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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
ديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الج

في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  
السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  

 .السلوكية.  والمهتمين من القراء بالعلوم
  

  مق�مة م���ة ع� ال��اب 
  

�ل�ج�َّة ال���ة األس��َّة وال��اة) ق
 إنَّ ��اَب �وت)اول  ،ع# ال+ان( ال)َّف&ي ل�$��# أس�ة سع�
ة ت�
ثَ  (س�
أه= ال+�ان( ال>7 ُی�اع�ها ال�2ش
 األس�7 أو األخ5ائي ال)َّف&ي واالج�2اعي ل2عال+ة ال12�الت ال�ي 

  .�ة ق�ل ت$��)ها ل$ي ت2E#  ح�اة أس��َّة م&�ق�ة وسع�
ةت�ُ
ث مع أف�اد األس
�ن م# ( �2
 M ورعای�ه تلH�I ه>ا ال$�اب ال2�N َّ=ت 
وال>7 ن�1 م# ق�ل م��Rة ،) صف�ة228ولق

ال����a على  وت=َّ  ،م)2016 -هـ  1437س)ة ( ،الRWعة األولى ،دولة ال$��U ،الفالح لل)�1 وال��ز�ع
�ل سه�لة و�&�األف$ار األساس�َّة ال�N ل إلى ه>ه األف$ار� ،ي ت)اولها ال$ات( ل�&هل على القارc ال�ص

  ولق
 ت2E)ال$�اب عل2Ij&ِة ف5�ٍل2�ض�ة في الفه�س اآلتي: 
  

  ف��ل ال��اب
  

  ال�ف�ات

ل/ عل= الَف5ْلُ    36 - 19  لل2�ض�ع. األس�ة ... م
خل نفm األوَّ
 ال)َّفm عل= في الaواج أس�ة ت$��# س��ل الoاني  / في الَف5ْل
  األس�7.

41 - 81  

  169 – 84  ال�ال
rة. وال�)�1ة الoالq / األس�ة الَف5ْلُ 
 األزمات م�اجهات في ال�اNع / اإلرشاداألس�7  الَف5ْلُ 
  األس��َّة.

173 - 181  

  225 - 203  األس�ة. داخل ال��اصل الIامm / ع2ل�َّة الَف5ْلُ 

َب (سيكولوجيَّة البيئة  كتا
األسريَّة والحياة) قد تحدَث  
عن الجانب النَّفسي لتكوين  
أسرة سعيدة، وتناول أهم  
الجوانب الذي ُيراعيها المرشد  
األسري أو األخصائي النَّفسي  
واالجتماعي لمعالجة المشكالت  
التي تحُدث مع أفراد األسرة  
قبل تكوينها لكي تضمن  حياة  

عيدةأسريَّة مستقرة وس

األسرُة هي اللبنة األساسية  
للمجتمع ينمو فيها الطفـل، 
ويكتسُب الخبرَة منها، وَيكتملُ  
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  اخ��ار مق�مة ال&%لف 

ألنَّ األس�ة هي ن�اة  ؛ف�ع عل= ال)َّفm الَ�
یq أال وه� م�ض�ع األس�ةأى إح
t لق
 اح��t ال$�اب عل
والع�m ص��ح. وه>ا ال$�اب o2NاNة ت��wة ل�$��# أساس  ،ال2+�2ع م�2jا صل�Uْ صلح حال ال2+�2ع


 م# وال2ه��2# في ال���wَّة Nأج�اء الa2  ،والRاح�o# ،ف$�7ّ عل2ّي وت�zoفّي به>ا ال2�ض�ع ل�&اع
 الWلRة�
  .ال
راسات ال��55Iَّة في م+االت ال2�ض�ع م&�Rzًال 

  
  )36حتى    19من الصفحة ( علم نفس األسرة ... مدخل للموضوع  : الَفْصلُ األوَّل   

  
  مق�مة:

إن الَ�
یqَ في ال+ان( ال)َّف&ي لألس�ة ألم� Nالغ األه2ّ�ةفق
 ت�
َث ع)ه القل�ل م# العل2اء، و~نَّ ه>ا 
1�ل ال$�اب لهأه�2َّة �N ة في مع�فة ����ة ال�َّعامل
���ة في ��ام األس�ة ب��ائفها، وذل� م# خالل ال2&اع

إr+ابي ب�# األف�اد،ولق
 اس�Wاع أْن rق
م ص�رة شاملة ع# عل= ال)َّفm األس�7، وم
t تأث�� األس�ة في 
  أف�ادها، وفي ال2+�2ع وتأث�ها به=. 

وَ�$�2ُل ن2َ� ق
راتِه ال>ه)�ة  ،و���&ُ( ال��Iَة م)ها ،ا الWفلفاألس�ُة هي الل�)ة األساس�ة لل2+�2ع ی)2� ف�ه
ب�عاrة األس�ة له ص�ً�ا ونف&ً�ا واج�2اwً�ا. وال2+�2عات ال����ة وال�
و�َّة وال��E�ََّة َع�فU ال��اة الaوج�ة 

  واألس��َّة.
�� الَعالقات ف2فه�م األس�ة م# ال+ان( االج�2اعي ه� اس��2ار�َّة Nقاء األس�ة واس�ق�ارها ع# �� 

وم# خالل ال�َّعل= والَ�
ر�(. فاألس�ة ُت)�ُ= سل�َك الWفل وم�ا�Rة عالقاته مع أف�اد ال2+�2ع،  ،االج�2ا�wَّة
�2ا ی�أث� ال2+�2ع م# األس�ة  ،وال2+�2ع) على األس�ة ،والoقافة ،ف��ث� ال��وف االج�2ا�wَّة �ـ(االق�5اد

و�>ل� ف��وف ال2ادrَّة ،قا��َّة واالج�2ا�wَّة لآلNاء واألمهاتوال��Iات الo ،وال�قال�
 ،م# خالل العادات
والعWف وال�)ان ال>7 ی��2ع Nه األب)اء في األس�ة لُه تأث�� على  ،واالج�2ا�wَّة ال�ي ت��� ف�ها األس�ة

  ) 20- 19ص�ة الWفل. (ص.
  

ل / ال&فا01/ الَ&ْ-�+ُ    األس�=  ال>َّف; وعل/ والعائلة لألس�ة األساس0ة األوَّ
  ع��� األس�ة :ت
  

2�# أْن ُنعِ�فَ r  =هWن م# رجل وام�أه ت���األس�ة على أنَّها ج2اعة اج�2ا�wَّة ب��ل�ج�َّة ن�ام�َّة ت�$
ة و�ائف م)ها اشRاع ال�اجات العا���َّة، وم2ارسة العالقات ال����َّة،  َّ
عالقة زواج�ة وأب)اء. ولها ع

  ) 22-21اrة وت)�1ة وت�ج�ه األب)اء.  (صالoقافّي ال2الئ= ل�ع وته��ة ال2)اخ االج�2اعيّ 
 ،وم&�قلة ت�$�ن م# زوج وزوجة وأب)اء غ�� Nالغ�# ،فعل= ال)َّفm األس�7 َی
رس األس�ة �+2اعة صغ��ة

وس�ل م�اجه�ها وآل�ات ال��اف� وال�$ّ��  ،واألزمات ال�ي ت�اجها،ف�
رس ف�ها العالقات ال)َّف&�َّة ب�# أف�ادها
ث=َّ عالق�ها Nال2+�2ع وال�أث�� الR�2ادل ب�)ه2ا.  ،وال��ج�ه ال�ي تعaز ه>ه العالقاتو��ق اإلرشاد  ،األس�7 
  )23(ص.
  

  األس�ة في اإلسالم :
وهي الل�)ة األساس�َّة  ،ا في ال&)�ات األولى م# الع�2هي ال���ة ال�ي ت�عه
 الWفل Nال����ة وخ5�ًص 

   )23ل�$��# ال2+�2ع االسالمي ثقا���ا واج�2ا��wا . (ص.
  

  أه�2َّة األس�ة في اإلسالم :

نمَو قدراتِه الذهنية برعاية  
األسرة له صحيًـا ونفسيـًا  
واجتماعيـًا

مفهوم األسرة من الجانب  
االجتماعي هو استمراريَّة بقـاء  
األسرة واستقرارها عن طريق  

ة، ومن خالل  الَعالقـات االجتماعيَّ 
التَّعلم والَتدريب

يمكن أْن ُنعرَِف األسرة على  
أنَّها جماعة اجتماعيَّة بيولوجيَّة  
نظاميَّة تتكون من رجل وامرأه  
تربطهم عالقة زواجية وأبناء. 
ولها عدَّة وظائف منها اشباع  
الحاجات العاطفيَّة، وممارسة  
العالقـات الحيويَّة، وتهيئة  

الثقـافّي    المناخ االجتماعيّ 
المالئم لرعاية وتنشئة وتوجيه  
األبناء

األسرة في اإلسالم :
هي البيئة التي تتعهد الطفـل  
بالتربية وخصوًصا في السنوات  
األولى من العمر، وهي اللبنة  
األساسيَّة لتكوين المجتمع  
 االسالمي ثقـافيـvا واجتماعيـvا
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  اه�2ام الق�ان ال$��= Nاألس�ة على اسm ثاب�ة أه2ها :
[األنعام: اآلrة َواِحَ
ٍة ... ) َنْفmٍ  ِم#ْ  َأْن1ََأُك=ْ  الَِّ>7 لق�لة تعالى: (َوُه�َ  - وح
ة األصل وال2)1أ: - 1
98[ 

ْ�َ)ا - ال2�دة وال�ح2ة : - 2 ْنَ&انَ  قال تعالى: (َوَوصَّ  ]8[الع)$��ت: اآلrة ُحْ&ً)ا...) rْهِ ِبَ�اِل
َ  اْإلِ
[الRق�ة: اآلrة Nِال2َعُ�وِف )  َعَل�ِه#َّ  الَِّ>7 ِمoلُ  قال تعالى: (َوَلُه#َّ  -الع
الة وال2&اواة : - 3
 ) 24(ص.]228
 

  أن�اع األس� في ال2+�2عات :
ا ال2+�2عات الغ���ة لألس� ففي ال2+�2عات الع���ة ت&�دها األس� ال)َّ�و�َّة أم ال�22
ة أ ه)اك عّ
ة أن�اع مَّ

  ) 24ق
 ت�I> أش�اال أخ�t م# العالقات �أب)اء ال��)ي ��2�# ح�5 األس� ��2ا یلي: (ص.
وأن تعل�  ،وت�5N aَّ�2غ� ح+2ها ،�$�ن م# زوج وزوجة وأب)اء غ�� م�aوج�#ت أس�ة ال>�اة: - 1


 ان�1اًرا في ال2+�2عات ال���Eة �2 ،م5ل�ة الف�د م5ل�ة األس�ة ��ل�aن. وهي ت�oاحRا ی�اها ال 
  و��ف�ها �اآلتي:

  )اإلشRاع العا�في.1 
  ) اإلن+اب وت���ة األ�فال.2 

  ال�ائ?:
  وال+غ�افي للف�د.، ) ت���aها على ال��اك ال2ه)ي1 
  ) ضعف االرتRا� مع األقارب. 2 
  وال2&اوة ب�# ال�جل وال�2أة. ،) ال����a على االشRاع العا�في3
26��ل األم
.(ص.) إتاحة الف�صة لل�
ر�( �4  (  
 ،واألب)اءواإلخ�ان ،ىأساس رواN  ال
م ب�# اآلNاء (راWNة ال
م):هي األس�ة ال�ي ت)�= عل ـ أس�ة ق�اب0ه2

واألخ�ات أك�o م# العالقات الaوج�َّة فأنَّ عالقات ق�اNة ال
م تعل� على عالقة الaوج��# وت���ل عادة إلى 
  أس� م�2
ة.

�و�َّة ال>7 ول
 وت��ى ف�ها الف�د وت&2ى أس�ة ال2�ل
 .هي األس�ة ال)َ أس�ة ال��ج0ه:)3  
َنها الف�د Nالaواج واإلن+اب .  أس�ة زواج0ة:) 4 َّ�  هي أس�ة َن�و�َّة �
أنَّ ه)اك أس�ة  أEًrا على و�
لُّ  ،هي ب)فm مW5لح األس�ة ال�2ّ2
ةاألس�ة ال&�G�Fة ال&��لة:) 5

وق
 ی
لَّ على ت�اN  ع
د أس� ن�و�َّة.  ،رواN  ق�اNة م�2ّ
ة ت$�نU م# أس� ن�و�َّة ت�تR  ��2ا ب�)ه2ا
  ) 26(ص.
  

  :خ5ائH األس�ة 
 وأساس االس�ق�ار في ال��اة االج�2ا�wَّة.  ،األس�ة هي الل�)ة األساس�َّة لل2+�2ع - 1
�رها على مRادc دی)�ة وم+���2ة - 2Wم األس�ة في ن1أتها وت�
ودها ،تق�Rامaوتف�ض عل�ها االل�

 .ول�&��WN Uقة ع1�ائ�ة
وت1�ل ح�اته= ف$ل أس�ة لها س2ات ثقاف�ها إّال أنَّها م&�2
ة م#  ،األس�ة هي ال�ي ت��ي أف�ادها - 3

 ثقافة ال2+�2ع . 
 وت�أث� Nأن�2ة ال2+�2ع.  ،األس�ة ن�ام اج�2اعّي ت�ث� - 4
تع��� األس�ة وح
ة اق�5ادrَّة في الع5�ر الق
2rة �انUْ َتق�ُم ب)1ا� اق�5ادrّاإلن�اج به
ف  - 5

وال�جل r&اه= في  ،،ومع ات&اع نWاق األس�ة أصRح مع�= اإلن�اج العائلي م# خ5ائH ال�2أة االس�هالك
 األع2ال اإلن�اج�َّة خارج نWاق األس�ة. 

وال�1��2َّة  ،األس�ة هي وح
ة إح5ائ�ة للRاح�o# وال2ه�N #�2إصالحاألوضاع االق�5ادrَّة - 6

أسرة النواة: تتكون من زوج  
غير متزوجين، وزوجة وأبناء  

وتتميَّز بصغر حجمها، وأن تعلو  
مصلحة الفرد مصلحة األسرة  
ككل، وهي تزيد انتشارًا في  
المجتمعات الحضرية كما يراها  
الباحثون

أسرة قرابيه (رابطة الدم):هي  
األسرة التي تنظم عل ىأساس  
روابط الدم بين اآلباء، 
واألبناءواإلخوان، واألخوات  

لزوجيَّة  أكثر من العالقـات ا
فـأنَّ عالقـات قرابة الدم تعلو  
على عالقة الزوجيين وتتحول  
.عادة إلى أسر ممتدة

أسرة التوجيه:هي األسرة  
الَنوويَّة الذي ولد وتربى فيها  
الفرد وتسمى أسرة المولد  

أسرة زواجية: هي أسرة َنوويَّة  
كوََّنها الفرد بالزواج واإلنجاب  

تصلة:هي  األسرة المشتركة الم
بنفس مصطلح األسرة المّمتدة، 
ويدلُّ أيًضا على أنَّ هناك أسرة  
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 واالج�2ا�wَّة لل2+�2ع.
7 - aس  ل��ق�� الغ�ائ� �ال�( والعا�فة وغ��ها. األس�ة هي ال

م األس�ة ل��
ی
 م�انة الف�د في ال2+�2ع.(ص.  - 8I�&28-  27ت ( 
 

  وأه�افه األس�=  ال>َّف; عل/ دراسة الKاني / أه&0ة الَ&ْ-َ�+ُ 
  

  أه�2ة دراسة عل= ال)َّفm األس�7 :
      �oاحN وله نفعه  ،�قلوأنَّها ن�ام اج�2اعّي م& ،االعالقات األس��َّة على أه�2َّة األس�ة اتف�

  وأه= أسRاب ال
راسة األس��َّة ��2ا یلي:  ،لل2+�2ع ��ل وللف�د
ش�5Iات أ�فاله=  على ی�ث� ال�ال
ی# في ن2� ال+ان( اللغ�7ّ والعقلّي واالنفعالّي واالج�2اعيّ  - 1

 ك2ا أك
ته ال
راسات.
��ة في سالمة ال�5I1َّة - 2R2ات ال��Iه ال��ل ،تأث�� ال
 �ل�#.وال�5ة ال)َّف&�َّة �2اأك
وأسال��ها في  ،ت�ث� ال�راثة، وال2&��t االق�5اد7ّ، واالج�2اعّي والoقافّي، وات+اهات األس�ة - 3

 وهي ن��ة تقل�
rَّة.  ،وذ�اء األ�فال و~م�ان�اته= العقل�َّة وال+&�2َّة وال)َّف&�َّة ،العالقات االج�2ا�wَّة
والعالقات  ،ن2ا� ال�فاعل األس�7 ما �1فUْ ع)ه دراسات ال�5ة ال)َّف&�َّة م# وج�د عالقة ب�# أ - 4

 أو ان��افات سل���َّة.   ،األس��َّة و��# ما 5rاب Nه األب)اء م# اض�WاNات نف&�َّة
عل2اء ال��ل�ل ال)َّف&ي أنَّ�$��# ذات الWفل ت��ق� Nال�عي العقلّي أو االنفعالّي ال�2
ئي،  وألجل ذل� ق�ر

أو ال)1ا� ال>اتي  ،ع ال)1ا� ال���ي ال2&�قل للWفلأو Nاالنف5ال ال�
ني ع# األم، ف2# ال�Eور7 ت1+�
  أو ت�Eح ال>ات ل
t الWفل Nال�
ر�ج.  ،كاالس�$1اف وغ��ها ح�ى ی�= االنف5ال ال>اتي

وما  ،وأسRابها ،ولعل= ال)َّفm األس�7 أه�2َّة في اك�1اف ال12�الت ال)ف&�َّة ال�ي تقع ب�# أف�اد األس�ة 
  ا r&هل في ت���I ِح
تها ومعال+ة ���o م# ع�امل ال�ف$� األس�7. ی��ت( عل�ها م# آثار نف&�َّة م2ّ 

  
  ه
اف دراسة عل= ال)َّفm األس�7 :أ 

واالج�2ا�wَّة  ،وال�)�1ة ال
ی)�َّة ،ت�ش�
 دور األس�ة في االل�aام Nأساس�ات ح�ات�َّة مع�)ه مoل ال�الدة - 1
 للWفل.
�ن ض��ًفا ب�# أف�اداألس�ة. - 2�r #2ة ل
  ت$��# ات+اه ال2&ان
 وعلى ت�WI  ال���ة االس��َّة وت)��2ها.  ،معاونة الaوج�# على إدراك ال5لة األس��َّة - 3
 معاونة أف�اد األس�ة على إدراك دواته= و����ه= وتق��2ها. - 4
 ت���ة أسل�ب تعامل �ل م# أف�اد األس�ة مع اآلخ�.  - 5
س&ات القائ2ة وال�2  ،وال+2اعة ،وصل ال�اجات ال�5I1َّة ل$ل أف�اد األس�ة �Nاجات أس��َّة - 6

 Nال2+�2ع. 
وم�اجه�ها م2ّا ی�د7 إلى ال�قل�ل م# ال�ف$� األس�7  ،معاونة األس�ة على ال�عامل مع األزمات - 7

 )30 - 29وال��ل�لة دون ح
وث م1اكل َحادة وج�ائ=. (ص.
 

