لل�سلوك غري املقبول، ومن الأمثلة على الت�سحيح 
ان يغ�سل فمه ويتم�سم�س لفرتة  اإ�سبعه يف فمه  الذي ي�سع  الطفل  الطلب من  الزائد 

طويلة ن�سبي�ً، اأو الطلب من الطفل الذي يتبول يف فرا�سه ان يغ�سل فرا�سه ويغت�سل.
- الت�بيخ: وهو التعبري عن عدم الر�س� عن ال�سلوك غري املن��سب وعدم املوافقة عليه 
، ولي�س من ال�رسوري ان يتم التوبيخ ب�سوت مرتفع ولكن يجب ان يت�سمن اإظه�ر عدم 

الر�س�.
- العقاب اجل�صدي: وهو اإحداث �سعور ب�لمل عن طريق ال�رسب اأو غريه .

: Extinction 3 - التجاهل
 ، تعزيزه  ايق�ف  خالل  من  املن��سب  غري  ال�سلوك  حمو  املخطط  التج�هل  ي�ستهدف 
اأمثلة  اأو انطف�ء ، وهن�ك  اأي يحدث عليه حمو  ف�ل�سلوك الذي ل يلقى تعزيزا يتوقف 
متعددة لذلك يف احلي�ة اليومية فمثال نتوقف عن اإ�سدار التحي�ت احل�رة بعد عدة مرات 

من عدم اج�بة من نحييه .
وهكذا اإذا اأردن� اأن نوقف ا�ستج�بة غري من��سبة ، ف�إن علين� ان نالحظ جيدا م� الذي 
يوؤدي اإىل تعزيز تلك ال�ستج�بة ثم نعمل على ايق�ف التعزيز، والتج�هل املخطط لي�س 
اإل  ال ي�ستخدم  اإجراء معقد، لذلك يجب  الأوىل، بل هو  اإجراء �سهال كم� يبدو للوهلة 
اذا ك�ن معدل ال�سلوك ق�درا على ا�ستخدامه حتى النه�ية ، ومن الف�سل ان يتم تعزيز 

ال�سلوك النقي�س لل�سلوك غري املرغوب فيه والذي يتم جت�هله .
 :Shaping 4 - ت�شكيل ال�شل�ك

واملق�سود به تعزيز القرتاب التدريجي نحو الهدف، و وقف التعزيز بعد ذلك ليقرتب 
ال�سلوك اأكرث اإىل الهدف حتى يتم الو�سول اإىل الهدف، ف�ذا كن� نريد تعليم الطفل كيف 

ير�سم دائرة، ف�إنن� نعززه عندم� يحمل قلم� 
و ورقة ثم نوقف هذا التعزيز ثم نعززه عندم� يجعل اخلط منحني� حتى ير�سم الدائرة 

املطلوبة .
الأ�شاليب املعرفية:

ان الأ�س�ليب ال�سلوكية تركز يف عالجه� للم�سكالت على عملي�ت القرتان بني املثريات 
اأو على نواجت ال�سلوك من ثواب وعق�ب، اأم� الأ�س�ليب املعرفية ف�إنه� تركز على الطريقة 
التي يدرك فيه� ال�سخ�س الأحداث وعلى الكيفية التي يف�رسه� به� ويتخذ قرارت حول 
كيف يت�رسف ب�س�نه�، ف�ذا ف�رس الطفل حدث� م� ب�عتب�ره يبعث على اخلوف، ف�إنه ي�سعر 
ب�خلوف منه ويعمل على جتنب مواجهته، وقد ينظر طفل اخر للحدث نف�سه ب�عتب�ره 
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مو�سوع� للت�سلية .
يف  الإن�س�ن  ي�ستخدمه�  التي  املعرفية  العقلية  العملي�ت  اأن  املعريف  الإجت�ه  ويرى 
تف�سري الحداث التي يتعر�س له� هي العن�رس الهم يف ال�سلوك والإنفع�لت، ولذا ف�إن 
الإيج�بي لكي  التغيري  ان يحدث فيه  الذي يجب  الهدف  العملي�ت املعرفية هي  هذه 

ي�سبح الفرد اأكرث ف�علية.
:  Rational – Emotive Therapy 1- العالج العقالين النفعايل

من  نع�نيه  م�  �سبب  نحمله� هي  التي  القن�ع�ت  اأو  املعتقدات  ان  الي�س  نظرية  ترى 
ا�سطراب�ت ، اأم� الأحداث فهي لي�ست ال�سبب احلقيقي لتلك الإ�سطراب�ت لذلك ف�إن دور 
املر�سد ان يعمل على تو�سيح القن�ع�ت اخل�طئة ودح�سه� وتفنيده�. واإذا جنح يف ذلك 

ف�إن الأثر اأو النتيجة �سوف تكون التفكري بطريقة عقالنية �سليمة. 
اإن املر�سد يف هذا الأ�سلوب يتخذ دوراً تعليمي�ً فع�لً، ويحدد املر�سد طبيعة امل�سكلة 
التي يواجهه� الفرد، ويعمل على تو�سيح العالقة بني امل�سكلة و بني القن�ع�ت اخل�طئة 
املوجودة لدى الطفل، ويعني ذلك تو�سيح الأحداث اأو الظروف التي يعي�س فيه� الإن�س�ن 
اأو الكتئ�ب، وامن� ال�سبب املب��رس يف ذلك هو  لي�ست هي ال�سبب يف �سعوره ب�حلزن 
اأو الأ�سي�ء  القن�ع�ت اخل�طئة التي يحمله� يف نظ�م املعتقدات لديه، اي ان الحداث 
لي�ست هي �سبب امل�س�عر اأو الت�رسف�ت اخل�طئة ، ولكن القن�ع�ت واملعتقدات هي ال�سبب 
، ويقوم املر�سد ب�عط�ء امثلة تظهر جوانب اخلط�أ يف القن�ع�ت الالعقالنية، ويتمثل ذلك 

يف كون القن�ع�ت اخل�طئة مطلقة وغري ن�سبية وتبدا بكلم�ت يجب وينبغي .
ان جن�ح املر�سد يف دح�س القن�ع�ت الالعقالنية واإثب�ت خطئه� �سوف يوؤدي اإىل اإحالل 
للم�سرت�سد  املر�سد  الن�سبي، كم� يعطي  التفكري  منه� تقوم على  قن�ع�ت منطقية بدلً 
واجب� لكي يقوم مبالحظة الحداث التي مير به� يف حي�ته اليومية  وتوؤدي اإىل �سعوره 
ب�لإنزع�ج ثم يحدد الأفك�ر واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة به�  ثم يحدد الأفك�ر 
اأو ت�رسف�ت، والأفك�ر واملعتقدات تظهر  البديلة وم� ينجم عنه� من م�س�عر  املنطقية 
اجلمل  هذه  ك�نت  ف�إذا  لنف�سه،  الفرد  فيه�  يتحدث  ذاتية  عب�رات  اأو  جمل  �سكل  على 
يلي  وفيم�  من��سبة،  من��سبة وت�رسف�ت  م�س�عر  اإىل  توؤدي  ف�إنه�  العب�رات منطقية  اأو 

تو�سيح لكيفية مالحظة الأحداث وم� يرتبط به� من اأفك�ر اأو عب�رات ذاتية:
اإنتق�د الأم لت�رسف معني  اإىل ال�سعور ب�لأنزع�ج مثال  اأو الفكرة التي ادت  - احل�دث 

ق�مت به ابنته�.
- م� نتج عن احل�دث اأو الفكرة من م�س�عر وت�رسف�ت » مثال ال�سعور ب�حلزن، الإكتئ�ب، 

الغ�سب ...«.
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فيه�  حتدث  التي  والعب�رات  ب�حل�دث  املرتبطة  املنطقية  غري  واملعتقدات  الأفك�ر   -
الطفل لنف�سه حول احلدث » يجب ان يكون حمبوب� من قبل الخرين.

جميع  يحبني  ان  ال�رسوري  من  لي�س  مثال  البديلة،  املنطقية  واملعتقدات  الأفك�ر   -
الن��س، توجيه النقد ل يعني انني �سخ�س �سيء.

- امل�س�عر والت�رسف�ت الن�جمة عن الأفك�ر املنطقية » مثال انخف��س م�ستوى احلزن اأو 
الغ�سب، واحلوار مع ال�سخ�س بدل من الت�س�جر معه. )داود وحمدي، 2004(.

2- اأ�شل�ب حل امل�شكالت :
يقوم اأ�سلوب حل امل�سكالت على ا�ستخدام التفكري العقلي املنطقي يف فهم امل�سكلة ، 
وجمع املعلوم�ت املتعلقة به� ، وت�سور احللول املختلفة املمكنة للم�سكلة ، واملوازنة 
بني هذه احللول والعمل على تنفيذه� يف الواقع ، واختب�ر ف�عليته� يف انه�ء الو�سع 

امل�سكل .
وتعترب مه�رة حل امل�سكالت من امله�رات الأ�س��سية يف التفكري العقلي املنظم، وت�سكل 
هذه امله�رة املحور الأ�س��سي يف برامج الإر�س�د املختلفة ، وتت�ألف مه�رة حل امل�سكالت 

من خم�س مراحل هي : -
- ال�عي ب�ج�د امل�شكلة : وهو اإدراك الفرد وا�ستعداده للتع�مل معه� بطريقة منظمة 

منطقية.
- حتديد امل�شكلة وجمع املعل�مات ح�لها : يعمل ال�سخ�س الفع�ل على جمع املعلوم�ت 
والبي�أن�ت حول املوقف امل�سكل، وحتديد امل�سكلة بعب�رات وا�سحة ذات مدلول حم�سو�س 
- ت�ليد البدائل )احلل�ل املقرتحة للم�شكلة(: يتمتع الفرد الفع�ل ب�ملرونة ول ي�سع يف 
تفكريه بدائل حمددة، وي�ستخدم اأ�سلوب الع�سف الفكري فيفكر ب�كرب عدد ممكن البدائل 

دون اخ�س�عه� للتقومي يف هذه املرحلة .
القرار: يقوم ال�سخ�س الفع�ل مبوازنة البدائل بن�ًء على م�  البدائل واتخاذ  - م�ازنة 
ميكن اأن يرتتب عليه� من نت�ئج ايج�بية اأو �سلبية على املدى القريب والبعيد، وبن�ءا 
على ق�بلية البديل للتحقيق ومرغوبيته ب�لن�سبة للفرد، ويتخذ القرار على �سوء هذه 

املوازنة ويتخذ القرار .
- اإتخاذ اإ�شرتاتيجيات التنفيذ: ويتم و�سع خطة حمددة تبني كيفية تنفيذ القرار الذي 
مت التف�ق عليه  ويتطلب ذلك و�سف� وا�سح� لآلية التنفيذ تت�سمن حتديدا ملهم�ت ومن 

�سوف يقوم ب�دائه� واجلدول الزمني للتنفيذ واآلية املت�بعة.
- التق�مي: يتم تقومي عملية حل امل�سكالت يف كل خطوة من حتديد امل�سكلة وحتى 
التنفيذ، وي�ستهدف التقومي مت�بعة الخط�ء والعمل على تالفيه� يف اقرب فر�سة ممكنة، 
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ويف اأي خطوة من خطوات حل امل�سكلة، وعندم� يظهر خط� من اأي نوع  ف�إن عملية حل 
امل�سكلة ت�سبح بح�جة اإىل مراجعة) داود وحمدي ، 2004( .

بع�س م�سكالت مرحلة الطفولة والأ�س�ليب الر�س�دية امل�ستخدمة فيه�: 
:)Obesity( اأول :- ال�شمنة اأو البدانة

ويق�سد مبفهوم البدانة )Obesity( هو زي�دة وزن ال�سخ�س )20%( اأو اأكرث فوق الوزن 
املتو�سط للج�سم مق�رنة مبن هم يف مثل عمره وطوله وجن�سه. ويف �سوء ذلك جند 
ان ثلث الأطف�ل تقريب�ً ممن هم دون �سن الث�منة ع�رسة لديهم وزن زائد، كم� لوحظ ان 
)60-85%( من الأطف�ل البدينني يظلون بدينني طوال حي�تهم، فعندم� يكون اأحد الأبوين 
بدين�أ ي�سبح الحتم�ل )40-50%( يف اأن ي�سبح الطفل بدين�آ عندم� يكرب، واذا ك�ن كال 
الأبوين بدين�ً ف�إن هن�ك احتم�لً كبرياً حوايل )80%( من ان ي�سبح الطفل بدين�ً عندم� 

يكرب.
- اإن ع�دات الوالدين له� ت�أثريه� الكبري على وزن اأطف�لهم، حيث يت�س�به الوالدان يف 
ال�سعرات  وكمية  الأكل  ع�دات  جت�ه  املت�س�بهة  مواقفهم  ب�سبب  نح�فتهم  اأو  �سمنتهم 

امل�ستهلكة منه� واملفقودة.
- وهن�ك اختالف يف امن�ط الأوزان بني الأطف�ل الذكور منهم والإن�ث ف�لذكور بني �سن 
�سنة وع�رس �سنوات يكونون نحيلي الأج�س�م، واأكرث نح�فة من الإن�ث ويف �سن املواهقة 
تك�سب الإن�ث ع�دة مزيداً من ال�سحوم اأكرث من الذكور يف حني يفقد الذكور كمية اأكرب 
من ال�سحوم عنه� عند الإن�ث ويف �سن ال�س�بعة ع�رسة يكون اأطف�ل الأبوين البدينني اأكرث 

�سمنة من اأطف�ل الأبوين النحيلني مبعدل ثالثة اأ�سع�ف.
الأدلة  ان  اإل  جينية  بعوامل  تتحدد  انه�  اأي  موروثة  البدانة  ان  الكثريون  ويعتقد   -
تدح�س هذه الفكرة ب�سكل وا�سح، وتوؤكد ان البدانة ل تتحدد بعوامل جينية اأو غددية اإل 
يف ح�لت ن�درة، لأن زي�دة الوزن تت�سبب عن اأخذ كمي�ت كبرية من ال�سعرات احلرارية 
يتم  ال�سعرات  اأنواع   فبع�س  وا�سح،  احلرارية  ال�سعرات  اأخذ  وت�أثري  الن�س�ط،  قلة  اأو 
الآخر ل يخزن الربوتين�ت، وبزي�دة تن�ول  خزنه� ك�لدهون والكربوهيدرات، والبع�س 
الربوتين�ت والتقليل من تن�ول الدهون والكربوهيدرات، ميكن احل�سول  على غذاء �سحي 
واأكرث توازن�ً  دون احل�سول على زي�دة الوزن، كم� ان ا�ستخدام العق�قري لأنق��س الوزن 
توؤدي اإىل نق�س�نه وقتي�ً ول ين�سح ب��ستخدامه� مع الأطف�ل، وب�ملق�بل من ال�رسوري 
اإجراء فح�س للغدة الدرقية وم�ستوى ال�سكر، واجراء فح�س طبي دوري للت�أكد من عدم 

وجود اأ�سب�ب ع�سوية للبدانة  )حمدي وداود، 2008( .
- ويع�ين الطفل البدين من ا�سطراب�ت اإنفع�لية واإجتم�عية يت�سمن ال�سعور ب�لإحب�ط 
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يرك�سون  رف�قه  يراقب  ج�نب�ً  وقوفه  ويالحظ  الرف�ق،  قبل  من  رف�سه  يتم  م�  وغ�لب�ً 
ويلعبون ويقفزون مبرونة كبرية دون ان يجروؤ على الأن�سم�م اإليهم ب�سبب تدين م�ستوى 
التي  التعليق�ت  الكثري من  ال�سديد من �سم�ع  اأو ب�سبب خوفه  تقديره لذاته اجل�سمية 
البدين  الطفل  )اأبو ج�دو، 1998(. ويتميز  الزائد  ال�سخرية وال�ستهزاء بوزنه  تعرب عن 
بعدم ر�س�قة حرك�ته وغري ري��سي ولديه �سورة �سيئة عن ج�سمه وغري ن�سيط   ، كم� 
ان البدينني من الرا�سدين ل يتمتعون ب�سحة جيدة، وهم  اأكرث عر�سة لأمرا�س القلب 
وال�سكري وال�رسط�ن واحلوادث ، وميوتون يف عمر اأبكر عن غريهم غري البدينني، وارتف�ع 
�سغط الدم وم�ستوى الكولي�سرتول وا�سطراب�ت يف اجله�ز التنف�سي، وتبداأ يف �سنوات 
املدر�سة املبكرة، كم� توؤدي البدانة اإىل تكوين مفهوم للذات �سلبي لأن الطفل ي�سبح 
به مم�  يعجبون  ول  جذاب  غري  يرونه  كم�  الآخرين،  قبل  من  وتهكم  �سخرية  مو�سع 
يجعله ي�سعر ب�لوحدة والتع��سة، وت�سري نت�ئج الدرا�س�ت اإىل زي�دة احتم�ل البدانة مع 
التقدم يف العمر، ويف ح�لة تدين امل�ستوى الإقت�س�دي والإجتم�عي خ��سة الإن�ث، كم� 
ان ن�سف الرا�سدين الذين يع�نون من بدانة ع�دية بداأت عندهم البدانة منذ �سن الطفولة. 

)حمدي وداود، 2008(.
- لقد لوحظ ان ع�دات الأكل التي ت�ستمر مدى احلي�ة تت�أثر ب�سكل كبري بخربات الطفولة 
الب�كرة هذه، كم� لوحظ ان الأبوين البدينني يف�سالأن ع�دة منوذج�ً للبدانة، ف�إذا ك�ن 

لهم� طفل نحيل ف�إن ذلك ي�سعرهم� بعدم الرتي�ح .
- ومن الوا�سح ان البدانة غري �سحية وغري م�ستحبة يف جمتمعن�، وان الأطف�ل البدينني 
غ�لب�ً م� يتم رف�سهم من قبل الرف�ق، كم� اأنهم لي�سوا ري��سيني ويع�نون من الأمرا�س 
اأكرث من غريهم ، وهم عر�سة للم�سكالت واحلوادث،  واأنهم ي�أكلون كثرياً وغري ن�سيطني 

ولديهم �سورة �سيئة عن اأج�س�مهم ويت�أثرون مبثريات الأكل.
اأ�شبـاب البدانـة:

اأ- الإكثار من الطعام كم�شدر للر�شا النف�شي:
- اإن العديد من الأطف�ل يكرثون من الطع�م اإىل درجة كبرية لأنه� تعطيهم �سعوراً نف�سي�ً 
اأفواههم  يف  الأِ�سي�ء  اأو  الطع�م  ي�سعون  الر�سع  وبخ��سة  الأطف�ل  ان  ونالحظ  جيداً، 
كطريقة مب��رسة للح�سول على الر�س� وال�سعور ب�ل�سبع من خالل امل�س، وهذا يوؤدي اإىل 
 )Oral Satisfaction( الرتي�ح املبكر والذي ميكن الو�سول اإليه من خالل الر�س� الفمي
خالل مرحلة الطفولة ، وغ�لب�ً مدى احلي�ة . ف�لأكل والته�م كمي�ت كبرية من الطع�م 
وت�سبح  والعزاء  ب�ل�سلوى  ال�سعور  اإىل  ويوؤدي  الفرد  لدى  ب�حلرم�ن،   �سعوراً  يعو�س 
الراحة  اإىل  يوؤدي  الأكل  الإفراط يف  ان  من  الرغم  على  وق��سية  مت�سلة  البدانة حلقة 
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ولكنه� راحة موؤقتة.
- وتوؤدي البدانة اإىل تكوين مفهوم �سلبي عن الذات و�سعور الفرد ب�لوحدة والتع��سة 
الآخرون  يراه  واأي�س�ً  الآخرين،  والعزلة كم� ي�سبح عر�سة لل�سخرية والتهكم من قبل 
ب�أنه غري جذاب ول يثري الإعج�ب مم� يجعله ي�أكل اأكرث ف�أكرث وغ�لب�ً م� ي�سبح الطع�م 

لديه رمزاً للحب.
- كم� اأن رغبة الأطف�ل يف اإظه�ر اأنهم على و�سك اأن ي�سبحوا را�سدين، واأنهم اقرتبوا من 
للتقبل من  الت�فهة والوجب�ت اخلفيفة رمزاً  اإىل تن�ول امل�أكولت  الن�سج مم� يقودهم 

قبل الآخرين وخ��سة اأقرانه.
ب- البدانة ك��شيلة دفاع:

- وقد ت�سبح البدانة و�سيلة دف�ع حلم�ية الذات من اأي �سيء يتم اإدراكه على اأنه خطر، 
والتف�عل مع الأخرين قد يكون خميف�ً اأو ب�عث�ً على القلق، وبذلك ت�سبح البدانة اأداة 
وارتب�طه  تف�عله  له لعدم  وعذراً  البدانة مربراً  الآخرين، فت�سبح  التف�عل مع  لتف�دي 
ب�سكل جيد مع الآخرين ط�مل� انه ل اأحد يحبه كونه بدين�ً، كم� ت�سبح البدانة بذلك 

�سع�راً ي�ستعمله الطفل ليغطي على م�س�كله ال�سخ�سية احلقيقية.
- كم� ميكن اأن يتع�مل الطفل مع م�س�عر الوحدة اأو امللل اأو ال�سعور بعدم التقبل من 
قبل الآخرين وامل�س�عر ال�سلبية الأخرى عن طريق الإفراط يف الأكل والإكث�ر من الطع�م، 
منهم  كو�سيلة  بدينني  يكونوا  ب�أن  ي�ستحقون  ب�أنهم  يعتقدون  الأطف�ل  بع�س  اأن  كم� 

ملع�قبة اأنف�سهم.
ج- الإفراط املتعلم يف الأكل: 

- يعتقد بع�س الآب�ء ان الأطف�ل البدينني اأكرث �سحة و�سع�دة، ويتعلم الأطف�ل الإفراط 
الأبن�ء  الته�م  يف  رغبتهم  عن  تعبرياً  لأطف�لهم  الوالدين  تعزيز  خالل  من  الأكل  يف 
كمي�ت كبرية من الطع�م، ومن ثم يتعلم الأطف�ل ان ي�أكلوا كمي�ت كبرية من الطع�م كي 
ير�سوا اآب�ءهم من جهة ومن جهة اأخرى ليتم تعزيزهم اإيج�بي�ً من قبل الآب�ء نتيجة 
لقي�مهم بذلك، ف�لتعبري »كل اأكرث« ي�سمعه الأطف�ل من اآب�ئهم وب��ستمرار، وعندم� يقوم 
الطفل ب�لأكل املفرط يتم تعزيزه من قبل الآب�ء بتقدمي البت�س�أم�ت واملديح كموؤ�رسات 

للموافقة على قي�م الطفل بذلك.
- كم� يقوم الأبوان القلق�ن يف بع�س الأحي�ن ب�إطع�م الطفل اأكرث كو�سيلة لتهدئة قلقهم 

وخم�وفهم اخل��سة.
- كم� ان التعلم عن طريق تقليد اأبوين بدينني اأمر �س�ئع، ف�لآب�ء يقدم�ن منوذج�ً قوي�ً، 

ف�لآب�ء البدينون لهم اأبن�ء بدينون.
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املرئية  الطع�م  ملثريات  ك��ستج�بة  ي�أكلوا  ان  البدينني  الأطف�ل  تعلم  ف�إن  وكذلك   -
اأ�سلوب معروف، فكلم� راأوا الطع�م، اأو م� ي�سري اإليه الطع�م اأكرث ف�أنهم ي�أكلون اأكرث.

د- التمرين غري الكايف:
- ان اإحدى املقولت الأكرث �سيوع�ً ان الطفل البدين هو الذي يفرط يف الأكل ويقلل من 
الطع�م  من  كبرية  كمية  ي�أكلوا  ان  البدينني ميكن  الأطف�ل  بع�س  لأن  وذلك  التم�رين، 
نف�سه� التي ي�أكله� رف�قهم ولكنهم يقومون بن�س�ط ج�سدي قليل. وهذا يقودن� اإىل ان 
النمط الأ�رسي ذو ت�أثري قوي وكبري على الطفل حيث جند ان مم�ر�سة الألع�ب الري��سية 
واملتنوعة والأن�سطة املختلفة ل مت�ر�س من قبل الأ�رسة البدينة، وان الن�س�ط الع�ئلي 

الأكرث تكراراً واإمت�ع�ً هو تن�ول الطع�م مع�ً. 
- كم� ان عدم القي�م ب�لتم�رين الك�فية قد  ي�سبح ع�دة تعلمه� الطفل منذ الطفولة 

الب�كرة.
3- الأ�شاليب الإر�شادية:

اأ- الأ�شاليب ال�قائية:
1- اأن ل ت�ستخدم الطع�م من اأجل الر�س� النف�سي:

- اإن الطع�م هو واحد من اأقوى املعززات لأنه يوؤدي اإىل الر�س� النف�سي، لذلك من ال�سهل 
جداً اأن يتم الربط بني الأكل وبني التخل�س من امللل اأو خف�س التوتر، ويف �سوء ذلك 
على الآب�ء الإنتب�ه  لأطف�لهم منذ ال�سنوات الأوىل من العمر، اإذ انه من املمكن ان يطور 
الر�سيع والأطف�ل حديثي امل�سي ع�دات قوية جداً لالأكل عند التوتر، وعلى الآب�ء جتنب 
ت�سجيع هذا الأ�سلوب، فمثالً اإن ا�ستخدام احللوى كمك�ف�أة يقوي ا�ستج�بة الأكل ال�رسطية 
ك�أكرث اخلربات اإث�بة  واإ�سب�ع�ً ومن املنطق عندئذ ان يتم ال�سعي وراء احللوى كم�سدر 

لل�سعور ب�لرتي�ح، فجمل »كل و�سوف ت�سعر بتح�سن« يجب ان ل ُتـ�سمع مطلق�ً.
2- كن منوذج�ً وعلم الأكل املتوازن والتم�رين الك�فية:

�ست  �سن  بلوغه  قبل  يتم حتقيقه  ان  يجب  للطفل  املن��سب  الوزن  ان  الوا�سح  من   -
�سنوات وان اأف�سل وق�ية من البدانة للطفل هو جتنب منو ال�سحم الزائد لديه منذ الولدة، 
حيث لوحظ ان الغ�لبية العظمى من الرا�سدين البدينني والذين ك�نوا اأطف�لً بدينني ل 

ميكنهم الحتف�ظ بنق�س�ن وزنهم.
الأبن�ء  واأن  الآب�ء هم منوذج للبدانة  اأبن�ء بدينون، وهوؤلء  البدينني لهم  الآب�ء  اإن   -

يتعلمون منهم اأ�سلوب حي�تهم ويقلدون اآب�ءهم يف البدانة.
- لذا يجب على الآب�ء اأن يكونوا من�ذج للن�س�ط وعدم البدانة، واأن يتم تقدمي من�ذج 
اإيج�بية يف اأ�سلوب احلي�ة وع�دات الأكل من حيث الوجب�ت وال�ستمت�ع به� واأن يتم 
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تن�وله� ببطء واأن تكون متوازنة واألّ تكون كبرية جداً.
الق�ئم على تن�ول احللوي�ت والن�سوي�ت والدهون  اأو  ال�سيء  التغذية  اأن نظ�م  - كم� 
والزيوت احليوانية بكرثة واإفراط ل يوؤدي اإىل ال�سمنة الزائدة فقط واإمن� يعيق تن�ول 

امل�أكولت ذات القيمة الغذائية الع�لية.
3-اإعمل على تنمية الر�س� الع�م وال�سعور ب�لكف�ءة:

- على الآب�ء اتخ�ذ احليطة واحلذر من جعل الأطف�ل يتخذون الإفراط يف الأكل م�سدراً 
النف�سي  العمل على منع حدوثه، ف�لر�س�  النف�سي كم� ينبغي عليهم  للراحة والر�س� 
والتي  الأ�رسية احلميمة،  والعالق�ت  وال�سداق�ت  الأجن�زات  يتحقق من خالل  ان  يجب 

توؤدي يف النه�ية اإىل تنمية ال�سعور ب�لر�س� النف�سي واإ�سع�ف حدوث البدانة.
- كم� يجب على الآب�ء العمل على جعل اأوق�ت الطع�م ان تكون م�س�در للتف�عل الأ�رسي 
املمتع واأل تكون مليئة ب�لتوتر والأنتق�دات. كم� يجب ان تكون عملية الإطع�م خربة 
�س�رة ب�لن�سبة للطفل منذ ولدته، بحيث تكون مرتبطة ب�إظه�ر احلب نحو الطفل ومن 
خالل اللت�س�ق اجل�سدي وال�سعور ال�سعيد والراحة النف�سية، كم� يجب تعليم الأطف�ل 
التعرف على موؤ�رسات وعالأم�ت اجلوع اخل��سة بهم بدلً من الإقدام على الأكل مبجرد 
موافقة الوالدين على ذلك وعندم� يتم تعليم الفرد اأو الطفل ان يقول )انني اأكل عندم� 
اأ�سعر ب�جلوع، وعنده� اآكل م� يكفي لإعط�ئي �سعوراً ب�لكتف�ء( يكون قد حقق اجن�زاً 

كبرياً وعندئذ ل يكون الأكل مرتبط�ً ب�إر�س�ء الآخرين اأو مب�سدر لل�سعور ب�لكف�ءة.
ب- الأ�شاليب العالجيـة:

1- قدم م�أكولت مغذيـة:
- على الآب�ء اإبع�د امل�أكولت التي ت�سبب البدانة، والتي غ�لب�ً م� ي�سعب على الأطف�ل 
مق�ومة اإغرائه� من: »الدهون وال�سكري�ت والن�سوي�ت« كم� يجب على الآب�ء عقد احلوار 
والنق��س الع�ئلي حول موا�سيع التغذية وال�سحة والوزن، والتي من املحتمل خالل هذا 
النق��س اأن يتم موافقة جميع اأفراد الأ�رسة على اإبع�د تلك امل�أكولت التي ت�سبب البدانة 
وذلك جتنب�ً لالحتم�ل الذي قد يعتربه بع�س اأفراد الأ�رسة غري البدينني ب�أنه عقوبة لهم.
- ومب� اأن الهدف الرئي�س هو نق�س�ن الوزن ب�سكل دائم، ف�إن احل�سول على امل�أكولت 
املغذية فقط وجتنب امل�أكولت امل�سببة للبدانة هو اأف�سل طريقة لتحقيق ذلك الهدف 

على املدى البعيد.
- وين�سح ب�لإكث�ر من تن�ول امل�أكولت البحرية والإقالل من تن�ول اللحوم واأن تكون 
امل�رسوب�ت املت�حة هي ع�سري الفواكه، واحلليب اخل�يل من الد�سم والإكث�ر من امل�ء 

ب�سكل خ��س.
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2- غيـّر منط الن�س�ط الع�سلي: 
- مب� ان التقليل من الأكل والقي�م بتم�رين ري��سية اأكرث توؤدي اإىل نق�س�ن الوزن ولو 
ب�سكل موؤقت، ف�إن تغيري منط الن�س�ط اجل�سمي يوؤدي اإىل نق�س�ن الوزن وب��ستمرار م� 
دامت الن�س�ط�ت اجلديدة م�ستمرة، وهذا هو احلل الأف�سل ملنع حدوث البدانة واحلف�ظ 
لدى  التحمل  على  والقدرة  امله�رات  تتح�سن  الوزن  نق�س�ن  ومع  الوزن،  نق�س�ن  على 
الطفل وينبغي ت�سجيع الأطف�ل على ان ي�سبحوا اأكرث وعي�ً لقدراتهم املتزايدة، وكذلك 
العمل على ت�سجيعهم القي�م ب�لتم�رين املتنوعة يومي�ً قبل الإفط�ر والتي من املمكن 

ان ت�سبح منط�ً �سخ�سي�ً اأو ع�ئلي�ً.
- كم� يجب ت�سجيع الن�س�ط�ت اجلم�عية بقوة لأن ذلك يوؤدي اإىل زي�دة التمرين واإىل 

توطيد العالقة مع الرف�ق.
- ومن التوجيه�ت املفيدة اأن تعمل على زي�دة الن�س�ط�ت التي مي�ر�سه� الطفل بدلً من 
القي�م بتغيري اأ�س��سي ف�مل�سي م�س�فة اأبعد واللعب مدة اأطول من الأمثلة اجليدة على 

ذلك.
للع�سالت  الإيق�عي  التحريك  هو  احلرارية  ال�سعرات  ل�رسف  ن�س�ط  اأف�سل  اأن  كم�   -

الكبرية ولفرتات طويلة ك�مل�سي والرك�س فهم� ن�س�ط�ن ممت�زان.
3- ك�يفء نق�س�ن الوزن و�سبط النف�س:

- اإن املعززات الإيج�بية وعقد التف�قي�ت، وا�ستخدام جداول التعزيز تعترب حوافز جيدة 
اإذا لزم الأمر، وينبغي ان تتالءم املك�ف�آت مع عمر الطفل واأن تكون ذات قيمة وذات قوة 
ا�ستخدام  الآب�ء عند  الوزن، وعلى  دافعيته نحو املح�فظة على نق�س�ن  لإث�رة  ك�فية 
املعززات الإيج�بية اأو ال�سلبية ينبغي جتنب النقد اأو م�س�عر الغ�سب لأن هذه الأ�س�ليب 

غري ف�علة.
- كم� اأظهرت اأ�س�ليب �سبط الذات )Self-Control( فع�لية اأعلى مم� اأظهرته الأ�س�ليب 
الأخرى حيث يطلب من الفرد اأن يقوم بت�سجيل وزنه ووزن الطع�م الذي ي�أكله، وهذا 
النوع من مراقبة الذات )Self-Monitoring( غ�لب�ً م� يكون العن�رس الأ�س��سي الذي 

يقود اإىل التحمل التدريجي للم�سوؤولية ال�سخ�سية احلقيقية.
- وب�لطريقة نف�سه� ميكن ا�ستخدام مك�ف�أة الذات بدل املك�ف�أة من قبل الآخرين، فب�إمك�ن 
الأطف�ل ان يتعلموا كيفية حتديد املهمة ثم اأدائه�، ثم تقدمي املك�ف�أة للذات، فمثالُ بعد 
تن�ول اأطعمة خفيفة مغذية اأو القي�م ب�لتم�رين ميكن القي�م بن�س�ط �س�ر كمك�ف�أة مثل 
م�س�هدة التلف�ز، اأو القراءة، اأو ال�سرتاحة اأو القي�م برحلة اأو احل�سول على �سيء قّيـم.
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اأن  الأهمية كم� ميكن  اأمر ب�لغ  الوزن هو  اأف�سل بيئة ممكنة لفقدان  اأن تهيئة  - كم� 
ي�سبح جزءاً من �سبط الذات الن�مي عند الطفل، فمن املفيد حتديد مك�ن حمدد اأو غرفة 
حمددة لالأكل وبذا ت�سبح مثريات الأكل مقرتنة مبك�ن واحد فقط يف البيت وهذا يعمل 
على �سبط املثريات. وبهذه الطريقة ميكن ال�سيطرة على الأكل ب�سهولة مق�رنة بتن�ول 
الأطف�ل وتعليمهم  الأكل عند  ينبغي تعديل طريقة  امل�أكولت يف غرف خمتلفة، كم� 
م�سغ الطع�م اأكرث وببطء دون ابتالع لقم كبرية مم� توؤدي هذه الطريقة اإىل ال�ستمت�ع 

ب�لأكل واإىل اأكل كمية اأقل من الطع�م.
يحلوا  اأن  كيفية  وتعليمهم  الأطف�ل  لدى  النف�س  �سبط  عملية  تعزيز  يتم  اأن  يجب   -
ال�سلوك  الإهتم�م من خالل  احل�سول على  يتم  واأن  ذلك  يك�فئوا على  واأن  �رساع�تهم 
الإيج�بي والتح�سن يف مه�رات التكيف وعدم البدانة وتنمية ال�ستقاللية و�سبط النف�س 

من خالل مك�ف�أة النمو النف�سي لديهم.
ث�ني�ً: العتم�دية الزائدة:

اإن العتمادية الزائدة �شل�ك غري نا�شج يك�ن وا�شحاً لدى �شغار الأطفال.
وتت�سمن ال�سلوك�ت العتم�دية طلب امل�س�عدة امل�ستمرة واملحبة والإنتب�ه  من الآخرين، 
ويظهر الطفل العتم�دي كثرياً من عالأم�ت عدم الن�سج ك�لبك�ء، ف�لعتم�دي بدلً من ان 
يقوم ب�ملب�درة ي�ستمر يف الذه�ب اإىل من هو اأكرب منه �سن�ً للم�س�عدة. ومن ت�رسف�ته 
احل�جة اإىل البق�ء بج�نب اأحد الرا�سدين، والرغبة يف احل�سول على الإنتب�ه  اأو يف ان 
يقوم اأبواه ب�ل�ستمرار يف مراقبته اأو التحدث اإليه اأو النظر اإىل م� فعل. ويف �سن اأربع 
�سنوات يبداأ الطفل العتم�دي ب�لبك�ء اإذا ابتعد عن اأمه ولو لفرتة ق�سرية. ويف �سن م� 
ويزداد  الأطف�ل،  هوؤلء  لدى  البك�ء  يزداد  املدر�سة  من  الأوىل  وال�سنوات  املدر�سة  قبل 
تذمرهم و�سكواهم، كقوله: )ل يوجد م� اأفعله( )مَل ل األعب مع �سديقي( ومع ان الطلب 
اأمر طبيعي اإل ان الطفل املتذمر ل يقبل ان يرف�س طلبه، كم� انه ل يب�در من تلق�ء نف�سه 

اإىل اتخ�ذ اخلطوات الالزمة لإ�سب�ع رغب�ته وح�ج�ته.
ال�شل�ك العتمادي عند الطفل يرتبط بعدة ع�امل لها عالقة  ولعل ن�ش�ء 

بتن�شئته الإجتماعية  ومن اأبرزها:
1- تعزيز الأبوين:

يتعلم بع�س الأطف�ل كيف يوؤثرون على الرا�سدين ويح�سلون على م� يريدون من خالل 
اأدوارهم الطفولية، ك�ن يتعلق الطفل ب�لأب اأو يبحث عن منزلة خ��سة اأو يختبيء اأو 
يهرب ويجد يع�س الرا�سدين. مثل هذا ال�سلوك ممتع جداً. كم� ان بع�س الآب�ء ل يريدون 
كم�  لأطف�لهم.  الن��سجة  غري  الت�رسف�ت  بتعزيز  يقومون  وبذلك  يكربوا  ان  لأطف�لهم 
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ل  ال�سديد لهم، فهم مثالً  زائدة حلبهم  اأبن�ئهم حم�ية  اآب�ء يقومون بحم�ية  ان هن�ك 
ي�سمحون لطفلهم ان يخرج من �س�حة البيت لأن اأطف�ل اجلريان �رس�سون.

2- ال�سعور ب�لذنب:
ي�ست�سلم بع�س الآب�ء للطفل املتذمر بت�أثري اإح�س��سهم غري الواعي للذنب نتيجة عدم 

حبهم للطفل بدرجة ك�فية اأو البق�ء بعيدين عنه لفرتة طويلة اأو مر�سه اأو اإع�قته.
3- ت�س�هل الأبوين: 

يحبهم  األ  الآب�ء  هوؤلء  فيخ�سى  الأب،  ي�ست�سلم  حتى  واملن�أورة  ب�لبك�ء  الطفل  يقوم 
اأطف�لهم اإذا ك�نوا ح�زمني معهم، اأو اأنهم غري واثقني من موقفهم، لذا يرتاجعون ب�سهولة 

وي�ست�سلمون لرغب�ت الطفل غري املنطقية.
4- لفت الإنتب�ه  واحل�سول على ال�سلطة:

من  وللحد  الأبوين  اإنتب�ه   للفت  م�س�د  ك�سالح  والعويل  البك�ء  الأطف�ل  ي�ستخدم 
�سيطرتهم� ولكت�س�ب قوة تفوق تلك ال�سيطرة.

5- التمركز حول الذات :
ينظر الطفل الرنج�سي )حب الذات( لالآخرين من منظور مدى ا�ستف�دته منهم فقط، وهو 
ي�سبع �سعوره ب�لأهمية، واأي تع�مل ي�ست�سف منه عدم العدالة مهم� �سغر يكون مزعج�ً 

ب�لن�سبة له، كم� انه يبدو وك�أنه يبحث عن تلك املواقف اأو يرت�سده�.
6- ال�سعور ب�حلرم�ن:

الطفل الذي ي�سعر ب�لإهم�ل اأو احلرم�ن يعي�س ح�لة ح�سد دائم جت�ه المتي�زات التي 
يتم اإظه�ره� لالآخرين، ومثل هذا الطفل قد يتذمر اأو ينتحب، ويظهر عدم القدرة على 

حتمل الإحب�ط.
اأولً: كن حازماً:

اإذا طلبت من طفلك طلب�ً معقولً اأو اتخذت موقف�ً منطقي�ً، فال ترتاجع ول ت�ست�سلم لكل 
حم�ولته لثنيك عن قرارك. ودع طفلك يدرك انك ج�د ولن حتتمل املزيد من اجلدال اأو 

ال�سكوى ول تكن غ��سب�ً بل كن ح�زم�ً وحمدداً.
واإذا ك�ن الطفل دائم ال�سكوى من عدم وجود م� يفعله، و�سل له فكرة ان عليه ان يتحمل 

م�سوؤولية ملء وقت فراغه بنف�سه.
وللتغلب على ح�لة التذمر وال�سكوى ا�ستخدم بع�س القوانني لت�سبط املتطلب�ت الع�دية 
للطفل ثم التزم بهذه القوانني بحزم، فمثالً يجب ان يكون موعد النوم وموعد الطع�م يف 

�س�ع�ت حمددة بغ�س النظر عم� يريده الطفل.
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ثانياً: الت�شحيح:
عندم� يت�رسف طفلك ب�عتم�دية، �سححه ب�أ�سلوب ودي وعملي و�سجعه على ال�سعور 
اإذا  به  ي�سعر  �سوف  الذي  الرتي�ح  مبدى  وذكره  اأن�سج،  ب�سكل  الت�رسف  ب�إمك�نه  ب�أن 

ت�رسف ك�لكب�ر وت�أكد يف ت�سحيحك له من قي�مك بتحديد ال�سلوك غري املرغوب.
ثالثاً: التجاهل:

اإذا اأ�رس الطفل على البك�ء والعويل بعد ان �رسحت له خط�أه واقرتحت عليه البدائل 
الأكرث مالءمة، قم بتج�هل اإحل�حه جت�هالً منتظم�ً، وهذا يعني ان ل تعري بك�ء الطفل 
اأدنى اهتم�م، واأن تظهر له اأن مثل هذا ال�سلوك لن يكون جمدي�ً. ويف البداية، �سيزيد 
التج�هل الأمر �سوءاً و�سيزيد الطفل اإحل�حه ليجربك على الرتاجع، اإل ان البك�ء �سوف 

يختفي تدريجي�ً، و�سيتخلى الطفل عن البك�ء ح�مل� يدرك انه مل يعد جمدي�ً.
واعلم ان التج�هل اله�دئ والث�بت ل�سلوك العتم�دية مع القليل من الت�سجيع – ك�أن 
تتج�هل الطفل وتن�سغل لعمل م�، ثم جتيب على طلبه بعب�رة ت�سجيعية: )اأن� مت�أكد انك 

ت�ستطيع القي�م به� وحدك( – �سوف تنمي ال�ستقاللية والإعتم�د على النف�س.
رابعاً: اإ�شتخدام نظام تعزيز منا�شب:

اأن حتدد ال�سلوك الفعلي الذي ترغب يف تغيريه، مثالً: )طلب امل�س�عدة يف  عليك اأولً 
حني يكون ب��ستط�عة الطفل القي�م ب�لعمل وحده( اأو الت�سبث واللت�س�ق.. الخ.

ثم ابداأ بتعزيز امل�سلوك املرغوب ب�أن ت�سجل ال�سلوك�ت العتم�دية يف ق�ئمة، ثم �سجل 
عدد مرات ظهور هذه ال�سلوك�ت اإىل م�ستوى حمدد م�سبق�ً، فمثالُ: ميكنك ان تقول له: )اإذا 
ك�ن عدد مرات بك�ئك اليوم اأقل من خم�س مرات، ب�إمك�نك ان ت�س�هد الربن�مج املف�سل 
لديك هذه الليلة، وامتدح الطفل لإظه�ره مزيداً من ال�سلوك الن��سج: )عظيم، ان انتظ�رك 

يل حتى انهي كالمك على انك ولد كبري(.
خام�شاً: العـزل:

اإخرت �سلوك�ً اإعتم�دي�ً واحداً ترغب يف انه�ئه مثل البك�ء، ويف كل مرة يقوم فيه� الطفل 
بهذا ال�سلوك اأر�سله اإىل غرفته ملدة دقيقتني اإىل خم�س دق�ئق اأو اإىل زاوية الغرفة. وبعد 
اإذا ك�ن على ا�ستعداد للتحدث دون تذمر اأو  ب�سع دق�ئق قم بتفقد الطفل وانظر فيم� 

بك�ء. واإذا ك�ن الطفل ل يزال متذمراً فقد يكون عليه ان يبقى وحده مدة اأطول.
�شاد�شاً: املديح اأو الثنـاء:

ت�أكد من اإعط�ء الطفل الإهتم�م  واأن متتدحه عندم� يت�رسف ب��ستقاللية ن��سجة، اإبت�سم 
للطفل، رّبـت على كتفه، وامتدحه لفظي�ً.
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�شابعاً: اإعطاء مزيد من احلرية:
اإخترب ج�نب�ً حمدداً من جوانب منو طفلك ثم قم بت�سجيعه مثل: خروج الطفل من �س�حة 
البيت مبفرده، ثم قم ب�لإ�رسار على ان يقوم الطفل بهذا ال�سلوك ال�ستقاليل ب�سكل معت�د، 
و�سوف يقودك هذا اإىل حتميله م�سوؤولي�ت تتزايد تدريجي�ً. ول جتعل طلب�تك ع�لية جداً 

كي ل تثبط الطفل ول جتعله� منخف�سة جداً بحيث توؤدي اإىل تدين اأدائه.
ثامناً: دلل الطفل:

اإمنح الطفل الذي يحب اللت�س�ق والتعلق مزيداً من احلب والحت�س�ن، دللـه دللً زائداً، 
لفرتة من الزمن ب�إعط�ئه اأكرث مم� يطلبه من املحبة حتى ت�سمن اإ�سب�عه، ثم اطلب من 
الطفل الذي يبكي اأن يذهب اإىل غرفته واأن يبكي كم� ي�س�ء، وهذا التغيري يف اأ�سلوبك قد 

يكون له ت�أثري عك�سي فيقلل البك�ء وال�رساخ. )حمدي وداوود، 2008(.
:Messy-Sloppy ثالثاً: الف��ش�ية وعدم الرتتيب

وتعني الفو�سوية ب�أنه� عدم النظ�فة والرتتيب والالمب�لة وعدم الإهتم�م  والت�سوي�س 
يف  فو�سوي�ً  الطفل  يكون  اأن  الطبيعي  من  اإن  والرتتيب.  والدقة  الأن�قة  اإىل  والفتق�ر 
بع�س الأحي�ن، اإل ان الفو�سوية تعد م�سكلة لدى الأطف�ل اإذا ك�نت لديهم بدرجة كبرية 
لديهم  ك�نت  اإذا  الأطف�ل  لدى  م�سكلة  تعد  الفو�سوية  ان  اإل  املعت�د،  من  واأكرث  جداً 
بدرجة كبرية جداً، واأكرث من املعت�د ومن املوؤ�رسات الدالة على وجود م�سكلة الفو�سوية 
فيم�  والقذارة  الالمب�لة،  وعدم  الرتتيب  عدم  ع�دات  منه�  الطفل  لدى  الرتتيب  وعدم 
يتعلق مبالب�سه واألع�به واأدواته اأو مبظهره الع�م، وقد تتف�قم امل�سكلة وت�سبح ح�لة 

الفو�سوية �س�رة وغري �سحية للطفل.
اأ�شباب الف��ش�ية وعدم الرتتيب:

1- التعبري عن الغ�شب اأو الرغبة يف ال�شتقالل: ان املظهر ال�سخ�سي هو اأحد و�س�ئل 
�رسورة  على  ويركزون  ي�سددون  الآب�ء  معظم  ان  ومب�  النف�س،  اأو  الذات  عن  التعبري 
الرتتيب والنظ�فة ف�إن كثرياً من الأطف�ل يطورون �سلوك الفو�سوية وعدم النظ�فة لت�أكيد 
ا�ستقالليتهم وفر�سه� على من حوله، وكلم� اأ�رس الآب�ء على النظ�فة والرتتيب كلم� زاد 
الأطف�ل توجه�ً نحو الفو�سوية لطريقتهم اخل��سة، وكثرياً م� ن�سمع الأطف�ل واملراهقني 
يرددون جمل مثل: »اأن� اأحب ان اأظهر كم� اأريد«، ولذلك ان تطوير اأ�سلوب عدم التنظيم 
والإهم�ل يف اأداء كثري من امله�م هو موؤ�رس على رغبتهم يف ال�ستقاللية، كم� ان الأطف�ل 
يعربون عن غ�سبهم من خالل النتق�م من الوالدين وغريهم عن طريق عدم الأمتث�ل 

للقواعد وجت�هله�.
2- رف�س حتمل امل�ش�ؤولية: ان الأطف�ل ل يولدون ولديهم رغبة يف النظ�فة، لذا ف�إن قيمة 
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الرتتيب والنظ�فة يجب ان يتم اكت�س�به� من خالل التعلم، ف�سالً عن اأن الأطف�ل الذين ل 
ي�سعرون ب�لر�س� والإ�سب�ع الك�يف يف حي�تهم يرف�سون حتمل امل�سوؤولية والتخلي عن 

الإ�سب�ع الذي يح�سلون عليه من خالل الفو�سوية وعدم الرتتيب.
3- الفتقار اإىل مهارات الرتتيب: هن�ك اأ�سب�ب متعددة لفتق�ر بع�س الأطف�ل للمه�رات 
يكون  تعلم كيف  ان  له  ي�سبق  انه مل  ومنه�:  ومرتب�ً  نظيف�ً  يكون  للطفل كي  الالزمة 
مرتب�ً، ورمب� قد ن�س�أ يف بيوت فو�سوية وغري مرتبة ول يوجد اأي قيمة للنظ�فة، كم� 
قد يكون الآب�ء انف�سهم من�ذج �سلبية ل�سلوك عدم الرتتيب والفو�سوية، وب�لإ�س�فة اإىل 
ان الأطف�ل الفو�سويون وغري املنظمون قد تلقوا حم�ية زائدة ومل يتعلموا اأبداً مه�رات 
التنظيم ب��ستقاللية، وقد يقوم الآب�ء بتوجيه ر�س�ئل مزدوجة لالأبن�ء تت�سمن توقع�ت 
الآب�ء لتعلم الأبن�ء مه�رات التنظيم والت�رسف�ت ب��ستقاللية من جهة ومن جهة اأخرى 
ب�أنهم م� زالوا غري ق�درين على القي�م بذلك، ومثل هذه الر�س�ئل  ينقلون لهم �سعوراً 
املزدوجة �سلبية وتوؤدي اإىل الكثري من التوتر وعدم الن�سج�م والنتيجة طفل مل يطور 
مه�رات الرتتيب الالزمة، كم� ان عدم توفر الدافعية الك�فية لدى بع�س الأطف�ل لتعلم 
مه�رات التنظيم وعدم التعزيز الإيج�بي ل�سلوك النظ�فة والرتتيب لدى الطفل من قبل 
النفع�لية ك�لقلق واخلوف  امل�سكالت  ان  لديه، كم�  الأبوين، يطور �سخ�سية فو�سوية 
والتوتر لدى الأطف�ل يوؤدي اإىل عجز يف اإمت�م مهم�ت ب�سيطة اأثن�ء العمل اأو يف تعلم 
مه�رات التنظيم، ول نن�سى ان الأطف�ل الذين يع�نون من الإع�ق�ت، هم لديهم م�سكلة 

تنظيم وترتيب نف�سه وبيئته بحكم اإع�قته ك�ل�سلل الدم�غي وغريه.
الأ�شاليب الإر�شادية للتعامل مع م�شكلة الف��ش�ية وعدم الرتتيب:

اأولً: الأ�شاليب الإر�شادية ال�قائية:
اتب�ع  على  فوق  فم�  �سنتني  �سن  من  الأبن�ء  ت�سجيع  وامل�شتمر:  املبكر  التدريب   -1
مب�دئ النظ�فة والرتتيب الب�سيطة ك�ن ي�س�رك الطفل مثالً يف اإع�دة األع�به اإىل املك�ن 
ب�ن  الطفل  قبل  من  الألع�ب  من  لنوع معني  الب�سيط  الرتتيب  هذا  ان  له�،  املخ�س�س 
ي�سعه� يف املك�ن املخ�س�س له�، �سوف يوؤدي ذلك اإىل تنمية ع�دات مه�رات الرتتيب 
لديه، وان يقوم الآب�ء بتعليم الطفل التخطيط امل�سبق والحتف�ظ بق�ئمة اأداء املهم�ت 
للطفل  ال�سخ�سي  املظهر  يف  والرتتيب  للنظ�فة  اجليد  النموذج  وتعزيز  ب�لرتتيب، 

والإهتم�م  برتتيب م� يخ�سه من األع�ب وغريه� يف البيت.
2- املهمات املنتظمة: ان م�سوؤولية الآب�ء تعليم الطفل القي�م ب�أعم�ل من��سبة لعمره 
خالل مرحلة الطفولة فمثالً ميكن تعليم الطفل حديث امل�سي ب�أن ي�سع املالب�س القذرة 
يف �سلة الغ�سيل والألع�ب يف اخلزائن، ومن �سن اخل�م�سة يجب ان يتعلم الطفل ب�أن 
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الغب�ر  ونف�س  ب�مل�سح  ك�لقي�م  التنظيف  اأعم�ل  بع�س  ي�س�عد يف  وان  �رسيره  يرتب 
ذلك ميكن  وبعد  امل�ئدة،  وترتيب  القم�مة  واإخراج  املهمالت،  �سلة  وتفريغ  والتكني�س 
لالآب�ء ان يتوقعوا من اأطف�لهم الإ�سه�م يف الأعم�ل اليومية الالزمة للمح�فظة على بيت 

نظيف ومرتب ن�سبي�ً.
3- الإعتناء ال�شخ�شي بالنظافة وح�شن املظهر: على الآب�ء تعليم الطفل يف عمر ال�سنتني 
جتنب القذارة والأ�س��س يف ذلك ان �سغ�ر الأطف�ل ق�درون على التمييز ف�لطفل ال�سغري 
لب�س  اإذا  اإم�  نف�سه،  الوحل وتو�سيخ  التدحرج يف  ب�إمك�نه  اللعب  يلب�س مالب�س  وهو 

مالب�س خ��سة للعيد فيجب ان يتجنب تو�سيخه�.
اأم� يف عمر �سن املدر�سة ان يتم تدريب الطفل على كيفية العتن�ء بنظ�فته، وح�سن 
مظهره من خالل القي�م ب�ملهم�ت ب�سكل جم�عي مثل مت�سيط ال�سعر ولب�س املالب�س 
يعزز  وان  نظ�فته،  مدى  وم�  جيد  ب�سكل  وجهه  غ�سل  هل  ملعرفة  املراآة  يف  والنظر 
الآب�ء ذلك لدى الطفل وجعل مهمة العتن�ء ب�لنظ�فة وح�سن املظهر مهمة ممتعة يف 
البيت، ولي�س�رك الآب�ء اأطف�لهم يف اختي�ر مالب�سهم وح�ج�تهم واأدواتهم اخل��سة بهم، 

ف�مل�س�ركة الفع�لة للطفل اأكرث بكثري من تلقي الطفل الأ�سي�ء التي يخت�ره� الآب�ء.
4- علم الطفل الإهتمام بالآخرين: ان النظ�فة والرتتيب لي�ست غريزة فطرية، ف�لأطف�ل 
اإر�س�ء الآخرين، ولذلك ف�إن غر�س فكرة الإهتم�م  ب�لأخرين  ينظفون انف�سهم من اأجل 
لدى الطفل هو تكنيك وق�ئي يحول دون تطوير قذارة مفرطة، وهو يتعلم بذلك ان اإ�سع�د 
الآخرين �رسوري، كم� ميكن ان يكون مريح�ً للطفل ذاته، فتنظيف الغرفة واجل�سم والظهور 
مبظهر ح�سن ي�سعد الأبوين وت�سبح فيم� بعد ع�دة تبعث على الر�س� ال�سخ�سي، وقد 
يتعلم الطفل ذلك من خالل ان يكون الوالدان منوذج�ً لالهتم�م ب�لآخرين، وبذلك يطور 
الأطف�ل الإهتم�م  احلقيقي ب�لآخرين منذ �سن مبكرة، وبذلك فقد يق�سي الأب وقت�ً طويالً 
يف التحدث مع طفله يف موا�سيع يتوق له� له� الطفل وتهمه، ف�إن هذا الأب يكون قد 
اأبدى اهتم�مه بطفله، وينمو جو من التع�ون بني اأفراد الأ�رسة يظهر من خالله �سلوك 

التفهم امل�س�عدة لبع�سهم البع�س.
ثانيـاً: الأ�شاليب الإر�شادية العالجية:

1- درب الطفل على اخلطوات التي توؤدي اإىل النظ�فة والرتتيب وك�فئه� لديه�:
وهذا يتطلب تعليم وتدريب الأطف�ل ال�سغ�ر الذين مل يتعلموا مه�رات الرتتيب والنظ�فة، 
ولديهم نق�س يف املعلوم�ت لأجن�ز املهم�ت املطلوبة، فقد ت�ستخدم لوحة تبني فيه� 
اأم�كن الأ�سي�ء ومتى يجب القي�م ب�لأعم�ل املطلوبة منه، وت�سجيعه على اجن�ز املهمة 
املطلوبة، وتدريبه على كيف يقوم به� من خالل لعب الأدوار والنمذجة وح�ول ان تك�ف�أ 
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اأي حت�سن يف اجن�ز الطفل للمه�م.
و�سع  اأو  غرفته  وترتيب  تنظيف  مهمة  ب�إجن�ز  الطفل  لقي�م  من��سب�ً  وقت�ً  مث�ل: حدد 
الألع�ب يف اأم�كنه� املحددة له�، واجعل الطفل يراقبك وانت تقوم ب�لعمل ثم دعه ي�سع 
النق�ط وعقد  ا�ستخدام نظ�م  ب�لثن�ء على جهوده من خالل  اأم�كنه� وقم  الأ�سي�ء يف 
التف�قي�ت بني الطفل ووالديه وتقدمي اجلوائز امل�دية، ومن ال�رسوري ان يقوم الوالدين 

مبك�ف�أة وتعزيز اأي �سكل من اأ�سك�ل النظ�فة قد يبديه� طفل غري مرتب وفو�سوي.
2- الب�ب مفتوح اأو مغلق: ميكن ا�ستخدام هذه الطريقة مع طفل واحد اأو اأكرث ي�سرتكون 
يف غرفة نوم واحدة، نقوم بفح�س الغرفة يف وقت متفق عليه مع الأطف�ل، ف�إذا ك�ن 
اأبقيت الب�ب مفتوح�ً، ول ي�سمح لالأطف�ل ب�خلروج للعب اأو  و�سعه� من��سب�ً ومر�سي�ً 
م�س�هدة التلف�ز اإل اإذا ك�ن الب�ب مفتوح�ً، اإن هذا النوع من الرتتيب يوؤدي اإىل جتنب 

النقد اللفظي من قبل الأب واجلدال الدف�عي من قبل الطفل.
3- ا�ستخدام خزانة ميكن اإقف�له�: ويتم هذا الإجراء بفح�س غرفة الطفل من فرتة لفرتة، 
قبل الذه�ب اإىل النوم، ويق�ل للطفل اإذا مل يقم برتتيب اأ�سي�ئه ويرتكه� دون ان ي�سعه� 
يف اأم�كنه� كمالب�سه واألع�به، ف�إنه� �سوف تو�سع يف خزانة مغلقة ملدة يومني، واأكرث، 
لذلك،  ا�ستخدام بط�ق�ت خ��سة  اإرج�عه� للطفل وميكن  ت�ريخ  ويكتب على كل قطعة 

وبذلك يتعلم التنظيم.
4- ا�ستخدام اجلداول اأو اللوح�ت: ويتم هذا الإجراء من خالل كت�بة املهم�ت الأ�س��سية 
ال�سخ�سي �سمن ق�ئمة على لوحة حيث يقوم  النظ�فة والعتن�ء ب�ملظهر  يف عملية 
الطفل بو�سع اإ�س�رة مق�بل كل مهمة اأمته�، ويقوم الأب بو�سع جنمة اأم�م كل مهمة يقوم 
به� الطفل، ويجب ان تدرج كل مهمة من املهم�ت مق�بل الوقت الذي يجب اإكم�له� به 
خالل فرتة اليوم من ال�سب�ح وقت ال�ستيق�ظ اإىل امل�س�ء والذه�ب اإىل النوم، فمثالً يف 
الأ�سن�ن، ثم  اليدين والوجه وتنظيف  الطفل ب�ل�ستيق�ظ ومن ثم غ�سل  ال�سب�ح يقوم 
ارتداء املالب�س والذه�ب اإىل املدر�سة، وبعد العودة من املدر�سة تغيري الثي�ب ثم تن�ول 
الطع�م ثم حل الواجب�ت ثم الذه�ب اإىل اللعب اأو م�س�هدة التلف�ز ويف نه�ية اليوم يتم 
ح�رس النق�ط، اأو النجم التي ح�سل عليه� الطفل وميكن ان ي�ستبدله� ب�متي�زات مثل 
م�س�هدة التلف�ز، اأو اللعب مع الرف�ق، اأو امل�س�ركة يف الرحالت املدر�سية، اأو احل�سول 

على م�رسوف اإ�س�يف.
5- اإت�حة الفر�سة للطفل كي ُيظهر ا�ستقالليته وحتمله للم�سوؤولية:

نحن نعرف ان ال�سبب الرئي�سي للفو�سوية وعدم النظ�فة والرتتيب هو رغبة الطفل يف 
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ال�ستقاللية ورف�س حتمل امل�سوؤولية، لذا على الآب�ء تعليم الطفل ال�ستقاللية وحتمل 
امل�سوؤولية من خالل تكليفه مبه�م من��سبة وفق قدراته وط�ق�ته ثم اإعط�ئه اأجراً على 
مدى اإكم�ل املهمة بنج�ح واإف�س�ح املج�ل لالأطف�ل لتعلم ال�ستقاللية وحتمل امل�سوؤولية 
من �سن ال�س�د�سة من خالل التوقف عن جمع احل�جي�ت خلف الطفل بل تعليمه ب�أن 
الإهتم�م  ب�حل�جي�ت اخل��سة به هي �سمن م�سوؤوليته، وتكليف الطفل مبجموعة من 
تزويد  ان  قدرته على حتمله�،  مع مالحظة  تدريجي�ً  الطفل  امللق�ة على  امل�سوؤولي�ت 
ا�ستقالليته.  ويعزز  ب�لر�س�،  ي�سعرهم  امل�سوؤولي�ت  حتمل  من  وخربات  بفر�س  الطفل 

)حمدي وداوود، 2008(.
Fear رابعاً: اخل�ف

اخلوف هو اإح�س��س قوي غري �س�ر ينتج عن الإح�س��س بوجود خطر اأو توقع حدوثه مم� 
يوؤدي اإىل عدم ال�سعور ب�لأمن ، واملخ�وف متعلمة اإل ان هن�ك خم�وف غريزيه طبيعية 
الأطف�ل  وي�سعر   ، املف�جئة  واحلركة  التوازن  فقدان  اأو  املرتفع،  ال�سوت  من  ك�خلوف 
ب�لرعب اأو اخلوف ال�سديد من عدد كبري من ال�سي�ء اأو املواقف ، وعندم� ي�ستمر اخلوف 
غري املنطقي ي�سبح م� ي�سمى خوف�ً مر�سي�ً )Phobia( . هذا وتت�سمن املخ�وف الع�دية 
املرتفعة،  والأ�سوات  واجلراح،   ، والعزلة   ، الظالم  من  اخلوف  الأطف�ل  لدى  وال�س�ئعة 
 ، والغرب�ء  النقل، والعوا�سف،  واملر�س، والوحو�س واحليواأن�ت والرنتفع�ت و و�س�ئط 

والأمرا�س غري امل�لوفة وميكن ادراج هذه املخ�وف يف ثالث جمموع�ت، هي:
-  اجلراح اأو ال�س�ب�ت اجل�سمية، وال�سموم، والعملي�ت اجلراحية، واحلرب، والختط�ف. 

- احلوادث الطبيعية ، ك�لزلزل ، والعوا�سف ، وحوادث ال�سغب ، والظالم واملوت.
- التوتر النف�سي ، واخلوف من املدر�سة ، والأمتح�أن�ت ، واملن�س�ب�ت الجتم�عة والنقد.
ان حوايل ن�سف الأطف�ل على القل تظهر لديهم خم�أوف م�سرتكة من الكالب والظالم 
عميق  �سعور  من  يع�نون  الأطف�ل  هولء  من   )   %10  ( حوايل  وان  والأ�سب�ح  والرعد 
ب�خلوف وعدم الأمن بعد جت�وزهم �سن الع��رسة، وان املخ�وف الأكرث �سيوع�ً تظهر يف 
العم�ر بني �سنتني و�ست �سنوات كم� ان )90 %( من الأطف�ل حتت �سن ال�س�د�سة يع�نون 
من اخلوف ثم يزول ب�سكل طبيعي ويعمل اخلوف من خالل احلف�ظ على البق�ء وتنبيه 
اإىل م�سدر اخلطر حلم�يته حيث يقوم هرمون الإدرين�لني بتهيئة اجل�سم ملواجهة اخلطر 

وتف�ديه .
اأ�شباب اخل�ف :

اجلراح  اأو  النف�سي  التوتر  اإىل  توؤدي  اإىل  توؤدي  التي  املوؤملة  اخلربات  اأو  ال�سدم�ت   -
اجل�سمية اإىل خوف لينتهي يف حلظته ، اإذ ي�سعر الأطف�ل ب�لعجز وب�أنهم غري م�ستعدين 
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هذا  ان  الزمن،  لفرتة من  ي�ستمر  والذي  اخلوف  النتيجة  وتكون  احلوادث  للتع�مل مع 
النوع من اخلوف ميكن ان ي�ستث�ر يف مواقف متعددة بع�سه� وا�سح ومعروف وبع�سه� 
ان ي�سبب خوف�ً  للتهديد من قبل حيوان م� ميكن  التعر�س  ن�سبي�ً، فمثالً  الخر خفي 
حمدداً من ذلك احليوان اأو خوف�ً من جميع احليواأن�ت وهذا م� ي�سمى ب�لتعميم ، ومن 
حول  �سيئة  واأخب�ر  م�س�ئب  من  والعالم  الإت�س�ل  و�س�ئل  تنقله  م�  اخلفية  اخلربات 
مثل هذه  م�س�هدة  اأو  �سم�ع  ان  واحلوادث،  والعدوان  والعنف  وال�رسق�ت  القتل  جرائم 
الخب�ر من خالل املذي�ع اأو التلف�ز اأو ال�سينم� اأو الكتب الهزيلة له� ت�أثري �سلبي على 

حي�ة الطفل مم� يوؤدي اإىل مزيد من اخلوف والعدوان.
- اإن ال�سعور ب�لغ�سب نتيجة �سوء املع�ملة والرغبة يف ايذاء الكب�ر هي من ال�ستج�ب�ت 
يتم  لذا  مقبوًل  غري  �سعور  متثل  اأو  حمرمة  الرغبة  هذه  ان  اإلأ  الطفولة  يف  الع�دية 
اإ�سق�طه� على الكب�ر )انني اأكرهك واأريد ان اأحلق بك الذى( اأمر غري مقبول وقد تتحول 
اإىل )انك تكرهني و�سوف تلحق بي الذى ( وهذا النموذج من ال�ستج�بة ي�سبح قوي�ً 
ب�سكل خ��س يف عمر �سنتني اإىل �ست �سنوات ، وان لدى الأطف�ل جميع اأ�سك�ل الأفك�ر 
الغريبة اأو اجلن�سية اأو العدوانية اأو التخيالت التي ميكن اأحده� اأو جميعه� ان تخيفهم 
ب�سكل مب��رس، كم� ان الرغبة للقي�م ب�أي �سكل من اأ�سك�ل ال�سلوك غري املقبول ميكن ان 

توؤدي اإىل ال�سعور ب�لذنب اأو اخلوف من العق�ب .
- ميكن للمخ�وف اأن ت�ستخدم كو�س�ئل للت�أثري يف الآخرين وا�ستغاللهم ، �سواء اأك�نو 
اإنتب�ه   جلذب  القوية  الو�س�ئل  اإحدى  اخلوف  الطفل  اإظه�ر  يكون  فقد  كب�راً،  اأم  اأطف�لً 
الوالدين اأو الآخرين، وهذا النموذج يعزز الطفل ب�سكل مب��رس وي�سجعه لوجود املخ�وف 
لديه ، وهكذا يوؤدي اخلوف حل�لة من الر�س� والرتي�ح وامل�سكلة هي ان ي�سبح اخلوف 
اخلوف  يكون  عندم�  امل�سكلة  هذه  وتتف�قم   ، واحد  اآن  يف  وموؤمل�ً  مريح�ً  الطفل  لدى 
هو الطريق الرئي�سي لدى الأطف�ل للت�أثري يف والديهم، ومث�ل ذلك اخلوف املر�سي من 
اإىل املدر�سة وتكون النتيجة  املدر�سة ، حيث يظهر الطفل اخلوف ال�سديد من الذه�ب 
ال�سم�ح له من قبل الوالدين يف البق�ء يف البيت ، وهكذا ي�سبح اخلوف طريقة للت�أثري 

يف الآخرين .
- يالحظ اأن بع�س الأطف�ل يظهرون ا�ستج�ب�ت قوية جداً لالأ�سوات اأو احلركة املف�جئة 
اأو للتغريات يف البيئة منذ ولدتهم اأو خالل ال�سنة الأوىل والث�نية من العمر وغ�لب�ً م� 
ي�سفهم الآب�ء ب�أنهم ك�نوا دائم�ً ح�س��سني للغ�ية وم�سدودين خوافني ويعود ال�سبب يف 
ذلك اإىل ان الأجهزة الع�سبية املركزية لهوؤلء الأطف�ل منذ والدتهم هي اأكرث ح�س��سية 
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من غريه�، ولذلك فهم ي�ستجيبون ملوؤثرات اأ�سعف ومتو�سطة ال�سدة، وهم يحت�جون اإىل 
وقت اطول لي�ستعيدوا توازنهم، اأنهم ي�ستجبون بهذه الطريقة بحكم تكوينهم الن�جت عن 
مزيج من العوامل الوراثية وظروف احلمل، ف�لطفل الذي يبكي بعنف ل�سوت مف�جىء 
متو�سط ال�سدة قد يكون اأكرث تهيئواً لتطوير خم�وف �سديدة، وي�سبح فيم� بعد ي�ستجيب 

بطريقة مب�لغ به�.
اإن الأطف�ل املر�سى متعبني فهم غ�لب�ً م� يكونون اأكرث ا�ستعداداً لتطوير املخ�وف   -
ا�ستغرقت لديهم ح�لة ال�سعف اجل�سمي لفرتة طويلة، والتي قد  اإذا  لديهم  وبخ��سه 
اإىل ال�سعور  اإىل نق�س ال�سكر يف الدم والتى توؤدي  اأو  اإىل ح�لت �سوء التغذية،  تعود 
ب�لعجز و�سعف املق�ومة بحيث ت�سبح الدف�ع�ت النف�سيه لديهم اأقل ف�علية. وعندم� 
يكون اعتب�ر الذات لدي الطفل منخف�س�ً ف�إنه يكون اأكرث عر�سة لتطوير املخ�وف لديه، 
ف�إن  اأطف�لهم، ويف �سوء ذلك  الآب�ء املت�س�هلون يف تطوير اخلوف لدى  كم� ي�سهمم  
الأطف�ل من ذوي اعتب�ر الذات املنخف�س اأو ال�سعيفني ج�سمي�ً ي�سعرون ب�حلزن والعزله 
والعجز و�سعف القدره على التع�مل مع الأفك�ر وامل�س�عر املثريه للخوف ومع الخط�ر 

الواقعية واملتخيلة.                     
- اإن النقد املتزايد قد يوؤدي اإىل تطوير ال�سعور ب�خلوف لدى الأطف�ل، اإذ ي�سعرون ب�أنهم 
وال�ستج�ب�ت  النقد  دائم�ً  ويتوقعون  ب�سكل �سحيح،  اأ�سي�ءاً  يعملوا  اأن  ي�ستطيعون  ل 
ال�سلبية ولذلك ف�إنهم يخ�فون، كم� اأنه التهديد املتكرر ب�لتقييم ال�سلبي للطفل يوؤدي 
اخلوف  ظهور  النتيجة  تكون  مالب�سه  لتو�سيخ  الطفل  يوبخ  عندم�  فمثالً  اخلوف  اإىل 
من الت�س�خ لديه وقد يعمم الطفل هذا اخلوف لي�سبح لديه خوف من الفو�سى اأوعدم 
الأنتظ�م، وي�أخذ اخلوف اأ�سك�لُ خمتلفة اإعتم�داً على اجل�نب الذي يوجه عليه النقد لدى 

الطفل، مم� يوؤدي اأن ي�سبح الطفل خجولً اأو خواف�ً.
اأو  ع�مة  خوافني  اأطف�لً  ينتج  اأن  الزائد ميكن  ب�ل�سبط  يت�سم  الذي  الأ�رسة  جو  اإن   -
اأطف�لً يخ�فون من ال�سلطة خ��سة مثل هوؤلء الأطف�ل قد ي�س�بون ب�لرعب ممن ميثلون 
ال�سلطة ك�لب�ء واملعلمني ورج�ل ال�رسطة، كم� اأن الب�ء ذو املتطلب�ت الزائدة ليدركون 
ل  فهم  لعمرية  مراحلهم  وفق  اأطف�لهم  لدى  تظهر  التي  والع�دية  الطبيعية  املخ�وف 
يحتملون ول يتقبلون خم�وف اأطف�لهم املوؤقتة فهم يوجهون النقد اإىل اأطف�لهم لأنهم 
لدى  الزائدة  واملتطلب�ت  به�  املب�لغ  الآب�ء  توقع�ت  ان  كم  طبيعي  ب�سكل  يت�رسفون 

الطفل توؤدي اإىل اخلوف من الف�سل وعدم املح�ولة .
- اإن ال�رساع�ت الأ�رسية امل�ستمرة �سواء بني الأبوين اأو بني الأخوة اأو بني الآب�ء والأبن�ء 
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توؤدي اإىل اأجواء م�سحونة ب�لتوتر واإىل ال�سعور بعدم الأمن ، وعندم� ي�سعر الأطف�ل بعدم 
الأمن ف�إنهم يظهرون اخلوف مع اأح�س��سهم ب�ل�سعف وعدم القدرة على التع�مل مع هذه 
املخ�وف الع�دية وتتزيد هذه امل�س�عر يف ح�لة اإدراك الأطف�ل لوجود �سعف على قدرة 

الآب�ء على مواجهة امل�سكالت.
اأو الرف�ق هو  اأو الخوة  -اإن مالحظة الأطف�ل وم�س�هدتهم اخلوف لدى الكب�ر ك�لب�ء 
ع�مل مهم يف تطوير املخ�أوف لديهم اإذ ان الأطف�ل يتعلمون اخلوف عن طريق التقليد 
ف�لطفل يتعلم اخلوف من الأبوين اأو من اأحدهم� ممن يت�سفون ب�سديدي اخلوف كم� ان 
اإظه�ر اخلوف اأو من�ق�سته من قبل الآب�ء ممكن ان يوؤدي ب�لطفل اإىل خوف مت�س�به، ومب� 
اأن اخلوف ميكن تعميمه ف�إنه من املحتمل اأن يطور الطفل خوف�ً من اأي �سيء م�س�به 

لذلك.

الأ�شاليب الإر�شادية :

الأ�شاليب ال�قائية :
1. هيىء الطفل للتعامل مع الت�تر: 

اأنواع   مع خمتلف  للتع�مل  م�ستمرة  تهيئة  فرتة  الطفولة  مرحلة  تكون  ان  ينبغي   -
امل�سكالت وبخ��سة م�سكالت اخلوف و التوتر، وان تت�سمن الكثري من التو�سيح والطم�نة 
والتحذير امل�سبق من امل�سكالت املختلفة، فمثالً مو�سوع�ت الن�سج اجلن�سي يجب ان 
تن�أق�س و�رساحة وب�سكل م�سبق مع الأطف�ل، هذا وي�ستخدم الأطف�ل ع�دة اللعب للتدريب 
على التع�مل مع امل�س�عر واحلوادث، فهو الطريقة الطبيعية لتعليمهم كيفية التع�مل 
ا�ستخدام  وان  منه�،  للتحرر  غ�لب�ً  يوؤدي  املخ�وف   عن  التعبري  ان  كم�  اخلوف،  مع 
اللعب اليه�مي يكون فع�لً جداً عندم� تكون ال�سدم�ت متوقعة ، وميكن لالأطف�ل اإجراء 

من�ق�س�ت حول اخلربات ال�س�دقة ومتثيله�.
مع  الإيج�بي  الأطف�ل  تع�مل  ت�سف  التي  وكتبهم  الأطف�ل  ق�س�س  ا�ستخدام  وميكن   -

حوادث احلي�ة املختلفة ك�لعملي�ت اجلراحية، والطالق، واملوت.
- كم� ينبغي ت�سجيع الأطف�ل على الت�أمل الفع�ل مع مو�سوع اخلوف من خالل تعلمه 

لبع�س الأ�س�ليب الإيج�بية يف ذلك مع مراع�ة جتنب تقدمي احلم�ية الزائدة له.
2. كن متعاطفاً ومدعماً :

لديهم  ينمي  والحرتام  احلب  لهم  ويقدمون  متفهمون  اآب�ءهم  ب�ن  الأطف�ل  اإدراك  -اإن 
ال�سعور ب�لأمن على نحو من��سب، كم� ان اأ�سلوب التع�طف مع الأطف�ل الذي يظهر فيه 



168

فهم اأفك�ر الطفل وم�س�عره وم�س�ركته فيه� من خالل تقدمي الحرتام وعدم توجيه التهديد 
اأو النقد امل�ستمر له، وكذلك عدم اإ�سدار الحك�م ال�سلبية نحو خم�وفه فه، كل ذلك يجعل 
الأطف�ل ي�سعرون ب�أنهم اأكرث قدرة على التع�مل مع املواقف املخيفة من خالل حرية 
التفكري وتقبل امل�س�عر ب�أ�سك�له� املختلفة اذ يجب على الآب�ء اإف�س�ح املج�ل لأطف�لهم 
للتعبري عن م�س�عر اخلوف اأو ال�سطراب لديهم وان يتقبل الب�ء ذلك وان يتم من�ق�سة 
لفهم  الدعم وامل�س�عدة  اأقرب وقت ممكن، ثم تقدمي  الأطف�ل يف  التي تخيف  احلوادث 
اإيج�بية  اأ�س�ليب  ويتعلمون  الأطف�ل  ينمو  الطريقة  وبهذه  وتغريه�  التوتر  ا�ستج�ب�ت 
للتع�مل مع م�س�عرهم، كم� يجب على الآب�ء الإنتب�ه  ان ا�ستج�بة الطفل للخوف يجب 
اأو �سبطه وم�س�عدة الأطف�ل على التمييز بني احلقيقة  ان ل ت�ستخدم ملع�قبة الطفل 
واخلي�ل متهيداً للتمييز بني املخ�وف احلقيقية الواقعية وبني املخ�وف غري الواقعية 
لذا يجب ان يتم التعبري عن اخلوف ولي�س جت�هله اأو ال�سخرية منه كم� ينبغي البتع�د 
عن تقدمي احلم�ية الزائة للطفل اأو الإهتم�م  املب�لغ به اأو من�ق�سة م�سكالت الكب�ر اأم�مه 

حتى ل توؤدي اإىل ال�سعور ب�خلوف وعدم الكف�ءة.
3. التعر�س املبكر والتدريجي للم�اقف املخيفة :

- يحت�ج الطفل اإىل اكت�س�ب اخلربات اجلديدة ب�سكل تدريجي واملت�سمنة ب�لأفك�ر اأو 
امر  الليل  الغرفة يف  ا�س�ءة  عن  التوقف  عملية  ان  فمثالً  املخيفة  اجلديدة  احلوادث 
ايج�بي ولكن يجب ان يتم ذلك عن طريق خف�س ال�سوء ب�سكل تدريجي ليلة بعد ليلة 
اأو اغالق الب�ب على نحو متزايد يف كل ليلة حتى ي�سعر الطفل ب�لرتي�ح يف النوم 

ب�لظالم وهكذا يتم التع�مل مع الطفل بكثري من املواقف التي ت�سبب له اخلوف. 
ف�ملواجهة  اخلوف  من  الوق�ئية  اإىل  توؤدي  الطبيعية  امل�س�د  الإ�رساط  عملية  ان   -
التدريجية عندم� يكون الطفل مرت�ح�ً يوؤدي اإىل ان يتع�مل الطفل مع املخ�أوف الب�سيطة 
ثم ينتقل ملواجهة مواقف اأكرث خطورة، ان م�سي الطفل يف ممر طويل فيه اإ�س�ءة خ�فتة 
يعطيه تدريب�ً على مواجهة املواقف وقد يرافقه يف البداية اأحد الكب�ر اأو قد ي�ستخدم 
يتم  وهكذا  تدريجية  ب�سورة  ف�سيئ�ً  �سيئ�ً  الدعم  هذا  تخفي�س  يتم  ثم  يدوي�ً  م�سب�ح 
تدريب الطفل على مواقف م�س�بهة وكثرية يف حي�ة الطفل فمثالً ميكن التحدث مع الطفل 
عن مو�سوع�ت اإيج�بية اأو رواية الق�س�س ال�سيقة مم� يبعث على الهدوء والراحة لديه.
4. عرب عن م�شاعرك و�شارك الآخرين بها ) التعبري وامل�شاركة يف الجتماعات (:

- عنم� يعي�س الأطف�ل يف جو فيه م�س�ركة يف امل�س�عر حيث تن�ق�س فيه هذه امل�س�عر 
ومن  مقبولة،  اأمور  هي  واملخ�وف  الهموم  اأن  يتعلمون  ف�أنهم  الأطف�ل،  فيه  وي�س�رك 
املن��سب التحدث يف اهتم�م�ت حقيقية اأو خم�وف �سواء اأك�نوا �سغ�راً  وكب�راً نخ�ف 
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الأمور ع�دية ب�لن�سبة للفرد، وان كل فرد عر�سة لأن  الأطف�ل  ب�ن  منه� عنده� يرى 
تتكون لديه يف وقت م�، ان مثل هذه الأ�س�ليب ت�س�عد الأطف�ل على فهم اخلوف وان 
ح�لت اخلوف �ستنتهي بعد فرتة ومن ال�رسوري ال�ستم�ع اجليد مل�س�عر الأطف�ل وتقبله� 
اأو اخلوف قد يوؤدي ذلك اإىل �سعور الأطف�ل ب�خلوف  واحرتامه� واذا انكر الب�ء اخلطر 

وي�سبح ذلك اخلطر خميف�ً لهم .
5. كن من�ذجاً للهدوء والتفاوؤل وال�شتجابة ب�شكل منا�شب:

اإذا م� ا�ستمرت م�سكلة  - ان خم�وف الوالدين تخيف الأطف�ل على نحو مب��رس، فمثالًًًًًًًًًًًً 
خموف الوالدين من املوت، ف�إن الأطف�ل اأي�س�ً �سوف يتعلمون ب�رسعه اخلوف من املوت 
ومن املريح ان ي�ستمعوا هولء الأطف�ل اإىل عب�رات ) كل ان�س�ن ف�إن، وان املوت جزء 
من احلي�ة ك�لولدة ( وينبغي ال تن�ق�س املخوف ب��ستمرار اأو توؤكد اأكرث من الالزم مع 
الإيج�بيه يف مواجهته�   ك�لعرتاف بوجوده� واتخ�ذ  الت�كيد علي اجلوانب  مراع�ة 
كذكر  املخيفه  املواقف  على  الت�أكيد  تكرار  املق�بل جتنب  �سج�ع حي�له� ويف  موقف 
الأمور ال�سيئة التي حتدث للن��س وعلى �سبيل املث�ل ف�إن بع�س الن��س اأو الأ�رس يكررون 
اإىل تنمية اجت�ه من  ترديد مقولة )وراء كل خرب �رس مرتقب( ان مثل هذا اجلو يوؤدي 
املتف�ئل  اله�دىء  التوجيه  ان  كم�   . ب�لعدوى  ينتقل  الذي  والت�س�وؤم  والقلق  اخلوف 
ي�س�عد يف التع�مل مع اخلوف ب�سكل جيد مم� يجعلك ان تواجه م�سكالتك وان تتحدث 
عنه� بتقبل، واإذا اأظهرت اخلوف بوجود الأطف�ل ف�إن عليك ان تتخذ اجراًء فوري�ً للتقليل 
منه ف�إذا اأظهرت مثالً اهتم�أم�ً يف العوا�سف الرعدية اأو الري�ح القوية ف�إن طفلك يتعلم 

ان يكون مهتم�ً به� ل خ�ئف�ً  منه� .
الأ�شاليب العالجيه : 

1.  تقليل احل�شا�شية التدريجي والإ�رساط امل�شاد:
- الهدف الرئي�سي هو م�س�عدة الأطف�ل اخلوافني وذوي احل�س��سية الزائدة لي�سبحوا اقل 

ح�س��سيه واأقل ا�ستج�بة  للمو�سوع�ت التي ت�ستثري ح�س��سيتهم . 
اأقران  يتم  عندم�  اخلوف،  من  ح�س��سيتهم  تقل  الأطف�ل  اأن  هي  الع�مة  الق�عده  اإن   -
مو�سوع  اخلوف اأو الفكرة املثرية له ب�إي �سيء �س�ر )ا�رساط م�س�د( فمن املفيد جداً 
اأو ان ينهمكوا ب�أي ن�س�ط ممتع اثن�ء  جعل الأطف�ل يلعبون احدى الع�بهم  املف�سلة 
�سعورهم ب�خلوف ، هذا وان جميع اأ�سك�ل املخوف املحددة ميكن حموه�  بهذه الطريقه، 
وان حدوث تقليل احل�س��سية يتم ب�سكل طبيعي من خالل متكني الأطف�ل من م�س�هدة 
ح�دثة خميفة عن بعد، ثم يقومون ب�لتقدم التدريجي للم�س�هدة واملراقبة الذي يوؤدي 
اإىل تزايد ال�سج�عة �سيئ� ف�سيئ� وعن قرب، والذي يوؤدي اإىل نق�س طبيعي لهذه املخوف 
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وميكن ان يتحول اخلوف اإىل ن�س�ط ممتع من خالل ا�ستخدام ا�سلوب تقليل احل�س��سية  
اأ�سخ��س ملم�ر�سة بع�س الن�س�ط�ت مع الطفل  اأو جمموعة  �سمن ال�ستع�نة ب�سخ�س 
مثل ال�سب�حة اأو الري��سة، كم� ينبغي ت�سجيع الأطف�ل على ا�ستخدام تقليل احل�س��سية 
الذاتي وتعلمهم ل�ستخدام هذه الطريقة وحدهم ملواجهة اأي خوف، ف�ملواجهة املتكررة 
اإىل  ملو�سوع اخلوف توؤدي اإىل تقليل احل�س��سية بينم� يوؤدي جتنب املواقف املخيفة 

اإط�لة ح�لة اخلوف اأو زي�دة �سدته.
2. مالحظة النماذج :

خالل  من  يتعلم  ف�لطفل  احل�س��سية،  لتقليل  طبيعية  طريقة  الطريقة،  هذه  تعد   -
ذالك  يالحظ  الذي  والطفل  املواقف،  مع  اخل�ئفني  الأفراد غري  يتع�مل  كيف  املالحظة 
الإخ�فة فيه� �سيئ�ً  يبداأ ب�سكل تدريجي ب�لتع�مل دون خوف مع مواقف تزداد درجة 
ف�سيئ�ً، ويف�سل ان تكون النم�ذج من ال�سخ��س الع�ديني، كم� ان املالحظة للنم�ذج 
تقنع بع�س الأطف�ل ب�ن م� يخ�فونه هو يف الواقع لخطورة فيه ومن الأمثلة على ذلك 
ا�ستخدام من�ذج متلفزة من الرف�ق مل�س�عدة الطفل للتغلب على قلق الأمتح�ن فقد مت 
تعريف النم�ذج ب�سكل تدريجي ملواقف تزداد اإث�رته� للخوف �سيئ�ً ف�سيئ�ً، وبهذا ا�سبح 
الأطف�ل الذين ق�موا ي�ملالحظة اأقل خوف�ً من الأمتح�أن�ت املدر�سية، هذا وميكن تقليل 
ح�س��سية بع�س الأطف�ل حيث يطلب من الطفل متثيل دور اخل�ئف على نحو اأكرث من 

الواقع حل�لة م� من ح�لت اخلوف .
3. التمرين :

التي  احلوادث  بع�س  اإع�دة  اأثن�ء  ب�لرتي�ح  ال�سعور  من  الأطف�ل  التدريب ميكن  اإن   -
تثري اخلوف ب�سكل ب�سيط ، ويعد اأ�سلوب اللعب لدى الأطف�ل ال�سغ�ر هو اأ�سلوب طبيعي 
للتمرين ف�ألع�ب الدمى والتمثيل متكنهم من التعبري عن اأ�سك�ل متعددة من امل�س�عر 
واملخ�وف وان مدح الكب�ر لهم يعزز تدريبهم على التع�مل مع مو�سوع�ت خميفة من 

خالل اأ�ستخدام لوحة تبني مدى التقدم يف ذلك.
الذي يت�سمن تع�مالً جريئ�ً مع  ال�سلوك  اأداء  ال�سلوكي هو  التدريب  اأ�سلوب  ان  - كم� 
املواقف اذ ميكن التعبري عن ال�سعور ب�لغ�سب بتحويله اإىل �سلوك مثل �رسب الدمى اأو 
ال�رساخ على وحو�س وهمية كم� ميكن لالأطف�ل اأ�ستخدام التمرين املعريف والذي يكون 

بتخيل القي�م بفع�لي�ت متعددة .
4. التخيل الإيجابي :

التدريب على تخيل م�س�هد  - من ال�ستخدم�ت اخل��سة للتخيل يف تقليل املخ�وف 
�س�رة ويجد الأطف�ل ال�سغ�ر يف ذلك اأ�سلوب�ً ن�جح�ً يتخيلون البط�ل الذين يحبونهم 
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وهذا ي�س�عدهم يف التع�مل مع موقف خميف وميكن اطالع الطفل على كيفية القي�م بهذا 
التخيل حيث يطلب منه ان يقوم ب�أخرتاع ق�سة م�س�بهة ) مثل : انت واملراآة العجيبة، اأو 
البي�سبول، اأو قي�دة ال�سي�رة اأو اجللو�س على ال�س�طىء ( وهكذا ميكن ا�ستخدام املخيلة 

للتغلب على املخ�وف والتحرر الن�سبي منه عند الأطف�ل.
5. مكافاأة ال�شجاعة :

والنمو  للتغيري  وا�ستعدادهم  الأطف�ل  واعني جل�هزية  يكونوا  ان  الآب�ء  على  يجب   -
الطفل لكل خطوة �سج�عة يقوم به� وتقدمي  ال�سج�عة، كم� يجب عليهم مدح  وقبول 
املك�ف�ت امل�دية له، كم� ميكن مك�ف�أة الطفل اإذا ا�ستط�ع حتمل مقدار من تلك املواقف 
واإظه�ر  التحمل  مدى  على  النق�ط  اأ�سلوب  اأ�ستخدام  وميكن  املخ�وف،  له  ت�سبب  التي 
على  للح�سول  ت�ستخدم  لكي  النق�ط  من  عدد  بجمع  الطفل  يقوم  وبعده�  �سج�عته 
امتي�زات والع�ب، وميكن ا�ستخدام هذه الأ�س�ليب يف كثري من املواقف واحلوادث التي 
تخيف الطفل مثل اخلوف من املدر�سة واخلوف من الغرب�ء واملخ�وف الأخرى، حيث يتم 
مك�ف�أة التقدم الذي يحرزه الطفل مع مراع�ة جتنب اأي �سكل من اأ�سك�ل تعزيز اخلوف .

6. التحدث مع الذات :
- يعتمد اأ�سلوب التحدث مع الذات على ا�ستخدام طريقة بحيث تكون م�س�داً قوي�ً للخوف 
توؤدي اإىل اإحالل ال�سعور امل�ستقل ب�لكف�ءة عند الطفل حمل �سعوره للخوف والعجز ، 
يتحدثواأحديث�ً  ب�سكل مب��رساأن  الأطف�ل  ان يقرتحوا على  الآب�ء  ذلك فعلى  ويف �سوء 
�س�مت�ً لأنف�سهم على نحو يح�سن من م�س�عرهم ، وعلى الآب�ء وهم يف هذه احل�لة ان 
يو�سحوا لالأطف�ل ب�ن التفكري ب�لأ�سي�ء املخيفة يجعل هذه ال�سي�ء تبدو اأكرث اإخ�فة، 
وان التفكري ب�أفك�ر ايج�بية يوؤدي اإىل م�س�عر اأهدى اأو �سلوك اأكرث �سج�عة وجراأة، ومن 
اأكرث �سج�عة،  اأ�سبح  انني  اأواجه ذلك،  ان  اأ�ستطيع  الذات »  التحدث مع  الأمثلة على 
اأزمة ومتر، كل �سيء �سيكون على م� يرام، اأن� بخري »  وعلى الأب�ء تعليم الأطف�ل كيف 

يوقفون اأفك�رهم املخيفة من خالل تفكريهم بكلمة 
)توقف( ثم يقولون لأنف�سهم عب�رات اإيج�بية .

7. ال�شرتخاء :
الكب�ر  اأو  لالأطف�ل  �سواء  واملفيدة  الف�علة  الأ�س�ليب  من  الع�سلي  ال�سرتخ�ء  يعد   -
واملتوترين ج�سمي�ً ف�إرخ�ء الع�سالت يع�ر�س ظهور ال�سعور ب�خلوف، كم� ان الإ�سرتخ�ء 
، ف�خلوف من الظالم مثالً غريه� من املخ�وف الأخرى  اإيج�بي�ً  يعطي الأطف�ل تركيزاً 
ميكن اأن يتعلم ال�سرتخ�ء الت�م ك�إ�ستج�بة م�س�دة للخوف، وميكن لبع�س الأطف�ل ان 
يتدربوا على ال�سرتخ�ء بف�علية اأثن�ء ال�ستلق�ء على ال�رسير اأو اأثن�ء ال�ستحم�م مب�ء 
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التغلب  من  الأطف�ل  ميكن  وب��ستمرار  ال�سرتخ�ء  على  التدريب  تكرار  اأن  كم�  دافىء، 
احل�س��سية  بتقليل  ال�سرتخ�ء  مزج  يتم  ان  اأي�س�ً  وميكن   ، من خم�وفهم  الكثري  على 
املخيفة  للمواقف  مواجهة  بتكرار  تدريجي�ً  اخلوف  �سدة  تتن�ق�س  خاللهم�  من  اأو 
وانه�ئه.  اأزالة هذا اخلوف  يتم  الواقعية، حتى  ب�ملواقف  اأو  ب�ملخيلة  ذلك  ك�ن  �سواء 

)حمدي وداود، 2008(.

بع�س م�شكالت مرحلة املراهقة والأ�شاليب الإر�شادية امل�شتخدمة فيها:
Aggression  اأولً: العدوان

 يعترب الغ�سب والثورة وال�سرتاك يف امل�س�جرات من الأمور الطبيعية التي ت�سدر عن 
الأطف�ل الأ�سوي�ء بحكم املرحلة النم�ئية التي ميرون به�، بل انن� ن�سك يف �سحة الطفل 
اإذا مل يت�س�جر مع زمالئه على الإطالق، وهذا يعترب  اأو   ، اأبداً  اإذا مل يغ�سب  و�سالمته 
�سلوك�ً غري طبيعي وهو يدل على ان الطفل لديه م�سكلة ويحت�ج اإىل عالجه�.  اإل ان 
قي�م الطفل ب�لعتداء على زمالئه اأو ا�ستث�رة الآخرين بدون مربر ظ�هر �سواء يف البيت 
اأو املدر�سة اأو يف ال�س�رع وب�سورة م�ستمرة يدل هذا ال�سلوك غري الطبيعي على ا�سطراب 
نف�سية الطفل، وهذا يوؤكد �رسورة العن�ية به ودرا�سة ح�لته درا�سة دقيقة ملعرفة اأ�سب�ب 

ودوافع هذا ال�سلوك والعمل على مع�جلته.
ويتطور امليل العدواين لدى الطفل عندم� يحقق العدوان له هدف�ً م� ، ف�إذا جنح طفل يف 
احل�سول على �سيء من اأخيه ب�لع�س مثالً ف�إنه �سيعت�د على ان هذه الطريقة ميكن ان 
تو�سله اإىل م� يريد، وعندم� ي�رسب ط�لب ط�لب�ً اآخر ، ويهتم املعلمون بذلك من خالل 
ال�ستف�س�ر عن هذا الأمر، قد ي�سعر الطفل الذي �رسب زميله ب�ن هذه الطريقة مفيدة له 
جللب اهتم�م الآخرين فتعزز لديه ع�دة ال�رسب، ومن جهة اأخرى ف�إن التقليد يلعب دوراً 
ه�أم�ً يف ال�سلوك العدواين، ف�لطفل الذي يرى والده اأو زميله مي�ر�س ال�سلوك العدواين 

مييل ب�سورة ل �سعورية اإىل تقليده )دب�بنة وحمفوظ ، 1984(.
تعريف العدوان :

الإيذاء ج�سمي�ً  يكون  وقد  ب�لغري،  ال�سخ�سي  الأذى  اإحل�ق  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�سلوك  هو 
مثل ال�رسب اأو اللكم اأو الرف�س اأو رمي الأ�سي�ء اأو الدفع اأو الب�سق، وقد يكون الإيذاء 
نف�سي�ً مثل الهجوم اللفظي من خالل اإطالق الأ�سم�ء والألق�ب ال�سيئة اأو ال�ستم والإغ�ظة 

والت�سلط والت�س�جر والتحقيق والتهديد ب�لإيذاء )دب�بنة وحمفوظ ، 1984(.
اأ�سك�ل العدوان :

ياأتي العدوان على �شكل ثالثة اأن�اع  :
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�سد  الذات  عن  الدف�ع  يف  الطفل  ي�ستجيب  حيث  ال�ستفزاز  عن  الن�جت  العدوان   -1
الت�رسف�ت العدوانية لأقرانه وهذه ل ت�سكل م�سكلة كون الطفل يدافع عن ذاته ، ولكن 
تت�سم  ل  ف�سلى  بطريقة  الآخرين  مواجهة  على  ت�س�عده  مه�رات  تعلم  اإىل  يحت�ج 

ب�لعدوانية اأو اإيذاء الآخرين.
2- العدوان غري الن�جت عن ال�ستفزاز حيث يقوم الطفل ب�ملق�تلة ب�سكل م�ستمر لكي 
ي�سيطر على اأقرانه اأو يقوم ب�إزع�ج الأقران ب�ل�رسب وغريه ، وهذا النوع ي�سبب م�سكلة 
للطفل ، لأنه ل ميتلك الأ�س�ليب وامله�رات التي تعينه على حل م�سكالته فهو بح�جة 

اإىل ان يتعلم كيف يحل �رساع�ته واإحب�ط�ته ومواجهة العوائق اأم�م و�سوله لأهدافه.
البيت  يف  الأ�سي�ء  بتحطيم  الطفل  يقوم  اإذ  الغ�سب،  نوب�ت  اأو  املتفجر  العدوان   -3
وي�سبح ع�سبي�ً ويبدو وك�نه ل ي�ستطيع ان ي�سبط غ�سبه )حمدي واأبو ط�لب ، 1998(.
اأ�سب�ب العدوان: وتتعدد اأ�سب�ب العدوان لدى الأطف�ل ويف�رسه� البع�س على انه� غريزة 
ع�مة للمق�تلة لدى الإن�س�ن للدف�ع عن الذات، وقد يتعلم الأطف�ل الكثري من ال�سلوك�ت 
العدوانية من خالل مالحظة من�ذج من �سلوك الآب�ء والأمه�ت واملعلمني والرف�ق، وقد 
عندم�  وذلك  عدواين،  ب�سلوك  لقي�مه  الطفل  يك�ف�أ  عندم�  العدوان  تعلم  احتم�ل  يزيد 
يح�سلون على م� يريدون اأو جلذب الرا�سد الذي يهمهم.  وقد يت�رسف الطفل بعدوانية 
على  قدرته  لعدم  العدوان  دافع  لديه  ت�ستثري  التي  اليومية  احلي�ة  اإحب�ط�ت  نتيجة 
لنم�ذج  م�س�هدته  اإىل  ب�لإ�س�فة  ذلك،  دون  ح�ل  ع�ئق  وجود  ب�سبب  اأهدافه  حتقيق 
عدوانية عرب و�س�ئل الإعالم املختلفة وحم�ولة تعزيز هذه النم�ذج على اعتب�ر انه� 

متثل �سمة ال�سج�عة والقوة لدى ال�سخ�س، مم� يزيد من تقم�س وتقليد النموذج.
وقد يت�رسف الأطف�ل الذكور بعدوانية تعبرياً عن اإجت�ه�ت �سلبية تربوا عليه� مف�ده� 
التن�سئة  اأ�سلوب  اأن  عن  والقوة، ف�سالً  الرجولة  الآخرين هي دليل  العدوانية جت�ه  اأن 
الإجتم�عية  التي يرتبى من خالله� الطفل يف اأ�رسته ثم مدر�سته له� الدور الكبري يف 
التعليم املق�سود للعدوان وهو تعبري عن عدم التقبل واحلب والغرية والكراهية والتمييز 
يف املع�ملة وال�سعور ب�لنبذ والرف�س والدونية من قبل املعلمني واأولي�ء الأمور توؤثر 
يف انته�ج �سلوك العدوان نحو الآخرين، ب�لإ�س�فة اإىل ان الأطف�ل الذين تعلموا من خالل 
اأ�رسهم عدم القدرة على ت�أجيل الإ�سب�ع لرغب�تهم وح�ج�تهم يجعلهم اأكرث عدواأن�ً جت�ه 

الآخرين.
كم� اأن الأطف�ل ذوي احل�ج�ت اخل��سة ممن يع�نون من اإع�ق�ت خمتلفة �سواء ج�سدية 
النطق وغريه�، ف�أنهم يعربون عن �سعورهم و�سيقهم من  اأو ا�سطراب�ت يف  اأو ح�سية 
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الآخرين ب�لعدوان نحوهم، وذلك تعوي�س�ً مل� يفتقدون اإليه من اهتم�م �سواء من والديهم 
اأو معلميهم اأو اأقراأنهم )حمدي وداود ، 2008(.

ن��سج يف  وغري  ومتهيج�ً وحمبط�ً  قهري�ً  يكون  ان  اإىل  العدواين  الطفل  �سلوك  ومييل 
يف  و�سعف  الذات  حول  ب�لتمركز  �سلوكه  يت�سم  كم�  للمواقف،  ومواجهته  ت�رسف�ته 

التعبري عن ذاته وم�س�عره ول يتقبل النقد اأو اختالف وجه�ت النظر الأخرى.
وميكن للوالدين واملعلمني والق�ئمني على تربية الطفل التعرف على ال�سلوك العدواين 
لديه من خالل اأ�س�ليب متعددة منه� مالحظة الطفل اأثن�ء لعبه ب�لعرائ�س والدمى ومن 
خالل ر�سوم�ته والق�س�س التي يق�سه� الطفل، لأنه من خالله� ي�سقط انفع�لته وح�لته 

العقلية والنف�سية )اأبو ج�دو ، 2007(.
مل�شاعدة  ا�شتخدامها  وال�الدين  للمر�شد  ميكن  التي  الإر�شادية  الأ�شاليب 

الطفل العدواين على التغلب على م�شكلته :
نت�ئج  وت�سري  الأطف�ل،  وتن�سئة  تربية  اخل�طئة يف  والإجت�ه�ت  املم�ر�س�ت  - جتنب 
الطفل  ي�ست�سلم ملتطلب�ت  والذي  املت�س�مح جداً،  اأو  املت�سيب  الأب  اأن منط  الدرا�س�ت 
اأن الأب العدواين الذي ي�ستخدم العق�ب البدين يف تربية  ويدّلـله بدون �سوابط، كم� 
اأطف�له، يجعل الطفل اأكرث عدوانية، وان الأب الذي ل يعطي احلب والإهتم�م  لأطف�له 
ب�سكل �سليم �سوف يوؤدي اإىل العدوانية والتمرد وعدم حتمل امل�سوؤولية لدى الطفل. مع 
�رسورة الت�أكيد على احلزم يف تربية الطفل اأي عدم ت�س�هل وت�س�مح الوالدين ب�سدد 
�سلوك طفلهم العدواين بل يجب تو�سيح ذلك له ب�أن ت�رسف�ته العدوانية غري مقبولة 
ولن تقبل منه مم�ر�سته� مرة اأخرى، وهذا يف ق�ئمة املمنوع�ت اخل��سة يف الأ�رسة، مع 

تو�سيح اأ�سب�ب املنع واملع�ر�سة له�.
- العمل على تقدمي الفر�س املن��سبة من قبل الآب�ء واملعلمني للعب والتدريب اجل�سمي 
واحلركي وال�ستم�ع للمو�سيقى وتذوقه� لدى الطفل يخفف من قي�م الأطف�ل ب�ل�سلوك 

العدواين وامل�س�جرات.
اآمنة بعيدة عن التهديد والقلق وت�سعر الطفل ب�لأمن  اأ�رسية ومدر�سية  اإيج�د بيئة   -
�سع�دة وهدوءاً  اأكرث  والحرتام، يجعلهم  والثقة  اإ�سع�ره ب�حلب  والطمئن�ن من خالل 

واتزاأن�ً، مم� يقلل من فر�س اأن ي�سلك الأطف�ل بعدوانية.
ك�للعب  الطفل  لدى  تظهر  التي  العدوانية  لل�سلوك�ت غري  الإيج�بي  التعزيز  تقدمي   -

التع�وين اأو اللعب بدون �سج�ر اأو �رساخ.
- التج�هل املنظم لل�سلوك العدواين بنف�س الوقت، كم� ان التوبيخ والعق�ب لل�سلوك 
العدواين ب�سكل م�ستمر قد يعزز ذلك عند الطفل وي�سبح م�سدر للفت الإنتب�ه  والإهتم�م  



175

فقد يكرره مرات عديدة.
- التدريب على امله�رات الإجتم�عية  وتوكيد الذات، لأن الأطف�ل العدوانيني يفتقرون 
للمه�رات الإجتم�عية  الالزمة وغري موؤكدين لذواتهم، ولذلك يجب تعليمهم مه�رة ت�أكيد 
الذات. فعندم� تكون موؤكداً لذاتك ف�إنك تعرب عن م�س�عرك وتدافع عن حقوقك بطريقة 
منطقية دون ان تكون عدواني�ً جت�ه �سخ�س اآخر ومث�ل على ذلك : »عندم� ي�أخذ �سخ�س 
�سيئ�ً منك ف�إنك تقول بطريقة ت�أكيدية : ان هذا يل واأريد ان ترجعه ، انني اأ�سعر بغ�سب 
عندم� ت�أخذه دون ا�ستئذان »اإن الرتكيز يف ت�أكيد الذات على ذاتك )م�س�عرك وحقوقك 
وح�ج�تك( بينم� الرتكيز يف العدوان هو على �سخ�س اآخر، وحتى تكون موؤكداً لذاتك 
بدلً من اأن تكون عدواني�ً مع الآخرين، يجب اأن تعرف الأطف�ل الآخرين ب�حل�لت التي 
يزعجونك فيه� ، ثم اأخربهم بذلك دون اإيذاء مل�س�عرهم اأو حتى ال�سج�ر معهم، كم� اأن 
اأ�سلوب حل امل�سكالت ومه�رات التف�و�س هي من املكون�ت املهمة لت�أكيد الذات ومبعنى 
اأو  اآخر اجعل الطفل يفكر بطرق بديلة ملع�جلة امل�سكالت غري الدخول يف امل�سكالت 

امل�س�جرات.
- التفكري قبل العمل وتوقع نت�ئج الأعم�ل ب�لن�سبة للفرد والآخرين ، مث�ل : »ح�ول اأن 
جتعل الطفل ي�سف �سج�راً حدث معه يف ال�س�بق، واطلب منه اأن يتحدث عن النت�ئج 
و�سعور  واملعلمني،  الأب  وم�س�يقة  �سديقه  مثل خ�س�رة   ، عليه  ترتبت  التي  ال�سلبية 
الطفل ب�لنزع�ج وامل�س�عر ال�سلبية والأمل اجل�سمي لدى الآخرين، هن�، اأنت علمت الطفل 
الآخرين، يف  وم�س�عر  والنواجت  والبدائل  ب�لأ�سب�ب  اأولً  التفكري  عن  م�سوؤولً  يكون  اأن 
القرار املن��سب، ب�لإ�س�فة  اأن يفكر يتخذ  اأنه مي�ل للعدوان، وبعد  كل مرة يجد فيه� 
اإىل تعليم الطفل احرتام حقوق الآخرين يف الت�رسف مبمتلك�تهم، لأن غ�لب م�س�جرات 
الأطف�ل حول حقوق امللكية، لذا يجب تعليم الطفل التمييز بني م� هو )يل( وم� هو 

)للغري( ول يجوز اأن ن�أخذ اأ�سي�ء الن��س دون اإذن م�سبق منهم.
- ح�ول اأن يتعلم الطفل كيف يتحدث مع نف�سه من خالل تعلم عب�رات تكف العدوان، 
وهي عب�رات ميكن للطفل اأن يردده� لنف�سه بهدوء عندم� ي�سعر مبيل مله�جمة الآخرين.  
فمثالً : »عد للع�رسة« ، »قف وفكر قبل اأن تت�رسف« واجعل الطفل يعيد هذه العب�رات 

عدة مرات اإىل اأن ت�سبح العب�رة مبث�بة اإ�س�رة اإليه للعمل لديه.
- التقليل من فر�س تعر�س الطفل لنم�ذج عدوانية �سواء يف البيت اأو يف املدر�سة اأو 
عرب التلف�ز من خالل م�س�هدة الأطف�ل للت�رسف�ت العدوانية من قبل والديهم واأ�سق�ئهم 
لأن  ميالً  اأكرث  الأطف�ل  جتعل  لأنه�  التلف�ز  عرو�س  خالل  من  اأو  واأقراأنهم  ومعلميهم 
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يت�رسفوا بعدوانية اأكرث. لذا اإن دور الوالدين هو �سبط هذه امل�س�هدات، وم�س�عدة اأطف�لهم 
اأو م�س�هدة العرو�س التلف�زية وم�س�عدة الأطف�ل من  من خالل امل�س�ركة يف مت�بعة 
خالل من�ق�ستهم للتمييز بني العنف الواقعي واخلي�يل 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�سب و�سبطه من خالل اأن�سطة اللعب ، 
ف�للعب يعطي فر�سة لإ�سب�ع الرغب�ت التي قد ل ت�سبع يف الواقع ، حيث يعطي جم�لً 
لالإ�سب�ع الرمزي والتخل�س من النزعة العدوانية، ف�لطفل ل ي�ستطيع اأن ي�رسب اأخ�ه 
لكنه ي�ستطيع اأن ي�رسب دمية متثل الأخ.  ف�للعب يوؤدي اإىل وظيفة تفريغ النفع�لت، 
وقد ن�ستخدم لعبة كي�س  اللكم اأو �سل�س�ل للطرق ، اأو دمى لل�رسب اأو األع�ب احلرب اأو 
الري��سة التن�ف�سية ككرة القدم اأو ر�سم �سورة متثل الأفك�ر العدوانية وهذه طرق ت�سمح 

بتفريغ نزعة العدوان بطريقة مقبولة اإجتم�عية.
- وب�ملق�بل �رسورة و�سع قواعد ل�سبط �سلوك الطفل ملنع قي�مه ب�سلوك عدواين بدون 
اأي يتم حم��سبة الطفل على �سلوكه وعق�به، وهذا يتطلب تنفيذ نظ�م  اأو مربر،  �سبب 
فرتة  وحده  الطفل  يو�سع  بحيث   )Timeout( ك�لعزل   ، ب�س�نه  املو�سوع  العقوب�ت 
حمدودة من الزمن يف غرفته اأو يف منطقة معينة من الغرفة ، ومينع من امل�س�ركة يف 

الأن�سطة الإجتم�عية  التي تعد معززات ب�لن�سبة له.
- تنمية الغريية لدى الطفل اأي ال�سلوك املوجه مل�س�عدة �سخ�س يواجه م�سكلة، وهذا 
يقلل من احتم�ل اأن يفكر ب�إحل�ق ال�رسر ب�لآخرين لدى الطفل، وميكن تنمية هذا ال�سلوك 
من خالل التع�طف مع الآخرين والإهتم�م  بهم وتعزيز ومدح الطفل بعد كل مرة يظهر 

فيه� اهتم�أم�ً يتعلق مبع�أن�ة الآخرين.
�سلوكه  م�سوؤولية  يتجنب حتمل  ان  اأجل  من  العدوان  اأعم�ل  ي�سوغ  الطفل  ترتك  ل   -
ب��ستخدام اأعذار مثل : »ان كل اأ�سح�بي يت�رسفون مثلي« ولتكن اإج�بتك كمربي : »هذا 
غري �سحيح، وحتى لو ك�ن �سحيح�ً ، فهذا ل يجعل �سلوكك مقبولً اأخالقي�ً« وممكن ان 

ي�س�أل :- )كيف ب�إمك�نن� ان نحل امل�سكلة دون �سج�ر(.
- ابحث عن اأ�سب�ب ودوافع ال�سلوك العدواين فقط تك�سف عن احل�ج�ت غري امل�سبعة 
لدى الطفل العدواين وقد اأث�رت �سلوكه، فهن�ك اأطف�ل ذوو �سعوب�ت التعلم والإع�ق�ت 
ال�سلوك لعدم قدرتهم على التكيف مع الأطف�ل الآخري،  ، فقد مي�ر�سون هذا  اجل�سدية 
وقد تكون الأ�رسة التي يعي�س فيه� الطفل غري م�ستعدة نف�سي�ً لرتبيته فتجده� تعزز 
النقد امل�ستمر، كم� ان غي�ب التعزيز والتقدير وعدم �سعور الطفل ب�ملحبة وال�ستح�س�ن 
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من الآخرين خ��سة والديه كل ذلك يدفعه اإىل ان ي�سلك بعدوانية. واملعروف ان م�س�عر 
 ، وداود  )حمدي  العدواين  ب�ل�سلوك  قي�مه  ومعلميه متنع  والطفل  الوالدين  احلب بني 

.)2008
-:Achievement Motivation Low ثانياً :- �شعف الدافعية للتح�شيل

ان احل�جة اإىل التح�سيل هي من اأكرث احل�ج�ت اأهمية يف حي�ة الإن�س�ن، ويرى موراي 
)Murray( ان الأفراد مدفوعون لالأجن�ز وحتقيق النج�ح يف املهم�ت املختلفة لي�س من 

اأجل دافع احل�سول على التعزيز اأو املك�ف�أة ، وامن� من اأجل الأجن�ز اأو التح�سيل بحد 
ذاته )الزغول، 2009(.

وتعرّف الدافعية للتح�سيل والتعلم ب�أنه� ح�لة عقلية حتدث عند الإن�س�ن تثري لديه 
�سلوك�ً معين�ً وتوجهه نحو حتقيق هدف معني من خالل الإنتب�ه  اإىل بع�س العن��رس 
هذا  وال�ستمرار يف  ذلك  نحو  موجه  بن�س�ط  القي�م  ثم  التعليمي  املوقف  املهمة يف 
الن�س�ط واملح�فظة عليه فرتة ك�فية من الزمن حتى يتحقق هدف التعلم )توق واآخرون، 
2007(.  وتن�س�أ الدافعية بفعل عوامل داخلية ت�سمى ب�لدوافع الداخلية والتي تتمثل 
مبجموعة من احل�ج�ت والغرائز البيولوجية التي تولد مع الفرد ول حتت�ج اإىل تعلم 
اأم� العوامل  اأو العط�س وحب املعرفة وال�ستطالع والإهتم�أم�ت وامليول.   مثل اجلوع 
اخل�رجية وت�سمى ب�لدوافع اخل�رجية وهي مكت�سبة ومتعلمة من خالل عملية التف�عل 
مع البيئة امل�دية والإجتم�عية  وفق�ً لعملي�ت التعزيز والعق�ب التي يتلق�ه� الفرد مثل 

حتقيق النج�ح اأو التفوق )الزغول، 2009(.
اإن الإن�س�ن بطبيعته يولد ولديه دافعية ع�لية للتعلم والتي تتمثل يف حب ال�ستطالع 
وي�ستمتع  وا�ستك�س�فه�،  اجلديدة  اخلربات  نحو  ي�سعى  فهو  والتعلم،  وال�ستك�س�ف 
اأو بتطوير مه�رات م�،  الر�س� عندم� يقوم بحل م�سكلة م�،  بتعلم اجلديد، وي�ست�سعر 
وت�سري نت�ئج الدرا�س�ت ان الب�رس بطبيعتهم ي�سعون نحو ا�ستث�رة انف�سهم وي�ستمتعون 
ب�ملثريات اجلديدة، على ان ل تكون هذه املثريات �سديدة الختالف عم� اعت�دوا عليه، 
وذلك انه كلم� ازداد التب�ين وارتفعت درجة الختالف، ازدادت درجة القلق عند الفرد 
ب�سكل يعرقل حب ال�ستطالع لديه ويحل حمله، على اعتب�ر ان حب ال�ستطالع يولد 
مع الطفل وان جذوره را�سخة يف الطفولة املبكرة لديه، وتتزايد هذه النزعة للمعرفة 
عند الأطف�ل ب�سكل �رسيع للغ�ية يف ال�سنوات الرابعة واخل�م�سة من العمر، ويتمثل ذلك 
يف الأ�سئلة الالمتن�هية عن الأ�سي�ء، وكيف تتحرك؟ ومل�ذا حتدث؟.  ان حب ال�ستطالع 
عند الطفل اأ�س��سي للتعلم والإبداع والتمتع ب�ل�سحة النف�سية، ويقود حب ال�ستطالع 
اإليه )بي�جيه( حول �رسورة املعلوم�ت احل�سية  اأ�س�ر  ال�ستث�رة احل�سية وهذا م�  اإىل 
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لدى الفرد لتلبية الإث�رة احل�سية مب� يتعلق ب�ملثريات املحيطة به، والأطف�ل يحت�جون 
اإىل الإث�رة احل�سية ل�سم�ن ح�سن تكيفهم مع البيئة التي يعي�سونه�، لأن احلرم�ن من 
املثريات احل�سية يوؤدي اإىل امللل وعدم الراحة والتوتر وال�سطراب ومن ثم اإىل �سعف 
حب  تنمية  ويتم   ،)2007  ، واآخرون  )توق  املراهق  لدى  والأجن�ز  للتح�سيل  الدافعية 
ال�ستطالع لدى الأطف�ل واملراهقني من خالل الت�سجيع والتعزيز وجتنب اإهم�له لديهم 
اأو عق�بهم ب�سبب كرثة ت�س�وؤلتهم بهدف ا�ستك�س�ف م� يدور حولهم من مثريات، ولالأ�رسة 
واملدر�سة ك�آب�ء ومعلمني الدور الكبري يف اإعط�ء الفر�س لالأفراد لتنمية حب ال�ستطالع 
وعدم و�سع العقب�ت اأم�مهم حتى ل تعطل حتقيق التعلم الأف�سل لديهم )توق واآخرون 

.)2007 ،
ان دافعية التح�سيل ترتبط بك�فة الأن�سطة الب�رسية وتتب�ين من فرد اإىل اآخر تبع�ً ملركز 
ال�سبط الداخلي اأو اخل�رجي لديهم Locus of Control.  وهذا م� توؤكده نظرية العزو 
على حتقيق النج�ح وجتنب الف�سل واهتمت بتف�سري وفهم طبيعة العزوات التي يقدمه� 
منه�  الأك�دميية  املختلفة  احلي�تية  املج�لت  ف�سلهم يف  اأو  لأ�سب�ب جن�حهم  الأفراد 
وغري الأك�دميية.  ويرى وايرن )Wiener( ان لدى الطالب نزعة لعزو اأ�سب�ب جن�حهم 
اأو ف�سلهم الدرا�سي اإىل جمموعة من العوامل والتي تتمثل يف القدرة واجلهد واملعرفة 
قد  ف�لط�لب  اأو خ�رجي�ً،  داخلي�ً  يكون  وقد  الأفراد  لدى  ال�سبط  تتعلق مب�سدر  والتي 
واملعرفة،  واجلهد  والقدرات  ال�ستعداد  مثل  داخلية  عوامل  اإىل  وتفوقه  جن�حه  يعزو 
اأو عوامل خ�رجية كت�س�هل املعلم اأو �سهولة الأ�سئلة، كم� انه يعزو اأ�سب�ب ف�سله اإىل 
اأو  اأو لأ�سب�ب خ�رجية مثل �سعوبة الأمتح�ن  عوامل داخلية كعدم ال�ستعداد الك�يف 

حتيز املعلم.
ويرى م�كليالأند )McCelland( اأن دافعية التح�سيل ترتبط بك�فة الأن�سطة الإن�س�نية 
اآخر تبع� ملركز ال�سبط Locus of Control   ويوؤكد ان الطلبة  اإىل  وتتب�ين من فرد 
الذين ميت�زون مب�س�در �سبط داخلي حيث  الذين لديهم دافعية ع�لية للتح�سيل هم 
ميت�زون ب�ل�سيطرة الذاتية والأجنذاب ال�سديد نحو املهمة واملث�برة من اأجل اجن�زه� 
يتميزون  اأنهم  كم�   ،)2009 ، )الزغول  اخل�رجي  والتعزيز  املك�ف�آت  النظر عن  ب�رسف 
ب�لطموح وال�ستمت�ع يف مواقف املن�ف�سة والرغبة اجل�حمة للعمل ب�سكل م�ستقل، ويف 
مواجهة امل�سكالت وحله� ويف�سلون املهم�ت التي تنطوي على جم�زفة متو�سطة عن 
املهم�ت التي تنطوي على جم�زفة قليلة اأو كبرية جداً والتي توؤدي بدوره� اإىل ارتف�ع 
م�ستوى القلق اأو انخف��سه، وهذا يتع�ر�س مع اإيج�د دافعية للتح�سيل اإيج�بية لدى 
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ه�أم�ً يف تعليم  الآب�ء واملعلمون دوراً  ، 2007(. ويلعب  الفرد املتعلم )توق واآخرون 
وتعزيز ال�سبط الداخلي يف تف�سريه وعزوه خلربات النج�ح اأو الف�سل حتى ينمو ب�سكل 
�سليم. وتلعب خربات النج�ح والف�سل ال�س�بقة دوراً كبرياً يف دافعية الأطف�ل واملراهقني 
نحو امليل اإىل التح�سيل وجتنب الف�سل يف املواقف املختلفة، ان دافعية الطلبة لالأجن�ز 
والنج�ح تزداد اإذا ك�نت ح�جة جتنب الف�سل لديهم اأكرب من احل�جة اإىل التح�سيل، وهذا 
يتوقف على طبيعة التوقع�ت والعتق�دات املرتبطة بخربات الف�سل التي طّوره� الطلبة 

من خالل خرباتهم ال�س�بقة يف مرحلة الطفولة املبكرة )الزغول ، 2009(.
ويتميز الط�لب ذو الدافعية الع�لية للتح�سيل ب�أن حت�سيله املدر�سي جيد، ويبذل جهداً 
كبرياً لتحقيق اأهدافه وي�سع لنف�سه اأهداف�ً واقعية ويعمل على حتقيقه�، ولديه مث�برة 
ع�لية على العمل، ف�إذا ف�سل مرة ل يفقد الأمل ويث�بر عدة مرات حتى يحقق اأهدافه، 
ويتحمل امل�سوؤولية ويوؤدي واجب�ته يف مواعيده�، ويحب املدر�سة والدرا�سة ويجد فيه� 
م�سدر اإ�سب�ع حل�ج�ته اإىل ال�ستطالع وال�ستك�س�ف، وهو اأكرث جدية ويحقق جن�ح�ت 
اأكرث يف حي�ته، واقعي يف انته�ز الفر�س واأخذ املج�زف�ت ويح�سل على عالأم�ت مدر�سية 
اجلم�عي.  والعمل  التع�ون  على  القدرة  ولديه  ا�ستقاللية  وهواأكرث   ، اأف�سل  وج�معية 
املدر�سي  حت�سيله  ب�ن  للتح�سيل  املتدنية  الدافعية  ذو  الط�لب  يتميز  وب�ملق�بل  
�سعيف، ول يبذل جهداً ك�في�ً يف الدرا�سة، واإذا بذل اأي جهد فهو ل يتن��سب مع قدراته ، 
ول مب�ل وقليل الإهتم�م  ب�لدرا�سة والتح�سيل، كم� انه ل يتحمل امل�سوؤولية، ول يوؤدي 
واجب�ته املدر�سية اأو يقوم به� مت�أخراً ويكره املدر�سة والدرا�سة ويتهرب منه�، وي�سع 
لنف�سه اأهداف�ً غري واقعية اإم� �سهلة جداً اأو �سعبة جداً م�ستحيلة التحقق، واأم� ان يقبل 
بواقع ب�سيط اأو مه�م ب�سيطة جداً، اأو ان يطمح يف واقع اأكرب ومه�م اأ�سعب بكثري من 

قدرته على حتقيقه� )داود وحمدي ، 2004( )توق واآخرون، 2007(.
ترتبط  خ�رجية  عوامل  بفعل  واملراهقني  الأطف�ل  لدى  التح�سيل  دافعية  وتت�سكل   
ب�لتن�سئة الإجتم�عية  التي يتعر�سون له�، وتلعب الأ�رسة دوراً كبرياً يف تنمية الدافعية 
للتح�سيل لدى اأبن�ئه�، حيث يتب�ين م�ستوى هذه الدافعية لدى الأفراد تبع�ً مل� تقدمه 
الأ�رسة من دعم وتعزيز وت�سجيع واإت�حة فر�س املن�ف�سة لهم، ب�لإ�س�فة اإىل ان الأفراد 
الذين متت تن�سئتهم على ال�سبط الذاتي وال�ستقاللية وامليل نحو املن�ق�سة والتفوق، 
هم غ�لب�ً لديهم نزعة اأو ميل داخلي كبري لالأجن�ز والتح�سيل بدافع التح�سيل ذاته ، 

ولي�س بدافع حتقيق املك�ف�آت اأو التعزيز )الزغول، 2009(. 
ب�ل�ستك�س�ف  الرغبة  هي  م�س�در  عدة  من  الإن�س�ن  عند  لالأجن�ز  الدافعية  وتت�سكل 



180

ان�س�ن ب�سكل فطري غري متعلم، والرغبة يف احل�سول  وال�ستطالع املوجودة لدى كل 
الف�سل،  ح�لة  يف  العق�ب  وجتنب  النج�ح  ح�لة  يف  الوالدين  قبل  من  املك�ف�أة  على 
التحكم ب�لبيئة، وال�سعور  القدرة على  التعلم واكت�س�ب امله�رات لزي�دة  والرغبة يف 
التعلم  بني  العالقة  واإدراك   ، والنج�ح  الأجن�ز  ح�لة  يف  الذات  عن  والر�س�  ب�لفخر 
واحل�سول على مركز اقت�س�دي واإجتم�عي اأف�سل يف امل�ستقبل ووجود قيم اإجتم�عية 

تربط املك�ف�أة ب�لأجن�ز ) داود وحمدي  2004(.

اأ�شباب �شعف الدافعية للتح�شيل :
- التن�شئة الأ�رسية غري املنا�شبة:

يت�أثر الدافع للتح�سيل مبم�ر�س�ت التن�سئة الأ�رسية الوالدية يف مرحلة الطفولة املبكرة 
، وت�سري نت�ئج الدرا�س�ت حول من متيزوا بدافعية للتح�سيل مرتفعة، ان اأمه�تهم كن 
يوؤكدن اأهمية ا�ستقاللية الطفل يف البيت، وك�ن يتمثل ذلك يف اإ�رسارهن على وجوب 
ذه�ب الطفل اإىل فرا�سه وحده، وان ي�سلي نف�سه بدلً من ان ي�سلي من قبل الآخرين، وان 
يخت�ر مالب�سه بنف�سه، ل ان يعتمد على غريه يف ذلك، اأم� من متيزوا بدافعية للتح�سيل 
 ، واآخرون  ال�ستقاللية لديهم )توق  اأمه�تهم مل يقمن بت�سجيع  ان  منخف�سة فقد وجد 

.)2007
اإن منط التن�سئة الأ�رسية التي يقوم الوالدين ب��ستخدامه� يف تربية الأبن�ء له� الدور 
لدى  تطور  جداً  املرتفعة  ف�لتوقع�ت  لديهم،  للتح�سيل  الدافعية  م�ستوى  يف  الكبري 
الأطف�ل خوف�ً من الف�سل و�سعف يف الدافعية، وذلك نتيجة لل�سغط ال�سديد من الأمه�ت 
على الأبن�ء لتعلم امله�رات املختلفة، مم� يولد لديهم �سعوراً ب�لنتق�م من والديهم اأو 
ال�ست�سالم ملط�لبهم، وب�لت�يل هذا يوؤثر �سلب�ً على املراهق بحيث تتوقف كل حم�ولته 
نحو حتقيق الهدف، وي�سعر ب�لف�سل نتيجة اأدائه املنخف�س وحت�سيله الدرا�سي املتدين 
للوالدين  والالمنطقية  املرتفعة  التوقع�ت  جم�راة  على  قدرته  عدم  من  ت�أتى  الذي 
اجت�هه، مم� يوؤدي به اإىل كره الدرا�سة واملدر�سة ، وقد يتجه اإىل الهروب من املدر�سة اأو 
البيت، اأو البحث عن رفق�ء ال�سوء وم� �س�به ذلك نتيجة ل�سعوره ب�لف�سل ، وب�ملق�بل 
ف�إن التوقع�ت املنخف�سة جداً وتقدير الآب�ء لأطف�لهم تقديراً منخف�س�ً والنظر اإىل ان هذا 
الطفل ل يتوقع منه ان يقوم ب�أداء م�، وبن� على ذلك �سي�ستجيب لوالديه تبع�ً لذلك، 
و�سيحبط ول يقوم ب�أي جهد اأو ن�س�ط حتى يتعلم، لأن الوالدين اأكدوا مبع�ملتهم هذه 
اعتق�دات لدى املراهق ب�نه �سخ�س غري ق�در على ذلك و�سعيف الكف�ءة، مم� يوؤدي اإىل 

اعتم�ده على الغري.
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والنقد  والنبذ  الزائدة  واحلم�ية  ب�لت�سيب  يتميز  الذي  الأ�رسية  التن�سئة  منط  اأن  كم� 
ب�لنف�س  الثقة  وانعدام  ال�ستقاللية  يف  �سعف  اإىل  توؤدي  التي  الأمن�ط  من  والإهم�ل 
لعتم�د الطفل على غريه اأو تركه بدون �سوابط اأو اأنظمة حتكم �سلوكه وبيئته. ان الطفل 
غري امل�ستقل ذاتي�ً والذي ل يثق بنف�سه ويعتمد على الآخرين، من الطبيعي جداً ان ل 
، و�سينعك�س ذلك على م�ستوى ن�س�ط�ته  ي�سعى بن�س�ط لتحقيقه�  اأهداف�ً  لديه  يكون 
احلي�تية ال�سخ�سية اأو املدر�سية، مم� يقود اإىل �سعف يف الدافعية للتح�سيل ، فال ميتلك 
اأهداف�ً يعي�س وي�سعى لتحقيقه�، لأنه غري ق�در على القي�م ب�أي جهد وهذا م� يعتقده 
فعالً يف ذاته ب�سبب م� تعر�س اإليه من خربات �سلبية يف تف�عله مع اأ�رسته )حمدي 

وداود ، 2008(.
اأبن�ئهم�  على  الوالدان  يفر�سه�  والتي  جداً  واملرتفعة  الالوااقعية  التوقع�ت  اأن   كم� 
توؤدي اإىل �سعف الدافعية للتح�سيل وب�لت�يل تدين التح�سيل الدرا�سي و�سعوره ب�لف�سل، 
التي  املهم�ت  والف�سل يف  النج�ح  احتم�لت  الأبن�ء مبعلوم�ت حول  تزويد  والأف�سل 
�سيقوم به� وكيفية مواجهة ذلك. اإن النج�ح يعمل على ت�سجيع الطلبة لبن�ء طموح�ت 
اأكرث واقعية عن قدراتهم وم� ميكن اأن  ي�ستطيعوا القي�م به دون ال�سعور ب�لإحب�ط وعدم 

الثقة ب�لنف�س )توق واآخرون ، 2007(.
- اجل� املدر�شي غري املنا�شب :

اإن اأثر البيت والأ�رسة ل يقل اأهمية عن اأثر املدر�سة والبيئة ال�سفية يف تنمية الدافعية 
لدى  للتح�سيل  الدافعية  اإىل خف�س  يوؤدي  املن��سب  املدر�سي غري  ان اجلو  للتح�سيل. 
الأطف�ل، ف�إذا ك�نت الروح املعنوية للع�ملني يف املدر�سة مرتفعة ف�إن  جو املدر�سة 

ي�سبح اأقرب اإىل الإث�رة والتف�وؤل فيم� يتعلق ب�ملتعلم وب�لعالق�ت الإن�س�نية.
اأو  اإيج�بية  للتح�سيل  دافعية  تنمية  يف  كبرياً  دوراً  ال�سفية  الرتبوية  للمم�ر�س�ت  ان 
�سلبية لدى الطلبة. اإن الأن�سطة ال�سفية التي تقوم على ا�ستغالل حب ال�ستطالع لدى 
الأطف�ل والتي تعزز منو دافعية للتح�سيل مرتفعة من خالل توفري جو تعليمي يت�سم 
ب�لأمن اجل�سدي والنف�سي واحلرية يف اإبداء وجه�ت النظر من خالل تقبل اأفك�ر الطلبة 
ومن�ق�سته� دون تهكم اأو �سخرية منهم، وعدم اللجوء اإىل ا�ستخدام العق�ب البدين يف 
ال�سلوك وحل امل�سكالت وبرامج  اإ�ستبداله ب�أ�س�ليب تعديل  الطلبة بل  �سبط �سلوك�ت 
التعزيز وبدائل العق�ب البدين، كم� يتطلب مراع�ة ا�ستعداد الطلبة للتعلم لإت�حة فر�س 
النج�ح اأم�مهم واإ�رساكهم يف تخطيط الأن�سطة التعليمية والإكث�ر من ا�ستخدام املثريات 

احل�سية وتنويعه� داخل الغرفة ال�سفية.
اإىل الطلبة بدلً من تقدمي املعلوم�ت مب��رسة يزيد من مقدار  الأ�سئلة  اأن توجيه  كم� 
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التعلم لديهم ويزيد من درجة اهتم�مهم ب�مل�دة الدرا�سية، والأ�سئلة الأكرث جن�ح�ً هي 
الأقل توقع�ً لدى الطلبة، مع ان تتميز هذه الأ�سئلة بفع�لية حمتواه� لغ�ي�ت ا�ستث�رة 
حب ال�ستطالع لدى الطلبة يف املو�سوع�ت امل�ألوفة لديهم )حمدي واأبو �س�بر ، 1998( 

)توق واآخرون ، 2007(.
ومن ال�رسوري اأن يدرك املعلم اأهمية دوره يف اإيج�د دافعية للتح�سيل اإيج�بية عند 
الطلبة، ف�ملعلمني غري الراغبني يف القي�م ب�أدوارهم ول اأب�ليني هم اأميل خللق دافعية 
منخف�سة للتح�سيل لدى الطلبة، لأنهم هم ب�لأ�سل دافعيتهم منخف�سة للقي�م ب�أدوارهم 
ب�سكل اإيج�بي ولذلك من ال�رسوري ان يكون املعلم على مقدرة علمية وكف�ءة يف جم�ل 
وتكون   ، يف جم�له  جيداً  تدريب�ً  ومدرب�ً  متحم�س�ً  يكون  ان  اإىل  ب�لإ�س�فة  تخ�س�سه 
الدافعية نحو التعلم يف اأعلى درج�ته� يف املواقف الأكرث حدة من الدرجة املتو�سطة. 
ان الرت�بة تخلق امللل وت�ستت الإنتب�ه  وان ازدي�د ال�ستث�رة اأي�س�ً يخلق القلق الذي 
يخف�س القدرة على التعلم، ولذلك ف�إن الطلبة الذين يتوافر لديهم الدافع نحو التح�سيل 
النج�ح  فر�س  تكون  عندم�  م�ستوي�ته�  اأعلى  يف  التعلم  نحو  الدافعية  درجة  تكون 
يف  يتوزعون  عندم�  اأف�سل  ب�سكل  ينجزون  اأنهم  وكم�   ،  )%50( ت�س�وي  اأي  متو�سطة 

جمموع�ت متج�ن�سة من حيث دافع الأجن�ز والتح�سيل )توق واآخرون، 2007(.
ومن عوامل النفور املدر�سي التي تعرقل منو الدافعية للتح�سيل :

- عدم اإف�س�ح املج�ل اأم�م الطلبة للتعبري عن اأفك�رهم وم�س�عرهم واآرائهم بحرية.
- خلو اجلو املدر�سي من الدعم وال�سعور ب�لطم�أنينة.

- تقلي�س الن�س�ط�ت املمتعة ب�سبب طبيعة تنظيم اليوم الدرا�سي وعدم الإخالل مبواعيد 
اإعط�ء احل�س�س ك�أولوية ه�مة يف املدر�سة على الأن�سطة الالمنهجية اأو حتى افتق�ر 
املدر�سة لوجوده� لعتق�د الهيئة الإدارية والتدري�سية لعدم اأهميته� وانه� �سي�ع للوقت.
وامللل  الرت�بة  اإىل  تقود  التي  الروتينية  املتكررة  الن�س�ط�ت  مم�ر�سة  اإىل  اللجوء   -

وتخف�س من درجة الن�س�ط وال�ستث�رة الع�مة للطلبة.
الفر�سة للقي�م مبه�م  الط�لب  اإعط�ء  الطلبة وعدم  التن�ق�س يف تع�مل املعلم مع   -
حمددة، ب�سكل ميثل اعتم�داً على املعلم يف اأوق�ت عدة ثم الطلب منه العتم�د على 

نف�سه بعد ذلك.
- عالقة املعلم ب�لط�لب التي تخلو من التقبل والحرتام واملودة مم� يخلق نفوراً بني 

املعلم والط�لب.
- عدم امل�س�وااة يف توزيع املك�ف�آت واجلوائز على الطلبة )توق واآخرون ، 2007(.
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اإن اإح�س��س الط�لب ب�لف�سل �سعور مدمر ومبعرث جلهود التعلم ، ويعمل الف�سل املتكرر 
لدى الط�لب على خف�س م�ستوى الطموح الإيج�بي لديه وهذا مهم جداً حتى ي�ستطيع 
القدرة على  الف�سل وم�س�عدته على زي�دة  اآث�ر  الطفل على  ، وحتى يتغلب  اأن ينجح 
بذل اجلهد واملث�برة يف العمل يجب على املدر�سة اأن تقوم بدوره� على النحو الت�يل :
- بن�ء ثقة الفرد بنف�سه حتى ي�سعر ب�لأمن وهو يعمل ج�داً يف �سبيل حتقيق هدف 

معني.
- تهيئة مواقف وان�سطة تعليمية جذابة تثري حب ال�ستطالع عند الطلبة وت�س�عدهم 

على املرور يف خربات اأكرث جن�ح�ً.
- م�شاعدة الطلبة على و�شع اأهداف واقعية ميكن حتقيقها بقدر معق�ل من اجلهد واملثابرة.

- ان يكون للتعلم اأهداف حقيقية يف حي�ة الط�لب.
- اإت�حة الفر�س اأم�م الطلبة للتعبري عم� تعلموه وا�ستخدامه يف مع�جلة امل�سكالت 

اجلديدة.
- تعريف الطلبة مب� يحرزه من تقدم مهم� ك�ن ب�سيط�ً يف راأي املعلم )توق واآخرون، 

.)2007
للدرا�سة  دافعيتهم  ورفع  الطلبة  ب�أدوارهم يف حتفيز  القي�م  املعلمني يف  يقوم  ان   -
وت�سجيعهم على بذل اجلهد وربط املنه�ج ب�حلي�ة واإك�س�ب الطلبة مفهوم�ً اإيج�بي�ً عن 

الذات  )داود وحمدي ، 2004(.
تدين اعتبار الذات:

كم� ان تدين اعتب�ر الذات يوؤدي اإىل انخف��س الدافعية للتح�سيل ب�سبب منط التن�سئة 
الأ�رسية التي تربى عليه� الطفل واملم�ر�س�ت ال�سلبية التي ل تعمل على اإيج�د اأهداف 
واقعية مت�س حي�ة املراهق وب�لت�يل هذه املم�ر�س�ت توؤدي به اإىل ال�سعور ب�نه عدمي 
لذواتهم  اأفراد غري موؤكدين  الدافعية هم غ�لب�ً  النج�ح. و�سعيفو  ي�ستطيع  القيمة ول 
ويخربون الف�سل وي�سعرون ب�أنهم ي�ستحقونه ، وتعوزهم الدافعية لنه�ء اأية مهمة ، وكل 
ذلك يوؤدي اإىل مفهوم للذات �سلبي لدى املراهق والذي بدوره ينعك�س على �سلوكه بحيث 
ي�سف نف�سه انه غري ق�در على التعلم، مم� يخلق دافعية منخف�سة للتح�سيل وتدين 

حت�سيله الدرا�سي ب�سبب ذلك )حمدي واأبو �س�بر ، 1998(.
الوق�ية والعالج: اإن الأ�رس واملدار�س والآب�ء واملعلمني الذين ي�سجعون على ال�ستقاللية 
واملب�داأة من �سنوات الطفولة املبكرة يف تن�سئة اأفراده� تنزع اإىل اأن تنتج اأفراداً يتمتعون 

بدافع للتح�سيل مرتفع.
ولذلك من ال�رسوري ان يكون الآب�ء واملعلمون م�سجعني لالأطف�ل من عمر مبكر على 
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املح�ولة وبذل اأق�سى جهد م�ستط�ع وعلى حتمل الإحب�ط ، ب�لإ�س�فة اإىل اإظه�ر التقبل 
من قبلهم للطفل من خالل الثقة والحرتام والإ�سغ�ء له عندم� يتحدث وجتنب النقد 
وال�سخرية وعدم ربط الكف�ءة الذاتية للمراهق  بعالمته يف الأمتح�ن، ومن ال�رسوري 
تقبل الطفل حتى يف مواقف وخربات الف�سل التي يواجهه� حتى لو مل يتمكن من اأداء 
بع�س املهم�ت، و�رسوري ت�سجيع �سلوك حب ال�ستطالع وحتمل اأ�سئلة الطفل يف جو 

اأ�رسي ومدر�سي تدعيمي بعيد عن التهديد والنقد والتجريح والعق�ب البدين.
اأن ي�س�عد الآب�ء واملعلمني املراهقني  على و�سع اأهداف واقعية وعلى جت�وز العقب�ت 
التي حتول دون حتقيق الأهداف وي�سبح الأب واملعلم م�سدر دعم وت�سجيع للطفل وهذا 
يرتبط به بن�ء م�ستوى من الطموح املعقول والذي يتن��سب مع قدراته واهتم�أم�ته وم� 
ي�ستطيع اأن يقوم به فعالً ، والبتع�د عن و�سع اأهداف ل واقعية تعطل من اأداء املراهق  
نحو الأف�سل لنه ل ي�ستطيع ان يحققه� مهم� عمل لأنه� مب�ستوى اأعلى من قدراته ؛ مم� 

يوؤدي به اإىل النظر لنف�سه بدونية وعدم احرتام.
اأن يتعلم  املراهق اأ�سلوب التعلم الن�سط وحل امل�سكالت ، من خالل اأن يقوم الط�لب 
بطرح الأ�سئلة ثم البحث عن اإج�ب�ت من خالل جمع املعلوم�ت وتنظيمه� وت�سنيفه� 
وتلخي�سه�. وهو ي�س�رك بعملية تعلمه ويبذل جهد دون قلق مرتفع، والإث�رة الن�جتة 
عن التعلم وال�ستك�س�ف هي بحد ذاته� ممتعة ومعززة.  من خالل ت�سجيعه على الرتكيز 
والإنتب�ه  يف املهمة التي يقوم به� واملث�برة عليه� واأهمية اإكم�له� من خالل التدعيم 

والتعزيز والثقة مب� يقوم به.
كم� ان للمدر�سة دورا كبريا يف  اإث�رة الدافعية لكي ي�سبح التعلم خربة مثرية وممتعة 
اإىل تعليم الط�لب  طرق وا�سرتاتيجي�ت فع�لة لزي�دة  لالأطف�ل واملراهقني، ب�لإ�س�فة 
الدافعية مثل اأ�سلوب �سبط الذات بدلً من العتم�د على املك�ف�آت التي يقدمه� الآب�ء 
من  ك�ف  مقدار  اأداء  عند  نف�سه  ويك�فئ  يعزز  من  هو  ي�سبح  وب�ملق�بل   ، واملعلمون 

الواجب�ت الدرا�سية.
وميكن تنمية الدافعية للتح�سيل من خالل تقدمي مك�ف�آت ومعلوم�ت عن الأداء بعد كل 
خطوة ، ومالحظة من�ذج من ذوي التح�سيل املرتفع وتغيري ال�سورة عن الذات بحيث 
تت�سمن النج�ح وامل�سوؤولية وتعديل اأحالم الفرد وتخيالته والتوقف عن التفكري ال�سلبي 

وا�ستخدام ت�سورات اإيج�بية م�سجعة عن الأجن�ز )داود وحمدي ، 2004( .
ثالثاً: جماعة الرفاق وال�شحبة ال�شيئة :

اإن املراهقني يتحدثون عن م�سكالتهم ويعربون عن اأو�س�عهم اأكرث عندم� يكونون مع 
ال�سي��سية  ومعتقداتهم  تطلع�تهم  يف  يتن�ق�سون  وجتدهم  وجمموع�تهم،  اأ�سدق�ئهم 
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والدينية وغريه�، وحتى اأنهم يجربون مع بع�سهم الأن�سطة املختلفة الإيج�بية وال�سلبية 
خم�لفة  عليه�  يرتتب  اأعم�ل  يف  وامل�س�ركة  والتدخني  واملخدرات  الكحول  كتع�طي 
القوانني، ويزداد التع�ون بينهم، ومن خالله� تت�ح لهم فر�سة ا�ستطالع الذات وتطوير 
فهم عميق لالآخرين، ومن خالل عملي�ت التوا�سل املفتوح ي�سبح الرف�ق اأكرث ح�س��سية 
جلوانب القوة وال�سعف لديهم ولدى الآخرين، وتوؤدي هذه العملية اإىل دعم تطور الهوية 
ومفهوم الذات، كم� ت�س�عدهم على التع�مل مع ال�سغوط�ت التي يواجهونه� يف هذه 
ب�ل�سع�دة  ال�سعور  ويتعزز  ب�لوحدة،  والإح�س��س  القلق  م�س�عر  تقل  وبذلك  املرحلة، 
واحرتام الذات لديهم، وتعمل على حت�سني اإجت�ه�ت املراهق نحو املدر�سة والتح�سيل 
املدر�سة ممتعة  فت�سبح  املدر�سة،  رف�قهم يف  ي�ستمتعون يف �سحبة  كونهم  الدرا�سي 

ب�لن�سبة لهم )اأبو ج�دو ، 1998(.
وب�لرغم من الدور الإيج�بي عموم�ً جلم�عة الرف�ق يف تنمية �سخ�سية املراهق، اإل اأن 
الغ�لبية العظمى من اأولي�ء الأمور ل يف�سلون جم�ع�ت الرف�ق التي ينتمي له� الأبن�ء، 
لوم  ويكرثون من   ، اإليه�  يرت�حون  ول  ب�أبن�ئهم  �سيئة وم�رسة  ويعتربونه� جم�ع�ت 
وتوبيخ الأبن�ء ب�س�أنه�، وقد ي�سل ذلك اإىل الطلب منهم قطع عالق�تهم بهذه اجلم�ع�ت 
اأو �سيئون ، على  وب�سداق�تهم منه�، ول ن�ستطيع اأن جنزم ب�أن جميع الرف�ق جيدون 
اعتب�ر ان هذه اجلم�ع�ت له� جوانب اإيج�بية وموؤثرة يف تن�سئة اأفراده�، وب�ملق�بل جند 
له� جوانب �سلبية يف تن�سئة اأفراده� ، ف�إذا ك�ن الوالدان والأ�رسة ميثالأن امتداد املراهق 
يف ع�مل الكب�ر واملجتمع ، ف�إن الرف�ق ميثلون امتداد حي�ته ال�سخ�سية يف اأبن�ء جيله، 
ولذلك ف�إن الكثري مم� ل ننجح يف تعليمه بدقة للمراهق، جند اأن جم�عته قد علمته 
اي�ه يف وقت قي��سي وهذا ينطبق على ال�سلوك اأو الجت�ه املرغوب وغري املرغوب فيه 
)زكري� ، 2007( .  ولعل من اأخطر م�سكالت املراهق هو تف�سيله ملع�يري جم�عة الرف�ق 
التي قد تتع�ر�س مع مع�يري الكب�ر وخ��سة الوالدين، وع�دة م� يخت�ر املراهق مع�يري 
جم�عة الرف�ق وذلك يعود لطبيعة منوه الإجتم�عي وتكوينه لل�سداق�ت ك�أحد مط�لب 

النمو يف هذه املرحلة )اأبو حطب وال�س�دق، 1990(.
وب�ملق�بل قد يتعر�س املراهق ل�سغط الرف�ق ال�سلبي، وهذا اأمر وارد حدوثه يف هذه 
املرحلة ، مم� يثري غ�سب الوالدين، ولكن تختلف ا�ستج�ب�ت املراهقني وردود اأفع�لهم 
ل�سغط الرف�ق، وهذا مرتبط بدرجة تقدير الذات التي يحمله� املراهق عن نف�سه، ف�إذا 
ك�ن من ذوي تقدير الذات املرتفع، فنجد ان جت�وبه ملط�لب جم�عة الرف�ق ال�سلبية اأقل، 
كونه يحمل منظومة قيمية اأخالقية اإيج�بية، فال يتورط مع �سغط الرف�ق الالاإجتم�عي، 
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مدى  يف  الكبري  الدور  له�  والتي  بوالديه  املراهق  عالقة  طبيعة  اإليه  ت�سري  م�  وهذا 
اأ�س��سه�  اإيج�بية  الوالدين  العالقة مع  اأبن�ئهم ملط�لب اجلم�عة، ف�إذا ك�نت  ا�ستج�بة 
احلزم والتوا�سل والأنفت�ح وال�سعور ب�لأمن والبعد عن التهديد وال�سك، مم� يوؤدي اإىل 
والديه ملراجعة امل�سكالت  وا�ست�س�رة  امل�س�عدة  بوالديه من خالل  املراهق  البن  ثقة 
ب�سكل  احلميمية  �سداق�ته  على  املراهق  يح�فظ  وب�لت�يل  الرف�ق،  �سغط  الن�جتة عن 
نن�سى  ول   ،)2007  ، )زكري�  الالاإجتم�عية  اجلم�عية  ب�مل�سكالت  التورط  دون  �سليم 
املراهق  الكبري يف جلوء  الدور  لهم�  واملت�سيبة  املت�سلطة  الأ�رسية  التن�سئة  اأن منطي 
لهم  يلج�أ  والعق�ب وعدم وجود من  من اخلوف  وذلك هرب�ً  ال�سلبية،  الرف�ق  جلم�عة 
اأو حتى يف ح�ل �سعوره ب�مللل وعدم املتعة  للم�سكالت  املراهق يف ح�ل مواجهته 
والفراغ.  وت�سري نت�ئج الدرا�س�ت اأن قيم الأطف�ل ومع�يريهم الأخالقية تكون ع�دة قد 
ا�ستقرت مع بداية املراهقة وهي املرحلة التي يبداأ ت�أثر الطفل فيه� ب�أ�سدق�ئه ب�لزدي�د 
على نحو ملحوظ، ف�إذا ك�ن الوالدين مطمئنني اإىل الرتبية التي ربي� عليه� طفلهم� واإىل 
املع�يري القيمية والأخالقية التي غر�س�ه� يف نف�سه، فال داعي عنده� للقلق ال�سديد من 
ت�أثري الرف�ق، اإل اأنه من ال�رسوري ان يكون� مت�بعني لأبن�ئهم حتى يت�سنى لهم� التدخل 
يف الوقت املن��سب اإذا لحظ� الأثر ال�سيء للرف�ق على اأبن�ئهم� )داود وحمدي ، 2004(.

