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  :األسریةتعریف التربیة 
  ـــــــــــــ

تقوم على زیادة درجة وعى الفرد من مختلف األعمار بكل الظروف المختلفة المرتبطة بحیاة األسرة من الجوانب االجتماعیة 
   ٠بهدف تحقیق السعادة واالستقرار لألسرة والمجتمع  ،والنفسیةوالثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة 

   :األسرةمفهوم 
       ـــــــــ

   ٠ولذلك فإنها الدرع الحصین ألعضاء األسرة  ،والشدةوهو القوة  ،األسرإن األسرة مأخوذة من 
الغالب یشاركون بعضهم  فيوهم  ،التبنيأو بروابط  ،والقرابةألفراد أتحدوا بروابط الزواج  قانونيتجمع أجتماعى  هياألسرة 
     ٠طبقا ألدوار اجتماعیة محددة ویتفاعلون تفاعل متبادل  ،واحدفي منزل بعضا 

  :وهىومن خالل هذا التعریف فأنة یمكن أن نحدد الخصائص التي تتمیز بها األسرة 
   ٠قیامها على أساس عالقات زوجیة شرعها المجتمع  -
  ٠ع تكوینها من أفراد ارتبطوا بروابط الزواج والدم أو التبني طبقا للعادات واألعراف والتقالید السائدة في المجتم -
واشتراكهم في استخدام نفس المأوى لممارسة حیاتهم األسریة وتحقیق  ،واحدمعیشة أفرادها جمیعا تحت سقف  -

  ٠الحیاتیة مصالحهم وحاجاتهم 

بمعنى أن یكون هو الجد  ،الدمویةویرتبطون بة برباط القرابة  ،جمیعاانتساب أفرادها إلى أسم عائلي یحظى باحترامهم  -
  ٠رة األكبر ألفراد األس

  :األسرةأشكال 
  ـــــــــ

ومع مرور الزمن أخذ  ،قدیمامن مالحظة النظم األسریة في المجتمعات اإلنسانیة نجد أن نمط األسرة كان یتمیز باألتساع 
     ٠یتقلص شیئا فشیئا حتى وصل إلى نمط األسرة النوویة 

   ٠ر المتزوجین ویضمهم منزل واحد غی وأبنائهموهى عبارة عن جماعة تتكون من الزوجین  :النوویةاألسرة  -
مع أسر  ةونسائیوتتكون من الرجل  ،واحدوهى عبارة عن عدة أجیال یعیشون في منزل  :المشتركةاألسرة الممتدة أو  -

    ٠في منزل واحد  ةأبنائب

  :األسرةوظائف 
  ـــــــــ

 ،تقریباتقوم بجمیع الوظائف االجتماعیة  فألسرة في بدایة نشأتها كانت ،األضیقلقد تطورت وظائف األسرة من السعة إلى 
ومع زیادة عدد  ،والتربویةوبالقدر الذي تقتضیة حاجاتها االقتصادیة والدینیة والخلقیة  ،نطاقهاوفى الحدود التي یسمح بها 

الوظائف  السكان ونمو المدن وتطورها وتقدم التكنولوجیا وأشكال التنظیم األجتماعى بدأت النظم األخرى تقوم بالعدید من
  ٠كذلك التربویة في بعض جوانبها  والسیاسیة والقضائیةاألسریة كالوظیفة التشریعیة 
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    :الجنسیةالوظیفة البیولوجیة أو  -
جسمیا  اإلنجابأنها تتولى رعایة أطفالها بعد  إلى باإلضافة اإلنجابعن طریق  العضويتحفظ األسرة للمجتمع كیانة 

علیهم من حیث توفیر الغذاء الالزم والحیاة الصحیة المناسبة والتي تؤدى  الماديوصحیا ویتم ذلك من خالل األنفاق 
أیضا من خالل األسرة یتم أشیاع الدوافع الجنسیة وتحقیق العواطف واالنفعاالت االجتماعیة  ٠إلى النمو السلیم لألطفال 

   ٠مثل عواطف األبوة واألمومة واألخوة 

  :النفسیةالوظیفة  -

ة لألفراد تكون عن طریق العالقات البشریة في العائلة وتوفیر الراحة والثقة في نفوس األفراد حتى أن الصحة النفسی
الحب والعطف واألمن والتقدیر والنجاح والحریة والسلطة الضابطة ولعل أهمها  :وهىتشبع احتیاجات األفراد النفسیة 

بل التصرف والسلوك النابع من  ،األهوالخاطرة ركوب وال تعنى الم ،المخاطرةإلى  بدفعة الذياستشعار الفرد باألمن 
   ٠شعورة باألمن والطمأنینة 

  :التوجیهیةالوظیفة  -
معرفة أن هناك حدودا معینة وضعت لتبین لهم ما یمكن وما ال  إلىحاجة  فيفهم  ،أبنائها وٕارشادتعمل األسرة على توجیة 

كما یتعلم الطفل من األسرة  ،لغیرةوكیف یستجیب  ،حقوقومالة من فالطفل یتعلم من األسرة ما علیة من واجبات  ،عملةیمكن 
وتشجیعة  ،أعمالعلى ما یتقن أداءة من لذلك یجب على األسرة تفهم حاجات الطفل وتشجیعة بالثناء  ،والعقابمستویات الثواب 

حول األسالیب التي تتبعها األسر وقد أوضحت الدراسات التي تمت ٠بالمعونة اإلیجابیة المثمرة لتصحیح ما یقع فیة من أخطاء 
 ،والتمردكان أطفالهم أقل عرضة للعصیان  ،ومنسقینأن اآلباء الذین كانوا واضحین  ،والنظامفي تعلیم أطفالها ضبط السلوك 

فة باإلضا ،أنفسهموأیضا األطفال المنحدرین من أسر متسقة في المعاملة والتي لها قواعد مستمرة وراسخة أكثر كفاءة وثقة في 
إلى ذلك فأنة عندما تكون توقعات اآلباء نحو سلوك األبناء في مستوى قدراتهم أو أعلى بقدر قلیل غیر معجز فإن ذلك قد 

   ٠یساعد على تنمیة اإلحساس بالكفاءة عند األطفال 

   :االقتصادیةالوظیفة  -
أو  اقتصاديفیتعین لكل فرد عمل  ،واحتیاجاتهمبقضاء كل مستلزماتهم الحیاتیة  أفرادهاحیث یقوم  ،اقتصادیةوحدة تعتبر األسرة 

واألم قد  ،األسریةلتوفیر احتیاجات األسرة والصرف على واجبات الحیاة  طاقةفنجد األب یعمل بكل  ،یؤدیهاوظیفة اقتصادیة 
ألوالد أكبر حظ من لتدعیم الحیاة المعیشیة فضال عن قیامها بتدبیر شئون المنزل وتربیة األوالد وینال ا الخارجيتشاركة العمل 

الدولة وهذا یساعد على رفع شأن أسرهم واالرتقاء بمستویاتهم االجتماعیة  فيالثقافة والعلم لشغل الوظائف األساسیة 
توریث الممتلكات الخاصة  هيكل المجتمعات  فيتمارسها األسرة  التيأیضا من أهم الوظائف االقتصادیة  ٠واالقتصادیة 

رث إال أبویة وأجدادة وأشقائة في حالة عدم وجود ورثة شرعیین لهم ومن ثم فاإلنسان عن طریق األسرة فاإلنسان ال ی ٠لألبناء 
   ٠اإلسالمیة  ةیرث أبویة ویورث أبناءة طبقا لشروط المیراث في الشریع

   :االجتماعیة وظیفة التنشئة -
یعتبر دور كل من األب واألم مكمال لآلخر في هذة و  ،لألبناءیلعب الوالدان دورا هاما وأساسیا في عملیة التنشئة االجتماعیة 

   :یليالعملیة ویتضح ذلك فیما 

إن األم لها دور هام وبالغ الخطورة في التأثیر على الطفل وتكوین شخصیتة وتكیفة مع المجتمع  :بالطفلعالقة األم 
التي تمثل لة كل شيء في الوجود من و  ،األموذلك ألن أولى عالقات الطفل التي یمارسها مع اآلخرین تبدأ مع  ،الخارجي

وذلك في الحصول على إشباعة بالرضاعة والحصول على الحنان والعطف  ،ونفسیاألنة یعتمد علیها بیولوجیا  ،حولة
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بدیل أن یمأل هذا الفراغ العاطفي لدى الطفل إذا  أيوال یستطیع  ،امةوالمحبة واالستقرار الذي ال یجدة الصغیر إال في صدر 
  ٠سة ویجدة عند أمة لم یلتم

ویعتبر الحب هو أول العالقات اإلنسانیة التي یمارسها االبن وأهمها  ،حمیمةوتخلق األم بینها وبین طفلها عالقة عاطفیة 
جمیعا ألنها تتعلق بعالقات الود والعطف التي هي من أهم ممیزات األسرة السعیدة ویعمل الحب كدافع هام في تعلم كثیر من 

  ٠جتماعیة التي توثق عالقة االبن بالمجتمع كما تعضد درجة تكیفة االتجاهات اال

ویتنازعة إزاء  ،البغضنفس الوقت أول شخص یجرب فیة  فيأول شخص یوجة لة الطفل طاقاتة االنفعالیة وهى  هيفاألم 
ذا كانت األم نفسها األم دوافع متناقضة من الحب والكرة والحنان والعدوان ألنها مصدرا للعطف والحرمان في آن واحد فإ

كما أن معاناة األم  ،تنشئتةتعانى من بعض االضطرابات النفسیة وعدم الوعي بدوافع الطفل السیكولوجیة فأنها قد تسيء 
من االضطرابات بشكل دائم أو مؤقت یحدد قدرة األم على العطاء وبالتالي یجعلها أقل تحمال لمسئولیاتها أو أقل قدرة على 

   ٠التشجیع أو الضبط أو توفیر المثیرات االیجابیة في بیئة الطفل منح الحب أو منح 

یتسم بالعالقة الحمیمة والتشجیع والمساندة یساعد على نمو السمات السویة لدى األبناء  والذيفالتفاعل بین األم واالبن 
ة وبین أمة بالتباعد والسلبیة تتصف العالقة بین الذيحین أن الطفل  فيواالجتماعیة والتوافق  باالستقاللیةمثل الشعور 

   ٠یصبح عرضة لعدم الكفاءة ویضعف احتمال تكیفة 

أما عن دور األب في عملیة التنشئة االجتماعیة فهو دور ال یقل خطورة وأهمیة عن دور األم  :بالطفلعالقة األب 
مرحلة الطفولة المبكرة بل في البعض في أن األب غیر ضروري في  یتصورفحاجة الطفل إلى أبیة تنشأ مبكرة على غیر ما 

مرحلة اإلشراف على سلوك الطفل في مرحلة المراهقة فقط وهذا زعم خاطىء ألن حاجة الطفل إلى األب لیست بسبب 
ویبادلة الحب المثل األعلى الذي ینتسب إلیة والذي یجد في كنفة  برعاةاألشراف فحسب ولكن الطفل یتوسم في أبیة الذي 

  ٠الحمایة واألمان 

 الجنسيوااللتزام بالقیم االجتماعیة والتنمیط  االجتماعيالضبط  في بلقد أجمعت نتائج دراسات عدیدة على أهمیة دور األو 
یمیل  دفرو ینظر  ففي ،والعقابسواء كانت المیكانیزمات المعنیة یفترض أن تكون توحدًا أو تقلید أو استخدام المكافأة 

 ،أخرىمرحلة  فيالتوحد مع والدة من نفس الجنس  فيمرحلة ثم یبدأ  فيالمخالف  الطفل إلى التوحد مع الوالد من الجنس
ویبقى الطفل معلقا بالوالد من الجنس المخالف وحامال  الجنسيعملیة التوحد تحدث إعاقة لعملیة التنمیط  اختلفتولكن إذا 

  ٠من نفس الجنس للمشاعر السلبیة للوالد 

فالطفل یرغب  ،الطفلنزل وهو الذي یصدر األوامر والنواهي ویفرض العقاب ویحرم ویعتبر األب هو مصدر السلطة في الم
فاألب هو السلطة التي ال ینازعها أحد في المنزل  ،الطبیعيفي تقلید أبیة ویتقمص شخصیتة ألنة فیة القدوة الحسنة والمثل 

را على نفسة لذلك ینبغي أن یعیش مع فیجب أن یكون سلطة عادلة وهادئة لكي تسیر على الصواب دائما وأن یكون مسیط
فأن األبوة الرشیدة المستنیرة تدرك أن هذة السلطة  ،المنزلوٕاذا كان األب یمثل السلطة في  ،وعواطفةأبنائة بفكرة ووجدانة 

ة كل بل تعنى وبدرجة كبیرة التنظیم والتوجیة الذي یحتاج ،الطفلال تعنى الحرمان أو القسوة أو القمع لكل رغبات ونزعات 
   ٠وقدراتها اوالتفهم الكبیر إلمكانیاته ،لذاتةبشكل كبیر على اإلدراك الحقیقي  ویساعد ،طفل

وتحویل أنانیة الفرد إلى  ،الغیركما یضاف إلى األبوة الناجحة أنها تلك التي تمهد ألبنائها سبل التعاون مع الغیر وحب 
الفردیة واألنانیة وحب ذاتة یمثل  فيالتعامل مع الغیر وٕاغراقة محبة جماعیة ومن ثم یمكن القول بأن فقد الطفل لمهارات 

ویعد محك نجاح ٠الحیاة  فيقیام األب بدورة نحو هذا الطفل من حیث تعودة هذة المهارات الضروریة والالزمة  فيفشال 
منة صدیقا  األب في تكوین شخصیة أبنائة هو مقدار نجاحة في كسب ثقتهم ومودتهم بالدرجة التي تجعلهم یتخذون
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ویعد عكس هذا الشعور من جانب االبن تجاة والدة وهروبة منة من  ،الحیلوأعیتهم  ،المشاكلیلجئون إلیة كلما صادفتهم 
  ابنة ال النفسي الطیب بینة وبین مظاهر فشل هذا األب في القیام بدورة القیادي في األسرة وعجزة عن تحقیق االتص

ومن العوامل الهامة والفارقة  ،علیهماألبناء فإن لغیابة أثارًا سیئة مباشرة وغیر مباشرة  وألن األب یلعب دورا هاما في حیاة
حیث أشارت نتائج الدراسات إلى أن هناك مرحلتین حرجتین  ٠المتعلقة بغیاب األب سن الطفل وطول فترة الغیاب ومسبباتها 

وهما  ،الطفلالق أو الموت ذو تأثیر قوى على نمو أو الط باالنفصالخالل نمو الطفل یكون فیها غیاب األب سواء كان 
   ٠ومرحلة المراهقة المرحلة األودیبیة 

كما یعتبر عدم التكیف االجتماعي والنمو المتأخر في الحكم والقیم األخالقیة والشعور بالذنب واالنصیاع من أكثر النتائج 
فاألب یستطیع أن یكون قوة فعالة  ،الفتیاتبل وأیضا على  وال یقتصر تأثیر األب على األبناء الذكور ،األبالمباشرة لغیاب 

في تشكیل السلوك األنثوي لدى ابنتة وذلك بتزویدها بالخبرات واألمان في التفاعل مع الذكور وتعزیز سلوك الدور المناسب 
ى األب وخاصة لدیها ومن المحتمل أن تواجه الفتیات صعوبات في نمو شخصیاتهن وفى التوحد عندما تفتقد األسرة إل

وكما یكون لسبب الغیاب أثرة الكبیر على  ،الغیابالفتیات اللواتي لم یبلغن الخامسة من عمرهن بغض النظر عن سبب 
 ،الزوجفالطالق یؤثر في الحالة النفسیة لألم بشكل مختلف عن موت  ،األمالفتیات في المراحل األخرى من خالل تأثیرة على 

   ٠الق نظرة سلبیة نحو الذكور وبذلك قد تنقل هذا الشعور إلى بناتها حیث یتكون لدى األم بعد الط

  ) ٢٠٠٠ ،مسـعد نجالء(                                                                             

  :األسرةالعالقات اإلنسانیة بین أعضاء 
  ــــــــــــــــــــ

مجموعها المناخ  فيتكون  والتيسریة سوف نوضح العملیات التفاعلیة داخل األسرة لتكوین نظرة شاملة لشبكة العالقات األ
   :یليالعام لألسرة كما 

   :الزوجینالعالقة بین  -
التفاعل الثنائي اإلیجابي بین الزوجین والمبنى على المحبة والمودة وأشیاع الحاجات األساسیة والثانویة أمرًا  یعتبر

سي واالستقرار االجتماعي والمحافظة علیهما أطول فترة ممكنة في نطاق أیة أسرة تجمع بین ضروریا لتوفیر االتزان النف
ومن ثم یمكن للعالقات الزوجیة أن تستمر بین الطرفین بدرجة عالیة من التوافق السوي إلى ما ال نهایة  ،والزوجةالزوج 

فاالشباعات  ،حیاتهمافات وال اضطرابات حادة تؤرق طالما أنها توفر لها األشباعات التي یحتاج إلیها كل منهما بال خال
   ٠یعتبر بمثابة تدعیم وتعزیز الستمراریة حیاتهما الزوجیة  اوالمكاسب والفوائد التي یحققها الزوجان من زواجاهم

د أن یهدف من خاللها الفر  التيأن التوافق الزواجى نمط من التوافقات االجتماعیة  ،) ١٩٩٩( ویرى عالء الدین كفافى 
العالقة  فيوالتوافق الزواجى یعنى أن كل من الزوج والزوجة یجدان  ،الزواج فيیقیم عالقات منسجمة مع قرینة 

مما ینتج عنة حالة من الرضا عن الزواج أو الرضا  ،واالجتماعیةالزواجیة ما یشبع حاجاتهما الجسمیة والعاطفیة 
   ٠الزواجى 

على  األدواروعلیة القیام بهذة  ،الزوجیةالحیاة  فيج القیام بواجباتة أو أدوارة یتحقق التوافق الزواجى على كل زو  فلكي
مؤسسة الزواج  إلىویزداد انتمائها  األدواروتسعد الزوجة إذا ما قام الزوج بهذة  ٠نفس الوقت  فينحو كفء ومرن 

قبل الزوج علیها أن تؤدیها حتى یشعر كذلك فان للزوجة علیها أدوارًا سلوكیة متوقعة من  ،علیهاواعتزازها بها وحرصها 
   ٠الزوج نحو مؤسسة الزواج بنفس المشاعر ویسلك نفس السلوك 
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أو أن یتم التبادل بینهما قطعة  ،دورةولیس معنى ذلك أن یمتنع كل زوج عن أداء دورة حتى یؤدى الطرف اآلخر 
یقوم بدورة حتى ولم یستطع لعوامل خارجة عن ولكننا نعنى أن إدراك الزوج أو الزوجة أن اآلخر حریص على إن  ،بقطعة
ولكنها مؤسسة تقوم على  ،أعمالفالزواج لیس مؤسسة تجاریة أو مؤسسة  ،بالكامللتحمل مسئولیاتة  یكفيارادتة 

حیث یدخل فهم النوایا  ،السلوككما تعتمد على النوایا والدوافع وراء  ،اإلیثاربل وعلى  ،والعونالحب والمودة والتراحم 
فالزوجة تستجیب لسلوك زوجها حسب فهمها لنوایاة ودوافعة  ،السلوكتقییم السلوك وتحدید االستجابة لهذا  فيدوافع وال

وهذا ما یفرق بین الزواج وأیة  ،الزوجمن وراء السلوك ولیس السلوك كما یظهر أمام المراقب المحاید وكذلك یفعل 
   ٠تعتمد على السلوك الظاهر  التيمؤسسة أخرى من 