 ُq�َRْ2َر ال�Wَّال� / qالoَي الIراسة ال�ار�
  األس�ة ل
  
ة م�احل م)  َّ
  ها: لق
 م�َّت دراسة األس�ة Nع
وهي م+�2عات ب
ائ�ة اع�2
ْت في م���1ها على ال��اة  ال�2حلة األولى ( ال2+�2عات ال�)ائ�ة ): - 1

 الW�&Rة م# ال�5
 والaراعة وال�+ارة.فاألس�ة خاضعة ل��5فات ���� العائلة.
 

مّمتدة تكونت من أسر نوويَّة  
ترتبط فيما بينهما روابط قرابة، 
وقد يدلَّ على ترابط عدد أسر  
نوويَّة

تؤثر الوراثة، والمستوى  
االقتصادّي، واالجتماعّي  
والثقـافّي، واتجاهات األسرة، 

لعالقـات  وأساليبها في ا
االجتماعيَّة، وذكاء األطفـال  
وإمكانياتهم العقـليَّة والجسميَّة  
والنَّفسيَّة، وهي نظرة تقـليديَّة

ما كشفْت عنه دراسات الصحة  
النَّفسيَّة من وجود عالقة بين  
أنماط التفـاعل األسري، 
والعالقـات األسريَّة وبين ما  
يصاب به األبناء من اضطرابات  

فـات سلوكيَّةنفسيَّة، أو انحرا

لعلم النَّفس األسري أهميَّة في  
اكتشاف المشكالت النفسيَّة  
التي تقع بين أفراد األسرة، 
وأسبابها، وما يترتب عليها من  
آثار نفسيَّة مّما يسهل في  
تخفيف ِحدتها ومعالجة كثير  
من عوامل التفكك األسري

تحدَث أفـالطون عن األسرة  
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ف2# ث=َّ الفل&في  ،ح�qُ َساد ف�ها الف$� ال�Iافي ال�أمليال�2حلة الoان�ة ( ال�2حلة الفل&��َّة ) : - 2
أوائل الفالسفة ال>ی# تع�ض�ا لألس�ة الف�ل&�ف ��نف�ش��س ع2ل أول q�N ع# أه�2َّة األس�ة في ال)َّ�ام 

  وت&�ق� األس�ة إذا أصلح الف�د نف&ه.،االج�2اعي، وقال إنَّ ال2+�2ع الفاضل rع�2
 أساًسا على األس�ة
 

ل�I2لفة في ال2+�2ع فه)اك أس� أفال��ن ع# األس�ة ح�q حاول أْن rف�ق ب�# �Rقات األس� ا وت�
ثَ 
وأس� م# خالله= حاول أْن �rقَ� الRoات واالس�ق�ار  ،ت)&( إل�ه= صفة ال��2ة ع)
 األف�اد العادی�#

  وه= نR�  2قة ال��اس والaراع وال�+ار.  ،االج�2اعّي في ال2+�2ع
  

�ا ودعاء إلى ال�2اف�ة على ��ان األس�ة ال�ي ت$ّ�ن م# ال�ال
ی# و Wوه)اك ث= جاء أرس ،
األب)اء والع��
وم)ه= اب# خل
ون ف�اول دراسة ن�ام األس�ة والق��لة م# خالل عل=  ،فالسفة م&ل�2# ت�
ث�ا ع# األس�ة

 .�Eو7 والع�2ان ال�
  الع�2ان ال7�1R وما ی�5ل Nه ع# دراسة الع�2ان ال�
  
  الع��1# )ال�2حلة الoالoة ( ام�
ت م# نهاrة الق�ن ال�اسع ع�1 وح�ى م)�5ف الق�ن   - 3

  . لق
 تU2 م)اهج الN q�Rأسال�( ال��ق�� االم����قي ال ال2)�W ف�&(    
  ال>ی# ت�
ث�ا ع# األس�ة في الق�ن ال�اسع ع�1 س�)&� أوضح في ��اNه(الفل&فة ال������ة)

  وم��a اج�2اعي وفي ح�# �ان rع
ُّ األب الo22ل األساسي لألس�ة. ،أنَّ ل$ل ف�د و��ف�ه
Uن�� U&الق. أّما أوجWواج وعارض ف$�ة الaاألس�ة م# خالل ال #��  نادt ب�$

و��t ف�ان$ل�# ج�
ن+a أنَّ األس�ة تق�م على الق�اNة وال)&( ب�# أف�اد عاش�ا مع Nع§ م)> والدته=. 
وفي ب
اrة الق�ن الع��1# جاء ج�رج ه���ت م�
 ت�
ث ع# األس�ة في ن����ه في ال�فاعل ال�م7a ع# 

  والعالقات ال�5I1َّة ب�# الaوج والaوجة واألوالد. ،له مع أف�اد األس�ةوتفاع ،���� دور األب
  
  ال�2حلة ال�اNعة (ت�2
 م# م)�5ف الق�ن ال2اضي وح�ى اآلن)ـ - 4

ول$# ��WNقة م)ه+�ة ع# ����  ،وتع�2 ال
راسات ال$�2َّة ،ب�aای
 االه�2ام Nال)َّ���َّة ت�a�2ه>ه ال�2حلة
�ث ال�ي أج��U في ال�Rارس الف$��َّة لها أو اإل�ارات ال�2َج��َّة لل)َّ���ات  ،&اب�ت+�2ع ال
وت�
ی
 ال2


مة في دراس�ها .(ص.I�&233 - 31ال (  
  

 ُq�َRْ2َع / ��ق  الNالَ�ا q�Rراسة ال
  األس�7  ال)َّفm عل= في وال
  

  م# ��ق ج2ع ال��انات في ف�وع عل= ال)َّفm األخ�t وهي: 
وال12�الت األس��َّة ف�$�ن أمَّا أس�لة مف��حة أو  ،ع§ ال��اه�أداة مق�
ة ل�N H�I1 هي:ـ االس���ان1
  واألس�لة ال2غلقة ت$�ن أك�o م�ض��wَّة إذ ال م+ال لل���aَّ ال5I1ي.  ،مغلقة
أو أك�o م# شHI وجها ل�جه وفي زمان  ،هي ���قة ت+2ع الRاحq مع أح
أف�اد األس�ة ـ ال2قابلة :2

  # ق�ل الRاحq ولها أن�اع م)ها:وت��اج إلع
اد م&�� م ،وم�ان م�
دی#
  وته
ف إلى ال�H�I1 والعالج. ،ال2قابلة الR2اش�ة: r+2ع الRاحq معل�مات ع2# س�ل�قي به=  ) أ

ال2قابلة غ�� مRاش�ة: وته
ف ل+2ع معل�مات وف$� ع# Nع§ األشIاص Nاألس�ة م# ذو7   ) ب
 ال��وف الIاصة بها.

  وت)ق&= إلى ق&�2#: ،ته
ف ل+2ع معل�مات د��قة ع# األس�ة ��لـ ال2الح�ة :3
مالح�ة مRاش�ة: rق�م الRاح2N qالح�ة سل�ك الف�د Nاالت5ال الR2اش� أو 12Nار�ة انW1ة الف�د   -  أ

�1ف الRاحq ع# نف&ه ح�ى Erل سل�ك األس�ة تلقائً�ا. r وال 
1�ل ���عي دون ال�
خل Nال���ة العادrة   - بN ك األس�ة� ال2الح�ة ال����Wة: rالح¨ الRاحq سل

حيث حاول أْن يفرق بين  
قـات األسر المختلفة في  طب

المجتمع فهناك أسر تنسب  
إليهم صفة الحكمة عند  
األفراد العاديين، وأسر من  
خاللهم حاول أْن يحقَق الثبات  
واالستقرار االجتماعّي في  
المجتمع، وهم نمط طبقة  
الحراس والزراع والتجار. 

االستبيان:هي أداة مقيدة  
لتشخيص بعض الظواهر، 

ة فتكون أمَّا  والمشكالت األسريَّ 
أسئلة مفتوحة أو مغلقة، 
واألسئلة المغلقة تكون أكثر  
موضوعيَّة إذ ال مجال للتحيَّز  
الشخصي

ـ المقـابلة : هي طريقة تجمع  
الباحث مع أحدأفراد األسرة،  
أو أكثر من شخص وجها لوجه  
وفي زمان ومكان محددين، 
وتحتاج إلعداد مسبق من قبل  
الباحث  

هدف لجمع  المالحظة :ت
معلومات دقيقة عن األسرة  
ككل

العالقة الدائرية: تبدأ من  
األب إلى األم إلى األبناء ثمَّ  
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  )��= له=. و��
د ف�وض وأه
اف ال
راسة ���عة ال2الح�ة ال�I2ارة في الq�R.لل+2اعة وال�
 
 )  ـ ��اس العالقات االج�2ا�wة ( ال&�س��ج�ام - 4

ت$1ف ���قة ��اس العالقات االج�2ا�wَّة ع# Nع§ ال�قائ� األس��ة وم
t ال�$��# ال
اخلي وال�)اف� 
  �ة هي :وال�قارب ب�# أف�اد األس�ة .  وأن�اع عالقات األس

 العالقة ال
ائ��ة: ت�
أ م# األب إلى األم إلى األب)اء ث=َّ تع�د لألب .  - 1
 ح
 أف�اد األس�ة . أالعالقة ال�a��2ة: ت��1 لaعامة  - 2
 )38 -  35العالقة ال�فاعل�ة: ح�q ی�5ل األب)اء بRعEه= الRع§ مRاش�ة و�ال�ال
ی#.( ص. - 3
  

  )81 حتى 41(من صفحة   النفس األسري.الفصل الثاني: في سبيل تكوين أسرة الزواج في علم  
  

ل / مفه�م الَ&ْ-�+ُ    وأشTاله ،تع�Rفاته الPواج األوَّ
  

  تع��� مفه�م الaواج:
والaواج أ7 اق��ان ال�جل Nال�2أة  ،rع)ي (زوج األش�اء تaو�ً+ا وزواًجا) أ7 ق�ن NعEه2ا بRع§ لغة:

  Nعق
 ش�عي.
ف Nاخ�الف الoقافات وال���ات وال2+�2عات ف2)ه= م# إنَّ الaواج ن�ام اج�2اعّي عال2ي �Irل اصZالًحا:

ا وم)ه= م# ی)�� إل�ه أنَّه عق
 س�اء �ان ه>ا العق
 ش���wا أو اج�2ا��w  ،ی)�� إل�ة على أنَّه عالقة ج)&�ة
  )41أو قان�ن�َّا . (ص.

ل مفه�م س��ل�جي أّما ال�aاوج - مفه�م  ال�ع��� ال���ل�جي: ه)اك ف�ق ب�# الaواج وال�aاوج فاألوَّ
 ،وت�N aَّ�2أنَّها ت$�ن م�ق�ة في الغال( ،ب��ل�جي rع)ي االرتRا� ب�# ال�جل وال�2أة Nغ�ض االشRاع ال+)&ي

فالaواج ه� اشRاع الغ��aة  ،)42وال تف�ض إل�ه ال�aامات أو م&�ول�ات على األ��اف ال
اخل�ة ف�ها. (ص
�ن إن&ان �r واجaده ال2+�2ع فال
�r 7�1 وف� ا�ارRال m(+قى الN ة إن&ان�ة ناق5ة إذاrامل تام والف�د�

�43�ل الع�2 .(ص. (  
الaواج م# ال)اح�َّة االج�2اwّ�ة: rع�فها االن�oو��ل�جي م��دوك على أنَّه عالقة ب�# ال�جل أو  -

�7 على حق�ق وواجRات مع�)ة ت��ت( على ات�اد  ،أك�o مع ام�أة W(ن أو العادات ت�أو أكr �oق�ها القان
  إن+اب األ�فال.وعلى  ،ال�Wف�#

-  
الaواج في القان�ن (األح�ال ال�5I1ة):الaواج ه� عق
 م# خالله ت�$�ن األس�ة و��Iلف العق
  ) N42اخ�الف ال2+�2عات وال�1ائع.(ص

الaواج Nال2ع)ى الفقهي اإلسالمي: ه� عق
 rف�
 حل االس��2اع �ل م# الaوج�# Nاآلخ� على  -
  تق�م على ال2�دة وال�ح2ة. ال�12وع وال&�# ال�وحي م# أجل تأس�m اس�ة 

وهي أخ�W  ،الaواج م# م)��ر عل2اء ال)فm: الaواج ه� م�حلة ج
ی
ة م# م�احل دورة اإلن&ان -
ال�2احل ألنَّها ت�ه� االNعاد ال)ف&�َّة واالج�2ا�wَّة ال�ي تع2ل على بل�رة ش�5Iة اإلن&ان و~عادة ت$��)ه 

 )43للHI1 ال�اش
 (ص. ل��اة ج
ی
ة ق�امها ال���ة وال2&�ول�ة الaَّ�22ة
  

  ال)َّ�احي العل�2َّة ال�ي ی�2E)ها مق�م الaواج :
  إنَّالaواج ی�2E# ع
ة ن�احي وهي �اآلتي :       

1 -  7�1Rال m(+ف¨ ال�r واجaج�َّة: فال� واس��2ار�ة Nقائه Nاإلن+اب.  ،ال)َّاحّ�ة ال���ل
واألخالقي وحqَّ عل�ه الق�ان  ،ل�وحيال)َّاحّ�ة ال
ی)�َّة: rع��� ن5ف ال
ی# لل�فا© على االس�ق�ار ا - 2

 )  43وال&)َّةال)���َّة. ( ص

تعود لألب .

 
العالقة المركزية: تشير لزعامة  

. أحد أفراد األسرة
 
العالقة التفـاعلية: حيث يتصل  
األبناء ببعضهم البعض مباشرة  
وبالوالدين

عالمي    إنَّ الزواج نظام اجتماعيّ 
يختلف باختالف الثقـافـات  
والبيئات والمجتمعات فمنهم  
من ينظر إلية على أنَّه عالقة  
جنسية، ومنهم من ينظر إليه  
أنَّه عقد سواء كان هذا العقد  
شرعيـvا أو اجتماعيـvا أو قـانونيـَّا  

هناك فرق بين الزواج والتزاوج  
فـاألوَّل مفهوم سيولوجي أّما  

وجي يعني  التزاوج مفهوم بيول
االرتباط بين الرجل والمرأة  
بغرض االشباع الجنسي

الزواج هو اشباع الغريزة الجنس  
البشري وفق اطار يحدده  
المجتمع فـالزواج يكون إنسان  
كامل تام والفردية إنسانية  
ناقصة إذا بقى طول العمر  



7 

 

ال)َّاحّ�ة ال)َّف&�َّة: تفاعل ب�# ج)&�# م�Iلف�# rق�ُم NإشRاع الَ�اجات ال)َّف&�َّة ال�5I1َّة األساس�َّة  - 3
 وال�احة وال2Wأن�)ة .  ،لل�ص�ل إلى ال&عادة

4 - Eد ح
 وج
 الس�ق�ار االف�اد والعائلة وال2+�2ع. ،ار�َّاال)َّاحّ�ة االج�2ا�wَّة: ه� ارتRا� ثابU وم�
�7 الaواج على ق�اع
 وأسال�( م�
دة لل�فا© على ال2)��مة األس��َّة  - 5��r :ن�ة�ال)َّاحّ�ة القان

5�رة عامَّة. N رة خاصة وال)َّ�ام العام�5N 
�رت م)> ال�
اrة �2Nاحل م�ع
دة  - 6Wار�ة تEاه�ة ح� �ال�2اس�= ال)َّاحّ�ة االن�oو��ل�ج�َّة: ه

 وال5�ر. 
 وت$��# وح
ة ان�اج�ة اس�هالك�َّة.  ،ال)َّاحّ�ة االق�5ادrَّة: ه� ن�ام تعاوني ل�ق&�= الع2ل - 7

  )44( ص  
  

  اخ��ار ش��� ال��اة :
اخ��ار ش��� ال��اة م�)ي على مRادc نف&�ة وج)&�ة واج�2ا�wة واق�5ادrة ودی)�ة وثقا��ة، ف)+اح  إنَّ 

( ق�ل الaواج بل ال2ه= وج�ده Nع
 الaواج و�1ع� Nه الaوجان ل�aدادوا تقارً�ا الaواج ال ی�تR  ب�ج�د ال�
فال�( القائ= على ال�فاه= وال2�دة واالح��ام وال�ح2ة ه� ام�# وادوم ألنَّه م�)ي على أسm م��)ة،  ،وال�5اًقا

  ف2# مRادc االخ��ار ال&ل�= هي: 
 ت�ف� االح&اس Nاالح��ام الR�2ادل.  - 1

 ع# اآلخ�.  رRªة �ل ال�Wف�# - 2�a2في مع�فة ال 
 وال�Rªة ال+ادة في االرتRا� Nه.  ،االع�aاز �5I1Nة ال�Wف اآلخ� - 3
 )45تقارب ��وف ال�Wف�# في ال2&��t االج�2اعي وال2الي والoقافي وال�َّعل�=.  ( ص  - 4
  

  أن�اع الaواج :
 ،حالة الWالق و�&2ح له Nالaواج م�ةأخ�ىفي ،الaواج االحاد7:ه� زواج ال�جل Nام�أة واح
ة فق  -1

  أو وفاة إح
t الaوج�#.
وه� نادر ال�
وث  ،الaواج ال+2اعي: ه� زواج ع
د م# ال>��ر مع ع
د م&اوt له= م# اإلناث -2

  إّال في ف�دrة شاذة.
  واح
ة Nع
د م# ال�جال وه� نادر ال�
وث. تع
د األزواج: ه� تaوج ام�أة  -3
 �o ان�1اًرا في ال2+�2عات ال)ام�َّةاألك وه� ،تع
د الaوجات: ه� تaوج ال�جل Nأك�o م# ام�أة  -4

ة ال>��ر وله ع
ة دوافع �ال�Rªة في اإلن+اب ،وال�
ائ�ة ة  ،وخاصَّ َّ
و��اعي في األس� ال�2ع
دة الaوجات ع
  اع�Rارات م)ها:

�ن للaوجات حق�ق م�&او�ة. - 1�r أْن 
 أْن ت�z= �ل زوجة في م�ان م&�قل.  - 2
�ن للaوجة األولى الa�22ات ونف�ذ مع�وف - 3�r 47 – 46. ( أْن  ( 
  

  إج�اءات وش�و� الaواج :
ل به
ف إح
اث الaواج والق��ل م# ال�Wف الoاني  أوًال / ال�5غة: وهي اإلr+اب م# ال�Wف األوَّ

  Nال�ضاء.
 :ش�و� ال�5غة 
5
ر الق��ل ف�ر ص
ور اإلr+اب .  - 1r 
 ص
ور الق��ل ق�ل سق�� اإلr+اب .  - 2
 ر ال2ه�. مWاNقة الق��ل مع اإلr+اب في م�ل الaواج ومق
ا - 3

الزواج في القـانون (األحوال  
الشخصية):الزواج هو عقد من  

ن األسرة ويختلف  خالله تتكو 
العقد باختالف المجتمعات  
والشرائع

الزواج من منظور علماء النفس:  
الزواج هو مرحلة جديدة من  
مراحل دورة اإلنسان، وهي  
أخطر المراحل ألنَّها تظهر  
االبعاد النفسيَّة واالجتماعيَّة  
التي تعمل على بلورة شخصية  
اإلنسان وإعادة تكوينه لحياة  

لحرية  جديدة قوامها ا
والمسؤولية المميَّزة للشخص  
الراشد  

إنَّ اختيار شريك الحياة مبني  
على مبادئ نفسية وجنسية  
واجتماعية واقتصادية ودينية  
وثقـافية، فنجاح الزواج ال يرتبط  
بوجود الحب قبل الزواج بل  
المهم وجوده بعد الزواج  
ويشعر به الزوجان ليزدادوا  
تقـاربًـا والتصاقـًا

القـائم على التفـاهم  الزواج  
والمودة واالحترام والرحمة هو  
امتن وادوم ألنَّه مبني على  
أسس متينة
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 ال�)+�a في ال�5غة.  - 4
 
  ثانً�ا / ال�الي: ه� شHI م)�ه ال�1ع سلWة على نفm اآلخ��# أوماله أو عل�ه2ا مًعا. 