ال�قاية والعالج:
ولكي نحقق النمو الإجتم�عي ال�سليم وال�سوي ملراهقين� كوالدين ومعلمني، يجب ان 
ننظر اإىل جم�عة الرف�ق ب�حرتام، وان ن�سعر املراهق ب�نن� نقدر جم�عته حق قدرهم، 
ثم نبذل جهدن� لكي نق�بلهم ونتعرف عليهم ونرحب بهم يف بيتن� ونقيم عالقة وثيقة 
معهم مب� ي�سمح لن� ب�ن نعرف ن�سيج عالق�تهم والأ�س�س التي تقوم عليه� ، ومن ثم 
نتح�ور ونتف�و�س معهم جميع�ً مب� يخدم املراهق )اأبو حطب وال�س�در، 1990( )داود 

وحمدي ، 2004(.
كم� يجب على الوالدين الت�أكد من تنوع اأ�سدق�ء اأبن�ئهم وذلك من خالل م�س�عدتهم لكي 
يكون لهم اأ�سدق�ء متنوعون، وذلك بتهيئة الفر�س لكي يتعرف الأبن�ء على اأ�سدق�ء جدد 
من خالل اإر�س�لهم للمع�سكرات ال�سيفية، ومن خالل زي�رات الأق�رب واملع�رف، وح�ول 
ان تطلب من البن األ ي�س�دق رف�ق�ً �سيئني قبل اأن ي�سل الطفل اإىل املدر�سة الث�نوية من 
خالل احلوار واملن�ق�سة ب�أريحية معهم، وجتنب النقد املب��رس لهم حتى ل ي�سكل حتدي�ً 
لهم يوؤدي اإىل العن�د، وتبع�ً لذلك يخت�رون البديل الأ�سواأ، واإن تورط املراهق مع �سديق 
غري مرغوب فيه ح�ول ك�أب واأم ا�ستخدام اأ�سلوب حل امل�سكالت امل�سرتك واطلب منه 
اأن تتع�ون� لإيج�د بديل لعالج امل�سكلة وليكن احلوار مو�سوعي�ً ومنطقي�ً ول تكن الأب 
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املت�سلط الذي ل ي�ستطيع اأن يتفهم وجهة نظر ابنه املراهق  مبو�سوعية.   
اأكرث جن�ح�ً من خالل العمل  اأبن�ئهم� ل�سداق�ت  اأي�س�ً يف توجيه  وللوالدين دور كبري 
على تلبية ح�ج�ت الإث�رة واملغ�مرة والإهتم�م  واملركز واملك�نة الإجتم�عية  والتي 
اإ�رساكه  خالل  من  احل�ج�ت  هذه  اإ�سب�ع  وح�ول  الرف�ق،  جم�عة  طريق  عن  تلبى  قد 
ب�أن�سطة لمنهجية ك�لرحالت واملخيم�ت الك�سفية والنوادي والفرق املو�سيقية والأعم�ل 

التطوعية وغريه�.    
كم� اأنه من ال�رسوري اأن ل يفقد الأبوان اإمي�أنهم� بقدرة طفلهم� على مواجهة امل�سكالت، 
�سم�ته  اأن  تن�سى  ول  الت�رسف،  واإ�س�ءة  التمرد  من  بفرتة  ميرون  املراهقني  اأن  وتذكر 
بداية املراهقة، وهذا يعزز  ومع�يريه اخللقية قد ت�سكلت يف عمر )10-12( �سنة مع 
لدين� اأن الطفل ي�سلك وفق م� تربى عليه حتى لو انحرف �سلوكه بفرتة م� ، ف�سالً عن 
�رسورة تقوية عالقة الوالدين مع املراهق من خالل اجللو�س معه ومم�ر�سة الأن�سطة 
له  وكن  نف�سه،  للتعبري عن  وم�س�عدته  اإليه  والإ�سغ�ء  اأكرث  معه  والتحدث  املختلفة. 
�سديق ورفيق وبذلك حت�ول اإبع�ده عن مرافقة جم�ع�ت ال�سوء، وهيئ الفر�س للمراهق 
للتعرف  له  املج�ل  واف�سح   ، اإيج�بية  قيم�ً  ويحملون  فيهم  مرغوب  اأ�سدق�ء  ملق�بلة 

عليهم وال�ستف�دة منهم.
واهتم�أم�ته  اإىل ميوله  اأقرب  ب�أن�سطة  فراغه  واإ�سغ�ل وقت  اعمل على تنظيم  ثم  ومن 
واجعله مي�ر�سه� وي�ستمتع به� ومب�س�ركتك ك�أب واأم معه.  وح�ول ك�آب�ء تنظيم ان�سطة 
لالأ�رسة ك�ملة تق�سيه� مع بع�سه� البع�س، فقد يكون امللل والرت�بة وعدم املتعة �سبب�ً 
يف جلوء املراهق لرف�ق ال�سوء، ب�لإ�س�فة اإىل و�سع نظ�م ث�بت لربن�مج الأ�رسة ب�سكل 
ع�م وتطبيقه مبو�سوعية على جميع اأفراد الأ�رسة، واعتمد يف تنفيذه على برن�جمي 
التعزيز والعق�ب يف تعديل ال�سلوك وهذا �سيقلل من احتم�ل البتع�د عن البيت، كم� 
عليك اأن تواجه املراهق يف ح�ل اأنه  ت�رسف على نحو غري اإجتم�عي بطريقة تنتهك 
حقوق الآخرين، لذا يجب ك�آب�ء اأن نتدخل يف �سلوك املراهق لأنن� م�سوؤولون عن ذلك 
ولأنك مت�ر�س حقك الطبيعي بحكم دورك ك�أب واأم ؛ واجعله يواجه النت�ئج اإن اأخط�أ 
الزائد وتكلفه ال�ستج�بة والتج�هل والعزل  اإجراءات العق�ب ك�لت�سحيح  وطبق عليه 

وغريه� ، لتعديل �سلوكه نحو الأف�سل.
والإجراء الأخري الذي ميكن اأن ي�ستخدمه الوالدان يف ح�ل وجود رفق�ء �سوء ول ي�ستطيع 
املراهق البتع�د عنهم، اأن يقوم الوالدان بنقل الطفل من مدر�سة لأخرى اأو انتق�ل الأ�رسة 
من مك�ن لآخر، اأو اإر�س�ل املراهق للعي�س مع بع�س الأق�رب لفرتة موؤقتة كتغيري للبيئة 

حتى ل يلتقي املراهق بهم ويقل ارتب�طه الع�طفي بهم )داود وحمدي، 2004(.
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امل�شطلحات:
  Adolescence Stage مرحلة املراهقة

املرحلة النتق�لية التي يعي�سه� الإن�س�ن بني الطفولة والر�سد ، وهي متتد يف العقد الث�ين 
ب�لبلوغ  املراهقة  بداية  وحتدد  ع�رسة.  الت��سعة  اإىل  ع�رسة  الث�لثة  من  الفرد  حي�ة  من 

اجلن�سي ونه�يته� ب�لر�سد والو�سول اإىل الن�سج يف مظ�هر النمو املختلفة .
  Rational & Cognitive Development النم� املعريف والعقلي

امل�سكالت  وحل  والتذكر،  والتعلم،  التفكري،   النمو يف  مراحل  عرب  تظهر  التي  التغريات 
والتوا�سل اللغوي وهي تت�أثر بعوامل الوراثة والبيئة.

   Psychological & Emotional Development النم� النف�شي والإنفعايل
القلق  كم�س�عر  واملزاج  وامل�س�عر  والنفع�لت  العواطف  جم�ل  يف  التغريات  ويت�سمن 
واخلوف واحلب والغ�سب وال�ستج�بة لل�سغوط�ت اأو التزان النفع�يل والكتئ�ب وغريه�.

Social Development النم� الإجتماعي
ويت�سمن العالقة مع الأ�رسة  والرف�ق، والآخرين والنمو الأخالقي والتن�سئة الإجتم�عية  

والزواج والأبوة والأمومة ، والعمل والختي�ر املهني. 
 self concept مفه�م الذات

فكرة الفرد عن نف�سه  فقد تكون نظرته لذاته �سلبية اأو اإيج�بية اأو مت�أرجحة ح�سب اجل�نب 
الذي يعمل على مراجعته اأو تقييمه وميثل تقدير الذات القيمة التي ي�سفيه� املراهق على 

ذاته و�سلوكه وي�ستدل عليه� ب�لكيفية التي يقيم املراهق فيه� نف�سه.
 Role confusion ا�شطراب الدور

عجز اأو ف�سل املراهق يف مرحلة املراهقة عن القي�م ب�لأدوار الإجتم�عية  املطلوبة منه 
، مم� يوؤدي اإىل ال�سعور ب�لقلق وعدم الكف�ية والنق�س و�سعف القدرة على اتخ�ذ القرار.  

 Family Counseling الإر�س�د الأ�رسي
العملية التي يتم فيه�م�س�عدة اع�س�ء جم�عة الأ�رسة لفهم احلي�ة الأ�رسية وتعلم مه�رات 

حل م�سكالته� لتحقيق الأ�ستقرار والتوافق وال�سع�دة الأ�رسية .
Developmental Taskes  �متطلبات النم

مهم�ت �سلوكية يتطلبه� منو الفرد يف كل مرحلة من مراحل النمو ، واذا م� تعلمه� الفرد 
اإىل جن�حه يف  ، وادت  اإيج�ب� على تكيفه مع ذاته والأخرين  اأثرت  الوقت املن��سب  يف 
تعلم املهم�ت الالحقة . اأم� عدم تعلمه� فيوؤدي اإىل ال�سعور ب�لحب�ط وعدم الثقة ب�لنف�س 

وب�لع�مل املحيط به ويعوقه عن تعلم مهم�ت النمو يف املراحل الالحقة .
Behavioral Approach  الجتاه ال�شل�كي

اجت�ه يرى ان ال�سلوك الإن�س�ين هو يف معظمه متعلم عن طريق الأقرتان ) الإ�رساط التقليدي 
( اأو التعزيز ) الإ�رساط الإجرائي (  وان عملية الر�س�د يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم 

اخل�طئ عن طريق عك�س الإ�رساط .
Approach Cognitive الجتاه املعريف

الأحداث  الإن�س�ن يف تف�سري  التي ي�ستخدمه�  العقلية املعرفية  العملي�ت  ان  اجت�ه يرى 
التي يتعر�س له� هي العن�رس الأهم يف ال�سلوك والإانفع�لت ،لذا ف�إن العملي�ت املعرفية 

هي الهدف الذي يجب ان يحدث فيه التغيري الإيج�بي لكي ي�سبح الفرد اأكرث ف�علية .
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عن��رس الإت�س�ل 

م�ستوي�ت الإت�س�ل الفع�ل

النظري�ت املف�رسة لعملية التوا�سل الإن�س�ين  

 الإت�س�ل اللفظي 

الإت�س�ل غري اللفظي 
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الإت�س�ل ولغة اجل�سد

الإت�س�ل يف احلي�ة الزواجية والأ�رسية  

املراجع
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مقدمة:
اأدوات  من  فع�لة  اأداة  فهو   ، احلي�ة  يف  مهم�  ج�نب�ً  الإن�س�ين  الإت�س�ل  يعد   
التطور  يف  مهم�ً  دوراً  ويلعب  واجلم�ع�ت،  الأفراد  بني  والتف�عل  والتطوير،  التغيري، 
التغيري  خطـوات  وتن�مت  ات�سعت  فكلم�  والإقت�س�دي  والثق�يف،  الإجتم�عي،  والتغري 
والتطور، ات�سعت وازدادت احل�جة اإىل املعلوم�ت والأفك�ر واخلربات، وب�لت�يل اإىل قنوات 

الإت�س�ل لنقله� واإي�س�له� اإىل الأفراد واجلم�ع�ت.
والإت�س�ل ال�سخ�سي هو اأكرث اأ�سك�ل الإت�س�ل �سيوع�ً وانت�س�راً بني الأفراد يف   
املجتمع ، واأكرثه� مالءمة من حيث توفريه الفر�سة اأم�م الأطراف املت�سلة ، للتعرف 
الفوري واملب��رس على مدى ت�أثري ر�س�ئلهم الإت�س�لية على بع�سهم البع�س . ف�إذا �سعر 
احد هذه الأطراف ان ر�س�لته ل يفهمه� الآخر اأو ل ت�سله ب�لطريقة التي يريده� ، ف�إنه 
يعمل على تعديله� اأو تغيريه� اأو توجيهه� بطريقة جديدة ، لت�سبح اأكرث و�سوح� واأبلغ 

ت�أثريا يف حتقيقه� لأهدافه� املرجوة )�س�ري ، 2009(.
ول �سك يف اأن متتع الفرد مبه�رة الإت�س�ل املن��سبة �سيفيد كثرياً، لي�س فقط يف جم�ل 
واحد ، بل �ستت�أثر روؤيته لالأهداف التي يخت�ره� ، وخ��سة تلك التي تتعلق ب�لآخرين 

    .)Noller & Fitzpatrick, 1990( وب�سكل خ��س ب�أفراد الأ�رسة
اإن مه�رة بن�ء التوا�سل اجليد �ستمكن الفرد من دعم اأهدافه التي يحدده� يف   
حميط الأ�رسة . وهذا الدعم يتمثل يف القدرة على اإبداء وجهة نظره اخل��سة، والت�أثري 

.)Lussier & Irwin, 1990( �يف الآخرين، والقدرة على الإقن�ع لتغيري موقف م
اإمتالك مه�رات التوا�سل املن��سبة توفر للفرد  اأهمية الإت�س�ل مع  اأن املعرفة يف  كم� 
فر�س اإختي�ر اأف�سل جوانب ال�سلوك ، �سواء من حيث احل�س��سية اأو الع�طفة جت�ه اأفراد 
الأ�رسة ، والتي ي�سلكه� حني يتواجد يف موقف م�، وذلك بدلً من ترك الأمور لل�سدفة 
اعتم�داً على امله�رات الال�سعورية التي قد يت�ح له� اأو ل يت�ح له� الظهور، والتي قد ل 

تكون من��سبة للموقف وتنطوي على قدر من الوعي جت�ه الذات اأو الطرف الآخر.
الن�سج�م يف  من  درجة  الن�جح من خالل حتقيق  التوا�سل  يقيم  ان  الفرد  وي�ستطيع 

جم�لت عديدة ومن ذلك : 
1- الن�حية الف�سيولوجية –من خالل القوام واحلركة.

2- ال�سوت- ودرجته و�رسعة الكالم وخ�س�ئ�سه الأخرى.
3- اأ�سلوب اللغة والتفكري – مثل اإختي�ر الكلم�ت وطريقة عر�س الأفك�ر.

4- املعتقدات والقيم –م� يرى الآخرون انه ه�م وحقيقي.
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5- اخلربات –البحث عن اهتم�أم�ت م�سرتكة يف الأن�سطة.
.)Kaiser & Hancock, 2003( 6- التنف�س املنتظم اله�دئ

للفرد  اأ�س��سية  وح�جة  اإجتم�عية،  اإن�س�نية  ظ�هرة  الإت�س�ل  عملية  وتعد 
ي�سعب  التي  اله�مة  والنف�سية  الإجتم�عية   احل�ج�ت  من  والإت�س�ل  وللجم�عة، 
اإىل  احل�جة  لالأن�س�ن  يحقق  الإت�س�ل  اإن  حيث  عنه�،  ال�ستغن�ء  الإن�س�ن  على 
الذات  حتقيق  اإىل  واحل�جة  املعلوم�ت،  اإىل  واحل�جة  التقدير،  اإىل  واحل�جة  الإنتم�ء، 

 .)Anderson & Nuttall, 1987(
امل�ستقبل  ال�سخ�س  اأفك�ر  يف  الت�أثري  حتقيق  اإىل  ع�م  ب�سكل  الإت�س�ل  عملية  وتهدف 
 .)Riesch, Thurston & Kestly, 1993( لتعديله� اأو الت�أثري يف  اإجت�ه�ته و�سلوكه
وي�سري لو�سري واأروين )Lussier & Irwin, 1990( اإىل اأن الهدف من الإت�س�ل يكمن 
يف حم�ولة الت�أثري والإقن�ع، فال معنى لالإت�س�ل دون حتقيق هدف، ول اأهمية لالإت�س�ل 
دون اإحداث ت�أثري، ف�لفرد يت�سل ليوؤثر ويتعر�س لالإت�س�ل ليت�أثر، ويتم ذلك اإم� بطريقة 
لفظية اأو غري لفظية. كم� يعني الإت�س�ل كذلك القدرة على الإ�ستم�ع والإنتب�ه  والإدراك 
 ،)Okun, 1991( والإ�ستج�بة اللفظية، وهذه امله�رة ميكن اأن يتعلمه� معظم الن��س
اأ�سلوبني  هن�ك  اأن   )Knapp & Vangelisti, 1995( جيل�ستي  وف�إن  ن�ب  ويو�سح 

رئي�سني لتح�سني مه�رة الإت�س�ل عند الأفراد هم�: 
1- زي�دة امله�رات ال�سخ�سية للفرد ب�سكل م�ستمر عند بن�ء العالق�ت مع الأفراد الآخرين.
2- زي�دة الفع�لية الذاتية وحتقيق الفرد لط�ق�ته وذاته من خالل تف�عله مع الآخرين 

حيث يوؤثر فيهم ويت�أثر بهم.
اللفظية  ال�سلوك�ت  اإىل   )Communication Behavior( الإت�س�ل  �سلوك  وي�سري 
الآخرون، فمالحظة  اأن يالحظه�  التي ت�سدر عن املتحدث، والتي ميكن  اللفظية  وغري 
على  ت�س�عد  الأفراد  فمه�رات  اخل��سة،  املواقف  الأفراد يف  دافعية  نت�ج  هي  ال�سلوك 
الإت�س�ل  �سلوك  يف  فروق�ً  هن�ك  اأن  اإىل  الب�حثني  بع�س  وي�سري   . الإنتب�ه  موا�سلة 
التكيف  ذلك  لديه�  لي�س  التي  والأ�رس  اأ�رسي  تكيف  لديه�  يوجد  التي  الأ�رس  بني 

.)Noller & Fitzpatrick, 1990(
عنا�رس الإت�شال: 

يعرف الإت�س�ل ب�أنه العملية التي يتف�عل به� املر�سل وامل�ستقبل للر�س�ئل يف �سي�ق�ت 
اأ�سك�ل  اأي �سكل من  اإىل  . وي�سري   )Kaiser & Hancock, 2003( اإجتم�عية معينة 
حوا�سهم  اإ�ستخدام  لهم  ويتيح  لوجه،  وجه�ً  الأفراد  بني  يتم  الذي  املب��رس  الإت�س�ل 

اخلم�س يف ات�س�لهم مع بع�سهم البع�س )�س�ري ، 2009 (.
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والإت�س�ل هو الطريقة التي يتب�دل الن��س بوا�سطته� امل�س�عر والأفك�ر يف حم�ولتهم 
فهم بع�سهم البع�س ويحدث الإت�س�ل من خالل اللغة املنطوقة اأو املكتوبة . كم� يحدث 
من خالل تعبريات الوجه ونربة ال�سوت والإ�سغ�ء . والإت�س�ل عن�رس اأ�س��سي من عن��رس 
الكثري من امل�س�كل )   الإت�س�ل يف ظهور  اأخط�ء  .وت�سهم  الأ�رسة  التف�هم والتف�عل يف 

داود وحمدي ،2004(. 
الإجرائية حول عن��رس وطبيعة  النم�ذج  الب�حثني لعر�س بع�س  لقد تطرق كثري من 
 )Shramm( ومنوذج �رسام ،)Lasswell( عملية الإت�س�ل ومن اأ�سهرهم منوذج ل�سويل
ومنوذج �س�نون وويفر )Shannon and Weover( ومنوذج ويرن )Wiener( ومنوذج 
بريلو )Berlo( وغريهم الكثري )دغي�سم، 2000(. تنوعت هذه النم�ذج يف اأ�سك�له� اإل 
انه� اتفقت على ان لعملية الإت�س�ل خم�سة عن��رس ميكن اإيج�زه� يف النق�ط الت�لية: 

1- املر�سل Sender: وهو منبع عملية الإت�س�ل ونقطة بدايته� وهو الذي يقدم الر�س�لة 
اأو يبداأ احلوار عن طريق الكالم اأو الرموز اأو تعبريات الوجه اأو الإر�س�دات غري اللفظية.

اإىل امل�ستقبل، وقد  اإر�س�له  اأو  الر�س�لة Message: وهي م� يقوم املر�سل بنقله   -2
تكون كلم�ت منطوقة اأو مكتوبة اأو �سورة مرئية اأو ... اإلخ.

امل�ستقبل،  اإىل  املر�سل  من  الر�س�لة  به  تنقل  الذي  املنهج  Channel: هي  القن�ة   -3
وفيه� يعرب املر�سل عن ر�س�لته التي يرغب بتو�سيحه� اإىل امل�ستقبل.

4- امل�ستقبل Receiver: وهو الطرف الآخر من عملية الإت�س�ل والذي ي�ستقبل الر�س�لة، 
ثم يقوم بفك رموزه� وتف�سريه� واإدراك مع�نيه�.

5- التغذية الراجعة Feedback: هي عملية الإ�ستج�بة اأو رد الفعل مل� يتلق�ه املر�سل 
من �سدى بعد اإر�س�ل الر�س�لة.
م�شت�يات الإت�شال الفعال:

الإت�س�ل ال�سخ�سي )الفردي(: وهو الإت�س�ل الذي يتم بني �سخ�سني اأو فردين وهو اأكرث 
اأنواع  الإت�س�ل �سيوع�ً، وينق�سم اإىل نوع�ن:

مب��رس: حيث ان املر�سل وامل�ستقبل يكون�ن يف املك�ن نف�سه والإت�س�ل يتم وجه�ً لوجه، 
حيث يح�سل املر�سل على رد فعل مب��رس من امل�ستقبل وميكن ان ي�سبح م�ستقبالً ويعود 

وي�سبح مر�سالً.
الإت�س�لت لأنه� حلظية ومب��رسة  اأنواع   اأخطر  ال�سخ�سي املب��رس من  الإت�س�ل  ويعد 
لإجتي�ز  وبف�علية  الن�جح  الإت�س�ل  مه�رة  ا�ستخدام  يف  م�س�عف  جهد  اإىل  وحتت�ج 

املوقف ب�إيج�بية.
التخ�طب ب�حل��سوب وفيه تكون  اأو  املرا�سلة  اأو  اله�تف  غري مب��رس: ويتم عن طريق 
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التغذية راجعة )العك�سية( مت�أخرة اأو تك�د تكون معدومة.
الإت�س�ل اجلم�عي: هو اإت�س�ل يتم م� بني �سخ�س وعدد من الأ�سخ��س املتواجدين يف 

املك�ن نف�سه، وهم متع�رفون فيم� بينهم.
الإت�س�ل اجلم�هريي: وهو اإت�س�ل يتم م� بني �سخ�س واأعداد كبرية قد ت�سل اإىل املئ�ت اأو 
الألوف ويكون املر�سل معروف ب�لن�سبة للم�ستقبلني، ولكن املر�سل ل يعرف امل�ستقبلني، 
ول يكونون يف نف�س املك�ن، مثل م� يحدث يف و�س�ئل الإعالم، مثل التلف�ز اأو املذي�ع 

.   )Kaiser & Hancock, 2003(وال�سح�فة
النظريات املف�رسة لعملية الت�ا�شل الإن�شاين : 

:)Human Relationship Theory( 1-نظرية العالق�ت الإن�س�نية
وترى هذه النظرية ان لالإت�س�ل ت�أثريه القوي على العالق�ت الإجتم�عية  والتف�عالت 
بني الب�رس بع�سهم البع�س، وان الإت�س�ل اجلم�عي مب� يقوم عليه من جوانب ومه�رات 

هو الو�سيلة الرئي�سية للتعرف على الع�مل الداخلي لالأفراد والقتن�ع ب�ن�س�نيتهم.
:)System Theory( 2- نظرية النظم

ويرى الق�ئمون على هذه النظرية ان الإت�س�ل هو مبث�بة نظ�م اإجتم�عي اأو ن�سق ج�مع 
ملنظومة اإجتم�عية كربى، ت�سم اأفراداً واأهداف�ً، واإجت�ه�ت نف�سية ودوافع م�سرتكة بني 

الأفراد.
:)Information Theory( 3-نظرية املعلوم�ت

ب�إ�ستقب�ل  اخل��سة  الأن�سطة  من  جمموعة  عن  عب�رة  التوا�سل  ان  اأن�س�ره�  ويرى 
املعلوم�ت وترميزه� وتخزينه� وحتليله� واإ�ستع�دته� وعر�سه� )م�هر، 1998(. 

اأن�اع الإت�شال: 
:)Verbal Communication( اأولً: الإت�س�ل اللفظي

الأفك�ر  تنقل  التي  املنطوقة  اللغوية  الرموز  اإ�ستخدام  على  اللفظي  الإت�س�ل  يقوم 
يفهمه�  ووا�سحة  �سهلة،  ب�سيطة،  لغة  اإ�ستخدام  فيه  وي�سرتط  والإجت�ه�ت  وامل�س�عر 
الطرف�إن؛ املر�سل وامل�ستقبل )Cormier and Cormier, 1985(. ويرى منري )1999( 
اأن فع�لية الإت�س�ل اللفظي تعتمد على جمموعة من امله�رات التي يجب اأن تتوفر يف 

املتحدث مثل: 
اأ- امله�رات ال�سخ�سية وتت�سمن: 

- املو�سوعية: وتعني قدرة املتحدث على ال�سلوك والت�رسف واإ�سدار اأحك�م غري متحيزة 
وعلى املتحدث �رسورة الإح�س��س مب�س�عر الآخرين.

- ال�سدق: ف�ملتحدث ال�س�دق هو ب�لطبع الأكرث ت�أثرياً يف م�ستمعيه.
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- الو�سوح: وتعني قدرة املتحدث على التعبري عن اأفك�ره بو�سوح.
- الدقة: الت�أكد من ان الكلم�ت التي ت�ستخدم توؤدي املعنى املق�سود بعن�ية.

- احلم��سة: التي جتعل املتحدث يبدو اأكرث حيوية وحرارة يف حديثه.
- القدرة على التذكر: وتعني ح�سور الذهن اأثن�ء احلديث.

- الإتزان النفع�يل: ويق�سد به اإظه�ر الإنفع�ل ب�لقدر الذي يتن��سب مع املوقف.
ب- امله�رات ال�سوتية: ويق�سد به� مه�رات النطق ال�سحيح، وال�سوت الوا�سح، واحلديث 

املتزن املفهوم.
على  وحملهم  امل�ستمعني  اإقن�ع  على  املتحدث  قدرة  وتعني  الإقن�عية:  امله�رات  ج- 

تبني وجهة نظره يف اأمر م�.
:)Nonverbal Communication( ث�ني�ً: الإت�س�ل غري اللفظي

توؤدي اللغة دوراً رئي�س�ً و�س�مالً يف عملية الإت�س�ل يف حي�تن�، ومع اأن م� نقوله من 
كلم�ت وعب�رات وجمل هو اإ�ستعم�ل �سفوي مهم، ف�إن الطريقة التي ت�ستخدم فيه� اللغة 
ميكن اأن تكون اأكرث اأهمية من كلم�تن� كم�س�در للمعلوم�ت. وتقوم الرموز غري اللفظية 
بدور مهم يف الإت�س�ل الإن�س�ين، ومبق�رنته� ب�للغة، يبدو اأنه مل يكن هن�ك اإهتم�م ك�ف، 
اأو الرموز اللفظية  ووعي ب�أهميته�، واأثره� يف ال�سلوك.  ويعتقد ان مع�جلة ال�سفرات 
تتم اأ�س��س�ً يف الن�سف الأي�رس من الدم�غ، ومع�جلة املعلوم�ت املتعلقة ب�لن�س�ط غري 
اللفظي ك�ملو�سيقى، والفن والتعرف على الوجوه، والعالق�ت املك�نية، تتم يف الن�سف 

الأمين من الدم�غ.
ويعد املظهر، والفعل، واللم�س، واإ�ستخدام املك�ن والزم�ن امل�س�در اخلم�سة الأ�س��سية 
للبي�أن�ت غري اللفظية، ف�ملظهر يوؤدي دوراً مهم�ً يف العالق�ت بني الأ�سخ��س، خ��سة 
يف الإنطب�ع الأول، والوجه هو اجل�نب املركزي يف املظهر الذي يعطي الإنطب�ع الأول 
لالآخرين، ويعد م�سدراً اأ�س��سي�ً للمعلوم�ت عن احل�لة الع�طفية والوجدانية ل�س�حبه، 
وللعيون اأهمية كبرية يف جم�ل الإت�س�ل، ويرتكز ذلك يف اجت�ه نظرة العينني، واملدة 
التي ت�ستغرقه� تلك النظرة، اأو عدم النظر اإىل �سيء معني. اإن ذلك يزودن� مبعلوم�ت تعد 
اأ�س��س�ً ملعرفة مدى اإهتم�م املت�سل بن�، ومدى اإجنذابه نحون�؛ ولهذا ف�إن مدى اإت�س�ع 
اإن�س�ن العني، ونوعية الثي�ب، واحللي، والزينة، والبنية اجل�سدية جميعه� تعد جوانب 
اأخرى تتعلق ب�ملظهر، وتقدم بي�أن�ت ت�سكل م�س�در حمتملة للمعلوم�ت. وكذلك الأفع�ل، 
م�س�در  ت�سكل  واللم�س  ول،  نعم،  واإ�س�رات  واملوجهة،  املعززة  والإ�س�رات  والإمي�ءات، 

حمتملة للمعلوم�ت اأي�س�ً ) عبد الرحيم و ال�سب�ط�ت ،2003(. 
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التي  الإن�س�ين،  الإت�س�ل  اأ�سك�ل  عن  خمتلف  اأنه  على  اللفظي  غري  الإت�س�ل  ويعرف 
حرك�ت  من  الفرد  عن  ي�سدر  م�  كل  وت�سمل  املكتوبة  اأو  املنطوقة  الكلم�ت  تتج�وز 
واإمي�ءات وتعبريات ج�سدية يهدف من خالله� اإي�س�ل ر�س�لة م� اإىل �سخ�س يجري بينه 

وبينه تف�عل اإجتم�عي. ولل�سلوك غري اللفظي خم�سة اأبع�د هي: 
تعبريات  ولغته،  اجل�سم  حركة  الإمي�ءات،  وتت�سمن   :)Kinosic( اجل�سم  حرك�ت   -1

العني، طريقة اجللو�س اأثن�ء ال�ستم�ع اأو التعبري.
ال�رسورية  املتطلب�ت  اأحد  ال�سوت  يعد   :)Paralinguistic( ال�سوتية  التعبريات   -2
والفرح  واحلزن  ك�لقلق  للمتحدث  النف�سية  ب�حل�لة  ال�سوت  ويرتبط  احلديث،  لإتق�ن 
والغ�سب وغريه�. وي�ستدل على ذلك بنغمة ال�سوت، وطبقة ال�سوت، و�رسعة ال�سوت، 

.)Cormier and Cormier, 1985( والوقف�ت اأثن�ء احلديث
التي  الأم�كن وامل�س�ح�ت وامل�س�ف�ت واملن�طق  توؤثر   :)Proxemic( 3- لغة املك�ن 
ترتبط بن� يف عملية الإت�س�ل ويف العالق�ت مع الآخرين. وهن�ك اأربع من�طق ق�سمه� 

خرباء الإت�س�ل واأطلقوا عليه� من�طق التف�عل، وهذه املن�طق هي: 
- منطقة املودة: ومتتد م�س�فة ذراع واحد من اجل�سم ول ي�سمح بدخول هذه املنطقة اإل 

للمقربني ومن تربطن� بهم عالق�ت حميمة.
- املنطقة ال�سخ�سية: وتبداأ من م�س�فة ذراع وت�سل اإىل اأربعة اأقدام بعيداً عن اجل�سم، 

وي�سمح التواجد فيه� لالأ�سدق�ء.
- املنطقة الإجتم�عية : وترتاوح م�س�فته� بني ثالثة وثم�نية اأقدام من اجل�سم، ومن�ر�س 
يف هذه املنطقة غ�لبية اأعم�لن� الع�دية وعالق�تن� الإجتم�عية ، ويطلق عليه� اأحي�أن�ً 

منطقة الإت�س�لت الر�سمية.
- املنطقة الع�مة: يف هذه املنطقة تزداد اأهمية الإت�س�لت ال�سوتية ومتتد هذه املنطقة 

من ثم�نية اإىل ع�رسة اأقدام بعيداً عن اجل�سم.
الإث�رة،  على  تبعث  ت�أثريات  للبيئة   :)Environmental( البيئية  العوامل   -4
�سلته  اأو  الفرد  توافق  درجة  على  يعتمد  وهذا  ال�سغط،  اأو  الإرتي�ح،  اأو  امللل،  اأو 
ب�لأجزاء املرتبطة مبحيطه، ف�إدراك بيئة الفرد هو جزء مهم من ال�سلوك غري اللفظي 

. )Cormier and Cormier, 1985(
5- الوقت )Time(: لعملية اإختي�ر الوقت املن��سب اأهمية كبرية يف فع�لية الإت�س�ل، 
الع�ئلة يزيد من  اأمور  الوقت املن��سب للحديث مع زوجه� يف  الزوجة مثالً  ف�ختي�ر 

اإحتم�ل التف�هم بينهم�، ويقلل من اإحتم�لت اخلالف اأو �سوء الفهم.
وتتجلى اأهمية الإت�س�ل غري اللفظي يف اإكم�ل دور الإت�س�ل اللفظي، اإذ اأنه� توؤكد من 
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اأو ا�ستخدام حرك�ت اليدين وتعبريات الوجه  خالل التغيري يف نربات ال�سوت و�سدته 
عن  وتعرب  تظهر  كم�  امل�ستقبل،  اإىل  اجلديدة  املع�ين  تنقل  كذلك  املنقولة،  للر�س�ئل 
هن�ك  ك�ن  م�  واإذا  اللفظي،  الإت�س�ل  بذلك  مدعمة  الآخرين  وامل�س�عر جت�ه  العواطف 
تن�ق�س بني الإت�س�ل غري اللفظي والإت�س�ل اللفظي، اأ�سعف اإىل ذلك م�سداقية الر�س�لة 

اللفظية )دكر، 2000(.
من  اأكرب  ت�أثرياً  له�  ان  اإل  اللفظية  للر�س�ئل غري  امل�سبق  التخطيط  عدم  من  وب�لرغم 
الإت�س�ل اللفظي مبفرده، وخ�سو�س�ً عند الرغبة يف اإظه�ر م�س�عر معينة )م�هر، 1998(. 
غري  الإت�س�ل  ارتب�ط   )1997( الطويرقي  يف  املذكور   )Knapp, 1978( ن�ب  وحدد 

اللفظي ب�لإت�س�ل اللفظي يف موقف الإت�س�ل ب�ملواجهة املب��رسة يف �ست نواح هي: 
اأ- التكرار )Repetition( حيث ميثل التوا�سل غري اللفظي يف معظم الأحي�ن تكراراً 
موؤكداً الر�س�لة اللفظية، مثل: ط�أط�أة الراأ�س التي تعني املوافقة، فم� هي اإل تكرار للكلمة 

امللفوظة »نعم«.
ب- التتميم )Complementary( حيث متثل حرك�ت الأيدي، وتعبريات الوجه غ�لب�ً 
تتمة للر�س�لة اللفظية، خ��سة يف احلديث ال�سخ�سي، فحرك�ت اليد تكمل وتتم املعنى 

املحمول لفظي�ً.
ج- الإبدال )Substitute(: وقد يحل التوا�سل غري اللفظي حمل التوا�سل اللفظي، حيث 
ت�سبح تعبريات الوجه، من امتع��س و�رسور، وانقب��س اأغنى ب�ملعنى من الكلم�ت، بل 

قد ل يحت�ج معه� لكلم�ت، فهي بديلته� وتقوم مق�مه�.
د- التن�ق�س )Contradiction(: فقد تن�ق�س الر�س�ئل غري اللفظية م�س�مني الر�س�لة 
اللفظية، وذلك عندم� تتن�فر الدللة ال�س�درة عن الر�س�لة اجل�سمية مع فحوى الر�س�لة 
اللفظية يف موقف التوا�سل، ف�ل�سخ�س الذي يدعي لفظي�ً املودة، ويظهر م�س�عر املحبة، 
يف حني تدل �سلوك�ته وحرك�ته اجل�سمية على العك�س )ك�ن يتح��سى النظر يف عيني 
حمدثه، اأو يتجنب القرتاب منه، اأو الرتبيت على كتفه اأو الإم�س�ك بيده( تكون ر�س�ئله 

اللفظية متن�ق�سة مع ر�س�ئله غري اللفظية.
هـ- اإ�ستقط�ب الإنتب�ه  )Attention(: فغ�لب�ً م� ن�ستخدم وجوهن�، واأ�سواتن� وحرك�ت 

عيونن� للفت اإنتب�ه  الآخرين اأو على الأقل لتمييز اأ�سلوب حديثن� وحديث الآخرين.
و- التنظيم )Regulation(: حيث تقوم الر�س�ئل اجل�سمية بتنظيم املح�دثة، وطريقة 
�سريه� بني اأطراف التف�عل، ونالحظ ان اأدوار احلديث والأن�س�ت توفره� لن� ال�سلوك�ت 

غري اللفظية.
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مهارات الإت�شال الفّعال:
تعترب مه�رة الإت�س�ل الفع�ل )Effective Communication( من اأهم امله�رات يف 
جت�ربه  ويعر�س  م�س�عره  ويظهر  اأفك�ره  طرح  من  يتمكن  بو�س�طته�  اإذ  الفرد،  حي�ة 
ويغنيه� وميرره� بل ويك�سبه� ويكت�سبه� من الآخرين اإذا م� روعيت الظروف الطبيعية 
والإن�س�نية، كم� ان التعبريات والإ�س�رات التي ت�سدر عن املر�سل له� اآث�ر ب�لغة على 
مدى قبول الر�س�لة اأو رف�سه�، وهن� ل بد من ان�سج�م الر�س�ئل اللفظية مع التعبريات 
والإ�س�رات غري اللفظية )دكر، 2000؛ بر�س، 2002(. ويت�سمن الإت�س�ل الفع�ل امله�رات 

الت�لية: 
 :)Active Listening( 1- الإ�شغاء الفعال

يعني الإنتب�ه  العميق والك�مل للمر�سل مع مت�بعة م� يحدث من اإت�س�ل لفظي اأو غري 
الإ�سغ�ء فع�لً، ل بد من  لفظي، ومعرفة م� يعنيه املتحدث من حديثه. ولكي يكون 
الإنتب�ه  وتفعيل دور الإت�س�ل الب�رسي وتف�سري التنويع يف نغم�ت ال�سوت وتهيئة ج�سم 
 Cormier معرباً  والوجه  منتبه�ً  فيكون  املو�سوع  تغيري  وعدم  للمت�بعة  امل�ستقبل 
الأزواج،  الفع�ل بني  الإ�سغ�ء  اأهمية  الب�حثون على  and Cormier, 1985(( واأكد 

و�رسورة تدريبهم على الإ�سغ�ء ب�سكل جيد اأثن�ء املن�ق�س�ت اأو حل امل�سكالت.
 :)Restructuring( 2- اإعادة ال�شياغة

وهي اإخب�ر املتحدث مب� مت فهمه من احلديث ب�سورة موجزة ولي�س الإع�دة احلرفية 
للكالم امل�سموع وهي مه�رة مهمة جداً لالإت�س�ل الفع�ل.

الت�س�وؤل مفت�ح احلوار والفهم. وعندم�  )Questioning(: وتعد مه�رة  الت�س�وؤل   -3
تكون الأ�سئلة مفتوحة ت�سهل احلوار واملن�ق�سة، وقد تكون مغلقة تتطلب اإج�بة واحدة 

وحمدودة.
:)Empathy( 4- التعاطف

 ويعني فهم املتحدث من خالل اأفك�ره وتعبريه عن م�س�عره من خالل الإ�سغ�ء اإليه 
امل�س�عر  عن  للتعبري  مكملة  مه�رة  هي  و   )Cormier and Cormier, 1085(
)Expression( من جهة املر�سل وامل�ستقبل مع�ً من خالل ال�سمت والأنفع�ل؛ ك�إظه�ر 
احلزن، اأو الفرح، اأو ال�سيق، اأو الغ�سب.. اإلخ، ف�لتعبري عن امل�س�عر ال�سلبية من املر�سل 

ينبغي اإن يواجه بتع�طف من امل�ستقبل )بر�س، 2002(.
 :)Feedback( 5- التغذية الراجعة

 Cormier and( وهي طريقة رد فعل امل�ستقبل على الر�س�لة التي يتلق�ه� من املر�سل
.)Cormier, 1985
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مع�قات الإت�شال 
هو اخللل املتواجد يف عن��رس عملية الإت�س�ل جمتمعة اأو يف اإحده� دون الآخر، مثل 
عن�رس الر�س�لة فقد تكون غري مكتملة اأو غ�م�سة اأو م�سو�سة، كذلك حم�سن�ت الر�س�لة؛ 
ف�إذا م� زادت عن احلد املطلوب حتولت اإىل م�سدر ت�سوي�س، ك�سوء اختي�ر قن�ة التو�سيل، 
الإخف�ق يف عملية ا�ستالم الر�س�لة من امل�ستقبل، اإ�س�ءة فهم الر�س�لة مم� يعني انه� 

ت�سل ن�ق�سة اأو مبهمة، والعوامل الفيزي�ئية: احلرارة والربودة، وال�سوت، والإ�س�ءة.
وتوجد عدة معوق�ت لالإت�س�ل وهي: 

املعتقدات )الثقافة(:
وتتعلق ب�لبعد الإجتم�عي، القيم والعرف، والتق�ليد ، واملف�هيم ال�س�ئدة يف املجتمع 
ويف اأجزائه املختلفة؛ املدينة، والقرية، والع�ئالت، واملوؤ�س�س�ت، وجم�ع�ت الأ�سدق�ء 
،وفرق العمل. ويتب�ين الأ�سخ��س يف الإ�ستج�بة لنف�س الر�س�لة لأ�سب�ب ودوافع �سخ�سية 
خمتلفة، منه� التعليم والتج�رب ال�س�بقة، وبن�ء على ذلك يختلف رد فعل ال�سخ�سني 
من بيئتني خمتلفتني حول مو�سوع واحد، كم� توؤثر الدوافع ال�سخ�سية يف فك رموز 

الر�س�لة وتف�سريه�.
الإدراك الإنتقائي:

حيث يتجه الن��س اإىل �سم�ع جزء من الر�س�لة واإهم�ل املعلوم�ت الأخرى لعدة اأ�سب�ب 
منه� احل�جة اإىل جتنب حدة التن�ق�س املعريف، لذلك يتجه الن��س اإىل غ�س النظر عن 
الإدراك  التي ر�سخت فيهم من قبل، ويحدث  التي تتع�ر�س مع املعتقدات  املعلوم�ت 
الأنتق�ئي حينم� يقوم املتلقي بتقومي طريقة الإت�س�ل مب� يف ذلك دور و�سخ�سية وقيم 

ومزاج ودوافع املر�سل.
امل�شكالت اللغ�ية:

تعترب اللغة من اأبرز املجموع�ت امل�ستخدمة يف الإت�س�ل. بيد ان امل�سكلة هن� تكمن يف 
ان كثرياً من الكلم�ت ال�س�ئعة الإ�ستخدام يف الإت�س�ل حتمل مع�ين خمتلفة لالأ�سخ��س 
املختلفني؛ فقد تكون للكلمة عب�رات ومع�ين متعددة بحيث حتمل تف�سريات خمتلفة، 
اأو ان تكون اللغة خ��سة ملجموعة فنية معينة من ال�سعب على من هم خ�رج هذه 

املجموعة فهمه�.
م�شكالت �شل�كية:

وتتعلق ب�جلوانب النف�سية للفرد وتتكون من:
1- احل�لة املزاجية والع�طفية.

2- قدرة الفرد على الرتكيز.
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3- درجة الذك�ء.
4- التحيز والأحك�م امل�سبقة.

5- الإدراك.
6- التدخل ال�سخ�سي لتحريف الر�س�لة.

7- درجة ن�سوج الفرد.
8- نوع العالقة بني الأفراد.

9- دوافع الأفراد.
10- امل�س�عر والأح��سي�س.

�شغ�ط ال�قت:
ي�سكو الكثري من الأفراد من ان الوقت هو اندر املوارد وكثرياً م� يوؤدي �سيق الوقت اإىل 

)Kaiser & Hancock, 2003(  حتريف املعلوم�ت املتب�دلة
الإت�شال ولغة اجل�شد:

للحديث اأهمية يف حي�تن� ك�أداة اإت�س�ل لفظية ي�ستخدمه� الأفراد فيم� بينهم ولكن هن�ك 
نوع اآخر من الإت�س�ل مينحن� قدرة خ��سة على فهم حقيقة م� ي�سعر به الآخرون وهو 
الإت�س�ل غري اللفظي، ويتمثل يف اتخ�ذ اجل�سم لو�سع معني، والإتي�ن بحرك�ت خ��سة، 

اأو ا�ستخدام تعبريات الوجه.
كلم�ت  تدعم  انه�  اإذ  الإت�س�ل  وت�أثرياً يف عملية  ف�علية  الأكرث  تعترب  اجل�سد  لغة  ان 
النظر، وحركة  وتركيز  والإمي�ء،  الوجه،  وتتن�ق�س معه� كتع�بري  اأو ت�سعفه�  الر�س�لة 
اأكرث  جعله�  ويف  الر�س�لة  اإي�س�ل  يف  ي�س�عد  ع�م  ب�سكل  واجل�سد  والأ�س�بع،  اليدين، 

ف�علية.
اإن بع�س حرك�ت اجل�سد مثل: )لق�ء العيون، وتركيز النظر، و و�سع اجل�سم يف   
ح�لة اجللو�س، والوقوف، وال�سري، وو�سع الفم، وحركة اليدين والأ�س�بع، وو�سع حركة 
العرق،  وت�سبب  والإمي�ء،  الب�رسة،  ولون  الوجه،  وتع�بري  ال�س�قني،  وحركة  الذراعني، 
...الخ( له� مدلولت ه�مة يف عملية الإت�س�ل ، وهي يف بع�س الأحي�ن تتم ب�سكل غري 
اإرادي، ومب� اأن تع�بري الوجه وحرك�ت اجل�سد تتم يف معظم الأحي�ن ب�سكل غري اإرادي 
اأثن�ء عملية الإت�س�ل، ف�إنه� توؤثر ب�سكل مب��رس على الر�س�لة �سواء �سلب�ً اأو اإيج�ب�ً .ولهذا 
ف�إن بع�س الر�س�ئل يتم اإ�ستالمه� وفهمه� �سواء ب�سكل خ�طئ نظراً لعدم �سيطرتن� على 

حرك�ت اجل�سم.
التي نح�ول من خالله�  ال�سوت والكلم�ت  واإذا توافقت لغة اجل�سد مع نربة   
اإذا تن�ق�ست لغة اجل�سد مع  اأم�  وفع�لً.  اإيج�بي�ً  الإت�س�ل  الآخرين يكون  الإت�س�ل مع 
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تع�بري الوجه ونربة ال�سوت وكلم�ت الر�س�لة فعنده� يكون الإت�س�ل غري فع�ل وف��سل. 
وميكن للغة اجل�سد اأن تكون اإيج�بية اأو �سلبية، فعندم� تكون لغة اجل�سد اإيج�بية تكون 
تع�بري الوجه منب�سطة، ونظرات العيون مركزة على ال�سخ�س اأو الأ�سخ��س الذين يتم 
الإت�س�ل معهم، والأيدي مفتوحة، وو�سع اجل�سم متوازن ومرت�ح بحيث يعطي اإنطب�ع�ً 

ع�أم�ً ب�لثقة و�سهولة الإت�س�ل.
اأولً : العني: 

ان العني هي اأكرث اأع�س�ء اجل�سم قي�أم�ً ب�لإت�س�ل، ف�لعني توؤ�رس اإذا م� ك�ن ال�سخ�س 
من  ذلك  وغري  يكذب  اأم  ي�سدق  بليداً،  اأو  ن�سيط�ً  متيقظ�ً  مت�س�يق�ً،  حزين�ً  اأم  �سعيداً 
الأ�س�ليب  واإليك  التي تر�سله� عين�ك.  الر�س�ئل  ان حتدد  الذي ت�ستطيع  الأحوال، وانت 

الثالثة التي ي�ستخدمه� معظم الن��س:
الأ�شل�ب الب�رسي:

 بن�ء خربات نظرية: عندم� تكون العني موجهة اإىل اأعلى ميين�، ف�إن ال�سخ�س يكون 
�سورة مل يجده� خمزنة يف ذاكرته.

 تذكر خربات نظرية: عندم� تكون العني اإىل اأعلى ي�س�راً يتذكر ال�سخ�س خربة مرت به 
يف امل��سي.

الأ�شل�ب ال�شمعي:
ال�سخ�س  يبني  اليمني،  نحو  م�ستقيم  اإجت�ه  يف  العني  تكون  �سمعية:  خربات  بن�ء   

خربات �سمعية مل يجده� يف الذاكرة.
ال�سخ�س  يتذكر  الي�س�ر،  نحو  م�ستقيم  اإجت�ه  العني يف  تكون  �سمعية:  تذكر خربات   

اأ�سوات اأو كلم�ت خمزونة.
 رقمي �سمعي: تكون العني لالأ�سفل نحو الي�س�ر، يقوم ال�سخ�س بتحليل املعلوم�ت اأو 

يتكلم مع نف�سه.
الأ�شل�ب احل�شي:

تكون العني لالأ�سفل نحو اليمني. ي�ستوعب ال�سخ�س املعلوم�ت بكل م�س�عره وتذوقه.
ثانيا : ال�جه:

اإن الوجه قد يعب�س ويقطب، يتجهم اأو يبت�سم وي�رسق، يعرب عن املب�ه�ة اأو الإحب�ط،، 
احلزن اأو ال�سع�دة.  واخلدود املتوردة قد تنم عن الن�س�ط واحليوية اأو اخلجل واحلي�ء.

هذه اإ�س�رة تفيد امللل، وخ��سة اإذا م� �س�حَبه� اإن�سدال اجلفون على العني، فهذا ال�سخ�س 
بلغ به امللل حداً جعله ل يح�ول اإخف�ءه، وقد ي�ستند بذقنه على �سدره ه�زاً راأ�سه، واإذا 

زاد ملله فقد يغفو اأو ين�م.
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ثالثا: الإمياءات )الإ�شارات(
اأو نفي م� يقوله املتكلم،  لت�أكيد  اإم�  الراأ�س ت�ستعمل  اأو  اليدين والعينني  اإن حرك�ت 

وميكن ا�ستعم�له� كبديل فع�ل عن الكالم.
الإت�س�ل يف احلي�ة الزوجية والأ�رسية  : 

اإن الأ�رسة مب� تلتزم به من قيم، وم� تر�سخه لدين� من قواعد واأخالقي�ت، وم� تزودن� به 
من خربات واإجت�ه�ت، وم� حتيطن� به من م�س�عر- ت�سكل �سي�ق�ً يي�رس اإمت�م عملي�ت 

الإرتق�ء بنج�ح يف املراحل املتع�قبة )فرج، 2003(.
وتعترب الأ�رسة نظ�أم�ً اإجتم�عي�ً متك�مالً يت�ألف من عن��رس تتف�عل مع�ً ويوؤثر كل منه� 
الذي توجد  الأ�رسة وم� يحكمه� من عالق�ت ب�ملجتمع املحيط  تت�أثر  الآخر، كم�  يف 
القيم  ونظم  والتق�ليد  والع�دات  الأفك�ر  منه  وت�أخذ  املجتمع  مع  تتف�عل  فهي  فيه، 

والإجت�ه�ت.
وميكن القول ان الأ�رسة عب�رة عن نظ�م مفتوح له حدود �سبه نف�ذه مع املجتمع الكبري 
مب� فيه من ثق�فة متميزة عن غريه، ف�لأ�رسة نظ�م كلي يت�سمن اأنظمة فرعية اأخرى، 
ف�لعالق�ت الأ�رسية التي تربط الأب والأم متثل نظ�أم�ً يف حني متثل العالق�ت التي تربط 

الأولد مع اآب�ئهم نظ�أم� فرعي�ً اآخر.
وهناك بع�س �شفات الأ�رسة التي متيزها عن غريها من الأنظمة: 

1. اإن الأ�رسة بو�سفه� نظ�أم�ً ل ت�س�وي جمموع عن��رس الأفراد الذين ينتمون اإليه�، واإذا 
اأ�س�ر اجل�ست�لت يف نظريتهم اإىل �رسورة وجود العالقة التي حتكم هذه العن��رس، لذا 
ميكن القول اإن جمموع الأفراد  داخل الأ�رسة ب�لإ�س�فة اإىل العالق�ت التي حتكم كالً منهم 

ي�س�وي الأ�رسة كنظ�م.
2. اإن الأ�رسة بو�سفه� نظ�أم�ً حتكمه� عالق�ت خ��سة به�، فلكل اأ�رسة نظ�مه� اخل��س من 

العالق�ت الذي يختلف عن نظ�م الأ�رس الأخرى ومييزه� به�.
3. تتميز الأ�رسة بو�سفه� نظ�أم�ً بحدود ت�س�عده� على ال�ستف�دة من املجتمع املحيط 

مب� فيه من ع�دات وتق�ليد وتعمل على مت��سك وترابط هذه الأ�رسة.
النظ�م وهذا  للعمل على منو وتطور هذا  نف�ذة  �سبه  الأ�رسي بحدود  النظ�م  4. ميت�ز 

النظ�م يت�سف بعدم اجلمود وب�لتف�عل مع املجتمع الكبري.
5. تت�سف العالق�ت يف الأ�رسة ب�أنه� عالق�ت تب�دلية )Mutual Relationships( ل 
عالقة خطية، اأي اأن العالق�ت ذات راأ�سني؛ ففيه� ي�سدر الأب معلومة فت�ستجيب الزوجة 
اإىل هذا املثري، وقد ي�سرتك الإبن اأو الإبنة يف ال�ستج�بة، وقد يطرح الإبن يف نف�س الوقت 

مثرياً معين�ً يتطلب ا�ستج�بة معينة من الوالد وهكذا.
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الراجعة  التغذية  وتعترب   :  )Feedback( راجعة  تغذية  الأ�رسية  العالق�ت  تتطلب   .6
اأ�س�س  ُتبنى هذه العالق�ت على  الأ�رسة ولكي  التي حتكم  اأ�س��سية لإ�ستمرار العالق�ت 

�سليمة للمح�فظة عليه� واإ�ستمراره�.
7. من اأجل بق�ء الأ�رسة الق�ئمة على عالق�ت تقيم وت�سحح ب�إ�ستمرار فال بد من الدعم 
املتب�دل لأفراد تلك الأ�رسة، والآب�ء يقدمون احلب واحلن�ن وي�سبعون احل�ج�ت الأ�س��سية 
اآب�ئهم عند احل�جة) �س�ري وزمالوؤه  الأبن�ء دعم  لأطف�لهم، وهذا ب�لت�يل يفر�س على 

 )1992،
والأ�رسة هي الوحدة الإجتم�عية  الوحيدة يف املجتمع الإن�س�ين التي تت�س�بك ب�سورة 
معقدة مع جميع الأنظمة الأخرى ) ب�سري وخلوف وجمعه،1980 (. وهي جتّمع ب�رسي 
يحقق كل �رسوط النظ�م الإجتم�عي، فهي تتكون من اأجزاء متف�علة هي اأفراد الأ�رسة 
اإذاً جم�عة �سغرية من الأفراد جتري بداخله� عملي�ت تف�عل  )فرج ،2003 (. ف�لأ�رسة 

وتب�دل بني اأع�س�ئه� ، ومن اأهم هذه العملي�ت الإت�س�لت ) �س�ري وزمالوؤه ، 1992(
ولذلك ف�إن الأ�رسة  ت�أخذ على ع�تقه� امل�سوؤولية الأوىل للتطبيع الإجتم�عي داخل اإط�ر 
املجتمع )فرج ،2003( ومن هن� جند ان الأ�رسة م�سحونة ب�لط�ق�ت وتف�عالته� داخلي�ً 

وخ�رجي�ً بهدف �سم�ن بق�ء الفرد )ب�سري وزمالوؤه ،1980 (.
اإن الطفل يت�أثر بنوع العالقة الق�ئمة بني الطفل ووالديه، ف�لطفل الذي ن�س�أ يف اأ�رسة 
ي�سوده� احلب واحلن�ن ينمو �سوي�ً، ويتمتع ب�سخ�سية تكيفية �سوية، وميلك اإ�ستعدادات 
يطور فيه م�س�عر احلب لالآخرين، بينم� ين�س�أ يف اأ�رسة ت�سلطية طفل عدواين غيور لأن 
هذه الأ�رسة ت�أمر الطفل بكل م� تريد، ومتلي عليه كل م� يقوله، تتوقف هذه العالقة 
اإ�سب�ع  للطفل يف  اخلدم�ت  يقدم  الذي  الول  ال�سخ�س  لأنه�  الأم،  الوىل على  ب�لدرجة 
عملية  اإن  الطفل.  مع  وقته  معظم  يق�سي  الذي  ال�سخ�س  ولكونه�  الأ�س��سية  ح�ج�ته 
اإ�سغ�ء الطفل وا�ستم�عه مل� يقول الوالدان ع�مل مهم يف نوع العالقة التي ت�سود احلي�ة 
الأ�رسية؛ لذلك يتوقف على الوالدين مهمة مه�رة الإ�سغ�ء والإ�ستم�ع لدى طفلهم، وذلك 
من خالل الإ�سغ�ء للطفل يف اأثن�ء حديثه وت�س�وؤلته واإ�سع�ره ب�أنه حمبوب ، كم� اأن 
النق��س واحلوار املفتوح بني الطفل ووالديه يجعله مفهوم�ً لديهم� ويجعلهم� مفهومني 

لديه )�س�ري وزمالوؤه، 1992(. 
و�سع�دة الأ�رسة تعتمد بدرجة كبرية على وجود اإت�س�ل �سحيح ومنفتح بني اأفراده� . 
وتظهر مه�رات الإت�س�ل يف ال�سلوك اللفظي، اأي يف الكلم�ت والعب�رات التي ي�ستخدمه� 
اأفراد الأ�رسة يف احلديث مع بع�سهم البع�س  كم� تظهر يف ال�سلوك غري اللفظي والإ�سغ�ء 
) داود وحمدي ،2004( .ف�لإت�س�ل يعني نقل لر�س�لة اإىل اآخر يف الأ�رسة . ف�لإت�س�ل �رسط 
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اأ�س��سي لتكوين جم�عة �سغرية ك�لأ�رسة ) �س�ري وزمالوؤه ، 1992( . 
وجدير ب�لذكر اأن ثمة عن��رس متعددة ت�سكل مالمح ال�سي�ق النف�سي الإجتم�عي داخل 
الأ�رسة، واأبرز هذه العن��رس هو العالق�ت الأ�رسية التي حتدد طبيعته� مه�رات الإت�س�ل 
الر�س�لة  على  يركز  الإت�س�ل  على  التقليدي  التدريب  اأن  اأفراده�.حيث  بني  املن��سبة 
والو�سيلة التي تتنقل به� وكل تقني�ت التحدث والتقدمي والعر�س ، ولكنه يغفل النت�ئج 

.)Okun, 1991( وهي يف واقع الأمر م� نحت�ج لتحقيقه ،
النف�سية  وال�سحة  ال�سع�دة  حتقيق  يف  دوراً  تلعب  الزواج   يف  التوا�سل  نوعية  اإن 
والإجتم�عية ، اإذ ت�سري نت�ئج الأبح�ث والدرا�س�ت اإىل اأن نوعية التوا�سل الزواجي اأكرث 

اأهمية ب�لن�سبة لرف�هية الفرد و�سع�دته من الزواج بحد ذاته )ارج�يل، 1993(.
بني  الإت�س�ل  يف  ال�سعوب�ت  اأن   )Epsteim, et al, 1997( واآخرون  اب�ستيم  ويرى 
الأزواج متيل لأن تكون على �سكلني اأحدهم� هو وجود م�سكالت يف التعبري والإ�ستم�ع 
الفع�ل املتعلق ب�لأفك�ر وامل�س�عر بني الزوجني، وث�نيهم� م�سكالت يف مه�رة اتخ�ذ 

القرار.
والعالق�ت بني  والأ�رسية  الزوجية  امل�سكالت  ان معظم  اإىل  الأبح�ث  ت�سري بع�س  كم� 
الأفراد،  الفع�ل بني  الإت�س�ل غري  اأو  الإت�س�ل  �سوء  تن�س�أ من خالل  واآب�ئهم  املراهقني 
كم� ت�سري اإىل ان تطبيق مه�رات الإت�س�ل، يحت�ج اإىل مت�رين وتكرار ومنذجة، وتطبيق 

.)Okun, 1991( التم�رين يف مواقف احلي�ة املختلفة
مه�رات  الوالدين  تعليم  ان   )Kaiser & Hancock, 2003( وه�نكوك  ك�يزر  ويرى 
اأ�س�ليب  اكت�س�ب  الوالدين على  م�س�عدة  وف�علية ع�لية، تظهر يف  ت�أثري  له  الإت�س�ل 
جتريبية له� عالقة بح�ج�ت منو الأبن�ء، والعمل على تطبيقه� بني الآب�ء والأبن�ء، كم� 
الدعم يف  اأان يقدم  اإر�س�د جمعي من �س�أنه  الآب�ء وتدريبهم �سمن جل�س�ت  اأن تعليم 

املج�لني الوظيفي والإجتم�عي، وهذا الدعم ميكن اأن يعزز م�س�ركة الأبن�ء وتعلمهم.
اأن الوالدين اللذين  إىل   )Christensen & Shenk, 1991( وي�سري كر�ستيرت و�سينك
يعتمدان على ا�ستخدام مه�رات الإت�س�ل يف املن�ق�سة والتع�مل مع امل�سكالت املنزلية 
يكون التكيف الأ�رسي بينهم� اإيج�بي�ً، مق�رنة ب�لوالدين اللذين ل ي�ستخدم�ن مه�رات 

الإت�س�ل.
وهن�ك عدة طرق للتعبري عن امل�س�عر ي�أخذ بع�سه� �سكل ال�سلوك اللفظي، وبع�سه� الآخر 
ال�سلوك غري اللفظي، ويجب اأن يكون بينهم� تن��سق خالل اإت�س�ل الفرد مع الآخرين، لأن 
معظم م�سكالت الأفراد حتدث نتيجة عدم التن��سق بني طرق التعبري. وفيم� يلي تو�سيح 

لهذه الطرق وم� يرتبط به� من مه�رات: 
ن�ب  ويعرف   :)Nonverbal Communication( اللفظي  غري  ال�سلوك  مه�رة   -1
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وف�إجنلي�ستي )Knapp & Vangelisti( ال�سلوك غري اللفظي ب�أنه »عملي�ت الإت�س�ل 
.)Clayton & Tucker, 2000(  »اخل�رجة عن اإط�ر الكلم�ت املنطوقة اأو املكتوبة

2- مه�رة الإ�سغ�ء الفّع�ل )Effective Listening(: وي�سري كورمري ونيوريو�س 
)Cormier & Nurius, 2003(  اإىل ان الإ�سغ�ء ي�ستمل على ثالث عملي�ت 

هي: اإ�ستقب�ل الر�س�لة، ومع�جلة املعلوم�ت، واإر�س�ل الر�س�لة. ويرى كاليتون وتكر 
)Clayton & Tucker, 2000( ان الإ�سغ�ء احلقيقي ل يعني �سم�ع الكلم�ت 

من الآخرين، بل يعني فهم ر�س�ئل الآخرين التي تت�سمن مواقف واإنفع�لت وتقبله�، 
ويت�سمن الإ�سغ�ء، والإ�ستم�ع اجليد، ومن ثم اإعط�ء اإ�ستج�بة متع�طفة حتى ي�سعر 

 :)Reflection of Feelings( الفرد الآخر ب�أنه مفهوم .3- مه�رة عك�س امل�س�عر
تركز هذه امله�رة على املحتوى الوجداين، حيث تهدف اإىل م�س�عدة الأفراد يف التعرف 

اإىل مدى فهم الآخرين لهم، وتت�سمن مه�رة عك�س امل�س�عر الإ�سغ�ء الفّع�ل ملع�ين 
الفرد ومف�هيمه، ومالحظة ال�سلوك غري اللفظي، والإ�ستج�بة ملع�ين الفرد الإنفع�لية 

.)Clayton & Tucker, 2000(
ال�سعور  خالل  من  جيد  ب�سكل  الآخر  فهم  وتعني   :)Empathy( التع�طف  مه�رة   -4
الآخر  للفرد  الداخلي  الع�مل  اإىل  الو�سول  وحم�ولة  اأفك�ره،  ومتثل  الآخر  مب�س�عر 

.)Clayton & Tucker, 2000(
5- مه�رة عك�س املحتوى )Reflection of Content(: وتعني هذه امله�رة قي�م الفرد 
امل�ستجيب ب�إع�دة حديث الفرد املر�سل من خالل اإ�ستخدام عب�رات خمتلفة على اأن حتمل 

نف�س املعنى الذي ق�سده املر�سل )�سمرة، 2004(.
امل�ستقبل  الفرد  قدرة  امله�رة  هذه  وتعني   :)Confrontation( املواجهة  مه�رة   -6
على م�س�عدة املر�سل يف اإدراك وفهم جوانب التن�ق�س لديه، وذلك من خالل اكت�س�ف 
تعديل  على  وتعمل  لديه،  واملعرفية  الإنفع�لية  اخلربات  بني  م�  التن�ق�س  وتو�سيح 

�سلوك الفرد )الزعبي، 1999(.
الفرد  يطلب  اأن  الإ�ستي�س�ح  مه�رة  تعني   :)Clarification( ال�ستي�س�ح  مه�رة   -7
تف�سرياً اأو �رسح�ً لبع�س جوانب الغمو�س يف ر�س�لة املر�سل. ويكون الإ�ستي�س�ح ع�دة 

على �سكل �سوؤال )الزعبي، 1999(.
�سخ�س  اإخب�ر  الراجعة  ب�لتغذية  يق�سد   :)Feedback( الراجعة  التغذية  مه�رة   -8
اآخر كيف اأثرت كلم�ته اأو اأفع�له فيك، وهي رد فعل �س�دق لكيفية ت�أثري �سخ�س فيك 

)الزعبي، 1999(.
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امل�شطلحات

 Communication الإت�شال
التف�عل يف �سوء منبه�ت اأو اإ�س�رات اأو نظرات عن طريق ا�ستج�بة الأ�سخ��س اإليه�.

وي�ستخدم الإت�س�ل تلك املنبه�ت كرموز مل� حتمل من معنى، ف�إذا اكت�سب �سخ�س�ن نف�س 
الرموز بنف�س مع�نيه� يتحقق الإت�س�ل بينهم�.

 Communication Skills مهارات الإت�شال
جمموعة امله�رات اللفظية وغري اللفظية التي ي�ستخدمه� الفرد يف توا�سله مع الآخرين 

Verbal Communication الإت�شال اللفظي
الأفك�ر  تنقل  التي  املنطوقة  اللغوية  الرموز  ا�ستخدام  على  اللفظي  الإت�س�ل  يقوم 
يفهمه�  ووا�سحة  �سهلة،  ب�سيطة،  لغة  ا�ستخدام  فيه  وي�سرتط  والإجت�ه�ت  وامل�س�عر 

الطرف�إن املر�سل وامل�ستقبل

Nonverbal Communication الإت�شال غري اللفظي
خمتلف اأ�سك�ل الإت�س�ل الإن�س�ين، التي تتج�وز الكلم�ت املنطوقة اأو املكتوبة وت�سمل 
كل م� ي�سدر عن الفرد من حرك�ت واإمي�ءات وتعبريات ج�سدية يهدف الفرد من خالله� 

اإىل اإي�س�ل ر�س�لة م� اإىل �سخ�س اآخر . 

Empathy التعاطف
ويعني فهم املتحدث من خالل الو�سول اإىل اأفك�ره وم�س�عره من خالل الإ�سغ�ء الفّع�ل .

 Feedback التغذية الراجعة
طريقة رد فعل امل�ستقبل على الر�س�لة التي يتلق�ه� من املر�سل .

Repetition التكرار
النزعة اإىل ال�ستمرار يف ن�س�ط معني بعد اإنته�ء الوقت املن��سب لهذا6 الن�س�ط . 

Adaptation التكيف
العملية امل�ستمرة التي يهدف به� الفرد اإىل اأن يغري من �سلوكه اأو بن�ئه النف�سي ليحدث 
عالقة اأكرث ايج�بية بينه وبني نف�سه من جهة ، وبينه وبني بيئته و الآخرين من جهة 

اأخرى. 



الوحدة اخل�م�سة
نظريات العالج الأ�رسي وتطبيقاتها
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ال�حدة اخلام�شة
نظريات العالج الأ�رسي وتطبيقاتها
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نظرية النظم الع�مة

نظرية العالج الأ�رسي البن�ئي

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 اإ�سالمية يف العالج اأوالإر�س�د الأ�رسي

املراجع

امل�سطلح�ت
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مقدمة:
معينة،  ظ�هرة  تف�سري  التي حت�ول  املنظمة  املعلوم�ت  من  كم  هي  النظرية   
والنظرية ذات اأهمية ب�لغة يف حي�ة الب�حث، واملدرب، واملر�سد، وامل�سرت�سد. فهي ت�سع 
اأم�م الب�حث جمموعة من املوؤ�رسات التي يف�رس من خالله� م� يواجه من ظواهر. وت�سهم 

يف و�سع الإ�س�رات التي توجه املر�سد وت�س�عده يف فهم امل�سرت�سد وم�سكالته.
وُينظر للم�سرت�سد اأثن�ء التع�مل معه من قبل املر�سد، اإنطالق�ً من اجت�ه نظري يتبن�ه 
التي  التدريب فهم يبنون من�هجهم وخرباتهم واأن�سطتهم  الق�ئمون على  املر�سد. واأم� 
ي�سريون عليه� يف التدريب وفق�ً لنظرية م�. ومن هن� نرى اأن النظرية �رسورة ملحة. وقد 
تعددت النظري�ت واختلفت، يف جم�ل العالج والإر�س�د الأ�رسي. فكل نظرية له� مب�دوؤه� 
النظري�ت.  من  غريه�  عن  متيزه�  وم�سطلح�ت  ومف�هيم  منه�،  تنطلق  التي  اخل��سة 
وت�سعى كل نظرية لتحقيق اأهداف حمددة من خالل العمل مع امل�سرت�سدين اأو اأ�رسهم، 

وتختلف الأ�س�ليب العالجية من نظرية لنظرية.
على  للتعرف  احل�جة  ت�أتي  النظري�ت  بهذه  الوعي  يزداد  اأن  على  وحر�س�ً   
النظري�ت ب�سكل اأعمق واأكرث تف�سيالً، مم� يتيح الفر�سة اأم�م املتدربني لزي�دة الفهم، 
و�سعة الإطالع، وو�سوح الأفك�ر حول تلك النظري�ت، اإ�س�فة اإىل معرفة اأهمية وقيمة اأن 

مي�ر�س املر�سد عمله ب�ل�ستن�د اإىل اأ�س��س نظري وا�سح وحمدد.
والإر�س�د  النظري�ت املتعلقة ب�لعالج  ب�أهم  الإمل�م  اإىل ذلك من خالل  ال�سبيل  ويكون 
الأ�رسي، لي�س فقط على امل�ستوى النظري، واإمن� العملي اأي�س�ً من خالل تطبيق النظري�ت 

على مواقف وخربات اأ�رسية خمتلفة.
 General Systems Theory نظرية النظم العامة

تتيح نظرية النظم الع�مة للمع�لج اأن يفح�س ال�سي�ق اأو املحيط الذي يعي�س �سمنه 
الفرد، اإنه املحيط الذي ي�سكل معنى احلي�ة لالأفراد والأزواج ولأفراد الأ�رسة. يتم النظر 
ال�سبب يف ح�سول املر�س  اأنه  الفرد على  الذي يركز على  النف�س  الطفل يف علم  اإىل 
النف�سي، بينم� يف نظرية النظم يتم الرتكيز على اأن نظ�م الأ�رسة هو امل�سوؤول اأو م�سدر 

ال�سلوك امل�سكل. وتت�سمن نظرية النظم املب�دئ الأ�س��سية الت�لية:-
1. اأي نظ�م هو كل منظم.

2. الكل هو اأكرب من جمموع الأجزاء.
3. الأمن�ط يف النظ�م هي دائرية اأكرث من كونه� خطية.

4. الأنظمة املعقدة تتكون من اأنظمة فرعية.
5. الأنظمة له� ميك�نزم�ت متوازنة حت�فظ على ثب�ت اأمن�طه�.

6. النمو والتغري يظهران يف النظمة املفتوحة.
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وفيم� يلي تو�سيح لهذه املب�دئ:
Any System is An Organized Whole 1. اأي نظام هو كل منظم

ما ه� النظام؟
مب�  يت�أثر  عن�رس  وكل  مع�ً.  تتف�عل  التي  العن��رس  من  :هو جمموعة  النظ�م   
يح�سل للعن�رس الآخر يف النظ�م. ويتكون النظ�م من العن��رس، وامل�س�هم�ت، والعالق�ت 

بني العن��رس �سمن البيئة املوجودة.
اأن  ، وامل�س�هم�ت ميكن  الأ�رسة  اأفراد  العن��رس هي  ف�إن  الأ�رسة  وعلى �سعيد   
تكون الأهداف، والإجت�ه�ت، اأو اأي خ�س�ئ�س اأخرى لالأ�رسة، والعالق�ت بني الأ�سي�ء ت�سري 
للعالق�ت بني اأفراد الأ�رسة وكيفية توا�سلهم مع�ً. اأم� البيئة فت�سري اإىل املحيط الذي 
ي�سكل الأ�رسة والأ�رسة متثله. فمثالً: املجتمع الذي تعي�س فيه الطبقة التي تنتمي له� 
الأ�رسة قد تتيح للطفل فر�س�ً وت�سع عليه حمددات معينة، كم� ميكن ان تعك�س م�س�ركة 

الأ�رسة ك�أفراد يف املجتمع اأو الطبقة الإجتم�عية  التي ينتمون له�. 
اأو  الأ�رسة.  اأفراد  اأي  »الأجزاء«  بني  ب�لعالق�ت  اهتم�أم�ً  اأكرث  الأ�رسيني  املع�جلني  اإن 
تف�عل اأفراد الأ�رسة )التوا�سل بينهم( والذي يعك�س طبيعة الدين�مي�ت داخل الأ�رسة. اإن 

درا�سة الأ�رسة يجب اأن تبداأ من العالق�ت وطبيعة التف�عالت بني اأفراد الأ�رسة.
ما ه� نظام الأ�رسة

التف�عل  وطبيعة  فيه�،  وم�س�هم�تهم  الأ�رسة،  اأفراد  من  الأ�رسة  نظ�م  يتكون   
هو  املق�سود  هل  الأ�رسة؟  واأفراد  ب�لأ�رسة؟  املق�سود  م�  لكن  بينهم.  الق�ئم  والتوا�سل 
الأ�رسة النواة املكونة من الأب والأم والأبن�ء؟ اإن نظ�م الأ�رسة ل يعتمد على ذلك، ولذا 
اأن ي�أخذ ب�حل�سب�ن ك�فة الأفراد املوؤثرين يف الأ�رسة. ويف  ف�إن على املع�لج الأ�رسي 
يتم  وبيئ�تهم  وم�س�هم�تهم  الن��س  بني  العالق�ت  اأ�سك�ل  خمتلف  ف�إن  النظم  نظرية 
الإهتم�م  به�. ومن منظور نظرية النظم ف�إن الأ�رسة تعرف ب�لن��س املوجودين فيه�. اإن 
تعريف �سخ�س م� لالأ�رسة ل ي�سبه تعريف الأ�رسة عند �سخ�س اآخر. فقد يكون الفرد قد 
ج�ء من اأ�رسة اأح�دية الوالدين اأو من الأ�رس البديلة، اأو من اأ�رس متعددة الأجي�ل، اأو الأ�رس 
دون اأطف�ل وهي كله� اأ�رس، حيث يتم الإهتم�م  بطبيعة التف�عالت والعالق�ت داخل هذه 

الأ�رس جميعه� من منظور نظرية النظم. 
كذلك اهتمت نظرية النظم ب�لأ�رسة املمتدة والتي ت�سم الأفراد من الأق�رب الذين يعي�سون 
يف الأ�رسة. وتعترب هي الأ�رسة الأ�سلية التي ن�س�أ فيه� الفرد وهي م�سدر مهم للدعم. 
وهن�ك من الأ�رس من لي�س لديه� اأفراد اأ�رسة ممتدة لكنه� تعتمد على ال�سداق�ت للدعم، 

وهي م� ت�سمى ب�لأ�رسة املخت�رة.
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تاأثري الأنظمة الكربى
توؤثر الأنظمة الكربى يف الأ�رسة اأي�س�ً، ولكن ل�سوء احلظ مل يتم الإهتم�م  بت�أثري الأنظمة 

الكربى على الأ�رسة اإل حديث�ً.
ت�سمل الأنظمة الكربى الأنظمة الثق�فية، وال�سي��سية، وال�سي�قية، والإقت�س�دية، والبيئية 
)الإجتم�عية  وامل�دية(. وت�سمل الأنظمة ال�سي�قية التي ميكن اأن توؤثر يف حي�ة الأ�رسة 
ت�ستغرب  اإنك  ومثالً:  املجتمع.  وثق�فة  والطبقة،  والدين،  املدر�سة،  اليومي:  وعمله� 
ا�ستمرار وجود املراأة املعنفة يف العالقة مع زوجه� العنيف، ولكن اإذا عرفت اأن لالأنظمة 
الكربى دوراً يف ذلك ف�ملراأة املعنفة ت�ستمر يف عالقته� بزوجه� العنيف للحف�ظ على 
املرجعية الأخالقية والدينية التي متثل �سغط�ً عليه� لال�ستمرار والبق�ء يف العالقة. اأي 
اأن للنظ�م الأخالقي والديني اأثر على قراره�. اإ�س�فة اإىل دور النظ�م الإقت�س�دي يف ذلك. 
ف�ملراأة قد ل ت�ستطيع اأن توؤمن احلي�ة الكرمية لنف�سه� واأولده� دون الدخل امل�دي الذي 

ي�أتي من الزوج املعنف، اإم� لعدم وجود عمل لديه� اأو لتدين اأجره�.
التي  والأ�رسة  ب�لفرد  اخل��س  ال�سي�ق  بفح�س  يهتمون  النظم  لنظرية  املم�ر�سني  اإن 

يعي�سون فيه� وذلك من اأجل فهم اأف�سل للم�سكلة.
والعالق�ت  الأ�رسة  �سمن  امل�سكلة  �سي�ق  الكلي  الأ�رسة  اأنظمة  منوذج  ي�ستك�سف 
الإجتم�عية ولأن الأجزاء يف النظ�م معتمدة على بع�سه� البع�س، ف�إن املع�لج الأ�رسي 

يهتم ب�ل�سي�ق ويفح�س طبيعة العالق�ت بني الأفراد املوجودين يف نظ�م الأ�رسة.
مث�ل: اإن الرجل الذي يع�ين من فعل قهري وهو اإغالق مف�تيح الكهرب�ء ب�سكل م�ستمر 
يومي�ً قد يت�سبب يف ح�سول الكتئ�ب لزوجته، وقد ل ي�ستطيع العمل ب�سبب هذا الفعل 

القهري. وكذلك قد يوقظ اأبن�ءه ليالً ليت�أكد اأنهم م� زالوا على قيد احلي�ة.
الو�سوا�س  اأنه يع�ين من ا�سطراب  الرجل ب�سكل فردي. نرى  اإىل م�سكلة هذا  اإذا نظرن� 
القهري. ولكن اإذا نظرن� للعالق�ت وعرفن� اأن زوجته واأولده ال�س�بقني قد توفوا ب�سبب 
حريق يف املنزل نفهم �سلوك�ته املتعلقة ب�إ�ستمرارية تفقد مف�تيح الكهرب�ء. واإذا ظهرت 
ال�سلوك�ت  هذه  ف�إن  النوم،   و�سعوب�ت  املهدئ�ت  على  الإدم�ن  م�سكلة  زوجته  لدى 
جميعه� تفهم ب�سكل اأف�سل من خالل �سي�ق نظ�م العالقة ولي�س من خالل النظر للم�سكلة 

على اأنه� فردية متعلقة ب�لزوج
Inter dependence الإعتمادية الداخلية.

الأنظمة اأو الأنظمة الفرعية متداخلة ومعتمدة على بع�سه� ول ميكن اأن توجد ب�سكل 
منف�سل. حيث اأن كل جزء من النظ�م يوؤثر على الأجزاء الأخرى يف النظ�م. واأن التغيري 

يف اأي من اأجزاء النظ�م �سيوؤثر على الأجزاء الأخرى.
 The Whole Is Greater Than The 2. الكل ه� اأكرب من جمم�ع الأجزاء

Sum Of Its Parts
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فمثالً  لالأجزاء.  الداخلية  ب�لإعتم�دية  مرتبط  فهو  الأجزاء  ي�س�وي جمموع  ل  الكل  اإن 
عند و�سع الأوك�سجني والهيدروجني وحدهم� ل ميكن اأن ينتج امل�ء. فال بد اأن يتحدا 
ويتف�عال لينتج عنهم� امل�ء )Bellinger, 2000(  وفيم� يتعلق ب�لأفراد ف�إن فريق كرة 
ال�سلة قد يت�ألف من لعبني مميزين ولكن لن ي�سبح فريق�ً ف�ئزاً اإل اإذا انندمج الالعبون 
ب�سكل جيد. وهذا يعني اأن النظ�م يتكون من الأفراد املوجودين ب�لإ�س�فة اإىل التف�عل 
اأفراده� ب�لإ�س�فة لتف�عالتهم مع�ً فكل فرد  فيم� بينهم. ويف الأ�رسة، فهي تتكون من 
له �سخ�سيته، والعالق�ت بني اأفراد الأ�رسة هي اأكرب من امل�س�همة الفردية بني اأفراده�.

3. الأمناط يف النظام دائرية ولي�شت خطية
Patterns in a system are circular rather than linear 

تظهر التغذية الراجعة ب�ل�سكل الدائري والتي يوؤثر فيه� الفرد ويت�أثر ب�لأفراد الآخرين 
ال�سلوك يف النظ�م وال�ستج�بة التي  الأثر الذي يحدثه  اأن  اأي  املوجودين يف النظ�م. 
الإيج�بية  الراجعة  التغذية  روؤيته� من خالل تقدمي  ال�سلوك يتم  النظ�م لذلك  يقدمه� 
وال�سلبية. اإن التغذية الراجعة الإيج�بية اأو ال�سلبية ل تعني تقدمي حكم تقييمي على 

ال�سلوك واإمن� تت�سمن حدوث تغري يف النظ�م.
التغري من  ف�إذا ح�سل تغري ومت قبول هذا  الإيج�بية تعزز نف�سه�،  الراجعة  والتغذية 
قبل النظ�م، حتدث تغذية راجعة اإيج�بية. وعلى النقي�س من ذلك ف�إن التغذية الراجعة 

ال�سلبية ميكن اأن توؤدي اإىل ثب�ت ال�سلوك.
مثالً: اإذا دخل زوج�ن يف نزاع وذهب كل واحد منهم� اإىل ركن بعيد عن الآخر ليطفئ� 
لبع�سهم� بع�س�ً، يظهر هن� حدوث تغذية  موؤمل�ً  اأن يقول كالأم�ً  النزاع حتى يتجنب� 
راجعة �سلبية، فقد و�سل الزوج�ن لوعي اأن العالقة اأ�سبحت يف و�سع حرج لذا ق�أم� 

بخطوة لتح�سني املوقف وذلك للمح�فظة على و�سع مريح.
ويجب اأن يتم فح�س مدى ف�ئدة التغذية الراجعة الإيج�بية اأو ال�سلبية حيث ت�سري هذه 

العملية اإىل مدى ف�ئدة اأو عدم ف�ئدة ذلك لالأ�رسة.
الإيج�بية،  اأو  ال�سلبية  الراجعة  التغذية  مع  خمتلف  ب�سكل  الكلي  النظ�م  يت�رسف 
الراجعة  والتغذية  الإيج�بية.  الراجعة  التغذية  ت�سبط  ال�سلبية  الراجعة  ف�لتغذية 
ال�سلبية ت�س�عد النظ�م على املح�فظة على نف�سه عرب الوقت. وعلى اأية ح�ل اإذا اأوقفت 
التغذية الراجعة ال�سلبية كل التغريات، ف�إنه� �ستت�سبب يف حتطم النظ�م. فعلى الرغم 

من اأن النظ�م يحت�ج للثب�ت، اإل اأنه يجب اأن يتقبل التغري ويطبقه.
اأ�سب�ب متعددة.  له�  الأحداث  اأن  الدائرية يعني  ال�سببية  روؤية احلقيقة من منظور  اإن 
وتوؤثر وتت�أثر كل منه� ب�لآخر، اأم� يف ال�سببية الراأ�سية فيكون التفكري اآلي�ً على �سكل 
)A( يت�سبب يف ح�سول .)B( وميكن اأن نغري طريقة التفكري من ال�سببية الراأ�سية اإىل 
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ال�سببية الدائرية من خالل التفكري بدور جميع الأ�سخ��س بدلً من دور �سخ�س واحد.
فمثالً ب�لن�سبة لالإبن الذي يت�رسف ب�إهم�ل مع والده، وكلم� ت�رسف ب�إهم�ل كلم� اأ�سبح 
ال�سببية  مث�ل على  هذا  اأكرث؛  ب�إهم�ل  البن  لت�رسف  يوؤدي  له. مم�  اأكرث �سبط�ً  والده 
الدائرية وفيه يكون �سلوك �سخ�س م� نتيجة ل�سلوك اآخر اأي �سلوك A هو نتيجة ل�سلوك 
B. و�سلوك  Bهو نتيجة ل�سلوك A. ف�سلوك البن املهمل هو نتيجة لل�سبط الزائد لالأب. 

وال�سبط الزائد لالأب هو نتيجة اإهم�ل البن. فكالهم� يوؤثر ويت�أثر ب�لآخر.
اأم� يف ال�سببية الراأ�سية فينظر اإىل اأن A يت�سبب يف B اأي اأن �سلوك �سخ�س م� هو الذي 

اأدى حل�سول �سيء م� ل�سخ�س اآخر.

يفهم املع�لج الأ�رسي العالق�ت من منظور ال�سببية الدائرية. فمثالً: ال�سيدة التي ج�ءت 
للعالج ت�ستكي من زوجه� الذي ل يفعل �سيئ�ً ول يهتم ب�لأطف�ل، اإذا فكرن� ب�ل�سببية 
الراأ�سية ف�إنن� �سرنى اأن �سلوك زوجه� اأدى لعدم �سع�دته�. اأم� يف ال�سببية الدائرية ف�إنن� 
الزوج عندم� يقوم ب�لإهتم�م   اأن  العالق�ت. قد جند  اأامن�ط  اأكرث ونفح�س  ننظر بعمق 
هذا  ب�سبب  �سيء  اأي  اأداء  عن  ين�سحب  ف�إنه  وب�لت�يل  تنتقده  الزوجة  ف�إن  ب�لأطف�ل 
الإنتق�د واللوم. وكلم� ان�سحب اأكرث كلم� �سعرت الزوجة ب�لوحدة اأكرث وكلم� اأدى ذلك 

لأن ت�ستكي اأكرث.
4. الأنظمة املعقدة تتك�ن من اأنظمة فرعية

Complex Systems Are Composed Of Subsystems
الفرعي  النظ�م  هن�ك  الأ�رسة  �سمن  مثالً:  فرعية،  اأنظمة  الأ�رسي  النظ�م  �سمن  يوجد 
الوالدي اأو الأبوي الذي ي�سع القواعد واحلدود والأهداف. والوالدين ميكن اأن ي�سكال نظ�أم�ً 
فرعي�ً اآخر لوحدهم� دون الأبن�ء هو النظ�م الزواجي وي�سم كال الزوجني. وهن�ك اأي�س�ً 
من  والأخوة  الآب�ء  من  والأخوة  والأخوات،  الأخوة  ي�سم  الذي  الأخوي  الفرعي  النظ�م 

الأمه�ت. و يف النظ�م املعقد لبد من وجود هرمية.
وهن�ك اأي�س�ً النظ�م الفرعي ال�سخ�سي حيث اأن كل فرد لديه مكون�ت �سلوكية، وانفع�لية 
ومعرفية وبيولوجية والتي ت�سكل الفرد، وتوؤثر على الأنظمة والأنظمة الفرعية الأخرى. 

وب�لعك�س ف�إن هذه الأنظمة توؤثر على النظ�م الفرعي ال�سخ�سي للفرد.



218

5-الأنظمة لها ميكنزمات مت�ازنة حتافظ على ثبات اأمناطها.
.Systems Have Homeostatic Mechanisms That Maintain Stability Of Their Patterns

لديه  نظ�م  وكل  العالق�ت،  �سمن  والتعرف  والتوا�سل  التف�عل  طرق يف  له  نظ�م  كل 
اأمن�ط من التف�عل، وتت�سم هذه الأمن�ط ب�إمك�نية التنبوؤ، اأي اأن التف�عل �سينتهي بنف�س 
الطريقة بغ�س النظر عن الطريقة التي بداأ به�، وبغ�س النظر عن حمتوى اأو مو�سوع 

التف�عل )املدخالت(.
مثالً: ي�ستطيع املراهقون اأن يتنبوؤوا  ب�سلوك والديهم جت�ه ت�أخرهم ب�ل�سهر ليالً دون 
الإخب�ر ب�له�تف عن ذلك. فهوؤلء املراهقون فهموا كيف �سيظهر نظ�م اأ�رستهم منط�ً من 
اأن  تكون  التف�عل والتي ميكن  اأمن�ط من  الأنظمة له�  ال�سلوك ميكنهم توقعه. جميع 

متوقعة وُمتنب�أ به� مع الزمن.
والتوازن يف الأ�رسة يعني الرغبة يف املح�فظة على الثب�ت، ف�لن��س يحبون التف�عالت 
وال�سلوك�ت املتوقعة، حيث ان توقع ال�سلوك اأو طريقة التوا�سل مبن حولك يقودك اإىل 

التوازن.
القواعد واالأدوار.

اإن وجود قواعد واأدوار يف الأ�رسة يجعله� حت�فظ على ثب�ته�. وت�سري القواعد يف الأ�رسة 
الأ�رسة.  اأفراد  تف�عل  تنظيم  الأ�رسة  ت�ستطيع  فهم من خالله  اأو  التو�سل لتف�ق�ت  اإىل 
اأو الوا�سحة:  اأو خمفية. ومن الأمثلة على القواعد الظ�هرة  والقواعد قد تكون ظ�هرة 
اأو لن توافق لهم على �سيء. القواعد  الأفراد الذين مل يوؤدوا واجب�تهم لن ت�سمح لهم 
اأمك« كلمة تتحدى غري وا�سحة فم� هو  املخفية ل تكون وا�سحة مثل » ل تتحدى 

املق�سود بال تتحدى اأمك.
الأدوار: اأمن�ط فردية من ال�سلوك املعزز مبع�يري الأ�رسة وا�ستثن�ءاته�. وهذه الأدوار قد 
تعرف بن�ء على القدرات اأو املواهب اأو اجلن�س. مثالً: قد يكون دور الأب هو ال�سهر على 

الطفل املري�س لأنه ي�ستطيع التع�مل مع قلة النوم اأكرث من زوجته.
5. يحدث النم� والتغري يف الأنظمة املفت�حة

Evolution And Change Are Inherent In open Systems 
تف�عل مع  املغلقة ل يكون هن�ك  الأنظمة  اأو مفتوحة، ويف  الأنظمة مغلقة  تكون  قد 
البيئة، اأم� يف الأنظمة املفتوحة فهن�ك تف�عل مع البيئة وتب�دل يف التف�عل ومعظم 

الأنظمة البيولوجية والإجتم�عية  هي اأنظمة مفتوحة.
ويحدث تغري داخلي لالأ�رس ين�سجم مع البيئة، والقيم التي ت�سجعه� املدر�سة اأو العمل، 
اأو املحددات الدينية التي تت�أثر ب�لقيم يف املنزل والعك�س يح�سل، اأي هن�ك تب�دل يف 
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الت�أثري بني م� هو داخل املنزل وخ�رجه.
تبادل املعل�مات.

يف الأ�رس املفتوحة يتم تب�دل املعلوم�ت مع البيئة ويتم تب�دل املعلوم�ت يف الأ�رس 
نتوا�سل.  ل  اأن  امل�ستحيل  ومن  توا�سل،  هو  �سلوك  وكل  وال�سلوك،  التوا�سل  من خالل 
وحتى واأننت تقراأ هذه امل�دة ف�إنك تتوا�سل مع م� هو حولك. فقد ترى نف�سك م�ستمتع�ً 
مب� تقراأ اأو قد ترى نف�سك �سجراً مم� تقراأ. ويكون التوا�سل عب�رة عن مدخالت وخمرج�ت 

يف النظ�م.
اأو  املحكية  ب�لكلم�ت  التوا�سل  على  يعتمد  اأي  لفظي�ً  توا�سالً  اإم�  التوا�سل  ويكون 
تردد  ال�سوت،  )نغمة  مثل:  الكلم�ت  يركز على  ل  اأي  لفظي:  غري  توا�سالً  اأو  املكتوبة، 

ال�سوت، الإمي�ءات، تعبريات الوجه، و�سعية اجل�سم(.
العالق�ت  الكثري عن  الأ�رسي لأنه يخربن�  للمع�لج  اللفظي مهم جداً  التوا�سل غري  اإن 
بني ال�سخ�سية. ويهتم املع�لج الأ�رسي ب�لتوا�سل غري اللفظي عرب اجلل�س�ت حيث ينظر 
لكيفية التوا�سل ويرى م�ذا يعني اآخذاً بعني العتب�ر عالقة اأفراد الأ�رسة مع�ً. ويكون 

الرتكيز اأكرث على كيفية التوا�سل اأو احلديث ولي�س على م� يق�ل اأو حمتوى احلديث.
يهتم املع�لج مب� ي�سمى ب�لر�س�لة ذات املعنيني، ويظهر ذلك حني يحدث عدم تط�بق 
م� بني الر�س�لة اللفظية وغري اللفظية. مث�ل:«اإذا ق�ل لك �سخ�س اأنك تبدو و�سيم�ً اليوم 
بينم� تظهر تعبريات وجهه غري ذلك«. اإن عدم التط�بق اأو الر�س�لة ذات املعنيني يعد 

مفت�ح�ً للعالج النف�سي.
يعترب حمتوى  وكذلك  الأ�رسة  ينظم  اأن  اأجل  من  ب�لتوا�سل  يهتم  الأ�رسي  املع�لج  اإن 
وكيف  التوا�سل  عملية  مراقبة  العتب�ر  بعني  ي�أخذ  اأن  املع�لج  على  مهم�ً.  التوا�سل 

. )Hacker, et.al, 2003( حت�سل املدخالت واملخرج�ت
:Structural Family Therapy نظرية العالج الأ�رسي البنائي

يف اأواخر عقد ال�ستين�ت حتدى منيو�سن Minuchin العلم�ء واأفراد الأ�رسة واأخ�س�ئي 
ال�سحة النف�سية ب�لنظر اإىل امل�سكالت من منظور اأ�رسي بدلً من املنظور الفردي.

البن�ئي من خالل منظور منظم،  الأ�رسي  العالج  النفع�لية لالأ�رس يف  للمع�أن�ة  ينظر 
فم�س�كل الفرد تبقى من خالل ت�سميم اأ�رسي منظم ولي�س من خالل املر�س ال�سخ�سي.

اأهم م�شطلحات النظرية:
:Family Structure بناء الأ�رسة

كغريه من مدار�س العالج الأ�رسي ركز العالج الأ�رسي البن�ئي على دور ال�سي�ق الإجتم�عي 
يف ا�ستمرار وحل امل�سكالت لدى الفرد وهو يركز على دور تنظيم الأ�رسة والدور الفع�ل 
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للمع�لج ب�عتب�ره حمرك التغيري.
ويرى منيو�سن ومين�سم�ن اأن الأ�رسة هي جمموعة طبيعية يتواجد فيه� ب�سكل م�ستمر 

اأمن�ط من التف�عالت تكون بن�ء الأ�رسة.
يعتقد املع�لج الأ�رسي البن�ئي اأن امل�س�كل تبقى وت�ستمر من خالل اخللل الوظيفي يف 
تنظيم الأ�رسة، وكذلك يكون اهتم�م املع�لج من�سب�ً على كيفية حم�ولة البن�ء الأ�رسي 
العمل على حل امل�س�كل اأكرث من الإهتم�م  ب�لأ�سب�ب املوؤدية حل�سول امل�س�كل. كذلك 
الق�س�ي�  اهتم�مه على  واإمن� يركز  البن�ئي بت�ريخ امل�سكلة،  الأ�رسي  ل يهتم املع�لج 
احل�لية مثل: من هو �س�حب القوة على الآخرين؟ م� مدى املرونة يف تبديل الأدوار بني 

.)Wetchler, 2003( اأفراد الأ�رسة يف املواقف اجلديدة واملختلفة؟
الراجعة، وحدود النظ�م،  التوازن، والتغذية  وقد اهتم منيو�سن مبف�هيم وا�سحة مثل: 
والأنظمة الفرعية، والنظ�م املفتوح والنظ�م املغلق. وتت�سم نظرية منيو�سن ب�لكلية، 

وتركز على وجهة النظر التف�علية البن�ئية.
وقد اهتم منيو�سن مب�س�عدة الأ�رس لال�ستب�س�ر وحل م�سكالته�، واأن يتع�مل املري�س مع 
الواقع. ويكون الرتكيز يف العالج على امل�سكالت التي ج�ءت به� الأ�رس للعالج، وينظر 
مل�سكالت الأ�رسة على اأنه� ن�جتة عن البن�ء الأ�رسي. ول حتل امل�سكالت اإل اإذا مت ترتيب 

بن�ء الأ�رسة.
ويرى منيو�سن اأن الأ�رسة ت�سري على قواعد يفهمه� كل اأفراد الأ�رسة، وحتدد القواعد متى، 
واأين، وكيف ي�ستجيب كل فرد يف الأ�رسة. وجمموع القواعد متثل اأمن�ط التف�عل، وهو م� 
ي�سميه بن�ء الأ�رسة. وينظم البن�ء �سلوك كل �سخ�س وخرباته مع الواقع )كف�يف، 1999(.

:Boundaries احلدود
ويق�سد ب�حلدود مدى القرتاب والتب�عد بني اأفراد الأ�رسة؛ اأي م� مدى ارتب�ط اأفراد الأ�رسة 
انفع�لي�ً، وكيف يت�سل كل منهم اإت�س�لً منفتح�ً مع الآخرين. وعندم� يوؤدي النظ�م دوره 

ووظ�ئفه ب�سكل جيد ف�إن احلدود تو�سف ب�أنه� وا�سحة و�سبه نف�ذية.
وتو�سف احلدود ب�أنه� من عوامل �سوء الأداء اإذا ك�نت م�سو�سة وج�مدة. ويو�سف التطرف 

يف القرتاب اأو البتع�د فيم� يتعلق ب�حلدود بخ�س�ئ�س الت�س�بك اأو التب�عد.
التباعد: تكون احلدود فيه ج�مدة، ويكون هن�ك م�س�فة زائدة بني اأفراد الأ�رسة، ويكون 
اأو  �سعب�ً  املدر�سة  اأو  املنزل  داخل  والتع�ون  حمدوداً،  الأ�رسة  اأع�س�ء  بني  الإت�س�ل 
من غريهم،  اأكرث  �سلبية  �سلوك�ت  املتب�عدة ملم�ر�سة  الأ�رس  الأطف�ل يف  ومييل  قليالً. 
وي�ستخدمون اأ�سلوب عزو ال�سلوك لأ�سب�ب خ�رجية مق�بل عزوه لأ�سب�ب داخلية ب�سكل 
اأكرب من غريهم. واإذا مل يح�سل التدخل املن��سب معهم ف�إنهم ي�سبحون عر�سة لالأذى 
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واخلطر، وذلك ب�سبب ح�سول �سدام مع القوانني والأنظمة يف امل�ستقبل.
اأو  ب�ل�ستقاللية  الفرد  ي�سعر  اأن  ال�سعب  ومن  الأ�رسة،  اأفراد  �سديد بني  قرب  الت�سابك: 
الذاتية، وتكون الفروق الفردية غري حمتملة، وقد يعرب الأفراد عن م�س�عر تعك�س احلم�ية 
للم�سكالت  اأكرث عر�سة  املت�س�بكة  الأ�رس  الأبن�ء يف  ويكون  الأفراد،  تقيد  التي  الزائدة 

النفع�لية.
:Hierarchy الهرمية

اأو  فرداً  اأن  البن�ئي  الأ�رسي  املع�لج  الأ�رسة. يعتقد  الق�ئد يف  النظ�م  وجود حد مييز 
القي�دة لالأ�رسة لكي حتل م�س�كله�  اأن يقوموا بدور  الأ�رسة عليهم  اأفراد يف  جمموعة 
وتوؤدي املهم�ت املعط�ة بنج�ح. ويحظى الأفراد يف دور القي�دة ب�أن لهم قوة اأكرب يف 

اتخ�ذ القرارات من بقية اأفراد الأ�رسة.
الهرمية بني الأب- الطفل ت�سري اإىل حدود معينة تعك�س م�سوؤولية الأب املتعلقة بق�س�ي� 

تربية ورع�ية الطفل.
ومب� ان الأ�رسة ت�سع اأبنية تتن��سب مع مط�لب املواقف املختلفة، ف�إنه ل بد من وجود 
الهرمية ب�أ�سك�ل اأو امتدادات خمتلفة؛ ف�لفرد يعترب ق�ئداً يف املهمة التي هو م�سوؤول عن 
اإجن�زه�، والأب �سيكون على راأ�س الهرم لإعداد الوجب�ت اإذا ك�ن يح�رس لوجبة الع�س�ء، 
وقد مي�ر�س الطفل دور القي�دة اأي�س�ً، فمثالً: الإبن الأكرب قد يعتني ب�إخوته الأ�سغر عمراً 

عندم� تكون الأم غري موجودة ويقوم بدور الق�ئد لهم.
قد حت�سل م�س�كل عندم� تف�سل الأ�رسة يف تبني نظ�م قي�دة فع�ل، فمثالً قد يكون الآب�ء 
مت�س�بكني جداً مع اأبن�ئهم، مم� يجعلهم غري ق�درين على و�سع عق�ب من��سب عندم� 
مم�  ك�أ�سدق�ء،  ويع�ملونهم  ب�أبن�ئهم  جداً  مهتمني  الآب�ء  يكون  قد  اأو  الأبن�ء،  يخطئ 
يجعلهم خ�ئفني من و�سع حدود من��سبة. ويف بع�س الأ�رس قد يكون الآب�ء متب�عدين 
جداً عن اأبن�ئهم، مم� يجعلهم غري ق�درين على ال�ستج�بة لهتم�أم�ت اأبن�ئهم ال�سخ�سية، 
وقد تظهر الأزم�ت ب�سبب عدم وعي الآب�ء مل�سكالت اأبن�ئهم ، هذا يظهر عندم� ل يت�بع 
الآب�ء اأداء اأبن�ئهم يف املدر�سة اإىل ان يكت�سفوا اأنهم قد يعيدون ال�سف. هن� على الآب�ء 
فتح جم�لت الإت�س�ل مع اأبن�ئهم، وتخ�سي�س وقت للدرا�سة يف املنزل، وم�س�هدة اأعم�ل 
الإبن وواجب�ته، وتبليغ املدر�سة ب�إعط�ء مالحظ�ت حول اأداء الطفل يف املدر�سة جلعل 

)Wetchler, 2003( .الآب�ء على وعي ب�أداء الطفل و�سلوكه يف املدر�سة
:Subsystems الأنظمة الفرعية

ذكر مني��شن اأن الأ�رسة تتك�ن من اأربعة اأنظمة فرعية هي:
1- النظ�م الفرعي الزواجي.
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2- النظ�م  الفرعي الوالدي.
3- النظ�م الفرعي الأخوي.

4- النظ�م الفرعي الأ�رسي اخل�رجي.
وفيم� يلي تو�سيح لهذه الأنظمة الفرعية واأهم وظ�ئفه�.

1- النظام الفرعي الزواجي:
اإن النظ�م الفرعي الزواجي هو الذي �ستبنى عليه احلي�ة الأ�رسية يف امل�ستقبل. ويعد 
امله�م  من  والزوجة  للزوج  الإنفع�لية  واحل�ج�ت  لالأ�رسة،  الوظيفية  احل�ج�ت  اإ�سب�ع 

الألية لهذا النظ�م، وكذلك تر�سيخ وت�أ�سي�س الإح�س��س ب�للتزام والثقة املتب�دلة.
وتتمثل مهمة الدعم الوظيفي ب�أن ي�سرتك كال الزوجني يف بن�ء حي�تهم�، واأن ي�سرتك� يف 
تق�سيم الأدوار وامل�سوؤولي�ت، والتع�مل مع امل�سكالت وال�سعوب�ت التي قد تواجههم�، 
واأي�س�ً  وخ�رجه،  املنزل  العمل يف  تق�سيم  كيفية  على  البداية  من  يتفق�  اأن  وعليهم� 

من�ق�سة اأمور امليزانية، وكيفية ق�س�ء اأوق�ت الفراغ.
الدعم الإنفع�يل: يلعب النظ�م الفرعي الزواجي دوراً ه�أم�ً يف تقدمي الدعم الإنفع�يل، 

واإ�سب�ع احل�ج�ت الإنفع�لية الأ�س��سية للزوجني.
وت�سهم ال�سع�دة والثب�ت يف العالقة الأولية بني الزوجني يف زي�دة تقدير الذات، ويف 

زي�دة م�ستوى الدافعية، ويف حت�سني احل�لة املزاجية لكل من الزوج والزوجة.
2- النظام الفرعي ال�الدي:

يتكون النظ�م الفرعي الوالدي من الوالد والوالدة والأبن�ء، ويف ح�لة الطالق فقد يقدم 
اأحد الوالدين اأو الوالد وزوجة الوالد اأو الوالدة وزوج الوالدة كل مه�م النظ�م الفرعي 

الوالدي.
وت�ستمل مه�م النظ�م الفرعي الوالدي الإهتم�م  ب�لأطف�ل من حيث التغذية والتدريب 

على عملي�ت النظ�فة والنظ�م.
3-النظام الفرعي الأخ�ي:

الأ�س��سية  املهمة  وتعد  الأ�رسة،  يف  الأخوة  ميثلون  وهم  الأبن�ء،  جميع  من  ويتكون 
للنظ�م الأخوي هي التن�سئة الإجتم�عية ، ورع�ية منو الأطف�ل يف الأ�رسة. ويوفر النظ�م 
الفرعي الأخوي ال�سبكة التي تتكون من خالله� القيم وتنفذ عملي�ت التف�و�س واحلوار 
مع الوالدين وتت�سح من خالله� الإدراك�ت للع�مل اخل�رجي. ويعد جمتمع الأ�سق�ء ع�مالً 
مهم�ً لتعلم القيم والأدوار واملع�يري والوظ�ئف. وي�سهم الأخوة وخ��سة يف �سن مبكرة 

يف تعلم �سلوك�ت احلوار والتف�و�س والتوكيد والتع�ون والفهم.
4- النظام الفرعي الأ�رسي اخلارجي:

تتف�عل الأ�رسة مع اأنظمة فرعية خ�رجية وتوفر الإت�س�لت بني الأ�رسة والأ�رس الأخرى 
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الإجتم�عية   لالأن�سطة  م�سدراً  الإت�س�لت  هذه  وتعد  واخلربات،  للم�س�در  وتب�دلً  عون�ً 
والرتويحية وكذلك للدعم الإانفع�يل. فمثالً: الأ�رسة املمتدة وكيفية التوا�سل معه� له� 

عالقة ب�لنظ�م الفرعي الزواجي.
ب�لن�سبة للنظ�م الفرعي الوالدي ف�إنه �سيتف�عل مع الع�ملني يف املدر�سة، واأطب�ء الطفل 
والأ�رسة املمتدة، والأ�سدق�ء، فهم جميع�ً ميثلون نظ�أم�ً فرعي�ً خ�رجي�ً )لمبي ومورجن(

Alliance، Coalition، &Triangles .التحالف، الحتاد، املثلثات
التحالف:

يح�سل التح�لف عندم� ين�سم اثن�ن اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة للتع�مل مع م�سكلة حمددة. 
الأ�رسة ويظهر بو�سوح. مثالً: يعرف جميع  اأفراد  التح�لف معروف�ً ملعظم  ويكون هذا 
ال�سيد مع�ً، والأم والأب يعمل كل منهم�  اأخوتهم� يحب�ن  اثنني من  اأن  الع�ئلة  اأفراد 

لدفع الفواتري.
ميكن للتح�لف ان يتغري وفق�ً لكيفية تع�مل اأفراد الأ�رسة مع املهم�ت املختلفة، فقد 
يح�سل التح�لف عرب �سلم الهرمية ول يتقيد بنظ�م فرعي معني. اأي ميكن اأن يتم بني 
من  فمثالً:  جديد،  فرعي  نظ�م  وجود  يعني  وهذا  النظ�م،  نف�س  داخل  ولي�س  الأنظمة، 
املعروف اأن الأم والأب هم� ي�سكالأن الفريق الأكرث فع�لية يف العمل على ق�س�ي� الرتبية 
جمع  يف  رغبة  لديهم�  اللت�ن  ابنتيه  مع  ين�سم  اأن  لالأب  ميكن  ذلك  ومع  والوالدية، 

الطوابع وي�س�ركهم� يف هذه املهمة.
Coalition الإحتاد

يح�سل الإحت�د عندم� ين�سم اثن�ن اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة م�سكلني قوة �سد واحد اأو 
الأ�رسة،  اأفراد  اثنني من  الأ�رسة، ويح�سل هذا عندم� يح�سل خالف بني  اأفراد  اأكرث من 
وين�سم �سخ�س ث�لث للطرف املدرك على اأنه الأ�سعف ليعطيه القوة من اأجل ح�سول 

التوازن.
اإجراء من�ق�س�ت مفتوحة حول  الأ�رسة  الأفراد يف  ي�ستطيع  الإحت�د عندم� ل  ويح�سل 
م�سكلة حمددة، وكلم� اأ�سبح الإحت�د اأكرث و�سوح�ً كلم� اأ�سبح من ال�سهل حله، مث�ل: 
الأو�سط  الأخ  التي تقوم بتوبيخ  الأخت الكربى  اإدراك �سلوك  الأ�رسة بب�س�طة  ت�ستطيع 

لك�رسه لعبة الأخ الأ�سغر. على اأنه اإحت�داً بني الأخت الكربى والأخ الأ�سغر.
لأنه  اأبيه يومي�ً  اإحدى ممتلك�ت  الأبن�ء بتك�سري  اأحد  اآخر حني يقوم  بينم� يف موقف 
انت�رس يف واحدة من اخلالف�ت واجلدالت مع اأمه، وهن� ل يع الأب الإحت�د احل��سل بني 
الإبن واأمه �سده، واأن هذا الأمر قد يتحول مل�سكلة اإذا مل يح�سل نق��س  بني الأم والأب.

Triangles املثلثات
وهو �سكل حمدد من الإحت�د الذي فيه ين�سم اثن�ن من اأفراد الأ�رسة وي�سرتك�ن ب�لقوة 
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�سد فرد ث�لث من الأ�رسة. وعلى الرغم من كون الإحت�د بني الأنظمة الفرعية من ال�سهل 
جيلي  عرب  اإحت�د  ك�ن  اإذا  م�سكلة  اأو  نف�سي  مبر�س  يت�سبب  اأن  ميكن  انه  اإل  اإنه�وؤه، 

.Across-Generational Coalition
وفيه يتحد اثن�ن من اأفراد الأ�رسة من جيلني خمتلفني �سد فرد ث�لث يف الأ�رسة، وهو 
يظهر ب�سكل �س�ئع على �سكل اإحت�د الأب والإبن �سد الأم، اأو عندم� تتحد والدة الزوج 
اأو الزوجة معه/معه� �سد زوجته/زوجه�)احلم�ه وابنه� �سد الكنة(، )الزوجة واأمه� �سد 
الزوج(. كم� اأنه لي�س من ال�سعب اأن يتحد اأحد الأجداد مع احلفيد �سد اأحد الوالدين. 
ويح�سل هذا الإحت�د نتيجة خللل يف التوازن بني القوى بني اثنني من اأفراد الأ�رسة ل 
ميكن تعديله من خالل املن�ق�سة، حيث يعمل الطرف الأ�سعف اإىل الأن�سم�م مع طرف 

اآخر من جيل اآخر مل�س�ركته القوة، وحم�ولة اإحداث التوازن.
يح�سل الإحت�د بني احلم�ة وابنته� اأو اإبنه� �سد الزوج اأو الزوجة، لأن الزوج قد ي�سكو 
اأن يقوم الزوج  زوجته لوالدته فتقوم الوالدة ب�لنتق�د واحلكم على الزوجة بدلً من 
ح�سول  يف  دوراً  لعب  هن�  الث�لث  ال�سخ�س  اإن  م�س�كلهم�.  حلل  ب�ملن�ق�سة  والزوجة 
عن  الن�جمة  الراحة  عدم  تع�دل  ل  الزوجني،  بني  راحة  عدم  اإىل  يوؤدي  وهذا  النزاع، 
تع�ملهم� مع الق�س�ي� الأ�س��سية يف عالقتهم�. ومع اأن هذا الحت�د يوؤدي حل�سول توازن 
يف القوى، اإل اأنه  ل يحل امل�سكلة بل  يح�فظ على ا�ستمراره�. اإن الطريقة الوحيدة التي 

حتل امل�سكلة للزوجني هي اأن يفتح� املج�ل للنق��س بينهم� حول عالقتهم�.
وهن�ك احت�د عرب جيلي اآخر يح�سل بني اأحد الوالدين والبن �سد  الوالد الآخر، ك�أن 
البن  نف�س  مع  الحت�د  الآخر مبح�ولة  الطرف  يقوم  وقد  الأم.  �سد  والبن  الأب  يتحد 
في�سبح البن هن� منق�سم�ً يف الولء بني الأبوين، ول يدري اأن يتوجه مع الأب �سد الأم، 
الأب، وهو يحبهم� مع�ً، ويح�سل �سكل ث�لث من الحت�د عرب اجليلي  الأم �سد  اأم مع 
عندم� يحول الوالدين تركيزهم� على اأحد الأبن�ء عندم� تظهر امل�سكالت بينهم. حيث 
اإنتب�ه هم� على الطفل ول يهتم�ن بعالقتهم� ول يكون لديهم� وعي مب�سكلة  يركزان 
اإن هذا يوؤثر على الطفل  العالقة فيم� بينهم�، ويدعم�ن ذلك ب�أن لديهم� طفل م�سكل. 

)Wetchler, 2003( .وي�سبح الطفل �سحية والديه
اأهداف العالج الأ�رسي البنائي:

مب� اأن العالج الأ�رسي البن�ئي ق�ئم على اعتق�د اأن الذي يح�فظ على ا�ستمرارية وجود 
الأ�رسي  للعالج  الأويل  الهدف  ف�إن   الأ�رسي،  للبن�ء  الوظيفي  الأداء  �سوء  هو  امل�سكلة 

البن�ئي هو م�س�عدة الأ�رسة على تطوير بن�ء اأ�رسي جديد.
ويهدف العالج الأ�رسي البن�ئي اإىل م� يلي:
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 تغيري تنظيم الأ�رسة.
 تغيري وظ�ئف الأ�رسة.

 زي�دة التف�عل بني اأفراد الأ�رسة.
ولتحقيق هذه الأهداف ف�إن العالج الأ�رسي البن�ئي يكون مب��رساً وموجه�ً ب�لفعل وتت�سم 

;Wetchler, 2003( 2009 ،التدخالت العالجية ب�أنه� عملية)كف�يف
دور املعالج:

اإمك�نية  لديه�  الأ�رس  كل  اأن  هو  اأ�س��سي  افرتا�س  على  البن�ئي  الأ�رسي  العالج  يقوم 
اأكرث  اأ�رسي  بن�ء  اإيج�د  على  الأ�رس  هذه  ي�س�عد  اأن  املع�لج  م�سوؤولية  واأنه�  للتغيري 
التي  لالأ�رسة  مالءمة  اأكرث  بديالً  اأ�رسي�ً  بن�ًء  يطور  املع�لج   وي�ستطيع  له�،  مالءمة 

)Wetchler, 2003( .�يع�جله
الأ�رسة ال�شحية يف العالج البنائي:

ل يرى منيو�سن اأن هن�ك بن�ًء واحداً لالأ�رسة ميثل موؤ�رساً على ال�سحة لالأ�رسة، ولكن 
اأن تغري الأبنية لتلبية متطلب�ت  الأ�رسة ال�سحية هي الأ�رسة التي لديه� القدرة على 
مراحل حي�ة الأ�رسة املختلفة اأو اأزم�ت الأ�رسة، وتعد امل�س�كل جزًء من احلي�ة وتتطلب 

تغيريات منظمة لالأ�رس حلل هذه امل�س�كل.
ب�لن�سبة لالأزواج اجلدد، ف�إن املهمة الأ�س��سية لهم هي و�سع حدود داخلية وخ�رجية 
حتددهم وتعرفهم لالآخرين كنظ�م زواجي، فهم بح�جة لأن يطوروا جمموعة من القوانني 
الزوجية  احلي�ة  �سي�غة  الزوج�ن  يح�ول  فمثالً:  الأ�سلية،  اأ�رستهم  عن  متيزهم  التي 
خالل من�ق�ستهم� مب� يتن��سب مع القوانني التي ج�ءا به� من اأ�رستهم� الأ�سلية. ولكن 
 ،)couple( ب�إمك�أنهم تطوير القوانني واللوائح التي جتعل لهم هويتهم اخل��سة كزوج

ورمب� يكونون م�س�بهني لأ�رستهم الأ�سلية اأو قد يكون لهم قوانني خ��سة مميزة لهم.
عن  تف�سلهم  حدود  اإيج�د  من  الأزواج  متكن  بنج�ح  النق��س�ت  اإدارة  على  القدرة  اإن 
الأ�رسة الأ�سلية وعليهم ان يح�فظوا على عالقتهم مع الأ�رس الأ�سلية لتقدمي الت�سحية 

وامل�س�عدة لهم.
كذلك على الأزواج اأن ي�سعوا حدوداً داخلية، عليهم ان ين�ق�سوا قوانني تتيح لكل فرد اأن 

يكون له ع�مله ال�سخ�سي اخل��س واهتم�أم�ت واأن�سطة خ��سة بكل �رسيك.
الأفراد  تلبية مط�لب  بن�ئه� مب� يتن��سب مع  التي تعدل من  ال�سحية هي  الأ�رسة  اإن 

ويقوده� نحو التغيري.
الأ�رسة املر�شية اأو ذات اخللل يف الأداء ال�ظيفي:

يلبي  مب�  بن�ئه�  تغيري يف  اإحداث  على  الق�درة  الأ�رسة  هي  ال�سحية  الأ�رسة  اأن  مب� 
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ح�ج�ت ومتطلب�ت الأفراد ويعمل على حل امل�سكالت يف الأ�رسة، ف�إن الأ�رسة املر�سية 
اأو امل�سطربة هي الأ�رسة غري الق�درة على التغيري اأو تعديل بن�ئه� للتع�مل مع الأزم�ت 

املوجودة اأو التي تتعر�س له�.
اأمراً  اأن ت�ستمر على نف�س البن�ء دون تغيري  اإدراك متى يجب  وتعد حكمة الأ�رسة يف 
ه�أم�ً، فقد يكون البن�ء الأ�رسي الث�بت اأحي�أن�ً هو احلل الأف�سل للعديد من امل�سكالت، 
على �سبيل املث�ل يف الكثري من ح�لت الع�سي�ن يف الطفولة، ف�إن الإ�سرتاتيجية الأف�سل 

.)2006 ،Carr(  لالآب�ء هي اأن ي�ستمروا ب�حلذر ومع�قبة ال�سلوك اخل�طئ
االأ�ساليب العالجية يف العالج االأ�سري البنائي:

يعد العالج الأ�رسي البن�ئي موجه ب�لفعل اأكرث مم� هو موجه ب�لإ�ستب�س�ر.
من االأ�ساليب العالجية:
:Joining الن�شمام

اأمور منه� هل �سيفهمهم  عندم� تبداأ الأ�رس ب�لعالج تظهر عليهم عالم�ت القلق، حول 
اأنف�سهم؟  عن  به  �سيك�سفون  الذي  املدى  هو  م�  م�س�كلهم؟  على  �سيلومهم  اأم  املع�لج 
ويت�س�ءلون كثرياً عن ردة فعل املع�لج نحوهم، هل �سيحبهم؟ هل �سيقول عنهم اأنهم 

جم�نني؟ هل �سي�س�عدهم العالج فعالً؟
اإن اأ�سلوب الإن�سم�م هو العملية التي ُي�سعر به� املع�لج اأ�رس عمالئهم اأنهم يفهمونهم 
واأنهم �سيعملون على م�س�عدتهم، ويف البداية على املع�لج الأ�رسي البن�ئي اأن يقوم 

ب�لإن�سم�م لالأ�رسة اأولً ومن ثم يعمل على اإع�دة البن�ء الأ�رسي لهم.
اأو اأي  يف ح�لة عدم وجود ثقة بني املع�لج والأ�رسة، فلن يكون هن�ك خطة عالجية 

اهتم�م ب�لتغريالفع�ل. 
يت�سمن الإن�سم�م �سلوك�ت مثل: اأن ت�سعر الأ�رسة ب�لراحة، والإ�ستم�ع لإهتم�أم�ت ك�فة 
الأع�س�ء يف الأ�رسة، وفهم اآراء وم�س�عر الأع�س�ء، ومع�ملة كل فرد ب�حرتام، وفهم قوانني 

الأ�رسة وبن�ئه� املميز له�.
اإيج�د  دون  لالأ�رسة  املميزة  الثق�فية  القيم  دعم  على  يعمل  اأن  للمع�لج  املفيد  ومن 
توقع�ت منطية ل�سلوك�تهم، فمثالً: الأ�رس الطبيعية ميكن اأن تنخرط يف مم�ر�سة �سلوك�ت 

زواجية، وجن�سية، وتعليمية، ودينية.
وعلى املع�لج اأن ل يفرت�س اأن جميع الأ�رس قد تعي�س نف�س الظروف اأو يوجد فيه� نف�س 

العالقة بني الآب�ء والأبن�ء.
Accommodation التكييف

وهن� يقوم املع�لج بتكييف �سلوكه مب� ين��سب الأ�رسة التي �سيتع�مل معه�، اأي يكيف 



227

لغته، وحرك�ت اجل�سم اأو و�سعية اجل�سم مب� ين�سجم مع الأ�رسة التي �سيتع�مل معه�، 
فقد يحت�ج املع�لج لأن يتحدث ب�سوت ع�ٍل مع اأ�رسة م� وب�سوت ه�دئ مع اأ�رسة اأخرى.
وي�سمل اأي�س�ً اأن يعرف املع�لج متى يتحدى الأ�رسة؟ ومتى يتوقف عن ذلك؟ مث�ل ذلك 
م� ح�سل مع املع�جلة التي تع�ملت مع اأ�رسة تف�سل دائم�ً يف اإمت�م املهم�ت والواجب�ت 
املوكلة له� فعملت على حتدي هذه الأ�رسة ب�سوؤاله�، هل املهم�ت التي تعطى لكم فوق 

قدراتكم؟ على املع�لج اأن يتعلم من كل اأ�رسة كيف يح�سل على اأف�سل نت�ئج.
اأن  اأن يو�سح بع�س املف�هيم لالأ�رسة ولالآب�ء، فمثالً بع�س الآب�ء يرون  على املع�لج 
قول كلمة »ل« لالبن تعك�س اأنه ل يحبه، هن� يو�سح املع�لج لالأب اأن ب�إمك�نه اأن يعرب 
عن حبه لبنه بطرق اأخرى عند ت�سجيعهم على توبيخ الأبن�ء عند قي�مهم ب�سلوك غري 

من��سب.
ل بد من الإنتب�ه  اإىل ان الأ�رس تختلف وم� ميكن عمله مع اأ�رسة م� قد ل ين��سب اأ�رسة 

اأخرى.
Structural Diagnosis ت�شخي�س البناء الأ�رسي

هي العملية التي يحدد به� املع�لج �سوء الأداء الوظيفي لبن�ء الأ�رسة الذي يح�فظ على 
الأ�رسية  التف�عالت  البن�ئي على دور  الأ�رسي  الأعرا�س املر�سية للفرد، يركز املع�لج 
يف ح�سول املر�س، اأي اأن اخللل يف التف�عالت والبن�ء الأ�رسي ولي�س يف الفرد، ومب� 
اأن الأ�رس غري ق�درة على و�سف الأبنية املر�سية اأو ذات اخللل ف�إن املع�لج هو الذي 
�سيك�سف عن ذلك من خالل اجلل�س�ت العديدة وذلك من خالل التع�مل مع الأ�رسة وطرح 

الأ�سئلة، واملالحظة.
من الأ�سئلة املفيدة التي قد ي�ستخدمه� املع�لج: من هم الأفراد املقربون لبع�سهم بع�س�ً 
يف الأ�رسة؟ كيف تختلف اأ�س�ليب التن�سئة الوالدية لدى الأم عم� هي لدى الأب؟ من هو 
�س�حب القرار يف و�سع بن�ء الأ�رسة؟ اإن طريقة الأفراد يف و�سف التف�عالت واحلديث 

عن الأ�رسة ت�س�عد يف معرفة بن�ء الأ�رسة.
من املفيد اأي�س�ً اأن يتم اقرتاح بن�ء اأ�رسي بديل ولي�س الرتكيز على البن�ء الأ�رسي غري 
يعيد  اأن  املع�لج  على  امل�سكلة،  البديل يف عالج  البن�ء  ينجح  واإذا مل  فقط.  الفع�ل 

ت�سخي�س البن�ء الأ�رسي من جديد ويعمل على اإيج�د بن�ء اأ�رسي بديل مرة اأخرى.
Restructuring اإعادة البناء

العالج الأ�رسي البن�ئي موجه نحو العملية ول يركز على املحتوى، وهكذا ف�إن طريقة 
العالج الق�ئمة على اإع�دة البن�ء ت�سري اإىل م�س�عدة الأ�رسة على اإيج�د بن�ء اأ�رسي اأكرث 
مالءمة حلل م�س�كله�، فمثالً بينم� يكون هدف الأ�رسة هو جعل الطفل يتوقف عن ال�رسقة 
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ف�إن املع�لج الأ�رسي البن�ئي �سيعمل على م�س�عدة اأفراد الأ�رسة ليدركوا اأمن�ط التف�عل 
بينهم وب�لت�يل ي�ستطيعون النج�ح يف حل امل�سكلة ب�أنف�سهم. 

اأو الف�ئدة ولكن قد يكون �سبب بق�ء  قد متيل الأ�رسة للبن�ء الذي ت�سعر فيه ب�لراحة 
امل�سكلة هو البن�ء الأ�رسي املوجود و تكون امل�سكلة يف اإتب�ع الأ�س�ليب القدمية نف�سه� 

يف حل امل�سكالت، ولي�س امل�سكلة ان الأ�رسة ل تعمل على حل م�سكالته�.
ويرى منيو�سن اأنه ميكن م�س�عدة الأ�رس التي لديه� اأمن�ط من اخللل الوظيفي املزمن 
من خالل تغيري هذه الأمن�ط فقط، ف�لأمل ميكن اأن يقل عندم� تتغري وظيفة الأ�رسة فقط.
على املع�لج اأن يعمل على حتدي البن�ء القدمي بطريقة جتعل الأ�رسة حت�ول ل التف�عل 
بطريقة خمتلفة )خ��سة واأن الأ�رس تق�وم م تغيري طرقه� القدمية يف التف�عل اأو حل 
امل�سكالت(، وتظهر هن� العالقة القوية بني الأن�سم�م واإع�دة البن�ء فال ميكن لالأ�رسة ان 
تتبع املع�لج اإذا مل ت�سعر ب�لأم�ن والثقة معه، واأن يكون هن�ك رابطة انفع�لية قوية 

مع املع�لج متكنهم من مواجهة حتدي اإع�دة بن�ء الأمن�ط التقليدية القدمية.
Enactment املمار�شة / التمثيل

وي�سمل هذا الأ�سلوب جعل اأفراد الأ�رسة ينخرطون اأو يقومون ب�ل�سلوكي�ت املر�سية اأو 
امل�سكلة داخل غرفة العالج.

ومقدرتهم  ل�سلوكهم،  وثيقة  وتف�سريات  اأ�سب�ب�ً  يقدمون  ل  الأفراد  ان  منيو�سن  ويوؤمن 
الأفراد  واأبعد من ذلك ف�إن   الأحداث تت�أثر بوجهة نظرهم اخل��سة.  اإع�دة رواية  على 
املختلفني لديهم تف�سريات واأ�سب�ب خمتلفة لالأحداث، مم� يوؤدي ل�ستع�ل املن�ق�س�ت 
واجلدال حول من هو امل�سيب ومن هو املخطئ، لتج�وز ذلك يطلب منيو�سن من اأع�س�ء 
الأ�رسة متثيل �سلوك�تهم بطريقة جتعل املع�لج يعرف م�ذا يح�سل يف املنزل، مث�ل: 
يطلب املع�لج الأ�رسي البن�ئي من اأع�س�ء الأ�رسة اأن يتحدثوا مع�ً حول كيف �سيحلون 
اإنه�ء  مثل  اأم غري فع�لة، مل�س�عدته� على  م�سكلة ابنتهم التي ترى ب�أن والدته� هي 
هذه الفكرة عن اأمه�، ان هذا يحت�ج ملع�لج مدرب مثل منيو�سن ليتدخل عالجي�ً ب�سكل 

ن�جح يف حي�ة الأفراد.
Boundary Making و�شع احلدود

هو اأ�سلوب لإيج�د اأنظمة فرعية جديدة داخل الأ�رسة، قد يرغب املع�لج ب�إيج�د حدود 
من خالل جعل الوالدين يعمالأن مع�ً دون مق�طعة الأطف�ل لهم، اأو فتح احلدود اجل�مدة 
وذلك من خالل م�س�عدة الأب الذي ي�سع م�س�فة بينه وبني اأبن�ئه على اأن ي�س�رك اأبن�ءه 
ويندمج معهم، اأي ي�سهم املع�لج يف اأ�سلوب و�سع احلدود ب�إيج�د اأبنية جديدة متكن 

الأ�رسة من حل م�سكالته�.
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اأو  الأب املندمج  قد يطلب املع�لج من  ب�أكرث من طريقة فمثالً  ت�أ�سي�س احلدود  ميكن 
تربية  حول  مب�دئ  ثالثة  مبن�ق�سة  يقوم�  اأن  املتب�عدة  والأم  كبري  ب�سكل  املت�س�بك 
ويعيد  اأبويه  يق�طع حم�دثة  لأن  الطفل  ب�إحب�ط حم�ولت  املع�لج  يقوم  ثم  الأبن�ء، 
الرتكيز على الآب�ء عندم� يح�ولون اإدم�ج الطفل معهم، وطريقة اأخرى قد يطلب املع�لج 
من الطفل اأن يغ�در املكتب اأثن�ء حوار الوالدين مع املع�لج حول كيفية ت�أديب وتربية 

الطفل، وهن� يعمل ح�ئط املكتب كحد بني الوالدين والطفل.
ويعد اأداء مهم�ت خمتلفة لالأنظمة الفرعية املختلفة طريقة فع�لة يف و�سع احلدود، 
حيث ق�م وتكر ب�إيج�د حد بني الوالد والإبن يف اأ�رسة اأح�دية الأب مكونة من اأم واإبن 
املراهق مبهمة وهي  بتكليف  ويتكر  ق�م  ترك غرفته. حيث  يريد  ل  الإبن  هذا  مراهق، 
قي�م  من  الت�أكد  هي  الأم  مهمة  البن.  �سلوك  مراقبة  الأم مبهمة  وتكليف  عمل،  اإيج�د 
الأمور عليه ان ينجز يف  القوانني حول كم من  البن ب�لبحث عن عمل وكذلك فر�س 
اليوم. تغريت احلدود املت�س�بكة بني الأم والبن، لذلك ق�م الإبن وحده ب�ملهمة وهي 
اإيج�د عمل فقد م�ر�س مه�رات املق�بلة، جمع معلوم�ت، وتطبيق�ت حول اأعم�ل، وراقبت 
الأم تقدمه من خالل اإت�حة الفر�سة لالإبن لعر�س م� اأجنزه كل اأ�سبوع. وو�سعت الأم 
�سل�سلة من املك�ف�آت واأ�س�ليب عديدة للعق�ب وفق�ً لنج�حه اأو ف�سله يف حتقيق املهمة 

املطلوبة.
وميكن اأن يتحكم املع�لج مب�س�فة غرفة املع�جلة لت�أ�سي�س احلدود وذلك مل�س�عدة الآب�ء 
الأب اجللو�س  اأبن�ئهم فقد يطلب من  من  اأكرث قرب�ً  اأبن�ئهم لي�سبحوا  املتب�عدين عن 

بج�نب الإبن .
Unbalancing عدم الت�ازن

اأو اأحد النظمة الفرعية فيه�  يف هذا الأ�سلوب ينفرد املع�لج ب�أحد الأفراد يف الأ�رسة 
لإحداث التغيري، يف بع�س الأحي�ن يكون بن�ء الأ�رسة ج�مداً جداً مم� يجعل الأفراد غري 
الأ�رسي  الأفع�ل اجلديدة. ويقوم املع�لج  اأو  النق��س�ت  ق�درين على تغيريه من خالل 
البن�ئي ب�لت�أثري على اأحد اأفراد الأ�رسة وذلك لدعمه ب�ل�سلوك ب�سكل خمتلف عم� ك�ن 
ي�سلك يف ال�س�بق يف املواقف املم�ثلة وذلك ملدة ك�فية من الزمن مم� يوؤدي اإىل ظهور 

بن�ء جديد.
ميكن ا�ستخدام عدم التوازن يف التع�مل مع زوج وزوجة غري ق�درين على النق��س بنج�ح 
الآخر،  الطرف  على  القوة  من  من��سب  غري  مقدار  اأحدهم�  مي�ر�س  عالقتهم�،  اأمور  يف 
ويظهر اأثن�ء النق��س�ت اأن الزوج املتمتع ب�لقوة هو الذي ي�سيطر ويتحكم ب�ملن�ق�س�ت 
بينم� ي�ست�سلم الطرف الآخر، يف مثل هذه احل�لة يقوم املع�لج بدعم الطرف الأقل قوة 
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ب�أن يتوا�سل بحيث يحقق ح�ج�ته بغ�س النظر عن حم�ولت الطرف الأكرث قوة لإيق�فه 
بت�سجيع  ي�ستمر  قد  اأو  قوة،  الأقل  الطرف  املع�لج مع  فقد يجل�س  احلديث، وهن�  عن 
الطرف الأقل قوة على ا�ستمرارية احلديث، ويف بع�س احل�لت املتطرفة قد يقوم املع�لج 

مبواجهة الطرف الأكرث قوة ب�أن ي�ستمع ل�رسيكه.
ل ميكن لأ�سلوب عدم التوازن اأن يتم دون اأن يكون املع�لج منظم�ُ ومندجم�ً بقوة مع 
اأفراد الأ�رسة، ففي ظل وجود عالقة جيدة بني اأفراد الأ�رسة واملع�لج فقط يثمن الفرد 
وعندم�  ب�لأمن  لل�سعور  يحت�جون  الأ�رسة  اأفراد  ك�فة  ان  �سده، حيث  املع�لج  وقوف 
ف�إنه يف احلقيقة  اأو ي�أخذ املع�لج منهم موقف�ً م�س�داً  اأنه حتى عندم� يقف  يعرفون 
يدعمهم، وعندم� يقف بج�نب ع�سو يف الأ�رسة �سد اآخر على املع�لج اأن يعود للطرف 

امل�س�د مم� يجعله ي�سعر ب�لدعم.
يتم هذا الأ�سلوب من قبل اإكلينيكي موجه اأو حتت اإ�رساف مع�لج اأ�رسي خبري.

Enhancing Family Strength تق�ية نقاط ق�ة العائلة
عندم� يتع�مل املع�لج مع الأ�رسة على اأ�س��س اأنه� تع�ين من خلل يف الأداء الوظيفي 
فقط، ف�إنه �سريى امل�س�كل و�سيف�سل يف روؤية امل�س�در املت�حة ونق�ط القوة لديه� والتي 
ميكن اأن حتل الأ�رسة م�س�كله� من خالله�؛ ويقوم املع�لج الأ�رسي البن�ئي بتقوية نق�ط 
القوة لدى الأ�رسة عندم� ي�س�عد الأ�رسة على حتديد نق�ط القوة وامل�س�در املخفية لديه� 
وت�سجيع ا�ستخدامه� يف حل امل�سكالت، ومن خالل تغيري بن�ء الأ�رسة، ميكن اأن ي�سبح 

الأفراد ق�درين على حل م�س�كلهم.
عندم� ي�سجع املع�لج كال الزوجني على اقرتاح ومن�ق�سة حلول لعالقتهم� الزوجية اأو 
يدفع الوالد لأن يوؤدب اإبنه فهن�ك ر�س�لة خفية وهي ان هوؤلء الأفراد ق�درون على ان 

يكونوا فع�لني، وهي ر�س�لة مفيدة وقوية.
وع�دة م� تنكر الأ�رس يف الأزم�ت نق�ط الف�سل لديه�، ولكن العمل على م�س�عدة الأفراد 
لأن يروا اأنف�سهم اأفراداً موؤهلني من خالل تفتح بنيتهم املعرفية حول اأنف�سهم ي�س�عدهم 

.)Wetchler, 2003( على اإيج�د حلول جديدة
Strategic Family Therapy Theory نظرية العالج الإ�شرتاتيجي الأ�رسي

هن�ك اأكرث من مدخل ا�سرتاتيجي يف عالج الأ�رسة لكنن� �سنعر�س النموذج الإ�سرتاتيجي 
الذي قدمه ج�ي ه�يل Haley اأخ�س�ئي الإت�س�لت وهو من رواد حركة عالج الأ�رسة.

وقد ركز ه�يل على ا�سطراب وظ�ئف العالق�ت واأمن�ط الإت�س�لت داخل النظ�م الأ�رسي 
النظرية وخ��سة  تركيزه على  اأكرث من  الأ�سلوب  ويوؤكد على  املر�س،  فيه  الذي يحث 

الفني�ت التي اأثبتت فع�ليته�.
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اأثن�ء تع�مله مع م�سكلة بني  اأن  على املع�لج  اأي  ويركز هذا النموذج على الث�لوث 
الطفل،  يكون  قد  ث�لث  �سخ�س  م�س�ركة  احتم�لية  العتب�ر  بعني  ي�أخذ  اأن   �سخ�سني 
وكذلك على املع�لج اأن  ي�أخذ بعني العتب�ر دور هذا ال�سخ�س الث�لث يف حل امل�سكلة 

وكذلك اأثر ح�سول التغيريات على ال�سخ�س الث�لث.
 ;2009 )كف�يف،  �سخ�سني.  بني  العالقة  على  اأثرهم  مبعرفة  املع�جلون  يهتم  وكذلك 

.)Rossen, 2003
اأهم م�شطلحات النظرية:

خريطة نظرية العالج ال�سرتاتيجي له�يل: 
تركز خريطة نظرية العالج ال�سرتاتيجي له�يل على و�سف امل�سكلة يف �سوء م�سطلح 
ي�سمى نظ�م الدفع Push System. وهو ي�سم احلم�ية، والوحدة، و�سل�سلة التف�عالت 

والهرمية.
ويعترب نظ�م الدفع طريقة مفيدة للمع�لج يف و�سف امل�سكلة املقدمة للعالج وذلك لأنه  

يركز على احللول اأكرث من الأ�سب�ب.
Protection احلماية

يف العالج ال�سرتاتيجي ينظر لالأعرا�س املر�سية على اأنه� تقوم بوظيفة احلم�ية، اأو 
املح�فظة على ثب�ت الأ�رسة، اأو م�س�عدة فرد اآخر يف الأ�رسة يواجه �سعوب�ت.

مث�ل: ان الأعرا�س املر�سية لدى الطفل تتيح فر�سة لالآب�ء للتن�ف�س يف القي�م بدورهم 
ك�آب�ء بدلً من الرتكيز على نق�ط ف�سلهم يف نواحي اأخرى من حي�تهم ك�أزواج.

ب�لن�سبة  مفيداً  اأمراً  للم�س�عدة،  ن�جحة  اأنه� حم�ولت غري  امل�سكالت على  روؤية  تعد 
للمع�لج ل�سببني رئي�سني هم�:

اأولً: اأن املع�لج الذي يوؤمن اأن �سلوك امل�سكلة مدفوع اإيج�بي�ً يقود لأن يرى العميل من 
منظور اإيج�بي ويتدخل بطريقة اأكرث تع�طف�ً من املع�لج الذي يوؤمن ان �سلوك العميل 

مدفوع �سلبي�ً.
اأنه�  تقوم بوظيفة  اأو الأعرا�س املر�سية على  ثانياً: املع�لج الذي يرى ان امل�سكالت 
احلم�ية يوؤدي اإىل فتح املج�ل لقي��س وفح�س الأمور والعالق�ت التي تبدو مغلقة ب�سكل 

زائد، ول ميكن اخرتاقه�.