 ،األخرىهذا الجزء الخفي من الحیاة الزوجیة من السمات التي تمیز مؤسسة الزواج أیضا عن غیرها من المؤسسات و 
( ویفسر لنا استمرار حیاة زوجیة شقیة أو تعیسة أو فشل حیاة زوجیة توافر لها كل عناصر النجاح واالستمرار 

عند كل من األشواق والحاجات والرغبات الالشعوریة  إلى ویرجع ذلك ،الناسوكانت تبدو زیجة سعیدة أمام  ،)الخارجیة 
ومن هنا ) یحكم بالظاهر ( الزوجین والتي تتعانق وتتفاعل على نحو قد یعطى نتائج غیر متوقعة للمراقب الخارجي الذي 

أو ) ستمرار بتوافر الظروف الخارجیة للنجاح واال( ال ینبغي أن نندهش عندما تنتهي حیاة زوجیة كانت تبدو لنا سعیدة 
ولكن مما ال شك فیة أن وجود الحب والعاطفة في  ٠تستمر حیاة زوجیة شقیة ال یتوقف طرفاها عن الشكوى والتذمر 

یعمل إضافة إلى متعتة  ،الزوجیةسواء نشأ قبل الزواج أو نشأ في سیاق الحیاة  ،اآلخرحیاة كل من الزوجین نحو 
وقد یجعل أحد الطرفین  ،ونعومةزوجین وجعلها تحدث بشكل أكثر لیونة التعامالت بین ال) تشحیم ( على  ،الشخصیة

   ٠ویحسن تفسیر تصرفاتة وغیرها من األمور المطلوبة في الحیاة الزوجیة  ،اآلخریتغاضى عن هفوات الطرف 

نموذج طیب وعلیة فإن وجود عالقة إنسانیة طبیعیة بین الزوجین لة أهمیة كبیرة حیث یمكن أن یقدم الزوجین ألطفالهم 
واالجتماعي كما یؤثر الزوجان بهذة العالقات في حیاة الطفل وتوافقة النفسي  ،األسرىسلیم للعالقات األسریة والتفاعل 

عالء (  ٠أكثر ایجابیة مستقبلة بطریقةوبذلك یستطیع الطفل مواجهه  ،الحیاةهما مفتاح  الطفلیهمبالنسبة  فالوالدان
   ٠)  ١٩٩٩ ،كفافىالدین 

   :باألبناءالوالدین عالقة  -
 ،المستقبلمما ال شك فیة أن للعالقة التي تنشأ بین الوالدین واالبن أثر بالغ األهمیة على ما تصیر إلیة شخصیة الطفل في 

ویستخدم الوالدان الطرق واألسالیب المختلفة في تنشئة األبناء وهذة األسالیب تتفاوت من أسرة ألخرى أو بین الوالدین أنفسهم 
ویعزى إلیها مستوى  ،األبناءومن المسلم بة أن هذة االتجاهات تترك آثارها سلبا أو إیجابا في شخصیة  ،الواحدةاألسرة داخل 

   ٠الصحة النفسیة الذي یمكن أن تكون علیة شخصیتهم كراشدین فیما بعد 

رغبات الطفل التلقائیة أو ویتضمن ذلك الوقوف أمام  ،الطفلفرض األم أو األب لرأیة على  فيویتمثل  :التسلطإتجاة  -١
وقد یستخدم أحد الوالدین أو  ،مشروعةیریدها حتى ولو كانت  التيمنعة من القیام بسلوك معین لتحقیق رغباتة 

أو الضرب أو  اإللحاحألوان التهدید أو  كأن یستخدما ،والنعومةسبیل ذلك أسالیب تتراوح ما بین الخشونة  فيكالهما 
یلغى  األسلوبوهذا  ،اللینسواء تم ذلك باستخدام العنف أو  الرأيفرض  هين النتیجة وتكو ،ذلكالحرمان أو غیر 

لذاتة فال یشبع حاجاتة كما  تحقیقممارستة لهوایاتة ویحول دون  فيرغبات ومیول الطفل منذ الصغر كما یقف عقبة 
تهم حیث یكون الضمیر طفول فيالمعاملة إلى خبرات اآلباء  فيوقد یرجع هذا األسلوب  ،نفسةیحسها الطفل 

ومثل هؤالء اآلباء غالبا ما  ،صارمةمعاییر  المتصاصلدى بعض اآلباء قویا متزمتا نتیجة ) الذات العلیا ( الالشعورى 
 ،نفسةومن هنا یكون غیر راض عن  ،سكیروربما ألن األب مدمن أو  ،أطفالهمیحاولون تطبیق هذة المعاییر على 

 وتحمل ،طفولتها فيقد نجد الصرامة من األم نتیجة فقدها ألمها  وأحیانا ،تسلطةفرض أبنائة ب فيلذلك ینشد الكمال 
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یساعد على  وهذا األتجاة غالبا ما ،أبنائهامعاملة  فيصارمة  اتجاهاتلذلك تتخذ لنفسها  ،الصغارمسئولیة إخوتها 
غیر واثقة من نفسها في أوقات  حساسة وتشعر بعدم الكفاءة والحیرة ،خجولةتكوین شخصیة خائفة دائما من السلطة 

  ٠خصوصا عند مواجهه المواقف التي فیها أختیار ،كثیرة
ویتمثل في قیام أحد الوالدین أو كالهما نیابة عن الطفل بالواجبات أو المسئولیات التي  :الزائدةإتجاة الحمایة  -٢

قاللیة حیث یحرص الوالدان أو والتي یجب تدریبة علیها إذا أردنا لة أن یكون شخصیة است ،بهاأن یقوم  بمكنة
فال  ،بهاأحدهما على حمایة الطفل والتدخل في كل شئونة لدرجة أنجاز الواجبات والمسئولیات التي یستطیع القیام 

واألسرة قد تتبع هذا األسلوب ألنها لیس لدیها إال طفال واحدا تخاف علیة  ٠یتاح للطفل فرصة اتخاذ قرار بنفسة 
یكون ولدا واحدا وسط عدد من البنات أو ألنة الطفل األول لألسرة وینقص الوالدان الخبرة  أو ،حمایتة فيوتبالغ 

 فيأو ألن األم عانت كثیرا  ،لإلنجاب انتظارأو بسبب وصول الطفل بعد لهفة وطول  ،رعایتة فيبتربیة الطفل فیبالغان 
غیر  ،خائفة ،ضعیفةدیة شخصیة ومثل هذا الطفل تنمو ل ٠أو ألن الطفل ضعیف وكثیر المرض  ،الطفلوضع 

هذا  ٠غالبا ما یسهل استثارتها واستمالتها للفساد حتى ضد الوطن  ،وتوجیههاقیادتها  فيتعتمد على الغیر  ،مستقلة
وقد یتداخل هذا االتجاة أحیانا مع اتجاة التسلط ألن الطفل قد ال یكون راضیا في كل مرة عن مثل هذا التدخل في 

الطفل معارضا في بعض األحیان أو یتمنى أن یقوم بنفسة بهذة األمور الشخصیة عندئذ یضطر فعندما یقف  ،شئونة
ففي  ،والتسلطوهنا ال نجد حدا فاصال بین الحمایة الزائدة  ،علیةاألبوان أصحاب اتجاة الحمایة الزائدة إلى فرض رأیهما 

الزائدة معارضا لرغبة الطفل في التحرر الوقت الذي یتحتم أن یكون فیة موقف األبوین عند ممارسة حمایتهما 
  ٠واالستقالل یمكن أن نتحدث عن الحمایة الزائدة والتسلط معا 

وكذلك دون ما ، ترك الطفل دون ما تشجیع على السلوك المرغوب فیة أو االستجابة لة  فيویتمثل  :اإلهمالإتجاة  -٣
أو ، أو یقوم بة  بفعلةما یجب أن  إلىما توجیة  ترك الطفل دون إلى باإلضافة، محاسبة على السلوك المرغوب عنة 

الناتج عن العالقات الزوجیة  األسرىوغالبا ما ینتج هذا االتجاة عن عدم التوافق  ٠علیة أن یتجنبة  ینبغيما  إلى
 فيوربما لوجود أم مهملة ال تعرف واجباتها فتقضى یومها تتحدث ، األبناء  فيوربما لعدم رغبة األم ، المحطمة 

  ٠مجالسة جارتها أو أمام التلیفزیون  فيلتلیفون مع صدیقاتها أو ا
 ،واضحةسلوكها بال قواعد أو حدود فاصلة  فيتتخبط  ،مترددةوغالبا ما یترتب على هذا األتجاة شخصیة قلقة 

فیها  یجد فیها مكانتة ویحس بنجاحة فیها ویجد) شلة ( جماعة أو  إلىوغالبا ما یحاول أن ینضم مثل هذا الطفل 
غالبا ما تشجعة على  إلیها ینتمي التيخصوصا وأن الجماعة  ،صغرة فيحرم منة نتیجة أهمالة  الذيالعطاء والحب 

وذلك ألنة منذ صغرة لم یعرف الحدود الفاصلة  ،القانونخارجا على  ،مخرباكل ما یقوم بة من عمل حتى ولو كان 
باإلضافة إلى أنة لم یشعر بالحب واالنتماء والتشجیع على بین حقوقة وواجباتة وبین الصواب والخطأ في سلوكة 

فال یحترم  ،بةوبالتالي یصبح من الشخصیات المتسیبة غیر المنضبطة في أي عمل یقوم  ،لقدراتةانجازاتة المناسبة 
لقوانین ومخالفة ا ،االعتداءبل یصبح فاقدا للحساسیة االجتماعیة التي أفتقدها في أسرتة فیسهل علیة  ،الغیرحقوق 

   ٠والنظم التي یجب أن تحكم الفرد الذي ینتمي لمجتمع لة أنظمة وقوانین یجب أن یحترمها 

یحلو لة وعدم توجیهه لتحمل أیة  الذيتشجیع الطفل على تحقیق معظم رغباتة بالشكل  فيویتمثل  :التدلیلإتجاة  -٤
ة تشجیع الطفل على القیام بألوان من السلوك وقد یتضمن هذا األتجا ،بهایمر  التيمسئولیة تتناسب مع مرحلة النمو 

وكذلك قد یتضمن هذا األتجاة دفاع الوالدین عن هذة األنماط  ٠یعتبر عادة من غیر المرغوب فیها اجتماعیا  الذي
وغالبا ما یكون هذا األتجاة نتیجة  ،الخارجتوجیة أو نقد یصدر إلى الطفل من  أيالسلوكیة غیر المرغوب فیها ضد 

 ،منهاصور متعددة  فيوتظهر ألوان التدلیل  ،انتظارأو میالدة بعد طول  ،البناتلطفل الذكر مع أخوة لة من لوجود ا
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المدرسة  إلىوعندما یشتد عودة ویذهب  ،یضحكانغالبا ما نجدهما  وأمةتعلم الكالم ویسب أباة  فيعندما یبدأ الطفل 
   ٠ الخ ٠٠٠یمیز بین جهات الصرف الصحیحة والخاطئة  یعطیانة مصروفا زائدا یصرفة كما یهوى دون توجیه یجعلة

 ،إلیةغالبا ما نجدة ال یحافظ على مواعید وال یستطیع تحمل أي مسئولیة یعهد بها  یكبرومثل هذا الطفل عندما 
أو  ،األقاربمن  ،المراكزبل یعتمد دائما على اآلخرین من ذوى  ،عملةسلوكة أو  فيوغالبا ما یكون غیر منضبط 

   ٠للوصول إلى هدف أو مركز یریدة ) المحسوبیة ( ارف المع

وقد یكون                  ،النفسيتعتمد على إثارة األلم  التيجمیع األسالیب  فيویتمثل  :النفسيإتجاة إثارة األلم  -٥     
كون ذلك أیضا عن طریق كما قد ی ،محرمةسلوكا غیر مرغوب فیة أو كلما عبر عن رغبة  أتىطریق إشعار الطفل بالذنب كلما 

فبعض اآلباء واألمهات یبحثون عن  ،ادائةسلوكة أو  فيیصل إلیة  الذيتحقیر الطفل والتقلیل من شأنة أیًا كان المستوى 
عمل یقدم علیة خوفا  أي فيویجعلة مترددا  ،بذاتةمما یفقد الطفل ثقتة  ،لسلوكةأخطاء للطفل ویبدون مالحظات نقدیة هدامة 

توجة  ،نفسهاوغالبا ما یترتب على هذا األتجاة شخصیة انسحابیة منطویة غیر واثقة من  ٠رضا الكبار وحبهم  من حرمانة من
المدرسة إذا سألت المعلمة سؤاال فالطفل یخاف من اإلجابة رغم معرفتة باإلجابة الصحیحة وذلك خوفا  ففي ،ذاتهاعدوانها نحو 

قدرتة وهو غالبا ما یتوقع أن  فيود على عدم األمان مع الكبار وعدم الثقة فقد تع ،والتأنیبالسخریة  وبالتاليمن الخطأ 
 الخ ٠٠ملبسة أو مظهرة أو سلوكة  فياألنظار تطاردة ألن بة شیئا غیر عادى 

أي كل ما یؤدى إلى إثارة األلم  ،بةوالتهدید  ،)الضرب ( ویتمثل في استخدام أسالیب العقاب البدنى  :القسوةإتجاة  -٦    
وعدم  ،الخشونةفي األسر إلى تفهم الرجولة على أنها  بویتضح هذا األسلو  ،الطفلتربیة  فيجسمي كأسلوب أساسي ال

 ،وضربوغالبا ما تفهم هذة الفئة الرجولة أیضا على أنها أوامر ونواهي  ،الذكور لاالبتسام أو التبسیط مع الطفل خاصة األطفا
مثل التنفیس في ممتلكات  ،الغیرصیة متمردة تنزع إلى العدوان الذي یتجة نحو ویترتب على هذا االتجاة شخ ،الخ ٠٠وعقاب 

هذا ویشترك  ٠أیضا قد یلجأ إلى تعذیب الحیوانات والطیور  ،التأنیبدون أي أحساس بالذنب أو  ،الدولةوممتلكات  ،الغیر
بید إن العقاب في  ،الطفلساسى في تربیة اتجاة القسوة واتجاة إثارة األلم النفسي في أنهما یعتمدان على العقاب كمحور ا

بینتما یعد العقاب في  ،وممتلكاتهمهو من نوع العقاب البدنى المادي الذي تنعكس إثارة على الغیر ) القسوة ( الحالة الثانیة 
   ٠الحالة األولى إثارة األلم النفسي عقابا نفسیا تنعكس إثارة على ذات الفرد 

وهذا یعنى أن  ،والعقابالثواب  أسالیبأو األم من حیث استخدام  األبعدم استقرار  فيل ویتمث :التذبذبإتجاة  – ٧   
كذلك قد یتضمن هذا االیجاة حیرة الم نفسها إزاء بعض ما یمكن  ،أخرىسلوكا معینا یثاب علیة الطفل مرة ویعاقب علیة مرة 

كما یتضمن هذا االتجاة التباعد بین اتجاة كل  ،ةتعاقبأن یصدر عن الطفل من سلوك بحیث ال تدرى متى تثیب الطفل ومتى 
أن ذلك  إلىأو أمة فأنهما ال ینبهانة  أباةتعلم الكالم ویسب  فيأن الطفل عندما یبدأ  ،مثال ٠تربیة الطفل  فيواألم  األبمن 
و أحدهما غالبا ما وجود زوار فإن األبوین أ فيولكن إذا كرر الطفل ذلك السلوك  ،السلوكبل قد یضحكان لذلك  ،وعیبخطأ 

مرة ومعاقبتة  اضحكیهم فيحیرة من أمرة ألنة ال یعرف السبب  فيوهنا نجد الطفل  ،السلوكیعاقب الطفل أو ینهرة على ذلك 
الطفل  ،مثالمنقسمة على نفسها  ازدواجیةشخصیة متقلبة  األسلوبویترتب على هذا  ٠الخ  ٠٠مرة أخرى على نفس السلوك 

لتذبذب عندما یكبر غالبا ما یصبح مذبذبا في معاملتة مع الناس فعندما یتزوج تكون معاملتة لزوجتة الذي عانى من أسلوب ا
وقد  ،التذبذبوأخرى ینقلب في معاملتها على النقیض دون وجود أي أسباب لهذا  ،مرةفنجدة یعاملها برفق وحنان  ،متقلبة

ولكنة مع اصدقائة شخص آخر كریم متسامح ضاحك  ،التكشیرودائم  ،حساباتةیكون مع اسرتة في غایة البخل والتدقیق في 
وغالبا ما یكون هذا التفضیل في جانب الجنس الذي منحة الحب والحنان  ،جنسوقد یكون مع أبنائة یفضل جنسا على  ،باسم

  ٠التذبذب سمة ممیزة لهذة الشخصیة الخ ویظل ٠٠) األب أو األم ( في طفولتة 
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تعمد عدم المساواة بین البناء جمیعا والتفضیل بینهم بسبب الجنس أو ترتیب المولد أو السن  فيیتمثل  :التفرقةإتجاة  -٨
بین أخوات بنات وٕان لكل  أبنأو بها )  وابنة ابنوبها ( تحب الذكور  التيفبالنسبة للجنس نجد األسرة  ٠أو اى سبب آخر 

یلعب  أخوكسیبى " تقول لها الم  ،منهایاتى أخوها ویأخذها فإذا قامت البنت باللعب بعروستها  ،خاصةمن الولد والبنت لعبة 
وعندما یكبر "  أخیكمالم ومال لعب  ٠٠مش لك لعبتك أنتهو " تقول لها األم  ،أخیهاوعندما تأخذ البنت حصان " بها شویة 

 ،البنتمصروفا اكبر من  ویعطى الولد ،بذلكحین ال یسمح للبنت  في ،بالمنزلفإن الولد یسمح لة بمقابلة أصدقائة  ،األبناء
الخ حتى لو  ٠٠ ةغر فتأو تنظم لة  ،الشايوعندما تجلس البنت للمذاكرة تطلب الم منها أن تعد الطعام ألخیها أو تعمل لة 

تستحوذ على كل  إنتحب  ،تعطى أنحاقدة تعودت أن تأخذ دون  أنانیةویترتب على هذا األسلوب شخصیة  ٠تركت مذاكرتها 
   ٠لى أفضل األشیاء لنفسها حتى ولو على حساب اآلخرین لنفسها أو ع شيء

في التربیة للطفل هو الذي یتمثل في التوسط واالعتدال في معاملة الطفل وتحاشى األسالیب  المثاليوعلیة فإن األسلوب   
م على أسلوب تربیة الطفل المثالي بوجود تفاهم بین األب واأل بكما یمتاز األسلو  ،األبناءفي معاملة ) السابق ذكرها ( السیئة 

ویقتضى معرفة قدرات الطفل الطبیعیة وعدم تكلیفة بما ال طاقة لة بة في نفس الوقت عدم إهمال  ،إمامةوعدم المشاجرة 
وأیضا اإلیمان بما یوجد لدى األطفال من فروق فردیة والتي توجد في  ،الطفلمطالب النمو حتى ال تفوت فرصة التعلیم على 

   ٠)  ١٩٩٨ ،منصورعبد المجید (  ٠لجسمیة والقدرات العقلیة والسمات االنفعالیة جمیع السمات ا

    :نفسیةالزواج كمؤسسة اجتماعیة ثقافیة   
  ــــــــــــــــــــــــــــ

نثى الذكر واأل ( الزواج هو المؤسسة االجتماعیة التي تسمح ألثنین من البشر البالغین اللذین ینتمیان إلى جنسین مختلفین   
والزواج هو الرابطة  ،وعناصرةوأن یتناسال وینجبا ذریة یعترف بهم المجتمع ویعتبرهم أفرادة  ٠أن یعیشا معا ویكونا أسرة ) 