  :الي� ش�و� ال
�َن صاح( أهل�ة األداء.  - 1�r أْن 
�َن م&ل2ًا.  - 2�r أْن 
�َن مْ# أقار�ه. - 3�r أْن 
 

�oا اث)�# أو أك��ن�r ���1 ف�ه= أْنr :د��ن�ا ع
ل، وأْن ی�2،ثالoا/ ال1ه�r األهل�َّة األداء وأْنN عان�
  ودوره= اإلشهاد واالس��oاق. 

  
  راNًعا / ال5
اق: ه� ال2ال ال>r 7ق
مه ال�جل لل�2أة N&�( عق
 الaواج.

 :اق
 ش�و� ال5
�َن له ��2ة ش�ًعا .  - 1�r أْن 
�َن حالال . - 2�r أْن 
�َن ماًال مغ5�ً�ا . - 3�rأْن ال 
�َن م+ه�ًال. - 4�r أْن 

  ت&��� ال�2أة ال5
اق  �امل في حال��#:   اس��قاق ال5
اق:
  أوًَّال: إذا ت=َّ العق
 ومات الaوج ق�ل ال
خ�ل.


وت&��� ن5فه إذا ت=َّ العق
 و�لقها ق�ل ال
خ�ل ،وت=َّ ال
خ�ل و�لقها �القا Nائً)ا ،ثان�ا: إذا ت=َّ العق
  ) 49 - 48.(ص 
  

 ُq�َRْ2َاف، ال
  الaواج وو�ائف الoاني / أه
وااله
اف إذا �ان الaواج داخل ال)&� الق�ابي أو  ،وت�Iلف ه>ه ال��ائف،وو�ائف ع
ی
ةلألس�ة أه
اف 

 ،��R5ح اإلن+اب وال�2اف�ة على األس�ة ومل$��ها م# ال��ائف األساس�َّة. فأه
اف األس� ،األس� ال�2ّ2
ة
  وو�ائفها �2ا یلي:

 زواج.ت)��= ال&ل�ك ال+)&ي واإلن+اب فال r&2ح Nالعالقة ال+)&�َّة Nغ��  - 1
 الع)اrة Nاأل�فال وت����ه=. - 2
 ال�عاون وتق&�= الع2ل في ال�1ون األس��َّة ب�# الaوج�#. - 3
 اإلشRاع العا�في واالنفعالي ألف�اد األس�ة.  - 4
ته��ة اسل�ب ال��اة في ال2+�2ع فإذا �ان ال)َّ�ام األس�7 فاسً
ا أنقل( سلRًا على ال2+�2ع  - 5

 والع�m ص��ح.
aَّ�2قا��ة ال�ي ت)�قل ع�� األج�ال  فاألس�ة اإلن&ان�َّة ت�oال2عای�� الRلo2ر اج�2اعي م�ب�ج�د دس�

  ) 54 – 53ال�2الحقة . ( ص.
  

  الPواجي االخ�0ار الKَال+ / ن\�Rات الَ&ْ-َ�+ُ 
  

ة ن���ات نف&�َّة واج�2ا�wة وثقا��َّة لالخ��ار الaواجي، فالّ)���ات ال)َّف&�َّة هي �االتي: َّ
  ه)اك ع
 ن���َّة ال��2ار : - 1

اق��حها �ل م# �اتa وه�ل، وهي الف$�ة ال2�ج�دة في عقل ال+2اعة ل��
ی
 سل���ات rأتي بها الف�د 

الزواج االحادي:هو زواج الرجل  
بامرأة واحدة فقط، ويسمح له  
بالزواج مرةأخرىفي حالة الطالق،  
أو وفـاة إحدى الزوجين

الزواج الجماعي: هو زواج عدد  
من الذكور مع عدد مساوى  

ن اإلناث، وهو نادر  لهم م
الحدوث إّال في فردية شاذة

تعدد الزوجات: هو تزوج الرجل  
بأكثر من امرأة، وهو األكثر  
انتشارًا في المجتمعات الناميَّة  
والبدائية، وله عدة دوافع  
كالرغبة في اإلنجاب وخاصَّة  
الذكور

نظرية المكملة :
أكدها كل من فرويد ووينش  
وأكدتها دراسات  

رمان.وهي أنَّ الرجل والمرأة  تي
يختار كل منهما اآلخر على  
أساس الحاجات التكميلية حتى  
يصل إلى حالة اإلشباع والرضاء

نظرية العوامل الالشعورية  
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ك2ا ع�فها ه�ماتa. واث��U دراسات واق��ة وج�د م��ار اخ��ار ش��� ال��اة �ال
ی# والع�2 وال2�انة 
  االج�2ا�wَّة. 

 ن���ة ال2�2لة : - 2
ان.وهي أنَّ ال�جل وال�2أة �Irار �ل م)ه2ا اآلخ� على ك
تها دراسات ت��مأأك
ها �ل م# ف�و�
 وو�)� و 

  ساس ال�اجات ال�$�2ل�ة ح�ى 5rل إلى حالة اإلشRاع وال�ضاء.أ
��ي: - 3�� mرن� ن���ة الع�امل الالشع�ر�ة لل

وه>ه الW2ال( ق
 ت)2�  ،ه)اك مفارقات ب�# مWال( ال�جل وال�2أة على ال2&����# ال1ع�ر7 والالشع�ر7 
  العالقة.أو ت�قلH مع تق
م 

  وه)اك ن���ات اج�2ا�wة ثقا��ة وهي �االتي: 
1 - : mن���ة ال�+ان 

وه� م�ل ال)اس الخ��ار ش��� ال��اة ال>7 ی�1اNه مع خ5ائ5ه=  وس2اته= ال�5I1ة  �الع�2 
  وال2&��t ال�عل�2ي والa2اجي وال+&2ي وال��Iة. 

 ن���ة ال�قارب ال2�اني : - 2
�Ir  ر األلفة ی�# ال�جل وال�2أة
فاالخ�ال� في الع2ل وال��اصل س�اء Nالع2ل  ،ار ش��� ال��اةوهي Nق

  أو ال+��ة أو العائلة ف�ص ت&2ح الخ��ار ش��� ال��اة . 
 ن���ة ال2�zة  ل$�ف� وشلaج: - 3

ارتUWR ب)���ة ال�+انm فاألشIاص ال>ی# ی�1ابه�ن في ب��اته= ی�1ابه�ن في  ح�2ه= على ماله ��2ة 
  ل2�zة ی�ث� في اخ��ار ش��� ال��اة. Nال)&Rة له= فال�+انm الخ��ار ا

 ن���ة االخ��ار الaواجي ع)
 س��وس ( ال5�رة ال�ال
rة ): - 4
أس�تها �عالقة  هي أعادة ال)َّ�� في عالقة ال�ي ت��ى عل�ها م#  ی�غ(  في أْن ت1ار�ه ح�اته مع أف�اد

  ال�ال
 مع أمه وال�)U مع أب�ها.
  
 ن���ة ���&�)� في ال���1 الo2الي : - 5

�َن عل�ة ش��� ح�اته مفادها�r أمل أْنr رة ع2ّا��َن ص�r اول أْن�r فلWم  ،أنَّ ال�و��أث� ه>ا ال2فه
  )  67ص  – 55واالن2ا� الoقا��َّة و�ع�ف Nف�ى األحالم. (ص  ،Nال�اجات ال�5I1َّة

  
  الPواجي وال��اف` الPوج0َّة الَ�ا_ع / الالفات الَ&ْ-َ�+ُ 

  

 �ل م# الaوج�# ماR1rع حاج�ه2ا ال�2)�عة فا ،مفا¬�= ال��اف� الaواج تع
دْت َ+r أْن �ل��اف� الaواجي ه

ا ی)�ج ع)ه حالة م# ال�ضاء وال�احة ع# العالقة الaوج�ة ف�ه
ف  ال+&�2َّة والعا���ة واالج�2ا�wة م2َّ
ال��اف� الaواج إلى إقامة الف�د عالقة م)&+2ة ودائ2ة مع ق��)ه، وه� ن�ع م# ال�فاعل اإلr+ابي ب�# 

 aة م+االتال َّ
  و�)�ج ع)ه �ه�ر ال�ضاء وال&عادة ع# العالقة الaوج�ة.  ،وج�# ت�
7 م�اه�ة في ع
  

  م�اه� ال��اف� الaواجي :
وتق�ل �ل ��ف لآلخ�، واالتaان العا�في واالنفعالي  ،ـ ال��اصل الR2اش� وال2&��2 ب�# الaوج�1#

 للعالقة الaوج�َّة.
 ت ال�Wف االخ�. وم�WلRا ،ـ تل��ة �ل الaوج�# اح��اجات2
�ن الaوجان م��افق�# ع)
ما ت$�ن سل���ات �ل م)ه= مق��لة ع)
 اآلخ�. 3�r ـ أن 
  

  أن�اع ال��اف� الaواجي :

للورنس كيوبي:
هناك مفـارقـات بين مطالب  
الرجل والمرأة على المستويين  
الشعوري والالشعوري، وهذه  
المطالب قد تنمو أو تتقـلص  

تقدم العالقة  مع

نظرية التجانس :
وهو ميل الناس الختيار شريك  
الحياة الذي يتشابه مع  

خصائصهم  وسماتهم الشخصية  
كالعمر والمستوى التعليمي  
والمزاجي والجسمي والخبرة

نظرية التقـارب المكاني :
وهي بقدر األلفة يبن الرجل  
والمرأة  يختار شريك الحياة، 

العمل والتواصل  فـاالختالط في  
سواء بالعمل أو الجيرة أو العائلة  
فرص تسمح الختيار شريك  
الحياة  

نظرية كريستنش في الشريك  
المثالي :
مفـادها أنَّ الطفـل يحاول أْن  
يكوَن صورة عّما يأمل أْن  
يكوَن علية شريك حياته، 
ويتأثر هذا المفهوم بالحاجات  
الشخصيَّة، واالنماط الثقـافيَّة  
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�ن�ا الaوجان م�قار�ان م# ح�q ال5فات ال)ف&�ة والa2اج ال
اخلي.1 �r � ـ ال��اف� ال)ف&ي : وه
�ن�ا م�قار��# في ال5ف2 �r أن �ات فال&�ال ع# الIل� وال
ی# م# اه= االم�ر ـ ال��اف� االخالقي : وه

 ع)
 االق
ام على الaواج . 
�ن ال�جل أك�� م# 3 �r ل أنEوج�# م�قار��# في الع�2 واالفaن ال��r أن �ـ ال��اف� الع7�2 : وه

 ال�2اءة ول�m الع�m ح�ى ال1rع� ال�جل ع
م الق�امة على ال�2اءة و�1ع� انها ق
 ت�&ل  عل�ة . 
ل1أني (االج�2اعي وال2الي والف$�7): وه� ال�قارب في ال1أن االج�2اعي وال2اد7 والف$�7 . ـ ال��اف� ا4
 )  63ص  - 59(ص 
  

  الع�امل ال�2ث�ة في ال��اف� الaواجي :
  ه)اك ع�امل ت�ث� على ال��اف� الaواجي وهي: 

�اب والعقاب ال،�ف�لة الaوج��#: rق5
 Nه ت)�1ة الaوج�# في م�حلة الWف�لة - 1oال t
>7 وم
 وال��Iات ال�ي اك�&�ها م# وال
rة. فاألزواج الغ�� م��افق�# �انU �ف�ل�ه= غ�� م&�ق�ة. ،تع�ض�ا له

فق
 ف5ل العال=  ،ب�)ه2ا ال�5I1َّة: ف&2ات ش�5Iَّة �ل م# الaوج والaوجة ت�ث� على ال��اف� - 2
 mالن�landisال�جلN ال�جل م ،س2ات خاّصةN اّصةIال�2أة فال&2ات الN ء االنفعال وس2ات خاّصة�oل:(س

�ائ�ا  –ل��IN mال  –م�عاون  –Wان mم�م#).  –م��2ل ال2&�ول�ة  –ل�  
ح��5ة م# –ل�&U س��عة الغE(  –م�ق�لة لل)5ائح  -وأما ال5فات الIاّصة Nال�2أة هي: (م�عاونة 

ْن ت$�ن أ–دافعة لaوجها ومعاونة له  –غ�� م�1ائ2ة  –م�2&�ة Nال�z= واألخالق –ال)َّاح�َّة ال2ال�َّة 
  ول
یها الق
رة على ال�عامل مع االخ��#). ،اج�2ا�wَّة

الع�2 أو فارق الع�2 ب�# الaوج�#: ف$ل2ا �ان ال�قارب في س# الaوج�# �ان ه)اك تفه= �ل  - 3
 م)ه2ا اله�2امات اآلخ�. 

4 -  qیه= م# ح�
ال��Iات ال�2تWRة Nالaواج: أنَّ الR1اَب r&�&قي ت�قعاته ع# الaواج م# وال
ا یWRoها.  ،وحل الIالفات ،ال&عادة  ��RWق�ن ه>ه ال)2اذج مع ال���1 فأمَّا rعaزها ال���1 وأمَّ

ول�&U ش�ً�ا في ت$��#  ،االشRاع ال+)&ي: وهي م# الع�امل ال�ي تق�7 ال�واN  ب�# الaوج��# - 5
 أو ال)ف�ر ب�# الaوج��#. ،أس�ة ج�
ة و~ن2َّا وس�لة ل�فع ال�(

ول$#  ،r&�غ�قها ال��اف� الaواجي ت�Iلف م# شHI آلخ�أن ال2
ة ال�ي  ع
د س)�ات الaواج: - 6

لى م# الaواج ت�N aَّ�2ال�قارب ال1
ی وال�2احل ال�2ق
مة ،خاضع لل�غ��� خالل دورة ال��اة ففي ال�2حلة األوَّ

 وال)قاش وال�فاوض ��2ا ی�عل� Nال���= وال&لWة والق�ة. ت�N a�2ال2�اجهة
�ن Nه ال�قU ال>r 7ق�Eه الaوج�# مًعا:كل2ا � - 7Eقr #وج�aاَن ه)اك اه�2امات م���1ة ب�# ال

�ن سRع ساعات مع Eقr #أنَّ األزواج ال>یN اث�Nته األ
ال�قU �ل2ا �انU ح�اته= سع�
ة �N&( ما أك
 Nع§ �ل ی�م ه= أزواج سع
اء. 