Unit ال�حدة
من منظور ه�يل الوحدة التي يتم الرتكيز عليه� هي املثلث، حيث يرى املع�لج نف�سه 

نقطة يف مثلث اآخذاً بعني العتب�ر ت�أثريه على عالقة مكونة من فردين.
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Focus on Interaction الرتكيز على التفاعالت
يتم الرتكيز يف العالج ال�سرتاتيجي على روؤية امل�سكالت من وجهة نظر تف�علية، اأي 
يح�سل  مب�ذا  الإهتم�م   من  اأكرث  الأفراد  بني  يح�سل  م�ذا  من خالل  ال�سلوك  تو�سيح 
داخلهم، حيث يتم روؤية امل�سكالت واأ�س�ليب مع�جلته� من منظور تف�علي يف �سوء م�ذا 

يح�سل بني العميل املحدد واملجتمع الأويل الذي يعي�س فيه )الأ�رسة(.
يقود الرتكيز على التف�عالت والتوا�سالت داخل الأ�رسة اإىل الت�أكيد على م�ذا يح�سل يف 
الوقت احل��رس اأكرث من الرتكيز على م�ذا ح�سل يف امل��سي. حيث يقوم املع�لج ب�ل�سري 
خطوة خطوة ملعرفة م�ذا يح�سل بني الأفراد جت�ه امل�سكلة املقدمة، وي�س�عد العمالء 

على التحرك من ال�سل�سلة التف�علية غري امل�سبعة اإىل �سل�سلة تف�علية م�سبعة.
Sequence of Interaction شل�شلة التفاعالت�

تعترب �سل�سلة التف�عالت من الأمور احل��سمة يف فهم امل�سكلة املقدمة. ول ت�سف �سل�سلة 
التف�عالت امل�سكلة فقط واإمن�  حتدد الطريق حلل هذه امل�سكلة ب�سكل ع�م. يتم اإ�ستبدال 
�سل�سلة التف�عالت املت�س�عدة �سلبي�ً ب�أخرى ه�دئة، حيث حتل ال�سل�سلة املف�سلة مك�ن 
ال�سل�سلة  الهدامة اأوغري البن�ءة. اأبعد من ذلك، ف�إن حل �سل�سلة م�سكلة م� يوؤدي حل�سول 

تغريات يف �سال�سل اأخرى.
يتع�مال  اأن  �سيتعلم�  ف�إنهم�   فع�لني  والدين  يكون�  اأن  تعلم�  اللذان  الزوج�ن  مثال: 

بفع�لية مع التغريات يف الأمور الإقت�س�دية اأي�س�ً.
Hierarchy الهرمية

ي�سلكون  اأنهم  بد  فال  مع�ً  م�ستقبالً  يعي�سون  و�سوف  م��ٍس  ع��سوا  اأفراد  يوجد  عندم� 
بطريقة منظمة جت�ه بع�سهم بع�س�ً. وعندم� يكون الأفراد منظمني فيم� بينهم ف�إنهم   
ي�سكلون �سلم�ً للقوة حيث يحتل كل واحد منهم مك�أن�ً يعلو به فوق اأحد من اأفراد الأ�رسة 
وبنف�س الوقت يكون هن�ك �سخ�س اآخر يحتل مك�أن�ً اأعلى منه اأي يكون اأعلى من �سخ�س 

واأقل من �سخ�س اآخر على ذلك ال�سلم.
ويكون  ب�لت�س�وي  الزوجني  كال  بني  الت�أثري  يف  توازن�ً  الزواجية  الهرمية  يف  ويكون 
الآب�ء ق�دة لالأبن�ء يف الهرمية  كل واحد منهم� منفتح للت�أثري والت�أثر ب�لآخر، يكون 
الأندم�ج  من خالل  للم�سكلة  الأفراد  يوليه�  التي  ب�لدرجة  املع�لج  ويهتم   ، الوالدية 

بتف�عالت امل�سكلة مع العمر، ومم�ر�سة الأ�س�ليب املن��سبة.
يو�سف �سوء الأداء الوظيفي على اأنه عدم الن�سج�م يف الهرمية. بحيث ل ت�سري وفق�ً 
الوالدين  ف�إن  العمر  اأ�س�ليب من��سبة يف حل امل�سكالت. فمثالً: بحكم  اإتب�ع  اأو  للعمر 
يقع�ن على قمة الهرم يف الأ�رسة ولكن قد ي�سبح الأمر بيد الأبن�ء يف ح�لة كونهم اأقوى 
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ف�إن الأمر �سيكون بيد الزوجة و�سيكون موقفه  من الآب�ء، ويف ح�لة كون الأب مدمن�ً 
�سعيف�ً لأنه  يعتمد على زوجته.

يقي�س املع�جلون الهرمية يف الأ�رسة من خالل املالحظة الدقيقة لتف�عالت الأ�رسة. من 
يتحدث اأولً؟ من يق�طع من؟ من يخرب الآخر م�ذا يفعل؟ حول من تبدو الأ�رسة منظمة؟ 

من هو الذي يوؤخذ براأيه؟
عندم� تكون الهرمية غري من�سجمة على املع�لج الإ�سرتاتيجي اأن يعدل الهرمية ويعرّف 
اأفراد الأ�رسة كيفية الت�رسف بطرق من��سبة لعالقتهم. على �سبيل املث�ل. يقوم املع�لج 
الإ�سرتاتيجي مب�س�عدة الأزواج الذين لديهم م�س�كل لكي ي�سبحوا اأكرث قوة ويت�رسفوا 

.)Rossen, 2003; Barker, 1998( بطرق من��سبة
اأهداف العالج الأ�رسي الإ�شرتاتيجي:

1- الرتكيز على اإحداث تغيري يف اأمن�ط التف�عل بني اأفراد الأ�رسة.
2- يركز العالج الأ�رسي على التع�مل مع امل�سكالت التي متثل اأكرث �سغط�ً للعمالء.

التي ميكن تعريفه� مب�سطلح�ت �سلوكية وا�سحة،  الرتكيز على امل�س�كل احل�لية   -3
ويقوم املع�لج مبن�ق�سة التعريف املو�سوع للم�سكلة واأي�س�ً الأهداف العالجية من اأجل 

فح�س النت�ئج وحتديد احتم�لية جن�ح العالج.
4- يركز العالج الإ�سرتاتيجي على التغريات يف ال�سلوك اأكرث من التغريات يف امل�س�عر 

اأو الرتكيز على الإ�ستب�س�ر لدى العمالء.
5- العالج الإ�سرتاتيجي خمت�رس اأي اأن ح�سول التغيري يكون دون اأن يعرف الفرد، اأي 

اأن  الفهم الذاتي لي�س �رسوري�ً للح�سول على التغري.
6- اإن الهدف الأويل للعالج الإ�سرتاتيجي هو جعل العمالء يقومون بعمل �سيء خمتلف 

اأكرث من الإهتم�م  ب�إختب�ر امل�س�عر اأو فهم امل�سكالت ب�سكل اأف�سل.
الإ�سرتاتيجي،  العالج  بطريقة خمتلفة يف  ينظرون مل�سكالتهم  العمالء  يتم جعل   -7

وهذا يجعلهم يرون امل�سكلة على اأنه� اأ�سهل م�سكلة بني م�س�كل احلي�ة العديدة.
Role of the Therapist دور املعالج

اأنه  يقرر كيف �سيتم العالج  يقوم املع�لج يف العالج الإ�سرتاتيجي مبه�م عدة منه� 
اأولً  �سيبداأ  الذي  ومن  اجلل�س�ت؟  �سيدعى حل�سور  الذي  ال�سخ�س  هو  من  ذلك  وي�سمل 

ب�حلديث عن امل�سكلة؟ وكذلك م� هي التف�عالت التي �سيتم تطبيقه�؟
ويبقى املع�لج خ�رج نط�ق الأ�رسة ويتجنب التحدي املب��رس لدف�ع�ت الأ�رسة.

يف  يح�سل  مب�  اهتم�مه  من  اأكرث  ومزاجه�  الأ�رسة  تف�عالت  مبالحظة  املع�لج  يقوم 
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يدير  ثم  يتم جمعه من معلوم�ت، ومن  اإفرتا�س�ت حول م�  يقوم بو�سع  ثم  اجلل�سة، 
املع�لج اجلل�سة وفق�ً لالإفرتا�س�ت التي طوره� وكذلك طريقة تفكريهم مب�ذا يفعلون اأو 

يقدمون حل�سول التغريات.
ومن ثم يقوم املع�لج هن� بخلق التغري من اأجل حل امل�س�كل احل�لية وذلك من خالل 
اإعط�ء تعليم�ت مب��رسة وقد ت�سمل هذه التعليم�ت اإخب�ر الأفراد م�ذا عليهم اأن يفعلوا 
ب�سكل مب��رس، الإهتم�م  بحركة اجل�سم، واأوق�ت ال�سمت، اأي الإهتم�م  مب� يقول اأو يفعل 

.)Rossen 2009، 2003; ،العميل، )كف�يف
الأ�رسة ال�شحية يف العالج الإ�شرتاتيجي:

الأ�رسة ال�سحية يف العالج الإ�سرتاتيجي هي الأ�رسة التي تظهر فيه� هرمية وا�سحة عرب 
الأجي�ل، ففي الق�س�ي� اله�مة تكون الهرمية بني الآب�ء ويكون لهم الراأي النه�ئي يف 
القرارات الكبرية، وكذلك ت�ستطيع الأ�رسة ال�سحية النتق�ل من مرحلة لأخرى من مراحل 
حي�ة الأ�رسة، و اأن تعدل من قوانينه� واأدوار اأفراده� وع�داته� ب�سكل مرن بحيث تلبي 
مط�لب املرحلة اجلديدة من حي�ة الأ�رسة، مثالً: عندم� تنتقل الأ�رسة من مرحلة اأ�رس 
ب�أبن�ء م� قبل فرتة املراهقة اإىل وجود اأبن�ء يف املراهقة ف�إانه� ت�ستعد لهذه الفرتة من 
خالل اإت�حة الفر�سة للمراهقني ب�أن ي�سعروا ب�لإ�ستقاللية واإعط�ئهم م�سوؤولي�ت تن��سب 
اأعم�رهم. وتدير الأ�رسة ال�سحية هذه التغريات مبرونة وكذلك تعمل على حل م�سكالته� 

.)Carr, 2006( وتدير نق��س�ً حول نق�ط اخلالف
الأ�رسة املر�سية يف العالج الإ�سرتاتيجي:

ينظر لالأ�رسة املر�سية اأو ذات امل�س�كل يف العالج الإ�سرتاتيجي على انه� الأ�رسة التي ل 
يوجد فيه� هرمية وا�سحة وكذلك الأ�رسة التي تواجه �سعوب�ت عند النتق�ل من مرحلة 

)Carr, 2006( �معينة من مراحل حي�ة الأ�رسة للتي تليه
على وجود خلل يف  دليالً  الأ�رسة  العمالء يف  لدى  املر�سية  الأعرا�س  ويعترب وجود 
له� هرمية حمددة و معروف من هو  اأ�رسة  اأن كل  الأ�رسة. بحيث  الهرمية داخل هذه 
�س�حب القوة ويقع على راأ�س الهرم، ومن هو الذي يليه وهكذا، ويف ح�ل وجود خلل 
قد ل يكون حمدداً من هو املحرك لهذه الأ�رسة وق�ئده� ويكون ذلك عندم� يقوم فرد من 
م�ستوى معني على �سلم الهرمية ب�لإحت�د مع فرد اآخر من م�ستوى اآخر على ال�سلم �سد 
فرد ث�لث، مثالً ك�أن  يتحد اأحد الوالدين مع اإبنه �سد الوالد الآخر. وعندم� ي�سبح هن�ك 
اأو املر�سية يتطور مم�  خلل يف الهرمية ف�إن  تكرار �سال�سل التف�عالت غري الوظيفية 

يح�فظ على ثب�ت النظ�م.
يعرف املر�س على اأنه وجود مدى �سيق من التف�عالت ويت�سف ب�جلمود. يعتمد ظهور 
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الأعرا�س املر�سية على الطريقة التي تتطور وتنمو به� الأ�رسة عرب الوقت. وهن� على 
اأن يكون ح�س��س�ً ملراحل دورة حي�ة الأ�رسة )الطفولة، الر�سد، الزواج، وجود  املع�لج 
الأطف�ل،...( واملهم�ت ال�س�ئعة يف كل عمر ومرحلة، وهن� يواجه العمالء �سعوب�ت اأثن�ء 
حم�ولتهم التكيف مع النتق�ل من مرحلة لأخرى. وعلى املع�لج اأن  ي�س�عدهم على 
النتق�ل من مرحلة لأخرى. ومن املفيد لكل من املع�لج والعميل معرفة اأن  امل�س�كل 
هي حتدي�ت ع�دية تقع على ع�تق الأفراد الذين يعي�سون مراحل دورة حي�ة الأ�رسة 

.)Rossen, 2003( امل�س�بهة ولي�س النظر له� كموؤ�رسات على املر�س
الأ�شاليب العالجية:

ين�سم املع�لج الإ�سرتاتيجي مع الع�ئلة وُي�سمن املعلوم�ت التي جمعه� حول امل�سكلة 
اإ�ستمرار  احل�لية والأهداف املو�سوعة من اأجل التغيري، والتف�عالت التي حت�فظ على 
ال�سلوكي�ت املر�سية، ويقوم املع�لج بو�سع خطة اأو اإ�سرتاتيجية حلل امل�سكلة احل�لية 
بن�ء على هذه املعلوم�ت، وتت�سمن خطة اأو اإ�سرتاتيجية التغيري اإعط�ء اأفراد الأ�رسة اأو فرد 
فيه� واحدة اأو اأكرث من التوجيه�ت اأو املهم�ت من اأجل تغيري �سل�سلة التف�عالت امل�سببة 
للم�سكلة، هذه التوجيه�ت قد تكون له� عالقة ب�لهرمية اأو الث�لوث )ال�سخ�س الث�لث( وله� 
عالقة بظهور وا�ستمرار امل�سكلة احل�لية فمثالً يف ح�لة الأم التي تت�سم ب�ل�سيطرة وترتبط 
ب�إبنه� اأكرث من الالزم يعطي املع�لج تعليم�ت لالأب ولالبن ب�أن  يقوم� بعمل م� اأو ن�س�ط 
ل حتبه الأم مم� يجعله� لن تندمج معهم� مم� يخفف من �سغط الأم على هذا الإبن من 
 Carr2006 Rossen 2003;(.;1999 ،خالل الوقت الذي مي�سيه الإبن مع اأبيه. )كف�يف
للتوجيه�ت وكذلك  الع�ئلة  اإ�ستج�بة  اأن يعطي املع�لج توجيه�ته يقوم بقي��س  بعد 
يخطط بن�ء على هذه  الإ�ستج�ب�ت. يف ح�لة عدم الو�سول اإىل النت�ئج املرجوة ف�إن  
املع�لج يعمل على تغيري الإ�سرتاتيجية اأو يعمل على تطوير اأ�س�ليب لإ�ستخدامه� يف 

الإ�سرتاتيجية وت�ستمر هذه العملية حتى حتل امل�سكلة.
ويف�سل ه�يل العمل على ك�فة الأفراد يف الأ�رسة املنخرطني يف امل�سكلة، مثالً عندم� 
يكون العميل املحدد هو املراهق ف�إن جميع اأفراد الأ�رسة عليهم ان يح�رسوا اجلل�س�ت 
اجلل�سة  للح�سور يف  املدعوين  ف�إن  زواجية  امل�سكلة  تكون  بينم� عندم�  البداية،  من 

الأوىل هم� الزوج�ن.
الذين ينخرطون يف امل�سكلة على فهم امل�سكلة  الأفراد  روؤية املع�لج لك�فة  وت�س�عد 

 )Rossen, 2003(.�وفهم املوقف الإجتم�عي الذي يح�فظ على ا�ستمراره
ومن االأ�ساليب العالجية ما يلي:
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Reframing 1- اإعادة الت�شكيل اأو التاأطري
يحر�س املع�جلون الإ�سرتاتيجيون على اإ�ستح�س�ن كل م� ي�سدر من املتع�لج اأو الأ�رسة، 
لأن ذلك يقلل من مق�ومتهم للعالج اأو التغيري. ويف�رس املع�لج كل م� ي�سدر عن الأ�رسة 

ب�إعتب�ره تع�أون�ً وينظر اإليه ك�أمر اإيج�بي.
واحدة من الأ�س�ليب امل�ستخدمة يف العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي هي اإع�دة الت�سكيل، 
اإي اإع�دة ت�سكيل ال�سلوك امل�سكل وذلك من اأجل حل امل�سكلة احل�لية حيث يطلب من 
العمالء ترك اأ�س�ليبهم يف حل امل�سكلة وحم�ولة ا�ستخدام طريقة جديدة حلل امل�سكلة 

والتي تبدو غري مريحة.
ان تغيري املعنى اأي اإع�دة الت�سكيل يعد اخلطوة الأوىل اله�مة يف ذلك لأن الطريقة التي 
ينظر به� العميل للم�سكلة ت�سهم يف ان ي�ستمر يف مع�أن�ته، ولذا على املع�لج ان ي�سمع 
لكل كلمة يقوله� العميل يف و�سف امل�سكلة وذلك لفهم وجهة نظر العميل نحو امل�سكلة.
وي�ستخدم املع�لج اللغة لإعط�ء معنى جديد ملوقف م� وهذا املعنى اجلديد للموقف 

.)Carr 2009، 2006; ،يقود اإىل تطور �سلوك جديد )كف�يف
Giving directives 2-اإعطاء الت�جيهات

اإعط�ء التوجيه�ت هي واحدة من الأ�س�ليب التي ت�ستخدم مل�س�عدة الأ�رسة على التغيري، 
وهي توجيه�ت مميزة يتم اإعط�وؤه� للعمالء من اأجل حل امل�سكلة احل�لية، فعندم� يخرب 
املع�لج اأفراد الأ�رسة م�ذا �سيفعلون اأو كيف ي�ستجيب اأفراد الأ�رسة هذا يعطي املع�لج 
معلوم�ت حول تف�عل الأ�رسة و/اأو كيف ي�ستجيب اأفراد الأ�رسة للتغريات مثالً: عندم� 
تتحدث العميلة انه� تخرب ابنته� تف��سيل عن امل�سكلة ويبت�سم املع�لج اأو يطلب منه� 
ان تتحدث هن� هو ت�سجيع العميلة لتكمل، ولكن عندم� يقول العميل اأو يفعل �سيئ� غري 

مفيد يطلب املع�لج منه ان يتوقف.
Paradoxical intervention 3- التدخالت املتناق�شة

العالج وذلك  اأثن�ء  العميل  التي يبديه�  الأ�سلوب للتع�مل مع املق�ومة  ي�ستخدم هذا 
القوى  اإف�س�د  اإىل  املع�لج  روائه  من  يهدف  مب��رس  غري  اإجراء  وهو  للتغيري،  �سم�أن�ً 
املت�س�رعة داخل الأ�رسة، حيث يطلب املع�لج من الفرد املب�لغة يف ال�سلوك امل�سكل، 
ويت�سمن اإعط�ء تعليم�ت متن�ق�سة، اأو يعطي املع�لج تعليم�ت يعرف م�سبق�ً اأن الأ�رسة 
�ستق�ومه�، ويرى اأن الأ�رسة �ستتغري نحو الأح�سن يف �سوء هذه املق�ومة لأنه� �ستتعر�س 
اآخرين، مم� يوؤدي للت�س�رع  اآراء خم�لفة لأفراد  الأ�رسة  اأفراد  لآراء جديدة، وقد يتبنى 
و اخلالف، ويرى ه�يل ان هذا مفيداً لأنه يوؤدي خللخلة النظ�م الأ�رسي الق�ئم واإحداث 

التغيري، )كف�يف، 2009(.
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 Pretending 4- التظاهر
وهن� يطلب املع�لج من الطفل اأن يتظ�هر اأن لديه اأعرا�س�ً مل�سكالت وهن� تقوم الأ�رسة 
مب�س�عدته على حله� والهدف هن� هو اأن يتعرف الطفل على ال�سلوك امل�سكل ول مييل 
اإليه لكي يطور امن�ط�ً �سلوكية تكيفية، ولكي ترتاجع الأ�رسة عن امن�طه� ال�سلوكية غري 

املن��سبة وامل�سوؤولة عن حدوث ذلك ال�سلوك امل�سكل لدى الطفل.
وي�ستخدم هذا الأ�سلوب عندم� يفرت�س املع�لج ان ال�سلوك امل�سكل له وظيفة يف الأ�رسة، 
وان التظ�هر بوجود ال�سلوك امل�سكل يوؤدي هذه الوظيفة دون ان يكون هن�ك داٍع حل�سول 
ان  اإىل  اإ�س�فة  طوعي�ً،  الطوعي  غري  ال�سلوك  يجعل  هذا  ان  حقيقة،  امل�سكل  ال�سلوك 
ال�سلوك  نحو  ب�سكل خمتلف  تت�رسف  الأ�رسة  يجعل  امل�سكل  ال�سلوك  بوجود  التظ�هر 
امل�سكل، ان هذا يطور لدى الآب�ء مواجهة ال�سلوك امل�سكل، مثالً: قد يطلب املع�لج من 
الطفلة التي لديه� اآلم يف املعدة من اأجل احل�سول على احلب والإهتم�م  من الوالدين 
ان تتظ�هر ان لديه� اآلم يف املعدة، ويطلب من الوالدين ان يقدم� العن�ية والراحة له� 

.)Rossen, 2003(
Re labeling 5- اإعادة الت�شمية

حيث يقوم املع�لج بت�سمية كل م� يفعله املتع�لج اأو اأفراد الأ�رسة مب�سطلح�ت جديدة 
اأفراد  اأم�م  التق�سري  اأو  ب�لذنب  ال�سعور  ب�ب  وي�سد  للنقد،  هن�ك جم�ل  يكون  ل  حتى 
الأ�رسة، حتى ان الأنتك��س يف العالج ينظر اإليه على انه تقدم. وع�دة م� يعزو املع�لج 

اأفع�ل الأ�رسة اإىل اأ�سب�ب حميدة وهذا م� ي�سمى ب�لعزو النبيل )كف�يف، 2009(.
Transgenerational Family Theory نظرية العالج الأ�رسي عرب اجليلي لبوين

موؤ�س�س هذه النظرية الع�مل مريي بوين Murry Bowen وهو اأحد اأعالم وجهة نظر 
الإرتب�ط  كيفية  نظرية يف  بحوثه عن  اأ�سفرت  وقد  الأ�رسة وعالجه�  تن�أول  النظم يف 
بني امن�ط العالق�ت الأ�رسية ومنو مر�س الف�س�م، وتعتمد نظرية بوين على متغريين 

متداخلني وهم�:
1- م�ستوى مت�يز الفرد.

2- مقدار القلق يف جم�ل الفرد النفع�يل.
ويرى بوين اأن هن�ك قوتني طبيعيتني تعمالأن يف جم�ل العالق�ت الإن�س�نية وهم� التفرد 
individuality والإ�ستقالل Autonomy من جهة، واملودة والأندم�ج من جهة اأخرى، 
وعلى الأ�رسة ال�سوية اأن حتدث توازن�ً بني ه�تني القوتني اأي احل�جة اإىل اإيج�د التوازن 
بني احل�ج�ت الإت�س�لية عند بوين وهي املودة والأندم�ج واحل�ج�ت الإ�ستقاللية وهي 

التفرد  والإ�ستقالل. 
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اأهم م�شطلحات النظرية:
Triangles 1- املثلثات

ويح�سل هذا عندم� تكون العالق�ت الثن�ئية غري م�ستقرة وعندم� يحدث القلق والتوتر 
بني الطرفني حيث يقوم كل واحد منهم� مبح�ولة �سحب طرف ث�لث ليكون معه مثلث�ً، 
ويح�سل هذا عند ح�سول خالف بني الزوجني فيميالأن ل�سحب الإبن ليكون� معه مثلث�ً، 
اأم� اإذا ح�رس زوج�ن بال اأطف�ل للعالج ف�أنهم� يح�ولأن �سم املع�لج للعالقة الثن�ئية 
لت�سبح ثالثية وتكوين مثلث مع املع�لج فيح�ول كل طرف منهم� ان ي�ستميل املع�لج 

لطرفة �سد الطرف الآخر.
الأ�رسة عدة مثلث�ت متداخلة ويكون هذا يف ح�لة ح�سول �رساع�ت  وقد يح�سل يف 
Nel-،2009 كف�يف،   ،2001 مورجن، و  )لمبي  الأ�رسة  يف  ع�سوين  اأي  بني   وخالف 

.)son,2003
 Nuclear Family Emotional 1-العمليات النفعالية يف الأ�رسة الن�وية

Processes
يوجد اأربع طرق ميكن لالأ�رسة ان ت�سلكه� لتخفيف التوتر عندم� يح�سل يف الأ�رسة:

 اأ- التب�عد النفع�يل: اأي الإبتع�د عن الطرف الآخر ويعني به الإبتع�د امل�دي وحتى 
بني  هذا  يح�سل  وعندم�  موجود.  غري  وك�نه  معه  والتع�مل  الطرف،  لهذا  النظر  عدم 

الزوجني ف�إن بوين ي�سمي ذلك ب�لطالق الع�طفي.
ب- ال�رساع الزواجي: وهي طريقة للتع�مل مع التن�ق�س بني الرغبة يف الإقرتاب من 
جهة واحل�جة للتب�عد والإ�ستقالل من جهة اأخرى. حيث يتذبذب الطرف�إن بني التق�رب 
التذبذب بني  عن  الن�جم  ال�رسر  ان  هن�  ويظهر  والإبتع�د.  ال�سج�ر  من  وفرتات  الزائد 

التق�رب وال�سج�ر يتوازن مع الف�ئدة املرجوة وهي خف�س القلق.
اأجل  اأحد الزوجني ب�لإ�ست�سالم من  اأداء الوظ�ئف عند الزوجني: حيث يقوم   ج- �سوء 
اجل�سمية  ال�سحة  ح�س�ب  على  هذا  يكون  ولكن  وان�سج�مه�  الأ�رسة  على  املح�فظة 
والنف�سية للزوج امل�ست�سلم وقد يظهر ا�سطراب وظ�ئف العالق�ت ب�ل�رسيك مع �سورة 
مب�لغة ب�أداء الوظيفة اأو التق�سري يف الأداء وي�سري الطرف امل�ست�سلم هن� ب�أنه الوحيد 

الذي يتحمل اأعب�ء املح�فظة على ال�سالم والن�سج�م يف الأ�رسة.
 د-ت�رسر الأطف�ل: وهذا يح�سل عندم� يكون هن�ك توتر وقلق يف العالقة بني الزوجني 
ولكنهم� يركزان اإنتب�ه هم� على اأحد الأطف�ل بدلً من الرتكيز على الطبيعة احلقيقية 
للتوتر وهذا يوؤدي لأن ي�سبح الطفل �سحية لأبويه وهو م� ي�سمى كب�س الفداء )يتجنب 

الزوج�ن القلق والتوتر ويركزا اإنتب�ههم� على الطفل(
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Family Projection Process 2- عملية اإ�سقاط االأ�سرة
اإ�سق�ط الأ�رسة تو�سح كيف يبدو الأطف�ل من نف�س الأ�رسة خمتلفني مت�أم�ً.  اإن عملية 
حيث مييل الآب�ء لإ�سق�ط الق�س�ي� والأمور املتم�يزة غري املحلولة على اأحد اأبن�ئهم. 
ويكون هذا الإبن الذي مت اإختي�ره لعملية الإ�سق�ط هذه، مميزاً لأبويه لعدة اأ�سب�ب: فقد 
يكون هذا الطفل يذكر والديه ب�أحد اأفراد الأ�رسة، اأو اأن يكون قد ولد يف وقت ح�سل فيه 
�سيء مهم مثل وف�ة اجلد، اأو قد يكون له ترتيب ولدة بني اأخوته ي�سبه الرتتيب الولدي 
اأو لديه و�سع ج�سدي خ��س. هوؤلء الأطف�ل يحظون ب�هتم�م  لأحد اأبويه بني اأخوته، 

)Nelson, 2003( .الآب�ء
اأو مق�رسة على طفله�  الأم ب�إ�سق�ط خم�وفه� وم�س�عره� ب�أنه� ف��سلة  وهن� قد تقوم 
وهن� ف�إن الأم �ستع�مل الطفل وك�أنه يت�سف بهذه ال�سف�ت، وتعي�س هي يف ح�لة قلق، 
ب�أنه ف��سل ومق�رس( وكذلك قد يت�رسف  )ينظر لنف�سه  الطفل وي�سبح قلق�ً  وي�ستجيب 

الطفل بنف�س الطريقة التي و�سفته� اأمه مم� يوؤكد وجهة نظر اأمه )كف�يف، 2009(.
 Differentiation of Self 3- متايز الذات

حتدث بوين عن اأثر التعلق بني الأم والإبن يف تطور الف�س�م. وق�ل اأن التعلق كثرياً م� 
واأمه�تهم وو�سفهم� بوين وهم� يلت�سق�ن ببع�سهم�  الف�س�ميني  يح�سل بني املر�سى 

)Nelson, 2003 ،2009 ،بع�س�ً ب�أنهم� تواأم�ن ملت�سق�ن اإنفع�لي�ً.  )كف�يف
الأطف�ل  الأ�رسة، فبع�س  الذات عن  الأطف�ل ولديهم م�ستوي�ت خمتلفة من مت�يز  ينمو 
ي�ستطيعون اأن يف�سلوا اأنف�سهم عن اأ�رسهم بنج�ح لكي ي�سلوا اإىل الن�سج وكذلك اأداء 
اأحك�مه  وي�سدر  راأيه  عن  التعبري  على  ق�دراً  الفرد  وي�سبح  الذات،  لوظ�ئف  م�ستقل 
ولكنه  ون�س�ئحهم  الآخرين  اآراء  وي�ستخدم  الأ�رسة،  اأفراد  ت�أثري  عن  بعيداً  ال�سخ�سية 
ي�سع قراراته امل�ستقلة، اإن مت�يز الذات هو عملية وجزء من دين�مي�ت الأ�رسة اأكرث من 
كونه �سف�ت �سخ�سية، وهذه العملية ميكن مالحظته� يف اأنظمة متعددة مثل: الأ�رسة، 
الأ�سدق�ء، العمل، بينم� يبقى بع�س الأفراد اأ�رسى لالأ�رسة غري املتم�يزة ويكونون اأكرث 

عر�سة لأن ي�سبحوا ف�س�مني.
 Multigenrational Transmission 4- عملية الإنتقال عرب اأجيال متعددة

Process
يرى بوين اأن مر�س الف�س�م يحت�ج اإىل ثالثة اأجي�ل لكي يظهر فهو يبداأ يف جيل الأجداد 
اإىل الآب�ء لي�س�ب به الأبن�ء، ف�لف�س�م هو عب�رة عن �سل�سلة من التعوي�س�ت يقوم به� 
الوالد  اأن مت�يز  اأجزائه، وهذا يعني  الكل على ح�س�ب  اإقرار ثب�ت  اأ�س��س  النظ�م على 
ميكن اأن ينقل اإىل  الإبن، ف�ملراأة التي ل ت�ستطيع اأن متيز بكف�ءة بني الوظ�ئف العقلية 
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والإنفع�لية �سوف متيل اإىل الزواج من رجل له نف�س الدرجة املنخف�سة من التم�يز، ومن 
بني اأطف�له� �سيكون اأحدهم له نف�س التم�يز املنخف�س بني اأخوته وعندم� يكرب ف�إنه 
مييل اإىل الإرتب�ط ب�رسيك منخف�س يف التم�يز مم� يوؤثر على مت�يز طفلهم�، اأن التم�يز 
املنخف�س اأو هذا املزج احل��سل بني الأنظمة العقلية والإنفع�لية يوؤدي اإىل عدم قدرة 
الأجهزة على العمل بكف�ءة وعلى نحو �سوي مم� يجعله عر�سة لأعرا�س ف�س�مية اأو 

اأعرا�س مر�سية اأخرى.
Emotional cut off 5- البرت الإنفعايل

يح�سل البرت الإنفع�يل عندم� يكون بع�س الأفراد يع�نون من الإندم�ج ال�سديد يف اأ�رسهم 
الأ�سلية وهن� فهم يح�ولون تخفي�س القلق الن�جت عن املودة ال�سديدة وذلك ب�لتوجه 
املتطرف نحو اجلهة الأخرى للمت�سل، ينف�سلون مت�أم�ً عن اأ�رسهم اأو يح�ولون جتنب 
املواقف امل�سبعة اإنفع�لي�ً يف التف�عل الأ�رسي، اإن البرت النفع�يل ل يحل م�سكلة ول 
يحقق هدف�ً، وذلك لأن الفرد الذي ق�م بذلك �سيبقى ح�مالً معه نف�س الدرجة من اخلوف 
اأو  تكون �س�رة  اأخرى مع�دلة رمب�  لعالق�ت  يدفعه  قد  وهذا  الذات  فقدان  ال�سديد من 
مهددة له وقد يقطع هذه العالق�ت اأو يخرقه� عندم� ل ت�سبع ح�ج�ته للعالق�ت القوية.
له�  لي�س  الأ�رسة  اأن  يعتقدون  اأ�رسهم  عن  اإنفع�لي�ً  اأنف�سهم  يف�سلون  الذين  الأفراد  اإن 
اأن ت�سل لهم، فهم  اأخرى لالأ�رسة  اأي فوائد  اأو  ت�أثري عليهم. وهم ل يدعون املودة  اأي 
يرون اأنف�سهم ن��سجني وم�ستقلني عن الأ�رسة وغري مت�أثرين بتف�عالته� )كف�يف، 2009، 

.)Nelson، 2003
Sibling Birth Order 6- الرتتيب ال�لدي لالأخ�ة

افرت�س بوين ان جن�س وترتيب الطفل يف الأ�رسة يوؤثر على الإهتم�م  الذي يح�سل عليه 
ح�سب  الأ�رسة  الطفل يف  و�سع  ويت�أثر  الأ�رسة.  الطفل يف  �سيلعبه  الذي  الدور  وكذلك 
ترتيبه بني اأخوته ويوؤثر هذا على مت�يزه، فقد يكون الأول اأو الأو�سط اأو ال�سغري، فكل 
الأبن�ء ويتزوجون.  ال�سف�ت عندم� يكرب  ترتيب له �سف�ت خ��سة، ويظهر تف�عل هذه 
فمثال: مييل الأخوة الكب�ر لإتب�ع قوانني واأنظمة الأ�رسة ويكونون اأكرث م�سوؤولية. بينم� 
مييل الأخوة ال�سغ�ر لأن يكونوا ل مب�ليني وغري م�سوؤولني ويهتمون ب�أمورهم اخل��سة. 
فزواج الإبن الأكرب يف اأ�رسة م� من الإبنة ال�سغرى يف اأ�رسة اأخرى يوؤدي لتوقع نت�ئج 
درجة  ك�نت  وكلم�  ال�رساع�ت.  وح�سول  القرار  واتخ�ذ  ب�مل�سوؤولية  متعلقة  �سلبية 
الولدي  ال�سف�ت املتعلقة ب�لرتتيب  الأ�رسة ع�لية كلم� ك�نت  النفع�يل يف  الأندم�ج 

)Nelson. 2003( كبرية
: Social Emotional Process 7- عمليات اإنفعالية اإجتماعية 
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كم� هو احل�ل يف النظ�م الأ�رسي يح�فظ النظ�م الإجتم�عي على التوازن بني املودة 
والتفرد يف مواجهة القلق الإجتم�عي املتزايد مثل احلروب والك�س�د الإقت�س�دي.

وكم� هو الأمر ب�لن�سبة لالأب�ء يف الأ�رس ف�إن املجتمع قد يكون مت�س�حم�ً اأو خ�سن�ً اأو 
وهن� قد تن�س�أ جم�ع�ت مندجمة ب�سدة حمملة ب�لقلق وتعمل على حم�ربة  مندجم�ً 

جم�ع�ت فرعية اأخرى يف املجتمع اأو حم�ربة املجتمع.
اأهداف العالج عند بوين:

اأهداف عالج ب�ين للفرد:
1- يهدف العالج يف نظرية بوين اإىل ان ينجو كل فرد يف الأ�رسة من الأندم�ج يف كتلة 

الأ�رسة غري املتم�يزة.
2- اأن يح�سل الفرد على التم�يز الذاتي يف الأ�رسة.

اأهداف العالج الأ�رسي لب�ين هي:
الهدف الأ�س��سي يف العالج الأ�رسي لبوين هو مت�يز الذات. ويوؤمن بوين اأن ال�سلوك�ت 
الذات  اأن ل تكون مركز العالج، ف�لعمل على زي�دة مت�يز  اأو امل�سكلة يجب  املر�سية 
يوؤدي  الت�رسف، مم�  من  اأكرث  التفكري  على  قدرتهم  زي�دة  على  ي�س�عدهم  الأفراد  لدى 
 .)2003 ،Nelson( لإختي�رهم كيفية الإ�ستج�بة بدلً من الت�رسف ب�لطريقة املعت�دة
اإىل تخفي�س القلق الإنفع�يل يف الأ�رسة وهو  اأي�س�ً  ويهدف العالج الأ�رسي عند بوين 
هدف يرتبط ب�لأهداف الفردية ويعتمد كل منهم� على الآخر، فعندم� ي�سبح اأفراد الأ�رسة 

غري مندجمني ف�إن القلق النفع�يل يقل.
دور املعالج:

هدفه  حتقيق  ي�ستطيع  حتى  الأ�رسة  يف  يندمج  ل  ان  فعليه  مهم  املع�لج  دور  يعد 
ويعمل مع العمالء ويوجههم الوجهة ال�سحيحة، كم� يعمل املع�لج على اإع�دة التوازن 

النفع�يل داخل الأ�رسة.
وميكن للمع�لج ان يطرح اأ�سئلة على اأحد الزوجني خالل اجلل�س�ت العالجية وعليه ان 

يجيب على ال�سوؤال، ول يركز بوين على ان يتف�عل الزوج�ن مع�ً يف اجلل�سة.
اأم� فيم� يتعلق ب�لأ�سئلة فهي تدور حول الطبيعة الإكلينيكية اخل��سة والفريدة للموقف.

الأ�رسة ال�سحية عند بوين:
يتم يف ك�فة الأ�رس نف�س العملي�ت، ولكنه� تختلف يف الكيفية ولي�س الكمية التي تدير 
اأعرا�س مر�سية. حيث ان كل الأ�رس يوجد فيه�  به� الأ�رسة التوتر وتتع�مل معه دون 

مثلث�ت و�رساع�ت، كل الأ�رس لديه� ق�س�ي� واأمور غري مفهومة وم�سكالت.
بوين يرى ان الأ�رسة اأقل اأو اأكرث توظيف�ً ولي�س اأ�رسة �سحية اأو غري �سحية.
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ت�ستطيع الأ�رس ذات الأداء الوظيفي ان توازن بني احل�ج�ت لالإ�ستقاللية واحل�جة للمودة 
يف  الآخر  منهم�  الواحد  وي�س�عد  مع�ً  تعمل  وكذلك  واملواقف.  الوقت   غري  فرد  لكل 

الأزم�ت النفع�لية ومن ثم يعملون على اإع�دة التم�يز تدريجي�ً.
وكذلك الأ�رسة ذات الأداء الوظيفي هي الق�درة على النتق�ل عرب مراحل احلي�ة لالأ�رسة 
ال�رساع�ت  على حتمل  مقدرتهم  مرنني يف  الأفراد  ي�سبح  م�سكالت، حيث  وجود  دون 
والختالف وق�درين على التكيف مع قدوم ومغ�درة الأفراد يف الأ�رسة من خالل الولدة، 
اأو ترك املنزل، ب�سبب الزواج، اأو الوف�ة، اأوالطالق، ويندمج الأطف�ل مع اآب�ئهم يف مثلث�ت 
ولكنهم ق�درين على الإهتم�م  ب�أمورهم وحي�تهم اخل��سة عندم� يحررون اأنف�سهم، حيث 
تت�سم الأ�رسة ذات الأداء الوظيفي بوجود توازن يف الوقت بني الأ�رسة، والزوجني، والفرد 
اأحد  لدى  اأعرا�س  تظهر  وعندم�  املر�سية.  الأعرا�س  من  الأفراد خ�لني  وي�سبح  نف�سه، 

)Nelson, 2003( .�الأفراد ف�إنه من ال�سهل �سف�وؤه منه
الأ�رسة املر�شية اأو ذات اخللل ال�ظيفي عند ب�ين:

يركز بوين على الكيفية ولي�س الكمية يف ح�سول �سوء الأداء الوظيفي داخل الأ�رسة.
حتى نقرر اإذا ك�ن ال�سلوك مر�سي�ً اأم ل ف�إن ذلك يحدد من خالل الفرد اأو املوقف ولي�س 

من خالل مع�يري ال�سحة.
ان الأ�رسة التي تت�سم ب�سوء الأداء الوظيفي، هي الأ�رسة غري الق�درة على اإحداث التوازن 
بني احل�جة لال�ستقاللية واحل�جة للمودة النفع�لية لكل فرد عرب الوقت. وتظهر فيه� 
الأ�رسة  الإنتق�ل عرب مراحل حي�ة  التم�يز. كذلك تع�ين من م�سكالت يف  م�سكالت يف 
املختلفة مم� يوؤدي حل�سول �رساع�ت وخالف�ت وعدم قدرة على التكيف مع التغريات.

العالج:
يعمل املع�لج مع الزوجني يف اجلل�سة العالجية وقد ي�ستبعد املع�لج الطفل كطرف 
ث�لث حتى ولو مت حتديده من قبل الوالدين على انه املري�س اأو الذي لديه امل�سكلة، 
لأنه يعتقد ان امل�سكلة يف الأ�رسة ن�جتة عن الزوجني وهي عب�رة عن اأعرا�س ل�سوء اأداء 

النظ�م النفع�يل بني الزوجني.
وب�لن�سبة للم�سكلة ف�إن بوين ل يتع�مل مع امل�سكلة احل�لية اأو التي ج�ء به� الزوج�ن 
الأ�رسي،  النظ�م  داخل  النفع�لية  العملي�ت  اأعرا�س  امل�سكلة من  ان  يرى  لأنه  للعالج 
وهن� ف�إن املع�لج يعمل على اإع�دة التوازن النفع�يل داخل الأ�رسة لإنه�ء هذه امل�سكلة 

)كف�يف، 2009(.
اأ�شاليب العالج عند ب�ين:

Family GenoGram 1- خريطة الأ�رسة اجلينينة
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اخلطوة الأوىل يف العالج الأ�رسي لبوين هي م�س�عدة العميل على فهم النظ�م الأ�رسي. 
ثم يقوم بوين مبع�جلة الفرتا�س�ت وعمل ا�ستب�س�رات. وب�لت�يل ي�سبح لدى العمالء 
م�  هي  اخلريطة  وهذه  للتوجيه.  ي�ستخدمونه�  وخريطة  يح�سل  عم�  وا�سحة  �سورة 
بوجود  تهتم  ولكنه�  الع�ئلة  �سجرة  ت�سبه  وهي  لالأ�رسة.  اجلينية  ب�خلريطة  ي�سمى 

معلوم�ت حول الدين�مي�ت النفع�لية لالأ�رسة كم� تهتم بتواريخ امليالد والوف�ة.
الرج�ل والن�س�ء، والزيج�ت، والطالق،  الأ�رسة،  اإن اخلريطة اجلينية تو�سح كيف تبدو 
وتواريخ ميالد الأطف�ل، والأحداث اله�مة. وكذلك معلوم�ت حول التوظيف النفع�يل يف 
وال�رساع�ت.  وامل�س�فة،  النفع�يل،  والبرت  زائد،  ب�سكل  املندجمة  العالق�ت  الأ�رسة مثل 
وذلك بر�سم هذه العالق�ت يف اخلريطة اجلينية. وي�ستطيع املع�لج والعميل ان ي�س�هدا 
اإن هذا يجعل العميل يرى كيف واأين يعمل  املثلث�ت والت�رسف�ت التي توؤدي للتوتر. 
مثلث�ت ويغري وظيفته يف الأ�رسة. ووفق�ً لنظرية بوين عندم� يغري فرداً م� و�سعه يف 

الأ�رسة ف�إن الأفراد الآخرين �سيتغريون من اأجل التكيف مع تغري الفرد ال�س�بق.
Detriangling عدم عمل املثلثات

ي�س�عد املع�لج العمالء على التوقف عن عمل مثلث�ت مع الأنظمة الإنفع�لية امللت�سقة، 
وذلك من خالل جعلهم يفكرون يف اأو�س�عهم يف هذه الأنظمة عندم� يكونون اأقل اإنفع�لً 
والتفكري ب�سكل اأكرب حول هذه الأو�س�ع. اإن هذا يزيد من التوظيف العقلي. ف�لعميل هن� 

.)2003 ،Nelson( ي�ستطيع التح�سري لتف�عالت اأ�رسية جديدة
نظرية العالج الأ�رسي والزواجي ال�شل�كي املعريف

Cognitive Behavioral Marital and Family Therapy
تطور العالج ال�سلوكي املعريف الأ�رسي للم�سكالت املتعلقة ب�لأطف�ل من اأعم�ل ب�تر�سون 
)Patterson 1971( حيث عمل تدريب �سلوكي لالأب�ء وك�ن الت�أكيد الأ�س��سي يف تدريب 
لدى  العدواين  ال�سلوك  لتعديل  الإجتم�عي  التعلم  نظرية  ا�ستخدام مب�دئ  الأب�ء على 

اأطف�لهم.
�ستيوارت ريت�س�رد  يد  على  املعريف  ال�سلوكي  الزواجي  العالج  وتطور 
)Richard Stuarts 1969( من خالل اأعم�له مع الأزواج الذين لديهم مع�أن�ة زواجية. 
ومت اإيج�د العديد من التدخالت العالجية فيم� يتعلق بتدريب الأب�ء والعالج الزواجي، 
وكذلك مت اإجراء العديد من البحوث التطبيقية حول هذه التدخالت من قبل العديد من 

الب�حثني.
ال�سلوك�ت  اأن  هو  اأ�س��سي  افرتا�س  على  املعريف  ال�سلوكي  الأ�رسي  العالج  ويقوم 
التف�عل،  اأمن�ط من  اأو امل�سكلة متعلمة وت�ستمر من خالل تكرار  والإدراك�ت املر�سية 
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هذه الأمن�ط من التف�عل قد ت�ستمل: التقليد، والإ�رساط الإجرائي، والإ�رساط الكال�سيكي، 
اأو ا�سرتاك هذه الأمن�ط مع�ً.

التف�عل  اأمن�ط  عمل  عرقلة  على  العمالء  املعريف  ال�سلوكي  الأ�رسي  املع�لج  ي�س�عد 
التي حت�فظ على امل�سكلة من خالل تدريبهم على امله�رات املطلوبة لت�سكيل اأو تعزيز 
ال�سلوك�ت امل�سكلة لدى اأفراد الأ�رسة الآخرين وحتدى الأفك�ر واملع�رف ال�سلبية لديهم.

اأهم م�شطلحات النظرية:
Automatic Thoughts الأفكار الآلية

هي اأفك�ر ل �سعورية تظهر تلق�ئي�ً لدى الفرد. وتلح عليه ول ي�ستطيع الفرد اإيق�فه�، 
وتعمل على �سبط ح�ج�ته و�سلوك�ته. مثالً الأفراد املحبطني لديهم اأفك�راً �سلبية حول 
اأنف�سهم، والع�مل وم�ستقبلهم. هذه الأفك�ر ال�سلبية تظهر على �سكل الت�سوه�ت املعرفية.

Cognitive Distortions الت�ش�هات املعرفية
هي اأخط�ء يف مع�جلة املعلوم�ت، مي�ر�سه� الأفراد وت�سبب لهم ال�سعور ب�ل�سيق والأمل 

ومنه�:-
 التعميم الزائد: حيث يعمم الفرد م� يح�سل معه من موقف واحد على جميع املواقف. 
مثالً عندم� يرف�س الإبن الب�لغ من العمر 5 �سنوات تعليم�ت والدته ب�أن يرتك اللعب، 
ف�إن الأم تعتقد ان اإبنه� ل ي�ستمع له� ول يلبي طلب�ته� اأبداً. اإن التفكري بهذه الطريقة 

يجعله� ت�سعر ب�لغ�سب.
لحق�ً على الأم اأن تدرك املوقف من منظور اأو�سع، وكذلك تعرف اأن اإبنه� يطيع اأوامره� 

اأحي�أن�ً، ويرف�سه� اأحي�أن�ً اأخرى ولي�س دائم�ً.
الأحداث لنف�سه، بينم� هي يف احلقيقة لي�س  الفرد ح�سول  ال�سخ�سنة: وفيه� يعزو   

كذلك.
 قراءة م� يف عقول الآخرين: حيث يدعي الفرد اأنه يعرف م� يجري يف اأذه�ن الآخرين 

دون اأن يف�سحوا عن ذلك.
 املب�لغة والت�سخيم: املب�لغة يف اأهمية �سيء اأكرث مم� هو عليه حقيقة، ك�ن ينظر 

للخط�أ الب�سيط على اأنه ك�رثة.
 التقليل من الأمر اأو الت�سغري من �س�أنه: ويق�سد به التقليل من اأهمية �سيء ب�لرغم من 
اأهميته، ك�ن ينظر اإىل ال�سلوك�ت التي اأ�سبحت اأف�سل ب�لن�سبة ل�سخ�س م� اأو الأ�سخ��س 

اآخرين على اأنه� لي�ست ذات قيمة.
يقوم املع�لج مب�س�عدة العمالء على الوعي ب�لت�سوه�ت املعرفية يف طريقة تفكريهم، 

ومن ثم تعلميهم كيفية حتدي هذه الت�سوه�ت اأو الأفك�ر ال�سلبية.
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فم� يتعلق ب�لتع�مل مع الأ�رس والأزواج تظهر الت�سوه�ت املعرفية على �سكل:
 الإنتب�ه  الإنتق�ئي، حيث يتم اختي�ر جزء من �سلوك الفرد والرتكيز عليه، مث�ل ذلك: 
الأم يف املث�ل ال�س�بق التي ركزت اإنتب�هه� على �سلوك ابنه� الذي مل ي�سمع تعليم�ته� 

املتعلقة برتك اللعبة، ومل تنتبه للمرات التي ا�ستمع فيه� لتعليم�ته�.
يعزوه�  وهل  املواقف،  اأو  الأحداث  اأ�سب�ب حدوث  الفرد  يف�رس  كيف  العزو:  اأ�س�ليب   

لأ�سب�ب �سخ�سية اأو عالق�تية، اأم لأ�سب�ب خ�رجية.
حيث مييل الأزواج التع�س�ء لعزو ال�سلوك�ت ال�سلبية ل�رسك�ئهم، على انه� تعود ل�سف�ت 
ث�بتة وع�مة لدى �رسك�ئهم،  ي�ستمل العزو هذا على وجود �سف�ت �سلبية لدى ال�رسيك 

مرتبطة بدرجة املع�ن�ة امل�ستقبلية لالأفراد، والإت�س�ل ال�سلبي مع ال�رسيك.
عندم� يعزو اأفراد الأ�رسة امل�سكالت يف العالقة ل�سف�ت �سلبية لدى الآخرين يف الأ�رسة 
ف�إن هذا �سيقلل من فر�س ال�سري نحو التغيري. كم� اأن لوم الآخرين على ح�سول امل�سكالت، 
واأنهم املت�سببون بح�سوله� يجعل الأفراد ينتظرون التغيري من الآخرين ولي�س من قبلهم 

هم.
امل�ستقبل  يف  معينة  اأحداث  بوقوع  ب�لتنبوؤ  الفرد  يقوم  اأن  تعني  وهي  التوقع�ت:   

القريب اأو البعيد دون وجود دليل على ذلك.
بينهم  العالقة  امل�سكالت يف  حل  على  مقدرتهم  حول  لالأزواج  ال�سلبية  التوقع�ت  اإن 

ترتبط مب�ستوي�ت ع�لية من املع�ن�ة يف العالقة.
على املع�لج اأن ي�س�عد الأزواج والأ�رس على حتديد هذه التوقع�ت ومن ثم فح�س مدى 

�سدقه�.
Schemas الأبنية املعرفية

يهتم املع�لج ال�سلوكي املعريف بكيفية اعتم�د الأفك�ر على ال�سكيم�ت، وهي معتقدات 
قدمية اأو هي اأبنية معرفية تكون لدى الفرد �سف�ت وخ�س�ئ�س عن الن��س وعن الأ�سي�ء 

والعالق�ت.
ال�سكيم�ت هي طرق ث�بتة تبني فهم الفرد لع�مله، وتت�سمن معتقدات حول كيف يتع�مل 
الفرد مع الآخرين، وكيفية اأدائه لوظ�ئفه. وهذه ال�سكيم�ت اأو الأبنية املعرفية تتطور 
الفرد من خالل تف�عله مع  التي تكون لدى  منذ فرتة الطفولة، وتعتمد على اخلربات 
الآخرين، اأو يف جم�لت خمتلفة يف الع�مل من حوله، وتوؤثر خربات احلي�ة الالحقة يف 
تغيري بع�س الأبنية املعرفية، ولكن ت�سري البحوث اإىل اأن املعتقدات التي ن�س�أت بقوة 

لدى الفرد، تكون مق�ومته� مرتفعة للتغيري.
من الأمثلة على ال�سكيم�ت اأو الأبنية املعرفية املتعلقة ب�لأزواج والأ�رس:
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الأدوار اجلن�سية، ومتعلقة بدور كل من الرجل واملراأة: متعقدات حول كيفية احلب اأو 
التعبري عن م�س�عر احلب، ومعتقدات حول ال�سلوك املن��سب لالأفراد يف الأدوار الأ�رسية 

املحددة، مثل »الطفل«، ومعتقدات حول »الزواج اجليد«.
هن�ك فئت�ن كبريت�ن من الأبنية املعرفية فيم� يتعلق ب�لأزواج والأ�رس هم�: الفرتا�س�ت 

واملع�يري.
 الإفرتا�س�ت: وهي معتقدات يكونه� الفرد حول وجود خ�س�ئ�س معينة لدى الن��س اأو 
الأ�سي�ء، وطبيعة العالقة بينهم. وتكون هذه الفرتا�س�ت عب�رة عن مف�هيم حول كيف 

تبدو بع�س املج�لت يف الع�مل وكيفية عمله�.
مثالً الطفل الذي يالحظ الن��س من حوله ملدة زمنية طويلة، ف�إنه يطور مف�هيم حول 
اأفك�ر الن��س، وم�س�عرهم و�سلوكهم، وتختلف هذه املف�هيم من فرد لآخر ويعتمد ذلك 

على الن��س الذين لحظهم هذا الطفل.
 املع�يري: وهي معتقدات حول كيف يجب اأن تكون الأحداث، والعالق�ت والن��س. حيث 
املتعلقة  احلي�ة  العالق�ت، من خالل خربات  نف�سه وطبيعة  الفرد مع�يري حول  يطور 
بعالق�ت الأفراد يف الع�ئلة الأ�سلية اأو مالحظ�ته لطبيعة العالق�ت بني اأفراد اآخرين، اأو 
خ�س�ئ�سهم، وكذلك الإعالم )الكتب، املجالت، والتلف�ز، والأفالم، والأغ�ين ...(، وعالق�ت 

الرف�ق واملعلمني.
كل فرد له مع�يري حتدد منوذجه ال�سخ�سي فمثال: )الآب�ء عليهم ان يعتنوا ب�أطف�لهم 
ويتجنبوا الإ�س�ءة لهم(. وعندم� تكون املع�يري غري واقعية اأو �سلبية ف�إنه� توؤدي حل�سول 
م�س�كل، فعندم� يكون لدى الفرد معتقدات حول كيف يجب ان يكون الع�مل اأو الن��س ف�إن 

هذا يوؤدي لإ�س�بة الفرد ب�لإحب�ط والأمل اإذا مل تكن الأمور كم� يريد اأن تكون 
.)Epstein, 2003(

الأ�رسة ال�شحية يف العالج الأ�رسي ال�شل�كي املعريف
يو�سف الأفراد يف الأ�رسة ال�سحية:-

1. ل يوجد لديهم ت�سوه�ت معرفية حول الأحداث التي جتري يف عالق�تهم.
2. لديهم مع�يري واقعية حول الطريقة التي يت�رسفون به�.

3. يعملون بروح التع�ون.
4. لديهم مه�رات جيدة يف التوا�سل والعمل مع�ً لإع�دة حل ال�رساع�ت وامل�سكالت.

الفردية  احل�ج�ت  بني  نف�سه  الفرد  داخل  اأو حتى يف  الأفراد  بني  �رساع  يح�سل  وقد 
واملجتمعية، مثال: ال�سيدة دمية لديهم� دافعية قوية لتكون عالقته� بزوجه� واأولده� 
حميمة و�سعيدة ولكنه� بنف�س الوقت لديه� دافعية قوية لأن تنجز يف جم�ل العمل. وقد 
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ت�سعر دمية ب�ل�سغط عندم� يكون هن�ك تداخل بني الوقت املخ�س�س لالأ�رسة والوقت 
املخ�س�س للعمل، وهذا يجعله� ت�سعر ب�رساع داخلي، اأ�سف اإىل ذلك اأن زوجه� ح�س�ن 
لديه وجهة نظر تقليدية حول الأدوار اجلن�سية لكل من الرجل واملراأة خم�لفة لوجهة 
نظره� هي، وهو ي�سغط عليه� لتقليل �س�ع�ت العمل التي تقود حل�سول ال�رساع بني 

الزوجني.
اخل��سة،  حل�ج�تهم  واقعي  فهم  بوجود  ال�سحية  الأ�رسة  يف  الأفراد  يتمتع  كذلك   .5

وح�ج�ت الأفراد الآخرين يف الأ�رسة.
6. ميتلكون اأ�س�ليب مرنة يف التفكري حول وجت�ه بع�سهم بع�س�ً من اأجل حل امل�سكالت 
التي تظهر، حيث ان املرونة املعرفية، والعقالنية الوا�سحة تتيح لهم فر�سة الأندم�ج 

ب�إيج�د حلول مبدعة للم�سكالت.
الأ�رسة  اأن�سطة  يف  امل�س�ركة  يحب  ول  جدالً  اأكرث  اأ�سبح  الذي  املراهق  والدّيْ  مث�ل: 
اآمنة، ويجرب�ن طرق�ً  التهديد وبطريقة  عن  املراهق هذا بعيداً  �سلوك  بتف�سري  يقوم�ن 

جديدة جتعله يوازن بني ال�ستقاللية والرتب�ط مع الأ�رسة.
لزي�دة  فر�سة  يتيح  امل�سكالت  حل  يف  والتع�ون  بو�سوح  التوا�سل  على  القدرة  ان 
ال�سلوك�ت الإيج�بية ويقلل ال�سلوك�ت ال�سلبية، وهذا يوؤدي ل�ستع�دة توازن اأكرث اإ�سب�ع�ً. 

)Epstein, 2003(
الأ�رسة املر�سية اأو ذات اخللل الوظيفي يف العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف:

من  �سلبية  ب�أمن�ط  ينخرطون  الأفراد  ف�إن  الوظيفي  اخللل  ذات  اأو  املر�سية  الأ�رس  يف 
التف�عل وال�سلوك�ت فيم� بينهم، كم� ي�سود وجود الإدراك�ت والأبنية املعرفية ال�سلبية، 
حيث يتم الإختي�ر ال�سلبي للمواقف ويت�سمن وجود اأمن�ط خ��سة من التوقع�ت والعزو 
اأمن�ط  والإفرتا�س�ت ومع�يري متعلقة ب�لعالق�ت الأ�رسية والتي تعمل على ا�ستمرارية 

ال�سلوك�ت ال�سلبية يف الأ�رسة.
ويظهر يف هذه الأ�رس الأبنية املعرفية ال�سلبية املرتبطة ب�لإنتب�ه  الأنتق�ئي للنق�ط 
ال�سلوك  ال�سلبية، وبعزو  لل�سلوك�ت  ال�سخ�سي  ب�لعزو  والقي�م  الآخرين،  لدى  ال�سلبية 
الإيج�بي للمواقف اخل�رجية اأي اأن الفرد م�سوؤول عن ال�سلوك ال�سلبي وال�سلوك الإيج�بي 
توقع�ت  تبنى  اأي�س�ً  الإيج�بي.  الفرد  �سلوك  عن  ولي�س  نف�سه  املوقف  عن  ن�جت  هو 
�سلبية حول اأفراد الأ�رسة الآخرين، وو�سع افرتا�س�ت حول كيفية جعل العالق�ت الأ�رسية 
تتن��سب مع بع�س اأفراد الأ�رسة الآخرين، وو�سع مع�يري حول طريقة جعل العالق�ت يف 
 Carr, 2006; Epstein,( اآخرون يف الأ�رسة اأفراد  الأ�رسة متن��سبة قد ل يوافق عليه� 

.)2003
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دور املعالج يف العالج الأ�رسي ال�شل�كي املعريف:
يلعب املع�لج دوراً فع�لً يف العالج الأ�رسي ال�سلوكي املعريف، لأنه ينظر لعمله ك�أداة 

لإحداث تغريات يف ال�سلوك لدى اأفراد الأ�رسة.
يهتم املع�لج ب�ملع�رف والأبنية املعرفية املوجودة لدى الأزواج واأفراد الأ�رسة، وكذلك 
على  وي�س�عدهم  لديهم،  املوجودة  املعرفية  ب�لت�سوه�ت  الوعي  على  العمالء  ي�س�عد 

)Epstein, 2003, Glick, 2000( �فح�س مدى واقعيته� ومنطقيته
اأ�شاليب العالج الأ�رسي ال�شل�كي املعريف:

فيم� يتعلق ب�لعالج ال�سلوكي املعريف لالأطف�ل يوجد مدى وا�سع من الإجراءات التي 
�سلوك�ت  تعديل  على  الآب�ء  م�س�عدة  اأجل  من  الإجتم�عي  التعلم  نظرية  على  ت�ستند 
اأبن�ئهم وت�ستمل اأنظمة التعزيز مثل لوحة النجوم والتعزيز الرمزي لزي�دة ال�سلوك�ت 

الإيج�بية، وا�ستخدام اأ�سلوب العزل لتقليل ال�سلوك�ت ال�سلبية.
التدريب على مهارات الإت�شال وحل امل�شكالت:

اإن التدريب على مه�رات الإت�س�ل وحل امل�سكالت هو من العن��رس الأ�س��سية يف العالج 
ال�سلوكي املعريف لالأ�رس التي ت�سم مراهقني واأزواج، من خالل التدريب على مه�رات 
الإت�س�ل ف�إن العمالء مي�ر�سون التوا�سل عن طريق النمذجة ولعب الدور وذلك ب�إر�س�ل 
التع�طف وعك�س  ر�س�ئل وا�سحة ومب��رسة وبدقة لآب�ئهم، والإ�ستم�ع بطريقة تعك�س 

حمتوى ر�س�ئل اآب�ئهم مم� يوؤكد �سحة فهمهم مل� يقول الآب�ء.
اأم� فيم� يتعلق ب�لتدريب على مه�رات حل امل�سكالت فيتم من خالل تدريب العمالء 
على تعريف امل�سكالت الكبرية على اأنه� �سل�سلة من امل�سكالت ال�سغرية الق�بلة للحل، 
تقييم  ثم  ومن  املمكنة  للحلول  ذهني  بع�سف  يقوم  اأن  عليه  م�سكلة  لكل  وب�لن�سبة 
اإيج�بي�ت و�سلبي�ت كل منه�، ثم اختي�ر اف�سله�، بعد ذلك تنفيذ احلل، ومراقبة التقدم 

وتعديل احلل اإذا مل يكن فع�لً يف حل امل�سكلة.
اإعادة البناء املعريف:

على  والعمل  الأ�رسة  اأفراد  لدى  ال�سلبية  الإدراك�ت  ملع�جلة  الأ�سلوب  هذا  ي�ستخدم 
حتديه�، حيث يطلب من اأفراد الأ�رسة ان يقوموا مبراقبة وت�سجيل املواقف التي يظهر 
لديهم اإدراك�ت خ��سة حوله�، ويو�سح املع�لج الأثر الن�جم عن الإدراك�ت على مزاجهم 

و�سلوك�تهم مع الآخرين.
وعندم� يتم حتديد الإدراك�ت ال�سلبية بهذه الطريقة، ف�إن املع�لج يقوم بتدريب العمالء 
على حتدي هذه االإدراك�ت واملع�رف من خالل اإيج�د الدليل والربه�ن على دعم اأو رف�س 
هذه الإدراك�ت، وعندم� ل يظهر هن�ك دعم لالإدراك�ت ال�سلبية على العمالء ان يقوموا 
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ب�إ�ستبدال هذه الإدراك�ت ال�سلبية ب�أخرى جديدة وكذلك يطلب من العمالء ت�سجيل اأثر 
الإدراك�ت اجلديدة املعدلة على مزاجهم و�سلوك�تهم مع الآخرين.

هذا  ي�ستخدم  القبول:  بن�ء  اأ�سلوب  هن�ك  لالأزواج  املتك�مل  ال�سلوكي  العالج  �سمن 
الأ�سلوب مل�س�عدة الأزواج على التع�مل مع املج�لت غري الق�بلة للتغيري يف عالقتهم، 
الزوج، والتحرر من امل�سكلة، والعن�ية ب�لذات، والقدرة  التع�طف مع م�سكلة  وي�سمل: 

على التحمل.
ويوجد اإجراءات عديدة من تنظيم الذات ل�سبط الغ�سب، القلق والإكتئ�ب. ومن الأ�س�ليب 
ب�لأحداث  ق�ئمة  و�سع  الإ�سرتخ�ء،  على  التدريب  مثل  التقليدية  املعرفية  ال�سلوكية 

ال�سعيدة، وتنويع املهم�ت.
الذي  للزوج  ال�سلبي  املزاج  تنظيم  ا�ستخدام  يتم  لالأزواج  ال�سلوكي  العالج  و�سمن 
ي�سخ�س على ان لديه قلق اأو اكتئ�ب، ويتم دعوة الطرف الآخر غري املري�س مل�س�عدة 

الطرف املري�س يف التم�رين املتعلقة بتنظيم الذات.
ويتم تدريب الآب�ء عند وجود اأطف�ل لديهم ق�سور يف القدرات العقلية، على اأ�س�ليب من 

)Carr, 2006( .اأجل ت�سكيل �سلوك�ت جديدة
Experiential Family Therapy نظرية العالج الأ�رسي اخلرباتي ل�شاتري

نتج العالج الأ�رسي اخلرباتي عن احلركة الإن�س�نية يف فرتة ال�ستين�ت )1960( وتزامن 
مع ال�سخ�سي�ت املميزة حلركة العالج الأ�رسي  املبكرة.

ويقرتح توم��س )Tomas, 1992( اأن العالج الأ�رسي اخلرباتي يت�سف بـ:-
 فل�سفة النمو.

 يركز على اأهمية التعبري عن امل�س�عر واملع�ين.
 ي�س�رك املع�لج ب�مل�س�عر ال�سخ�سية والأفك�ر خالل اجلل�س�ت.

 يتم ا�ستخدام اأ�س�ليب وتكنيك�ت تعتمد على العقل.
 حت�سني امله�رات التوا�سلية الأ�س��سية.

 الإهتم�م  موجه لزي�دة ال�سحة اجل�سمية والنفع�لية مم� يوؤدي اإىل التوازن.
 كل �سخ�س يتحمل م�سوؤولية نف�سه.

وقد ظهرت ثالثة توجه�ت �سمن العالج الأ�رسي اخلرباتي وهي:-
1- اخلرباتية/ الإن�س�نية لفرجين� �س�تري.

)Carl Whitaker( 2- الأ�س�ليب الرمزية يف العالج الأ�رسي اخلرباتي/ لك�رل ويتكر
3- الأ�س�ليب املعتدة على الإنفع�لت يف عالج الأزواج جلون�سون وجرينبريغ

Greenberg and Johnsons Emotion-focused approach to couple Therapy
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وهن� �سوف نقوم بعر�س التوجه الأول لفرجين� �س�تري ب�لتف�سيل.
Satirs Humanistic-Experiential Approach اخلرباتية- الإن�س�نية ل�س�تري

ي�ستند هذا التوجه يف العالج اخلرباتي على الفرتا�س�ت الت�لية:
1- اأن ال�سلو ك غريالوظيفي هو نتيجة حل�سول �سعوب�ت يف النمو.

2- اأن النمو هو عملية طبيعية لك�فة الب�رس.
3- يوجد لدى الب�رس ك�فة الإمك�أن�ت التي يحت�جونه� للنمو.

4- يت�سكل واقع الأ�رسة من املنظور الذاتي بدلً من احلق�ئق املو�سوعية اخل�رجية.
5- يتم النظر لالأعرا�س الفردية على انه� الثمن الذي يتم دفعه من اأجل املح�فظة على 

توازن الأ�رسة وهي مرتبطة ع�دة بتدين تقدير الذات.
6- ي�سهم تقدير الذات املتدين يف ح�سول اأمن�ط غري وظيفية من التوا�سل.

اأهم م�سطلح�ت النظرية:
Individual Growth And Development منو الفرد وتطوره

لهذا  يحت�جونه�  التي  الإمك�أن�ت  والتطور وميتلكون  النمو  اأجل  من  الب�رس  كل  يك�فح 
النمو. ويت�أثر النمو الإن�س�ين ب�لعوامل الت�لية:-

1. اخلريطة اجلينية.
2. الأمور التي يتعلمه� الفرد خالل عملية النمو.

3. التف�عل م� بني العقل واجل�سد.
Self Esteem and Self Worth تقدير الذات وقيمة الذات

ترى �س�تري )Satir, 1986( اأن الذات تت�ألف من ثم�نية اأبع�د خمتلفة.
1. اجل�سدي )اجل�سم(.

2. العقلي )املع�رف والأفك�ر(.
3. الإنفع�يل )امل�س�عر(.

4. احل�سي )ال�سوت، الإ�س�رة، اللم�س، ال�سم، الروؤية، التذوق(.
5. التف�عل )التوا�سل م� بني الفرد والآخرين(.

6. البيئي )الألوان، الأ�سوات، ال�سوء، اجلو، الف�س�ء، الوقت(.
7. الن�سج.
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8. الروحي )معنى  احلي�ة(.
وتعتقد �س�تري ان تقدير الذات هو واحد من اأكرث املف�هيم الأ�س��سية لالإن�س�ن التي يتم 

تعلمه� يف الأ�رسة. من خالل الر�س�ئل اللفظية وغري اللفظية.
التي  الفكرة  الذات وهي  الفرد لنف�سه، ومفهوم  التي يعطيه�  القيمة  الذات وهو  تقدير 

يحمله� الفرد عن نف�سه )Satir, 1998( هم� م�سطلح�ن ه�أم�ن لدى �س�تري.
Communication الإت�س�ل

اأنف�سهم.  الأ�رسة تعك�س كيف ي�سعرون حول  الأفراد يف  التي يتوا�سل به�  الطريقة  اإن 
الذين ي�سعرون بتقدير ذات ع�يل يتوا�سلون ب�سكل مب��رس ووا�سح، ومنفتح،  ف�لأفراد 
واأ�سيل، اأم� الأفراد الذين لديهم �سعور �سلبي حول انف�سهم اأو لديهم تدين يف تقدير الذات 
وقيمة منخف�سة للذات مييلون ل�ستخدام اأ�س�ليب غري وظيفية يف التوا�سل )توا�سل غري 

وا�سح، ومغلق على نف�سه، وتوا�سل م�سوه، وغري مب��رس، وغري من��سب(.
وق�مت �س�تري بتو�سيح اأربعة اأ�س�ليب غري تكيفية للتوا�سل من قبل الأ�سخ��س وهي:-

اأ�سلوب التوا�سل الدور الذي يتم حتت ال�سغط
Service امل�س�عدة    Placatar امل�سرت�سي اأو املهدىء

Power القوة     Blamer املوؤنِّب
العقالين جداً Super Reasonable            العقل، ا�ستخدام العقل واملنطق

العفوية     Irrelevant غري مت�سل
اأو ل عالقة له

فمثالً: يت�رسف ال�سخ�س الذي اأ�سلوبه يف التوا�سل امل�سرت�سي اأو املهدىء ب�سعف، وهو 
لطيف�ً  ويبدو  ال�رساع�ت  وينكر وجود  �سيء.  كل  لالعتذار عن  ب��ستمرار ومييل  موافق 

ب�سكل ع�م.
ب اأو اللّوام، الآخرين على  بينم� يلوم ال�سخ�س الذي اأ�سلوبه يف التوا�سل على اأنه املوؤنِّ
اأخط�ئه ول يتحمل م�سوؤولية حل ال�رساع�ت ويت�سف ب�ل�سيطرة، واإ�سدار الأحك�م على 
خط�أ  على  والآخرين  دائم�ً حمق  نف�سه  ويرى  الأفراد:  بني  ب�ملق�رنة  ويقوم  الآخرين، 

وينكر دوره يف ح�سول امل�س�كل.
ويت�سف ال�سخ�س الذي اأ�سلوبه يف التوا�سل على اأنه عقالأين جداً. ب�لت�سلب واجلمود 
يف تفكريه ول يعرب عن انفع�لته ومييل ل�سبط نف�سه وانفع�لته. ويتجنب الأنخراط 
التوا�سل،  اأ�س�ليب عقلية ومنطقية يف  وي�ستخدم  لالآخرين.  انفع�لته  التعبري عن  يف 
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وي�ستخدم اأ�سلوب املح��رسة، ويتبنى مرجعية اخالقية ع�لية جداً.
ومييل ال�سخ�س الذي اأ�سلوبه يف التوا�سل غري مت�سل ويبدو وك�أنه ل عالقة له ب�لأمر. 
لتجنب امل�س�كل وال�رساع�ت بدلً من حله�. ويت�سف ب�مليل نحو تغيري املو�سوع اأثن�ء 
 Tomas, 2003; Carr,( امل�س�عدة  يقدم  ول  الآخرين  مع  مت�سالً  غري  ويبدو  احلوار، 

.)2006
وقدمت �س�تري منوذج�ً تكيفي�ً يف التوا�سل يت�سمن الأنخراط ب�لتعبري عن النفع�لت مع 
الآخرين بطريقة ت�سهم يف حل ال�رساع. ويت�سف هذا النمط من التوا�سل ب�لإن�سج�م م� 
بني الر�س�ئل اللفظية وغري اللفظية، والو�سوح، وتوا�سل مب��رس ودميقراطي، وا�ستخدام 
عب�رات »اأن�« للتعبري عن النف�س وامل�س�عر اخل��سة. مثل »اأن� �سعيد لروؤيتك« ولي�س 

عب�رة » جيد وجودك هن�«.
 Carr,(.اللفظية والر�س�ئل  الإنفع�لية  التعبريات  بني  م�  ب�لإن�سج�م  عب�رتهم  وتت�سف 

)2006; Barker, 1998
الأ�رسة ال�شحية عند �شاتري

تركز �س�تري على منو الإن�س�ن وتطوره اأكرث من تركيزه� على �سوء التوظيف اأو املر�س، 
وهي تنظر للع�مل من منظور اإيج�بي، وكذلك تنظر حلي�ة الإن�س�ن من الن�سف املمتلىء 

للك�أ�س ولي�س الن�سف الف�رغ.
وترى �س�تري اأن التطور ال�سحي وال�سليم لالإن�س�ن يكون على �سكل املع�دلة الت�لية:-

الذات = اجل�سد )A( + العقل )B( + النفع�لت )C( + الإح�س��س )D( + التف�عالت 
.)H( الروح + )G( ال�سي�ق اأو البيئة + )F( الرع�ية +)E(

الأ�رسة املر�شية عند �شاتري.
ترى �س�تري اأن املر�س هو عدم وجود النمو، وعندم� يكون نظ�م الأ�رسة غري متوازن ف�إن 
بع�س اأفراد الأ�رسة رمب� يدفعون الثمن اأعرا�س�ً �سلوكية من اأجل اإع�دة التوازن للنظ�م.

ترى �س�تري اأن العَر�س لدى فرد من الأ�رسة على اأنه ع�ئق  يف النمو، وقد تكون الأعرا�س 
على �سكل اأي من اأمن�ط التوا�سل الأربعة التي مت ذكره� �س�بق�ً )امل�سرت�سي، اللوام اأو 

ب، العقالين جداً، و غري املت�سل(. املوؤنِّ
يرتبط النق�س يف النمو وتطور الأعرا�س بتدين تقدير الذات لدى اأفراد الأ�رسة.

مث�ل: زوجة الأب احل�مل التي لدى زوجه� طفالأن اأحدهم� عمره 3 اأعوام والآخر اأربعة 
تخ�ف على طفله� الذي مل تنجبه بعد من هذين الطفلني وذلك لأنهم� ق�أم� ب�رسب الكلب 
ب�سكل ق��ٍس، فطلبت من زوجه� اأن يتخلى عن الو�س�ية على ولديه واإر�س�لهم� لأمهم� 
الطفلني ل�سلوكهم�، وكلم�  الأب تلوم  اإن زوجة  اأنه� ت�سيء للطفلني.  التي ُعرف عنه� 
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اأ�سبحت زوجة الأب اأكرث قلق�ً كلم� ت�رسف الطفالأن، بعنف وكلم� ت�رسف الطفالأن بعنف 
كلم� اأ�سبحت زوجة الأب اأكرث قلق�ً.

عندم� يح�ول الوالد من�ق�سة اإمك�نية �سبط الطفلني مع زوجته فهم جميع�ً دفعوا الثمن 
)2003 ،Tomas( .ً�وهو عدم ال�سع�دة من اأجل املح�فظة على بق�ء الأ�رسة مع

الأ�س�ليب العالجية عند �س�تري
ا�شتخدمت �شاتري التكنيكات التالية يف العالج الأ�رسي اخلرباتي.

Family Sculpturing 1. تغيري الأ�رسة
خالل  من  وذلك  التوا�سل  من  اأمن�ط  مم�ر�سة  واأي�س�ً  والتب�عد  التق�رب  الأفراد  يطبق 

التحرك ب�أو�س�ع حمددة للج�سم. ومتثل هذه الأو�س�ع العالق�ت داخل الأ�رسة.
Metaphor 2. املجاز

يقوم املع�لج و/اأو العميل ب�قرتاح فكرة م� بحيث متثل منط للتف�عل الداخلي. وميكن 
الرمز  مثالً: ميكن  من خالله�.  الداخلية  التف�علية  العملي�ت  اإخراج  ويتم  ق�سة  رواية 

للرع�ية الوالدية بدفء ال�سم�س اأو ال�سجرة املزهرة يف الربيع.
Reframing 3. اإعادة الت�شمية

ا�ستخدام ت�سمية اإيج�بية ل�سلوك اأو �سعور له م�سمى �سلبي.
Humor 4. املرح والفكاهة

�سهولة وف�علية، مثالً: ميكن  اأكرث  املع�لج  الأ�سلوب يجعل تعليق�ت  ا�ستخدام هذا  اإن 
بينم� ي�سغط  الكبري  الكر�سي  �سكله� يف  يبدو  اأعوام كيف  الت�سعة  ذات  الطفلة  اإخب�ر 
والداه� ج�سميهم� على الكر�سي ال�سلب ال�سغري، ويقوم اأفراد الأ�رسة ب�لنظر لبع�سهم 

بع�س�ً ويبداون ب�ل�سحك.
5. الت�ا�شل 

ثم  التوا�سل ومن  الفع�لة يف  الأ�س�ليب غري  الأ�رسة لالبتع�د عن  �س�تري بدعوة  تقوم 
اإ�ستبدال هذه الأ�س�ليب ب�أخرى اأكرث اإيج�بية.

6. اجلمل التي تبداأ بـ اأنا . 
ت�سجع �س�تري العمالء يف الأ�رسة على التعبري عن م�س�عرهم اخل��سة والتوا�سل بو�سوح 
بدلً من ا�ستخدام لغة غري مب��رسة يف التوا�سل، وتطلب من العمالء ا�ستخدام جمل تبداأ 
)اأن�( اأي يتكلم العميل عن م�س�عره هو ويح�فظ على التوا�سل الب�رسي مع من يتحدث 

معه.
Family Reconstruction 7. اإعادة بناء الأ�رسة

يتم اختي�ر اأحد اأفراد الأ�رسة على اأنه النجم Star وهن� يدخل يف اإع�دة بن�ء اأ�رسته/
اأ�رسته�، ويتم لعب ثالثة اأدوار على الأقل يف اإع�دة البن�ء.
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 اأ- ت�ريخ الأ�رسة لكل من والدي النجم.
 ب- ق�سة عالقة والدي النجم من اللق�ء الأول حتى الوقت احل�يل.

 ج- ميالد اأطف�ل والدي النجم وخ��سة ميالد النجم. وميكن ا�ستخدام مع هذا التكنيك 
املجموع�ت حيث يتم لعب اأدوار خمتلفة من قبل اأفراد املجموعة.

 Touch 8. اللم�س
بفح�س  لهم  وي�سمح  العمالء  من  ويطلب  بعن�ية،  اللم�س  ي�ستخدم  اأن  املع�لج  على 

احلدود اخل��سة بهم، مع توفري الحرتام لهم.
يعترب اللم�س طريقة رائعة للتوا�سل مع العمالء، ولت�سديق خرباتهم، ولتعزيز التدخل 
العالجي، ولتغذية العالقة العالجية )مثل: و�سع اليد على كتف العميل، احت�س�ن يد 

العميل...( وهو ميثل دعم غري لفظي للعميل ويزيد من تقدير الذات لديه.
اإن العالج الأ�رسي اخلرباتي ي�سبه الأ�س�ليب التحليلية وامل�ستندة لنظرية التعلق يف 

.)2006 ،Carr( تركيزه على تعديل اأثر العوامل الت�ريخية املحبطة ال�س�بقة
نظرية عربية اإ�شالمية يف العالج الأ�رسي

َبْيَنُكم  اإَِلْيَه� َوَجَعَل  َت�ْسُكُنوا  اأَْزَواًج� لِّ اأَنُف�ِسُكْم  ْن  اأن َخَلَق َلُكم مِّ اآَي�ِتِه  ق�ل تع�إىل  َوِمْن 
رُون َ )�سورة الروم، الآية 21(.  َقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرْحَمًة اإِنَّ يِف َذِلَك َلآَي�ٍت لِّ َودَّ مَّ

الفرد  على  تعود  ومك��سب جمة  فوائد  من  فيه  مل�  عليه  وحث  الزواج  اهلل  �رسع  لقد 
واملجتمع. وحتى يكون الزواج ن�جح�ً، فقد حث الإ�سالم على اأن يكون زواج�ً فيه تك�فوؤ 
اأ�رسة  لدين�  ي�سبح  وبهذا  والعلمية.  والإجتم�عية   امل�دية  الن�حية  الزوجني من  بني 

ت�أ�س�ست اأ�س��س�ً �سليم�ً وفق قواعد را�سخة تقوم على التك�فوؤ والقبول بني الطرفني.
مل يقت�رس اهتم�م الدين الإ�سالمي احلنيف على الزوجني فقط، بل �سمل الأ�رسة ك�ملة. 
ويعترب حر�س الإ�سالم على ان يتزوج ال�سب�ب وي�سهموا بتكوين اأ�رسة اأكرب دليل على 

الوعي ب�أهمية الزواج، ودور الأ�رسة يف بن�ء املجتمع.
وقد قدم الدين الإ�سالمي من خالل القراآن الكرمي وال�سنة النبوية اهتم�أم�ً ب�لكثري من 
الق�س�ي� احل�س��سة واله�مة يف حي�ة الأ�رسة، مثل الإهتم�م  بحق الزوج على الزوجة، 
وحق الزوجة على الزوج، وحق الآب�ء على الأبن�ء، وحق الأبن�ء على الآب�ء. واأ�س�ليب 
التع�مل بني الأفراد واجلم�ع�ت، وحث على التحلي ب�لأخالق احلميدة، ويت�سح ذلك من 

خالل:-
 اأ. العالقة الزوجية بني الزوج والزوجة: 

الزوج  بني  والقبول  الإيج�ب  على  ق�ئمة  اإيج�بية  عالقة  تكوين  على  الإ�سالم  حث 
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اإم�  املوافقة  هذه  عن  تعرب  واأن  املراأة  قبل  من  املوافقة  على �رسورة  واأكد  والزوجة. 
ب�لإ�س�رة اأو الكالم ان ك�نت بكراً، اأو ب�لت�رسيح ب�لكالم اإن ك�نت ثيب�ً. ويعد هذا اأكرب 
دليل على حتقيق هدف �س�ٍم وهو اأن تن�س�أ الأ�رسة على املودة واملحبة ل على الإكراه 
والإجب�ر، وهكذا تبداأ احلي�ة الزوجية ب�لر�سى مم� ي�سهم يف جعله� اأكرث �سع�دة لحق�ً.
يع��رسه�  واأن  اإيج�بية  مع�ملة  زوجته  الزوج  يع�مل  اأن  على  الإ�سالم  حث  ثم  ومن 
َيِحلُّ َلُكْم اأَن َتِرُثواْ  ِذيَن اآَمُنواْ لَ  َه� الَّ ب�ملعروف، ويحرتم ان�س�نيته�. ق�ل تع�إىل  َي� اأَيُّ
َنٍة  َبيِّ النِّ�َس�ء َكْرًه� َولَ َتْع�ُسلُوُهنَّ ِلَتْذَهُبواْ ِبَبْع�ِس َم� اآَتْيُتُموُهنَّ اإِلَّ اأن َي�أِْتنَي ِبَف�ِح�َسٍة مُّ
َخرْيًا  ِفيِه   ُ َوَيْجَعَل اهللَّ �َسْيًئ�  َتْكَرُهواْ  اأَن  َفَع�َسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َف�إِن  ِب�مْلَْعرُوِف  َوَع��رِسُوُهنَّ 
َكِثريًا  )�سورة الن�س�ء، الآية 19( واأو�سى الإ�سالم ب�لن�س�ء خرياً فعن عبد اهلل بن عمرو 
املراأة  مت�عه�  وخري  مت�ع  الدني�   « ق�ل:  اهلل  ر�سول  ان  عنهم�  اهلل  ر�سي  الع��س  بن 

ال�س�حلة« رواه م�سلم )النووي الدم�سقي، 1985(. 
وكذلك دع� الزوجة اإىل احرتام الزوج والتع�مل معه بود وتلبية ح�ج�ته واحلف�ظ على 
م�له وعر�سه وولده، وكتم�ن �رسه. فعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهم� عن النبي ق�ل: »كلكم 
راٍع، وكلكم م�سوؤول عن رعيته، والأمري راع، والرجل راع على اأهل بيته، واملراأة راعية 

على بيت زوجه� وولده، فكلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته.«
وهكذا نرى الإهتم�م  بكل من الزوج والزوجة واأثر العالقة الإيج�بية بينهم� على اإن�س�ء 
لنمو  الفر�سة  وتهيئ  والعط�ء،  العمل،  ت�سجع  بيئة  يعي�سون يف  واأبن�ء  �س�لح  جيل 
الحرتام  الطفل  يلحظ  فعندم�  والتقدير،  والحرتام  املليئة ب�حلب  الإيج�بية  امل�س�عر 
والود ال�س�ئد بني اأبويه ف�إن هذا �سيدفعه لأن ي�سلك ب�لطريقة نف�سه� مع والديه واأخوته 

والآخرين.
 ب. عالقة الآباء باأبنائهم وبناتهم:

لقد حث الإ�سالم على اهتم�م الآب�ء ب�أبن�ئهم وتوفري اأ�سب�ب الراحة وال�رسور. ويعد اأول 
م� دعى اإليه حق الأنثى يف احلي�ة، حيث ك�ن يتم قتله� يف اأي�م اجل�هلية. ق�ل تع�إىل: 
 َواإَِذا امْلَْووؤُوَدُة �ُسِئَلْت، ِب�أَيِّ َذنٍب ُقِتَلْت  )�سورة التكوير، الآي�ت 8-9(، كم� اأكد الإ�سالم 
على حق الأبن�ء يف العي�س ونهى الآب�ء عن قتل اأولدهم خ�سية الفقر. ق�ل تع�إىل:  
ُكْم َعَلْيُكْم اأَلَّ ُت�رْسُِكواْ ِبِه �َسْيًئ� َوِب�ْلَواِلَدْيِن اإِْح�َس�أن� َولَ َتْقُتلُواْ  َم َربُّ ُقْل َتَع�َلْواْ اأَْتُل َم� َحرَّ
�ُهْم َولَ َتْقَرُبواْ اْلَفَواِح�َس َم� َظَهَر ِمْنَه� َوَم� َبَطَن َولَ  ْحُن َنْرُزُقُكْم َواإِيَّ ْن اإْمالٍَق نَّ اأولََدُكم مِّ
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ُكْم َتْعِقلُوَن   )�سورة الأنع�م،  �ُكْم ِبِه َلَعلَّ قِّ َذِلُكْم َو�سَّ َم اهلّلُ اإِلَّ ِب�حْلَ ِتي َحرَّ ْف�َس الَّ َتْقُتلُواْ النَّ
الآية 151(. 

ومن  الأبن�ء  ح�ج�ت  تلبي  لأن  دعى  العي�س  حرية  الأبن�ء  الإ�سالم  اأعطى  اأن  وبعد 
واأهم  اأول  الطبيعية  الر�س�عة  وتعترب  واملفيد،  املن��سب،  الغذاء  على  احل�سول  اأهمه� 
م�سدر للغذاء ب�لن�سبة للمولود، وهذا م� اأكدته الدرا�س�ت العلمية احلديثة. ق�ل تع�إىل: 
))والوالدات ير�سعن اأولدهن حولني ك�ملني ملن اأراد اأن يتم الر�س�عة(( )�سورة البقرة، 

الآية 233(، ولي�س هذا فقط بل ودعى لأن يحمل البن/البنة ا�سم�ً جميالً وذو معنى.
على  وتن�سئتهم  �س�حلة  تربية  الآبن�ء  برتبية  الإهتم�م   على  الإ�سالم  حر�س  وكذلك 
الأخالق احلميدة والبتع�د عن املنكرات، وعدم اإكراه الفتي�ت على ارتك�ب اخلطيئة. ق�ل 
ِذيَن َيْبَتُغوَن  ُ ِمن َف�ْسِلِه َوالَّ ِذيَن ل َيِجُدوَن ِنَك�ًح� َحتَّى ُيْغِنَيُهْم اهللَّ تع�إىل:  َوْلَي�ْسَتْعِفِف الَّ
ِذي  الَّ  ِ اهللَّ �ِل  مَّ ن  مِّ َواآُتوُهم  َخرْيًا  ِفيِهْم  َعِلْمُتْم  اإن  َفَك�ِتُبوُهْم  �ُنُكْم  اأَمْيَ َمَلَكْت   � مِمَّ اْلِكَت�َب 
ْنَي� َوَمن  َي�ِة الدُّ َتْبَتُغوا َعَر�َس احْلَ ًن� لِّ �سُّ اآَت�ُكْم َول ُتْكِرُهوا َفَتَي�ِتُكْم َعَلى اْلِبَغ�ء اإِْن اأََرْدَن حَتَ
ِحيٌم  )�سورة النور، الآية 33( )هيكل، 1963(.  َ ِمن َبْعِد اإِْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَّ نَّ َف�إِنَّ اهللَّ ُيْكِرههُّ
وحث على الإهتم�م  ب�لبن�ت ورع�يتهن وحبب يف ذلك من خالل اجلزاء الكبري على 
مثل هذا العمل. ق�ل ر�سول اهلل : »من ك�أن�نت له ثالث بن�ت اأو ثالث اأخوات اأو بنت�ن اأو 
اأخت�ن ف�أح�سن �سحبتهن واتقى اهلل فيهن فله اجلنة« )رواه اأحمد والرتمذي( )العن�ين، 
2001(. وحث الإ�سالم اأي�س�ً على ان يهتم الآب�ء بت�سلية الأطف�ل ولعبهم، فقد قدم خري 
منوذج يف ذلك، فعن �سعد بن اأبي وق��س ق�ل: دخلت على ر�سول اهلل واحل�سن واحل�سني 
يلعب�ن على بطنه فقلت: ي�ر�سول اهلل اأحتبهم�؟ ق�ل: وم�يل ل اأحبهم� وهم� ريح�نت�ْي. 
و�س�ر اخللف�ء على نهجه فقد ق�ل عمر بن اخلط�ب ر�سي اهلل عنه: » علموا ابن�ءكم 

ال�سب�حة والرم�ية وان يثبوا على اخليل وثب�« )العن�ين، 2008(.
ج- عالقة الأبناء باآبائهم:

اأم� عن حقوق الوالدين على الأبن�ء فقد اهتم الإ�سالم به� كثرياً ودعى اإىل �رسورة اأن 
ي�سود الرب والإح�س�ن، والرفق  ب�لوالدين ورع�يته� من قبل الأبن�ء ولي�س هذا ب�ل�سيء 

الكبري على الوالدين، فم� هو اإل حم�ولة لرد جزء من معروفهم� على اأبن�ئهم�.
الآية 15(. وكذلك  اإِْح�َس�أن�  )�سورة الأحق�ف،  ِبَواِلَدْيِه  الإن�َس�ن  ْيَن�  َوَو�سَّ ق�ل تع�إىل:  
� َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكرَبَ  �ُه َوِب�ْلَواِلَدْيِن اإِْح�َس�أن� اإِمَّ َك اأَلَّ َتْعُبُدواْ اإِلَّ اإِيَّ ق�ل تع�إىل:   َوَق�َسى َربُّ
َكِرمًي�، َواْخِف�ْس َلُهَم�  ُهَم� َقْولً  َتْنَهْرُهَم� َوُقل لَّ اأُفٍّ َولَ  ُهَم�  َتُقل لَّ اأو ِكالُهَم� َفالَ  اأََحُدُهَم� 
ِغريًا   )�سورة الإ�رساء، الآي�ت  َي�ين �سَ َجَن�َح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَم� َكَم� َربَّ

.)24-23
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ال�سن،  ب�لوالدين واحرتام تقدمهم� يف  للعن�ية  الإ�سالم قيمة  وهكذا نرى كيف يعطي 
وعدم التع�يل اأو الت�أفف منهم�. فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ق�ل: ج�ء رجل اإىل ر�سول 
اهلل ق�ل: ي� ر�سول اهلل من اأحق الن��س بح�سن �سح�بتي؟ ق�ل: اأمك، ق�ل ثم من؟ ق�ل: اأمك، 
ق�ل: ثم من؟ ق�ل: اأمك، ق�ل ثم من؟ ق�ل: اأبوك. )متفق عليه(  )النووي الدم�سقي، 1985(.

و�سجع الإ�سالم على بر الوالدين، وجعل ثوابه عظيم�ً ق�ل: » الوالد اأو�سط اأبواب اجلنة 
فح�فظ على ذلك الب�ب اإن �سئت اأو َدْع » )رواه ابن حي�ن(. وق�ل »من �رسه ان ميد له 

يف عمره ويزداد يف رزقه فْلَيرِبَ والديه ولي�سل رحمه« )متفق عليه(.
لطبيعة  وكذلك  الأفراد  لك�فة  �س�ملة  نظرة  لالأ�رسة  الإ�سالم  نظرة  اأن  نلحظ  تقدم  مم� 
الأفراد،  بني  والتك�فل  والتواد،  الرتاحم،  على  فقد حث  بينهم،  والتوا�سالت  التف�عالت 
والأمر  ال�سالم،  واإف�س�ء  الآخرين،  حقوق  واحرتام  واللني،  ب�للطف،  التع�مل  اإىل  ودعى 
و�سعى  الأ�رسة،  اأفراد  والتع�طف بني  للت�س�مح،  املنكر، ودعى  والنهي عن  ب�ملعروف، 
لأن تكون الأ�رسة متم��سكة مرتا�سة اأ�س��سه� ث�بت، وحث على الكلمة الطيبة، واملع�ملة 
يف  واملوا�س�ة  وامل�س�ركة  ال�سدائد،  يف  التع�ون  على  وحث  مع�ملة،  ف�لدين  احل�سنة 
الإيج�بي مع  والتع�مل  التوا�سل  لأ�سك�ل عدة من  الر�سول منوذج�ً  لن�  الأحزان. وقدم 
ال�سغ�ر  مع  واللعب  املرح  بني  م�  به  انتقل  والن�س�ء،  الرج�ل  ومع  والكب�ر،  ال�سغ�ر 
للحكمة وال�سرب والتحمل يف التع�مل مع الكب�ر. ومن مع�ملة الن�س�ء )زوج�ته، وبن�ته، 
واأخواته، ....( برفق، ولني، وق�س�ء ح�ج�تهن. فقد ق�ل  »اأكمل املوؤمنني اإمي�أن�ً اأح�سنهم 

خلق�ً وخي�ركم خي�ركم لن�س�ئهم » )رواه الرتمذي(. )النووي الدم�سقي، 1985(. 
الأ�رسة ال�شحية يف الإ�شالم:

ويجمعه�  واملحبة،  الحرتام،  ي�سوده�  التي  الأ�رسة  هي  الإ�سالم  يف  ال�سحية  الأ�رسة 
التف�هم، وامل�س�ركة بني الأفراد وكذلك توفر الأمن، وال�ستقرار، وتلبي احل�ج�ت لأفراده�، 
التي  الأ�رسة  واجل�سمية. وهي  والنفع�لية،   ، الإجتم�عية  احلي�ة  نواحي  بك�فة  وتهتم 
ميالوؤه� التع�ون والت�س�من وي�سعى كل واحد مل�س�عدة الآخر، وي�سهر كل فرد على راحة 
والرتبية  والتعليم  ال�سليم  الغذاء  على  الأبن�ء  فيه�  يح�سل  التي  الأ�رسة  وهي  الآخر. 
ال�س�حلة. وي�سعر الآب�ء اأبن�ءهم ب�حلب وت�سود الرحمة والألفة بني الأفراد. ق�ل : »اإن 
الرفق ل يكون يف �سيء اإل زانه، ول ينزع من �سيء اإل �س�نه« )رواه م�سلم(. )النووي 

الدم�سقي، 1985(.
والأ�رسة ال�سحية هي الأ�رسة التي تراعي اأبن�ءه� منذ الولدة، وتهتم بهم طوال مراحل 
و�سبط  ال�سلوك،  وح�سن  احلميدة،  ب�لأخالق  اأفراده�  يتحلى  ان  على  احلي�ة، وحتر�س 
اهتم بغر�س خلق  فقد  الآخرين وح�سدهم.  اإيذاء  والبتع�د عن  ال�سدر،  ونق�ء  النف�س،  
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�سالمة ال�سدر ونق�ئه من الأحق�د يف قلب الن��سئة، وه� هو يوجه نداء للطفل اأن�س بن 
م�لك، »ي� بني اإن قدرت اأن ت�سبح ومت�سي ولي�س يف قلبك غ�س لأحد ف�فعل ي� بني، 

وذلك من �سنتي ومن اأحي� �سنتي فقد اأحي�ين« )اأخرجه الرتمذي(. )العن�ين، 2001(.
الإن�س�ن  �سبط  و�رسورة  الأزواج،  بني  الإيج�بي  التوا�سل  ال�سحية  الأ�رسة  وي�سود يف 
نف�سه عند الغ�سب، وقد ركز الدين الإ�سالمي على ذلك، فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
ق�ل: اإن رجالَ اأتى للنبي ق�ل: اأو�سني ق�ل: »ل تغ�سب« فردد مراراً ق�ل: »ل تغ�سب«. 

)رواه البخ�ري(. )النووي الدم�سقي، 1985(.
الأ�شاليب العالجية:

من خالل م� تقدم وهو جزء ب�سيط مم� ورد يف القراآن وال�سنة النبوية من اآي�ت واأح�ديث 
نبوية تو�سح منهج�ً وا�سح�ً يقود الأ�رسة نحو الطريق ال�سليم، واحلي�ة ال�سعيدة لك�فة 
الأ�رسة،  داخل  وال�سطراب�ت  امل�سكالت  ح�سول  من  وق�ية  ميثل  ذلك  اأن  نرى  اأفراده�، 
وان ال�سعي نحو تطبيق م� ورد ذكره، والتحلي ب�لأخالق احل�سنة، ومم�ر�سة ال�سلوك�ت 
احلميدة بني اأفراد الأ�رسة من زوجني واآب�ء واأبن�ء ي�سهم يف بن�ء اأ�رسة ي�سوده� الود، 

واملحبة، والعمل، والنق�ء.
ومتثل تع�ليم الدين الإ�سالمي عند التع�مل مع الزوجني اهتم�أم�ً ب�لغ�ً يعك�س وق�ية 
وعالج� مع�ً، فقد حدد احلقوق ال�رسعية لكليهم� مع�ً، ومن احلقوق الواجبة للزوجة على 
زوجه� حقوق م�دية ك�ملهر، والنفقة، واملتعة، وحقوق غري م�دية كح�سن املع��رسة، 
اإكرامه� وح�سن مع��رسته� ومع�ملته� ب�ملعروف،  لزوجته  الزوج  ف�أول م� يجب على 
ِذيَن اآَمُنواْ لَ َيِحلُّ َلُكْم اأن َتِرُثواْ النِّ�َس�ء َكْرًه� َولَ َتْع�ُسلُوُهنَّ  َه� الَّ يقول اهلل تع�إىل:  َي� اأَيُّ
َنٍة َوَع��رِسُوُهنَّ ِب�مْلَْعرُوِف َف�إِن  َبيِّ ِتنَي ِبَف�ِح�َسٍة مُّ اإِلَّ اأَن َي�أْ ِبَبْع�ِس َم� اآَتْيُتُموُهنَّ  ِلَتْذَهُبواْ 
ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًا  )�سورة الن�س�ء، الآية  َكِرْهُتُموُهنَّ َفَع�َسى اأَن َتْكَرُهواْ �َسْيًئ� َوَيْجَعَل اهللَّ

.)19
وعن اإي��س بن عبد اهلل بني اأبي دب�ب ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل: )ل ت�رسبوا اإم�ء 
اهلل( فج�ء عمر ر�سي اهلل عنه اإىل ر�سول اهلل، فق�ل: َذِئْرَن الن�س�ء على اأزواجهن، فرخ�س 
يف �رسبهن، ف�أط�ف ب�آل ر�سول اهلل ن�س�ٌء كثري ي�سكون اأزواجهن لي�س اأولئك بخي�ركم(. 

)رواه اأبو داود ب�إ�سن�د �سحيح(.
اأي:  قوله: )َذئْرَن( هو بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مك�سورة ثم راء �س�كنة ثم نون، 

)اجرتان(، قوله: )اأط�ف( اأي: اأح�ط.
وعن مع�وية بن حيدة ر�سي اهلل عنه ق�ل: قلت ي� ر�سول اهلل م� حق زوجة اأحدن� عليه؟ 
ق�ل: )اأن تطعمه� اإذا طعمت، وتك�سوه� اإذا اكت�سيت ول ت�رسب الوجه، ول تثَقِبْح ول َتْهُجْر 
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َحِك اهلل(.  اإل يف البيت(. )حديث ح�سن رواه اأبو داود(. وق�ل: معنى )ل ُتَقبِّْح( اأي ل َتُقْل َقبَّ
)النووي الدم�سقي، 1985(.

ويف ح�لة ح�سول خلل يف تطبيق هذا املنهج وظهور م�سكالت اأ�رسية ت�سهم يف مع�أن�ة 
اأفراد الأ�رسة، نرى الإ�سالم مل يعجز عن تقدمي احللول نحو الو�سول لل�سع�دة والهن�ء. 
وو�سح قوانني مل�س�كل الإرث بني الأفراد، وكذلك �رسع الطالق كي ل يت�رسر الزوج�ن 
اأو الأبن�ء. وو�سح دور املقربني، وذو العلم، واملعرفة يف حل امل�س�كل الزوجية عندم� 
و�سكينة  للقلوب  �سف�ء  الكرمي  القراآن  اآي�ت  يف  وجعل  البني.  ذات  اإ�سالح  عن  حتدث 
ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقلُوُب   )�سورة  ِ اأَلَ ِبِذْكِر اهللَّ ِذيَن اآَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ ُقلُوُبُهم ِبِذْكِر اهللَّ للنفو�س.  الَّ

الرعد، الآية 28(.
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امل�شطلحات

 Schemas الأبنية املعرفية
معتقدات ث�بتة ن�سبي�ً توجد لدى الفرد �سف�ت وخ�س�ئ�س الن��س والأ�سي�ء والعالق�ت.

Coalition الإحتاد
اإن�سم�م اثنني اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة م�سكلني قوة �سد واحد اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة.

Cognitive restructuring اإعادة البناء املعريف
اإيج�د  والعمل على حتديه� من خالل  الأفراد  لدى  ال�سلبية املوجودة  الأفك�ر  مع�جلة 
الرباهني والأدلة على عدم �سحة اأو رف�س هذه الأفك�ر، ومن ثم اإ�ستبدال الأفك�ر ال�سلبية 

ب�أخرى اإيج�بية والعمل على مم�ر�سته� ومالحظة اأثره�.
 Reframing اإعادة الت�شكيل

اأحد الأ�س�ليب العالجية وفيه يتم العمل على ا�ستح�س�ن كل م� ي�سدر من املتع�لج اأو 
الأ�رسة لأن ذلك يقلل من تع�ونهم للعالج اأو التغيري .وفيه يف�رس املع�لج كل م� ي�سدر 

عن الأ�رسة ب�عتب�ره تع�ون�ً، وينظر له ك�أمر اأيج�بي.
Automatic thoughts الأفكار الآلية

تظهر تلق�ئي� لدى الفرد وتلح عليه ول ي�ستطيع اإيق�فه�، وتعمل على �سبط ح�ج�ته 
و�سلوكه.

Sub systems الأنظمة الفرعية
يتكون نظ�م الأ�رسة من اأنظمة فرعية داخل هذا النظ�م، وهي النظ�م الفرعي الزواجي 
والنظ�م  والأبن�ء،  والأم  الأب  وي�سم  الوالدي  الفرعي  والنظ�م  والزوجة،  الزوج  وي�سم 

الفرعي الأخوي وي�سمل الأخوة والأخوات.
Supra systems الأنظمة الكربى

وت�سمل الأنظمة الثق�فية، وال�سي��سية، وال�سي�قية، والإقت�س�دية، والبيئية.
Open systems الأنظمة املفت�حة

الأنظمة التي يكون فيه� تف�عل مع البيئة وتب�دل يف التف�عل، اأي توؤثر يف البيئة وتت�أثر 
به�. ومن الأمثلة عليه� الأنظمة البيولوجية والإجتم�عية .

 Emotional off cut البرت النفعايل
حم�ولة اأفراد الأ�رسة الأنف�س�ل الت�م عن الأ�رسة اأو جتنب املواقف امل�سبعة انفع�لي�ً يف 

التف�عل الأ�رسي.
    Family structure بناء الأ�رسة

جميع التف�عالت داخل الأ�رسة مب� فيه� من قواعد تو�سح متى واأين وكيف ي�ستجيب 
الفرد يف الأ�رسة .وينظم بن�ء الأ�رسة �سلوك كل فرد وخرباته على الواقع.
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  Alliance التحالف
ان�سم�م اثنني اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة للتع�مل مع م�سكلة حمددة، ويكون هذا التح�لف 

معروف�ً ملعظم اأفراد الأ�رسة.
Cognitive distortions الت�ش�هات املعرفية

هي اأخط�ء يف مع�جلة املعلوم�ت مي�ر�سه� الأفراد وت�سبب لهم ال�سعور ب�ل�سيق والأمل.
Differentiation of self  متايز الذات

قدرة الفرد على ان يف�سل نف�سه عن الأ�رسة بنج�ح لكي ي�سل للن�سج وي�سبح ق�دراً على 
التعبري عن راأيه وي�سدر اأحك�مه ال�سخ�سية بعيداً عن ت�أثري اأفراد الأ�رسة.

Boundaries احلدود
يق�سد ب�حلدود مدى القرتاب والتب�عد بني اأفراد الأ�رسة، اأي مدى ارتب�ط اأفراد الأ�رسة 

انفع�لي�ً.
 family gram geno اخلريطة اجلينية لالأ�رسة

لالأ�رسة،  النفع�لية  الدين�مي�ت  حول  معلوم�ت  وت�سمل  الع�ئلة  �سجرة  ت�سبه  وهي 
وتو�سح كيفية التف�عالت وطبيعة العالق�ت وك�فة املعلوم�ت حول الأ�رسة  وامليالد 

والوف�ة والزواج والطالق. طبيعة امل�س�ف�ت واحلدود.
Triangles املثلثات

�سكل حمدد من الحت�د وفيه ين�سم اثن�ن من اأفراد الأ�رسة وي�سرتك�ن ب�لقوة �سد فرد 
ث�لث من الأ�رسة.

Family systems نظام الأ�رسة
يتكون نظ�م الأ�رسة من اأفراد الأ�رسة وم�س�هم�تهم فيه� وطبيعة التف�عل والتوا�سل بني 

اأفراد الأ�رسة.
Hierarchy الهرمية

توزيع القوة داخل الأ�رسة.
 



الوحدةال�س�د�سة
فنيات الإر�شاد اجلمعي الأ�رسي
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ال�حدةال�شاد�شة
فنيات الإر�شاد اجلمعي الأ�رسي

مقدمة 
الفنيات الأ�شا�شية يف الإر�شاد الأ�رسي 

   Basic strategies of family counseling

- اأولً: فني�ت دعم امليك�نزم�ت التكيفيه والقوى.
- ث�ني�ً: فني�ت لتنمية اخلربة النفع�لية.

- ث�لث�: فني�ت تطوير امله�رات البني �سخ�سية.
- رابع�: فني�ت لإع�دة تنظيم تركيب الأ�رسة:

Reframing  اإع�دة الت�أطري اأو ال�سي�غة اأو الت�سمية 
Enactment التفعيل اأو العمل 

Focusing الرتكيز 
ا�شرتاجتيات م�شتنده لنظريات ار�شاد اأ�رسي حمددة:

 فني�ت العالج الأ�رسي البن�ئي.
 فني�ت العالج الأ�رسي ال�سرتاتيجي

 فني�ت الإر�س�د والعالج الأ�رسي اخلرباتي. 
 فني�ت بوين يف الإر�س�د والعالج  الأ�رسي م� بني الأجي�ل    

 لجت�ه العقالين – 
النفع�يل ال�سلوكي يف اإر�س�د وعالج الأ�رسة وفني�ته

املراجع
امل�سطلح�ت
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مقدمة:
الطرق  من  العديد  ي�سم  وا�سع  م�سطلح  اإىل  الأ�رسي  العالج  اأو  الإر�س�د  ي�سري   
والأ�س�ليب التي تتبع عند العمل مع الأ�رس التي تع�ين من �سعوب�ت بيولوجية اأونف�سية 
وغريه� من ال�سعوب�ت، وم� يهمن� هن� يف هذه الوحدة التي تركز على فني�ت الإر�س�د 
ت�ستخدمه�  التي  وال�سرتاتيجي�ت  الفني�ت  يف  التنوع  اإىل  الأ�رسي،الإ�س�رة  اجلمعي 

النظري�ت املختلفة يف الإر�س�د الأ�رسي .
املم�ر�سة  من خالل  بداأ  كيف  يرى  الأ�رسي  الإر�س�د  تطور  لت�ريخ  املتتبع  اإن   
تطورت  ثم  حده،  على  كل  الأ�رسة  اأفراد  مبق�بلة  خمتلفني  مع�جلني  قي�م  املت�سمنة 
املم�ر�سة لت�أخذ �سكل العالج اأو الإر�س�د امل�سرتك حيث ك�نت تتم مق�بلة الزوجني مع�ً 
من خالل مر�سد اأ�رسي واحد. واأ�سبح هذا ال�سكل من املم�ر�س�ت هو الأكرث �سيوع�ً .وك�نت 
م�سكالت الأطف�ل ترتك لعي�دات التوجيه على الرغم من اأنه� ك�نت تن�ق�س يف الإر�س�د 

الزواجي.
اإن املم�ر�س�ت التي تت�سمن العمل مع اأفراد الأ�رسة مع�ً كوحدة واحدة لأغرا�س   
الت�سخي�س والعالج هي التي اأخذت يف الأنت�س�ر. واأ�سبحت العديد من الق�س�ي� املتعلقة 
ب�للغة اللفظية والر�س�ئل غري اللفظيه ك�لتعبريات الوجهية، والإت�س�ل التعبريي، وطريقة 
اجللو�س، واأو�س�عه� املتنوعه لأفراد الأ�رسة ت�أخذ مك�نه� يف الت�سخي�س والعالج الأ�رسي.
اإن م� هو مميز وفريد يف العالج والإر�س�د الأ�رسي لي�س ذلك التنوع يف الفني�ت   
الفني�ت لت�ستخدم مع فرد واحد ب�سكل منعزل، بل  اأن هذه  امل�ستخدمة فيه بقدر م� 
ت�ستخدم يف اإط�ر العالقة التي تربط جميع اأفراد الأ�رسة، واإن الرتكيز الع�م والهدف ملثل 
هذه الفني�ت هو اإحداث تغريات ه�مة تتعلق ب�لنظ�م الكلي لالأ�رسة. ان هذه الوحدة 
الف�ئدة  وذات  الإ�ستخدام  ال�س�ئعة  الأ�رسي  اجلمعي  لالإر�س�د  فني�ت  عدة  تقدم  �سوف 

العملية:
      Basic strategies of family counseling الفني�ت الأ�س��سية يف الإر�س�د الأ�رسي

اأولً فنيات تق�ية ودعم امليكانزمات التكيفيه 
Techniques for supporting adaptive mechanisms and strengths

التكيف  ميك�نزم�ت  لدعم  الفني�ت  من  العديد  الأ�رسيون  املر�سدون  ي�ستخدم   
والتف�عل مع احلي�ة وال�سغوط�ت وال�سعوب�ت �سواء اأك�نت هذه امليك�نزم�ت وال�سلوك�ت 
والأ�س�ليب تكيفية اأو غري تكيفية. اإن كل اأ�رسة متتلك درجة من ال�سحة وال�سواء وهو 
الأمر الذي يجب الرتكيز عليه ودعمه وت�سجيعه، ومن امليك�نزم�ت املفيدة لالأ�رسة التي 
متر مبع�أن�ة معينة اأو اأزمة م� اإ�ستخدام الفهم التع�طفي والإ�سغ�ء والإهتم�م ، وتقدمي 
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التغذية الراجعة للميك�نزم�ت التكيفية  اأو التثقيف املتعلق ب�لدف�عي�ت ال�سيئة والتي 
ل ت�س�عد على التكيف، اإ�س�فة اإىل الن�سيحة املقدمة يف الوقت املن��سب.

اإن املر�سد الأ�رسي يلعب دور املعلم اأو املثقف �سواء بطريقة مب��رسة اأو غري   
مب��رسة، ف بدون ان يتكلم ولو كلمة واحدة ف�إنه  ينمذج لهم التقبل ال�سخ�سي، وال�سبط 
لالنفع�لت واملزاج، كم� اأنه يعلم القيم ولو ب�سكل �سمني غري م�رسح به، عندم� ينفذ 
اجلل�س�ت ل يق�طع احداً من اأفراد الأ�رسة املتكلمني، ول ي�سمح �سوى لع�سو واحد من 
الع�ئلة ب�لتحدث يف الآن الواحد، وهو بذلك ينمذج الإت�س�ل اجليد وقيم اإحرتام اأفك�ر 

الآخرين يف الأ�رسة.
اأن  الأ�رس مبعلوم�ت ميكن  تزويد  على  احل�يل  الوقت  متن�ٍم يف  ت�أكيد  يوجد   
اإن هذا  واأثن�ء توافقهم.  اأزم�ت احلي�ة و�سغوط�ته�  تكون مفيدة لهم يف تع�ملهم مع 
 Psycho-educational( النف�سي  التثقيف  ا�سرتاتيجي�ت  يف  وا�سح�ً  يبدو  التوجه 
اأنه م�س�ب  التي يوجد فيه� فرد  مت ت�سخي�سه على  الأ�رس  Strategies( خ��سة مع 
ب�إ�سطراب نف�سي حمدد. اإن هذه املعلوم�ت ميكن تزويده� لالأ�رسة اإم� من خالل املواد 
املكتوبة والقراءات النف�سية املقرتحة، اأو عرب املح��رسات واملن�ق�س�ت يف املجموع�ت 

الأ�رسية ويف ور�س العمل.
اإن منحى التثقيف النف�سي هذا لي�س ق��رساً على ال�ستخدام يف ح�لة وجود   
اإ�سطراب حمدد عند اأحد اأفراد الأ�رسة، بل هو ق�بل للتطبيق يف العديد من احل�لت التي 

تكون فيه� الأ�رسة مفتقرة اإىل املعلوم�ت التي متكنه� من دعم نف�سه�.
اإبنهم�،  �سلوك  حول  للوالدين  معلوم�ت  بتقدمي  يقومون  املر�سدين  بع�س  اإن   
الذي بداأ ب�لتمرد والع�سي�ن وذلك مب� ميكنهم� من حت�سني مه�رات الإدارة املنزلية. اإن 
م� يقدمه املر�سدون ميكن اأن يت�سمن الأمن�ط الوالدية والبدائل الفّع�لة لأ�سلوب �سبط 

الأبن�ء، وطرق تهذيبهم واإع�دة و�سع القواعد الأ�رسية ب�سكل ت�س�وري.
معه�  ا�ستخدم  التي  الأ�رس  من  العديد  يقدره  النف�سي  التثقيف  ا�ستعم�ل  اإن   
واحلرية  الإحرتام  تعك�س  اإقرتاح�تهم  املر�سدون  به�  يقدم  التي  الطريقة  واأن  خ��سة 
قبول  لعدم  ينزعجوا  اأو  يغ�سبوا  لن  واأنهم  الأوامر،  عن  بعيداً  الرف�س  اأو  القبول  يف 
اخلطط خالل العمل يف الإر�س�د الأ�رسي ويف جميع املراحل يحت�ج املر�سد لأن يركز 
يكون  اأنه عندم�  املعلوم  فمن  الأ�رسة.  اأع�س�ء  لدى   )Strengths( القوة  نواحي  على 
لدى امل�سرت�سدين العديد من امل�سكالت املزمنة اأو ال�سعبة، ف�إن معنوي�تهم تنخف�س، 
ويطورون معتقدات العجز عن تغيري اأو�س�عهم. اإن عملية اإلق�ء ال�سوء على القوة التي 
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بن�ء  على  وت�س�عدهم  ال�سلبية،  وامل�س�عر  الإحب�ط  من  تقلل  الأ�رسة  اأفراد  به�  يتمتع 
Glick, Beiman, Clar-( محوارات �سخ�سية واأ�رسية تدفعهم بحم��س حلل م�سكالته

.)kin & Rait, 2002
اأدركه ومتكن من  اإ�ستج�ب�ت تعرب بدقة عم�  يحر�س هن� املر�سد على تقدمي   
الإنتب�ه  اإليه اأثن�ء اجلل�س�ت ومن خالل ال�سلوك اللفظي وغري اللفظي لأفراد الأ�رسة ك�ن 

يقول:
» لقد تو�سلت من خالل هذه اجلل�سة اإىل قن�عة قوية ب�أنكم جميع�ً حري�سون على عمل 

�سيء م� من اأجل اإبنتكم، وهذا التك�تف �سيدفعكم للو�سول لأهدافكم ب�إذن اهلل«.
ق�س�ي�كم  ب�س�ن  تفكرون بعمق  ف�أنتم جميع�ً  قوة عديدة،  ونواحي  مزاي�  لديكم  اأو » 
الأ�رسية، وم�ستعدون للعمل وحتمل �سعوبة التغيري، اإن ذلك يحفزين اأن� اأي�س�ً للتع�ون 

ب�أق�سى درجة من اأجل خدمتكم«.
 Techniques for expanding النفعالية  اخلربة  لتنمية  فنيات  ثانياً: 

emotional experience
اإن الفني�ت امل�ستخدمة مل�س�عدة اأفراد الأ�رسة على الوعي بخربتهم النفع�لية   
وتنميته� تنزع لأن تركز على م� يعرف ب�خلربة النفع�لية يف اإط�ر »هن� والآن« داخل 
اجلل�سة الإر�س�دية )Here & Now Experience( . ان هذه الفني�ت م�سممة مل�س�عدة 
ان  املالحظ  من  النفع�لية.و  الفعل  بردود  والتحكم  القلق،  خف�س  على  الأ�رسة  اأفراد 
التع�مل مع امل�س�عر يعد خربة �سعبة  وغ�لب�ً م� يتم جتنبه� اأو انك�ره�، حيث يخ�سى 
الأفراد يف الأ�رس التعبري عن م�س�عرهم ومن�ق�سته� اإم� خوف�ً من اإيالم الآخر يف الأ�رسة 
اأو  اأن يتم جتنب  اأعمق. ويحدث يف اأحي�ن اأخرى  اأو جتنب�ً لإكت�س�ف م�س�عر  وجرحه، 
انك�ر م�س�عر معينة . فعلى �سبيل املث�ل، قد يتم التعبري عن الغ�سب بدلً من احلزن. 
قد ي�ستخدم الأفراد يف الأ�رسة كلم�ت لو�سف م�س�عرهم ل تعك�س ب�ل�رسورة حقيقة م� 
ي�سعرون به، فقلة الدقة يف التعبري عن الإنفع�ل ميكن اأن تظهر خالل العمل مع الأ�رس.

قد يحدث اأحي�أن�ً اأن اخلربة النفع�لية تكون غري وا�سحة اأو خفية اأو م�سترتة مم� يزيد 
من اجلهد املبذول من ج�نب املر�سد الأ�رسي يف الك�سف عنه� ودفع الأفراد يف الأ�رسة 
للتع�مل معه� اأو العمل على تطويره� ب�سكل �سحي، ويف اأ�رس اأخرى قد تبدو الإنفع�لت 

وا�سحة وقوية ومتنوعة حتى واإن اأخذت ال�سكل ال�سلبي وغري ال�سحي.
واحل�دة  ال�سلبية  النفع�لت  حدة  خف�س  هي  هن�  الأ�رسي  املر�سد  مهمة  اإن   
والتهدئة منه�، اأو العمل على ال�سم�ح للم�س�عر املكبوتة اأو اخلفية للظهور على ال�سطح 
والتعبري عنه� يف بيئة اآمنة خ��سة تلك التي اأثرت على اأداء الأ�رسة لوظ�ئفه� املختلفة، 
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وجعل الأع�س�ء يف الأ�رسة على وعي مبثل هذه امل�س�عر وت�أثرياته� عليهم، ويتم هذا كله 
وهم ي�سغون لبع�سهم بع�س�ً وي�سمحون ب��ستك�س�ف امل�س�عر والك�سف عنه� ب�إحرتام 

وتقبل.
اأفراد  لدى  ال�سمنية  امل�س�عر  عن  البحث  هو  هن�  للمر�سد  الرئي�سي  الدور  اإن   
الأ�رسة ب�إ�ستخدام التع�طف )Empathy( والتو�سيح )Clarification( وذلك من اأجل 
م�س�عدة اأفراد الأ�رسة على التعبري عن هذه امل�س�عر، ومن الأمثلة على هذه التعبريات:

 ل بد اأن ذلك ك�ن موؤمل�ً.  
 كيف �سعرت نتيجة لذلك؟.

 لقد �سمعتك تقول ب�أنك كنت غ��سب�ً لكنك تبدو حزين�ً، كيف حدث هذا ؟«.
 قد يك�سف املر�سد عن م�س�عره ب�إ�ستخدام » ك�سف الذات« ك�ن يقول » لقد جعلني 

ذلك اأ�سعر ب�حلزن«، » انني اآ�سف مل� حدث«.
 »م� امل�س�عر الأخرى التي كنت تختربه� اآنذاك؟«.

 »هل ميكنك ان تبحث عن املزيد من امل�س�عر املرتبطة ب�ملوقف؟«.
 هل م� �سعرت به هو اخلوف اأم ال�سك يف قدرتك على حل امل�سكلة؟. 

 م�ذا يعني لك ان ت�سعر ب�ل�سعف؟
 دعن� نلم�س » غ�سبك«.

 »لقد ك�ن ذلك ق��سي�ً عليك«.
من  ال�سغ�ر  امل�سرت�سدين  مع  التع�مل  خ��سة يف ح�لة  مفيداً  يكون  ان  هذا ميكن  اإن 
الأطف�ل والي�فعني الأقل خربة يف التعبري عن النفع�لت خ��سة تلك امل�س�عر القوية 
التي ع�دة م� يخ�فون من الت�رسيح به�، وبعد ذلك ي�س�أل املر�سد بقية اأفراد الأ�رسة عن 
ردود فعلهم النفع�لية اأو ا�ستج�ب�تهم نحو تلك امل�س�عر. وهي ق�سية ه�مة ل بد من 

الإنتب�ه  اإليه�. مثالً، ميكن للمر�سد اإ�ستخدام ال�سل�سلة الت�لية من ال�سئلة:
- هل اأخربك والدك اأو والدتك حول كيف كنت ت�سعر؟ م�ذا ق�ل حول ذلك ؟ وكيف جعلك 
ذلك ت�سعر؟ م� الذي حدث بعد ذلك؟ من ِمن اأفراد الأ�رسة ك�ن لديه �سعور خمتلف؟ كيف 

حدث ذلك؟.
يقوم املر�سد بفح�س اأي من امل�س�عر تعترب متقبلة واأيه� غري متقبل، وفيم� اذا ك�ن هن�ك 
فرد معني من اأفراد الأ�رسة هو الذي يعرب عن م�س�عره لبقية اأفراد الأ�رسة » مثالً ك�ن 

تكون الأم هي فقط من يعرب عن م�س�عر القلق«.
اإن اإ�ستخدام هذه الفنية يعد ه�أم�ً وجوهري�ً يف ح�لة وجود عنف داخل الأ�رسة، اأو فقدان 
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لأحد اأفراد الأ�رسة ب�لوف�ة، حيث يتم ت�سجيع الأفراد على التعبري عن حزنهم لفقدانه 
الأ�رسي يف  اأنه امل�سوؤول عم� حدث، وقد مير معهم املر�سد  اأو غ�سبهم ممن يعتقدون 
املتعلقة  ال�سور  ورمب�  ب�لق�س�س  وامل�س�ركة  الذكري�ت،  من  رحلة  عن  التعبري  عملية 

بذلك الفقيد.
ميكن تكييف العديد من الفني�ت امل�ستقة من توجه�ت نظرية متنوعة لتحقيق الهدف 
احل�يل من زي�دة وعي اأفراد الأ�رسة بخرباتهم النفع�لية ومن هذه الفني�ت ال�سيكودراأم� 
اأو م� يعرف ب�لتمثيل النف�سي )Psychodrama( الذي ابتكره ) مورينو(. لقد طورت 
ال�سيكودراأم� ك�أ�سلوب عالج جمعي والتي ي�ستطيع من خالله� ع�سو الأ�رسة ان يلعب 
اأو ميثل امل��سي واحل��رس، وم� يتوقعه من اأو�س�ع يف امل�ستقبل، وذلك من اأجل  دوراً 
فهم اأف�سل مل�سكالته، اأو حتى لينف�س انفع�لي�ً عن م�س�عره واأح��سي�سه خ��سة تلك التي 
مل يعرب عنه� حلد الآن، كم� ميكن النظر اإىل ال�سيكودراأم� على انه� اأدوات ت�س�عد الن��س 
على الإت�س�ل ببع�سهم بع�س�ً بف�علية اأكرب. اإن ال�سيكودراأم� له� ت�أثري مفيد من خالل اأن 
يقوم اأع�س�ء الأ�رسة بكت�بة حي�تهم ومع�ي�سته� واإختب�ره� ث�نية لي�ستك�سفوا م�س�عرهم 
وت�سوراتهم. وقد مت و�سفه� على اأنه� متثل حتولً رئي�سي�ً من مع�جلة الفرد ب�سكل فردي 
اإىل مع�جلة ق�س�ي�ه يف �سي�ق الأ�رسة اجلمعي، ومن العالج الق�ئم على الإت�س�ل اللفظي 

اإىل الإر�س�د عن طريق العمل.
اإن الرتكيز يف ال�سيكورداأم� يكون على متثيل �رساع�ت اأو مواقف ت�أخذ ط�بع امل�أزق يف 
اأو ب�ردة خ�لية من الدفء عن  احل��رس، ول يكون الرتكيز على التلفظ بطريقة ج�فة 
ال�رساع، ف�لإفرتا�س هن� هو اإع�دة عي�س املوقف اأو جتربته اأو اإع�دة جتريبه مم� يعطي 
امل�س�رك فر�سة لفح�س كيفية ت�أثري احلدث يف حي�ته، وفر�سة اأخرى للتع�مل بوجهة 
نظر خمتلفة وجديدة مع احلدث الآن. يهدف مثل هذا التع�مل مع احل��رس لت�سحيح 
اخلربة النفع�لية امل��سية، وهكذا ف�إنه من خالل متثيل املوقف ال�س�بق على اأنه ح�لة 
يعي�سه� ال�سخ�س مرة اأخرى، ومن خالل التنفي�س النفع�يل املتالحق ف�إن النتيجة تكون 

الإ�ستب�س�ر والتغيري 
 Techniques for developing ثالثا: فنيات تط�ير املهارات البني �شخ�شية

interpersonal skills
تفتقر العديد من الأ�رس اإىل اإ�ستخدام مه�رات الإت�س�ل، والوالدية، ومه�رات حل   
اإم� ب�سبب عدم تعلمهم ملثل هذه امله�رات،  امل�سكالت واإدارة ال�رساع والغ�سب وذلك 
وامله�رات  ال�سلوك�ت  هذه  ملثل  املم�ر�س  الوالدي  النموذج  غي�ب  اأو  ل�سعف  كنتيجة 
هذه  ملثل  الفرد  اإ�ستخدام  مع  تتداخل  �سخ�سية  �رساع�ت  وجود  اأوب�سبب  احلي�تية، 
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امله�رات.
مم�ر�سة هذه  الأفراد جميع�ً  اأو  الأ�رسة  اأفراد  تعليم  الأ�رسي من  املر�سد  يتمكن  وحتى 
على  �سواء  الإت�س�ل  مله�رات  حمرتف�ً  مم�ر�س�ً  نف�سه  هو  يكون  لأن  يحت�ج  امله�رات 
اأن يبداأ  ال�سعيد املهني اأو حتى على م�ستوى التف�عالت احلي�تية اليومية وذلك قبل 

بتعليمه� لأفراد الأ�رسة داخل الإر�س�د.
اإن مدى وا�سع�ً من الفني�ت ميكن ان يطبق مع اأفراد الأ�رسة مل�س�عدتهم على الرتكيز على 

بن�ء مه�رات الإت�س�ل امل�ستخدمة مع بع�سهم بع�س�ً ومن هذه الفني�ت:
)Listening techniques( فنيات الإ�شغاء

 وهي تت�سمن اإع�دة �سي�غة حمتوى الر�س�ئل اللفظية بكلم�ت امل�ستمع اخل��سة، وكذلك 
اأخذ الدور للتعبري عن امل�س�عر، وعك�س امل�س�عر، ومم�ر�سة الع�سف الذهني املتحرر من 

اإ�سدار الأحك�م القيمية.
اأحد الزوجني كيف يدافع عن  اأن يعلم  يف بع�س احل�لت  قد يحت�ج املر�سد الأ�رسي 
حقوقه بدون عنف اأو اأن مي�ر�س الإ�سغ�ء مع الأع�س�ء الآخرين، والفهم التع�طفي للطرف 
اأن ي�س�أل نف�سه » م� الذي يح�ول هذا  الآخر من الإت�س�ل الأ�رسي ب�أن يح�ول الع�سو 
الفرد اأن يقوله اأو اأن يعرب عنه؟«. من جهة اأخرى قد يحت�ج املر�سد تعليم الأفراد يف 

الأ�رسة مه�رات حل امل�سكالت والتي بتن�وله� الدليل احل�يل ب�لتو�سيح والتدريب.
 Techniques for reorganizing رابعا: فنيات لإعادة تنظيم تركيب الأ�رسة

the family structure
من الق�س�ي� اله�مة يف فهم الأ�رس والعمل معه�  تعرف برتكيب الأ�رسة اأو البن�ء   
الأ�رسي  )Family structure( والذي يرتبط مب�سكالته� ويعمل على املح�فظة على 
ا�ستمرارية هذه امل�سكالت داخل الأ�رسة. وكثرياً م� يتم الرتكيز على تركيب الأ�رسة من 
حيث العالقة بني الزوجني والأبن�ء ودرجة التم��سك والتب�دلية يف العالق�ت م� بينهم.
لتمثل   )Graphics( وخمطط�ت  ر�سوم�ت  بوا�سطة  الأ�رسة  تركيب  متثيل  يتم  ع�دة 
الأنواع  ال�س�ئعة من التح�لف�ت والئتالف�ت داخل الأ�رسة )Coalitions( حيث يرمز 
لالأب مبربع كبري ولالأم بدائرة كبرية، والأبن�ء الذكور مبربع�ت �سغرية والإن�ث بدوائر 

�سغرية.
والأبن�ء  الأزواج  م� بني  ونوعه�  العالقة  لقوة  ترمز  لكي  اخلطوط  وت�ستخدم   
كثن�ئي�ت وجمموع�ت، وت�سري اخلطوط امل�ستقيمة القوية اإىل الروابط النفع�لية كم� يف 

ال�سكل الت�يل 
الإيج�بي وال�سلوك�ت الطيبة نحو بع�سهم. وميكن  الإت�س�ل  الأفراد ومنط  املتينة بني 
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اإ�ستخدام عدد من اخلطوط والتي كلم� زادت اأ�س�رت اإىل قوة العالقة بني الأطراف . ومن 
جهة اأخرى متثل اخلطوط املنقطة.......................... غي�ب الروابط اأو التف�عالت ال�سلبية.

من   )Functional family( لوظ�ئفه�  اأدائه�  الن�جحة يف  الأ�رسة  يتم متثيل    
وقنوات  واحلدود  الأ�رسة،  الأقوى يف  الثن�ئي  التح�لف  وهو  الزوجي؛  التح�لف  خالل 
اجلن�سني.  من  والأخوة  والأبن�ء(  )الآب�ء  الأجي�ل  بني  م�  ومتب�دلة  مفتوحة  الإت�س�ل 
غري  الأمن�ط  من  العديد  توجد  الأ�رسي  للرتكيب  ال�سحي  النموذج  هذا  عك�س  وعلى 
الوظيفية )Dysfunctional families( . كم� جند اأمن�ط�ً من الرتاكيب الأ�رسية والتي 
فيه� �سعف للروابط بني الزوجني؛ اأي اأن التح�لف يكون غ�ئب�ً اأو معدوم�ً ويف نف�س 
الوقت جند حت�لف�ً قوي�ً بني الأجي�ل ومن اجلن�سني اأي م� بني الأب والإبنة والأم والإبن 

وعالق�ت �سعيفة مع بقية الأفراد.
وتوجد اأمن�ط اأخرى من الأ�رس التي ت�سم �سكالً من اأ�سك�ل الإق�س�ء لأحد اأع�س�ئه� بينم� 
يوجد حت�لف قوي بني بقية الأع�س�ء والذين ي�سكلون وحدة متم��سكة فيم� بينهم. وقد 
 ،)Generation gap( جند منط�ً اآخراً من الأ�رس تعي�س ح�لة  الفجوة م� بني الأجي�ل
ثن�ئي�ً متم��سك�ً، والأ�سق�ء حت�لف�ً متم��سك�ً دون وجود  حيث ي�سكل الزوجني حت�لف�ً 

روابط اأو بروابط �سعيفة م� بني الزوجني والأبن�ء.
اإن هذا ميثل تب�سيط�ً زائداً لرتكيب الأ�رسة حيث الزوجني واإبن واإبنة فقط، يف حني اأنن� 
عملي�ً ميكن اأن جند عدداً ل حمدود من الرتاكيب ب�أعداد اأكرب مم� مت و�سفه. اإن املهم 
هن� هو متكني املر�سد من اإدراك وفهم طبيعة التح�لف�ت يف اأ�رسة حمددة، ومن ثم البدء 
ب�لتخطيط ب�إ�سرتاتيجية يف ح�لة التح�لف الوالدي مع الأبن�ء من اجلن�س الأخر حيث 
الروابط بني الزوجني �سعيفة ولكنه� قوية م� بني الأم و الإبن، والأب والإبنة. و �سيكون 
التخطيط للعمل على تقوية التح�لف م� بني الزوجني والتح�لف م� بني الأب والإبن 

من نف�س اجلن�س .
اأم� يف ح�لة وجود نبذ لأحد الأع�س�ء يف الأ�رسة واإق�س�ئه من التف�عالت الأ�رسية، ف�إن 
اإىل  �سمه  بغر�س  متنوعة  وطرق  اإ�سرتاتيجي�ت  تطبيق  على  �سيعمل  الأ�رسي  املر�سد 

التح�لف الوالدي وم� بني الأخوة لي�سبحوا وحدة واحدة. 
ان التكنيك�ت التي ميكن ان ت�س�عد املر�سد على اإحداث تغري يف تركيب الأ�رسة واإع�دة 

تنظيم العالق�ت الأ�رسية تت�سمن م� يلي :
Reframing  1-اإعادة التاأطري اأو ال�شياغة اأو الت�شمية

بطريقته  ويوؤطره�  ال�سخ�سي  منظوره  من  اإنطالق�  والواقع  احلقيقة  من�  كل  يت�سور 
اخل��سة، وعندم� يقوم املر�سد بفهم الإط�ر اخل��س ب�لفرد اأو الأ�رسة ثم يقدم له� اإط�را 
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اأو م�س�دة لروؤيته ف�إن املر�سد هن� ي�ستخدم م�  لروؤية الأ�سي�ء بطريقة من�ه�سة  اآخراً 
يعرف ب�إع�دة الت�أطري اأو الت�سمية اأو ال�سي�غة. و ي�ستخدم معظم املع�جلني الأ�رسيني 
هذا التكنيك كو�سيلة لالأندم�ج مع الأ�رسة ولتقدمي منظور اآخراً للم�سكلة التي مير به� 
الأفراد يف الأ�رسة اأو ت�سوراً خمتلف�ً وطريقة اإدراك �سحية واإيج�بية اأكرث. اإن هذه الطريقة 
تت�سمن تقدمي تف�سري خمتلف ميكنه اإحداث التغري يف موقف الأ�رسة عن طريق اإنتزاع 

�سيء اأو حدث من الفئة التي ينتمي اإليه� ب�سكل منطقي اأو و�سفه يف فئة ث�نية.
ويذكر جالدجن )Gladding,2002( اإن اإع�دة الت�سمية اأو الت�أطري تت�سمن اإ�ستخدام اللغة 
كي يتم اإحداث نقلة يف طريق اإدراك املوقف لدى اأفراد الأ�رسة وتغيريه�.  تعطى هن� 
اإع�دة  اإن  الأ�رسة.  اأو املواقف والأحداث يف حي�ة  الأفراد  تف�سريات خمتلفة ل�سلوكي�ت 
الت�أطري ل تت�سمن تغيري املواقف اأو احلدث واإمن� تت�سمن تغيري املعنى الذي ميكن اأن 
يدفع نحو اإمك�نية التغري. على �سبيل املث�ل :ي�ستبدل »الإكتئ�ب » لو�سف ح�لة الإبنة 

ب«الالم�سوؤولية » اأو« التمرد«.
اإن اإع�دة الت�سمية اأو الت�أطري توفر للمر�سد روؤية اإيج�بية اأو متف�ئلة لل�سلوكي�ت غري 
�سبيل  على  وهن�  املت�س�ئمة  الت�سمي�ت  من  كبدائل  واإعتم�ده�  الغ�م�سة  اأو  املقبولة 

املث�ل:
اأن اطلب منه طلب� وي�ستجيب يل، ذكرته مراراً  الأب: ذلك الولد الغبي الك�سول، اأمتنى 

بواجبه املنزيل ومل يفعله. 
هن� ي�ستجيب املر�سد »م�ستخدم�ً اإع�دة الت�سمية«

الواجب املنزيل. ف�لأب  ب�أداء  اأنت بتذكريه  هن�ك يفكر قمت  املر�سد: عندم� ك�ن واقف�ً 
ينظر اإىل وقفة الطفل على اأنه� ح�لة من الك�سل، واملر�سد يعمل على اإع�دة النظر اإليه� 

ب�إعتب�ره� ح�لة من التفكري.
Enactment التفعيل اأو العمل

 ت�ستخدم هذه الطريقة عن طريق جعل الأ�رسة ت�سف م� حدث، ومن ثم توجيهه� نحو 
به.  والت�رسيح  عنه  ب�حلديث  الإكتف�ء  من  بدلً  املر�سد  اأم�م  وتنفيذه  م� حدث  اإع�دة 
الواقع واحل��رس  اأجله� يف  تقوم الأ�رسة ب�إختب�ر امل�سكلة ال�سخ�سية التي ج�وؤوا من 
هن� والآن، وهذا ميّكن املر�سد من مالحظة ال�سلوك�ت املتب�دلة م� بني الأع�س�ء و�سي�ق 
ت�سل�سله� بدلً من الإكتف�ء ب�سم�ع الرواي�ت املتنوعة عم� حدث وكم� قدمه� الأفراد يف 

الأ�رسة.
كم� يتيح الفر�سة للمر�سد لفهم التح�لف�ت والئتالف�ت داخل الأ�رسة، ثم القي�م بتقدمي 

مقرتح�ت لتغيري تركيب الأ�رسة.
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)Enactment( مث�ل على ا�ستخدام فنية التفعيل اأو العمل
يطلب املر�سد الأ�رسي من اأع�س�ء الأ�رسة التي تع�ين من م�س�كل يف الإت�س�ل املتب�دل 
م� بني الأع�س�ء، وتب�دل ال�ست�ئم، واإلق�ء اللوم على بع�سهم بع�س�ً يف ظرف كثرياً م� 
يتكرر يف �سب�ح اأي�م الدوام املدر�سي، حيث يت�أخر الأب عن عمله وكذلك الأم، اإذ يغ�در 
ب�سي�رته  لنقلهم  الأب  ي�سطر  مم�  املنزل  يف  املت�أخرين  الأولد  ت�رك�ً  املدر�سة  ب��س 
الأمر  املر�سد  يفّعل  وهكذا...  والأب  الع�ملة  الأم  ت�أخر  من  عليه  يرتتب  وم�  ملدار�سهم 

ب�إ�سدار التعليم�ت املحددة والتوجيه�ت ثم يالحظ ويتدخل لحق�ً.
)Focusing( الرتكيز

يتجمع لدى املر�سد الأ�رسي اأثن�ء العمل مع الأ�رسة مقدار كبري من املعلوم�ت والبي�أن�ت 
من الع�سو الواحد ومن اجلميع، والنزعة احل�لية املتطورة نحو تقدمي الإر�س�د الأ�رسي 
املخت�رس اأ�سبحت توؤكد على اأهمية الرتكيز اأثن�ء اجلل�س�ت وحتديد » بوؤرة » لالإهتم�م 
والنق��س. حيث يتم جتميع البي�أن�ت املتنوعة وحتديد بوؤرة اإهتم�م للعمل عليه� منبثقة 

من » املغزى » اأو » الق�سية« )Theme( تدور حوله املع�ن�ة الأ�رسية.
اأجل حتديد بناء  اأ�شا�شية من  يقدم ميني��شن )Minuchin( ثالث فنيات 

وتركيب الأ�رسة وتغيريه وهي:
Boundary Making 1.  و�سع احلدود

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

Boundary Making 1. فني�ت و�سع احلدود
املتعلق  التغيري  على   Ways of Focusing للرتكيز  طرق  عن  عب�رة  اإنه�   
ب�مل�س�ف�ت النف�سية بني ع�سوين اأو اأكرث من اأع�س�ء الأ�رسة. اإن مث�لً �س�ئع�ً على هذا 
ميكن اأن يت�سمن قي�م املر�سد الأ�رسي بتحريك الأم بعيداً عن الإبنة، وي�رس على اأن تتكلم 
الإبنة عن نف�سه� اأو م� حدث ط�مل� ان الأمر يعنيه� ويتعلق به�. ويف ح�لة التف�عالت 
الثالثية التي تظهر يف �سورة �رساع ق�ئم بني الوالدين يقود نحو تفعيل �سلوك خ�طىء 

لدى الإبن والذي بدوره اإم� اأن يقف اإىل ج�نب الأم اأو الأب، اأو اأن ي�سبح حكم�ً. 
اأو غري لفظية عن  الطفل بطريقة لفظية  اأن يتدخل هن� ب�إبع�د  الأ�رسي  ميكن للمر�سد 
اإع�دة البن�ء بطريقة لفظية  �رساع الأبوين. وي�ستطيع املر�سد و�سع احلدود من خالل 
اأيته� الأم انتم� هن� رئي�س� هذا الطفل، ت�رسف� على هذا  اأيه� الأب،  ك�ن يقول مثالً: » 
الأ�س��س«، اأو بطريقة غري لفظية عن طريق اإع�دة تنظيم اأم�كن جلو�س اأفراد الأ�رسة،اأو 

تغيري امل�س�ف�ت الف��سلة م� بينهم.
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)Unbalancing( 2. اإخالل الإتزان
 ( املتعلق  الأ�رسة  تركيز  توازن( يف  عدم   ( لإحداث  الأ�رسي  املر�سد  يلج�أ  قد   
ب�لهرمية( بحيث يتم تغيري مراكز القوة )اإ�سدار القرارات وتنفيذه� والأوامر والتعليم�ت( 

داخل الأنظمة الفرعية.
مثالً، اإذا ك�نت الأم م�ستكينة ومغلوبة يف الأ�رسة يف حني يتمتع الأطف�ل مبقدار معترب 
من القوة ف�إن املر�سد الأ�رسي قد يقرر ان يقف اإىل ج�نبه� ملنحه� القوة يف التع�مل مع 
الأطف�ل. كم� انه قد يقرر الوقوف اإىل ج�نب الزوج غري الق�در على �سبط الأ�رسة لقلة 
الأ�رسي قد يدعم اقرتاح�ته ويوافقه   حيلته و عدم متتعه ب�لقوة الالزمة ف�إن املر�سد 
الراأي ب�س�أن م� يقول. ان قرار املر�سد الأ�رسي واملتعلق مبن ِمن اأفراد الأ�رسة �سيع��سد 
ويتح�لف ومن �سي�ستثني ويخرجه من التف�عل هو قرار مدرك و�سعوري كم� اأن عليه 
يف تع�مله مع نظ�م الأ�رسة اأن يف�رس لهم اأهمية تغيري مواقع القوة وتركيبته� واملوؤدية 

لرفع وعي الأ�رسة ب�أهمية تغيري نوع التف�عل بني الأع�س�ء يف الأ�رسة.
وبذلك ميكن القول اأن هن�ك ثالث طرق لإخالل الإتزان من الهرمية وتوزيع القوة داخل 

الأ�رسة:
1. التح�لف مع ع�سو من الأ�رسة.

2. جت�هل اأع�س�ء الأ�رسة.
3. الدخول يف حت�لف ق�ئم بني اأع�س�ء من الأ�رسة �سد اأع�س�ء اآخرين.

اإن هذه الفنية مغ�يرة مل� هو �س�ئع لدى املر�سدين الذين يف�سلون دعم اأفراد الأ�رسة 
ل ميكن  نت�ئج  نحو  يقود  اأن  بذلك ميكن  وهو  احلي�د.  على  البق�ء  اأو  مت�س�و   ب�سكل 
ح�رسه� وهذا يتطلب امله�رة يف تنفيذه والوعي بق�سية فيم� اإذا ك�ن فع�لً وجمدي�ً اأم 

ل.
Creation of a systemic reality خلق واقع منظم

الأ�رسي  املر�سد  التدخالت املعرفيه، وهن� يح�ول  ب�إ�ستخدام  اأ�س��سي  ويتم هذا ب�سكل 
من  اكرب  ووحدة  كل  الع�سوية يف  واإدراك مرتتب�ت  فهم  الأ�رسة على  اأع�س�ء  م�س�عدة 
ذواتهم وهي » الأ�رسة« والإعتم�دية املتب�دلة م� بني اأع�س�ئه�. اإن اأع�س�ء الأ�رسة ع�دة 
م� يدركون انف�سهم ك�أ�سخ��س م�ستجيبني لبع�سهم بع�س�ً بدلً من روؤية ال�سورة الأكرب 

والأ�سمل لهم » كع�ئلة«.
يتحدى املر�سد الأ�رسي تركيب الأ�رسة يف ثالثة جوانب:

1. فكرة الأ�رسة اأن �سخ�س�ً واحداً حمدداً هو » املري�س« اأو » امل�سكل«.