ولذا فإن صور العالقات األخرى التي تحدث بین الرجل  ،المجتمعالتي تعترف بها ثقافة  االجتماعیةالشرعیة أو القانونیة أو 
ویقف منها موقفا یتباین من مجرد االعتراض إلى مختلف صور المعارضة وحتى توقیع أقصى  ،لمجتمعاال یعترف بها  ،والمراة

   ٠" غیر الزواجیة " العقوبة أو صور النبذ االجتماعي على طرفي هذة العالقة 

العالقة  فيار االستمر  فيوكذلك االستدامة أو النیة  ،الزواجنظام  فيهو الركن األول  االجتماعيوالشرعیة أو القبول   
الزواج عند بدایتة یعتزمان  طرفيفإن  ،مثالبالطالق  ینتهيفمع أن الزواج یمكن أن  ،أیضاالزواجیة تعتبر ركنا أساسیا 

ومن المستهجن أن تكون هناك نیة  ،العمروكل األعراف والشرائع واألدیان تحبذ أن یدوم الزواج إلى آخر  ،فیةاالستمرار 
بأن رابطة  ،اآلخرینومن عناصر الزواج عملیة اإلشهار وٕاعالم  ،الزواج طرفيمن  أيمعینة عند  إلنهاء الزواج بعد فترة

   ٠الزواج قد ربطت بین رجل معین وامرأة معینة 

ولیس یعنینا التعرض  ،متنوعةوفى كل األنحاء من خالل صور كثیرة  ،العصورعرفتة البشریة منذ أقدم  عالميوالزواج نظام   
   ٠ولكن یمكننا اإلشارة إلى وظائف األسرة المتعددة كما ذكرنا سابقا  ،وصورةالزواج لمختلف أنواع 

حیث تنشأ روابط  ،والمرأةالرجل  أسرتيولكنة تزاوج بین  ،فقطالزواج  عقدوالزواج ال یخص الفردین اللذین سیرتبطان ب  
ومع ذلك فهناك حدود للزواج وهو ما یعرف  ،مرأةوالتم فیة عقد القران بین الرجل  الذيالوقت  فيالمصاهرة بین األسرتین 

منها  البدائيمعظم المجتمعات  فيوقد وجدت هذة الظاهرة  ،منهمال یستطیع الفرد أن یتزوج  الذيوهم األقارب  ،المحارمبنظام 
زواج من ولكن جمیع المجتمعات تحرم ال ،اآلخربعضها  فيوتتسع  ٠بعض المجتمعات  فيوتضیق هذة المحارم  ٠والمتقدم 

ویعمل  ٠ االغترابيالزواج  إلىوربما كان هذا التحریم دافعا  ٠واألشقاء واألبناء واألعمام واألخوال  كالوالدینالقارب المقربین 
لیس بینها صلة أو نسب أو  التيعلى اتساع نطاق القرابة عن طریق تحقیق عالقات مصاهرة بین األسر  االغترابيالزواج 
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ویجعل الضوابط  ،كیانهاتحریم الزواج من األقارب المقربین یحفظ لألسرة  أنكما  ،تماسكالمجتمع وبذلك یزداد ا ،قرابة
بدًال من "  الثقافي" أن یعیش على المستوى  اإلنسانحیث تفرض على  ،الفطریةتهذیب الدوافع  فياالجتماعیة تعمل عملها 

   ٠مثل بقیة الحیوانات "  الطبیعي" یعیش على المستوى  أن

حیث  ،المحرمینتحریم الزواج من األقارب المقربین لم یمنع اتجاة الكثیر من األسر إلى الرغبة من التزاوج من األقارب غیر و   
 ،والزراعیةیمیل الكثیر إلى الزواج الداخلي كما یحدث في كثیر من مناطق المجتمعات العربیة خاصة في المناطق الرعویة 

الفتاة إذا خطبها احد الغرباء فأنة یسأل حتى أن والد  ،خالةتزوج الشاب ابنة عمة أو ابنة فالكثیر من هذة المناطق یفضل أن ی
 األقاربویعمل نظام تحریم الزواج من  ،آخرمن اى شخص " أحق بها " الزواج منها وكأنة  فيابن اخیة أوال إن كان یرغب 

یاة االجتماعیة كل نظام منهما بطریقتة وفى تعادل وتوازن غیر المحرمین على دعم الح األقاربالزواج من  إلىالمقربین والمیل 
٠   

مادامت الحاجات المرتبطة باستمرار الحیاة ال  ،اجتماعیةضرورة بیولوجیة  أویكون حاجة  أن إلىالنهایة أقرب  فيوالزواج   
 ،خاللةلیمارس وظائفة من  أیضاارتضاة المجتمع  الذينفس الوقت التنظیم  فيوهو  ،اطارة في إال إشباعهایقبل المجتمع 

 أو باألبوةینجب ویشعر  أنوعندما یرید  ،یتزوج أنفعلیة  الجنسي واإلشباعالحب  إلىیشبع الحاجة  أنفعندما یرید الفرد 
 ،الزواجوالحیاة الوجدانیة المستقرة من خالل  والعاطفي االنفعالي باألمن نسیشعروالكثیرین  أنكما  ،یتزوج أنفعلیة  األمومة

والغنى من خالل  ،الثروةوالبعض ینشد  ،بالزواج االجتماعيالسلم  فيوالبعض ینشد االرتفاع  ،الصحبةعض یتزوج لینشد والب
 نفسیةوالبعض قد یتزوج إلرضاء نزعات  ،ألسرتةوآخرون یتزوجون لتحقیق مصالح شخصیة خاصة لنفسة أو  ،الزواج

   ٠معینة تعویضیة أو تكمیلیة 

ما ال تكون  أحیاناالدوافع  أنفعلى الرغم من ،  األسرة فيتشكیل نوعیة التفاعل  فيون هامة جدا ودوافع الزواج هنا تك  
الدوافع الطبیعیة  إلرضاءیتزوج  فالذي، مع زوجة وتصرفات مواقفتحدید  فيفإنها فعالة ، وعى صاحبها  فيواضحة جیدا 

مع  وطبیعيیتفاعل على نحو سوى  أن إلىیة یكون اقرب اجتماعیة وتربویة وعاطف أهدافمن  واألسرةالزواج  أهدافوتحقیق 
 أنوهذا ال یعنى ، أو مختلفة عن دوافع الزواج السویة " منحرفة " یتزوج لحاجة  الذيوهو غیر ،الحیاة الزوجیة  فيشریكة 

التفاعالت  أنو أ، محكوم علیة بالفشل  الثراءأو تحقیق درجة من  االجتماعيالسلم  فيكل زواج كان من دوافعة االرتقاء 
عند الزوجین مما یجعلهما  أخرىبل قد تنجح بعض هذة الزیجات ألنها تشبع دوافع ، الزواجیة فیة ستكون بالضرورة منحرفة 

   ٠حریصین على استمرار الزواج 

 األخر یحقق الزوج أنیحقق هدفا ما مقابل  أنینشد كل زوج  أنبمعنى  ،التكمیل األحیانبعض  فيالزواج یتضمن  أنكما   
كان ینشد زوج أن  ،یكونال  أو ،احدهماوعى  في أووعیهما  فيوقد یكون هذا التكمیل واضحا جدا  ،الزواجهدفا من خالل 

الزواج من رجل ثرى  هيتنشد  أنالمجتمع مقابل  في األدبیة أسرتهایرتقى اجتماعیا بزواجة من فتاة معینة استفادة من مكانة 
 األخرى واألهداف ،سلیمةمن الزواج  األخرىكانت الجوانب  إذالزیجات التكمیلیة قد تنجح وهذة ا ،مرهفةیضمن لها حیاة 

   ٠استغل  أوقد خدع  أنةالزواج  طرفياكتشف احد  إذا أو ،الزواج لنجاح األخرىلم تتوافر العوالم  إذاوقد تفشل  ،محققة

 األزواجیتضمن تعدد  الذيوهناك الزواج التعددى  ،واحدة امرأة ،واحدیتزوج فیة رجل  الذي األحاديوفى الزواج هناك الزواج   
هو النمط الشائع  أصبحكان الزواج االحادى  وٕاذا ٠معا والزوجات  األزواجتعدد  أوتعدد الزوجات لزوج واحد  أولزوجة واحدة 

انتشارا منة بالطبع هو  ثرواألك ٠الیوم  إلىمن العالم  األماكنبعض  فيمعظم المجتمعات فان الزواج التعددى قائم  في اآلن
حدود أربع زوجات بشرط تحقیق العدالة بین  فيویبیحة  ،االسالمىوهو نمط یسمح بة الدین  ،واحدتعدد الزوجات لرجل 

   ٠الزوجات مع صعوبتها كما یقر القرآن الكریم 
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الزوجة لم یستطع الزوج  أوالزوج فان مات المراة  أویتزوج الرجل  أنبمعنى  ،اإلطالقهناك زواجا أحادیا على  أنویالحظ   
   ٠ أخرىیتزوج مرة  أن األرملةالزوجة  أو األرمل

وقت  فيمن زوجة  أكثریجمع الرجل  أننقصد  اإلسالمیبیحة  الذيالنمط  فيكما اناا عندما نتحدث عن الزواج التعددى كما   
بعد وفاة زوجتة  أخرىیتزوج زوجة  أنتطیع الرجل یس أنوهذا بالطبع یختلف عما یعنیة البعض بالزواج التعددى بمعنى  ،واحد

   ٠طالقها  أو

وبعض قبائل شبة  ،سیبیریابعض سكان  في إالولم یوجد  ،سحیقللمراة الواحدة انقرض منذ زمن  األزواجتعدد  أنویالحظ   
استرالیا  فيقبائل البدائیة قد ظهر بین ال أنةیذكر البعض  والذي ،نساءزواج مجموعة رجال بمجموعات  أنكما  ،الهندیةالقارة 

تعدد الزوجات  ونظامنظام الزواج االحادى  إالولم یبق قائما من النظم  ،أیضاومیالنیزیا وقبائل التبت والهیماالیا فقد انقرض 
   ٠للرجل الواحد 

 األسرةائف وتقلص وظ ،الممتدة األسرةالنوویة على حساب نمط  األسرةظل زیادة انتشار وسیطرة نمط  في أنةویالحظ   
حیاة ابنائهما زادت العالقة بین  فيتقلیل حجم تدخل الوالدین  أووضعف  ،األسرةعلى العالقات داخل  الذاتيوسیطرة الطابع 

ظل الفترات  فيبدرجة اكبر مما كان  ولألخر األخركل منهما یعیش مع  وأصبح ،معاوزادت كثافة تفاعلها  ،قوةالزوجین 
 تبدأ فهي األسرةالزوجان عماد  وأصبح ،الصحیةظل الرعایة  فيمتوسط عمر الفرد قد زاد  أنوخاصة  ،السابقةالتاریخیة 
وباقیة كما  األصلیینمستمرة بالزوجین  األسرةأسرا خاصة بهم فان  ویكونونوحتى عندما یكبروا  ،األوالدوتستمر مع  بزواجهم

  ٠)  ١٩٩٩ ،كفافىعالء الدین (  ٠والى أن تنتهي حیاة احدهما ویلحق بة األخر ، بدأت أول مرة

   :الزواجىاالختیار   

  ــــــــــــــ

   :الزواج فيهناك اختیارین أساسیین   

أن نمط االختیار الزواجى األسرى أو االجتماعي كان هو النمط السائد في العصور  :)االجتماعي ( االختیار األسرى  -١
ولیس  ،النامیةائد في البیئات غیر الصناعیة في المجتمعات القدیمة والوسیطة وحتى في العصر الحدیث فأنة النمط الس

وهذا یعنى أن زواج احد  ،ومكانتهاذلك فقط ففي بعض هذة البیئات ال یتزوج الفرد لنفسة فقط ولكن ألسرتة وبحساباتها 
   ٠" خاصا " " فردیا " لیس مشروعا عائلي و " أسرى " أعضاء األسرة مشروع 

 اآلن هيكما مكانة موروثة ولیست مكتسبة  فهي ،األسرةمكانة الفرد كانت من مكانة  إنوكان یساعد على هذا الوضع 
والن هذة  ،زوجها أوتختار لة زوجتة  أنتكسب الفرد مكانتة فمن حقها  التي هي األسرةكانت  فإذا ،الحاالتكثیر من  في

وكذلك  ،الكبیرة األسرةبمعاییر ومقاییس  زوجةالتختار  أنالممتدة فالبد  أوالكبیرة  األسرةجزء من  هيالصغیرة  األسرة
هذا الخال لها حساباتها الخاصة عندما  فيالكبیرة  األسرةوعلى ذلك فان  ،الزوجة أسرةیختار الزوج بمعاییر مماثلة عند 

فهو  إذن ،أیضاالفتاة یتم طبقا لحساباتها الخاصة  أسرةوكذلك فان قبول  ،أخرى أسرةتتقدم وتخطب ألحد شبابها فتاة من 
یفصح الشاب عن  أنبعض الحاالت  فيوقد یحدث  ،والسیاسیةولة حساباتة االقتصادیة واالجتماعیة " مرتب " زواج 
   ٠ األسرةید  فيولكن یظل قرار االختیار  ،لةقد یبدى رایة فیمن اختارتة اسرتة كزوجة  أوالزواج بفتاة معینة  فيرغبتة 

 العربيالمجتمع  ففي ،المعاصرةكثیر منت المجتمعات  فيوما زال قائما  ،ضيالما فيوقد كان هذا هو الوضع السائد 
توطنت فیها الصناعة الحدیثة وتغیرت  التيالمناطق  فيالمدن الكبرى  في إالمعظم بیئاتنا  فيمازال هذا الوضع سائدا 

الممتدة والتقالید القبلیة  لألسرة فمازال ،والرعویةالمناطق الزراعیة  أما ،المعیشة أنظمةوبقیة  واإلسكاننظم االتصال 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١

یفرض على الفرد  أنترفض  ،اإلسالموفى مقدمتها  ،السماویة األدیانعلما بان  ،الزوجة أواختیار الزوج  فيسطوتها 
   ٠زوج ال یریدة  أوزوجة 

من  أیضا األقاربمعینین فان هناك قواعد اجتماعیة تحبذ الزواج من  أقاربالزواج من  فيهناك قوانین للتحریم  أنوكما 
وعلى العكس  ،الخالابنة  أوكثیر من بیئاتنا العربیة هناك تفضیل للزواج من ابنة العم  ففي ،بهمغیر المحرم الزواج 

كما یحدث  األقاربالقانونیة التشریعیة ما یحرم زواج  أوهناك مجتمعات تضع من قواعدها العرفیة االجتماعیة  أنیالحظ 
   ٠ث تحرم بعض والیاتها الزواج من ابنة العم حی ،المتحدةالوالیات  في

 ،األبویةذلك شأن المجتمعات  فيالزواج من ابنة العم شأنها  هيالمجتمعات العربیة  فيوأشهر صور الزواج المفضل 
یخرج جزء  أالوهو  االقتصاديالعامل  إلى إضافة أخرىیرتبط الشاب بأسرة  وأالالعامل وراء ذلك هو العصبیة  أنویبدو 

مازال  فأنةالمجتمعات العربیة  فيبعض البیئات  فيكان الزواج المفضل قد انحسر  وٕاذا ،أخرىعائلة  إلىن ثروة العائلة م
مازالت القبیلة كصیغة اجتماعیة قویة وقادرة  التيالمجتمعات الخلیجیة  فيخاصة  أخرىبیئات  فيشبة سائد  أوسائدا 
   ٠هبت على المنطقة  التيالتغیر تنتظم الحیاة االجتماعیة رغم ریاح  أنعلى 

 ،للزواجمجال االختیار  فيقد ضعفت  األقلبعض البیئات على  فيوالوالدین  األسرةسلطة  أننقول  أنومع ذلك نستطیع 
وقد حدث هذا التحول بصفة خاصة بعد  ،للزواجهذا االختیار رهنا باالعتبارات الفردیة والشخصیة عند المتقدم  وأصبح
تحصل على درجة  التيالفتاة  وأصبحت ،الجنسینالشباب من  أوساطخصوصا بین  الجامعيوالتعلیم  ،مالتعلیانتشار 

من التزاوج مثل  أنماطوظهرت  ،لهافیمن یتقدم  رأىیكون لها  أنمن حقها  أنترى  ،المنزلجامعیة وترتبط بعمل خارج 
الفردیة  اإلرادةوبصفة عامة فقد زاد نصیب  ،العملزمالة  أطار في أوالدراسة  أثناءزواج الزمالء والزمیالت الذین تزاملوا 

العالقة واضحة بین  أناى  ،والحضریةبیئاتنا الصناعیة  في األقلاالختیار للزواج عما كان سائدا من قبل على  في
   ٠ أخرىوفردیة االختیار للزواج من ناحیة  ،جهةالتحضر والتصنیع من 

 ،ألبنائهمیتركون حریة اتخاذ القرار فیما یتعلق باالختیار الزواجى  أنهمتنا یعلنون مجتمعا في اآلباءكثیرا من  أنویالحظ 
ولو بطریق غیر مباشر یمارسون نوعا  ،أنهمال یمنعهم من  اإلعالنولكن هذا  ،الموقف في األصلیة األطرافباعتبارهم 

ویبدو هذا الوضع " لحسابتهم " طبقا  أو ،صوابایرونة  أواتجاة معین یفضلونة  فيالضغط لیتم االختیار  أو اإلیحاءمن 
 الفرديوبین مرحلة االختیار  ،االختیار واألسرةحیث یتولى الوالدان  ،االجتماعيبین مرحلة االختیار  وسطيمرحلة  وكأنة

حلة ومر  االجتماعيبین مرحلة االختیار  وسطيمرحلة  هي أخرىبعبارة  أو ،االختیارحیث یتخذ الفرد بارادتة وحریتة قرار 
   ٠كان یختار بارادتة  إذاتحدد اختیار الفرد لشریك حیاتة  التيتكون العوامل  أنفما عساها  ،الفردياالختیار 

 ،الزواجالفرد المقبل على  أسرةكان اختیارا اجتماعیا من جانب  الماضي فياالختیار  أن :) النفسي(  الفردياالختیار  -٢
یختار فیة  الذي ،النفسي أو الفرديالعالم سمح بظهور االختیار  ءأنحامعظم  في واجتماعي ثقافيوقد حدث تحول 

ظهور هذا النمط من  أنیكون واضحا لدینا  أن وینبغي ،وارادتةالشخص المقبل على الزواج شریكة بمقاییسة ورغباتة 
مجتمعاتنا كما  في كثیر من البیئات خاصة فيیظل سائدا  أنةبل  ،االجتماعيوهو النمط  ،األولاالختیار ال یلغى النمط 

وال حتى  ،البیئة فيیغفل االعتبارات االجتماعیة والثقافیة  أنفهو ال یمكن  ،سیكولوجیاكان االختیار فردیا  إذاوحتى  ٠قلنا 
فهذة العوامل االجتماعیة والثقافیة والبیئیة تكون  ،االجتماعیةوتوجیهاتهم ومقتضیات المنصب والمكانة  األهلرغبات 

كان یشبع حاجات فردیة عند الزوج والزوجة فان  إذاالن الزواج  وذلك ،حیاتةى والفرد یختار لنفسة شریك عوامل هامة حت
یخضع لما تخضع  اجتماعيفالزواج نظام  ،المخلوقاتبین سائر  اإلنساننفسة نظاما اجتماعیا ثقافیا اختص بة  الزواج

 أساسمعارضة ورفض بقدر ما یتعامل مع النظام على  أو وتأییدوینال صاحبة من قبول  ،األخرىلة النظم االجتماعیة 
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والزواج نظام یحقق أهداف اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وتربویة بجانب األهداف  ،المجتمعحددها  التيوالطریقة  األسلوب
  ٠)  ١٩٩٩ ،كفافىعالء الدین (  ٠الخاصة أو الشخصیة 