والIل��َّة األس��َّة  ،واالج�2اعي للaوج�#: فال�قارب في األص�ل الoقا��َّة ،ال2&��t الoقافي - 8
 aواجي ب�)ه2ا.للaاف� ال�  وج��# م# الع�امل اإلن&ان�َّة لل�

فه>ه  ،األدوار االج�2ا�wة: ی�Wل( الaواج أدوار ج
ی
ة �����ة األب)اء والع2ل الa(2لي وغ��ها - 9
 و~ن2َّا ل52ل�ة األب)اء واالس�ة وال2+�2ع. ،األدوار ل�m ل52ل�ة الaوج��# فق 

�ة ت�د7 إلى ت�ت� العالقات الaوج�َّة فاألزواج ال>ی# ل= قلة الEغ�� ال��ات�َّة: إنَّ الEغ�� ال��ات -10
�ن�ا م��افق�# زواجً�ا. �r ة���� �� rعان�ا ضغ

وه� أح
 الع�امل ال�ي ت�سخ االس�ق�ار  ،اإلن+اب: إنَّ األ�فال ه= ث�2ة لقاء مR1ع Nال�( م�Rادل -11
 )  70ص– 66األس�7.  ( ص

 
 :الع�امل ال�ي ت�د7 إلى ع
م ال��اف� الaواجي

بفتى األحالمويعرف  

التوافق النفسي : وهو يكونوا  
الزوجان متقـاربان من حيث  
الصفـات النفسية والمزاج  
الداخلي

التوافق االخالقي : وهو أن  
يكونوا متقـاربين في الصفـات  
فـالسؤال عن الخلق والدين من  
اهم االمور عند االقدام على  
الزواج  

التوافق العمري : وهو أن  
متقـاربين في  يكون الزوجين  

العمر واالفضل أن يكون الرجل  
أكبر من المراءة وليس  
العكس حتى اليشعر الرجل عدم  
القوامة على المراءة ويشعر  
انها قد تتسلط علية  

سمات شخصيَّة كل من الزوج  
والزوجة تؤثر على التوافق  
بينهما

السمات الخاّصة بالرجل  
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  نَّع
م ال��اف� ب�# الaوج�# ی�جع لع
ة ع�امل م)ها:إ
�ن أمَّا Nاخ�الف ال2&��t ال�عل�2ي أو ال�&�ع في االخ��ار وع
م مع�فة  - 1�االخ��ار الIا�ئ: و�

 الaوج/ة. 
�ن Nع
م نEج إح
t الaوج�# Nالعالقة الaوج�ة - 2�أو ����ة ت
ار ش�ون الa(2ل  ،ع
م ال)Eج: و�

 ال2ادrة.
3 - 
t الaوج��#: q��N ی�س= �ل م)ه2ا ص�رة مoال�ة غ�� واق��َّة لل��اة اخ�الف ال��قعات ل


ث الع�m ف��د7 إلى ع
م ال��اف� الaواجي.  ،الaوج�َّة�r 
 وق
 اخ�الف ال�z= ب�# الaوج��# : إنَّاالخ�الف في ال�z= ی�د7 إلى ن1�ب ص�اع ب�)ه2ا. - 4
ل�ة ب�# الaوج��# r+عل ال2�ارد االق�5ادrة: أن ع
م ال�ضاء الR�2ادل ع# ال2�ارد ال2ا - 5

 وت&� حالها لع
م ق
رتها في ال�5�ل على حاجاتها األساس�َّة.،ال�2أةم�>م�ة
ت
خل أهل الaوج��#: م# خالل ت
خالألهل في وضع ش�و� اخ��ار ش��� ال��اة ال�ي ت�)اس(  - 6

 مع رRªات العائلة o2NاNة م&اع
ة على م&�ق�ل ال��اف� الaواجي. 
�#: إنَّ الف�ق ال1اسع في الع�2 ب�# الaوج�# ی�د7 إلى اخ�الف الفارق الع7�2 ب�# الaوج� - 7

 ال)Eَّج اإلدراكي وال2ع�في واالنفعالي م2ّا ی�د7 إلى س�ء الفه= ب�)ه=. 
�ف م# خ&�ان ال�Wف الoاني - 8Iة: ت)1ئ م# ال
و�)�ج ع)ها ال�$��  ،وع
م الoقة ،الغ��ة ال1
ی

�اف� الaواجي.وه>ا ی�د7 إلى ع
م ال ،وع
م االح��ام والE2اrقة� 

ام ال�Wق اإلن&ان�َّة ل�ل ال12�الت - 9Iم اس�

ام األلفا©  ،س�ء االت5ال وال1+ار: إنَّ عIواس�

 الغ�� م)اسRة ی�د7 إلى ع
م ال��اف� الaواجي. 
و�غل( ه>ا الغ�ض  ،أو ال2)5( ،نالaواج: ق
 �Irار الaوج�# اآلخ� لغ�ض ال2ال م الغ�ض -10

 س�ء ال��اف� اإلن&اني. وفي ال)هاrة ی�د7 إلى  ،على غ��ه
ة أسRاب ت�د7 إلى ال��ت� وهي (االحRا�  -11 َّ
 –ت�ت� االنا  –ال��ت� والIالفات األس��َّة: ه)اك ع

ضعف ش�5Iَّة الaوج  –س�ء ت���ة الaوجة في األس�ة األولى  –ع
م تق�ل ال>ات  –ع
م ال)Eج ال)ف&ي 
 س&ة اج�2ا�wَّة ناج�ة). درجة اس�ع
اد �ل م)ه2ا في س��ل االNقاء على األس�ة ��2  –

االت+اه ال&ل�ي ن�� الaواج: ق
 rع��� الaواج أنَّه ع�ئ أو م&�ول�َّة واالRwاء وت���ة األ�فال  -12
 واالنفاق فإْن �انUْ ه>ه االت+اهات م�ج�دة فإنَّ ع
م ال��اف� الaواجي م�ق�.

13- Uاء �ان�في ال�$��#  الRُع
 العا�في وال+&
7: �أن�$�ن ه)اك ف�وق ����ة ب�# الaوج�# س
أو في ال��وف األس��َّة ال�ي ن1اء ف�ها ����ه الaوج Nع§ ال5فات ت+عله ی��ع
 ع)ها عا����ا  ،ال5I1ي
 أو ج&
�rا.

  
  )169حتى    84الفصل الثالث: األسرة والتنشئة الوالدية (من صفحة (

  
ل / ن\�Rات الَ&ْ-َ�+ُ    ال�0c0dَّة الb>ائ0ة األس�ة: الّ>\�Rَّة األوَّ

  : ال�2ه�


م لفه= م�ض�عات األس�ةI�&ة ت�����وهي م&�2
ة أص�لها م# الّ)���َّة  ،الّ)���َّة ال�)ائ�ة ال
وم# ال���فة االن��و��ل�ج�ة وال��ارات ال�����ة الق
2rة وال�2
ثة في عل= االج�2اع، و�
ور ،ال+W1ل��ة

ل�ل �ل جaء ب)اء في ال2+�2ع ال�2�ر ال�ئ�&ي لل2
خل ال�)ائي ال���في حالً�ا على األقل ح�ل تف&�� وت�
 ) .85ص - 84و~ب�از ال��Wقة ال�ي ی��اN  ع# ���قها األجaاء NعEها بRع§ (ص 

  الف�وض ال�����ة :
Uرج
ف�وض �2ا ع�ضها Nع§ عل2اء االج�2اع مoل:(ه�ل وهان&#   ْ◌له>ه الّ)���َّة ال�)ائ�ة ال�����َّة ان

ف$ل ن&�  ،2ام الّ)��ّ�ة ی�a��2 ح�ل ب)اء ن&� األس�ةوماك ان�ای�) وم# خالل ه>ه الف�وض ی���# إنَّاه�

 –متعاون   –مثل:(سوء االنفعال  
 –ليس انطوائيا   –خيال  ليس ب

مؤمن).  –متحمل المسؤولية  

االشباع الجنسي: وهي من  
العوامل التي تقوي الروابط  
بين الزوجيين، وليست شرطًا  
في تكوين أسرة جيدة وإنَّما  
وسيلة لرفع الحب، أو النفور  
.بين الزوجيين

الوقت الذي يقضيه الزوجين  
مًعا:كلما كاَن هناك اهتمامات  

ركة بين الزوجين يقضون  مشت
به الوقت كلما كانت حياتهم  
سعيدة بحسب ما أكدته  
األبحاث بأنَّ األزواج الذين  
يقضون سبع ساعات مع بعض  
كل يوم هم أزواج سعداء

المستوى الثقـافي، واالجتماعي  
للزوجين: فـالتقـارب في األصول  
الثقـافيَّة، والخلفيَّة األسريَّة  

سانيَّة  للزوجيين من العوامل اإلن
للتوافق الزواجي بينهما

اإلنجاب: إنَّ األطفـال هم ثمرة  
لقـاء مشبع بالحب متبادل، وهو  
أحد العوامل التي ترسخ  

االستقرار األسري.  
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یلع( دور في أداء و��فة ال�ح
ة ال$ل�َّة فله>ا ی
رس ال&ل�ك الaواجي في Nقاء ال)&� الaواجي أو األس�7 
  ) 87ص  – 86. ( ص 

  ال�)اء وال���فة :
 َّ�wات االج�2ا
ة والعالقات الR�2ادلة ب�# ��1r ال�)اء االج�2اعي لألس�ة إلى ال��Wقة ال�ي ت)�= بها ال�ح

  وت�Iلف ال2+�2عات في أن2ا� ال�)��= إال إنَّها ت�د7 إلى ن�ائج م�$�رة م�
ده.،األجaاء
  

و�>ل�  ،و�ائف اق�5ادrَّة واج�2ا�wَّة ودی)�َّة وت����َّة وج)&�َّة ،فاألس�ة تق�م ب��ائف م�ع
دة م)ها
2�ن  اإلن+اب ، فق
 تفق
 االس�ة Nع§ ال��ائف ال�قل�
rَّةE2في ال mل ول���ن في ال1�r 
إال أنَّ ه>ا الفق

  ) 89ص  – 87.( ص 
  

  ال���فة والIلل ال���في :
ال���فة ه� ماrق�م Nه ب)اء مع�# فإذا ت2�# ال�)اء وال)�ائج ال��2تRة عل�ه2# أْن ی��اف� و��$ّ�� م# 

  INلل و��في . ال)&� و��د7 إلى ن�ائج م�غ��ه ی�صف و��في أما إذا �ه� أقل ت$ّ�ًفا ی�صف

ث ��ه. �r 7<قافّي الoم# وضعه في ال��2  االج�2اعّي وال َّ
  و~ذا أردنا اك�1اف خلل و��في فال ب
2�# أْن ت�للها م# ناح�َّة و��ف�ها في ال�2اف�ة على Nقاء r َّة�wادة اج�2ا��فأ7 ت)��= أو م��ار أو 

  ) 90ص  – 89ال)&� وت�ازنه. ( ص
  

  االس�ة :الW�2لRات ال�����ة ون&� 
ت1�ل الW�2لRات ال�����َّة م1اكل م�
دة ی�ع�# على األن&اق االج�2ا�wَّة 2Nا ف�ها األس�ة حلها أو أداء 

  أنW1ة مع�)ة م# أجل ال�2اف�ة على Nقاء ال2+�2ع، ف2# ض2# ه>ه الW�2لRات:
 ف�ها. وال���Wّ�ة ال�ي ت��� ،ال�$�َّ�: ��1r إلى ض�ورة تالئ= األس�ة مع ال���ة االج�2ا�wة  -  أ

ت�ق�� اله
ف: ه� الفه= األساسي وال2�افقة العامَّة على أه
اف األس�ة ف$ل م+�2ع األن&اق   - ب
 االج�2ا�wَّة في حاجة إلى س�( للRقاء.

وه>ه هي م�WلRات  ،ف�ج�د أه
اف ف�دrَّة أو ج2ا�wَّة ی�ع�# بل�غها مع إr+اد ال�سائل ال2الئ2ة ل���zقها
  ها مع أن&اق ال2+�2ع ال�I2لفة.األس�ة األساس�َّة ال�ي ت��1ك ف�

ف��جع ع�امل ال�2&� وال5الNة وال�ح
ة  ال�$امل: هي العالقة ب�# ال�ح
ات أو ال+aء داخل ال)&�. -ج
�ة Rاة إلى ن2  ال2+�2ع ال>7 ت)�2ي إل�ه فإنَّ �ان ثابً�ا ن&�ً�ا وتع2ل أن2ا� ال+2اعة في ش�داخل أس�ة ال)

ا إذا �انU م�)قلة وم�غ��ة فإنَّ أعEاء ال+2اعة ق
 م��2ة فإنَّ ال�ح
ة التR5ح م1�لة ع لى اال�الق أمَّ

 م# صع��ة ال��صل إلى وح
ة ثاب�ة.�aی  

ال�2اف�ة على Nقاء ال)2  وام�5اص ال��ت�: إنَّ األس�ة هي ال2&�ولةع# ال�2اف�ة على ن&�  - د
ل�)�1ة االج�2ا�wَّة ألعEائها وت2)ح االه�2ام م# داخل ع2ل�َّة ا ،وتعWي ال�قU ،الq��N =�z تH�2 ال��ت�

ة Nال)&�.   q��N تRWعه= Nال�zَّ= الIاصَّ
فالW�2لRات األر�ع م# وجهة الّ)���َّة ال�)ائ�َّة ال�����َّة أساس�َّة وعال�2َّة في ج�2ع األن&اق االج�2ا�wة 

ع إلى ألنَّ الف1ل في إن+از ه>ه الW�2لRات ی�د7 إلى تع�ض األس�ة بل ال2+�2 ؛وعلى رأسها األس�ة
  )90ص  – 89االنه�ار. ( ص 

  
  ال�مP=  ال�فاعل الKَاني / ن\�Rَّة الَ&ْ-َ�+ُ 

  
  إنَّ ن���َّة ال�فاعل ال�م7a ع�)U م# م)Wل� نف&ي اج�2اعي یq�R ع# م&ال��# رئ�&��# هي:

وال12اع� الIاصة.  ،و���قة ال�ف$��،) ال�)�1ة االج�2ا�wَّة: وهي اك�&اب اإلن&ان ألن2ا� ال&ل�ك1

العوامل التي تؤدي إلى عدم  
االختيار   التوافق الزواجي  

الخاطئ: ويكون أمَّا باختالف  
المستوى التعليمي أو التسرع  

وعدم معرفة  في االختيار  
الزوج/ة. 

العوامل التي تؤدي إلى عدم  
عدم النضج:  التوافق الزواجي

ويكون بعدم نضج إحدى  
الزوجين بالعالقة الزوجية، أو  
كيفية تدار شؤون المنزل  
المادية.

العوامل التي تؤدي إلى عدم  
الفـارق العمري التوافق الزواجي

العوامل التي تؤدي إلى عدم  
الُبعد العاطفي والجسدي: كأنتكون هناك فروق كبيرة بين الزوجين سواء كانت في التكوين الشخصي، أو في الظروف األسريَّة  التوافق الزواجي

األسرة تقوم بوظائف متعددة  
منها، وظائف اقتصاديَّة  
واجتماعيَّة ودينيَّة وتربويَّة  
وجنسيَّة، وكذلك اإلنجاب ، 
فقد تفقد االسرة بعض  
الوظائف التقـليديَّة إال أنَّ هذا  

ل وليس  الفقد يكون في الشك
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  �2ع. Nال2+
  وال�z= وأن2ا� ال&ل�ك.  ،) ال�5I1َّة ال�ي ت)�= وفًقا لالت+اهات2

ألنَّها ت
ع�ا إلى اس�ق5اء األفعال ال�2&�سة لألشIاص  ؛فال�فاعل ب�# ال)اس قائ= على ه>ه الّ)���َّة
  )  93وتع��فات ال2�اقف وال�ف&��ات. ( ص  ،مع ال����a على ال2عاني

  
:7aعة ال�فاعل ال�م���  

  الث مق
مات م)�zWَّة له>ه الّ)���َّة وهي:  ه)اك ث
 إنَّ اإلن&ان ی�عامل مع األش�اء على أساس معان�ها Nال)&Rة له.  - 1
 إنَّ ال2عاني م�1قة ع# ال�فاعل االج�2اعي ال>2r 7ارسه الف�د مع رفاقه. - 2

مها الف�د في ال� - 3I�&r یلها م# خالل ع2ل�َّة تف&���ة
2�# ت)اولها وتعr عامل مع إنَّ ه>ه ال2عاني

 ) 94 -93األش�اء ال�ي ی�اجهها. ( ص 
 

  الف�وض ( ال�فاعل�َّة ال�م�aَّة ):
ل / r+( دراسة اإلن&ان وفًقا ل2&��اه الIاص.    الف�ض األوَّ

  الف�ض الoاني /إنَّال2
خل ال2الئ= لفه= سل�ك اإلن&ان االج�2اعي إن2َّا ی�= م# خالل ت�ل�ل ال2+�2ع. 
�ن ال إن&انً�ا ع)
 م�ل
ه. وال2+�2ع وال��2  االج�2اعي ه2ا الف�ض الoالq / إنَّ الWفل �اإلن&ان��

  الل>ان��
دان أ7 ن2  م# ال&ل�ك اج�2ا��wا أو غ�� اج�2اعي. 
و�1ارك في  ،الف�ض ال�اNع / إنَّ ال$ائ# اإلن&اني ال2ه�أ اج�2اعي ه� ال>�W�&r 7ع االت5ال رم�aا

  ) 96 -94د ه� اس�+اNه ذات�ة ل)�ائج ال�م�ز ال
اخل�ة.  (صو�فعل و�)فعل و��فاعل ف&ل�ك الف�  ،ال2عاني
  

  ال2فه�مات ال�ئ�&�َّة :
�ن Nال�2ادثة )1�r  7: فال�فاعل في ال2+�2ع اإلن&انيa7 وغ�� ال�مaال�فاعل االج�2اعي ال�م،  �وه

 7a7. ،تفاعل غ�� رمaتفاعل رم � أو Nاإلشارة وه
فالa��2 (ال2�انة) ��1r إلى ال�ضع في  الa��2 وال
ور:ه2ا مW5ل�ان الrف��قان في ال�اقع )2

 َّ
وال�2اكa ت�Wل( سل�ً�ا م)اسRًا  ،ة م�اكa �الWال( وال�2اه� و....ال�)اء االج�2اعي ف$ل إن&ان 1rغل ع
 )97 – 96لل�فاعل r&2ى ال
ور. ( ص 

 
  ال�فاعل�َّة ال�م�aَّة �2ا ت��W على األس�ة :

  ع��� ل( ال&ل�ك الaواجي واألس�7. ه� تف&�� ال�فاعالت وال2عاني ال���12ة ال�ي ت
  الّ)���َّة ال�فاعل�َّة في م�
ان األس�ة ال2�قف ال>7 ی)�� إلى األس�ة ��ح
ة م# ال�5I1ات ال�2فاعلة 

فالف�د ��rاج إلى ع2ل�ات ت)�1ة اج�2ا�wة م&��2ة تRًعا لل2�اقف ال+
ی
ة ال�ي ی�ع�ض لها ��ل ح�اته. 
و~ن2َّا ته�= بRع§ ال12�الت ال�ي ت�
أ Nالaواج وت)�هي  ،على األدوار ف)���َّة ال�فاعل ال�م7a ال تق��5

  ) N98 – 99الWالق . ( ص 
  

  ال�>&�Rَّة الKَال+ / الّ>\�Rَّة الَ&ْ-َ�+ُ 
  

: 
  ال�2ه�
1�ل م�$امل في عام N ة �ه�تoی
فهي ت�اول ال��ف�� ب�# االت+اهات  ،م1930هي م# الّ)���ات ال�

��لال�2ع
دة في الّ)���ات األWال t
فهي ت�اول  ،خ�t، فهي ت21ل ال��ال�ل في ال2
t الق��5 وال2

م أداة ت5�ر�ة I�&م# ف�a�2ور الN ث
�r 7<ل� عل�ها دورة أدراسة ال�غ��� في ن&� األس�ة الWr ساس�َّة