2. فكرة الأ�رسة اأن �سخ�س�ً واحداً فقط هو الذي ي�سبط ويتحكم ب�لنظ�م.
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3. الروؤية املحددة زمني�ً Time limited لتف�عالتهم.
يتحدى املر�سد الأ�رسي الفكرة الأوىل ب�لإ�س�رة اإىل اأنه حتى لوك�ن يبدو يف الظ�هر اأن 
الأ�رسة  اأن نظ�م  اإل  اأو املع�ن�ة  الأعرا�س  ( وتبدو عليه  ) يع�ين  الذي  م� هو  �سخ�س�ً 
وتف�عالته� ت�سهم بقوة يف املح�فظة على اإ�ستمرار امل�سكلة. وب�لن�سبة للفكرة الث�نية 
ف�إن املر�سد يواجهه� ب�لت�أكيد على ان كل فرد يف الأ�رسة ي�سهم يف م�س�ألة ال�سبط من 
ب�لقوة  يتمتع  اأو ملن  الهرم  قمة  يقدمه ملن هو يف  الذي  وال�سي�ق  اإ�ستج�ب�ته  خالل 
الالزمة للتحكم ب�لأ�رسة. اإن كل واحد من اأفراد الأ�رسة له دور يف م� يدور داخل الأ�رسة 
ف�إن املر�سد  الث�لث  اإحداث ذلك. ب�لن�سبة للج�نب  واإن تب�ينت درجة م�س�هم�تهم يف 
اإط�ر زمني طويل املدى مم�  الوعي والفهم لتف�عالتهم عرب  الأ�رسة على  اأفراد  ي�س�عد 

ميكنهم من اإدراك قواعد الأ�رسة التي حتكمهم ك�أفراد.
ثالثاً:  اإ�شرتاجتيات م�شتندة لنظريات اإر�شاد اأ�رسي حمددة

Basic strategies based on specific family theories
يعر�س اجلزء الت�يل اأبرز الفني�ت والإ�سرتاجتي�ت العالجية امل�ستقة من نظري�ت حمددة 
يف الإر�س�د الأ�رسي وهي العالج الأ�رسي البن�ئي، العالج الأ�رسي الإ�سرتاتيجي، والعالج 

الأ�رسي اخلرباتي. اإ�س�فة اإىل التدخالت العقالنية النفع�لية ال�سلوكية مع الأ�رسة 
Structural Family Therapy Techniques  اأ - فنيات العالج الأ�رسي البنائي
متت الإ�س�رة اإىل هذا النوع من التدخالت الأ�رسية يف وحدة نظري�ت الإر�س�د الأ�رسي، ويركز 
مينيو�سن )Minuchin( على احلدود الف��سلة وت�ستند الفني�ت امل�ستخدمة فيه على 
 ”Focus “ مع الأ�رسة والإن�سم�م اليه� اأو اإىل الرتكيز ”Joining with“ مبداأ الإندم�ج
على الأحداث احل�لية واحل��رسة “Present” ولتحقيق ذلك ف�إن املع�جلني البن�ئيني 
 ”Reframing“ الت�سمية  اأو  ال�سي�غة  واإع�دة   ،)enactment( التفعيل  ي�ستخدمون 
 ”Unbalancing  “ الإتزان  واإخالل   ،”Changing boundaries  “ احلدود  وتغيري 
التي �سبق �رسحه�، و�سنعر�س هن� فنية اخلرائط الأ�رسية “ Family Mapping”، و 
 Adding Cognitive “ وتقدمي اأبنية معرفية ،”Tracking“ فنية التعقب اأو التتبع

”Constructions
Family mapping اخلرائط الأ�رسية 

اإ�ستخدم مينيو�سن مفهوم الر�سوم�ت اأو املخطط�ت Diagrams لو�سف الطرق احل�لية 
التي يرتبط به� اأفراد الأ�رسة مع بع�سهم بع�س�ً، وقدم مينيو�سن مفهوم احلدود اله�م 
يف عالجه البن�ئي، حيث ترمز اخلطوط املختلفة لالأنواع  املختلفة من احلدود داخل 
الأ�رسة، والتي ت�ستخدم لر�سم التف�عالت املتنوعة لالأفراد فيه� ولل�سلوك�ت التعبريية 
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التي حتت�ج لتعديل.
ومن اأمثلة الرموز التي اإ�ستخدمه� مينيو�سن

 

)Gladding، 2002، P:204 امل�سدر(
Tracking التعقب اأو التتبع 

الأ�رسي  العالج  لدى  اأنه� مميزة  اإل  الفنية،  هذه  الأ�رسيني  املع�جلني  معظم  ي�ستخدم 
البن�ئي )Minuchin & Fishman, 1981(، وهم يرون هذا الأ�سلوب على اأنه جزء 
الأ�رسي خالل  الأ�رسة والإنخراط فيه�. ويقوم املر�سد  الإندم�ج مع  اأ�س��سي يف عملية 
ذات  والعب�رات  الأ�رسية  للق�س�س  والإنتب�ه   املكثف  ب�لرتكيز  هذه  املت�بعة  عملية 
املفتوحة  النه�ية  ذات  الأ�سئلة  هن�  وي�ستخدم  وت�سل�سله�،  الأحداث  وي�سجل  املغزى، 
الأ�رسة  نظ�م  داخل  الأحداث  تت�بع  كيفيه  هذا  خالل  من  ويدرك  لالإج�ب�ت،  وي�سغي 

ودوره� يف اإبق�ء املع�ن�ة الأ�رسية على م� هي عليه.
وهن� ل ت�سدر اأحك�أم�ً، وبدلً من ذلك تقدم يف �سورة تغذية راجعة Feedback بعد 

اأن ي�ستمع املر�سد ل�سك�وى واإهتم�أم�ت اأع�س�ء الأ�رسة.
 Adding Cognitive Constructions اإ�شافة وتقدمي اأبنية معرفيه 

على الرغم من اأن العالج البن�ئي عالج موّجه نحو العمل )action oriented( اإل اأنه 
ي�سم عن��رس لفظية مل�س�عدة الأ�رس كي ت�س�عد نف�سه�. اإن الأبع�د املتعددة التي يت�سمنه� 
 )Information( واملعلومة   )Advice( هذا الأ�سلوب ت�ستمل على تقدمي الن�سيحة
والتي ي�ستمده� املر�سد من علمه يف الإر�س�د الأ�رسي وخربته العملية يف العمل مع 
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الأ�رس. وهذا فّع�ل مع الأ�رس القلقة والأع�س�ء املتوترين لطم�أنتهم حول ق�س�ي� و�سلوك�ت 
حمددة. تت�سمن امل�س�ألة ع�دة تقدمي �رسوح�ت حول بن�ء الأ�رسة وتركيبه�، على �سبيل 
املث�ل اإذا ق�ل اأحد الأفراد يف الأ�رسة » اإنني ج�زم اأنك مل ت�سمع مب� يحدث يف ع�ئلتن� 
اإن   « بقوله:  ي�ستجيب  اأن  للمر�سد  ميكن  هن�  للغ�ية«،  مفككة  اأ�رسة  نحن  قبل،  من 
ع�ئلتكم ع�ئلة فريدة ومميزة من عدة جوانب، وهن�ك خ�سو�سية ت�سفكم، ويف نف�س 
الوقت توجد العديد من الق�س�ي� امل�سرتكة بينكم وبني الأ�رس الأخرى يف جمتمعن�، هذا 

ح�سب خربتي العملية معهم«.
 Strategic Family Therapy الإ�شرتاتيجي  الأ�رسي  العالج  فنيات  ب- 

 Techniques
طور ه�يل )Haley( هذا النوع من العالج انطالق�ً من اإمي�نه مبع�جلة الأعرا�س التي 
تبدو على الأ�رسة، والرتكيز على امل�سكلة بدلً من الإ�ستب�س�ر كهدف للعالج والإر�س�د 
الأ�رسي. اإن املهم�ت التي ت�ستهدف التقليل من حدة امل�سكلة اأو الأعرا�س يعد جوهراً 
يف هذا النوع من الإر�س�د والعالج، ودفع الأع�س�ء يف الأ�رسة نحو اجن�ز مهم�ت حمددة 
يعترب اأ�س��سي�ً. اإن ت�سميم املهم�ت واإختي�ره� ب�سكل من��سب لالأ�رسة، وت�سجيع الأ�رسة 
لإجن�زه� والإلتزام به� يعد من اأدوار املر�سدين الأ�رسيني على طريقة ه�يل مع اإحتف�ظهم 

ب�لإهتم�م  ب�إع�دة الت�سمية اأو ال�سي�غة “ Reframing”  ال�س�بقة الذكر.
ومن�سجمة  و�رسيحة  مب��رسة  تكون  اأن  اإم�  الأ�رسة  لأفراد  تعطى  التي  املهم�ت  اإن 
 )Directions( منطقي�ً مع اأهدافه� املتعلقة ب�لتخل�س من امل�سكلة بتقدمي توجيه�ت
اأوتعليم�ت حمددة من املر�سد الأ�رسي كي تت�رسف الع�ئلة بطريقة خمتلفة عم� هي 
عليه ح�لي�ً، وهي مبنزلة ) التف�سري( يف العالج التحليلي، اأي اأنه� الأداة الأ�س��سية. ميكن 
تقدمي العديد من اأمن�ط التوجيه�ت لالأ�رسة مثل الر�س�ئل غري اللفظية » ك�ل�سمت، اأو 
نربة ال�سوت وو�سعية اجل�سم«، ومقرتح�ت مب��رسة اأو غري مب��رسة؛ مثل: »اأ�رسع، يبدو 
اأو مهم�ت على �سكل واجب�ت منزلية؛  مثل » عندم�  اأنك ل ترغب ب�أن تغري �سيئ�ً« 

تذهب للنوم اأجرب نف�سك على البق�ء م�ستيقظ�ً«.
اليومية  حي�تهم  بطريقة خمتلفة يف  الت�رسف  على  الأع�س�ء  م�س�عدة  هذا ميكنه  اإن 
يزود  اأخرى  ن�حية  ومن  ن�حية،  من  �سخ�سية جيدة  اجلل�س�ت ومينحهم خربة  خ�رج 
املر�سد الأ�رسي مبعلوم�ت حول اإ�ستج�بة الأع�س�ء للتوجيه�ت والواجب�ت، وكيف هي 

ردود فعلهم للتغيريات املقرتحة عليهم.



278

اأم� ب�لن�سبة للنوع الث�ين من املهم�ت فهي التي ت�سمى “ Paradox” اأي املتن�ق�س�ت 
ل  انه�  ويبدو  التغيري  تق�وم  التي  الأ�رس  مع  خ�سي�س�ً  ت�ستخدم  والتي  العك�سية  اأو 
ت�ستجيب للمقرتح�ت اأو املهم�ت املب��رسة وتق�وم ب�سدة تنفيذه�. تت�سمن هذه املهم�ت 
الطلب من الأ�رسة الإ�ستمرار يف اأداء ال�سلوك�ت املر�سية اأو اخل�طئة والتي ج�ءت من 
اأدائه�. اإن هذا ال�سم�ح » مبم�ر�سة الأعرا�س«  اأجله� اإىل الإر�س�د بدلً من التوقف عن 
ميكن اأن يكون فع�لً يف خف�س املق�ومة اأو اإزالته�. ت�أخذ هذه الفنية عدة اأ�سك�ل، ومتر 

بعدة خطوات وهي:
1. اإعادة حتديد وتعريف الأعرا�س )Redefining the symptoms( وهذا يعني 
اإ�ستمرار الو�سع غري ال�سحي وظهور  حتليل املك��سب اخلفيه التي جتنيه� الأ�رسة من 
  )Phobia( الأعرا�س املر�سية، ومن ثم اإع�دة ت�سميته�. ف�خلوف املر�سي من املدر�سة
عند الإبنة ال�سغرية قد يعيد ت�سميته املر�سد الأ�رسي على اأنه� حم�ولة لإبق�ء الأبوين 
مع�ً يف العالقة الزوجية من خالل اإبق�ء تركيزهم� على الإبنة وخوفهم� امل�سرتك عليه�.
2. و�شف الأعرا�س )Prescribing the symptoms(  وهن� يطلب املر�سد الأ�رسي 
من الأفراد الإ�ستمرار مبم�ر�سة ال�سلوك�ت التي اعت�دت عليه� لأنه� �ستخ�رس املك��سب 
املتحققة من توقفه�. وب�لت�يل ف�إن ال�رساخ وال�سوت املرتفع الذي ي�ستخدمه الزوج مع 
اإبنه املراهق �سيتم ت�سجيعه، ودفع التعوي�س�ت لطلبة ال�سف الذين يقرت�س منهم الإبن 

امل�ل يجب اأن يبقى ق�ئم�ً.
)Restrain the growth of symptoms( 3. كبح وعرقلة تط�ر الأعرا�س

عندم� تلتزم الأ�رسة مب� دفعه� املر�سد الأ�رسي مبم�ر�سته ويبداأ الوعي يت�سكل عندهم 
يبذل  ب�لرتاجع-  تبداأ  -التي  املر�سية  الأعرا�س  اإظه�ر  يف  لالإ�ستمرار  دوافعهم  حول 
الأع�س�ء  العك�سية م�ستمرة وفع�لة من خالل دعوة  التن�ق�س�ت  بجعل  املر�سد جهوداً 
يف الأ�رسة اإىل التوقف عن حل امل�سكلة ب�لطريقة القدمية، ويف نف�س الوقت يوؤجلون 
Glad-( اأبع�د امل�سكل ةحم�ولت حل امل�سكلة بطرق جديدة حتى يفكروا جيداً بكل 

.)ding, 2002
 Experiential Family Therapy ج- فنيات الإر�شاد والعالج الأ�رسي اخلرباتي

Techniques
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املنحى يف  هذا  تطوير  الرئي�سية يف  امل�س�همة  هي   »Satir« �س�تري  فريجيني�  تعد 
الإر�س�د والعالج الأ�رسي والذي ركزت فيه على م�س�ألة الإت�س�ل الأ�رسي و على تعليم 
مه�رات الإت�س�ل، وزي�دة �سعور اأفراد الأ�رسة ب�لقيمة والأهمية نحو بع�سهم، و�سيعر�س 
من   »Psychodrama« النف�سي التمثيل  الأ�رسة امل�ستق من  هن� تكنيك لإع�دة بن�ء 
ان هذا  الأ�رسي »Family Sculpting« ورغم  الت�سكيل  اأو  بـ�لنحت  خالل م� يعرف 
ورد يف  وديوهل)Duhl & Duhl 1973(كم�  ديوهل  من  كل  بتطويره  ق�م  الأ�سلوب 
)Smith & Smith, 1992(، اإل اأن �س�تري عملت على ترويجه من خالل اإ�ستخدامه� له.
وعر�س  تقدمي  خالل  من  الأ�رسي  النظ�م  وتركيب  ت�سكيل  لإع�دة  التكنيك  هذا  يهدف 
العالق�ت الأ�رسية املتب�دلة خالل فرتة زمنية حمددة ب�إ�ستخدام اجل�سد، كم� ي�سكلون 
اإمك�نية  اإىل  اإ�س�فة  الأ�رسية،  العالق�ت  يف  نظرهم  ووجه�ت  م�س�عرهم،  ب�أج�س�دهم 
اأن  لوحظ  لقد  التكنيك.  هذا  ب��ستخدام  الأ�رسة  لأع�س�ء  معينة  اإىل خ�س�ئ�س  الإ�س�رة 
املراهقني هم اأكرث من يتقنون العرو�س اجل�سدية عندم� متنح لهم فر�سة التعبري غري 
على  ب�لتعرف  ت�سمح  الفنية  هذه  اإن  اأ�رسهم،  نحو  واأفك�رهم  م�س�عرهم  عن  اللفظي 
الإدراك�ت اخل�طئة والقواعد التي حتكم �سلوك الأفراد يف الأ�رسة. على �سبيل املث�ل، قد 
يخت�ر الإبن متثيل ومنذجة �سلوك الأب املنهمك يف الوقت الذي يق�سيه مع الأبن�ء يف 
تقليب حمط�ت ال�س��سة التلفزيونية مهمالً اإبنه الذي يجل�س بعيداً عنه مراقب�ً له. ع�دة 
م� ي�س�عد املر�سد الفرد يف اإختي�ر امل�سهد الذي �ستتم عملية الرتكيز عليه والإ�ستك�س�ف 
ثم اإختي�ر املمثلني لإظه�ر دور الأع�س�ء املعنيني يف الأ�رسة، واإعط�ئهم اأم�كنهم وتنفيذ 

امل�سهد، ومن ثم الإ�ستب�س�ر.
د- فنيات ب�ين يف الإر�شاد والعالج  الأ�رسي ما بني الأجيال    
              Bowens Intergenerational family therapy techniques

لقد عر�ست املب�دئ التي يقوم عليه� منحى )Bowen( اخل��س ب�لإر�س�د والعالج الأ�رسي  
يف وحدة نظري�ت الإر�س�د الأ�رسي، و�ستعر�س هن� واحدة من الفني�ت التي ارتبطت بهذا 
اأو اجلينوغرام )genogram( والتي  الإجت�ه يف الإر�س�د الأ�رسي وهي �سجرة الع�ئلة 
واآخرين  والأخوال  والأعم�م  والأجداد  والآب�ء  الأطف�ل  ب�لع�ئلة من  خ��س�ً  ر�سم�ً  ت�سم 
ه�مني من الأق�رب احلميمني اأو حتى الأ�سدق�ء املقربني. اأنه تكنيك �سبيه ب�لذي اأ�سم�ه 
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مينيو�سـن اخلرائـط الأ�رسية
. )Smith &Smith,1990( )family mapping 

Genogram اجلين�غرام
اإنه عب�رة عن متثيل ب�رسي اأو مرئي ل�سجرة الع�ئلة اخل��سة ب�لفرد ب�إ�ستخدام اأ�سك�ل 
وخطوط وكلم�ت حمددة. تت�سمن معلوم�ت له� عالقة ب�لأ�رسة وعالق�ت الأع�س�ء ببع�س 
على الأقل لثالثة اأجي�ل ي�سم اجلينوغرام معلوم�ت حول العمر واجلن�س وت�ريخ الزواج 
والوف�ة واملهن. ومن املمكن اأن يكون اجلينوغرام مكثف�ً وي�سم العديد من اأفراد الأ�رسة 
وامن�ط تف�عالتهم وقد يكون خمت�رساً. وفيم� يلي عر�س للرموز امل�ستخدمة يف ر�سم 

اجلينوغرام.
 

وميكن للمر�سد اأن ي�س�عد  الأ�رسة على ر�سم ومتثيل �سجرة الع�ئلة من خالل ) مق�بلة 
اجلينو غرام ( والتي يطرح عليهم فيه� جمموعة حمددة من الأ�سئلة ت�س�عد يف ر�سم 
والذي  فيه�  ال�س�ئد  الع�طفي  واجلو  الأ�رسة  تركيب  فهم  الوقت  نف�س  اجلينوغرام ويف 
يخ�سع فيم� بعد لعملية تف�سري متكن الأ�رسة من فهم الدين�مي�ت الف�علة داخل الأ�رسة. 
يعر�س الدليل التدريبي ) مق�بلة اجلينو غرام ( وال�سئلة التي يفرت�س الإج�بة عليه� 

لر�سمه.
ومن املفيد بن�ء اجلينو غرام ب�أ�سلوب يجعل جميع اأفراد الأ�رسة ت�س�هده كر�سم، وقد 
ي�ستخدم لوح اأبي�س اأو جمموعة اأوراق لت�سهيل عر�س رموزه وعندم� ينتهي ر�سم اجلينو 
غرام ب�إ�ستخدام الرموز املحددة ف�إن املر�سد يدعو اأع�س�ء الأ�رسة لإ�س�فة اأي تف��سيل 

    .)Gladding 2002(  �ه�مة مل يرد ذكره
هـ- االإجتاه العقالين – االنفعايل ال�سلوكي يف اإر�ساد وعالج االأ�سرة وفنياته:

التي  الأفك�ر  اأن  يت�سمن  العالجي  املنحى  هذا  عليه  يقوم  الذي  الأ�س��س  اإن   
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يحمله� الفرد هي التي تقود نحو امل�س�عر التي ي�سعر به� وال�سلوك ال�س�در عنه. ان 
م� نعتقده هو املحدد مل�س�عرن� و�سلوك�تن� ولي�ست الأحداث احلي�تية. اإن امل�سوؤولية 
)Beliefs(  ولي�س على لأحداث احلي�تية  الفرد ويوؤمن به  هن� تقع على م� يعتقده 
)Accidents(  التي ينظر اإليه� على اأنه� حم�يدة. وم� النت�ئج ال�سلوكية والنفع�لية 

)Consequences( اإل نتيجة لطريقة تفكري الفرد.
يرى املع�جلون العقالنيون – النفع�ليون ال�سلوكيون ان ن�سبة قليلة فقط من الأ�رس 
اأو تتطلب  هي التي تبحث عن امل�س�عدة الإر�س�دية اأو العالجية والتي تن�سب اأ�س��س�ً 
عالج العالق�ت، وان ك�نوا يعرتفون ان هذه الن�سبة يف تزايد م�ستمر مع زي�دة الوعي 
اأفراد  اأحد  اأو  اأحد الزوجني  اأو املعت�دة يطلب  ب�لعالج الأ�رسي. فمن الن�حية النمطية 
واأن  العالج  اإىل  كله�  الأ�رسة  اأن حت�رس  املث�يل  الو�سع  فيكون  للعالج،  الأ�رسة موعداً 
يفح�س املع�لج كل اأفراد الأ�رسة ولي�س ال�سخ�س الذي طلب العالج فقط اأو الذي حددته 
العالج  يف  كله�  الأ�رسة  انخراط  مطلب  ان  املع�جلون  هوؤلء  ويرى  كمري�س.  الأ�رسة 
مطلب�ً ل يتحقق كثرياً يف الواقع العملي على الأقل حتى الآن. ومع قن�ع�ت املع�جلني 
العقالنيني – النفع�ليني ال�سلوكيني ب�لأ�س�س التي يقوم عليه� اإر�س�د وعالج الأ�رسة 
من ن�حية وعدم تقبل كل الأ�رسة بعد لفكرة اأن جتل�س الأ�رسة يف مق�عد امل�سرت�سدين  
يف اجلل�سة الإر�س�دية اأو العالجية من ن�حية اأخرى، اإنتهى بع�س املع�جلني العقالنيني 

. )Holon( اأو الكل ) النفع�ليني اإىل �سيغة التع�مل مع )الهولون –
والهولون م�سطلح قدمه ) كو�ستلر( )Koestler( لي�سري به اإىل مفهوم يعترب )) كالًّ(( يف 
 Holos ذاته، ومع ذلك فهو جزء من كل اأكرب. وامل�سطلح م�ستق من اللفظة الإغريقية
مبعنى ) كل(، وقد ا�ستح�سن كل مـن  )ف�رسم�ن  و مينو�سن( م�سطلح كو�ستلر وت�بع�ه يف 
اإ�ستخدامه مقرين بف�ئدته، وذهب� اإىل اأن كل من الفرد والأ�رسة النووية والأ�رسة املمتدة 
واملجتمع يعترب كالً ويف نف�س الوقت يعترب جزءاً من كل اأكرب، ويولد هذا الكل ط�قة 
تن�ف�سية ت�سمن له حتقيق الإ�ستقالل والبق�ء ككل، يف الوقت الذي مي�ر�س فيه ن�س�ط�ً 
تك�ملي�ً كجزء. ف�لأ�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. وكم� يت�سمن الكل 
اجلزء ف�إن اجلزء يت�سمن اأن يحتوى على الربن�مج الذي ينظم الكل. اإذاً ف�جلزء والكل 
كل منهم� يت�سمن الآخر ويحتويه يف عملية م�ستمرة ج�رية من التوا�سل والعالق�ت 

.)Fisherman, Minuchin, 1981, 13( البينية املتب�دلة
مفهوم  اإىل  اأقرب  الأ�رسي  والكل  النظ�م،  اأو  الن�سق  مفهوم  اإىل  اأقرب  هن�  الكل  ومفهوم 
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الن�سق الأ�رسي، واإذا ك�ن اأع�س�ء الأ�رسة ك�أفراد يوؤثرون يف الن�سق الأ�رسي فهم يت�أثرون 
به من خالل عملية توايل م�ستمرة. وهن�ك بع�س الإعتب�رات اله�مة ب�لن�سبة للمع�لج 

يف املدخل العقالين – النفع�يل ال�سلوكي ي�سري اإليه� )) هيوبر(( و )) ب�روث((:
 – العقالنية  النظر  وجهة  ترى   )Holon هولون   ( ككل  الفرد  بو�سع  يتعلق  فيم�   

النفع�لية ال�سلوكية اأن ان�سطة الأع�س�ء الفردية له� القوة لتغيري تف�عالت الأ�رسة.
 اإن الفرد ككل يوحي اأي�س� بتوافق اأو تط�بق اأكرب مع منظور ان�س�ق الأ�رسة والذي فيه 
ي�س�هد اأفراد الأ�رسة مندجمني اأو منخرطني يف تب�دلت مع الن�سق الأ�رسي الأكرب، وكل 

يوؤثر يف الآخر، خالل منوذج دائري من ال�سبب والنتيجة.
 يوؤكد العالج العقالين- النفع�يل ال�سلوكي الأ�رسي ان اخلربة الداخلية لع�سو الأ�رسة 
ف�إن  وكذلك  فيه،  يعي�س  الذي  الأ�رسي  الن�سق  فيه  يتغري  الذي  الوقت  تتغري يف  الفرد 

الن�سق الأ�رسي يتغري يف الوقت الذي تتغري فيه اخلربة الداخلية لع�سو الأ�رسة الفرد.
النموذج  هو  الفردي  العالج  ك�ن  ون��سئ�ً  حمدداً  زال  م�  الأ�رسة  عالج  ك�ن  وعندم� 
البداية  الأ�رسة يف  اإىل عالج  نظر  وقد  النف�سية.  الأمرا�س  للعالج يف جم�ل  امل�سيطر 
بب�س�طة وك�أنه طريقة خمتلفة اأو طريقة اأخرى لعالج الفرد. وم� اأن فهم اأن عالج الأ�رسة 
لي�س طريقة ولكنه توجه جديد له اأ�س��سه النظري واملف�هيمي للم�سكالت وللتن�أول مع�ً، 
ف�إن الثن�ئية بني عالج الفرد وعالج الأ�رسة قد حلت، ومن منظور العالج الأ�رسي فكل 
التن�ولت والعالج�ت ال�سيكولوجية هي عالج لالأ�رس ) اأو للنظ�م( وهذا هو م� يفكر فيه 
ال�سلوكي حيث تكون طبيعة امل�سكلة وطريقة  النفع�يل   – العقالين  مع�جلو املدخل 
عالجه� هي الأهم من عدد اأفراد الأ�رسة احل��رسين يف اجلل�سة العالجية. ف�لعالج م� 
دام ين�سب على م�سكلة اأ�رسية، وب�لطريقة التي تت�سمن الأ�رسة بتف�عالته�، ف�إن العالج 
الأ�رسي �سواء ك�ن الذي يح�رس جل�سة العالج ع�سو واحد من اأفراد الأ�رسة اأو الوالدان 

فقط اأو اأع�س�ء الأ�رسة كلهم.
اأن  ال�سلوكي  النفع�يل   – العقالين  للمر�سد  ي�سمح  الهولون  اأو  الكل  نظ�م  اأن  ويبدو 
يتف�عل مع الأ�رسة حتى من خالل عدد اأقل من اأفراد الأ�رسة. على اأ�س��س اأن من يح�رس 
تف�عالته�  نت�ج  وهو  ب�سم�ته�،  ويحمل  الأ�رسة،  خ�س�ئ�س  فيه  تتمثل  العالج  جل�سة 
اأ�سبه مب� يدعيه التحليل  لالأ�رسة. وهي فل�سفة ون�سق عالجي  وعالجه  يعترب عالج�ً 
منذ  بداخله  الأ�رسة  ت�أثريات  يت�سمن  ب�إعتب�ره  الفرد  اإىل  ينظر  الذي  الفردي  النف�سي 
تن�سئته الب�كرة يف اأح�س�نه�، وك�ن عملية العالج ت�سحيح لأخط�ء الأ�رسة يف الرتبية، 
ولإع�دة بن�ء ال�سخ�سية التي متت على نحو غري �سوي يف ظل الأ�رسة ) كف�يف، 2009(.
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ينظر مع�جلو املدخل العقالين – النفع�يل ال�سلوكي اإىل اأع�س�ء الأ�رسة، ك�أفراد وان�س�ق 
فرعية داخل الأ�رسة، والأ�رسة بك�مله� تعترب )) كل(( )Holon( وكل فرد من اأفراده� 
 – العقالنيون  الوقت. ويعرف املع�جلون  اأكرب يف نف�س  كل ق�ئم بذاته وجزء من كل 
النفع�ليون ال�سلوكيون اأن التدخل على م�ستوى اأي كل �سوف يوؤثر على اأداء الوظ�ئف 
الكلي يف الأ�رسة، �سواء ك�ن هذا الكل واحداً من اأفراد الأ�رسة اأو ن�سق�ً فرعي�ً اأو جم�عة 
الأ�رسة الكلية. اأنهم يتع�ملون مع اأي )كل( مت�ح من الأ�رسة، لأنه يف ح�لت لي�ست قليلة 
يرف�س بع�س اأع�س�ء الأ�رسة ان ي�س�رك، اأو لأن بع�س الأفراد اأطف�ل �سغ�ر ل ي�ستطيعيون 
مت�بعة العملية العالجية، ولذا ف�إن )الكل( الذي يح�رس اإىل العالج من الأ�رسة ميكن اأن 
ينوب عنه� وك�أنه الذي ي�ستثمر حل�س�ب عالج الأ�رسة. وي�ستخدم املع�جلون العقالنيون 
كثرياً م�سطلح )) الكل امل�ستثمر(( )The Invested Holon( وك�أنه الكل الذي تع�لج 

الأ�رسة من خالله.
العالجية  العملية  ال�سلوكي يف وقت مبكر من  النفع�يل   – العقالين  املع�لج  يبحث 
الكلي�ت على جميع  الأ�رسة، وكل  ا�ستثمروا يف طلب عالج  الذين  الأفراد  اأو  الفرد  عن 
اأو الهولون امل�ستثمر  اأن )الكل(  اأن يكون وا�سح�ً  امل�ستوي�ت ملتزمة ب�لتغيري. ويجب 
 The(  الأ�رسة كمري�س الذي حتدده  ال�سخ�س  The Invested Holon  غري مفهوم 
Identified Person(. والو�سع املث�يل اأن يكون الكل امل�ستثمر هو الع�سو الذي حددته 

الأ�رسة كمري�س.
اأن لديه م�سكلة، وانه قد ح�ول مراراً  يتف�عل الكل امل�ستثمر مع املع�لج على اأ�س��س 
حله� ولكنه ف�سل يف ذلك، واأنه لذلك يطلب امل�س�عدة منه. وم� دام املع�لج يف املدخل 
العقالين – النفع�يل ال�سلوكي ي�ستخدم منوذج ان�س�ق بني �سخ�سي ف�إن املع�لج ميكن 
اأن يي�رس التغري يف ال�سلوك عند املري�س املحدد مب�س�عدة املقربني اإىل املري�س ليغريوا 

�سلوك حل امل�سكلة لديه.
ويحر�س املع�جلون العقالنيون – النفع�ليون ال�سلوكيون على ان يتن�ولوا امل�سكالت 
يف الإط�ر العالق�تي الذي ي�سمل الن�سق الأ�رسي كله ب�رسف النظر عن عدد من ح�رس 
اأف�سل مم� يفعل بع�س املع�جلني  ان هذه املع�جلة  الأ�رسة. ويرون  اأفراد  اجلل�سة من 
والتن�ول  امل�سكلة  يح�رسون  ولكنهم  العالج،  جل�سة  كله� يف  الأ�رسة  يجمعون  الذين 
مع�ً يف اإط�ر فردي ولي�س يف الإط�ر التف�علي التب�ديل بني اجلميع، ويبدون بذلك اأنهم 
اأن العالج الفعلي يف اجلل�س�ت يتم يف الإط�ر  يتع�ملون مع )الأ�رسة( ولكن احلقيقة 

الفردي.
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ويهتم املع�لج ب�لنظر اإىل م�سكلة الأ�رسة من خالل الإط�ر املف�هيمي للعالج العقالين-
 )A( احل�لية  ال�سكوى  حول  يثور  الذي  التف�عل  اإىل  ينظر  فهو  ال�سلوكي،  النفع�يل 
ويحتفظ يف ذهنه اأن الهدف هو تغيري املعتقد )B( وهو التغيري الذي �سيفتح الب�ب 
للتغيري يف النفع�لت واأ�س�ليب ال�سلوك التي متثل امل�سكلة )C( . واإت�س�ق�ً مع وجهة 
النظرة التف�علية يفرت�س اأن تغيري )B( و )C( عند الكل امل�ستثمر – �سواء ك�ن فرداُ اأو 
فردين ك�لزوجني اأو اإحت�د من اأفراد – �سوف يوؤثر على املعتقدات والإنفع�لت واأ�س�ليب 

ال�سلوك لأفراد الأ�رسة الغ�ئبني.
اأكرثهم  اأو  اأفراد الأ�رسة  وب�لن�سبة للح�لت التي يجد فيه� املع�لج �سعوبة يف جمع 
يف اجلل�سة العالجية ف�إن �سوؤالً ه�أم�ً يوجهه املع�لج اإىل نف�سه وي�سهم يف حل هذه 
امل�سكلة من وجهة النظر العقالنية – النفع�لية ال�سلوكية وهو: من اأفراد الأ�رسة الأكرث 
اإهتم�أم�ً بحل امل�سكلة؟ ويحتمل ب�لطبع اأن يكون )) الكل امل�ستثمر(( الذي يكون اأكرثهم 
تتمركز حول  التي  ال�سك�وى  امل�سكلة. ويف معظم  ارتي�ح من وجود  اأو عدم  اإنزع�ج�ً 
الطفل ف�إن الكل امل�ستثمر هن� لن يكون املري�س املحدد ) وهو الطفل(، والإحتم�ل الأقوى 
اأن يكون الوالدان هم� الكل امل�ستثمر، ويكون احلد الأدنى ل�سم�ن جن�ح العالج الأ�رسي 

متمثالً يف اإنخراط الكل امل�ستثمر يف اجلل�س�ت العالجية ) كف�يف، 2009(.
فنيات اإ�شتخال�س اأفكار اأع�شاء الأ�رسة:

يف نف�س ال�سي�ق الذي يحر�س فيه املع�لج على دفع اأفراد الأ�رسة اإىل الإ�ستب�س�ر وفهم 
م�س�عرهم واأفك�رهم واأ�سول هذه امل�س�عر والأفك�ر يحر�س املع�لج اأي�س�ً على توجيه 
اأ�سئلة ينتزع من خالل الإج�بة عليه� الأمن�ط الإ�ستج�بية املعرفيه لالأ�رسة ليقف على 
معتقداتهم نحو اأنف�سهم ونحو الآخرين، وليعرف كيف يفكرون، وكيف يتخذون قراراتهم. 
وقد درج املع�جلون العقالنيون – النفع�ليون ال�سلوكيون يف مم�ر�س�تهم على توجيه 
عدد من الأ�سئلة ت�س�عد يف اإ�ستخال�س اإ�ستج�ب�ت تفيد املع�لج وتفيد الأ�رسة يف اإلق�ء 

ال�سوء على قن�ع�ت الأ�رسة وطريقة تفكريه� منه�:
1. فيم تفكرون؟ واإذا م� وجه ال�سوؤال يف اجلل�سة العالجية فيكون: م�ذا ي�سغل تفكريكم 

الآن؟
2. م� اجلمل والعب�رات التي ترددونه� بينكم وبني اأنف�سكم؟

3. هل اأنتم واعون جيداً ب�لأفك�ر التي تدور يف روؤو�سكم؟
4. اإذا ع�د �رسيط الأحداث مرة اأخرى، فم� ع�س�ه  اأن  يكون الع�مل احل��سم وقتذاك؟ وم� 

الذي ميكن اأن تفعلوه وب�سكل خمتلف عم� فعلتموه وقته�.
واإذا م� ادعى اأفراد الأ�رسة انه لي�س لديهم اأفك�ر ح��رسة ف�إن املع�لج يحت�ج اإىل اأن 
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اأفراد الأ�رسة، وعن طريق الأ�سئلة املنوعة يح�سل على  ي�سع خطة يراقب فيه� تفكري 
الأ�رسة.  اأفراد  مراقبة  من  به�  يخرج  التي  احل�سيلة  اإىل  اإ�س�فة  املعلوم�ت  من  كمية 
بتجميع هذا كله مع رد فعل اأفراد الأ�رسة حول الأحداث الن�سطة ف�إنه ي�سل اإىل نوعية 
معتقدات الأ�رسة، وعليه اأن ي�ستثريهم بجمل وعب�رات مثل قوله: »يف خربتي اأن اأفراد 
الأ�رسة ) اأو الزوجني( عندم� يواجهون موقف�ً مثل املوقف الذي و�سفتموه ف�إنه غ�لب�ً م� 

يفكرون يف �سيء مثل.... »  .
وقد �سنف برن�رد وجوي�س)Bernard & Joyce.1984( عدداً من طرق التقدير التي 
اأع�س�ء الأ�رسة مل�س�عدتهم على و�سف  اأفك�ر  اإ�ستخال�س  اأن ت�ستخدم يف تي�سري  ميكن 
تقييم�تهم �سفوي�ً بطريقة من �س�أنه� اأن تزيد من فهمهم، وكذلك يف التحرك نحو نظ�م 

املعتقدات )B( متهيداً لو�سعه� وتفنيده�.
:)Thought Bubbles( 1. فقاقيع الفكر

وميكن اأن ت�ستخدم طريقة فق�قيع الفكر لنقل الفكرة الع�مة ب�أن الأفك�ر ت�سهم يف توايل 
اأع�س�ء  ت�س�عد  وكذلك  امل�س�حبة،  املزعجة  والنفع�لت  الن�جح  غري  ال�سلوكي  احلل 
الأ�رسة يف �سي�غة معتقداتهم �سي�غة لغوية. وعلى �سبيل املث�ل، من املمكن ان يتم 
ت�سوير املن�ظر املختلفة املرتبطة ب�مل�سكلة احل�لية لالأ�رسة يف �سل�سلة من الر�سوم 
كل  يف    )Characters( ال�سخ�سي�ت  حول  الف�رغة  الفق�قيع  وتبدو  الك�ريك�تورية، 
امل�سهد  ت�سخي�س  يف  ال�سخ�سي�ت  وجوه  على  النفع�لية  التعبريات  وت�س�عد  منظر، 
درامي�ً، وي�س�أل اأفراد الأ�رسة ان ميلوؤوا الفق�عة التي فوق ال�سخ�سية طبق�ً مل� يظنون ان 

ال�سخ�سية تفكر فيه.
:)The Sentence Completion Technique( 2. فنية تكميل اجلمل

وينمي  الأ�رسة.  اأع�س�ء  معتقدات  لإ�ستخال�س  اجلمل  تكميل  فنية  ت�ستخدم  ان  وميكن 
املع�لج عدداُ من اجلمل الن�ق�سة التي تت�سمن معلوم�ت اإ�ستبط�نية له� عالقة ب�ملوقف 
امل�سكل الذي تتعر�س له الأ�رسة، وب�جلوانب التي يريد املر�سد ان يعرف عنه� �سيئ�ً من 

حي�ة الأ�رسة، ومن اأمثلة هذه اجلمل:
 عندم� ل يعمل الأطف�ل م� نطلبه منهم، ف�إنن�...
 نكون غري �سعداء يف املنزل عندم� نفكر يف...

 ان التوقع�ت الع�لية الطموحة لوالدين� ت�سهم يف تفكرين� ب�سكل....
:)Think –Aloud( 3. التفكري ب�ش�ت عال

تت�سمن مداخل التفكري ب�سوت ع�ل تكليف املع�لج لأفراد الأ�رسة مبهمة، ويطلب منهم ان 
يفكروا ب�سوت ع�ل وهم يتن�ولون هذه املهمة ويقومون به�، فعلى �سبيل املث�ل... هن�ك 
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والدان واإبنتهم� املراهقة ولديهم م�سكلة حول املوافقة لالإبنة على زي�رة �سديق�ته�، 
اإتف�ق مع والديه� حول  اإىل  ويطلب من الإبنة ان تق�سي ع�رس دق�ئق حت�ول ان ت�سل 
املو�سوع. وقبل التحدث يطلب من كل ع�سو ان يفكر ب�سوت ع�ل، مبعنى ان يتحدث عن 

اأفك�ره التي �سوف يعلن عنه� عند بدء املن�ق�سة.
:)And، But and because( لأن لكن –  4. و – 

وهذه الكلم�ت مفيدة للغ�ية، وميكن للمر�سد ان ي�ستخدمه� مل�س�عدة اأفراد الأ�رسة على 
الأع�س�ء يف نه�ية  اأحد  واإذا م� توقف  ان يبلوروا معتقداتهم وان يعربوا عنه� لفظي�ً 
م� يبدو انه جملة ن�ق�سة حول م� ك�ن يفكر فيه )بدون عمل اأي تقييم ( ف�إن املر�سد 

ي�ستطيع ان يقنعه وي�ستميله طوال الوقت بكلم�ت مثل: و... لكن ... لأن.
: )Instant replay( 5. اإعادة العر�س ال�رسيع

ويف هذه الفنية يطلب من اأفراد الأ�رسة ان يتتبعوا �سري الأحداث واملواقف بني اجلل�س�ت 
ان  الأ�رسة  اأفراد  ي�س�أل  الت�لية  اجلل�سة  وخالل  �س�رة،  غري  انفع�لت  اإىل  توؤدي  والتي 
اأو م�  اأو احلرج،  اأو الأوق�ت التي �سعروا فيه� ب�ل�سيق  اأو ي�ستعيدوا اللحظ�ت  يعيدوا 
التي  الأفك�ر  يتحدثوا عن  وان   ،)Rough Spots( ال�سعبة  ب�لنق�ط  ت�سميته  ميكن 

يتذكرون ان له� عالقة ب�لنق�ط ال�سعبة.
:)Guided Imagery( 6. اخليال امل�جه

الأ�رسة ان ي�سرتخوا، ومن ثم ان  اأفراد  تعتمد هذه الطريقة على ان يطلب املر�سد من 
يتخيلوا ب�أكرب درجة من احليوية اأحد املواقف امل�سكلة وان يركزوا فيم� يفكرون فيه، 
ويطلب من اأفراد الأ�رسة ان ي�سفوا امل�سهد، وحينئذ ي�سجعهم على ان يتوا�سلوا من خالل 

اأفك�رهم املرتبطة ب�ملوقف.
:)The T. A. T Like Approach( 7. املدخل ال�شبيه باإختبار تفهم امل��ش�ع
غري  املب��رسة  الفني�ت  تكون  عندم�  مفيدة  تكون  ان  ميكن  اإ�ستخال�سية  طريقة  وهي 
املواقف  من  منتق�ة  غ�م�سة  اأ�رسية  ملواقف  �سوراً  الطريقة  هذه  وت�ستخدم  ن�جحة. 
تركز  ان يكّونوا ق�س�س�ً  الأ�رسة  اأفراد  الن�سطة لالأ�رسة، ويطلب من  املت�سمنة لالأحداث 
ب�لدرجة الأوىل على الأفك�ر التي توجد عند ال�سخ�سي�ت، وعم� �ستعمله هذه ال�سخ�سي�ت 

يف املوقف، وم� امل�س�عر امل�س�حبة لذلك عندهم.
8. الإ�شتب�شار العقالين النفعايل:

اإن الهدف من تقييم نظ�م املعتقدات لدى اأفراد الأ�رسة هو حتقيق الإ�ستب�س�ر العقالين 
– النفع�يل. واإذا ك�نت عملية التقدير �سحيحة ف�إن املر�سد �سينجح يف حتقيق درجة 
طيبة من الإ�ستب�س�ر العقالين – النفع�يل لأفراد الأ�رسة. وهذا الإ�ستب�س�ر يحقق وظيفته 
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من خالل اأربع وظ�ئف فرعية وهي:
1. الإ�ستب�س�ر العقالين النفع�يل يو�سح الق�س�ي�:

ع�دة م� ي�أتي اأفراد الأ�رسة اإىل العالج وقد اأ�سيبوا ب�لإحب�ط ال�سديد نتيجة املع�ن�ة 
التي ع��سوه� واملح�ولت املتكررة حلل م�سكالت الأ�رسة، والتي ك�نت تنتهي ب�لف�سل 
وخربة خيبة الأمل اإزاء كثري من الآم�ل والطموح�ت التي ك�ن اأفراد الأ�رسة يرغبون يف 
حتقيقه�. ومن املحتمل ان يكون اأفراد الأ�رسة قد جربوا و�س�ئل خمتلفة حلل م�سكالتهم 
ي�سطدمون  ك�نوا  دائم�ً  ولكنهم  اخلرباء،  و�سوؤال  الآخرين  واإ�ست�س�رة  الكتب  قراءة  من 
التي تثري املت�عب. وبذلك  ف�إن  مبنطقة غ�م�سة غري وا�سحة وهي نوعية امل�سكالت 
جهودهم وجهود الآخرين مم� ك�نت �ست�سيع هب�ًء. وهن� ت�أتي قيمة الإ�ستب�س�ر العقالين 
النفع�يل حيث يقوم املع�لج   – ال�سلوكي الذي يحققه العالج العقالين  النفع�يل   –
لهم  ويقدم  الأ�رسة،  لأفراد  والأولية  الأ�س��سية  الق�س�ي�  بتو�سيح  الإ�ستب�س�ر  من خالل 
الأ�س��س لبدء تكوين اإجت�ه�ت جديدة نحو ذواتهم ونحو الآخرين ونحو كثري من الأمور 
التي حتيط بهم، وهم بذلك يك�سبون فهم�ً اأف�سل لذواتهم وللع�مل، ويكون لديهم الأ�س��س 

لإحداث التغيري اإىل اأف�سل.
2. الإ�ستب�س�ر العقالين – النفع�يل يزيد الأمل ويي�رس الدافعية:

عندم� ت�أتي الأ�رسة اإىل الإر�س�د يكون الإجت�ه الغ�لب على م�س�عر اأفراد الأ�رسة هو قلة 
احليلة والي�أ�س والإحب�ط. ومييلون اإىل العتق�د ب�أنه لي�س يف اأيديهم م� يعملوه لتغيري 
ظروفهم غري املريحة وواقعهم ال�سيئ كم� يدركونه. وينتج عن هذا ال�سعور همة ف�ترة 
اإىل  الإ�ستب�س�ر  التغري املطلوب. ويوؤدي  اإىل  ودافعية منخف�سة للعمل املفيد املف�سي 
القي�م  الإر�س�د ويف  وال�سغف ب�مل�س�ركة يف  ب�لنف�س  والثقة  الأمل  ب�إح�س��س  الإرتق�ء 
اأفراد الأ�رسة. وعندم� ي�سكل املع�لج مع  اإحداث التغيري املطلوب عند  بدور ن�سط يف 
اأفراد الأ�رسة الأهداف عند  )A( ف�إنهم يتعرفون على ال�سلة بني )A( و )C( ومن هن� 

ي�ستب�رسون ب�أثر )B(، وكله� مك��سب عالجية موؤكدة ي�ستفيد منه� اأفراد الأ�رسة.
3. الإ�ستب�س�ر العقالين – النفع�يل يبني الألفة بني املر�سد والأ�رسة:

الأ�رسة  وعالج  اإر�س�د  ال�سلوكي يف  النفع�يل   – العقالين  املدخل  املع�لج يف  ينجح 
الثقة  من  كبري  قدر  قوامه�  الأ�رسة  اأفراد  وبني  بينه  متميزة  اإيج�بية  عالقة  بن�ء  يف 
 )Rapport( وامل�سداقية من ج�نب اأفراد الأ�رسة نحو املع�لج، مم� ي�سمح ببن�ء الألفة
بينهم�. ويقرر كثري من اأفراد الأ�رسة الذين خ��سوا جتربة العالج العقالين – النفع�يل 
ال�سلوكي الأ�رسي ب�أنهم مل ي�سمعوا ومل يفهموا اأبداً مبثل هذا العمق فيم� يخ�س الق�س�ي� 
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اله�مة ب�لن�سبة لهم. ورمب� يعود ذلك اإىل ان املع�لج يف هذا املدخل يتف�عل مع الأ�رسة 
فيم� يخ�س القيم الأ�س��سية والفل�سف�ت التي ت�سهم يف بن�ء م�س�عرهم و�سلوكهم بدلً 
اأو بعيدة عن واقع حي�تهم  من الأنغم��س يف ق�س�ي� ومو�سوع�ت قد تكون م�سطنعة 
اأطر  اإىل  امل�ستندة  العالج�ت  امل�ستخدمة يف  الأ�س�ليب  يحدث يف  كم�  لهم  امللمو�س 

نظرية ومنهجية اأخرى.
4. الإ�ستب�س�ر العقالين – النفع�يل يوفر معنى اأكرب:

يدخل الكثري من الأ�سخ��س اإىل العالج العقالين – النفع�يل ال�سلوكي وهم يتوقعون 
ان يكون املر�سد �سخ�س�ً مدعم�ً وم�س�نداً لأع�س�ء الأ�رسة، اأو انه وجه اأبوي اأو اأمومي، 
اأفراد الأ�رسة ويتكلمون عن م��سيهم وي�سمعهم برفق  اإليه  وانه ال�سخ�س الذي يجل�س 
ويتع�طف معهم. و يظن البع�س ان املع�لج مثل طبيب الأ�رسة الذي لديه عالج �رسيع 
لأي �سكوى ي�سكو منه� اأي من اأفراد الأ�رسة. وعندم� يخربون العملية العالجية يف هذا 
املدخل يكت�سفون ان املع�لج هن� ن�سط مب��رس متحدي يف معظم احل�لت لن�سق الأ�رسة 
ولأفك�ره� ومعتقداته�، وهذا التف�عل بني الطرفني يحت�ج اإىل جهد واإخال�س من كل من 
املر�سد واأفراد الأ�رسة. والذي يجعل اأفراد الأ�رسة ي�ستمرون مع التحدي الذي ي�سعرون 
به هو اإح�س��سهم بقيمة املواجهة التي يجريه� املع�لج مع ان�س�قهم الإعتي�دية. ويف 
كل احل�لت يجعل العالج العقالين – النفع�يل ال�سلوكي الأفراد من�سغلني يف مواجهة 
اأفك�رهم ويفكرون يف اأفك�رهم لتغيريه� عندم� يكت�سفون اأنه� غري عقالنية. وكلم� بداأ 
اإىل العقالنية خفت  اأفراد الأ�رسة يف تقبل وجه�ت النظر اجلديدة واجتهت معتقداتهم 
حدة م�سكالتهم وقلت مع�ن�تهم، وهو م� يدفعهم اإىل احلم��س لإكم�ل العالج )كف�يف، 

.)Nelson,20062009؛
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امل�شطلحات

فنيات دعم الق�ة و امليكانزمات التكيفيه 
Techniques for supporting adaptive mechanisms and strengths

وهي الأ�س�ليب التي ت�ستخدم مع الأ�رسة التي متر مبع�أن�ة اأو اأزمة واملت�سمنة الفهم 
اأو  التكيفيه  للميك�نزم�ت  الراجعة  التغذية  وتقدمي   ، والإهتم�م  والإ�سغ�ء  التع�طفي 
التثقيف املتعلق ب�لدف�عي�ت ال�سيئة والتي ل ت�س�عد على التكيف، اإ�س�فة اإىل الن�سيحة 

املقدمة يف الوقت املن��سب.
Psychoeducational Strategies   اإ�شرتاتيجيات التثقيف النف�شي

وهي ا�سرتاتيجي�ت مفيدة ب�سكل خ��س يف ح�لة وجود ا�سطراب حمدد عند اأحد اأفراد 
الأ�رسة، اإ�س�فة للح�لت التي تكون فيه� الأ�رسة مفتقرة اإىل املعلوم�ت التي متكنه� من 
دعم نف�سه� .وهن� تقدم املعلوم�ت لالأ�رسة من خالل املواد املكتوبة والقراءات النف�سية 

املقرتحة، اأو عرب املح��رسات واملن�ق�س�ت يف املجموع�ت الأ�رسية، ويف ور�س العمل.
 Techniques for expanding emotional experience فنيات تنمية اخلربة النفعالية

هي جمموعة من الفني�ت امل�ستخدمة مل�س�عدة الأ�رسة على الوعي بخربتهم النفع�لية 
وتنميته�، متيل للرتكيز على م� يعرف ب�خلربة النفع�لية يف اإط�ر »هن� والأن« داخل 
اجلل�سة الإر�س�دية )Here & Now Experience(. ان هذه الفني�ت م�سممة مل�س�عدة 

اأفراد الأ�رسة على خف�س القلق، والتحكم بردود الفعل النفع�لية.
 Techniques for developing interpersonal فنيات تط�ير املهارات البني �شخ�شية

skills

 تهتم هذه الفني�ت بتعليم الأ�رس مه�رات الإت�س�ل، والوالدية، ومه�رات حل امل�سكالت 
واإدارة ال�رساع والغ�سب.وذلك ب��ستخدام العديد  من الفني�ت ميكن اأن يطبق مع اأفراد 
بع�سهم  مع  امل�ستخدمة  الإت�س�ل  مه�رات  بن�ء  على  الرتكيز  على  الأ�رسة مل�س�عدتهم 
بع�س� خ��سة: فني�ت الإ�سغ�ء )Listening techniques( والتي تت�سمن اإع�دة �سي�غة 
عن  للتعبري  الدور  اأخذ  وكذلك  اخل��سة،  امل�ستمع  بكلم�ت  اللفظية  الر�س�ئل  حمتوى 

امل�س�عر، وعك�س امل�س�عر، ومم�ر�سة الع�سف الذهني املتحرر من اإ�سدار الأحك�م .
 Techniques for reorganizing the family فني�ت لإع�دة تنظيم تركيب الأ�رسة

structure
هي التكنيك�ت التي ميكن ان ت�س�عد املر�سد على اإحداث تغري يف تركيب الأ�رسة واإع�دة 

تنظيم العالق�ت الأ�رسية والتي تت�سمن اإع�دة الت�سمية والتفعيل والرتكيز:
Reframing اإع�دة الت�أطري اأو ال�سي�غة اأو الت�سمية
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 هي مم�ر�سة يقوم املر�سد من خالله� بفهم الإط�ر اخل��س ب�لفرد اأو الأ�رسة ثم يقدم 
اآخرا لروؤية الأ�سي�ء بطريقة من�ه�سة اأو م�س�دة لروؤيته. هذا التكنيك و�سيلة  له اإط�راً 
لالأندم�ج مع الأ�رسة ولتقدمي منظور اآخر للم�سكلة التي مير به� الأفراد يف الأ�رسة اأو 
ت�سوراً خمتلف�ً وطريقة اإدراك �سحية وايج�بية اأكرث بتقدمي تف�سري خمتلف ميكنه اإحداث 
اإليه�  اأو حدث من الفئة التي ينتمي  اإنتزاع �سيء  التغري يف موقف الأ�رسة عن طريق 

ب�سكل منطقي وو�سعه يف فئة ث�نية.
   Enactment  التفعيل اأو العمل

 ت�ستخدم هذه الطريقة عن طريق جعل الأ�رسة ت�سف م� حدث، ومن ثم توجيهه� نحو 
اإع�دة م� حدث وتنفيذه اأم�م املر�سد بدلً من الكتف�ء ب�حلديث عنه. وبذلك يقوم اأفراد 
الواقع واحل��رس وهذا  التي ج�ءوا من اجله� يف  ال�سخ�سية  الأ�رسة ب�ختب�ر امل�سكلة 
ميكن املر�سد من مالحظة ال�سلوك�ت املتب�دلة م� بني الأع�س�ء و�سي�ق ت�سل�سله� بدلً من 

الكتف�ء ب�سم�ع الرواي�ت املتنوعة عم� حدث كم� قدمه� الأفراد يف الأ�رسة.
 Techniques Focusing فنية الرتكيز

اجلل�س�ت  اأثن�ء  الرتكيز  اأهمية  على  يوؤكد  الذي  املخت�رس  الأ�رسي  الإر�س�د  متيز  وهي 
وحتديد » بوؤرة » لالهتم�م والنق��س. حيث يتم جتميع البي�أن�ت املتنوعة وحتديد بوؤرة 
اأو » الق�سية« )Theme( التي تدور  اهتم�م للعمل عليه� منبثقة من » املغزى » 

حوله� املع�ن�ة الأ�رسية.
Boundary Making  فنيات و�شع احلدود

هي اأ�س�ليب تهدف لتغيري يتعلق ب�مل�س�ف�ت النف�سية بني ع�سوين اأو اأكرث من اأع�س�ء 
اأو  لفظية،  بطريقة  البن�ء  اإع�دة  خالل  من  احلدود  و�سع  املر�سد  وي�ستطيع  الأ�رسة،. 
بطريقة غري لفظية عن طريق اإع�دة تنظيم اأم�كن جلو�س اأفراد الأ�رس، اأو تغيري امل�س�ف�ت 

الف��سلة م� بينهم.
Unbalancing  اإخالل التزان

هن� يلج�أ املر�سد الأ�رسي لإحداث ) عدم توازن( يف تركيب الأ�رسة املتعلق ) ب�لهرمية( 
بحيث يتم تغيري مراكز القوة ) اإ�سدار القرارات وتنفيذه� والأوامر والتعليم�ت( داخل 
الأنظمة الفرعية.وذلك ب��ستخدام ثالث طرق لإخالل التزان وتوزيع القوة داخل الأ�رسة:

1. التح�لف مع ع�سو من الأ�رسة.
2. جت�هل اأع�س�ء الأ�رسة.

3. الدخول يف حت�لف ق�ئم بني اأع�س�ء من الأ�رسة �سد اأع�س�ء اآخرين.
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Family mapping اخلرائط الأ�رسية
ا�ستخدم مينيو�سن مفهوم الر�سوم�ت اأو املخطط�ت Diagrams  لو�سف الطرق احل�لية 
التي يرتبط به� اأفراد الأ�رسة مع بع�سهم بع�س�ً، وقدم مينيو�سن مفهوم احلدود اله�م 
يف عالجه البن�ئي، حيث ترمز اخلطوط املختلفة لالأنواع  املختلفة من احلدود داخل 
الأ�رسة، والتي ت�ستخدم لر�سم التف�عالت املتنوعة لالأفراد فيه� ولل�سلوك�ت التعبريية 

التي حتت�ج لتعديل.
Tracking التعقب اأو التتبع

اأ�سلوب مميز يف العالج الأ�رسي البن�ئي، كجزء اأ�س��سي يف عملية الأندم�ج مع الأ�رسة 
والأنخراط فيه� حيث يقوم املر�سد الأ�رسي خالل عملية التعقب  هذه ب�لرتكيز املكثف 
وت�سل�سله�،  الأحداث  وي�سجل  املغزى،  ذات  والعب�رات  الأ�رسية  للق�س�س  والإنتب�ه  
وي�ستخدم الأ�سئلة ذات النه�ية املفتوحة وي�سغي لالإج�ب�ت، ويدرك من خالل هذا كيفيه 
تت�بع الأحداث داخل نظ�م الأ�رسة ودوره� يف اإبق�ء املع�ن�ة الأ�رسية على م� هي عليه.

Genogram اجلين�غرام
وخطوط  اأ�سك�ل  ب��ستخدام  ب�لفرد  اخل��سة  الع�ئلة  ل�سجرة  مرئي  اأو  ب�رسي  متثيل 
وكلم�ت حمددة تت�سمن معلوم�ت له� عالقة ب�لأ�رسة وعالق�ت الأع�س�ء ببع�س على 
الزواج  وت�ريخ  واجلن�س  العمر  حول  معلوم�ت  اجلينوغرام  اأجي�ل.ي�سم  لثالثة  الأقل 
والوف�ة، واملهن، ومن املمكن اأن يكون اجلينوغرام مكثف� وي�سم العديد من اأفراد الأ�رسة 

واأمن�ط تف�عالتهم وقد يكون خمت�رسا .
Paradox  املهمات املتناق�شة اأو العك�شية

هي اأ�س�ليب ت�ستخدم خ�سي�س�ً مع الأ�رس التي تق�وم التغيري ويبدو اأنه� ل ت�ستجيب 
للمقرتح�ت اأو املهم�ت املب��رسة وتق�وم ب�سدة تنفيذه�. تت�سمن هذه املهم�ت الطلب 
من الأ�رسة ال�ستمرار يف اأداء ال�سلوك�ت املر�سية اأو اخل�طئة والتي ج�ءت من اجله� اإىل 

الإر�س�د بدلً من التوقف عن اأدائه�. 



الوحدة ال�س�بعة
اإر�شاد اأ�رس ذوي احلاجات اخلا�شة
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ال�حدة ال�شابعة
اإر�شاد اأ�رس ذوي احلاجات اخلا�شة

املحت�يات 
مقدمة

الأطف�ل ذوي احل�ج�ت اخل��سة

تعريف اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة 

اأهداف اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة 

النم�ذج ال�س�ئعة لتقدمي اخلدم�ت لأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة 

العتب�رات الأ�س��سية عند اإر�س�د ا�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة

املعوقون 

اإر�س�د اأ�رس املع�قني  

ح�ج�ت اأ�رس الأطف�ل ذوي الإع�قة العقلية 

الأطف�ل املوهوبون والنوابغ 

الأهداف الإر�س�دية يف جم�ل ا�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة 

املراجع 

امل�سطلح�ت
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مقدمة
به�  ي�سعر  م�سكلة  الأ�رسة هي  اخل��سة يف  احل�ج�ت  ذوي  من  فرد  اإن وجود   
كل اأفراد الأ�رسة ب�سبب املتطلب�ت النفع�لية، والإجتم�عية،  والتعليمية، والإقت�س�دية 
لالإجه�د  عر�سة  الأ�رس  تلك  جتعل  واللتزاأم�ت  املتطلب�ت  وهذه  عليهم.  املفرو�سة 
ارتي�حه  عدم  يف  اخل��سة  احل�ج�ت  ذي  الطفل  �سلوك  يت�سبب  حيث   .)Bruce,2001(

ب�لتبعية  ويوؤثر  ب�سفة خ��سة،  النف�سية  ح�لته  على  ب�ل�رسورة  يوؤثر  ال�سخ�سي؛ مم� 
 ,( �سلوكي�تهم  ويوؤثر على  به  املحيطني  الأ�رسة  اأفراد  النفع�لية جلميع  احل�لة  على 
اإىل ان وجود طفل ذي  Kirk,1998حممود، 1987(. وي�سري اخلطيب واحل�سن )2000( 
ح�ج�ت خ��سة يهدد الأ�رسة ويربك نظ�مه� ككل من حيث قي�مه� بوظ�ئفه� الطبيعية، 
العديد  اإيج�د  يف  وي�سهم  الأ�رسة،  داخل  وال�سغط  التوتر  من  ح�لة  خلق  اإىل  ويوؤدي 
الطفل  مع  اليومي  ب�لتف�عل  ترتبط  ال�سغوط�ت  وان  والفرعية،  الرئي�سة  امل�س�كل  من 

.)Brandon & Hoyan, 2001( وخ�س�ئ�سه
اإن اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة ي�سهل من عملي�ت التكيف وال�سيطرة على   
امل�سكالت املختلفة التي تواجه الطفل ذا احل�ج�ت اخل��سة والتغلب عليه� ب�لإ�س�فة 
اإيل دوره يف ت�سهيل عملي�ت التوا�سل الإجتم�عي )Ayes & Herol, 1996(. وي�س�عد 
على  تفعيل دور الأ�رسة مع موؤ�س�س�ت املجتمع وم� يقدمه من خدم�ت طبية، وتربوية، 
واإجتم�عية، بدون خجل من اإع�قة طفلهم )Adams & Tidwall, 1987(. وتزداد قدرة 
الأ�رسة علي الت�سدي مل�سكلة الإع�قة بزي�دة مت�سكه� وزي�دة الدعم النف�سي واملعنوي 
وامل�دي الذي تتلق�ه الأ�رسة من الأق�رب واملهنيني املتخ�س�سني يف تقدمي خمتلف اأنواع  
واأ�سك�ل الرع�ية لالأ�رسة )Hallahan & Kauffman,1992( . كم� ي�سهم يف  م�س�عدة 
الأ�رسة علي تبني امن�ط تفكري واأهداف واقعية تتطلب من الطفل ذي احل�ج�ت اخل��سة 

.)Gladding,1988(  �حتقيقه
وعلى املر�سد الذي يعمل مب��رسة مع اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة  فهم دين�مية العالق�ت 
الآخر  قدرة  على  يعتمد  واملر�سدين  الأ�رس  تلك  بني  الفع�لة  العالق�ت  فبن�ء  الأ�رسية، 

 .)Luterman,2004( وجهوده لفهم الطريقة التي تتكيف به� الأ�رسة
جمموعه�،  يف  الأ�رسة  من  ي�ستنفذ  اخل��سة  احل�ج�ت  ذا  الطفل  اأن  من  الرغم  وعلى 
الطفل  اأكرث مم� ي�ستنفذه  الوقت، واجلهد، وامل�ل  ب�عتب�ره� وحدة متك�ملة، كمية من 
عدة  توجد  ف�إنه  نحوه،  قبله�  من  الإيج�بية  الإجت�ه�ت  مدى  على  يدل  مم�  الع�دي 
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ذي  طفله�  نحو  اأفراده�  مبجموع  الأ�رسة  اإجت�ه�ت  على  توؤثر  قد  ه�مة  اإعتب�رات 
احل�ج�ت اخل��سة حيث يتوقف اجت�ه الأ�رسة نحو الطفل ذي احل�ج�ت اخل��سة على 
الرع�ية  قلت  فيه�  زاد عددهم  فكلم�  ب�سفة ع�مة،  اإليه�  ينتمون  الذين  الأطف�ل  عدد 

للطفل غري الع�دي الذي يعي�س بينهم.
الطفل  نحو  الع�ديني  الأطف�ل  اجت�ه  ويتوقف   .)  Bennett&Deborah،1996  (
فعلى  اجلن�س؛  ع�مل  على  الأ�رسة  نط�ق  يخ�لطونه يف  الذي  اخل��سة  احل�ج�ت  ذي 
نحوه،  ملحوظ�ً  وا�سح�ً  اهتم�أم�ً  يبدون  قد  الذكور  الع�ديني  الأطف�ل  ان  من  الرغم 
ف�إن ع�طفة الأمومة الك�منة يف الأطف�ل الع�ديني من الإن�ث جتعلهن اأقرب مودة له 
الطفل  رع�ية  كبرياً يف  اإ�سه�أم�ً  ي�سهم  املرتفع  الأ�رسة  ان دخل  كم�   .)Bruce،2001(
غري الع�دي به� لإمك�نية الأنف�ق عليه ب�سخ�ء، ولإمك�نية تغطية ك�فة التك�ليف التي 

. ) Calderon ،Rosemary &Greenberg،1999(تتطلبه� هذه الرع�ية
ومم� ل �سك فيه اأن الأ�رس التي ينتمي اإليه� اأطف�ل ذوو ح�ج�ت خ��سة ت�سعر ب�لقلق 
والتوتر وهذا كله حم�سلة لعدة عوامل نف�سية ت�س�فرت جميع�ً يف اإحداث ال�سطراب�ت 
ال�سلوكية يف التف�عالت ال�سخ�سية بني اأفراد هذه الأ�رس، فقد ي�سعر الآب�ء ب�لقلق على 
اأطف�لهم الع�ديني من تقليدهم العفوي ل�سلوكي�ت الطفل ذي احل�ج�ت اخل��سة الذي 
 .)Carpenter،2000(يعي�س معهم يف نط�ق الأ�رسة مم� يوؤثر على �سلوكي�تهم ب�سكل ع�م
وقد ي�سعر الأطف�ل الع�ديني ب�لقلق ب�سبب اعتق�دهم ب�أنهم �سوف ي�س�بون مب� اأ�سيب 
به الطفل ذو احل�ج�ت اخل��سة الذي يخ�لطونه يف نط�ق الأ�رسة ول �سيم� يف ح�لة 
 Craig&Swan،2002( الإع�قة ال�سمعية، اأو الإع�قة الب�رسية، اأو يف ح�لة �سلل الأطف�ل
(. وقد يع�ين املراهقون واملراهق�ت الذين ن�سئوا يف اأ�رسة به� طفل ذو ح�ج�ت خ��سة 
من القلق ب�سبب تفكريهم يف اأنهم �سينجبون اأطف�لً غري ع�ديني بعد زواجهم، واأنهم 

 . )Carpenter،2000(سي�سبحون اآب�ء لأطف�ل معوقني مثل اآب�ئهم�
كم� اأن زي�دة انفع�لت الغ�سب وحدته عند الأطف�ل الع�ديني الذين يخ�لطون الطفل 
ذا احل�ج�ت اخل��سة بحكم الأخوة بينهم يف نط�ق الأ�رسة، و�سب هذا الغ�سب على 
تع��ستهم  ت�سبب يف  مم�  احلي�ة  اإىل  جلبه  ال�سبب يف  هم  ب�أنهم  لعتق�دهم  اآب�ئهم 
الأطف�ل  الذنب عند  الإح�س��س بعقدة  )Featherstone، 1980(. وقد يكون  و�سق�ئهم 
له  كرههم  ب�سبب  الأ�رسة  اخل��سة يف  احل�ج�ت  ذا  الطفل  يخ�لطون  الذين  الع�ديني 
وحقدهم عليه وعجزهم عن م�س�عدته يف التغلب على م�سكالته الن�جتة عن اإع�قته. 
ويزداد هذا الإح�س��س عندم� يدركون ب�أنهم اأ�س�ءوا اإىل اآب�ئهم بال مربر يف اأمر خ�رج 
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عن اإرادتهم، وعندم� ي�سعرون ب�أن كرههم للطفل غري الع�دي وحقدهم عليه ك�ن لأمر ل 
دخل له فيه، وعندم� يجدون انف�سهم ع�جزين مت�أم�ً عن تقدمي اأية م�س�عدة له تعينه 

على حل م�سكالته) حممود، 1987( .
Exceptional Children الأطفال ذوو احلاجات اخلا�شة

يعرف مفهوم الأطف�ل ذوي احل�ج�ت اخل��سة ب�أنهم اأولئك الذين تختلف �سف�تهم كثرياً 
عن اأغلب الأطف�ل، فهوؤلء الأطف�ل ع�جزين عن حتقيق ط�قتهم الإن�س�نية الك�ملة دون 
 ،Carpenter( برامج خ��سة م�سممة لتنمية قدراتهم وم�س�عدتهم للتغلب على اإع�قته

 . )2000
ويو�سف الأطف�ل ذوو احل�ج�ت اخل��سة ب�أن م�ستوى اأدائهم وحت�سيلهم يكون خمتلف�ً 
عن م�ستوى اأداء وحت�سيل الأطف�ل الع�ديني �سواء ك�ن هذا الختالف يف م�ستوى الأداء 
والتح�سيل ي�سري على الرقي، اأو ي�سري اإىل التدين، مم� ي�ستلزم برامج تربوية خ��سة لهم 
مت�سمنة خطة اإر�س�دية مل�س�عدتهم على التكيف ال�سوي مع البيئة التي يعي�سون فيه�. 
ومن ثم، ف�إن مفهوم الأطف�ل ذوي احل�ج�ت اخل��سة ي�ستمل على الأطف�ل املوهوبني اأو 
املتخلفني على حد �سواء )Burden & Thomas، 1986(. وا�ستمد مر�سي ) 1981 
التي  الذك�ء الع�م  النظرية الإح�س�ئية مل�ستوى  (م�سطلح ذوي احل�ج�ت اخل��سة من 
حتدد ال�سخ�س غري الع�دي بكل م� يت�سف به من خ�س�ئ�س ع�مة جتعله يتطرف به� اإىل 
م�ستوى خم�لف للم�ستوى الذي يكون عليه غ�لبية الأفراد يف املجتمع الذي يعي�س فيه 
�سواء ك�ن ذلك يف اجت�ه اأعلى من م�ستوى غ�لبية الن��س، اأو يف اجت�ه اأدنى منه، حيث 
و�سفهم ب�أنهم فئة من الأفراد ينحرفون عن املتو�سط الع�م يف اخل�س�ئ�س اجل�سمية اأو 
النف�سية اأو الإجتم�عية  اإىل احلد الذي يحت�جون فيه اإىل رع�ية خ��سة مب� يحقق لهم 

اأق�سى قدر من التوافق النف�سي والإجتم�عي.
تعريف اإر�شاد اأ�رس ذوي احلاجات اخلا�شة: 

مدرب  اأخ�س�ئي  بني  تف�علية  عالقة  ب�أنه  اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  اأ�رس  اإر�س�د  يعرف 
لهتم�مهم  اأف�سل  فهم  اإىل  الو�سول  بهدف  ؛  اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  من  طفل  ووالدي 
وم�س�كلهم وم�س�عرهم اخل��سة.وهو عملية تعليمية تركز على ا�ست�س�رة وت�سجيع النمو 
ال�سخ�سي الذي عن طريقه ي�س�عد املر�سد الأ�رسة لكت�س�ب وتنمية وا�ستخدام مه�رات 

.)1993،Davis( واإجت�ه�ت �رسورية للو�سول اإىل حل مر�سي مل�سكلتهم اأو اهتم�مهم
ذوي  من  الإر�س�د  مهنة  بني حمرتيف  م�س�عدة  عملية  ب�أنه   )1993( ا�ستيورت  وعرفه 
اأف�سل  الذين يعملون نحو فهم  الوا�سعة واآب�ء الأطف�ل ذوي احل�ج�ت اخل��سة  اخلربة 
لهمومهم وم�سكالتهم وم�س�عرهم، ف�لإر�س�د هو عملية تعلم تركز على النمو ال�سخ�سي 
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لالآب�ء الذين يتعلمون لكت�س�ب الإجت�ه�ت وامله�رات ال�رسورية وتطويره� وا�ستخدامه� 
حلل م�سكالتهم وهمومهم حيث تتم م�س�عدة الآب�ء لي�سبحوا اأفراد يعملون على اأكمل 

وجه مل�س�عدة اأطف�لهم والهتم�م  ب�لتوافق الأ�رسي اجليد .
الدرا�س�ت  من  دلت جمموعة  فقد   اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  اأ�رس  اإر�س�د  فع�لية  وحول 
التف�عل  حت�سني  يف  ي�سهم  اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  اأ�رس  اإر�س�د  ان  على  نت�ئجه�  يف 
للطرف  وان�س�ت�ً  فهم�ً  اأكرث  الأ�رسة  وي�سبح كل ع�سو يف  الأ�رسى،  الن�سق  اأع�س�ء  بني 
الآخر، واأكرث توا�سالً فيم� بينهم، وب�لت�يل ي�سبح البن�ء الأ�رسى ذا حدود قوية واأكرث 
فع�لية،  فقد ح�ول �سكونولد )Schoenwold,1984( تطوير وحت�سني مه�رات التوا�سل 
مع�ق  طفل  وجود  عن  الن�جمة  الأ�رسية  ال�رساع�ت  ظل  يف  والوالدين  الأ�سم  للطفل 
�سمعي�ً، ب�لإ�س�فة اإىل تنمية مه�رات  الوعي، ال�سيطرة، والتف�عل الإجتم�عي لدى اأع�س�ء 
الأ�رسة والتحقق من افرتا�سني هم�: هل البيئة الأ�رسية �ستتغري بعد الربن�مج العالجي 
؟ وهل  التوا�سل الأ�رسى �سيتغري بعد الربن�مج العالجي؟ دلت نت�ئج الدرا�سة اإىل ان 
الربن�مج الإر�س�دي ك�ن له  اآث�ر اإيج�بية �سواء لالآب�ء اأو الأبن�ء، كم� اأو�سح  )75%( من 
الأ�رس اأهمية امل�س�ركة يف الربن�مج، واأن مه�رات  الوعي، والتف�عل الإجتم�عي لديهم 
لالآخر  والفهم كل منهم�  الأن�س�ت  القدرة على  الأ�رسة  اأفراد  لدى  ف�أ�سبح  قد حت�سنت، 
والتوا�سل الفع�ل  فيم� بينهم، ب�لإ�س�فة اإىل تعلمهم قواعد التوا�سل، كل ذلك انعك�س 

ب�لإيج�ب على التف�عل .
واتفقت العديد من الدرا�س�ت على ان اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة يزيد من تقبل 
 )Solman, et al. 1987( الطفل والإهتم�م  بــه، فقد تو�سلت درا�سة �سلوم�ن واآخرون
وتفهم  الأ�رسى،  التف�عل  حت�سني  يف  اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  اأ�رس  اإر�س�د  فع�لية  اإىل 
بعدم  الطفل   اإح�س��س   ان  الدرا�سة  دلت  كم�  اخل��سة،   احل�ج�ت  ذي  لطفله�  الأ�رسة 
الأم�ن وعدم قدرة والديه على كيفية التع�مل معه بكف�ءة، يعود اإىل افتق�ر الآب�ء اإىل 
معلوم�ت حول الطفل ذي احل�ج�ت اخل��سة. ويف درا�سة هدفت اإىل التحقق من ف�علية 
مب�دئ  وتعليمهم  عليهم،  الواقعة  ال�سغوط  لالآب�ء يف خف�س  الذاتي  التعليم  برن�مج 
اإدارة ال�سلوك .دلت نت�ئجه� م� اأو�سح اإليه الآب�ء ان هذا الربن�مج �سيكون عظيم الف�ئدة 
لو تلقوه حني اكت�س�فهم اإع�قة طفلهم، كم� عرب الآب�ء عن ح�جتهم ملعلوم�ت عن كيفية 
التكيف مع اإجت�ه�تهم وم�س�عرهم لإع�قة طفلهم، وكيفية الت�رسف حي�ل �سلوك اأطف�لهم 

. )Greenberg ,1983(
واتفقت جمموعة من الدرا�س�ت على ان اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة يزود الوالدين 
مبعلوم�ت عن ح�لة طفلهم، الأمر الذي ي�سهم يف تعديل الجت�ه نحوه، وي�سبحون اأكرث 
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تفهم�ً حل�ج�ته، فقد  اأجرى ه�ر�س و�س�بريو  )Harris & Shapiro, 1976( درا�سة هدفت 
�سلوك  بك�ء،  نوب�ت  ال�سهية،  فقدان  اكتئ�ب،   ( املرغوبة  ال�سلوكي�ت غري  من  احلد  اإىل 
عدواين، م�س�كل توا�سل ( ومن خالل املق�بالت التمهيدية ات�سح ان الأ�رسة تع�نى من 
ا�سطراب يف العالق�ت البني- �سخ�سية ، ويف نه�ية برن�مج اإر�س�د ا�رس ذوي احل�ج�ت 
اخل��سة حدث تغري ملحوظ يف البن�ء الأ�رسى، واأ�سبح التف�عل بني الوالدين والطفل 
على  ذلك  وانعك�س  للطفل،  بتقبلهم�  الوالدان  واعرتف  وا�سح�ً،  الب�رسية  الإع�قة  ذي 
الطفل يف  ثقة  واإع�دة  الأ�رسية،  واملن�ق�س�ت   الأح�ديث  ال�سرتاك يف  ت�سجيعه�  يف 

والديه، وتغري اجت�هه نحوهم.
وي�س�عد اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة يف خف�س م�ستوى ال�سغوط لدى الوالدين 
 Greenberg( وخ��سة الأمه�ت ذوات الطفل ذي احل�ج�ت اخل��سة،  فقد اأجرى جرينربج
1983,( درا�سة هدفت اإىل تقييم ف�علية برن�مج الإر�ســ�د لأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة 
والتــدريب املــنزيل The counseling and home training program يف م�س�عدة 
الواقعة عليهم. دلت  ال�سغوط  الأ�سم، خلف�س  التوافق مع ح�لة طفلهم  الوالدين على 
ال�سغوط لدى  الربن�مج ك�ن له ت�أثري دال يف خف�س م�ستوى  ان  اإىل  الدرا�سة  نت�ئج  
الأمه�ت يف املجموعة التجريبية ب�ملق�رنة ب�أقراأنهم يف املجموعة ال�س�بطة، كم� ان 
الربن�مج اأ�سهم يف حت�سني امله�رات الإجتم�عية  والتوا�سلية والأك�دميية للطفل، واأخرياً 
ذكرت اأ�رس الأطف�ل ذوى الإع�قة ال�سمعية ح�جتهم اإىل التف�عل مع اآب�ء واأمه�ت اأطف�ل 
�سم اآخرين، ومعلوم�ت عن ح�لة طفلهم، والإت�س�ل ب�ل�سم الب�لغني، والتدريب على لغة 

الإ�س�رة، كذلك احل�جة اإىل عالج للتخ�طب، واحل�جة اإىل الإر�سـ�د للزوجني.
وب�لرغم من اأهمية اإر�س�د اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة والنظر اإيل الطفل ذوي احل�ج�ت 
اخل��سة علي انه جزء من النظ�م الأ�رسي وانه يت�أثر ويوؤثر يف هذا النظ�م، اإل ان هن�ك 
مالمح لالأ�رسة العربية والإع�قة قد حدده� �س�دق  ) 2000( يف �سي�ق عر�سه مل�رسوع 
احلقيبة الرتبوية الإر�س�دية لأ�رسة املعوقني �سمعي�ً، من اأهمه� الإمي�ن ب�لق�س�ء والقدر، 
والجت�ه الإيج�بي نحو الطفل، ون�سبة كبرية من الإع�قة قد تكون وراثية اأو اأ�رسية، وان 
ال�سدمة علي ح�س�ب  م� تطول فرتة  الولدة، وغ�لب�ً  ع�رسات امل�سبب�ت قد تكون قبل 
التحرك للواقعية، وتتحمل الأم اجلزء الأكرب من نت�ئج ال�سدمة ثم جمهودات الرع�ية، 
وان هن�ك فروق� ذات دللة بني �سن حدوث الإع�قة واكت�س�فه�، وان متو�سط حجم الأ�رسة 
كبري، كم� ان  اخلدم�ت والربامج جم�نية يف الغ�لبية العظمي منه�، وان حجم امل�سكلة 
ع�دات  يحكمه�  املنزلية  الزي�رات  وان  املجتمع،  يف  اخلدم�ت  حجم  من  بكثري  اأكرب 
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وتق�ليد ومع�يري وقيم، وان معلوم�ت الوالدين عن طبيعة برن�مج الطفل تقليدية، وان 
م�س�ركة الأ�رسة يف الربن�مج غ�لب�ً م� تكون  اختي�رية اأو اإن�س�نية، وان التوجيه الأ�رسي 
الإعالم املوجه  يحت�ج منهجية  الربامج واخلدم�ت، وان  لي�س له م�س�حة ك�فية يف 
اإيل  وعي  الإع�قة حتت�ج  الثورة املعلوم�تية يف جم�ل  ان  الأ�رسة، كم�  وتوا�سل مع 
م�ستمر ومنو متوا�سل، وان املم�ر�س�ت احل�لية داخل الأ�رسة العربية ) املتو�سطة ( عن 
الوق�ية من الإع�قة متوا�سعة، وان الدف�ع الإجتم�عي عن الفئ�ت اخل��سة جم�ل جديد 
يف الدول العربية له قواعده  واأ�سوله ومم�ر�س�ته، كم� ان الت�رسيع�ت والقوانني حتت�ج 

اإيل اإع�دة نظر لي�س يف الن�سو�س فقط بل يف الإجراءات واملرونة يف التنفيذ اأي�س�ً .
املعوقني  الأطف�ل  اأ�رس  م�س�ركة  معوق�ت  اأهم   من  ان  اإيل   )2000( ال�سمري  تو�سل  و 
يف برن�مج اأطف�لهم تتمثل يف قلة املعلوم�ت عن الدورات املخ�س�سة لالأ�رسة، وعدم 
وجود مواد يف النظ�م تن�س علي اإيج�د خطة وا�سحة لتوعية الأ�رسة ب�أهمية امل�س�ركة 
ذات  التطبيقية  العلمية  للمه�رات  الأ�رسة  وافتق�ر  وتدريبه  املعوق  طفله�  تعليم  يف 
العالقة ب�لإع�قة، وقلة معلوم�ت الأ�رسة عن جم�لت اخلدم�ت، وعدم توافر نظ�م وا�سح 
الأنظمة  وجود  وعدم  الأويل،  املراحل  لالأ�رسة يف  النف�سي  والإر�س�د  التوجيه  خلدم�ت 
التي تتيح فر�سة امل�س�ركة لأ�رسة الطفل املعوق، واأخرياً انعدام الت�رسيع�ت التي تلزم 

الأ�رسة امل�س�ركة.
اأهداف اإر�شاد اأ�رس ذوي احلاجات اخلا�شة 

الظروف  حت�سني  اإىل  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  الأطف�ل  لأ�رس  الإر�س�د  عملية  تهدف 
البيئية التي يعي�س فيه� الطفل، والعمل على توعية الأ�رسة بخ�س�ئ�س منوه وتدريبهم� 
على كيفية التع�مل معه  وت�سجيعهم� على جت�أوز مرحلة الأزمة يف تقبل الطفل، فكثرياً 
م� تت�سف ال�ستج�ب�ت الوالدية، ال�س�ئعة ب�لقلق وال�سعور ب�لذنب والإحب�ط والي�أ�س 
والعجز عن مواجهة امل�سكلة ثم الت�سكيك يف الت�سخي�س ثم العرتاف مب�سكلة الطفل 
وقبول اإع�قته وال�سعي اإىل ت�أهيله. ويجب على املر�سد ان يكون مدرك�ً لتلك الدف�ع�ت 
التي ي�سلكه� الآب�ء حتى ي�سهل عليه اإر�س�دهم� وتوجيه الطفل اإىل م� يتفق مع قدراته 

. )Parker&Mills,1996( واإمك�أن�ته وميوله
كم� يهدف اإىل م�س�عدة الوالدين على تنمية ا�ستعداداتهم� النف�سية وعالج م�س�كلهم� 
من  طفله�  رع�ية  على  ق�درة  متم��سكة  اأ�رسة  تكون  وغريه� حتى  والأ�رسية  الزوجية 
ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، وب�لت�يل يجب على املر�سد ان يدرك قيم ودوافع الوالدين 
واإجت�ه�تهم� نحو طفلهم� حتى ي�ستطيع حتديد ح�ج�تهم� الإر�س�دية والأ�سلوب املن��سب 
اإليهم� للقي�م مب�سوؤولي�تهم� جت�ه الطفل  يف تب�سريهم� وتقدمي امل�سورة واملعلوم�ت 
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وق�ئي�ً وعالجي�ً واإر�س�دي�ً وتعديل اإجت�ه�تهم� نحو الطفل ونحو اإع�قته. وهو م� يعرف 
م�س�عدة  اإىل  اأي�س�  ويهدف   .)Silverman،1993( الأمور  اأولي�ء  وتدريب  تعليم  ب��سم 
اأخوة واأخوات الطفل من ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة واإر�س�دهم نف�سي�ً وتربوي�ً على تقبل 
واإر�س�دهم  تنت�بهم  التي  والتوتر  القلق  م�س�عر  وتخفيف  منوه  ومط�لب  اأخيهم  ح�لة 
ب�أهمية تعليم وتدريب وت�أهيل اأخيهم يف مرحلتي الطفولة واملراهقة. وتدريب الأخوة 
تقبلهم  وزي�دة  اأخيهم  نحو  اإيج�بية  اإجت�ه�ت  وتكوين  ايج�بي  ب�سكل  مع�ملته  على 
النف�سي له )Sharf،2000( .كم� يهدف اإىل م�س�ركة الوالدين يف جم�ع�ت اآب�ء الأطف�ل 
ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، م� يعرف ب��سم الإر�س�د اجلمعي  ويهدف الإر�س�د اإىل التقييم 
الق�سور فيه� عن  واأوجه  اإمك�أن�ت احل�لة  اإىل  Assessment للتعرف  ال�س�مل للح�لة 
طريق مق�بلة ويل الأمر، ثم ت�سنيف احل�لة وت�سكينه� Placement يف م�ستوى من��سب 
اأو جمموعة من��سبة كم� ويهدف اإىل ر�سم الربن�مج الفردي اأو اجلم�عي وتنفيذه ح�سب 
طبيعة احل�لة.ومن اأهدافه اأي�س� اإع�دة الت�أهيل Rehabilitation والدف�ع الإجتم�عي 
 .)Silverman،1993( عنهم يف التعليم والت�أهيل والدمج يف املجتمع Advocacy

كم� يهدف اإىل م�س�عدة الأ�رس على تنظيم اأدوار اأفراده� وحتديد م�سوؤولي�تهم والأندم�ج 
يف املجتمع ب�إيج�بية ) Vincent،1992( وحتقيق ا�ستقرار احلي�ة الزوجية والع�ئلية، 
الالزمة من قبل كل  الدعم واخلدم�ت  تنظيم ح�سوله� على املعلوم�ت وعلى م�س�در 

مراكز الرع�ية وجمعي�ت الأه�يل وغريه� من اجله�ت املخت�سة
. )Hastings،1997( 

النماذج ال�شائعة لتقدمي اخلدمات لأ�رس ذوي احلاجات اخلا�شة : 
الإر�شاد املبا�رس :

وت�سمى هذه الطريقة ب�لإر�س�د املتمركز حول املر�سد لكون العملية الإر�س�دية ترتكز حول 
املر�سد فهو الذي يوجه وهو الذي ي�ست�سري امل�سرت�سد وهو الذي يقرتح اأ�س�ليب العالج له 
، وتعتمد هذه الطريقة علي اإ�سداء الن�س�ئح والتوجيه�ت للم�سرت�سد ، ان هذه الطريقة 
املعلوم�ت  املب��رس من خالل  التعليم  بوا�سطة  امل�سرت�سد  �سخ�سية  تغيريا يف  حتدث 
التي يقدمه� املر�سد والختب�رات واملق�يي�س التي يقوم بتطبيقه� على امل�سرت�سد حتى 
يتمكن من ت�سخي�س امل�سكلة التي يع�ين منه� امل�سرت�سد ولكنه� ت�ستبعد اجلهد الذي 
اإيج�د احللول املالئمة له�  ميكن للم�سرت�سد القي�م به ملع�جلة م�سكلته والتفكري يف 
، ويوؤدي اأحي�أن�ً اإىل �سعور املر�سد مبعظم م�سئوليته وتبديد جهوده يف اإيج�د احللول 

املن��سبة مل�سكلة امل�سرت�سد .
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الإر�شاد غري املبا�رس:
على  وتعتمد  امل�سرت�سد  اأو  العميل  املتمركز حول  ب�لإر�س�د  الطريقة  هذه  على  يطلق 
الن�س�ط الذي يقوم به امل�سرت�سد بنف�سه لكونه مدرك� وم�سوؤول عن �سلوكه فهو الذي 
هذه  وتتيح  املر�سد  ومت�بعة  ب�إ�رساف  له�  املالئمة  احللول  ويقرتح  مب�سكلته  يتب�رس 
احليل  من  يقلل  واأن  على خرباته  ينفتح  وان  ذاته  عن  يعرب  ب�أن  للم�سرت�سد  الطريقة 
واإع�دة  لذاته  واكت�س�ف�  توافق�  واأكرث  واقعية ومو�سوعية  اأكرث  لديه وي�سبح  الدف�عية 
تنظيمه� ، اأم� الدور الذي ينبغي ان يقوم به املر�سد من خالل هذا الأ�سلوب هو التفهم 
الق�ئم على امل�س�ركة والتقدير الإيج�بي للم�سرت�سد والت�سجيع امل�ستمر على م� يقوم 

به من جهود يف اإدراكه لذاته وتفهمه له�.
الإر�شاد الفردي: 

مع  املر�سد  تع�مل  وهو  والإر�س�د  التوجيه  الرئي�سة يف  العملية  الفردي  الإر�س�د  يعد 
م�سرت�سد واحد وجه�ً لوجه يف اجلل�س�ت الإر�س�دية وتعتمد ف�عليته اأ�س��س�ً على العالقة 
الإر�س�دية املهنية اأي انه عالقة خمططة بني املر�سد وامل�سرت�سد ويتم من خالل املق�بلة 
اأ�سلوب  يف  الرئي�سة  اجلوانب  يت�سمن�ن  لكونهم�  الفردية  احل�لة  ودرا�سة  الإر�س�دية 

الإر�س�د الفردي مب��رساً وغري مب��رس يف �سوء الطريقة التي ي�ستخدمه� املر�سد.
ويتيح الإر�س�د الفردي للم�سرت�سد الفر�سة للتحدث مع املر�سد ومن�ق�سة ال�سعوب�ت اأو 
اأهداف معينة  امل�سرت�سد على حتديد  املر�سد مب�س�عدة  ويقوم  تواجه.  التي  امل�سكالت 
للعمل على حتقيقه� من خالل عملية الإر�س�د. كم� ي�س�عده على ا�ستك�س�ف اخلي�رات 
اأم�مه واختي�ر الأن�سب منه� مب� يتفق واإمك�أن�ت البيئة املحيطة به. ويهدف  املت�حة 
ال�سخ�سية، والإجتم�عية   الفرد من فهم ومع�جلة م�سكالته  اإىل متكني  الفردي  الإر�س�د 

واملهنية. 
الإر�شاد اجلماعي )اجلمعي(:

عالقة اإر�س�دية بني املر�سد وجمموعة من امل�سرت�سدين تتم خالل جل�س�ت جم�عية يف 
مك�ن واحد يت�س�بهون يف نوع امل�سكلة التي يع�نون منه� ويعربون عنه� كل ح�سب 
اإيج�بي�ت  ومن  مع�جلته�،  وكيفية  له�  روؤيته  واقع  من  تفكريه  وطريقة  نظره  وجهة 
هذا الأ�سلوب الإر�س�دي انه ينبع من كون الفرد يتعلم من اجلم�عة جوانب كثرية فهي 
تك�سب الفرد مزيداً من الثقة ب�لذات وت�سفي عليه روح التع�ون والتف�عل والن�سج�م 
مع الآخرين من حوله ، وكذلك لتوافر عن��رس اخلربة والأمن الإجتم�عي وامل�س�يرة لدى 
الأفراد امل�س�ركني يف اجلم�عة الإر�س�دية مب� ي�سهم يف مع�جلة م�سكال تهم والتع�ون 

على حله� 
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وي�س�عد الإر�س�د اجلمعي الأفراد على جتريب �سلوكي�ت جديدة لتح�سني مه�رات التوا�سل 
لدى  يكون  التي  الإر�س�دية  املجموعة  من  واأفك�ر  مقرتح�ت  على  واحل�سول  اجلم�عي 

اأع�س�ئه� اهتم�أم�ت وم�سكالت مم�ثلة.
ويعمل الأخ�س�ئيون النف�سيون على توفري من�خ يت�سف ب�لثقة وال�رسية بحيث يتمكن 
اأع�س�ء املجموعة الإر�س�دية من من�ق�سة �سعوب�تهم وامل�سكالت التي ت�سغلهم وتقدمي 

مقرتح�ت للتغلب على هذه امل�سكالت.
كم� و ت�س�عد املجموعة الإر�س�دية الأفراد على ال�سعور ب�لرتي�ح وذلك عند معرفة ان 

.)Sharf,2000( هن�ك الكثري من الأفراد يع�نون من �سعوب�ت وهموم مم�ثلة
الطفل  التف�سيلية حول منو  اإىل تزويد املر�سد ب�ملعلوم�ت  - الزيارات املنزلية: وتهدف 
بع�س  وتنفيذ  تخطيط  وتوجيهه� يف  الأ�رسة  م�س�عدة  وب�لت�يل  معه  التع�مل  وطرق 

الأن�سطة ال�رسورية . 
- املالحظة يف املركز وامل�ساركة يف تنفيذ الربنامج. حتى تتعرف الأم اإىل برامج طفله� وعلى 
مواطن ال�سعف والقوة يف اأدائه وحتى تتعرف اإىل اأقرانه ولتتعلم مه�رات مفيدة ل بد 

له� من املالحظة وامل�س�همة يف تنفيذ الربن�مج . 
- الن�سرات التثقيفية. وتكون تلك الن�رسات حول حق�ئق له� عالقة بفئ�ت ذوي احل�ج�ت 

اخل��سة واأف�سل الطرق للتع�مل معهم) يحيى ، 2003( .  
االعتبارات االأ�سا�سية عند اإر�ساد اأ�سر ذوي احلاجات اخلا�سة : 

عندم� ي�رسع املر�سد يف التع�مل مع اأ�رس ذوي احل�ج�ت اخل��سة بهدف م�س�عدتهم يجب 
والإجتم�عية   النف�سية  والآث�ر  الأ�رس  لهوؤلء  الرئي�سية  احل�ج�ت  اعتب�ره  ي�سع يف  ان 
والإقت�س�دية املرتتبة على وجود فرد ذوي ح�ج�ت خ��سة يف الأ�رسة، فب�لإ�س�فة اإىل 
احل�ج�ت الع�مة الأ�س��سية جلميع الأ�رس، يوجد لدى اأ�رس الأفراد ذوي ح�ج�ت خ��سة 
ح�ج�ت اإ�س�فية خ��سة، تختلف من حيث طبيعته� ومداه� ب�ختالف بع�س املتغريات 
والعوامل )اخلطيب، واحل�سن، 2000(، وفيم� يلي عر�س للح�ج�ت التي قد تعرب عنه� 

اأ�رس الأفراد ذوي احل�ج�ت خ��سة ب�سكل ع�م: 
1- احلاجة للمعلومات.

 يحت�ج والدو ذوي احل�ج�ت خ��سة للمعلوم�ت عن منو الأطف�ل ذوي احل�ج�ت اخل��سة 
املجتمع  يوفره�  ان  التي ميكن  واخلدم�ت  ب�مل�س�عدات  تتعلق  ومعلوم�ت  وتطورهم، 
املحلي، ويحت�ج الوالدان اأي�س�ً ملعرفة م� ميكن ان يقوم� به مل�س�عدة هذا الطفل. وهم 
بح�جة اإىل اإر�س�ل وتلقي ر�س�ئل وا�سحة ودقيقة ومعلوم�ت ميكن فهمه� دون اللجوء 
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ل�ستخدام امل�سطلح�ت املهنية. )اخلطيب، واحل�سن، 2000(.
2- احلاجة للدعم: 

اإن توافر م�س�در الدعم الك�فية يلعب دوراً حيوي�ً يف خف�س م�ستوى ال�سغط النف�سي الذي 
تع�ين منه اأ�رس الأفراد ذوي احل�ج�ت اخل��سة ، وتتنوع م�س�در الدعم فمنه� الر�سمي 
ات�س�ل  خالل  من  اأو  الأخ�س�ئيني  قبل  من  ي�أتي  ان  ميكن  الر�سمي  اأم�  الر�سمي  وغري 
الوالدين وتف�علهم� مع اأ�رس لديه� م�سكالت مم�ثلة. اأم� فيم� يتعلق مب�س�در الدعم غري 
الر�سمية فهي اأي�س�ً متنوعة ف�لأزواج والأ�سدق�ء والأق�رب واجلريان هم م�س�در دعم غري 
ر�سمية، ويجب اأخذ اأدوارهم املختلفة بعني العتب�ر كم�س�در لتقدمي العون وامل�س�عدة 

يف رع�ية الفرد ذوي احل�ج�ت اخل��سة )اخلطيب واحل�سن، 2000(.
3- الهوية الذاتية:

اإن منو هوية منف�سلة لالأخوة الع�ديني عن اإخواأنهم ذوي احل�ج�ت اخل��سة يعد اأمراً 
.)Wasserman, 83( ً�مهم

4- احلاجات االإجتماعية : 
اإن وجود اأفراد ذوي ح�ج�ت خ��سة يف الأ�رسة يوؤثر �سلب�ً على العالق�ت الإجتم�عية  
بني اأفراد الأ�رسة الواحدة من جهة، وعلى عالق�ت الأ�رسة مع الآخرين من جهة ث�نية 
من  الإجتم�عي،  التف�عل  يف  الوالدين  م�س�عدة  ال�رسوري  من  لذلك   .)1999 )يحيى، 
هذه  ومثل  امل�سكالت،  حل  على  وتدريبهم  الإجتم�عية،  امله�رات  على  تدريبهم  خالل 
اخلدمة تتطلب توفري م�س�ندة ك�ملة من املجتمع املحلي ومن جميع امل�س�در املختلفة 

)اخلطيب واحل�سن، 2000(.
5- احل�جة اإىل ا�سرتاتيجي�ت فع�لة للتكيف: 

حيث يعرب الأخوة ب��ستمرار عن ح�جتهم ل�سرتاتيجي�ت ت�س�عد يف التكيف يف عالق�تهم 
.)Wasserman,1983( .مع اإخواأنهم واأخواتهم ذوي احل�ج�ت اخل��سة

6- احلاجة اإىل اخلدمات االإجتماعية : 
اخلدم�ت  حول  املعلوم�ت  اإىل  يحت�ج�ن  ل  اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  الفراد  والدي  اإن 
املتوفرة واملت�حة فقط، ولكنهم� بح�جة للم�س�عدة يف كيفية الو�سول اإليه� )اخلطيب 

واحل�سن، 2000(.
7- احلاجات املالية: 

ل �سك اأن وجود فرد ذوي ح�ج�ت خ��سة يف الأ�رسة ي�سيف اإىل اأعب�ئه� الأخرى اأعب�ء 
م�لية اأو اإقت�س�دية وقد تكون هذه الأعب�ء دائمة، فهو بح�جة اإىل متطلب�ت اأكرث بكثري 
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اأن  اإىل  الدرا�س�ت  من  العديد  اأ�س�رت  فقد  الأ�رسة،  يف  الع�ديني  الأفراد  من  غريه  من 
الوالدين يواجه�ن م�سكالت م�لية ب�سبب احتي�ج�ت الفرد للعالج والرع�ية، وقد يحت�ج 
على  يعمل  ذلك  وكل  م�س�ندة  وخدم�ت  اأخ�س�ئيني  اإىل  اخل��سة  احل�ج�ت  ذوي  الفرد 
ا�ستنزاف موارد الوالدين امل�لية. )يحيى، 1999(. لذلك من املمكن م�س�عدة الأ�رسة يف 

اإيج�د م�س�در للدعم امل�دي وكيفية الو�سول اإليه�.
8- احلاجات املرتبطة بوظيفة االأ�سرة: 

 اإن وجود فرد ذوي ح�ج�ت خ��سة يف الأ�رسة قد ي�سكل م�سدر تهديد لوحدة الأ�رسة 
ويوجد  الأ�رسي  التنظيم  عدم  من  جواً  ويخلق  واأدواره�،  الأ�رسة  عالق�ت  على  ويوؤثر 
خالف�ت يف اإط�ر الأ�رسة )يحيى، 1999(، لذلك يحت�ج الوالدان اإىل اإدراك وفهم امل�سكلة 
املرتبطة بوظيفة الأ�رسة وحل امل�سكالت وحتديد الأدوار، ب�لإ�س�فة على اإيج�د وتوفري 
اأنظمة الدعم الداخلي لالأ�رسة، واإيج�د ان�سطة ترفيهية جديدة  )اخلطيب واحل�سن، 2000(.

The Handicapped املعوقون
التي يعي�سون  البيئة  التكيف مع  يواجهون م�سكالت و�سعوب�ت يف  الذين  الأفراد  هم 
فيه� ب�سبب عجز ع�سوي اأو ب�سبب خ�س�ئ�س �سلوكية ق��رسة يت�سفون به� مم� يجعلهم 

.)Silverman,1993( .يختلفون عن غريهم، ومم� ي�ستلزم برامج خ��سة بهم
قدرة  اأي  يف  اأو  الع�مة،  قدرته  يف  م�  عجز  بوجود  املعوق  الطفل  يت�سف  ثم  ومن 
م�ستوى  من  اأقل  القدرة  بهذه  املتعلق  اأدائه  م�ستوى  يجعل  مم�  اخل��سة،  قدراته  من 
مير  التي  العمرية  املرحلة  نف�س  اإىل  ينتمون  الذين  الأ�سوي�ء  الأطف�ل  من  غريه  اأداء 

.)Carpenter,2000(بها
ولعل اأول م� يواجهه الطفل ذو احل�ج�ت اخل��سة  من م�سكالت تلك التي تتعلق ب�سوء 
اأفراد اأ�رسته التي تتكفل رع�يته منذ ن�س�أته الأوىل فيه� مم� يت�سبب عنه  التوافق مع 
تع�طف  من  الآب�ء  يبديه  م�  وان  وبينهم.  بينه  ال�سخ�سية  التف�عالت  يف  ا�سطراب�ت 
وحم�ية زائدة عن حده� ت�سل اإىل قمة احلجر عليه يف كل خطوة من خطواته، تت�سبب 
اإمك�نية  تعطيل  ويف  الذاتي،  ا�ستقالله  تنمية  اإع�قة  ويف  ال�سخ�سي،  منوه  عرقلة  يف 

. )Bruce,2001(تعزيز اعتم�ده على نف�سه
اإن اآب�ء الأطف�ل املعوقني غ�لب�ً م� يق�سون اأوق�ت�ً طويلة يف تلبية احل�ج�ت ال�سخ�سية 
لأطف�لهم مثل م�س�عدتهم يف تن�ول الطع�م، وارتداء املالب�س، وا�ستخدام احلم�م، لذا ف�إن 

قدراً من الط�قة اجل�سمية يحول خلدمة الطفل املع�ق )اخلطيب، 1992(.
وتتعر�س الأ�رسة التي لديه� اأطف�ل مع�قون اإىل �سغوط�ت نف�سية متعددة ت�سببه� 
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العوامل الإجتم�عية  والإقت�س�دية، ويرجع �سعور اأ�رس الأطف�ل ذوى احل�ج�ت اخل��سة 
ب�ل�سغوط النف�سية بدرجة اأكرب من اأ�رس الأطف�ل الع�ديني ، اإىل ان تلك الأ�رس غ�لب�ً 

م� تفتقد الدعم الإجتم�عي، ودعم اجله�ت املخت�سة، ووجود الأفك�ر الالعقالنية 
جت�ه الإع�قة، ب�لإ�س�فة اإىل وجود فجوة بني م� يتوقعه الوالدان من املتخ�س�سني، 

وم� يقدم لهم� ب�لفعل من معلوم�ت وخدم�ت لطفلهم� ) Bruce,2001 ( . الأمر الذي 
يجعل تلك الأ�رس يف ح�جة اإىل تطوير ا�سرتاتيجي�ت فع�لة لتلبية احل�ج�ت املرتبطة 

ب�إع�قة الطفل ف�سالً عن تلبية احل�ج�ت اخل��سة بهم ملواجهة ال�سغوط النف�سية 
الن�جمة عن اإع�قة الأبن�ء )Silverman,1993( .  ولذا يجب الت�أكيد على ان ح�ج�ت 
املعوق ل تنف�سل عن ح�ج�ت الأ�رسة . مم� يوؤكد اأهمية القتن�ع ب�ن م� يقدم لالأ�رسة 

من اإر�س�د وم�س�در دعم امن� هي يف احلقيقة دعم جلميع اأفراد الأ�رسة مب� فيه� املعوق 
ذاته )Luterman, 2004 (.  وهذا يتطلب من الع�ملني مع املعوقني مراع�ة ح�ج�ت 
اأ�رسة املعوق وحم�ولة تلبيته�، لأن لي�س الهدف من تقدمي خدم�ت الرتبية اخل��سة 

هو الإهتم�م  ب�ملعوق وتلبية ح�ج�ته فقط بل تقدميه� له يف اإط�ر اخلدم�ت املقدمة 
. )Murphy, 1982 ( لأ�رسة املعوق

وغ�لب�ً م� تع�ين الأ�رسة من �سعوب�ت اقت�س�دية، ب�سبب م� تتطلبه الإع�قة من م�س�ريف 
طبية، ب�لإ�س�فة اإىل عدم قدرة الأم على اخلروج للعمل، ب�سبب م� يتطلبه الطفل املع�ق 
من عن�ية ورع�ية. )Brandon & Hogan, 2001(. ووجد موريف)Murphy, 1982( اأن 
اأطف�ل ذوو احتي�ج�ت خ��سة يع�نون من تقدير  كالً من الآب�ء والأمه�ت الذين لديهم 
ذات منخف�س، وي�سعرون ب�لكتئ�ب الذي تزداد حدته كلم� تطورت ح�لة الإع�قة عند 
الطفل. واأ�س�ر جليدم�ن  )Gliedman(  اإىل اأن اآب�ء املع�قني ميرون بخربة عك�سية اأو م� 
ي�سمى الرتداد العك�سي )Experiencea recurring( ويق�سد به رف�س الآب�ء لتقبل الطفل 

. )Silverman,1993( �املع�ق نف�سي�ً وف�سيولوجي
اأو ظهرت ب�لتدريج،  الولدة  ، �سواء ك�نت منذ  الإع�قة  النظر عن وقت حدوث  وبغ�س 
اأو حدثت ب�سكل مف�جئ ف�إن الأ�رسة �سوف تت�أثر ب�لإع�قة على م�ستوي�ت خمتلفة، وان 
 Lynch &( ن�س�ط�ت احلي�ة اليومية  قد حتت�ج اإىل ان تغري من نظ�م حي�ته� الروتيني

.)Morley, 1995
وعندم� تدرك الأ�رسة ب�أن طفله� مع�ق، ف�إنه� تبداأ مرحلة حي�ة غ�لب�ً م� تكون مليئة 
الأخ�س�ئيني  من  كبري  عدد  مع  والتع�مل  ال�سعبة،  والختي�رات  القوية  ب�لنفع�لت 
ففي  الطفل،  يحت�جه�  التي  واخلدم�ت  املعلوم�ت  عن  واملتوا�سل  امل�ستمر  والبحث 
البداية يبداأ ال�سعور ب�لعزلة والوحدة، ول يعرفون كيف اأو اأين يبدوؤون بحثهم للح�سول 



307

على املعلوم�ت اأو امل�س�عدة اأو الدعم. هذا ومتر الأ�رسة بعدد من املراحل عند ولدة 
الطفل املع�ق على النحو الت�يل: 

Denial 1- الإنكار
اأو نحو  الأطب�ء  الإنك�ر والرف�س للطفل مع الغ�سب الذي ميكن ان يوجه نحو  يرتافق 

الزوج اأو الزوجة ويتفجر يف م�س�عر من احلزن والأ�سى.
Fear 2- اخل�ف

حيث ي�سعر الوالدان ب�خلوف على م�ستقبل الطفل، وخوفهم من رف�س الأخوة واملجتمع 
للطفل.

Guilt 3- ال�شع�ر بالذنب
ي�سعر الوالدين ب�لذنب لإعتق�دهم�  اأنهم� ال�سبب يف امل�سكلة، فيبداأ كل من الوالدين 
بتوجيه اللوم اإىل نف�سه، وقد يرتبط هذا ال�سعور ب�لذنب ب�لق�س�ي� الروحية والدينية 

وك�ن الإع�قة عق�ب من اهلل. 
Confusion  4- ال�شطراب والت�ش��س

ويظهر لدى الأ�رسة نتيجة لعدم ا�ستيع�ب م� حدث وم� �سيحدث، وكذلك يظهر من خالل 
الأرق، وعدم القدرة على اتخ�ذ القرار والتوتر الذهني.

Powerlessness 5- فقدان ال�شيطرة
وتظهر يف عدم قدرة الأ�رسة على تغيري حقيقة ان طفلهم مع�ق، ويرغب الآب�ء بعد ذلك 

ال�سعور ب�لقوة واأنهم ق�درون على التع�مل مع مواقف حي�تهم املختلفة.
Disappointment 6- خيبة الأمل

وقيم  لالأن�  تهديداً  ي�سكل  الذي  ال�سوي  غري  الطفل  و�سع  ب�سبب  الوالدان  فيه�  وي�سعر 
الوالدين.

Rejection 7- الرف�س
ويظهر ب�سكل مب��رس جت�ه الطفل اأو جت�ه الأطب�ء اأو اأع�س�ء الأ�رسة واأكرث مظهر للرف�س 

.)Smith, 1997( املتعلقة ب�لطفل )death wishes( يكون من خالل متني املوت
الوالدان  يعي�سه�  التي  امل�س�عر  اإىل   )Brown, et al, 1997( واآخرون  براون  وت�سري 
لوجود طفل مع�ق التي تتمثل ب�ل�سدمة، والأنك�ر، والأ�سى، وال�سعور ب�لذنب، والغ�سب، 
والت�سو�س، وال�سطراب، اإل ان هذه امل�س�عر لي�س ب�ل�رسورة ان مير به� كل الآب�ء، فبع�س 
الأ�رس ت�سعر ب�حلزن العميق بينم� بع�س الأ�رس قد ت�سيبه� اأح��سي�س من احلزن والي�أ�س 
التي ل يكون له� نه�ية، ولي�س ب�ل�رسورة ان تعي�س الأ�رسة هذه امل�س�عر ب�لرتتيب، 

فيمكن ان تظهر هذه امل�س�عر خالل الأزم�ت التي متر به� الأ�رسة.
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وت�سري )مي�س Maes( اإىل اأن اأ�رس الأطف�ل املع�قني اأكرث عر�سة لل�سغوط�ت من غريه�، 
فهن�ك »و�سمة ع�ر« لأن الطفل خمتلف عن الآخرين، ف�لآب�ء مل يعدوا اأنف�سهم ملواجهة 
واقع وجود طفل مع�ق لديهم. وعندم� تبداأ م�سكالت الطفل املع�ق ب�لظهور للوالدين، 
ف�إن الآب�ء ي�سيبهم الت�سو�س نحو  اإع�قة الطفل، في�سعرون ب�خلوف والقلق على ح��رس 
وم�ستقبل الطفل، فيبدوؤون ب�لإح�س��س مب�س�عر الذنب )هل اأن� ال�سبب يف اإع�قة الطفل؟( 

والإ�سف�ق على الذات )مل�ذا يحدث ذلك يل؟( اأو حتى كره الذات. 
)Thompson & Rudolph, 1983(

هي  النف�سية  لل�سغوط  املحدثة  املواقف  ف�إن  املعوقني  الأطف�ل  ب�أ�رس  يتعلق  وفيم� 
اأو التغريات احلي�تية الن�جمة عن الإع�قة مم� يوؤثر على نظ�أم� الأ�رسة  تلك الأحداث 
ب��ستج�بة  ترتبط  بقدر م�  النف�سية ب�ملوقف املحدث  ال�سغوط  ترتبط  ووظ�ئفه�، ول 
نف�سية  تولد �سغوط�ً  اأزمة حقيقية  ت�سكل  الطفل  ف�إع�قة  له�.  تقييمه�  الأ�رسة وكيفية 
ه�ئلة، ينبغي على الأ�رسة ان تطور ا�سرتاتيجي�ت التكيف املن��سبة الفع�لة معه�، ل 
هي  النف�سية  وال�سغوط  اأي�س�ً.  الطويل  املدى  على  واإمن�  فح�سب،  الق�سري  املدى  على 
الأحداث التي تقود اإىل تغريات ملحوظة يف اأو�س�ع الأفراد وجمرى حي�تهم مم� يوؤدي اإىل 
اإنبث�ق ا�ستج�ب�ت معينة نف�سية وف�سيولوجية ق�سرية املدى اأو طويلة املدى )احلديدي 

وال�سم�دي، واخلطيب، 1994(.
ويظهر اأن اأ�رس الأطف�ل املع�قني معر�سة لل�سغوط�ت اأكرث من الأ�رس التي لي�س لديه� 
اأفراد مع�قني، فقد اأ�س�رت الدرا�س�ت اإىل تنوع ا�ستج�ب�ت الأ�رس نحو الطفل املع�ق والتي 
 )Price & Addison( تعك�س م�ستوي�ت ع�لية من ال�سغوط، فقد وجد براي�س واأدي�سون
اأن ن�سبة الأنتح�ر والطالق مرتفعة بني اأ�رس املع�قني. كم� اأن و�سع الأ�رسة بوجود الطفل 
املع�ق ي�سبح اأكرث تعقيداً، حيث يفتقد الوالدان متعة الرع�ية الأبوية، ف�لبطء يف منو 
الطفل، والإجراءات اخل��سة لرع�يته اجل�سمية، والتدريب، وخيبة الأمل، و�سي�ع الأحالم، 
اإىل هذه  ي�س�ف  وقد  الأ�رسي،  التوازن  نف�سية تعطل  كل هذه جمتمعة تخلق �سغوط�ً 
ال�سغوط، امل�سكالت امل�لية، و�سك الآب�ء ب�أ�سلوبهم يف التن�سئة، لذلك ف�إن التوتر هو 
ال�سمة ال�س�ئدة يف عالقة الأ�رسة بطفله� املع�ق اأو مع اأفراد الأ�رسة الآخرين )�ستيوارت، 

.)1996
وقد اأ�س�ر بوردن وتوم��س )Burden & Thomas, 1986( اإىل ان ت�أثري ال�سغوط�ت 
التي تتعر�س له� اأ�رس الأطف�ل املع�قني تظهر يف ردود اأفع�ل الآب�ء ال�سلبية و�سلوك�تهم 
غري التكيفية. و ميز هوله�ن ومو�س )Holahan & Moss( بني نوعي اأ�سلوب املواجهة 
الإيج�بية، واملواجهة ال�سلبية )التجنبية( لل�سغوط�ت، فقد وجدا ان اأكرث ا�سرتاتيجي�ت 
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الحتي�ج�ت اخل��سة مرتبطة  الأطف�ل ذوي  اآب�ء  ي�ستخدمه�  التي  الإيج�بية  املواجهة 
التي  النف�سية  ب�ل�سغوط�ت  مرتبطة  ال�سلبية  املواجهة  ا�سرتاتيجي�ت  بينم�  ب�لتكيف، 

.)Silverman,1993( يتعر�س له� الآب�ء
واأدوار  وظ�ئف  اأن  اإىل    )Turnbull & Turnbull, 1997( وترينبل  ترينبل  وي�سري 
الأ�رسة تتغيري ، وتتغري اأولوي�ته� ، ويت�أثر النظ�م الإقت�س�دي، والإجتم�عي، والنف�سي، 
وتبداأ الختي�رات املهنية ب�لإنح�س�ر. وحتت�ج اإىل وقت حتى تتكيف مع التغريات التي 

حدثت على اأدواره� ووظ�ئفه�.
اإر�ساد اأ�سر املعاقني:  

اإن اأي اإ�سرتاتيجية اإر�س�دية ي�سعه� املر�سد النف�سي لأولي�ء الأمور الذين يرعون اأطف�لً 
يف  ي�أخذ  مل  اإن  اأهدافه�  حتقيق  عن  وع�جزة  بنوده�  يف  ق��رسة  تكون  ع�ديني  غري 
احل�سب�ن الأهمية الق�سوى مل�س�ركتهم الإيج�بية يف اأي برن�مج للتوجيه النف�سي يخ�س 
اأطف�لهم، وان مل ي�أخذ يف احل�سب�ن ح�ج�تهم امللحة التي تختلف ب�لطبيعة عن ح�ج�ت 

غريهم من اأولي�ء الأمور الذين يرعون اأطف�لً ع�ديني.
وهن�ك اعتب�رات اأ�س��سية ل بد للمر�سد الذي يتع�مل مع اأ�رس املع�قني ان ي�سعه� يف 
اعتب�ره وتت�سمن التع�طف، وتقدمي الدعم، واإر�س�د الأ�رس من خالل املراحل، والعوامل 
التي تزيد من تكيف الأ�رسة، وتع�مل الوالدين مع ال�سغوط�ت النف�سية، والرتكيز على 

.)Davis, 1993( اأ�س�ليب ت�س�عد على التكيف
املع�قني وهم�:  اأ�رس  لإر�س�د  رئي�سيني  ان هن�ك هدفني  )Lichter( على  ويوؤكد ليكرت 
التي  والكتئ�ب  التوتر  ح�لة  واإزالة  معه�.   والتكيف  الإع�قة  قبول  على  م�س�عدتهم 
يع�نون منه�، ومع ان الآب�ء قد يتفهمون ان طفلهم مع�ق، اإل اأنه من غري املتوقع منهم 

تقبل هذا الو�سع بهدوء )اخلطيب وزمالوؤه، 1992(.
ان الرتكيز يف اإر�س�د هذه الأ�رس ل يكون فقط يف جم�لت له� عالقة ب�أ�س�ليب التكيف 
الآب�ء لأنف�سهم وللجو  اإدراك�ت  اإىل تطوير  ان يهدف  الآب�ء، بل يجب  التي ي�ستخدمه� 
اإجت�ه�ت  لبن�ء  الذاتية،  قوتهم  لتحديد  الأ�رس  مب�س�عدة  يكون  الإر�س�د  فدور  الأ�رسي، 
اإيج�بية نحو الإع�قة، لأن مثل هذا التدخل الإر�س�دي الق�ئم على اأ�س��س م�ستوى القدرات 
 Bailey & Smith,( لدى الأ�رس �سوف يكون اأكرث قوة وطبيعي ب�لن�سبة لتلك الأ�رس

.)2000
فرد  كل  �سخ�سية  مع  التع�مل  الع�دي  غري  الطفل  لأ�رسة  النف�سي  الإر�س�د  وي�ستهدف 
فيه� من اأجل تعديل �سلوكه نحو الأف�سل حتى يتحقق التوافق ال�سوي بني تف�عالتهم 
ال�سخ�سية يف نط�ق عالق�تهم الأ�رسية ب�سكل جيد. ومن ثم، عندم� يقف الإر�س�د النف�سي 
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عند الطفل غري الع�دي فقط دون ان ميتد اإىل جميع اأفراد اأ�رسته، ف�إنه بحق يكون ق��رساً 
هذه  داخل  فرد  كل  تتن�ول  التي  الإر�س�دية  املح�ولت  ان  الكلية.  اأهدافه  حتقيق  يف 
الأ�رسة على حدة دون التعر�س له� ب�عتب�ره� وحدة كلية متم��سكة، تكون اأي�س�ً ع�جزة 
الأجن�زات املن�سودة منه�، لذلك يجب على  اإمت�م  التقدم خطوة واحدة يف �سبيل  عن 
الإر�س�د النف�سي ان يتع�مل مع الأ�رسة ب�سورة متك�ملة متن�ولً التف�عالت ال�سخ�سية 

.)Silverman,1993 ( بني اأفراده� يف نط�ق العالق�ت الأ�رسية مع بع�سهم
ع�ديني  غري  اأطف�لً  يرعون  الذين  الآب�ء  م�س�عر  ان   )Lerner, 1981( لرنر  ذكر  وقد 
واإجت�ه�تهم نحوهم ونحو انف�سهم تختلف عن م�س�عر واإجت�ه�ت هوؤلء الذين يرعون 
اأطف�لً ع�ديني. وتتلخ�س الدرا�س�ت املختلفة حول ح�ج�ت الآب�ء الذين يرعون اأطف�لً 

غري ع�ديني يف انه� ميكن ان حتدد يف ثالثة اإجت�ه�ت اأ�س��سية تتمثل يف : 
1- ح�ج�ت تتعلق ب�لآب�ء انف�سهم للتعرف على مدى ا�ستعدادهم وقدراتهم من حيث 
امل�س�همة الإيج�بية وامل�س�ركة الفع�لة يف اأي برن�مج لالإر�س�د النف�سي مب� يعود عليهم 
ب�لنفع الع�م فيم� يتعلق ب�تزاأنهم النف�سي وثب�تهم النفع�يل ومب� ي�سحح اإجت�ه�تهم 

نحو انف�سهم ونحو اأطف�لهم غري الع�ديني.
2- ح�ج�ت تتعلق ب�أطف�لهم غري الع�ديني للتعرف على مدى ا�ستعداداتهم وقدراتهم 
من حيث الأنتظ�م يف برن�مج الرتبية اخل��سة مب� فيه� برن�مج الإر�س�د النف�سي، ومدى 
ا�ستف�دتهم الق�سوى منه� لإع�دة ت�أهيلهم وعودتهم للمجتمع ب�أكرث انت�جية من ذي قبل.
ميكن  والتي  املجتمع  يف  املت�حة  وامل�س�در  الفر�س  مبعرفة  تتعلق  ح�ج�ت   -3
ت�سحيح  ن�حية، ويف  من  اأطف�لهم  ت�أهيل  اإع�دة  درجة ممكنة يف  لأق�سى  ا�ستثم�ره� 

اإجت�ه�تهم نحوهم ونحو انف�سهم من ن�حية اأخرى.
على  كمث�ل  لالأ�رس  حتدي�  الأكرث  الإع�ق�ت  من  واحدة  تن�أول  �سيتم  الدليل  هذا  ويف 

الإع�ق�ت املختلفة وان ك�ن هن�ك بع�س الختالف�ت حول تف��سيل عديدة .
الع�مة  العقلية  الوظ�ئف  الدال يف  الأنخف��س  من  ح�لة  اإىل  ت�سري   : العقلية  الإع�قة 
تظهر اأثن�ء فرتة النمو وينتج عنه� اأو ي�س�حبه� ق�سور يف ال�سلوك التكيفي ) القريوتي 

، ال�رسط�وي ،  ال�سم�دي 1995(.
حاجات اأ�سر االأطفال ذوي االإعاقة العقلية :

واأ�رسته ظروف� خ��سة وح�ج�ت  والديه  يفر�س على  اإع�قة عقلية  ذي  اإن وجود طفل 
خ��سة ملواجهة هذه الظروف والتع�مل معه� ، وميكن القول ان وجود مثل هذا الطفل 
يف الأ�رسة ميثل م�سدر من م�س�در ال�سغوط املزمنة والتي قد تتحول اإىل اأزم�ت عند 
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نق�ط زمنية معينة )Silverman,1993(. ان اآب�ء املراهقني والرا�سدين املع�قني عقلي� 
جمموعة ل يتم البحث عن ح�ج�ته� يف معظم الأحي�ن  فح�ج�تهم وال�سعوب�ت التي 
حيث   ، الأطف�ل  اآب�ء  وم�سكالت  ح�ج�ت  عن  احلدود  اأبعد  اإىل  تختلف  قد  يواجهونه� 
اأو منهمكون  العمل  العقلية ع�طلون عن  الإع�قة  الرا�سدين وذوي  ان ن�سبة كبرية من 
بن�س�ط�ت مهنية غري من��سبة وهن�لك م�سكلة كبرية يفكر به� الآب�ء حول م�ستقبل اأنهم 
عندم� ل يعود مبقدورهم تقدمي العن�ية له والت�س�وؤل حول اأين وكيف �سيعي�س طفلهم 

املع�ق يف �سنني الر�سد .
اإن ح�ج�ت واإجت�ه�ت اأخوة الأطف�ل املع�قني عقلي� قليال م� يتم الإهتم�م  به� ، فقد عرب 
الأطف�ل يف درا�سة اأجريت لهم عن رغبتهم يف احل�سول على املزيد من املعلوم�ت عن 
الإع�قة وعن م�س�در امل�س�عدة وطرقه� ، كذلك ف�أنهم عربوا عن احل�جة اإىل التوجيه فيم� 
يتعلق ب�سبل التع�مل مع الطفل والإر�س�د اجليني والتف�عل مع اأخوة الآخرين )�رسط�وي 

،احلديدي ،اخلطيب ،1992(.
ويقدم جوردون )Jordon( بع�س القرتاح�ت حول م� ميكن اأن ي�س�عد والدي الأطف�ل 

ذوي الإع�قة العقلية ان يعمل من اأجلهم : 
- اإن الآب�ء يحت�جون من اللحظة الأوىل التي يحدد فيه� ان الطفل غري ع�دي اإىل خدم�ت 
ان تكون  اأجلهم بدل من  ، خدم�ت تنظم من  ان يبحثوا عنه�  تقدم لهم دون احل�جة 

خدم�ت يحركونه� لأنف�سهم .
- اإن والدي الأطف�ل املع�قني يحت�جون اإىل التحدث مع اآب�ء مثلهم لديهم اأطف�ل معوقون 
حتى ولو ك�ن ملجرد ان يدرك الأب اأو الأم ان هن�ك غريهم� لديهم مثل م�سكالتهم اأي 

لديهم اأطف�ل مثل طفلهم واأنهم يعي�سون مع هذا العبء الكببري
- اإن الآب�ء يحت�جون اإىل املتخ�س�سني الذين لديهم اإعداد اأك�دميي من��سب ولديهم ثب�ت 
انفع�يل ، وعلى ا�ستعداد ان يواجهوا املوقف معهم . وان يتع�طفوا معهم وينقلون لهم 
�سورة واقعية للح�لة الراهنة للطفل املع�ق والتوقع�ت التي ميكن اإجراوؤه� والتكهن 

به�
ال�سدمة  اأولية ميكن تقدميه� للوالدين هو احرتام م�س�عر  اأكرب م�س�عدة  - رمب� تكون 
اأكرث من  التعبري عم م�س�عرهم�  اإىل  الوالدين بح�جة  ، ويكون  واخلوف والقلق لديهم 

.)Wilson,1998( ال�ستم�ع اإىل ت�أكيدات ب�أن كل �سيء �سيكون على م� يرام
اإن كثريا من الآب�ء يتوقعون طفال �سليم� مع�فى ويخططون على هذا الأ�س��س ، وقبل 
الولدة ل يفكر الأهل ع�دة تفكريا جدي� يف خطر األ يكون مولودهم طبيعي� ، حيث ي�سعر 
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بع�س الأهل عند اإبالغهم ب�أن طفلهم مع�ق عقلي� ب�أنهم لن ي�ستطيعوا ان يحبوه ويرعوه 
، ولكن هذا ال�سعور الذي هو رد فعل طبيعي لل�سدمة ، يزول ع�دة بعد ب�سعة اأي�م اأو 
. وتنتقل  العقلية  الإع�قة  الذي �سخ�س  الإن�س�ن  األ ت�سدق  الأ�رسة  ، وقد تقرر  اأ�س�بيع 
الأ�رسة من طبيب اإىل اآخر على اأمل العثور على واحد ميكنه اأن يع�لج  الطفل وكثرياً م� 
يف�سل الأطب�ء والأخ�س�ئيون الآخرون يف ان يف�رسوا بو�سوح ، وبطريقة يتقبله� الأهل م� 
هي الإع�قة العقلية ، وكيفية م�س�عدة الطفل …؟ وعندم� يت�أكد الأهل ان طفلهم متخلف 

حق� ف�إنهم قد ي�سعرون ب�لأ�سى وال�سي�ع كم� لو ان الطفل قد م�ت .
وي�سعر كثري من الأهل اأحي�أن�ً ب�لذنب اجت�ه ابنهم وقد يخ�جلهم ال�سك ب�أن الطفل معوق 
اأو عق�ب  فعلوا  نتيجة مب��رسة مل�  ك�ن  امن�  وان م� ح�سل  م�  ارتكبوا خطيئة  لأنهم 
الطفل وم�س�عدته  �سم�وي لرتك�بهم اخلطيئة، ويزيد هذا املوقف من �سعوبة تقبلهم 
على حتقيق التقدم، وقد تعتقد الأم ان عجز ابنه� عن امل�سي اأو ا�ستعم�ل املرح��س اأو 
الأكل مبفرده لي�س اإل عق�ب�ً له� على خطيئته�. ولكي ل ترف�س العق�ب ف�إن الأم تقرر 
عدم تعليم ابنه� امله�رات، اأم� الأب الذي يظن ان خط�ي�ه قد فعلت م� فعلت من اأذى فقد 

ل ي�سمح لبنه ب�خلروج من البيت جتنب�ً لأي اأذى اآخر اأو ح�دث يح�سل للطفل.
وقد يلوم الوالدان اأحدهم� الآخر اأحي�أن�ً، وقد يلوم الأجداد ال�سهر على م� حدث وتكون 
فقد  دم  قرابة  الوالدين  بني  يكن  واإذا مل  منه�  ف�ئدة  ل  ع�ئلية  �سج�رات  ذلك  نتيجة 
يلومهم� الأجداد على ان يف عروق اأحدهم� دم ف��سد ويح�ول بع�س الأهل اإبق�ء الطفل 

بعيداً عن اللق�ءات ع�ئلية وعند زي�رة الأق�رب لكي ل يكت�سف الأق�رب اإع�قة الطفل.
وب�لت�يل  نتيجة اجن�ب طفل مع�ق  ب�أنف�سهم  الثقة  بفقدان كبري يف  الأهل  ي�سعر  وقد 
ف�إنهم ي�سكون بقدرتهم على فعل اأ�سي�ء اأخرى ب�سكل جيد، وقد ي�س�ب الأهل وخ�سو�س�ً 

الأمه�ت ب�لكتئ�ب نتيجة لهذه املواقف وامل�س�كل ) م�يلز، 1994(.
ويتجه بع�س الآب�ء اإىل الزي�دة يف حم�ية ابنهم املع�ق عقلي�ً حيث اأنهم يعتقدون انه 
من الق�سوة ان تدفع الطفل املع�ق اإىل ان يحقق اإجن�زات يت�سورون انه� اأكرب من قدراته 
اإمك�ني�ت الطفل  اأذه�ن الآب�ء حدوداً غري واقعية عن  واإمك�ني�ته، ولذا فقد ي�ستقر يف 
وقدراته على اأداء الوظ�ئف والتي قد تكون اأقل من قدراته الفعلية ويعمل الآب�ء على ان 

يحتفظوا ب�لطفل يف مدى هذه احلدود.
ويعتقد بع�س الآب�ء ان طفلهم قد يكون مو�سع �سخرية اأو ا�ستغالل من املجتمع اإذا مل 
يكونوا هن�ك حلم�يته، واإذا م� خ�ف الوالد على ابنه من املجتمع وعمد اإىل حم�يته 
الن�حية  الذهنية فقط بل ومن  الن�حية  من  الطفل لن يكون ع�جزاً  حم�ية زائدة ف�إن 
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الإجتم�عية  اأي�س�ً ) لمبي،  دانيلز،مورجن 2001(. 
الإر�س�د الوراثي:

املتوقعني  والآب�ء  اخل��س  للتدريب  الطبي  املر�سد  بني  النق��س  هو  اجليني:  الإر�س�د 
لحتم�لت اجن�ب طفل مع�ق. وان الإر�س�د اجليني ميكن ان يوفر لالآب�ء معلوم�ت قيمة 
و�سحيحة وب�إمك�نه تقرير م� اإذا ك�ن الطفل �سيخلق ب�سذوذ �سبغي من عدمه كم� هو 
احل�ل يف مر�س داون �سندروم. والهدف من الإر�س�د اجليني هو توفري معلوم�ت دقيقة 
للم�سرت�سدين حتى يت�سنى لهم اتخ�ذ قرار مفيد فيم� يتعلق ب�إجن�ب اأطف�ل. ف�لإجراءات 
طبية ت�سمى اأمينو�سنتي�س�س وهي ت�ستخدم لت�سخي�س�ت م� قبل الولدة ب�سورة متكررة. 
اأو عندم� تقع الأم  وتعد مفيدة لالآب�ء الذين �سبق لهم اإجن�ب طفل ذي �سذوذ �سبغي 

�سمن جم�عة معر�سة للخطر الكبري.
اإن الإجراء الطبي يعترب مالئم�ً للحمل يف الأ�رس ذات امل��سي الطبي بت�سخي�س املر�س 
الوراثي، مثل مر�س ت�ي�س�ت�س وهي م�دة دهنية يف املخ توؤدي زي�دة املخزون منه� 
اإىل تدهور يف الأداء الوظيفي للمخ ووف�ة الطفل يف الع�م الأول اأو الث�ين. وفقر الدم 
البحري وانيمي� اخللية املجلية وكثري من الأخط�ء الوراثية اخل��سة ب�لأي�س. يتم اإجراء 
اأمينو �سنتي�س�س، اأي الختب�ر الطبي خالل الثالثة اأ�سهر الث�نية من احلمل ) 16 اإىل 18 
اأ�سبوع�ً من اليوم الأول لآخر دورة �سهرية) وي�ستغرق اإجراء هذا الختب�ر حوايل 10 اإىل 
15 دقيقة ب�لن�سبة ملري�س العي�دة اخل�رجية، وهذا الإجراء يت�سمن ا�ستخراج عينة من 

�س�ئل كي�س النخط املحيط ب�جلنني.
ف�ل�س�ئل الذي يحتوي على خالي� جينية يتم حتليله لغر�س ال�سذوذ ال�سبغي ويحت�ج 
للتفكري  قليالً  وقت�ً  الأم  وهذا يعطي   ، اأ�س�بيع   3 اأو  اأ�سبوعني  اأي�س�ً  اإجراء لختب�رات 
يف الإجه��س يف الثالثة اأ�سهر الث�نية اإذا ك�ن اجلنني غري طبيعي. وهذا الإجراء الذي 
مت�أم�ً خلالي�  مط�بق�ً  اإ�س�في�ً  ن�سيج�ً  ي�ستخدم  احلمل  من  الع��رس  الأ�سبوع  يطبق يف 
اجلنني اجلينية، ف�لن�سيج فيم� بعد يحلل للك�سف عن الكرومو�سوم ال�سبغي الإ�س�يف 
ك�ملوجود يف زملة داون �سندروم ويخترب مع العن�رس الأ�س��سي يف اجلينة املوروثة 
لتحديد انيمي� خللية املنجلية، اأو لإجراء فح�س ملر�س ت�ي�س�ت�س ) �ستيورت، )1993 .

الإر�شاد ح�ل الإحلاق باملعاهد الداخلية:
يجب على املر�سد ان يهيئ نف�سه ملن�ق�سة م�س�ألة اإيداع الطفل يف معهد مع الوالدين 
وهذا الإيداع يرتتب عليه ف�سل الطفل عن اأ�رسته وهن�ك اأربعة جوانب توؤثر على التوجه 

نحو اإيداع الطفل اأحد املع�هد وهذه العوامل هي: 
- م�ستوى الإع�قة العقلية لدى الطفل:
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انه ملن املعت�د ان يبداأ التفكري يف اإيداع الطفل اإذا ك�نت اأع�قته من النوع ال�سديد اأو 
العميق حيث تكون ح�ج�ت الطفل بعيدة عن ان ميكن تدريبه على الوف�ء به�.

- احل�لة الإقت�س�دية:
و لأن الطفل الذي لديه اإع�قة عقلية �سديدة اأو عميقة يحت�ج اإىل رع�ية خ��سة ومراقبة 
ف�إن الأ�رسة قد حتت�ج اإىل انف�ق اأكرب ملواجهة هذه احل�ج�ت وحني تعجز مورد الأ�رسة 

عن ذلك ف�إن التفكري يتجه اإىل الإيداع يف معهد لالإق�مة والرع�ية.
 ظروف البيئة واإمك�ني�ته�:

�سبه  لالإق�مة  العقلية معه�  الإع�قة  اإيداع بع�س ح�لت  اإىل  اأحي�أن�ً  تدعو احل�جة  قد 
الدائمة نتيجة لعدم وجود مع�هد يف البيئة املحلية وعدم وجود اإمك�ني�ت نقل الطفل 
يومي�ً اإىل معهد للرع�ية النه�رية وهن� يبداأ التفكري ب�لبديل املن��سب وهو اإحل�ق الطفل 

مبعهد داخلي .
- امل�سكالت ال�سلوكية:

تعد امل�سكالت ال�سلوكية ع�مالً مهم� يدفع الآب�ء اإىل التفكري يف اإحل�ق الطفل املع�ق 
مبعهد لالإق�مة الداخلية.

- ظروف الأ�رسة:
يف ح�لت الأ�رس التي تعي�س درجة ع�لية من الأن�سب�ط ب�سبب وجود الطفل املع�ق 

ف�إنه� ع�دًة تفكر يف اإحل�قه مبعهد داخلي كنوع من اأنواع  اإبع�د م�سدر ال�سغط.
اأو  اأن اإحل�ق الطفل مبعهد داخلي وف�سله عن الأ�رسة ميثل م�سكلة �سواء للطفل  ل�سك 
للوالدين، ويجب على املر�سد ان ي�س�عد الأ�رسة يف حل هذه امل�سكلة والق�عدة الأ�س��سية 
ان الإحل�ق مبع�هد داخلية تبدو احل�جة له عندم� تدعو ظروف الطفل اإىل خدم�ت من 
نوع ي�سعب توفريه يف الأ�رسة، اأو يكون الطفل قد اأ�سبح ميثل خطراً على نف�سه اأو على 
قد و�سلت  الطفل  نف�سه� من وجود  الأ�رسة  تكون مع�أن�ة  اأو  املجتمع،  اأو على  اأ�رسته 
ب�ملع�هد  الإحل�ق  يف  التفكري  يكون  األ  ويجب  وتوافقه�،  الأ�رسة  وحدة  تهدد  لدرجة 

الداخلية ق�ئم�ً على جمرد م�ستوى الذك�ء اأو الفئة الت�سنيفية التي األ�سقت ب�لطفل.
يقرتح ب�ت�س�و وبرييل خطوط اإر�س�دية لالإيداع يف املع�هد:

- يجب ان ينظر لالإيداع يف مع�هد داخلية على انه امللج�أ الأخري الذي ت�أخذه ب�لعتب�ر 
فقط بعد ان ي�سعب ال�ستف�دة من البيئ�ت الأقل تقييداً.

- ان قرار الإحل�ق اأو الإيداع مبع�هد يجب ان يكون قراراً م�سرتك�ً ي�سمل كالً من الوالدين 
واملتخ�س�سني امل�سرتكني يف الإهتم�م  ب�لطفل
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الطفل  مع  اندم�جهم�  يف  الوالدان  ي�ستمر  ان  فيجب  الإطالق  على  ممكن�ً  ك�ن  اإذا   -
املن��سب�ت  من  وغريه�  الأ�سبوع  نه�ية  عطالت  يف  البيت  اإىل  وا�سطح�به  وزي�رته 

.)1998،Wilson(والعطالت
طرق الإر�س�د:

ل �سك ان اأ�رسة الطفل املع�ق تكون على �سلة مبجموعة كبرية من الن��س اأم� بحكم 
اأنهم متخ�س�سون  العالق�ت ال�سخ�سية مثال الأ�سدق�ء والأق�رب املب��رسين واإم� بحكم 
مهنيون مثل الأطب�ء والأخ�س�ئيني النف�سيني واملدر�سني وغريهم . وهوؤلء يف الغ�لب 
يغمرون الوالدين مبجموعة كبرية من الن�س�ئح غري ان هن�ك جمموعة من اجلوانب يجب 

على من ي�س�عد الوالدين ان ي�أخذه� يف العتب�ر :
- ل حت�ول ان تدعي فهمك الت�م للخربة التي يعي�سه الوالدان وميكنك ب�لطبع ان تكون 
ح�س��س� متع�طف� نحو الوالدين ومع ذلك فم� مل تكن قد خربته موقفهم� ف�إن عليك ان 

تكون اأمين� معهم .
- ميكنك يف حدود اإمك�ني�تك وينبغي عليك كذلك ان تقدم املعلوم�ت املن��سبة واله�مة 

وان تريح وت�س�ند الوالدين الذين لديهم� طفل �سديد الإع�قة.
ومن بني اجلوانب التي يجب ان ي�أخذه� املر�سدون ومن يعملون يف م�س�عدة الوالدين 
الإجت�ه�ت التي يتبن�ه� هوؤلء الآب�ء اجت�ه اأبن�ئهم ب�سكل خ��س واجت�ه العجز ب�سكل 
ي�أخذوا  األ  املر�سدين  هوؤلء  على  ويجب   ، الأبن�ء  هوؤلء  نحو  م�س�عرهم  وكذلك  ع�م 
الوالدين  اإىل  منه�  يعممون  معينة  قوالب  �سكل  يف  وامل�س�عر  الإجت�ه�ت  مو�سوع 
لالإجت�ه�ت  تقييمهم  يجب  وامن�   . معهم  يعملون  الذين  املعوقني  والأطف�ل  والأ�رس 
وامل�س�عر ق�ئم� على اأ�س��س كل ح�لة وكل موقف على حدة وان تكون معلوم�تهم التي 
اأ�س��س م� ي�ستقونه من املتخ�س�سني الآخرين ، ومن  يبنون عليه� عملهم ق�ئمة على 
مالحظ�تهم هم انف�سهم ومن الوالدين والطفل وبذلك ميكنهم ان يعدوا خطط� اإر�س�دية . 

.)Turnbull & Turnbull, 1997(
اإىل  اإىل حد كبري ب�لن�سبة  الأطف�ل غري الع�ديني تعد متوا�سعة  اآب�ء  اإر�س�د  اأهداف  اإن 
وامن�  امل�سرت�سد،  �سخ�سية  تغيري  به  مق�سوداً  لي�س  ف�لإر�س�د  النف�سي.  العالج  اأهداف 
والتع�مل  والفهم  التك�مل  من  ك�فية  درجة  على  هم  الذين  الأفراد  م�س�عدة  به  يق�سد 
بكف�ءة اأكرث مع امل�سكالت الن�جتة عن وجود طفل غري ع�دي يف الأ�رسة. ويبدو ان العمل 
مع اأ�رس الأطف�ل املع�قني هو اأقرب للخدمة الإجتم�عية  من العالج النف�سي، ذلك اأنه 
�سخ�سي�ت  من  بدلً  العملية  امل�سكالت  والتع�مل مع  البيئية  ب�ل�سيطرة  اهتم�أم�ً  اأكرث 

اأفراد الأ�رسة. 
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ويرى نيزورث و�سميث )Neisworth & Smith, 1978( اأهداف الإر�س�د على النحو 
الت�يل: 

1- م�س�عدة الن��س للتع�مل بطريقة اأكرث فع�لية مع م�سكالتهم احل�لية.
2- م�س�عدة الأفراد على التكيف مع امل�سكالت امللحة والت�رسف بكف�ية من خالل الدور 

املن��سب.
3- تثقيف الآب�ء عن مو�سوع الكف�ءة العقلية وت�أثريه� على الأداء اليومي للطفل والنمو 

الطويل الأمد.
4- توفري امل�س�عدة لالآب�ء للتع�مل مع م�سكالت ال�سلوك اليومي وهموم الأ�رسة.

واتخ�ذ  احللول  اإيج�د  ي�ستطيعوا  حتى  النفع�لية  الهموم  لفهم  الآب�ء  م�س�عدة   -5
القرارات املن��سبة.

وقد اأ�س�ر كل من ف�إندر زاندن وبي�س )Vander، Zanden & Pace، 1984( اإىل ان اأغلب 
ا�سرتاتيجي�ت اإر�س�د الآب�ء تقع �سمن ثالث فئ�ت: 

1- برامج املعلوم�ت، وهي توفر لالآب�ء احلق�ئق عن ح�لة طفلهم.
وم�سكالت  م�سكالتهم  وفهم  التع�مل  يف  الآب�ء  مل�س�عدة  نف�سية  عالجية  برامج   -2

اأطف�لهم.
3- برامج تدريب الآب�ء مل�س�عدتهم يف تطوير مه�رات فع�لة لتعليم الطفل وتوجيهه.