  :نظریات االختیار للزواج  

  ـــــــــــــــ

نظریات یمكن تصنیفها كنظریات یغلب علیها  فيتفسر عملیة االختیار للزواج تنحصر  والتي ،المجال في األساسیةظریات الن  
   ٠والعوامل الالشعوریة  النفسيثم نظریات التحلیل  النفسيیغلب علیها الطابع  وأخرى الثقافي االجتماعيالطابع 

یفسر اختیار الناس بعضهم لبعض  الذيوان التجانس هو  ،الشبیهالشبیة یتزوج  أنتقوم على فكرة  :التجانسنظریة  -١
ویشتركون  ،ساللةویماثلونهم  ،سنافالناس بصفة عامة یتزوجون من یقاربونهم  ،والتضادالزواج ال االختالف  فيكشركاء 

وحبذا  ،واالجتماعي االقتصاديومستواهم  ،التعلیميمستواهم  فيالزواج ممن هم  إلى أیضاكما یمیلون  ،العقیدة فيمعهم 
بعض  فيوقد لوحظ  ،والسلوكیةالمیول واالتجاهات وطرق شغل وقت الفراغ والعادات الشخصیة  فيلو اشتركوا معهم 

 فيالزواج ممن یتقارب معهم  إلىسن العشرین والى الخمسة والعشرین یمیلون  فيالشباب من الذكور  أنالدراسات 
ولكن  ،العمر فيتصغرهم  إناثالزواج من  إلىوحتى سن الخمسین فیمیل الذكور  الشرائح العمریة التالیة في أما ،السن

تصغرهم بسنوات  إناثوبصفة عامة یفضل الذكور الزواج من  ،عندهم أخرىبعد الخمسین یعود تفضیل السن المقارب مرة 
النساء  أن أیضاالدراسات  أظهرتوقد  ،أیضاالزواج من ذكور یكبرهن بسنوات قلیلة  اإلناثكذلك یكون تفضیل  ،قلیلة

تفضیل الرجال الزواج من نساء اقل منهم  أیضاویقابل هذا  ،التعلیميالمستوى  فيمنهن  أعلىالزواج من رجال  إلىیملن 
 ،لهاطیب  معیشيحیاتة العملیة والقادر على حمایتها وضمان مستوى  فيالرجل الناجح  األنثىوتفضل  ،التعلیم في

المراة صفات  فيالرجل فیقدر  أما ،النجاحمن سبل  ألنهاالرجل  في العاليكاء والكفاح والتعلیم تحبذ صفات الذ وبالتالي
وقد یفضل البعض  ،والتعلیممثل الذكاء  أخرىوالنظفاة والترتیب والمهارات المنزلیة على سمات  ةاللطیفمثل الشخصیة 

   ٠ أیضافات الجسمیة الص فيولكن  ،واالجتماعیةالصفات النفسیة  فيلیس  ،أیضاالتجانس 

یختار من مجال  فأنةالفرد عندما یختار للزواج  أنبمعنى  ،المكانيتقوم على فكرة التقارب  :المكانينظریة التقارب  -٢
حیث تكون الفرصة اكبر  ،العمل في أوالمدرسة  في أوالسكن  فيیعیش فیها سواء  التيوهو البیئة  ،محدد جغرافي

یختار الفرد زوجة ممن  أن الطبیعيومن  ،حیاتةشریك یختار من بینهم  أنیمكن  والذي ،اآلخرالجنس  بأفرادلالحتكاك 
الن  ،التجانسال تقدم معطیات تتعارض مع معطیات نظریة  المكانيونظریة التجاور  ،معهنیتعامل  أویراهن  أناتیح لة 

 أوبیئتة السكنیة  فيوجدون وممن ی ،بهمصفاتة وخصائصة ممن یحتك  فيیختار من یتجانس معة  أنالفرد یمكن 
المجتمعات المحلیة والمجتمعات البسیطة كما یحدث عندما  فيیظهر دورة  المكانيهذا التجاور  أنومن الواضح  ،المهنیة

 ،سریعةتكون فیها وسائل االتصال واالنتقال  والتيالمجتمعات الواسعة  في أما ،قریتةمن زوجة من  الریفيیتزوج الرجل 
 ،والمهنيخارج بیبئتة وجوارة السكنى  أفرادیكون محصورا داخل بیئتة حیث یمتد احتكاكة وتفاعلة مع فان الفرد لن 

  ٠وبالتالى یكون احتمال االختیار من خارج هذا النطاق واردا 

الفرد سوف یختار  أنحیث یبدو منطقیا  ،الشخصیةالفرد یختار شریك حیاتة حسب قیمة  أنوتعتمد على  :القیمنظریة  -٣
 ،االنفعالي األمانحیث یتوافر قدر من  ،األساسیةیقبلون قیمة  األقلعلى  أوك حیاتة من بین هؤالء الذین یشاركونة شری

 اإلنسانیعتز بها  التيفالقیم  ،الموضوعاتالقیم موجهات هامة للسلوك فالفرد یسلك حسب ما یقیم  أنومما ال شك فیة 
وبالطبع فان هناك  ،القیمىفهو یرتب اولویاتة حسب هذا النسق  ،وسلوكة تعتلى قمة نسقة القیمى تحدد اختیاراتة والتي

بیئة واحدة  فيالمعیشة  أنالقیمیة للناس حیث  واألنساق األساسیةالمتغیرات الدیموجرافیة  فيارتباطا بین التجانس 
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توحید  فيیسهم  أنة من شانة عقائد دینیة واحد إلىمتشابهة واالنتساب  أووالتعرض لمثیرات واحدة  ،واحداوتلقى تعلیما 
تفسیر عملیات االختیار  في واالجتماعي الثقافيتمثل التوجة  التيالنظریات الثالثة  أنوهكذا یظهر  ،األفرادالقیم عند 

مسالة  فيوكلها تصب  ،األولیةنفس العوامل  إلىویعود  باألخرىفكل منه یرتبط  ،واحدةتنبع من مشكاة  وكأنهاللزواج 
متشابهة یتشابهة لدیهم الكثیر من الخصائص  بیئات فيالذین یعیشون  األفراد أن أساسوتقوم على  ،تماثلوالالتشابة 

  ٠اختیار بعضهم لبعض كشركاء للحیاة الزوجیة  إلىوالصفات ویتولد لدیهم المیل 

تطلب بالضرورة االنسجام والتوافق ال ی أن ،التجانسوتقوم على عكس ما تذهب نظریة  :التكمیلیةنظریة الحاجات  -٤
ونحن  ،سیكولوجیامن یكملوننا  إلىبل یتطلب التكمیل فنحن ننجذب  ،والسماتالمیول واالتجاهات  فيتشابها  أوتطابقا 

 التياعتمدت علیها نظریة التكمیل التفرقة  التي األصولومن  ،نحنال نملكها  التيالشریك عن تلك الصفات  فينبث 
مقابل الحب  فيموضوع الحب  إلىیتضمن التقلیل من قدر الذات والتبجیل الموجة  ذيالفروید بین الحب الكفلى  أقامها

تبجیل واحترام  إلىكان صاحب الحب الكفلى لدیة الحاجة  فإذا ،األولالمقام  فيیتضمن حب الذات  الذي النرجسي
 إلى إضافة اآلخرینن تلقى المدیح والتقدیر م إلىیمیل  النرجسيفان صاحب الحب  ،ذاتةولو على حساب  اآلخرین
الذین لدیهم تكوینات نفسیة تكمیلیة ینجذب بعضهم  األفرادكثیرا من  أنوقد الحظ الباحثون  ،بهابذاتة والزهو  اإلعجاب

لم  الذيوعلى هذا فان الرجل  ،العصابیةوان التفاهم یحدث بین هؤالء الذین یكمل بعضهم بعضا من الناحیة  ،بعض إلى
متسلطة عدوانیة لتوفر لة ما كانت توفرة  امرأةاالرتباط مع  إلىقد ینزع  بأمةواالعتمادیة المرتبطة تفض روابطة العاطفیة 

ترتبط برجل سادى  أنتفضل ) ال شعوریا  واأللمتستعذب العنف  التي( والمراة المازوكیة  ،بعدلم ینفصل  التي األملة 
حاجتها  أنمع  ،الرجلهذا  في أوقعها الذيثم تندب حظها  ،) باآلخرینوالقسوة  األلم إنزال إلىلدیة المیل ( النزعة 

هذا ال یحدث عند  التكمیلياالرتباط  أنوقد وضح كذلك  ،الرجلدفعت بها لالرتباط بهذا  التي هي األلم إلىالالشعوریة 
  ٠یحدث عند العادیین تماما  أنةبل  ،فقطالعصابین 

 ،یحمیناشریك  أوعندما نختار شریك حیاتنا عن شریك یشبهنا  ،یاناأحنبحث  إننایرى فروید  :النفسينظریات التحلیل  -٥
وعلى ذلك  ،الرعایةیتلقى منة  أنیختار امة كموضوع یحب  أنةكما  ،مثلةیكون  أنوالدة كموضوع یرید  الصبيویختار 

 أو(  كفلير وبین اختیا ،) یشبهنياجعلة  أو أشبهة أن أریداى شخص ( للموضوع  نرجسيیمكن التمییز بین اختیار 
وبذلك یكون اختیار الراشد ، )الخ  ٠ما ال املك كالطعام والحمایة  لیعطیني إلیةاى شخص احتاج ( للموضوع )  تكمیلي

وهناك نظریة ، أو على أساس كفلي أو تكمیلي في معظمة) التشابة ( لشریكة أو موضوع حبة قائما على أساس نرجسي 
حیث تذهب إلى أن صورة الوالد أو الوالدة تلعب دورا جوهریا في عملیة ، فروید الصورة الوالیة وهى معتمدة على نظریة

تشكل  التي هيللطفل  األولىالقول بان طبیعة العالقات االنفعالیة  إلى ةالو الدیوتذهب نظریة الصورة  ،اختیار الشریك
وكیف یرغب  ،یكرةیف یحب وكیف طفولتة المبكرة یتعلم ك فيفعن طریق االتصال بین الطفل والمحیطین بة  ،شخصیتة

طفولتة  فيالمهمین  األشخاصویكون الطفل عالقة عاطفیة وثیقة مع احد  ،یقبلوكیف یحسد وكیف یتجنب وكیف 
قال  الذيبالنسبة للطفل الذكر حسب المركب االودیبى الشهیر  األموتكون  ،للطفلةبالنسبة  األبوعادة ما یكون  ،المبكرة

عندما یكبر  أنثى أوالطفل ذكرا كان  أنوالمهم  ،شخصمن  أكثروقد یشمل تعلق الطفل  ،عكسالوقد یكون  ،فرویدبة 
لم  وٕاذا ،مشبعةكانت  إذایعید معة هذة العالقة ) زوجة  أو( زوج  فيویرغب  ،وأحیائهاتلك العالقة  إعادة إلىیمیل  فأنة

 أن ،صغیروهو  ،یتمنىكان  التيات المشبعة یعیش مع الشریك الخبر  أن فيیرغب  فأنةمشبعة  األولیةتكن الخبرات 
الناس منذ  أن أساسوتقوم على  ،المثاليومن النظریات التكمیلیة النفسیة نظریة الشریك  ،منهایعیشها وقد حرم 

وتسهم  ،الحیاة فيیكون علیة شریكهم  أنفكرة معینة عما یودون  أوطفولتهم المبكرة حتى وقت زواجهم یكونون صورة 
عملیة اختیار  فيیلعب دورا هاما ومؤثرا  فأنةوعندما یتم تكوینة  ،المفهومتكوین هذا  فيلمحیطة بالفرد المثیرات ا

 وأحیانا ،أحالمهافتى  أوخیالة لفتاة احالمة  فيصورة مبدئیة  الدراسة أیاموغالبا ما یحمل كل فتى وكل فتاة من  ،الشریك
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ما تكون على نحو  وأحیانا ،تماماما ال تكون واضحة  وأحیانا ،اصاحبهذهن  فيما تكون هذة الصورة واضحة بمالمحها 
 فينظریة العوامل الالشعوریة  أما ،حیاتةشریك  فيتتوافر  أنال یرغب الفرد  التيبمعنى انه تتضمن السمات  سلبي

جد بین مطالبهما تو  التي المفارقة فيالزوجان تكمن  أحیانایخبرها  التيالتعاسة  إن إلىتذهب  فأنهااالختیار للزواج 
یعرفوا ماذا یریدون من  أنمن الصعب على معظم الناس  أنة إلىوتذهب النظریة  ،الالشعوریةالشعوریة ومطالبهما 

الحیاة  فيالتفاعل  في أیضاویؤثر  ،للشریكاختیارهم  فيویؤثر هذا الخلط  ،یهدفونزواجهم وعما یبحثون والى ما 
 ،مطلقااختیارة لمن ال یشبهة  في أودفع الفرد للزواج بمن یشبهة تماما  فيیة ویظهر دور العوامل الالشعور  ،الزوجیة

علما بان  ،مثلهمویحدث هذا كثیرا بین العصابیین عندما یختارون العصابیین  ،الالشعورویتوقف على ذلك محتویات 
العصاب  فيفلیس  ،ةالمشكلیضیف عصابا على عصاب ویعقد  أنةبل  ،الفردیعالج عصاب  أوعصاب الشریك ال یلغى 

ربما لحاجة  ،والشكوىالمعاناة  في أیضاحیاتهما الزوجیة ویستمرا  فيیستمرا  أنولكن الزوجین العصابیین یمكن  ،تكمیل
وعلى هذا فان االختیار للزواج حسب نظریة العوامل الالشعوریة وفى احد جوانبة عملیة من  ،الشكوىهذة  إلى ةال شعوری

بناسبة یختار شریكا  أنعلیة  أنوهى لیست ناشئة من  ،حیاتة فيیتخذها  أن اإلنسانعلى  تيالواخطر الخطوات  أصعب
بل ربما كان علیة أن یختار شریكا یجهل عنة كل اهدافة الالشعوریة ، في العادات واالهتمامات والمشارب ویتوافق معة

قق قدرا من االستبصار بدوافع الشعوریة ولذا یكون من المهم جدا أن ینال الفرد أو یح، التي تحدد مصیر اختیارة
  ٠)  ١٩٩٩ ،كفافىعالء الدین (  ٠هذا هو السبیل إلى حسن االختیار الذي بناسبة  أنوالالشعوریة حیث 

   :الزواجمظاهر تضرر 

  ـــــــــــــــ

یكونان عرضة لخبرة اى منهما فس فيالزوجان  أدرج إذا أنهماشیوعهما والى  إلىالدراسات  أشارتیوجد نمطین محددین   
فالنتائج ال تكون صحیحة بل  وبالتالي ،خاطىء أساسیتم على  أنة أو ،افتقدالن التفاهم قد  ،االتواعالمشاكل من كل 

واالضطراب عند الذریة عالوة  األمراضتولد  التي األنماطهذین النمطین من الزواج من  إنحیث  ،الصحیحالعكس هو 
   :منهماعن كل  نبذنوضح  یليوفیما  ٠وجان یعیشها الز  التيعلى المعاناة 

بین  السويمرضى قد تمیزت بغیاب التكمیل  أبناؤها أصبح التي اآلباءمجموعة كبیرة من  أن :الزواجىاالنقسام 
ویكون التفاعل بین  ،اآلخرینالزوجة قدرة على الوفاء بحاجات  أوال یظهر فیها اى من الزوج  التي األسروهى  ،الوالدین
وان یخضعة لتوقعاتة  ،اآلخریقهر الطرف  أنیحاول فیة كل طرف  والذي ،وصریحن متسما بنشاز واضح الزوجی

وكل  ،مستمربشكل تبادل االتهامات  إلىمما یؤدى  ،اآلخرولكنة یقابل بعصیان صریح وواضح من الطرف  ،الشخصیة
والضیق عند  الحنقمولدا المزید من  ،ورغباتة اآلخرزوج یجاهد ویسعى وراء حاجاتة ورغباتة مهمال حاجات الطرف 

یقطع  أن إلىالمنقسم فان كل شریك یمیل  أووفى مثل هذا الزواج المنشق  ،واالرتیابویزید من قدر الشك  ،الشریك
ویكون فیها كل شریك معبرا عن مخاوفة  ،الثقةمثل هذة الزیجات تتمیز بالكراهیة والشك وعدم  ،اآلخرالصلة بین الشریك 

الخاصة مع علمة بان هذة  أوطفلة قیمة الشخصیة  فيیغرس  أنویحاول كل والد  ،اآلخربة الطفل الشریك یشا أنمن 
   ٠ اآلخرالقیم تتعارض مع قیم الشریك 

ویجد  ،بدیلوفى غیاب الدعم والعاطفة بین كل من الزوج والزوجة یتكون میل لدى كل منهما نحو اتخاذ الطفل كشریك    
   :منها التياحد من الطرق المحتملة الطفل نفسة یستجیب بو 

   ٠صفة وینتحل دور المحبوب البدیل  فيومن هنا یكسب احد الوالدین  ،الو الدیةالتوسیع للفجوة    
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 أو ،الخاص أناةویتم ذلك على حساب نمو  ،وطاقتةیسد الفجوة بین والدیة بتكریس كل جهدة  أنالمحاولة من جانبة    
   ٠ اآلخرعند كل مهما نحو  األملللتخفیف من خیبة  أو ،الوالدىذلك لتبدید الغضب ول ،فداءبتقدیم نفسة ككبش 

موقف الرابطة المستحیلة الن الحب والوالء  فيوالوقوف  ،شيءعدم القدرة على عمل  أو" الالحركة " حالة  فيالوقوع    
   ٠)  ١٩٩٩ ،ىكفافعالء الدین (  اآلخرالوالدین یعنى تلقائیا الرفض من جانب الوالد  ألحد

 أن" لیدز " فقد الحظ  ،الزواجىالمتضررین هو االنحراف  لألزواجالممیز  اآلخروالنمط العالقى  :الزواجىاالنحراف 
االنفعالیة  اآلخركال منهما یشبع حاجات  أنوحتى یظهر  ،النسبيحالة من االنسجام  فيیعیشون معا  األزواجهؤالء 

) الزوج المسیطر ( ولكن الزیجة تشوة بحیث یصبح احد الزوجین  ،موجودةة غیر بان العالقة االنشقاقی توحيبطریقة 
ومن هنا تطهر العالقات  ،اآلخرویقبل هذا االضطراب كسىء عادى وسوى من جانب الزوج  ،شدیدمضطربا على نحو 

وقد یشاركون فیة بل  ،اآلخرینویقبل مرضة وانحرافة من جانب  ،مسیطر مركزيمنظمة حول شخص  وكأنهاكلها  األسریة
٠   

كما یبرر سیطرتة على  وببررةوانحرافة  اآلخرمن هذا النمط یغطى احد الزوجین اضطراب الزوج  الزوجینوفى حال   
كلما  التأثیرالمزید من الضعف وعدم  إلىویتجة  ،وعجزموقف ضعف  فيبینما یتنازل هو عن كل المسؤلیة وهو  ،األسرة

وتشابة كبیر مع  ،تكافلیةینمى عالقات  األكبراالبن  أن" لیدز " الحاالت وجد  وفى مثل هذة ،وضوحاازداد مرضة 
  )  ١٩٩٩ ،كفافىعالء الدین (  ٠اضطراب الوالد 

  :األسرى النفسيوالعالج  اإلرشاد  

  ــــــــــــــــــــــ 

ولم یتحولوا  السويالمجال  فيما زالوا الذین  ،الجماعات أو األفراد إلىهو خدمة توجة  :النفسي اإلرشادتعریف     
تتصف بدرجة من التعقید  أو ،حادةیواجهون مشكالت لها صبغة انفعالیة  ،ذلكولكنهم مع  ،السويالمجال غیر  إلىبعد 