في المضمون  

ترجع عوامل التمسك والصالبة  
والوحدة داخل أسرة النواة إلى  
نمط المجتمع الذي تنتمي إليه  
فـإنَّ كان ثابتًـا نسبيًـا وتعمل  
أنماط الجماعة في شبكة  
محكمة فـإنَّ الوحدة التصبح  
مشكلة على االطالق أمَّا إذا  
كانت متنقـلة ومتغيرة فـإنَّ  

زيد من  أعضاء الجماعة قد ي
صعوبة التوصل إلى وحدة ثابتة

إنَّ األسرة هي المسؤولةعن  
المحافظة على نسق القيم بحيث  
تمتص التوتر، وتعطي الوقت، 
وتمنح االهتمام من داخل عمليَّة  
التنشئة االجتماعيَّة ألعضائها  
بحيث تطبعهم بالقيَّم الخاصَّة  
.بالنسق

لكي تستمر األسرة في النمو  
تاجة إلى االشباع  كوحدة مح

اآلتي: 
المتطلبات البيولوجية.  )1

المتطلبات الثقـافيَّة.  )2
المطامح الشخصيَّة    )3

والقيم. 
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  ) 101ح�اة األس�ة . (ص 
  

  أراء ح�ل م�احل األس�ة الَ)ام�َّة:
  وهي ت)1أ في ف��ة مع�)ة في ح�اة ف�د ما. ،ة ال�)2��َّةق
مUْ اrفل�# دوفال اErاح ل2فه�م ال�)�2

  وت)1أ ه>ه ال2هام ال�)2��َّة ع)
ما ی��ف� عامالن رئ�&�ان: 
 ال)Eَّج ال+&2اني. )1
 الa�2ات والEغ  الoقا��َّة.  )2

وعل�ها أْن  ،وتع�ف ال)َّ���َّة ال�)2��َّة ال�اجRات الَ)ام�َّة لألس�ة Nأنَّه: تعا�= أو ن2� ال2&�ول�َّة ال�ي ت�ه�
ا في م�
ان األس�ة إلى ال�ضا وال)+اح في وله>ا ی�د7 االن+از ال)اجح أEًr  ،ت�اجهها في م�حلة م�
دة

األع2ال ال�ال�ة. �2ا ی�د7 الف1ل إلى تعاس�ها وام�عاض ال2+�2ع األم� ال>7 ی�د7 إلى اح�2ال وق�ف 
�ح
ة م��اجة ول$ي  ،م+2�عة م# ال5ع��ات أمام واجRاتها أو مهامها ال�)2��َّة� �ت&��2 األس�ة في ال)2

  إلى االشRاع اآلتي: 
 الW�2لRات ال���ل�ج�ة. )1
 الW�2لRات الoقا��َّة. )2
 ) 103 - 102الW2امح ال�5I1َّة وال�z=. (ص )3
 

  واجRات األس�ة الَ)ام�َّة :
�رةW�2ات األس�ة الRول ال�الي واج
إrفل�#  أو الَ)ام�َّة م# خالل دورة ح�اته2ا �2ا ق
م�ها ،ُی�ّ�# ال+

  دوفال. 
ال&�احل ال�اس&ة في األg-اء   ال&Tانات في األس�ة  م�احل دورة ح0اة األس�ة

ال>ام0ة لألس�ة خالل دورة 
  ح0اتها

 –إت2ام زواج ب�ضى ال�Wف�#   زوج –زوجة   زوجان - 1
 –االس�ع
اد لل�2ل وال�ال
rة 
�ة العالقات Rال�الؤم مع ش

  الق�اب�ة
 –أب  –زوج  –أم  –زوجة   إن+اب األ�فال - 2

  �فل ذ�� أو أنoى أو �اله2ا 
 –R5rح ل
یه2ا أ�فال 

 –�rاول�ن ال��اف� معه= 
إقامة  –و�ع2ل�ن على ت����ه= 

م)aل ی�في Nاح��اجات ال�ال
ی# 
  واأل�فال 

 –أب  –زوج  –أم  –زوجة   س# ما ق�ل ال2
رسة - 3
  أخ - اب#  –أخU  –اب)ة 

ال��اف� مع االح��اجات 
ال�Eور�ة واه�2امات األ�فال 

�ل س# ال2
رسة. الف�ص ق
  ال2�ات�ة لل��قي في الع2ل .

 –أب  –زوج  –أم  –زوجة   س# ال2
رسة - 4
  اخ  –اب#  –أخU  –أب)ة 

ال�الؤم مع م+�2ع عائالت 
س# ال2
رسة . �WNق ب)اءة 
.ت1+�ع ت��5ل األب)اء في 

  ال�عل�= .

إنَّ الذين يؤمنون بنظريَّة  
التَّعليم االجتماعي يؤكدون  
التعزيز، والمكافـأة والعقـاب  
الذي حدث لنا طيلة حياتنا  
ترد استجاباتنا السلوكيَّة إلى  

ةأحداث خارجي

الهو: هي العاطفة اليمكننا  
التحكم بها، وتعكس رغبة في  
إرضاء السلوك الغريزي

األنا: هو محاولة إرضاء رغبات  
إلهي بينما يوضع تحت  
المراقبة طلبا لمكون الثالث  
للشخصيَّة

ألنا األعلى: هو الضمير الذي  
يحكم كل سلوك أنَّه الجانب  
األخالقي الداخلي، وينمو من  

ل احتكاك الطفـل بوالديهخال

متطلبات الّنمو في مراحل  
الطفولة:

تعلم الكالم، واكتساب اللغة.•
تعلم المشي، واالنتقـال من  •

مكان آلخر. 
. تعلم عمليات الضغط، واالخراج•
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 –أب  –زوج  –أم  –زوجة   س# ال�2اهقة - 5
  اخ –اب#  –أخU  –أب)ة 

مع تEاعف  ح��ة ن&��ة
ال2&��ل�ة ن��+ة ل)Eج 

 #��ال�2اهق�# وت��ره= . ت$
اه�2امات خارج نWاق ال�ال
rة 

  ال�ق
م وال��قي في الع2ل . 
زوجان في م)�5ف  - 6

  الع�2
 –زوج  –ج
ة  –أم –زوجة 

 –أخU  –اب)ة  –ج
  –اب 
  خال -أخ  –اب#  –ع2ة 

ا�الق ح��ة الR1اب في 

مة Iالع2ل أو الN االل��اق

أو ال+امعة أو  الع&���ة
الaواج ..الخ مع ت�جهات 

  وم&اع
ات م)اسRة.
زوجان في م)�5ف  - 7

  الع�2
 –زوج  –ج
ة  –أم  –زوجة 

  أرمل -أرملة  –ج
  –اب 
  إعادة ب)اء العالقات الaواج�ة 
اإلNقاء على ال�واN  الق�اب�ة 

  ب�# األج�ال الق
2rة وال+
ی
ة.
زوجان م�ق
مان في  - 8

  ال&#
 –ج زو  –ج
ة  –أم  –زوجة 

  ج
 - أب 
 Uال1��2ة ال2)ف�دة. غل� ب�
األس�ة. ال��اف� مع اإلحالة 

  لل2عاش
  

وه>ا الت5
ق على ج�2ع ال�االت و~ن2َّا ت5)ف لل
راسة  ،قّ&Uْ2 روفال م�احل الّ)2� إلى ث2ان م�احل
5�رة م�
دة قا�عة ،وال��ل�ل. ف�2احل ح�اة األس�ة م�5لةN ةrة والنهاrا

 و� ،ف$ل م�حلة ل�m لها ب��

�  وأنَّها ت�غ�� �2Nور ال�قU. ،مع�= ال$�اب أّن الّ)���َّة ال�)2��َّة حالة الّ)2
  

ت�عل� الّ)���َّة ال�)2��َّة مع م
خل ال�فاعل ال�م7a في أه�2َّة األوضاع واألدوار والع2ل�ات 

امها الaم# ع# ���Time Dimensionوت�aَّ�2 ه>ه ال)َّ���َّة م�اول�ها ال�2&� بRع
 ،ال�فاعل�َّةIاس� �

  )  105 – 104(ص   Role Sequenceمفه�مات مoل ت&ل&ل ال
ور 
  

  ن���َّة ال�َّعل�= االج�2اعي:
�ر ال7�1R ��أث�� م��اك= ل2+2�عة م# ال�+ارب ال�عل��2ة  ال�2
اخلة  ل�$��# ال�5I1َّةWت)�� إلى ال�، 

  و��
ث ��WNق��#. 

ث Nع
 االس�+اNة ،ال��Wقة األولى: ت�= ع�� إعادة ال�
�w= (االس�ة)�r ث
وال�
�w= إمَّا  ،أو ال�
�w= ح

 .

 االس�+اNة أو سل�ي أنَّ ال��o2 غ�� م�غ�ب Nه R�&rع�aابي ی+rإ  
 .

ث ف�ها ال�َّعل�= ع# ���� ال�قل��r :ان�ةoقة ال��Wال  

ال>7 ح
ث ل)ا  وال2�افأة والعقاب ،ال>ی# ی�م)�ن ب)���َّة ال�َّعل�= االج�2اعي ی��
ون ال�عa�a إنَّ      
  ��لة ح�ات)ا ت�د اس�+اNات)ا ال&ل���َّة إلى أح
اث خارج�ة. 


ث في أث)ا ف��ة ال��اة فإنَّها ت��a على رد الفعل ات+اه��o2 مع�#. �r 5يI1ال �فال�َّعل�= وال)2
  )106(ص
  

  الّ>فiي ال��لhل ال�ا_ع / ن\�Rَّة الَ&ْ-َ�+ُ 
  :مق
مة

ل���ك  ح�ى ال�ل�غ ف$ل ال�+ارب ال�ي م�َّ بها الWفل في ه>ه ال2
ةتف&� ال)2َّ� االج�2اعي م# الWف�لة 
ا في ن2� ش�5Iَّة الWفل فع)
ما ی)�قل الWفل م# م�حلة ج)&�َّة إلى م�حلة أخ�t ی�
ؤون Nأدراك انRWاعً 

متطلبات النَّمو في مراحل  
المراهقة وبواكير الشباب:

تكوين عالقـات جديدة    •
ناضجة مع رفـاق السن. 

اكتساب الدور    •
االجتماعي السليم.

تقبل التغيرات  الجسميَّة،   •
والتوافق معها

مطالب النَّمو في مرحلة الرشد  
والنَّضج :

تنميَّة الخبرات المعرفيَّة   •
واالجتماعيَّة. 

اختيار الزوج أو الزوجة والحياة  •
األسريَّة المستقـّلة. 

تكوين مستوى    •
اقتصادّي، واجتماعّي مناسب  

مستقرو 

مطالب النَّمو في مرحلة وسط  
العمر :

تحقيق مستويات من    •
النجاح االجتماعّي والمهني. 

تحقيق مستوى معيشي    •
مالئم. 

التعاون في تنشئة    •
األطفـال والمراهقين
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دافع�# ع�a�a# ��ع�ق
 أنَّه2ا Irلقان حالة م&��2ة م# ال��ت� ن��+ة حاجة ال+&= إلى ال�2عة وال�ضاء 
  األنا األعلى).  –األنا  –���َّة ت)�� على أنَّه>ا ال��ت� ناتج ع# ق�t ثالث (اله� وال)ّ 

2�))ا ال���= بهاrهي العا�فة ال :�  وتع�m رRªة في إرضاء ال&ل�ك الغ��7a.  ،اله
�ن الoالq لل�5I1َّة.�  األنا: ه� م�اولة إرضاء رRªات إلهي ب�)2ا ی�ضع ت�U ال�2ا�Rة �لRا ل2

�= �ل سل�ك أنَّه ال+ان( األخالقي ال
اخلياألنا األعلى: �r 7<��2 الEال �و�)2� م# خالل  ،ه
2�# أْن تف&� �لً�ا r ك اإلن&ان إال أنَّها ال�اح�$اك الWفل ب�ال
rه مع أنَّ ه>ه الّ)���َّة اه�U2 في فه= سل

  )  108ص  – 107ال�ف&��ات ال2عق
ة ال>7 ت�
ث في األس�. ( ص 
  

  حل الWف�لة:م�WلRات الّ)2� في م�ا
 واك�&اب اللغة. ،تعل= ال$الم •
 واالن�قال م# م�ان آلخ�.  ،تعل= ال12ي •
 واالخ�اج.  ،تعل= ع2ل�ات الEغ  •
 وال2ع���َّة اآلزمة ل�1ون ال��اة.  ،تعل= ال2هارات االج�2ا�wة •
• ��2Eال #�� وتa��2 ال&ل���ات ال��5ة والIا��ة. ،ت$
 األنW1ة االج�2ا�wَّة.و  ،ت$��# ال2هارات ال+&�2ة الالزمة لأللعاب •
 تعل= مهارات االس�قالل ال>اتي. •
 

  م�WلRات ال)2َّ� في م�احل ال�2اهقة و��اك�� الR1اب:
 ت$��# عالقات ج
ی
ة ناض+ة مع رفاق ال&#.  •
 اك�&اب ال
ور االج�2اعي ال&ل�=. •
 وال��اف� معها. ،تق�ل ال�غ��ات  ال+&�2َّة •
 ص
قاء. ت�ق�� االس�قالل االج�2اعي ع# ال�ال
ی# واال •
 ت�ق�� االس�قالل االق�5اد7.  •
 واالس�ع
اد للaواج وال��اة األس��َّة.  ،االع
اد •
 واالج�2ا�wَّة ومعای�� األخالق في ال2+�2ع.  ،اك�&اب ال�z= ال
ی)�ة •
 

  مWال( ال)2َّ� في م�حلة ال�ش
 وال)Eَّج :
 ت)�2َّة ال��Iات ال2ع���َّة واالج�2ا�wَّة.  •
 وال��اة األس��َّة ال2&�قّلة. اخ��ار الaوج أو الaوجة  •
 واج�2اعّي م)اس( وم&�ق�.  ،ت$��# م&��t اق�5اد7ّ  •
 

  مWال( ال)2َّ� في م�حلة وس  الع�2 :
 ت�ق�� م&���ات م# ال)+اح االج�2اعّي وال2ه)ي.  •
 ت�ق�� م&��t م��1ي مالئ=.  •
 ال�عاون في ت)�1ة األ�فال وال�2اهق�#.  •
 ال��اف� مع اآلخ��#.  •
 

��خة : مWال) الّ2(I�1في م�حلة ال  
 وال�2اع( ال��5َّة. ،تق�ل حاالت الEعف ال+)&ي •
 )109ص   - 108تق�ل ال��اة ب�اقعها ال�الي ال ال2اضي. (ص  •

مطالب الّنمو في مرحلة  
الشيخوخة :

تقبل حاالت الضعف    •
الجنسي، والمتاعب الصحيَّة.

واقعها  تقبل الحياة ب  •
الحالي ال الماضي

نظريات فرويد (مراحل النمو  
النفسي الجنسي) هو من رواد  
المدرسة التحليليَّة افترض أنَّ  
الفرد يولد ولدية طاقة  
غريزية أساسيَّة هي الشبق  

Libida   وهي قوة حيويَّة
وطاقة نفسيَّة مستوية برغبة  
جنسيَّة

هناك مناطق تتركز فيها  
احل النموالشبق بناء على مر 

 Oral stageالمرحلة الفميَّة:
من الميالد حتى عامين.

تتركز اللذة في    -
المنطقة الفميَّة. 

يكون كل اهتمام الطفـل    -
ولذته في الغذاء

 stage Analالمرحلة الشرجيَّة:
سنوات. 2-3 

يتركز مصدر اللذة في    -
المنطقة الشرجية
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  الّ>&� الَام; / ن\�Rات الَ&ْ-َ�+ُ 

�ول= ت�ج
 ن���َّة واح
ة �املة ت�تR   ،ت�صَل العل2اُء م# خالل م)اهج الq�Rَ إلى عّ
ة ن���ات لل)2َّ
  ���َّة Nاس= عال= م# عل2اء ال)َّفm وأه= ن���ات ال)2َّ�. كل ن
الف�د  ن���ات ف�و�
 (م�احل ال)2� ال)ف&ي ال+)&ي) ه� م# رواد ال2
رسة ال��ل�ل�َّة اف��ض أنَّ  )1

 ،وهي ق�ة ح���َّة و�اقة نف&�َّة م&���ة ب�Rªة ج)&�َّة Libidaی�ل
 ول
rة �اقة غ���aة أساس�َّة هي ال��1 
 111وه)اك م)ا�� ت���a ف�ها ال��1 ب)اء على م�احل ال)2� وهي :  ( ص  ،� في ال&ل�كوت���ك وت�ث

  ( 
 م# ال�2الد ح�ى عام�#. Oral stageال�2حلة الف�2َّة: •
 ت���a الل>ة في الW(2قة الف�2َّة.  -
�ن �ل اه�2ام الWفل ول>ته في الغ>اء.  -�r 

7 أو األصRع. -oال Hفل على الل>ة وال�ضا م# مW5ل ال�r 
 س)�ات. stage Anal  2 -3ال�2حلة ال�1ج�َّة: •
 ی���a م5
ر الل>ة في الW(2قة ال�1ج�ة. -
 5�rل الWفل على ل>ة وراحة م# ع2ل�َّة االخ�اج. -
 (العام ال�اNع). Phalic stageال�2حلة الق���Eَّة: •
 ی���a م5
ر الل>ة في الW(2قة الق����ة. -
 Nالل>ة.  و�1ع� ،یلع( الWفل NأعEائه ال�)اسل�َّة -
 وم�الد الWفل وال)1َّا� ال+)&ي لل�ال
ی#.،یه�= الWفل Nالف�وق ال��1+�َّة ب�# ال+)&�# -
 )  112ت�ه� عق
ة أودی( (ع)
 ال>��ر) وعق
 ال����ا  (ع)
 اإلناث).  ( ص  -
 (م# العام ال&ادس ح�ى ال�ل�غ).Latcncypcriodم�حلة ال2$�ن: •
 الی���a ال��1 في جaء مع�# م# ال+&=.  -
 ام إلى اآلخ��#.ی)�قل االه�2 -

ام ح�ل ال
فاع ال)ف&ي.  -Iالح¨ اس�r 
-  .m(+ال mم# نف 
 ت�ل عق
ة أودی( وعق
ة ال����ا ح�# ی��ح
 الWفل مع ال�ال
 
 (م�حلة ال�2اهقة):   Genctal stageال�2حلة ال�)اسل�َّة: •
 ی���a ال��1 في األعEاء ال�)اسل�َّة. -
 ی�= ال�ل�غ ال+)&ي. -
 )m113 اآلخ�. (ص ی�= االت+اه ج)&ً�ان�� ال+) -
 

 

ث لها تU��o ع)�r ة�zR1اقة الWه فإن ال�فالWفل ع)
ما ��IN �2rة صادمة أو شاذة خالل م�حلة ن2
  م�حلة مع�)ة. 