وعلى الرغم من ان هذه ال�سرتاتيجي�ت الثالث كله� تفيد الآب�ء، اإل انه من املوؤكد ان اأكرث 
م� يحت�جه الآب�ء هي املعلوم�ت الأ�س��سية عن ح�لة طفلهم، وفيم� يتعلق بذلك ميكنن� 
حتديد اأحد الطرق الأكرث ا�ستخداأم�ً واختب�ره� يف توفري هذا النوع من املعلوم�ت وهي 

اجتم�ع املدر�س واملوجه والأب.
امنوذج�ً   )Lombana and Lombana، 1982( ولومب�أن�  لومب�أن�  من  كل  وا�ستنبط 
للتع�ون بني البيت واملدر�سة يو�سح بع�س الأن�سطة الأبوية املهمة والوقت وامله�رات 

ال�رسورية لكل منه�.
امله�رة املطلوبة من املر�سد               الوقت املطلوب من املر�سد 

اإر�س�د                                               الآب�ء
تعليم                                              الآب�ء
اجتم�ع�ت                                        الآب�ء
م�س�ركة                                          الآب�ء 

من  يكونوا جزءاً  اأن  يريدون  الذين  الآب�ء  يعر�س عدد  املثلث  ال�سفلي من  الق�سم   اإن 
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مع  منتجة  اجتم�ع�ت  اإىل  يحت�جون  الذين  الآب�ء  ميثل  له  الت�يل  والق�سم  املدر�سة. 
املر�سدين واملدر�سني وغريهم من املوظفني، والق�سم الث�لث ي�سف برامج تعليم الآب�ء اأو 
الربامج التي تعلم الآب�ء طرق�ً اأكرث فع�لية لالأن�سب�ط والإت�س�ل مع اأطف�لهم. ومتثل قمة 
املثلث ح�جة عدد قليل من الآب�ء لالإر�س�د. واأو�سح� لومب�أن� ولومب�أن� اأهمية املثلثني 
املقلوبني يف كل ج�نب وهذا يو�سح العالقة بني ح�ج�ت الآب�ء وخربة املر�سد والوقت 

الذي يق�سيه معهم.
ووفق�ً  الإر�س�د.   )Robert Carkhff، 1983( منوذج� يف  ك�ركوف  روبرت  �سمم  وقد 
لهذا النموذج فهن�ك مراحل مميزة لالإر�س�د بني امل�سرت�سد اأو الوالدين وبني املر�سد اأو 
مه�رات  وت�سمح  للم�س�عدة،  اأ�س��سي�ً  متطلب�ً  يعد  ف�حل�سور  لك�ركوف  ووفق�ً  املع�لج. 
احل�سور للمر�سد بروؤية و�سم�ع امل�سرت�سد. امل�س�ركة هي اأي�س�ً مرحلة م� قبل امل�س�عدة 
حيث ي�س�رك امل�سرت�سدون ب�إعداد انف�سهم ع�سوي�ً وانفع�لي�ً وعقلي�ً. ومتثل ال�ستج�بة 
اأم�  واملع�ين.  وامل�س�عر  للمحتوى  ال�ستج�بة  وتت�سمن  امل�س�عدة،  لعملية  الأ�س��س 
ال�ستك�س�ف ف�إنه يت�سمن حتليل امل�سرت�سدين لتج�ربهم وت�سخي�س انف�سهم وفق�ً لهذه 

التج�رب.
ويعد التخ�سي�س الفردي مرحلة امل�س�عدة الأ�س��سية حيث يقود املر�سد امل�سرت�سد يف 
ويطور  امل�سرت�سد  ي�سع  ان  الفهم  يتطلب  كم�  ال�سخ�سية.  م�سكالته  م�سوؤولية  حتمله 
اأهداف�ً �سخ�سية ويطوره�. وتت�سمن املب�داأة تعريف الأهداف وتطوير الربامج وت�سميم 
تعريف  وهم�  مرحلتني  على  فريكز  الفعل  اأم�  ال�سخ�سية.  اخلطوات  وتعزيز  اجلداول 

الأهداف وتطوير الربامج.
وبغ�س النظر عن ال�سرتاتيجي�ت اخل��سة التي يخت�ره� املر�سد فيجب ان يفهم الأهمية 
الأ�س��سية ل�ستخدام اأ�سلوب العالج املن��سب لكل فرد. ف�مل�سرت�سدون ومن بينهم الآب�ء 
يختلفون يف م�سكالتهم واهتم�أم�تهم وت�ريخهم اخل��س يف التف�عل بني الفرد والبيئة.
واقرتح كل من اإهلرز، بروذرو ولجون )Ehlers، et al، 1982( �ست خطوات عملية اأُعدت 

مل�س�عدة الآب�ء يف مواجهة م�سكالتهم: 
1- م�س�عدة الآب�ء لي�سبحوا اأكرث مو�سوعية فيم� يتعلق بطفلهم املع�ق.

اأنواع  ال�سلوك التي  2- م�س�عدة الآب�ء للتنبوؤ ب�ل�سلوك امل�ستقبلي لطفلهم، وم� هي 
ُيتوقع ان يقلع عنه� الطفل اأو ي�ستمر به�؟

3- م�س�عدة الآب�ء على متثيل الأفك�ر والأ�س�ليب لأو�س�ع امل�سكالت املختلفة ال�س�ئعة 
بني اأ�رس الأطف�ل املع�قني.
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4- م�س�عدة الآب�ء )والأ�رسة بك�مله�( لإدراك ان الطفل املع�ق لديه احل�ج�ت اجل�سمية 
واجلن�سية والرتويحية والتعليمية نف�سه�، كم� هو احل�ل لدى الطفل الع�دي.

5- م�س�عدة الآب�ء يف اكت�س�ف كل خدم�ت املجتمع املتوافرة لهم مثل العي�دات، ومراكز 
واملع�هد  العمل  وحلق�ت  نف�سه�،  امل�سكلة  يواجهون  الذين  الآب�ء  وجم�ع�ت  التقومي، 

التعليمية للمع�قني.
6- م�س�عدة الآب�ء لت�سميم طرق ملت�بعة تقدم ال�سخ�س املع�ق جت�ه الأهداف والأغرا�س 

املو�سوعة.
وقد و�سع روبرت�س وب�مربجر )Roberts & Baumberger، 1999( امنوذج�ً اإر�س�دي�ً 
ميكن للمر�سدين ا�ستخدامه مع الأ�رس التي لديه� اأطف�ل مع�قون وي�سمى هذا النموذج 

T.R.E.A.T
Theoretical Relationship Environmental Adjunct Treatable وهو يتكون 

من خم�سة مي�دين هي: 
 Theoretical and Conceptual واملف�هيمية  النظرية  املتغريات  الأول:  امليدان 

Variables
ويف هذا امليدان على املر�سد ان يجيب عن ثالثة اأ�سئلة هي: 

اأ - م� هي النظرية التي ميكن ا�ستخدامه� لالإر�س�د؟
ب - م� هي املتغريات الثق�فية الإجتم�عية  وم�س�در مواجهة امل�سكالت؟

ت - هل هن�ك مع�جل�ت طبية، اأو تقييم�ت نف�سية؟
Relationship Variables امليدان الث�ين: العالقة بني املتغريات

وي�سري هذا امليدان اإىل العالقة بني املر�سد واأ�رس ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، وهن� على 
ان   Alliance العالجي  التح�لف  ي�ستطيع  الت�يل: هل  ال�سوؤال  ان يجيب على  املر�سد 

يحقق تقدم�ً لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة؟
Environmental Variables امليدان الث�لث: املتغريات اأو الظروف البيئية

يف هذا امليدان يكون الت�س�وؤل املهم هو اأين ميكن لالإر�س�د ان ي�أخذ مك�نه؟ يف املدر�سة 
اأم مع اأ�رسة الطفل املع�ق؟ م� هو اأ�سلوب الإر�س�د الفردي اأم اجلمعي؟ وكم من الوقت 

ي�ستغرق؟ وكيف ميكن للمر�سد ان ينظم اللق�ءات مع املع�قني واأ�رسهم؟
Adjunct Variables امليدان الرابع: املتغريات الت�بعة

اأ�رس  اإر�س�د  التي تدعم  الإر�س�دية الأخرى  يبحث املر�سد يف هذا امليدان عن اخلدم�ت 
املعوقني، مثل اإيج�د م�س�در للدعم، ك�لأ�سدق�ء، والأق�رب، واجلمعي�ت.

 Treatable Goals and امليدان اخل�م�س: التع�مل مع الأهداف الق�بلة للعالج
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Objectives
ال�س�بقة، حيث   يعتمد النج�ح يف هذا امليدان على مدى جن�ح املر�سد يف املي�دين 
الأهداف ق�بلة للقي��س؟ هل ميكن  الأهداف املو�سوعة، هل  يحدد املر�سد مدى حتقيق 
وف�علة؟  مرنة  الأهداف  هل  اخل��سة؟  الحتي�ج�ت  ذوي  اأ�رس  قبل  من  الأهداف  حتقيق 
الهيكل  ا�ستط�ع ت�سكيل  وعندم� يحدد املر�سد نف�سه بهذه املي�دين اخلم�سة يكون قد 

الع�م لإر�س�د اأ�رس ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.
وقد طور كل من اأول�سن مك كوبني واآخرين )Olson & Mc Cubbin( اأ�س�ليب مل�س�عدة 
اأ�رس الأطف�ل املع�قني للتكيف، ومواجهة ال�سغوط�ت الن�جمة عن الإع�قة، وتتكون من: 

Passive appraisal 1- التقييم ال�سلبي
ويعني اإهم�ل امل�سكلة، على اأمل ان تنتهي وحده�.

Reframing 2- اإع�دة الت�سكيل وال�سي�غة
تعني تغري الأ�سلوب الذي يفكر فيه الفرد، لتظهر اأقل �سغط�ً وتوتراً.

Spiritual support )3- الدعم النف�سي )الروحي
وتعني ان ي�ستمد الفرد املوا�س�ة والتوجيه من املعتقدات الدينية والروحية.

Social support 4- الدعم الإجتم�عي
وتعني ان تقدم امل�س�عدة العملية، والع�طفية من الأ�سدق�ء، اأو الأق�رب، والأ�رس.

Professional support 5- الدعم املهني
وتعني ان يقدم املهنيون الأطب�ء، والأخ�س�ئيون، واملر�سدون، واملوؤ�س�س�ت، الدعم لالأ�رسة 

.)Turnbull & Turnbull، 1997(
الأطف�ل املوهوبون والنوابغ Gifted and Talented Childre اإن م�س�ألة تربية الطفل 
املوهوب ورع�يته ميكن ان حتمل حتدي�ً كبرياً لالأ�رسة )Wilson،1998(. اإن الأم هي اأول 
من يكت�سف ب�أن طفله� موهوب، واإذا ك�ن هن�ك خالف بني الأبوين حول اإمك�نية ان يكون 

طفلهم� موهوب�ً ف�إن الأب هو املت�سكك يف اإطالق هذه ال�سفة على الطفل.
اإن دور الأ�رسة يف الك�سف عن املوهوب يتمثل يف اخلطوات الت�لية:

اخلطوة الأوىل: التع�ون مع املدر�سة عن طريق عقد اللق�ءات مع معلم الطفل لإعط�ئه 
املعلوم�ت الك�فية عن طفله املوهوب، لأن املعلم لن يكون لديه الوقت الك�يف لك�سف 

املوهبة لدى جميع الطالب.
اخلطوة الث�نية:عقد لق�ءات مع املر�سد النف�سي كي ميده ب�ملعلوم�ت الالزمة عن �سلوك 
اخل�س�ئ�س  ومراع�ة  معه،  ال�سحيح  التع�مل  اأ�س�ليب  على  والتعرف  املوهوب،  الطفل 

النف�سية والإجتم�عية  للطفل املوهوب، ورع�ية قدراته اخل��سة.



320

وموؤ�س�س�ت  ج�مع�ت  من  املجتمع  يف  الدعم  م�س�در  اإىل  الث�لثة:اللجوء  اخلطوة 
جمتمعية لتوفري امل�س�عدات امل�دية والفنية لرع�ية الطفل املوهوب.ولكن يبدو ان 
الأ�رسة ل تزال جتهل اأهمية دوره� يف الك�سف عن الطفل املوهوب، وان عدد الأ�رس التي 
لديه� طفل موهوب دون علمه� اأكرث من عدد الأ�رس التي تعتقد اأن لديه� طفالً موهوب�ً 

.)Turnbull & Turnbull, 1997( وهو لي�س مبوهوب
اأهم امل�س�در للتعرف على الطفل املوهوب، وان توقع�تهم� دقيقة،  اإن الوالدين من 
الأم كونه� احل��سن الرئي�س للطفل، وان احلكم ب�أن الطفل موهوب يكون  وخ�سو�س�ً 
يواجه�ن �سعوب�ت  الوالدين  ان  الدرا�س�ت  الطفل.وتبني  ولدة  الأوىل من  الأي�م  منذ 
متعددة فيم� يتعلق مب�س�ألة الك�سف عن الطفل املوهوب، ومن اأهم هذه ال�سعوب�ت 
عدم توافر املعلوم�ت الك�فية حول طبيعة املوهوب وخ�س�ئ�س املوهوبني، واأ�س�ليب 
.  )Gross,1993( الك�سف عنهم، وكذلك يف حتديد م� اإذا ك�ن طفلهم� موهوب�ً اأم ل

اإن دور الأ�رسة يف تنمية املوهبة لدى الطفل اأو الإبداع ميثل حتدي�ً اآخر يواجه اأ�رس 
املوهوبني من اأجل توفري البيئة املي�رسة لتنمية املوهبة والإبداع.كم� تلعب الأ�رسة 
اإذا مل تقم بت�سجيع  الأ�رسة  الأهم يف ت�سكيل املوهبة لدى الطفل، وان  الدور  تلعب 
الطفل وتقديره وتوفري املن�خ املالئم له يف البيت، ف�إن املوهبة قد تبقى ك�منة. وقد 
بني بلوم يف درا�سة اأجراه� على 120 موهوب�ً اأظهروا نبوغ�ً يف �سغرهم يف جم�لت 
متنوعة، مثل العزف على البي�نو، اأو النحت، اأو ال�سب�حة، اأو التن�س، اأو الري��سي�ت، 
 Congldon,( الطفل  لدى  املوهبة  تنمية  املدر�سة يف  دور  من  اأهم  البيت  دور  ان 

 .   )1979
 ت�سري معظم الدرا�س�ت حول العالق�ت الأ�رسية واملوهبة اإىل ان اأ�رس الطفل املوهوب 
تتمتع بتوافق اأ�رسي جيد، وان ن�سبة الطالق منخف�سة، وجدير ب�لذكر ان هن�ك اأطف�لً 
ت�س�به خ�س�ئ�س  الرغم من  املدر�سية على  موهوبني مل يحققوا جن�ح�ً يف احلي�ة 
يف  عنهم  اختلفوا  لأنهم  وذلك  الن�جحني،  املوهوبني  اأطف�ل  مع  الأ�رسية  حي�تهم 
العالق�ت الأ�رسية بني الوالدين، حيث متيزت العالق�ت الأ�رسية للموهوبني الن�جحني 
ب�لتف�هم واحلب وال�سع�دة الزوجية، بينم� ات�سمت العالق�ت بني الأبوين لدى الأطف�ل 
الأبوين  بني  العالقة  وكذلك  والأنف�س�ل،  وامل�س�جرة  ب�خلالف  الف��سلني  املوهوبني 

 .) Silverman,1993 ( والأبن�ء
وتبني العديد من الدرا�س�ت ان اأ�س�ليب التن�سئة الأ�رسية تلعب دوراً كبرياً يف تنمية 
املوهبة والإبداع لدى الأطف�ل. ومن الدرا�س�ت الكال�سيكية املعروفة يف هذا املج�ل 
درا�سة اآن رو )Roe,( التي ق�مت بدرا�سة على ثالث جمموع�ت من العلم�ء املبدعني، 
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احلرية  توافر  هي  الع�يل  لالأجن�ز  امل�سجعة  الأ�رسية  البيئة  عوامل  اأهم  ان  فوجدت 
وت�س�وؤل العق�ب والت�سجيع امل�ستمر الذي ي�ستخدمه الآب�ء مع اأبن�ئهم 

. )Wilson,1998 (
الوالدية ت�س�عد على تنمية  الدرا�س�ت يف هذا املج�ل ان بع�س الإجت�ه�ت  كم� تبني 
اأي عدم قولبة كل من  اأهمه� ت�سجيع التفكري الالأمنطي لالأدوار اجلن�سية،  الإبداع ومن 
اأدوار الأنثى ترتبط ب�لعالق�ت  اأدوار تقليدية معينة، والتي ترى ان  الذكر والأنثى يف 
القوت  الذكر دوره هو ك�سب  الأولد، وان  ، وانه� قد خلقت للبيت وتربية  الإجتم�عية 
والأدوار التي تتعلق ب�لأجن�ز، بل النظر اإىل البن اأو البنة ح�سب قدراته وميوله بغ�س 
التي  الأ�رسية  التن�سئة  اأ�س�ليب  اإن    .)Wilson,1998(انثى اأو  ذكراً  كونه  عن  النظر 
تن��سب الطفل املوهوب ب�سورة خ��سة هي تلك التي ت�ستخدم الإقن�ع معه، وتعمل على 
اأ�سلوب ال�رسب وا�ستخدام الق�سوة يف املع�ملة مع الطفل املوهوب  احرتام عقله، لأن 
التي  الأ�رسية  التن�سئة  واأ�س�ليب  املهد،  م�زالت يف  وهي  موهبته  قتل  معن�ه  ب�لذات 
ت�س�هم يف تنمية موهبة الطفل هي تلك التي تتجه نحو الت�س�مح والقبول والإنفت�ح، 

 .) Silverman,1993 ( والبعد عن الف�سل احل�د بني الأدوار اجلن�سية
على  التعرف  من  لبد  الأ�رسة  يف  املوهوب  الطفل  رع�ية  اأ�س�ليب  اأهم  اإىل  وللتعرف 
نوعية امل�سكالت التي تواجهه� الأ�رسة عند وجود طفل موهوب فيه�.وعلى الرغم من ان 
الدرا�س�ت ال�س�بقة قد بينت انه من اأهم خ�س�ئ�س البيئة الأ�رسية التي تنمي املوهبة 
والإبداع لدى الطفل هي البيئة الرثية ثق�في�ً والآمنة �سيكولوجي�ً، اإل ان هن�ك العديد 
امل�سكالت  من  العديد  تواجه  الواقع  املوهوب يف  الطفل  اأ�رسة  ان  توؤكد  الدرا�س�ت  من 
املوهوب، وهو عدم  الطفل  تربية  غ�ئب�ً يف  بعداً  ان هن�ك  املوهوب.ويبدو  مع طفله� 
لي�ست  املوهبة  .ان   )Wilson,1998( والنف�سية،وي�سري  الع�طفية  احتي�ج�ته  مراع�ة 
ب�ل�رسورة خربة �س�رة �سواء ك�ن ذلك للطفل اأم لالأ�رسة ب�سبب بع�س امل�سكالت الع�طفية 
تواجه  التي  الرئي�سة  امل�سكلة  ان  املوهوب.ويبدو  الطفل  يواجهه�  التي  والإجتم�عية  
ب�أ�سلوب  رع�يته ويف جهله�  لدوره� يف  الأ�رسة  فهم  عدم  املوهوب هي  الطفل  اأ�رسة 
اأ�رسة  ان  ال�سحيح معه، وقد عرب ويل�سون)Wilson,1998(. عن ذلك بقوله  التع�مل 
الطفل املوهوب ل تعي كيفية التع�مل مع طفله� املوهوب الذي يحت�ج اإىل فهم متعمق، 
الع�دي،  الطفل  اأ�س��س مع�يري  وانه� تتع�مل معه على  التع�مل،  واأ�س�ليب خ��سة يف 

لذلك ت�سعر ب�حلرية عندم� ل تفلح معه هذه الأ�س�ليب يف الرتبية. 
وحول م�سكالت الطفل املوهوب يف الأ�رسة  ف�إن بروز دور الطفل املوهوب كوالد ث�لث يف 
الأ�رسة ميكن ان يكون من ابرز امل�سكالت فقد اأجرى ه�كني )Hackney, 1981( درا�سة 
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ا�ستطالعية حول اآراء اآب�ء الأطف�ل املوهوبني . دلت نت�ئج الدرا�سة ان الآب�ء عربوا عن 
غمو�س دورهم ك�آب�ء عند التع�مل مع الطفل املوهوب، و�سعوبة حتديد الفرق بني دور 
الوالدين والأبن�ء املوهوبني يف الأ�رسة، كم� اأبدوا حريتهم يف كيفية التع�مل مع الطفل 
املوهوب كطفل اأم را�سد، مم� اأدى اإىل اإح�س��سهم ب�لقلق واحلرية ل�سعوبة الف�سل بني 
دورهم ك�آب�ء ودور الطفل املوهوب كطفل لأن الطفل املوهوب يتمتع بقدرة لفظية ع�لية، 
مم�  والربه�ن،  احلجة  قوي  اجلدل،  كثري  �سغري،  فيل�سوف  وك�أنه  والديه  اإىل  ويتحدث 
يجعل والديه ي�سعران ب�حلرية اأم�م هذا الطفل الرا�سد، وكثرياً م� يخ�رس الآب�ء الره�ن 
يف معركتهم اجلدلية مع طفلهم.ونظراً حلدة ذك�ء الطفل املوهوب، و�سدة ح�س��سيته، 
وت�أثري �سخ�سيته امل�سيطرة، وقوة اإقن�عه، يعلن الآب�ء ا�ست�سالمهم اأم�م الطفل املوهوب 
الذي يفر�س نف�سه كوالد ث�لث يف الأ�رسة بال من�زع. وي�سعر الآب�ء ب�حلرية ال�سديدة يف 
اأ�س�ليب تربية الطفل املوهوب الذي ل تنفع معه الأ�س�ليب الع�دية يف الرتبية، ويفر�س 

عليهم من حيث ل ي�سعرون مع�ملة الند للند.
ويبدو ان وجود طفل موهوب يف الأ�رسة قد يوؤدي اإىل ا�سطرار اأفراد الأ�رسة اإىل اإجراء 
تعديالت خ��سة يف حي�تهم، والت�سحية ب�لكثري من اجلهد وامل�ل والوقت يف �سبيل 
تلبية احتي�ج�ت الطفل املوهوب، وتبدو الأ�رسة وك�نه� تدور يف فلك الطفل املوهوب، 
خوف�ً على موهبته من ال�سي�ع، هذا اإذا ك�نت الأ�رسة تدرك موهبة الطفل ، اأم� اإذا ك�ن 
الطفل املوهوب يعي�س يف  اأ�رسة ل تدرك املوهبة ، ك�ن م�سري املوهبة ال�سي�ع، وي�س�ء 

.)Hackney, 1981( فهمه، فيتحول اإىل عداد الك�س�إىل اأو امل�س�غبني اأو املتخلفني
ويبدو كذلك اأن وجود طفل موهوب يف الأ�رسة يخلق نوع�ً من ال�رساع بني الوالدين، 
اأحدهم� الأجن�ز  اأ�سلوب خمتلف يف املع�ملة، ك�ن ي�سجع  اإىل  عندم� يلج�أ كل منهم� 
مع  وده�ء  بذك�ء  املراوغة  اأ�س�ليب  ي�ستخدم  الطفل  يجعل  مم�  اجلد  الآخر  وي�سجع 
كل  تلبية  اأجل  من  اأ�سد  بينهم�  والتن�ف�س  اأكرث،  به  اهتم�مهم�  يجعل  مم�   ، الوالدين 

.)Wilson,1998( رغب�ته
وعلى الرغم من فوز الطفل املوهوب يف معركة اإثب�ت وجوده يف الأ�رسة م�ستغالً تفوق 
قدراته العقلية، وبراعته اللفظية اإل اأنه يخ�رس معركة على �سعيد اآخر وهي عالق�ته 
اأكرب منه �سن�ً، وقد  اأ�سخ��س  اإىل عقد �سداق�ت مع  اأقرانه، فهو مييل  الإجتم�عية  مع 
يوؤثر  منه، مم�  ب�لغرية  لإح�س��سهم  اأو  عنهم،  الع�ديون لختالفه  الأطف�ل  عنه  يعزف 
على تقديره لذاته.ويف بع�س املق�بالت مع الأطف�ل املوهوبني اأف�دوا ب�أنهم يتظ�هرون 
في�سعرون  الأ�رسة،  على  كبرياً  هم�ً  ي�سكل  الأ�سدق�ء.وهذا  بحب  يفوزوا  حتى  ب�لغب�ء 
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ب�خلوف والقلق على الطفل حتى ل ُيخد�س �سعوره، وُيجرح كربي�وؤه، فيلج�أ الأبوان اإىل 
  .)Hackney, 1981( اأ�سلوب احلم�ية الزائدة مم� يعزل الأ�رسة والطفل عن الآخرين

اإن اأ�رسة الطفل املوهوب تواجه م�سكلة الإح�س��س ب�لتن�فر املعريف ب�سبب التب�ين بني 
النمطية، التي جتعل الطفل وك�أنه خ�رق ال�سف�ت، متفوق يف  �سورة طفله� املوهوب 
كل املج�لت، منعزل اإجتم�عي�ً، وبني �سورته الواقعية رغم اختالفه عن الع�ديني يف 
جم�ل موهبته فهو ع�دي يف العديد من الأمور، وطفل ب�لدرجة الأوىل، له احتي�ج�ته 
من  ال�سورتني يخلق نوع�ً  التب�ين بني  الأطف�ل يف مثل عمره.وهذا  �س�ئر  ح�له ح�ل 
طفلهم  مع  التع�مل  اأ�س�ليب  يف  �سعوب�ت  ويواجهون  الآب�ء،  لدى  والقلق  الت�سوي�س 

  .)Wilson,1998(
وت�سري بع�س الدرا�س�ت اإىل ان اأ�رسة الطفل املوهوب اأقل ر�س�ًء واأكرث تذمراً من املدر�سة 
Turnbull & Turn-( ةمن اأ�رسة الطفل الع�دي، وخ�سو�س�ً اإذا ك�ن الطفل �سديد املوهب
bull, 1997(. وانه بعد ان يتم اكت�س�فه تبداأ الأ�رسة ب�سن حملة �سلبية على املدر�سة 
واملدر�سني.وت�سب اللوم على املدر�سة يف العديد من الأمور، ف�إذا ق�رس الطفل يف اإحدى 
املواد اتهمت املعلمني بعدم ت�سجيع الطفل، واإذا اأ�س�ء الطفل ال�سلوك اتهمت املنهج ب�أنه 
ل يتحدى عقل الطفل، واإذا كره الطفل الواجب�ت املدر�سية اتهمت املدر�سة ب�ل�سغط على 
الطفل، ويقع الطفل �سحية بني هذين الطرفني املتن�زعني، مم� ي�ستوجب اإر�س�د الأ�رسة 
ب�أ�سلوب �سحيح، ومد ج�سور التع�ون والتوا�سل ال�سليم بني الأ�رسة واملدر�سة، وحتقيق 

.)Hackeny, 1981( ال�رساكة الك�ملة بني البيت واملدر�سة والطفل
اإن الإخوة غري املوهوبني يع�نون من م�سكالت التوافق النف�سي، والقلق وتدين م�ستوى 
تقدير الذات ب�سببوجود طفل اآخر موهوب يف الأ�رسة، فعلى �سبيل املث�ل الإخوة الأ�سغر 
�سن�ً منه ي�سعرون ب�أنه من امل�ستحيل ان ي�سلوا اإىل موهبة اأخيهم اأو اأختهم الأكرب �سن�ً. 
ف�إنهم ي�سعرون ب�ل�سغط النف�سي ال�سديد والنفور منه لأنهم ل  اأم� الإخوة الأكرب �سن�ً 
يتقبلون فكرة تفوق الأخ اأو الأخت الأ�سغر �سن�ً. واإذا ك�ن هن�ك طفالأن يف الأ�رسة، وك�ن 
الأكرب موهوب�ً �سعر الأ�سغر ب�لقلق لإح�س��سه بعدم القدرة على الو�سول اإىل م�ستوى 

 . )Grossberg, 1986( اأخيه الأكرب
وت�سري بع�س الدرا�س�ت اإىل ان الطفل املوهوب يف الأ�رسة وب�سبب فرط ح�س��سيته يبحث 
عن الدفء الع�طفي يف الأ�رسة فال يجده اأحي�أن�ً، اإذ ي�سعر الأطف�ل الع�ديون ب�لدفء 
الع�طفي من قبل اإخوتهم بدرجة اأكرب من الأطف�ل املوهوبني الذين ي�سعرون ب�لرف�س 
يف  و�سيط�ً  متغرياً  يكون  قد  العمري  التق�رب  ان  ويبدو   ..)Wilson,1998( والربود 
بني  متق�ربة  الأعم�ر  ك�نت  كلم�  اأي  واإخوته،  املوهوب  الطفل  بني  الع�طفية  العالقة 
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الطفل املوهوب واإخوته ك�ن هن�ك ت�أثريات �سلبية علي الإخوة الع�ديني، اأم� اإذا ك�نت 
اأعم�رهم متب�عدة على الأقل ثالث �سنوات فتكون عالقتهم قوية. وت�سري بع�س الدرا�س�ت 
اإىل ان العالق�ت الع�طفية بني الإخوة تكون اأكرث �سلبية اإذا ك�ن الطفل الأكرب هو الطفل 
املوهوب )Grenier, 1985(.ويرى ب�حثون اآخرون ان الت�أثريات ال�سلبية للك�سف عن 
الطفل املوهوب على الأ�رسة والإخوة تكون موؤقته وتزول مبرور الزمن، اإذ تتكيف الأ�رسة 
معه�، وان الطفل املوهوب اأكرث انتق�داً للعالق�ت الأ�رسية كحيلة دف�عية حلم�ية ذاته 

.)Colangelo,1987 & Brower( ب�سبب اإح�س��سه ب�لختالف عن الآخرين
اإن دور الأ�رسة يف رع�ية الطفل املوهوب حتتم ان يفهم الآب�ء ان الطفل املوهوب لي�س 
ب�ل�رسورة موهوب�ً يف كل املج�لت ويف كل الأوق�ت فقد يكون متفوق�ً يف جم�ل، وع�دي�ً 
مث�لية منطية  املوهوب ميتلكون �سورة  الطفل  اآب�ء  ان  املالحظ  اآخر. ومن  يف جم�ل 
للطفل املوهوب، وك�أنه ك�ئن خ�رق، متفوق يف كل �سيء، في�سعون توقع�ت ع�لية لأدائه 

.)Keriouze, 1990( يف جميع املج�لت
asynchronous de-(  اإن الآب�ء يجب ان يدركوا ان منو الطفل املوهوب غري متن�غم
velopment( وان هن�ك فجوة بني منوه العقلي ومنوه الإجتم�عي والع�طفي. وب�سبب 
تفوق قدراته العقلية، وح�س��سيته املفرطة، ي�سبح لديه ع�مل داخلي خ��س وفريد، ويبداأ 
اأكرث  الوالدين  واأمور جمردة، مم� يجعل مهمة  الإلهية،  والذات  الكون  اأ�رسار  ي�س�أل عن 

.)Wilson,1998( حتدي�ً و�سعوبة.وهذا يثري القلق يف نفو�س الآب�ء
للكم�ل.  ل  للتميز  ال�سعي  على  الطفل  ت�سجع  ان  يجب  املوهوب  الطفل  اأ�رسة  اإن     
واملق�سود بذلك هو م�س�عدة الطفل للو�سول اإىل اأق�سى م� ت�سمح به قدراته دون �سغط 
اأو و�سع توقع�ت ع�لية جداً، وك�أنه ك�ئن خ�رق حتى ل يوؤثر ذلك على تقديره لذاته 
لأن م�س�ألة تقدير الذات املتدين هي اإحدى �سجون الطفل املوهوب وهمومه. لذا من املهم 
تعويده على التع�مل مع الإحب�ط، والبعد عن احلر�س ال�سديد على الكم�ل، وعلى تقبل 
 Turnbull( اأخط�ئه، واإدراك ان اخلط�أ هو جزء من اخلربة الإن�س�نية الوا�سعة يف احلي�ة

.)& Turnbull, 1997
كم� ان على الآب�ء الإهتم�م  بتنمية الذك�ء الع�طفي للطفل املوهوب.وذلك عن طريق 
توفري املن�خ الع�طفي املالئم يف الأ�رسة الذي ي�س�عد الطفل على التع�مل مع م�س�عر 
الإحب�ط والف�سل، والقدرة على التعبري عن م�س�عر الغ�سب، وحت�س�س م�سكالت الآخرين، 
ان  وعليهم   .)Congldon, 1979( الآخرين  مع  �سليمة  اإجتم�عية  عالق�ت  وبن�ء 
يدركوا  ان الطفل املوهوب هو طفل اأولً وموهوب ث�ني�ً وينبغي عليهم عدم حرم�نه 
من طفولته، واإعط�ئه الفر�سة كي يعي�س مثل غريه من الأطف�ل، فهو بح�جة اإىل تلبية 
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بع�س الإحتي�ج�ت ك�للعب واملرح واللهو، لأن الطفل املوهوب له احتي�ج�ت ج�سمية 
وع�طفية واإجتم�عية. وعند توفري اجلو املن��سب يف الأ�رسة لرع�ية موهبته يجب ان 
يكون ذلك بعيداً عن مم�ر�سة ال�سغوط الأ�رسية، التي تفر�س �سي�ج�ً من القيود حوله 
)Turnbull & Turnbull, 1997(. ومن ال�رسوري ان يدركوا ان الطفل املوهوب يرى 
اأبعد، وي�سعر اأعمق، ويعرف اأكرث من اأقرانه، وان يقبلوا فكرة انه من الطبيعي ان يكون 
الإذع�ن  الروتني املدر�سي اململ، وان يعترب  الأطف�ل وان يتذمر من  عن بقية  خمتلف�ً 
اأكرب منه �سن�ً، فهو  والقبول نوع�ً من الإذلل النف�سي، وان مييل اإىل م�س�حبة من هو 
اأ�س��س مع�يري  األ يتع�ملوا معه على  يبحث عن التعقيد والإث�رة والتحدي. لذا يجب 

.)Wilson,1998( الطفل الع�دي، وان يدركوا ان اختالفه هذا ل يعني انه �س�ذ
   اإن تربية الطفل املوهوب تعترب حتدي�ً حقيقي�ً لالأ�رسة، وقد تكون متعة حقيقية يف 
حي�ة الأ�رسة ان هي ق�مت بدوره� ك�مالً، اأو قد تتحول اإىل هم كبري يف ح�ل غي�ب هذا 
الدور. واأهم دور ميكن ان توؤديه الأ�رسة هو الوعي ب�لطبيعة اخل��سة للطفل املوهوب 
الك�سف عن موهبته، ويف  واإدراك دوره� املهم يف  واحتي�ج�ته، وفهمه فهم�ً حقيقي�ً، 
توفري بيئة مثرية ثق�في�ً، اآمنة نف�سي�ً للطفل ي�سعر فيه� ب�لقبول يف ع�مل قد ي�سعر فيه 
 Turnbull & Turnbull,( ب�لغرتاب النف�سي، لكونه خمتلف�ً عن اأقرانه يف اأمور كثرية

.)1997
الك�فية من  الرع�ية  اإذا مل جتد  الفئ�ت املعر�سة للخطر   وتعترب فئة املوهوبني من 
املحيطني بهم وتقبلهم وتلبي احتي�ج�تهم املختلفة، وتطوير طرق تعليمهم وحم�ولة 
اإر�س�دهم واإر�س�د املحيطني بهم نف�سًي� نظًرا للح�لة الوجدانية النتق�لية التي متيزهم 

    .) Silverman,1993( عن الع�ديني
وحدد ن�رامور )Narramore, 1981( اخل�س�ئ�س التي متيز الطفل املوهوب عن غريه 
 )3( الإهتم�أم�ت،  يف  الت�س�ع   )2( التعلم،  يف  )1(ال�سهولة  مت�سمن�ً:  مف�سل  �رسد  يف 
املو�سوعية املجردة يف التفكري، )4( ال�ستمت�ع ب�لقراءة والطالع، )5( التقدم والرقي 
يف التح�سيل الدرا�سي، )6( الإبداع يف كل م� يقوم به من اأعم�ل. ومن ثم، تتعدى مفهوم 
الطفل املوهوب عند ن�رامور احلدود ال�سيقة التي ح�رسه فيه� الرتبيون والأخ�س�ئيون 

النف�سيون يف نط�ق امل�ستوى الع�م للذك�ء فقط.
اأطف�لهم وطبيعته. وغ�لب�ً  اآب�ء املوهوبني يحت�جون مل�س�عدة يف فهم مدى تفوق  اإن 
م� يحت�جون للم�س�عدة يف تقبل حقيقة و�سع اأطف�لهم دون قلق وفخر مفرط. ويحت�ج 
الآب�ء اإىل ان يكونوا على وعي ب�حتم�لت وخم�طر ا�ستغالل الذك�ء من جهة واإهم�ل اأو 

رف�س الطفل من جهة اأخرى.
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ف�لرف�س والتف�سيل �سواء ك�ن للطفل املوهوب اأو لأ�سق�ئه الأقل موهبة، كله� احتم�لت 
دائمة. ويف بع�س

الأحي�ن ُيف�سل الطفل املتفوق لأنه ميكن ا�ستغالله يف العتزاز والغرور الأبوي، بينم� 
يتم اإهم�ل اأ�سق�ئه الأقل موهبة، وقد يهمل الطفل املوهوب – رغم قلة حدوث ذلك- لأن 
ح�ج�ت  من  اأقل  ح�جته  لأن  وذلك  بنف�سه،  الإهتم�م   ي�ستطيع  ب�نه  يعتقدان  والديه 
الطفل املتفوق ن�جت عن املح�ولت  اإهم�ل  ف�إن  الأحي�ن  الآخرين. ويف بع�س  الأطف�ل 
الأبوية لتعوي�س الأبن�ء الع�ديني اإىل حد م� لفقداأنهم القدرة الإبداعية التي ميتلكه� 

�سقيقهم املتفوق«.
الأهداف الإر�شادية يف جمال ا�رس ذوي احلاجات اخلا�شة :

1- تب�سري الأ�رسة ب��ستعدادات الطفل و�سم�ته وم�سكالته ومتطلب�ت منوه واحتي�ج�ته 
واأ�س�ليب  ل�سلوكهم  والإيج�بية  ال�سلبية  ب�لآث�ر  الأ�رسة  اأفراد  اإح�س��س�ت  تنمية   -2

مع�ملتهم على �سخ�سية الطفل 
اأ�رسية غنية ب�ملواد وامل�س�در لتمكني الطفل  3- توعية الأ�رسة ب�رسورة تهيئة بيئة 

املوهوب من تنمية ط�ق�ته وا�ستثم�ر اإمك�أن�ته 
�سعوره  يعزز  مب�  واملتفوق  املوهوب  الطفل  نحو  الأ�رسة  اأفراد  اإجت�ه�ت  تعديل   -4

ب�لكف�ءة ) قطن�ين واملع�دات ، 2009( 
اخلدم�ت الإر�س�دية للموهوبني واملتفوقني: تت�سمن اخلدم�ت الإر�س�دية ثالث خدم�ت: 

1( خدم�ت اإر�س�دية وق�ئية :
وال�سلوكية،  النفع�لية  املختلفة  امل�سكالت  يف  الوقوع  من  حم�يتهم  ت�ستهدف  فهي 
ال�سخ�سي  التوافق  لتحقيق  املن��سبة  الظروف  وتهيئة   ، والإجتم�عية  والدرا�سية 

واملدر�سي والإجتم�عي، ومظ�هر ال�سحة النف�سية ال�سليمة. 
2( خدم�ت اإر�س�دية اإمن�ئية:

تهدف اإىل توفري الربامج والأن�سطة املن��سبة لتنمية ا�ستعداداتهم ومقدراتهم اإىل اأق�سى 
م� ميكنه� بلوغه. 

3( خدم�ت اإر�س�دية عالجية: 
وتهدف اإىل م�س�عدتهم على حل م� يواجههم من م�سكالت، والتقليل م� اأمكن من اآث�ره� 

ال�سلبية على �سخ�سي�تهم.
كم� تنق�سم هذه اخلدم�ت اإىل اخلدم�ت النوعية الت�لية: 

اأ - خدم�ت الت�سخي�س والتقييم : 
ان الك�سف عن ا�ستعدادات الأطف�ل املوهوبني واملتفوقني الع�مة واللغوية والإجتم�عية  
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ب��ستخدام  لهم  ال�سلوكية  املدخالت  وحتديد  وغريه�،  والفنية  واحلركية  والإبداعية، 
لتحديد  املبدئي  الأ�س��س  يعد  والختب�رات،  ك�ملق�يي�س  املقننة  العلمية  الأدوات 
متطلب�تهم التعليمية، ومن ثم و�سع الربامج الرتبوية املالئمة خل�س�ئ�سهم واملحققة 

لهذه املتطلب�ت. 
م�سكالتهم  بحث  اأو  الدرا�سة  لأغرا�س  �سواء  ت�سنيفهم  يف  الف�ئقة  اأهميته  له  اأن  كم� 
وي�ستلزم اجن�ز هذا النوع من اخلدم�ت ب�ل�سورة املرجوة �رسورة توفري اآلية متك�ملة 
الف�ئقة يف  اأهميته  له  ان  الالزمة لت�سخي�س املوهبة كم�  الختب�رات واملق�يي�س  من 
من  النوع  هذا  اجن�ز  وي�ستلزم  م�سكالتهم  بحث  اأو  الدرا�سة  لأغرا�س  �سواء  ت�سنيفهم 
واملق�يي�س  الختب�رات  من  متك�ملة  اآلية  توفري  �رسورة  املرجوة  ب�ل�سورة  اخلدم�ت 
تقومي  ال�ستمرار يف  اإىل  ب�لإ�س�فة  الأطف�ل،  لدى  والتفوق  املوهبة  لت�سخي�س  الالزمة 
ومت�بعة ا�ستعداداتهم طوال مراحل درا�ستهم للوقوف بني وقت واآخر على مدى فع�لية 

الربامج واخلربات التعليمية التي يتعر�سون له� ومدى كف�يته� ب�لن�سبة لنموهم.
ب ـ خدم�ت املعلوم�ت:

للموهوبني  ب�لن�سبة  الأخرى  واخلدم�ت  والدرا�سية  النف�سية  للرع�ية  التخطيط  اإن 
واملعلوم�ت  البي�أن�ت  من  ق�عدة  اأ�س��س  على  يبنى  ان  يجب  وتقوميه�،  واملتفوقني 
الوافية والدقيقة فيم� يتعلق ب�لنواحي ال�سخ�سية والنف�سية والتعليمية والإقت�س�دية 
والإجتم�عية  لهم، على اأن يراعى تعدد م�س�در احل�سول على هذه املعلوم�ت �سواء من 
الطفل ذاته اأو من والديه اأو اأقرانه اأو معلميه، وب��ستخدام طرائق متعددة ك�ملق�بالت 

ال�سخ�سية، ودرا�سة احل�لة وال�ستبي�أن�ت وغريه�. 
ج ـ اخلدم�ت الإر�س�دية:

ب�رسورة  عموم�  الدرا�سية  واملن�هج  الرتبوية  الربامج  يف  احلديثة  الإجت�ه�ت  تن�دي 
ت�سمينه� خطط� وبرامج اإر�س�دية ل تتجزاأ عنه�؛ مل�س�عدة التالميذ على فهم اأنف�سهم 
وا�ستثم�ره�،  اإمك�أن�تهم  واكت�س�ف  والنفع�لية،  الدرا�سية  م�سكالتهم  على  والتغلب 

والو�سول اإىل حتقيق اأهدافهم وتوافقهم النف�سي عموم� داخل املدر�سة وخ�رجه�. 
وينبغي اأن تبنى الإ�سرتاتيجية الع�مة للخدم�ت التوجيهية والإر�س�دية يف جم�ل رع�ية 
اأ�س��س ا�ستق�س�ء الظروف واملتغريات ذات ال�سلة  املوهوبني واملتفوقني خ��سة، على 
بنموهم يف بيئتهم الأ�رسية واملدر�سية واملجتمع، ب�لإ�س�فة اإىل احل�لة الراهنة للطفل 
ذاته، لتحديد احتي�ج�ت كل من الأ�رسة واملدر�سة والطفل من برامج التوجيه والإر�س�د 

.)Luterman،2004(
ويف جم�ل م�س�عدة الآب�ء فقد عرف كوجندن )Congldon، 1979( عدة ق�س�ي� يعده� 
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مهمة يف م�س�عدة الآب�ء ذوي الأطف�ل املوهوبني وهي ملخ�سة يف اجلدول.
ملخ�س مب�دئ كوجندن مل�س�عدة الآب�ء ذوي الأطف�ل املوهوبني

دور الآب�ء وتعليقهمق�س�ي�/ هموم

يعد دور الآب�ء مهم�ً جداً، وال�سنوات املبكرة �ست�سنع الأ�س�س التعرف املبكر
للنمو امل�ستقبلي.

عدم ت�سجيع 
املب�لغة يف ردود 

الأفع�ل

والأهم من ذلك، ف�إن على الآب�ء الأمتن�ع عن تغيري موقفهم 
ب�لك�مل جت�ه الطفل

يحت�ج اآب�ء الأطف�ل املوهوبني دائم�ً اإىل الطم�نة، فقد يكونون الطم�أنة
على اقتن�ع ب�أنهم انف�سهم اأقل م�ستوى من الطفل واأنهم غري 

ق�درين على التكيف

امل�سوؤولية جت�ه 
الطفل

يحت�ج الآب�ء اإىل اإدراك م�سوؤوليتهم جت�ه اأبن�ئهم. ف�جلو 
املنزيل ال�سعيد وامل�ستقر يعد اأكرث اأهمية للطفل املوهوب من 

اأي ع�مل اآخر.
ان الحرتام �رسوري لكل طفل، ولكنه يكون مهم�ً على وجه احرتام الطفل

اخل�سو�س عند حم�ولة فهم الطفل املوهوب

جتنب الرتكيز 
املفرط على الطفل 

املوهوب

على الآب�ء جتنب الرتكيز املفرط على اأبن�ئهم املوهوبني 
لدرجة ا�ستبع�د اأ�سق�ئهم، ويتم ذلك بو�سع عدد مت�س�و من 

التعليق�ت عن الأطف�ل غري املوهوبني

جتنب ال�سغط 
على الطفل 

املوهوب

ان اأف�سل ا�ستعداد لفرتة الر�سد هو ان يعي�س الإن�س�ن كطفل 
بكل م� يف الكلمة من معنى، فهن�ك اأوق�ت يريد ان يلعب 

الأطف�ل فيه� ويت�رسفون كبقية الأطف�ل الآخرين فيجب 
ال�سم�ح لهم بذلك.

الزم�ن واملك�ن 
للطفل املوهوب

ل يوجد ا�ستثم�ر اأف�سل من تخ�سي�س وقت للطفل املوهوب، 
ولكن يجب ان يكون وا�سح�ً انه �ستكون هن�ك فرتات خالل 

اليوم يتعني فيه� على الطفل ان يكون �سبوراً

من املهم ان يتحدث الآب�ء مع الأطف�ل بدلً من التحدث اإليهم. تنمية اللغة
�سجع حب ال�ستطالع لدى الطفل وا�ستج�بته لالأ�سئلة.
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التغري يف 
اجلم�عة

على الرغم من ان الأطف�ل كجم�عة يت�سفون بخ�س�ئ�س ع�مة، 
فعلى الآب�ء ان يكونوا على وعي ب�لدرجة الع�لية من التغري 

التي مير به� الأطف�ل
الإهتم�أم�ت 

الأبوية ب�ملدر�سة
من ال�رسوري جداً ان يهتم الآب�ء مبدر�سة الطفل �سواء ك�ن 

موهوب�ً اأو غري موهوب

الأفك�ر غري 
ال�سحيحة 

املتعلقة بنوع 
اجلن�س

ان اأكرب خ�س�رة م�أ�س�وية يف النظ�م الرتبوي قد يكون متعلقة 
ب�لبن�ت املوهوب�ت.

وهناك بع�س القرتاحات املفيدة يف اإر�شاد ال�الدين: 
1- التعرف املبكر عليهم.

2- اإحرتام الطفل ومع�ملته ك�سديق وال�سم�ح له ب�تخ�ذ القرارات
3- م�س�ركة الطفل يف عمل الأ�سي�ء التي يحبه� وال�سم�ح له ب�إظه�ر فرديته وال�ستمت�ع 

به�.
4- م�س�عدة الطفل يف فهم ح�ج�ته اخل��سة والتعبري عن ح�ج�ته.

5- عدم الإ�رسار على انه�ء اأي م�رسوع قبل النته�ء من جزئي�ته.
6- اأن يكون هن�ك وقت حمدد للتوا�سل بني الأهل والطفل يومي�ً.
7- �رسورة ت�سكيل توقع�ت عقالنية وحقيقية )الريح�ين، 1998(.

8- دعم القدرة لديهم على التحمل والطم�أنينة وتخفي�س ال�سغط النف�سي والتوتر.
9- تقبل ودعم الطفل املوهوب دون قلق وفخر مفرط.

10- فهم خ��سية ال�سعي وراء الكم�ل.
11- تب�دل اخلربات بني اأ�رس املوهوبون يف تربيتهم.

12- دمج الطفل املوهوب يف الأ�رسة واملجتمع.
13- ت�سجيع الطفل على البحوث احلرة وعمل الأ�سي�ء وانت�جه� بنف�سه وت�سجيع �سلوك 

املغ�مرة لديه وتقبل اأخط�ئه وال�ستف�دة منه�.
14- تقدمي معلوم�ت لالأ�رسة عن امل�س�در املوجودة يف املجتمع املعدة مل�س�عدتهم يف 
تقدمي اخلدم�ت الإر�س�دية مثل البعث�ت الدرا�سية، الكتب واملجالت، الربامج الإثرائية، 

.)Silverman, 1993( .الدخول املبكر للج�معة
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فنيات الإر�شاد الفردي للم�شاكل الأ�رسية
اأثن�ء  ا�ستعم�له�  املر�سد  على  ينبغي  التي  الفردي  الإر�س�د  فني�ت  من  العديد  هن�ك 
هذه  لأهم  عر�س�ً  يلي  فيم�  و�سنو�سح  الأ�رسية.  وكذلك  الفردية  امل�س�كل  مع  التع�مل 

الفني�ت:
اأواًل: االإ�سغاء الفعال:

اأ�س��سي�ً يف املق�بلة  يعترب الإ�سغ�ء اأ�س��س عملية الإر�س�د كله� ويلعب الإ�سغ�ء دوراً 
الإر�س�دية، وهو مهم يف بداية كل مق�بلة، وهو مهم لكل ال�ستج�ب�ت والفني�ت الأخرى 

يف الإر�س�د.
بنوعيه  ات�س�ل  من  يحدث  م�  مت�بعة  مع  للمتحدث  الك�مل  الإنتب�ه   هو  والإ�سغ�ء 
اللفظي وغري اللفظي، والتق�ط م� وراء كلم�ت املتحدث. ولكي تو�سل ل�سخ�س م� انك 

م�سٍغ له عليك ان تراعي :-
اإذا اأردت التحدث للن��س عليك النظر اإليهم. 1. الإت�س�ل الب�رسي: 

2. لغة اجل�سم املنتبه: يكون ك�مل ج�سمك مواجه�ً لل�سخ�س الذي تتحدث معه، وم�ئالً 
يف  ال�سرت�س�ل  على  م�سجعة  اإمي�ءات  م�ستخدم�ً  معرباً  وجهك  ويكون  قليالً،  لالأم�م 

احلديث.
م�س�عرك جت�ه  وطبيعة  و�رسعة حتدثك  �سوتك  نربة  اإىل  ت�سري  ال�سوتية:  ال�سف�ت   .3

�سخ�س اآخر.
)Ivey,1994( .4. الن�حية اللفظية: اأي اللتزام مبو�سوع احلديث وعدم تغيري املو�سوع

على  تدريبهم  و�رسورة  الأزواج  بني  الفع�ل  الإ�سغ�ء  اأهمية  على  الب�حثون  اأكد  وقد 
)Halford, et.al,1997( .الإ�سغ�ء ب�سكل جيد اأثن�ء املن�ق�س�ت اأو حل ال�رساع�ت

املتحدث  اإح�س��س  وبن�ء  الآخرين  مع  جيدة  عالقة  بن�ء  الفع�ل يف  الإ�سغ�ء  وي�سهم 
بذاته. وي�سهم الإ�سغ�ء يف معرفة الكثري من اجلوانب عن حي�ة امل�سرت�سد)مفهومه عن 

.)Smith;2009, 1991 ،نف�سه، والخرين، والع�مل من حوله( )كف�يف
ومن  اللم�سية،  واخلربات  وال�سمع،  الب�رس،  الثالث:  الرئي�سية  احلوا�س  الإ�سغ�ء  وي�سمل 
املعت�د ان ت�سمع من املر�سد كلم�ت تعرب عن احلوا�س مثل: وا�سح، انظر، يظهر، يبدو، 

اأ�سعر، اأح�س، اأ�سمع، اخرب، ان�ست، اأم�سك، اأمل�س.
اأنواع  ا�ستجابات االإ�سغاء:

ت�ستمل ا�ستج�ب�ت الإ�سغ�ء على اأربعة اأنواع  من ال�ستج�ب�ت هي:
Clarification 1. االإ�ستي�ساح
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يعرب امل�سرت�سد عن م�سكلته من اإط�ره املرجعي اخل��س به، وهذا قد يوؤدي لأن تكون 
ا�ستخدام  �سكل  ذلك على  ويظهر  وم�سو�سة.  وا�سحة  اأو غري   للمر�سد غ�م�سة  ر�س�ئله 
امل�سرت�سد ل�سمري اجلمع مثل: نحن، اأو هم، اأو ا�ستخدام كلم�ت مبهجة مثل: انت تعرف، 

اأو كلم�ت ذات مع�ين مزدوجة.
وعندم� يكون املر�سد غري مت�أكد من معنى الر�س�لة ف�إن الإ�ستي�س�ح حوله� �سي�س�عد يف 

الت�أكد مم� يعنيه امل�سرت�سد.
والإ�ستي�س�ح: هو ان يطلب املر�سد من امل�سرت�سد ان يو�سح عب�رة تبدو للمر�سد غ�م�سة 

اأو مبهمة، ويكون الإ�ستي�س�ح  ع�دة على �سكل �سوؤال يوجهه املر�سد للم�سرت�سد مثل:
هل تعني ان .........................؟

هل تق�سد ان تقول ...................؟
هل ميكن ان تو�سح ذلك .............؟

هل حت�ول ان ت�سف يل ذلك .........؟
يهدف الإ�ستي�س�ح مل� يلي:

 جعل الر�س�لة التي �سدرت عن امل�سرت�سد وا�سحة و�رسيحة.
 التحقق مم� �سمعه املر�سد يف ر�س�لة امل�سرت�سد.

 الت�أكد من اإدراك�ت املر�سد حول الر�س�لة.
وحتى يقوم املر�سد ب�لإ�ستي�س�ح  عليه ان مير ب�ملراحل الت�لية:

1. التعرف على املحتوى اللفظي وغري اللفظي لر�س�لة امل�سرت�سد)م�ذا اأخربن� امل�سرت�سد(.
2. معرفة فيم� اإذا ك�ن هن�ك اأجزاء غ�م�سة اأو مبهمة يف الر�س�لة حتت�ج ل�ستي�س�ح.

)اأي  ال�ستي�س�ح  به�  �سيبداأ  التي  املن��سبة  العب�رة  هي  م�  يقرر  ان  املر�سد  على   .3
ال�سوؤال(.

هل ميكنك و�سف ................؟
هل ميكن تو�سيح ................؟
هل تق�سد ان تقول ...............؟

4. التعرف على ف�علية الإ�ستي�س�ح الذي يقوم به املر�سد من خالل مراقبة ا�ستج�ب�ت 
امل�سرت�سد.

Paraphrase 2. اإع�دة ال�سي�غة
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اأو  موقف�ً،  ي�سف  الذي  الر�س�لة  مبحتوى  اخل��س  اجل�نب  �سي�غة  اإع�دة 
)امل�سرت�سد(.  املتحدث  لكالم  احلرفية  الإع�دة  به  يق�سد  ول  فكرة،  اأو  �سخ�س�ً، 

)Cormier and Cormier, 1985(
فيقوم املر�سد ب�إع�دة �سي�غة الكلم�ت والأفك�ر الأ�س��سية للم�سرت�سد وهو ي�ستمل على 
ترجمة  مع  امل�سرت�سد،  ر�س�لة  من  املعريف  اجل�نب  نحو  املوجه  الأنتق�ئي  الإنتب�ه  
الأفك�ر الأ�س��سية بكلم�ت من عند املر�سد.حيث تقود اإع�دة ال�سي�غة بكلم�ت جديدة اإىل 
املزيد من املن�ق�سة، واملزيد من الفهم، والإ�سرت�س�ل يف احلديث واملن�ق�س�ت من ج�نب 
امل�سرت�سد،  لدى  الأ�س��سية  الأفك�ر  املر�سد على  تركيز  ذلك  ي�سهم يف  امل�سرت�سد. ومم� 

وكذلك الكلم�ت الأكرث اأهمية لديه عند اإع�دة ال�سي�غة.
مث�ل: م�سرت�سد )�س(:اأن� اأعرف ان بق�ئي يف البيت خ�ئفة واأترقب م� �سيح�سل يل لن 

يفيد يف ح�لة القلق التي اأع�ين منه�.
خ�ئفة  املنزل  يف  البق�ء  لتنجنب  حتت�جني  انك   تعرفني  انك  ذلك  )م(:معنى  مر�سد 

وترتقبني م� �سيح�سل، حتى ت�س�عدي يف التخل�س من القلق.
ان ا�ستج�بة املر�سد هن� ل تعك�س اإع�دة �سي�غة من��سبة فهي ت�سبه م� ق�له امل�سرت�سد، 
وهن� تكون ا�ستج�بة امل�سرت�سد له� ب�إعط�ء اإمي�ء ب�ملوافقة ول تو�سع جم�ل النق��س 

بينهم�. ولكن انظر لالإ�ستج�بة الت�لية:-
مث�ل:انت على وعي انك بح�جة للخروج من ح�لة اخلوف والرتقب يف املنزل حتى يقل 

القلق لديك.
تهدف اإع�دة ال�سي�غة لـ:

1. يخرب املر�سد امل�سرت�سد انه فهم ر�س�لته.
2. ت�سجع امل�سرت�سد على امل�سي نحو فكرة رئي�سية ب�سكل اأعمق.

3. ت�س�عد امل�سرت�سد يف الرتكيز على موقف معني اأو واقعة اأو فكرة.
4. ت�س�عد امل�سرت�سد على التوقف عن تكرار ذكر م�سكلته.

5. ت�س�عد امل�سرت�سد الذي هو ب�سدد اتخ�ذ قرار ان ي�سقل اأفك�ره.
ولي�س  امل�سرت�سد  ر�س�لة  الرتكيز على حمتوى  هدفه  يكون  عندم�  املع�لج  ت�س�عد   .6

اجل�نب النفع�يل.
ومتر اإعادة ال�شياغة مبراحل هي:

1. الإنتب�ه  لر�س�لة امل�سرت�سد واإع�دة قراءته� �رساً من قبل املر�سد.
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 ، الفكرة  ال�سخ�سي،  �سوؤال م� هو املوقف  الر�س�لة من خالل  التعرف على حمتوى   .2
املو�سوع الذي تن�ق�سه هذه الر�س�لة.

التي  للعب�رات  من��سبة  وتكون  امل�سرت�سد  ر�س�لة  ل�سي�غة  من��سبة  بداية  اإختي�ر   .3
ا�ستخدمه� امل�سرت�سد )يبدو يل، يظهر يل، ...(.

اإىل كلم�ت خ��سة ب�ملر�سد، ثم يوجهه� املر�سد ب�سورة  4. ترجمة املحتوى الرئي�سي 
كالمية اأو لفظية للم�سرت�سد.

5. احلكم على اإع�دة ال�سي�غة من خالل مالحظة اإ�ستج�بة امل�سرت�سد.
مث�ل:

�س:من ال�سعب علي ان ا�ستمر يف اجلمع بني العمل والدرا�سة والإهتم�م  ب�سوؤون اأ�رستي، 
انني اأقول لنف�سي دائم�ً اين �س�أنه�ر وفج�أة يف يوم من الأي�م.

م: يبدو يل وك�أنك جتد �سعوبة يف املوازنة بني التزاأم�تك حيث تزداد هذه اللتزاأم�ت 
ب�لن�سبة للوقت املت�ح لك ح�لي�ً.

Reflection of feelings 3. عك�س امل�ساعر
م�س�عر  عك�س  اأي  امل�سرت�سد،  ر�س�لة  النفع�يل يف  للج�نب  ولكن  �سي�غة  اإع�دة  وهو 
امل�سرت�سد والإهتم�م  به�. وع�دة م� يظهر اجلزء اخل��س ب�مل�س�عر من خالل م�س�عر 
اإين��س: »اأن� مت�س�يقة من كرثة الأعب�ء  الر�س�لة. مثال: تقول  امل�سرت�سد جت�ه حمتوى 
املنزلية. فكلمة مت�س�يقة تدل على امل�س�عر والت�س�يق ن�جم عن كرثة الأعب�ء املنزلية«. 

وهو حمتوى الر�س�لة.
اأ�سدق�ئي  اأ�سبحت �سعبة، ابتعد  اأحمد: كل �سيء قد اختلف معي، احلي�ة  مث�ل: يقول 

عني حتى امل�ل مل يعد موجوداً.
املر�سد: مع ذه�ب الأ�سدق�ء و �سي�ع امل�ل لي�س اأم�مك �سيء ميكنك القي�م به.

)اإع�دة �سي�غة(
املر�سد: انت ت�سعر بخيبة الأمل ب�سبب الظروف التي متر به� الآن.

)عك�س امل�س�عر(
نالحظ من املث�ل ال�س�بق ا�ستخدام املر�سد اأثن�ء عك�س امل�س�عر كلمة تعك�س م�س�عر 

امل�سرت�سد اأحمد، وهي امللل الن�جت عن الظروف احل��سلة.
تهدف ا�ستجابة عك�س امل�ساعر لـ:

1. ت�س�عد امل�سرت�سد على ال�سعور انه مفهوم من قبل املر�سد.
2. ي�سجع عك�س امل�س�عر على التعبري ب�ملزيد من امل�س�عر الإيج�بية اأو ال�سلبية نحو 
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اأ�سخ��س اأو مواقف اأخرى.
3. ي�س�عد عك�س امل�س�عر امل�سرت�سد يف التعرف على م�س�عره.

4. ي�س�عد عك�س امل�س�عر امل�سرت�سد على التعبري بدقة عن امل�س�عر املختلفة.
5. ي�س�عد عك�س امل�س�عر امل�سرت�سد الذي لديه م�س�عر متب�ينة جت�ه الإر�س�د على تقبل 
الإر�س�د، فمن خالل عك�س املر�سد مل�س�عره، ي�سعر امل�سرت�سد بفهم م�س�عره، وب�لت�يل 

يقلل من حدة الغ�سب لديه، وي�سبح اأكرث ا�ستقب�لً لالإر�س�د.
خطوات عك�س امل�س�عر: ي�سري عك�س امل�س�عر وفق خطوات هي:

1. الإ�سغ�ء لكلم�ت امل�س�عر يف الر�س�لة وهي ع�دة تقع يف املج�لت الت�لية: الغ�سب، 
واخلوف، وعدم الت�أكد، واحلزن، وال�سع�دة، والقدرة، وال�سعف. وان معرفة هذه املج�لت 
تعبريات  فهم  عليه  وي�سهل  املر�سد،  ي�ستخدمه�  التي  امل�س�عر  حول  املفردات  يو�سع 

امل�سرت�سد.
2. مراقبة ال�سلوك غري اللفظي املرافق للر�س�لة اللفظية ال�س�درة من امل�سرت�سد )ال�سوت، 

حرك�ت اجل�سم، .....(.
التعبريات  اختي�ر  ويعترب  اأخرى  �سورة  يف  للم�سرت�سد  اأخرى  مرة  امل�س�عر  عك�س   .3

املن��سبة اأمراً ه�أم�ً يعود مله�رة املر�سد.
4. بدء ا�ستج�بة عك�س امل�س�عر بداية من��سبة لتعبريات امل�سرت�سد.

)ب�رسي(  يظهر انك غ��سب الآن    
)ب�رسي(  تبدو كم� لو كنت غ��سب�ً الآن   
)ب�رسي(  من الوا�سح يل انك غ��سب الآن   
)�سمعي(  �سمعتك تذكر انك غ��سب الآن   
)اللم�س(  ا�ستطيع ان اأمل�س انك غ��سب الآن  

5.اإ�س�فة املوقف الذي حتدث فيه امل�س�عر مع اإع�دة �سي�غة خمت�رسة.
مث�ل: امل�سرت�سدة: اأن� ل اأ�ستطيع التفكري ب�سيء، دائم�ً اأعمل يف املنزل، اأ�سعر ان حي�تي 

ب�ئ�سة وحزينة.
املر�سد: انت ت�سعرين ب�لتع��سة من كرثة الأعم�ل املنزلية.

املوقف هو )الأعم�ل املنزلية( وامل�س�عر هي احلزن.
ا�ستج�بة  مالحظة  خالل  من  امل�س�عر  عك�س  ا�ستج�بة  ف�علية  مدى  على  6.التعرف 

امل�سرت�سد.
Summarization التلخي�س
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ويق�سد به الربط بني ج�نبني خمتلفني اأو اأكرث من جوانب الر�س�لة، واإع�دة �سي�غته�. 
حيث يتحدث امل�سرت�سد عن مو�سوع�ت خالل اجلل�سة الإر�س�دية وتتكرر هذه املو�سوع�ت 
يف حديث امل�سرت�سد، وميكن للمر�سد ان يتعرف عليه� ويلتقطه� من خالل الإ�سغ�ء مل� 
يتكرر مرة تلو اأخرى، ويركز املر�سد على ذلك. وميكن للمر�سد ان ي�ستجيب للمو�سوع�ت 

التي يطرحه� امل�سرت�سد ب��ستخدام ا�ستج�بة التلخي�س.
اأهداف التلخي�س:

1. الربط بني جمموعة من العن��رس يف ر�س�ئل امل�سرت�سد.
2. التعرف على مو�سوع م�سرتك يبدو وا�سح�ً من عدة ر�س�ئل.

3. و�سيلة لإيق�ف ا�سرت�س�ل امل�سرت�سد.
4. يعترب التلخي�س تهدئة للجل�سة وفر�سة لإلتق�ط الأنف��س.

5. مراجعة التقدم الذي مت اإحرازه يف جل�سة اأو اأكرث.
6. و�سيلة ه�مة لإنه�ء اجلل�س�ت وافتت�حه�.

خطوات التلخي�س: 
وي�سمل  للم�سرت�سد،  اللفظية  وغري  اللفظية  ب�لر�س�ئل  الإهتم�م   التلخي�س  يتطلب 

اخلطوات الت�لية:
1. الإنتب�ه  لر�س�لة اأو ر�س�ئل امل�سرت�سد واإع�دته� من قبل املر�سد �رساً مع نف�سه.

2. التعرف على املو�سوع�ت اأو العن��رس العديدة يف هذه الر�س�ئل، وم�ذا كرر امل�سرت�سد 
مرة تلو اأخرى.

يف  املخ�طب  �سمري  ا�ستخدام  ويتم  التلخي�س،  لإ�ستج�بة  من��سبة  بداية  اإختي�ر   .3
الر�س�لة »انت«، اأو »ي� اأحمد....«.

4. اإختي�ر الكلم�ت التي �ست�ستخدمه� يف امللخ�س الذي �سيقدم.
5. تقييم ا�ستج�بة التلخي�س من خالل مراقبة ومالحظة ا�ستج�بة امل�سرت�سد له�.

مث�ل:
ب�أن  ت�سعر  انك  عر�سه  مت  مم�  اأقول  ان  م�سرت�سد:«اأ�ستطيع  مع  جل�سة  يلخ�س  مر�سد 
زمالءك ل يحبونك، واأنهم ي�سخرون منك من وراء ظهرك، وان بع�س من ك�نوا ي�س�يقونك 

قد انف�سلوا عنك«.
ث�ني�ً: الت�س�وؤل.

يعد الت�س�وؤل ج�نب�ً ه�أم�ً يف املق�بلة وتتوقف ف�عليته على نوع ال�سوؤال ومدى تكرار 
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الأ�سئلة. ويتوقف مدى تقبل امل�سرت�سد لالأ�سئلة اأو �سعوره ب�لإنزع�ج منه� على مه�رة 
املر�سد.

وقد يقوم بع�س املر�سدين املبتدئني بطرح وابل من الأ�سئلة يف مق�بالتهم مم� يجعل 
امل�سرت�سد ي�سعر انه يف موقف حتقيق ولي�س يف بيئة اآمنة، ويتم فهمه وقبوله. وتفيد 
الكلم�ت  املر�سد  يفقد  عندم�  اأو  �سمت  بفرتة  وامل�سرت�سد  املر�سد  مير  عندم�  الأ�سئلة 
الذات  ك�سف  وت�س�عد على  للنق��س،  اآف�ق جديدة  فتح  الت�س�وؤل يف  وُي�سهم  املن��سبة. 

وال�ستي�س�ح حول الأمور اله�مة، وت�سليط ال�سوء على اأمور ه�مة.
وهناك ن�عان من الأ�شئلة:

اأ�شئلة ت�شهل احل�ار والنقا�س، وت�شهم يف ك�شف  الأ�شئلة املفت�حة: وهي 
)Ivey, 1994( الذات

ب�أدوات مثل: م�ذا،  الأ�سئلة املفتوحة بحيث تكون ذات نه�ية مفتوحة ب�دئة  وت�س�غ 
وال�رسح  ب�لتف�سيل  عليه�  الإج�بة  املفتوحة  الأ�سئلة  وتتطلب  ومن.  اأين،  متى،  كيف، 
ح�سب  به�  �سي�س�أل  التي  الأداة  املر�سد  ويخت�ر  ل.  اأو  بنعم  عليه�  الإج�بة  ميكن  ول 
املعلوم�ت التي يريده� مثل: ال�سوؤال مب�ذا عندم� يريد املر�سد من امل�سرت�سد الإج�بة 
بحق�ئق ومعلوم�ت، وي�ستخدم كيف لتكون الإج�بة تعرب عن تت�بع�ت، اأو عملي�ت، اأو 

انفع�لت، متى، واأين، تعربان عن الوقت واملك�ن، ومن مرتبطة ب�لب�رس.
ت�ؤدي الأ�شئلة املفت�حة الأغرا�س التالية:-

1. بدء املق�بلة مثل: »م�ذا تريد ان نن�ق�س اليوم«.
2. ت�سجيع امل�سرت�سد على تقدمي املزيد من املعلوم�ت، مث�ل: »م�ذا ميكنك ان تقول 

اأي�س�ً حول هذا املو�سوع«.
املر�سد  فهم  ي�سهم يف  امل�سرت�سد مم�  �سلوك�ت  اأو  م�س�عر،  اأو  اأفك�ر،  على  التعرف   .3

للم�سكلة.
مث�ل: 

 مب�ذا تفكر يف مثل هذا املوقف.
 مب�ذا ت�سعر مبثل هذا املوقف.
 م�ذا تفعل مبثل هذا املوقف.

تنمية ات�س�ل املر�سد ب�مل�سرت�سد من خالل دعوته للحديث عن طريق ال�سوؤال.
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اإذا احت�ج  اإج�بة حمددة ومقيدة، وتظهر  التي تتطلب  الأ�سئلة  الأ�سئلة املغلقة: وهي 
املر�سد حقيقة معينة اأو اإج�بة حمددة. وتبداأ ب�أدوات مثل: هل، اأمل، األي�س، اأميكنك، اأظن، 
اأعتقد. وتكون الإج�بة على هذه الأ�سئلة ع�دة »بنعم، اأو ل«، اأو اإج�بة خمت�رسة. وتعترب 

هذه الأ�سئلة اأدوات ه�مة جداً يف حتديد امل�سكلة، ويف اإعداد املق�يي�س.
اأمثلة على االأ�سئلة املغلقة:

 هل تقوم ب�لبحث عن وظيفة يف الوقت احل��رس؟
 اأميكنك اأن تقوم بهذا العمل لوحدك؟
 اأمل جتد يف املدر�سة من ت�س�حبه؟

توؤدي الأ�سئلة املغلقة الأغرا�س الت�لية:
1. ت�شييق جمال املناق�شة.

2. احل�سول على اإج�بة حمددة. »هل ل زلت تعمل يف نف�س امل�سنع؟«
3. التعرف على م�ستوي�ت امل�سكلة »هل لحظت اأي �سيء يجعل امل�سكلة اأح�سن«.

4. مق�طعة امل�سرت�سد الرثث�ر »هل تريد الرتكيز على عالقتك مع اأخيك الذي حتدثت عنه 
قبل قليل؟«

خط�ات ا�شتخدام الأ�شئلة:
1. حدد الغر�س من ال�سوؤال.

2. بن�ًء على الغر�س حدد اأيه� اأكرث ف�ئدة الأ�سئلة املفتوحة اأم املغلقة.
3. ت�أكد اأن الأ�سئلة تركز على م� ي�سغل امل�سرت�سد ولي�س م� تهتم به اأنت.

4. قدر مدى ف�علية ا�ستخدام الأ�سئلة من خالل مدى حتقيق الأهداف من ا�ستخدامه�.
مثال:

�س: لقد ك�ن ذلك امل�س�ء تعي�س�ً ب�لن�سبة يل، لقد كنت ذاهب�ً للم�ست�سفى عندم� تعطلت 
�سي�رتي.

م: من �ستزور يف امل�ست�سفى.
Information Giving ثالثاً: تقدمي املعل�مات

بح�لة  اأ�سيب  الذي  امل�سرت�سد  فمثالً  معينة  مبعلوم�ت  تزوده  لأن  امل�سرت�سد  يحت�ج 
اإع�قة، يحت�ج اإىل تزويده مبعلوم�ت عن فر�س الت�أهيل املمكنة، والط�لب الذي و�سل 
لنه�ية املرحلة الدرا�سية الث�نوية بح�جة لإعط�ئه معلوم�ت حول الفر�س التعليمية 
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املت�حة اأم�مه.
يعرف كورمري وكورمري )Cormier & Cormier, 1985( اإعط�ء املعلوم�ت على انه 
اأو  والبدائل  والوق�ئع  اأو احلق�ئق حول اخلربات  البي�أن�ت  ينقل  الذي  اللفظي  الإت�س�ل 

الن��س.
ي�ؤدي اإعطاء املعل�مات الأغرا�س التالية:

1. يعد اإعط�ء املعلوم�ت مهم�ً عندم� ل يعرف امل�سرت�سد الفر�س والختي�رات املت�حة.
2. ي�س�عد اإعط�ء املعلوم�ت على ت�سحيح البي�أن�ت غري ال�سحيحة.

3. ي�س�عد اإعط�ء املعلوم�ت امل�سرت�سدين على تلخي�س امل�سكالت والق�س�ي� التي ك�نوا 
يتح��سونه�.

4. يعد اإعط�ء املعلوم�ت اأمراً ه�أم�ً اإذا ك�ن امل�سرت�سد غري واِع ب�لنت�ئج املمكنة لختي�ر 
م� اأو خطة اأو موقف معني.

5. يعد اإعط�ء املعلوم�ت اأمراً ه�أم�ً يف احلكم على الختي�رات والإجراءات املت�حة له 
خ��سة عند اتخ�ذ القرارات.

ويجب ان يتم تقدمي املعلوم�ت بطريقة خم�لفة لعملية تقدمي الن�سيحة، وفيه� يو�سي 
بينم�  حالً،  ي�سف  اأو  معني،  اإجراء  اأو  معين�ً،  طريق�ً  يتبع  ب�أن  له  ي�ستمع  من  الفرد 
يف تقدمي املعلوم�ت فيقوم املر�سد ب�إعط�ء معلوم�ت حول مو�سوع م�، ويكون القرار 

النه�ئي للم�سرت�سد.
متى تقدم املعلوم�ت؟ وم� هي املعلوم�ت التي �ستقدم؟ وكيف �سيتم تقدمي املعلوم�ت؟
عليه�  ولالإج�بة  عليكم.  نحن  ونطرحه�  نف�سه،  على  املر�سد  يطرحه�  ه�مة  اأ�سئلة 

�سنتن�ول كل �سوؤال لوحده.
 متى تقدم املعل�مات؟

تقدم املعلوم�ت عندم� يكون هن�ك ح�جة لدى امل�سرت�سد لهذه املعلوم�ت، اأو عندم� 
تكون املعلوم�ت اأو البي�أن�ت لديه ن�ق�سة، اأو غري �س�دقة، وغري وا�سحة، وهن� تكون 
لدى امل�سرت�سد ح�جة للمعلوم�ت ويجب ان تقدم املعلوم�ت يف الوقت املن��سب الذي 
وقد  امل�سرت�سد  لدى  اأهميته�  تفقد  وقته�  غري  قدمت يف  اإذا  لأنه�  امل�سرت�سد  يحت�جه 

يتج�هله�.
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 ما هي املعل�مات التي �شتقدم؟
- ل بد من حتديد املعلوم�ت املفيدة واملن��سبة للم�سرت�سد وتكون املعلوم�ت مفيدة 

عندم� تكون غري متوافرة لدى امل�سرت�سد.
- يجب ان تقدم املعلوم�ت الأكرث اأهمية يف البداية حتى يتذكره� امل�سرت�سد اأكرث.

- على املر�سد ان ل يفر�س على امل�سرت�سد اأنواع�ً معينة من املعلوم�ت.
  كيف تقدم املعل�مات؟

ان  على  وت�سجعه  للم�سرت�سد  مفيدة  بطريقة جتعله�  املعلوم�ت  تن�ق�س  اأن  يجب   -
يتلقى املعلوم�ت وي�ستفيد منه�.

- على املر�سد اأن يقدم املعلوم�ت بطريقة مو�سوعية واأل يتجنب احلق�ئق ملجرد انه� 
موؤملة.

لأن  اجلل�سة،  واحدة يف  مرة  املعلوم�ت  من  كبرية  كمية  يقدم  ل  اأن  املر�سد  على   -
امل�سرت�سد ط�قة لتلقي املعلوم�ت.

النفع�لية  الفعل  ردة  لذلك  تبع�ً  وتختلف  العمق  يف  املقدمة  املعلوم�ت  تختلف   -
للم�سرت�سد جت�هه�، وكذلك على املر�سد اأن يعي ذلك عند تقدمي املعلوم�ت.

لتحديد  اأو  الر�سوم،  بع�س  اأو  املعلوم�ت  تقدمي  يف  والقلم  الورقة  ا�ستخدام  ميكن   -
املعلوم�ت اله�مة، وكذلك ميكنللم�سرت�سد ا�ستخدام الورقة والقلم.

  خط�ات تقدمي املعل�مات.
اإذا اأراد املر�سد ان يقدم معلوم�ت للم�سرت�سد عليه ان:

1. يقدر املعلوم�ت التي يحت�جه� امل�سرت�سد ب�لن�سبة للم�سكلة التي لديه.
2. حتديد اأكرث اجلوانب اأهمية ليتم �سمله� يف عر�س املعلوم�ت.

3. حتديد كيفية ترتيب املعلوم�ت بطريقة مت�سل�سلة لت�سهل فهم امل�سرت�سد.
4. تقدير الت�أثري النفع�يل الذي ميكن ان حتدثه املعلوم�ت.

5. تقدير مدى ف�علية املعلوم�ت املقدمة من خالل معرفة ردة فعل امل�سرت�سد جت�هه�.
Feedback التغذية الراجعة

يق�سد ب�لتغذية الراجعة تقدمي املعلوم�ت من املتحدث وال�س�مع حول الأفع�ل والأقوال 
التي تتم اأثن�ء عملية ات�س�لية حمدودة.

وهي اإعط�ء امل�سرت�سد، اأو الط�لب، اأو الفرد الذي تتحدث معه معلوم�ت حول اأداء مهمة 
اأدائه، وامن� تزويده مبعلوم�ت وتوجيه  معينة، والهدف هو لي�س اإطالق الأحك�م على 
دعم له على م� اجنز، وم� ميكن ان ينجز، والهدف هو فهم ومالحظة م� مت اجن�زه بنج�ح 



345

ومن ثم اإدراك وت�سحيح اأية م�س�كل حتدث لدى الفرد، اأو الط�لب اأثن�ء الأجن�ز. وهكذا 
للمهم�ت، وكذلك  اأو اجن�زه  اأدائه،  الفرد يف حت�سني  ت�س�عد  الراجعة  التغذية  ان  ترى 

متكنهم من معرفة التق�ط الإيج�بية يف العمل والتق�ط ال�سلبية من اأجل ت�سحيحه�.
والتغذية الراجعة اأي�س�ً هي اإخب�ر �سخ�س م� كيف اأثرت كلم�ته و/اأو اأفع�له عليك، وهي 

بذلك توفر فر�سة لالأفراد لفهم انف�سهم، ومتنحهم فر�سة التغيري اإذا اأرادوا ذلك.
�رسوط تقدمي التغذية الراجعة:

يجب اأن ل يتم تقدمي التغذية الراجعة بكرثة حتى ل متثل تهديداً ب�لن�سبة لالأفراد،اأو 
الطالب.

وحتى تكون نت�ئج التغذية الراجعة فع�لة لبد من مراع�ة ال�رسوط الت�لية:
  وجود درجة معينة من الدافعية لدى م�ستقبل التغذية الراجعة.

  ان حتتوي التغذية الراجعة على معلوم�ت وان ل تكون هذه املعلوم�ت كثرية اأو 
مب�لغ فيه�.

  ان ت�س�عد امل�سرت�سد على تطبيق بدائل مقرتحة.
اأن�اع  التغذية الراجعة:

حدد )Egan, 1992( ثالثة اأنواع  من التغذية الراجعة.
تغذية  الفرد  اإعط�ء  يتم  وفيه�   Confirmatory Feedback ت�أكيدية  راجعة  تغذية 
انه يتقدم بنج�ح ح�سب اخلطوات املتفق  اأو  ال�سحيح  الطريق  ب�أنه ي�سري يف  راجعة 

عليه� للو�سول نحو الهدف املحدد.
1. تغذية راجعة ت�سحيحية  Corrective Feedback وهن� يتم تزويد الفرد مبعلوم�ت 

يحت�جه� من اأجل العودة للطريق ال�سحيح الذي بداأ العمل به ثم ابتعد عنه قليالً.
معلوم�ت  تقدم  وهن�   Motivating Feedback للدافعية   مثرية  راجعة  تغذية   .2

بق�سد حت�سني اجن�ز اأو اأداء الفرد.
3. التغذية الراجعة الت�سهيلية  The Facilitative Feedback وفيه� يتم اإخب�ر الفرد 
بكيفية ت�أثري �سلوكه علين�، وهي عب�رة عن رد فعل �س�دق لكيفية ت�أثرك ب�سلوك فرد 
اأو اأدائه، واإذا قدمت بطريقة من��سبة ف�إنه� ت�س�عد الفرد على فهم نف�سه بطريقة اأف�سل، 

وت�س�عده على التغيري اإذا قرر ذلك.
وي�سمل منوذج التغذية الراجعة الت�سهيلية على ثالثة عن��رس هي:

  تعيني �سلوك حمدد للفرد الآخر يوؤثر فيك.
  اأخرب الفرد الآخر مب�ذا ت�سعر عندم� يقوم بذلك ال�سلوك.

  اأخربه مب�ذا ترغب ان تفعل اإذا ا�ستمر هذا ال�سعور. )الزعبي، 2005(
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وحتى ت�ستطيع تقدمي تغذية راجعة ب�سكل مفيدة اإليك الإر�س�دات الت�لية:
  اإر�س�دات حول تقدمي التغذية الراجعة.

  حتدث عن ال�سلوك الذي تريده.
  اإجعله حمدداً.

  ت�أكد من انه وثيق ال�سلة ب�ملو�سوع.
  لي�س ب�ل�رسورة ان تقدمه� ح�لً وامن� عندم� ت�سنح الفر�سة لذلك.

  يجب ان تعطي ب�سكل مب��رس ولي�س تلميح�ً اأو متريراً من خالل �سخ�س ث�لث.
  اأترك فر�سة لل�سخ�س الآخر كي ي�رسح.

  قدمه� بعن�ية.
  ان التغذية الراجعة ل تعترب تغذية راجعة اإذا ق�سد فيه� الأذى بل انه� تعترب هجوم�ً.

  كن مب��رساً.
  جتنب ان تكون مقّيم�ً )اإحذر من قول �سح اأو خط�أ(.

  تع�مل فقط مع م� ترى.
  حتدث عن كيف ت�سعر.

  جتنب التهكم اأو التع�يل على ال�سخ�س الآخر عند تقدمي التغذية الراجعة.
  قدم التغذية الراجعة الإيج�بية اأي�س�ً.
  ل تقدم ن�سيحة، قدم فقط ردود فعل.

اإر�س�دات لتلقي التغذية الراجعة:
  اأطلبه�

  تقبله� ب�إنفت�ح.
  ل تخلق اأعذاراً.
  اعرتف بقيمته�.

  عرب عن تقديرك لتزويدك ب�لتغذية الراجعة.
  ن�ق�سه� ول تكتفي بقول �سكراً قبل ان تفهمه�.

  انظر للتغذية الراجعة على اأنه� ك�سف م�ستمر لك ول�سخ�سيتك.
  اأ�رس اإىل م� �ستفعله به�.

  احذر ان تكون دف�عي�ً.
  ح�ول ان ل تغ�سب اأو تتج�هل من يقدم لك التغذية الراجعة.

  ل تبحث عن دوافع خفية.
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  ابحث عن التو�سيح.
  فكر به� وح�ول ان تني عليه�. )بن�ت، 2004(

و�سمن نط�ق الأ�رسة هن�ك العديد من الفر�س التي يتم فيه� تقدمي تغذية راجعة وتقبله� 
بني اأفراد الأ�رسة، وتوؤثر طريقة، وكيفية تقدمي التغذية الراجعة على مدى تقبله� من 
الأفراد. فكلم� قدمت ب�سكل من��سب بعيد عن التهديد، والتهكم، والتقييم كلم� ك�نت اأكرث 

ف�ئدة، وكلم� �سعى الأفراد اإىل طلبه�، والعمل به�.
لقد قمن� بعر�س العديد من الفني�ت التي ي�ستخدمه� املر�سد يف الإر�س�د الفردي، ولذلك 
ب�إمك�نه ان ي�ستخدمه� يف التع�مل مع امل�س�كل الأ�رسية، كم� ميكن ان ي�ستخدمه� اأفراد 

الأ�رسة يف توا�سلهم مع بع�سهم البع�س.
وحتى يكون هن�ك فهم اأكرث للمو�سوع لبد من التعرف على اأهم امل�س�كل الأ�رسية التي 
يتم  �سوف  ثم  ومن  الآن،  بعر�سه  �سنقوم  م�  وهو  �سمنه�،  الفني�ت  هذه  تطبيق  ميكن 
تطبيق هذه الفني�ت على امل�س�كل من خالل ور�سة العمل التدريبية، وعر�س العديد من 

اأوراق العمل.
امل�شاكل الأ�رسية العامة:

كيفية  تو�سيح  مع  الأ�رس  داخل  �سيوع�ً  اأكرث  تبدو  التي  امل�سكالت  اأهم  نتن�ول  �سوف 
اأهم  اأو غري مب��رسة، ومن  اأ�س�ليب عالجية مب��رسة  مواجهة هذه امل�س�كل ب��ستخدام 

هذه امل�س�كل:
1- م�س�كل له� عالقة ب�ملهم�ت.

2- م�س�كل يف الإت�س�ل.
3- م�س�كل يف الأدوار.
4- م�س�كل يف ال�سبط.

5- م�س�كل يف احلدود و�سعف اأداء الأنظمة الفرعية.
6- م�س�كل يف التعبري عن النفع�لت.

وفيم� يلي �سنقدم تو�سيح�ً لهذه امل�س�كل:
:Task Accomplishment Problems 1- م�س�كل املهم�ت

هن�ك ثالثة م�س�كل من م�س�كل املهم�ت وهي:
الطع�م  وت�أمني  الأ�رسة  لأفراد  م�أوى  ب�إيج�د  تتمثل  وهي  الأ�س��سية:  املهم�ت  م�س�كل 
هذه  مبثل  القي�م  عدم  ح�لة  يف  وا�سحة  �سعوب�ت  الأ�رسة  وتواجه  لهم،  واحلم�ية 

املهم�ت، ويقوم الأفراد بلوم املجتمع جت�ه م� يح�سل.
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التغريات يف  اأو  الأفراد  بنمو  له� عالقة  التي  امل�س�كل  التطورية: وهي  املهمات  م�ساكل 
اإىل  الأطف�ل  امل�س�كل: ميالد طفل جديد، دخول  الأمثلة على هذه  الأ�رسة ومن  مواقف 

املدر�سة، الدخول يف فرتة املراهقة.
تتكيف الأ�رس ب�سكل جيد مع بع�س التطورات والتغريات التي حتدث وقد تواجه �سعوب�ت 
مع اأخرى، مثال: قد ت�ستطيع الأ�رسة ان تتكيف ب�سكل جيد مع التغريات يف الأ�رسة اإىل 
ان ي�سل الأطف�ل اإىل مرحلة املراهقة، حيث تظهر احل�جة اإىل اإحداث تكيف رئي�سي يف 

وظ�ئف الأ�رسة.
م�س�كل مهم�ت الأزم�ت: وهن� ت�سري اأمور بع�س الأ�رس ب�سكل جيد اإىل ان تواجه اأزم�ت، 
مث�ل: اإ�س�بة اأحد اأفراد الأ�رسة مبر�س خطري اأو وف�ة اأحد الأفراد اأو فقدان العمل، اأو فقدان 

املنزل ب�سبب احلريق، اأو العجز عن ت�سديد الديون.
وقد ت�ستطيع بع�س الأ�رس ان تتع�مل ب�سكل جيد مع ك�فة اأ�سك�ل املع�ن�ة التي ميكن 

ان تتعر�س له�.
وتعترب العالقة م� بني م�س�كل املهم�ت الأ�س��سية والتطورية والأزم�ت على �سكل عالقة 
هرمية، حيث تعترب املهم�ت الأ�س��سية ه�مة جداً مق�رنة ب�ملهم�ت التطورية ومهم�ت 
الأزم�ت، وعند ح�سول م�سكلة يف القي�م به� ب�سكل جيد ف�إن ذلك ل ي�سبه م� يح�سل 

عندم� حتدث م�سكلة يف القي�م مبهم�ت الأزم�ت اأو املهم�ت التطورية.
اإذا مل يكن التع�مل مع  وكذلك ف�إن مهم�ت الأزم�ت ل يتم التع�مل معه� ب�سكل جيد 
املهم�ت التطورية ب�سكل جيد اأي�س�ً وهذا يعني اأن التع�مل مع املهم�ت التطورية ي�سهل 

التع�مل مع مهم�ت الأزم�ت ولكن ل ينطبق ذلك يف ح�لة العك�س.
التع�مل مع م�س�كل املهم�ت:

اإن اخلطوة الأوىل هي العمل على وك�سب ثقة اأفراد الأ�رسة.
�سوراً  يحملون  اأفراد  من  مكونة  الأ�س��سية  املهم�ت  م�س�كل  من  تع�ين  التي  الأ�رس  اإن 
�سلبية عن اأنف�سهم وي�سعرون ب�أنهم منتقدون وتعر�سوا لتهديدات ال�سلطة املبكرة، كم� 

اأنهم رمب� مل يتملكوا الثقة ب�لع�مل التي حتدث عنه� اإريك اأريك�سون يف مراحله.
2- م�س�كل يف الإت�س�ل:

يتمتع الإت�س�ل ب�أهمية ب�لغة يف حي�ة الأفراد والأ�رس. وتعرف �س�تري واآخرون )1991.، 
Satir، et al(  عملية الإت�س�ل ب�أنه� كيفية اإي�س�ل املعلوم�ت للن��س، وكيفية �سن�عة 
املع�ين لبع�سهم البع�س، وكيفية ا�ستج�بتهم، �سواء اأك�ن الإت�س�ل داخلي�ً اأم خ�رجي�،ً 
ولتو�سيح  الداخلية واخل�رجية،  العملي�ت  لتو�سيح  املفت�ح  الإت�س�ل هي  لأن عملية 
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كيفية التع�مل مع الواقع وكيفية تقييم الذات والآخرين.
ويق�سم الإت�س�ل اإىل ات�س�ل لفظي ي�سمل التوا�سل ب��ستخدام اللغة والكلم�ت، وات�س�ل 

غري لفظي، �سرنكز عليه لالأهمية الب�لغة له.
- :Nonverbal Communication الإت�س�ل غري اللفظي

يلعب ال�سلوك غري اللفظي دوراً ه�أم�ً يف ات�س�لتن� وعالق�تن� مع الآخرين. ونحن منيل 
يف الإت�س�ل اإىل الت�أكيد على الكلم�ت املنطوقة، ولكن اأغلب مع�ين الر�س�لة )65%( اأو 

اأكرث يتم نقله بوا�سطة ال�سلوك غري اللفظي.
الإت�س�ل  اأحداث  كل  انه  على  اللفظي:  غري  الإت�س�ل   )Knapp( ن�ب  الع�مل  ويعرف 

الإن�س�ين، والتي تتج�وز الكلم�ت املنطوقة اأو املكتوبة.
وهن�ك خم�سة اأبع�د لل�سلوك غري اللفظي له� ت�أثريات ه�مة يف الإت�س�ل ، وهي: -

.Kinosic حرك�ت اجل�سم
.Paralinguistic التعبريات ال�سوتية

.Proxemic لغة املك�ن
.Environmental factors العوامل البيئية

.Time الوقت
ب�لن�سبة للبعد الأول وهو احلركة، فيت�سمن الإمي�ءات، حرك�ت اجل�سم ولغته، وتعبريات 
اخل�س�ئ�س اجل�سدية، والتي تبقى ث�بتة ن�سبي�ً  واأي�س�ً  العني، طريقة اجللو�س،  �سلوك 
خالل املح�دثة مثل: بنية اجل�سم، والطول، والوزن، واملظهر الع�م. وتعنى اأي�س�ً بكيفية 
 Cormier and Cormier،( جلو�س الفرد وحتركه اأثن�ء ا�ستم�عه اأو تعبريه عن نف�سه

.)1985; Mattaini، 1999; Brems، 2001
البعد الث�ين: املوؤ�رسات ال�سوتية. يعترب ال�سوت اأحد املتطلب�ت الرئي�سة لإتق�ن مه�رة 
احلديث؛ فو�سوح الكلم�ت، و�سالمة نطق الألف�ظ، والوقف�ت املن��سبة، وال�رسعة املريحة 
هي من العوامل ال�رسورية يف مه�رة التحدث. وترتبط هذه امله�رة ب�حل�لة النف�سية 
للمتحدث؛ ف�ل�سخ�س القلق يتوقف مراراً اأثن�ء احلديث، ف�سالً عن اأن فرتة التوقف تكون 
اأو  الفرح  ال�سخ�س  اأم�  تكون نربة �سوته منخف�سة،  احلزين  وال�سخ�س  ن�سبي�ً،  طويلة 

الغ��سب فيزداد معدل احلديث عنده.
وت�سمل التعبريات ال�سوتية: نغمة ال�سوت، وطبقة ال�سوت، و�رسعة ال�سوت، والوقف�ت.

وتتعلق التعبريات ال�سوتية بكيفية اإي�س�ل الر�س�لة، وهي متثل م� مت قوله ب�سكل جيد  
.)Cormier and Cormier, 1985; Mattaini, 1999; Brems, 2001(
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البعد الثالث: لغة املكان.  يعترب كل من املك�ن وامل�س�حة من عن��رس البيئة التي تنقل 
الأ�سي�ء  وجت�ه  الآخرين  جت�ه  �سلوكن�  اأمن�ط  حتدد  عديدة،  لفظية  غري  ر�س�ئل  اإلين� 
املحيطة بن�. ومن هن� يجب علين� ان نفهم هذه الر�س�ئل لتح�سني عملية الإت�س�ل؛ حيث 
توؤثر الأم�كن وامل�س�ح�ت وامل�س�ف�ت واملن�طق التي ترتبط بن� يف عملية الإت�س�ل ويف 
عالق�تن� مع الآخرين. ونحن ن�سع حدوداً خ��سة غري مرئية للمن�طق التي حتيط بن�، 
اأربع من�طق،  اإىل  ول ن�سمح للغرب�ء ب�قتح�مه�. ويق�سم خرباء الإت�س�ل هذه املن�طق 
ويختلف �سلوكن� يف كل منه� تبع�ً لنوع العالقة التي تربطن� ب�لآخرين، ويطلق عليه� 

من�طق التف�عل.
اإىل م�س�فة ذراع من اجل�سم، ون�سمح فقط  الأوىل. وهي منطقة املودة، ومتتد  املنطقة 
لالأفراد الذين تربطن� بهم عالق�ت قربى اأو عالق�ت حميمة بدخوله�. اأم� اإذا اقتحمه� اأحد 

الغرب�ء، فغ�لب�ً م� ن�سعر بعدم الرتي�ح ونح�ول اإبع�ده عنه�.
اأربعة  اإىل  ال�سخ�سية، وتبداأ من م�س�فة ذراع وت�سل  الث�نية. وتدعى املنطقة  املنطقة 
اأقدام بعيداً عن اجل�سم. وحتى يف هذه امل�س�فة ن�سعر بعدم الرتي�ح جت�ه الغرب�ء عند 

دخوله�، ون�سمح لالأ�سدق�ء فقط ب�لتواجد فيه�.
وثم�نية  م�س�فته� بني ثالثة  ، وترتاوح  الإجتم�عية  املنطقة  وتدعى  الث�لثة.  املنطقة 
الع�دية وعالق�تن�  اأعم�لن�  التي من�ر�س فيه� غ�لبية  اأقدام من اجل�سم، وهي املنطقة 
الإجتم�عية ، وميكن اعتب�ره� منطقة الإت�س�لت الر�سمية. اأم� الإت�س�لت غري الر�سمية 

فتتم يف نط�ق م�س�فة اأقل ن�سبي�ً.
املنطقة الرابعة. هي املنطقة الع�مة، ومتتد هذه املنطقة من ثم�نية اإىل ع�رسة اأقدام 
من  ولذلك  املنطقة،  ك�ملة على هذه  �سيطرة  ل مت�ر�س  م�  وغ�لب�ً  اجل�سم،  عن  بعيداً 
ال�سهل علين� ان نتج�هل م� يحدث فيه� من ت�رسف�ت. ويف هذه املنطقة تزداد اأهمية 
وحركة  الوجه  تعبريات  طريق  عن  الإت�س�لت  اأهمية  تقل  بينم�  ال�سوتية،  الإت�س�لت 

العيون )حممد، 1983(.
البعد الرابع: العوامل البيئية. اإدراك بيئة الفرد هو جزء مهم من ال�سلوك غري اللفظي؛ 
لأن الأفراد يت�رسفون ب�سكل انفع�يل نحو حميطهم، فقد يكون للبيئة ت�أثريات تبعث على 
الإث�رة، اأو امللل، اأو الرتي�ح، اأو ال�سغط، وهذا يعتمد على درجة توافق الفرد اأو �سلته 

.)Cormier and Cormier, 1985; Brems, 2001( ب�لأجزاء املرتبطة مبحيطه
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الإر�س�د، وي�سمل  الوقت. يعترب الوقت ع�مالً مهم�ً يف  اإدراك وا�ستخدام  البعد اخلام�س: 
كيفية بدء اجلل�س�ت وانه�ئه�. واأي�س�ً مدة الوقت الذي مي�سى يف الإت�س�ل حول مو�سوع 

 .)Cormier and Cormier, 1985; Brems, 2001( اأو حدث معني
ويلعب اختي�ر الوقت املن��سب لعقد اللق�ءات اأو الإجتم�ع�ت اأو الندوات ... اأهمية كبرية 
يف فع�لية عملية الإت�س�ل، فكل فرد لديه وقت للراحة، واأي�س�ً لديه وقت يق�سيه يف 
اأو النق��س يف مو�سوع م�  العمل الطويل. وان اختي�ر الوقت املن��سب لالأفراد للحوار 
يعترب اأمراً مهم�ً  لكف�ءة عملية الإت�س�ل )حممد، 1983(. ف�ختي�ر الزوجة للوقت املالئم 
من اأجل احلديث مع زوجه� يف اأمور تخ�س الع�ئلة مثالً يعترب اأمراً مهم�ً، ويقلل من 

ح�سول ال�رساع�ت التي قد توؤدي اإىل ظهور العنف.
اأكرث من  اأو املع�ين التي ننقله� ونتب�دله� من خالل الإت�س�ل غري اللفظي،  اإن الأفك�ر 
به�  نتحدث  التي  ف�لطريقة  اللفظي؛  الإت�س�ل  خالل  من  ونتب�دله�  ننقله�  التي  تلك 
مع الآخرين، والطريقة التي جنل�س به�، وحرك�ت اأج�س�من�، ونظراتن�، واملالب�س التي 
نرتديه�، والأ�سي�ء التي ن�ستخدمه� والأم�كن التي نتواجد فيه�، كله� حتمل مع�ن كثرية.

:Effective Communication الإت�شال الفعال
اإن القدرة على حتقيق الإت�س�ل بفع�لية هي من اأكرث امله�رات اأهمية للفرد يف عمله 
ويف احلي�ة ب�سفة ع�مة؛ ف�لإت�س�ل اجليد مع الآخرين يجمع اأطراف املجتمع اإىل بع�سه 
البع�س، ودونه نكون اأفراداً نعتمد فقط على جت�ربن� الذاتية لتعينن� على اأمور احلي�ة. 
ف�لقدرة على حتقيق الإت�س�ل ومترير الأفك�ر والتج�رب وامل�س�عر توؤدي اإىل تطور اجلن�س 

الب�رسي )بر�س، 2002(.
وحتى يكون الإت�س�ل فع�لً ل بد من مراع�ة م� يلي: -

التحقق من الهدف احلقيقي من الإت�س�ل. على املر�سل ان ي�س�أل نف�سه ب�سورة دائمة م� 
الذي يريد حتقيقه؟ هل هدفه احل�سول على املعلوم�ت؟ اأو نقل املعلوم�ت اإىل الأطراف 
وراء  يقف  الذي  النه�ئي  الهدف  يتحدد  وعندم�  عملية جديدة؟  البدء يف  اأو  املعنية؟ 

عملية الإت�س�ل، يبداأ الفرد ب�لبحث عن ا�ستخدام اللغة املن��سبة لتحقيق هذا الهدف.
مراع�ة الظروف الطبيعية والإن�س�نية. على من يقوم ب�لإت�س�ل ان يكون ح�س��س�ً للظروف 
التي يتم من خالله� الإت�س�ل، وكذلك مراع�ة طبيعة متلقي الر�س�لة، فحديثك مع زمالئك 

ل يكون بطريقة احلديث نف�سه� مع جمموعة اأطف�ل )�س�ري، 1996؛ بر�س، 2002(.
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على املر�سل مت�بعة الإت�س�ل الذي يقوم به، والعمل على ت�سجيع امل�ستقبل على اإعط�ء 
تغذية راجعة حول الر�س�لة املقدمة، ومدى ت�أثريه� عليه.

اإن التعبريات والإ�س�رات التي ت�سدر عن املر�سل له� اآث�ر ب�لغة على مدى قبول الآخرين 
هذه  ا�ستعم�ل  املر�سل  يح�سن  وعندم�  رف�سه�.  اأو  للر�س�لة  امل�ستقبلني   / امل�ستقبل 
الإ�س�رات والتعبريات ف�إن امل�ستمع يتقبل الر�س�لة. ولبد من ان�سج�م الر�س�ئل اللفظية 
مع التعبريات والإ�س�رات غري اللفظية. لكن عندم� منر بظروف �سعبة ف�إنن� منيل اإىل 
كبت م� لدين� واإعط�ء ر�س�لة متن�ق�سة. فمثالً، املراأة التي تنظر اإىل الأ�سفل، وتتحدث 
ب�سوت مرجتف، وت�سبك اأ�س�بعه�، ف�إنه� تعطي ر�س�لة متن�ق�سة عندم� تقول: اأن� اأ�سعر 

ب�ل�سع�دة يف حي�تي الزوجية. اإن هذه الكلم�ت ل ميكن ت�سديقه� )دكر، 2000(.
:Communication Difficulties مع�قات الإت�شال

هي اأي �سيء يعوق عملية الإت�س�ل، ويحول دون و�سول الر�س�لة من املر�سل اإىل امل�ستقبل 
)مرزوق، 1986(. فقد ي�سدر عن املر�سل اأو امل�ستقبل �سلوك�ت اأو اإمي�ءات تعيق عملية 
الإت�س�ل، اأو قد توؤثر عدة ظروف بيئية على عملية الإت�س�ل، فتحدث خلالً يف عملية 

الإت�س�ل، ومن هذه املعيق�ت: -
م�شاكل الدللت اللفظية. 

املر�سل  بني  امل�سرتكة  الرموز  وهي  الكلم�ت  ا�ستعم�ل  من خالل  الإت�س�ل  عملية  تتم 
وامل�ستقبل. لكن حتدث امل�سكلة يف الإت�س�ل عندم� يفهم الأفراد الكلم�ت بطرق خمتلفة، 

مم� يوؤدي اإىل فهم خمتلف للر�س�لة )ن�رس اهلل، 2001(.
الأن�سغ�ل الفكري وعدم الإنتب�ه  من قبل امل�ستقبل لر�س�لة املر�سل. حيث يظهر امل�ستقبل 
ان�سغ�له ب�أمور اأخرى وعدم اهتم�مه، ف�إن هذا ينقل ر�س�لة للمر�سل ان امل�ستقبل لي�س 
لديه رغبة يف التف�عل والإت�س�ل معه )ن�رس اهلل، 2001(. وقد يعرب امل�ستقبل عن عدم 
خالل  من  وذلك  احل�سوري،  ال�سلوك  عليه  يطلق  م�  اأو  الإمي�ءات،  طريق  عن  اهتم�مه 
)الزعبي،  املتحدث  مع  الب�رسي  الإت�س�ل  عدم  اأو  اجلل�سة،  يف  اجلمود  اأو  الإ�سرتخ�ء 

 .)1996
الإفرتا�س والأفكار امل�شبقة. 

ويعني ان يفرت�س املر�سل ان امل�ستقبل ي�ستطيع ا�ستيع�ب م� يف الر�س�لة، دون احل�جة 
اإىل اإعط�ء تو�سيح من��سب للر�س�لة وم� املق�سود منه�.

عر�س الر�شالة.
الر�س�لة  تعر�س  ك�ن  الإت�س�ل،  عملية  بطريقة حتدث خلالً يف  الر�س�لة  نقل  يتم  قد   
مم�  �سعبة،  كلم�ت  اأو  دقيقة،  غري  م�سطلح�ت  على  ت�ستمل  اأو  منتظمة،  غري  بطريقة 
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يوؤدي اإىل عدم فهم الر�س�لة. لذا ل بد من ان تكون الر�س�لة منتظمة، ومت�سل�سلة، ومرتبة 
الأفك�ر، وتت�سمن لغة �سهلة وغري معقدة )مرزوق، 1986؛ ن�رس اهلل، 2001(. 

كرثة املعل�مات اأو قلتها. 
قد ينقل املر�سل معلوم�ت اأو ر�س�ئل كثرية، مم� يوؤدي اإىل �سعور امل�ستقبل ب�مللل، وعدم 
قدرته على ا�ستيع�به�. ويوؤدي نق�س املعلوم�ت اإىل اإ�سع�ف ف�علية الر�سـ�لة وجعله� 

غري متك�ملـة )مرزوق، 1986؛ ن�رس اهلل، 2001(.
تظهر امل�س�كل يف الإت�س�ل يف اأغلب الأ�رس التي حت�رس ط�لبة للعالج، وعلين� كمع�جلني 
التي  الأ�رسة  لأفراد  اللفظي  وغري  اللفظي  الإت�س�ل  �سكلي  حول  مالحظ�ت  ن�أخذ  ان 
تع�جله�، اأي�س�ً الإهتم�م  مب� قد ي�سدر من اختالف بني كل من الر�س�ئل اللفظية وغري 
وو�سوح  اأهمية  العتب�ر  بعني  ن�أخذ  ان  من  لبد  وكذلك  ه�أم�ً،   اأمراً  يعترب  اللفظية 

الإت�س�ل ب�سكليه اللفظي وغري اللفظي.
ويظهر الإخف�ق يف الإت�س�ل داخل الأ�رسة خ��سة بني الوالد وبقية اأفراد الأ�رسة عندم� 

يبدو اأن لدى الوالد معلوم�ت قليلة حول م� يجري يف الأ�رسة.
كذلك قد يح�سل  اخللل يف الإت�س�ل داخل الأ�رسة خ��سة الإت�س�ل الذي يتم بني الآب�ء 
الآب�ء لأبن�ئهم والتي حتوي  الر�س�ئل املوجهة من قبل  اأ�س��سه طبيعة  والأبن�ء يكون 
اأو  م�س�عر  اأو  مع�ن  حتمل  وعب�رات  جمل  كونه�  من  اأكرث  وطلب�ت  واأدوار  تعليم�ت 
معلوم�ت، مثل هذه الر�س�ئل تعترب غري حمببة من قبل الأبن�ء وهن�ك و�س�ئل  اأخرى قد 

تكون على �سكل:
 تهديد ك�ن يتوعد الآب�ء الأبن�ء ب�لعق�ب ان مل يفعلوا �سيئ�ً م� مثل: ان مل تفعل ... 

�سوف تدفع الثمن.
 و�س�ئل ت�ستمل على تقدمي ن�سيحة اأو اإعط�ء حلول دون ال�ستم�ع للمو�سوع ك�مالً، 

قم بعمل هذا الأمر.
 الدخول يف جم�دلت منطقية.

 اإ�سدار اأحك�م اأو لوم الأبن�ء مثل: اأنت مل تظهر اأبداً اأي اهتم�م مب� يح�سل يل.
 حتليل وت�سخي�س للم�سكلة، ك�ن يقول الأب لبنه: امل�سكلة هي انك ل تقدر اأخ�ك.

 اإطالق الألق�ب »انت ولد �سغري«
 تقدمي ت�أكيدات خ��سة لالأبن�ء مثل: »اأن� مت�أكد انك تب�لغ يف الأمر«.

 الن�سح�ب من مو�سوع احلديث والنتق�ل ملو�سوع اآخر، ك�ن يقول الأب لبنه:« دعن� 
)Mattin, 1999( .»نن�سى هذا الأمر وننتقل للحديث اإىل مو�سوع اآخر

ان تعليم الآب�ء والأبن�ء اأهمية التوا�سل الفع�ل وا�ستخدام و�س�ئل فع�لة اأثن�ء احلديث اأو 
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م�س�عدة الآب�ء على الوعي بطبيعة الو�س�ئل التي ي�ستخدمونه� مع الأبن�ء واأثره� على 
التف�عل معهم ي�سهم يف ان ت�سبح العالق�ت اأف�سل ويوؤدي اإىل ان�سج�م وتوافق اأكرث بني 
الأفراد يف الأ�رسة مثال: اإعط�ء الأبن�ء الفر�سة للحديث والتعبري عن اآرائهم والإ�سغ�ء لهم 
دون مق�طعتهم يجعلهم ي�سعرون ب�هتم�م الآب�ء بهم ويتيح الفر�سة للنمو الإجتم�عي 

ب�سكل اأف�سل، كم� اأنهم ي�ستمرون يف عملية الإت�س�ل مع اآب�ئهم ب�سكل اأكرث فع�لية.
ومن امله�رات الأ�س��سية التي يف�سل تعليمه� لأفراد الأ�رسة مه�رات الإت�س�ل، كي ي�سغي 

الأفراد لبع�سهم بع�س�ً.
مهارات الإت�شال بني الأزواج: 

العالقة على  والزوجة، وينظر لهذه  الزوج  الزواج عالقة �رساكة حميمة م� بني  يوفر 
انه� اأف�سل و�سيلة لإ�سب�ع ح�ج�ت الأفراد لل�رساكة واملودة النفع�لية واجلن�سية، حتى 
ب�لن�سبة لأولئك الذين اختربوا عالق�ت زواجية �سلبية. ويقر الأزواج بوجود م�ستوى ع�ٍل 
من الر�سى عن العالقة بينهم� يف الفرتة املبكرة من عالقتهم�. وب�لن�سبة للعديد من 
ال�رسك�ء، ف�إن الر�سى عن العالقة ينخف�س عرب الوقت. ويرتبط هذا الأنخف��س ب�ملع�ن�ة 
اجلوهرية يف العالقة، اإل ان الزوجني ولأ�سب�ب متنوعة قد يخت�ران البق�ء مع�ً، وهذا 
Ha - )البق�ء ي�سوده املع�ن�ة وال�سدة والإح�س��س بعدم ال�سـع�دة يف احلي�ة الزوجية 
ford، et al.، 1997(.  وقد اأكدت عدة درا�س�ت على اأثر التف�عل بني الزوجني والإح�س��س 
بعدم ال�سع�دة يف زي�دة العنف املوجه من الزوج �سد الزوجة )عزام، 2000(. كم� ي�سود 
العنف بني الأزواج يف العالق�ت الزواجية امل�سطربة. وللعنف نت�ئج خطرية ج�سدية 

 .)Halford, et al., 1997( ونف�سية، خ��سة ب�لن�سبة للمراأة
الأزواج العنيفني مق�رنة ب�لأزواج غري  الب�حثون كيف تختلف العالقة بني  لقد در�س 
الزواجية  التف�عالت  مق�رنني  الزواجية  الإت�س�ل  امن�ط  بدرا�سة  ق�موا  العنيفني. حيث 
لالأزواج العنيفني بغري العنيفني، والعالقة بني العنف الزواجي واملع�ن�ة الزواجية من 
خالل مق�رنة التف�عالت الزواجية امل�سورة على الفيديو لالأزواج العنيفني وغري العنيفني 
اأثن�ء من�ق�س�تهم للم�سكالت يف العالقة بينهم. ففي درا�س�ت مل�رغولني واآخرين )1988-
1993( تبني ان الأزواج الذين مي�ر�سون العنف اجل�سدي على زوج�تهم هم اأكرث �سلبية 
العنيفون ج�سدي�ً عربوا ب�سلوك�ت  العنيفني. وب�سكل حمدد، ف�لأزواج  الأزواج غري  من 
�سلبية، ونغمة �سوت �سلبية، و�سلوك�ت عدائية �سلبية نحو زوج�تهم، ب�سكل اأكرب من 
الأزواج الذين مي�ر�سون العنف اللفظي اأو الذين ين�سحبون من النق��س. كم� ان الأزواج 
العدائية،  التف�عالت  من  متب�دلة  امن�ط  لالإنهم�ك يف  ميالً  اأكرث  هم  العنيفني ج�سدي�ً 
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لال�ستج�بة  الآخر  ال�رسيك  يدفع  ال�رسيكني  اأحد  قبل  من  والغ�سب  الزدرائي  ف�ل�سلوك 
. )Holtzworth-Munroe, et.al., 1997( �ب�لطريقة نف�سه

حول  الذاتية  التق�رير  مق�رنة  خالل  من  الأزواج،  بني  الإت�س�ل  الب�حثون  در�س  كم� 
التف�عالت الزواجية لالأزواج العنيفني مق�رنة بغري العنيفني. فقد وجد ج�كب�سون ورف�قه 
ان هن�ك فروق�ً تعود للجن�س يف العنف الزواجي؛ فبينم� ق�لت الزوج�ت املعنف�ت انهن 
ي�ستعملن العنف فقط ك��ستج�بة لعنف الزوج اأو لإ�س�ءته النفع�لية، برر الرج�ل عنفهم 
بدء عنف  ف�إنه يف ح�لة  ذلك،  كل  وفوق  امل�ستفزة.  الزوجة  ل�سلوك�ت  فعل  ردة  ب�أنه 
العدائية للزوج  القي�م ب�أي �سلوك ميكن ان يوقف الهجمة  الزوج، ف�لزوجة ل ميكنه� 

 .)Holtzworth-Munroe, et al., 1997( �عليه
الزوج�ن غري  الزواجية، حيث يكون  املع�ن�ة  الفع�ل من �سم�ت  الإت�س�ل غري  ويعترب 
ق�درين على اإدارة ال�رساع والإت�س�ل ب�سكل فع�ل، ويف�سالأن يف ال�ستم�ع لبع�سهم�، ول 
مييالأن لقرتاح  حلول ممكنة للم�سكالت التي تواجههم�، وقد مييل الزوج اإىل الإن�سح�ب 
من املك�ن، وهن� تبقى امل�سكلة معلقة، وقد يتع�مل الزوج مع امل�سكالت اأو ال�رساع�ت 
 Halford, et al.,( الزواجية بعنف، مم� يف�قم امل�سكلة ويبرت الإت�س�ل بني الزوجني

.)1997
بني  الإت�س�ل  يف  ال�سعوب�ت  ان   .Epsteim, et al  )1997( واآخرون  اإب�ستيم  ويرى 
الأزواج متيل لأن تكون على �سكلني: اأحدهم� هو وجود م�س�كل يف التعبري وال�ستم�ع 
اتخ�ذ  مه�رة  م�س�كل يف  وث�نيهم�  الزوجني،  بني  وامل�س�عر  ب�لأفك�ر  املتعلق  الفع�ل 
القرار. لذلك ف�إن اأحد اأ�سك�ل تدريب الأزواج على مه�رات الإت�س�ل الفع�ل ي�ستمل على 
تعليمهم كيف ي�سرتكون مع�ً يف التعبري عن اأفك�رهم وم�س�عرهم. وي�سمى هذا النوع من 
التدريب ب�لتدريب التعبريي النفع�يل، والهدف الأ�س��سي له هو ان تفهم الآخرين وان 

تكون مفهوم�ً من قبلهم. 
3- م�شاكل يف الدور:

اأطف�لً تت�سمن نظ�مني فرعيني يف الأ�رسة وهم� النظ�م الفرعي  اإن الأ�رس التي حتوي 
الوالدي ونظ�م الأبن�ء، ويف الأ�رس اأح�دية الأب التي يوجد فيه� والد واحد تزداد امل�سوؤولية 
على ع�تق الوالد لأنه �سيتوىل رع�ية الطفل وتوفري ك�فة احتي�ج�ته  وتزويده ب�حلب 
واحلن�ن وكذلك الأمن النفع�يل وال�سعور ب�أنه ان�س�ن ذو قيمة، وكذلك على الوالد ان 

يقدم منوذج� لدوره يف املجتمع الذي يعي�س فيه كل من الوالد وابنه.
اأم� الأدوار املتعلقة ب�لأطف�ل اأو الأبن�ء فهي تعتمد على اأعم�رهم وكلم� كرب الأبن�ء كلم� 
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قل اعتم�دهم على والديهم ووفق�ً ملع�يري الثق�فة تزداد م�سوؤولي�ت الأبن�ء  من خالل 
القي�م ب�أداء مهم�ت داخل املنزل، ت�سبح اأدوارهم اأكرث اأهمية يف فرتة املراهقة.

اأم� يف الأ�رسة التي يوجد فيه� كال الوالدين وكذلك اأكرث من طفل، ف�إن الأمر �سيكون اأكرث 
تعقيداً فعلى الرغم من ان الأدوار هي نف�سه� اإل ان على كال الوالدين ان يتع�ون� ويعمال 
مع�ً كفريق، وكذلك قد يختلف اإدراكه� لالأدوار فقد يح�س يف الأ�رسة �رساع اأدوار، فمثالً 
ال�سخ�س الذي له مركزين ودوره يف مركز م� يتع�ر�س مع دوره يف مركز اآخر، ك�ل�سيدة 
الع�ملة التي له� اأطف�ل �سغ�ر فهي تقوم بدورين: دور ال�سيدة الع�ملة وهذا يتع�ر�س م 

.)Barker, 1998( دوره� ك�أم تربي اأطف�له� ال�سغ�ر
ت�قعات الدور:

يق�سد بتوقع الدور: الأعم�ل اأو امله�م املتعلقة بدور معني بني اأفراد جمتمع معني )مثل 
الأ�رسة(.

هل يتوقع اأفراد الأ�رسة ان يكون الأب هو �س�حب ال�سلطة يف املنزل اأم الأم، وقد يح�سل 
�رساع وتوقع الدور ك�ن تتوقع الأم ان يرتب ابنه� مالب�سه يف اخلزانة بينم� يرى الإبن 

اأن هذا لي�س دوره، هذا الأمر يوؤدي حل�سول �رساع�ت يف الأ�رسة.
اأثن�ء تع�مله  اأفراد الأ�رسة  على املر�سد ان يعمل على اكت�س�ف الأدوار التي يقوم به� 

معهم.
من الأدوار التي تظهر يف الأ�رس:

:Parental Child الطفل الوالدي
يقوم بع�س الآب�ء بتكليف الطفل اأو البن الأكرب ببع�س املهم�ت الوالدية التي له� عالقة 
كبرية،  للطفل  املوكلة  وامله�م  امل�سوؤولي�ت  كون  ح�لة  ويف  ال�سغ�ر،  اإخوته  برع�ية 
اأداء  ال�سلطة غري معروف يف الأ�رسة، يكون الطفل غري ق�در على  وعندم� يكون ممثل 

امله�م كم� يجب، ورمب� يطور بع�س الأعرا�س املر�سية.
ينهمك الطفل اأو البن الوالد  بدور الرع�ية لإخوته ال�سغ�ر وقد يلعب دوراً مم�ثالً لرع�ية 

اأحد والديه اأو كليهم�.
يف بع�س احل�لت املتطرفة قد يح�سل عك�س لالأدوار حيث يقوم الطفل برع�ية والديه 

وهذا ميثل حتدي� كبرياً ب�لن�سبة له.
كب�س الفداء:
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وهو م�سطلح ي�سري لأحد اأ�سك�ل اخللل يف الأدوار يف الأ�رسة، ويق�سد بكب�س الفداء هو 
الطفل الذي يوجد يف الأ�رسة ويت�سف ب�سف�ت جتعل الأ�رسة ت�سقط ك�فة م�س�كله� على 

ع�تقه ويتوىل هذا الطفل القي�م ب�أدوار ومه�م كثرية.
اأدوار خا�شة:

تظهر اأدوار خ��سة يقوم به� اأفراد الأ�رسة يف ح�لة وجود طفل مع�ق يف الأ�رسة اأو طفل 
مري�س اأو لديه �سعوب�ت وتو�سف الأ�رسة هن� ب�لأ�رسة املالك، حيث يكون جل اهتم�م 

الأب اأو الأم مب�سلحة الأ�رسة.
اإن تبني فرد اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة لعمل اأدوار خ��سة يف الأ�رسة ميكن هذه الأ�رسة من 
القي�م بوظيفته� بطريقة تبدو على اأنه� لطيفة وه�دئة، اإل ان هذا يعترب مكلف�ً ب�لن�سبة 

لهوؤلء الذين مي�ر�سون اأدواراً خ��سة.
وقد ل تكون جميع الأدوار اخل��سة غري مرغوب فيه�. على اأية ح�ل، لبد لن� من الإهتم�م  
ان  لن�  ال�رسوري  من  وانه  نع�جله�  اأ�رسة  اأي  فرد يف  كل  يوؤديه�  التي  الوظيفة  بفهم 
نكت�سف فيم� اإذا ك�ن اأداء الأدوار له عالقة ب�مل�سكالت التي ح�رست الأ�رسة ب�حثة عن 

.)Barker, 1998(�عالج له
كيفية التعامل مع امل�شكالت يف الأدوار:

ح�مل� يتم حتديد امل�سكلة ف�إنه من ال�رسوري للمع�لج ولالأ�رسة ان ين�ق�س� كيف ميكن 
تغيري اأدوار اأفراد الأ�رسة، وذلك من اأجل حل امل�سكلة ولعمل ذلك ف�إنه من املفيد البدء 
ب�لتطور الت�ريخي خللل الأدوار، بعد ذلك يقوم املع�لج مبن�ق�سة اإمك�نية تغيري اأدوار 

اأفراد الأ�رسة اأو بع�سهم.
4-م�شاكل يف ال�شبط:

تعترب الأ�رسة التي حت�رس للعالج، ب�أن �سلوك واحد اأو اأكرث من اأفراد الأ�رسة هو امل�سكلة، 
وع�دة م� يكون طفل اأو اأكرث يف الأ�رسة هم الذين يعتربون املر�سى، ولكن رمب� يقوم 

الرا�سدون اأو الآب�ء ب�سلوك�ت متثل م�سكلة لهم اأو لالآخرين.
الأطف�ل بل رمب� ت�سمل  اأو حمددة فقط ب�سلوك�ت  ال�سبط لي�ست مرتبطة  ان م�سكالت 
نظ�م الأ�رسة ككل، يعتمد اجن�ز املهم�ت على �سلوك ال�سبط املتبع وكذلك اأداء الأدوار. 
ان القي�م بعمل من�ق�سة حول املهم�ت التي حتت�ج الأ�رسة لأدائه� ومن �سيقوم ب�أداء 
املهم�ت وكيف �سيتم تنظيم نظ�م الأ�رسة من اأجل اجن�ز هذه املهم�ت )�سلوك ال�سبط(. 
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ميكن اعتب�ره كعملية عالج فردية.
ان زي�دة الوعي مبثل هذه الق�س�ي� ميكن الأ�رسة من حتقيق التغريات ال�رسورية مب�س�عدة 
املع�لج، وهذا التغيري من النوع الأول)first order( وميكن ان يكون هن�ك عالج اأقل 

.)second order( مب��رسة وغري ك�ف لإحداث تغيريات من درجة ث�نية
وحتى يعمل �سلوك ال�سبط يف الأ�رسة ب�سكل فع�ل لبد من وجود حدود وا�سحة وقواعد 
وا�سحة وحمددة يف الأ�رسة، فقد يح�سل يف بع�س الأ�رس ان تكون القواعد غري وا�سحة 
وغري حمددة مم� يوؤدي حلدوث بع�س امل�س�كل، فمثال: موعد نوم الأطف�ل، وال�سهر ليالً 
خ�رج املنزل،و�س�عة العودة للمنزل،... كل هذه الأمور ان مل يكن متفق� عليه� قد تخلق 

الكثري من امل�س�كل يف الأ�رسة.
الت�أخر بعد الع��رسة غري م�سموح بينم� يعتقد  ابنه يعرف ان  الوالد ان  مث�ل: يعتقد 
البن انه اأ�سبح كبريا وب�إمك�نه ان يت�أخر، ان هذا يدل على عدم وجود قواعد وا�سحة 
وحمددة وهن� ل بد من ان يعمل املر�سد على م�س�عدة هذه الأ�رسة على و�سع قواعد 

حمددة ووا�سحة لأفراد الأ�رسة.
ومت�ر�س الأ�رس اأ�س�ليب تن�سئة والدية خمتلفة ت�سم اأ�س�ليب �سبط خمتلفة قد مت عر�سه� 

من قبل يف م�دة م�س�بقة )امله�رات الوالدية، اأ�س�ليب الرتبية(.
5-�سعف الأداء الوظيفي لالأنظمة الفرعية يف الأ�رسة وم�س�كل احلدود:

ببن�ء  املتعلقة  العب�رات  بن�ئية وتت�سمن  ب�أنه�  الأ�رسة  اأغلب م�سكالت  ميكن �سي�غة 
الفع�ل،  والإندم�ج  الأ�رسة،  اأفراد  بني  التوا�سل  امن�ط  حول  وت�سمين�ت  الأ�رسة،  نظ�م 

واملوؤثر بني اأفراد الأ�رسة، ونظ�م ال�سبط يف الأ�رسة، وجم�لت اأخرى.
وظ�ئفه�  والأخوية  والوالدية،  الزواجية  الفرعية  الأنظمة  توؤدي  اأن  اإىل  الأ�رسة  حتت�ج 
ويف  الأنظمة،  هذه  بني  ج�مدة  ولي�ست  وا�سحة  حدود  وجود  من  ولبد  فع�ل،  ب�سكل 
بع�س الأ�رس الكبرية قد يكون هن�ك نظ�م فرعي وهو اجلدود، وهن� لبد من وجود هرمية 
من��سبة بني الأجي�ل، وكم� يذكر ه�يل )Haley, 1976( انه ل يوجد هن�ك بن�ء اأ�رسي 
ع�م اأو معي�ري مث�يل، واإمن� ال�سوؤال املهم هو هل يعمل بن�ء الأ�رس ب�سكل جيد ودون 
وجود مع�أن�ة اأو ا�سطراب�ت لدى اأي فرد من اأفراد الأ�رسة. وهل يوفر هذا البن�ء النمو 

ال�سحي لأفراد الأ�رسة.
يف العالج البن�ئي ف�إن املع�لج يقوم ب�لرتكيز على احلدود م� بني الأنظمة الفرعية، 
من��سب�ً،  يكون غري  والنفع�يل عندم�  الداخلي  والتغري  الإت�س�ل  وي�سجع ويحث على 
)كف�يف،  الأ�رسة  اأفراد  بني  التب�عد  حدوث  ح�لة  يف  الأنف�س�ل  �رسورة  على  وي�سجع 

.)Barker, 1998 2009؛
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تقدمي التعليمات واملداخالت:
بطريقة  �سلوكهم  ان يغريوا  اأجل  للعمالء من  ب�سكل مب��رس  التعليم�ت  اإعط�ء  يتم  قد 
اإعط�ء التعليم�ت لالأفراد  اأخذ الأمور الت�لية بعني الإعتب�ر لكي يكون  مب��رسة، ميكن 

اأكرث فع�لية:
قدم التعليم�ت ب�سكل قّيم قدر الإمك�ن: فبدلً من ان نقول كن لطيف�ً مع فالأن، اأو ل تكن 
ان  اأو كيف يتجنب  التعليم�ت فتبني للطفل كيف �سيكون لطيف�ً  مع فالأن، قّدم  وقح�ً 

يكون وقح�ً.
اإعط�ء التعليم�ت بطريقة اإيج�بية بدلً من ال�سلبية: اإي علّم الطفل كيف يكون لطيف�ً اأكرث 

من ان تعلمه كيف ل يكون وقح�ً.
�سع نظ�أم� للتعزيز والعق�ب: وهذا اأ�سلوب من��سب مع الأطف�ل، وكذلك ميكن تطبيقة مع 
الآب�ء والرا�سدين الآخرين يف الأ�رسة وذلك على �سكل تعزيز انف�سهم ب�خلروج للع�س�ء 
مع�ً اأو تب�دل الكلم�ت التي حتوي التقدير والت�سجيع، على النج�ح يف اتب�ع برن�مج 

املع�جلة.
اطلب من عمالئك ان يقوموا بعمل �سيء خمتلف اأكرث من التوقف عن عمل ال�سيء نف�سه: 
فمثالً  انق��سه،  تريد  الذي  ال�سلوك  مع  متن�ق�س�ً  يكون  ان  يجب  هن�  املختلف  ال�سيء 
ال�سخ�س الذي يتحدث بطريقة غري لئقة عليك تعليمه »م�ذا عليه ان يقول« ولي�س ان 

تخربه »م�ذا عليه ان ل يقول«
اأخرب العمالء ان يقوموا بعمل الأ�سي�ء بت�سل�سل خمتلف، وميكن ان يكون هذا فع�لً يف 

قطع امن�ط ال�سلوك غري املن��سبة م� بني الأزواج اأو بني الآب�ء والأبن�ء.
6-م�سكالت يف التعبري عن النفع�لت:

ميكن الإ�س�رة للتعبري عن النفع�لت �سمن الإت�س�ل ب�عتب�ر ان التعبري عن امل�س�عر 
والنفع�لت ميكن نقله على �سكل ر�س�ئل لفظية وغري لفظية ولكن مل� حتتله النفع�لت 
لأفراده�  تعرب  لأن  فهي بح�جة  العربية  الأ�رسة  الأ�رسة وخ��سة  اأهمية يف حي�ة  من 
ممثلة ب�لوالدين لأبن�ئهم عن انفع�لتهم وتتيح لالأبن�ء فر�سة التعبري عن انفع�لتهم 

لآب�ئهم واإخوتهم ومن حولهم )يف املدر�سة اأو العمل اأو اجلريان(.
ومقبولة  �س�دقة  بطريقة  الإن�س�ن  به  ي�سعر  م�  اإظه�ر  يعني  النفع�لت  عن  والتعبري 
اإجتم�عي�، ف�لإن�س�ن له احلق يف ان يعرب عن انفع�لته �سواء اأك�نت اإيج�بية اأو �سلبية، 
اإذ ان اإظه�ر هذه النفع�لت ي�سهم يف حتقيق الن�سج�م بني م� يقوله الفرد وم� ي�سعر 

به.
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وقد تكون هذه النفع�لت اإيج�بية مثل: الفرح، ال�رسور، الر�سى. اأو �سلبية مثل: ال�سيق، 
الأنزع�ج، الغ�سب.

ان التعبري عن النفع�لت الإيج�بية جت�ه م� يقوم  به الآخرين نحون� يزيد من قي�مهم 
بهذا ال�سلوك يف املرات الق�دمة، والتعبري عن النفع�لت ال�سلبية مل� يقوم به الآخرين 
نحون� ي�سهم يف تقليل قي�مهم بهذه ال�سلوك�ت يف املرات الق�دمة وكم� ان عدم التعبري 
عن انفع�لتن� يجعل الآخرين غري ق�درين على معرفة م� نحب وم� نكره من �سلوكهم 

نحون� )بن�ت، 2004(.
ان التعبري عن النفع�لت اأمر مهم يف الأ�رسة، ويختلف اأفراد الأ�رسة يف طريقة التعبري 
عن انفع�لتهم، وقد تكون هذه الطريقة من�سجمة مع املوقف وقد ل تكون من�سجمة، وقد 
اأفراد الأ�رسة  ت�سهم طريقة التعبري عن النفع�لت يف خلق ال�رساع�ت واخلالف�ت بني 
ويف هذه احل�لة لبد من تدريب اأفراد الأ�رسة على كيفية التعبري عن النفع�لت بطريقة 

.)Barker, 1998( فع�لة، مع الت�أكيد على اأهمية التعبري عن النفع�لت
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امل�شطلحات:
Open questions الأ�شئلة املفت�حة

وهي اأ�سئلة ت�سهل احلوار والنق��س وت�سهم يف ك�سف الذات مثل م�ذا، كيف.
Clarification ال�شتي�شاح

وهي اأحد ا�ستج�ب�ت الإ�سغ�ء ويق�سد به� حم�ولة معرفة م� حتويه ر�س�لة املتحدث من غمو�س اأو 
عدم و�سوح من خالل ا�ستخدام ا�ستج�بة ال�ستي�س�ح وهي ان تطلب من املتحدث ان يو�سح عب�رة 

تبدو غ�م�سة اأو مبهمة ويكون على �سكل �سوؤال مثل هل تعني ان ... هل تق�سد ....
Active listening الإ�شغاء الفعال

هو الإنتب�ه  الك�مل للمتحدث مع مت�بعة م� يحدث من ات�س�ل بنوعيه اللفظي وغري اللفظي، والتق�ط 
م� وراء كلم�ت املتحدث.

 Paraphrase اإعادة ال�شياغة
وهي اأحد ا�ستج�ب�ت الإ�سغ�ء ونعني به� اإع�دة حمتوى ر�س�لة املتحدث الذي ي�سف موقف�ً اأو �سخ�س�ً 

اأو فكرة، ولكن بكلم�ت اأخرى )اأي عدم الإع�دة احلرفية(.
   Feedback التغذية الراجعة

وهي تعليق�ت يقدمه� الفرد حول فكرة اأو �سلوك اأو عمل ق�م به �سخ�س اآخر بهدف حت�سني العمل اأو 
ال�سلوك، اأو حثه على العمل.

Confirmatory التغذية الراجعة التاأكيدية
اأو انه يتقدم بنج�ح ح�سب  اإعط�ء الفرد تغذية راجعة، ب�أنه ي�سري يف الجت�ه ال�سحيح  وهن� يتم 

اخلطوات املتفق عليه�.
Facilitative feedback التغذية الراجعة الت�شهيلية

ت�أثرك  لكيفية  فعل �س�دق  رد  �سلوكه علين�، وهي عب�رة عن  ت�أثري  بكيفية  الفرد  اإخب�ر  يتم  وفيه 
ب�سلوك فرد اأو اأدائه.

Corrective feedback تغذية راجعة ت�شحيحية
وهن� يتم تزويد الفرد مبعلوم�ت يحت�جه� من اأجل العودة للطريق ال�سحيح الذي يبداأ العمل به ثم 

ابتعد عنه.
Summarization التلخي�س

وهو الربط بني ج�نبني خمتلفني اأو اأكرث من جوانب الر�س�لة، واإع�دة �سي�غته�.
  Parental child الطفل ال�الدي

قي�م الطفل اأو البن مبهم�ت والدية له� عالقة برع�ية اأخوته ال�سغ�ر.
Reflection feeling عك�س امل�شاعر

وهو اإع�دة �سي�غة للج�نب الإنفع�يل يف ر�س�لة املتحدث اأي عك�س م�س�عر املتحدث والإهتم�م  به�.
Scapegoat كب�س الفداء

وهو الطفل الذي يوجد يف الأ�رسة ويت�سف ب�سف�ت جتعل الأ�رسة ت�سقط ك�فة م�س�كله� عليه. وهو من 
اأ�سك�ل اخللل يف الأدوار يف الأ�رسة.

Crisis task accomplishment م�شاكل مهمات الأزمات
وتت�سمن تعر�س الأ�رسة لأزم�ت مثل اإ�س�بة اأحد اأفراد الأ�رسة مبر�س خطري، اأو وف�ة اأحد اأفراد الأ�رسة، 

اأو فقدان العمل اأو املنزل.
Basic task accomplishment م�شاكل املهمات الأ�شا�شية

الطع�م،  وت�أمني  امل�سكن،  مثل  لالأفراد  الأ�س��سية  احل�ج�ت  ب�إيج�د  متعلقة  اأ�رسية  م�س�كل  وهي 
واحلم�ية.

Developmental task accomplishment م�شاكل املهمات التط�رية
وهي امل�س�كل التي له� عالقة بنمو الأفراد اأو التغريات يف مواقف الأ�رسة من الأمثلة عليه�: ميالد طفل 

جديد، دخول املدر�سة، فرتة املراهقة، 
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الوحدة الت��سعة
اإر�شاد اأ�رس املدمنني على املخدرات
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ال�حدة التا�شعة
اإر�شاد اأ�رس املدمنني على املخدرات

 املبحث الأول : املخدرات

مقدمة

تعريف املخدرات
امل�سطلح�ت املرتبطة بتع�طي واإدم�ن املخدرات 

اأنواع  املخدرات 
اأنواع  املتع�طني

النظري�ت املف�رسة للتع�طي والإدم�ن 
اأ�سب�ب تع�طي واإدم�ن املخدرات 

الأ�رسار املرتتبة على تع�طي واإدم�ن املخدرات 

املبحث الثاين: الأ�رسة وم�شكلة الإدمان 
تعريف الأ�رسة

دور التن�سئة الأ�رسية يف تع�طي واإدم�ن املخدرات 
املراحل التي متر به� اأ�رسة املدمن

الأ�رسة والوق�ية من املخدرات 
الأ�رسة والتع�مل مع ح�لت التع�طي والإدم�ن
عالج ح�لت التع�طي والإدم�ن على املخدرات

املراجع
امل�سطلح�ت
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مقدمة : 
تعد ظ�هرة تع�طي و ادم�ن  املواد املخدرة من امل�سكالت الإجتم�عية  والنف�سية   
اأنه  ، كم�  النظر عن م�ستوى تقدمه� وتطوره�  التي  تواجه  املجتمع�ت ك�فة بغ�س 
ليحده� عمر اأو جن�س اأو مهنة ، اذ ت�سيع بني الفئ�ت العمرية املختلفة  وترتكز لدى 

فئة ال�سب�ب ب�سكل خ��س . 
لقد عرفت املجتمع�ت الب�رسية  املواد املخدرة منذ الآف ال�سنني فقد عرفت املخدرات 
قبل  بكرثة  يتع�طونه�  القوق�ز  اأهل  وك�ن  والروم،  والهند  ال�سني  اأهل  لدى  الطبيعية 

حروبهم لأنه� تعطيهم �سعوراً ب�لقوة والأندف�ع على اأعدائهم . 
ومـع بداية القرن الع�رسين والتطور العلمي الذي �س�حبـه بــداأ العلم�ء يدركـون   
ان تع�طـي الكحول حتى لو لـم ي�سل الفرد اإىل حـد الثم�لة من العــوامل الأ�س��سيـة يف 
ادم�نـه ، وبداأت اجلهود تبذل يف الغرب للحد منه، واإذا اأمكن حترمي بيعه. وب�لفعل �سدر 
ق�نـون بتحرمي بيـع اخلمر يف اأمريك� بعد احلرب الع�ملية الأوىل بوقت ق�سري وجنح ذلك 
يف احلد من ا�ستخدامه وادم�نه، ال ان جرائم انت�ج و توزيع اخلمور ب�سورة غري �رسعية 
قد زادت ب�سورة كبرية مم� اأدى اإىل  الرتاجع عن هذا الق�نون ع�م ) 1933( ، وخالل 
الأربعيـن�ت واخلم�سـين�ت من القرن الع�رسين زاد معدل ا�ستهالك الكحولي�ت واملخدرات 
واأقبل عليه� ن�سبـة كبرية من اجلنود الذين �س�ركوا يف احلرب الع�ملية الث�نية  �سواء 
اثن�ء احلرب اأو بعد ت�رسيحهم مـن اخلدمة الع�سكرية ، وهو م� اأدى اإىل ظهور جم�ع�ت 
امل�س�عدة الذاتية مثل جم�عة الكحولني املجهولني التي ا�سهمت يف عالج العديد من 
مدمني الكحول وترى هذه اجلم�عة ان ادمــ�ن الكحول هو م�سكلة طبية و اإجتم�عية قبل 

اأن تكون م�سكلة اخالقية .
وحتى وقت قريب مل يكن هن�ك منـ�ف�س قوي للكحوليــ�ت فـي الغرب �سـوى   
الأفيون الـذي عرف فـي ال�سـرق الأق�سـى والأو�سط منذ اأكرث من الفي �سنة قبل املـيالد 
وال�سني خالل  الهند  وا�سع يف  وا�سـتخدم على نط�ق  ال�سع�دة(  )اأزه�ر  بـ  ي�سـمى  مب� 
الطبيب  الكيمي�ئي و  ا�ستط�ع  ال عندم�  الغرب  الث�من امليالدي ومل يعرف يف  القرن 
ال�سوي�رسي )فيليب ب�ركليو�س( ا�ستخدامه يف القرن اخل�م�س ع�رس ميالدي وحتى القرن 
الث�من ع�رس مل يكن الأفيون ي�ستخدم ال كم�سكن لالأمل ثم اأ�سبح من املمكن ا�ستخراج 
املورفني والهريويـن وتوفريه�، ونظراً لغي�ب البحوث عن الآثــ�ر طويــلة املدى لهـذه 
اإيج�بية كت�سكني الأمل  املركـب�ت مل يكن اأحـد يعرف اأخطــ�ره� وخـ��سة اأن له� اآث�راً 

وال�سعور ب�لن�سوة. 
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ومع اإدراك خم�طر هذه املركب�ت �سنت العديد من احلكوم�ت القوانني الرادعة   
التي ت�سل حد الأعدام جل�لبي و مروجي املخدرات، وات�حت فر�سة العالج للمدمنني 

وان�سـ�أت لذلك امل�ست�سفي�ت املتخ�س�سة التي تعتمد على برامج طبية حديثة. 
لقد حر�س الإ�سالم على �سالمة الفرد و�سحته اجل�سدية و النف�سية فمع بداية الدعوة اأمر 
ْمِر َوامْلَْي�رِسِ ُقْل ِفيِهَم�  اهلل �سبح�نه و تع�إىل بتجنب اخلمر وامل�سكر  َي�ْس�أَُلوَنَك َعِن اخْلَ
ُلوَنَك َم�َذا ُينِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك  ْفِعِهَم� َوَي�ْس�أَ ��ِس َواإِْثُمُهَم� اأَْكرَبُ ِمن نَّ اإِْثٌم َكِبريٌ َوَمَن�ِفُع ِللنَّ
َه�  رُون َ )�سورة البقرة، الآية 219(. وق�ل تع�إىل :  َي� اأَيُّ ُكْم َتَتَفكَّ ُ َلُكُم الآَي�ِت َلَعلَّ ُ اهللَّ ُيَبنيِّ
ْيَط�ن َف�ْجَتِنُبوُه  ْن َعَمِل ال�سَّ ْمرُ َوامْلَْي�رِسُ َوالأن�َس�ُب َوالأَْزلُم ِرْج�ٌس مِّ � اخْلَ َ ِذيَن اآَمُنواْ اإِمنَّ الَّ

ُكْم ُتْفِلُحوَن َ )�سورة امل�ئدة، الآية 90( َلَعلَّ
كم� ورد  يف الأح�ديث النبوية ال�رسيفة م� ي�سري اإىل ان اخلمرة هي اأم اخلب�ئث واأكرب 
الكب�ئر وقد لعن �س�ربه�، فقد ورد عن عمرو بن احل�رث ، حدثني عمرو بن �سعيب عن 
اأبيه ، عن عبد اهلل بن عمرو ، عن ر�سول اهلل ق�ل : )من ترك ال�سالة �سكراً مرًة واحدة 
فك�أمن� ك�نت له الدني� و م� عليه� ف�سلبه� ، ومن ترك ال�سالة اأربع مرات �سكراً ك�ن حق�ً 
على اهلل اأن ي�سقيه من طينة اخلب�ل( . قيل ي� ر�سول اهلل وم� طينة اخلب�ل؟ ق�ل : ع�س�رة 
اأهل جهنم(، وعنه �سلى اهلل عليه و�سلم ق�ل :)مدمن اخلمر اإن م�ت لقي اهلل كع�بد وثن( 

. )رواه اأحمد يف م�سنده( . )ال�رسوجي، 1999(
كم� بني العلم�ء اأن ال�رسيعة الإ�سالمية ج�ءت للمح�فظة على �رسوري�ت احلي�ة   
الدين والنف�س والن�سل  الإن�س�ن امل�دية واملعنوية وهي  اخلم�س والتي ت�سكل كينونة 
والعقل وامل�ل وهذا احلفظ  الذي ج�ءت به ال�رسيعة له م�ستوي�ن : م�ستوى احلم�ية، 
وم�ستوى الرع�ية ، اأم� م�ستوى احلم�ية فيعني به الوق�ية واإبع�د الأ�رسار واملوؤذي�ت، 
واأم� م�ستوى الرع�ية فيعني به ال�سعي لتحقيق الغ�ية املرجوة وهي العب�دة املطلقة 

هلل تع�إىل.  
من  اإدراكه  ميكن  ل  املق��سد،ف�لدين  هذه  من  مق�سد  اأهم  العقل  يكون  ويك�د   
وامل�ل  ت�ئه،  نزو  عقل  بدون  والن�سل  فو�سوية،  من غري عقل حركة  عقل،والنف�س  غري 
بدون عقل ف�س�د ودم�ر  ولذلك جعلته ال�رسيعة من�ط التكليف ال�رسعي، والن�ظر لآث�ر 
املخدرات بكل اأنواعه� و�س�ئر نت�ئجه� يراه� ت�سكل خطراً وا�سح�ً و اعتداءاً �س�فراً ، و 
تهديداً ق�طع�ً لهذه ال�رسوري�ت اخلم�س  فمتع�طي املخدرات ل يب�يل ب�أحك�م دينه و 
ل يلتفت لواجبه نحو خ�لقه فال يحر�س على ط�عته و ل يخ�سى مع�سيته مم� يرتتب 
عليه ف�س�د دينه و �سي�ع اآخرته. ف�ملخدرات مذهبة للعقل و م�س�دمة للدين و الأمر 
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مبنع كل �س�ر ب�لفرد واملجتمع . )عمران، 2007 (
تعريف املخدرات : 

تعرف املخدرات لغًة ب�أنه� :« كل م�دة ينتج عن تع�طيه� فقدان جزئي يف العقل جتعل 
املتع�طي يعي�س يف ح�لة من اخلي�ل و الأوه�م تخ�لف واقعه . 

ب�أنه� » تلك املواد التي توؤثر على اجله�ز الع�سبي حمل الإح�س��س  كم� تعرف طبي�ً 
والتفكري وهذا م� ميكن اأن يطلق عليه الأداء النف�سي. »

اأو  خ�م  م�دة  كل  ب�أنه�:«  املخدرة  امل�دة  املتحدة  ب�لأمم  املخدرات  جلنة  وعرفت 
م�ستح�رس حتتوي على م�دة منومة اأو م�سكنة من �س�أنه� اإذا ا�ستخدمت يف غري الأغرا�س 
الطبية اأو ال�سن�عية املوجهة اأن توؤدي اإىل ح�لة من التعود اأو الإدم�ن عليه� مم� ي�رس 
ب�لفرد و املجتمع ج�سمي�ً و نف�سي�ً و اإجتم�عي�ً . )املركز الوطني للبحوث الإجتم�عية  

و اجلن�ئية 1992،1989(.
وتعرف ا�سطالح�ً ب�أنه� »كل م� يرتتب على تن�وله اإنه�ك للج�سم و ت�أثري على العقل 

يذهب به ويقوده اإىل الإدم�ن .« ) اآل معجون، 1991( 

امل�شطلحات املرتبطة بالتعاطي والإدمان :  
1-الإدمان : 

اإدم�ن  املخدرات اأو الكحولي�ت . ويق�سد به التع�طي املتكرر مل�دة  نف�سية اأو ملواد 
رف�س  اأو  وعـجز   ، ب�لتع�طي  �سديد  ان�سـغ�ل  املدمن  املتع�طي  لدى  ويظهر  نف�سية 
لالإنقطــ�ع  اأو لتعديل تع�طيه، وكثرياً م� تظـهر عليه اعـرا�س الإن�سـح�ب اذا مـ� انقطع 
عن التع�طي، وت�سبح حي�ة املدمن حتت �سيطرة التع�طي اإىل درجة ت�سل اإىل ا�ستبع�د  

ن�س�ط اآخر. ومن مظ�هر الأدم�ن م� ي�أتي : 
 ميل اإىل زي�دة جرعة امل�دة املتع�ط�ة  . 