   ٠مساعدة من الخارج  أووالشدة بحیث یعجزون عن مواجهه هذة المشكالت بدون عون 

   :بوظیفتةكیف یقوم المرشد    

عمل المریض وهوایاتة واعمالة  إلىبمصافحة الید وتنتقل  تبدأ ،الودمن  أطار في تتم :اإلرشادیةالعالقة  -١
یسمح بالتحدث بحریة  وبالتاليیتیح التخلص من بعض التوتر  أنةحیث  ،نسبىوذلك یسمح بارتخاء  ،ومشاغلة

   ٠) التنفیسى للمقابلة  األثر( 

والتغذیة الرجعیة والتدعیم  ،التوحدن خالل یتم ذلك م :التغییر إحداثعلى  اإلرشادیةكیف تعمل العالقة  -٢
فالمرشد یتقبل سلوك العمیل حتى لو كان غیر صحیح وهذة الخبرة تزید من قیمة الذات لدى العمیل  ،االجتماعي

 النهایةوفى  ٠مجرد حصول العمیل على رضا وسرور المرشد  أو ،واألفضل األحسنوتشجعة على العمل 
 أشیاءتكون  أنالسلوك واالتجاهات الجدیدة النابعة من عالقتة بالمرشد  اعأنو یجعل من  أنیستطیع العمیل 

الواجبات  أداء فيتفشل  :زوجة" مثال ذلك  ٠ اإلرشادیةوذلك هو لب العملیة  ،شخصةخاصة بة نابعة من 
    ٠ األطفالالمنزلیة وفى رعایة 

عمل حلوى  –طبخ الوجبات  –اللوازم شراء  – األسرةفرش  –غسل المالبس  –التنظیف  :المرغوبالسلوك 
  ٠ لألطفال

   ٠) مظهر غیر مناسب (  سيءملبس  :منزوجة تعانى 
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 األقلتبادل الحدیث مع الزوج على  –المالبس  كي –المالبس المبهجة  –تصفیف الشعر  :المرغوبالسلوك 
   ٠)  ١٩٩٨ ،زهرانحامد (  ٠دقیقة  ١٥لمدة 

    :ةالمقابل أهداف :اإلرشادیةالمقابلة  -٣

  :تجاةاستجابات العمیل السابقة منها والحالیة  –أ 

  عملة  -٣عائلتة                    -٢ذاتة وجسمة                -١

   واألصدقاءوالعقیدة  االقتصادي للوضعمراعاة  فيبیئة االجتماعیة  -٤

   الحاليمرضة  -٥

   :بكشفمدى استعداد العمیل وتهیئة سبقا كتربة للمرض وذلك  –ب 

  التكوین الجسمانى -٢الصراعات النفسیة الهامة                                 -١

  العوامل الوراثیة  -٣

   األعراضظهور  أوالصدمیة ویبن لحظة انبثاق الصراع  األحداثالعالقة الزمنیة ما بین  -٤

  هذا الصراع الوقت نفسة دفاع ضد  فيوهى  ،الصراعمظاهر یتبدى خاللها  هي التي األعراض -٥

   :بكشفوذلك  ،الشفاء فيمدى رغبة العمیل  –ج 

  الحالیة والسابقة  األمراضاتجاهة وموقفة من  -١

  یكسبها من وراء المرض  التيالمزایا والفوائد  -٢

   لألعراضالهدف والداللة الخاصة  -٣

  حظ العمیل من القدرة على حل الصراع  -٤

   :)الهادیة  األسئلة( موضوعات المقابلة 

 ینبغي ،ذلكمرضة فلقد جاء من اجل  أعراضحریة عن  فينترك المریض یتحدث  أن ینبغي :الحاليالمرض  -١
ترتب على  الذيثم ماذا كان منة عند ذلك وما  ،باألعراض أحساسةكان  احساسة وكیفنلح حتى نتبین متى كان  أن

   ٠ذلك 

 أوكان یستشعر هذا العرض  أننسالة ما  أنمثال  ینبغيفال  ،ما بإجابةللمریض  اإلیحاءخطا  فينقع  أال ینبغي  
   ٠یتحدث عنها  التيالمرضیة  األعراضذاك من 

 ،هووعن اى نمط من الرجال  ،وعملةوعن عمرة وصحتة  ،حیا لال یزاكان والدة  إذانسال العمیل عما  :األسرة -٢
نسال  ،والجدات واألجداد واألخوات فاألخوةبالوالدة فیما یختص  أعدناهاالمتعلقة بالوالد  األسئلةفالذا ما انتهینا من 

الذین عاش معهم  األشخاصسالناة عن  بالنفي أجابفان  ،والدیةكان قد عاش حتى الیوم بین  إذاالعمیل عما 
 ،صرامة أوتمت علیها تربیتة ومدى ما كانت تتسم بة من تسامح  التينسالة عن الطریقة  ،السابقة ةاألسئلمكررین 
 ،استجابتةنسالة كیف كانت  ،وممنسالناة لماذا وكیف  باإلثبات أجابفان  ،العقابكان قد نزل بة  إذاما نسالة ع

والدتة ملحین علیة حتى  أوحبة والدة  فيكان بفضل  إنونسالة عما  ،لةتدلیال  األشخاص أكثرونسالة عمن كان 
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نسالة عما كان علیة تفاهمة  ،األمى بتفضیل وعمن كان یحظ األبنسالة عمن كان یحظى بتفضیل  اإلجابة إلىنبلغ 
كان یشعر بالسعادة بین  إنالنهایة ما  فيونسالة  ،بینهماوعما كان علیة تفاهم الوالدین فیما  ،واخواتةمع اخوتة 

   ٠ أهلة

 ،الشراسة أوطفولتة من حیث الهدوء  فيكان  األطفالنسال العمیل عن طفولتة وعن اى نمط من  :الطفولة -٣
   ٠ والنفسيمعلومات عن تطورة الجسمانى  إلیةنطلب 

نسالة هل  ،استجابتةالمدرسة وعما كانت علیة  إلىذهب فیها  التينسال العمیل عن السن  :التعلیمسنوات  -٤
تزعم  إلىنسالة هل كان یشعر بالمیل  ،یمارسها أنكان یحب  التيوعن طبیعة اللعبة  ،األصدقاءكانت لة كثرة من 

كانت تحظى  التيدراستة وعن المادة  فيووقف عندة  إلیةانتهى  الذينسالة عن الحد  ،أثرهمقتفاء ا إلى أمالغیر 
   ٠یزاولها حین یكبر  أنكان یتمنى  التيوعن المهنة  ،واهتمامةبشغفة 

 إلیةنطلب  ،تجاهةومدى ما كان یشعر بة من تعلق  ،علیةطبیعتة وما كان  ،األولنسالة عن عملة  :العمل -٥
ارتحالة  أوتركة لة  فيالسبب  إلیةثم نطلب  ،العملزاول خاللها هذا  التيهذا العمل والفترة  إلىدفعة  الذيع الداف
كان قانعا  أنما  إلیةولما نسالة عما یطمح  ،عنةكان راضیا  إذاوعما  الحالينسالة عما كان شغوفا بعملة  ،عنة

   ٠العمل نسالة عن اى صدمات نفسیة ب أیضا ،بمرتبةباجرة راضیا 

ذلك ثم نطلب  إلىدعا  الذيوعن السبب  ،میالدةمرة عن مكان  ألولنسالة عن تاریخ ارتحالة  :اإلقامةمكان  -٦
   ٠فیة  أقامكل مكان  إلى األسئلةتتكرر  ،الرضاالجدیدة ینزل من نفسة منزلة  اإلقامةكان محل  أنما  إلیة

الحالة  إلىظروف الحادث بالنسبة  إلىحدة منتبهین  كل حادث على باألسئلةنتناول  :واألمراضالحوادث  -٧
ذلك ما یكشف لنا عن مدى استعدادة السابق تجاة الحوادث من حیث  ففي ،وقتهاكان علیها الشخص  التي النفسیة

نزلت بة  التي األمراضنستعرض  ،العاهاتتجاة  رأىنسالة عما یراة من  ،شعوريدافع ال  إلىهو استعداد یرجع 
   ٠المرض واستجابات المریض النفسیة تجاهة  ألعراضوصف دقیق  إلىنبلغ  أنلك محاولین بذ

 ،مغازلتها فيقضاها  التيوعن الفترة  ،الزوجةتم بها اللقاء والتعارف مع  التينسالة عن الكیفیة  :الزواج -٨
الكشف عن الدافع  ىإل ننتهيحتى  األسئلةنلح علیة بهذة  أن وینبغي ،حبها إلىدفع بة  الذيونسالة عن الدافع 

   ٠یكشف لنا بدورة عن الجوانب العمیقة للشخص  الذي

كان متفاهما  أنیتخذ السؤال صورة االستفهام الساذج عما  أن ینبغيوال  ،زوجتةیتشاجر كثیرا مع  كان أننسالة عما 
یة الحمل والوضع وما استرسلنا معة فیما كان عل باإلیجاب أجابفان  ،أطفالكان لدیة  أنما  إلیةنطلب  ،زوجتةمع 

النساء على وجة  فيعن رایة  أخیرانسالة  ،ذلكسبب  إلیةطلبنا  بالنفي أجابفان  ،منهمكان علیة تنشئة كل 
   ٠بالنسبة للمراة المتزوجة  األسئلةوكذلك الحال نفس  ،العموم

 األصدقاءة كثرة من كان ل أننسالة عما  ،العملخارج ساعات  بفعلةنسال العمیل عما  :والمشاربالعادات  -٩
   ٠نسالة عن سبب ذلك أصدقاءوفى حالة ما یجیب العمیل بان لیس لة من  ،معهموكیف یقضى الوقت  ،المقربین

نسالة  ،معةتواجدهم  فيالذین یعیش معهم والسبب  األفرادیحدد  أنالعمیل  إلىنطلب  :اسرتةاتجاهة من  -١٠
   ٠اسرتة  أفرادتربطة ببقیة  التيونسالة عن طبیعة العالقة  ،ةبیت فيكان یعانى الكثیر من المضایقات  أنعما 
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ونسالة  ،إلیةینسب مرضة  أنیمكن  الذيالسبب  أنةنسال العمیل عما یعتقد  :الحالياتجاهة من المرض  -١١
 على هذا السؤال اإلجابة ،الشفاءما ینتوى فعلة حین یتحقق لة  إلیةالسبیل لتحقیق شفائة نطلب  أنةعما یعتقد 

   ٠ بفعلة أناعماقة  فيتتضمن على وجة الدقة ما ال یرغب العمیل 

كان یحلم ونلح  أنما  إلیةنطلب  ،الكابوسكان یعانى  أنكان ینام جیدا وعما  أننسال العمیل عما  :األحالم -١٢
   ٠على سبیل المثال بعض احالمة  إلیناعلیة حتى یقدم 

   :المقابلةفنیات 

ما یمكن  ألطفیكون  أن ینبغي واقعي إطارالموقف من حیث هو  أن"  كنسي" یرى  :للمقابلة المعنوي اإلطار
بینما یفضل  ،)المضیف ( ویسمى هذا طریقة صاحب البیت  ٠غیر ما اضطراب  فيحتى یسترسل الفرد على طبیعتة 

ض الثالث ویتمسك البع ،أعمقاهاتكشف عن  أنعلى التوتر بحیث یرغم الشخصیة على  ینطوي إطارا األخرالبعض 
خصوبة المقابلة تتطلب الكشف  أن وبدیهي ،تأثیراالستجابات تلقائیة بعیدة عن كل  تأتىیتسم بالحیاد حتى  بإطار

ویعین على ذلك حدیثة عن حیاتة العائلیة  ،الموقف فيویاتى ذلك حین یندمج الفرد  ،الشخصیةعمق عن جنبات  في
ما تغیب  وأحیانایقمع هذة المعلومات  أووكثیرا ما یكتم الفرد  ،طفیةالعامشاكلة  إلىیصل  أنوحالتة االقتصادیة قبل 

   ٠عنة بفعل الكبت 

هذا ما  فيصورة سؤال وجواب ؟ قد یكون  في بأول أوالكتابة ما یدور من حدیث  ینبغيهل  :التسجیلمشكلة 
هذة الطریقة ما  ففيومع هذا  ،والكتابةیوزع انتباهة ما بین االستجواب  أن إلىیجد نفسة مضطرا  الذيیزعج المرشد 

   ٠نقطة من النقاط  إغفال أویضمن لة عدم نسیان 

هذا ال یؤثر على سیر المقابلة سیما  أنهل نسمح بالحضور لشخص ثالث ؟ یرى البعض  :الثالثمشكلة الشخص 
تاد بان مثل هذا الشخص قد اعالعمیل  وٕاقناع ،باالختزالممرضة یضطلع  أوحین یكون هذا الشخص ممرضا 

المریض وعدم السماح لثالث  أمامفال بد من تجنب التدوین  ،یجوزولكن هذا ال  ،األمورمثل هذة  إلىاالستماع 
الحالین من حیث هو موقف  فيعلى الموقف من تغیر  یطرأما  إلىوذلك بالنظر  ،األنحاءبالتواجد على اى نحو من 

الثقة ال بد منه  أن ٠ة المریض من حیث مداها ومظهرها مقاوم فيحد بعید  إلىیتسم بداللة خاصة تتحكم  اجتماعي
   ٠حریة تامة صادقة عن مشاكلة الشخصیة العمیقة  فيیتحدث  أنیستطیع المریض  كي

لفردیة  إغفالالباحث وفى  إلىیصاغ قبال استنادا  ألنةاستخبار محدد مقنن هو وهم  إقامة أن  :والتلقائیةالتقنین 
السؤال الواحد لة نفس القیمة  أنینحصر فیما تتوهمة هذة النظرة من  أخرعیب  إلى هذا ،المقابلةالشخص موضوع 

 ،لألخر األهمیةسؤاال بعینة قد یكون جوهریا للواحد وخلوا من  أنفمن الواضح  ،األفرادونفس الوزن بالنسبة لجمیع 
 ینبغيومن هنا  ،منهاینفذ  أنع للعدو حتى یستطی الدفاعيالخط  فيیتلمس ثغرة  الذيفالموقف شبیه بحالة المهاجم 

   ٠عن تقنین الحدیث  األعراض

 ،الطبقاتمثال یختلف باختالف  اللفظيفالتعبیر  ،الموقفیحسن اختیار الكلمات تبعا لنوعیة  أنبل البد للمرشد من   
الت بعض الحا فيیستحسن مع ذلك  فأنةالحاالت العادیة التحدث بالمصطلحات الفنیة  في الخطأفلئن كان من 

 األجنبیة ةكاللغالمصطلحات الفنیة  أنذلك  ،الشخصهذة المصطلحات الفنیة لتفادى المقاومة عند  إلىااللتجاء 
   ٠ العاطفيالمیدان  فيذلك  أهمیةومن هنا تبدو  ،التابوتسهل على الفرد التخلص من قید 
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 ألهمیةتبعا  األسئلةیث وان تتعدد لتتكیف مع سیاق الحد األسئلةیترك ترتیب  أن البدیهيمن  :والطرحالمقاومة 
بمثل هذة  نبدأ أن الخطأفمن  ،كبیرةمقاومة  األفرادتثیر عند بعض  األسئلةفبعض  ،الفردالموضوع ووزنة عند 

 ،المقاومةغیر كثیر من  فيحتة یعتاد الشخص موقف الحدیث فینطلق  األسئلةنترك مثل هذة  أن األفضلبل  األسئلة
شعور بالحرج  إلى) ال زمات (  إرادیةحركات تعبیریة ال  إلى ،تردد إلى ،صمتفمن  ،تلفةمخالمقاومة صورا  تأخذ

   ٠الخ  ٠٠ونظرات خافضة 

ضد كل محاولة  شعوريال نكاد نلمس الدوافع العمیقة حتى یعبىء الشخص اعنف مقاومة مدافعا بشكل ال  إننا  
النظر واالنهیال على  إحداقوسائل الضغط من  استخدام إلىومن هنا قد یلجا بعض المرشدین  ،كشفهاتستهدف 

مما یسمى بالحدیث  ،فیهاالبالغة  أوال تسمح لة بتحریف الحقیقة  التيالسریعة والمحددة  األسئلةالشخص بسیل من 
یحسن  أنوعلیة على المرشد  ،شيءولكن هذة مسیلة خطرة قد یتحداها المریض بالصمت فیضیع كل  ،البولیسي

   ٠حریة ممسكا بذلك بزمام الحدیث یوجهه حسبما یرى  فيیتكلم  أنت ویعین الشخص على االستماع فهو ینص

یكون شعورا  أن ینبغيولكن هذا االهتمام  ،الطرحاستحال  وأالیكون المرشد بادىء االهتمام بالحالة  أن وینبغي  
نقف على دوافع  ولكي ٠) مضاد الطرح ( صریحا ال ضمنیا حتى ال یفلت من زمام المرشد بل یخضع الرادتة 

ولكن هذا الطرح الموجب  ،الموجبالطرح  فيالتحرر واالنطالق ویحدث ذلك  إلىنصل بة  أن ینبغيالشخص العمیقة 
بل یتوقف على عدة عوامل كالسن والجنس والحالة االقتصادیة والهیئة الجسمانیة ونبرات  ،إلیةال یحدث بطریقة 

الفرد  إجابات بالتاليلعوامل تلعب دورها فیما یتصل بالطرح وتحكم هذة ا ٠الخ  ٠٠الصوت وتعبیرات الوجة 
صارم  أوبعینها تختلف من حیث الداللة تبعا لموقف المرشد من حیث هو محاید  إجابة أوفتعبیر  ،واستجاباتة

یث من ح وبالتالي ،الدوافعمن البشاشة من ناحیة  أطار فيمن العبوس تختلف عنها  أطار فيفاالبتسامة  ،عبوس
االستجابة تبعا التجاة العمیل من المرشد وهو االتجاة الناجم عن  أو اإلجابةوكذلك تختلف داللة  ،والوزنالقیمة 

   ٠صورة كراهیة  فيسالبا  أوصورة محبة  فيالطرح موجبا كان 

وعیة یحسن المالحظة فیسجل در الفعل العرض السریع وزالت اللسان ون أنللمرشد  ینبغي :والتأویلالمالحظة 
مظاهر السلوك وخاصة الصریح والواضح منها  بتأویلفهو یقوم  ،بعینةالحركات المصاحبة للحدیث عن موضوع 

یعبر عنة والى ما  أنما یرید الشخص  إلىالشخص التعبیر عنة فیترجمة المرشد  یسيءما  إلى أیضاولكنة ینتبة 
للمرشد  وینبغي ،المرشدیعینة  أنیعبر عنة دون  أن ما ال یستطیع الشخص أیضاوهناك  ،عنةحال بینة وبین التعبیر 

قیمة المقابلة الشخصیة  أن فيوكل هذا یتلخص  ،الكبتبفعل  أویتبین ما حذفة الشخص نتیجة لمجرد القمع  أن
   ٠وخبرة  إعداد إلىاالستعداد  إلى باإلضافةیحتاج  الذيهذا  ،المرشدتعكس قیمة 

یضع فرضا  وٕانمایتجنب الحل السهل بلصق بطاقة على الحالة  أن نبغيیالتشخیص فان المرشد  إلىوبالنسبة   
  )  ١٩٧٨ ،مخیمرصالح (  التعدیل أو النفي أو التأییدویترك للواقع مهمة  ،معلوماتةابتداء من 

  :األسرى العالجيالبرنامج االرشادى 
  ـــــــــــــــــــــــ

  :االرشادىمفهوم البرنامج   
ویفهم ویتقبل المعلومات عن نفسة  ،یواجة أنمن خاللها یقوم المرشد بمساعدة العمیل على  التيهو تلك العملیة   