وق
 ،و��ه� أث� ذل� ��2ا rع
ُّ في م�احل ال)2� ال�ال�ة ،وت�د7 إلى �ه�ر س2ات ش�5Iَّة شRة دائ2ة
 ��R5r #�(اص مع�IأشN َّة�zR1اقة الWال  Rت�ت )عات لل��وت�
ث ف�و�
  Loveobjectsن o2NاNة م�ض

 
  وم�a ب�# ن�ع�# ��ه وهي : identificationع# ال��ح
1�ل واضح.   Anaclyticت�ح
 االت$الي: -N ن في م�حلة ال�ضاعة�� و�
و��
ا في م�حلة س# ال�اNعة ح�r qع�ف الWفل الف�وق ال+)&�َّة  Defensiveال��ح
 ال
فاعي: -

 )114(ص و���ح
 ال+)&�#.  
 

 Phalicالمرحلة القضيبيَّة:
stage .(العام الرابع)

يتركز مصدر اللذة في    -
المنطقة القظيبية.

يلعب الطفـل بأعضائه    -
التناسليَّة، ويشعر باللذة

مرحلة  
(Latcncypcriodالكمون:

من العام السادس حتى  
البلوغ).

اليتركز الشبق في جزء    -
معين من الجسم. 

ينتقـل االهتمام إلى    -
اآلخرين

 Genctalالمرحلة التناسليَّة:
stage   :(مرحلة المراهقة)

يتركز الشبق في    -
األعضاء التناسليَّة.

يتم البلوغ الجنسي  -

 conscioushessالشعور
ويتكون من كل شيء يعيه  
الفرد في لحظة معينة
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ث على ثالث م&���ات وهي: ،م# جان( الف�د فع2ل�ات ال��ح
 ت�
ث الشع�رً�ا�r ر�  وال1ع
 الف�د في ل��ة مع�)ة.  ��rه و��$�ن م# �ل شيء conscioushessال1ع�ر -
ی�$�ن م# ال>���ات الaI2ون ال�ي ال rف$� بها الف�د في  preconsciousnessماق�ل ال1ع�ر  -

 عاؤها ع# ���� ت
اعي األف$ار. ول$# ی�= اس�
 ،الل��ة
ی�$�ن م# ال>���ات ال�ي ت�ث� في ال�ف$�� وال&ل�ك وت�ه� في  unconsciousnessالالشع�ر  -

 ال�
اعي ال�� وال�)��= اال�rائي واالحالم.  
�وع)
ما ت��اك= الWاقة ال�zR1ة وت�Wل(  ،وه)اك ح�ل دفا�wَّة الشع�ر�َّة لRE  ال
فعات ال�
ائ�ة لله

  أو ح�# ��rاج األنا إلى ح2اrة وهي: ال����5 
•  U�$الRepression  ات ال�2ل2ة��Iال U�� /،  .ر ح�ى ت)&ى�وال2قلقة ودفعها إلى ح�a الالشع

م لRE  ال�Rªات ال2ه
دة ح�r qق�م الف�د  Reaction Formationال�$��# الع�&ي  •I�&r /

 Nأش�ال سل�ك ع�m ما یلح ل
rة. 
 ى الف�د ال&ل�ك ال>7 ال rع+Rه في نف&ه على اآلخ��#. : ح�q یلقProjectionاالسقا�  •
: ت���ل الWاقة ال�zR1َّة م# م�ض�عات ال+)m إلى م��ل  Sublimationاإلعالء (ال�&امي )  •

 وأنW1ة مق��لة اج�2ا��wا وال عالقة لها Nال+)m مRاش�ة.
ل&ل�ك الفاشل أو : ح�q ی�اجه الف�د م�قًفا مه
ًدا لالنا ل�ف&�� اRationalizationال�����  •

 الIا�ئ ��WNقة مق��لة ومعق�لة. 
: ح�# ی�اجه الف�د NإحRا� ف��جه ع
واته ن�� م�ض�عات أو أشIاص Displacmentاإلزاحة  •

 غ�� تل� ال�ي س��U اإلحRا�.
:ه� رد فعل لإلحRا� ح�# ی�ت
 الف�د و�ع�د إلى سل�ك (غ�� ناضج)   regressionال)$�ص •

 )115(ص 
 

  �احل الّ)2� ال2ع�فّي):ن���َّة ب�اج�ة (م
  أه�= ب�اج�ة ب
راسة الّ)2� ال2فا¬�= األساس�َّةع)
 الWفل، وذ��عّ
ة مRادc أساس�َّةل)����ه وهي:         

 اإلن&ان ی�ث نaع��# أساس���# ه2ا:  •
: وه� ال)aعة إلى ت5)�� وت)&�� الع2ل�ات وال��Iات في ن�= م��اWNة  organizationال�)��=  -  أ

 م�2اس�ة .
 : وه� ال)aعة لل��اف� مع ال���ة خالل ال�عامل الR2اش� معها. �Adaptationال�$�َّ   - ب
 
الع2ل�ات العقل�َّة العل�ا ت&عى إلى ت�ق�� ال��ازن؛ ول$ي ی)قل ال��Iات إلى ال2ع�فة N �2rع2ل���#  •

 م�2ل��# ل)aع�ي ال�)��= وال�$�� وع2ل�َّة ال��ازن ه2ا:
 �2ا س�� أن اس�+اب ل2�اقف م2اثلة في ال2اضي .االس��عاب: ح�r q&�+( لل2�اقف ال+
ی
ة  - 1
ال��اؤم: ه� ع2ل�َّة تع
یل الWفل ل�5�راته للعال= ���Iات ج
ی
ة م2ّا ی�د7 إلى تغ��ات ب)اء  - 2

 ) 116ص  – 115ال2ع�فة ل
rة. (ص 
 

  م�احل الّ)2� ال2ع�في وم�اه�ه ع)
 ب�اج�ة:
شه� واح
) ن1ا� انع�اسي وم2ارسة ال�2حلة ال����َّة (العامان االولى): (م# ال�2الد ح�ى  )1

 .tف�ق ب�# ال>ات واألش�اء األخ�r ل ال>ات ال� األفعال ال2)ع�&ة ال�
ائ�ة إدراك م�a��2 ح
 شه�ر) ردور فعل أول�ة اس�Wالع ومRادرات ب
ائ�ة ب
اrة ال�أزر ب�# ال�
 والف=.  1-4(
تقل�
 وت$��# عالقة إدراك�ة. وت$�ار شه�ر) ردود فعل ثان��ة .ت)اول م�aای
 وتأمالألش�اء.ب
اrة  4-8(

 .
  األنW1ة الR�o2ة. ن2� ال�آزر ب�# الف= وال�

قبل الشعور   ما
preconsciousness 
يتكون من الذكريات  
المخزون التي ال يفكر بها  

يتم  الفرد في اللحظة، ولكن  
استدعاؤها عن طريق تداعي  
األفكار

الالشعور  
unconsciousness 
يتكون من الذكريات التي  
تؤثر في التفكير والسلوك  
وتظهر في التداعي الحر  
والتنويم االيحائي واالحالم

هناك حيل دفـاعيَّة الشعوريَّة  
لضبط الدفعات البدائية للهو، 
وعندما تتراكم الطاقة الشبقية  

التصريف أو حين    وتتطلب
يحتاج األنا إلى حماية  

/   Repressionالكبت  
كبت الخبرات المؤلمة، 
والمقـلقة ودفعها إلى حيز  
الالشعور حتى تنسى

 Reactionالتكوين العكسي  
Formation   يستخدم /

لضبط الرغبات المهددة حيث  
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شهً�ا) ت)&�� ال)1ا� وت��Wقه في م�اقف ج
ی
ة تقل�
 ال)1ا�. مRادرة ن1ا� أك�o ال�zام  18 – 8(
  N&ل�ك مأل�فلل�عامل مع ال2�اقف ال+
ی
ة. 

�ك R5rح أك�o اس�$1اًفا وت+��Rًا.شهً�ا ) ردود فعل ثالث�ة. االدراك وال&ل 18 - 12(   
  شه�ا) اب�$ار وسائل ج
ی
ة ب
اrة ال��Iل وال$الم. 24 – 18(
  
س)�ات) تأزر��# ال�)��2ات. ن2� اللغة وال�a��2  7-2ال�2حلة ق�ل اإلج�ائ�ة (ماق�ل الع2ل�ات  )2

س)�ات)  7- 4ب�# ح�ل ال>ات ال�zام Nاس�+اNات ج
ی
ة. االه�2ام Nال�ف$�� ال�م7a ن2� ال�ف$�� ال�
سي (
  االح�ائ�ة (أ7 اع�Rار األش�اء الغ�� ح�ة ح�ة)  ت$�ن ال2ع�فة Nأر�عةم�
دات هي: 

 على ع)�5 واح
 في ال2�قف مع إه2ال الRاقي. ال����a: ی���a ان�Rاه - 1
 ع
م الRoات: في ال�2اف�ة على ال5IائH وال5فات ال2&��2ة.  - 2
 ن م�اNعة أو فه= ال5IائH ال
ی)ام�ة .في ال�اقع ونقH إم�ا ال����a على الع)اص� الoاب�ة - 3
4 - . m� ع
م إم�ان�ة رج�ع الف$� للع
س)ة) ت5)�� األش�اء ال2ادrَّة (ال�2&�سة)  11- 7م�حلة الع2لّ�ات ال�&�َّة (االج�اءات ال2ادrة  )3

 وال��Iات ال2ادrَّة إلى ف�ات مادrَّة. أ7 ع
م إم�ان تع�2= ال��Iات ن����ا أو على م&��t اف��اضي. 
  ن+ازات أر�عة أم�ر رئ�&�ة هي: ت�= ا

1 - .
 ال��ز�ع: الق
رة على ت���a االن�Rاهعلى اك�o م# ع)�5 في وقU واح
 الRoات: ال�2اف�ة على ال5IائH وال5فات ال2&��2ة. - 2
 ب
اrة إدراك ال�غ��ات في األش�اء أو ال2�اقف: م# خالل ال��اNع ال
ی)امي ال$لي.  - 3
 قابل�ة الف$� الع�&ي.  - 4
 
ال�2اهقة) ن2� ال�ف$�� ال2+�د والق
رة على حل  –ت ال5�ر�َّة (االج�اءات ال1�ل�ة م�حلة الع2ل�َّا )4

 والق
رة على ال��
ی
 وال�5َّ�ر االف��اضي.  ،ال12�الت
  ه)اك ف�ات أر�ع رئ�&�ة هي: 

 ت�Iل ب
ائل ع
ی
ة ل�ف&�� نفm ال�اه�ة. - 1

ام آراء أو مق��حات ت��ع
 ع# ال�اقع أو ال��zقة.  - 2Iاس� 

ام رم - 3Iل$# لها تع��� م+�د. اس���ز ال rقابلها ما ی�ج
 في خ��ة الف�د نف&ه 

ام رم�ز لل�م�ز وفه= ال$�اNات واألمoلة.  (ص  - 4I119 –117اس�( 
 

�ن: (م�احل الّ)2� ال)َّف&ي االج�2اعي)&�  ن���َّة إر�
  و��ق ال��ف�� ب�)ها و��# م�WلRات ال���ة االج�2ا�wَّة. ،هي م# الّ)���ات االنفعال�َّة

وازt ب�# م�احل الّ)2� االج�2اعّي ال�ي ق
مها ه� ب�# م�احل الّ)2� ال)َّف&ي ال+)&ي ال�ي ق
مها ف�و�
. و 
�ن ع# م�احل ال)2َّ� ال)ف&ي االج�2اعي وم�اه�ه :&�  ملHI ن���َّة إر�

عام): اك�&اب الoقة األساس�َّةوال�غل( على ع
م الoقة .  –م�حلة الoقة مقابل ع
م الoقة (ال�2الد  •
 ت�ق�� األمالل�فاعل االج�2اعّي مع ال�ال
ی#.

وم�اف�ة ال�1  ،س)�ات): اك�&اب ال���= ال>اتي 3-2م�حلة ال���= ال>اتي مقابل ال�1 ( •
 والI+ل. ت�ق�� إرادةال�فاعل االج�2اعّي مع ال�ال
ی# وال�عاة .

ع�ر Nال>ن( وال�غل( على ال1 ،س)�ات ): اك�&اب الR2ادرة 5-4م�حلة الR2ادرة مقابل ال>ن( (  •
 ت�ق�� غ�ض ال�فاعل االج�2اعّي مع األس�ة.

س)ة): ب)اء على الoقة ال&اNقة وال���= ال>اتي والR2ادرة  11-6م�حلة االج�هاد مقابل الق5�ر( •
 ل�)2� ل
rة االج�هاد والo2اب�ة وفي ال2قابل ی)2� ل
rة شع�ر Nالق5�ر 2r)عه م# ال�2اولة.

يقوم الفرد بأشكال سلوك  
عكس ما يلح لدية

: حيث  Projectionاالسقـاط  
يلقى الفرد السلوك الذي ال  
يعجبه في نفسه على اآلخرين

اإلعالء (التسامي ) 
Sublimation   تحويل :

الطاقة الشبقيَّة من موضوعات  
الجنس إلى ميول وأنشطة  
مقبولة اجتماعيـvا وال عالقة لها  
بالجنس مباشرة

:  Rationalizationالتبرير  
حيث يواجه الفرد موقفـًا  

نا لتفسير السلوك  مهدًدا لال
الفـاشل أو الخاطئ بطريقة  
مقبولة ومعقولة

: حين  Displacmentاإلزاحة  
يواجه الفرد بإحباط فيوجه  
عدواته نحو موضوعات أو  
أشخاص غير تلك التي سببت  
اإلحباط

:هو   regressionالنكوص
رد فعل لإلحباط حين يرتد  
الفرد ويعود إلى سلوك (غير  
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س)ة )(وال�2اهقة ): اك�&اب ال1ع�ر Nال>ات�ة  18 – 12م�حلة ذات�ة مقابل ت1�ش ال
ور ( •
 وت�ق�� ال�الء ال�فاعل االج�2اعّي مع رفاق ال&# ون2اذج ال�zادة.،وال�غل( على ت1�ش ال
ور

��): اك�&اب ال��اد واأللفة وت+)( االنعaال،وت�ق�� ح(  •R2ال 
م�حلة ال��اد مقابل االنعaال (ال�ش
 aوج.ال�فاعل االج�2اعّي مع األص
قاء وال

م�حلة ال��ل
 مقابل ال���د (ال�ش
 األوس ): اك�&اب ال1ع�ر Nاإلن�اج�االث2ار وال��ل
 وت+)(  •
 ال1ع�ر Nال���د وت�ق�� ال�عاrة وال�فاعل االج�2اعّي مع األس�ة ورفاق الع2ل.

م�حلة ال�$امل مقابل ال�اس : اك�&اب ال1ع�ر Nال�$امل وت+)( ال1ع�ر Nال�أس ت�ق�� ال��2ة  •
 )123 – 120االج�2اعّي مع �ل ال�1R. (ص  ال�فاعل

 tن���ات أخ�:  
  ( ي�� ن���َّة ه�ل ( ال�لH�I ال&ل
�ر ال+)m فال�غ�َّ�ات في  اإلن&ان في م�حلة ن2�ه �2r خالل م�احل ت�ف� مع سلَّ= -Wء وت�ن1

HIمي ال>7 یل
�ر ا ،سل�ك الف�د ن��+ة ال)Eج ال�قWوت ���لة وال��WRة في ن2Wالع2ل�ات ال 
  ل)�ع.و�ع�
�ر ال+)m ال7�1R �له.   -Wء وت��ر7 للف�د یلHI ن1Wَّال�ار�خ ال�  
�ة  ،ت�ه� في سل�ك الWفل ت�5فات غ�� مق��لة لل&ل�ك ال)اضج االج�2اعيّ  -WI� ق�لr #$ول

  ض�ور�ة في س��ل ال)Eج االج�2اعي. 
�ر ال)2َّ� ن�� م&���ات أ  -Wب تلقائ��ا مع ت�WE2ه ال��  على. الWفل في رحلة ن2�ه ی�ع
ل سل
-  .
�ل دون �ه�رها في ال�ش�r لة�  �ه�ر ال&2ات ال&ل���َّة غ�� ال�2غ��ة في الWف
س)ه) یلHI الف�د ف��ة إن&ان ما ق�ل ال�ار�خ، وح�ى ف+�  8-4في م�حلة الWف�لة (م#  -

  ال�Eارة ال��1Rة. 
�� لإلن&ان12-8وفي أواخ� م�حلة الWف�لة ( -R2فل خالل رحلة ال�ار�خ الW�2 الr ( ث= ،س)ة 

2�حات ال��1Rَّة وح( الّ�+2ع.  Wال أعلى م# ال�  ی�
رج ن�� أش
  وفي ال�2اهقة تo2ل تغ���ات ال�ل�غ م�الًدا ج
یً
ا ل&2ات إن&ان�َّة أعلى.  -
�خة ی�+ه ال)2َّ� ن�� ال�
ه�ر الفعلي. (ص  -I�1124 – 123وفي ال( 
 
 :(فلWر7 لل�Wل (ال�ار�خ ال��aن��ّ�ةن���َّة ج� HIال ت�ل�  ت رئ�&�ة أه2ها ج��aل في مق
 ال)2� ی�د7 إلى ت)��= م�ق
م ألش�ال ال&ل�ك. -
 )125ال&ل�ك في �ل م�احل الّ)2� r&�� على ن&� خاص.  (ص -
 
 :(ال�عل= االج�2اعّي) ن���َّة س��ز 
و~نَّ  ،أه�= ب
راسة سل�ك الWفل م��aًا على االع�2اد وال�َّ�ح

و��t أنَّ ال�َّ�ح
 أه= أسال�( اك�&اب الWفل  ،�2هو�ق�م ال�ال
ان WRENه وت�ج�هه وتعل ،سل�ك الWفل م�عل=
 ) 125لل&ل�ك األنEج . (ص 

 
  :( ة���تع��� أنَّ ال)2� بR&ا�ة rع�� ع# ما ن�عل= فال�َّعل�= ع2ل�َّة م&��2ة ال ن���ة س��)� ( ال&ل