 الأعتم�د وله مظ�هر فيزولوجية وا�سحة . 
 ح�لة ت�سمم ع�برة اأو مزمنة . 

 رغبة قهرية قد ترغم املدمن على حم�ولة احل�سول على امل�دة النف�سية املطلوبة
 ت�أثري مدمر على الفرد واملجتمع . 

2-العتماد :  
ح�لة نف�سية، واحي�أن�ً تكون ع�سوية ، تنتج عن التف�عل بني ك�ئن حي وم�دة نف�سية  
اأو �سلوكي�ت حتتوي دائم�ً على عن�رس الرغبة  وتت�سم هذه احل�لة ب�سدور ا�ستج�ب�ت 
الق�هرة يف ان يتع�طى الك�ئن م�دة ذات ت�أثري نف�سي على اأ�س��س م�ستمر اأو دوري،وذلك 
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لكي يخربالك�ئن احلي اآث�ره� النف�سية، واأحي�أن�ً لكي يتح��سى املت�عب املرتتبة على 
افتق�ده�، وقد ي�سحبه�  حتمل اأو ل ي�سحبه� . كم� اأن ال�سخ�س قد يعتمد على م�دة 

واحدة اأو اأكرث.
3- العتماد النف�شي : 

الدوري  اأو  التع�طي امل�ستمر  موقف يوجد فيه �سعور ب�لر�س� مع دافع نف�سي يتطلب 
مل�دة نف�سية بعينه� لأ�ستث�رة املتعة اأو لتح��سي املت�عب وتعترب هذه احل�لة النف�سية 

هي اأقوى العوامل التي ينطوي عليه� الت�سمم املزمن ب�ملواد النف�سية . 
4- العتماد الع�ش�ي : 

ح�لة تكيفية ع�سوية تك�سف عن نف�سه� بظهور ا�سطراب�ت ع�سوية �سديدة يف ح�لة 
انقط�ع وجـــود م�دة نف�سية معينة اأو يف ح�لــة مع�ك�سـة فـي ت�أثريه� نتيجة لتن�ول 
ال�سخ�س عق�راً م�س�داً وتتكون ال�سطراب�ت امل�س�ر اإليه� من الأعرا�س و العالأم�ت ذات 

الطبيعة الع�سوية و النف�سية التي تخت�س به� كل فئة من املواد النف�سية دون غريه�.
تن�ول  اإىل  الك�ئن  اأو  ال�سخ�س  بعودة  العالأم�ت  و  الأعرا�س  التخل�س من هذه  وميكن 
امل�دة النف�سية ذاته� اأو م�دة اأخرى ذات ت�أثري ف�رم�كولوجي مم�ثل داخل الفئة نف�سه� 
قويـ�ً  ع�مالً  الع�سوي  الأعـتم�د  ويعترب  الأ�سلية.  النف�سـية  امل�دة  اليه�  تنتمي  التي 
يف دعـم الأعتم�د النفـ�سي وت�أثريه يف الأ�ستمرار فـي تع�طـي املـ�دة النف�سية اأو يف 

الأنتك��س اإىل تع�طيه� بعد حم�ولت الن�سح�ب. 
5- الت�شمم : 

ح�لة تعقب تع�طي احدى املواد النف�سية وتنطوي على ا�سطراب�ت يف م�ستوى ال�سـعو، 
وظ�ئف  كذلك  �سملت  ورمب�  عـ�م،  ب�سكل  اأوال�سـلوك  والوجـدان  والإدراك،  والتعرف، 
ب�لآثـ�ر  مب��سـراً  ارتب�ط�ً  الأ�سطراب�ت  هذه  وترتبط  �سيكوفيزولوجية.  وا�ستج�ب�ت 
الفـ�رم�كولـوجية احل�دة للمـ�دة النف�سـية املتع�ط�ة ،ثم تتال�سى مبرور الوقت و يرباأ 
ال�سخ�س منه� مت�أم�ً، ال اذا ك�نت بع�س الأن�سجة قد اأ�سيبت اأو ظهرت م�س�عف�ت اأخرى 
و يحدث هذا على اأثر �رسب الكحولي�ت. و تتوقف طبيعة امل�س�عف�ت التي تنتج عن 

الت�سمم على طبيعة امل�دة املتع�ط�ة  و اأ�سلوب التع�ط . 
6- التحمل : 

 تغري ع�سـوي يتجه نحو زي�دة جرعة مـ�دة حمدثة لالإدم�ن بهـدف احل�سـول علـى 
نف�س الأثر الذي اأمكن حت�سيله من قبل بجرعة اأقل. وميكن ان يحدث التحمل بفعل عوامل 
فيزيولوجية اأو عوامـل نف�سـية اإجتم�عية وقـد يكـون التحمـل ع�سوي�ً ، اأو  �سلوكي�ً. )�س

ويف،1996(.                                                                             
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من  الإن�س�ن  عليه�  يح�سل  التي  العق�قري  من  جمموعة  وهي   : الطبيعية  املخدرات 
الطبيعة دون اإدخ�ل تعديل �سن�عي عليه�، وهي نب�ت�ت حتتوي على امل�دة املخدرة 
ك�لأفيون ) نب�ت اخل�س��س ( ، واحل�سي�س )نب�ت القنب الهندي(، الق�ت، الكوك� والتبغ، 

وال�س�ي، والقهوة.
اأن�اع  املخدرات : 

هن�ك عدة مع�يري لت�سنيف املخدرات ، فقد ت�سنف وفق اللون ، وقد ت�سنف وفق�  لالأثر، 
وقد ت�سنف  وفق� للم�سدر .ف�أم� العق�قري امل�سنفة وفق اللون فمنه� بي�س�ء )مورفني ، 
هريوين ، كوك�ئني (، وخمدرات �سوداء ) ح�سي�س واأفيون (، اأم� امل�سنفة وفق� للم�سدر 

فمنه� : 
الطبيعية  املخدرة  امل�دة  من  امل�ستخل�سة  القلوي�ت  اأ�سب�ه  وهي  امل�سنعة:  املخدرات   -
بطرق �سن�عية ، وهي خمدرات م�ستقة من الأفيون )املورفني، والهريوين، والكودائني( 

وخمدرات م�ستقة من اأوراق الكوك�  )الكوك�ئني (. 

املخدرات الكيميائية: و هي م�اد خمدرة ح�رست كيميائياً و من اأهمها : 
املن�مات،املنبهات، امل�شكنات،املهل��شات، امل�شتن�شقات. 

ويكون  املركزي  الع�سبي  اجله�ز  على  الت�أثري  به�  فيق�سد  للت�أثري،  وفق�  امل�سنفة  اأم� 
الت�أثري ب�لتن�سيط اأو التهبيط، وتق�سم العق�قري املن�سطة نف�سي�ً اإىل: 

 املخدرات: وهي العق�قري التي تهبط ن�س�ط اجله�ز الع�سبي املركزي و ت�سمل الهريوين 
و املورفني، الكودائني، امليث�دون. 

  املهبط�ت الع�مة اأو امل�سكن�ت: و تقوم ب�ع�قة اأو ابط�ء ا�ستج�ب�ت اجله�ز الع�سبي 
املركزي و ت�سمل خم�سة اأنواع  هي : 

 الب�ربيتورات ذات الف�علية الق�سرية منه� : امبت�ل و منبت�ل.
 الب�ربيتورات ذات الف�علية الطويلة منه� : فينوب�ربيت�ل. 

 امل�سكن�ت الالب�ريتوراتية ) امليث� كولون ( ومنه� ب�ري�ست ، الكحول. 
 امل�سكن�ت الفرعية ومنه� : الف�ليوم ، و اليبرييوم. 

 امل�سكن�ت الرئي�سية و منه� : ثورازين ، و �سيتالزين. 
املنبهات : و تقوم بتن�سيط اجله�ز الع�سبي املركزي من خالل تكثيف الأ�س�رات امل�رة 

اإليه، وب�لت�يل متنع التعب والأعي�ء وت�سمل :  
اأ-  الأمفتي�من�ت و منه� : الدك�رسين، والبنزدرين.

ب- املنبه�ت الالاأمفيت�مينية و منه� : الكوك�ئني، وريت�لني. 
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املهلو�سات : و هذه لي�ست ذات ت�أثري مثري اأو مهبط للجه�ز الع�سبي املركزي، وم� زال 
ت�أثريه� غري معلوم ومنه� : ال ا�س دي، واملي�سك�لني. 

املاريجوانا: وهذه قد تكون مثرية وقد تكون مهبطة ولذلك و�سعت م�ستقلة. 
امل�ستن�سقات: وهي مواد طي�رة يتم تن�وله� ب�ل�ستن�س�ق  وتعد هذه املواد الأكرث �سهولة 
يف التن�ول و ذلك لكرثة توفره� يف ال�ستعم�ل اليومي مثل غ�ز الولع�ت، الآغو، مزيل 

طالء الأظ�فر. 
اأن�اع املتعاطني:

1- املتع�طي املجرب : وهو ال�سخ�س الذي دفعه الف�سول اإىل جتربه عق�ر خمدر فتع�ط�ه 
مره واحدة لإ�سب�ع ف�سوله ،وملعرفه هذا املجهول اخلطري ،وهذه الفئه ل تكرر التع�طي 

ع�دة، لذلك ل عالقة بني هذا النوع وبني الدم�ن.
2- املتع�طي العر�سي :وهذه الفئه متثل جم�عة من الن��س تقدم على تع�طي بع�س 
املخدرات اذا توفرت لهم دون عن�ء اأو جم�أن�ً، وع�دة م� تتم العملية ب�سكل عفوي ودون 
الكحول  كتع�طي  ال�سدق�ء  جمموعة  ومع  خ��سة  اإجتم�عية  من��سب�ت  ويف  تخطيط 
بني احلني والخر جم�راة للعالق�ت الإجتم�عية  ال�س�ئدة، وهذه الفئة متثل جمموعة 

املتع�طني املعر�سني لالأنزلق يف الإدم�ن، مع اأن اأفراده� لزالوا خ�رج نط�ق الإدم�ن.
3- املتع�طي املنتظم : وهو ال�سخ�س الذي يتع�طى املخدرات يف فرتات منتظمة �سواء 
ك�ن تكرار ذلك متق�رب� اأو متب�عدا، وي�سعر املتع�طي هن� ب�لتع��سه والتوتر اذا مل يتوفر 

له املخدر، ويبذل بع�س اجلهد للح�سول عليه، وهذا النوع ميثل املدمنني احلقيقني.
يتع�طى  هن�  املدمن  ب�أن  املنتظم  املتع�طي  عن  هذا  ويتميز  القهري:  املتع�طي   -4
املخدر بفرتات متق�ربة جدا وي�سيطر املخدر على حي�تة  �سيطرة ت�مة بحيث ي�سبح 
وارادته يف  وط�قته  وتفكريه  وقته  كل  اأو  معظم  في�رسف  له  ب�لن�سبة  الأهــــم  ال�سْي 
�سبيل احل�سول على املخدرة،لذلك ف�إن الإدم�ن يعترب ظ�هرة مر�سية ب�لن�سبة للنوعني 
الث�لث والرابع  اأم� النوع�ن الأول والث�ين فهم� فئة تخرج عن نط�ق الدم�ن املر�سي 

)ا�سم�عيلي،ا�سم�عيلي، دهيمي ،د.ت(.
تف�شري الإدمان : 

التي  التف�سريات  من  العديد  والإجتم�عية   النف�سية  والإجت�ه�ت  النظري�ت  قدمت  لقد 
ح�ولت من خالله� بي�ن �سبب جلوء بع�س الأفراد اإىل تع�طي املواد املخدرة ومنه� على 

�سبيل املث�ل :  
اأ- النظرية ال�سيكودينامية: وتدور معظم التف�سريات داخل هذه النظرية حول اأهمية مرحلة 
الطفولة املبكرة و دوره� يف بن�ء �سخ�سية الفرد لحق�ً فعدم قدرة الأم اأو الأ�رسة على 
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الوف�ء بح�ج�ت الطفل الأعتم�دية يف املرحلة املبكرة ينتج عنه عدم ت�أكيد لدى الطفل 
حول ا�سب�ع هذه  احل�جة و بذلك ف�إن الطفل ل يطور القدرة على ت�أجيل الأ�سب�ع�ت ، هذا 
التحمل املنخف�س لالحب�ط يظهر يف �سورة �سلوك اندف�عي مثل الغ�سب اأو الن�سح�ب و 
�سمن نف�س الجت�ه  ي�سري اأدلر اإىل ان املدمن هو ذلك ال�سخ�س الذي لديه نق�س ع�سوي 
، فيقوم بتعوي�س هذا  الإقت�س�دية  اأو  الثق�فية  اأو  الإجتم�عية   اأو نق�س يف  عالق�ته 
النق�س عن طريق تن�ول عق�ر يعطيه الثقة ب�لنف�س و ين�سيه عيوبه و يدعم – زيف�ً – 
وجدانه املمزق من الوحدة و ال�سعور بعدم الأهمية الإجتم�عية . )عبد الرحمن،1999 ( 

)العفيفي،1986(.
ب- النظرية ال�سلوكية : و تفرت�س هذه النظرية اأن تع�طي اخلمر و العق�قري و ادم�نه� 
�سلوك متعلم ،ف�ل�سخ�س الذي ي�سعر ب�لقلق اأو التوتر و يتع�طى خمراً يح�س ب�لهدوء و 
ال�سكينة ويعترب هذا الأح�س��س الأخري دعم�ً لتن�ول هذه املواد يف املرات الت�لية ،ومع 
ا�ستمرار التع�طي يتعلم ال�سخ�س تن�ول امل�دة لتخفيف اآث�ر الأمتن�ع املزعجة ، ويحدد 

ان�س�ر النظرية ال�سلوكية وجود  ثالث طرق لتعلم ال�سلوك الأدم�ين  هي : 
1- التعلم عن طريق الأ�رساط الكال�سيكي : وقد مت تف�سري هذا ال�سكل من خالل منوذجني : 
اأ- منوذج ا�ستج�بة الأ�رساط التعوي�سي : و يت�سمن هذا النموذج ان املثريات البيئية 
املرتبطة بتع�طي املخدرات تقرتن ب�آث�ر املخدر يف اجل�سم لأنت�ج ا�ستج�بة من�ق�سة 
اأو خم�لفة لت�أثري العق�ر . وهذه الأ�ستج�بة التعوي�سية �سممت ل�سبط  التوازن احليوي 
للج�سم وتزداد ا�ستج�بة التوازن احليوي الأ�رساطي  مع ا�ستمرار تع�طي املخدر،و من ثم 
ت�ستمر ت�أثريات املخدر يف التن�ق�س بينم� يتزايد التحمل اأو الأط�قة  لدى الفرد املدمن . 
املثريات   ف�إن  النموذج  لهذا  وطبق�ً   : للمخدر  الإ�رساطي  ال�سته�ء  دافعية  منوذج  ب- 
ال�رسطية املرتبطة ب�لآث�ر التعزيزية املوجبة للعق�ر مثل رائحة العق�ر و ا�سوات قدح 
الكوؤو�س و الأ�سواء التي تزين املك�ن الذي مت فيه تع�طي اخلمر اأو احلقن ب�لهريوين 
ت�سبح ق�درة على ا�ستدع�ء ح�لة الدافعية بنف�س الدرجة التي يحدثه� العق�ر ذاته ، و 

هذه احل�لة  تدفع بقوة و ا�ستمرار اإىل البحث عن العق�ر و ا�ستخدامه . 
2- التعلم عن طريق الأ�رساط الأجرائي : و يهتم الأ�رساط الأجرائي ب�لآث�ر التي تعقب 
ال�سلوك ، و الف��سل الزمني الذي يف�سل بني ال�سلوك واآث�ره . فمن املعروف اأن تع�طي 
الكثري من املواد املخدرة يرتبط ب�ل�سعور ب�لن�سوة و الراحة بعد فرتة ق�سرية ، و ل 
ت�أتي النت�ئج ال�سلبية و ال�س�رة ال بعد فرتة طويلة اأو بعد الأمتن�ع عن املخدر وهو م� 

يدفع املدمن اإىل الأ�ستمرار يف التع�طي اأو العودة بعد الأقالع. 
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ا�ستخدام املواد حتكمه  اأن كل �سور  الإجتم�عي  التعلم  : تفرت�س نظرية  النمذجة   -3
القواعد الأجرائية وقواعد التعلم مب� يف ذلك العوامل املعرفية ، حيث يتعر�س ال�سب�ب 
لنم�ذج تنمي  لديهم اجت�ه�ً ايج�بي�ً  نحو اإ�س�ءة ا�ستخدام العق�قري وتلعب النمذجة 
اأربعة وظ�ئف اأ�س��سية مثل تعلم �سلوك جديد ، وحترير وت�سهيل �سلوكي�ت مت كفه� اأو 

قمعه� ،واأخرياً الكف عن �سلوكي�ت غري مرغوبة . 
اإن اأغلب م� يتعلمه الإن�س�ن يتم عن طريــق املالحظة الدقيقة ل�سلوك الآخر وم�  يرتتب  
م�  التـعر�س للعق�قري غـ�لب�ً  ان  اأو عق�ب بديلي ،وحيث  اإث�بة  ال�سـلوك من  على هذا 
ي�س�حبه تعزيزات ايج�بية اأو �سلبية على النموذج مثل خف�س التوتر،وخف�س الإن�سغ�ط 
والتع�مل مع احل�لت الوجدانية ال�سلبية و زي�دة التف�عالت الإجتم�عية ، ف�إنه ميكن 
يرى  الـذي  ف�لطفل  النـمذجة.  عملية  من خـالل  بدايته  و خ��سة  يف   تف�سريالأدم�ن 
اأبـ�ه ي�رسب اخلمر واملــراهق الذي يرى اأقرانــه يتع�طــون عقــ�راً من�سط�ً وتبدو عليهم 
يتع�طى  ان  وم�  �سك،  تقليدهم بال  اإىل  �سيميل  الوهمية  وال�سج�عة  القــوة  اأو  الن�سوة 
اجلرع�ت الأوىل من املخدر حتى ت�أخذ �سبيله� لأحداث الأثر املرغوب لديه )تعزيز ذاتي 
( ومن ثم يدخل الدائـرة املغلقة التي ي�سعب عليه اخلال�س منه� ولي�س ي�ل�رسورة ان 
اأو مب��رساً ) منوذج حي(كم� يف ح�لة الأب وال�سـديق، بل قد  يكون النموذج �رسيح�ً 
يكون النـموذج �سمني�ً اأو تخيلي�ً مثـل الـنم�ذج التي ي�سـ�هده� الطفــل اأو املراهق يف 

اأفالم ال�سينم� اأو الرواي�ت و الق�س�س  )عبدا لرحمن ،1999 (  
واهتم علم�ء الجتم�ع مب�سكلة تع�طي و ادم�ن املخدرات و ف�رسوا هذه الظ�هرة على 
اأو خديعة اإجتم�عية منطلقة من ح�لة  اأ�س��س اعتب�ره� نوع�ً من احليل الإجتم�عية  
�سخ�س  مي�ر�سه�  التي  ال�سوية  غري  ال�سلوك�ت  من  �سل�سلة  اأداء  يف  تتمثل  ل�سعورية 
الآخرين  على  التفوق  اأو  ال�سيطرة  يبتغي  ك�ن  معينة  فردية  مك��سب  لتحقيق  معني 
.فتع�طي اخلمور اأو العق�قري املخدرة و ادم�نه� عند بع�س الأفراد يرتتب عليه مم�ر�سة 
عددمن احليل الإجتم�عية  التي تت�سكل من جمموعة الأداءات تتلو بع�سه� مت�ر�س مع 
اجلم�عة التي يعي�س بينه� بهدف الو�سول اإىل مك��سب �سخ�سية مثل املك�نة والإعتب�ر 

الإجتم�عي .
ي�سمى  م�  �سمن  الإجتم�عي  التعلم  عملية  خالل  من  يتم  املخدرات  تع�طي  ان  كم� 
ب�جلم�ع�ت املرجعية،وهي جم�ع�ت تكّون لذاته� ثق�فة خ��سة جت�ه بع�س ال�سلوك�ت 
اأو التوجه�ت. وهذه اجلم�ع�ت ع�دة م� تع�ر�س املجتمع ويف ح�لة ان�سم�م املتع�طي 
له� ف�إنه يتحول اإىل اأ�سلوب حي�ة جديد يكون تع�طي املواد املن�سطة نف�سي� ً عن�رسًا 
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�رسوري�ً فيه )الوريك�ت  ،1994 (. 
نوع  واظه�ر  الإنتم�ء  يف  ويرغب  اجلم�عة  هذه  ع�لي� ً جت�ه  ح�س� ً املتع�طي  ويظهر 
من التميز يف املجتمع اجلديد في�س�رك يف النق��س�ت املرتكزة حول �رسور املجتمع ، 
وترت�سخ لديه القن�عة ب�رسورة تخلي�س نف�سه من تعليم�ت املجتمع وينجذب اإىل قيم 

.) Malcolm,1973( املجتمع البديل
الذي  الإنحرايف  ال�سلوك  اأنواع   من  نوع�  املخدرات  تع�طي  الجتم�ع  علم�ء  ويعد 
واليدولوجي�ت  التح�رس  م�س�كل  وظهور  ال�سك�ن  عدد  لزي�دة  نتيجة  ب�لإنت�س�ر  اأخذ 
و�سي�دة  الأ�رسي  التفكك  معدلت  وزي�دة  الإت�س�ل،  و�س�ئل  ومنو  وزي�دة   ، املتع�ر�سة 
الفردية و الغرتاب ، ف�أ�سبح الأنحراف اأكرث من جمرد �سلوك فردي اأو ظ�هرة نف�سية اأو 
بيولوجية بل ا�سبح ظ�هرة متتد جذوره� اإىل اعم�ق البن�ء الإجتم�عي لأي جمتمع . 

)الع�سم�وي،1993(.
اأ�شباب تعاطي املخدرات:

لقد تعددت العوامل الدافعة اإىل تع�طي املخدرات تبع�ً للثق�فة  التي  ي�سكله� بع�س 
اأن  ، وعليه يجب  و بطالأنه�  الأفراد جت�ه املواد املخدرة وت�أثريه� والتي ثبت علمي�ً 
على  والعمل  ملواجهته�  املعتقدات  هذه  على  الرتكيز  على  التوعوية  الربامج  تعمل 
تدمريه� للحد من انت�س�ر ظ�هرة تع�طي واإدم�ن املخدرات. ومن الأ�سب�ب املوؤدية اإىل 

تع�طي املخدرات واإدم�نه� على �سبيل املث�ل ل احل�رس : 
1- ك�سف الذات: وهن� قد ي�ستخدم ال�سب�ب املخدرات لك�سف قدراتهم العقلية، ول�سيم� 
بع�س  ب��ستعم�ل  العقلية  القدرات  ت�أثر  املجتمع�ت،عن  يف  �س�ئعة  اأفك�راً  هن�ك  اأن 

املخدرات . 
2- تغري املزاج: ان م� يتعر�س له ال�سب�ب من �سغوط نف�سية واإجتم�عية و اإقت�س�دية 
جتعلهم اأكرث عر�سة لالكتئ�ب و القلق ، فقد يهرب ال�سب�ب من مواجهة هذه ال�سغوط 

ب�للتج�ء اإىل املخدرات و خ�سو�س� ً املنبه�ت و امل�سكن�ت. 
يف  ت�ستخدم  زالت  وم�  ا�ستخدمت  التي  املخدرات  بع�س  هن�ك  املر�س:  لعالج   -3

املع�جلة الطبية مثل املورفني، فقد ت�ستخدم لعالج احل�لت النف�سية كذلك . 
4- لتعزيز وتقوية التف�عل الإجتم�عي: هن�ك بع�س العق�قري واملخدرات التي ت�سجع 
على تف�عل الفرد مع الآخرين مثل الكحول، فقد يلج�أ ال�سب�ب اليه� لزي�دة اجلراأة يف 

التف�عل مع الآخرين و خ�سو�س� مع اجلن�س الخر .
5- لتعزيز اخلربة احل�سية وال�سع�دة: ي�سعى ال�سب�ب اإىل احل�سول على اللذة وجتنب 
المل و خ�سو�س� عندم� ت�سيع اأفك�ر اإجتم�عية حول بع�س املخدرات مثل امل�ريجواأن� 
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مع اجلن�س والكوني�ك مع ال�سيج�ر . 
6- لإث�رة الإبداع الفني والداء: قد ت�ستعمل املخدرات كمثريات لالداء الفني خ��سة عند 

ا�سح�ب القدرات الفنية ك�لكت�بة اأو الر�سم.
7- لتح�سني الأداء اجل�سدي: قد ي�ستخدم ال�سب�ب املخدرات من اجل احل�سول على لي�قة 
اأو قد ت�ستعمل للمح�فظة على بنية ج�سدية  ري��سية ع�لية وحتمل التعب وامل�س�ق، 

قوية )كم�ل الأج�س�م وامل�س�رعة ( . 
8- للع�سي�ن: تعد املخدرات من املواد املمنوع تع�طيه� يف غ�لبية جمتمع�ت الع�مل، 
واخلروج  ال�س�ئد  الإجتم�عي  النظ�م  رف�س  عن  كتعبري  ال�سب�ب  ي�ستخدمه�  قد  ولذلك 
عليه، ب�ل�س�فة اإىل ذلك، ف�إن ال�سب�ب قد ي�ستخدموه� يف ح�لة مرور املجتمع بح�لة 
اأو تكون غ�ئبة عن  اأو تت�س�رع  الإجتم�عية   اإجتم�عي حيث ت�سعف املع�يري  تف�سخ 
املجتمع. وقد ت�ستخدم املخدرات للك�سف عن م�س�عر مكبوتة اأو متع�ر�سة مع املجتمع. 
الفرد، تتوزع  الرف�ق: تعد اجلم�عة نقطة مرجعية مهمة يف حي�ة  9- جم�راة �سغط 
ال�سلطة فيه� بني الأفراد، فمن الأفراد من يحتل مركزا قي�دي� ،ومنهم من يحتل موقع� 
. واإذا م� انت�رس تع�طي املخدرات بني ال�سب�ب يف جم�عة معينة فمن املرجح  ت�بع� ً
اأن ينت�رس تع�طيه� بني بقية اأفراد اجلم�عة ب�سبب ال�سغط الإجتم�عي الذي مي�ر�س من 

اجلم�عة على اأفراده� . 
اأنهم مميزون عن  ال�سب�ب املخدرات، من اجل بي�ن  الهوية: قد ي�ستخدم  10- لتكوين 

الخرين، اأن لهم هويتهم التي تختلف عن الخرين. 
11- جتنب �سغوط احلي�ة وم�سكالته�: اإن كرثة امل�سكالت وتف�قمه� لدى الطبق�ت الفقرية 

، يف�رس اإنت�س�ر تع�طي املخدرات بني هذه الطبق�ت ) بداينة ، 2007 (. 
االأ�سرة وم�سكلة االإدمان : 
تعريف الأ�رسة : 

يعرف دب�بنة وحمفوظ )1984( الأ�رسة على اأنه� وحدة نف�سية اإجتم�عية ترتبط برب�ط 
الدم ووحدة الأهداف والتج�رب. وهي وحدة املجتمع الأوىل و حلقة الو�سل بني الفرد 
و املجتمع، اأو الوا�سطة بني الثق�فة و ال�سخ�سية، كم� انه� الو�سط الإن�س�ين الأول الذي 
ين�س�أ فيه الطفل و يكت�سب يف نط�قه� اأول اأ�س�ليبه ال�سلوكية التي متكنت من ا�سب�ع 

ح�ج�ته و حتقيق امك�نية التوافق مع املجتمع ) كف�يف، 1999(.
دور التن�شئة الأ�رسية يف تعاطي واإدمان املخدرات :

وتلعب اأمن�ط التن�سئة الأ�رسية املعتمدة من قبل الوالدين الدور الأكرب يف تر�سيخ العديد 
من �سلوكي�ت و خ�س�ئ�س البن�ء ،ف�لنمط ال�سلطوي ينتج �سخ�سية �سعيفة غري ق�درة 
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على اتخ�ذ القرار وعر�سة لت�أثريات الآخرين و �سغوطهم فيقع هوؤلء الأفراد يف براثن 
الأنحراف  ومنه� املواد املخدرة بحث�ً عن �سعور واإح�س��س خمتلف يرفع من تقديره 
لذاته التي حتطمت على يدي مربيه ،ول يختلف النمط  املت�س�هل بت�أثرياته على  حي�ة 
الأبن�ء، اإذ ترتك الأ�رسة لأبن�ئه� حرية الت�رسف و مم�ر�سة ك�فة اأ�سك�ل ال�سلوك من ب�ب 
اإعط�ئه الفر�سة ليتعلم بنف�سه ثم  يقرر اأي ال�سلوك�ت يتجنب. وقد يوؤدي هذا النمط اإىل 
الفرد و  ،املغ�مرة فيه� ت�سبب ويالت تنعك�س على  الأبن�ء ب�سلوك�ت �سلبية  اإنغم��س 
اأ�رسته و جمتمعه على راأ�سه� تع�طي املخدرات. لذلك ل بد من الو�سول اإىل منط  يحفظ 
الفرد و الأ�رسة واملجتمع يتمثل ب�لنمط الدميقراطي الذي يقوم على احلرية امل�سوؤولة 
و احلوار و احرتام �سخ�سية الأبن�ء �سمن نظ�م اأ�رسي غري مكتوب ، بل يتم اكت�س�به  من 
خالل  �سلوك الوالدين املتمثل ب�حرتام كل فرد من اأفراد الأ�رسة لدوره ولأدوار الآخرين 
للتعبري ملن هم  فر�سة  للفرد  تتيح  دافئة وحميمة  فيه� عالق�ت  ت�سود  اأ�رسة  و�سمن 
اأكرب منه عن همومه وم�سكالته و م� يتعر�س له من خربات من تلق�ء نف�سه ب�عتب�ر اأن 
الأ�رسة هي مرجعيته التي حتميه و ت�س�عده على اتخ�ذ القرار املن��سب ) اأبو دروي�س، 

.)2008
برزت  فقد  لذلك  اأفراده�،  ومعتقدات  اإجت�ه�ت  تكوين  يف  كبري  دور  الأ�رسية  وللبيئة 
الأ�رسية  البيئة  التع�مل مع  واأهمية  الأ�رسي  العالج  التي توؤيد  جمموعة من املربرات 

منه�: 
 يوؤدي التم��سك الأ�رسي بني اأفراد الأ�رسة الواحدة اإىل اإح�س��س كل فرد منه� انه لي�س 

وحيداً م�رسداً وهذا يقيه من الأنحراف. 
 الأ�رسة هي اخللية الأوىل للمجتمع التي يولد فيه� الإن�س�ن ويق�سي الفرتة احل��سمة 
من عمره لذا ك�ن للبيئة الأ�رسية دور عظيم يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد وقيمه و�سلوكي�ته 

فتق�سري الأ�رسة يف اأداء ر�س�لته� يعترب من العوامل البيئية اله�مة املوؤدية لالإدم�ن. 
 يعد املن�خ الأ�رسي غري ال�سوي من العوامل الهمة يف تع�طي املخدرات فعدم ال�ستقرار 
يف جو الأ�رسة وانعدام الوف�ق بني الوالدين وت�أزم العالق�ت بينهم� وزي�دة اخلالف اإىل 
درجة الهجر اأو الطالق وغي�ب اأحد الوالدين لفرتة طويلة مع انعدام التوجيه الأ�رسي 
واكت�س�ب الفرد قيم�ً ومف�هيم خ�طئة خالل تن�سئته الأ�رسية و�سوء املع�ملة الوالدية 
وعدم فهم الوالدين ملط�لب منو البن واحلد من حريته وم�س�درته� كل هذا يوؤدي اإىل 

ان�سي�ق ال�سب�ب اإىل الإت�س�ل برف�ق ال�سوء ويبداأ رحلة التع�طي .
 تعي�س اأ�رسة املدمن يف بيئة م�سطربة ومرهقة بت�أثري الإدم�ن لأن الطبيعة القهرية 
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املالزمة لالإدم�ن تفر�س ب�لقوة تغيريات يف حي�ة املدمن مم� يوؤدي اإىل ظهور دف�ع�ت 
نف�سية قوية توؤثر على حي�ة اأفراد الأ�رسة الآخرين . 

املراحل التي متر فيه� اأ�رسة املدمن : 
متر الأ�رسة التي يع�ين اأحد اأفراده� من تع�طي واإدم�ن املخدرات بثالث مراحل هي: 

 املرحلة الأوىل: مرحلة الأنك�ر: 
وتكون على �سكل انك�ر �س�مل من الأب ان ابنه يتع�طى املخدرات وان كل �سيء على 
م� يرام وان ل �سيء ي�ستدعي القلق ويختلق الأعذار ليربر انحراف�ت طفله ال�سلوكية. 
ومبرور الوقت يدرك ان ابنه يواجه م�سكلة، اإل اأن ويل الأمر يح�ول حل م�سكلة الإدم�ن 
التكتيك�ت  وهذه  خ�رجية  �سخرية  اأو  تدخل  اأي  من  املدمن  والع�سو  الأ�رسة  بحم�ية 
ت�س�عد املدمن على ال�ستمرار بت�رسف�ته بدلً من العمل على ا�ستئ�س�ل اأعرا�س الإدم�ن 

كم� حترم الأ�رسة من مواجهة م�س�كله� ككل. 
 املرحلة الث�نية : مرحلة التكيف مع الإدم�ن: 

وقد ل تنجح اجلهود التي يبذله� الأهل للتغلب على امل�سكلة، وبذلك يتولد لديه� درجة 
من الإحب�ط وال�سعور ب�لف�سل وحت�ول بع�س الأ�رس يف هذه املرحلة تكثيف جهوده� 
للم�س�عدة ب�سكل اأكرب وعندم� ل تثمر جهودهم،ف�إن الإحب�ط يزيد اأكرث لعتق�دهم ب�أن 
ال�سبب يف ا�ستمرار امل�سكلة يرجع اإىل عدم بذلهم ك�أولي�ء اأمور اجلهد الك�يف للخروج من 
امل�سكلة، فيبذلون جهداً اأكرب ب�أن يتولوا امل�سوؤولية عن املدمن، وذلك ب�لقي�م بواجب�ته 

املنزلية اأو يدفعون ثمن الكتب املدر�سية التي اأ�س�عه� اأو ال�سي�رة التي اأتلفه� . 
 املرحلة الث�لثة : مرحلة الغو�س يف الفو�سى: 

يف هذه املرحلة تكون قد �سلكت كل الطرق التي تعرفه� مل�س�عدة طفله� املدمن ، اإل 
اأنه� ف�سلت ،ويكون التعبري اخل�رجي عن هذا الف�سل على �سكل ال�سعور ب�لذنب والي�أ�س، 
والفو�سى ،وتفقد الأ�رسة الأمل يف قدرته� على حل امل�سكلة وت�سعى للحل الوحيد وهو 
للع�ئلة  ال�سف�ء  فر�سة  ف�إن  املراحل  من  �سبق  الرغم مم�  وعلى  اخل�رجية.  امل�س�عدة 
والبن املدمن تبقى ق�ئمة، ففي كل مرحلة ف�إنه ب�إمك�ن اأفراد الأ�رسة اأن يتحدوا ويغريوا 

       .)www.nafsyidman.com( اأمن�ط ال�سلوك القدمية املدمرة
الك�سف عن املتعاطني واملدمنني داخل االأ�سرة :

يرتك تع�طي و اإدم�ن املخدرات اآث�راً على الفرد ميكن لالأ�رسة من خالله� ال�سك ب�أن اأحد 
اأفراده� يع�ين من ح�لة تع�طي اأو اإدم�ن املخدرات فتبدو عليه جمموعة من املظ�هر 

منه: 
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 الع�سبية و التوتر لأتفه الأ�سب�ب . 
 حدة املزاج والتهور والطي�س . 

 يبدو مدمن املخدرات م�سطرب�ً عقلي�ً و نف�سي�ً و اإجتم�عي�ً و خلقي�ً . 
 الت�رسف�ت الغريبة يف تع�مله مع الزمالء و الأقران و اجلريان . 

 �رسعة التعب و الإجه�د . 
 �رسعة التذمر و امليل اإىل ال�سج�ر . 

 العدوانية و امليل اإىل حتطيم الأث�ث و الأواين داخل املنزل . 
 زي�دة ن�سبة ارتك�ب اجلرائم لدى هذه الفئة. ) غنيم ، 2003 ( 

وب�سكل عام تظهر جمموعة من ال�سلوكات و الت�سرفات نتيجة لتعاطي و اإدمان املخدرات و تلم�سها 
االأ�سرة: 

1- فقدان بع�س الأ�سي�ء الثمينة من املنزل . 
2- امليل اإىل الكذب لتغطية ت�أخره عن العودة للمنزل . 

3- الغي�ب الطويل عن املنزل . 
4- فقدان ال�سهية للطع�م .   

االأ�سرة والوقاية من املخدرات:
هن�ك ثالثة اأنواع  من الوق�ية ،و كل نوع من  هذه  الأنواع  يعنى مبرحلة معينة من 
املخدرات  تع�طي  يعنى مبنع  م�  ،فمنه�  ا�ستخدامه�  و�سوء  املخدرات  تع�طي  حدوث 
و�سوء ا�ستخدامه� قبل ان يحدث ومنه� م� يعنى به بعد حدوث التع�طي ومنه� م� يعنى 
به قبل اأن يت�سع انت�س�ر تع�طي املخدرات لت�سبح م�سكلة اإجتم�عية ،وهذه الأنواع  هي 
الإجتم�عي وال�سحي �سد تع�طي املخدرات  : وتعنى ب�لتح�سني  الأولية  الوق�ية   -1:

و�سوء ا�ستخدامه� ومنع حدوثه� على م�ستوى املجتمع .
2- الوق�ية الث�نوية :وتعنى مبع�جلة ح�لت تع�طي املخدرات و�سوء ا�ستخدامه� على 

م�ستوى املجتمع .
على  ا�ستخدامه�  و�سوء  تع�طي  وات�س�ع  انت�س�ر  وتعنى مبنع   : الث�لوثية  الوق�ية   -3

م�ستوى الأ�رسة اأو املدر�سة اأو الفرد )بداينة،2007 (.
واإدمان  تعاطي  ابنائها من خطر  وقاية  االأ�سرة يف  ت�ساعد  �سبع خطوات  اأن هناك  البع�س  ويرى 

املخدرات هي :
1- ثقفوا اأولدكم داخل املنزل :اذ يعتقد البع�س اأنه من اخلط�أ من�ق�سة اأبن�ئهم مبو�سوع 
املخدرات ،فيم� يرتك البع�س الأخرالدور للمدر�سة ملع�جلة ذلك مع العلم ان املن�هج 
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املدر�سية قد ل تزودهم ب�حلق�ئق الك�ملة عن املخدرات .
2– ج�سدوا بت�رسفكم كل م� تقولونه :اذ يخطيء بع�س الب�ء عندم� يعتقد انه ي�ستطيع 

اإطالق العن�ن لرغب�ته وتربية اأبن�ء بعيدين عن املخدرات .
املراحل  من  تبداأ  ان  يجب  الأبن�ء  فتوعية   : ال�سغر  منذ  اأولدكم  بتوعية  عليكم   -3

العمرية املبكرة .
4- ابعدوا اأولدكم عن املخدرات : وهن� يجب على الآب�ء اأن يكونوا ح��سمني يف موقفهم 

من املخدرات والكحول .
ب�سكل  املو�سوع  عن  احلديث  ي�أتي  ب�أن  وذلك   : اأولدكم  على  تلقوا حم��رسات  ل   -5

عر�سي اثن�ء م�س�هدة التلف�ز اأو اثن�ء مرافقته يف ال�سي�رة .
ك�لري��سة  فراغهم  وملء  لإ�سع�دهم  البدائل  بتقدمي  ذلك  :ويتمثل  البدائل  قدموا   -6

والفنون اأو تربية احليواأن�ت اأو العمل التطوعي .
7- وفروا �سبال لقول )ل( :ف�لع�ئلة التي توفر لأبن�ئه� فر�سة قول ل �ستمكنهم من رف�س 

عرو�س ال�سدق�ء مب� فيه� املخدرات . ) احلف�ر ،2002 (  
االأ�سرة والتعامل مع حاالت التعاطي واالإدمان: 

والدم�ن  التع�طي  التع�مل مع ح�لت  الأ�رسة م�سوؤولية كبرية عند  ويقع على ع�تق 
على املخدرات داخل الأ�رسة، ومن البديهي اأن تقف الأ�رسة بج�نب من يثبت تع�طيه 

للمخدرات من الأبن�ء وميكنه� القي�م مبجموعة من الإجراءات منه� على �سبيل املث�ل:
1- مواجهة املتع�طي مواجهة �رسيحة ب�لأعرا�س التي تبدو عليه والإهتم�م  ملعرفة 
على  واخلوف  واحلن�ن  احلب  بعواطف  م�سبع  �س�دق  حوار  خالل  من  و�سعه  حقيقة 

م�سريه نتيجة تع�طيه للمخدرات .
2- الأ�رساع يف حثه على عمل التح�ليل ملعرفة حقيقة الو�سع الذي و�سل اليه .
3- ان حت�ول الأ�رسة معرفة ال�سب�ب التي �س�عدت يف جلوء البن اإىل التع�طي .

4- ان حت�ول الأ�رسة ال�سعي ج�هدة ملواجهة العوامل الأ�رسية التي ك�نت من العوامل 
امل�س�عدة .

ب�ل�سرب  ال�ستع�نه  مع  للعالج  ارادته  وتن�سيط  كمري�س  املتع�طي  مع  التع�مل   -5
والبتع�د عن ا�س�ليب التحقري واله�نه .

6- على الأم ق�س�ء مع�سم وقته� داخل املنزل وا�ستغالل وقت الفراغ مب� ي�س�عد على 
ا�سب�ع احل�ج�ت النف�سية مثل توفري العطف والإهتم�م  وتقدير الذات والأندم�ج يف اجلو 

الأ�رسي .
7- اذا ك�ن املتع�طي قد و�سل اإىل مرحلة الدم�ن فعلى الأ�رسة ال�سعي لدخ�له اإىل 
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امل�ست�سفى لتلقي العالج .
8- العمل على بث ط�قة ال�سمود والتف�وؤل لدى املتع�طي .

ب�لدعم  اأولً  امل�ست�سفى  بدخوله  املرتبطة  النف�سية  م�سكالته  حل  على  9م�س�عدته 
والت�سجيع والزي�رت .

10- التع�ون مع فريق العالج يف تنفيذ متطلب�ت اخلطة العالجية وخ��سة فيم� يرتبط 
بدور الأ�رسة ،وعدم ن�رس خرب دخوله امل�ست�سفى حر�س� على �سمعته .  

عالج االإدمان على املخدرات:
 ، التعقيد  �سديد  النف�سية مو�سوع  واملواد  املخدرات  املدمنني على  اإن مو�سوع عالج 
اأ�سك�ل  . ومن  اأخرى ل ميكن جت�هله�  لتعدد جوانبه وت�س�بكه� مع مو�سوع�ت  وذلك 

العالج الذي يتعر�س له املدمنون: 
التدريجي  الفط�م  هم�  اأ�س��سيني  مبداأين  على  العالج  هذا  ويقوم   : الطبي  العالج  اأ - 
للمدمن من املخدر ، اأو مبداأ �سد القنوات الع�سبية التي ي�سلكه� املخدر داخل اجل�سم . 

الإر�س�دية يف  العالجية  الطرق  من  الكثري  ابتك�ر  الآن  ويجري   : النف�سي  العالج  ب - 
جم�ل الإدم�ن على املخدرات ، ومن اأ�سهر املع�جل�ت النف�سية احلديثة يف هذا اجل�نب 
م� يعرف مبجموعة العالج�ت ال�سلوكية والتي تعترب من النت�ئج الرئي�سية لتطبيق�ت 
العلوم النف�سية احلديثة ،والطرق املعرفية ، وطريقة العالج املتمركز حول الذات لروجرز 
وتقوم هذه العالج�ت على م�سلمة اأ�س��سية موؤداه� ان جميع اأ�سك�ل ال�سلوك ال�س�درة 
عن الفرد مب� يف ذلك الإدم�ن اإمن� هي اأ�سك�ل تكت�سب وتنمو يف ظل ظروف ) بيولوجية 
، نف�سية ، اإجتم�عية ( ومن ثم ت�سدق عليه� قوانني اكت�س�ب الع�دات وتعديله� ، ومن 

اأ�سهر هذه الطرق – طريقة بودن – التي تعتمد على ثالث مقوم�ت رئي�سية هي : 
 تدريب املدمن على مالحظة الذات ور�سد م� ي�سدر عنه� . 

 التدريب على تقييم الذات بن�ءا على م� ت�سلكه الذات . 
البندين  يف  اإليه�  التو�سل  مت  التي  املعطي�ت  على  بن�ء  ال�سلوك  تعديل  برجمة   
ال�س�بقني . ج- العالج الإجتم�عي : وهو جمموعة من اخلدم�ت امل�دية واملعنوية التي 
ين�له� العميل عن طريق عالقته ب�ملوؤ�س�سة لتحدث اأثرا مرغوب� يف موقفه ، ومتكنه من 
ا�ستع�دة الن�س�ط الإجتم�عي املطلوب ، اأي تو�سله اإىل ح�لة التكيف الإجتم�عي الذي 

ير�سيه وير�سي املجتمع الذي يعي�س فيه . 
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امل�شطلحات 

 Drugs املخدرات
املواد الطبيعية اأو امل�سنعة التي تعمل على تن�سيط اأو تثبيط اجله�ز الع�سبي ويوؤدي 
 ، تن�وله�  التي مت  امل�دة  لنوع وكمية  تبع�  �سلوكية  امن�ط  اإىل ظهور  تع�طيه�  تكرار 
وترتك هذه املواد اآث�را �س�رة على الفرد يف اجلوانب اجل�سمية والنف�سية والإجتم�عية  

واخللقية والإقت�س�دية ، ويجرم الق�نون تع�طيه� اأو الجت�ر به� .

 Addiction الإدمان
التي  امل�دة  لتوفري  ال�سديد  الأن�سغ�ل  فيه�  املتع�طي  الفرد  لدى   يظهر  التي  احل�لة   
يتع�ط�ه� ويظهر لديه العجز اأو الرف�س لالأنقط�ع عنه�، ويت�سمن الإدم�ن امليل لزي�دة 
اجلرعة ووجود رغبة قهرية تدفع املدمن للح�سول على امل�دة املخدرة ب�أي و�سيلة، 
فكر  م�  اإذا  الن�سح�ب  اأعرا�س  لديه  وتظهر  والنف�سي،  اجل�سدي  العتم�د  اإىل  اإ�س�فة 

ب�لأنقط�ع عنه� .

 Tolerance التحمل
امليل لزي�دة اجلرعة للح�سول على نف�س الأثر الذي مت حت�سيله من قبل بجرعة اأقل.

 Syndromes Withdrawal الأعرا�س  الن�شحابية
جمموعة الأعرا�س التي تظهر نتيجة لالأنقط�ع املف�جئ عن تع�طي امل�دة املخدرة اأو 

تخفيف جرعته� �رسيطة ان يكون التع�طي متكررا وملدة زمنية طويلة .

Experimental Addicted Person املتعاطي املجرب
املتع�طي الذي يجرب املخدرات بدافع الف�سول وملعرفة ت�أثريه�، ول يكرر هذا النوع 

من املتع�طني تن�أول هذه املواد.

 Occasional Addicted Person املتعاطي العر�شي
املتع�طي الذي يتن�ول املواد املخدرة ب�سكل عفوي ودون تخطيط حيث يتم التع�طي 
جم�راة لالآخرين يف املن��سب�ت الإجتم�عية ، وي�سهل انزلق هذه الفئة اإىل ع�مل الإدم�ن.
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 Regular Addicted Person املتعاطي املنتظم
اأو  متق�ربة  اأك�نت  �سواء  منتظمة  فرتات  على  املخدرة  امل�دة  يتن�ول  الذي  املتع�طي 
متب�عدة، ويندفع للبحث عن امل�دة املخدرة وتظهر عليه اأعرا�س الإن�سح�ب يف ح�لة 

عدم ح�سوله على اجلرعة، ومتثل هذه الفئة املدمنني 

  Counseling Families With Addicted Persons اإر�شاد اأ�رس املدمنني
جمموعة الإجراءات واملعلوم�ت التي تقدم لأ�رس املدمنني لتعريفهم ب�ملواد املخدرة 
واأنواع ه� واأ�سب�ب التع�طي والآث�ر املرتتبة على تع�طيه�، اإ�س�فة اإىل ردود الفعل التي 
تظهر على اأ�رسة املتع�طي، واخلطوات الواجب اإتب�عه� من ج�نب الأ�رسة للتع�مل مع 

اأفراد الأ�رسة املدمنني .

 From Drug Addiction Prevention ال�قاية من املخدرات
 اجلهود املبذولة على امل�ستوى الدويل والوطني واملجتمعي واملوجهة ملك�فحة انت�س�ر 
الق�نونية  الو�س�ئل  ب��ستخدام  �سده�  واملجتمع�ت  الأفراد  وحت�سني  املخدرة  املواد 

والإعالمية والتوعوية .
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ال�حدة العا�رسة
مهارات اإر�شـاد اأ�رس كبـار ال�شـن

مقدمة

تزايد اأعداد امل�سنني )كب�ر ال�سن(

واقع كب�ر ال�سن واحتي�ج�تهم يف الأردن

بداية مرحلة الكرب

تعريف مرحلة )الكرب(

نظري�ت ال�سيخوخة

النظري�ت النف�سية الإجتم�عية 

مظ�هر النمو يف مرحلة كب�ر ال�سن

ح�ج�ت ومط�لب النمو يف مرحلة كرب ال�سن

الإر�س�د النف�سي لكب�ر ال�سن

خ�س�ئ�س املر�سد الأ�رسي الفع�ل لكب�ر ال�سن

الإر�س�د الأ�رسي

الأ�س�ليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك

م�سكالت مرحلة الكرب واأ�س�ليب الإر�س�د النف�سي امل�ستخدمة فيه�

رع�ية كب�ر ال�سن

امل�س�مني والتطبيق�ت الإر�س�دية ملرحلة كرب ال�سن

املراجــع

امل�سطلح�ت
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مقدمـة:
تت�سكل حي�ة الإن�س�ن �سمن مراحل العمر املختلفة، فهو ينتقل من مرحلة اإىل   
اأخرى انتق�لً ي�سحبه مظ�هر منو وتطور خمتلفة وعلى الرغم من ان هذه املراحل تعترب 
اإل ان لكل مرحلة خ�س�ئ�س وح�ج�ت  البع�س  �سل�سلة مت�سلة ومتداخلة مع بع�سه� 
وم�سكالت متيزه� عن غريه�. ومل� ك�نت الطفولة هي مرحلة اأ�س��سية يف بن�ء ال�سخ�سية، 
ف�إن املراحل الأخرى هي عب�رة عن ا�ستمرارية مل�سرية النمو والتطور للفرد، حيث حتمل 
كل مرحلة يف طي�ته� ح�ج�ت وم�سكالت خ��سة به� تتطلب امل�س�عدة يف حله� وتدريب 
الفرد على تعلم اأ�س�ليب تكيفية اإيج�بية يف التع�مل معه� )حمدي واأبو �س�بر، 1998( 

.)Sherron & Imusden, 1985(
ومع تقدم الفرد ب�لعمر ودخوله مرحلة الكرب التي توؤدي اإىل تراجع وانحدار   
ن�سبي يف القدرات العقلية واحلركية واحل�لة ال�سحية، وم� يرافق ذلك من اإح�لة الفرد 
على التق�عد اأو فقدان الزوج اأو الزوجة وان�سغ�ل الأبن�ء كل بحي�ته اخل��سة، مم� يزيد 
اإح�س��س الفرد امل�سن ب�لعزلة، لذا ف�إن خدم�ت الإر�س�د النف�سي تعنى ب�لفرد يف  من 
كل مراحل منوه ب�إعط�ئه احلق يف احلي�ة والنمو والتمتع ب�ل�سحة النف�سية والبدنية 
رائدة احل�س�رات  الإ�سالمية  العربية  والتي ك�نت ح�س�رتن�  العمر،  اأواخر  وخ��سة يف 
يقول  واإمي�نه،  الفرد  عقيدة  من  جزءاً  ذلك  وجعل  ال�سن  وكب�ر  ب�لوالدين  العن�ية  يف 
اهلل عزوجل يف القران الكرمي: »وق�سى ربك األ تعبدوا اإل اإي�ه وب�لوالدين اإح�س�أن�ً، اإم� 
يبلغن عندك الكرب اأحدهم� اأو كالهم� فال تقل لهم� اأف ول تنهرهم� وقل لهم� قولً كرمي�ً 
واخف�س لهم� جن�ح الذل من الرحمة، وقل ربّي ارحمهم� كم� ربي�ين �سغرياًَ«. الإ�رساء 
)23( و )24(. وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل : »رُغم اأنفه ثم رغم اأنفه 
ثم رُغم اأنفُه، قيل من ي� ر�سول اهلل، ق�ل: من اأدرك والديه عند الكرب اأحدهم� اأو كليهم� ثم 

مل يدخل اجلنة«. )رواه م�سلم( )حمدي واأبو ط�لب، 1998(.
وبن�ء عليه لقد ن�لت كل مرحلة من مراحل النمو ن�سيب�ً كبرياً من البحث والدرا�س�ت، 
من  بكم حمدود  اإل  التي مل حتظ  املراحل  من  ال�سن  وكب�ر  الكرب  مرحلة  تبقى  ولكن 
الدرا�س�ت على الرغم من اأهميته� مق�رنة ب�ملراحل الأخرى وامل�سكالت التي ت�س�حبه�، 
وقد تكون النظرة امل�دية اأو الإقت�س�دية املبنية على الربح واخل�س�رة هي اأحد عوامل 
ال�سن  لكب�ر  ال�سلبية  النظرة  اعتب�ر  على  املج�ل  هذا  يف  جتري  التي  الدرا�س�ت  قلة 
اأنه� مرحلة ا�ستهالك ولي�ست انت�ج يف نظر العديد من املثقفني والدرا�سني  من حيث 

.)Sherron & Imusden, 1985( واملخت�سني يف هذا املج�ل
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اأ�سبحت مرحلة الكرب ت�سكل م�سكلة يف جمتمع�تن� احلديثة واملع��رسة  لقد   
وب�لزي�دة اله�ئلة يف عدد امل�سنني الذين جت�وزاً اخل�م�سة وال�ستني من العمر بن�سبة ل 
تقل عن )10%( من اأفراد املجتمع، فقد اأ�سبحت هذه املجتمع�ت تواجه م�سكالت ن�جمة 
هذه  ان  وخ�سو�س�ً  واإن�س�نية،  واإقت�س�دية  ونف�سية  واإجتم�عية  �سحية  ال�سن:  كرب  عن 
املرحلة تعد مرحلة نه�ية العمر التي ت�سهد درج�ت متف�أوتة من العجز البدين والعقلي 
والنف�سي والإجتم�عي، مم� يتطلب من الأ�رسة واملجتمع توفري الرع�ية اأكرث مم� تتطلبه 
بكب�ر  العن�ية  م�سكلة  ان  كم�  واأبو ط�لب، 1998(.   )حمدي  اأخرى  اأية مرحلة عمرية 
ال�سن اأخذت تتف�قم يف املجتمع الأردين نتيجة لإنتق�ل املجتمع نحو الأ�رسة النووية 
ب�لإ�س�فة اإىل تزايد اأعداد كب�ر ال�سن نتيجة حت�سن الظروف ال�سحية واملعي�سية وارتف�ع 

العمر املتو�سط.
لذا تربز اأهمية برامج الإر�س�د والتوجيه كخدم�ت �رسورية اأ�س��سية لكب�ر ال�سن واأ�رسهم 
يف  الأنت�جية  من  درجة  اأق�سى  اإىل  بهم  والو�سول  ذواتهم  حتقيق  على  مل�س�عدتهم 
�سوء اإمك�أن�تهم يف ع�رس يت�سم بكرثة التحدي�ت يف املج�لت ال�سي��سية والإقت�س�دية 

والإجتم�عية  يف خمتلف املراحل النم�ئية لالأن�س�ن خ��سة مرحلة الكرب وكب�ر ال�سن.
لذا من ال�رسوري اأن يكون الربن�مج الإر�س�دي من�ئي ووق�ئي وعالجي متك�مل. ي�ستمل 
على مه�رات احلي�ة ال�سلوكية والإجتم�عية  مل�س�عدة هذه الفئة وذوبه� على التوافق 

والتكيف الإيج�بي مع املجتمع الذي يعي�سون فيه.
لذلك يقع على ع�تق املر�سد الأ�رسي م�سوؤولية كبرية يف تقدمي خدمة الإر�س�د النف�سي 
من خالل جل�س�ت الإر�س�د الفردي واجلمعي واملتمثلة يف تعليم وتدريب الأفراد امل�سنني 
وذويهم على امله�رات والأ�س�ليب امل�ستخدمة يف عالج م�سكالتهم بطريقة �سل�سة تهدف 

اإىل اإك�س�بهم مه�رات تعينهم على الت�رسف يف مواقف احلي�ة العملية املختلفة.
املجتمع  من  الفئة  هذه  مع  �سيتع�مل  الذي  الن�سط  الف�عل  الأ�رسي  ب�ملر�سد  ويجدر 
، واأن يتعرف  الفئة له� ط�ق�ت وقدرات مميزة يف جم�لت حمددة  اأن يدرك ب�أن هذه 
ب�إيج�بية،  معه�  والتع�مل  والتعليمية  والإقت�س�دية  الإجتم�عية   احتي�ج�ته�  على 
األفة  اأكرث  مهنية  اإر�س�دية  �سمن عالقة  البن�ء،  واحلوار  والتوا�سل  امل�س�ركة  من خالل 
وودية، اأ�س��سه� التقبل غري امل�رسوط وعدم اإ�سدار الأحك�م القيمية ال�سلبية ، والإمي�ن 
اأن هذه  بقدرته على التغيري وقدرة كب�ر ال�سن على ال�ستج�بة ول ي�سع يف اعتب�ره 
املرحلة مرحلة ا�ستهالك ولي�ست انت�ج ، وهذا ي�س�عد يف تقدمي اأف�سل خدمة لهم.  ومن 
اأ�رس كب�ر ال�سن« مبنية على واقع  اإر�س�د  هن� ج�ءت امل�دة التدريبية على »مه�رات 
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احتي�ج�ت كب�ر ال�سن واحل�لة النف�سية والذهنية اخل��سة بهم ومظ�هر النمو والتغريات 
اإذ يتم طرح حمتوى املف�هيم  التي حتدث يف هذه املرحلة وامل�سكالت اخل��سة به�، 
من خالل تطبيق�ت عملية واأن�سطة تتمحور حول ذات كبري ال�سن والأمور التي يتعر�س 
له� يومي�ً ، بهدف بن�ء مفهوم للذات اإيج�بي ينعك�س اإيج�ب�ً على �سلوكه وتف�عله مع 
الآخرين، ليكون اأكرث وعي�ً بذاته واأكرث توافق�ً وتكيف�ً مع املجتمع، وب�لت�يل ي�ستطيع 

فهم وحتقيق ذاته مثله مثل ب�قي الب�رس.
م�دة  على  ال�سن«  كب�ر  اأ�رس  اإر�س�د  »مه�رات  التدريبية  امل�دة  ا�ستملت  وقد   
تعليمية تثقيفية وتدريبية على هذه امله�رات تعمل على ت�أكيد التعلم الذاتي خالل 
وتطبيقه�  التدريبية  الإر�س�دية  اجلل�س�ت  داخل  املختلفة  لالأن�سطة  الفعلية  املم�ر�سة 

عملي�ً يف واقع حي�ة امل�سرت�سد.
واقع كبار ال�سن واحتياجاتهم يف االأردن

ت�سري نت�ئج اإح�س�ءات التعداد الع�م لل�سك�ن وامل�س�كن لدائرة الإح�س�ءات الع�مة يف 
الأردن لع�م )2004( اإىل م� يلي :

 اأن ن�سب كب�ر ال�سن تتن�ق�س تدريجي�ً مع ارتف�ع العمر، حيث اأن غ�لبية كب�ر ال�سن 
يتمركزون يف الفئ�ت العمرية )60-64( و )74-65(.

 �سكل كب�ر ال�سن الذكور )51.3( من املجموع الكلي لكب�ر ال�سن )60 �سنة ف�أكرث( يف 
حني �سكلت الإن�ث )%48.7(.

 كم� ان )78.3%( من كب�ر ال�سن يقيمون يف احل�رس و 21.7% يقيمون يف الريف.
 �سكل املتزوجون الن�سبة الأكرب )71.5%( من كب�ر ال�سن ، وتب�ينت هذه الن�سبة تب�ين�ً 
ن�سبته  الذكور متزوجون مق�رنة مب�  ملحوظ�ً ح�سب اجلن�س حيث ك�ن )92.6%( من 
)49.5%( من الإن�ث ، وترتفع ن�سبة الأرامل الإن�ث مق�رنة ب�لأرامل الذكور ، حيث ك�ن 
حوايل )47%( من الإن�ث من الأرامل مق�بل )6.1( من الذكور.  و�سكل العزاب كب�ر ال�سن 

ن�سبة �سئيلة ، حيث بلغت )2.1%( لالأن�ث و)0.7%( للذكور.
 بلغت ن�سبة الأمية بني كب�ر ال�سن )%51.3(.

ب�سكل  لل�سيخوخة  تق�عدي�ً  راتب�ً  يتق��سون  الذين  الذكور  ال�سن  كب�ر  ن�سبة  بلغت   
وجوبي من املوؤ�س�سة الع�مة لل�سم�ن الإجتم�عي )88%( والإن�ث )%12(.

الأردن ون�سبة  الع�ملني يف  )2.8%( من جمموع  الع�ملني  ال�سن  كب�ر  ن�سبة   بلغت 
الع�ملني من كب�ر ال�سن )10.7%( من جمموع كب�ر ال�سن ، و )95%( منهم متزوجني، و 

)90.3%( يعملون يف القط�ع اخل��س و )9.2%( يف القط�ع الع�م.
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 بلغت ن�سبة امل�سمولني ب�لت�أمني ال�سحي يف الأردن 56.9% وجتدر الإ�س�رة اإىل انه قد 
مت يف ع�م 2007 �سمول كب�ر ال�سن بنظ�م الت�أمني ال�سحي املدين.

من   )%74( ن�سبته  م�  ف�أكرث(  �سنة   60( ال�سن  لكب�ر  ال�سحية  الرع�ية  تكلفة  بلغت   
اإجم�يل النفق�ت ال�سحية يف الأردن.

 ان الأمرا�س املزمنة الأكرث �سيوع�ً بني كب�ر ال�سن هي ارتف�ع �سغط الدم )%53(.
 بلغ عدد دور الرع�ية الإيوائية لكب�ر ال�سن اإحدى ع�رس داراً لكال اجلن�سني ؛ )6( منه� 
ت�بعة للقط�ع احلكومي و )5( للقط�ع اخل��س ، وبلغ عدد املنتفعني منه� )282( م�سن�ً 
وم�سنة فقط. مع العلم ان الط�قة ال�ستيع�بية لتلك الدور تتج�وز بكثري عدد املنتفعني 

منه� ، ومعظمه� ف�رغة.
 بلغ عدد النوادي النه�رية يف الأردن خم�سة نواد فقط.

 تعد طوابري الأنتظ�ر الطويلة يف معظم املرافق اخلدمية والع�مة يف الأردن م�سكلة 
توؤرق كب�ر ال�سن.

 مل يتج�وز عدد الدرا�س�ت والبحوث يف الأردن حول كب�ر ال�سن على م�ستوى برامج 
الوطني  )املجل�س  درا�سة  والع�رسين  ال�ست  املن�سورة  والبحوث  وامل�ج�ستري  الدكتوراه 

ل�سوؤون الأ�رسة ، 2007(.
وبناء على الدرا�سة التي قام بها املجل�س الوطني ل�سوؤون االأ�سرة لواقع واحتياجات كبار ال�سن يف 
االأردن )2007( اأو�ست الدرا�سة مبا يخ�س اخلدمات ال�سحية والنف�سية ال�سرورية لكبار ال�سن يف 

االأردن وهي :
ال�سن.  كب�ر  وتعليم  الأمية  مبحو  اخل��سة  وال�سي��س�ت  الربامج  اإعداد  على  العمل   

ب�لإ�س�رة اإىل ن�سبة الأمية بني كب�ر ال�سن والب�لغة )%51.3(.
 يحت�ج الأردن اإىل املزيد من اخلدم�ت احليوية يف جم�ل �سحة كب�ر ال�سن مثل : ت�أمني 
الرع�ية الطبية والتمري�سية املنزلية وزي�دة عدد العي�دات واملراكز ال�سحية املوؤهلة 
واملراكز  امل�ست�سفي�ت  يف  لهم  �س�ملة  خدم�ت  لتقدمي  متخ�س�سة  اأق�س�م  وت�أ�سي�س   ،

ال�سحية.
 تو�سيع نط�ق الفر�س التعليمية يف ميدان العلوم ال�سحية لل�سيخوخة.

 ت�سري الأرق�م اإىل ان كب�ر ال�سن يف الأردن يتلقون الرع�ية والعن�ية يف الع�دة �سمن 
اأ�رسهم ويف من�زلهم ، مم� ي�ستدعي �رسورة العمل على توفري خدم�ت الرع�ية املنزلية 

ال�س�ملة لكب�ر ال�سن )الرع�ية الإجتم�عية  ، وال�سحية ، والنف�سية والإقت�س�دية(.
 التو�سع يف اإن�س�ء النوادي النه�رية خلدمتهم.



389

 حت�سني البيئة امل�دية املحيطة بكب�ر ال�سن من �سكنهم اخل��س ، واملرافق اخلدمية 
الع�مة ، وح�جتهم اإىل مرافق ك�فية مهي�أة لال�سرتاحة �سمن املب�ين اخلدمية الع�مة ، 

واإىل وجود من ير�سدهم يف تلك املب�ين.
 توفري الأدوات امل�س�ندة يف املرافق اخلدمية والع�مة لت�سهيل حركتهم.

 العمل على ت�أهيل املن�طق الرتفيهية لتتن��سب مع قدراتهم.
امل�ستوى  على  ال�سن  بكب�ر  اخل��سة  واملف�هيم  امل�سطلح�ت  توحيد  على  التف�ق   

الوطني.
 من ال�سعوب�ت والتحدي�ت التي تواجه وا�سعي ال�سي��س�ت لكب�ر ال�سن �سح الدرا�س�ت 
والبحوث العلمية ، وعدم توفر ق�عدة بي�أن�ت حديثة مف�سلة ميكن من خالله� معرفة 
واقع كب�ر ال�سن واحتي�ج�تهم من جميع اجلوانب ال�سحية والإجتم�عية  والإقت�س�دية 

والت�رسيعية )املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة ، 2007(.
بداية مرحلة الكرب:

من ال�سعب اأن حتدد متى تبداأ مرحلة الكرب، فهذه م�س�ألة اعتب�رية ن�سبية تتوقف على 
ظروف الفرد ال�سحية والنف�سية واحل�س�رية اإل اأنه من املتفق عليه انه� تبداأ يف �سن 
ال�سبعني )حمدي واأبو ط�لب، 1998(. وع�دة م� حت�سل التغريات على نحو متدرج خالل 
مراحل النمو املختلفة ت�ركة اأثره� املختلف من ان�س�ن لآخر تبع�ً للتغريات البيولوجية 
املجتمع�ت  ب�ختالف  العمر  يف  التقدم  مع  لالأن�س�ن  حتدث  التي  وال�سيكولوجية 

وامل�ستوي�ت الإجتم�عية  والثق�فية والإقت�س�دية )حم�فظة، 1993(.
تزايد اأعداد )كبار ال�سن(:

اإن معدل العمر هو الق�عدة التي تنطلق منه� ق�سية كب�ر ال�سن بكل جوانبه� وجم�لته� 
وهو الذي يحدد حجمه� واأبع�ده� وم�ستقبله�، ولقد ك�ن للتطور احل��سل يف خمتلف 
املي�دين اأثره الإيج�بي يف زي�دة واإط�لة عمر الإن�س�ن، ومبراجعة لبع�س الإح�س�ئي�ت 
يف هذا املج�ل جند ان ن�سبة كب�ر ال�سن تتزايد ب�سكل م�سطرد على جميع امل�ستوي�ت 
مق�رنة  وب�إجراء  املتقدمة،  الع�مل  من�طق  يف  يكون  م�  اأكرث  التزايد  وهذا  الع�مل  يف 
يف ن�سب كرب ال�سن يف عدد من دول الع�مل ف�إنن� جند فوارق يف معدل العمر مذهلة، 
فبينم� العمر املتوقع لالأن�س�ن يف املجتمع الفرن�سي )60( جنده يف الولي�ت املتحدة 
الأمريكية فوق )65(.  اأم� يف املجتمع الي�ب�ين )76.9(. اأم� يف الأردن ف�إن ن�سبة الفئة 
العمرية )+65( هي )1.41%( للذكور و )1.10%( لالأن�ث من جمموع ال�سك�ن، ومعدل 
العمر املتوقع )64( ع�أم�ً للمراأة و )60( ع�أم�ً للذكور، بينم� معدل العمر املتوقع للع�مل 
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)59.6( ع�أم�ً وللع�مل العربي )55( ع�أم�ً وهو يختلف من قطر لآخر )�رسمي، 1992(.
اأ�شباب زيادة كبار ال�شن:

ترجع الزيادة يف اأعداد امل�شنني للع�امل التالية:
 ارتف�ع امل�ستوى ال�سحي �سواء على امل�ستوى الوق�ئي اأو املجتمعي اأو العالجي وهذا 

م� زاد يف عدد ال�سك�ن واأثره يف نوعية حي�تهم وانعك�س هذا الأثر بطول العمر.
الفرد والأ�رسة واملجتمع واأثره على حتديد  الإقت�س�دي وذلك على م�ستوى   الو�سع 
الو�سع  ب�ختالل  مق�رنة  الإن�س�ن،  عمر  �سنوات  معدل  وب�لت�يل حتديد  احلي�ة  نوعية 
الإقت�س�دي املوؤدي اإىل الفقر ويوؤدي بدوره اإىل اجلهل واملر�س نتيجة لرتاجع الإهتم�م  
هن�ك  ان  الدرا�س�ت  وت�سري  التغذية،  �سوء  اإىل  يوؤدي  املر�س، مم�  ومك�فحة  ب�ل�سحة 
الأو�س�ع  وم�ستوى  الإجم�يل  القومي  والن�جت  الفرد  دخل  م�ستوى  بني  طردي�ً  تن��سب�ً 

ال�سحية وب�لت�يل ينعك�س على معدل �سنوات العمر )�رسمي، 1992(.
واأ�سبحت  الأطف�ل،  ح�س�ب  على  امل�سنني  عدد  يزداد  وفيه�  الأ�رسة  تنظيم  عملية   
الع�ئلة وخ��سة يف الدول املتقدمة ت�سم طفالً اأو طفلني فقط، وهذا اأعطى حتيزاً ل�س�لح 
الأم والأب ب�لتمتع  الكب�ر، وكذلك ت�أخري الولدة والتي بدوره� انعك�ست على �سحة 

ب�سحة جيدة وعمر اأطول.
 التقدم العلمي والتكنولوجي وم� �س�حبه من تقدمي �سبل الراحة وال�سع�دة لالإن�س�ن 

)�رسمي، 1992(.
تعريف مرحلة )الكرب(:

اعترب علم�ء النف�س مرحلة الكرب طفولة ث�نية على اعتب�ر ان احلي�ة تبداأ بعجز ووهن 
ومتر بفرتة قوة وتنتهي بعجز ووهن، ق�ل تع�إىل: »اهلل الذي خلقكم من �سعف ثم جعل 
من بعد �سعف قوة ثم جعل من بعد قوة �سعف�ً و�سيب�ً يخلق م� ي�س�ء وهو العليم 

القدير« 
)الروم، اآية 4(.

الزي�دة من م�سكالت خ��سة  اأ�سلفن� وم� �س�حب هذه  اأعداد كب�ر ال�سن كم�  اإن تزايد 
يف الثالث عقود الأخرية فر�س على املهتمني من العلم�ء والب�حثني اإجراء درا�س�ت 
وبحوث تتن�ول اأو�س�ع امل�سنني وحتث على الإهتم�م  ب�سوؤونهم وتوفري احلي�ة الكرمية 
بعلم  ي�سمى  م�  ن�س�أ  هن�  ومن  يعي�سونه�  التي  املرحلة  طبيعة  فهم  �سوء  يف  لهم 
ال�سيخوخة Gerontogy الذي تطور ب�رسعة نتيجة لتطور علم الأحي�ء والطب. وقد 

اأ�س�ر نيج�رتن )Neagarten( اأن جمتمع الكب�ر هم :
1- بداية الكرب »ال�سغ�ر – الكب�ر )Young – Old(وترتاوح اأعم�رهم من عمر )74-60 

�سنة(.
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 Myers,( سنة فم� فوق� )( وترتاوح اأعم�رهم من )75Old – Old( 2- كب�ر – كب�ر
.)1990

بعد  احلي  للك�ئن  يحدث  تدهور  ب�أنه�  ال�سن  كرب  )Hondler( مرحلة  هوندلر  وعرّف 
ن�سجه وهذا التدهور ن�جت عن التغريات احلتمية بفعل ع�مل الزمن والذي يحدث عند 
الأفراد جميعهم، يو�سح هرلوك )Hurlock( ب�أن هذه التغريات تتميز ب�لنق�س امل�ستمر 
املعي�ر  هو  الزمني  العمر  ولي�س  ال�سحية.  الن�حية  يف  امل�ستمر  والنق�س  القوة  يف 
الوحيد الدقيق يف ح�لت ال�سيخوخة، فقد تظهر نتيجة عوامل خ�رجية يف عمر مبكر 
كم� يف احلوادث اأو �رسب الكحول واحل�لة النف�سية ولكن مهم� ت�أخرت ال�سيخوخة فهي 
يف النه�ية تغريات ا�سمحاللية حتدث للجميع وكل م� ي�ستطيع عمله هو اإرج�وؤه� اإىل 
حني ب�لو�س�ئل التكنولوجية العلمية املتطورة اأو التخفيف من اآث�ره� )قدومي، 1991(.
كم� عرف الداهري )2008( مرحلة كرب ال�سن ب�أنه� مرحلة ال�سعف والتدهور تكويني�ً 
ووظيفي�ً ب�لن�سبة للمراحل ال�س�بقة، اأي اأن الذي ي�س�هد فيه� زي�دة معدل الفقدان على 

معدل الزي�دة يف جميع مظ�هر النمو.
كم� تعرف مرحلة كرب ال�سن Aging هي املرحلة العمرية الأخرية لالإن�س�ن والتي حتدد 
بدايته� ب�إح�لة الفرد على التق�عد عند بلوغه �سن )65( اأو )70( ع�أم�ً. كم� انه� تعرف 
ب�أنه� الرتاجع التدريجي للقدرة احليوية يف اجل�سم الذي ينتهي ب�ملوت )حمدي واأبو 

ط�لب، 1998(.
ويعرف كرب ال�سن ع�ملي�ً وفق�ً ملنظمة ال�سحة الع�ملية على انه من بلغ ال�ستني ف�أكرث 
من عمره. وقد بلغ عدد كب�ر ال�سن )60 �سنة ف�أكرث( يف الع�مل يف ع�م )2006( حوايل 
)2050( مم�  ع�م  بحلول  ملي�رين  اإىل  عددهم  ي�سل  ان  املتوقع  ومن   ، مليون   )688(
�سيوؤدي اإىل زي�دة عدد كب�ر ال�سن عن عدد الأطف�ل دون اخل�م�سة ع�رسة من العمر.  اأم� 
يف الأردن فقد �سّكل كب�ر ال�سن الذكور حوايل )51.3( من املجموع الكلي لكب�ر ال�سن 
)60 �سنة ف�أكرث( يف حني �سكلت الإن�ث )48.7%( )املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة ، 

.)2007
وقد قام علماء كرب ال�سن )Gerontologists( بدرا�سة مرحلة الكرب �سمن فئتني من كبار 

ال�سن وهما: 
اأ- هن�ك كب�ر ال�سن الذين اختربوا مرحلة الكرب بنج�ح اأدت اإىل الإ�سب�ع والر�س� احلي�تي 

وتقدير للذات مرتفع.
ب- هن�ك كب�ر ال�سن الذي اختربوا مرحلة الكرب بدون جن�ح اأدت اإىل الكتئ�ب وتقدير 

للذات منخف�س.
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اإدراك الن��س له�، ف�لبع�س يراه�  اأبرز الت�سورات عن مرحلة كرب ال�سن اختالف  ولعل 
مرحلة:

1- تبلور احلكمة وازدي�د اخلربة واحلنكة يف احلي�ة.
2- التفرغ للت�أمل اأو العب�دة اأو الت�سوف اأو حتقيق الآم�ل والرغب�ت املوؤجلة.

3- العجز والهرم والت�أكل البدين واحل�سي والعقلي )حمدي واأبو ط�لب، 1998(.
البدنية  القدرات  الع�م يف  التدهور  املرحلة هو  النمو يف هذه  به  يت�سف  م�  اأبرز  ان 

واحلركية والوظ�ئف الف�سيولوجية واحل�سية.
اأم� الوظ�ئف العقلية والفكرية ف�إن التدهور فيه� يتف�وت من قدرة عقلية لأخرى ول بد 
من الإ�س�رة اإىل ان الإح�س��س ب�لعجز والهرم اأمر ن�سبي يختلف من فرد لآخر ومن ثق�فة 

لأخرى )حمدي واأبو ط�لب، 1998(.
مراحل النم� ح�شب النظرية الإجتماعية:

قدم اريك�سون نظرية نف�سية اإجتم�عية تتعلق ب�لنمو الإن�س�ين وم� يرتبط به   
من م�سكالت لدى الفرد.ف�لطفل منذ ولدته يتف�عل مع اخلربات التعليمية التي يتعر�س 
كل  ويف  النمو  من  متع�قبة  مراحل  ثم�ن  يف  الطفل  ومير  واملجتمع  الأ�رسة  يف  له� 
مرحلة من مراحل النمو يواجه اأزمة نف�سية تتطلب احلل قبل ان يتمكن من النتق�ل اإىل 
املرحلة الت�لية له� ، ف�إذا وجد الطفل الدعم الإجتم�عي املن��سب، ف�إنه يحل امل�سكالت 
الن�جمة عن اأزمة النمو بنج�ح ،ويحمل اأث�ر هذاالنج�ح معه اإىل املرحلة الت�لية مم� 
ي�س�عده على مواجهة امل�سكالت املرتبطة به على نحو اف�سل ، وهكذا ف�إن النج�ح يف 
التي  املرحلة  النج�ح يف  امك�أن�ت  يعزز  النمو  ومراحل  كل مرحلة  م�سكالت  مواجهة 

تليه� ،ومراحل النمو كم� يراه� اأريك�سون هى:-
1- تعلم الثقة مقابل عدم الثقة:

تق�بل هذه املرحلة مرحلة الر�س�عة ومتتد من الولدة حتى ال�سهر الث�من ع�رس ، والطفل 
يف هذه املرحلة لميلك امله�رات التي يحت�ج اإليه� لكي يعتني بنف�سه ، لذا فهو بح�جة 
اإىل من ميده ب�لغذاء والك�س�ء والدفء والنظ�فة .كم� انه بح�جة اإىل املحبة والإهتم�م  
والرع�ية وال�سعور ب�لأمن .ف�إذا ع��س الطفل يف اأ�رسة توفر له الرع�ية املن��سبة وتهتم 
به وتعطيه �سعوراً ب�لأمن  ف�إنه يكَون اإح�س��س�ً ب�لثقة ب�لأخرين املحيطني به ، كم� 
ي�سكل اإح�س��س�ً ب�لثقة بذاته . وينطلق من ذلك اإىل املرحلة الت�لية وهو مزود ب�لإح�س��س 
ب�لثقة والإطمئن�ن ب�أن هن�ك يف الع�مل من ميكن ان يطمئن اإليه من الن��س وان يعتمد 
عليه يف حي�ته ، وهذا الإح�س��س ب�لثقة ي�س�عده يف جت�وز م�سكالت املرحلة الت�لية 
اأو مع  النبذ  اأو  الإهم�ل  الطفل خالل هذه املرحلة يف جو من  اإذا ع��س  اأم�   ، بنج�ح 
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والدين ليتقبالأنه وي�ستخدم�ن اأ�س�ليب عق�بية يف التع�مل معه ، ف�سوف يت�سكل لديه 
اإح�س��س ب�أنه �سخ�س لقيمة له ،و�سوف يوؤدي ذلك اإىل ت�سكل مفهوم �س�لب عن الذات 
، ان الطفل الذي يلقى اخلربات والتف�عالت الإيج�بية امللبية ملط�لب منوه وامل�سبعة 
للخربات  يتعر�س  الذي  الطفل  اأم�  ذاته وحميطه.  مع  متوافق�ً  متزن�ً  يعي�س  حل�ج�ته 

املوؤملة واملزعجة فيت�أثر منوه ت�أثرا ً�سلبي�ً ويتعرث وي�سطرب ويرتاجع. 
2- تعلم املبادرة مقابل ال�شع�ر باخلجل وال�شك :

متتد هذه املرحلة من ال�سهر الث�من ع�رس وحتى ال�سنوات الثالث من العمر ويرافق هذه 
التبول  الإخراج وتعلم �سبط عملي�ت  التحكم يف ع�دات  الطفل على  املرحلة تدريب 
الن�جح لعملي�ت  التعلم  ويوؤدي   . ال�سلوك  الأن�سب�ط يف  اإىل تعلم  ،ب�لإ�س�فة  والتربز 
ال�سبط اإىل �سعور الطفل ب�لر�س� عن الذات .اأم� الف�سل فيوؤدي اإىل ال�سعور ب�لع�ر واخلجل 
.وي�سهم النج�ح يف املرحلة ال�س�بقة ب�لنج�ح يف املرحلة الث�نية وميهد للنج�ح يف 

املرحلة الث�لثة .
3- تعلم املبادرة يف مقابل ال�شع�ر بالذنب:

الذي  املب�درة  اأ�سلوب  اإىل �ست �سنوات نيظهر  الفرتة من ثالث  متتد هذه املرحلة يف 
يت�سم ب�جلراأة يف التع�مل مع الأخرين عند بداية ن�س�ط�ت اللعب مع الأطف�ل الآخرين 
،حيث يتعلم الطفل مه�رات اللعب واإق�مة العالق�ت مع الغري ، وعندم� يكون الطفل واثق�ً 
من نف�سه معتمداً على ذاته فهو يطور امله�رات املن��سبة وي�سبح مب�دراً فى عالق�ته مع 
الأخرين. اأم� الطفل اخل�ئف املرتدد الإعتم�دي فيكون مي�لً اإىل الن�سح�ب واخلجل يف 

املواقف الإجتم�عية  ومه�رات اللعب مم� يزيد من م�س�عر الذنب و�سلوك الن�سح�ب .
4- تعلم الإجتهاد مقابل ال�شع�ر بالنق�س:

 متتد هذه الفرتة من �سن دخول املدر�سة وحتى بداية مرحلة املراهقة ، ويبداأ الطفل 
فيه� بتعلم امله�رات املرتبطة ب�لتح�سيل الدرا�سي وال�سلوك املدر�سي املرتبط بقواعد 
حمددة وكذلك اللعب املنظم الق�ئم على قواعد واأ�سول حمددة ، والطفل امل�ستقل واملب�در 
والواثق من نف�سه يتع�مل مع املهم�ت الدرا�سية والواجب�ت املنزلية ب�سكل من��سب .اأم� 
الطفل اخل�ئف والإعتم�دي فيواجه �سعوب�ت يف التح�سيل وال�سلوك املدر�سي ويكَون 

مفهوم�ً عن الذات متدني�َ ويظهر لديه �سعور ب�لنق�س .
5- ت�شكل اله�ية يف مقابل ا�شطرابات اله�ية:

حتدث هذه الأزمة يف �سن املراهقة ، وي�سهم يف حدوثه� تع�مل املجتمع مع املراهق 
ب�سكل غري مت�سق ،حيث يع�مله الكب�ر كطفل يف بع�س احل�لت وكرا�سد يف ح�لت اأخرى 
، واملراهق الذي يعرب عن هذه الأزمة بنج�ح تتكون لديه فكرة وا�سحة عن ذاته وعن 
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اأم� املراهق   . لذاته ويقيم عالق�ت متوازنة مع الكب�ر  ميوله وقدراته ، ويكون متقبالً 
الذي يع�ين من ا�سطراب�ت الهوية فيبدو وك�أنه ليعرف م�الذي يريده ويع�ين من ال�سك 

واحل�س��سية الذاتية وتت�سم عالق�ته مع الكب�ر ب�لع�سي�ن والتمرد وعدم الثقة .
6- تعلم الألفة مقابل العزلة :

 تق�بل �سنوات الر�سد املبكرة يف بداية الع�رسين�ت من العمر حيث يقيم الفرد عالق�ت 
�سداقة حميمة مع بع�س الأ�سخ��س الذين يرت�ح اإليهم ،وقد يقيم عالقة حب توؤدي اإىل 
الزواج، اأم� الفرد الذي يع�ين من الف�سل يف مواجهة الأزم�ت ال�س�بقة فيظهر لديه ميل 

للعزلة وخوف من العالق�ت احلميمة .
7- الإنتاجية والعطاء مقابل الأنانية والإغراق يف الذاتية:

 تق�بل �سنوات الر�سد الو�سطى وم�يرافقه� من زواج واإجن�ب واأطف�ل واإنخراط يف العمل، 
ويكون ال�سخ�س ال�سوي ن�جح�ً يف حي�ته الأ�رسية، و يف عالق�ته مع الزوج والأطف�ل 
امل�سطرب  ال�سخ�س  اأم�  الزمالء.  التي مي�ر�سه� يف عالق�ته مع  املهنة  اأو  العمل  ويف 
فيع�ين من م�سكالت يف عالق�ته الأ�رسية واملهنية ويبدو اأن�ني�ً مغرق�ً يف الذاتية، مم� 

يوؤدي اإىل مزيد من امل�سكالت يف العالق�ت الإجتم�عية  .
8- تعلم التكامل مقابل الياأ�س:

 تق�بل �سنوات الر�سد املت�أخرة وال�سيخوخة ، حيث يبدو ال�سخ�س املتوازن واثق�ً من 
يت�سف  ه�دئ�ً،   املجتمع،  وا�سه�أم�ته يف  املهنة  واإجن�زاته يف  ب�أ�رسته  فخوراً  نف�سه 
ب�حلكمة ،اأم� ال�سخ�س غري املتوازن فيبدو متوتراً اأن�ني�ً ت�سيطر عليه م�س�عر اخلوف من 

املوت )داود وحمدي ، 2004(.
وقد ح�ول اأريك�سون )Erikson( ع�م )1963( ان ي�رسح الفروق بني الفئتني املذكورتني 
من خالل نظريته يف النمو النف�سي الإجتم�عي على مدى احلي�ة، وعندم� حتدث عن 
 )Despair( مق�بل اأزمة الي�أ�س )Ego-Integrity( اأزمة الأن� الك�ملة اأو امل�ستقيمة
والتي  فوق  فم�  ع�أم�ً   )65( اأو   )60( من  تبداأ  والتي  املت�أخرة  احلي�ة  لنمو  ك�أ�س��س 
الذين حققوا  ال�سن  الكب�ر  الأ�سخ��س  اأن  ال�سدد  بهذا  اريك�سون  تنتهي ب�ملوت، ويقول 
اأن� م�ستقيمة متك�ملة لديهم قدرة على اأن ينظروا للخلف من حي�تهم ال�س�بقة بح�س 
الر�س�، فهم �سعداء مل� ع��سوا وقرروه يف حي�تهم امل��سية، اأم� الأ�سخ��س الذين ك�نوا 
ي�ئ�سني وينظرون حلي�تهم ال�س�بقة بندم، ويدركون ان الوقت ل ي�سمح لعمل تغريات 
مهمة وقد ف�ت الأوان، اأنهم يختربون الإح�س��س ب�لكتئ�ب، لذا من ال�رسوري ا�ستخدام 
.)Myers، 1990( اأ�سلوب عملية مراجعة احلي�ة ك��سرتاتيجية يف اإر�س�دهم وعالجهم

لذا ي�سري ه�فجر�ست )Havigharst( يف نظريته النم�ئية ان هن�ك مهم�ت 
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يجب ان يتعلمه� كب�ر ال�سن حتى ينجحوا يف الو�سول اإىل هذا العمر ب�سالم، وت�سمل 
احلي�ة  واإدارة  الإجتم�عية   احلي�ة  متطلب�ت  وتلبية  الزوج  فقدان  مع  التكيف  ح�لت 

.)Kimmel، 1990( )Maltin، 2000( بر�س� واإيج�بية
مظاهر النم� يف مرحلة كبار ال�شن :

مرحلة  بعد  التي حتدث  والنف�سية  اجل�سمية  التغريات  من  عن جمموعة  عب�رة  وهي 
الر�سد ومع تقدم العمر ، ومرحلة الكرب هلي احللقة الأخرية من احلي�ة ، وتتميز بعدد 

من التغريات واخل�س�ئ�س وهي :
اأولً / اخل�شائ�س اجل�شمية ال�شحية :

معدل  وزي�دة  والوظيفي  اجل�سمي  والتدهور  الع�م  ال�سعف  اخل�س�ئ�س  هذه  وت�سمل 
الفقدان يف جميع مظ�هر النمو من خالل تغريات يف مظهر اجل�سم ب�سكل ع�م والعالقة 
الن�سبية بني اأجزائه واأع�س�ئه ، كم� ت�سمل تركيبة وحيوية اجللد والع�سالت واملف��سل 
والعظ�م واجله�ز التنف�سي واجله�ز اجلن�سي والتن��سلي ، والتي تهبط فع�ليته� تدريجي�ً 
مع تقدم العمر ، مم� يوؤدي اإىل �سعف الط�قة اجل�سمية واجلن�سية و�سعف يف احلوا�س 
وانحن�ء الظهر ونق�س القوة الع�سلية وترهل اجللد وجف�فه وارتع��س الأطراف وبطء 
اإ�س�فة اإىل مع�أن�ة امل�سن من الأمرا�س املزمنة ك�ل�سغط  احلركة واختالل الأع�س�ب ، 

وت�سلب ال�رسايني ، وحدوث �سن الي�أ�س مع بداية مرحلة الكرب.
ثانياً / اخل�شائ�س العقلية :

حيث   ، الكرب  ب�سبب  العقلية  والوظ�ئف  املعرفية  القدرات  يف  الع�م  التدهور  وت�سمل 
حتدث تغريات يف العديد من العملي�ت العقلية وهذه التغريات غري مت�س�وية اأو متوازية 
يف جميع امللك�ت العقلية ، وعلى العموم هن�ك ثالث فئ�ت من اأنواع  التغري حتدث يف 
الكرب ، ففي الفئة الأوىل يبدو اأن العملي�ت العقلية تتقدم وتتح�سن مع تقدم العمر ومن 
هذه العملي�ت هي املعلوم�ت الع�مة والإدراك الع�م لالأ�سي�ء اإىل غري ذلك من مظ�هر 
العملي�ت  اأن  الث�نية جند  الفئة  اأم�  الفكرية.  وامل�س�هم�ت  الإبداع  املقدرة على  تزايد 
اإىل �سن املراهقة وتظل بعد ذلك ث�بتة طول احلي�ة وهي  التي ت�سل ذروته�  العقلية 
واخلربة  ب�ملواظبة  الفرد  يكت�سبه�  التي  وهي  املتبلورة  ب�ملقدرة  امل�سم�ة  العملي�ت 
ك�مله�رات الفنية والتقنية التي تعتمد التجربة واملم�ر�سة.  اأم� الفئة الث�لثة فت�سمل 
العملي�ت العقلية التي تتن�ق�س مع تقدم العمر وهي الذاكرة وخ��سة الذاكرة احلديثة 
والقدرة على التعلم النظري والتفكري املجرد و�سعف الإنتب�ه  والن�سي�ن وتتطلب عملية 
الإدراك وقت�ً طويالً ، كم� تتميز هذه التغريات ب�جلمود والت�سبث ب�لراأي وانحدار عملية 
التعلم خ��سة التعلم اجلديد.  اإ�س�فة اإىل مع�أن�ة امل�سن من خرف ال�سيخوخة من خالل 
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تكرار احلدث عدة مرات وعدم التعرف على اأقرب الن��س.  ان ح�سيلة التغريات العقلية 
التي حتدث يف الكرب تعتمد على توفر عوامل عدة منه� نوعية العمل الذي يقوم به الفرد 

وم� يتطلبه هذا العمل من جتربة ومم�ر�سة اأو ذك�ء وتعليم وذاكرة.
ثالثاً / اخل�سائ�س االإجتماعية :

العمر.   وتقدم  بتزايد  للفرد  الإجتم�عي  املج�ل  يف  التغيري  مظ�هر  من  الكثري  هن�لك 
وبع�س هذا التغيري ي�أتي نتيجة لعجز الفرد عن جم�راة م� تتطلبه احلي�ة من تغيري 
يف منط عالق�ته الإجتم�عية  ، وبع�س ذلك ي�أتي ب�سبب م� يحدث من تبدل يف التكوين 
الع�ئلي مع تقدم العمر من تفرق اأو ت�ستت بع�س اأفراد الع�ئلة ب�سبب الوف�ة اأو الرحيل 
اأو الزواج اأو ب�سبب التغري يف ظروف العمل اأو املوقع الإقت�س�دي ، وجميع هذه العوامل 
له� ان حتدث تغيرياً يف ال�سف�ت الإن�س�نية ويف اأ�سلوب احلي�ة ويف ت�سور الفرد ملك�نته 
الإجتم�عية  ويف تقديره لنف�سه ويف جدوى حي�ته يف الع�ئلة اأو املجتمع ، كل هذه 
امليول  و�سعف  الذات  حول  والتمركز  الإجتم�عية   العزلة  اإىل  ب�لفرد  تدفع  التغريات 
والإهتم�أم�ت واملح�فظة على القدمي ومه�جمة اجلديد ، اإ�س�فة اإىل فقدان الفرد مل�س�در 
الإث�رة واملركز الإجتم�عي، كم� يزداد التع�سب للراأي تبع�ً لزي�دة ال�سن ، والذي يعترب 
هو ذكرى القوة وال�سب�ب والعمل واملك�نة الإجتم�عية  ، اإ�س�فة اإىل كرثة وقت الفراغ 
وزي�دة عالقة امل�سن ب�أحف�ده ، بحيث يق�سي وقت اأطول معهم ، واأكرث عر�سة للت�س�دم 
مع الأبن�ء والأحف�د.  اإل اأن هن�ك فروق بني م�سن واآخر وهذا يعتمد اإىل حد كبري على 
 ، اإليه�  ينتمي  التي  والع�ئلة  املجتمع  امل�سن يف  به�  التي يحظى  املعنوية  املك�نة 

وعلى مدى م�س�همته ب�لن�س�ط الإجتم�عي.
رابعاً / اخل�سائ�س االنفعالية النف�سية :

ح�ل  ذلك  ح�له� يف  تدريجية  عملي�ت  هي  للفرد  احلي�ة  التغري يف  عملي�ت  اأن  مع 
ووا�سح�ً يف  يبدو �رسيع�ً  النف�سي  التغري  اأن  اإل   ، والع�سبي  التغري اجل�سمي  عملي�ت 
امل�سنني. حيث  الكرب يف  ومرحلة  املراهقة  مرحلة  وهي  احلي�ة  مراحل  من  مرحلتني 
لديه،  والفكر  وال�سلوك  الع�طفية  احلي�ة  بني  التوافق  بقلة  املراهقة  مرحلة  تتميز 
وب�نته�ء هذه املرحلة ف�إن الفرد يتجه ب�رسعة نحو حتكيم العقل والتجربة يف ت�رسيف 
املواقف احلي�تية التي تعرت�سه.  اأم� التغريات التي حتدث يف الكرب تت�سم ب�لت�سلب 
النف�سي مم� ل ميكن الفرد من التكيف الك�يف ملتغريات احلي�ة وظروفه� امل�ستجدة وغري 
امل�ألوفة منه� ، اإ�س�فة اإىل هبوط يف درجة احلم��س ويف الطموح والأندف�ع نحو حتقيق 
الأهداف التي تبن�ه� الفرد يف دور �س�بق ؛ كم� يحدث تقلي�س يف جم�ل الإهتم�أم�ت مل� 
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يجري حولهم، فيبدو الع�مل لهم اأ�سغر بكثري مم� ك�ن، ويزداد اهتم�م الفرد بنف�سه وتنح�رس 
عالق�ته الإجتم�عية  يف دائرته ال�سيقة يف نط�ق الأ�رسة، اإ�س�فة اإىل احل�س��سية الزائدة 
و�سدة الت�أثر النفع�يل والتذبذب النفع�يل وتقلب املزاج ، و�رسعة الأنفع�ل والغ�سب لأتفه 
الأ�سب�ب ، ونق�س يف املرونة يف التع�مل ويف ال�ستعداد لفهم وجه� نظر الآخرين ، كم� 
يع�نون من م�س�عر القلق واخلوف والالمب�لة واخلمول اإ�س�فة اإىل التهكم وال�سخرية من 
كل �سيء حتى من نف�سه.  كم� تزداد الإجت�ه�ت النف�سية والإجتم�عية  ر�سوخ�ً يف مرحلة 
ال�سي��سية والنظم الإجتم�عية   اإجت�ه�تهم ل �سيم� يف املو�سوع�ت  الكرب، وي�سعب متييز 
ال�س�ئدة.  ومييل على التم�سك مب� يتذكره عن زم�نه القدمي واحلنني اإليه اأكرث من اهتم�مه 
وتقديره لع�مله احل��رس ، وهو لذلك يتمتع بعن�د الراأي وب�سعوبة القتن�ع والتقبل مل� هو 
جديد يف احل��رس ، ويف املراحل املتقدمة من الكرب تظهر بوادر فقدان الفرد لبع�س مظ�هر 
انفع�لت ع�طفية  اإىل حدوث  يوؤدي  التحكم بع�طفته مم�  واملقدرة على  النف�سي  التوازن 
اآنية وح�دة اأ�سبه م� تكون ب�لثورات النفع�لية التي يع�ين منه� الأطف�ل واملراهقني وهو 
 Maltin, 2000()1989 ، الأمر الذي يربز و�سف مرحلة الكرب ب�أنه� الطفولة الث�نية )كم�ل

.)Kimmel, 1990
حاجات ومطالب النمو يف مرحلة كرب ال�سن :

اإن اأهم مط�لب النمو لكب�ر ال�سن يف مرحلة الكرب التكيف ب�سكل اأكرث اإيج�بية مع ال�سعف 
اجل�سمي والتدهور ال�سحي والإح�لة على التق�عد ونق�س الدخل والتغريات الأ�رسية، فكب�ر 
ال�سن بح�جة اإىل الدعم الإجتم�عي والتحدي والحرتام وفهم الذات والتقبل و�سنع القرار 

والعمل ويت�سح ذلك كم� يلي :
ن�سطة  ميول  الإجتم�عي حتقيق  النمو  مط�لب  اأهم  اإن   -: والإنفع�ل  الإجتم�عي  النمو   
والتنويع يف الإهتم�أم�ت والتوافق ب�لن�سبة لالإح�لة على التق�عد وترك العمل ، والتوافق 
 ، الذات  وتقدير  الآخرين  من  امل�س�عدة  لتقبل  وال�ستعداد  ن�سبي�ً  الدخل  لنق�س  ب�لن�سبة 
والتوافق مع موت الزوج اأو الزوجة اأو اأحد الأ�سدق�ء ، وتنمية وتعميق العالق�ت الإجتم�عية  
الق�ئمة بني الأفراد ، وتكوين عالق�ت اإجتم�عية جديدة ، وحتقيق التوافق مع رف�ق ال�سن 
الإجتم�عية   الواجب�ت  وتقبل  الإمك�ني�ت  حدود  يف  الإجتم�عية   ب�للتزاأم�ت  والوف�ء   ،

والوطنية وتقبل التغري الإجتم�عي امل�ستمر والتوافق معه ومع اجليل الت�يل.
 النمو اجل�سمي :- التوافق ب�لن�سبة لل�سعف اجل�سمي والتدهور ال�سحي وتقبله والعن�ية 

ب�لذات.
.)Myers, 1990( احل�جة لالإر�س�د يف مرحلة التك�مل مق�بل الي�أ�س 

وبهذا تبني احل�جة امل��سة لالإر�س�د يف املرحلة الأخرية من العمر حيث يتعر�س الأفراد 
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يف مرحلة الكرب للعديد من امل�سكالت ال�سحية وتدهور القدرات العقلية ب�لإ�س�فة اإىل 
العديد من امل�سكالت النف�سية والإجتم�عية  ك�لك�آبة والغرتاب و�سوء املع�ملة.

االإر�ساد النف�سي لكبار ال�سن:
البدنية  القدرات  الع�م يف  التدهور  ال�سيخوخة هو  النمو يف مرحلة  م� مييز  اأبرز  ان 
اإىل  البدنية، ب�لإ�س�فة  واحل�سية واملعرفية، ومم� يرتتب عليه من اعتالل يف ال�سحة 
فقدان الفرد مل�س�در الإث�رة والدور واملركز الإجتم�عي، ونق�س�ن املوارد امل�لية الن�جمة 

عن فقدان القدرة على العمل اأو الإح�لة على التق�عد.
واإر�س�د كب�ر ال�سن هو عملية امل�س�عدة يف رع�ية وتوجيه كب�ر ال�سن نف�سي�ً واإجتم�عي�ً 
وب�لظروف  الكرب  مبرحلة  واملتعلقة  منه�  العمر  اآخر  مرحلة  م�سكالت  وحل  ومهني�ً 

اخل��سة للم�سن نف�سه.
الحتي�ج�ت  من  تعد  ال�سن  لكب�ر  النف�سي  والإر�س�د  التوجيه  خدم�ت  ف�إن  وعليه، 
الأ�س��سية لتكيفهم النف�سي والإجتم�عي وانتق�لهم ب�أمن و�سالم اإىل احلي�ة الآخرة وذلك 
من خالل تنظيم برامج لالإر�س�د ال�سحي والديني والنف�سي والإجتم�عي للم�سنني والأ�رس 
التي ينتمون اإليه�، ان الإر�س�د والتوجيه عملية تعليمية وتعلمية تهدف اإىل م�س�عدة 
الفرد يف تعلم حل م�سكالته النم�ئية واحلي�تية ب�لعتم�د على نف�سه اإىل ج�نب توفري 

الدعم والتوجيه من قبل الآخرين.
اأهداف اإر�ساد كبار ال�سن واأ�سرهم :

- م�س�عد كب�ر ال�سن يف جعل مرحلة الكرب خري �سني العمل وذلك عن طريق حتقيق 
اأف�سل م�ستوى من التوافق وال�سحة النف�سية، وذلك من خالل:

ب�لتقدم  املرتبطة  امل�سكالت  التقليل من  اأو  ا�ستبع�د  الوق�ئي: بحيث ميكن  الإر�س�د   
ب�لعمر.

 الإر�س�د النم�ئي: من خالل م�س�عدة كب�ر ال�سن يف هذه املرحلة على مواجهة التغريات 
امل�س�حبة له� وقبوله� والتوافق معه� ب�سكل مالئم.

 الإر�س�د العالجي: من خالل م�س�عدة كب�ر ال�سن ذوي احل�لت ال�سديدة من ال�سطراب�ت 
العقلية وخ��سة الذه�نية التي حتت�ج اإىل رع�ية متخ�س�سة والتي تتطلب اإق�مة امل�سن 

يف املراكز وامل�س�يف العالجية املتخ�س�سة.
 التدعيم: من خالل م�س�عدة كب�ر ال�سن على مواجهة الأزم�ت والتغلب على م�س�عر 

الوحدة والقلق املرتبطة ب�قرتاب النه�ية )�سالمة، 1985(.
خ�سائ�س املر�سد االأ�سري الفعال لكبار ال�سن :
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1- لديهم مه�رة يف التوا�سل مع الآخرين.
فهم ي�سجعون الآخرين على التحدث بحرية و�سدق دون حتفظ ، ويتجنبون ال�ستج�ب�ت 
ومينعون  فع�ل  جيد  ب�سكل  ي�سغون  اأنهم  الدف�عية،  اإىل  وتوؤدي  الإت�س�ل  تعيق  التي 
حديث  على  اإنتب�ههم  ويركزون  داخلية.  اأو  خ�رجية  مبثريات  الأن�سغ�ل  عن  انف�سهم 
اللفظية فح�سب، بل ينتبهون للم�س�عر والنفع�لت  للر�س�ئل  ، وهم ل ي�سغون  الآخر 
واملعتقدات التي يحمله� ال�سخ�س واإدراك�ته لذاته ولالأ�سخ��س الذين يهمونه وللظروف 

احلي�تية املحيطة به.
2- يولد لدى الآخرين اإح�س��س�ً ب�لثقة.

في�سعر الآخر ب�أنه ي�ستطيع ان يتحدث بحرية دون �سعور ب�حلرج اأو اخلجل ودون ان 
يكون معر�س�ً للنقد ب�سبب اأفك�ره اأو م�س�عره ، كم� ان م� يقوله املر�سد ميكن الثقة به 

والعتم�د عليه ، ف�ملر�سد يتحدث ب�سدق واأم�نة.
3- يتمتع املر�سد الفع�ل بفهم وا�سح لذاته.

لذا فهو لي�س دف�عي�ً ول يلج�أ اإىل ت�سويه اخلربات ، ويتع�مل مع القلق ب�سورة منطقية، 
لذا فهو ي�ستطيع اأن ينمي مثل هذه اخلربات لدى امل�سرت�سدين من كب�ر ال�سن.

4- ينقل املر�سد الفع�ل لالآخرين الحرتام والإهتم�م  بهم ومبو�سوع�تهم.
وك�أنه يقول لهم ب�سورة غري لفظية »انني موجود لكم وعلى ا�ستعداد لو�سع الوقت 

واجلهد املطلوبني مل�س�عدتكم يف الو�سول اإىل حل مل�سكالتكم«.
5- ميتلك املر�سد الفع�ل معلوم�ت وخربات حول ال�سلوك الإن�س�ين اإذ ي�ستطيع ان يوظف 

هذه املعلوم�ت واخلربات يف م�س�عدة الآخرين.
6- حم�ولة فهم ال�سلوك دون اإ�سدار اأحك�م.

يح�ول املر�سد الفع�ل ان يفهم �سلوك الآخرين دون ان ي�سدر عليهم اأحك�أم�ً قيمية.
7- يتمتع املر�سد الفع�ل ب�لقدرة على التفكري املنظم.

فهو ي�ستخدم البي�أن�ت والوق�ئع لكي ي�سل اإىل ا�ستنت�ج�ت منطقية ويعمل على فهم 
احلوادث يف اإط�ر عالق�ته� بع�سه� ببع�س.

8- ميتلك املر�سد الفع�ل ثق�فة وا�سعة ، حيث ي�ستمر مبت�بعة الق�س�ي� املع��رسة التي 
تهمه وتهم جمتمعه والع�مل ب�سكل ع�م.

9- يحر�س املر�سد على املو�سوعية يف التفكري.
فال يطلق اأحك�أم�ً م�سبقة على الن��س ب�سبب اللون اأو النتم�ء اجلغرايف اأو العرقي اأو 
الديني ويبتعد عن التع�سب والتح�مل يف اأفك�ره ومم�ر�سته )حمدي واأبو �س�بر ، 1998(.
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لل�سنوات  ال�ستج�بة  امن�ط  اختالف  يالحظ  اأن  والإر�س�د  التوجيه  اخت�س��سي  وعلى 
الأخرية من العمر عند تع�مله مع امل�سنني، واأمن�ط هذه ال�ستج�بة هي ك�لآتي:

1- النمط الن��سج حيث تت�سف ا�ستج�بة امل�سن ب�لإيج�بية يف نظرته للحي�ة وي�سعر 
ب�لتك�مل ويح�فظ على م�سوؤولي�ته الأ�رسية والإجتم�عية .

2- النمط ال�ست�سالمي حيث يت�سف امل�سن بفقدانه للطموح ويف�سل البق�ء يف املنزل 
وال�ستمت�ع ب�لأكل و�سديد العتم�د على الأ�رسة.

3- النمط الدف�عي القهري وامل�سن من هذا النمط ل يرحب التق�عد ويواجه خم�أوف 
ال�سنوات الأخرية من العمر ب�لأ�رساف يف العمل.

4- النمط الغ��سب، حيث يفتقد امل�سن لهتم�أم�ته وهواي�ته اخل��سو ل يرحب ب�لتق�عد 
ويتميز ب�لعدوانية ويعد املوت عدواً جتب هزميته اأكرث من كونه حقيقة يجب تقبله�.

5- النمط الك�ره للنف�س، وامل�سن من هذا النمط يتميز ب�لك�آبة والرغبة يف املوت.
لذا يتوجب على اخت�سا�سي التوجيه واالإر�ساد م�ساعدة كبار ال�سن على التوافق مع مرحلة الكرب 

ومواجهة اأزماتها من خالل ما يقدم من خدمات اإر�سادية من مثل : 
1- تنظيم برن�مج اإر�س�دي لكب�ر ال�سن بهدف اإع�دة توجيه ط�ق�تهم لأدوار ون�س�ط�ت 
جديدة مبتكرة ت�س�عدهم ل�سغل اأوق�ت الفراغ، ومن اأمثلة هذه الن�س�ط�ت القي�م ب�لأعم�ل 

التطوعية وتطوير الهواي�ت اخل��سة مم� يخلق حي�ة جديدة ممتعة للم�سنني.
2- امل�س�عدة على تقبل احلي�ة ب�ملعنى الإيج�بي ولي�س التقبل ال�سلبي الق�ئم على 
الإيج�بية  اجن�زاته  على  يركز  وان  امل��سية  حلي�ته  ينظر  ان  عليه  ف�مل�سن  الي�أ�س. 

وي�ستمد منه� الإح�س��س ب�لر�س� وال�سع�دة النف�سية.
وهذا  الإن�س�ن،  حلي�ة  حداً  ت�سع  كحقيقة  وتقبله  املوت  مواجهة  على  امل�س�عدة   -3
التقبل للموت والإمي�ن به ل يعني ان ي�سل امل�سن حي�ته اأو ان يتق�ع�س عن ال�ستمت�ع 

ب�لن�س�ط�ت اليومية اأو التخلي عن م�سوؤولي�ته الأ�رسيه والإجتم�عية .

اخلدمات االإر�سادية والعالجية لكبار ال�سن:
ان اأهم مط�لب النمو يف مرحلة الكرب التكيف ب�سكل اأكرث اإيج�بية مع ال�سعف   
لذا يحت�ج  الأٍرية،  الدخل والتغريات  التق�عد ونق�س  ال�سحي والإح�لة على  والتدهور 
القرار  و�سنع  والتقبل  الذات  وفهم  والحرتام  والتحدي  الإجتم�عي  للدعم  ال�سن  كب�ر 

والعمل )البهي، 1975( )العزة، 2000( )الداهري، 2008(.
ان التوجيه والإر�س�د هو من اخلدم�ت ال�رسورية الالزمة لكب�ر ال�سن مل�س�عدتهم على 
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حتقيق ذواتهم والو�سول اإىل اأق�سى درجة من الأنت�جية يف ع�رس يت�سم بكرثة التحدي�ت 
يف املج�لت ال�سي��سية والإقت�س�دية والإجتم�عية .

ان تقدم خدم�ته  وقومي�ً يجب  ان�س�ني�ً  ال�سن واأ�رسهم واجب�ً  اإر�س�د كب�ر  لذلك يعترب 
على اأ�س��س املنهج الوق�ئي واملنهج العالجي مع�ً. من خالل الإعداد ملرحلة الكرب قبل 
حلوله� والعمل على تقدمي اخلدم�ت الإر�س�دية والعالجية الالزمة يف حينه� ومن هذه 

اخلدم�ت:
 الإر�س�د ال�سحي: رع�ية ال�سحة اجل�سمية والإهتم�م  ب�لفح�س الطبي والدوري والك�سف 
عن امل�سكالت ال�سحية يف بدايته� وعالجه� يف الوقت املن��سب، مع الإهتم�م  ب�لوق�ية 
املرتبطة  الطبية  الأعرا�س  عالج  ويجب  واملر�س،  للعدوى  والتعر�س  احلوادث  من 
ب�ل�سعف الع�م وا�سطراب اله�سم، والإقالع عن التدخني ، ويراعي القواعد ال�سليمة اأو 

ال�سحية يف امل�أكل وامل�رسب وع�دات النوم والراحة والري��سة.
 الإر�س�د املهني: تقدمي خدمة الإر�س�د املهني املن��سبة لكب�ر ال�سن من الذكور والإن�ث 
املن��سبة لو�سعهم يف مهن تن��سب �سنهم وح�لتهم �سواء مهن ا�ست�س�رية دائمة اأو مهن 

لبع�س الوقت اأو حتى يف اأعم�ل مو�سمية.
 الإر�س�د الزواجي: وهذه تقدم يف مرحلة الكرب يف ح�لة بق�ء الزوجني مع�ً اأو يف ح�لة 
الرتمل اأو يف ح�لة العنو�سة والعزوبة ويت�سمن ذلك تزويد ب�ملعلوم�ت هدفه� ت�سحيح 

الأفك�ر وتقييم ال�سلوك وحتقيق التوافق اجلن�سي.
 الإر�س�د الأ�رسي: ويهدف اإىل حتقيق التوافق مع الظروف اجلديدة واإحداث التغريات 
الالزمة يف نظ�م حي�ة امل�سن )كبري ال�سن( كم� يحدث يف ح�لت البق�ء معظم الوقت 
الإجب�رية وتن�ق�س حجم  والعزوبية  الزوج  وف�ة  اأو يف ح�لت  الزوج  املنزل مع  يف 
الأ�رسة ونق�س الدخل والتغلب على م�سكالت العالق�ت مع الأولد والأحف�د بحيث تكون 

العالق�ت ودية وطيبة مب� ير�سي كل الأطراف.
 تنظيم وقت الفراغ: ويعمل على تدريب كب�ر ال�سن على هواي�ت وان�سطة جديدة مالئمة 
لهم ت�سغل اأوق�ت الفراغ املتزايد مب� يعود عليهم ب�لف�ئدة ج�سمي�ً وعقلي�ً واإجتم�عي�ً 
وزي�رة  الكتب  قراءة  مثل   ، وال�سع�دة  ب�لر�س�  وي�سعرهم  واخلري  ب�ملتعة  وانفع�لي�ً 
احلدائق الع�مة، والزي�رات والرحالت وت�سجيعهم على مم�ر�سة هواي�تهم، وحثهم على 

مم�ر�سة هواي�ت جديدة كي يحقق كبري ال�سن ذاته وينعم ب�ل�سع�دة والر�سى.
 اخلدم�ت الإجتم�عية  والتق�عد عن العمل: العمل على حتقيق التوافق الإجتم�عي عن 
الإهتم�م  بتنمية  ال�سداق�ت مع  الإجتم�عية  وتو�سيع دائرة  العالق�ت  طريق حت�سني 



402

اإ�س�فة  امليول والهواي�ت والري��سة وامل�سي والتنزه مع الإهتم�م  ب�ملظهر وامللب�س، 
اإىل تقدمي خدم�ت ال�سم�ن الإجتم�عي يف ح�لت العجز عن العمل مب� يكفل لهم حي�ة 
كرمية، اإ�س�فة اإىل الت�سجيع ملم�ر�سة الأن�سطة الدينية وح�سور الندوات وا�ستغالل اجت�ه 

كب�ر ال�سن اإىل الدين يف هذه املرحلة )الداهري، 2008(.
ان تراعي م�س�ألة  العمل والتوظيف ل بد  التي تنظم  القوانني  ان  اإىل   هذا ب�لإ�س�فة 
ه�مة جداً وهي ان يكون �سن التق�عد مبني�ً على الأداء يف العمل والوظيفة ولي�س على 
بلوغ �سن معينة فهن�ك بع�س كب�ر ال�سن الذين يقدمون خدم�ت جليلة يف جم�ل العمل 
والفكر والأدب والتعليم، يف حني ان بع�س الأفراد ل يح�سنون اأداء اأعم�لهم وهم م� زالوا 

يف طور ال�سب�ب.
 ل بد من ان�س�ء نظ�م لل�سم�ن الإجتم�عي يحقق امل�س�عدة الإجتم�عية  اإىل ج�نب 
الراتب التق�عدي اأو للتعوي�س من الدخل الذي ك�أن يح�سل عليه نتيجة ن�س�طه املهني 

بوجه ع�م وذلك لتحقيق دخل مالئم للم�سن ي�سمن له العي�س الكرمي.
 يف�سل ان ل ينتقل امل�سن من بيته اإىل دور امل�سنني لأن هذا ب�لن�سبة له �رسب من 
�سنني،  مدى  بن�ه على  الذي  بيته  يبتعد عن  األ  امل�سن  يف�سل  النف�سي، حيث  العذاب 
وان يق�سي بقية حي�ته منه لأن ذلك يحقق له الأمن النف�سي الذي ل تعو�س عنه دور 
املتق�عدين وامل�سنني مهم� توفرت فيه� كل خدم�ت الرع�ية والعالج )الداهري، 2008(.

:Family Counseling االإر�ساد االأ�سري
النظ�م  العالق�ت وا�ستك�س�ف هذا  الأ�رسي هو نظ�م  الإر�س�د  اهتم�م  اإن حمور   
وتطويره  الع�م  النظ�م  الرتكيز على  الأ�رسة على  اأفراد  ودعوة  قواعده  والتعرف على 
وتغيري حمتواه. حيث يعمل الإر�س�د الأ�رسي على وق�ية الأ�رسة من الوقوع يف امل�سكالت 
، كم� يعمل على مع�جلته� عند الوقوع فيه�. وهذا م� توؤكده نظري�ت الإر�س�د الأ�رسي 
التي توؤكد على دور الأ�رسة والبيئة الإجتم�عية  يف تغيري الفرد ومنوه احل�يل والتي 
تهدف جميعه� اإىل توثيق العالق�ت بني اأفراد الأ�رسة وحتقيق توافق اأف�سل لكل الأفراد 
)Corey، 1996(. ويعرف الإر�س�د الأ�رسي ب�أنه العملية التي يتم فيه� م�س�عدة اأع�س�ء 
الأ�رسة لتفهم احلي�ة الأ�رسية وتعلم مه�رات حل م�سكالته� لتحقيق ال�ستقرار والتوافق 
وال�سع�دة الأ�رسية )حمدي واأبو ط�لب، 1992(. وهذا يعني اأن لالإر�س�د الأ�رسي اأهداف�ً 
بن�ئية ووق�ئية يف بن�ء عالق�ت اأ�رسية من��سبة بني الآب�ء والأبن�ء وبني الأخوة وبني 
ب�لتع�مل  تتعلق  وتدريب�ت  مبعلوم�ت  تزويدهم  خالل  من  والأحف�د  والأجداد  الآب�ء 
اأفراد الأ�رسة، كم� وميكن تدريب كب�ر ال�سن واأفراد الأ�رسة الآخرين على  املن��سب بني 
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مه�رات التع�مل مع مرحلة كرب ال�سن �سواءا من امل�سن نف�سه اجت�ه نف�سه ومن حوله 
التي  والتدريب�ت  ب�ملعلوم�ت  تزويدهم  ال�سن، من خالل  بكبري  املحيطني  الآخرون  اأو 
تدريب  اإىل  اإ�س�فة  وذويهم،  ال�سن  كب�ر  بني  الأ�رسية  العالق�ت   ت�ستهدف حت�سني جو 
كب�ر ال�سن على مه�رات ت�س�عدهم على تقبل ذواتهم والتع�مل مع م�سكالت كرب ال�سن 
مع  ال�سليم  التكيف  اإىل  بهم  والو�سول  والإجتم�عية   والنفع�لية  والعقلية  اجل�سمية 
واجلمعي  الفردي  الإر�س�د  برامج  خالل  من  ويتم  املرحلة  هذه  وحتدي�ت  معطي�ت 
املحلي  املجتمع  مع  التطوعية  الإجتم�عية   اخلدمة  وبرامج  واملح��رسات  والندوات 

)داود وحمدي ، 2004(.
ان  ان�س�ر هذا الجت�ه  الأ�رسة وحدة واحدة. ويرى  اعتب�ر  الأ�رسي على  العالج  ويركز 
متثل  الفرد  م�سكلة  وان  الأ�رسة،  لدى  للم�سكلة  انعك��س  هو  الفرد  لدى  م�سكلة  وجود 
م�سكلة لالأ�رسة ب�أكمله� ف�ل�سج�ر مثالً بني اأفراد الأ�رسة مثالً يوؤدي اإىل ح�لة من القلق 
وفقدان ال�سعور ب�لأمن لدى كب�ر ال�سن الذين يعي�سون �سمن هذه الأ�رس.  وكم� ان م�سدر 
امل�سكلة ميكن ان يكون يف الأ�رسة كنظ�م ويف العالق�ت الق�ئمة بني اأفراده�، ف�إن م�سدر 
الوق�ية من امل�سكالت ومع�جلته� يكمن يف الأ�رسة اأي�س�ً. وميكن ت�سبيه الأ�رسة ب�جل�سم 
الإن�س�ين الذي يعمل بو�سفه نظ�أم�ً متك�مالً اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �س�ئر اجل�سد 

ب�حلمى وال�سهر )داود وحمدي، 2004(.
اأ�شاليب الإر�شاد الأ�رسي :

ي�شتخدم املر�شد يف جمال العالج والإر�شاد الأ�رسي ا�شاليب متعددة منها :
Communication Skills 1- تنمية مه�رات الإت�س�ل

الطريقة  هو  والإت�س�ل  الأ�رسة.  اأفراد  بني  الإت�س�ل  مه�رات  تنمية  على  املر�سد  يعمل 
التي يتب�دل الن��س بوا�سطته� امل�س�عر والأفك�ر يف حم�ولتهم لفهم بع�سهم البع�س. 
ويحدث الإت�س�ل من خالل اللغة املنطوقة اأو املكتوبة. كم� يحدث من خالل تعبريات 
الوجه ونربة ال�سوت والإ�سغ�ء. والإت�س�ل عن�رس اأ�س��سي من عن��رس التف�هم والتف�عل 
يف الأ�رسة. وت�سهم اأخط�ء الإت�س�ل يف ظهور الكثري من امل�سكالت. كم� يحدث تقول الأم 
امل�سنة لبنه� املتزوج ب�أنه ل يهتم به�، ويقول البن اأنه يهتم فيه� حقيقًة. اإن �سع�دة 
الأ�رسة تعتمد اإىل درجة كبرية على وجود ات�س�ل �سحيح ومنفتح بني اأفراده�. وتظهر 
مه�رات الإت�س�ل يف ال�سلوك اللفظي اأي يف الكلم�ت والعب�رات التي ي�ستخدمه� اأفراد 
الأ�رسة يف احلديث مع بع�سهم البع�س. كم� تظهر يف ال�سلوك غري اللفظي والإ�سغ�ء 

والت�رسف.
اإىل  النظر  اأي  الب�رسي  الإت�س�ل  يف  يظهر  كم�  اللفظي  غري  ال�سلوك  مالحظة  وميكن 
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ال�سخ�س اأثن�ء احلديث ويف حرك�ت العينني وحرك�ت الفم وتعبريات الوجه وحرك�ت 
الكتفني واليدين والقدمني واجل�سم، كم� يظهر يف مرافق�ت اللغة كنغمة ال�سوت والهم�س 
وارتف�ع ال�سوت وال�رساخ والطالقة يف احلديث اأو الرتدد ويف املالم�سة وطريقة اجللو�س 

وامل�س�فة بني الأ�سخ��س.
وتظهر ا�ستج�ب�ت الإ�سغ�ء يف الإنتب�ه  مل� يقوله ال�سخ�س وتذكر كالمه وال�ستي�س�ح 

عن بع�س النق�ط واإع�دة �سي�غة بع�س الأفك�ر اأو تلخي�سه�.
وتت�سمن ا�ستج�ب�ت الت�رسف توجيه الأ�سئلة والتف�سري واملواجهة واإعط�ء املعلوم�ت. 
ويعمل املر�سد على مالحظة اأخط�ء الإت�س�ل والتي تظهر يف املق�طعة وعدم الإ�سغ�ء 
على  الأفراد  تدريب  على  املر�سد  يعمل  كم�  احلرك�ت.  اأو  اللغة  ب��ستخدام  والإ�س�ءة 

الإ�سغ�ء وفهم وجهة نظر ال�سخ�س الآخر.
Problem Solving Skills 2- تنمية مه�رات حل امل�سكلة

ميكن للمر�سد ان ي�ستخدم اأ�سلوب حل امل�سكلة لتدريب اأفراد الأ�رسة على حتديد امل�سكلة 
اأو احللول املن��سبة ثم املوازنة بينه� واختي�ر  البدائل  وجمع بي�أن�ت حوله� وتوليد 

جمموعة احللول الأف�سل.
Behavioral Contact 3- التف�و�س والتع�قد

ي�س�عد املر�سد اأفراد الأ�رسة على حتديد توقع�تهم من بع�سهم البع�س وحتديد التغريات 
، ويتم  التع�مل معه  الآخرين يف  الأفراد  اأ�سلوب  التي يرغب كل فرد يف حدوثه� يف 
التف�و�س حول م� يقوم به الفرد وم� يقوم به الآخرون يف املق�بل.  ثم يتم التو�سل 
اإىل اتف�ق وتدوين هذا التف�ق على �سكل عقد �سلوكي يحدد م� التزم به كل طرف )داود 

وحمدي ، 2004(.
Behavior modification Techniques 4- تعديل ال�سلوك

ويتم فيه تن�ول امل�سكالت كعالق�ت داخل الأ�رسة.
Homework 5- الواجب�ت املنزلية

الواجب�ت  وتعمل  اجلل�س�ت  به خالل  القي�م  الأ�رسة  اأفراد  من  املع�لج  يطلب  م�  وهو 
حي�ته  مواقف  على  الإر�س�دية  اجلل�سة  خالل  الفرد  تعلمه  م�  تطبيق  على  املنزلية 

الطبيعية )ال�سن�وي ، 1994(.
تق�مي الإر�شاد الأ�رسي:

اإن اإيج�بي�ت عملية الإر�س�د والعالج الأ�رسي ميكن تلخي�سه� ب�لنق�ط الت�لية :
1- اإهتم�مه ب�لفرد �س�حب امل�سكلة �سمن تف�عالته الداخلية وا�ستقب�له خلرباته �سمن 

منظومته الإجتم�عية  وعالق�ته يف نظ�م الأ�رسة.
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عن  والتعبري  امل�س�عر  عن  التنفي�س  فر�سة  جمتمعني  الأع�س�ء  جلميع  اإت�حته   -2
م�سكالتهم بحرية.

3- الك�سف عن العالق�ت الأ�رسية والتي من ال�سعب ك�سفه� عن طريق العالج الفردي 
والعمل على تقوية القيم الأ�رسية الإيج�بية واإ�سع�ف ال�سلبية منه�.

اأم� ال�سلبي�ت فهي :
تفر�س حمددات على  ثق�فية  بيئ�ت  الأخالقية خ��سة يف  املح�ذير  1- وجود بع�س 

بع�س اأ�س�ليب العالج الأ�رسي وامل�سكالت التي يع�ين منه� بع�س اأفراد الأ�رسة.
2- احلذر من األ يقبل هذا العالج من جميع اأفراد الأ�رسة. كم� ان العمل �سمن العالق�ت 

الأ�رسية قد يخل يف هذه العالقة بدل ان يح�سنه� )ال�سن�وي ، 1994(.
الأ�س�ليب ال�سلوكية واملعرفية يف تعديل ال�سلوك

االأ�ساليب ال�سلوكية:
ي�ستهدف الإر�س�د ال�سلوكي م�س�عدة الن��س لكي يتعلموا كيف يحلون م�سكالت حمددة 

تتعلق ب�إ�ستج�ب�تهم اأو عالق�تهم ال�سخ�سية اأو ا�س�ليبهم يف اتخ�ذ القرار. 
طريق  عن  متعلم  معظمه  يف  الإن�س�ين  ال�سلوك  اأن  ال�سلوكي  الجت�ه  ا�سح�ب  ويرى 
الإ�رساط  كم� يف  العق�ب  و  ب�لثواب  التعلم  اأو  الكال�سيكي   الإ�رساط  كم� يف  الأقرتان 

الإجرائي. 
ولذا اإن عملية الإر�س�د يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم اخل�طئ عن طريق عك�س الإ�رساط. 

ويتميز االإر�ساد ال�سلوكي باخل�سائ�س التالية: 
1. الرتكيز على امل�سكلة ولي�س على الأ�سب�ب املفرت�سة وراء هذه امل�سكلة. 

2. ا�سطراب�ت ال�سلوك هي ا�ستج�ب�ت متعلمة ، ف�لإن�س�ن يتعلم من البيئة التي يعي�س 
فيه�

و الإ�ستج�بة املتعلمة قد تكون �سحيحة ك�ن يرفع يده يف ال�سف قبل اأن يجيب على 
�سوؤال املعلم، وقد تكون خ�طئة ك�ن يجيب دون ان ي�أذن له املعلم يف ذلك.

الإ�ستج�بة  اأم�   ، وانت�جيته  الفرد  اأداء  م�ستوى  من  حت�سن  ال�سحيحة  الإ�ستج�بة  اإن 
اخل�طئة فهي تعيق اأداء الفرد وانت�جيته. 

3. من املمكن دائم�ً ت�سحيح اأخط�ء التعلم ال�س�بق واإحالل تعلم �سحيح مك�نه. يتم 
حتديد الهدف يف الإر�س�د ال�سلوكي على نحو حمدد ق�بل للقي��س ولذا ف�إن ال�سلوكيني 
لي�ستخدمون الأهداف الع�مة مثل حت�سن ال�سحة النف�سية بل ي�ستخدمون اأهداف حمددة 
احل�يل  امل�ستوى  قي��س  ويعملون على  الن�س�ط�ت«  الط�لب يف  م�س�ركة  زي�دة  مثل« 
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لل�سلوك ملعرفة مدى حدوث حت�سن يف الإجت�ه املرغوب مق�رنة مع امل�ستوى احل�يل. 
ب�لثواب  والتعلم   الإقرتان  هم�  ا�سلوبني  خالل  من  يتم  التعلم  اأن  ال�سلوكيون  ويرى 
 Classical التقليدي  ب�لإ�رساط  الإقرتان  على  يقوم  الذي  الإجت�ه  وي�سمى  والعق�ب 
والعق�ب  ب�لثواب  التعلم  على  يوؤكد  الذي  الإجت�ه  ي�سمى  بينم�     Conditioning
ب�لإ�رساط الإجرائي    Conditioning Operant، فكبري ال�سن مثالً يرت�ح للمحبة 
الإبن  اقرتب  ف�إذا  الزائد.  والنقد  ال�رساخ  و  العق�ب  من  وينفر  الإهتم�م   و  والرع�ية 
ب�ملحبة والرع�ية ظهر لدى كبري ال�سن �سعور ب�لإرتي�ح له. واإذا اقرتب الإبن ب�لعق�ب و 

ال�رساخ ظهر لدى الطفل �سعور ب�لنفور جت�هه وهذا ي�سمى التعلم ب�لإقرتان. 
اأي التعلم ب�لثواب و العق�ب ، فيطلق عليه ب�لإ�رساط   ، اأم� ال�سكل الث�ين من التعلم 
يكرر  ف�إنه  ا�ستخدام مفردة جديدة  للطفل و�سجعوه على  الأهل  ابت�سم  ف�إذا  الإجرائي، 
ا�ستخدامه� اأكرث ويتعلمه�، اأم� اإذا جت�هلوه اأو نحوه فيقل ا�ستخدامه للمفردة اجلديدة. 
ويوؤكد الإ�رساط الإجرائي  على الأثر الذي يرتتب على ال�سلوك ب�لن�سبة ملدى احتم�ل 
تكرار ال�سلوك . فبع�س اأ�سك�ل ال�سلوك يرتتب عليه� نت�ئج مريحة ب�لن�سبة للفرد، لذا 
، وبع�سه� يرتتب عليه� تن�ئج غري مريحة ب�لن�سبة للفرد، لذا  يزيد احتم�ل تكراره� 
يقل احتم�ل تكراره. مثالً اإذا ح�ولت الطفلة م�س�عدة امه� يف اعم�ل البيت ، ف�بت�سمت 
له� و�سجعته� وامتدحته� فقد يوؤدي ذلك اإىل زي�دة احتم�ل تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى 
الطفلة يف امل�ستفبل وم� فعلته الأم ي�سمى تعزيزاً موجب�ً. اأم� اإذا اهملت الأم حم�ولة 
خف�س  اإىل  يوؤدي  فهذا  وانتقدته�  وجهه�  قطبت يف  اأو  وبخته�  اأو  زجرته�  اأو  الطفلة 
احتم�ل تكرار مثل هذا ال�سلوك لدى الطفلة يف امل�ستفبل، وم� فعلته الأم ي�سمى عق�ب�ً. 
اأو  الإنتب�ه  اأو  النقود،  مثل  للفرد  ب�لن�سبة  مريح  �سئ  اأي  تقدمي  هو  املوجب:   التعزيز 
الإهتم�م  اأو املديح اأو احلب اأو الطع�م اأو الهداي�. املهم اأن يكون م� يقدم مريح� للطفل. 
فقد يكون مريح� عندم� يكون ال�سخ�س ج�ئع�ً ، وقد ي�سبب الإزع�ج حني يكون ال�سخ�س 

مليئ املعدة. 
اأما  التعزيز ال�سالب:  هو اأن تبعد عن الفرد م� هو مزعج اأو منفر ب�لن�سبة له ف�إن ك�ن 
يعترب  طويلة  لفرتة  ال�سف  غرفة  وجوده يف  ب�سبب  الأنزع�ج  و  ب�مللل  ي�سعر  الطفل 
تكرار  احتم�ل  من  ويزيد  �سلبي،  معزز  مبث�بة  ال�سف  غرفة  من  ب�خلروج  له  ال�سم�ح 
ال�سلوك الذي اأدى اإىل اخلروج من ال�سف. ف�إذا ك�ن قد اأخرج من ال�سف ب�سبب امل�س�غبة 

فيزداد �سلوك امل�س�غبة لديه يف امل�ستقبل. 
وكم� يقلل العق�ب من احتم�ل تكرار ال�سلوك ف�إن املحو يوؤدي اإىل خف�س احتم�ل تكرار 
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اإذا امتنعت الأم عن تعزيز  هذا ال�سلوك.و املحو هو وقف التعزيز عن ال�سلوك ، فمثالً 
طفلته� عندم� تقوم الطفلة ب�مل�س�عدة ف�ستمتنع الطفلة عن امل�س�عدة بعد فرتة .

طريق  عن  تعلمه  يتم  لل�سخ�سية  املكون  وال�سلوك  متعلم  �سلوك  ف�ل�سخ�سية  وهكذا 
اأو املحو و كم� يتم تعلم ال�سلوك كذلك، يتم  اأو العق�ب  اأو ال�سلبي  التعزيز الإيج�بي 

اإلغ�ء التعلم. 
تتميز الأ�س�ليب ال�سلوكية ب�نه� ت�سع اأهداف�ً حمددة للعالج وحتر�س على ان تكون هذه 
الأهداف ق�بلة للقي��س ، وتوؤكد الأ�س�ليب ال�سلوكية على ان م�سكالت الفرد هي �سلوك 
ال�سحيح. ف�لطفل  التعلم  التعلم اخل�طئ وبن�ء  متعلم يتم مع�جلته� من خالل حمو 
ان يخ�ف  الذي تعلم  والطفل   ، التع�ون  ان يتعلم  ان يكون عدواني�ً ميكن  الذي تعلم 

املدر�سة ميكن ان يتعلم ان يرت�ح له� وان يحبه�. 
االأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على االإ�سراط التقليدي:

ال�سلوك امل�سكل من وجهة نظر الإ�رساط التقليدي هو نت�ج لإقرتان غري من��سب   
و املخ�وف املر�سية هي من اأو�سح الأمثلة على ذلك . ف�إذا اقرتنت ال�سب�حة لدى الطفل 
ب�لإختن�ق، ف�إن الطفل �سوف يخ�ف من كل اأ�سك�ل ال�سب�حة، ولكي يتوقف هذا اخلوف 
يجب العمل على فك الإقرتان عند النزول يف امل�ء و الإختن�ق. اأي يجب ان ينزل الطفل 
يف امل�ء دون ان يتعر�س لالإختن�ق وفك الإقرتان يعني ان ااملثري ال�رسطي وهو« النزول 
يف امل�ء »  يحدث دون املثري غري ال�رسطي )الإختن�ق( ويوؤدي اإىل حدوث املثري ال�رسطي 
دون املثري غري ال�رسطي اإىل حمو التعلم ، ويعترب ا�سلوب تقليل احل�س��سية التدريجي 

من التطبيق�ت املهمة لالإحم�ء يف الإ�رساط التقليدي.  
ملع�جلة  التدريجي  احل�س��سية  تقليل  ا�سلوب    wolpe ولبي  اقرتح  وقد   
املخ�وف املر�سية وغري املنطقية و الذي يقوم على التخيل و الإ�سرتخ�ء  حيث يتم اأولً 
حتديد املو�سوع املثري للخوف  ب�سكل دقيق ثم يتم اإعداد ق�ئمة من املواقف املثرية 
للخوف ب�سكل متدرج يبداأ من اقله� اأث�رة للخوف وحتى اأكرثه� اإث�رة للخوف ، ثم يتم 
تدريب ال�سخ�س على الإ�سرتخ�ء  ثم اإعط�ئه تعليم�ت ب�لإ�سرتخ�ء من خالل التنف�س 
املنظم و�سد الع�سالت و اإرخ�ئه� و عندم� ي�سبح يف ح�لة الإ�سرتخ�ء الت�م يطلب منه 
ان يفكر و يتخيل املو�سوع الذي يوؤدي اإىل اخلوف ابتداء من الظرف املوؤدي اإىل خوف 
ب�سيط مع ت�سجيعه ان يبقى يف ح�لة الإ�سرتخ�ء . ثم ينتقل للتفكري يف موقف اأو ظرف 
اأ�سد اإث�رة للخوف وحتى ينتهي من الق�ئمة ب�أكمله� مع املح�فظة على الإ�سرتخ�ء ثم 

يطلب منه ان يواجه املواقف الفعلية املثرية للخوف ب�سكل تدريجي .
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االأ�ساليب ال�سلوكية القائمة على االإ�سراط االإجرائي:
على  يرتتب  نت�ج مل�  هو  الإجرائي  الإ�رساط  نظر  من وجهة  امل�سكل  ال�سلوك   
ال�سلوك من ثواب اأو عق�ب، ف�ل�سلوك الذي يعقبه تعزيز يتكرر ويتم تعلمه اأم� ال�سلوك 
الذي يعقبه عق�ب ل يتكرر ويقل اأحتم�ل تعلمه و اذا  اأوقفن� التعزيز عن ال�سلوك يقل 

احتم�ل تكراره اي�س�ً. 
والتعزيز هو اي فعل اأو قول يوؤدي اإىل زي�دة يف حدوث �سلوك معني وكلم�ت املديح 
هي مث�ل على التعزيز الإيج�بي، واإنه�ء الو�سع املزعج هو مث�ل على التعزيز ال�سلبي 
، ف�ذا ك�ن وجود الطفل يف غرفته هو و�سع مزعج ب�لن�سبة له، ف�إن اخراجه من الغرفة 

هو تعزيز �سلبي .
والعق�ب هو اأي فعل اأو قول يوؤدي اإىل خف�س احتم�ل ال�سلوك ، ف�ل�ستم اأو ال�رسب اأو 
ال�رساخ و التقطيب هي اأمثلة على العق�ب الإيج�بي لأنه� تت�سمن اأ�س�فة مثريات منفرة، 
اأم� اإغالق التلفزيون هي اأمثلة  على العق�ب ال�سلبي لأنه� تت�سمن �سحب مثريات مريحة 

.
ويوؤدي التج�هل املخطط لل�سلوك اإىل وقف التعزيز عن ال�سلوك وب�لت�يل اإىل اإحم�ئه .

والتجاهل  والعقاب  التعزيز  ت�ستخدم  االإجرائي  االإ�سراط  على  القائمة  ال�سلوكية  االأ�ساليب  اإن 
ب�سكل متكامل الحداث تعديل يف ال�سلوك وهي :

1 – اأ�س�ليب التعزيز : لكي يكون املعزز فع�ل يجب ان يكون مرغوب� لدى الطفل، ان 
الكثري من املربيني ل ي�ستخدمون نواجت ال�سلوك ب�سكل فع�ل، لذا ف�إنهم لينجحون يف 

تعديل ال�سلوك .
وال�رساب  ك�لطع�م  الغذائية  املعززات  فهن�ك  متعددة  اأ�سك�ل  من  ت�تي  املعززات  اإن 
املعززات  وهن�ك  والق�س�س،  واللوان  وال�سور  ك�للع�ب  امل�دية  والهداي�  واحللوى، 
الرمزية ك�لنق�ط والنجوم والنقود ، وهن�ك معززات ن�س�طية ك�للعب والرحالت وم�س�هدة 
املب�ري�ت، ولختي�ر املعززات املن��سبة ميكن ان ن�س�ل ال�سخ�س عم� يحبه، اأو نالحظ 
�سلوكه ملعرفة ال�سي�ء التي يحبه� اأو نقدم له عينة من املعززات ولحظ مدى اهتم�مه 

به�، ولكي يكون التعزيز فع�ل، من ال�رسوري مرع�ة م� يلي:
مل  واذا  مب��رسة،  املرغوب  ال�سلوك  بعد  ي�تي  اأن  يجب  ف�لتعزيز   : التعزيز  فورية  اأ- 
واملعززات   ،) والنجوم  ك�لنق�ط،   ( الرمزية  املعززات  ا�ستخدام  يجب  ذلك ممكن�  يكن 

الإجتم�عية  )ك�ملديح والثن�ء ( 
ب- ثب�ت التعزيز : ف�ل�سلوك الذي يجري تعزيزه يجب ان يحظى ب�لتعزيز يف اأغلب 

احل�لت  اإي ل يعمد احي�أن�ً اإىل التعزيز ، واحي�أن�ً اإىل اإىل التج�هل اأوالعق�ب .
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ج- كمية التعزيز : فكمية املعزز يجب ان تكون ك�فية لكي تعترب ذات قيمة ب�لن�سبة 
للمتعلم، ال انه� يجب التكون اأكرث من الالزم لكي ل توؤدي اإىل ال�سب�ع فتن�ول الطفل 

لكمي�ت كبرية من احللوى يفقد احللوى قيمته� كمعزز .
د- م�ستوى احلرم�ن :فكلم� ك�ن م�ستوى احلرم�ن من املعزز اأكرب زادت قيمته التعزيزية .
ه- درجة �سعوبة ال�سلوك : فيجب ان يكون ال�سلوك املطلوب �سمن امك�أن�ت الطفل، لذا 

يجب ان يقدم التعزيز لكل خطوة يقرتب فيه� الطفل من ال�سلوك امل�ستهدف .
و- التنويع :ان تنويع املعززات اأكرث ف�علية من ا�ستخدام معزز واحد كم� انه يقلل من 

احتم�لت الإ�سب�ع.
ي- ا�ستخدام املعززات الطبيعية املت�حة يف بيئة الفرد مثل ت�سجيع الأهل اأو الأ�سدق�ء.

2- اأ�ساليب العقاب:
ي�أتي العق�ب على اأ�سك�ل متعددة منه�:

لبع�س  الفرد  فقدان  اإىل  توؤدي  التي  املخ�لفة  اأو  الغرامة  وهى  الإ�ستج�بة:  تكلفة  اأ- 
املعززات املتوافرة لديه كغرامة النقود اأو خ�سم الأج�زات0

ب- الإق�س�ء: وهى اإبع�د الفرد عن التعزيز الإيج�بي ك�إر�س�ل الطفل اإىل غرفته عندم� 
يقوم ب�سلوك غري من��سب اأو اإخراجه من اللعبة عندم� يخ�لف قواعده�.

ج- الت�سحيح الزائد : وهو الطلب من الفرد ان يزيل الأ�رسار التي نتجت عن ال�سلوك 
غرياملقبول، وان يقوم ب�سلوك من�ق�س لل�سلوك غري املقبول.

ان  فمه  اأ�سبعه يف  ي�سع  الذي  الطفل  من  الطلب  الزائد  الت�سحيح  على  الأمثلة  ومن 
يغ�سل فمه ويتم�سم�س لفرتة طويلة ن�سبي�ً، اأو الطلب من الطفل الذي يتبول يف فرا�سه 

ان يغ�سل فرا�سه ويغت�سل .
د- التوبيخ: وهو التعبري عن عدم الر�س� عن ال�سلوك غري املن��سب وعدم املوافقة عليه، 
ولي�س من ال�رسوري ان يتم التوبيخ ب�سوت مرتفع ولكن يجب ان يت�سمن اظه�ر عدم 

الر�س�.
ه- العق�ب اجل�سدي : وهو اإحداث �سعور ب�لمل عن طريق ال�رسب اأو غريه.