   ٠مختلف جوانب الحیاة  فيحتى یستطیع اتخاذ قرارات فعالة  اآلخرینویتفاعل مع 
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   :للبرنامجالهدف العام 

   ٠المسیئین  األبوینتحسین التواصل بین   

   :الفرعیة األهداف

  ٠شكلة معینة بطریقة هادئة مناقشة الوالدین لم -

  ٠واالعتذار عنة  بالخطأاعتراف الوالدین  -

  ٠الزوج والزوجة  أصدقاءتقبل واحترام  -

  ٠ األخرىوالمناسبات االجتماعیة  األفراحلحضور  ألبنائهمتحفیز الوالدین  -

  ٠ وباألسرةتتعلق بهم  التيالموضوعات  في األبناءمناقشة الوالدین  -

  ٠بطریقة هادئة  األبناءض مشاجرة بین قدرة الوالدین على ف -

   :البرنامج فيالفنیات المستخدمة 

   ٠ األنموذج -١

  ٠لعب الدور -٢

  ٠قلب الدور  -٣

  ٠ االجتماعيالتغذیة الرجعیة والتدعیم  -٤

   ٠الممارسة  -٥

   :البرنامجخطوات تنفیذ 

وانعكاس ذلك على  السويل التواص أهمیةالعینة وتوضیح لهم  أفرادوفیها یقوم المرشد بمقابلة  :التمهیدمرحلة  -١
   ٠) التسخین ( مع المرح والدعابة  ،منهمالمهام المطلوبة  هيوما  ،األبناء

العینة  أفرادثم یطلب من  ٠العینة حتى یتم استیعاب الموقف  أمامیقوم المرشد بتمثیل الموقف  :التنفیذمرحلة  -٢
   ٠)  اجتماعيتدعیم ( االستجابة الصحیحة  ومكافأةبتمثیل الموقف 

 في األدواربعد ذلك یطلب من كل حالة تطبیق هذة  ٠وتدعیم االستجابة الصحیحة  األدواربعد ذلك یتم تغییر 
   ٠) الممارسة ( المواقف الواقعیة 

وتدعیم التمسك  ومكافأة ،تقابلهم أنیمكن  التيكل حالة بعد الممارسة الواقعیة والمشكالت  أراءمراجعة ومناقشة      
  ) ١٩٩٩ ،زیدان وجدي(  ٠ السويبالسلوك 

  جج

                                                                                                                  

  :المراجــــع  

  ـــــــــــــ

   ٠ ١٩٩٨ ،الكتبعالم  ،القاهرة ،٢ط ،النفسي واإلرشادالتوجیة  :زهرانحامد  – ١

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢١

  ٠ ١٩٧٨ ،رأفتمكتبة سعید  ،القاهرة ،١ط ،العامعلم النفس  في :رمخیمصالح  – ٢

   ٠ ١٩٩٨ ،العربيدار الفكر  ،القاهرة ،١ط ،الطفولةعلم نفس  :منصورعبد المجید  -٣

   ٠ ١٩٩٩ ،العربيدار الفكر  ،القاهرة ،١ط ،األسرى النفسيوالعالج  اإلرشاد :كفافىعالء الدین  -٤

جامعة  ،منشورةرسالة ماجستیر غیر  ،األبناءوعالقتة بمستوى طموح  األسرىتقرار االس :مسعدنجالء احمد سید  -٥
   ٠ ٢٠٠٠ ،المنزليكلیة االقتصاد  ،المنوفیة

بحث منشور  ،المسیئین األبوینلتحسین التواصل لدى  األسرىالعالج  فيفاعلیة استخدام السیكودراما  :زیدان وجدي -٦
   ٠ ١٩٩٩ ،بنهافرع  ،الزقازیقجامعة  ،التربیةبمجلة كلیة 

 اإلرشاد األسري
 :االرشاد
ذوي الخبرة الواسعة وآباء األطفال غیر العاديین  اإلرشاد ھو عملیة مساعدة بین محترفي مھنة اإلرشاد من

ومشكالتھم ومشاعرھم ، فاإلرشاد ھو عملیة تعلم تركز على النمو  الذين يعملون نحو فھم أفضل لھمومھم
لمون الكتساب االتجاھات والمھارات الضرورية وتطويرھا واستخدامھا لحل يتع الشخصي لآلباء الذين

 وھمومھم حیث تتم مساعدة اآلباء لیصبحوا أفراد يعملون على أكمل وجه لمساعدة أطفالھم مشكالتھم
  .واالھتمام بالتوافق األسري الجید

ھنة ويسمى المرشد تتم بین متخصص في ھذه الم يوضح لنا التعريف السابق بأن اإلرشاد مساعدة
للتغلب على المشكالت التي تواجھه وذلك بمساعدة وخبرة  والثاني المسترشد والذي يطلب المساعدة
 نحو تطوير مھاراته واستخدامھا في حل مشكالته المرشد والذي يوجه المسترشد

ذا االھتمام لیس من الناس إلعطائھم حقوقھم من الرعاية والتأھیل وھ فإن تزايد االھتمام بالفئات الخاصة
بل تعدى إلى االھتمام بأسرھم حیث وجدت أن آباء األطفال ذوي اإلعاقة العقلیة  مقتصدا علیھم فحسب

يواجھھا اآلباء ذوو  ما يواجھون أنواعا من المشكالت والھموم التي تفوق مسؤولیات تربیة األطفال التي غالبا
اآلباء للبحث عن طرق لتحديد ھذه  كالت اتجهاألطفال األسوياء ، وكلما تطورت تلك الحاجات والمش

مساعدة ھؤالء اآلباء للتغلب على يأسھم  المشكالت ومناقشتھا وحلھا وھنا يأتي دور المرشد في
طفلھم المعاق وبالتالي يساعد المرشد ھؤالء اآلباء على  ومشكالتھم وقلقھم واعتقاداتھم الخاطئة نحو

وذلك من خالل حلول يتم اختیارھا من قبل اآلباء باإلضافة إلى تقبله وحبه  التكیف مع وضع طفلھم وعلى
استخدامھا  المرشد لھؤالء اآلباء على تطوير مھاراتھم وخبراتھم الضرورية لیكونوا قادرين على مساعدة

  .واالستفادة منھا لحل مشكالتھم المستقبلیة
 
 :النفسي الضغط

تسطیع االسرة التعامل معھا  او حادثة تولد ازمة ال الضغط النفسي ھو اي ظروف تتطلب تغیر انماط الحیاة
 . او ھي استجابة الفرد لحادثة ممكن ان تولد الضغط

االطفال المعوقین  ھناك عدة استجابا لدى االسرة تدل على وجود الضغط مثل االنتحار والطالق او تعرض
نتیجة الحاجة الى االدوات الخاصة  كثیر كما ويواجه اسر االطفال المعوقین صعوبات مادية، لالذى واالساءة 

االخرى التي يعاني منھا الولدين العزل االجتماعي واالكتئاب  ومن المشكالت. والعناية الطبیة الخاصة 
 .والقلق والشعور بالذنب والغضب

خاصة لمواجھة ھذه الظروف  ووجود طفل ذو إعاقة عقلیة يفرض على والديه وأسرته ظروفا خاصة وحاجات
األسرة يمثل مصدر من مصادر الضغوط المزمنة  معھا ، ويمكن القول بأن وجود مثل ھذا الطفل في والتعامل

معینة ، وھذا يفرض على الوالدين مجموعة من المھا ويولد لھما  والتي قد تتحول إلى أزمات عند نقاط زمنیة
 الخاصة بھا مجموعة من الحاجات

 
 عوامل تؤثر بمستوى الضغط النفسي

 لمعوقالطفل ا -1
 فكلنا تقدم عمر الطفل المعوق اصبحت امكانیة ضبط سلوك، عمره او شدة االعاقة ونوعھا  وذلك حسب

 تزداد الضغوط الطفل اكثر صعوبة وتزداد الفروقات الفردية بینه وبین اقرانه وكلما زادت شدة االعاقة
  الوالدين -2
فادراك الضغوط ھذه ،اتجة عن اعاقة طفلھما الضغوط الن ھناك خصائص لدى الوالدين تؤثر على التعايش مع

االجتماعي والذكاء والمھارات اللفظیة والمعنويات والسمات الشخصیة والخبرة  يتاثر بالمستوى االقتصادي
  ولدھما والعمر والمھنة وقد تكون طبیعة ھذه الضغوط ناتجة عن شعر الوالدين بالذنب تجاه الماضیة

  العوامل االجتماعیة -3
الوالدين اتجاھات االخرين وما يتسببه من احراج للوالدين  وامل االجتماعیة التي تحدد ردود فعلمن الع

  االجتماعي وتؤي الى االنسحاب
لذلك يتوجب ان تكون ، االسرة  في ھذه المقدمة السابقة تبین ان العوامل السابقة قد تقرر ضغوطاعلى

تشمل االرشاد االسري واقامة شبكات دعم  ة وقدالجھود المبذولة لمساعدة الوالدين ودعمھما متنوع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢

 .اجتماعیة ومھنیة متخصصة
 بدراسة الضفط الواقع على اسر االطفال المتخلفین عقلیا المقیمین في) ١٩٧٥(واخرون  وقد قام ھولرويد

على المھات  المؤسسات والمقیمین مع اسرھم وقد توصلت الدراسة الى وجود اختالف في الضغط الواقع
داخل المؤسسات اذ تكون  ل داخل المؤسسات وخارجھا اذ يرتفع الضغط المھات االطفال الموجودينلالطفا

صعبة اكثر من امھات االطفال  االمھات اكثر تشاؤما اكثر مشاكل عضوية ولديھم خصائص شخصیة
 .الموجودين بالمنزل

 
 :االســـري االرشـــــاد
الفعل لذا يتوجب على اعضاء  لسلة من االزمات وردودعندما ينجب الوالدين طفال معاقا فھم يمرون بس

واجتماعیین واطباء وممرضین على  الفريق العامل في المستشفى من مرشدين واخصائین نفسیین
لكن قد ترفض االم في البداية على مناقشة . الجديدة  مساعدة االھل على التكیف والتعايش مع المرحلة

فعلى المرشد مساعدة الوالدين في ، نصبا على العناية بالطفل م مشاعرھا حول ما حدث الن اھتمامھا
  الفردية واالسرية والتعبیر عنھا التركیز على الحاجات

 
 عملیة التكیف

بالتوقعات لالشارة الى ردود فعل عاطفیة تحدث عندما يرزق الوالدين بطفل معاق او  يرتبط مصطلح االسى
بابنه  فھم من الموت فینسحب من العالقة التي تربطهاو مصاب بمرض خطیر وعندھا يتضاعف خو مشوه

  مع امله ان يعیش الطفل لكنھم يھیؤن انفسھم لوفاته في ذات الوقت
 

 حدد كوبلر المراحل الخمس التي يمر بھا ذوي الطفل وقد
 

 المرحلة االولى
كانھما  ھرانالنكران ھي مرحلة عدم التصديق فیشعر الوالدين بالصدمة والتوتر النفعالي ويظ مرحلة

وتستمر ھذه المرحلة  يرفضانه عاطفیا وقد ينھمك الوالدين في نشاطات تحول دون تفكیرھما بالموضوع
 .الى ان يستطیع والداه من المالحظي وتقییم حالته

 
 الثانیة المرحلة

ثل الخارج كلوم االخرين م مرحلة الغضب قد يكون الغضب موجه نحو الداخل مثل لوم انفسھم او موجه نحو
مرحلة الجنین او عند الوالدة ويجب  غضبھم من الكادر الطبي الذي قام على رعاية الطفل سواء في

 يحملھم الكادر الطبي شعور بالذنب السماح للوالدين بالتعبیر عن غضبھما دون ان
 

  المرحلة الثالثة
ن على ان جمیع مراحل ما ترافق ھذه المرحلة مرحلة النكران فقد يصران الوالدي مرحلة المساومة كثیرا

يرغبان به  والوالدة كانت تسیر على افضل ما يرام ويحدث عندما ال يستطیه االھل قبول الطفل لكن الحمل
  وللتعويض يلجا الوالدين الى وصف الطفل بالطبیعي

 
 الرابعة المرحلة

يستطیعان فعل حصل ولن  مرحلة االكتئاب واالنسحاب ويعبر عنھا من خالل مالحظات مثل ان ما حصل قد
الوالدين بالصمت اوالمیل الى العزلة  شيء وقد يتجنبان الذھاب الى المستشفى لعدة ايام وھنا اليرغب
 حتى تتحرر مشاعر الوالدين بشكل تام تكرر المراحل السابقة من عملیة االسى

 
  اما المرحلة الخامسة

 د احد الوالدين او كالھما الى احدى المراحلالوصول الیھا ببطء وعند بلوغھا قد يعو فھي مرحلة القبول ويتم
الذي كانا  السابقة وھذه المرحلة تنقسم الى شقین فعال الوالدين القبول تماما حقیقة فقدان الطفل

ويحتاج الوالدين الى مساعدة  ينتظرانه قبل الوالدة وعلیھما التعامل مع الفقدان ويشرعان في قبول الطفل
  ع الطقلمن اجل بناء عالقة عاطفیة م

اجل  الشعور باالسى ھو جزء من مرحلة الغضب اال انه يمكن ان يمتد الى المراحل التالیة من بالرغم ان
لھا تاثیرات  تسھیل عملیة التكیف ينبغي على المرشد ان يبقى على وعي بان ھذه العوامل قد يكون

 .سلبیة على تكوين الروابط العاطفیة بین الوالدين والطفل
 

العقلیة أن  بعض االقتراحات حول ما يمكن لمن يساعد اولیاء األطفال ذوي اإلعاقة Jordon نجوردو يقدم
  : يعمل من أجلھم

فیھا أن الطفل غیر عادي إلى خدمات تقدم لھا دون  إن اآلباء يحتاجون من اللحظة األولى التي يحدد -1
 . دمات يحركونھا ألنفسھممن أجلھم بدال من أن تكون خ الحاجة أن يبحثوا عنھا ، خدمات تنظم

المعاقین يحتاجون إلى التحدث مع آباء مثلھم لديھم أطفال معوقون حتى ولو كان  إن والدي األطفال -2
وأنھم  أن يدرك األب أو األم أن ھناك غیرھما لديھم مثل مشكالتھم أي لديھم أطفال مثل طفلھم لمجرد

 .يعیشون مع ھذا العبء الكبیر
لديھم إعداد أكاديمي مناسب ولديھم ثبات انفعالي، وعلى  ن إلى المتخصصین الذينإن اآلباء يحتاجو -3

وأن يتعاطفوا معھم وينقلون لھم صورة واقعیة للحالة الراھنة للطفل . معھم  استعداد أن يواجھوا الموقف
 . والتوقعات التي يمكن إجراؤھا والتكھن بھا المعاق
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قديمھا للوالدين ھو احترام مشاعر الصدمة والخوف والقلق لديھم ، ت ربما تكون أكبر مساعدة أولیة يمكن -4
بحاجة إلى التعبیر عم مشاعرھما أكثر من االستماع إلى تأكیدات بأن كل شيء سیكون  ويكون الوالدين

 . ما يرام على
 

م بالتخلف العقلي وعالقته بمفھو بدراسة مدى تقبل االب واالم لالصابة) ١٩٩٠(حیث قامت سمیة جمیل 
الى وجود اختالف بین اتجاھات االباء واتجاھات  الذات وتقدير الذات لدى االبن المتخلف عقلیاوتوصلت
 .لكن اليوجد اخالف في درجة التقبل االمھات نحو االطفال المتخلفین عقلیا

 
 ارشاد اسر الطفل المشلول دماغیا

تقديم الدعم  االسرة بكاملھا فال بد منكان الشلل الدماغي ال يؤثر على الطفل فحسب وانما يؤثر على  لما
السر االطفال الشلولین دماغیا ما  المتواصل الفراد االسرة وبخاصة الوالدين ومن الحاجات االساسیة العامة

 :يلي
 .الطفل معرفة طبیعة المشكلة التي يعاني منھا -1
 .معرفة سبب المشكلة التي يعاني منھا الطفل -2

 .ساعدة الطفللم معرفة السبل الماتحة -3
 .معلرفة الخدمات التربوية والعالجیة االزمة للطفل -4

 .النتائج المتوقعة للطفل معرفة -5
 .المحلي معرفة النتائج المتوافرة للطفل في المجتمع -6

 
 االعتبارات السیكولوجیة

السرة يتفھم المرشد ويتحسس حاجات كل فرد من افراد ا خالل مرحلة تكیف الوالدين لطفلھما يجب ان
 .متكاملة والحاجات الكلیة لالسرة كوحدة

 : ومن االعتبارات السیكولوجیة
 

  حاجات الطفل
يلمسه  اللمسیة والبصرية والسمعیة ضرورية للنمو االنفعالي والمعرفي للطفل فھو بحاجة الن ان االثارات

الى اقصى درجة  اوالداه ويعانقانه واي كانت شدة المرض يجب على الوالدين ان يتفاعالن مع طفلھم
  ممكنة
 

 حاجات االم
واقع الرعاية المجتمعیة لألسر بصیغة روتین العناية الیومیة  wilkin وولكن Carey قد وصف كل من كاري
 العبء األكبر تتحمله األمھات مع تقديم اآلباء للدعم ومن ثم تأتي األخوات رغم ان واألعمال المنزلیة وإن

ناحیة التوجیه  لیل وقد وجد أن الدعم من المصادر األخرى محدود جدا منمھام كل من اآلباء واألخوات ق
 .والمعلومات والدعم المعنوي والمادي

وذلك حتى تتمكن من السیطرة على الموقف ووضع اساسات مناسبة  ھناك اربع مھمات ضرورية لالم
 :تاديتھا المرشد معرفة تلك المھمات االربعة ويساعد االم على لعالقتھا مع الطفل وعلى

 في فترة الوالدة حیث تتوقع االم فقدان طفلھا وقد تنسحب االم ھنا من العالقة التي المھمة االولى تكون
 طفلھا وحتى مع احساسھا باالسى تامل االم انیعیش، اسستھا مع طفلھا في مرحلة الحمل 

 
عدم نجاب طفل سلیم ومكتمل  في اخفاقھا الوالدي المتمثل(المھمة الثانیة تكون متمثلة في اعترافھا عن 

للتخلص من المشاعر السلبیة ويجب غلى المرشد  النمووتحتاج االمھات الى مناقشة خبرة الحمل والوالدة
 فاشلة طمانة الم بانھا لیست امراة او ام

ويتحسن تدريجیا تبدا االم في  فعندما يستقر وضعه، المھمة الثالثة تتضمن عملیة بناء عالقة مع الطفل 
لالستمرار في بناء العالقة العاطفیة مع الطفل  عادة مشاعرھا نحو الطفل ان االم تبدا باعداد نفسھااست

 .الطفل عند عودة االمل مجددا بان يعیش
االخرين من حیث حاجاته  اما المھمة الرابعة فھي تشمل فھم االم لالختالف بین طفلھا وباقي االطفال

االيجابیة في حالة الطفل ومقدرة االم على  م التاكید على العواملومن المھ. الخاصة وانماط النمو لديه
والكادر الطبي ضروري لمساعدة االم على تحمل دورھا بوصفھا  العناية به والدور الذي يقدمه المرشد

  راعیة اساسیة لطفلھا

 
 

 حاجات االب
.. اتھا في معظم األحیان ال يتم البحث عن حاج إن آباء المراھقین والراشدين المعاقین عقلیا مجموعة

تختلف إلى أبعد الحدود عن حاجات ومشكالت آباء األطفال ، حیث  فحاجاتھم والصعوبات التي يواجھونھا قد
 الراشدين وذوي اإلعاقة العقلیة عاطلون عن العمل أو منھمكون بنشاطات مھنیة غیر أن نسبة كبیرة من

تقديم العناية له  مستقبل أنھم عندما ال يعود بمقدورھم مناسبة وھنالك مشكلة كبیرة يفكر بھا اآلباء حول
 . والتساؤل حول أين وكیف سیعیش طفلھم المعاق في سنین الرشد
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ينعكس االمرعلى  ولقد تحسن حالیا دور االب في رعاية الطفل المعوق ففي السابق كان يخاف االب ان
يواجه صراعات في تقبل االبن المعاق  ضا قدان االب اي،رجولته لھذا لم تكن تحظى حاجات االب باي اھمیة 

وغالبا ما تكون حاجات االب مشابه الى حد كبیر  ,فقد يشعر بالذنب وقد ينخفض مستوى تقديره لذاته
 .االرتباط بالطفل لذلك فھو بحاجة الى القبام بالمھمات الربعة حاجات االم في اتمام عملیة عملیة

 
  المھمین حاجات االخرين

بھا ، فقد عبر األطفال في دراسة  تجاھات أخوة األطفال المعاقین عقلیا قلیال ما يتم االھتمامإن حاجات وا
المعلومات عن اإلعاقة وعن مصادر المساعدة وطرقھا  أجريت لھم عن رغبتھم في الحصول على المزيد من

رشاد الجیني التوجیه فیما يتعلق بسبل التعامل مع الطفل واإل ، كذلك فإنھم عبروا عن الحاجة إلى
 .اآلخرين والتفاعل مع أخوة

شخص اخر مھم بالنسبة  وھي اكثر عامل يحد من قبول الطفل لدى االخرين وتتمثل في عدم قدرة اي
يتجاھلونه عالنیة او قد يعاقبون الطفل بطريقة  لالسرة على قبول الطفل غیر العادي على ما ھو علیه فقد

وقد تحدث ردة فعل اخرى وھي الحماية الزائدة للطفل وعدم . والدته غیر علنیة بسبب االزمة التى احدثتھا
 .بالخبرات الحیاتیة الكافیة السماح لھبان يتزود

يبالغان في التعويض وذلك من خالل عمل كل شيء  اذا شعر الوالدان بذنب كبیر حیال حالة الطفل فھما قد
فمن المھم اشراك جمیع افراد . بھم كما يجب الطفل او عدم االھتمام نیابة عنه وھكذا قد يتم تجاھا اخوة

 .وفي الرعاية وعالقة المحبة ذات الصلة بالطفل االسرة في نشاطات
االتجاھات وااللتزامات الحیاتیة لالخوة الكبار نحو المتخلفین عقلیا وذلك  دراسة) ١٩٧٧(حاول كلیفالند ومیلر

اظھرت  عاديین قد تاثرت بوجود اخ معاق عقلیا وقدما اذا كانت االلتزامات الحیاتیة لالخوة ال بھدف تحديد
، يزورونھم بصفة مستمرة في البیت  النتائج انھم قد تكیفوا ايجابیا مع االخ التخلف عقلیا كان لھم اصدقاء

ولكن ھناك افتقار للمعلومات ، لم تتاثر بوجود االخ المعاق وان غالبیة االلتزامات الحیاتیة لالخوة العاديین
 .المعاق لدى االخوة الذكور فقط وذلك الن االخوات االناث كانوا اكثر التصاقا باالخ بالمتخلف عقلیاالمتعلقة 

 
 :الخطوات االساسیة في العملیة االرشادية

 .تحديد المشكلة -1
 .تعريف المشكلة اجرائیا -2

 .القیاس الموضوعي للمشكلة -3
 .االرشادية تقییم فاعلیة العملیة -4

 .ة االرشاديةتنفیذ العملی -5
 .االرشادية تصمیم االسالیب -6

 
عقلیا على كیفیة ادارة الضغوط  وقد وضع سینجر واخرون نموذج يھدف الى تدريب والدي الطفل المعاق
 :ومواجھتھا وتتضمن االستراتیجیات التالیة

 .القیاس الذاتي لالحداث الضاغطة والتعرف على اعراض الضغوط -1
 . ليالعض مھارات االسترخاء -2

افكارھم عند الشعور بالضغط  ويتم تعلیم الوالدين تسجیل: تعديل االفكار المعرفیة المصاحبة للضغط -3
 .التدريب على التفكیر بانماط اكثر واقعیة وعندھا يتعلمون التعرف على افكارھم المبالغ فیھا وكیفیة
 :الوالدين المھارات التالیة ويتم التركیز في ھذا البرنامج على تعیم

 .وكیفیة ادارة الضغط ومعالجته تعلیم الوالدان مھارة التحدث عن الضغوط في حیاتھم -
على اھمیة اعطاء الوالدين واجبات منزلیة لتشجیعھم  تعلیم الوالدين مھارة حل المشكالت مع التركیز -

 .جديدة على حیازة مھارات
 

 :استراتیجیات االرشاد
 تكوين عالقة قائمة على الثقة

قائمة على  باالرشاد يجب غلى االباء ان يثقا بالمرشد فان تكون العالقة بین االوالدين والمرشد بدءقبیل ال
الذين سیقومون برعاية  الثقة ھي المرحلة االولى في عملیة االرشاد وھي تبدا بتعرفھم على االشخاص

 . طفلھم
خضم محاوالت للتعامل مع االسى يكون الوالدان في  قد تكون بناء عالقة ثقة امر صعبا في البداية فقد

الذي يتعرفان فیه الى االشخاص الذين يتحملون مسؤلیة العناية  والمخاوفومشاعر الذنب في ذات الوقت
 . المرشد طمانة الوالدين وحثھما عن التعبیر عن مخاوفھما بحیاة طفلھم ويجب على

استخدم المرشد اسالیب لمساعدة  طويلة حتى تتطور ومن الممكن تسريع ذلك اذا وقد تاخذ الثقة فترة
بشل  واذا اظھر المرشد اھتماما بالمريض واالسرة فھم سیثقون. للشعور بالقبول واالحترام  الوالدين

  .تدريجي في المرشد
قد يلتقي المرشد ، يسمح لھم بالحوار  وعلى المرشد ان يتفھم حاجات االسرة وان يخلق لھم جو مريح

على وعي بالمراحل المختلفة لالسى ومدركین  السى لذا يجب ان يكونبالوالدين وھما في مرحلة ا
 .الوالدين مستمرة لؤشرات النكوص ما دامت عالقتھم مع

اثناء عملیة االسى فالمرشد في ھذه  ان استخدام المرشد الفعال لمھارات التواصل تحتل اھمیة خاصة
العال يطور في النھاية اسلوبه الخاص والمرشد  ,الحالة يصبح العنصر الحیوي في تسھیل ھذ العملیة
 . غیر العادي عن فھمه وادراكه للموقف الكلي الفردي الذي يعبر من خالله السرة الطفل

الوالدين وعلى المرشد ان يبذل كل جھد ممكن البراز االبعاد االيجابیة في  ان الشعور بالذنب قد يثقل كاھل
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باالخفاق  ع للتعبیر عن االنفعالت غیر الشعورية المتصلةان ينكر شدة المشكلة ويجب التشجی الموقف دون
 .او الذنب او االحباط او خیبة االمل

فاذا ادرك الوالدان ان المرشد يقدرھما كاشخاص ، طرق بناء عالقة الثقة  والتعزيز االيجابي يغتبر من افضل
بارضاعه او قد  لطفل او قیامھابراحة اكبر لعالقتھما معه فقد يثني المرشد على االم عنايتھا با فسیشعران

   . يعبر عن اعترافه بالتقدير لالب في رعايته

 

  مالحظةوتقییم وتحلیل التفاعالت االسرية
لدى الشخص ثالثة خیارات عندما يجد نفسه في مشكلة فھو اما ان يتعامل مع  يعتقد ان(يقول كندي 
 على الباء ان الينسحبوا اال اذا كانت ويجب) مباشر او يطلب مساعدة االخرين او ينسحب المشكلة بشكل

 .تلك وظیفة متوخاةمن عملیة االسى
بعبارات ايجابیة عن طفلھا وھي تلمسه باصابعھا ثم بیدھا  يجب على المرشدين مالحظة االم وھي تتفوه

اما اذا كان الطفل يمكث في المسنشفى فیجب . وتتحدث وتبتسم في وجھه  وتحاول التواصل عینیا معه
رفض  , المشاركة بالعناية، الزيارات االسئلة المعلقة بوضع الطفل، المكالمات الھاتفیة  اه الى عدداالنتب

بشكل متكرر يمكن التنبؤ  واالنتظار الى ان ينام الطفل قبل المغادرة واذا ظھرت ھذه االستجابات، المغادرة
 . بتطور العالقة بین االم وطفلھا

 واستجابات االب التي ينبغي. ل لیس اقل اھمیة لحدوث التكیف الكلي االم والطف وكذلك فان التفاعل بین
الحصول على  تكرار االتصاالت والزيارات او محاولة، تكرار وطبیعة لمس االب للطفل: مالحظتھا ھي

 .معلومات عن الطفل
لشائعة وھومجريات االمور بین االب واالم فمن العوائق ا ھناك تفاعل اخر مھم مالحظته من قبل المرشد

في العناية بالطفل ھو رفضھما التخلي عن مسؤولیة الرعاية وعلى  التي تحد من مساھمة الوالدين
للتناقس على محبة الطفل واالھتمام به واذا واصل احد الوالدين توجیه اللوم على  الوالدين انه المبرر

  . احدھما لذنب الذي يحس بهاالخر بسبب حالة الطفل فثمة حاجة الىالتدخل للتخلي عن الشعور با الطرف
محدد باستطاعته عندئذ تقییم  وبعد ان يالحظ المرشد انماطا سلوكیة ثابتة لدى الوالدين على مدى وقت

الطفل غیر العادي يكونان بحاجة ماسة الى  وفي معظم الحاالت فان والدي. مستوى التكیف الذي تحقق
 . المساعدة في التكیف

 
 حیاة االسرة اعادة تنظیم

االسرة على التتحضیر للعودة  بعد ان يكون الوضع قد تحسن بما فیه الكفاية فان على المرشد مساعدة
االسرةفباستطاعة المرشد ان يقترح بعض الطرق للتخفیفمن  والن عالقة ثقة قد تطورت مع، الى المنزل

الحي الذي تقطنه ويجب احالة الطفلواالسرة الى الممرضات الزائرات في  ,حدة الھموم لدى الوالدين
 مصادر الدعم االخرى المتوفرة واستخدام مثل ھذھالخدماتبعد خروج الطفل من المستشفى االسرة واللى

 . وقد يساعد الوالدين على مواصلة التكیف لحالة الطفل
الوالدين عن ايةخدمات عالجیة او تربوية خاصة قد يحتاج الیھا الطفل مستقبال فقد  وعلى المرشد ان يبلغ

يستطیع المرشد  بعضالبرامج الخاصة باثارة الطفل برامج مفیدة واذا كان مثل ھذا البرنامج ضروريا ونتك
 . مساعدة االسرة في الوصول الیه

بھذه الطريقة يصبح الوالدين اكثر قابلیة . االساسیة لكال الوالدين ويجب توضیح اسالیب العناية
 ويجب مراجعة مؤشرات النمو والنضج، ي يختاج الیھا حول حاجات الطفل والعنايو الت للتفكیربواقعیة

تخوفا من قبول مسؤولیة  ان االباء الذين يعرفون نمو اطفالھم ونضجھم اقل. والتفاوت الطبیعي مع الوالدين 
 .العناية بھم

يعبر الوالدان عن املھما في ان يمكث الطفل فترة  قد، ومع اقتراب موعد خروج الطفل من المستشفى
يطمئناالباء في ھذه الحالة ان الطفل لم يعد في حالة خطرة  وعلى المرشد ان، المستشفى اطول في

 .االباء ذلك يصبحون تواقین لعودته الى المنزل وعندما يتفھم. فسیولوجیة
قلقھم طبیعي وھم قد يشعرون ان طفلھم ما يزال معرضا للخطر وقد  ان من حق االباء ان يعرفوا ان

على ان االباء قد يثقون بانفسھم اذا ما قام . العناية بالطفل بطريقة مرضیة  لىيتشككون في قدرتھم ع
من  ويجب ان يحصل االباء على دعم وتعزيز متواصلین. والتخصصون االخرون بطمانتھم وتعلیمھم المرشدون

ن الطريقة يكو بھذه. المرشد وعلى معلومات حول مشاعر االباء وھمومھم عند عودة الطفل الى البیت 
 .المرشد قد زود االسرة بعناية شاملة متكاملة

 
 : باإلرشاد في مجال اإلعاقة العقلیة المشكالت الخاصة
يمكن أن تصیب الطفل مثل اإلعاقات السمعیة أو البصرية أو  تختلف اإلعاقة العقلیة عن أي إعاقة أخرى

ة صحیة ونفسیة وتربوية العقلیة متعددة األبعاد ولجوانب ، فھي مشكل الحركیة ، فمشكلة اإلعاقة
المشكالت أو األبعاد متشابكة ومتداخلة حیث يعاني الطفل من لعديد من المشكالت في  واجتماعیة وھذه

 :وھي واحد ، ونتیجة لذلك فإن طبیعة اإلعاقة العقلیة تفرض مجموعة من المشكالت آن
 : مشكلة التشخیص: أوال

يتعرض لھا الوالدان فعند التوجه بالطفل للطبیب بعد  ييعتبر موقف التشخیص واحد من أصعب المواقف الت
البدنیة أو السلوكیة فإن الوالدين ال يتوقعان تلك الصدمة التي يتلقونھا عادة  مالحظة مجموعة من األعراض

على موجھة ھذه  إخبارھم بوجود إعاقة لديه ،وفي الواقع فإن الوالدين يكونان في العادة غیر قادرين نتیجة
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يكونان في حاجة إلى المساعدة  بشكل واقعي أو أن ينظروا إلیھا في صورة بناءة ، وبذلك فإنھماالمشكلة 
ويشتمل إرشاد ھؤالء اآلباء على تشجیعھم على  في التعامل مع انفعاالتھم وكذلك في التخطیط لطفلھم ،
 . ستحدث ولتحديد لتوجه المناسب تقبل التقدير الواقعي للتغیرات التي

 
 

بعین االعتبار في عملیة تشخیص اإلعاقة العقلیة ، ومن أھم  اإلرشادات التي يجب أن تؤخذ وھناك بعض
 : ھذه اإلرشادات

وجذابة  أن تكون األنشطة المتضمنة في االختبارات والمقايیس المستخدمة في التشخیص مسلیة يجب -1
علیھا ،ويحجب استجابته نتیجة  وللطفل حتى يقبل على االستجابة بقدراته الحقیقیة ، وحتى ال ينفر منھا أ
 . االستجابة لنفوره من النشاط أو ملله منه ولیس لعدم قدرته على

 . متنوعة ومتعددة يراعى عند اختیار األنشطة المستخدمة في عملیة التشخیص أن تكون -2
معنى  بحیث ال يحتمل السؤال أكثر من ينبغي أن تكون األسئلة الموجھة إلى الطفل واضحة ومباشرة -3

 . وضع افتراضات واحد ، وال يحتاج اإلجابة علیه إصدار تعلیمات أو
نبدأ باألسئلة السھلة والبسیطة ثم  يجب أن تكون األسئلة في مستوى قدرات الطفل وإمكاناته ، وأن -4

 … نتدرج إلى األصعب
 . المراد قیاسھا محدودة بدقة يجب أن تكون األبعاد -5

إلى تفسیر معناھا أو اإلرشاد إلى ما وراء ھذه  ستجابات الطفل أال نلجأوأخیرا يراعى عند رصد ا -6
 . تأويل االستجابات ، بل تسجل كما ھي دون

 
 : الوعي الكامل: ثانیا

 . إقرار األب بإعاقة طفله -1
 . األب لجوانب القصور في أي عالج معرفة -2

  طفل في لمؤسسات الخاصةالمناسبین ووضع ال طلب األب معلومات عن الرعاية والتدريب -3
 

 : الوعي الجزئي: ثالثا
 . األب أعراض اإلعاقة ويطرح أسئلة عن أسبابه يصف -1

 . يخاف من عدم نجاح العالج يأمل األب بتقدم حال الطفل ولكنه -2
 . يتساءل األب عن قدرته الخاصة للتكیف مع المشكالت -3

 . ة بأنه وعي جزئييقوم الموظف وعي ھذا األب بمشكلة طفله الحقیقی -4
 

 : الحد األدنى للوعي: رابعا
 . السلوكیة المعینة تعد غیر عادية يرفض األب االعتراف بأن بعض الخصائص -1

 . أسباب أخرى غیر اإلعاقة يلقي األب باللوم لظھور ھذه األعراض على -2
غالب يقوم بالدور المبدئي بیرتون بأن الطبیب في ال يعتقد األب بأن العالج سوف ينتج طفال عاديا يرى -3

يكون عادة غیر مناسب ، ويسھم في زيادة األزمة ، وذلك ألن الطبیب  للمرشد وھذا المستوى اإلرشادي
 التواصل الفعال ، ويخلص بعض الباحثین إلى أن األطباء تكون لديھم صعوبات في توصیل غیر قادر على

التشويش  یان عوامل في بث الخوف ، وكذلكظروف العجز للوالدين بل إنھم قد يكونون في بعض األح
   والتحريف لدى الوالدين

 

والعوامل المؤدية إلیھا ثم تعدد مظاھر  ونرى مما سبق ذكره بأن تعدد فئات اإلعاقة العقلیة ، وتعد األسباب
والمالمح من حالة إلى أخرى ويجعل من عملیة تشخیص اإلعاقة  اإلعاقة ومالمحھا واختالف ھذه المظاھر

معقدة ، ويحتاج إلى دقة وذلك ألن تشخیص حالة الطفل بأنه معاق عقلیا يعني  عقلیة عملیة صعبة جدا أوال
انتقاء  فئة معینة من األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وتأھیل من نوع خاص وحتى يمكن وضعه في

والمتخصصین يجب أن يكونوا  باءباإلضافة إلى أن األط. أنواع البرامج العالجیة والتأھیلیة المناسبة لھم 
قادرين على االستجابة للحاجات النفسیة لألسرة  عطوفین ويتمتعون بقدرة جیدة على اإلصغاء وأن يكونوا

 . فقط وال يقتصر دورھم على تقديم المعلومات
 
 
 :التنفیذ
طفال ذوي اساسي في االرشاد الناجح السر اال التدخل المبكر على صعید االسرة والطفل يعتبر مفھوم

، التخصصات في العناية بالطفل باستخدام مجموعة من البرامج  االحتیاجات الخاصة ويشترك الفريق متعدد
الطبیب العام في المستشفى واخصائي العمل االجتماعي واخصائي االرشاد  ومثل ھذا الفريق يتكون من
 .ممرضات واالطباءواخصائي العالج الطبیعي والوظیفي وال، التاھیلي  االسري واالرشاد

 , اجتماعات متكررة مع الوالدين طوال مرحلة العالج في المستشفى وحتى بعد خروجه منھا ويجب عقد
 .المناسب لھما ويجب اطالع الوالدين على الرعاية بالطفل وتقدمه ومآل الورض لديھوتقديم الدعم

، ين في التخطیط للرعاية للطفل الوالد ويمكن تقديم الدعم واالرشاد للوالدين بطرق شتى مثل مشاركة
، العون الذاتي يشارك فیھا اباء اطفال غیر العاديین  او تشكیل مجموعات، واستخدام الدعم المباشر 
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 . مع االباء االخرين بوحود المرشد ويتبادلون مشاعر وخبرات واراء
اعدة االسرة ان تبقى الخدمات االرشادية لمس وحتى بعد خروج الطفل من المستشفى من الضروري