: Extinction 3- التج�هل
ي�ستهدف التج�هل املخطط حمو ال�سلوك غري املن��سب من خالل ايق�ف تعزيزه، ف�ل�سلوك 
الذي ل يلقى تعزيزا يتوقف اأي يحدث عليه حمو اأو انطف�ء، وهن�ك اأمثلة متعددة لذلك 
يف احلي�ة اليومية فمثال نتوقف عن ا�سدار التحي�ت احل�رة بعد عدة مرات من عدم 

اج�بة من نحييه .
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وهكذا اذا اردن� ان نوقف ا�ستج�بة غري من��سبة، ف�إن علين� ان نالحظ جيدا م� الذي يوؤدي 
اإىل تعزيز تلك ال�ستج�بة ثم نعمل على ايق�ف التعزيز، والتج�هل املخطط لي�س اجراء 
�سهال كم� يبدو للوهلة الأوىل، بل هواجراء معقد، لذلك يجب ال ي�ستخدم اإىل اذا ك�ن 
معدل ال�سلوك ق�درا على ا�ستخدامه حتى النه�ية، ومن الف�سل ان يتم تعزيز ال�سلوك 

النقي�س لل�سلوك غري املرغوب فيه والذي يتم جت�هله .
 :Shaping 4- ت�سكيل ال�سلوك

واملق�سود به تعزيز القرتاب التدريجي نحو الهدف، و وقف التعزيز بعد ذلك ليقرتب 
ال�سلوك اأكرث اإىل الهدف حتى يتم الو�سول اإىل الهدف، ف�ذا كن� نريد تعليم الطفل كيف 
ير�سم دائرة ، ف�إنن� نعززه عندم� يحمل قلم� و ورقة ثم نوقف هذا التعزيز ثم نعززه 

عندم� يجعل اخلط منحني� حتى ير�سم الدائرة املطلوبة .
الأ�شاليب املعرفية :

اإن الأ�س�ليب ال�سلوكية تركز يف عالجه� للم�سكالت على عملي�ت القرتان بني الثريات 
اأوعلى نواجت ال�سلوك من ثواب وعق�ب، اأم� الأ�س�ليب املعرفية ف�إنه� تركز على الطريقة 
التي يدرك فيه� ال�سخ�س الحداث وعلى الكيفية التي يف�رسه� به� ويتخذ قرارت حول 
كيف يت�رسف ب�س�أنه�، ف�ذا ف�رس الطفل حدث� م� ب�عتب�ره يبعث على اخلوف، ف�إنه ي�سعر 
ب�خلوف منه ويعمل على جتنب مواجهته، وقد ينظر طفل اخر للحدث نف�سه ب�عتب�ره 

مو�سوع� للت�سلية .
يف  الإن�س�ن  ي�ستخدمه�  التي  املعرفية  العقلية  العملي�ت  ان  املعريف  الجت�ه  ويرى 
تف�سري الحداث التي يتعر�س له� هي العن�رس الهم يف ال�سلوك والنفع�لت، ولذا ف�إن 
الإيج�بي لكي  التغيري  ان يحدث فيه  الذي يجب  الهدف  العملي�ت املعرفية هي  هذه 

ي�سبح الفرد اأكرث ف�علية .
:Rational – Emotive Therapy 1- العالج العقالين االإنفعايل

ترى نظرية الي�س ان املعتقدات اأو القن�ع�ت التي نحمله� هي �سبب م� نع�نيه   
من ا�سطراب�ت، اأم� الأحداث فهي لي�ست ال�سبب احلقيقي لتلك الإ�سطراب�ت لذلك ف�إن دور 
املر�سد ان يعمل على تو�سيح القن�ع�ت اخل�طئة ودح�سه� وتفنيده�. واإذا جنح يف ذلك 

ف�إن الأثر اأو النتيجة �سوف تكون التفكري بطريقة عقالنية �سليمة. 
ان املر�سد يف هذا الأ�سلوب يتخذ دوراً تعليمي�ً فع�لً، ويحدد املر�سد طبيعة امل�سكلة 
التي يواجهه� الفرد، ويعمل على تو�سيح العالقة بني امل�سكلة و بني القن�ع�ت اخل�طئة 
املوجودة لدى الطفل، ويعني ذلك تو�سيح الحداث اأو الظروف التي يعي�س فيه� الإن�س�ن 
اأو الكتئ�ب، وامن� ال�سبب املب��رس يف ذلك هو  لي�ست هي ال�سبب يف �سعوره ب�حلزن 
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اأو ال�سي�ء  القن�ع�ت اخل�طئة التي يحمله� يف نظ�م املعتقدات لديه، اي ان الحداث 
لي�ست هي �سبب امل�س�عر اأو الت�رسف�ت اخل�طئة، ولكن القن�ع�ت واملعتقدات هي ال�سبب، 
ويقوم املر�سد ب�عط�ء امثلة تظهر جوانب اخلط� يف القن�ع�ت الالعقالنية، ويتمثل ذلك 

يف كون القن�ع�ت اخل�طئة مطلقة وغري ن�سبية وتبدا بكلم�ت يجب وينبغي .
ان جن�ح املر�سد يف دح�س القن�ع�ت الالعقالنية واثب�ت خطئه� �سوف يوؤدي اإىل احالل 
قن�ع�ت منطقية بدل منه� تقوم على التفكري الن�سبي ، كم� يعطي املر�سد للم�سرت�سد 
واجب� لكي يقوم مبالحظة الحداث التي مير به� يف حي�ته اليومية  وتوؤدي اإىل �سعوره 
ب�لأنزع�ج ثم يحدد الأفك�ر واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة به�، ثم يحدد الأفك�ر 
اأو ت�رسف�ت، والأفك�ر واملعتقدات تظهر  البديلة وم� ينجم عنه� من م�س�عر  املنطقية 
اجلمل  هذه  ك�نت  ف�ذا  لنف�سه،  الفرد  فيه�  يتحدث  ذاتية  عب�رات  اأو  جمل  �سكل  على 
يلي  وفيم�  من��سبة،  من��سبة وت�رسف�ت  م�س�عر  اإىل  توؤدي  ف�إنه�  العب�رات منطقية  اأو 

تو�سيح لكيفية مالحظة الحداث وم� يرتبط به� من اأفك�ر اأو عب�رات ذاتية:
اأ - احل�دث اأو الفكرة التي ادت اإىل ال�سعور ب�لأنزع�ج مثال اإنتق�د الأم لت�رسف معني 

ق�مت به ابنته� 
ب - م� نتج عن احل�دث اأو الفكرة من م�س�عر وت�رسف�ت » مثال ال�سعور ب�حلزن الكتئ�ب، 

الغ�سب ....«
ت - الأفك�ر واملعتقدات غري املنطقية املرتبطة ب�حل�دث والعب�رات التي حتدث فيه� 

الطفل لنف�سه حول احلدث » يجب ان يكون حمبوب� من قبل الخرين » .
ث - الأفك�ر و املعتقدات املنطقية البديلة، مثال لي�س من ال�رسوري ان يحبني جميع 

الن��س، توجيه النقد ل يعني انني �سخ�س �سيء .
ج - امل�س�عر و الت�رسف�ت الن�جمة عن الأفك�ر املنطقية » مثال انخف��س م�ستوى احلزن 

اأو الغ�سب، واحلوار مع ال�سخ�س بدل من الت�س�جر معه .  ) داود وحمدي، 2004 (

2- اأ�سلوب حل امل�سكالت :
اأ�سلوب حل امل�سكالت على ا�ستخدام التفكري العقلي املنطقي يف فهم امل�سكلة،  يقوم 
وجمع املعلوم�ت املتعلقة به�، وت�سور احللول املختلفة املمكنة للم�سكلة، واملوازنة 
بني هذه احللول والعمل على تنفيذه� يف الواقع، واختب�ر ف�عليته� يف انه�ء الو�سع 

امل�سكل .
وتعترب مه�رة حل امل�سكالت من امله�رات الأ�س��سية يف التفكري العقلي املنظم ، وت�سكل 
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هذه امله�رة املحور الأ�س��سي يف برامج الر�س�د املختلفة ، وتت�لف مه�رة حل امل�سكالت 
من خم�س مراحل هي:

1- الوعي بوجود ال�سكلة : وهو اإدراك الفرد وا�ستعداده للتع�مل معه� بطريقة منظمة 
منطقية

جمع  على  الفع�ل  ال�سخ�س  يعمل   : حوله�  املعلوم�ت  وجمع  امل�سكلة  حتديد   -2
امل�سكلة بعب�رات وا�سحة ذات  ، وحتديد  امل�سكل  والبي�أن�ت حول املوقف  املعلوم�ت 

مدلول حم�سو�س 
3- توليد البدائل ) احللول املقرتحة للم�سكلة (: يتمتع الفرد الفع�ل ب�ملرونة ول ي�سع 
الفكري فيفكر ب�كرب عدد ممكن  الع�سف  اأ�سلوب  ، وي�ستخدم  يف تفكريه بدائل حمددة 

البدائل دون اخ�س�عه� للتقومي يف هذه املرحلة .
4- موازنة البدائل واتخ�ذ القرار : يقوم ال�سخ�س الفع�ل مبوازنة البدائل بن�ءا على م� 
ميكن ان يرتتب عليه� من نت�ئج ايج�بية اأو �سلبية على املدى القريب والبعيد ، وبن�ءا 
على ق�بلية البديل للتحقيق ومرغوبيته ب�لن�سبة للفرد ، ويتخذ القرار على �سوء هذه 

املوازنة ويتخذ القرار .
5- اتخ�ذ ا�سرتاتيجي�ت التنفيذ : ويتم و�سع خطة حمددة تبني كيفية تنفيذ القرار الذي 
مت التف�ق عليه، ويتطلب ذلك و�سف� وا�سح� للية التنفيذ تت�سمن حتديدا ملهم�ت ومن 

�سوف يقوم ب�دائه� واجلدول الزمني للتنفيذ والية املت�بعة .
6- التقومي : يتم تقومي عملية حل امل�سكالت يف كل خطوة من حتديد امل�سكلة وحتى 
فر�سة  اقرب  يف  تالفيه�  على  والعمل  الخط�ء  مت�بعة  التقثومي  ،وي�ستهدف  التنفيذ 
ممكنة، ويف اي خطوة من خطوات حل اتلم�سكلة ، وعندم� يظهر خط� من اأي نوع  ف�إن 

عملية حل امل�سكلة ت�سبح بح�جة اإىل مراجعة )داود وحمدي،2004(.
م�سكالت مرحلة الكرب واأ�س�ليب الإر�س�د النف�سي امل�ستخدمة فيه�:

اأواًل: امل�سكالت ال�سحية والبدنية:
ان ال�سعف اجل�سمي الع�م الذي يتعر�س له كبري ال�سن يجعله اأكرث عر�سة للخوف والقلق 
النف�سي حيث ي�س�حب الكرب علل واأمرا�س بدنية وم�س�كل �سحية يتعر�س له� امل�سنون، 
اأو  النف�سي  وال�سغط  ك�حلمى  معينة  امل�سن حلوادث  تعر�س  نتيجة  ط�رئ  م�  ومنه� 
ب�ل�سن  التقدم  لفعل  املر�سية  التغريات  من  تدريجية  لعملية  حتمية  نتيجة  هو  م� 
ال�رسط�نية،  والأمرا�س  والكبد  والأع�س�ب  والكلى  وال�سكري  وال�رسايني  القلب  ك�أمرا�س 
اإ�س�فة اإىل �سعف الط�قة اجلن�سية وال�سمنة والإم�س�ك وال�سداع والإجه�د والأرق، كم� 
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تت�سمن التغريات البدنية امل�س�حبة لل�سيخوخة تن�ق�س�ً يف هذه احلوا�س ويف القدرة 
على احلركية وتغرياً يف املظهر اجل�سمي والإهم�ل يف النظ�فة وامللب�س واملظهر الع�م 
مم� يوؤثر يف املك�نة والدور الإجتم�عي والإقت�س�دي الذي يلعبه امل�سن، ب�لإ�س�فة اإىل 
وجود نوع من التداخل يف ح�لت كرب ال�سن م� بني العجز البدين وبني ال�سطراب�ت 
نت�ج�ً  العجز  يكون  مدى  اأي  اإىل  تقدير  ي�سعب  احل�لة  هذه  ويف  والعقلية،  النف�سية 
لق�سور يف اجله�ز الع�سبي الع�سلي واجله�ز الهيكلي اأو انه يعود اإىل امل�س�عر النف�سية 
Maltin, 2000( )Kim-( )1998  وال�سلبية ك�خلوف والكتئ�ب )حمدي اأبو �س�بر،
للقلق حيث يح�س  كبرياً  ت�سكل م�سدراً  ذاته�  املع�ن�ة بحد  اإن هذه    .)mel, 1990

امل�سن بدنو الأجل واملوت، كم� يتوق اإىل م�س�عدة الآخرين )الداهري، 2008(.
يف  الرع�ية  دور  امل�سنني يف  »م�سكالت  بعنوان  درا�سة   )1993( اأجرى حم�فظة  وقد 
الأردن« ، هدفت اإىل حتديد امل�سكالت التي يع�ين منه� امل�سنون يف دور الرع�ية يف 
الأردن.  وتكونت عينة الدرا�سة من )60( م�سن�ً من الذكور والإن�ث ، واأظهرت النت�ئج ان 
اأهم امل�سكالت عند امل�سنني الذكور تركزت يف املج�ل الرتويحي. اأم� الن�س�ء امل�سن�ت 
ف�إن امل�سكالت تركزت يف املج�لت ال�سحية والإجتم�عية  وتقدمي اخلدم�ت النف�سية، 
دور  داخل  للم�سنني  املعي�سية  الظروف  بتح�سني  الإهتم�م   ب�رسورة  الب�حث  واأو�سى 

الرع�ية.
كم� اأجرت اأبو ن�عمة )1985( درا�سة بعنوان »م�سكالت امل�سنني من وجهة نظرهم ومدى 
اختالف هذه امل�سكالت ب�ختالف )اجلن�س، العمر، وم�سدر الدخل وم�ستوى الر�سى عن 
احلي�ة واملوقف من دور الرع�ية(«. وتكونت العينة من )400( م�سن، واأظهرت النت�ئج 
وعدم  والإهم�ل  وامللل  ب�لفراغ  ال�سعور  منه�  عدة  م�سكالت  من  يع�نون  امل�سنني  ان 
تقدمي الرع�ية الك�فية، وم�سكالت مع الأهل والأق�رب، كم� ان الغ�لبية العظمى من اأفراد 
التي  ب�لن�سبة للمجموعة  اأم�  الرع�ية.  اإىل دور  الذه�ب  الدرا�سة يرف�سون ب�سدة فكرة 
وافقت على الفكرة فك�نت تع�ين من م�سكالت العجز والإع�قة اجل�سدية وعقوق الوالدين.
كم� اأجرت القدومي )1991( درا�سة حول تق�سي امل�سكالت التي يع�ين منه� امل�سنون 
وجم�لته�، وتكونت العينة من )100( م�سن من الذكور والإن�ث وتو�سلت الدرا�سة اإىل ان 
اأهم خم�سة م�سكالت تواجه امل�سنني هي الظروف ال�سكنية غري املالئمة، وعدم الذه�ب 
اإىل احلدائق والنوادي، وعدم تقدير الحرتام الك�يف لالآب�ء من قبل الأبن�ء ، والأنفع�ل 

ب�رسعة، وكره الذه�ب لالأطب�ء.
ال�سحية  م�سكالتهم  مواجهة  على  امل�سنني  مل�ساعدة  الالزمة  والعالجية  الوقائية  االأ�ساليب   



414

والبدنية:
ان م� يحت�جه امل�سن هو التكيف مع التغريات البدنية واجل�سمية التي تظهر يف مرحلة 
على  قدرته  و�سعف  والع�سبية  واحلركية  الع�سلية  قدراته  تدين  وخ��سة  ال�سيخوخة 
مق�ومة الأمرا�س. لذا ف�إن امل�سنني يحت�جون اإىل برن�مج يف الإر�س�د النف�سي والرع�ية 

ال�سحية يت�سمن الآتي:
1- توعية امل�سنني ب�لتغريات البدنية التي ترافق مرحلة التقدم ب�لعمر وخ��سة م� 
يت�سل منه� ب�أوجه الق�سور يف القدرات البدنية واحلركية واحل�سية والع�سبية والعمل 
على تقبله� والتكيف معه�، واحلد من تدهوره� اإىل اأقل حد ممكن، وميكن حتقيق ذلك من 

خالل برامج الإر�س�د اجلم�عي والندوات والن�رسات الرتبوية.
2- توفري الرع�ية الطبية الوق�ئية والعالجية للم�سنني من حيث الإهتم�م  ب�لفحو�س�ت 
الدورية ال�س�ملة للك�سف املبكر عن امل�سكالت ال�سحية وعالجه�، وكذلك الإر�س�د ال�سحي 
اإىل  اللجوء  وعدم  احلركي  والن�س�ط  للتغذية  يومي  نظ�م  اتب�ع  حيث  من  للم�سنني 

ا�ستخدام العق�قري املهدئة دون ا�ست�س�رة الطبيب )حمدي واأبو ط�لب، 1998(.
ثانيـاً: م�سكالت تدهور القدرات العقليـة:

 ان كرب ال�سن ل يعني دائم�ً نق�س�ن يف القدرات العقلية، بل ان التدهور يف القدرات 
العقلية من املظ�هر التي يالحظ حدوثه� بوجه ع�م لدى امل�سنني، والتي من املحتمل 

ان تكون نتيجة لع�ملني هم�:
اأ - خرف ال�سيخوخة الن�جم عن عملي�ت التلف وال�سمور يف اخلالي� الع�سبية الدم�غية 

والتي حتدث للم�سن ب�سكل طبيعي عند بلوغه مرحلة حمددة من عمره.
على  يوؤثر  م�  اأو  الداخلية  والأورام  واللته�ب�ت  للنزيف  الع�سبي  اجله�ز  تعر�س  ب - 
ف�علية الدم�غ وحيويته من موؤثرات خ�رجية ك�ل�سموم والعق�قري وعجز القلب والدورة 

الدموية.
ويرتتب على التغري الع�سوي يف خالي� الدم�غ لدى امل�سنني الأعرا�س العقلية والتي 
ترتاوح م� بني الدرج�ت الب�سيطة لال�سطراب يف اإدراك الأ�سي�ء ومالحظته� خ��سة اأوق�ت 
الع�سية والغروب، اإىل ح�لت اأكرث �سدة ك�لن�سي�ن اأو فقدان الذاكرة اأو التحكم يف الأ�سي�ء 
وال�سيطرة على ردود الفعل الع�طفية، ومثل هذه الدرج�ت ال�سديدة قد تكون دللة على 

قي�م ح�لة خرف ال�سيخوخة )حمدي واأبو ط�لب، 1998(.
و�سعف  الذات  حول  ك�لتمركز  الذه�نية  العقلية  ال�سن  لكرب  اأخرى  اأعرا�س  وهن�ك 
ال�ستج�بة وامليل اإىل تكرار اخلربات ال�س�بقة وقلة املب�داأة و�سعف الدافعية واحلم��س 
ونق�س�ن ال�سهية للطع�م والأرق يف النوم، وهذا م� يوؤدي لالكتئ�ب و�رسعة ال�ستث�رة 



415

 Maltin, 2000((  )1998 ،والعن�د والنكو�س واإهم�ل نظ�فة اجل�سم )حمدي واأبو ط�لب
.))Kimmel, 1990

عن  الناجمة  م�سكالتهم  حل  على  امل�سنني  مل�ساعدة  الالزمة  والعالجية  االإر�سادية  االأ�ساليب   
تدهور قدراتهم العقلية:

له  يوفر  اأ�رسي  و�سط  العي�س يف  هو  امل�سن  يحت�جه  م�  اأكرث  ان  الأ�رسي:  الإر�س�د  اأ - 
الطمئن�ن النف�سي وي�س�عده على تلبية ح�ج�ته النف�سية والبيولوجية، وكذلك التغلب 
اإىل م�س�عدة ذوي كب�ر  الأ�رسي  الإر�س�د  والعقلي، ويهدف  البدين  على مظ�هر ق�سوره 
العقلية  التغريات  التع�مل مع  ال�سن وتعلم مه�رات  ال�سن على معرفة خ�س�ئ�س كرب 
والبدنية والنفع�لية بحيث يتحقق للم�سن وذويه الر�س� وال�سع�دة، اإ�س�فة اإىل اإ�رساك 

امل�سن يف ن�س�ط�ت الأ�رسة والقرارات التي تقوم ب�تخ�ذه�.
اأم� احل�لت ال�سديدة من ال�سطراب�ت العقلية وخ��سة الذه�نية  ب - العالج النف�سي: 
ك�لف�س�م والهذي�ن والو�س�و�س والهالو�س، ف�إنه� حتت�ج اإىل رع�ية متخ�س�سة، يحت�ج 
معه� امل�سن اإىل الإق�مة يف املراكز وامل�ست�سفي�ت العالجية املتخ�س�سة، وت�ستخدم يف 
العالج النف�سي اأ�س�ليب عديدة ك�لعالج ب�لعمل والر�سم واملو�سيقى )حمدي واأبو ط�لب، 

.)1998
ثالثا: التقاعد عن العمل وامل�سكالت االإجتماعية  واالنفعالية:

Retirement, Emotional & Social Problems
بينم�  ميالدهم،  عند  تق�عدهم  يبدوؤون  ممن  الن��س  من  هن�لك  مت�سل«:  »وليم  يقول 

اآخرون يتق�عدون لكي يبدوؤوا عمالً جديداً«.
اإجب�ر الفرد على التخلي عن عمله عند و�سوله �سن اخل�م�سة  التق�عد عن العمل هو 
اأو خ��سة.  اأك�نت حكومية  اأو ال�سبعني يف املوؤ�س�س�ت التي يعمل به� �سواء  وال�ستني 
اإىل حي�ة  النتق�ل من حي�ة مهنية مليئة ب�لن�س�ط وامل�سوؤولي�ت  التق�عد  كم� يعني 
وتن�ق�س  الفراغ  وقت  ازدي�د  التق�عد  على  ويرتتب  تقريب�ً.  العمل  من  ف�رغة  اأخرى 
اإىل  اإ�س�فة  م�ستقبله،  من  واخلوف  ح��رسه  على  ب�لقلق  امل�سن  الفرد  و�سعور  الدخل 
�سعوره بفقدان احرتامه ومك�نته يف املجتمع )كم�ل ، 1989(. كم� ويعد التق�عد ظ�هرة 
الفرد  واإقت�س�دية مت�س حي�ة  واإجتم�عية  نف�سية  اآث�ر  اإجتم�عية معقدة يرتتب عليه� 

واأ�رسته وجمتمعه.
اأما اأبرز امل�سكالت املرتتبة على التقاعد:

اأ - امل�سكالت امل�دية: هي اأن يفقد املتق�عد كبري ال�سن ق�سم�ً كبرياً من دخل اأ�رسته مم� قد 
يدفعه للبحث عن عمل اآخر لتلبية احتي�ج�ت اأ�رسته، وخ��سة اإذا ك�ن من ذوي الدخل 
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املتدين اأو املتو�سط وهذا قد يخلق مزيداً من ال�سغط النف�سي على امل�سن كون التق�عد 
عن العمل عب�رة عن تق�عد ج�سمي ونف�سي ي�س�حبه التوتر والقلق واخلوف والأنهي�ر 
اأفراد  الع�سبي ، وقد يوؤدي اإىل ا�سطرابه نف�سي�ً، ب�لإ�س�فة اإىل توتر عالق�ته مع بقية 

الأ�رسة.
ب - امل�سكالت الإجتم�عية  والنف�سية: قد يوؤدي عدم التكيف مع ال�سيخوخة والتق�عد 
اإىل �سعور ب�لعجز والعزلة الإجتم�عية  لدى امل�سن، وخ��سة اإذا م� �سعر بعدم جدوى 
حي�ته وعدم رغبة الآخرين به. لذا يالحظ ان بع�س امل�سنني يتح��سون الن��س ويقللون 
اأو  الزوج  موت  اأو  واملر�س  ال�سعف  ب�سبب  الإجتم�عية  خ��سة  ات�س�لتهم  دائرة  من 
الزوجة. وهذا ي�س�عد يف تعزيز ظهور بع�س الأعرا�س الع�س�بية والذه�نية لدى امل�سنني 
ك�ل�سعور ب�ل�سطه�د واملع�ن�ة من الو�س�و�س وامل�س�عر ال�سلبية والكتئ�ب ، اإ�س�فة اإىل 
النه�ية واملوت والكتئ�ب وتوهم املر�س )حمدي  الإح�س��س ب�لت�س�وؤم والتوتر وقرب 

.)Maltin, 2000( )Kimmel, 1990( )1998 ، واأبو ط�لب
الأ�شاليب الإر�شادية للت�افق مع التقاعد عن العمل يف مرحلة كرب ال�شن:

1- الإر�س�د اجلم�عي للتوافق مع التق�عد عن العمل: يهدف هذا الإر�س�د اإىل م�س�عدة 
كب�ر ال�سن على التخطيط ملرحلة التق�عد بحيث ي�ستمر امل�سن يف حي�ته، وان يجد 

م�س�در بديلة للعط�ء والأنت�ج حتقق له ال�سعور ب�لر�س� وال�سع�دة اإىل نه�ية حي�ته.
كم� يهدف اإىل م�س�عدة امل�سنني على التغلب على م�سكلة وقت الفراغ وذلك ب�لأندم�ج 
ب�لن�س�ط�ت الإجتم�عية  والثق�فية والدينية والري��سية والأعم�ل التطوعية التي تلبي 

ميولهم وت�سعرهم ب�أهميتهم الإجتم�عية .
2- الرع�ية الإجتم�عية : تعمل املجتمع�ت احلديثة على الإف�دة من خربات امل�سنني 
يف  والتخطيط  الإدارة  يف  م�ست�س�رين  بتعيينهم  وذلك  والإبداعية  الفكرية  وط�ق�تهم 
موؤ�س�س�ت القط�عني الع�م واخل��س. ب�لإ�س�فة اإىل تخ�سي�س حوافز وخم�س�س�ت م�دية 
الرع�ية  الفكري، كم� يجب توفري  الأنت�ج والعط�ء  ا�ستمرارية  ال�سن على  ت�سجع كب�ر 
امل�دية والإجتم�عية  وال�سحية لك�فة امل�سنني من خالل تطبيق اأنظمة ال�سم�ن والتك�فل 

الإجتم�عي )حمدي واأبو ط�لب، 1998(.
امل�س�مني والتطبيق�ت الإر�س�دية ملرحلة كرب ال�سن: 

ل بد ان يقوم املر�سد بعمل تقييم �س�مل للم�سن من خمتلف النواحي م�ستعين�ً بذلك ممن 
لهم عالقة بح�لة امل�سن ال�سحية اأو الإجتم�عية ، ول بد من تكييف الأ�س�ليب الإر�س�دية 
مب� يتوافق وخ�س�ئ�س هذه املرحلة، وميكن ان يقوم املر�سد ب��ستخدام الأ�س�ليب الت�لية 

لتحقيق اأهداف العملية الإر�س�دية ال�س�بق ذكره�، ومن هذه الأ�س�ليب:
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 الإر�س�د الأ�رسي: والذي ي�سكل اأ�رسة امل�سن �سواء الأبن�ء اأو ال�رسيك اأو الأحف�د وتعريفهم 
ب�ملعلوم�ت ال�سحيحة عن ح�لة كبري ال�سن �سواء ال�سحية اأو الإجتم�عية  اأو الع�طفية 
اأو العقلية وم� يطراأ من تغريات والإهتم�م  ب�لوق�ية والتوا�سل واإبق�ء الدعم الإجتم�عي.

 الإر�س�د الفردي.
 الإر�س�د اجلم�عي ب�إن�س�ء جمموع�ت متق�ربة يف ال�سن وحم�ولة طرح ق�س�ي� من مثل 

اإ�سغ�ل وقت الفراغ وغريه� من الق�س�ي� التي تهم كب�ر ال�سن.
 ا�ستخدام ال�سور من الألبوم ومن�ق�سة امل�سن مبن��سبة هذه ال�سور ل�سرتج�ع امل�س�عر 

القدمية ومراحل حي�ته ال�س�رة.
 ا�ستخدام املو�سيقى والأغ�ين وخ��سة القدمية لربطه� ب�للحظ�ت ال�س�رة.

ت�سمح ح�لتهم  الذين  للمتق�عدين  ب�إيج�د فر�س عمل  املهني  الإر�س�د  تقدمي خدمة   
ال�سحية ب�لعمل.

 ا�ستخدام اأ�سلوب التذكر ومراجعة احلي�ة واإدارة الأزمة والأ�س�ليب الإر�س�دية املعروفة 
مثل: الإر�س�د املعريف ال�سلوكي، والإر�س�د الرتويحي )القي�م بنزه�ت اأو مت�رين من��سبة 
الإر�س�د  والت�أكيد على  للفقدان،  التكيفية  ال�سرتاتيجي�ت  وا�ستخدام  امل�سنني(  لطبيعة 

.)Myers, 1990( والرع�ية الإجتم�عية
 الإر�س�د الديني: وقد ذكر م�ثي��س Mathisen يف درا�سة له عن دور الدين يف حي�ة 
الدين ي�س�عد كبري  ال�سن لأن  ال�سعيدة يف مرحلة كرب  ال�سن ب�أنه مفت�ح احلي�ة  كب�ر 

ال�سن على تقبل واقعه )ابراهيم، 1997(.
 م�س�عدة كب�ر ال�سن للتطوع يف �سبك�ت العمل الإجتم�عي.

اإيج�بي وهو  اأ�سلوب عالجي  ب��ستخدام  ب�إيج�بية  امل��سية  الأحداث  اإع�دة �سي�غة   
.)Myers, 1990( مراجعة احلي�ة ومن�ق�سة الذكري�ت وتن�سيط الذاكرة وال�سري الذاتية

�سن  يكون  ان  وهي  ه�مة  م�س�ألة  والتوظيف  العمل  تنظم  التي  القوانني  تراعي  ان   
التق�عد مبني�ً على الأداء يف العمل ولي�س على بلوغ �سن معينة ، فهن�ك كب�ر ال�سن 
الذين يقدمون خدم�ت جليلة يف جم�ل العمل والفكر والأدب والتعليم ، يف حني ان 

بع�س الأفراد ل يح�سنون اأداء اأعم�لهم.
 ل بد من ان�س�ء نظ�م لل�سم�ن الإجتم�عي يحقق امل�س�عدة الإجتم�عية  اإىل ج�نب 
الراتب التق�عدي اأو للتعوي�س من الدخل الذي ك�أن يح�سل عليه نتيجة ن�س�طه املهني 

بوجه ع�م وذلك لتحقيق دخل مالئم للم�سن ي�سمن له العي�س الكرمي.
 يف�سل ان ل ينتقل امل�سن من بيته اإىل دور امل�سنني لأن هذا ب�لن�سبة له �رسب من 
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�سنني،  مدى  بن�ه على  الذي  بيته  يبتعد عن  األ  امل�سن  يف�سل  النف�سي، حيث  العذاب 
وان يق�سي بقية حي�ته منه لأن ذلك يحقق له الأمن النف�سي الذي ل تعو�س عنه دور 
املتق�عدين وامل�سنني مهم� توفرت فيه� كل خدم�ت الرع�ية والعالج )الداهري، 2008(.

اإتق�ن  يتطلب  وهذا   ، معه  والتف�عل  ال�سن  كبري  فهم  ي�سهم  توا�سلي  اأ�سلوب  تبني   
الإيج�بي  الإ�سغ�ء  اإىل  اإ�س�فة   ، الأ�رسيني  املر�سدين  لدى  وفني�ته  الإت�س�ل  مله�رات 

الطويل واملواجهة بعن�ية والتقليل من املواجه�ت املب��رسة وعدم امللل.
 معرفة ب�حتي�ج�ت كب�ر ال�سن وق�س�ي�هم النم�ئية للحي�ة املت�أخرة وحتولته�.

 بن�ء عالقة اإر�س�دية اإيج�بية وج�رس من الثقة املتب�دلة والحرتام والت�أين يف ذلك لأن 
ذلك يحت�ج وقت اأطول منه لدى العم�ر ال�سغرية.

 ت�سجيع كب�ر ال�سن التحدث عن خرباتهم ال�س�بقة اخل��سة وعلى امل�س�ركة.
 تقدمي اإر�س�د لذوي احل�ج�ت اخل��سة من كب�ر ال�سن.

واملعرفية  ال�سلوكية  والأ�س�ليب  الأزم�ت  واإدارة  الذات  توكيد  مه�رات  التدريب على   
لأنه� اأكرث فع�لية يف عالج م�سكالت الكب�ر.

 تزويد كب�ر ال�سن ب�لدعم الإجتم�عي والت�سجيع من خالل العمل كمجموع�ت للتكيف 
مع مرحلة الكرب كمرحلة انتق�لية والتخطيط معهم لبداي�ت جديدة يف حي�تهم.

 اإر�س�د كب�ر ال�سن �سحي�ً واإجتم�عي�ً وانفع�لي�ً ومر�سي�ً وم�س�عدتهم يف حل م�سكالتهم.
مع  للتع�ون  ال�سن  كب�ر  اأ�رس  مع  والعمل  والأ�رسي  الزواجي  الإر�س�د  خدمة  تقدمي   
Kim-( املت�أخرة. احلي�ة  امللحة يف  والتحولت  الطبيعي  ب�لنمو  اخل��سة   ق�س�ي�هم 

.)mel, 1990(, )Myers, 1990( )Maltin, 2000
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امل�شطلحات
Aging ال�سيخوخة

املرحلة العمرية الأخرية والتي حتدد بدايته� ب�ح�لة الفرد على التق�عد عند بلوغه 
�سن )65( اأو  )70( ع�أم� ، كم� تعرف ب�أنه� الرتاجع التدريجي للقدرة احليوية يف اجل�سم 

الذي ينتهي ب�ملوت .
Biological Theory النظرية البيولوجية

يرى اأ�سح�ب هذا الجت�ه ان مرحلة ال�سيخوخة والتي تعد املرحلة البيولوجية النه�ئية 
يف حي�ة الإن�س�ن ، حتدث فيه� عملي�ت هدم وحتلل توؤدي الك�ئن الع�سوي اإىل التدهور 

على نحو اأ�رسع وب�سكل ل ي�سمح ملك�نيزم�ت البن�ء ب�لعمل. 
  Integrity التكامل

اإح�س��س الفرد يف مرحلة ال�سيخوخة ب�لغبطة وال�رسور ب�أن �سني عمره مل ت�سع عبث� 
وانه فخور ب�إجن�زاته يف �س�ئر جم�لت حي�ته ال�سخ�سية والأ�رسية والإجتم�عية . 

 Despair الياأ�س
هو ال�سعور ب�لذنب الذي يح�س به الفرد يف مرحلة ال�سيخوخة عندم� يجد انه �سيع 

حي�ته وتبددت اآم�له ومل يعد ب�مك�نه البدء من جديد لتعوي�س م� ف�ته .
 Retirement التقاعد عن العمل

هو اإجب�ر الفرد على التخلي عن عمله عند و�سوله �سن اخل�م�سة وال�ستني اأو ال�سبعني 
ويعني النتق�ل من حي�ة مهنية مليئة ب�لن�س�ط وامل�سوؤولي�ت اإىل حي�ة اأخرى ف�رغة 

من العمل تقريب�ً. 
 Family Counseling االإر�ساد االأ�سري

وتعلم  الأ�رسية  احلي�ة  لفهم  الأ�رسة  جم�عة  اع�س�ء  فيه�م�س�عدة  يتم  التي  العملية 
مه�رات حل م�سكالته� لتحقيق الأ�ستقرار والتوافق وال�سع�دة الأ�رسية .

Problem Solving Skills تنمية مهارات حل امل�سكلة
اأو  اأفراد الأ�رسة على حتديد امل�سكلة وجمع بي�أن�ت حوله� وتوليد البدائل  هو تدريب 

احللول املن��سبة ثم املوازنة بينه� واختي�ر جمموعة احللول الأف�سل.
Cognitive Distortions الت�سويهات املعرفية

ال�سخ�س  دون  دقيق وحتول  للواقع غري  الإن�س�ن  اإدراك  التفكري جتعل  اأخط�ء يف  هي 
والتكيف املن��سب.

Behavioral Approach  االجتاه ال�سلوكي
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يرى ان ال�سلوك الإن�س�ين هو يف معظمه متعلم عن طريق الأقرتان ) الإ�رساط التقليدي 
( اأو التعزيز

) الإ�رساط الإجرائي (  وان عملية الر�س�د يجب ان ت�ستهدف تغيري التعلم اخل�طئ عن 
طريق عك�س الإ�رساط.

Approach Cognitive الجتاه املعريف
يرى ان العملي�ت العقلية املعرفية التي ي�ستخدمه� الإن�س�ن يف تف�سري الأحداث التي 
يتعر�س له� هي العن�رس الأهم يف ال�سلوك والنفع�لت ،لذا ف�إن العملي�ت املعرفية هي 

الهدف الذي يجب ان يحدث فيه التغيري الإيج�بي لكب ي�سبح الفرد اأكرث ف�علية .



الوحدة احل�دية ع�رسة
م�شكالت العالقة الزوجية وا�شاليب امل�شاعدة فيها
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ال�حدة احلادية ع�رسة
م�شكالت العالقة الزوجية وا�شاليب امل�شاعدة فيها

مقدمة

مفهوم الزواج
 مفهوم التكيف الزواجي

العوامل اموؤثرة يف التكيف الزواجي
موؤ�رسات التكيف الزواجي

مل�ذا يحدث ال�رساع بني الزوجني
�سلوك الزوجني اأثن�ء ال�رساع

الأ�س�ليب الالزمة لرفع التكيف النف�سي
التدريب على مه�رة اإع�دة البن�ء املعريف

التدريب على مه�رة التوا�سل الإيج�بي
مه�رة التقبل

مه�رة اإع�دة ال�سي�غة
مه�رة التع�طف

مه�رة احلوار
التكيف الزواجي من منظور اإ�سالمي

املراجع
امل�سطلح�ت
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مقدمــة :
يعترب الزواج من اأقدم التق�ليد التي عرفه� اجلن�س الب�رسي، فهو موجود منذ   
الأر�س.  وجه  موجود على  الب�رسي  اجلن�س  دام  م�  و�سيبقى  اليوم  واإىل  الع�سور  اأقدم 
املجتمع�ت  ت�ستقر  فب�لزواج  واملجتمع�ت؛  لالأفراد  الفوائد  من  العديد  الزواج  ويحقق 

وت�سمن ا�ستمراره�، كم� يتحقق الإح�س��س ب�لأمن وال�سكينة والإطمئن�ن لالأفراد.
الإن�س�نية مل� حتتويه من دفء  العالق�ت  واأ�سدق  اأقوى  الزوجية غ�لب�  العالقة  متثل 
يف امل�س�عر، وعمق يف التوا�سل، وم�س�ركة يف الأهداف والطموح. ورغم كل هذا، ال ان 

العالقة الزوجية تواجه العديد من التحدي�ت التي توؤدي اأحي�أن�ً اإىل ف�سله�.
اإرتف�ع ن�سبة الطالق يف املجتمع�ت احلديثة موؤ�رسا غري �سحي يوؤرق خمتلف  تعترب 
اأهم الإجراءات الوق�ئية  اأحد  املجتمع�ت الإن�س�نية ويهدد وجوده� وا�ستقراره�، ولعل 
للحد من ن�سبة الطالق تتمثل يف تدريب الأزواج على التع�مل بطريقة �سحيحة واإيج�بية 
مع ال�رساع الذي يواجهونه خالل حي�تهم الزوجية، مم� ي�سمن ان ينعم الأزواج بحي�ة 

زوجية ه�دئة وممتعة .
مفهـوم الزواج:

الزواج عالقة اإجتم�عية تربط بني الرجل واملراأة،  وتقوم على ا�س�س دينية واإجتم�عية 
واقت�س�دية، وهي ع�مل اأ�س��سي لبق�ء النوع الإن�س�ين واحلف�ظ عليه )�سليم�ن،2004(. 
والرجل خالل ظروف ومرا�سم ق�نونية  املراأة  تزاوج بني  :« عملية  ب�نه  حيث يعرف 
و�رسعية واإجتم�عية، وهو عملية ذات دافع ج�سمي ونف�سي واإجتم�عي )جن�د،2004(. 
ويبنى الزواج ع�دة على جمموعة من املع�يري وال�رسوط التي يتب�أن�ه� كل من الرجل 
واملراأة لعل اهمه�: املعتقدات الدينية، واجل�نب الع�ئلي، والعمر، وامل�ستوى التعلمي، 
بني  يح�سل  الربت�ط  ان  الغ�لب  يف  يالحظ  اذ  والإقت�س�دي؛  الإجتم�عي  والو�سع 
ال�سخ��س الأكرث ت�س�به� مم� ي�سمن التكيف والتج�ن�س، ال ان هذا ل مينع من وجود 
بع�س الختالف�ت بني الطرفني لذا يكون لزاأم� عليهم� تعلم تقبل الختالف والتع�ي�س 

معه )جن�د،2004(.  
اأهداف الزواج:

للفرد  االأ�سا�سية  احلاجات  من  جمموعة  يلبي  الأنه  االإن�سان  �سروريات  اأهم  من  الزواج  يعترب 
واملجتمع اأهمها:

1. توفري بيئة من��سبة لل�سكينة والراحة : اذ ان كال الزوجني م�سدرا للراحة وال�سكينة 
ْن اأَنُف�ِسُكْم  لالآخر ويف هذا يظهر قوله تع�إىل يف �سورة الروم   َوِمْن اآَي�ِتِه اأَْن َخَلَق َلُكم مِّ
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رُون   َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ َلآَي�ٍت  َذِلَك  يِف  اإِنَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ مَّ َبْيَنُكم  َوَجَعَل  اإَِلْيَه�  َت�ْسُكُنوا  لِّ اأَْزَواًج� 
)�سورة الروم، الآية 21( 

الق�نوين  ب�لقبول  تت�سف  �سمن عالقة  والزوجة  للزوج  اجلن�سية  املتطلب�ت  تلبية   .2
وال�رسعي والإجتم�عي.

3. الإجن�ب واحلف�ظ على النوع الإن�س�ين.
4. ال�سالمة وال�سم�ن الإجتم�عي: ي�سهم الزواج امل�ستقر يف ا�ستقرار املجتمع و�سع�دته، 

ويف حم�يتة من كثري من الأمرا�س املعدية والق�تلة )جن�د،2004( .    
والت�آلف  التع�رف  و�س�ئل  من  و�سيلة  الزواج  يعترب   : متني  اإجتم�عي  رابط  تكوين   .5
لقوله  ت�سديق�  وهذا  )�سليم�ن، 2004(  وال�سعوب  الواحد  املجتمع  افراد  والرتابط بني 
َوَجَعْلَن�ُكْم  َواأُنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَن�ُكم   � اإِنَّ ��ُس  النَّ َه�  اأَيُّ َي�    : �سورة احلجرات  تع�إىل يف 
َ َعِليٌم َخِبريٌ  . )�سورة احلجرات،  ِ اأَْتَق�ُكْم اإِنَّ اهللَّ �ُسُعوًب� َوَقَب�ِئَل ِلَتَع�َرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

الآية 13(
مفه�م التكيف الزواجي والع�امل امل�ؤثرة فيه:

ي�سرتط لتحقيق الأهداف ال�س�بقة ان ي�سود الزواج ح�لة من ال�ستقرار والتوازن    
اأو م� ي�سمى ب�لتكيف الزواجي) Marital Adjustment (  بني الزوجني الأمر الذي 
وكيف  الزواجي  التكيف  التكيف  هو  فم�  الزوجني  بني  العالقة  ا�ستمرار جن�ح  ي�سمن 

يحدث؟
على  التغلب  على  وقدرتهم�  الزوج�ن  تع�ون  ملدى  موؤ�رسا  الزواجي  التكيف  يعترب 
امل�س�عب التي تواجههم� ، كم� ويعترب موؤ�رسا على مقدار ر�س�هم� عن العالقة وحجم 
اتف�قهم� على الدوار املنوطة بهم� ، بن�ء على ذلك ف�إن التكيف الزواجي يعرف ب�أنه :« 
ال�ستعداد للحي�ة الزوجية والأندم�ج فيه� ، واحلب املتب�دل بني الزوجني ، وال�سب�ع 
اجلن�سي ، وحتمل م�سوؤولي�ت احلي�ة والقدرة على حل م�سكالته� » )�سليم�ن،2004(. كم� 
يعرف ب�أنه » ح�لة وجدانية ت�سري اإىل مدى تقبل العالقة الزوجية ، وحم�سلة لطبيعة 
امل�س�عر  عن  التعبري   : منه�  متنوعة  جوانب  يف  الزوجني  بني  املتب�دلة  التف�عالت 
اإىل  ب�ل�س�فة  معه،  العالقة  ا�ستمرار  على  احلر�س  ،واظه�ر  فيه  والثقة  الآخر  للطرف 
مقدار الت�س�به بينهم� يف القيم والأفك�ر والع�دات ، ومدى التف�ق بينهم� حول ا�س�ليب 
 « اجلن�سي  ال�سب�ع  اإىل  ب�ل�س�فة   ، الأ�رسة  ميزانية  انف�ق  واأوجه   ، الأطف�ل  تن�سئة 

)�سليم�ن،2004( .
اخلربات  امل�س�ركة يف  »ب�أنه حم�سلة   )Olson,2000( اأول�سون   عرفه  كم�   
والتعبري   ، ومزاجه  ح�ج�ته  اأو  الآخر  الطرف  اأهداف  واحرتام   ، والقيم  والإهتم�أم�ت 
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التلق�ئي عن امل�س�عر ، وتو�سيح الدوار وامل�سوؤولي�ت ، والتع�ون يف اتخ�ذ القرار وحل 
 )2004( عرفه خوري  كم�   . املتب�دل  اجلن�سي  وال�سب�ع   ، البن�ء  وتربية   ، امل�سكالت 
ب�أنه » التحرر الن�سبي من ال�رساع والتف�ق الن�سبي بني الزوجني على املو�سوع�ت 
اإىل  ،ب�ل�سلفة  ، وامل�س�ركة يف اعم�ل وان�سطة م�سرتكة  املتعلقة بحي�تهم� امل�سرتكة 
تب�دل العواطف بني الزوجني. يت�سح من التعريف�ت ال�س�بقة ان التكيف الزواجي يرتبط 
ب�لن�حية الع�طفية والتكيف الإقت�س�دي والثق�يف وتقبل كل من الزوجني لالختالف�ت 

الفردية بينهم� .ويظهر التكيف الزواجي من خالل جمموعة من املظاهر اهمها :
1. التوا�سل املب��رس وامل�ستمر بني الزوجني: ملن�ق�سة الختالف�ت التي حتدث بينهم� 
الزوجني  بني  التب�عد  يظهر  ب�ملق�بل   ، لبع�سهم�  الطرفني  تقبل  فر�س  من  يزيد  مم� 

وينعدم التوا�سل اإذا غ�ب التكيف .
2. يعترب الزوج�ن متوافق�ن اإذا ك�نت �سلوكي�ت كل طرف منهم� مقبولة للطرف الآخر 

،وق�م بواجب�ته نحوه ، وا�سبع له ح�ج�ته ، وامتنع عن عمل م� يوؤذيه.
3. التكيف للدور الزواجي والذي يعني معرفة الزوجني ملهم�ت الدور الزواجي والقدرة 

على مم�ر�سة مه�م هذا الدور �سمن توقع�ت ال�رسيك واملجتمع .
4. التكيف النف�سي الع�طفي والذي يعني مدى م� يحقق الزوج�ن من اإ�سب�ع حل�ج�تهم 

الع�طفية �سمن اإط�ر العالقة الزوجية . 
5. احلف�ظ على احلب واحلميمية يف ظل التف�عل اليومي .

6. تطوير اأهداف وخربات م�سرتكة بني الزوجني .
التي  والأن�سطة  امل�سرتكني  ال�سدق�ء  ب�لتف�ق على  اإجتم�عية م�سرتكة  بن�ء حي�ة   .7

يرغب�ن يف امل�س�ركة به� �سوي� .
8. تكيف جن�سي بني الزوجني الذي يعتمد على: 
 وجود احلب والأجنذاب اجل�سدي بني الزوجني.

 الخال�س لل�رسيك وعدم اق�مة عالقة جن�سية مع �رسيك اآخر.
 املعرفة والثق�فة اجلن�سية .

 التوا�سل اجلن�سي )مو�سى،2009(. 
الع�امل امل�ؤثرة يف التكيف الزواجي:

التكيف الزواجي عملية ق�سدية ولي�ست ع�سوائية اأو حتدث ب�ل�سدفة ؛ اذ ي�سري اإىل �سعور 
اإدراك كل منهم� للدوافع  الزوجني، وعلى  التي يقوم به� كل من  يرتتب على العم�ل 
والنواي� التي تقف وراء �سلوك الطرف الآخر، وّيولد التكيف الزواجي لدى الزواج �سعورا 
ال�ستقرار  الآخر مم� يوفر  والتي تظهر يف تقبل كل طرف للطرف  الزوجية  ب�ل�سع�دة 
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النف�سي والإقت�س�دي والإجتم�عي ، مع �سعور كل طرف ب�أن الآخر هو م�ين��سبه ويرت�ح 
اليه ويتوافق معه. ولكن مب�ذا يت�أثر م�ستوى التكيف الزواجي بني الزواج ؟

1. تبني احد الزوجني جمموعة من الأفك�ر اخل�طئة حول الزواج من �س�أنه� ان تهدد 
العالقة بني الطرفني: يبداأ الأزواج العالقة الزوجية وكل منهم ميتلك اأفك�ره التلق�ئية 
وت�سويه�ته املعرفية اخل��سة به والتي تعلمه� من خالل التن�سئة الأ�رسية التي تلق�ه� 
بن�ء على هذه  �سلوك زوجه�  الزوجة  �سلوك زوجته وتف�رس  الزوج  اأ�رسته، ويف�رس  من 
الأفك�ر والت�سويه�ت مم� يوؤثر على م�س�عرهم� و�سلوكهم� ويزيد من حدة ال�رساع بينهم� 

ولعل اأكرث الت�سويه�ت املعرفية �سيوع� تتلخ�س فيم� يلي:
 التفكري القطبي: يت�سمن الإعتق�د ب�أنه توجد طريقة واحدة لعمل الأ�سي�ء، وكل �سيء 
اإم� ان يكون �سح اأو خط�أ، واأ�سح�ب هذا التفكري يبحثون ع�دة عن الكم�ل لذا جندهم 
املط�لب  كثري  الأزواج  من  النوع  وهذا  وينبغي،  مثل يجب  احلتمي�ت  ب�ألف�ظ  يعربون 
خالل  من  الآخرين  و�سلوك  �سلوكه  على  يحكم  لأنه  ولالآخرين  لنف�سه  الأنتق�د  وكثري 
مع�يري ع�لية م�ستحيلة التطبيق وع�دة يركزون على الأخط�ء ويتج�هلون الأداء اجليد 
ب�ل�سع�دة يف حي�تهم  والي�أ�س ول ي�سعرون  والإحب�ط  ب�لغ�سب  لذا جندهم ي�سعرون 
من  والن�سح�ب  للت�س�وؤوم  لذا جندهم مييلون  امل�ستحيلة،  اإذا حققوا مع�يريهم  حتى 

احلي�ة الإجتم�عية .
لذاتهم ويعربون عن  تهديد  انه�  اأحداث احلي�ة  النمط  اأ�سح�ب هذا  التذويت: ي�سف   
اإعتق�د ان الأخط�ء التي حتدث يف حي�تهم هم ال�سبب فيه�، ويحملون انف�سهم م�سوؤوليته� 
لذا جندهم دائم� ي�س�ألون انف�سهم )م� اخلط�أ يَفَ ؟ (، فهم ح�س��سني جدا وكثريي اللوم 

لأنف�سهم كم� يت�سفون ب�إدانة الذات .
 التعميم: يبني اأ�سح�ب هذا التوجه اإعتق�د مف�ده ان م� حدث يف امل��سي ل ميكن 
جتنبه يف امل�ستقبل فيوظفون خربات امل��سي للتنبوؤ ب�مل�ستقبل، فهم ع�دة ل ي�سعرون 
ب�لثقة ولديهم نظرة مكتئبة ومظلمة للم�ستقبل مم� يثري لديهم م�س�عر اخلوف والقلق 

وال�سك.
 التهويل: اأ�سح�ب هذا الإجت�ه لديهم ميل للمب�لغة يف الأحداث حتى تظهر على �سكل 
ف�جعة اأو نكبة، لذا جندهم �سديدي اخلوف والغ�سب ولديهم ميل لإدانة الذات ودائم� 

يرثون انف�سهم ويعي�سون وهم اأ�رسى لأزم�تهم التي ي�سنعونه� لأنف�سهم.
ول  ب�سيطة  انه�  على  اله�مة  احلي�ة  مواقف  الجت�ه  هذا  اأ�سح�ب  ي�سف  الت�سغري:   
لذا فهم  اأعط�ئه� بعده� احلقيقي  ال�سي�ء وعدم  لتب�سيط  العن�ء فهم مييلون  ت�ستحق 
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غ�لب� ي�ستخدمون كلم�ت مثل ) ل يهم، ب�سيطة، ع�دي ( يت�سفون ب�لربود النفع�يل فال 
�سيء يحرك م�س�عرهم ويتوقعون ان يكون الآخرون ل م�س�عر لهم، فهم مي�لون لأنك�ر 

اأية م�س�كل تواجههم اأو اأية م�س�عر مرتبطة به� .
لأنفع�لتهم  الأولية  يعطون  النمط  هذا  اأ�سح�ب  الع�طفي:  اأو  النفع�يل  التفكري   
وي�سدقونه� ويتج�هلون احلق�ئق املوجودة يف حي�تهم فهم اإذا �سعروا ب�خلوف �سدقوا 
هذا ال�سعور واأعطوه الأولوية على احلق�ئق التي ت�سري انه ل مربر للخوف، فهم يعربون 

 .)Ferguson,2009( عن اإعتق�د مف�ده اإذا �سعرت ب�سيء فهو �سحيح
2. الختي�ر املوفق ل�رسيك احلي�ة :و�سع ال�سالم العديد من ال�سوابط التي حتكم اختي�ر 
الزوجة اأو الزوج ؛ فوجه الزوج عند اختي�ر زوجته اإىل اعتم�د جمموعة من املع�يري 
ب�ملق�بل ف�إن ال�سالم مل يغفل و�سع املع�يري الالزمة لختي�ر الزوج املن��سب ف�هتم 
ب�سالمة العقيدة ونق�ء ال�سمري وال�سلوك امل�ستقيم )�سليم�ن،2004( ويف ذلك يقول �سلى 
�سلى اهلل عليه و�سلم :« اذا ات�كم من تر�سون خلقه ودينه فزوجوه اإل تفعلوا تكن قتنة 

يف الر�س وف�س�د عري�س ».
3. التوا�سل: يت�سمن الإت�س�ل الفع�ل قدرة الطرفني على التعبري عن الأفك�ر وامل�س�عر، 
ونغم�ت  وامي�ءات  ج�سدية  تع�بري  يحتوي  فهو  �سفهية  تع�بري  جمرد  كونه  ويتعدى 
�سوتية. وتربز اهمية الإت�س�ل يف الزواج كون الزوجني يق�سي�ن وقت� متزايدا مع بع�سهم� 

فهو اأ�س��س الزواج الن�جح، وهو املحرك والداة الرئي�سة لدارة العالقة الزوجية.
4. العالقة اجلن�سية: الزواج هو العالقة الوحيدة التي متِكن الإن�س�ن من مم�ر�سة العالقة 
ب�سبب  املتزوجني  بني  اجلن�سي  التكيف  م�سكلة  وتظهر  م�رسوعة،  ب�سورة  اجلن�سية 
اختالف اإجت�ه�ت املتزوجني جت�ه الإت�س�ل اجلن�سي و�سدة الرغبة فيه، اأو ب�سبب الربود 
اهتم�مه  الزوجة وعدم  الزوج بطبيعة  الختالف ن�جت� عن جهل  اجلن�سي، وقد يكون 

ب��سب�ع ح�ج�ته� اإىل احلن�ن واحلب.
مع  يتفق  ب�رسي  و�سلوك  للفرد  اإجتم�عية  وظيفة   « ب�أنه:  الدور  يعرف  الدور:  اداء   .5
املع�يري املقبولة ويرتبط مبك�نة الن��س وو�سعهم الإجتم�عي«، وي�سمل الدور جميع 
العالق�ت الإجتم�عية  مب� فيه� احلي�ة الأ�رسية والعالق�ت الزواجية. ولعل اهم الدوار 
التي يتطلبه� الزواج امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرارات وحتديد امل�سكالت.  وتتعدد الدوار 
الأم  ف��سبحت  والق�س�دية؛  الإجتم�عية   املوؤثرات  الفرد وتتغري بتغري  التي مي�ر�سه� 
اإىل دوره� ك�أم وزوجة ت�س�رك يف امل�سوؤولية امل�لية لال�رسة، وا�سبح  مثال ب�ل�س�فة 
الب اي�س� ي�س�هم يف العن�ية ب�لأطف�ل. وترتبط درجة التكيف الزواجي مبدى معرفة 
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كل طرف يف هذه العالقة ب�دواره وادوار الطرف الآخر ثم تقبل هذه الدوار ومم�ر�سته�.
6. عمل املراأة: ا�سبح عمل املراأة حقيقة واقعة و�رسورة اإجتم�عية مم� وفر له� اإح�س��س� 
عليه�  الت�سلط  اإىل  يدفعه  مم�  ب�خلوف  الزوج  ي�سعر  ا�سبح  الذي  الأمر  ب�ل�ستقاللية 
الأطف�ل وطبيعة  بوجود  بينهم� خ�سو�س�  ال�رساع  فر�س  يزيد من  به�  مم�  والتحكم 

العمل ونوعيته. 
7. تدخل اهل الزوجني: يظهر عند ا�رسار الوالدان مبم�ر�سة دور الو�سي على ابنهم� اأو 
ابنتهم�، وعدم تقبلهم� مم�ر�سة ابنهم� ادوارا جديدة اإ�س�فية وم�ستقلة، ويزداد اإ�رسارهم�  
على توجيه الزوجني مب� يتفق وقيمهم ومعتقداتهم اخل��سة دون ات�حة الفر�سة للزوجني 
لتخ�ذ قراراتهم� التي تتعلق مب�سلحتهم�، ويزيد من فر�س هذا التدخل اعتم�د الزوج 
م�دي� على اهله وعدم قدرته على توفري اأ�س��سي�ت احلي�ة مثل امل�سكن والث�ث ...الخ .

8. رع�ية وتربية الأطف�ل: تعد الوالدية مرحلة انتق�لية حتدث تغريات مهمة يف ادوار 
الزوجني فيتحول الزوج اإىل دور الب والزوجة اإىل دور الأم ا�س�فة اإىل الدوار ال�س�بقة 
الزوجني  على  يبنغي  الزواجي  التكيف  يحدث  وحتى  قبل،  من  مي�ر�س�نه�  ك�أن�  التي 

التن�سيق بينهم� يف اداء دورهم� اجلديد 
9. امل�س�ئل امل�لية: يظهر اخلالف حول امل�ل ب�سبب عدم اتف�ق الزوجني على كيفية 
الأنف�ق، وعند حدوث ق�سور يف املوارد امل�دية ل�سد احتي�ج�ت الأ�رسة، ومع ذلك ف�إن 
وفرة امل�ل قد تكون �سبب� يف حدوث ال�رساع بني الزوجني خ��سة عند ا�س�ءة ا�ستخدام 

امل�ل من حيث الأ�رساف اأو التقتري.
الزوجني  ب�أن  الزمن  مرور  مع  الزواجي  التكيف  تدين  يف�رس  الزواج:  �سنوات  عدد   .10
اإدراك� للخ�س�ئ�س ال�سخ�سية املحببة لدى الآخر، ولأن عالق�ت الزواج  ي�سبح�ن اقل 
الإيج�بية يف حي�تهم وامن� ت�سبح من�سبة على  النواحي  الأجن�ب ل تركز على  بعد 
ا�سب�ع ح�ج�ت الأطف�ل مم� يقلل من الأوق�ت التي يق�سيه� الزواج يف مم�ر�سة ان�سطة 

م�سرتكة. 
الزواجي  التكيف  اأ�س��سي� يف  دورا  ال�سخ�سية  ال�سم�ت  ال�سخ�سية: تلعب  ال�سم�ت   .11
مثل:  ال�سخ�سية  خ�س�ئ�س  ببع�س  موجب�  ارتب�ط�  الزواجي  التكيف  درجة  فرتتبط 
التب�رس، والثقة ب�لنف�س، واحل�س��سية جت�ه ح�ج�ت الآخر، والتعبري الع�طفي، وتوكيد 
الت�سلط  مثل:  �سخ�سية  بخ�س�ئ�س  الزواجي  التكيف  �سوء  يرتبط  حني  يف  الذات، 
التعبري،  و�سعوبة  واخلجل،  والأنعزال،  الع�طفي،  التزان  وعدم  والعدوان،  والع�سبية، 

وال�سك، وال�سعور ب�ل�سه�د، والعتم�دية وال�سذاجة )�سليم�ن،2004(.
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موؤ�سرات التكيف الزواجي:   
اأدائهم�  ف�علية  على  تواجهم�  التي  ال�سغوط  مواجهة  على  الزوجني  قدرة  تعتمد 
التكيف  اإلـى  املوؤدية  العوامل  من  جمموعة  اإىل   )Hill,1993( واأ�س�رهيل  لأدوارهم�، 
الزواجي تنح�رس يف: مدى ا�ستعداد الزوجني ملواجهة الزمة، ومدى العالقة الع�طفية 
بينهم�، ومدى امل�س�ركة يف اتخ�ذ القرار، والتج�رب ال�س�بقة الن�جحة مع الأزم�ت. كم� 
يت�سف الزوج�ن الأكرث تكيف� مع املواقف ال�س�غطة مبجموعة من ردود الفع�ل نلخ�سه� 

مب� يلي:
1. يتعرف الزوج�ن على م�سدر ال�سغط وطبيعته.
2. يت�س�رك�ن يف ايج�د حل للتقليل من ال�سغط.

3. يت�س�رك�ن يف و�سع قواعد لتوزيع امل�سوؤولي�ت والدور.
4. يتب�دلأن امل�س�عر الطيبة جت�ه بع�سهم� البع�س. 

ال�سف�ت  ال�سغط مبجموعة من  اللذان ل يعمالأن بكف�ءة مع م�س�در  الزوج�ن  ويت�سم 
اهمه�:

1. ال�سعور ب�لذنب ل�سم�حهم بظهور املواقف ال�س�غطة.
2. لوم بع�سهم البع�س بدل من البحث عن حل للموقف.
3. الرتكيز على املوقف ال�س�غط دون البحث عن حل له.

4. جت�هل جوانب مت��سكهم� وقوتهم�.
5. ال�سعور ب�ل�سعف بدل من الثقة بقدرتهم� على مواجهة املوقف.

6. منو م�س�عر الكراهية ب�سبب الآث�ر ال�سلبية التي خلفه� املوقف ال�س�غط )عبد املق�سود 
وعثم�ن،2007(.

ملاذا يحدث ال�سراع بني الزوجني؟
يواجه الزوج�ن خالل مراحل حي�تهم� جمموعة خمتلفة من التحدي�ت وال�سغوط توؤثر 
التكيف  �سلب� على طبيعة العالقة بينهم�، وغ�لب� م� تنتج هذه ال�سغوط عن �سعف 
الزواجي بني الزوجني. وترتبط �سغوط احلي�ة يف الأ�رسة بدورة حي�ة اع�س�ئه� ومراحل 
منوهم، اذ ترتبط كل مرحلة مبجموعة من املتطلب�ت التي يوؤدي عدم حتقيقه� اأو النق�س 
والق�سور والهم�ل يف تلبية ح�ج�ته� اإىل ظهور اأزمة حقيقية، ب�لت�يل ف�إن كل مرحلة 
تكمن فيه� اأزمة حمتملة قد تتطور اإىل اأزمة فعلية اأو يتج�وزه� الفرد اإ�ستيف�ءا ملط�لب 
 )1( رقم  املق�سود وعثم�ن،2007(. ويو�سح اجلدول  )عبد  وا�سب�ع� حل�ج�ته�  املرحلة 

مراحل دورة حي�ة الأ�رسة واملتطلب�ت النم�ئية الالزمة لكل مرحلة:
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جدول رقم )1( مراحل دورة حياة الأ�رسة واملتطلبات النمائية الالزمة لكل 
مرحلة

املتطلب�ت النم�ئية لكل مرحلةمراحل دورة حي�ة الأ�رسةالرقم

لل�س�ب 1 ال�سلية  الأ�رسة 
غري  ال�س�بة  اأو  املتزوج  غري 

املتزوجة 

تقبل اختالف الأبن�ء عن الآب�ء. تقبل انف�س�ل 
الأبن�ء عن الآب�ء

منو العالق�ت احلميمة مع الآخرين

التزام الزوجني ب�لن�سق اجلديد اأ�رسة نويية يف بداية الزواج 2
املمتدة  الأ�رسة  مع  العالق�ت  ترتيب  اإع�دة 

وال�سدق�ء لتت�سمن الزوجني مع� 

تقبل الع�س�ء اجلدد يف الأ�رسة الأ�رسة مع ابن�ء �سغ�ر 3
القي�م مبتطلب�ت الدور الوالدي

املمتدة  الأ�رسة  مع  العالق�ت  ترتيب  اإع�دة 
واأدوار  الوالدية  الدوار  لتت�سمن  وال�سدق�ء 

الجداد

لت�سمح الأ�رسة مع ابن�ء مراهقني 4 الطفل  مع  الوالد  عالق�ت  تعديل 
الأ�رسة  اط�ر  يف  احلركة  بحرية  للمراهقني 

وخ�رجه�
الزوجية  احلي�ة  ق�س�ي�  الرتكيز على  اإع�دة 

والق�س�ي� املهنية 
بداية حتول الزوجني نحو اهتم�أم�ت اجليل 

الكرب 
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تركهم 5 وبداية  البن�ء  انطالق 
املنزل 

اإع�دة ت�سكيل العالقةبني الزوجني 
بني  لرا�سد  را�سد  مل�ستوى  العالق�ت  ارتق�ء 

الأبن�ء واآب�ئهم 
اإع�دة ترتيب العالق�ت بني لتت�سمن لال�سه�ر 

والجداد 
التع�مل مع ح�لت املر�س والعجز والوفي�ت 

يف الآب�ء ) الجداد( 

الخرية 6 مرحلته�  يف  الأ�رسة 
)الع�س اخل�يل (

تقبل القي�م بدور الجداد 
حم�ول اداء الوظ�ئف الزوجية يف ظل تراجع 

ف�سيولوجي
ودعم  واخلربة  احلكمة  لدور  الكب�ر  تبني 

اجليل ال�سغر 
اأو  ال�سدق�ء  اأو  ال�رسيك  فقدان  مع  التع�مل 

ال�سق�ء 
وال�ستعداد  وت�أمله�  احلي�ة  ا�ستعرا�س 

لنته�ء احلي�ة 

كف�يف،1999(
وي�شري هيل )Hill,1993( اإىل انه خالل دورة حياة الأ�رسة، فاإنها تتعر�س 

اإىل اأزمات �شمن ثالث فئات هي:
املر�س  اأو  للحرب  نتيجة  الأ�رسة  اع�س�ء  اأحد  فقدان  به�  ويق�سد  الأع�س�ء:  فقدان   .1

ودخول امل�ست�سفى، اأو املوت.
2. التك�ثر اأو ان�سم�م ع�سو جديد لالأ�رسة دون التخطيط امل�سبق.

املخدرات  على  الدم�ن  اأو  للخي�نة،  الزوجني  اأحد  تعر�س  مثل  اخللقي:  النهي�ر   .3
والكحول.

وي�سري )عبد املق�سود وعثم�ن،2007( اإىل تعدد الأحداث الأ�رسية ال�س�غطة اإل انه رغم 
هذا التعدد والتنوع فقد �سنفت اإىل �ستة اأنواع  رئي�سية هي:

1. التغري يف عدد اأفراد الأ�رسة، ويف اأدوارهم، ويف اأ�س�ليب معي�سته.
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2. التغري يف الق�س�ي� اجلن�سية لالأ�رسة ب�سبب احلمل وحتمل اأعب�ء تربية الأطف�ل، اأو 
ب�سبب املر�س.

3. فقدان ع�سو من اأع�س�ء الأ�رسة اأو اأحد الأق�رب. اأو فقدان دخل اأو ثروة.
4. امل�سوؤولي�ت املرتبطة ب�ل�سوؤون امل�لية اأو املرتبطة ب�لرع�ية ال�سحية.

5. ق�س�ي� اإدم�ن املخدرات.
6. ق�س�ي� ال�سدام مع الق�نون. 

يحدث ال�سراع بني الزوجني ب�سبب �سعف قدرتهما على التعامل وادارة ال�سغوط التي تواجههما 
وهذا عائد اإىل:

1. الأفك�ر التي يحمله� كل طرف عن الزواج و�سغوطه: يتعلم كل فرد من خالل التن�سئة 
الإجتم�عية  جمموعة من املعتقدات والقيم والأفك�ر توؤثر ايج�ب� اأو �سلب� على �سلوكه 
وتف�عله مع الآخرين. وي�سري الي�س )Ellis( اإىل اأحد ع�رسة فكرة لعقالنية �س�ئعة بني 
الن��س وتتحكم يف تفكريهم، لأنهم يلقنونه� لأنف�سهم دائم� ويتحدثون به� اإىل ذاتهم 
حديث� داخلي� لت�سبح بعد ذلك اأ�س��س تفكريهم، وع�دة تت�سكل هذه الأفك�ر على �سكل 
�سيغة) ينبغي، ويجب، واملفرو�س (، وعندم� ل يكون �سلوك الفرد ) الزوج اأو الزوجة ( 
على امل�ستوى املث�يل وهو م� يحدث ع�دة، ف�إن الفرد ي�سعر ع�دة ب�لعجز، ونق�س الثقة 

   .)Corey, 2001( والذنب، والقهر، والوحدة، والأنعزال، والدونية ،
2. �سعف التوا�سل بني الزوجني: ان �سعف قدرة الفرد على التعبري عن اأفك�ره وم�س�عره 
من اأكرث العوامل التي تعيق بن�ء عالقة جيدة مع الآخرين )Olson,2000(، وتعترب 
اأ�سك�ل التوا�سل، ويبنى جن�حه� على النج�ح يف عملية  العالقة  الزواجية �سكل من 
التوا�سل بني الزوجني؛ ف�لإت�س�ل الزواجي اجليد املحرك الأ�س��سي لإدارة العالقة الزوجية 
 Gottman,( التي تعك�س مدى التوافق وال�سحة النف�سية لكال الزوجني. وي�سري جومت�ن
1994( اإىل ان التوا�سل بني الطرفني يجب ان يبنى على الحرتام املتب�دل، وتقدير كل 
طرف لالآخر ليوؤدي يف النه�ية اإىل اتخ�ذ قرارات م�سرتكة حول مو�سوع النزاع. ويعترب 
�سعف التوا�سل بني الزواج �سبب� يف زي�دة م�ستوى ال�سغوط النف�سية لدى الزوجيـن، 

وانخفــ��س م�ستوى التكيف الأ�رسي، وارتف�ع م�ستوى العنف الأ�رسي. 
3. اختالف توقع�ت كل طرف عن الطرف الآخر: تنبثق هذه التوقع�ت من القواعد التي 
حتكم العالقة بني الزوجني. بع�س هذه القواعد اأو التوقع�ت وا�سحة مثل » على الزوج 
ت�أمني م�ستلزم�ت البيت » ، وبع�سه� �سمني مثل » على الزوج ان يقلل من م�ستوى 
عالق�ته مع اأهله واأ�سدق�ئه، وان يخ�س�س وقت� اأكرث لزوجته » )داود وحمدي،2004(. 
ان كل من الزوج والزوجة يحمل توقع�ت حول دوره وحول دور ال�سخ�س الآخر، ف�لزوج 
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لديه توقع�ت تتعلق بدوره وتوقع�ت تتعلق بدور زوجته، وكذلك الزوجة لديه� توقع�ت 
حول دوره� وتوقع�ت حول دور زوجه�، واإذا اتفقت التوقع�ت بني الزوجني �س�رت احلي�ة 
الزوجية دون م�س�كل اأو �رساع، اأم� اإذا اختلفت هذه التوقع�ت فهذا يزيد من فر�س التوتر 

والقلق والحب�ط وال�رساع بينهم�. 
4. �رساع الدور: يعرف �رساع الدور ب�أنه » ح�لة نف�سية مزعجة ن�جتة عن اإخف�ق الفرد 
 . )�سليم�ن،2004(  ب�أدائه� »  اأن يقوم  اأكرث يفرت�س  اأو  التوافق بني مط�لب دورين  يف 

يتطلب �سراع الدور توفر �سبب على االقل من االأ�سباب التالية:
اأو الزوجة   تعدد التوقع�ت: يرتبط تعدد التوقع�ت بتعدد الفراد املحيطني ب�لزوج 
فتوجد توقع�ت مثال من الزوجة ب�جت�ه الزوج ومن ال�سدق�ء ب�جت�ه الزوج ومن افراد 
ا�رسة الزوج واخوته واخوانه ب�جت�ه الزوج وينطبق هذا الو�سف على الزوجة، مم� يزيد 

من العب�ء وال�سغوط الواجب على الزوجني حتمله� والتع�مل معه� .  
 غمو�س التوقع�ت: وي�سري اإىل عدم و�سوح ال�سلوك املن��سب لإداء الدور ويت�سح هذا 
مثال عند ف�سل الزوجة الع�ملة على ترتيب اأولوي�ته� �سمن الدوار التي مت�ر�سه� فهي 
ل تعرف كيف تت�رسف كزوجة اأو ع�ملة مم� ي�سيبه� ب�حلرية والتوتر ويقلل من ر�س�ه� 

جت�ه نف�سه� وحي�ته�. 
 تع�ر�س التوقع�ت: وينتج من تعدد الدوار التي مي�ر�سه� الزوج اأو الزجة، فلكل دور 
اأداء هذه  اأوالزوجة  الزوج  الأخرى، ويطلب من  توقع�ت خ��سة به تختلف عن الدوار 
الدوار يف نف�س الوقت وبدون ت�أجيل مم� يوؤدي اإىل ال�سعور ب�لقلق والتوتر والحب�ط 

وال�رساع  )اخلوالدة،2008(.
فيحدث �رساع الدور عند املراأة املتزوجة الع�ملة مثال لوجود توقع�ت خمتلفة ينتظر 
اأداءه�، فهي من جهة زوجة ويرتب عليه� دوره� كزوجة مم�ر�سة جمموعة من  منه� 
زوجه�  اأم�م  اأن�قته�  على  املح�فظة  املنزل،  ترتيب  الطع�م،  اإعداد   ( املتعددة  امله�م 
( وقد تتع�ر�س مع امله�م التي يفرت�س ان توؤديه� ك�إمراأة ع�ملة ) الت�أخر يف العمل، 
اأداء الواجب�ت املت�أخرة يف املنزل، ال�سفر (. ويرتبط �رساع الدوار بنت�ئج �سلبية على 
الزواج تتمثل يف: املع�ن�ة، والقلق، والإح�س��س ب�لعجز والحب�ط، والأمرا�س اجل�سدية 

والنف�سية، والكتئ�ب )اخلوالدة،2008(.  
اأ�س�ليب التع�مل  اأ�س�ليب املع�ملة التي يتع�مل به� الزوج�ن مع بع�سهم�: تعترب   .5
الودية الق�ئمة على الرحمة واملودة والتع�مل على اأ�س��س الحرتام املتب�دل واللتزام 
الأ�س��سية  العوامل  من  الآخر  الطرف  مل�س�عر  طرف  كل  ومراع�ة  والواجب�ت  ب�حلقوق 
والتم��سك  التع�ون  م�ستوى  من  وتزيد  الزوجني،  بني  العالقة  تقوية  على  تعمل  التي 
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بينهم�. اأم� اأ�س�ليب التع�مل التي تت�سف ب�لق�سوة والت�سلط والنبذ والهم�ل فتوؤدي اإىل 
�سعف الروابط الأ�رسية والت�س�حن والنزاع�ت داخل الأ�رسة ) ابو العز ،2007 (. كم� ان 
املراأة التي تع�مل مع�ملة غري ودية، وي�س�ء اإليه� من قبل الزوج تع�ين من الكتئ�ب 
وانخف��س تقدير الذات، وال�سعور ب�لعجز وال�سطه�د، وتكـون ع�جزة عن تغيري حي�ته�) 

ابو العز ،2007 (. 
ال�رساع بني  تف�سي  اأهمية يف  له�  قد تكون  اأخرى  اأ�سب�ب  اإىل  )عي��سي،1994(  وي�سري 

الزوجني يف البيئة العربية هي:
يجعلهم  مم�  الزواج  قبل  �رسوري�  �رسط�  انه  ال�سب�ب  يعتقد  الذي  املث�يل:  احلب   .1

يعتمدون على الأم�ين والبعد عن الواقع.
2. الزواج الجب�ري والختالف يف م�ستوى التعليم.

3. تدخل اأم الزوج يف �سوؤوؤن الأ�رسة.
4. الزواج املبكر للزوجني.

5. عقم اأحد الزوجني.
6. هجرة الزوج اإىل اخل�رج وترك الزوجة ملدة طويلة. 

يبداأ الزوج والزوجة عالقتهم� الزوجية وكل منهم� ميتلك منظومة اأفك�ره اخل��سة حول 
طبيعة العالقة الزوجية. ت�سهم هذه الأفك�ر ب�سكل اأ�س��سي يف ر�سم اأدوار كل من الزوج 
امله�م والدوار جت�ه نف�سه  ف�لزوج يتوقع من نف�سه مم�ر�سة جمموعة من  والزوجة؛ 
وزوجته وا�رسته�، كم� يتوقع من الزوجة مم�ر�سة جمموعة من الدوار جت�هه واأ�رسته 
ونف�سه�، كذلك الزوجة ف�إنه� تتوقع من نف�سه� مم�ر�سة جمموعة من الدوار جت�ه الزوج 
وا�رسته ونف�سه�، كم� تتوقع من الزوج مم�ر�سة جمموعة من الدوار جت�هه� وا�رسته� 
اأو  ونف�سه. يبداأ ال�رساع ع�دة بني الزوجني عندم� يظهر الختالف يف توقع�ت الزوج 
الزوجة للمه�م الواجب مم�ر�سته� من قبل الطرف الآخر جت�هه اأو جت�ه نف�سه اأو جت�ه 
اأو تنعدم فر�س التوا�سل بينهم�، مم�  اأ�رسته، ويزداد عمق ال�رساع بينهم� عندم� تقل 
يوؤدي اإىل ميل اأحد الزوجني اأو كالهم� اإىل ا�ستخدام اأ�س�ليب مع�ملة تت�سف ب�لق�سوة 

والهم�ل والتج�هل والت�سلط.
�شل�ك الزوجني اأثناء ال�رساع:

من  جمموعة  مم�ر�ستهم�  تت�سمن  الزوجني  لكال  موؤملة  جتربة  ال�رساع  جتربة  تعترب 
الأمن�ط ال�سلوكية املوؤذية ويرافقه� جمموعة من امل�س�عر املوؤملة التي من �س�أنه� زي�دة 
م�ستوى ال�رساع والفجوة بينهم�، وتتلخ�س اأكرث الأمن�ط ال�سلوكية �سيوع� بني الزواج 

خالل  فرتة ال�رساع مب� يلي:
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1. ال�رساخ والتحدث ب�سوت مرتفع.
2. عدم الحرتام.
3. تب�دل التهم.

4. املق�طعة يف احلديث.
5. ال�سمت.
6. التهرب.

7. ال�ست�سالم.
وع�دة يرافق هذه الأمن�ط ال�سلوكية جمموعة من امل�س�عر املوؤملة اأهمه�: 

1. الغ�سب.
2. اخلوف.
3. احلزن.

4. الحتق�ر.
5. عدم الحرتام.

6. ال�ستهزاء.
7. الحب�ط.  

يرتتب على ا�ستمرار حالة ال�سراع بني الزوجني جمموعة من النتائج ال�سلوكية واالنفعالية التي 
توؤثر �سلبا على الزوجني، وعلى طبيعة العالقة بينهما وتتلخ�س اهم هذه النتائج فيما يلي:

1. اإنقط�ع التوا�سل وعدم الرغبة يف احلديث.
2. النعزال.

3. اإ�سطراب النوم.
4. اإ�سطراب الكل.

5. املزاجية يف التع�مل.
6. اإ�ستخدام العنف.

7. اخلوف.
8. ال�سك وعدم الثقة ب�لآخر.

9. الغ�سب.
10. الت�ستت وعدم الرتكيز.

11. النغم��س يف العمل اأو الن�س�ط�ت املختلفة.
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12. الإحب�ط وخيبة الأمل.
13. الكتئ�ب.

14. ال�سطراب النف�سي.  
15. الطالق.

كفيل  النت�ئج  لهذه  متكرر  وب�سكل  ب�إ�ستمرار  اأحدهم�  اأو  الزوجني  تعر�س  اإن   
ب�أن يجعلهم� يعي�س�ن يف ح�لة غري متن�هية من التع��سة وال�سق�ء والتي ب�ل�رسورة 
اأطف�لهم� واملجتمع ب�سكل ع�م. لذا ب�ت من الواجب م�س�عدة الزواج  �ستنعك�س على 
الزواجي  التكيف  درجة  ورفع  منه�  التخل�س  يف  زواجية  م�س�كل  من  يع�نون  الذين 

بينهم�، ولكن م� الأ�س�ليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي؟    
االأ�ساليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي؟   

اإىل  الزواج  بني  ال�رساع  ح�لة  من  ونحد  الزواجي  التكيف  درجة  نرفع  حتى  نحت�ج 
اإحداث تغيريات اأ�س��سية يف �سخ�سية الزواج تتلخ�س يف:

والقيم  الأفك�ر  من  به  خ��سة  منظومة  الأزواج  من  كل  ميتلك  واملعتقدات:  الأفك�ر   .1
اإكت�سبه� من خالل تن�سئته الإجتم�عية ، وت�سهم يف ت�سكيل توقع�ته من  واملعتقدات 
�رسيك حي�ته واأدواره نحوه. بع�س هذه الأفك�ر اإيج�بي ومتفق عليه من قبل الزوج�ن، 
وبع�سه� خط�أ وغري منطقي ويختلف عليه الزوج�ن ويوؤدي اإىل تدمري العالقة الزوجية، 

لذا من املفيد ا�ستك�س�ف الأفك�ر غري املنطقية وا�سيبداله� ب�أفك�ر اأكرث منطقية. 
2. ال�سلوك: يتعلم الزوج�ن امن�ط �سلوكهم� من خالل التن�سئة الإجتم�عية ، والبع�س قد 
يح�فظ على هذه الأمن�ط وي�ستمر يف اإ�ستخدامه�، والبع�س قد ي�سلك بطريقة خم�لفة 
وحمزنة  موؤملة  ك�نت  الطفولة  يف  خرباتهم  ان  ذلك  الطفولة؛  يف  تعلمه  عم�  مت�أم� 
من  ف�إنه  الزوجية  العالقة  تتطور  وحتى  جديدة،  �سلوكية  امن�ط  بتجربة  فريغبون 
املن��سب ان يتغري �سلوك الأزواج خالل ال�رساع من تب�دل التهم والتج�هل وال�رساخ اإىل 

التفهم وحتمل امل�سوؤولية والإعتذار.
3. العواطف والنفع�لت: يبداأ كل من الزوج والزوجة العالقة الزوجية وهم� حممالأن 
ب�أ�رسهم� بع�سه� مريح  لديهم� من خالل عالقتهم�  ت�سكلت  النفع�لت  مبجموعة من 
ك�حلب والفخر والأمن، وبع�سه� موؤمل ك�خلوف والغ�سب والإح�س��س ب�لذنب، مثل هذه 
امل�س�عر املوؤملة تنعك�س على العالقة الزوجية لأنه� ثوؤثر �سلب� على اأفك�رن� وم�س�عرن� 
و�سلوكن� جت�ه �رسيك حي�تن� لذا فممن املفيد ال�سف�ء منه� لننعم بعالقة زوجية ممتعة 

  .)Ferguson,2009( وبن�ءة
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يلزم حتقيق التغريات ال�س�بقة تدريب الأزواج على جمموعة من امله�رات بهدف زي�دة 
م�ستوى  وحت�سني   ، بع�سهم  مع  به�  ويت�رسفون  يفكرون  التي  الطريقة  على  وعيهم 

التوا�سل فيم� بينهم�، ولعل اأهم هذه امله�رات :
1. التدريب على مه�رة اإع�دة البن�ء املعريف.

2. التدريب على مه�رة التوا�سل الإيج�بي.
التدريب على مهارة اإعادة البناء املعريف:

ينطلق التدريب على مه�رة اإع�دة البن�ء املعريف من نظرية العالج ال�سلوكي   
يكمن يف  والنفع�لية  ال�سلوكية  الفرد  م�س�كل  ال�سبب يف  ان  اإىل  ت�سري  التي  املعريف 
الطريقة اأو الأ�سلوب الذي يف�رس به خرباته، ويت�سح هذا التف�سري من خالل احلديث الذاتي 
الذي يوجهه الفرد لنف�سه عند تف�سري اخلربة، وع�دة م� ثوؤثر هذه التف�سريات على م�س�عر 
والفخر  ب�لر�س�  ي�سعر  ع�دة  ف�إنه  ايج�بية  ب�ألف�ظ  اخلربة  الفرد  ف�رس  ف�إذا  و�سلوكه؛ 
وال�سع�دة مم� يدفعه اإىل ان ي�سلك بطريقة اإيج�بية وبن�ءة، اأم� اإذا ف�رس اخلربة ب�ألف�ظ 
�سلبية ف�إنه ي�سعر ب�لقلق والغ�سب واخلوف مم� يدفعه اإىل ان ي�سلك بطريقة دف�عية 
والفرتا�س�ت  التلق�ئية  الأفك�ر  ب�سبب  التف�سريات  اأو عدوانية. وتظهر هذه  انهزامية  اأو 
   )Cormier &Cormier,1998 ( ال�سمنية والت�سويه�ت املعرفية التي يتبن�ه� الفرد

اإعادة البناء املعريف :
يعترب اأ�س��س العالج ال�سلوكي املعريف وي�سري اإىل اإ�ستبدال امل�سرت�سد اأفك�ره واحك�مه 
املعرفية التي ت�سبب له ال�سطراب ب�أخرى ت�س�عده على التكيف، واأثبت هذا ال�سلوب 
والرق  والكتئ�ب  والقلق  الغ�سب   : مثل  ال�سطراب�ت  من  العديد  مع�جلة  جن�حه يف 
وامل�س�كل الزواجية والتدخني واخلوف املر�سي. ويتكون هذا الأ�سلوب من �ستة عن��رس 

اأ�س��سية هي:
1. التربير املنطقي ل�ستخدام الجراء.

2. ا�ستك�س�ف اأفك�ر امل�سرت�سد اثن�ء املوقف اأو امل�سكلة.
3. تقدمي اأفك�ر ايج�بية عن املوقف وتدريب امل�سرت�سد على ا�ستخدامه�.

4. التحويل من ا�ستخدام الأفك�ر الهدامة للذات اإىل ا�ستخدام الأفك�ر التي ت�س�عد على 
التكيف.

5. حتديد العب�رات الإيج�بية وتدريب امل�سرت�سد على ا�ستخدامه�.
6. الواجب املنزيل واملت�بعة . 

ويو�سح اجلدول رقم )2( ت�سل�سل العن��رس الالزمة لتطبيق ا�سلوب اإع�دة البن�ء املعريف 
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:جدول رقم )2( ت�سل�سل العن��رس الالزمة لتطبيق اأ�سلوب اإع�دة البن�ء املعريف

مث�ل على م� يقوله املر�سدالفقرة

التربير املنطقي 
لالجراء

ي�رسح املر�سد الهدف 
من الجراء 

ذكرت انك �سعرت ب�لقلق والكتئ�ب لأن زوجك مل يتذكر 
عيد ميالدك ويقدم لك هدية يف هذه املن��سبة هذا الجراء 
�سي�س�عدك يف حتديد بع�س الأفك�ر التي تدور يف ذهنك 
يف هذا املوقف وهي غ�لب� اأفك�ر غري بن�ءة . و�سي�س�عدك 
يف تعلم بع�س الأفك�ر الأكرث واقعية لت�س�عدك يف التفكري 

ب�يج�بية اأكرث 

يقدم املر�سد ملخ�س 
عن الجراء  

تفكرين  التي  الأفك�ر  حتديد  يف  الجراء  هذا  �سي�س�عدك 
به� قبل واثن�ء وبعد املوقف والتي هي يف الغ�لب اأفك�را 
الأفك�ر  هذه  ايق�ف  كيفية  �ستتعلمني  ثم  للذات  هدامة 

واإ�ستبداله� ب�أفك�ر ت�س�عدك يف التكيف 

ي�رسح املر�سد الفرق 
بني احلق�ئق

) معززة للذات ( 
والأفك�ر الهدامة 

للذات 

املوقف  تف�سري  يف  الفرد  ت�س�عد  للذات  الهدامة  الأفك�ر 
الذي يواجهه وغ�لب� م� تكون �سلبية ول يوجد م� يثبت 
تعترب  بينم�   . يحبك  ل  زوجك  ان  تفكريك  مثل  �سحته� 
تقدمي  ت�س�عد يف  وايج�بية  واقعية  اأكرث  اأفك�را  احلق�ئق 
تف�سريات منطقية للمواقف التي تواجهك مثل تفكريك ان 

زوجك يذل جهده لإ�سع�دك 
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ي�رسح املر�سد ت�أثري 
الأفك�ر الهدامة للذات 

على النفع�لت 
وال�سلوك 

فيه�  �ستدور  التي  ال�سلبية  ب�لطريقة  تفكرين  عندم� 
ال�سعور  لك  �سي�سبب  ذلك  ف�إن  املوقف  خالل  الحداث 
ب�لقلق والأنزع�ج وهذا �سيجعلك ترتددين يف تع�ملك مع 
بحد  املوقف  مع  التع�مل  الف�سل  فمن  وب�لت�يل  زوجك 
ذاته دون التفكري بح�لة القلق مم� �سي�س�عدك يف التع�مل 

مع املوقف بطريقة ايج�بية 

اأخذ موافقة امل�سرت�سد 
على تطبيق الجراء 

هل ترغبني بتجربة هذا الجراء

التعرف على اأفك�ر 
امل�سرت�سد امل�س�حبة 

للموقف  يطلب 
املر�سد من امل�سرت�سد 

و�سف املوقف 
وحتديد امثلة على 

الأفك�ر املعززة للذات 
والهدامة للذات  

ح�ويل تذكر يوم عيد ميالدك وزوجك مل يقدم لك هدية 
دخوله  وعند  البيت  اإىل  دخوله  قبل  اأفك�رك  يل  و�سفي 
بدون هدية وم� الأفك�ر التي فكرت به� بعد انته�ء املوقف 
. لن�ستك�سف الآن اي من هذه الأفك�ر يعترب بن�ء وي�س�عدك 

يف التكيف وايه� �سلبي ويوؤدي اإىل التوتر والقلق 

 ي�س�عد املر�سد 
امل�سرت�سد على ذكر 
بع�س هذه الأفك�ر 

اإذا مل يتمكن من ذلك 
لوحده كم� ي�س�عده 

يف فهم العالقة 
بني طريقة تفكريه 

وانفع�لته و�سلوكه 

اأفك�رن� ال�سلبية التي نتحدث به� مع انف�سن� هي ال�سبب 
الذي يف�رس �سعورن� ب�لقلق والأنزع�ج من موقف معني 
فمثال انت تتحدثني اإىل نف�سك ب��ستخدام اأفك�ر �سلبية 

مثل : )اأن� غري مهمة عند زوجي ( ) من املمكن ان زوجي 
يحب احدا غريي ( هل ت�ستطيع ذكر مثل هذه العب�رات 

ال�سلبية التي تدور يف راأ�سك ؟ اذكره� يل 
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ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على 

ت�سجيل هذه الأفك�ر 
قبل واثن�ء وبعد 

املوقف 

من املفيد للتعرف على هذه الأفك�ر ان تراقبي نف�سك 
خالل املواقف التي ت�سعرين فيه� ب�لقلق وت�سجليه� 
على مثل هذا النموذج ، لذا �س�طلب منك خالل هذا 

ال�سبوع ان تراقبي نف�سك وت�سجلني اأفك�رك عن املواقف 
املزعجة قبل املوقف واثن�ءه وبعد انته�ئه ) يقدم له 

النموذج ( 
ي�ستخدم املر�سد 

النموذج امل�ستخدم 
يف البند ال�س�بق 

ويتع�ون مع 
امل�سرت�سد يف فهم 
العالقة بني اأفك�ر 
وانفع�لت و�سلوك 

امل�سرت�سد 

لننظر يف النموذج الذي قمت بتعبئته ونتعرف على 
نوعية الأفك�ر التي �سجلته� من خالل مراقبتك لنف�سك 

ون�ستك�سف مع� العالقة بني ا�سلوب تفكريك وانفع�لتك 
و�سلوكك ) طرح امثلة من الأفك�ر التي كتبه� عن نف�سه (  

التدريب على 
ا�ستخدام الأفك�ر التي 
ت�س�عد على التكيف 

ي�رسح املر�سد الهـدف 
من ا�ستخدام الأفك�ر 

الإيج�بية 

حتدثن� عن الأفك�ر ال�سلبية التي لديك وكيف انه� 
امل�سوؤولة عن �سعورك ب�لقلق وكيف اأدت اإىل اخلالف 
بينك وبني زوجك ، و�سنتحدث الأن عن بع�س الأفك�ر 

الإيج�بية التي من املمكن ا�ستك�س�فه� لديك وكيف 
انه� �ست�س�عدك يف ال�سيطرة على انفع�لتك ال�سلبية 

وحت�سن ح�لتك النفع�لية مم� �سينعك�س ايج�بي� على 
�سلوكك مع زوجك . وا�ستمرارك يف ا�ستخدام مثل هذه 

الأفك�ر �سي�س�عدك ب��ستمرار يف ال�سيطرة على انفع�لتك 
و�سلوكك . هل ت�ستطيعن ان تذكري يل بع�س هذه الأفك�ر 

الآن ؟  
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ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على مراقبة 

نف�سه وت�سجيل هذه 
الأفك�ر قبل واثن�ء 

وبعد املوقف 

ح�ويل ان جتدي بع�س الأفك�ر الإيج�بية التي من 
املمكن ان ت�سف نف�سك به� بع�سه� قد تكوين ا�ستخدمته 

فعال اأو ح�ويل التفكري بعب�رات جديدة واكتبيه� على 
هذا النموذج 

يدرب املر�سد 
امل�سرت�سد علـى 

التلفظ بهذه العب�رات 

يف البداية من الطبيعي ان ت�سعري اأنك غري ب�رعة يف 
ا�ستخدام هذه اللف�ظ ومل�س�عدتك يف ذلك من املفيد 

ان تتدربني على التلفظ بهذه الأفك�ر ب�سوت مرتفع، يف 
البداية �ستتدربني على تلفظ كل فكرة ب�سكل منف�سل 

حتى ت�سعرين انك ت�ألفينه� ثم تنتقلني اإىل الفكرة التي 
تليه� ) قبل املوقف واثن�ءه وبعده ( 

يدرب املر�سد 
امل�سرت�سد على 
تطبيق الأفك�ر 

الإيج�بية ح�سب 
ت�سل�سله� يف املوقف 

الطبيعي 

لنح�ول ا�ستخدام هذه الأفك�ر كم� لو انك يف املوقف 
الأن ، تخيلي انك قبل ن�سف �س�عة من عودة زوجك اإىل 

املنزل . تدربي على ا�ستخدام الأفك�ر الإيج�بية وحتدثي 
به� لنف�سك. ثم �سنمثل اأن� وانت املوقف وعندم� ت�سعرين 

ب�لقلق ابداأي ب��ستخدام الأفك�ر الإيج�بية التي تدربت 
عليه� ) يتم جتربة هذا الجراء ملرات متعددة حتى 

يتقنه امل�سرت�سد ( 

ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على فهم 

معنى العب�رات 
الإيج�بية وتقبله� 

اثن�ء التدريب 

انت ت�ستخدمني الأن ا�سلوب� جديدا ح�ويل ان 
ت�ستخدمينه بطريقة جدية فكري بعمق مبعنى الأفك�ر 

والعب�رات التي تتحدثني به� اإىل نف�سك .
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النتق�ل من ا�ستخدام 
الأفك�ر الهدامة للذات 
اإىل ا�ستخـدام الأفك�ر 

التكيفية 
ينمدج املر�سد هذا 

التحول ) اإدراك 
الأفك�ر ال�سلبية ثم 

ايق�فه� ثم اإ�ستبداله� 
ب�لأفك�ر الإيج�بية (

دعيني اريك م� الذي �سنتدرب عليه اليوم ، اأن� انظر اإىل 
زوجي عندم� دخل بدون الهدية ف�أحتدث اإىل نف�سي انه 
ل يحبني لقد ن�سيني ف��سعر فج�أة ب�لتوتر . ادرك اين 
ا�سعر ب�لقلق والتوتر بدرجة ع�لية ، لذا  �س�أوقف هذه 

الأفك�ر ح�ل ، واآخذ نف�س� عميق� وافكر فيم� يجب ان 
اقول

ي�س�عد املر�سد 
امل�سرت�سد يف التدرب 

على تطبيق هذا 
التحول : بتخيل 

امل�سرت�سد املوقف 
املزعج من خالل 

لعب الدور مع املر�سد 
، ثم اإدراك الأفك�ر 

ال�سلبية 
) اقرانه� بحركة اليد 

( ، ثم ايق�فه� 
) ا�ستخدام الت�سفيق 

( ، ثم اإ�ستبدال الأفك�ر 
ال�سلبية ب�لإيج�بية

 ) التنف�س العميق ( 

لنتدرب الأن على تطبيق هذا التمرين : تخيلي املوقف 
املزعج وانك بداأت تدركني الأفك�ر ال�سلبية التي 

تتحدثني به� لنف�سك ، الفظهي� ب�سوت مرتفع ، اأوقفيه� 
الأن ، ثم ابداأي بتلفظ الأفك�ر التكيفية ب�سوت مرتفع 

لتحل حمل الأفك�ر ال�سلبية وتخيل كيف هو املوقف الأن 
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ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على 

ال�ستمرار يف تطبيق 
هذا الجراء حتى 

ي�سل القلق اإىل 
امل�ستوى الطبيعي 

�سن�ستمر يف تطبيق هذا التدريب حتى ت�سعرين انك 
مرت�حة وت�ستطيعني اجراء النتق�ل من ا�ستخدام الأفك�ر 
ال�سلبية اإىل ا�ستخدام الأفك�ر الإيج�بية دون م�س�عدتي 

التدريب على 
ا�ستخدام العب�رات 
الذاتية الإيج�بية 

كتعزيز للذات ي�رسح 
املر�سد الهدف من 

ا�ستخدام هذا ال�سلوب 
ويقدم بع�س الأمثلة 
على هذه العب�رات 

لقد حققت تقدم� ملحوظ� يف تعلم ا�ستخدام الأفك�ر 
الإيج�بية . والأن من املفيد ان تتعلمني كيف تك�فئني 

وت�سجعني نف�سك بعد جن�حك يف اجتي�ز املوقف املزعج 
ويتم ذلك ب��ستخدام الف�ظ ذاتية ايج�بية ) لقد جنحت 

يف ذلك ( ) اأن� فخور بنف�سي (  

ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على 

اقرتاح بع�س الأفك�ر 
الإيج�بية التي من 
املمكن ان يعتربه� 

معززة له 

ح�ويل ان تزوديني ببع�س العب�رات الإيج�بية التي 
تعتقدين انه� مفيدة لك 

ينمذج املر�سد تطبيق 
العب�رات الإيج�بية 

كمعززرات للذات

انت تدركني الأن اأفك�رك ال�سلبية وت�ستطيعني ايق�فه� 
وت�ستطيعني ا�ستخدام الأفك�ر الإيج�بية وت�ستطيعني 
توظيف خطوات مثل التنف�س العميق وا�ستطعت ان 

تتع�ملي بنج�ح مع املوقف الذي ك�ن ي�سبب لك القلق 
لذلك ف�أنت ت�ستطيعني ان تك�فئي نف�سك ب��ستخدام 

عب�رات مثل ) اأن� فخور بنف�سي لأين جت�وزت املوقف ( 
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ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على 

تطبيق هذه امله�رة 

لنجرب هذه الطريقة مع� : انت تدرك الأن اأفك�رك 
ال�سلبية وت�ستطيعني ايق�فه� وت�ستطيعني ا�ستخدام 
الأفك�ر الإيج�بية وت�ستطيعني توظيف خطوات مثل 
التنف�س العميق وا�ستطعت ان تتع�ملي بنج�ح مع 

املوقف الذي ك�ن ي�سبب لك القلق . ت�ستطيعني الأن ان 
تتلفظي بعب�رات متدحني به� نف�سك ح�ويل ان جتربي 

ذلك 

املت�بعة والواجب 
البيتي تطبيق 

هذا الجراء خ�رج 
اجلل�س�ت ) اإدراك 

اللف�ظ الهدامة للذات 
، ثم ايق�فه� ، ثم 

التحول اإىل ا�ستخدام 
الأفك�ر الإيج�بية ، ثم 

تعزيز الذات 

انت الأن ت�ستطيعني تطبيق هذا الجراء يف اي موقف 
م�س�به بدءا من اإدراك الأفك�ر ال�سلبية وايق�فه� 

وا�ستب�داله� ب�أفك�ر ايج�بية وتعزيز ذاتك على النج�ح 

ي�سجع املر�سد 
امل�سرت�سد على مراقبة 

نف�سه وت�سجيل 
املواقف التي ا�ستخدم 

فيه� الجراء بنج�ح 

احب ان ت�ستخدمي هذا النموذج لت�سجلي عليه املواقف 
التي ا�ستخدمت فيه� ا�سلوب اإع�دة البن�ء املعريف 

بخطواته� التي تدربت عليه� 

يرتب املر�سد موعدا 
للمت�بعة 

دعن� نلتقي بعد ا�سبوع لنقيم املالحظ�ت التي �سجلته� 
على ال�سجل 

)Cormier &Cormier,1998(
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ال�سلبي  الذاتي  احلديث  مالحظة  على  املعريف  البن�ء  اإع�دة  اأ�سلوب  جن�ح  يعتمد 
واإ�ستبداله بحديث ذاتي اأكرث اإيج�بية ن�جت عن تبني اأفك�راً ذاتية اأكرث اإيج�بية، ولكن 

كيف نولد الأفك�ر الإيج�بية يف حني ان اأفك�رن� وحديثن� الذاتي دائم� �سلبي؟
تنتج الأفك�ر الإيج�بية وم� يرتبط به� من حديث ذاتي اإيج�بي من خالل تفنيد الأفك�ر 

ال�سلبية، ويتم التفنيد من خالل توجيه اأ�سئلة مثل:
1. م� ت�أثري هذه الأفك�ر على م�س�عرك و�سلوكك؟

2. م� الدليل على �سحة هذه الأفك�ر؟
3. م� التف�سريات الأخرى املحتملة؟

4. م� هي الأفك�ر الأكرث اإيج�بية؟
يهتم الأخ�س�ئيون ل�سم�ن جن�ح اأ�سلوب اإع�دة البن�ء املعريف بتعيلم الأزواج ت�سجيل 
اإىل  ب�لإ�س�فة  و�سلوك  م�س�عر  به� من  يرتبط  وم�  ال�سلبية  التلق�ئية  اأفك�رهم  وكت�بة 
حم�ولة تفنيده� وم� ينتج عن التفنيد من اأفك�ر وحديث ذاتي اإيج�بي وم� يرتبط به 

من م�س�عر و�سلوك ب��ستخدام منوذج �سجل الأفك�ر الذي يو�سحه اجلدول رقم )3(:

جدول رقم )3( من�ذج �شجل الأفكار

الأفك�ر املوقف
التلق�ئية
100-0

امل�س�عر
10-0

م� الدليل ال�سلوك
على 
�سحته�

اأفك�ر 
تلق�ئية 
اإيج�بية
100-0

م�س�عر
10-0

�سلوك
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يلزم خالل فرتة التدريب ان ي�سجع الأخ�س�ئي الأزواج على العمل بجد ل�ستك�س�ف 
اأفك�رهم ال�سلبية وم� يرتبط به� من م�س�عر و�سلوك وتغريه� اإىل اأفك�ر اأكرث اإيج�بية 

وذلك من خالل تدريبهم على ا�ستخدام اأ�سئلة مثل:
1. م� اأ�سوء �سيء ميكن ان يحدث يل اإذا ا�ستمر تفكريي على هذا النحو؟

2. هل اأ�ستطيع حتمل هذه النت�ئج؟
3. م� اأف�سل �سيء ميكن ان يحدث يل اإذا فكرت بطريقة اإيج�بية؟

4. م�ذا اأ�ستطيع ان اأفعل لأغري تفكريي؟
5. م�ذا اأخرب اأحد اأ�سدق�ئي اإذا ك�ن يع�ين من م�سكلة م�س�بهة؟   

)Cormier &Cormier,1998(

التدريب على مهارة الت�ا�شل الإيجابي:
يعترب التوا�سل اجلزء احل��سم الذي يحدد نوع العالقة بني الزوجني وله القدرة على 
Ol-(  تقريب اأو اإبع�د الأزواج عن بع�سهم البع�س، ذلك ان التوا�سل كم� عرفه اأول�سن
son,2000( هو عب�رة عن » عملية تب�دل الرغب�ت، واحل�ج�ت، وامل�س�عر، واحلق�ئق، 

 )Bienvenu,1970( ووجه�ت النظر » . وعرفه بينفينو
وروؤية  الآخر  فهم  والزوجة  الزوج  يح�ول  عندم�  واملع�ين  للم�س�عر  تب�دل   »: ب�نه 
م�س�كلهم واختالف�تهم من وجهة نظر كل من الزوج والزوجة، وهذا التوا�سل غري حمدود 
ب�لكلم�ت وامن� يحدث اأي�س� من خالل ال�ستم�ع ، وال�سمت ، وتع�بري الوجه والمي�ءات. 
وي�سري )عمر،1992( اإىل ان التوا�سل الزواجي يت�سمن م�س�ركة متب�دلة بني الزوجني يف 

عدة اأمور منه�: 
1. امل�س�ركة الروحية: التي تت�سمن التم�سك بنظ�م القيم واملثل والع�دات ال�س�ئدة يف 

املجتمع.
2. امل�س�ركة النفع�لية: املت�سمنة تب�دل امل�س�عر املفرحة واملوؤملة يف جميع مواقف 

حي�تهم�. 
3. امل�س�ركة الفكرية: وتت�سمن تب�دل الأفك�ر والآراء ووجه�ت النظر حول اأمور حي�تهم� 

دون تع�سب يوؤذي م�س�عر الزوج اأو الزوجة اأو ين�ل من كرامة اي منهم�.
4. امل�س�ركة الإجتم�عية : وتت�سمن حتمل الزوجني امل�سوؤولية فيم� يتعلق بوظ�ئفهم� 

واأدوارهم� وحقوقهم� يف نط�ق الأ�رسة.
ويق�سم التوا�سل اإىل ق�سمني هما:

الفرد لو�سف وحتليل  الذي يوظفه  الذاتي  الفرد مع ذاته ويت�سمن احلديث  1. توا�سل 
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املواقف التي يعي�سه� يف اإط�ر عالق�ته الزوجية وغ�لب� �ستخدم الفراد اللغة اللفظية 
يف هذا النوع من التوا�سل.

2. توا�سل الفرد مع الآخرين: ويت�سمن احلديث مع الآخرين ونقل اأفك�ره وم�س�عره لهم 
ويف هذا النوع من التوا�سل ي�ستخدم الفرد الكلم�ت املنطوقة ب�ل�س�فة اإىل التوا�سل غري 
اللفظي الذي يت�سمن تع�بري الوجه، والتوا�سل الب�رسي، والمي�ءات، وطريقة اجلل�سة، 

.)Olson,2000( والبت�س�م، والو�سع املك�ين من حيث القرب والبعد بني الزوجني
موا�سيع التوا�سل:

تتعدد املوا�سيع التي يتوا�سل الزوجني من خالله� خالل تف�علهم اليومي ورغم هذا 
التعدد ال انه ميكن تلخي�س هذه املوا�سيع على النحو الت�يل:

1. التوا�سل الفكري: ويق�سد به احلديث الذي يتن�ول هموم احلي�ة والعمل واحل�ج�ت 
والآم�ل والعالق�ت مع الآخرين.

الزوجني عن  واإف�س�ح كل من  الع�طفي: ويق�سد به حديث احلب والغزل،  التوا�سل   .2
لغة  لبع�سهم�  الزوجني  تزين  ان  كم�  لبع�سهم�،  و�سوقهم�  وا�ستح�س�أنهم�  اإعج�بهم� 
توا�سل تعرب عن الحرتام والإهتم�م  املتب�دل. ويوؤدي عدم اإف�س�ح الزوجني عن حبهم� 
وال�رساع  ال�سق�ق  م�س�عر  و�سي�دة  الزوجية  العالقة  فتور  اإىل  لبع�سهم�  و�سوقهم� 

.)Gottman&Silver,1994(

وتكمن اأهمية الت�ا�شل الزواجي يف اأنه يحقق جمم�عة من احلاجات للزوجني 
اأهمها: 

1. احل�جة اإىل الأنتم�ء: اإذ يوفر التوا�سل الزواجي بني الزوجني اإح�س��س� ب�لتقبل اإىل 
جمموعة معينة مم� ي�سعرهم� ب�لأمن والأنتم�ء اإليه�.

2. احل�جة اإىل الطم�أنينة والإ�ستقرار: ينتفي ب�لتوا�سل اإح�س��س الغربة والعزلة والقلق 
بني الزوجني مم� يوفر لهم� م�س�عر اللفة والتقبل والطمئن�ن وال�ستقرار النف�سي.

3. احل�جة اإىل توكيد الذات: وتتحقق بت�أثر وت�أثري الزوجني ببع�سهم� ، ف�لزوج والزوجة 
بح�جة اإىل ان يعربا عن م� ميتلك� من اأفك�ر وم�س�عر ويوؤثر كل منهم� ب�لطرف الآخر 

بنج�ح ليقنعه ب�أفك�ره وم�س�عره )مو�سى،2009(.
ان الف�سل يف حتقيق التوا�سل الزواجي اجليد الذي يتميز مبوؤ�رسات مثل: التع�مل مع 
الغ�سب والختالف بطريقة اإيج�بية، والتفهم، والأنفت�ح مع الآخر يوؤدي اإىل عدم اإ�سب�ع 
النف�سية والإجتم�عية  للزوجني مم� يزيد من فر�س ال�رساع بينهم� ب�سبب  احل�ج�ت 
اأربع   )Gottman,1994( جومت�ن  ويقرتح  الفهم.  اإ�س�ءة  من  واخلوف  الأنفت�ح  عدم 
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اإ�سرتاتيجات اأ�سا�سية لتح�سني التوا�سل بني الزوجني يف حالة ال�سراع هي:
1. تهدئة النف�س لأن الإنفع�ل يزيد من حدة امل�سكلة.

2. ل تتكلم بطريقة دف�عية.
3. �سدق الآخر: وميكن التعبري عن ت�سديقك لالآخر ب�لعتذار ،واملدح ،والعرتاف مب�س�عره 

وحتمل امل�سوؤلية.
4. التعلم: يوؤدي التوا�سل اإىل زي�دة معلوم�ت كل طرف يف العالقة الزوجية عن الطرف 
الآخر؛ عن م� يزعجه اأو يغ�سبه فيتعلم عدم الت�رسف بطريقة تثري غ�سبه اأو تزعجه، اأو 

يتعلم م� ي�سعده ويبهجه فيب�در اإىل ان ي�سلك بطريقة ت�سعده.
والأندف�ع،  والع�سبية،  ب�حلرية،  ال�رساع  فرتة  خالل  الزوجني  توا�سل  ع�دة  يت�سف 
املن��سبة  ال�ستج�بة  يعرف  ل  الزوجني  كال  اأن  ذلك  وال�سبب يف  وال�رساخ،  والغ�سب، 
الواجب تقدميه� للطرف الآخر؛ لذا �سنهتم يف هذا اجلزء من الدليل بتدريب الأزواج على 

مه�رة التوا�سل الفَع�ل التي تت�سمن امله�رات الت�لية:
1. مه�رة التقبل.

2. مه�رة اإع�دة �سي�غة الأفك�ر.
3. مه�رة التع�طف.

4. مه�رة احلوار.
مهارة التقبل:

ب�سبب حمبتهم�  �رسوط  وبدون  لبع�سهم� طوع�  الزوجني  قبول  امله�رة  هذه  تتطلب   
لبع�سهم� رغم الإختالف فيم� بينهم� يف الأفك�ر والآراء وامل�س�عر، ومن املهم لتحقيق 
التقبل ان نف�سل بني قيمة ال�سخ�س و�سلوكه؛ لذلك ف�إنن� نتقبل ال�سخ�س لذاته رغم انن� 
ل نتفق معه يف اأرائه واأفك�ره و�سلوكه )Frguoson&Litt,2007(؛ ف�لزوج قد يتقبل 
لق�س�ء  ال�سفر  رغبته� يف  فكرة  تتحدث عن  عندم�  لزوجته  وهدوء  ب�هتم�م  وي�ستمع 
اإج�زة العيد رغم معرفته ب�أنه ل ميلك امل�ل الك�يف لتحقيق هذه الرغبة. ويوؤدي تقبل 
الزوجني لبع�سهم� اإىل الأنفت�ح يف العالقة الزوجية، وعمق يف التوا�سل. ويظهر التقبل 

لدى الزوجني من خالل جمموعة من املم�ر�س�ت اأهمه�:
1. اإ�ستم�ع الزوجني لأفك�ر واآراء وم�س�عر بع�سهم� ب�هتم�م.

واإظه�ر  الب�رسي،  التوا�سل  الزوجني مثل:  التقبل ع�دة �سلوك غري لفظي من  يرافق   .2
الإهتم�م  بحديث الطرف الآخر، وتع�بري وجه حم�يدة ل تعك�س اأية اأحك�م اأو تعجب اأو 

رف�س مل� يقوله الزوج اأو الزوجة.
3. جتنب اإطالق الزوجني الأحك�م على اأفك�ر وم�س�عر بع�سهم�.
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4. جتنب تركيز الزوجني على اأخط�ء بع�سهم� لأنه ل ان�س�ن ك�مل.
5. م�س�حمة الزوجني لبع�سهم� اإذا اأ�س�ء كل منهم� لالآخر.

مهارة اإعادة �شياغة الأفكار: 
اإىل  الزوجة  الزوجة ومن  اإىل  الزوج  اإي�س�ل ر�س�ئل من  الزوجني  التوا�سل بني  يتطلب 
الزوج، وتت�سمن الر�س�لة جزئني: الأول معريف وتعرب عنه الأفك�ر واملعلوم�ت والآراء. 
والث�ين انفع�يل يعك�س م�س�عر الزوج اأو الزوجة عن املحتوى املعريف للر�س�لة، وغ�لب� 
يكون اجلزء املرتبط ب�مل�س�عر خفي وغري وا�سح لذا فمن املفيد اأثن�ء التوا�سل الإنتب�ه  
الوجه  وتع�بري  ال�سوت،  نربة  مثل  ب�مل�س�عر  املرتبطة  اللفظي  غري  التوا�سل  جلوانب 
والزوجة  الزوج  من  ال�سي�غة  اإع�دة  تتطلب  والقدمني.  اليدين  وحركة  العني،  وحركة 
الر�س�لة،  من  املعريف  اجل�نب  يف  احلق�ئق  وفهم  ملعرفة  لبع�سهم�  اجليد  الإ�ستم�ع 
وم�س�عر  اأفك�ر  �سي�غة  اإع�دة  ثم   ، املعريف  ب�جل�نب  املرتبطة  امل�س�عر  وا�سك�س�ف 

املتحدث كم� فهم� امل�ستمع. 
يتطلب اإتقان مهارة اإعادة ال�سياغة اإتقان اخلطوات التالية:

1. ي�سغي الزوج للر�س�لة ال�س�درة من الزوجة ويككره� ب�سكل �رسي، ولتحقيق ذلك من 
املفيد ان ي�س�أل الزوج نف�سه ال�سوؤال الت�يل : م�ذا تقول يل زوجتي ؟

2. يحدد الزوج اجلزء املعريف يف ر�س�لة الزوجة، لذا ي�س�أل الزوج نف�سه م� املو�سوع 
الذي تتحدث عنه زوجتي؟

 ،  ..... اإع�دة ال�سي�غة مثل: �سمعتك تقولني  3. يخت�ر الزوج كلم�ت من��سبة ليبداأ به� 
اأخرتني انك             تريدين .......  .

التي اخت�ره� ويخربه� مب�  العب�رة  اإىل  الزوج م� فهمه من ر�س�لة زوجته  4. ي�سيف 
فهمه. 

5. يقيم الزوج اإع�دة ال�سي�غة التي قدمه� من خالل ردة فعل زوجته على ال�سي�غة؛ 
ف�إذا وافقت على اإع�دة ال�سي�غة �ستبدي موافقته� وت�ستمر يف احلديث والأنفت�ح، واإذا مل 

توافق عليه� �ستعلن عدم موافقته� وت�سحح اإع�دة ال�سي�غة ال�س�درة من الزوج.
)Cormier &Cormier,1998(

مهـارة التعاطف: 
يق�سد ب�لتع�طف اإح�س��س كل من الزوج والزوجة ب�أمل ومع�أن�ة زوجته وزوجه� ويعرب 
عن م�س�ركته هذا الأمل خالل فرتة ال�رساع،لأن غي�ب التع�طف بني الزوجني خالل فرتة 
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ال�رساع يزيد من حدة التن�فر بينهم�، كم� يزيد من م�س�عر الإحب�ط والغ�سب واخلوف 
 ، ، واخلوف  الأمل  الأمثل مل�س�عر  الإ�ستج�بة  .تتمثل  مم� يزيد من عمق وحدة ال�رساع 
والقلق يف تقدمي املوا�س�ة التـي تعني :« ان يت�أمل كل من الزوج مع زوجته وتت�أمل 
اآخر  القلق نحو �سخ�س  اإ�ستج�بة ع�طفية ن�بعة من  الزوجة مع زوجه�«، ف�ملوا�س�ة 
اأ�س��سية يف ح�لة  ا�ستج�بة  الأمل. وتعترب املوا�س�ة  اأو خيبة  الأمل،  اأو  ي�سعر ب�حلزن، 
ال�رساع؛ اإذ ان ح�لة ال�رساع تت�سمن ب�ل�رسورة م�س�عر �سلبية خمفية لدى كل من الزوج 
والزوجة وم� دامت هذه هي احل�ل ف�إن الإ�ستج�بة الأمثل للم�س�عر ال�سلبية تقدمي م� 
ين��سبه� من م�س�عر وهي املوا�س�ة، ولكن م� الذي يعيق تقدمي املوا�س�ة بني الزوجني ؟ 

1. جت�هل الزوج مل�س�عر واآلم زوجته، وجت�هل الزوجة مل�س�عر واآلم زوجه�.
2. �سعف املخزون اللغوي املرتبط ب�مل�س�عر لدى الأزواج، اإذ اأن اأغلب الأزواج ل ميلكون 

املفردات الالزمة للتعبري عن م�س�عرهم وم�س�عر اأزواجهم وزوج�تهم .
3. تكون ع�دة م�س�عرن� �سمنية وخمفية ونتوقع من الآخرين معرفته� والتع�مل معه�.

4. تقدمي الزوجني ا�ستج�ب�ت ل تتن��سب واملوا�س�ة مثل التحليل ) ان ال�سبب يف ذلك ...... 
( ،اأو تقدمي الن�سح ) لو كنت مك�نك كنت قمت .......... (، اأو انتق�د ال�سلوك

     .)Frguoson&Litt,2007(  ) لو انك مل تفعل ....... مل� حدث ذلك (
كيف نقدم املوا�ساة ؟

يلزم لتقدمي املوا�س�ة ب�سكل ف�عل ان ن�سمح لأنف�سن� ك�أزواج وزج�ت ب�لإح�س��س ب�أمل 
لزم  اإذا  ونبكي معهم  اآلمهم  ن�س�ركهم  ان  ن�ستطيع  واأزواجن�، حتى  زوج�تن�  وم�س�عر 

الأمر، وحتى يحدث هذا فال بد من:
1. ان ي�سمع الزوج م�س�عر واآلم زوجته وان ت�سمع الزوجة م�س�عر واآمل زوجه�، ويكون 
من املفيد هن� ان ي�س�أل كل من الزوجني نف�سه م�ذا ي�سعر زوجي الأن وهو يتحدث ؟ 
وم�ذا ت�سعر زوجتي الأن وهي تتحدث، ان اإج�بة هذا ال�سوؤال تقدم فر�سة حقيقية ون�درة 

ملعرفة م�س�عر الطرف الآخر وفهمه� وتقبله� وب�لت�يل م�س�ركته م�س�عره واأمله. 
الأمل  والأمل وخيبة  التي تعرب عن احلزن  اللفظي  التوا�سل غري  لإ�س�رات  الإنتب�ه    .2
مثل: نربة ال�سوت ، وتع�بري الوجه، و�رسعة احلديث، واحلركة امل�ستمرة، وحركة اليدين 

.)Frguoson&Litt,2007(والقدمني
3. ت�سمية الزوج مل�س�عر زوجته والزوجة مل�س�عر زوجه� لفظي�: ومن املفيد هن� الرتكيز 
؛ فنعَلمهم ان امل�س�عر  الزوجني  اللغوي املرتبط ب�مل�س�عر لدى  على زي�دة املخزون 

الأ�س��سية التي ي�ستجيب به� الأفراد لبع�سهم ت�سنف مب� يلي :
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 اخلوف.
 احلزن.

 الغ�سب.
     .)Nelson & Trepper,1993( الفرح 

الق�ئمة  متثله�  والتي  الث�نوية  امل�س�عر  من  اللغوي  زي�دة خمزونهم  املفيد  من  كم� 
الت�لية :

الإعتذار، واخلجل، و الق�سوة، والقلق، وال�سجر، والهدوء، والتحد، والرتب�ك، والطمئن�ن، 
والأمتن�ن،   ، والحب�ط  وال�سخط،  واحلم��س،  والبته�ج،  الأمل،  وخيبة   ، والكتئ�ب 
و�سوء  واحلب،  والع�سبية،  والوحدة،  والغرية،  والمل،   ، وال�سع�دة  ب�لذنب،  والإح�س��س 
وعدم  والتعب،  والتع�طف،  واحلزن،  والر�س�،  والأمتع��س،  والرف�س،  والتوتر،  الفهم، 

.)Frguoson&Litt,2007( الهمية ، والكر، واحلقد
4. يعرب الزوج لزوجته وتعرب الزوجة لزوجه� ب��ستخدام كلم�ت �س�دقة عن املوا�س�ة 
لزوجته اأو زوجه�، مثل ) انني اأت�أمل لأجلك ، اأ�س�ركك م�س�عر اخلوف، يوؤملني انك حزين 

، اأ�سعر ب�حلزن حلزنك ف�أن� اأحبك واأريد ان اأهتم بك (.
5. ي�ستخدم الزوج والزوجة ب�ل�س�فة اإىل التع�بري اللفظية اللم�س�ت اجل�سدية ال�س�دقة 

واملن��سبة للتعبري عن املوا�س�ة مثل: احل�سن، وم�سك اليد ، و الربت على الكتف.
يراعي كال الزوجني عند تقدمي املوا�س�ة ان ي�ستخدم� موؤ�رسات توا�سل غري لفظي �س�دقة 
تعرب عن م�س�عرهم� احلقيقية جت�ه الزوج اأو الزوجة مثل : النظرة ، ونربة ال�سوت ، 

 )Frguoson&Litt,2007( وتع�بري الوجه، والتنهدات
مهارة احلـوار: 

حدة  وتزداد  بتحقيقه�  اأحدهم�  يرغب  ومط�لب  برغب�ت  غ�لب�  الأزواج  �رساع  يرتبط 
ال�رساع بينهم� ب�سبب عدم اإتف�قهم� على هذه املط�لب، و�سعف قدرتهم� على حتديد م� 
املطلوب من كل طرف لتحقيقه�، ويعترب احلوار مه�رة اأ�س��سية يف التوا�سل تهدف اإىل 
التقريب بني وجه�ت نظر الزوجني فيم� يتعلق مبط�لبهم� وتتطلب مه�رة احلوار اإتب�ع 

اخلطوات الت�لية:
1. اإعالأن املط�لب: يعلن الزوج اأوالزوجة عن مط�لبه ب�سكل �رسيح وعلني مع مراع�ة 
ترتيب الأولوي�ت لهذه املط�لب ومن�ق�سة مطلب واحد يف كل مرة. يتطلب الإعالأن وعي 
لتبليغ  الزوجني  بني  العالقة  يف  الأنفت�ح  اإىل  ب�لإ�س�فة  املط�لب  �س�حب  من  ك�مل 
املط�لب للطرف الث�ين ، كم� يتطلب تقبل الطرف الث�ين ملط�لب الطرف الأول متهيدا 
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ملن�ق�سته�.
2. ت�أكيد ق�ئمة املط�لب من قبل امل�ستمع من خالل تكريره� للطرف الأول ، بهدف �سم�ن اإتف�ق 
الطرف�إن على ق�ئمة املط�لب، ول يعني هذا الت�أكيد املوافقة على ق�ئمة املط�لب، ويتم ذلك 

ب��ستخدام عب�رات مثل : )�سمعتك تقول انك تريد ............( .
3. تثبيت املط�لب: ومتر مبرحلتني الأوىل يطلب فيه� امل�ستمع من املتحدث الت�أكيد على �سحة 
اأو هل هذا م� تريده ؟  والث�نية يعرب �س�حب  ؟  ا�سئلة مثل: هل هذا �سحيح  مط�لبه بطرح 
اأم�  اأخرى،  ف�إذا مل يوافق يعيد عملية توجيه املط�لب مرة  اأو عدمه�،  املط�لب عن موافقته 
ويتم  املط�لب  الإعالأن عن موقفه جت�ه هذه  الآخر يف  الطرف  دور  فيكون  املوافقة  اأبدى  اإذا 
التف�أو�س على م�ميكن حتقيقه منه�  ، وت�ستمر العلمية حتى يتم التخل�س من ح�لة التع�ر�س 
التخطيط امل�سرتك  الزوج�ن على مط�لبهم� يعمالأن على  اتفق  ف�إذا  والت�س�رب يف املط�لب، 

.)Nelson & Trepper,1993( لتنفيذ هذه املط�لب
التكيف الزواجي من منظ�ر اإ�شالمي :

1. ان التكيف بني الزوجني اأ�س��س احلي�ة الزوجية الأ�رسية غري ان ظهور اخلالف بينهم� امر 
طبيعي ، ل �سيم� ان لكل من الزوجني يف حي�تهم� الأوىل امن�طه ال�سلوكية التي الفه�، وع�داته 
الذي يواجه به املواقف املختلفة ف�سال عن ثق�فته وبيئته.  الذي  التي درج عليه�، ومزاجه 
و�سع ال�سالم امي�أن�ً ب�همية الأ�رسة نظ�أم� فريدا ملواجهة اخلالف�ت وعالجه� بتبني جمموعة 
من الإجراءات الوق�ئية والعالجية ، ومن اهم الإجراءات الوق�ئية: العرتاف ب�خلط�أ ومواجهته 
ق�ل  اذ  )�سليم�ن، 2004(  ربه  وي�ستغفر  املخط�أ بخطئه  ان يعرتف  اذ لبد  الزوجني  قبل  من 
ِقنَي،  ْت ِلْلُمتَّ اأُِعدَّ َم�واُت َوالأَْر�ُس  ٍة َعْر�ُسَه� ال�سَّ ُكْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ اإِىَل َمْغِفَرٍة مِّ تع�إىل يف : َو�َس�ِرُعواْ 
ُ ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي،  ��ِس َواهللَّ َّاء َواْلَك�ِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَع�ِفنَي َعِن النَّ َّاء َوال�رسَّ ِذيَن ُينِفُقوَن يِف ال�رسَّ الَّ
َ َف��ْسَتْغَفرُواْ ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َيْغِفرُ الذُُّنوَب اإِلَّ  ِذيَن اإَِذا َفَعلُواْ َف�ِح�َسًة اأو َظَلُمواْ اأنُف�َسُهْم َذَكرُواْ اهللَّ َوالَّ
ِري ِمن  �ٌت جَتْ ِهْم َوَجنَّ بِّ ن رَّ ْغِفَرٌة مِّ ُ َومَلْ ُي�رِسُّواْ َعَلى َم� َفَعلُواْ َوُهْم َيْعَلُموَن، اأوَلِئَك َجَزاوؤُُهم مَّ اهللَّ
ِتَه� الأنَه�ُر َخ�ِلِديَن ِفيَه� َوِنْعَم اأَْجرُ اْلَع�ِمِلني َ )�سورة اآل عمران، الآي�ت 133-136( وق�ل  حَتْ
�سلى اهلل عليه و�سلم » كل ابن اآدم خط�ء وخري اخلط�ئني التوابون ». كم� حذر من الأنقي�د 
ِذيَن  َه� الَّ للنزاع�ت التي ميكن ان حتدث النزاع والأن�سق�ق )�سليم�ن، 2004( فق�ل تع�إىل :  َي� اأَيُّ
اآَمُنواْ لَ َيِحلُّ َلُكْم اأَن َتِرُثواْ النِّ�َس�ء َكْرًه� َولَ َتْع�ُسلُوُهنَّ ِلَتْذَهُبواْ ِبَبْع�ِس َم� اآَتْيُتُموُهنَّ اإِلَّ ان َي�أِْتنَي 
ُ ِفيِه  َنٍة َوَع��رِسُوُهنَّ ِب�مْلَْعرُوِف َف�إِن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَع�َسى اأَن َتْكَرُهواْ �َسْيًئ� َوَيْجَعَل اهللَّ َبيِّ ِبَف�ِح�َسٍة مُّ

َخرْيًا َكِثريًا َ )�سورة الن�س�ء، الآية 19(
وق�ل وق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم » ل يفرك موؤمن موؤمنة ان كره منه� خلق� ر�سى اآخر« . 

اأم� عن الإجراءات العالجية التي يتبن�ه� ال�سالم فتبداأ ب�لن�سح والر�س�د عن طريق احلكمة 
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واملوعظة احل�سنة )�سليم�ن،2004( ويف ذلك يقول تع�إىل  َوامْلُْح�َسَن�ُت ِمَن النِّ�َس�ء اإِلَّ 
ِننَي  �سِ ْ � َوَراء َذِلُكْم اأَن َتْبَتُغواْ ِب�أَْمَواِلُكم حمُّ ِ َعَلْيُكْم َواأُِحلَّ َلُكم مَّ َم� َمَلَكْت اأَمْيَ�نُكْم ِكَت�َب اهللَّ
َغرْيَ ُم�َس�ِفِحنَي َفَم� ا�ْسَتْمَتْعُتم ِبِه ِمْنُهنَّ َف�آُتوُهنَّ اأُُجوَرُهنَّ َفِري�َسًة َولَ ُجَن�َح َعَلْيُكْم ِفيَم� 
َعِليًم� َحِكيًم� َ )�سورة الن�س�ء، الآية 24(.  َك�ن   َ نَّ اهللَّ اإِ اْلَفِري�َسِة  َبْعِد  ِبِه ِمن  ْيُتم  َتَرا�سَ
يوجهن� ال�سالم يف ح�لة تف�قم اخلالف بني الزوجني و عدم قدرتهم� على حل اخلالف 
بجهودهم� الذاتية اإىل �سبط النف�س، وهن� يبداأ دور الرح�م من ا�رسة الزوج والزوجة 
ب��سالح ذات البني بينهم� )�سليم�ن،2004(، ويف هذا يقول تع�إىل :  َواإِْن ِخْفُتْم �ِسَق�َق 
ُ َبْيَنُهَم� اإِنَّ  ِق اهللَّ الًح� ُيَوفِّ ْن اأَْهِلَه� اإِن ُيِريَدا اإِ�سْ ْن اأَْهِلِه َوَحَكًم� مِّ َبْيِنِهَم� َف�ْبَعُثواْ َحَكًم� مِّ
َ َك�ن َعِليًم� َخِبريًا َ )�سور الن�س�ء، الآية 35(. وان مل ت�ستقم احلي�ة الزوجية، اب�ح  اهللَّ
ال�سالم الطالق لي�ستقيم ح�ل الإن�س�ن ول يعي�س يف �رساع دائم مم� يوؤثر �سلب� على 
�َسَعِتِه  ن  مِّ ُكالًّ   ُ اهللَّ ُيْغِن  َق�  َيَتَفرَّ َواإِن    : تع�إىل  ق�ل  )�سليم�ن،2004(  النف�سية  �سحته 
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امل�شطلحات

 CONCEPT OF MARRIGE مفهـ�م الزواج
الزواج عالقة اإجتم�عية تربط بني الرجل واملراأة وتقوم على ا�س�س دينية واإجتم�عية 

واإقت�س�دية وهي ع�مل اأ�س��سي لبق�ء النوع الإن�س�ين واحلف�ظ عليه .

  ADJUSTMENT Marital  مفه�م التكيف الزواجي
ال�ستعداد للحي�ة الزوجية والأندم�ج فيه� ، واحلب املتب�دل بني الزوجني ، وال�سب�ع 

اجلن�سي ، وحتمل م�سوؤولي�ت احلي�ة والقدرة على حل م�سكالته� .

GUOPLES CONFLICT ال�رساع بني الزوجني
ح�لة من عدم ال�ستقرار تنتج عن مواجهة جمموعة خمتلفة من التحدي�ت وال�سغوط 

اليومية املرتبطة ب�عالقة الزوجية .

  ADJUSTMENT PROCEUERS Marital الأ�شاليب الالزمة لرفع درجة التكيف الزواجي
جمموعة  الإجراءات وامله�رات الالزمة لرفع م�ستوى التكيف الزواجي بني الزواج .

RESTRUCCURING GOGNETIVE اإعادة البناء املعريف
ي�سري اإىل اإ�ستبدال امل�سرت�سد اأفك�ره واحك�مه املعرفية التي ت�سبب له ال�سطراب ب�أخرى 

ت�س�عده على التكيف.

POSITIVE COMMNUCATION الت�ا�شل الإيجابي
ويعرف ب�أنه : تب�دل للم�س�عر واملع�ين عندم� يح�ول الزوج والزوجة فهم الآخر وروؤية 
م�س�كلهم واختالف�تهم من وجهة نظر كل من الزوج والزوجة ، وهذا التوا�سل غري حمدود 
ب�لكلم�ت وامن� يحدث اأي�س� من خالل ال�ستم�ع ، وال�سمت ، وتع�بري الوجه والمي�ءات .

ACCEPTING التقبل
الزوجني لبع�سهم� طوع� وبدون �رسوط ب�سبب حمبتهم� لبع�سهم�    يق�سد به� قبول 

رغم الإختالف فيم� بينهم� يف الأفك�ر والآراء وامل�س�عر .

PARAPHRASE اإعادة �شياغة الأفكار
يق�سد به� ال�ستم�ع اجليد ملحتوى الر�س�لة املعريف ال�س�درة من الزوج اأو الزوجة ثم 
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اإع�دة ابالغه� للطرف الآخر ب�قل قدر من الكلم�ت .

 EMPATHY التعاطف
يق�سد ب�لتع�طف اإح�س��س كل من الزوج والزوجة ب�أمل ومع�أن�ة زوجته وزوجه� ويعرب 

عن م�س�ركته هذا الأمل خالل فرتة ال�رساع .

CONVERSATION  احلـ�ار
يتعلق  فيم�  الزوجني  نظر  وجه�ت  بني  التقريب  ت�س�عد يف  التي  امله�رة  به�  يق�سد 

مبط�لبهم� .

 ADJUSTMENT FROM ISLMIC PERSPECTIVE التكيف الزواجي من منظ�ر اإ�شالمي
Marital

بني  وال�ستقرار  التوافق  لتحقيق  ال�سالم  تبن�ه�  التي  الإجراءات  به� جمموعة  يق�سد 
الزوجني .



الوحدة الث�نية ع�رسة
التعامل مع العنف الأ�رسي
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ال�حدة الثانية ع�رسة
التعامل مع العنف الأ�رسي

الأ�رسة ودورها يف التن�شئة  

العنف الأ�رسي 

اأ�سب�ب العنف الأ�رسي 

اأمن�ط العنف الأ�رسي  

الإ�س�ءة للطفل

تعريف الإ�س�ءة للطفل 

اأ�سك�ل الإ�س�ءة للطفل 

العنف �سد املراأة

اأ�سك�ل العنف �سد املراأة 

خ�س�ئ�س الن�س�ء املعنف�ت

كيفية التع�مل مع م�سكلة العنف الأ�رسي 

املراجع

امل�سطلح�ت
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الأ�رسة ودورها يف التن�شئة  
تعرف الأ�رسة ب�أنه� جمموعة من الأ�سخ��س ترتبط مع�ً بروابط الزواج اأو الدم   
اأو التبني يعي�سون حتت �سقف واحد، ويتف�علون مع�ً، وفق�ً لأدوار اإجتم�عية حمددة، 
ويح�فظون على منط ثق�يف واحد. كم� تعرف على اأنه� عب�رة عن جم�عة اإجتم�عية 
تتميز مبك�ن اإق�مة م�سرتك، وتع�أون اقت�س�دي ووظيفة تك�ثرية، ويوجد بني اثنني من 
اأع�س�ئه� على الأقل عالقة زواج يعرتف به� املجتمع، وتتكون على الأقل من ذكر ب�لغ 

وانثى ب�لغة، وطفل �سواء ك�ن من ن�سلهم� اأو عن طريق التبني. )ك�سن�وي، 2001( .
وفيم� يتعلق ب�رسورة الأ�رسة واأهميته�، فقد عني الإ�سالم ب�لأ�رسة عن�ية ف�ئقة وتتجلى 

مظ�هر هذه العن�ية ب�حلث الأكيد على بن�ء الأ�رسة  والعي�س يف ظالله�؛ لأن الأ�رسة  
اأن الأ�رسة هـي  متثل ال�سورة املثلى التي تلبي رغب�ت الإن�س�ن وتفي بح�ج�ته، كم� 
الو�سع الفطري الطبيعي املن��سب حلي�ة الإن�س�ن والذي ارت�س�ه اهلل �سبح�نه وتت�أكد 
ًة  يَّ ن َقْبِلَك َوَجَعْلَن� َلُهْم اأَْزَواًج� َوُذرِّ هذه احلقيقة يف قول اهلل تع�إىل:  َوَلَقْد اأَْر�َسْلَن� ُر�ُسالً مِّ
ِ ِلُكلِّ اأََجٍل ِكَت�ٌب   )�سورة الرعد، الآية 38(.  لَّ ِب�إِْذِن اهللَّ َوَم� َك�ن ِلَر�ُسوٍل اأَن َي�أِْتَي ِب�آَيٍة اإِ
ي�ستطيع  لن  الأر�س،  والتمكني يف  القوة  اأ�سب�ب  من  حي�ته  اأوتي يف  مهم�  والإن�س�ن 
بح�ل من الأحوال اأن يعي�س وحده مبعزل عن الن��س، والقراآن الكرمي اأكد هذه احلقيقة 
ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَن�ُكْم �ُسُعوًب�  � َخَلْقَن�ُكم مِّ ��ُس اإِنَّ َه� النَّ يف قول اهلل �سبح�نه :  َي� اأَيُّ
َ َعِليٌم َخِبريٌ   )�سورة احلجرات، الآية  ِ اأَْتَق�ُكْم اإِنَّ اهللَّ َوَقَب�ِئَل ِلَتَع�َرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ
13(. ف�لتع�رف والوئ�م والت�آلف هو الأ�س��س يف املجتمع الإن�س�ين، ولن يتحقق هذا اإلّ 
يف ظالل و�سع طبيعي يفي بح�ج�ت الإن�س�ن ورغب�ته، وهذا الو�سع يتمثل يف الأ�رسة 
القراآنية  الآي�ت  الإ�سالمي ومن خالل  الأوىل يف بن�ء املجتمع  الإ�سالم  والتي اعتربه� 
الكرمية جند العديد من احلق�ئق املتعلقة ب�رسورة الأ�رسة واأهميته� كعدم قدرة الإن�س�ن 
عليه  لآدم  خلقه  بعد  حواء  وتع�إىل  �سبح�نه  اهلل  بخلق  ويتمثل  وحيداً  العي�س  على 
ال�سالم، وان الرغبة يف الذرية هي فطرة يف النف�س الب�رسية ويتمثل ذلك بطلب زكري� 

عليه ال�سالم الذرية من اهلل �سبح�نه وتع�إىل . )ن�س�ر، 2001(  
وتاأخذ الأ�رسة اأهميتها ومكانتها يف حياة اأفرادها لعدة اعتبارات منها : 

ح�ج�ته  فيه  وي�سبع  قدراته  الطفل  فيه  ينمي  الذي  الأول  امل�رسح  هي  الأ�رسة   -1
الآخرين.  نف�سه وجت�ه  وم�س�عره جت�ه  للطفل  الوجدانية  الإجت�ه�ت  لتكون  والأ�س��س 
فيتعلم مب�دئ التع�مل مع الآخرين وتتكون لديه جمموعة من الع�دات اخل��سة ب�لأكل 
وامللب�س و�سلوكي�ت اأخرى. كم� يكت�سب الطفل الإجت�ه�ت املختلفة من احلب والكراهية 
والغرية والإيث�ر والتع�ون والتن�ف�س والت�سلط واخلنوع وامل�س�عر الأخرى وهن� تتجلى 
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اأن الإجت�ه�ت الأوىل ت�سكل الأر�سية التي يرتجم الطفل يف  اأهمية الأ�رسة، وخ�سو�س�ً 
�سوئه� اخلربات اجلديدة، وتلك الإجت�ه�ت تكون يف دائرة الالوعي، عميقة الغور مم� 

ي�س�عف من ت�أثريه� على املدى البعيد. 
2- ومن الن�حية العقلية، ف�إن ع�دات املالحظة والإنتب�ه  والتفريق بني الأ�سي�ء كله� 
متوقفة على التدريج الذي ق�م به الأبوان حلوا�س الطفل. كم� ي�أخذ الطفل طريقة م�سيته 
والعواطف  املع�ين  اإىل  ميتد  بل  الألف�ظ  حد  عند  الأمر  يقف  ول  املنزل.  من  ولهجته 

واملدلولت. 
3- ومن الن�حية الإجتم�عية  تتكون يف نف�س الطفل عواطف الولء للوطن عن طريق 
اأو  ت�س�وؤم�  اأك�نت  �سواء  املنزل  من  احلي�ة  اإىل  نظرته  وي�أخذ  لالأ�رسة  ب�لولء  �سعوره 

تف�وؤل. ) ن�در، 1998(
والأ�رسة هي النظ�م الإن�س�ين الأول والتي من وظ�ئفه� ا�ستمرار النوع واملح�فظة   
عليه من ن�حية، ومن ن�حية اأخرى ت�رسب النظم الإجتم�عية  املختلفة بجذوره� يف 
حي�ة الأ�رسة، ف�لن�س�ط الإقت�س�دي وال�سبط الإجتم�عي والرتويح والدين وغري ذلك من 
الأمن�ط اخل��سة لل�سلوك الإجتم�عي ك�ن اأول ظهور له� يف اإط�ر الأ�رسة ومن هذه الزاوية 
ك�نت الأ�رسة يف البداية تكّون جمتمع� �سغريا متك�مال اأكرث من كونه� نظ�أم� ي�سمل عددا 
من الوظ�ئف اخل��سة كم� هو احل�ل يف املجتمع�ت احلديثة، ولقد ت�سمن تطور الأ�رسة 
حتوله� من جمتمع �سغري يتوفر له كل مقوم�ت الكتف�ء الذاتي اإىل وحدة ذات تخ�س�س 

وظيفي. )ح�سن، 1981(.
وتعترب الأ�رسة من اجلم�ع�ت املرجعية التي يحدث فيه� التف�عل الإجتم�عي   
اأن الأ�رسة  ب�سورة مب��رسة ويرى معظم الع�ملني يف العلوم الإن�س�نية والإجتم�عية  
هي املوؤ�س�سة الأهم، لأنه� حتت�سن ال�سغري يف �سنواته الأوىل، ومن خالله� يتم غر�س 
العديد من اخل�س�ئ�س ال�سخ�سية املهمة وال�سلوك املميز، ويجمع علم�ء النف�س على اأن 
اخلربات التي يتعر�س له� الطفل يف �سنواته الأوىل من اأهم املوؤثرات الأ�س��سية يف منوه 
الإنفع�يل واللغوي والإجتم�عي، ف�لبيئة املحيطة ب�لطفل-مب� يف ذلك اأ�سلوب مع�ملة 
الوالدين- تعترب ع�مال ه�أم� يف ت�سكيل �سخ�سيته وتكوين اإجت�ه�ته ونظرته للحي�ة، 
) هرمز  الأ�رسية  تت�سكل خالل حي�ته  واحلي�ة  والأ�سي�ء  الن��س  الفرد نحو  ف�إجت�ه�ت 

واإبراهيم، 1988(.
وقد ازدادت اأهمية الرتبية الأ�رسية يف القرنني ال�س�بع ع�رس والث�من ع�رس ون�دى رج�ل 
الرتبية  اهتمت  الأطف�ل، كم�  الرئي�سي لرتبية  البيت املركز  ب�أن ي�سبح  الرتبوي  الفكر 
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احلديثة ب�لرتبية البيتية التي تلعب دورا ه�أم� يف تن�سئة اجليل اجلديد، ففي البيت 
يق�سي الأطف�ل �سنواتهم يتلقون درو�سهم الرتبوية املبكرة ويتعلمون م� هو اخلط�أ وم� 
هو ال�سواب وكيف يتع�ملون مع الآخرين، وتتكون اأوىل بذور �سخ�سي�تهم على ان تنمية 
�سخ�سية الأطف�ل يف الأ�رسة وحتقيق ذاتيتهم تكون مبراع�ة �سد ح�ج�تهم ال�رسورية يف 
مراحل منوهم املختلفة ومن تلك احل�ج�ت، احل�جة اإىل الطم�أنينة، واملغ�مرة واكت�س�ب 
اخلربات والعتم�د على النف�س وتقدير الذات واحل�جة اإىل احلب املتب�دل. )ن��رس، 1999(.