بالمؤلفات ذات العالقة وبمجموعات الدعم المتوفرة بما فیھا  ويقترح تعريف االباء، للتكیف مع طفلھا 
 الوطنیة ذات العالقة وھذه الزيارات تزود المرشدين بفرص رائعة للتخطیط لجلسات الجمعیات والمؤسسات

 .ارشادية مع االسر
حیث يقوم المرشدون بزيارة االباء ، استخداما  مناحي االرشاديةوربما تكون الزيارات المنزلیة ھي اكثر ال

يستطیع المرشدين اجراء مالحظات قیمة لالسرة ككل في  وھنا، في بیوتھم وفقا لجدول زمني محدد 
 .النمائیة والمعرفیة والجسمیة والتفاعیة في تطور الطفل وكذلك تقییم االبعاد، البیت 

 
  :االسري أنواع برامج االرشاد

 Client- Centered Programmes برامج االرشاد الموجه نحو المسترشد -1
الفرد وتقبله تقبالً غیر مشروط  بدأت ھذه البرامج في أوائل الستینات ، وتقوم ھذه البرامج على احترام

أن نفھم مشكالت المسترشد كما يراھا من خالل  بغض النظر عن مشكالتة وعلى الفھم والتعاطف ، بمعنى
ذاته ، كما تقوم أيضاً على احترام قیم المسترشد ، واحترام  مة الخاص وخبرته وفي ضوء مفھومه عنعال

النفسي له ، وتھدف ھذه البرامج إلى مساعدة الفرد لكي يعي نفسة ويفھم  فرديتة وعلى تقديم الدعم
  تحقیقھامفھومه عن نفسة وتحقیق ذاته ولكي يستطیع وضع أھداف يكون قادراً على  ذاته و رفع

 
  Relation ship enhancement برنامج تعزيز العالقات -2

 اسمة وھو تقويت القالقات واالتصاالت بین أفراد االسرة و القدرة على فھم التعبیرات وھذا مفھوم من
  . واالنفعاالت التي تصدر من أفراد االسرة

 Self- assertiveness برامج التدريب التدعیمي -3
يعبروا عن مشاعرھم وأفكارھم  امج إلى تدريب المسترشدين على توكید ذاتھم وأنوتھدف ھذه البر

  . تستخدم غالباً مع الزوجات ويطالبوا بحقوقھم بدون أن يسیئوا لآلخرين وھذه أكثر ما
 

  Invevo Programmes برامج اختبار أثر التعلم -4
ومع مواقف حقیقیة ، وھنا  راد في عالم الواقعوتھدف ھذه البرامج إلى اختبار آثار التعلم الذي تعلمه االف

 . القیام بھا يعطي المعالج المسترشد تدريبات وواجبات بیتیه يطلب منه
 

  (Personal Development Programme PDP) البرنامج الفردي النمائي -5
يبیة تتضمن مھارات تدر وھو برنامج يھدف إلى تعلیم المسترشد (Lavent , الفنت( وطور ھذا البرنامج 

مع النفس ومھارات األصالة والتقبل ووضع  مھارت اإلعداد واالصغاء واالستجابات لمشاعر اآلخرين والتحدث
ومھارات التكامل ، ويتطلب القیام بواجبات بیئیة اجتماعیة  قوانین وحدود وسم النتائج وحل الصراعات
 القامدات من طبقة اقتصادية فقیرة والبرنامج معد لالمھات

 
 Behavioural Programmes البرامج السلوكیة -6

المشاركة في العالج وجاءة كردة  بدأت ھذه البرامج في منتصف الستینات وتركز على تدريب الوالدين على
االجرائي في حل المشكالت وتعتمد على برامج  فعل على معالجو الطفل التقلیدية واستعمال االسلوب

تعديل السلوك عن طريق تعزيز السلوك اإليجابي المرغوب فیه و  وعلىالسلوك الزواجي وتدريب الوالد ، 
  . الغیر مرغوب فیه االنطفاء محو السلوك

 
 

 TPE (Parent Effectiveness Traninng )برنامج األب الفعال -7
ات ولمدة تتراوح من ثالث إلى ثمان ساع يتكون البرنامج من عدة جلسات أو باألحرى مقابالت لعدد من اآلباب

اجتماعیة من المسترشد ، ويركز البرنامج على تدريب األب  وھو برنامج ارشادي تجريبي ويتطلب وظائب
أبنائة وعلى التقبل لھم ولمشكالتھم ويعبر فیه االبن عن مشاعره مباشرة  على اإلصغاء االيجابي لمشاكل

   . برنامج وقائي وبدون توجیه اللوم له ، يتضمن البرنامج طرق لحل الصراعات وھو نحو أبیه

 

 :االرشاد التاھیلي
المعاق على استراد اقصى ما يمكن من قدرات جسمیة  التاھیل ھو جملو من الخدمات تھدف الى مساعدة

میدان التاھیا على فلسفة انسانیة تتمثل في احترام كل انسان مھما  ويقوم، وعقلیة واجتماعیة ومھنیة 
میدان  في ان تتاح لھم الفرص لیحققوا ذواتھم عالوة علة ذلك فانوااليمان بحق الناس جمیعا  كانت قدراته

  :التاھیل يستند الى المبادئ التالیة
المواطنین للنمو والتعلم لذلك ينبغي تزويد المعاقین بالخدمات والبرامج  توفیر فرص متكافئة لجمیع -1

 .لتھیئتھم للعمل والعیش في مجنمعھم كغیرھم من المواطنین المتخصصة
 خصائصه الفردية ولذلك ينبغي على برامج التاھیل ان تراعي ان ردود الفعل النفسیة ان كل انسان له -2

والرغبات  والشخصیة لالعاقة تختلف من شخص الى اخر ويترجم ذلك عملیا الى خدمات تراعي الحاجات
 .والقدرات الخاصة بالفرد المعاق
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يعني ضرورة توفیربرامج كلیة او شاملة للتاھیل وبناء على تجزئته وھذا  ان االنسان كل متكامل وال يمكن -3
 :التاھیل ياخذ اشكال متعددة منھا ذلك فان

 .التأھیل الطبي •
 .التأھیل االجتماعي •
 .التأھیل النفسي •
 .التأھیل المھني •
 .التأھیل االكاديمي •

 
المعوقین إلى  ستخدام لألشخاصالبدايات األولى للتدابیر التشريعیة في مجال التأھیل المھني واال تعود

بتوفیر فرص التدريب والتوظیف  عشرينیات القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع ظھور االھتمام العالمي
وفي مسايرة ھذا . أثناء الحرب العالمیة األولى للمعوقین من الجنود المصابین في العملیات العسكرية

ة العديد من االتفاقیات والتوصیات، وتأتي اتفاقیة التأھیل العمل الدولی االھتمام العالمي فقد أقرت منظمة
لسنة  ٩٩، وتوصیة التأھیل المھني للمعوقین رقم ١٩٨٣لسنة  ١٥٩رقم ) المعوقون(والعمالة  المھني

الموجھات والمرجعیات  لتمثل ١٩٨٣لسنة  ١٦٨رقم ) المعوقین(، وتوصیة التأھیل المھني والعمالة ١٩٥٥
وعلى الرغم  .والعمالة لألشخاص المعوقین ولیة والحكومیة في مجال التأھیل المھنيالرئیسیة للجھود الد

ما صدر من اتفاقیات وقرارات وتوصیات دولیة في مجال  من صـدق النوايا المتمثل في تصديق الدول على
 دولیة فيالمعوقین، إال أن تطبیق المبادئ والموجھات الواردة في االتفاقیات ال التأھیل المھني لألشخاص

وال يختلف الواقع  .البلدان الصناعیة والنامیة على حد سواء، يشیر إلى فجوة ھائلة بین النظرية والتطبیق
ھذه اإلجراءات نظمت منظمة العمل  في المنطقة العربیة عما ھو سائد في الكثیر من دول العالم ولتحسین

ذه الندوة شبه اإلقلیمیة بغرض تحقیق األھداف األردنیة ھ الدولیة بالتعاون مع وزارة التنمیة االجتماعیة
 :التالیة

العمل  ريادي يجمع األطراف الثالث المشاركة في عملیة اإلنتاج؛ الحكومة والعمال وأصحاب تنظیم لقاء -1
المھني واالستخدام  وبمشاركة المعوقین، وذلك لمناقشة وتفعیل التدابیر التشريعیة الخاصة بالتأھیل

 .للمعوقین
االتفاقیات والتوصیات الدولیة الخاصة بالتدابیر التشريعیة  يد المشاركین بالمعلومات واإلجراءات حولتزو -2

 .واالستخدام للمعوقین في مجال التأھیل المھني
للعديد من النماذج القطرية القائمة في مجال التأھیل  تزويد المشاركین بالمعلومات واإلجراءات التطبیقیة -3

 .المعوقین م لألشخاصالمھني واالستخدا
 وتفعیل التدابیر التشريعیة وبلورة األفكار والمقترحات حول األطر واآللیات المناسبة لتطوير -4

 
الموجھة نحو تحقیق اھداف محددة على راسھا  العملیة التأھیلیة ھي سلسلة من الخدمات الفردية

   :الخطوات الرئیسیة التالیة وتتضمن ھذه السلسلة، التكیف المھني 

 

 :التقییم -
وبالنسبة . المكثفة  ويشتمل على خطوتین ھما الدراسة التشخیصیة االولیة والدراسة التشخیصیة

قبول الشخص المعاق في مركز التاھیل  للدراسة التشخیصیة االولیة فھي تنفذ تمھیدا التخاذ قرار بشان
لخدمات المتوافرةو اما الدراسة لالاستفادة من ا وذلك في ضوء حالةاالعاقة الموجودة لديه وقابلیته

يقبل في مراكز التاھیل من اجل تحديد طبیعة الخدمات التي  التخیصیة المكثفة فھي تجري لكل شخص
  .برانامج تاھیل فردي يحتاج الیھا وترجمتھا الى

 .والتربوي واالجتماعي التقییم الطبي والنفسي والمھني،وتتضمن عملیة التقییم 
 :فرديةبرامج التاھیل ال -2
 : برانامج فردي للتاھیل ويتضمن العناصر االتیة تنتھي عملیة التقییم بوضع
 مستوى االداء الحالي •

 .االھداف المھنیة طويلة المدى •
 .االھداف المھنیة قصیرة المدى •

 . التاھیلیة الالزمة لتحقیق االھداف الخدمات •
التطور في اداء الشخص المستفید من الخدمات  تقییم مستوى مواعید واجراءات. مدة العمل بالبرنامج •

 .التاھیلیة
 :والتوجیه االرشاد -3

 في التاھیل يعد االرشاد من اھم عناصر التاھیل وھناك العديد من النظريات االرشادية
  اجراء المقابالت مع المسترشد •

 . المسترشد بناء عالقة ارشادية فاعلة مع •
 . رشد في العملیة التأھیلیةايضاح دور كل من المرشد والمست •

 .كتابة اھداف مھنیة للمسترشد •
 .واقعیة توجیه المسترشد واسرته لتطوير خطط مھنیة •
 .مساعدة المسترشد على ادراك قدراته ومیوله الذاتیة •
 . المسترشد على فھم دوره في عالم العمل مساعدة •
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 .والفة التعامل مع السترشد باحترام •
 .الصغاء االيجابي والتنظیم والتشجیعمعرفة مھارات ا •

 .تعدبل السلوك الفاعلة استخدام اسالیب •
 . العملیة االرشادية استخدام منھج منظم للتغلب على المشكالت التي تعیق •

 
 :استعادة القدرات الجسمیة والعقلیة -4

والعقلي  ء الجسميالعنصر من عناصر العملیة التأھیلیة الخدمات الموجھة نحو تصحیح االدا يشمل ھذا
التخصصات التي تقدم ھذا  ومن اھم. للمنتفعین من خدمات مراكز ومؤسسات التاھیل وتعديله وتطويره

 .النوع من الخدمات
 .الطب الفیزيائي •
 .الطبیعي العالج •
 .العالج الوظیفي •
 .التمريض التأھیلي •

 .الطب النفسي •
 . االطراف االصطناعیة •

 
 : التدريب -5

المعاقین كل الخبرات التعلیمیة التي تمكن المعاق من النمو والتكیف  بالتدريب في برامج تاھیلويقصد 
 والتكیف المھني ھو عملیة تدريبیة عالجیة تستخدم باسلوب. تحقیق االھداف المھنیة  لیصبح قادرا على
وتعديل اتجاھاتھم  ,ھدفھا مساعدة المتدربین على فھم معنى العمل وقیمته ومتطلباته، فردي او جماعي 

لمساعدتھم على تحقیق  وخصائصھم الشخصیة وسلوكھم المھني وتطوير قدراتھم المھنیة الوظیفیة
بعبارة اخرىعملیة تعلیمیة تقود الى  اقصى درجة ممكنة من التطور والنمو المھني فالتكیف المھني

 :االستعداد للعمل ھو نتاج ثالثة عوامل ھي
 لالعوامل المرتبطة بالعام •
 العوامل المرتبطة ببیئة العمل •

  .بالعالقة بین العامل وبیئة العمل العوامل المرتبطة •
 

  : التشغیل -6
المھني الفاعلة ھي البرامج التي تؤدي الى تشغیل المعاقین في المھن التي تم  ان برامج التاھیل

   . ة المناسبةعلیھا وتشتمل عملیة التشغیل على خلق مزاوجة بین الشخص والمھن تدريبھم

 : وھناك ضرورة لتمتع االخصائي بالقدرات التالیة
 .المجتمع المعلومات المھنیة المتوافرة في المجتمع المحلي معرفة مصادر -

 . التبعة تقلیديا في سوق العمل المحلي معرفة االجراءات -
 .المھني معرفة اسالیب تقییم فاعلیة االداء -

 . القدرة على تحلیل العمل -
 . المتوافرة لتطوير البرامج التدريبیة القدرة على توظیف المعلومات المھنیة -

 . نحو المعاقین القدرة على تعديل اتجاھات اصحاب العمل -
 . المناسب القدرة على مساعدة المعاقین على اكتساب مھارات البحث عن العمل -

 .معرفة المتطلبات االساسیة للمھن المختلفة -
 : العمل المتابعة بعد -7

على االستمرار في  ان الھدف االساسي من المتابعة الالحقةفي برامج التاھیل المعاقین ھو مساعدتھم
من االرشاد والتوجیه للمعاق وقد  العملب والمحافظة على مستوى ادائه وقد يكون ھناك حاجة الى المزيد
 .المدى تكون المتابعة لمرة واحدة فقط او طويلة

 
 :ھي التدريب في میدان تاھیل المعوقبن الى اربع فئاتويصنف بتر برامج 

من شانھا المساعدة  التدريب للتكیف الشخصي ويعني ھذا التدريب بتطوير االتجاھات والعادات التي -1
والعادات االعتماد على الذات وتحمل  ومن االمثلة على ھذه االتجاھات، على التكیف مع عالم العمل

 . اء واحترم الوقتالسؤولیة والثبات في االد
الالزمتین الختیار مھنة معینة  ويعرف بالتھیئة المھنیة ويشیر الى المعرفة والخلفیة: التدريب قبل المھني -2

االمثلة على االنشطة التدريبیة تعرف المھن  وتطوير االستعدادات الالزمة للنجاح في تلك المھنة ومن
 .مواصالت العامةواستخدام ال وخصائصھا ومتطلباتھا وتدبر الدخل

التريب على تطوير المھارات الشخصیة القادرة على  ويشتمل ھذا: التدريب لتطوير المھارات التعويضیة -3
الیھا للنجاح في العمل ومن االمثلة مھارات الحركة والتنقل  تعويض المعاق عن عجزه والتي يحتاج

 . كالم او لغة االشارة للمعاقین سمعیاوقراءة ال، مناسبة للمعاقین حركیا للمكفوفین والمشي بطريقة
 من اھم اشكال التدريب في برامج تاھبل المعاقین اذ يعد الوسیلة: التدريب المھني  -4

  .االساسیةلمساعدتھم في الحصول على العمل المناسب
 
 
 :التاھیل والى االسر الى العاملین في
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 الناس بأھمیته واستمر بالعمل من ھناك لكي تضمن نجاح برنامج خاص بالمجتمع ابدأ بشيء ما يشعر •
 .يعملوا بالتعاون مع بعضھم البعض عن كثب على عاملي التأھیل والعاملین الصحیین أن •

 أن يوحدوا جھودھم لمعرفة احتیاجات الطفل بإمكان العاملین في التأھیل والوالدين •
 إعاقته تأكد من النظر إلى الطفل ككل ولیس إلى •

التي تساعد على تقدم  النمو الطبیعي للطفل قد يرشدنا إلى وضع خطة للفعالیات أن التعرف على •
 الطفل المعاق

 لكي يقوى دماغ الطفل مثل جسم الطفل يحتاج إلى التمرين •
الطفل ثم شجعه لكي يضیف علیه  ال تتوقع الشيء الكثیر مرة واحدة، كن واقعیاً أبدأ من شيء يحسنه •

 المناسب الحقیقیة في الوقتشيء آخر بتقديم المساعدة 
النمو في كافة المجاالت  أن الطفل المتأخر في النمو يحتاج إلى التنشیط وإلى فعالیات تساعده على •

 المتعلقة بجسمه وعقله
 الطفل في سن مبكرة كلما أصبح أقل تخلفاً أو تأخراً عندما يكبر كلما بدأ برنامج التحفیز مع •

أكثر  إذا أعد بصورة جیدة ونفذ بدقة ممكن أن يساعد طفالً متخلفاً على التقدمبالتعلیم  أن منھجاً خاصاً  •
 بكثیر مما لو ظل بدون مساعدة

 أساسیاً في عملیة التأھیل أن الوقاية من اإلعاقة الثانوية تشكل جانباً  •
يكون سعیداً يصبح قادراً على االكتفاء الذاتي وأن  أن الھدف من التحفیز المبكر ھو مساعدة الطفل لكي •

 ولطیفاً قدر اإلمكان
اآلخرين في عرض  المعالجة المالئمة تساعد الطفل على التمتع بأوقاته ويصبح مفیداً أو يشترك مع أن •

 مھاراته ببراعة في حیاته الیومیة
أھم  مختلفاً فكلما كان التعلیم جیداً وكذلك اللعب مع إظھار المودة كان ذلك تذكر بأن التعلیم سیجعل األمر •

 الوقت الذي تمضیه في ھذه الفعالیات مھما طالت بكثیر من
مالحظة االحتیاجات المعنیة وإمكانیات طفلھا المعاق وتتفھم المبادئ  ينبغي أن تشجع كل أسرة على •

للطفل  للمعالجة المطلوبة ومن ثم البحث عن الوسائل لتكییف المعالجة مع الحیاة الیومیة األساسیة
 واألسرة

 يعملوا مساعدة الناس لیس فقط ما يجب أن يعملوا ولكن كذلك لماذاحاول  •
 (األضرار أجتنب: (يكون أن الواجب األساسي للعاملین في التأھیل ولألبوين والمعالجین يجب أن •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المراجع
 العربیة

 .١٩٩٨،المصرية مكتبة النھضة، استراتیجیات مواجھة الضغوط،التخلف العقلي . سمیة ،جمیل -
دار ، االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة ارشاد اسر، عبد العزيز، السرطاوي، منى، الحديدي، جمال، الخطیب-

 .٢٠٠٢حنین 
 .١٩٩٢،دلیل االباء والمعلمین منشورات الجـــامعة االردنــیة  .الشلل الدماغي، جمال، الخطیب-

 .التاھیل المھني للمعوقین،شبلي يوسف. الزعمط -
دار . المدخل الى التربیة الخاصة) ١٩٩٥(عبد العزيز , السرطاوي، جمیل ، الصمادي ، يوسف ،  القريوتي -

 .دبي القلم
 
 

ENGLISH: 
-Miles, M.S. Counseling strategies, Lippincott, 1979.  
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