ومن العوامل التي جتعل لالأ�سرة دوراً هاأماً يف حياة الفرد:
اأولً: طول فرتة طفولة الوليد الب�رسي، مم� يعطي الأ�رسة الوقت الك�يف لتعليم الطفل م� 

تريد �سواء بطريقة مب��رسة اأو غري مب��رسة. 
ث�ني�ً: املرونة التي يولد به� الطفل الب�رسي، حيث يتميز الطفل الب�رسي ب�أنه على قدر 

كبري من املرونة والقدرة على تعلم واكت�س�ب مه�رات متعددة. 
ث�لث�: عجز الطفل الب�رسي، فخالل فرتة طفولته منذ الولدة وحتى البلوغ يكون الطفل 
الب�رسي ع�جزا عن اأن يعي�س مبفرده اأو ان يعتمد على نف�سه اعتم�دا كلي�، ولذلك ي�سبح 
يف ح�جة دائمة اإىل الآخر �سواء الأم اأو الأب اأو الأخوة الأكرب فتكون الفر�سة لتعلم اأمن�ط 

�سلوكية من هوؤلء. ) تركي، 1973(
ومن اخل�س�ئ�س التي متيز الإن�س�ن عن غريه من الك�ئن�ت احلية اأنه ك�ئن اإجتم�عي ل 
اإل يف جمتمع وتفر�س عليه هذه ال�رسورة طبيعته البيولوجية فال  ي�ستطيع العي�س 
اإل عن طريق �سخ�س  البيولوجية  ي�سبع ح�ج�ته  اأو  بق�ءه  اأن يحقق  الطفل  ي�ستطيع 
اآخر ب�سبب عدم اكتم�له، كم� اأن الفرتة التي يعتمد فيه� على الآخرين قبل اأن يحقق 
درجة من ال�ستقاللية ل تقوم فقط بني الأبن�ء والآب�ء اأو بني ال�سغ�ر والكب�ر بل اأي�س� 
تقوم بني الكب�ر، فال يوجد جمتمع اإن�س�ين اإل ويعتمد فيه الن��س على بع�سهم البع�س 
يف �سي�ق احلي�ة الع�دية، وهذا النمط من العتم�د املتب�دل يعطي احلي�ة الإن�س�نية 
الروابط  تن�س�أ  اإذ  الأ�رسة  من  ذلك  ويبداأ  وحده،  الإن�س�ن  به�  يخت�س  فريدة  خ��سية 
الإجتم�عية  بني الطفل والأ�سخ��س الذين لهم اعتب�ر خ��س ك�لوالدين، وم� مييز هذه 
العالق�ت ويعطيه� اأهميته� هو حمتواه� النفع�يل الق�ئم على قيمة الأ�رسة يف كونه� 

توفر للوليد بيئة اإن�س�نية اإجتم�عية، ) اإ�سم�عيل، 1995(.
ف�لأطف�ل الذين حرموا من الرع�ية الإن�س�نية ب�لك�مل والذين ع��سوا معي�سة   
اأقرب اإىل احليوان ظلت اإمك�أن�تهم الإن�س�نية ك�منة وا�ستعداداتهم معطلة، وك�ن اأداوؤهم 
وخمتلف اأ�س�ليب توافقهم دون م�ستوى ال�سلوك الإن�س�ين. وهذا يعني اأن حرم�ن الوليد 
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الإن�س�ين من املعي�سة يف و�سط اإن�س�ين مرِب يحرمه من معظم ال�سف�ت واملالمح التي 
متيز حي�ة بني الب�رس، وعليه ف�إن املعي�سة يف الأ�رسة هي التي ت�سمح ب�أق�سى درج�ت 

النمو لإمك�أن�ت الفرد وا�ستعداداته )كف�يف، 1999(.
وي�سري )حممد ال�سيد زعبالوي، 1997( اإىل اأن البيت هو املح�سن الأ�س��سي الذي يقوم 
على تن�سئة الأبن�ء ذكورا واأن�ث�، ف�إذا توفرت له عوامل ال�سحة وال�سالمة ديني� ونف�سي� 
الأ�رسة  وظيفة  اأن  يرى  كم�  الأبن�ء،  جلميع  �س�حلة  تن�سئة  اإىل  ذلك  اأدى  واإجتم�عي�ً 
الرتبوية له� اأهميته� و�رسورته� مل� له� من ت�أثري يف �سلوك الفرد، ففي مرحلتي الطفولة 
وال�سكينة  ب�لهدوء  املت�سم  ف�لبيت  لل�سخ�سية،  الأ�س��سية  املقوم�ت  تت�سكل  وال�سب� 
واملنتظم يف �سلوكه الع�م، ل تغيب ال�سلطة الأبوية فيه اأو ت�سطرب، والذي ي�ستقيم فيه 
الفرد  الأبن�ء حي�ة ه�دئة �سوية متكن  التع�مل ال�سحيح ت�سوده املحبة ويعي�س فيه 
من التغلب على م�سكالته، اأم� اإذا ا�سطرب �سلوك الوالدين اأو اأ�سلوب مع�ملتهم� لالأبن�ء 
كتف�سيل اأحدهم� على الآخر اأو ا�ستخدام الق�سوة والعنف اأو التدليل الزائد اأدى ذلك اإىل 

م�سكالت �سلوكية لدى الأبن�ء.
وي�سعر الأطف�ل ان لهم مك�نة خ��سة �سمن الأ�رسة، ول ميكن ال�ستع��سة عنهم،   
اأنه� تزوده  الع�طفي والراحة والرع�ية كم�  اأنه� م�سدر للدعم  وينظرون لالأ�رسة على 
اأفراده�  ب�ل�سعور ب�لأمن واحلم�ية و�سمن الأ�رسة ال�سليمة هن�ك تب�دل للعواطف بني 
قيمة   له  ب�أن  الإح�س��س  للطفل  تعطي  التي  الأ�رسية  العالق�ت  فتن�س�أ  متك�مل  ب�سكل 

.)Schor, 1995(
وعرب التاريخ اأخذت الأ�رسة اأ�شكالً متعددة هي: 

- الأ�رسة النووية: وهي عب�رة عن جم�عة تتكون من الزوجني واأبن�ئهم� غري املتزوجني 
وينتمي الفرد يف الع�دة اإىل اأ�رستني نوويتني واحدة التي تربى فيه� وتعرف ب�أ�رسة 

التوجيه والث�نية :يقوم فيه� بدور الأب وتعرف ب�أ�رسة التك�ثر. 
- الأ�رسة الن�وية املمتدة وتاأخذ �شكلني:

 اأ�رسة نووية يوجد فيه� تعدد زوج�ت وتتكون من ذكر ب�لغ وزوجتني اأو اأكرث واأطف�لهم. 
  اأ�رسة نووية يوجد فيه� تعدد اأزواج وتتكون من انثى ب�لغة ورجلني اأو اأكرث واأطف�لهم. 
- االأ�سرة امل�سرتكة: وتتكون من اأ�رستني نوويتني اأو اأكرث ترتبط ببع�سه� من خالل خط 
واأخته  الأخ  واأخيه، وكذلك  الأخ  اأو  والبن  الأب  اأي من خالل عالقة  الأم  اأو خط  الأب 
وتك�د الإق�مة امل�سرتكة تكون هي الق�عدة دائم� كم� تكون م�سحوبة ببع�س اللتزاأم�ت 

الإقت�س�دية والإجتم�عية  امل�سرتكة. )اجلميلي، 1993(.
فينطبق تعريف كل من بريج�س ولوك لالأ�رسة على الأ�رسة النووية حيث يعرفونه� على 
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اأنه� »جم�عة من الأفراد يربطهم الزواج والدم والتبني يوؤلفون بيت� واحدا، ويتف�علون 
�سوي� ولكل دوره املحدد كزوج وزوجة، اأب واأم، واأخ واأخت مكونني ثق�فة م�سرتكة«. اأم� 
تعريف بل وفيجل في�سري اإىل تعريف الأ�رسة املمتدة واعتب�ره� »اأي جتمع اأو�سع من 

الأ�رسة النووية تربطه عالق�ت ال�ساللة )الإنحدار( اأو الزواج اأو التبني«.
ترتبط  اإجتم�عية  اأول جم�عة ومنظمة  ب�أنه�  تتميز  الأ�رسة  ف�إن  وب�سكل ع�م   
دع�مة  الأ�رسة  ومتثل  فيه�،  فرد  كل  دور  خالله�  من  يتحدد  داخلية  تنظيمية  بقواعد 
اأ�س��سية من دع�ئم البن�ء الإجتم�عي، اإذ ترتكز عليه� بقية منظم�ت املجتمع الأخرى، 
كم� متثل حلقة من الت�أثر والت�أثري بهذه املنظم�ت، ف�سالحية الأ�رسة كنظ�م اإجتم�عي 
ينعك�س ب�سورة اإيج�بية على بقية النظم الإجتم�عية  واإختالله� ينعك�س �سلب� على هذه 
النظم. وتتميز الأ�رسة ب�أنه� الو�سط الذي يحقق للفرد اإ�سب�ع�ته الطبيعية والإجتم�عية  
الأبوة  لعواطف  واإ�سب�ع�  النوع  لبق�ء  حتقيق�  وذلك  املجتمع،  يقره�  �رسعية  ب�سورة 
اأفراده� من  اأنه� مت�ر�س قواعد ال�سبط الإجتم�عي على  والأمومة والأخوة، اإ�س�فة اإىل 

خالل عملية التن�سئة التي توفره� الأ�رسة لأفراده� )اجلميلي، 1993(.
فعملية تربية الطفل وتثقيفه يف اإط�ر الع�ئلة لي�ست فقط عملية اإرادية خمططة   
بل هي اإنعك��س قيم ومعتقدات واأهداف تعرب عن تركيب اإجتم�عي حمدد، وتنبثق منه 
ف�لفرد عندم� يولد يدخل يف نظ�م ع�ئلي معني وتكون العالقة بني كل من نظ�م الع�ئلة 
ونظ�م املجتمع عالقة عميقة متثل الرتبية والتثقيف فيه� دوراً اأ�س��سي�ً، ويتلخ�س دور 
هذه العملية يف اأنه� تنقل قيم املجتمع واأهدافه اإىل الفرد وتغر�سه� يف �سخ�سيته اأثن�ء 

تكونه النف�سي يف ال�سنوات الأوىل من حي�ته )�رسابي، 1985(.
ومن مالمح التغري الأ�رسي يف املجتمع احلديث م�س�ركة الزوجة يف اإدارة الأ�رسة وتنظيم 
على  الأ�رس  بع�س  واإقب�ل  ب�لأ�رسة  اخل��سة  القرارات  اتخ�ذ  وامل�س�همة يف  ميزانيته� 
تنظيم الن�سل وا�ستخدام الأدوات التكنولوجية وخروج املراأة للعمل مم� اأدى اإىل تن�ق�س 
م�سوؤولي�ته� داخل الأ�رسة كم� ت�أثرت العالق�ت الأ�رسية فظهر ال�رساع بني الزوجني على 

ال�سي�دة وامليزانية والدخ�ر ومع�ملة الأطف�ل )اجلميلي، 1993(.
وقد ط�ل التغري اأي�س� الأ�رسة العربية، اإل اأن الو�سع فيه� يختلف اإىل حد م� عن   
املجتمع�ت الأوروبية، وعلى الرغم من تغري الأ�رسة العربية من حيث احلجم اإل اأنه� 
م� زالت مت�ر�س معظم وظ�ئفه� بخالف بع�س املجتمع�ت التي تقت�رس وظيفته� على 
الإجن�ب وجردت من الوظ�ئف الأخرى )ف�دية اجلولأين، 1995(، كم� اأن اجت�ه التغري يف 
الأ�رسة العربية قد حوله� اإىل منط الأ�رسة النووية ومل يحوله� اإىل منط العزلة )خريي 
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الأ�رسة  اأن غي�ب  يرى   )1999( كف�يف  الدين  اأن عالء  اإل   .)61 اجلميلي، 1993،  خليل 
املمتدة يف كثري من املجتمع�ت له اآث�ره على الأطف�ل، اإذ ي�سكل وجود كب�ر اآخرين غري 

الوالدين يف الأ�رسة م�سدرا اإ�س�في� للعطف والرع�ية وال�سبط والتوجيه. 
ومن اأهم التغريات التي ط�لت الأ�رسة العربية هو الرتكيز ال�سديد على التعليم الع�يل 
لدى اأبن�ء الطبقة الو�سطى يف املن�طق احل�رسية، وازدي�د اأعداد ال�سب�ب العربي الذين 
اإىل  اإ�س�فة  بيت،  كل  اقتحمت  التي  واملعلوم�ت  الإت�س�لت  وثورة  للخ�رج،  ي�س�فرون 
�سعف ال�سلطة الأبوية ب�سبب تغيب الأب عن الأ�رسة وراء اهتم�أم�ت مهنية واقت�س�دية 

)الف�عوري، 1994(.
واأخريا، ف�إن درا�سة تركيب الأ�رسة ووظيفته� مل تكن مو�سع اهتم�م علم النف�س اإل منذ 
فرتة زمنية قريبة، اإذ تزايدت الكت�ب�ت عن الطبيعة ال�سيكولوجية للبيئة الأ�رسية، كم� 
انت�رست اآراء علم�ء التحليل النف�سي التي تركز على اأهمية اخلربات الأ�رسية الأوىل يف 
�سلوك الطفل واإجت�ه�ته وبداأت الدرا�س�ت تتجه للك�سف عن اآث�ر تركيب ووظ�ئف الأ�رسة 

يف منو وتطور �سخ�سية الطفل )الد�سوقي، 1979(.
وتعد عملية التطبيع والتن�سئة الإجتم�عية  من اأهم الوظ�ئف التي تقوم به�   
الذي ل يعرف يف  الطفل  الأ�رسة على  التي ت�سكله�  ال�سغوط  الأ�رسة، وذلك من خالل 
بداية حي�ته م�سدرا من م�س�در اخلربة واملعرفة �سوى اأع�س�ء الأ�رسة التي ن�س�أ فيه�، 
وقد ق�م جمموعة من الب�حثني من ج�مع�ت اأمريكية خمتلفة بدرا�سة ملعرفة نوعية 
الدرا�سة  ميدان  وك�ن  اأبن�ئه�،  وتطبيع  تن�سئة  اأجل  من  الأ�رسة  تبذله�  التي  ال�سغوط 
جمتمع�ت خمتلفة يف �سم�ل الهند، املك�سيك، اإفريقي�، والفلبني و�سم�ل �رسق الولي�ت 
ال�سخ�سية مع جمموع�ت  املق�بلة  اإجراء  هو  البحث  منهج  وك�ن  الأمريكية،  املتحدة 
الك�سف عن و�س�ئل  البيئ�ت بهدف  والأطف�ل يف كل بيئة من هذه  الأمه�ت  كبرية من 
التلقني والتدريب الذي مت�ر�سه كل اأ�رسة يف تطبيع اأطف�له�، وال�سغوط التي تبذله� من 
اأجل ذلك �سواء ك�ن م�سدر هذه ال�سغوط الأم نف�سه� اأو اأي ع�سو اآخر من اأع�س�ء الأ�رسة 
وبينت الدرا�سة اأن االأ�سر تختلف عن بع�سها البع�س يف العديد من النواحي ذات االأثر الوا�سح 

يف عملية التطبيع منها: 
اأبن�ئه�  على  الأ�رسة  تفر�سه�  التي  والإجتم�عية   ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  متطلب�ت   

وبن�ته� وم� تتوقعه منهم ا�ستج�بة لهذه امل�سوؤولي�ت. 
 املن�خ الع�طفي والإنفع�يل الذي يحيط ب�لطفل مثل حن�ن الأم ورع�ية الأب والت�سجيع 

ب�لإث�بة اأو الكف والكبت والإحب�ط والعقوب�ت وخ��سة البدين منه�. 
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 درجة �سبط وتهذيب عدوانية الطفل جت�ه اأقرانه واأترابه �سواء داخل الأ�رسة ك�لإخوة 
والأق�رب اأو خ�رج الأ�رسة ك�أطف�ل اجلوار واملجتمع املحلي. 

 درجة �سبط وتهذيب عدوانية الطفل جت�ه الأبوين اأو ع�سي�نه لأوامرهم� وخروجه عن 
قواعد الأ�رسة وتق�ليده�. 

 درجة العن�ية والرع�ية التي تبذله� الأم يف تربية اأطف�له� الر�سع، وهذه تختلف من 
اأ�رسة اإىل اأخرى، ومن جمتمع لآخر مت�أثرة يف ذلك مب� هو �س�ئد يف ذلك املجتمع من 
اأم  الر�سيع ذكرا ك�ن  الرع�ية يكون  ارتبطت هذه  اإذا  تق�ليد وع�دات وطقو�س، خ��سة 
انثى، وكذلك درجة الرع�ية التي تبذله� الأم يف تربية الأطف�ل الكب�ر، والتي تختلف من 
اأ�رسة لأخرى، حيث يكون من املحتمل اأن ترتبط هذه الرع�ية برتتيب الطفل بني اإخوته 

كم� ترتبط بنوعه ذكرا اأم انثى. 
اأم  من  وهذه خ��سية رمب� تختلف  لالأم،  الع�طفي  والتزان  الإنفع�يل  الثب�ت  درجة   
لأخرى ك�سورة من �سور الفروق الفردية، اإل ان هذه اخل��سية تت�أثر مبن�خ الأ�رسة عموم� 

وتوؤثر فيه. )عبد الرحمن، 1983(.
ومن خالل عملية التطبيع الإجتم�عي يكت�سب الأطف�ل احلكم اخللقي وال�سبط الذاتي 
الالزم لهم لي�سبحوا اأع�س�ء را�سدين م�سوؤولني يف جمتمعهم. ف�لطفل يولد ولي�س لديه 
والن�سج  واأيه� حمظور،  مب�حة  ال�سلوكية  الأمن�ط  اأي  اأو  وال�سواب  اخلط�أ  عن  مفهوم 
املعريف الذي يحدث اأثن�ء �سنوات م� قبل املدر�سة، ويف الطفولة يزيد تدريجي� من قدرة 
الطفل لعمل اأحك�م اإجتم�عية، وب�لت�يل �سبط اأمن�طه ال�سلوكية يف �سوء هذه الأحك�م، 
ومع ذلك ف�إن حمتوى عملية التطبيع- مبعنى املف�هيم النوعية التي يكونه� الأطف�ل 
عن ال�سلوك املن��سب وال�سلوك غري املن��سب- ل حتدد بوا�سطة الن�سج، ولكن عن طريق 
م� يخربه الطفل كذلك واأهمه� م� ي�سمى ب�حلكم اخللقي و�سبط الذات التي تتكون عن 
طريق كيفية تدريب الأبوين لأطف�لهم بوا�سطة الأمثلة التي ي�سعونه� ل�سلوكهم اخل��س 

) الأ�سول، 1982(.
اأنه� لي�ست عملية  والأهمية الق�سوى لعملية التن�سئة الإجتم�عية  ت�أتي من   
�سورة  على  الرا�سدة  للحي�ة  وتعدهم  واحد،  ب�سكل  الأطف�ل  ميك�نيكية حتدث جلميع 
واحدة، ولكنه� عملية دين�مية تعتمد عل تف�عل جمموعة كبرية من القوى، والعوامل 
القوى  اأن هذه  الطفل، حيث  ت�أثري ه�م على �سخ�سية  والعوامل  القوى  ولكل من هذه 
والعوامل حتيط الطفل ب�سبكة من العالق�ت الإن�س�نية والإجتم�عية  يكون له� اأثر كبري 

يف ت�سكيل ومنو �سخ�سيته خ��سة يف ال�سنوات الأوىل من عمره )كف�يف، 1997(.
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داخله�  تتم  التي  والتف�عالت  العالق�ت  احتلت  الأ�رسة  بدرا�سة  الإهتم�م   تزايد  ومع 
مك�نة ه�مة، اإذ برز من خالل الدرا�س�ت ان وجود العالقة الدافئة ال�سحية �رسوري لنمو 
�سخ�سية اأفراد الأ�رسة، وبني ح�مد الفقي، 1984 ان الدرا�س�ت تن�ولت العالقة الأ�رسية 
واأثره� على مظ�هر النمو النف�سي للفرد، وطبيعة العالقة خالل مراحل النمو املختلفة، 
والدوافع وراء هذا الإهتم�م  هو م� اأكدته الدرا�س�ت من ت�أثري العالقة بني الأبوين والطفل 
على منو �سخ�سيته وعلى مظ�هر النمو العقلي واللغوي والإجتم�عي والنفع�يل لديه، 
كم� اأكدت مدر�سة التحليل النف�سي على اأهمية اخلربات املبكرة يف الطفولة، واأثره� على 
النف�سية عن  ال�سحة  درا�س�ت  النف�سية لحق�، كم� ك�سفت  وال�سحة  ال�سخ�سية  �سالمة 
وجود عالقة بني اأمن�ط التف�عل الأ�رسي والعالق�ت الأ�رسية وبني م� ي�س�ب به الأبن�ء 

من ا�سطراب�ت نف�سية اأو اإنحراف�ت �سلوكية. 
ويوؤكد علم�ء النف�س على اأن اخلربات املبكرة التي يكت�سبه� الطفل يف ال�سنوات   
بل  �سلوكه،  وت�سكيل  �سخ�سيته  بن�ء  تكوين  يف  ه�أم�  دورا  تلعب  ميالده  بعد  الأوىل 
ويرى معظم علم�ء النف�س اأن هن�ك عالقة مب��رسة ووا�سحة بني منط رع�ية ومع�ملة 
اأظهرت الدرا�س�ت الإكلينيكية على  الوالدين لالأبن�ء وبني �سخ�سية هوؤلء الأبن�ء، فقد 
العالق�ت  من  عددا  لالأ�سوي�ء،  التجريبية  واملالحظ�ت  �سلوكي�  امل�سطربني  الأطف�ل 
ال�سببية اله�مة بني منط العالقة بني الوالدين والطفل وبني �سلوك الطفل و�سخ�سيته، 
كم� اأو�سحت اأي�س� اأن بع�س �سف�ت �سخ�سية الرا�سد ترجع اإىل اآث�ر من اخلربات املبكرة 

يف حي�ته ) تركي، 1986(.
الوالدين  فتع�ون  الأبن�ء،  تكوين  يف  خ��سة  اأهمية  الوالدين  بني  وللروابط   
متزن�،  ن�سوءا  الطفل  فيه  ين�س�أ  الأ�رسة يخلق جوا ه�دئ�  بكي�ن  والحتف�ظ  واتف�قهم� 
اإعط�ء الطفل ثقة يف نف�سه وثقة يف الع�مل  وهذا التزان الع�ئلي يرتتب عليه غ�لب� 
القوي املب��رس يف �سلوك  اأثره  له  الأ�رسة  الذي يتع�مل معه بعد ذلك، فتم��سك كي�ن 
الوالدين واختالفهم�، ورمب� يكون  الأ�رسة م�س�جرات  الأبن�ء، ومن دواعي تفكك روابط 
اأحد الأ�سب�ب الختالف على طريقة تربية الأبن�ء، وتختلف درجة مت�نة الروابط بني 
الوالدين اختالف�ت وا�سعة النط�ق وكلم� قلت هذه الختالف�ت زادت احتم�لية �سالحية 

اجلو الع�ئلي لرتبية الأطف�ل تربية �س�حلة )القو�سي، 1982(. 
 العنف االأ�سري:

يعترب م�سطلح العنف الأ�رسي من امل�سطلح�ت املعقدة التي ل ي�ستطيع املرء    
الثق�فية  و  الإجتم�عية   العوامل  من  العديد  فيه  تتداخل  اإذ  دقيق،  ب�سكل  حتديده� 
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التعريف�ت تركز على  العديد من  الزمن، ومن هن� ركزت  الق�بلة للتغري مع  للمجتمع 
و�سع حدود لهذا املفهوم اعتم�داً على حتييد املف�هيم و الأنواع  والأ�سك�ل .

وي�سري م�سطلح العنف الأ�رسي اإىل اأمن�ط ال�سلوك املختلفة التي توجه نحو اأحد اأفراد 
الأ�رسة من فرد اآخر داخله� ب�سورة مب��رسة اأو غري مب��رسة، وذلك بهدف اإيق�ع اأ�سك�ل 

متعددة من الأذى النف�سي اأو اللفظي اأو اجل�سدي اأو اجلن�سي. 
للقوة  املتعمد  :)ال�ستعم�ل  ب�أنه  العنف  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  وتعرف   
)الفعلي(  ال�ستعم�ل امل�دي احلقيقي  اأو  القدرة �سواء ب�لتهديد  اأو  )امل�دية(  الفيزيقية 
�سد الذات اأو �سد �سخ�س اآخر اأو �سد جمموعة اأو جمتمع ، بحيث يوؤدي اإىل حدوث )اأو 
رجح�ن حدوث( اإ�س�بة اأو موت اأو اإ�س�بة نف�سية اأو �سوء النم�ء اأو احلرم�ن(. وي�سكل هذا 

التعريف الإط�ر الدويل للتعريف�ت الوطنية للعنف داخل الأ�رسة. 
وقد تبنى املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة �سمن وثيقة الإط�ر الوطني حلم�ية   
ال�ستعم�ل  هو  العنف   ( ب�لأردن:  الأ�رسي  للعنف  الت�يل  التعريف  العنف  من  الأ�رسة 
املتعمد للقوة �سواء ك�ن ذلك ب�لتهديد اأو ال�ستعم�ل امل�دي �سد الذات اأو �سد �سخ�س 
اآخر اأو جمموعة بحيث يوؤدي اإىل حدوث اإ�س�بة اأو موت اأو �سوء منو اأو حرم�ن(. ومن 
اأو  اإيذاء  اإحداث  اأو قد يت�سبب يف  اأي اعتداء �سد الآخرين يت�سبب  هن� ف�إن العنف هو 
اأمل ج�سدي اأو نف�سي، وي�سمل اأي�س�ً التهديد ب�لعتداء اأو ال�سغط اأو احلرم�ن التع�سفي 

للحري�ت واحلقوق . )املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، 2008(.    
اأخرى مثل القوة والعدوان، والقوة �سيء  ويتداخل مع مفهوم العنف مف�هيم   
م�دي ينمو طبيعي� يف اجل�سم، وتنمو القوة وتتطور يف الن�س�ط الب�رسي وفق �رسوط 
وظروف م�دية معينة، وب�لت�يل فهي خ��سعة للقي��س . ف�لقوة ت�سكل فعالً ميكن �سبطه 
القوة تخرج عن  ا�ستعم�ل  العنف فهو ح�لة �سذوذ يف  اأم�  الإرادة،  وتوجيهه بوا�سطة 
امل�ألوف والطبيعي وعن النظ�م والق�نون. وتعد القوة و�سيلة للعنف ولكن العك�س لي�س 
�سحيح� ف�لقوة تقع يف املج�ل الفيزيولوجي، بينم� يقع العنف يف املج�ل ال�سلوكي 

وال�سيكولوجي. )بال�س، 1990( .
الدرا�س�ت تعرّف العنف على انه  وبني كل من زايد ون�رس )1996( ان معظم   
�سلوك يحدث �رسراً وتدمرياً يف املو�سوع�ت التي يتجه اإليه� �سواًء ك�نت مو�سوع�ت 
فيزيقية، اأم اإجتم�عية، وغ�لب�ً م� يرد ذلك يف تعريف�ت العدوان، وتتجه التفرقة بني 
املفهومني على اعتب�ر العنف �سلوك� مب��رسا يحدث تدمريا ب�لأ�سخ��س اأو املمتلك�ت، 
اأي ان العنف يت�سل ب�جلوانب امل�دية فح�سب اإل ان هذه التفرقة ل تعد ك�فية لأنن� جند 
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بع�س اأ�سك�ل العنف لي�س له� اآث�ر م�دية ملمو�سة ك�لقذف ب�لكالم اأو التوبيخ اإ�س�فة اإىل 
ان بع�س اأ�سك�ل العدوان يكون له� اآث�ر م�دية ومييز )حفني( بني العنف والعدوان على 
اأ�س��س ع�مل الظهور، ف�لعنف �سورة من �سور العدوان يتوفر فيه� �رسط الظهور، على اأن 
العدوان �سمة �سيكولوجية قد تتوافر يف الفرد دون ان تظهر يف �سلوك �رسيح . وبذلك 
ف�إن العنف �رسٌب من العدوان على اأ�س��س اأن العدوان اأعم واأ�سمل . واإذا مت الفرتا�س 
ب�سحة ذلك ف�إن العنف ي�سبح �سلوك� يرتبط ب�ل�سورة املتطرفة لال�ستج�بة العدوانية، 
وينظر الب�حث�ن اإىل العنف على انه ي�ستمل على كل اأ�سك�ل ال�سلوك التي تك�رس التف�عل 
ا�ستج�بة غ��سبة  الف�علني ب�سكل يثري  اأحد  اإجتم�عي، ي�سلك فيه  التلق�ئي يف موقف 
اأو عنيفة من قبل الف�عل الآخر ويتحول بقية الف�علني اإىل �سح�ي� ملوقف العنف )زايد 

ون�رس، 1996(.
وفيم� يتعلق مبفهوم العنف )Violence( و الإ�س�ءة )Abuse(، فقد تع�مل    
بع�س الب�حثني مع هذين املفهومني ب�لتب�دل بو�سفهم� مرتادفني، بيد انه اأ�سبح من 
التعريف  اأنهم� م�ستقالأن، وقد جتلى ذلك يف  الأن  الب�حثني  املتفق عليه بني جمهرة 
الذي اقرتحه كل من  جيلز وتورنيل  Gelles & Tornel حيث عرف� الإ�س�ءة على 
اأنه� �سور متنوعة من الإيذاء البدين، اأو اجلن�سي، اأو اللفظي، اأو النف�سي، التي مي�ر�سه� 
طرف لإجب�ر طرف على الإتي�ن اأو الأمتن�ع عن اأفع�ل معينة، ويقدم امريم�ن وهريزن 
اأو  بدين  اعتداء  »انه�  قوامه  لالإ�س�ءة  م�س�به�  تعريف�ً   ،Hersen &Ammerman
جن�سي، اأو مع�ملة فظة اأو اإهم�ل للطرف الآخر يف العالقة يرتتب عليه الإ�رسار به« . 
ومن هذين التعريفني يت�سح اأن الإ�س�ءة تت�سمن بع�س اجلوانب البدنية اأو النف�سية اأو 
اإهم�ل رع�ية طرف موكل اإىل امل�سيء رع�يته ك�لبن ال�سغري اأو الوالد امل�سن، يف حني 
ان العنف يقت�رس فقط على اجلوانب البدنية يف املق�م الأول، بيد اأنه قد يوؤدي اإىل اأ�رسار 
نف�سية اإل اأنه� تكون ن�جتة عنه حني اإذن . كذلك ف�إن العتداء البدين يعد �رسط� �رسوري� 
اأو  الإهم�ل  اأو  ال�سخرية  ال�سلوك م�سيئ� كم� يف ح�لة  ب�لعنف، ويعد  ال�سلوك  لو�سف 
اله�نه . اأي اأن معظم ح�لت العنف تعد اإ�س�ءة يف حني اأن معظم ح�لت الإ�س�ءة قد ل 

تعد عنف�ً )�سوقي ، 2000( .
اأم� عالقة مفهوم العنف ب�مل�ستوي�ت املعي�رية لل�سلوك يف املجتمع، فتظهر   
من خالل تعريف بع�سهم للعنف على انه ال�سلوك غري املقبول اإجتم�عي�ً، ويواجه هذا 
كتلك  فيه�  ثق�في� ومرغوب  مقبولة  للعنف  اأ�سك�ل  اأهمه� وجود  املنحى م�سكالت من 
التي ت�ستخدم يف التن�سئة الإجتم�عية، اأو تلك التي ترتبط ب�أمن�ط من التدخل لتحقيق 
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والإنحراف يف  ال�سواء  وق�سية  املع�يري،  اخل�رجة عن  لل�سلوكي�ت  الإجتم�عي  ال�سبط 
حتديد العنف هي ق�سية ن�سبية، فم� ميكن اأن ينظر اإليه من قبل جم�عة معينة على اأنه 
عنف غري م�رسوع، قد ينظر اإليه من قبل جم�عة اأخرى على انه عنف م�رسوع )زايد و 

ن�رس، 1996( .
اأ�سب�ب العنف

بني جون�سون ان الأ�سب�ب املوؤدية اإىل ظهور العنف متعددة ومتب�ينة وتختلف   
من اإن�س�ن لآخر ف�ل�سلوك ب�سكل ع�م �سواء ك�ن مقبول اأو غري مقبول يظهر نتيجة لتف�عل 
الإن�س�ن مع البيئة التي يعي�س فيه�، كم� ان الفروق الفردية اأو التف�وت والختالف يف 
الظروف البيئية يوؤدي�ن اإىل اختالف�ت يف نت�ئج تف�عل الإن�س�ن مع بيئته الأمر الذي 
يوؤدي اإىل وجود اأ�سب�ب متعددة تعمل على زي�دة احتم�ل ظهور �سكل اأو اآخر من اأ�سك�ل 
العنف عند البع�س دون غريهم، ومن ال�سعب حتديد ال�سبب الأكرث اأهمية بني الأ�سب�ب 
املوؤدية للعنف ف�لعوامل الثق�فية والإجتم�عية  توؤثر كثريا يف هذا املج�ل، وم� يعترب 
التعر�س  ف�إن  اأخرى. ومع هذا  عدواأن� يف ثق�فة م� قد يعترب �سلوك� ع�دي� يف ثق�فة 
لالإيذاء اجل�سدي والنف�سي من قبل الآخرين �سبب مربر ملم�ر�سة العنف �سد م�سدر الأذى 

اأو التهديد ب�لأذى )الزغول، البكور، الهنداوي، 1998(.
ويرى الب�رسي اأنه ميكن تق�سيم الدوافع وراء العنف الأ�رسي اإىل اأق�س�م ثالث هي:

 دوافع ذاتية: ويعني به� الدوافع التي تنبع من ذات الإن�س�ن ونف�سه والتي تكونت 
له  تعر�س  الذي  والعنف-  املع�ملة  و�سوء  الإهم�ل  قبيل  من  خ�رجية  ظروف  نتيجة 
الإن�س�ن منذ طفولته- اإىل غريه� من الظروف التي ترافق الإن�س�ن والتي اأدت اإىل تراكم 
نوازع نف�سية خمتلفة متخ�ست بعقد نف�سية ق�دت يف النه�ية اإىل التعوي�س عن هذه 

الظروف ب�للجوء للعنف داخل الأ�رسة.
 دوافع اقت�س�دية: اإذ يلج�أ الأب لإ�ستخدام العنف تفريغ� ل�سحنة الفقر. 

 دوافع اإجتم�عية: ويتمثل ذلك يف الع�دات والتق�ليد التي اعت�ده� جمتمع م� والتي 
تتطلب من الرجل 

اأ�رسته  الرجولة بحيث ل يتو�سل يف قي�دة  التق�ليد- قدرا من  ح�سب مقت�سي�ت هذه 
بغري العنف، وهذا النوع من الدوافع يتن��سب طردي� مع الثق�فة التي يحمله� املجتمع 
وخ�سو�س� الثق�فة الأ�رسية، فكلم� ك�ن املجتمع على درجة ع�لية من الثق�فة والوعي 
كلم� ت�س�ءل دور هذه الدوافع مع الإ�س�رة اإىل ان هن�ك بع�س الأفراد يف هذه املجتمع�ت 
ال�سغط  بدافع  ورائه�  ين�س�قون  اأنهم  اإل  والتق�ليد،  الع�دات  بهذه  موؤمنني  يكونون  ل 
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الإجتم�عي. )الب�رسي، 2001(.
وغ�لب� م� ي�س�ر اإىل البيئ�ت التي تفتقد للتن�غم والإن�سج�م النفع�يل على اأنه� تربة 
خ�سبة لظهور العنف، وميكن ت�سنيف الأ�سب�ب املوؤدية للعنف اإىل م� يتعلق بخ�س�ئ�س 
الوالدين، ومنه� م� يتعلق بخ�س�ئ�س الطفل، ومنه� م� يتعلق ب�لعوامل الأ�رسية والبيئة 

املحيطة. 
1- االأ�سباب املتعلقة بالوالدين: 

وتت�سمن �سن الوالدين، والأم حتديدا، فقد تبني اأن الأمه�ت ال�سغريات اأكرث عر�سة خلطر 
اإ�س�ءة مع�ملة اأطف�لهن، ففي درا�سة متت يف اأنت�ريو بكندا على مدار ع�رس �سنوات وجد 
اأن 95% من الأمه�ت الالئي اأعطني تق�رير ملوؤ�س�س�ت رع�ية الأطف�ل عن اإ�س�ءة اأو اإهم�ل 

اأطف�لهن ك�نت اأعم�رهن دون الع�رسين. )عبد الرحمن، 1999(.
الإجتم�عية  العزلة  العقلية،  ال�سوية؛ ال�سطراب�ت  ال�سخ�سية غري  اأي�س�  الأ�سب�ب  ومن 
يتعلق  وفيم�  الطفولة.  خالل  لالإ�س�ءة  التعر�س  الإجرامي،  ال�سجل  الف��سل،  الزواج   ،
ب�لإ�س�ءة اجلن�سية يرى فنكلهور Fenkelhor، ان هن�ك اأ�سب�ب� متعددة �س�بقة جتعل 
الإ�س�ءة اجلن�سية اأكرث احتم�لية ك�لدوافع اجلن�سية املنحرفة لدى امل�سيء، التهور، �سعف 
ال�سمري، �سعف القيود الإجتم�عية )Gelder, et.al, 1996( اإ�س�فة اإىل تعر�سهم هم 
انف�سهم لالإ�س�ءة اجلن�سية خالل مرحلة الطفولة.)Hawtin, Wyse, 1997( وي�سيف 
يف  النق�س  ال�سغوط،  مواجهة  على  القدرة  كعدم  اأخرى  اأ�سب�ب�  الدخيل  العزيز  عبد 
على  للح�سول  الآخرين  على  املفرط  العتم�د  والعدوانية،  الق�سوة  الذهنية،  امله�رات 
ت�أييدهم ور�س�هم، اإ�س�فة اإىل اخل�س�ئ�س الثق�فية التي يق�سد به� اخل�س�ئ�س الثق�فية 
التي تتعلق بت�أثر الآب�ء ب�ملتطلب�ت احل�س�رية يف جمتمعهم وفهمهم لتلك املتطلب�ت، 
وت�س�هم هذه املتطلب�ت يف حدوث الإ�س�ءة لالأطف�ل عندم� تكون تلك املتطلب�ت غري 
معقولة وغري من��سبة، اأو ان فهم الأب له� خمتل ومنه� النظر للطفل على اأ�س��س اأنه 
خلق لإ�سب�ع الرغبة النفع�لية للوالدين وحتدث الإ�س�ءة عندم� ل يتحقق ذلك كلي� اأو 
جزئي�، وجود توقع�ت غري معقولة لدى الأب نحو الطفل مبنية على جهل مبراحل تطور 
الطفل وخ�س�ئ�س كل مرحلة، اإ�س�فة اإىل تطبيق التوقع�ت الإجتم�عية  يف تربية الطفل 

بت�سدد ب�لغ ويف وقت مبكر جدا من عمر الطفل.
املجتمع�ت  وخ�سو�س� يف  للطفل  الإ�س�ءة  اإىل  املوؤدية  العوامل  من  الإدم�ن  يعد  كم� 
الإدم�ن  خطورة  وتتمثل  الكحول،  اأو  املخدرات  على  �سواء  والتكنولوجية  ال�سن�عية 
ب�مل�سكالت والأ�رسار التي يواجهه� الأطف�ل املولودين لأمه�ت مدمن�ت، كم� اأن �سعي 
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املدمن اإىل ت�أمني اجلرعة الت�لية يوؤدي اإىل اإهم�ل �سوؤون الأ�رسة ومتطلب�ته� الأ�س��سية، 
والأمر الأكرث خطورة هو م� يلق�ه الطفل من اإيذاء واأحي�أن�ً القتل عندم� يكون الآب�ء حتت 

. )Trojanwics, 1979, 193( ت�أثري هذه املواد اأو اأعرا�سه� الن�سح�بية
وي�سري )Wolfe, 1999( اأنه فيم� يتعلق بخ�س�ئ�س الوالدين امل�سيئني يبدو للعي�ن 
من املق�رن�ت الدقيقة بني التق�رير الإكلينيكية املبكرة والدرا�س�ت الأمربيقية الالحقة 
وجود تط�بق يف عدة جوانب مم� يقوي الفرتا�س�ت امل�ستقة اإكلينيكي� حول خ�س�ئ�سهم 
النف�سية، وب�لتحديد، ف�إن الدرا�س�ت الأمربيقية اأع�دت ت�أكيد التق�رير الإكلينيكية املبكرة 
للفروق ال�سلوكية واملعرفية ال�سلوكية كتدين القدرة على حتمل الإحب�ط والتعبري غري 
املن��سب عن الغ�سب، والعزلة الإجتم�عية  عن م�س�در الدعم املهمة، و�سعف مه�رات 
الرع�ية الوالدية، والتوقع�ت غري الواقعية لأطف�لهم، وو�سفهم لأنف�سهم على اأنهم غري 
موؤهلني للقي�م بدورهم كوالدين. اإن معظم املميزات الإكلينيكية لالآب�ء امل�سيئني مل توؤكد 
الأندف�ع والن�سج النفع�يل  ال�سخ�سية مثل  اأبنية  رمب� ب�سبب �سعوبة حتديد وقي��س 
و�سوء تقدير الذات وب�إ�س�فة جمموعة مق�رنة اكت�سف الب�حثون ان الأ�رس التي ل مت�ر�س 
الإ�س�ءة لكنه� تفتقد لبع�س املوارد اأظهرت اأي�س� الكثري من امل�س�كل ال�سلوكية امل�س�بهة 
لدى الأطف�ل، خربات طفولية �سلبية ومل تكن ب�سكل ع�م مقتنعة ورا�سية كم� هو احل�ل 
التف�سري احلذر للخ�س�ئ�س  اإىل  ق�دت  النت�ئج  امل�سيئة، وهذه  الأ�رس  الوالدين يف  لدى 
النف�سية املميزة لالآب�ء امل�سيئني وتلفت النظر اإىل العوامل البيئية التي قد حتول الأفراد 
الأهمية تو�سيح اخل�س�ئ�س  الإ�س�ءة وي�سبح من  اإىل عوامل خطورة حلدوث  الأ�رس  اأو 

.)Wolfe, 1999 64( .النف�سية لالآب�ء امل�سيئني ارتب�ط� مع اأدوارهم ك�آب�ء
اأ�سب�ب تعر�س الأبن�ء  وبينت الدرا�سة التي ق�م به� معهد امللكة زين )2002( اأن من 
الرتبية  ب�أ�سلوب  ،واجلهل  للرتبية  الأمثل  الأ�سلوب  هو  هذا  ب�أن  الآب�ء  اعتق�د  للعنف 
احلديثة، وا�ستخدام منط احلم�ية الزائدة الن�جم عن الإفراط يف املحبة وخ��سة اإذا ك�ن 

البن وحيدا . ) املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، 2005(.
2- اأ�سباب تتعلق بالطفل: 

وتت�سمن الطفل نتيجة حمل غري مرغوب فيه لأ�سب�ب اإقت�س�دية اأو حي�تية اأو ق�نونية، 
والطفل غري ك�مل ال�سف�ت اجل�سمية لأنه يخ�لف التوقع�ت الأبوية، كم� انه يزيد من 
من  اأقل  وزنه  ويكون  موعده  قبل  املولود  الطفل  وكذلك  اإع�قته،  ب�سبب  الأبوين  اأعب�ء 
املعت�د فتحدث الإ�س�ءة اأحي�أن�ً ب�سبب ح�جته للرع�ية ب�سكل اأكرب، كم� يلعب الرتتيب 
وتوجد  الإ�س�ءة،  عر�سة حلدوث  اأكرث  �سن�  ف�لأ�سغر  الإ�س�ءة  حدوث  دورا يف  الولدي 



474

بع�س اخل�س�ئ�س لدى الطفل توؤدي اإىل الإ�س�ءة ك�لطفل كثري البك�ء �سديد الإنفع�ل قليل 
النوم، اأو الطفل البطيء املنعزل الذي ل ي�ستجيب مل� حوله وغري املت�سق يف حرك�ته 

)الدخيل، 1990(.
ويرتبط ب�لإ�س�ءة الع�طفية وجود الت�سوه�ت اخللقية لدى الطفل، ب�لإ�س�فة اإىل ف�سل 
الطفل يف اأن يرقى اإىل م�ستوى توقع�ت الوالدين، اأو ان يذكرهم الطفل ب�سخ�س اآخر قد 

. )Gelder,et.al, 1996(اأ�س�ء اإليهم
لأبن�ئهم  لالإ�س�ءة  الآب�ء  تدفع  التي  الأ�سب�ب  ف�إن  اأنف�سهم  الأطف�ل  نظر  وجهة  ومن 
قي�م الأبن�ء ب�سلوك�ت خ�طئة مثل عدم الط�عة ومق�طعة الأبن�ء لالآب�ء اأثن�ء احلديث، 
والتح�سري  الدرا�سة  وعدم  والتدخني،  املنزل  خ�رج  والت�أخر  �سيئني،  برف�ق  الختالط 

اجليد للمدر�سة )اأبو دروي�س، 2003( .
اأ�سب�ب �سلوك العنف التي تتعلق ب�سخ�سية الطفل �سعف الثقة ب�لذات، العتزاز  ومن 
العنف،  �سلوك  اإىل  اأحي�أن�ً  وامليل  الغري  ح�س�ب  على  ذلك  يكون  وقد  ب�ل�سخ�سية 
وال�سطراب الإنفع�يل والنف�سي و�سعف ال�ستج�بة للقيم واملع�يري املجتمعية اإ�س�فة 
اإىل مترد املراهق على طبيعة حي�ته يف الأ�رسة واملدر�سة وميله اإىل ال�سلل واجلم�ع�ت 

الفرعية، وعدم القدرة على مواجهة امل�سكالت ب�رساحة )ال�سنو�سي، 2001(.
3- اأ�سباب تتعلق بالبيئة االأ�سرية:

اأهمية  له�  اأن  البع�س  والإقت�س�دية، فريى  الإجتم�عية   للعوامل  الأكرب  الوزن  ويعطى 
كبرية يف حدوث الإ�س�ءة، يف حني يرى البع�س الآخر اأنه� لي�ست ك�فية وغري �رسورية 
حلدوث الإ�س�ءة. ومن الأ�سب�ب الإقت�س�دية يلعب الفقر دوراً يف حدوث الإ�س�ءة ف�ل�سغط 
نتيجة امل�سقة والإره�ق يقلل من قدرة الوالدين على حتمل اأي �سغوط اأو م�س�در اأخرى 
لالإره�ق، كم� اأن �سعف احل�لة امل�دية متنع الأبوين من توفري الغذاء الك�مل والرع�ية 
ال�سحية ال�رسورية للطفل وتزداد امل�سكلة �سوءا اإذا ك�ن الوالد ع�طال عن العمل، كم� ان 
هن�ك اأ�سب�ب�ً ترتبط ببن�ء الع�ئلة، فمعظم الع�ئالت التي حتدث فيه� الإ�س�ءة غ�لب� م� 
تكون نووية ولي�س له� جذور يف بيئته� املب��رسة، فال تتوفر امل�س�ندة ال�رسورية من 

ع�ئلتي الزوجني مل�س�عدتهم� يف مواجهة ال�سع�ب )الدخيل، 1990(.
الإ�س�ءة داخل  )Janzen ، 1980( ع�مال مهم� يف حدوث  وي�سيف جينزن   
اأ�سم�ه الث�لوث الع�ئلي والذي يكون فيه الطفل الع�سو الث�لث ال�سعيف الذي  الأ�رسة 
توجه له ال�ستج�ب�ت العنيفة كبديل عن اأحد الوالدين، لأن اأحدهم� ل ي�ستطيع ان يوؤذي 
الزواج امل�ستعلة وال�سهم املوجه  ال�سحية يف معركة  الطفل هو  الآخر فيكون  الطرف 
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للطرف الآخر )خلقي، 1990( .
ومن الأ�سب�ب الأخرى التي توؤدي اإىل حدوث العنف داخل الأ�رسة نق�س الوعي   
الإجتم�عي بحقوق الإن�س�ن وبخطورة املم�ر�س�ت الع�ئلية العنيفة على اجلو الأ�رسي 
التعليمي  امل�ستوى  انخف��س  ان  كم�  الإجتم�عية،  التن�سئة  يف  الأ�رسة  دور  وعلى 
الذي يوؤدي اإىل افتق�ر الأبوين للمعرفة بو�س�ئل الرتبية احلديثة وجلوئهم اإىل ال�رسب 
والتخويف يف التع�مل مع اأبن�ئهم، اإ�س�فة اإىل وجود نوع من �رساع القيم بني الأجي�ل 
داخل الأ�رسة الواحدة، اإذ يتبنى الآب�ء قيم� تقليدية حم�فظة يف حني مييل الأبن�ء اإىل 
تبني قيم متحررة وب�لت�يل مييلون اإىل التمرد ورف�س قيم الآب�ء، مم� يوؤدي اإىل ن�سوب 
اخلالف�ت التي ينجم عنه� مم�ر�س�ت عنيفة �سد الأبن�ء )الدويبي، 1998(.                       

ويعد كل من التفكك الأ�رسي والتدليل الزائد من الوالدين والق�سوة الزائدة من الوالدين 
وعدم مت�بعة الأ�رسة لالأبن�ء من العوامل امل�سببة للعنف �سمن نط�ق الأ�رسة )ال�سنو�سي، 

                                                                           .)2001
Le-( عن لننجتون )Smith & Cowie ، 1993(  كم� يذكر كل من �سميث وكوي
اإىل  اإ�س�فة  املتدين  الدخل  ذات  والأ�رس  الوالد  اأح�دية  الأ�رس  اأن   )hington، 1981
الآب�ء ب�لتبني الذين مل يطوروا اأ�س�ليب رع�ية للطفل مي�ر�سون الإ�س�ءة ب�سكل اأكرب من 

الوالدين البيولوجيني وب�سكل خ��س من ج�نب الأم.
4- اأ�سباب تتعلق بالظروف املناخية:

وحركة  والرطوبة  املنخف�سة  اأو  املرتفعة  احلرارة  كدرجة  املن�خية  الظروف  وتلعب 
اأن ارتف�ع درجة احلرارة هو  الهواء دور غري مب��رس يف حدوث العنف، ومن املفرت�س 
اأكرثه� ارتب�ط�ً ب�لعنف وذلك لأن التعر�س لدرج�ت احلرارة املرتفعة يوؤدى اإىل بع�س 
التغريات الف�سيولوجية لدى الفرد، ب�سبب فقد ن�سبة من الأمالح نتيجة لزي�دة معدل 
تزيد  والتي  الع�سبي،  اجله�ز  ال�ستث�رة يف  درجة  ارتف�ع  اإىل  يوؤدى  مم�  العرق  اإفراز 
بدوره� من ا�ستعداد الفرد ملم�ر�سة العنف . كم� اأن ح�لت العنف تزداد يف اأي�م حمددة 
ويذكر طريف �سوقي )2000( ان العنف يحدث ع�دة يف اأم�سي�ت نه�ية الأ�سبوع حني 
يكون اأفراد الأ�رسة جمتمعني يف حجرة املعي�سة لتن�ول الطع�م اأو م�س�هدة التليفزيون، 
وبوجه خ��س يف ال�سهور التي يكون فيه� من��سب�ت تتطلب تدبري نفق�ت م�لية قد ل 

تكون متوافرة لدى رب الأ�رسة ) �سوقي، 2000(.
ثالثاً : تف�سري العنف:

يرى وولف )Wolf(، انه ب�لرغم من كرثة الأبح�ث التي اأجريت حول مو�سوع   
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الإ�س�ءة للطفل منذ اإعالأن كيمب »متالزمة الطفل امل�رسوب« اإل اأنه مل يتم التو�سل اإىل 
العلمية:  البداي�ت  مع اختالف  النظرية املتعلقة ب�لإ�س�ءة، ف�إن�سج�أم�ً  حل للم�سكالت 
الطبية، البيولوجية، ال�سيكولوجية، الإجتم�عية، والق�نونية وعلم الإجرام، ف�إن املف�هيم 
النظرية متن�ق�سة مق�بل بع�سه� البع�س، ومع ان البع�س ح�ول توحيد وتعديل هذه 
املف�هيم، اإل اأنه� بقيت غري مر�سية، وموطن ال�سعف الرئي�سي للنظري�ت احل�لية يرتبط 
ب�لق�عدة التي ا�ستند عليه� املنظرون يف و�سع منوذج اأ�سب�ب الإ�س�ءة للطفل يف الأ�رسة، 
فيم� اإذا ك�نت مو�سوعية اأو خمت�رسة وكم� ق�ل كروفوتزا: بينم� الأبح�ث الإجتم�عية  
يف العنف تقدم العنف بدون الفرد العنيف، ف�إن الأبح�ث النف�سية تقدم العنف بدون 
ظروف العنف، اإ�س�فة اإىل اأن اأ�سب�ب العنف غ�لب� م� تقدم على �سكل منوذج اأح�دي البعد 

)Wolf, 1981, 224( .
وعلى الرغم مما �سبق، فقد ظهر العديد من االإجتاهات والنظريات تف�سر العنف منها:

البيولوجي يف  والأ�س��س  العنف  وهذا الجت�ه يربط بني حدوث  اأ- االجتاه البيولوجي: 
�سكل الكرومو�سوم مبعنى وجود ع�مل وراثي Genetic Factor، كزي�دة كرومو�سوم 
)Y( لدى الذكور، وهذا الرتكيب وجد لدى كثري من ال�سجن�ء، فقد وجدت هذه احل�لة 
لدى �سخ�س ق�م بقتل �سبع ممر�س�ت يف مدينة �سيك�غو ع�م 1966، ويربط البع�س بني 
القي�م ب�لعنف وا�ستث�رة منطقة موجودة يف الدم�غ، عند اإث�رته� لدى احليواأن�ت ق�مت 
ب�ل�سلوك العنيف، وب�إزالة هذا اجلزء من اأدمغته� قل لديه� ذلك ال�سلوك. كم� دل ت�رسيح 
دم�غ ط�لب اأمريكي اأطلق الن�ر على ثالثة ع�رس �سخ�س� يف ج�معة تك�س��س اإىل وجود 
م�سوؤولة  وك�نت  احليواأن�ت  اأدمغة  التي حددت يف  املنطقة  نف�س  دم�غه يف  ورم يف 
اجلراح�ت  ب�أخالقي�ت  ي�سطدم  اإذ  ك�ف  التف�سري  وهذا  العنيف،  ب�ل�سلوك  قي�مه�  عن 

ال�سيكولوجية ) العي�سوي، 1999(.
معي�رية  خ��سية  على  دليال  ب�لإكراه  املث�رة  ب�لعدوانية  املتعلقة  الدرا�س�ت  وتقدم 
بيولوجية نحو العدوان، فقد اأ�س�رت بع�س الدرا�س�ت اأن الإن�س�ن واحليواأن�ت الأخرى قد 
ترد ب�لعدوان على الكثري من املثريات غري ال�س�رة مثل التف�عالت الأ�رسية امل�سطربة. 
تعترب  الأ�رسية احلميمة جداً  العالق�ت  والغ�سب يف  الإحب�ط  ف�إن  الأ�س��س  وعلى هذا 
ظواهر متوقعة وبهذا ت�سبح مهمة التعلم الإجتم�عي هي فهم العواطف والتحكم يف 
تن�قل  )عملية  الأ�رسية  اأن  البحث يالحظ  نقطة خمتلفة من  العدوانية. وعند  الدوافع 
اخل�س�ئ�س بني الأجي�ل( وخ�سو�س� يف مو�سوع العنف الأ�رسي ترتبط ارتب�ط� وثيق� 
بكال النم�ذج البيولوجية والبيئية على اأ�س��س ان الع�ئالت ت�سرتك مت�أم� يف جين�ته� 

. )Emery, Laumann-Billings, 1998(�الوراثية كم� ت�سرتك يف بيئ�ته
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اأمل�ني�  ب- االجتاه الفينومينولوجي: ازدهرت املدر�سة الظ�هرتية يف علم الجتم�ع يف 
فل�سفة  من  اأفك�ره�  وا�ستمدت  الع�مليتني،  احلربني  بني  فيم�  له�  املج�ورة  واملن�طق 
العنف  على  يركز  الجت�ه  هذا  اأن   ،)1986( دينزن  وتبني  و�سوتز،  وه�يدجر  هو�رسل 
املوجه للزوجة من ج�نب الزوج متمثال يف ال�رسب والإ�س�ءة البدنية، ويهتم ب�جل�نب 
الداخلي خلربة العنف يف املنزل املوجه لكل من الزوجة والطفل، ويف�سل هذا الجت�ه 
ا�ستخدام م�سطلح اأ�رسة العنف اأو العنف املنزيل بدل من العنف الأ�رسي، وذلك لالإ�س�رة 
الأفراد �سمة منتظمة للتف�عل  اإىل تلك املن�زل التي ي�سبح فيه� العنف املتب�دل بني 
�سلبي�ً  رمزي�ً  اإنفع�يل واإدراكي متب�دل يت�سمن تف�عالً  اليومي، والعنف املنزيل ن�س�ط 
بني ال�رسك�ء احلميمني، ويحدث غ�لب�ً يف منزل الأ�رسة متمثالً يف الإغت�س�ب الزوجي 
والتعذيب  ب�لقتل  والتهديد  والطفل،  الزوجة  واإيذاء  امل��سوخية،  ال�س�دية  وال�سع�ئر 
)Generic( يف جميع  يرتبط ب�جلن�س  اأنه  العنف  والأ�سل يف  والإ�ستهزاء  اجل�سدي، 
املجتمع�ت ولكن املع�ين التي اأطلقت على العنف ت�أثرت ب�لثق�فة ف�لعنف هو حم�ولة 
ا�سرتداد �سيء ُفقد ب��ستخدام القوة البدنية والنفع�لية وقد ا�ستخل�ست اإجالل حلمي 
)1999(، جمموعة فر�سي�ت ي�ستند عليه� الجت�ه الفينومينولوجي من مق�لة لدينزن، 

)1985(، بعنوان نحو اجتاه فينومينولوجي للعنف االأ�سري املنزيل على النحو التايل: 
اإط�ر تف�علي من عالق�ت الت�سلط والتبعية التي تربط الأزواج   يحدث العنف داخل 

والزوج�ت والأبن�ء يف موؤ�س�سة مت�آلفة يطلق عليه� )املنزل(.
 هذا النظ�م التف�علي يعك�س التن�ق�س�ت الإقت�س�دية والثق�فية والإجتم�عية  والق�نونية 
والأيديولوجية يف املجتمع الأكرب، اإذ ميتد حول بن�ء من القواعد والأو�س�ع والأنظمة 
وال�سع�ئر واحلي�ة اليومية مب� فيه� من طرق اإعداد الطع�م والنوم والعالق�ت اجلن�سية 

ورع�ية املنزل والأطف�ل. 
ذا  امل�سيطر  مك�ن  الرجل يف  ي�سع  ومكون�ته  بتن�ق�س�ته  التف�علي  النظ�م  هذا  ان   
ال�سلطة داخل هذا البن�ء، حمول اإي�ه اإىل العنف الذي يحول زوجته اإىل خ�دمة وع�سيقة 
له واملنزل اإىل فندق لالإق�مة فيه وعندم� ل يتم اللتزام بهذه املف�هيم يحدث العنف. 

 ان العنف املنت�رس يف اأبنية هذه الأ�رسة اإمن� هو �سكل حمتمل من العالق�ت التف�علية 
التي ترتبط ب�لأو�س�ع الإجتم�عية  للمنزل. 

 هذه الأبنية من اخلربة العنيفة ت�أخذ �سكال دائري�، وتفرت�س وجودا م�ستقال يف حي�ة 
والتف�عل  الهدوء  اإىل  ثم  العنف  التوتر نحو  الأ�رسة عرب مراحل  الأ�رسة فكلم� حتركت 

احلميم يتم حتييد امل�سوؤولية ال�سخ�سية عن العنف. 
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اأو عندم�  اأم� الق�سد ال�سيئ الذي يتمثل يف الأنك�ر عندم� يحدث العنف لأول مرة،   
يحدث مرة ث�نية، ف�إن هذا الأمر يوؤكد اأن العنف �سيكون �سمة اأ�س��سية ودائمة يف احلي�ة 

اليومية لالأ�رسة )حلمي، 1995(.
يك�سف  فينومينولوجي�  نظري�  بن�ًء  ت�سكل  ان  ميكن  ال�ستة  الق�س�ي�  هذه  اإن   
خ�س�ئ�س العنف الأ�رسي حيث تو�سع ذوات )Selves( اأفراد الأ�رسة العنيفة يف دائرة 
متت�بعة متيز ال�سلوك العنيف الذي يحول اأ�رسة العنف اإىل لغز من ال�رساع وميدان موؤمل 
من اخلربة التي تتحرك نحو هدم الذات. وقد اأ�سفى ب�ت�سون م�سطلح تكوين انق�س�مي 
وبذلك  التف�عل  عملية  يف  الأ�س��سية  الأ�سلية  القيم  تهدم  التي  التف�عل  ان�س�ق  على 
ي�سبح العنف عملية تف�عل تنقلب على نف�سه� وحتطم امل�س�ركني فيه� وعالق�تهم مع 
بع�سهم البع�س حيث يك�سف اأفراد الأ�رسة عن انف�سهم لالآخرين ب�عتب�رهم اأفراداً ُجرمت 
م�س�عرهم واأف�سدته� مرارة وم�س�عر العنف. وت�سبح الأ�رسة �سبكة من الأفراد املتف�علني 
الع�دية  الأ�رسة  يفرق  الذي  الرفيع  اخليط  عربوا  وقد  الآخر،  يثق يف  اأحد  فال  بعنف، 
عن الأ�رسة العنيفة املنحرفة، املفرقة بني اأفراده�. لقد ارتبط ب�لأ�رسة من�خ انفع�يل، 
واأ�سبح اأفراده� ي�س�ركون يف ن�سق متب�ين من التف�عل الرمزي ال�سلبي، اإذ يتوقع كل 
فرد رد فعل عنيف من الطرف الآخر، واأ�سبحت اإمك�نية العنف �ست�راً يحجب جميع اأفك�ر 
واأفع�ل الأ�رسة �سواء ا�ستخدم م�سطلح التكوين الأنق�س�مي اأو التف�عل الرمزي ال�سلبي 
ف�إن هذه الأبنية توؤدي اإىل ا�ستخدام القوة النف�سية والبدنية للح�سول على م� �سبق وُفقد 
ببطء ب�سبب العنف مثل ال�سعور ب�ملودة والرحمة وال�سعور ب�لنحن التي متيز جميع 

اأ�سك�ل اجلم�ع�ت الأولية )اإجالل حلمي، 1999(. 
والتف�عل الرمزي ال�سلبي الذي يتعلق ب�أ�رسة العنف مير بعدة مراحل توؤدي اإىل ات�س�ع 
العنف- امل�ستق�ة من  العنف-ال�سع�دة  انك�ر  ت�ستمل على  التي  الأ�رسي  العنف  دائرة 
بن�ء العداء املتب�دل بني الزوجني وبني اأفراد الأ�رسة الآخرين-ن�س�أة �سوء التف�هم بني 
الطرفني-الغرية وخ��سة اجلن�سية منه�-تزايد العنف-انهي�ر ن�سق الأ�رسة-حتول الأ�رسة 

اإىل اأفع�ل عنيفة ث�بتة )حلمي، 1999(.
ج- االجتاه الن�سوي: على الرغم من ان احلرك�ت الن�سوية الراديك�لية قد و�سعت النموذج 
امل�رك�سي اأ�س��س� له� اإل انه� عزلته عن �سفته امل�دية وارتك�زه على عالق�ت الأنت�ج 
واأعطته معنى اأكرث ات�س�ع� وعمومية من خالل مفهوم �رساع كل الأنواع  التي تع�ين 
من ال�ستغالل ونقطة البداية هي عالقة الرجل ب�ملراأة، وان تف�سري تبعية املراأة للرجل 
يجب ان يكون يف �سوء هذه العالقة، التي توؤكد �سيطرة الرجل على املراأة، وب�لت�يل 



479

ف�إن العالق�ت الإجتم�عية  يف جميع املجتمع�ت مبنية على �سيطرة الرجل على املراأة 
وتقوم على اأ�س��س التق�سيم النوعي ولي�س على اأ�س��س التق�سيم الطبقي، وهذا يوؤدي اإىل 
روؤية املجتمع احلديث من املنظور الأبوي القدمي واأن الأ�رسة تت�سكل بن�ءا على اأوامر 
وتقوم  للرجل،  وال�سخ�سية  املنزلية  للعمل ي�سمن اخلدم�ت  النوعي  والتق�سيم  اأبوية، 
هذا  ويرى  لالأدوار.  النوعي  التب�ين  يدعم  اأ�س��س  على  الأطف�ل  تن�سئة  بعملية  الأ�رسة 
الجت�ه ان العنف املنزيل ترت�سخ جذوره يف النوع والقوة متمثال يف حم�ولت الرجل 
املح�فظة على �سيطرته وحتكمه ب�ملراأة، وهذا جزء من العالق�ت الإن�س�نية الع�مة التي 

تت�سكل من خالل التبعية والعنف )حلمي، 1999(.
ويركز اأ�سح�ب هذا الجت�ه يف درا�ستهم لالأ�رسة على القوة اله�ئلة التي اأعط�ه� املجتمع 
الأبوي للرجل والتي من خالله� مي�ر�س العنف ليح�سل على ط�عة اأفراد الأ�رسة، ويف 
الأ�رس التي يقع فيه� ال�سف�ح تكون الأم غ�لب� على اطالع لكنه� توؤمن ب�أنه� ل متلك القوة 
والإذع�ن  لل�سلبية  املراأة تدفعه�  تن�سئة  املتبعة يف  التق�ليد  وان  لتعرت�س خ�سو�س� 

. )Schwartz, Miller, 1992( والط�عة التي ت�سمح للم�سيء ان مي�ر�س �سلطته
د- نظرية التحليل النف�سي: يرى فرويد ان الع�مل البيولوجي هو املرحلة الطويلة التي 
يق�سيه� �سغ�ر النوع الب�رسي يف ح�لة عجز واعتم�د على الغري، ففرتة وجود الطفل 
اإذا قورنت مبثله� عند احليواأن�ت، وهو ير�سل اإىل  جنين� داخل رحم الأم تبدو ق�سرية 
الع�مل يف ح�لة اأقل اإعدادا. وينتج عن ذلك ان يكون ت�أثري الع�مل الواقعي عليه اأكرث 
�سدة، كم� ي�س�عد ذلك يف التمييز املبكر بني »الأن�« و »الهو« فهذا الع�مل البيولوجي 
اإمن� يكون ح�لت اخلطر الأوىل. وح�لت اخلطر الأوىل ت�سكل كثريا من احل�ج�ت وكثريا 
ومن  اخل�رجي  الع�مل  اأخط�ر  من  للحم�ية  واحل�جة  اجلوع،  من  اخلوف، ك�خلوف  من 
الأخط�ر الغريزية الداخلية واحل�جة للحب، وقد يثري »الأن� الأعلى« ح�ج�ت جديدة، 
الإ�سب�ع. ويفرت�س فرويد وجود  الرئي�سية تظل مع ذلك هي احلد من  ان وظيفته  غري 
القوى  جمموعة  تت�سمن  وهي  احلي�ة  غريزة  الأوىل  الإن�س�ن  يف  اأ�س��سيتني  غريزتني 
النوع وحفظ  اللذة واإىل حفظ  التي تهدف للح�سول على  احليوية والدوافع الغريزية 
الذات، وهدفه� ت�أليف الأ�سي�ء بع�سه� مع بع�س والعمل على بق�ئه�، والغريزة الث�نية 

هي غريزة الهدم اأو املوت وهدفه� تفكيك الرتب�ط�ت ومن ثم هدم الأ�سي�ء. 
غري  ح�لة  اإىل  احلية  الك�ئن�ت  اإع�دة  هو  له�  النه�ئي  الهدف  ان  فرويد  يفرت�س  كم� 
ع�سوية فعملية الأكل عب�رة عن حتطيم للطع�م بغر�س اإدم�جه يف اجل�سم والعملية 
اجلن�سية عب�رة عن فعل عدواين الغر�س منه احل�سول على اأوثق اأنواع  الحت�د وي�سدر 
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عن هذا التف�عل بني الغريزتني يف ائتالفهم� وتع�ر�سهم� جميع ظواهر احلي�ة املختلفة 
وتن�س�أ عن التغريات التي حتدث يف الن�سب بني ه�تني الغريزتني نت�ئج ه�مة، فزي�دة 
النق�س�ن  العدوان اجلن�سي من �س�أنه ان يجعل من املحب ق�تال جن�سي�، بينم� يوؤدي 
عمل  ك�ن  وط�مل�  اجلن�سية،  القدرة  فقدان  اأو  اخلجل  اإىل  العدواين  الع�مل  يف  الكبري 
غريزة املوت ق��رسا على الداخل فهي تظل �س�متة ونحن نفطن اإليه� حينم� تتجه اإىل 
اخل�رج وت�سبح غريزة هدم، ويظهر اجت�ه هذه الغريزة اإىل اخل�رج وي�ستخدم فيه الفرد 
جه�زه الع�سلي، ويبدو هذا الجت�ه �رسوري� لبق�ء الفرد، وعندم� يبداأ »الأن� الأعلى« 
يف التكوين يثبت قدر كبري من غريزة العدوان داخل الأن� حيث يعمل بطريقة توؤدي اإىل 
فن�ء النف�س، وهذا هو اأحد الأخط�ر التي تهدد ال�سحة والتي تتعر�س له� الإن�س�نية اأثن�ء 
تقدمه� يف طريق احل�س�رة، كم� بني فرويد اأن اأغلب دوافع احلي�ة اجلن�سية لي�ست من 
طبيعة جن�سية خ�ل�سة، بل ت�سدر عن اأخالط من الغريزة اجلن�سية واأجزاء من غريزة 

الهدم كم� يف ال�س�دية والتي تعني التلذذ اجلن�سي يف اإيذاء الغري )بال�س، 1990(.
وينظر املحللون النف�سيون اإىل اأنف�سهم-ب�سكل مب��رس اأو غري مب��رس- ومن خالل عملهم 
مع اأطب�ء الأطف�ل واملتخ�س�سني ب�ل�سحة العقلية اأنهم من اأوائل الذين حركوا الآخرين 
للت�أثري ب�سكل رئي�سي على املتغريات ال�رسورية �سواء الإجتم�عية  اأو الق�نونية حلم�ية 

 .)Mcleer, 1988( الأطف�ل من خطورة العنف الأ�رسي
ولإيج�د اإط�ر نظري يتعلق ب�لإ�س�ءة للطفل فقد ان�سب الإهتم�م  على درا�سة الأ�سب�ب 
واإن ك�نت قد ا�ستقت من عين�ت غري منتظمة خمت�رة من اأطف�ل تعر�سوا لالإ�س�ءة، وقد 
ف�لتحليل  الأطف�ل،  على  ت�أثري  من  لهم  مل�  الآب�ء  �سيكوب�ثولوجية  على  الرتكيز  ك�ن 
الأ�رسي لوظ�ئفه، وتطور  النظ�م  واأداء  العقلية،  الوظ�ئف  اأداء  النف�سي ي�أخذ ب�لعتب�ر 
تتمثل يف  للطفل  الإ�س�ءة  اإىل  توؤدي  التي  الأ�سب�ب  ف�إن  النظرية  هذه  وح�سب  الطفل، 
اأفراد  اأ�رسية بني  الأم والطفل، والف�سل يف تكوين روابط  رابطة بني  الف�سل يف تكوين 
الأ�رسة، و�سي�دة اجت�ه الرف�س من الوالدين نحو الطفل ووجود اآلية كب�س الفداء، كم� اأن 
الأهل املعتدين بال ا�ستثن�ء قد تعر�سوا لالعتداء اأو التج�هل يف طفولتهم وترتب على 
ذلك عدم مقدرتهم على تطوير م�س�عر احلب، وك�نوا ك�سب�ب يتميزون ب�لرنج�سية ومل 
يكن لديهم قدرة يف ال�سيطرة على »الأن�«، وقد �س�دت وجهة النظر هذه دون خ�سوعه� 
للتجريب والذي مت عليه لحق�، كم� اأن الأهل الذين ي�سيئون لأطف�لهم يحملون توقع�ت 
الواقع  اأكرب من  اأو هي  الطفل كم� لو ك�ن هو  اأطف�لهم وب�لت�يل يع�مل  مرتفعة لأداء 
ويتع�ملون معهم كن��سجني ويجب عليهم ان يكونوا جيدين وم�س�يرين وان ل يقعوا 
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. )Mcleer, 1988( يف اخلط�أ
ه - نظرية التعلم االإجتماعي: يذكر �سريز ان اأكرث النظري�ت �سيوع� هي التي تفرت�س ان 
اأمن�ط ال�سلوك الأخرى،  الأ�سخ��س يتعلمون العنف بنف�س الطريقة التي يتعلمون به� 
ف�إن عملية التعلم هذه تتم داخل الأ�رسة �سواء يف الثق�فة الفرعية اأو يف الثق�فة ككل، 
اأبن�ئهم على الت�رسف بعنف مع الآخرين يف بع�س املواقف،  فبع�س الآب�ء ي�سجعون 
ويط�لبونهم األ يكونوا �سح�ي� للعنف يف مواقف اأخرى، وترى هذه النظرية اأن العنف 
الأ�رسي يتم تعلمه داخل الأ�رسة واملدر�سة ومن و�س�ئل الإعالم، واأن العديد من الأفع�ل 
الآب�ء  العالقة املتب�دلة بني  العنيفة تبداأ كمح�ولت للت�أديب والتهذيب، وان  الأبوية 
والأبن�ء واخلربات املتب�دلة بني الآب�ء والأبن�ء التي مير به� الطفل يف مرحلة الطفولة 
املبكرة ت�سكل �سخ�سيته عند البلوغ. لذلك ف�إن �سلوك العنف ينتقل عرب الأجي�ل، كم� 
اأن اإ�س�ءة مع�ملة الطفل توؤدي اإىل �سلوك عدواين تبداأ بذوره يف حي�ة الطفل املبكرة 
بني  البغ�س�ء  اإث�رة  عن  الن�جت  لالعتداء  واإخوته  اأ�سدق�ئه  مع  عالق�ته  يف  وي�ستمر 
الفعل  ك�ن  اإذا  فيم�  العنف  مرتكب  رغبة  على  يركز  العتداء  وهذا  البع�س،  بع�سهم 

العدواين حم�ولة للتحكم اأو حم�ولة لالإيذاء واإيق�ع الأمل ) حلمي، 1999(.
الثق�فة  على  للبيئة  املب��رسة  الآث�ر  درا�سة  بيئوي  بكلمة  ويق�سد  البيئوي:  املنظور  و- 
هذا  ويهتم  الطبيعية  البيئة  مع  لالإن�س�ن  امل�دي  التوافق  درا�سة  اإىل  اإ�س�فة  امل�دية 
الطبيعية  امل�س�در  ل�ستغالل  ال�رسورية  اجلم�ع�ت  وتكوين  توزيع  بدرا�سة  امليدان 
والعالق�ت غري املب��رسة التي تنبع من وجود هذه اجلم�ع�ت والت�سورات الع�مة للكون 
املرتبطة بع�دات معينة، وتت�سمن هذه الدرا�س�ت درا�سة اجلم�ع�ت احل�رسية احلديثة، 
كم� تهتم بدرا�سة العالق�ت الإجتم�عية  للن��س و�سلته� ب�سعوب�ت وت�سهيالت ال�سكن 

يف احل�رس )اجلوهري، 1980(.
 Bronfenbrenner ، 1977،( لقد اآمن بع�س علم�ء النف�س مثل برونفينربيرن  
1979 ( مثلم� اآمن علم�ء الجتم�ع اأن ال�سلوك الإن�س�ين ميكن فهمه ب�سكل اأف�سل عندم� 
توؤخذ مظ�هر البيئة مب� فيه� الفرد بعني العتب�ر. وات�سح ذلك يف ميدان علم النف�س 
 ،Garbarino، 1977 وج�رب�رينو ،Belsky، 1980 ،من خالل كت�ب�ت كل من بل�سكي
الأطف�ل،  مع�ملة  �سوء  ظ�هرة  لتف�سري  بيئوي  منظور  تطوير  من خالله�  ح�ولً  والتي 
خالل  من  فهمه�  ميكن  الفرد  بيئة  ب�أن   )Bronfenbrener( ت�سور  كالهم�  متقبلني 
جمموعة من اجلل�س�ت كل واحدة منعزلة �سمن م�ستوى اأبعد من البيئة ال�سغرى اإىل 

البيئة الكربى وهي املجتمع. 



482

وقد �سعى ج�رب�رينو اإىل اإحالل ظ�هرة الإ�س�ءة للطفل �سمن املنظور البيئوي الذي يوؤكد 
على املحتوى الإجتم�عي لظ�هرة الإ�س�ءة للطفل، موؤمن� ب�ن الإ�س�ءة للطفل ترتبط مب� 
يقوم به امل�سوؤول عن الرع�ية مع الطفل، واإىل م� يعتربه املجتمع وموؤ�س�س�ته انه �سلوك 
الإ�س�ءة،  واملهيئة حلدوث  الالزمة  العوامل  كم� عرف  الطفل،  تن�سئة  �سوي يف عملية 
لديه�  وا�سح وهن�ك ع�ئالت  ب�سكل  لأطف�له�  الإ�س�ءة  اإىل  وهن�ك ع�ئالت كثرية متيل 
ظروف وعوامل مهيئة حلدوث الإ�س�ءة، ومل�س�عدتهم ل بد من فهم الظروف التي حتولهم 

 )Bersani, Chen,1988( .من كونهم م�سيئني حمتملني اإىل م�سيئني حقيقيني
فر�سة  اأو  ب�سيطة  لهم خربة  ليكون  املع�ملة  �سوء  الوالدان  يظهر  م�  وغ�لب�ً   
�سغرية ليلعبوا دور الراعي دون معرفتهم مب� هو متوقع والبع�س منهم لديه توقع�ت 
غري واقعية لدرجة اأنهم يتوقعون من الأطف�ل اأن يلتقوا معهم يف احتي�ج�تهم، واأحي�أن�ً 
وقد حدد  مك�نته�،  الطفل  احتي�ج�ت  لإعط�ء  اأولوي�تهم  ترتيب  اإع�دة  ك�آب�ء  يرف�سون 
ج�رب�رينو ع�ملني بيئويني مهمني يتمثل الأول يف التربير الثق�يف ل�ستخدام القوة �سد 
الأطف�ل، وبذلك ف�إن الطفل يعد ملك� للراعي الذي ميتلك ال�سلطة ل�ستخدام القوة البدنية 
ك�جلريان  الداعمة،  الإجتم�عية   الأنظمة  عن  الأ�رسة  عزلة  هو  الث�ين  والع�مل  �سده، 
ال�سغوط�ت  وجود  ح�لة  يف  املهمة  الأمور  من  الإجتم�عي  الدعم  فنظ�م  واملجتمع، 
الن�سج  الأطف�ل كح�لت عدم  الزواج والبط�لة ووجود ح�لت خ��سة لدى  ك�سعوب�ت 
اأو الإع�ق�ت وانعدام الدعم الإجتم�عي مع وجود مثل هذه ال�سغوط�ت يوؤدي اإىل اإ�س�ءة 

 )Bersani, Chen, 1988( .مع�ملة الطفل
وقد اأ�سار بل�سكي )Belsky ، 1984( اإ�ستنادا على اأفكار من �سبقوه اإىل اأربعة م�ستويات يف 

التحليل البيئوي:
 ت�ريخ تطور الفرد )Ontogenic Development( وهو م� يحمله كال الوالدين 
من ت�ريخ واأ�سلوب رع�ية لالأ�رسة التي �سيكون�نه�، ومن ال�رسوري اختب�ر ت�ريخ طفولة 
امل�سيئني، فقد اأ�س�رت معطي�ت عدد من الدرا�س�ت ان الوالدين امل�سيئني قد تعر�سوا هم 
الذين تعر�سوا  الآب�ء  بل�سكي كون  الطفولة وقد ن�ق�س  لالإ�س�ءة خالل مرحلة  اأنف�سهم 
لالإ�س�ءة ل ي�سيئون لأبن�ئهم على انه اأمر م�سكوك فيه لأن تعر�س الوالدين لالإ�س�ءة من 

العوامل املهيئة حلدوث الإ�س�ءة لالأطف�ل لحق�ً. 
الع�ئلي  الو�سع  ال�سغري )The Micro system(: وي�أخذ بعني العتب�ر  النظ�م   
والدرا�س�ت  فيه.  مك�أن�ً  الأطف�ل  اإ�س�ءة مع�ملة  ت�أخذ  الذي  املب��رس  املحيط  يعد  الذي 
التقليدية حول الإ�س�ءة لالأطف�ل يف الأ�رسة تركز على الوالدين، اإل اأن الوعي بداأ يزداد 
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تدريجي�ً مبدى م�س�همة الطفل نف�سه يف حدوث الإ�س�ءة ك�لأطف�ل من الولدات املبكرة 
اأو الأطف�ل الذين لديهم نق�س يف ال�ستج�بة الإجتم�عية  اأو يع�نون من الإع�قة.

 النظ�م اخل�رجي )The Exosystem(: ويتمثل يف الأنظمة الر�سمية وغري الر�سمية 
كظروف العمل، واجلرية، و�سبكة العالق�ت الإجتم�عية . و ل تت�سمن ت�ريخ تطور الفرد 
التي  الفرد نف�سه فيه�. ومن املتغريات  التي يجد  الأو�س�ع  لكنه� مت�س ب�سكل مب��رس 
يرتبط  والذي  الوظيفة  وفقدان  البط�لة،  النظ�م  بهذا  للطفل  الإ�س�ءة  وتربط  له�  ي�س�ر 
ب�لإحب�ط وال�سغوط ويزداد احتك�ك )الوالد-الطفل( ب�سبب تواجد الأب يف املنزل مم� 

يوؤدي اإىل �سوء املع�ملة.
 النظ�م الكبري )The Macro system(: ويت�سمن القيم الثق�فية ونظ�م املعتقدات 
النظ�م  من  وكل  الفرد  تطور  ت�ريخ  على  الت�أثري  من خالل  للطفل  الإ�س�ءة  تعزز  التي 

    )Bersani, Chen, 1988( .ال�سغري والنظ�م اخل�رجي
وقدم بل�سكي )Belsky ، 1984( اأمنوذج اأطلق عليه اأمنوذج حمددات الوالدية وبني 
Family Dis- ةمن خالله اأن الإ�س�ءة حتدث للطفل ب�سبب الختالل الوظيفي لالأ�رس
function الن�جت عن جمموعة من العوامل والتي يكون لبع�سه� ت�أثري مب��رس والبع�س 

الآخر له ت�أثري غري مب��رس يف حدوث الإ�س�ءة . 
ال�سكل رقم )3( يبني امنوذج حمددات الوالدية الذي و�سعه بل�سكي.

اأمناط العنف الأ�رسي 
اأول- الإ�س�ءة للطفل:

ثم  الطبية  الدوائر  على  مقت�رسة  للطفل  الإ�س�ءة  بظ�هرة  الإهتم�م   ك�ن  لقد   
اهتمت به� املنظم�ت الإن�س�نية، وان ك�ن هن�ك اختالف حول بع�س الق�س�ي� مثل من 
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يقوم ب�لتبليغ عن هذه احل�لت، الأطب�ء فقط اأم املهنيني الذين لهم عالقة ب�لأطف�ل، 
اأم وك�لت احلم�ية، وم� هو نوع  ومن هي اجلهة التي يجب تبليغه� اجله�ت الأمنية 
الإ�س�ءة اأو الإهم�ل التي يجب التبليغ عنه� اجل�سدية فقط اأم الإهم�ل، اأم اأ�سك�ل اأخرى 
اأن  لدرجة  واإهم�له  للطفل  الإ�س�ءة  الطبي حل�لت  النموذج  تن�مي  وبرز  الإ�س�ءة.  من 
ال�سغوط  جت�هل  اإىل  مييل  الت�أكيد  وهذا  وب�ء.  اأنه�  على  و�سفت  اأمريك�  يف  الإ�س�ءة 
البيئية والإجتم�عية  على اأنه� عوامل له� عالقة يف حدوث الإ�س�ءة للطفل اإىل اأن ظهر 
للطفل  الإ�س�ءة  ان  واإدراك  النظر  لدمج وجهتي  الطبي  القط�ع  الع�ملني يف  ت�أييد من 
واإهم�له م�سكلة �سلوكية تت�أثر ب�سخ�سية الوالدين و�سخ�سية الطفل والبيئة الإجتم�عية   

. )Newman, Lutzker, 1990(
اأن ن�رس كيمب وزمالئه، 1962، م� ي�سمى »متالزمة الطفل امل�رسوب«  وبعد   
اأ�سك�ل  ك�فة  لي�سمل  ب�لت�س�ع  املفهوم  واأخذ هذا  للطفل  الإ�س�ءة  ا�ستخدام مفهوم  بداأ 
الإ�س�ءة التي يتعر�س له� الطفل اجل�سدية واجلن�سية و�سوء التغذية والإهم�ل يف العالج 
والتعليم والإيذاء العقلي، و�سوء مع�ملة الطفل الذي مل يتعدى الث�منة ع�رسة من عمره 

من ج�نب �سخ�س م�سوؤول عن رع�يته ) حلمي، 1999(.
تعريف الإ�س�ءة:

لقد ف�سلت اجلهود الأولية يف اإيج�د اإجم�ع لو�سع تعريف اإجرائي مل� تت�سمنه   
الإ�س�ءة للطفل، فتعدد وتن�ف�س املي�دين التي له� اهتم�م يف مو�سوع الإ�س�ءة للطفل 
الجتم�ع(  وعلم  النف�سي،  والطب  النف�س،  وعلم  الع�مة،  وال�سحة  الإجرام،  مثل:)علم 
ب�لإ�س�فة اإىل غمو�س بن�ء مفهوم اإ�س�ءة املع�ملة ح�ل ذلك دون التو�سل لإجم�ع على 
اأداة مقبولة لو�سع تعريف اإجرائي، وتبني �ست�ر )Star ، 1988( اأن هن�ك اأربع عن��رس 
اأ�س��سية تت�سمن عملية تعريف اإ�س�ءة مع�ملة الطفل هي : ق�سدية الفعل، واأثر الفعل 
على الطفل، وقيمة احلكم ال�س�در على الطفل، واملع�يري الثق�فية والإجتم�عية  التي 
تقيم احلكم. وتقلب هذه العوامل غري املب��رسة توؤثر على حم�ولت التو�سل اإىل تعريف 
�س�مل ومقبول كم� ان هذه املهمة مربكة ب�سبب خ�سو�سية وطبيعة �سوء املع�ملة غري 
املقبولة اإجتم�عي�ً. واملعلوم�ت التي مت جمعه� عن هذه الظ�هرة ا�ستقت من التق�رير 
الذاتية ومن احلوادث التي له� م�س��س بظ�هرة الإ�س�ءة وكالهم� عر�سة للخط�أ والت�سويه  

 .)Ammerman, Hersen,1990(
ويعد مقي��س ، Conflict Tactic Scale(,CTS( والذي طوره �سرتاو�س من   
املق�يي�س اله�مة التي جمعت بوا�سطته� املعلوم�ت من الأفراد مب��رسة، فقد اأجرى كل 
من �سرتاو�س وجيليز و�ستينمتز )1980( م�سح�ً دون الإعتم�د على التق�رير الر�سمية، 
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من  ع�سوائية  كعينة  اختي�رهم  مت  الذين  الآب�ء  من   )1146( البحث  فريق  ق�بل  حيث 
الولي�ت املتحدة الأمريكية، وكل ع�ئلة وقع عليه� الختي�ر فيه� طفل واحد على الأقل 
م� بني )3-17( �سنة واعرتف 73% من الأهل الذين متت مق�بلتهم بح�دثة واحدة على 

 .  )Mcleer, 1988( الأقل مت ارتك�ب العنف فيه� �سد الطفل
الطفل  مع�ملة  اإ�س�ءة  ان  اإىل  يعود  الظ�هرة  هذه  تعريف�ت  الختالف يف  اإن   
الظروف، ف�ملنزلة  اإجتم�عي يتغري ح�سب  �سيئ� حمددا بطبيعته بل هي حكم  لي�ست 
الإجتم�عية  لالأبوين مثال قد تقرر اإذا ك�نت الإ�س�ءة قد ح�سلت اأم ل. كم� اأن الختالف�ت 
احل�س�رية قد جتعل احلكم على ت�رسف م� نحو الطفل غري موؤكد، لأن حتديد اأين تنتهي 
بع�س  ويرى  لآخر،  جمتمع  من  يختلف  الإ�س�ءة  عن��رس  تبداأ  واأين  الرتبية  متطلب�ت 
املعنيني مبو�سوع الإ�س�ءة للطفل ان احل�لت املكت�سفة لإ�س�ءة مع�ملة الطفل ل متثل 
اإل جزءا ي�سريا من ظ�هرة منت�رسة معظمه� خمتف اأو م�سترت ب�سكل اأو ب�آخر ) الدخيل، 

.)1990
ك�دو�سني ان  اإل  لآخر  مك�ن  من  التعريف�ت  اختالف  من  الرغم  وعلى   
ك�لإ�س�ءة  الإ�س�ءة  حتديد  على  ت�س�عد  املظ�هر  من  جمموعة  �سنف   )Kadoshin(  
اجل�سدية، �سوء التغذية، �سوء الرع�ية الطبية، الف�سل يف اللتح�ق يف املدر�سة ب�إنتظ�م، 
 Zastrow(  .الع�طفية والإ�س�ءة  الإ�س�ءة اجلن�سية  العمل،  �س�ع�ت  وزي�دة  ال�ستغالل 

)and Bowker, 1984
وتعرف الأمم املتحدة العنف ب�أنه »اأي فعل اأو تهديد بفعل يوؤدي اإىل اإحداث   
اأذى ج�سدي اأو نف�سي اأو جن�سي اأو يحد من حرية الطفل ب�سبب كونه طفال حتت الو�س�ية، 
)الوالدان اأو اأحدهم� اأو الو�سي( اأو الدفع به اإىل اأي من ال�سور املختلفة لالإ�ستغالل« ) 

ال�رسبيني، 2001(. 
وقد عرف ديفيد جل الإ�س�ءة والإهم�ل على اأنه� »اأي فعل من جهة الآب�ء اأو �سخ�س اأو 
موؤ�س�سة اأو من املجتمع ككل يوؤدي اإىل حرم�ن الطفل من امل�س�أواة يف احلقوق واحلرية 
اأو يوؤدي اإىل عرقلة قدرات الطفل واأبع�ده� عن حتقيق اأف�سل تطور ومنو لإمك�أن�ته ب�لقهر 

اأو ب�لقوة« ) ال�سيد، 1993(.
يعر�س  فعل  عن  امتن�ع  اأو  فعل  »اأي  اأنه�  على  للطفل  الإ�س�ءة  تعرف  كم�   
وعملي�ت  والروحية  والإجتم�عية   والنف�سية  والعقلية  البدنية  الطفل  و�سحة  �سالمة 
اأفراد  اأو  فرد  على  والإيذاء  الإ�س�ءة  وقوع  يتكرر  م�  وغ�لب�  للخطر«.  املختلفة  منوه 
تقدير  على  قدرتهم  لعدم  اإم�  الإيذاء،  لذلك  رف�سهم  عن  التعبري  على  القدرة  تنق�سهم 
الب�سيطة  الإيذاء  اأفع�ل  اكت�س�ف  ف�إن  لذا  اأو جلهلهم بحقوقهم  الواقعة عليهم  الإ�س�ءة 



486

يف مراحله� املبكرة والتدخل لإيق�فه� واحلد منه� هو اأمر على ج�نب كبري من الأهمية 
وال�رسورة للحف�ظ على �سالمة و�سحة الطفل من ج�نب، وجتنيبه الأخط�ر وامل�س�عف�ت 
التي ترتتب على ا�ستمرار هذه املم�ر�س�ت من ج�نب اآخر )التقرير الإح�س�ئي اجلن�ئي، 

 .)1994
وقد عرف ج�بر وكف�يف )1989( زملة الطفل امل�س�ء مع�ملته على اأنه »منط الطفل الذي 
ت�س�ء مع�ملته من ج�نب الآب�ء الأ�سليني اأو الآب�ء البدلء حيث مييل هوؤلء الآب�ء اإىل 
اإيق�ع الأذى وال�رسر البليغ ب�سورة عمدية ومتكررة ب�أطف�لهم اإىل الدرجة التي ت�ستلزم 
دخول الأطف�ل اإىل امل�ست�سفى، ويت�سمن �سورا مثل اإحداث ك�سور ب�لعظ�م واإحداث حروق 
يف اأج�س�مهم والت�سبب يف التهتك�ت والنزيف والإ�س�ب�ت الع�سبية بل والعتداء عليهم 
جن�سي�، والتعريف الأو�سع لهذه الزملة يت�سمن األواأن�ً من الإهم�ل ال�سديد يف اجلوانب 
اجل�سمية والإنفع�لية وجوانب التغذية وب�لإ�س�فة اإىل ال�سدمة اجل�سمية ف�إن الطفل رمب� 
يظهر عالأم�ت الت�أخر العقلي وال�سلوك الال�سوي مثل الكراهية الزائدة« )ج�بر و كف�يف، 

.)1989
ويعرف �سكوت )Scot ، 1977( الإ�س�ءة للطفل على اأنه� لي�ست مر�س�ً له كينونة، لكنه� 
منط من ال�سلوك، ومثل الأمن�ط املت�س�بهة ف�إنه� تت�سمن اأمرا�س�ً متعددة ميكن اأن تفهم 

.)Oates, 1979( �من خالله
وهن�ك عالقة بني حتديد تعريف للعنف الأ�رسي ون�سبة اإنت�س�ره، ف�مل�سوح�ت   
ال�سك�نية تقدم تقديرات اأعلى ملدى حدوث العنف الأ�رسي على افرتا�س ان معظم حوادث 
العنف تبقى خلف الأبواب املو�سدة، ففي ا�ستطالع ج�لوب )Gallup( لعينة ع�سوائية 
عليهم  انطبقت  الأطف�ل  من   )%5( ان  تبني  املتحدة  الولي�ت  عرب  اأ�رسة  لألف  وممثلة 
مع�يري الإ�س�ءة اجل�سدية وحوايل )20%( من الأطف�ل �سنفوا على اأنهم تعر�سوا لالإ�س�ءة 
وهذه التقديرات اأعلى من )10-16( مرة عند مق�رنته� ب�لتق�رير الر�سمية، وعلى قدر 
تقديرات  على  ال�سك�نية  وامل�سوح�ت   )Gallup( ا�ستطالع  احتوى  الأهمية،  من  كبري 
حمددة جدا لالأفع�ل التي ت�سنف على اأنه� م�سيئة والتي تو�سح كيف ان تعريف العنف 
انه� ت�رسف  ال�سفعة على  اإذا حددت  الإنت�س�ر، فمثال  يوؤثر يف تقدير معدلت  الأ�رسي 
عنيف ف�إن ثلثي اأطف�ل اأمريك� ي�سنفون على اأنهم �سح�ي� عنف واإ�س�ءة، وعند ت�سنيف 
العنف على اأنه ال�رسب ب��ستخدام اأداة ف�إن التقديرات ترتاجع، ومن الطبيعي اأن تنح�رس 

التقديرات اأكرث اإذا �سنفت الإ�س�ءة لالأطف�ل على اأنه� مم�ر�سة اأفع�ل خطرية اأكرث  
.)Emery and Lauman-Billings, 1998(

اأ�سكال اإ�ساءة معاملة الطفل:
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وقد حددت اأ�سكال االإ�ساءة التي يتعر�س لها الطفل من قبل الوالدين اأو من يقوم بدورهما على 
النحو التايل: 

بوجود  الإ�س�ءة  هذه  وتبدو   :  )Physical Abuse( املتعمدة  اجل�سدية  االإ�ساءة   -1
اإ�س�ب�ت ج�سدية ب�سكل متعمد منه� الر�سو�س واحلروق، ال�سجح�ت، الع�س، نزع ال�سفة، 
ك�سور العظ�م، النزيف الدم�غي، نزيف ال�سبكية، اخلنق، الت�سميم، ا�ستخدام غري مالئم 
للكحول واملخدرات، الغرق. وتقدير مدى اإنت�س�ر هذه الإ�س�ءة يختلف ب�ختالف املع�يري 
امل�ستخدمة، وت�سري اإح�س�ئي�ت لدرا�سة نفذت يف اإحدى مق�طع�ت اإجنلرتا على اأطف�ل 
حتت �سن )4( �سنوات اأن املعدل ال�سنوي ك�ن )1000( طفل ذوي اإ�س�ب�ت تبلغ درجة 
من ال�سدة، منه� ك�سور خمتلفة يف العظ�م اأو نزف حول الدم�غ، كم� وجد اأي�س� يف ع�م 
)1989( ان م� ن�سبته )3 من 1000( طفل حتت �سن )18( �سنة ك�نوا يف �سجالت حم�ية 
 Gelder, Gath, Mayou,( من هوؤلء قد ع�نى من اإ�س�ءة ج�سدية )الأ�رسة وان كل )4

.)Cowen, 1996( )Hawtin, Wyse, 1997
اأم� بخ�سو�س نت�ئج واآث�ر الإ�س�ءة اجل�سدية، فقد اأ�س�رت نت�ئج الدرا�س�ت اإىل ان )%25( 
اجل�سدية  الإع�قة  حدوث  من  ع�نوا  قد  اجل�سدية  لالإ�س�ءة  تعر�سوا  الذين  الأطف�ل  من 
وم�سكالت يف التكيف الإجتم�عي والع�طفي اأم� البقية )75%( ف�إن الإ�س�ب�ت اجل�سدية 
 Herrenkohl, 1992,( الطفل  ومنو  تطور  يف  �سعوب�ت  اإىل  توؤدي  لكنه�  �سدة  اأقل 
93( . ويت�سبب الوالدين مب� ن�سبته )75%( من جمموع ح�لت الإ�س�ءة، ومن الأدوات 
امل�ستخدمة يف اإيق�ع الإ�س�ءة اجل�سدية على الأطف�ل ال�رسب املتكرر املوجع بفر�س�ة 
وهوائي  اخل�سبية  واملالعق  واحلب�ل  الكهرب�ئية  الأ�سالك  ب��ستخدام  ال�رسب  ال�سعر، 

 .)Trojanwicz,1979(التلف�ز واأرجل الكرا�سي

وك�آث�ر لالإ�س�ءة اجل�سدية يظهر الطفل جمموعة من ال�سم�ت ك�خلوف من الأبوين، القلق، 
عدم ال�سعور ب�ل�سع�دة، الأنعزال، �سوء تقدير الذات، جتنب الكب�ر وعدم الرغبة يف بن�ء 

 )Gelder, et.al, 1996( .سداق�ت مع الأطف�ل والعدوانية�
ن�س�ط�ت  يف  الطفل  انغم��س  يف  وتتمثل   :)Sexual Abuse( اجلن�سية  االإ�ساءة   -2
الثق�فية،  املع�يري  مع  يتع�ر�س  مم�  منه،  ر�س�  اأو  قبول  ودون  ي�ستوعبه�  ل  جن�سية 
ويغطي هذا امل�سطلح اأ�سك�ل متعددة تت�سل ب�جلن�س مع اأو بدون درجة من العنف، كم� 
 )Exhibitionism( تت�سمن ن�س�ط�ت ل ت�ستمل على الإت�س�ل اجل�سمي مثل اجلهورة
والتي تعني الك�سف عم� ل يليق الك�سف عنه، وم�س�هدة الأفالم الإب�حية واأخذ اأو�س�ع 
يتعر�س  التي  اجلن�سية  الإ�س�ءة  عن  الإف�س�ح  ان  الفوتوغرايف.  للت�سوير  مالئمة  غري 
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له� الطفل يعتمد غ�لب� على �سكل الإ�س�ءة وال�سلة بني ال�سخ�س املعتدي والطفل، اإذ 
ُيبلّغ الأطف�ل عندم� يكون املعتدي غريب�ً عنهم ب�سكل اأكرب، ويتم التبليغ عن الإ�س�ءة 
اجلن�سية ب�سكل مب��رس من الطفل اأو اأحد اأق�ربه، اأو ب�سكل غري مب��رس وبدون تو�سيح 
كم�سكلة يع�ين منه� الطفل ك�أعرا�س ج�سمية يف منطقة ال�رسج اأو الأع�س�ء التن��سلية، 
اأو ظهور �سلوك جن�سي غري مالئم. وقد  اأو النفع�لية،  اأو ظهور ال�سطراب�ت ال�سلوكية 
تبني ان الإن�ث اأكرث تعر�س� من الذكور وان امل�سيء معروف ودائم� يكون الذكر وغ�لب� 
م� يكون من اأفراد الأ�رسة، كم� ان اأزواج الأمه�ت اأكرث متثيالً �سمن املعتدين. اأم� حجم 
 )Galser، 1991( الإ�س�ءة اجلن�سية من قبل املراأة فهو غري معروف، وي�سري ج�ل�سري
 McCarthy( اأن املراأة تنفذ م� ن�سبته 10% من ن�سبة العتداءات، كم� تو�سلت مك�رثي
 Gelder,( .اإىل ان الن�س�ء املعتدي�ت تعر�سن لالإ�س�ءة اجلن�سية يف طفولتهن )، 1986

)et al,1996
ويعرف ج�بر وكف�يف )1989( العتداء اجلن�سي على الطفل ب�أنه »�سورة من �سور الإ�س�ءة 
اإىل الطفل تتميز ب�لن�س�ط اجلن�سي وهذه ال�سورة قد ت�أخذ �سكل العتداء اجلن�سي على 
 )Rape( ويقوم ب�لعتداء اأحد اأفراد الأ�رسة من الكب�ر، والغت�س�ب )Incest( املح�رم
واملع�بثة اجلن�سية )Fodling( و�سور ال�سلوك ال�سهوي الأخرى التي ميكن اأن مت�ر�س 
بني �سخ�س ب�لغ واآخر ينح�رس عمره بني �سنوات املهد وبني املراهقة )ج�بر، كف�يف، 

.)19890
الأ�رسة  نط�ق  �سمن  تتم  التي  هي  خطورة  اجلن�سية  الإ�س�ءة  اأ�سك�ل  اأكرث  اإن   
وب�سكل خ��س م� ي�سمى �سف�ح )الوالد-البنت( ويف م�سح ق�م به فنكلهور ور�سل على 
عينة كبرية تبني اأن )4.5%( من الفتي�ت يف العينة كن �سح�ي� هذا النوع من الإ�س�ءة، 
وبني اآخرون ان هن�ك مالمح ع�مة معينة لهذه احل�لت فمعظم ال�سح�ي� مل ي�س�ء لهن 
ب�لقوة بل على الأ�سح �ُسللن واأكرهن على الن�س�ط�ت اجلن�سية اإ�س�فة اإىل ان ال�سف�ح 
يحدث يف الأ�رسة التي يوجد به� م�سكالت يف التف�عل بني الأب والبنة من جهة والأم 
يف اجلهة املق�بلة واأول من يالم يف مو�سوع ال�سف�ح هو الأم، اأم� اللوم املوجه لالأب 
كربة  دوره�  تلعب  ول  الأ�سلي  بدوره�  تقوم  ان  ترف�س  الأم  ان  اعتب�ر  على  اأقل  فهو 
منزل مم� يدفع الأب للبحث عن مك�ن اآخر لالإ�سب�ع اجلن�سي، ومع عدم توفر الربه�ن 
ب�لتهرب  له�  لأن ذلك ي�سمح  ال�سف�ح  ب��ستمرار  الأم ت�سمح  ان  اإىل  البع�س ي�سري  ف�إن 
من واجب�ته�، وبني �ست�ر Star ، 1983، ان الأب ي�سعر ب�أن اأ�رسته وجدت اأ�سال لتلبية 
احتي�ج�ته، ومع وجود بع�س امل�سكالت اجلن�سية والإجتم�عية  لديه مع زوجته رمب� 
 Schwartz, Miller,( الع�ئلة  حب  مع  خلطه  الذي  ب�جلن�س  لتزوده  لبنته  حتول 
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.)1992
ق�نون  من   )285( امل�دة  بن�س  مرتكبه�  يع�قب  التي  ال�سلوكي�ت  من  ال�سف�ح  ويعد 

العقوب�ت الأردين على النحو الت�يل: 
الأ�سق�ء  اأو غري �رسعيني وبني  ك�نوا �رسعيني  �سواء  والفروع  الأ�سول  ال�سف�ح بني  اأ - 
وال�سقيق�ت والأخوة والأخوات لأب اأو اأم اأو من هم يف منزلتهم من الأ�سه�ر واملح�رم، 

يع�قب مرتكبه ب�لأ�سغ�ل ال�س�قة املوؤقتة ملدة ل تقل عن �سبع �سنوات. 
اأو الق�نونية يع�قب  ب - ال�سف�ح بني �سخ�س و�سخ�س اآخر خ��سع ل�سلطته ال�رسعية 

مرتكبه ب�لأ�سغ�ل ال�س�قة املوؤقتة ملدة ل تقل عن خم�س �سنوات.
)ق�نون العقوب�ت الأردين، رقم 16 ل�سنة 1960( 

وتتميز الإ�س�ءة اجلن�سية عن الإ�س�ءة اجل�سدية ب�أنه� ل توجد له� اآث�ر وا�سحة   
قبل  من  ال�سغ�ر  الأطف�ل  العتداء على  كم� يف ح�لة  ب�إ�س�بة ج�سدية  اقرتنت  اإذا  اإل 
الب�لغني، اأم� لدى الكب�ر ف�إن الآث�ر تنبئ عن نف�سه� من خالل ظهور امل�سكالت ال�سلوكية 
الذات وال�سعور ب�لذنب، ال�سطراب�ت العقلية،  اإيذاء  الذات،  والنف�سية كتدين يف تقدير 
�سعوبة  لحق�،  اجلن�سي  التكيف  �سوء  الطفل،  عمر  مع  املتالئم  غري  اجلن�سي  الوعي 
 Gelder,et.al,1996( التح�سيل  وتدين  الالاإرادي  التبول  الغري،  مع  العالق�ت  اإق�مة 

 .)Hawtin,Wyse,1977
اجل�نب  هو  جن�سي�  له  امل�س�ء  الطفل  لدى  تت�رسر  التي  اجلوانب  من  ولعل   
 Ganje-Fling, McCarthy ، مك�رثي،  و  من جينج-فلنج  كل  ق�مت  فقد  الروحي. 
1996، بدرا�سة للتعرف على ت�أثري الإ�س�ءة اجلن�سية يف الطفولة على التطور الروحي 
ل�سح�ي� الإ�س�ءة اجلن�سية، مل� لهذا اجل�نب من اأهمية يف حي�ة الفرد، اإذ يعتربه البع�س 
من الأبع�د املهمة يف ال�سحة النف�سية واجل�سمية بج�نب الأبع�د الفكرية والع�طفية 
الإر�س�د  عملية  يف  املهمة  الأمور  من  يعد  كم�  والوظيفية،  والإجتم�عية   واجل�سدية 
اأنه� ذلك الرتكيب املعقد  النف�سي ل�سح�ي� الإ�س�ءة اجلن�سية، وتعرف الروح�نية على 
واملتعدد الأوجه الذي يتطلب حق�ئق �سخ�سية ومطلقة يحمله� الن��س كمحرم�ت يف 
مثل  ومف�هيم  والوجودية  الدينية  التوجه�ت  ليت�سمن  التعريف  هذا  ويت�سع  حي�تهم، 
)اإله، قوة علي�، م�سدر روح�ين(، ويواجه هوؤلء �رساع�ت حول عالقتهم بقوة ح��سمة 
واأنهم  الأهمية،  بعدم  والإح�س��س  الي�أ�س  م�س�عر  يك�فحون، وهم يحملون  وقوية وهم 
الروحي  ال�رساع  ان حدة  املوؤمنني، كم� ظهر  غري جديرين بعمل عالق�ت مع جمتمع 
النف�سي ك�لعمر عند وقوع احل�دثة، عدد  الأداء  توؤثر على  التي  العوامل  تت�أثر بنف�س 
الت�أثريات  اأ�سد  الدرا�سة ان  املعتدين، عالقة الطفل ب�ملعتدي، و�سدة العتداء، واأظهرت 
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النف�سية واأق�سى ال�سعوب�ت التي مير به� امل�س�ء له جن�سي� عندم� يكون العتداء عليهم 
وهم �سغ�ر ومن قبل اأكرث من معتدي ، وان العتداء وقع عليه ممن يفرت�س ان يقدموا 
له العن�ية والرع�ية وب�سكل رئي�سي لالآب�ء، ومن اأ�سد الت�أثريات لالإ�س�ءة اجلن�سية اأثن�ء 

الطفولة ان التطور يبدو وك�أنه توقف عند العمر الذي حدث عنده العتداء 
                    .)Ganje-Fling, McCarthy,1996( 

4- االإ�ساءة العاطفية)Emotional Abuse (: وي�سري هذا امل�سطلح اإىل تالزم الإهم�ل 
والرف�س بدرجة توؤدي اإىل خلل يف منو الطفل، كم� يوظف لبي�ن درجة ع�لية من احلم�ية 
الزائدة وحتميل الطفل الذنب وهو بريء مم� يوؤدي اإىل خلل يف منوه النف�سي اإ�س�فة اإىل 
توجيه الإ�س�ءة اللفظية اإليه.)Gelder,et.al, 1996, 718( كم� تظهر ب�لنتق�د ال�سديد 
الالذع والإه�ن�ت والتهديد والتحقري وعدم اإبراز احلب واحلن�ن للطفل. )�رسح�ن، 1997(.
»انك�ر  انه�  على  الأمريكية  الطفولة  رع�ية  هيئة  قبل  من  الع�طفية  الإ�س�ءة  عرفت 
اخلربات الطبيعية التي تزود الطفل ب�لإح�س��س ب�حلب والتقبل والقيمة. اأو ال�سطراب 
الع�طفي الع�ئد اإىل ا�ستمرار اخلالف�ت يف املنزل ب�سبب عدم الن�سج�م اأو مر�س الوالدين 

)Trojanowicz, 1979( .»العقلي
وترتك الإ�س�ءة الع�طفية اآث�را عديدة على الطفل تت�سمن �سوء النمو اجل�سمي وخلل يف 

 .)Gelder, et.al,1996( النمو النف�سي، اإ�س�فة اإىل ا�سطراب ال�سلوك
ومن مظ�هر الإ�س�ءة الع�طفية اإح�س��س الطفل ب�لرف�س من قبل الوالدين وهذه امل�س�عر 
توؤدي اإىل حلقة مفرغة يف عالقة الطفل ب�لوالدين، في�سعر ب�لقلق وعدم الأم�ن ويت�س�ءل 
هل يحبه الوالدين حق�، ويختربهم فينتقم اأو يثور اأو ين�سحب، اأم� الوالدين في�ستمران 
ب�لرف�س غري مقدرين للطفل بل تزداد لديهم م�س�عر الرف�س اإىل درجة اأ�سواأ. ويفرق كل 
من ب�راد وك�بالأن )Parad, Caplan( بني �سكلني من الإ�س�ءة الع�طفية الأول وي�سمى 
ال�سلبي ويتمثل يف اإغف�ل اأو ن�سي�ن احتي�ج�ت الطفل، والث�ين وي�سمى الن�سط والذي 
يتم من خالله ا�ستغالل الطفل ع�طفي� من قبل الوالدين مبح��رسته ب�لقواعد التي توؤدي 
 )Max Wald( اإىل اإيذاء متطلب�ته ك�إن�س�ن، وي�ستخدم الطفل ح�سب ت�سمية م�ك�س والد

 .)Trojanowcz, 1979( كرهن اأو كب�س فداء
ومن اخلربات الأ�رسية التي توؤدي اإىل الإ�س�ءة الع�طفية هو حدوث تدمري يف حي�ة الأ�رسة 
ب�سبب الإنف�س�ل اأو الطالق، ، ان الأنف�س�ل اأو الطالق اإذا حدث يف الأ�رسة خ�سو�س�ً اإذا 
م� انطلق تعبري الوالدين عن اآلمهم� اأم�م الطفل يوؤدي اإىل خلل يف منو الطفل ال�سحي 
والع�طفي، ومم� يزيد احل�لة �سوءا ذلك التهديد املرعب بخربات حي�ته املنزلية م�س�ف� 
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اإىل ذلك اجلو املقيت الذي يثقل عليه يوم� بعد يوم وذلك ال�سطراب الذي ينجم عن 
عن�د الوالدين ومتزيقهم� للحي�ة الأ�رسية. 

وترتبط الآث�ر الع�طفية ب�لأ�سك�ل الأخرى من �سوء املع�ملة، فقد بني كل من ه�مي�ن 
 )Hyman, Bross & McNeil, Schakel ، 1987( نيل  وم�ك  وبرو�س  و�سك�كل 
امل�س�عدة  كعدم  ع�طفية  اآث�را  يخربون  اجل�سدية  لالإ�س�ءة  تعر�سوا  الذين  الأطف�ل  ان 
�سعورا  يظهرون  اجلن�سية  لالإ�س�ءة  تعر�سوا  الذين  والأطف�ل  القيمة،  بعدم  وال�سعور 
يف  نق�س�  يظهرون  ف�أنهم  لالإهم�ل  تعر�سوا  الذين  الأطف�ل  اأم�  والأنته�ك،  ب�خلجل 

 )Herronkhol, 1990( .ال�ستث�رة البيئية وعدم الدعم لنموهم الطبيعي
اأكرث من الإ�س�ءة اجل�سدية،  اإهم�ل الطفل �س�ئع ومنت�رس  اإن   :) Neglect( 5- االإهمال
يرتبط  الإجتم�عيني، كم�  والأخ�س�ئيني  والأطب�ء  قبل اجلريان واملعلمني  ويك�سف من 
الإهم�ل  ويت�سمن  بديلة،  رع�ية  اإىل  الطفل  يحت�ج  م�  وغ�لب�  الإجتم�عية   ب�لظروف 
اأ�سك�ل متعددة من �سوء املع�ملة مثل احلرم�ن الع�طفي واحلرم�ن من التعليم، نق�س 
التغذية املرتبطة ب�سالمة اجل�سم، و�سوء الرع�ية ال�سحية والطبية مم� يوؤدي اإىل اإيذاء 

 .)Gelder,et.al, 1996( ج�سمي ونف�سي
والطفل الذي يع�ين من الإهم�ل ل يعرف اأبدا كيف يكون احلب والتع�ون وي�سع   
تف�سريات للحي�ة ل تت�سمن هذه القوى الأخوية )احلب والتع�ون( ويب�لغ يف تقديره 
ل  انه  ويرى  امل�س�عب،  هذه  مواجهة  على  قدرته  �س�أن  من  ويحقر  احلي�ة  ل�سعوب�ت 
ي�ستطيع ان يحظى ب�حلب والتقدير اإذا اأدى اأعم�ل ن�فعة لالآخرين. ان مثل هوؤلء الأطف�ل 
ينظرون للحي�ة كم� لو ك�نت عدوا لهم ويعربون عن عقدة النق�س لديهم والتي يع�نون 

منه� عن طريق ال�سك، العزلة، العن�د واحلقد )عبد الرحمن، 1999(.
ومن اآث�ر الإهم�ل على الطفل، فقد اأ�س�ر بولن�سكي Polansky، اإىل تدين و�سوء النمو 
املعريف لديه مق�رنة مع غري املهملني، اأم� اأوت�س Oates، فقد بني من خالل درا�سة 
ق�م به� على جمموعة من الأطف�ل املت�أخرين يف النمو لأ�سب�ب غري ع�سوية ان لديهم 
�سخ�سية غري �سوية اإ�س�فة اإىل تدين يف منوهم الإجتم�عي و�سعف يف اجل�نب اللغوي 

 .)Herrenkhol, 1990( والقدرة اللفظية
اأنه� �سكل  اإىل عم�لة الأطف�ل على  عمالة االأطفال )Child Labor(: ينظر البع�س 
من اأ�سك�ل الإ�س�ءة اإليه، وذلك نتيجة مل� يتعر�س له الطفل من �سعوب�ت وخم�طر قد 
تعر�س حي�ته للخطر وحترمه من ال�ستمت�ع مبرحلة الطفولة. وبني اخلواج�، )1999( اأن 
مفهوم عم�لة الأطف�ل يختلف من جمتمع لآخر، ففي املجتمع�ت العربية ا�ستند مفهوم 
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اإىل »ال�سبي«.  تعليم احلرفة ت�ريخي� على منطق نقل اخلربة املهنية من »املعلم« 
التدريب حتى تت�س�وى معرفة »ال�سبي« مبعرفة  اإذ يتطلب تعلم احلرفة �سنوات من 
»املعلم« اأو بعده� يحوز املتدرب على لقب »معلم« وي�ستطيع مم�ر�سة املهنة ب�سكل 
م�ستقل، وع�دة م� يرتبط »ال�سبي« ب�سلة قرابة مع »املعلم« اأو ان يكون »املعلم« 
و�سوابط  قوانني  على  ت�ريخي�  التدريب  هذا  ا�ستند  وقد  له�،  ج�راً  اأو  لالأ�رسة  �سديق� 
حكمت العالقة م� بني »املعلم« و »ال�سبي« ويف حدود تكنولوجي� الإنت�ج ت�ريخي�ً 
ك�ن منطق من »املعلم« اإىل »ال�سبي« ك�في� ملد �سوق العمل مب� يلزم ل�سم�ن �سري 

عملي�ت الأنت�ج ال�سن�عي والزراعي) اخلواج�، 1999(.
ويف منت�سف القرن الت��سع ع�رس تقريب� بداأت الثورة ال�سن�عية يف املجتمع�ت   
الأوروبية مم� اأدى اإىل ظهور تكنولوجي� انت�ج جديدة ب�حتي�ج�ت جديدة، حيث حتت�ج 
تكنولوجي� الأنت�ج اإىل اأيدي ع�ملة غري م�هرة ب�ل�رسورة توؤدي اأعم�ل رتيبة ل�س�ع�ت 
هذه  تطوير  وات�سق  وغري �سحية،  ق��سية  وغ�لب� يف ظروف  زهيدة  اأجور  لق�ء  طويلة 
التكنولوجي� مع �سعي املجتمع�ت الأوروبية اإىل زي�دة الأنت�ج وامتالك الأ�سواق الع�ملية 
الأبواب  الأيدي الع�ملة املطلوبة فتحت  واخلطط ال�ستعم�رية التي حكمته�. وطبيعة 
وا�سع� اأم�م التح�ق الأطف�ل ب�سوق العمل مبنطق جديد مبني على ال�ستغالل فلم يعد 
وجود الطفل يف �سوق العمل ليتعلم حرفة معينة بل ليقوم بعمل رتيب ل يتطلب مه�رة 
وك�ن هذا بداية لظهور ق�سية عم�لة الأطف�ل يف املجتمع�ت الغربية وارتب�طه� مبفهوم 

ال�ستغالل )اخلواج�، 1999، 4(. 
حكمه�  الذي  والفكر  ال�سن�عية  الثورة  يف  ت�س�رك  مل  التي  املجتمع�ت  ويف   
فيه�  مب�  املجتمع�ت،  هذه  تعمل  مل  حيث  فيه�  �س�ئدا  التقليدي  املنطق  ا�ستمر  فقد 
املجتمع�ت العربية، على نقل تكنولوجي� الإنت�ج الغربية ومل ت�س�رك يف �سب�ق زي�دة 
الإنت�ج لحتك�ر الأ�سواق الع�ملية وب�لت�يل مل ت�س�رك تلك املجتمع�ت يف ن�سوء ظ�هرة 
عم�لة الأطف�ل ب�ل�سكل ال�ستغاليل، وبعد احلرب الع�ملية الث�نية طراأ تغري جديد على 
تكنولوجي� الأنت�ج الغربية من جهة والنظم الإجتم�عية  والإقت�س�دية يف املجتمع�ت 
الغربية من جهة ث�نية مم� اأثر على طبيعة �سوق العمل لالأطف�ل والعالق�ت التي ك�نت 
�س�ئدة يف منت�سف القرن الت��سع ع�رس، كم� تطورت تكنولوجي� الأنت�ج يف ال�سن�عة 
والزراعة اإىل درجة مل يعد فيه� مت�سع للعم�لة غري امل�هرة، واإمن� ب�ت هن�ك ح�جة اإىل 
العم�لة املتعلمة واملتدربة على و�س�ئل التكنولوجي� احلديثة لإمت�م عملي�ت الأنت�ج 
اأ�سبح مك�نه يف املدر�سة �سمن  بنج�ح، فلم يعد مك�ن للطفل يف �سوق العمل واإمن� 
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نظ�م تعليم يعده لالإنخراط يف �سوق العمل وامل�س�همة يف عملي�ت الأنت�ج، ويف الأردن 
لي�س هن�ك تواجد لالأطف�ل يف امل�س�نع الكبرية كم�س�نع الدواء والغذاء اأو الفو�سف�ت 
والإ�سمنت لأنه� حتت�ج اإىل عم�لة م�هرة مدربة، ف�لأطف�ل يتواجدون يف القط�ع احلريف 
اللذان م� زال  الزراعي  ال�سي�رات والقط�ع  مثل احلدادة والنج�رة وامليك�نيك وكهرب�ء 

يعتمدان على تكنولوجي� منخف�سة امل�ستوى )اخلواج�، 1999(.  
املحفوف  و/اأو  ال�ستغاليل  »العمل  اأنه�  على  الأطف�ل  عم�لة  اليوني�سف  عرفت  وقد 
و/اأو   ، والإجتم�عية  والنف�سية  البدنية  الطفل  �سحة  على  �سلب�ً  يوؤثر  الذي  ب�ملخ�طر 

يحرمه من التعليم وغريه من اخلدم�ت الأ�س��سية« )املرجع ال�س�بق، 1999(.
ومن  للطفولة  الوطني  العمل  ف�إن هيئة  الظ�هرة  هذه  ب�أ�سب�ب  يتعلق  وفيم�   
خالل درا�سته� لعم�لة الأطف�ل تو�سلت اإىل ان العوز امل�دي مثل قرابة 30% من الأ�سب�ب 
التي دفعت الأطف�ل للعمل، وتوزعت الن�سب الب�قية على جملة من الأ�سب�ب املتعلقة 
ب�لتعليم مثل اإنخف��س م�ستوى التح�سيل العلمي اأو مع�ملة املعلمني اأو م�س�كل مع 
طلبة املدر�سة وعدم الرغبة يف التعليم مم� يوؤدي اإىل ت�رسب هوؤلء الأطف�ل من املدار�س  

) املرجع ال�س�بق، 1999(.
ب�لإ�س�فة  الأطف�ل  عم�لة  اأ�سب�ب  اأن  بينت   ،1997 عبود،  ج�نيت  اأجرته�  درا�سة  ويف 
للح�جة امل�دية وعدم الر�س� عن املدر�سة، ف�إن العنف املنزيل الذي يحدث غ�لب� جراء 
بط�لة الأب وتع�طيه للمواد ال�س�رة من العوامل الرئي�سية التي تدفع الأطف�ل للعمل، 
اإ�س�فة اإىل كرب حجم الأ�رسة و�سعف الرع�ية الوالدية، اأم� اآث�ر عم�لة الأطف�ل فتتمثل 
يف تعر�س الطفل لال�ستغالل، اإذ يعمل ل�س�ع�ت طويلة مق�بل اأجور متدنية، كم� اأنهم 
واملخدرات  ك�لدخ�ن  ال�س�رة  املواد  تع�طي  ج�نب  اإىل  جن�سية  لعتداءات  يتعر�سون 

وا�ستن�س�ق مذيب�ت الده�ن كم� ين�سطون يف بيع املواد املخدرة ك�لآرتني.
امل�سكالت  ومن  �سحية،  غري  اأماكن  يف  العمل  جراء  االأمرا�س  من  للعديد  االأطفال  ويتعر�س 

ال�سحية التي تظهر اآثارها على املدى الطويل:
 اأمرا�س اجله�ز التنف�سي نتيجة التعر�س لالأغربة الكيمي�ئية والأدخنة والغ�زات ي�س�ب 

الطفل ب�سيق التنف�س، الربو، تلف الرئتني واإ�س�بتهم� ب�ل�رسط�ن. 
اإ�س�ب�ت اجللد نتيجة املالم�سة امل�ستمرة للمواد البرتولية والكيم�وي�ت والتعر�س   
للكدم�ت يوؤدي ذلك اإىل اللته�ب�ت اجللدية والتقرح�ت والإ�س�بة مبر�س الكزاز والإ�س�بة 

مبر�س ال�رسط�ن. 
الأغربة  وا�ستن�س�ق  البنزين  ك�سفط  ب�أعم�ل  الطفل  فقي�م  اله�سمي،  اجله�ز  اإ�س�ب�ت   
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والغ�زات يوؤدي اإىل حرق املريء والته�ب�ت املعدة، اإ�س�فة اإىل تليف الكبد. 
ك�لترن  الطي�رة  الغ�زات  ا�ستن�س�ق  من  وتنتج  والدم�غ،  الع�سبي  اجله�ز  اإ�س�ب�ت   

والبنزين والده�ن، اإ�س�فة اإىل التعر�س لت�سمم الر�س��س. 
 اإ�س�ب�ت العني، فقد تتعر�س اأعني الأطف�ل لتط�ير ووقوع بع�س املواد يف العني مم� 

ي�سيب الطفل بعمى موؤقت اأو دائم. 
 فقدان ح��سة ال�سمع، فتعر�س الطفل لل�سجيج الدائم يوؤدي اإىل اآث�ر �سلبية على ال�سمع 

كفقدانه جزئي� اأو كلي�. 
لالإ�س�بة  يتعر�س  ف�إنه  الثقلية  املواد  بحمل  الطفل  لقي�م  نتيجة  العظ�م  اإ�س�ب�ت   
اإ�س�فة اإىل انحراف العمود الفقري واإ�س�بة املف��سل والأربطة وتزداد  ب�لفتق ب�أنواعه 

ق�بلية الطفل للك�سور نتيجة لعدم منو العظ�م ب�ل�سكل الك�يف )الراعي، 1999(.
وي�سري املهتمون بدرا�سة العنف الأ�رسي ب�أن مظ�هر الإ�سطراب النف�سي ل ت�سيب   
الأطف�ل من جراء وقوع الإ�س�ءة عليهم فقط بل من املمكن اأن يع�نوا من هذه الأعرا�س 
نتيجة مل�س�هدة العنف داخل املنزل بني الوالدين والآخرين، ف�لأطف�ل الذين ي�سهدون 
العنف داخل املنزل يظهرون ا�سطراب�ت �سلوكية اأو انفع�لية ك�لن�سح�ب، ففي درا�سة 
)Wolfe , Jaffe Wilson and Zak,1985(ق�م به� كل من وولف، وجيف، وول�سون، وزاك
ق�رنوا خالله� بني جمموعتني من الأطف�ل ممن تراوحت اأعم�رهم م� بني )4-16 �سنة(، 
اأطف�ل  جمموعة  مق�بل  املنزل  داخل  للعنف  تعر�سن  لأمه�ت  اأبن�ء  الأوىل  املجموعة 
اأمه�تهم للعنف، وتو�سلت الدرا�سة اإىل ان تقدير الأمه�ت اللواتي تعر�سن  مل تتعر�س 
وكرثة  الإجتم�عية   اجلدارة  ب�سعف  يت�سمون  اأنهم  اإىل  ي�سري  اأبن�ئهم  ل�سلوك  للعنف 
 Wolfe ,(   امل�سكالت ال�سلوكية مق�رنة مع الأطف�ل الذين مل تتعر�س اأمه�تهم للعنف

 )Jaffe Wilson and Zak , 1985
اإيج�د  يف  الزوجية  واخلالف�ت  ال�رسك�ء  بني  العدوان  دور  على  وللتعرف   
 ( اأولري  و  وموريف  كل من جيوريلز  ق�م  الأطف�ل  لدى  والنف�سية  ال�سلوكية  امل�سكالت 
1998( بدرا�سة مت فيه� ت�سنيف الع�ئالت كع�ئلة عدوانية بن�ء على اإقرار كل من الزوج 
والزوجة على اإنفراد ب�أن كل واحد منهم� قد ارتكب �سلوك�ً عنيف�ً جت�ه الآخر، وب�إ�ستخدام 
جمموعة من املق�يي�س كمقي��س تكنيك�ت ال�رساع ومقي��س التكيف الزواجي، وق�ئمة 
الأزواج وب�سكل خ��س  العنف بني  ان وجود  اإىل  ال�سلوكية وتو�سلوا  امل�سكالت  �سطب 
وا�سطراب�ت  ال�سلوكية  الأطف�ل ك�ل�سطراب�ت  امل�سكالت بني  اإىل ظهور  يوؤدي  اجل�سدي 

.)Jouriles, Murphy & O leary, 1998(ال�سخ�سية وعدم الن�سج
كم� اأن الأطف�ل الذين يعي�سون يف بيئة اأ�رسية ي�سوده� العنف غ�لب�ً م� يتبنون العنف 
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ك�أ�سلوب داخل اأ�رسهم لحق�ً، فقد بني وولف )Wolfe، 1987( ان ذلك يعود اإىل امن�ط 
ال�سلوك والتف�عالت التي تدور داخل الأ�رسة، اإذ تعترب من النم�ذج التي توؤثر �سلب� اأو 
اإيج�ب� يف تربية الأبن�ء، ف�لطفل الذي ين�س�أ يف اأ�رسة ي�سوده� العنف والعدوان ك�أ�سلوب 
للرتبية وكو�سيلة حلل ال�رساع�ت يتبنى هو الآخر مم�ر�سة العنف ب�لطريقة نف�سه� يف 
عالق�ته مع الآخرين، وذلك لأن هن�ك تف�عال قوي� بني خمزون الذكري�ت العنيفة خالل 
العنف  ا�ستخدام  التي ت�س�عد على  البدنية  والقدرة  القبلي  ال�ستعداد  الطفولة وظهور 
اأ�س�رت بع�س الدرا�س�ت اإىل ان  وارتك�ب اجلرائم كنتيجة لذلك يف مرحلة الر�سد، وقد 
الأطف�ل الذين يتعر�سون ل�سوء مع�ملة الوالدين اأثن�ء الطفولة اأو �س�هدوا من�ذج العنف 

داخل اأ�رسهم، ف�إنهم غ�لب�ً م� يربون اأبن�ءهم بنف�س الأ�سلوب ) عويدات، 1997(.
ثانياً: العنف �سد املراأة:

درا�سة   )48( انه يف   )2002( لع�م  الع�ملية  ال�سحة  منظمة  تقرير  بني  لقد    
م�سحية حول الع�مل، ف�إن م� بني )10- 69 ( من الن�س�ء قد تعر�سن اإىل عنف ج�سدي 
الع�ئلي  الأكرث تعر�س� للعنف  (. وتعد املراأة هي  ال�رسيك  اأو  )الزوج  ال�رسيك  من قبل 
ب�سكل  املراأة  ب�حرتام  اأمرت  والدينية(  )الثق�فية  املوروث�ت  ان  رغم  الزوجة  وخ��سة 
خ��س وتقديره� ك�أم وزوجة واأخت� وابنه .والعنف �سد املراأة ع�مة والزوجة خ��سة اإمن� 

هو نت�ج لرتاكم�ت ثق�فية وعرقية تتعلق ب�لقوامة الذكورية ) اأبو حجله ،2004 (. 
وي�سري التعريف الذي تبنته اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة ووافقت عليه جميع الدول 
الأع�س�ء يف الأمم املتحدة اإىل ان العنف �سد املراأة هو »اأي فعل عنيف ينجم عنه اأو 
، اأو ي�سمل التهديد ب�رتك�ب  اأو جن�سي� اأو نف�سي�ً  من املحتمل ان يوؤذي املراأة ج�سدي�ً 
مثل هذا الفعل اأو الإكراه اأو حرم�ن املراأة تع�سفي� من احلرية �سواء وقع ذلك يف احلي�ة 

الع�مة اأو اخل��سة )ب�سن�ق، 2001(.                         
وقد خرجت ور�سة العمل الوطنية التي ق�مت ب�إعداد درا�سة حول واقع العنف   
�سد املراأة يف الأردن بتعريف اإجرائي للعنف �سد املراأة يتمثل ب�أنه »اأي فعل يقع على 
املراأة وينتج عنه اإيذاء ج�سدي اأو نف�سي اأو اأي �سكل من اأ�سك�ل املع�ن�ة مثل التهديد 
بهذه الأفع�ل اأو الإكراه اأو الإجب�ر اأو احلرم�ن من ك�فة احلقوق �سواء وقعت �سمن اإط�ر 
العالق�ت الأ�رسية اأو الإجتم�عية  اأو العالق�ت املهنية . ويت�سمن هذا التعريف الإ�س�رة 
اإىل العنف املوجه للمراأة �سمن اإط�ر الع�ئلة اأو خ�رجه، كم� اأن العنف ل يقت�رس على 
العنف  مثل  اأخرى  اأ�سك�ل  لي�سمل  ذلك  يتعدى  بل  واجلن�سي  والنف�سي  اجل�سدي  العنف 

الإجتم�عي ،والعنف الإقت�س�دي، والعنف ال�سي��سي .
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) املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، 2008 (
اأ�شكال العنف �شد املراأة: 

1- العنف اجل�سدي: ويتمثل ب��ستخدام القوة اجل�سدية من قبل اأي �سخ�س من �س�أنه اأن 
يرتك اأث�راً وا�سحة ويت�سبب يف اإ�رسار ج�سدية . ويعترب العنف اجل�سدي من اأكرث اأ�سك�ل 
العنف و�سوح� و�سيوع� مثل ال�رسب وال�سد والع�س والرف�س واإحداث الك�سور واحلرق 
وغريه� من الأفع�ل .ويقع �سمن هذا النوع من العنف احلرم�ن من احل�ج�ت الأ�س��سية 

مثل الطع�م وامل�ء والنوم وامل�أوى الذي من �س�أنه اأيحدث اأذى ج�سدي . 
2- العنف اجلن�سي: ويتم ب�إرغ�م املراأة على الإت�س�ل اجلن�سي اأو الت�سجيع اأو الإجب�ر 
على البغ�ء اأو الإرغ�م على م�س�هدة اجلن�س . وي�سمل الغت�س�ب والتحر�س اجلن�سي واأية 
تعليق�ت جن�سية مرفو�سة وا�ستخدام اأ�س�ليب جن�سية تخ�لف قواعد الدين واخللق يف 

الإت�س�ل اجلن�سي وا�ستخدام القوة وال�سلطة يف ذلك . 
3- العنف النف�سي  الع�طفي: ويكون ب�رتك�ب اأو الأمتن�ع عن القي�م ب�أي �سلوك يوؤدي 
الذاتية  بقيمته�  املراأة  واإح�س��س  �سعور  يهدد  مب��رس  غري  اأو  مب��رس  اأذى  حدوث  اإىل 
وقدرته� على ال�سيطرة على حي�ته� . مثل التهديد والإه�نة والتحقري وال�ستم واحلرم�ن 
واللوم والتهديد والت�سكيك يف قدراته� والذي من �س�أنه اأن يوؤدي اإىل ال�سعور ب�لدونية 

والي�أ�س والإكتئ�آب بدرج�ته� املختلفة . 
الإقت�س�دية  ب�ملوارد  الت�رسف  من  املراأة  بحرم�ن  ذلك  ويبدو  الإقت�س�دي:  العنف   -4
اأو امل�س�همة يف اتخ�ذ القرارات امل�لية التي تهمه� وتوؤثر يف م�ستقبله�، مم� يجعله� 
على  الإنف�ق  اأو  الت�رسف مبمتلك�ته�  من  احلرم�ن  وي�سمل  على غريه�.  كلي�ً  معتمدة 
ح�ج�ته� الأ�س��سية اأو حرم�نه� من الإرث اأو التملك وتعري�سه� لالإ�ستغالل الإقت�س�دي . 
5- العنف الإجتم�عي: وهو اأي فعل اأو �سلوك يحرم املراأة من حقوقه� الإجتم�عية  مثل 
التدخل يف عالق�ته� الإجتم�عية  وعزله� عن املجتمع وقطع �سبل التوا�سل �سمن اإط�ر 

العالق�ت الإجتم�عية  امل�رسوعة 
)املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، 2008(. 

اأ�سباب العنف �سد املراأة: 
 لقد تعددت الأ�سب�ب التي تقف وراء مم�ر�سة العنف �سد املراأة،  ومن الأ�سب�ب التي 

تدفع بع�س الأزواج لإ�ستخدام العنف �سد زوج�تهم على �سبيل املث�ل ل احل�رس: 
 ن�س�أة الزوج يف اأ�رسة ي�سوده� العنف، فقد وجد الب�حثون اأن هن�ك عالقة بني مم�ر�سة 
الأب للعنف على الأم اأو على البن واإمك�نية اأن ي�سبح هذا البن مم�ر�س� للعنف يف 

امل�ستقبل على زوجته. 



497

 الثق�فة ال�س�ئدة ، اإذ تلعب الثق�فة التي توؤيد مم�ر�سة الرجل للعنف والإ�س�ءة للمراأة 
املراأة، وذلك  العنف �سد  كبرياً يف حدوث  الرجولة دوراً  من �رسوب  ب�إعتب�ره� �رسب�ً 

حلم�ية نف�سه من اأن يو�سف ب�ملحكوم اأو ال�سعيف.
 الغرية وال�سك،  ف�لأزواج العنيفني لديهم غريه و�سك يف زوج�تهم خ�سو�س� اإذا كنت 

الزوجة ع�مله.
 الرغبة يف اإظه�ر الهيمنة وا�ستغالل القوة البدنية، وي�س�ر يف هذا اجل�نب اإىل القوانني 

الإجتم�عية  التي تدعم ا�ستخدام الرجل لقوته اجل�سدية �سد املراأة.
 الفتق�ر مله�رات الإت�س�ل وحل امل�سكالت ،اإذ يوؤدي عدم قدرة الزوجني على الإت�س�ل 
واإدارة ال�رساع ب�سكل فع�ل والإ�سغ�ء لبع�سهم� اإىل حل امل�سكالت التي تواجههم� اأم� 

ب�لإن�سح�ب اأو ب�إ�ستخدام العنف .
 تعدد ال�سغوط التي تتعر�س له� الأ�رسة،  ف�لأ�رسة التي تتعر�س ل�سغوط م�دية لعدم 

توفر فر�سة عمل للزوج اأو يواجه الزوج �سغوط يف عمله تزداد فيه� ح�لت العنف. 
 تع�طي الكحول، فقد اأ�س�رت الدرا�س�ت اإىل وجود عالقة بني تع�طي الأزواج للكحول 
وتعر�س الزوج�ت للعنف اإذ يعترب هوؤلء الأزواج ان ال�سبب يكمن يف كونه حتت ت�أثري 

الكحول ول يعلم م�ذا ح�سل له .
 زي�دة عدد اأفراد الأ�رسة، فزي�دة عدد الأطف�ل يف بع�س الأ�رس توؤدي لتعر�س الزوجة 
للعنف نتيجة لعدم توفر الدخل الك�يف ل�سد احتي�ج�تهم وب�سكل ع�م ي�س�ر اإىل اأن الأ�رس 
ذات امل�ستوى الإجتم�عي الإقت�س�دي املتدين تع�ين من وجود ح�لت عنف مق�رنة مع 

الأ�رس ذات الدخل الأف�سل .
 و�س�ئل الإعالم،  فمن خالل عر�س الأفالم التي ت�سور قدرة الرجل على ا�ستخدام قوته 

وقدرته على اإيذاء املراأة يتم تعليم العنف للن��س فيقلدوا م� ي�س�هدونه.
اآثار العنف على املراأة: 

والنف�سية  واجل�سمية  ال�سحية  اجلوانب  ت�سيب  وا�سحة  اأثارا  املراأة  �سد  املوجه  العنف  يرتك 
واالإقت�سادية، ومن هذه اأالآثار على �سبيل املثال:

1- الآث�ر ال�سحية : فقد تبني من خالل الدرا�س�ت اأن بق�ء املراأة يف العالق�ت العنيفة 
والإ�س�ب�ت  ب�لك�سور  ك�لإ�س�بة  الع�مة  املراأة  �سحة  على  �سلبية  ت�أثريات  اإىل  يوؤدي 
اجلن�سية املعدية والإجه��س غري الآمن، و�سوء ا�ستخدام الكحول واملخدرات والكتئ�ب 
املراأة  كون  اأن  ويلحظ  والأنتح�ر.  والقتل  الآمن،  غري  اجلن�سي  وال�سلوك  والتدخني 
�سحية �س�بقة للعنف خالل الطفولة يجعله� اأكرث عر�سة لالكتئ�ب وحم�ولت الإنتح�ر 
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والإ�س�ب�ت اجل�سدية.
وقد  ج�سدية  واإع�ق�ت  اإ�س�ب�ت  اإىل  يوؤدي  للعنف  املراأة  فتعر�س  اجل�سدية:  الآث�ر   -2

تتعر�س بع�س الن�س�ء اإىل القتل. 
متعددة،  وم�سكالت  والقلق  الكتئ�ب  من  املعنف�ت  الن�س�ء  تع�ين  النف�سية:  الآث�ر   -3
اأم� الآث�ر املرتتبة على الإ�س�ءة الع�طفية والنف�سية فهي عديدة مثل �سعوب�ت تكوين 
العالق�ت مع الآخرين ،و�سعف ال�سخ�سية والأنطواء وال�سعور ب�لدونية، وال�سعور بعدم 

املحبة من الوالدين.
 ، والأبن�ء  املراأة  �سد  للعنف  املعنوية  الكلفة  اإىل  فب�لإ�س�فة   : الإقت�س�دية  الآث�ر   -4
فهن�ك كلفة م�دية تتمثل يف فقدان العمل، ويف التك�ليف العالجية واملح�أم�ة)املجل�س 

الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، 2008 (.
اآثار العنف �سد املراأة:

 يرتك العنف املوجه �سد املراأة اأث�را متعددة على �سحة املراأة النف�سية والإجتم�عية ، 
وقد ا�ستعر�س الطراونه ) 2003( جمموعة كبرية من الدرا�س�ت التي تن�ولت خ�س�ئ�س 

الن�س�ء املعنف�ت، ومن هذه اخل�س�ئ�س: 
 تدين تقدير الذات.

 لوم الذات. 
 عدم احرتام الذات. 

 ال�سعور ب�لذنب.
 املع�ن�ة من القلق. 

 ال�سعور ب�خلوف. 
 الأنطوائية والأنعزال. 

 �رسعة ال�ستث�رة والغ�سب.
 عدم القدرة على اق�مة عالق�ت جديدة.

 تدين يف م�ستوى الذك�ء.
 تدين يف القدرات املعرفية. 

 حب ال�سيطرة والعدوانية.
 وجود الأفك�ر الأنتح�رية لديهن. 

 عدم مواجهة احلق�ئق.
الطراونه  املعنف�ت جن�سي�)  لدى  والالمب�لة خ�سو�س�  ب�مل�سوؤولية  الإح�س��س  عدم   
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.)2003،
ونظراً لنت�س�ر ظ�هرة العنف �سد املراأة ب�سكل وا�سع وخلطورته� على الأ�رسة واملجتمع 
العنف  مفهوم  حول  احلق�ئق  �رسد  على  به�  الإهتم�م   يقت�رس  ل  اأن  يجب  بك�مله،  
واأ�سب�به وانت�س�ره، بل لبد من العمل وب�سكل ج�د مل�س�عدة الن�س�ء املعنف�ت من خالل 
عملية الإر�س�د النف�سي التي تهتم بتدريب املراأة املعنفة على مواجهة العنف املوجه 
�سده� وذلك من خالل الربامج الإر�س�دية التي تتن�ول التدريب على مه�رات الإت�س�ل 

ومه�رات حل امل�سكالت واتخ�ذ القرار ومه�رة توكيد الذات.
كيفية التع�مل مع م�سكلة العنف الأ�رسي :

قدمت الدرا�سة التي ق�م ب�إعداده� املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة )2008( جمموعة من 
التو�سي�ت الدقيقة والتي ت�سلح لتكون خطة عمل وطنية ملواجهة العنف الأ�رسي ب�سكل 

ع�م واملوجه للمراأة والطفل ب�سكل خ��س منه� تقوم على:
اأواًل: معاجلة ظاهرة العنف واحلد منه:

1- تطوير برامج داعمة موجهة لالأ�رسة ت�سعى اإىل تقدمي خدم�ت وبرامج يف عدد من 
املج�لت مثل: 

 الرتبية ال�سليمة لالأطف�ل وتدعيم الوالدية .
اأف�سل  اأداء  اأجل   تقدمي الدعم واخلدم�ت من خالل احلوار .واأ�سلوب حل امل�س�كل من 

لالأ�رسة
  تقدمي الدعم لالأ�رس املفككة اأو املهددة ب�لتفكك الإجتم�عي من اأجل املح�فظة على 

الأطف�ل وذلك من خالل برامج الإر�س�د الأ�رسي .
 رفع كف�ءة الع�ملني ب�ملهن املختلفة مثل : ال�رسطة ، ال�سحة والتعليم لتمكينهم من 

حتديد الأمن�ط املختلفة من العنف وال�ستج�بة له� .
2- تقدمي خدم�ت العالج النف�سي ل�سح�ي� العنف الأ�رسي .

3- اإدخ�ل املف�هيم اخل��سة ب�لعنف الأ�رسي يف املن�هج املدر�سية واجل�معية .
4- تو�سيع اخلدم�ت املقدمة من املوؤ�س�س�ت الوطنية يف جم�ل العنف الأ�رسي لت�سمل 

من�طق اململكة ك�فة .
5- اإدخ�ل برامج التوعية حول العنف الأ�رسي يف عمل املوؤ�س�س�ت واجلمعي�ت الع�ملة 

يف النط�ق املحلي .
امل�ستوى  على   ) واخلدم�ت  )ال�ست�س�رات  الأغرا�س  متعددة  اأ�رسية  مراكز  ت�أ�سي�س   -6

املحلي .
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7- تعديل القوانني ذات العالقة التي تعطي م�رسوعية للعنف الأ�رسي اأو تلك التي ل 
ت�سكل رادع� للعنف الأ�رسي و�سن قوانني جديدة خ��سة ب�لعنف الأ�رسي.

8- اإن�س�ء مك�تب اأ�رسية تعنى ب�مل�س�كل اخل��سة ب�لعنف الأ�رسي وامل�س�كل الأ�رسية.
9- اإ�رساك املوؤ�س�س�ت التعليمية ) املدار�س واجل�مع�ت ( يف برامج العنف الأ�رسي ك�فة .
فيه�  مب�  الأ�رسي  العنف  الع�ملة يف جم�ل  املوؤ�س�س�ت  بني  والت�سبيك  التع�ون   -10

تب�دل املعلوم�ت . 
والثق�فية، وتعزيز  الإجتم�عية   ال�سي��س�ت  الأ�رسي يف  العنف  الوق�ية من  11- دمج 

العدالة بني اجلن�سني. 
ثانياً: القيام بحملة توعية وطنية تت�سمن االأبعاد التالية : 

1- من حيث الو�سائل:
وذلك ب�إ�ستخدام و�س�ئل الإت�س�ل والإعالم اجلم�هريي ك�فة واإ�رساك املوؤ�س�س�ت التعليمية 
والهيئ�ت غري احلكومية يف حمالت التوعية املختلفة يف املدى البعيد ،وذلك من خالل 

تطوير اإ�سرتاتيجية اإعالمية لالت�س�ل والتوا�سل .
2- من حيث الفئات امل�ستهدفة:

ا�ستهداف الأ�رسة ب�سكل ع�م والذكور واملراأة والأطف�ل ب�سكل خ��س.
3- من حيث املحتوى: 

) ويجب هن� الرتكيز على العالق�ت الأ�رسية ( :
 توفري املعلوم�ت عن العنف الأ�رسي ب�سكل ع�م مع الرتكيز على املف�هيم والأبع�د 

واأنواع  العنف الأ�رسي .
 الأ�سب�ب التي توؤدي اإىل العنف الأ�رسي .

 اأ�س�س الرتبية ال�سليمة لالأطف�ل . 
 بدائل حل اخلالف�ت الع�ئلية والرتكيز على احلوار الأ�رسي .

 التوعية ب�خلي�رات املت�حة ل�سح�ي� العنف الأ�رسي .
 معلوم�ت عن احلقوق لكل فرد من اأفراد الأ�رسة .

 اخلدم�ت وبرامج الدعم املت�حة ب�أنواعه� املختلفة . 
 النت�ئج ال�سلبية ال�سحية ، والإجتم�عية  املرتتبة على العنف الأ�رسي على م�ستوى 

الأ�رسة والأفراد . 
)املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رسة، 2008( 
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امل�شطلحات   

 Family Rearing  التن�شئة الأ�رسية
الالزمة  وامله�رات  ب�ملع�رف  الأبن�ء  بتزويد  الوالدان  خالله�  من  يقوم  التي  العملية 

لن�س�أتهم وتطور �سخ�سي�تهم مب� يتالءم مع متطلب�ت الأ�رسة واملجتمع .

 Family Violence  العنف الأ�رسي
ال�ستخدام املفرط واملتعمد للقوة ، يقوم به احد الفراد جت�ه احد اأو كل اأفراد  الأ�رسة 
التي ينتمي اإليه� نتيجة وجود عدد من العوامل املرتبطة به �سخ�سي� اأو ب�لفرد الذي 

يوجه له العنف اأو نتيجة لظروف اإجتم�عية حميطة .

 Child Abuse الإ�شاءة للطفل
الطفل  اإىل �رسر ب�سحة و�سالمة  يوؤدي  القي�م بفعل مم�  الأمتن�ع عن  اأو  القي�م بفعل 
ب�سورة  الفع�ل  هذه  وتكون  والروحية  والإجتم�عية   والنف�سية  والعقلية  اجل�سمية 

مق�سودة ومتكررة .

   Physical Abuse  الإ�شاءة اجل�شدية
واخلنق  والك�سور  واحلروق  ك�لر�سو�س  متعمدة  ج�سدية  ل�س�ب�ت  الطفل  تعر�س   
الإجتم�عي  التكيف  يف  وم�سكالت  اجل�سدية  الع�قة  حدوث  اإىل  يوؤدي  مم�  والت�سميم 

والع�طفي كم� يوؤدي اإىل �سعوب�ت يف تطور ومنو الطفل . 

Sexual Abuse الإ�شاءة اجلن�شية
 تعر�س الطفل لن�س�ط�ت جن�سية، وتتمثل هذه الن�س�ط�ت ب�لإت�س�ل اجلن�سي، اأو م�س�هدة 
الفالم الب�حية اأوالت�سوير الفوتوغرايف يف اأو�س�ع غري مالئمة مم� يوؤدي اإىل م�سكالت  

ج�سمية وا�سطراب�ت �سلوكية وانفع�لية لدى ال�سحية .

 Emotional Abuse الإ�شاءة العاطفية
ال�سلبي  التع�مل  من  ووجود منط  الع�طفية  الطفل  ملتطلب�ت  والرف�س  الهم�ل  تعمد 
ك�حلم�ية الزائدة والتحقري والتهديد وعدم اظه�ر احلب واحلن�ن مم� يوؤدي اإىل ال�سطراب 

يف النمو اجل�سمي والنف�سي .
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Neglect الإهمال
التعليم،  من  احلرم�ن  الع�طفي،  ك�حلرم�ن  املع�ملة  �سوء  من  متعددة  ا�سك�ل  وجود 
ونق�س التغذية و�سوء الرع�ية ال�سحية مم� يوؤدي اإىل تدين النمو املعريف ا�س�فة اإىل 

التدين يف النمو الإجتم�عي والنف�سي .

Child labor عمالة الأطفال
دفع الطفل اإىل �سوق العمل يف مرحلة مبكرة من عمره مم� يعر�سه اإىل جمموعة من 
املخ�طر ال�سحية والنف�سية والإجتم�عية  ويحرمه من التعليم ومن ال�ستمت�ع بطفولته 

 Violenec Against Women العنف �شد املراأة.
الإيذاء املتعمد املوجه �سد املراأة واملبني على اأ�س��س اجلن�س واملوؤدي اإىل احداث الذى 

اجل�سدي اأو اجلن�سي اأو النف�سي اأو الإقت�س�دي داخل الأ�رسة اأو يف احلي�ة الع�مة .
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