س��a  و�2�# ال�)�� N&ل�ك الف�د وضWRه. ول= rق
م ،و���a على ال&ل�ك ال2الح¨،ح
ود لها م
t ال��اة
��ناتها ال��Iات ال�ي ت��اك= ال�اح
ة على  ،ن���َّة شاملة لل)2َّ�ول$# rق�ل إنَّ ن2� الWفل ه� ع2ل�َّة ب)اء م

 ) 126- 125األخ�t ل�$�ن الHI1. (ص
 : (اإلن&ان�َّة) �rع��� اب�اهام ماسل� خ�� م# وف� ب�# ن���َّة ال��ل�ل ال)َّف&ي ن���ة ماسل

 ن&ان�َّة.���َّة ثالoة وهي ال)���ة اإلوخ�ج ب)،وال2
رسة ال&ل���ة
  واه= ما ق
م ماسل� آراء ع# ال)2� وم# أه2ها ما یلي:

وه>ه ال��Wعة ال
اخل�ة ت1�لها ال��Iات واألف$ار  ،كل ف�د ی�ل
 وله ���عة داخلّ�ة أساسّ�ة -

)  ناضج

الحركيَّة (العامان    المرحلة
االولى): (من الميالد حتى  
شهر واحد) نشاط انعكاسي  
وممارسة األفعال المنعكسة  
البدائية إدراك متمركز حول  
الذات ال يفرق بين الذات  
واألشياء األخرى

المرحلة قبل اإلجرائية (ماقبل  
سنوات)  7-2العمليات  

تأزربين التنظيمات. نمو اللغة  
ات القيام  والتمركز حول الذ

باستجابات جديدة. االهتمام  
بالتفكير الرمزي نمو التفكير  

سنوات)   7-4الحدسي (بين  
االحيائية (أي اعتبار األشياء  
الغير حية حية) 

مرحلة العمليـّات الحسيَّة  
 11- 7(االجراءات المادية  

سنة) تصنيف األشياء الماديَّة  
(المحسوسة) والخبرات الماديَّة  

يَّة. أي عدم  إلى فئات ماد
إمكان تعميم الخبرات نظريـvا أو  
على مستوى افتراضي

مرحلة العمليـَّات الصوريَّة  
–(االجراءات الشكلية  
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 حلة ن2�ه. وه>ه االف$ار ال ت&��W على سل��ه، و��اح للWفل ف�صة االخ��ار في ر ،الالشع�ر�ة وال12اع�
األ�فال ل
یه= حاجات أساسّ�ة هي ال�اجات الف&��ل�ج�ة وال�اجة إلى األم# وال�( واالن�2اء  -

 وال�ق
ی� وت�ق�� ال>ات. 
یلع( ال�ال
ان وال��2�ن دوًرا هاًما في إع
اد األ�فال لل�zام Nاالخ��ارات ال�2علقة إلشRاع حاجاته=  -

�ا له= ف�صة الّ)2� دون أْن��اول�ا ت1��ل ن2�ه= وال�َّ��= ��ه. و� ،وعل�ه= أْن r&اع
وا األ�فال ،األساسّ�ة���
 ) 126و�>ل� ی��ق� للWفل ال��اف� وت�ق�� ال>ات.  (ص

 
  : � تعل�� على ن��ّ�ات ال)2َّ

و�املة ع# ال)2َّ� ف$ل ال)َّ���ات أخ>ت جان( أو ع)�5  ،أنَّه ال ت�ج
 ح�ى األن ن���َّة واح
ة شاملة
  )127= في الّ)2�. (ص وتع���ه األه ،مع�#
  

 األب>اء ش�0َّة تhTGل في ال�ال�kه ال�>mGة وأث�،ل�ال�kه ف>ا الiَادس / تعل/ الَ&ْ-َ�+ُ 
: 
  ال�2ه�

وأك
وا عل2اء الّ)فm ،الWف�لة صانعة ال2&�ق�ل م# ح� الWفل أْن �r&َ# ال�ال
ان ت)��1ه= وتأدی�ه=
  خالل رحلة الWف�لة وال�ش
 وال�2اهقة. واالج�2اع وال����ة على أه2ّ�ة ال�)�1ة االج�2ا�wة

  فال����ة �ف# إلى أْن ی�لغ اإلن&ان ح
 ال$2ال ال2)اس( له. 
ق�اع
 وأص�ل وهي أولى  وتع
ُّ ال�)�1ة ال�ال
rة ال)2  الaَّ�22 لل�)�1ة االج�2ا�wَّة داخل األس�ة، ولها

  a عل�ها مق�مات ال�5I1َّة.ألنَّها ال
اع2ة األولى ال�ي ت�ت$ ؛الع2لّ�ات االج�2اwّ�ة وأخ�Wها
  فع2ل�َّة ال�)�1ة االج�2ا�wَّة هي ع2ل�َّة ی�عل= الف�د ف�ها: 

 معای�� و��= ومع�فة وات+اهات وأن2ا� سل�ك.  •
 ی���ل ف�ها م# �ائ# ب��ل�جي آلخ� اج�2اعّي م&��ل.  •
 األدوار االج�2اwّ�ة ال�2�قعة م)ه. •
 ضR  ال&ل�ك وآل�ات إشRاع ال�اجات . •
• o130 – 129قا��َّة لل+2اعة.  (ص الع)اص� ال ( 
 

و���اج اآلNاء إلى مع�فة خ5ائH ن2� األب)اء  ،ال�ال
ان ه= أول معل�2# ألب)ائه=ف# ال����ة ال�ال
rة :
وتع
یل وال
ی�ه= ب)اء على ذل� ول��Iاروا االس��ات�+�َّة  ،ل2ع�فة ����ة ال��اف� مع ال�غ�َّ�ات ال)2ائّ�ة لألب)اء

  ه= وف� تل� ال�غّ��ات. ال)اج�ة لل�عامل مع
وغ�� فعالة مع  ،و�ل ما rق
م لآلNاء ماهي إال ن5ائح وت�ج�هات ق
 ت$�ن فّعالة مع Nع§ ال�ال
ی#

  الRع§ اآلخ�.  
والب
َّ أْن یqَ�R ال�ال
ان ع# األسال�(  ،وال�ال
rة ت�Wل( ال$��o م# الWاقة وال+ه
 وال$��o م# ال��2ة

واك�&اب ق
رة على فه= خ5ائH ال�2حلة ال�ي  ،الo2ال�ة أو على األقل ال2الئ2ة لل�عامل مع اال�فال
  )�2r10 – 131ون بها. (ص 

 
ل�ي ت���ا بها، فال�5اع  ك�oً�ا م# اآلNاءrفEل�ن ت���ة أب)ائه= Nال��Wقةا م1�لة ف# ال����ة ت21ل في أنَّ 

وس�( ذل� الفق�  ،ب�# اآلNاءواال�فال إن2َّا ی
ل على ع
م تفه= اآلNاء ل5IائH واح��اجات أ�فاله=
  )137 – 132الoقافي لل�ال
ی#. (ص 

  
  ه)اك ثالث ن2اذج اساس�ة هي :

ی)1أ الWفل rف�ق� إلى  وه�>ا ،ن2�ذج ال22ارسة ال��Eفة: q��N الی�ضع للWفل الق�اع
 وال�
ود - 1

المراهقة) نمو التفكير المجرد  
والقدرة على حل المشكالت، 
والقدرة على التحديد  
والتَّصور االفتراضي

نظريَّة هول ( التلخيص  
السلوكي ) 

رحلة نموه  اإلنسان في م  -
يمر خالل مراحل تتفق مع سلَّم  
نشوء وتطور الجنس فـالتغيَّرات  
في سلوك الفرد نتيجة النضج  
التقدمي الذي يلخص، ويعيد  
العمليات الطويلة والبطيئة في  
نمو وتطور النوع

نظريَّة سيرز (التعلم  
االجتماعّي): أهتم بدراسة  
سلوك الطفـل مركزًا على  

وإنَّ سلوك  االعتماد والتَّوحد، 
الطفـل متعلم، ويقوم الوالدان  
بضبطه وتوجيهه وتعليمه

نظرية سكينر ( السلوكية ): 
تعتبر أنَّ النمو ببساطة يعبر  
عن ما نتعلم فـالتَّعليم عمليَّة  
مستمرة ال حدود لها مدى  
الحياة،ويركز على السلوك  
المالحظ، ويمكن التنبؤ بسلوك  
الفرد وضبطه
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 ل&�ّ�ة القادرة على ال�$�َّ� ال+�
 على م�اجهة م1�الت ال��اة.مق�مات ال�5I1َّة ا
2 -  a�ّ2ال��وف وت� Uثاب�ة الت�غّ�� مه2ا �ان 
�م Nق�اع��ن سل�ك م��r :ذج ال22ارسة ال5ارمة�ن2

 ،وال�ام�ة وال���= ل
رجة تق�
 ح��ة الWفل وح���ه ،ب�&ل  ال�ال
ی# وال�5امة والق&�ة والR2الغة في ال�عاrة
Iل� شIالت ال��اة. ،�5َّة ض��فة��� والف1ل في االن
ماج وم�اجهة م1

2�# أْن ت�ع
ل ح&( ال��وف  - 3r اء ال�يNع§ اآلRالعامَّة ل 
ن2�ذج ال22ارسة ال�2َنة: هي الق�اع
وت�2E# ال�2َونة ال�&امح ال�ق
ی� العالي لل>ات ت�2ل ال2&�ول�َّة فالWفل ال>���r 7 في ه>ا ال)2�ذج 

�ن قادًرا على االع�rm5ار . (ص  ،�2اد على ال)فR152وم2ارسة االس�قالل وال���ر وال�2وة واالس� – 
155 ( 
 
  وهي ن�عان  ه= ال�2ث�ات في ال����ة ال�ال
rة :أ 

تع��� االت+اهات ال�ال
rة �2ا ع�فها أیaن� هي تل� األسال�( وال�سائل  االت+اهات ال�ال
rة : )1
�ة ال�I2لفة وم# خالل ت)��1ه= وال�ي أصU�R ت�ث� في ال�ي اك�&�ها ال�ال
ان م# خالل خ��اته= ال��ات

سل��ه=،و��ال�عامل مع أب)ائه=. وهي تأخ> ص�رة ت$��)ات نف&�َّة ل
t ال�ال
ی# ن�� ت���ة أب)ائه= وت�جه 
 )156-155سل��ه= أث)اء ال�عامل معه=.( ص 

 
 ا إل ى االس�قالل واالع�2اد أه�2ة االت+اهات ال�ال
rة: ت$2# أه��2ها في ت$��# ش�5Iَّة الWفل إمَّ

mه. ،على الّ)فN #�W��2أو إلى ان�قامه م# ال2+�2ع وال  
وه)اك ع�امل نف&�ة أو تار��Iة أو اق�5ادrة ت+عل ال�ال
ی# rأخ>ون Nإح
t ال)�W2# وم# ب�# تل� 

  الع�امل:
 األس� الع���ة م�َّالة إلى ت1+�ع خ�وج الWفل ع# �ف�ل�ه ت1+عه= إلى أخ> لغة ال$Rار والWفل - 1


م ض
ة ال�ف§ وااله2الI�&فعل ذل� تr =ة أو ال�ف��� ب�# األ�فال. ،ال>7 ل� أو الق&
�ع الWفل واس�&المه لها. - 2Eحي لأل�فال تق�لها ورضاها ع# خ� إنَّاألس� الع���ة ت
 )157- 156جهل ال�ال
ی# ��WNقة ت���ة الWفل ف���>ون ات+اها ع1�ائ�ا في ال���ّ�ة (ص - 3
 : ةr
ارات هي ف)�ات ��rاج إل�ها �ل ف�د ألداء أ7 ن1ا� ب
قة و��اعة و��= فال2ه ال2هارات ال�ال

  ) 167اك�&ابها م# خالل ال�
ر�( وال22ارسة �2ا ی�اه ( مارN 7اناش وج�ج�ر7 ) ( ص 
�# للWفل عل=  ؛ال2�افآت :هي األسال�( الR��2ة للWفل  -  أr =وخاّصة إذا ل ���ألنَّ لها أثارة وت1
  بها.

ل�ي ال ��rها الWفل خاّصة إذا �انRw Uارة ع# ح�مان م# شيء R�rه، العق��ات:هي األسال�( ا  - ب
  ألّنه r+عل الWفل غاضRًا وم��2ًدا. ؛فال�أدی( ال+�
 ال rع)ي العقاب

وت�ك ال���َّة  ،ال rع)ي ال&��Wة ال$املة بل م# خالل إقامة عالقة ص���ة ب�# اآلNاء واألب)اء -
  للWفل ل��عل= ما ��rاج مع�ف�ه. 

� الWفل فع)
ما ی�عل= الWفل م# أخWائه R5rح قادر على م�اجهة ال��اة ��WNقة ال rع)ي قه -
  �����ة 

فال�ض�ح r&اع
 الWفل على ت)��=  ،وال�أدی( هي ع2ل�َّة تعل�2ات د��قة وواض�ة،فال�أدیRع2ل�َّة م&��2ة
  )163 – 158سل�ك األ�فال.  (ص  

: ت�د7 ردود األفعال ال&ل��ة ات+اه اءردود فعل اآلNاء واألمهات ت+اه ال12اع� ال&ل��ة لألب) )2
والq�R ع# ال�
یل؛ فعلى ال�ال
ی# ت�
ی
 م1اع� الWفل  ،األب)اء إلى ع
م ت�اصل األب)اء مع اآلNاء

5�ت أو �ل2ة ف�ف§ ال12اع� ی�د7  ،وال�ع�ف عل�هاN اء ع# تق�له= له>ه ال12اع�Nع�َ� اآلr أْن #�و�2
  ) 165 – 163.( ص و��غّ�� سل�ك الWفل ،إلى ت��o  ع�2�aه=

  في ثالث ص�ر وهي: وت�o2ل :لغة األوام� في ال��ار ب�# اآلNاء واألب)اء )3

نسانيَّة) :يعتبر  نظرية ماسلو (اإل
ابراهام ماسلو خير من وفق  
بين نظريَّة التحليل النَّفسي  
والمدرسة السلوكية،وخرج  
بنظريَّة ثالثة وهي النظرية  
اإلنسانيَّة

كل فرد يولد وله طبيعة  
داخلّية أساسّية، وهذه الطبيعة  
الداخلية تشكلها الخبرات  
واألفكار الالشعورية  
والمشاعر،وهذه االفكار ال
تسيطر على سلوكه، ويتاح  
للطفـل فرصة االختيار في رحلة  
نموه

األطفـال لديهم حاجات أساسّية  
هي الحاجات الفسيولوجية  
والحاجة إلى األمن والحب  
واالنتماء والتقدير وتحقيق  
. الذات

أنَّه ال توجد حتى األن نظريَّة  
واحدة شاملة، وكاملة عن  
النَّمو فكل النَّظريات أخذت  
جانب أو عنصر معين، وتعتبره  
األهم في الّنمو

الطفولة صانعة المستقبل من  
حق الطفـل أْن يحسَن الوالدان  
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 .(افعل �>ا) ج�هات� ال�
 .(افعل لي �>ا) اتRل� 
 .(ال تفعل) اه� ن

U(ج�ه خالف ال���ن لألوام� فه= ل�اجة م&��2ة لل���+�&rتها  ؛فال�)�# ال
ألنَّها أم لل2&�ق�ل وم&اع
167 – 165
ر�( على ت�2ل ال2&�ول�ات في ال2&�ق�ل. ( ص Nال2)aل ه� o2NاNة ت  (  

ه� یل+ا اآلNاء لعق
 اتفاًقا ب�)ه= و��)األب)اء م# خالل أْن  ح�ار ال�فاوض ب�# اآلNاء واألب)اء: )4
أو ت)ف�> �ل( أو ال��قف ع# سل�ك مقابل ت�ق�� له Nع§ رRªاته م# ق�ل اآلNاء.  ،�rق� الWفل أم�

  )167(ص
 –األوام�  –: وت�o2ل في اآلتي: (الق&�ة &ل��ة في ال��ار ب�# اآلNاء واألب)اءأن�اع اللغة ال )5

  ال�ف§). –ال)ق
  –ال�ه
ی
 Nالعقاب  –ال�أذی( 
وت�o2ل في اآلتي:ال�Rارات ال
الة على  :أن�اع اللغة اإلr+اب�ة في ال��ار ب�# اآلNاء واألب)اء )6

  ) 169ات ال
الة على العWف. ( ص ال�Rار  –ال�Rارات ال
الة على إ�هار ال�(  –ال�&امح 
  

  )181حتى    173( صفحة من األسريَّة األزمات مواجهات في األسري الَفْصلُ الرابع / اإلرشاد  
  

ل / األزمات الَ&ْ-َ�+ُ    وأن�اعها األس�Rَّة .... 0bnع�ها األوَّ
 

  ���عة األزمات األس��َّة :
وت)ق&= األزمات األس��َّة إلى  ،ي ت�د7 ل�
وث أزماتوالaواج م# األح
اث ال� ،ال تIل�ا ال��اة األس��َّة

  اآلتي: 
 أس�ة ال�)اء الفارغ: ���r أف�ادها في أض�� ال�
ود. - 1
 االنف5ال اإلرادN 7الWالق أو الَه+�. - 2
 األزمات ال)ات+ة ع# م&�Rات خارج�ة �ال��مل. - 3
 ال$�ارث الIارج�ة N&�( األم�اض أو اإلعاقة.  - 4
 
  الت� وال�ف$� األس�7: م# م&�Rات األزمات وال12
 ع
م فه= �ل الaوج�# لّ)ف&ه و�Rاع ال�Wف اآلخ�.  - 1
 ع
م االتفاق على  آل�ة لاله�2ام Nاألب)اء. - 2
 الaواج ال>7 ی)1ا ع# �2ع أح
 ال�Wف�# في اآلخ�. - 3
 ع
م نEج األزواج . - 4
 Nع§ األم�اض والعاهات ال+&�2َّة واإلعاقة.  - 5

وان�الل ب)اء األدوار االج�2ا�wَّة ال�2تWRة بها ع)
ما  ،ةو���1 ال�ف$� األس�7 إلى انه�ار ال�ح
ة األس��َّ 
5�رة م�ض�َّة. ( ص N اماتaاالل�N ام�zفي ال �oأو أك �Eف1ل عr173 – 175(  

  
  أن�اع األزمات األس��َّة:

  : مفه�م الWالق في اللغة: مأخ�ذ م# اإل�الق وه� اإلرسال وال��ك. الWالق - 1
�= ال�1ع والقان�ن و���ت( عل�ة إزالة مل� ال)$اح. الWالق في االصWالح: ه� إنهاء العالقة�N وج�َّةaال

  الWالق في ال�1ع:
5�ص). ،ع)
 ال�)��ة (رفع ق�
 ال)$اح في ال�ال - 1Iأو ال2ال بلف¨ م 
 ع)
 ال2ال$�ة (حل الع25ة ال2)عق
ة ب�# الaوج�#). - 2

تنشئتهم وتأديبهم،وأكدوا  
علماء الّنفس واالجتماع والتربية  
على أهمّية التنشئة االجتماعية  
خالل رحلة الطفولة والرشد  
والمراهقة

فن التربية الوالدية :الوالدان  
أول معلمين ألبنائهم،   هم

ويحتاج اآلباء إلى معرفة  
خصائص نمو األبناء لمعرفة  
كيفية التوافق مع التغيَّرات  
النمائّية لألبناء، وتعديل  
والديتهم بناء على ذلك  
وليختاروا االستراتيجيَّة الناجحة  
للتعامل معهم وفق تلك  
التغّيرات

مشكلة فن التربية تشمل في  
آلباءيفضلون  أنَّ كثيرًا من ا

تربية أبنائهم بالطريقةا لتي  
تربوا بها، فـالصراع بين  
اآلباءواالطفـال إنَّما يدل على  
عدم تفهم اآلباء لخصائص  
واحتياجات أطفـالهم، وسبب  
ذلك الفقر الثقـافي للوالدين

نموذج الممارسة الضعيفة: 
بحيث اليوضع للطفـل القواعد  
والحدود، وهكذا ينشأ الطفـل  

مقومات الشخصيَّة    يفتقر إلى
السوّية القـادرة على التكيَّف  
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 ع)
 ال1اف��ة (ه� اس= ل�ل ق�
 ال)$اح بلف¨ الWالق ون��ه). - 3
 ل ق�
 ال)$اح).ع)
 ال�)ابلة (ح - 4

�ن ب�# الaوج�# على ق�
 ال��اة�r 7<واج القائ= الaان�الل ال �ا ال�ع��� االج�2اعي: ه ول$)ه2ا  ،أمَّ
  )176 – 175أح�ار في زواجه2ا م�ة ثان�ة. (ص 
  و�)ق&= الWالق إلى أق&ام هي:

�ز أن ی�اجع زوج�ه ب
ون عق
 ج
ی
 وال ص
اق. )1+r :الق رجعي� 
2(  tنه صغ�� : ی)هي الo�2اق وال��r إرجاع زوج�ه إال ب�ضاها وعق
 ج
ی
 وص
اق.�الق Nائ# ب�)
زوج�ه ثالًثا فال ی�جعها إّال إذا تaوجU غ��ه زواًجا ص��ً�ا  �الق Nائ# ب�)�نه ���t: إذا �ّل� )3

 و�لقها. 
 ) 178 – 177(ص 

  
  �اة : ی�د7 م�تأح
 الaوج�# إلى تغ��� ال
ور االج�2اعي لل���1 الRاقي على ق�
 ال�ال��مل - 2

والaوج ال>7 ماتU زوج�ه Nأرمل.و�ع
 م�ت اح
 الaوج�# ،و�Wل� على الaوجة ال�ي مات زوجها أرملة
  عامال م# ع�امل ال�ف$� األس�7.

 �oلألرملة أك 
�ن ال
ور ال+
ی�فاألدوار ال+
ی
ة ل$ل م# األرمل واألرملة ت�Iلف في ج�ان( َع
ی
ة ��
�ل�جً�ا واج�2ا�  wً�ا إذا ق�رنU ب
ور األرمل م# ب�# ه>ه األسRاب:صع��ة في م+ال ال��اف� س�

�ن أك�o أه�2َّة Nال)َّ&Rة لل�2أة  - 1�r واجaم# ال2+�2عات فأن�هى أن ال ��o� واج  م# ال�جل فيaال
 rع)ي ان�هاء دور ح��N 7ّالّ)&Rة للaوجة خالف الaوج. 


ث غالRًا أنَّ األرملة الت+
 ت1+�ًعا اج�2ا��wا على الaواج م�ة ثان� - 2�r . ة 
ی�تR  ب>ل� أنَّ م1�الت األرملة ال5�2لة ب��2ل ال2&�ول�َّة االق�5ادrَّة ل)ف&ها وأل�فالها س�ف  - 3

1�ل أو Nآخ� لله��� خالف األرمل.N ع�ض�&r 7<ال1��2ة ال t� ت�اجه إم�ان�ة معاودة الّ)�� في م&�
�جع ذل� أساًسا إلى و� ؛ت�اجه األرملة في ح�اتها االج�2ا�wَّة ق��ًدا أك�o م2ّا ی�اجه األرمل - 4

 – 178أنَّال�2أة ب�جه عام أك�o م�ًال لل&الم اج�2ا�wَّا وأك�o م�ًال إلى االس�&الم ل��وفها ال+
ی
ة. (ص 
180( 
  : مع)اة ت�ك ال��اة الaوج�َّة وال�ف$�� في إنهائها أو ال�ه�ب م# م&��ل�اتها.اله+� - 3

�ن ن��+ة لIالف ب�)ه2ا�ی�aوج الaوج ب
ون إعالن ع# ذل� وق
  ،و��= ب
ون اتفاق م&�� ،و�
  وت�Iلف ��اه� اله+� Nاخ�الف الRWقات. ،ألف�اداألس�ة

و���ت( على ذل� الع
ی
 م# ال12�الت العا���َّة واألخال��َّة والّ)ف&�َّة ،ولله+� آثار سل��ة في األس�ة
  )181واالق�5ادrَّة واالج�2ا�wَّة. (ص 

  
 ُq�َRْ2َاني / اإلرشاد الoَلألس�ة الّ)ف&�َّة �5ةوال الّ)ف&ي ال  

 
  اإلرشاد ال)َّف&ي واألس�ة:

یه
ف اإلرشاد األس�7 إلى م&اع
ة أف�اد األس�ة على فه= ال��اة األس��َّة و����َّة ال�عامل مع ال12�الت 
وت��5# لألس�ة إزاء ضغ�� ال��اة  ،األس��َّة، وت�ق�� ال��اف� في ه>ا ال2+ال ل2ا في ذل� م# تق��َّة

  ة على األب)�َّة ال�I2لفة ل�5I1َّة الف�د. وت�اNعها ال�2ث� 
  وأه= ه>ه ال12�الت األس��َّة ال�ي ی�ع�ض لها عل= ال)فm اإلرشاد7 هي:

1 -
و���ك 25Nاته في عالقة  ،أح�اًنا ق
 ی�+اوز القل� ح
ود ال&�7 ل
N tع§ ال�ال
ی#لع5اب�ة ال�ال
rة:ا

  لَ�&)َّة.ال�ال
ی# أك�o م�ًال لالن��اف ف�غ��( ع)
 الWفل الق
وة ا

الجيد على مواجهة مشكالت  
الحياة

نموذج الممارسة الصارمة: 
يكون سلوك محكوم بقواعد  
ثابتة التتغّير مهما كانت  
الظروف وتتمّيز بتسلط  
الوالدين والصرامة والقسوة  
والمبالغة في الرعاية، والحامية  
والتحكم لدرجة تقيد حركة  

لطفـل وحريته، فيخلق شخصيَّة  ا
ضعيفة، والفشل في االندماج  
ومواجهة مشكالت الحياة

نموذج الممارسة الَمرنة: هي  
القواعد العامَّة لبعض اآلباء  
التي يمكن أْن تتعدل حسب  
الظروف وتتضمن الَمرونة  
التسامح التقدير العالي للذات  
تحمل المسؤوليَّة  

االتجاهات الوالدية: تكمن
أهميتها في تكوين شخصيَّة  
الطفـل إمَّا إلى االستقـالل  
واالعتماد على الّنفس، أو إلى  
انتقـامه من المجتمع  
والمحيطين به

األسر العربية ميـَّالة إلى تشجيع  
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�ن م# ن�5( �r ی# واألوالد، فه)ا
و�>ل� ه)اك اض�WاNات سل���َّة أخ�t تغ1ي العالقات ب�# ال�ال
  ال�2ش
 األس�7 ل���5ح ه>ه ال&ل���ات. 

2 -
  وع# ال+2اعة في ج�ائ= عق�ق األب)اء لآلNاء. ،وت�ه� في حالة االغ��اب ع# ال>اتق�ق ال�ال
ی#:

3 -
وع
د األب)اء دوًرا هاًما في إ�هار Nع§  ،: یلع( الع�2 وال)�عة�ت�( األب)اء وم��aه= في األس� ت

  ال12�الت األس��َّة ال�ي ت��اج خWة إرشادrَّة وعالج�َّة. 
4 -

: ���o م)ه= ی�ع�ض ألس�ا معاملة م# اإله2ال وال�&ل  وال�ف�قة األم� ال>r 7&�لaم والد الaواج ال&اب�أ
ألنَّ مه�2ه األع�=  ؛aواجي ال>r 7+( أْن ی�
أ ق�ل الaواججه�د عالج�ة ل+�2ع األف�اد. وه)اك اإلرشاد ال

وان��افات  ،وق
 ت&��2 مع تق
م الaواج ل�عالج م1�الت ،ت$�ن مع ب
اrات الaواج ل��اجه ال12�الت
2�اجه�ها االخ5ائي وال�2ش
 ال)ف&ي. (ص N لعWEr َّة��� )185 – 183سل

  
  ال�5َة ال)َّف&�َّة واألس�ة:

�ن ال�5ة ال)َّف&�َّة ه�r qافًقا نف&ً�ا مع ذاته و����ه ح���ن ف�ها الف�د م��r ي حالة نف&�َّة دائ2ه ن&�ً�ا
وت���� إم�اناته فEًال ع# ق
رته على م�اجهة مWال( ال��اة م# خالل حل�ل  ،قادًرا على ت�ق�� ذاته

  ت�اف�zة.
�ن ع2ل�َّة م�Rادلة  ،الع�2ف2# و�ائف األس�ة ت)�2َّة ال�5ة الّ)ف&�َّة ألف�ادها م)> والدته= إلى أرذل �و�

ب�# الaوج�#؛ فال&عادة الaوج�َّة خ�� م�اع ال
ن�ا وأساس األس�ة ال5ال�ة فالa�2وج�# أفEل م# غ�� 
  )186 – 185الa�2وج�# في ال�5ة الّ)ف&�َّة والعقل�َّة وال+&�2َّة ح&( ما أث��ه ال
راسات.(ص 

  
  ال�2عة ال)َّف&�َّة واالس�ق�ار ال5I1ي:


ث ال1ع�ر Nال
فء لألب)اءم# خالل �r َّة��وت��ق� ال�2عة ال)َّف&�َّة أك�o  ،اإلح&اس Nال�ال
rة ال&
  لل�ال
ی# ع)
ما ی��ق� اإلن+اب. 

فال�ال
ان ال>ی# ال ی�غ��ن Nاإلن+اب ال ی��2ع�ن Nال�5ة ال)َّف&�َّة، و�>ل� رف§ الaواج ت$�ن ت)��1ها 
  )187 – 186اله�وب م# ت�2ل ال2&�ول�َّة. (صغ�� س��َّة فهي ت�5ف Nاألنان�َّة والع5اب�ة و 

  
  ال�2عة ال+)&�ة :

      t
أه
اف األس�ة ه� إت2ام ال�2عة ال+)&�ة لل�Wف�# والی�= ذل� إال م# خالل الaواج  ف2# إح
  ال�1عي. 

  فاألس�ة ال�2�2عة Nال�5ة ال)َّف&�َّة ی��2ع أف�ادها Nال5فات اآلت�ة:
1 -

 �#.إلح&اس Nال&عادة مع ال>ات واآلخ� 
2 -

وشع�ر أف�ادها Nال�ضا وال��اة ال&ع�
ة. ،ل��اف� في ج�2ع ال2+االت ال)ف&�َّة واالج�2ا�wَّة واألس��َّة وال2ه)�َّة
3 -

 شRاع مWال( ال��اة والع2ل على ت��zقها. 
4 -

 فه= ال>ات و~م�اناتها.
5 -

خروج الطفـل عن طفولته  
تشجعهم إلى أخذ لغة الكبار  
والطفـل الذي لم يفعل ذلك  
تستخدم ضدة الرفض واالهمال،  

أو التفريق بين    أو القسوة
األطفـال

من مسببات األزمات  
والمشكالت والتفكك األسري: 

عدم فهم كل الزوجين    -1
لّنفسه وطباع الطرف اآلخر. 

عدم االتفـاق على  آلية    -2
لالهتمام باألبناء.

الزواج الذي ينشا عن    -3
طمع أحد الطرفين في اآلخر

الطالق في االصطالح: هو إنهاء  
لزوجيَّة بحكم الشرع  العالقة ا

والقـانون ويترتب علية إزالة  
ملك النكاح

أمَّا التعريف االجتماعي: هو  
انحالل الزواج القـائم الذي  
يكون بين الزوجين على قيد  
الحياة، ولكنهما أحرار في  
زواجهما مرة ثانية

األدوار الجديدة لكل من  
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 ل�$امل ال)َّف&ي.
 

إنَّ األس�ة ال&ع�
ة تع��� ب��ة نف&�َّة  ت�ث� على ال)2� ال)ف&ي لألب)اء سلRًا أو اr+ابً�ا ح�q  فاألس�ة
2�# أْن تق�َر ل)ا االن��افات ال)ف&�َّة واألم�اض r ة تع��� ب��ة نف&�َّة س��ة��WE2ص��َّة �2ا أنَّ األس�ة ال

  )  189 – 187االج�2ا�wَّة. (ص 
  


 إل�ها:(�&r 7 وال)َّ���ات ال�ي
  اإلرشاد ال�ال
1 -

1   -  َّ���وفي تع
یل  ،ه
ف الّ)���َّة هي ت��5ح ال�)اء الIا�ئ لل2عل�ماتة:لّ)���َّة ال2ع���َّة ال&ل
األف$ار واالع�قادات واالف��اضات ال�I2لة و���ً�ا وال�ي تع2ل على اإلNقاء على أن2ا� ال&ل�ك 

 واالنفعاالت، و���
د دور ال�2ش
 في أم��# أساس�# ه2ا: 
2 -


 ی# الIا��ة.ْن rع2ل ال�2ش
 على ت�ل�ل ونق
 أف$ار ومع�ق
ات ال�ال
3 -

 واجهة الع�2ل Nاألف$ار الIا��ة م# أجل ت���5ها Nع
 م)اق�1ها معه.
  ه)اك م+2�عة م# الR2ادc ال�ي تo2ل أساس االت+اه ال2ع�في ال&ل��ي:

1 -
 ل2ع�فة لها دور أساسي في ج�ان( ال�عل= األساسي .

2 -
 ل2ع�فة وال�ج
ان وال&ل�ك ت��Wه= عالقة م�Rادلة س���ة.

3 -
وفه= �ل م# ال&ل�ك وتأث��  ،عات واألنW1ة ال2ع���ة األخ�t لها دور أساسي في إن�اجالت+اهات وال��ق

 العالج وال�)�� به2ا. 
4 -

 لع2ل�َّات ال2ع���َّة ت)
مج معا في ن2اذج سل���َّة. 
 

فالعالج ال2ع�في ال&ل��ي ع)
 (ب��) Rwارة ع# أسل�ب عالجي �rاول تع
یل ال&ل�ك ل
t الع�2ل م# 
  في ع2ل�َّات ال�ف$�� ح�q ی�د7 تغ��� ال2عارف إلى تغ��� في ال&ل�ك.خالل ال�أث��ات 

  و�2�# االس�فادة م# ه>ه الّ)���َّة في ب�نامج إرشاد ال�ال
ی# على ال)�� اآلتي:
  

  أوال ال2&��t ال2ع�في :
1 -

 ��5N ال�ال
ی# Nأه�2َّة دوره2ا في ح�اة الWفل.
2 -

له2ا في م�احل الّ)2� ال�I2لفة وخاصة م�حلة �ادة وعي ال�ال
ی# و~دراكه2ا ل5IائH وحاجات �فز 
��ة. R2لة ال� الWف

4 -
 )اق1ة Nع§ األف$ار غ�� ال�zW(2َّة الIا��ة ال�ي ت&��W على ال�ال
ی# .م

5 -
 وال�2تWRة Nاألف$ار الIا��ة ال2�ج�دة ل
t ال�ال
ی#.،�
ی
 أن�اع االنفعاالت غ�� ال2)اسRةت

األرمل واألرملة تختلف في  
دور  جوانب َعديدة فيكون ال

الجديد لألرملة أكثر صعوبة  
في مجال التوافق سيكولوجيًـا  
واجتماعيـًا إذا قورنت بدور  
األرمل

تواجه األرملة في حياتها  
االجتماعيَّة قيوًدا أكثر مّما  
يواجه األرمل؛ ويرجع ذلك  
أساًسا إلى أنـَّالمرأة بوجه عام  
أكثر ميًال للسالم اجتماعيـَّا  

م  وأكثر ميًال إلى االستسال
لظروفها الجديدة

الهجر: معناة ترك الحياة  
الزوجيَّة والتفكير في إنهائها  
أو التهرب من مسئولياتها.
ويكون نتيجة لخالف بينهما، 
ويتم بدون اتفـاق مسبق، وقد  
يتزوج الزوج بدون إعالن عن  
ذلك ألفراداألسرة، وتختلف  
ظواهر الهجر باختالف  
الطبقـات

إلى  يهدف اإلرشاد األسري  
مساعدة أفراد األسرة على فهم  
الحياة األسريَّة وكيفيَّة التعامل  
مع المشكالت األسريَّة، وتحقيق  
التوافق في هذا المجال لما في  
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6 -
 �فال.�ض�ح األسال�( ال���5ة ل����ة وت)�1ة االت

 
  ثان�ا ال2&��t ال&ل��ي:

1 -

ر�( ال�ال
ی# على مهارات ال�فاعل ال+�
 مع الWفل.ت 

2 -
 وت)ف�> األدواراألس��َّة2Nا ی)اس( �ل ف�د ��األس�ة. ،
ر�( ال�ال
ی# على ����ة ت�
ی
ت

3 -

ام ��ق ال2�افأةتIی# على اس�
2ا� وال�عa�a ال2)اس( ل&ل�ك �فله2ا مع م�اولة ت+)( األن ،
ر�( ال�ال

 ال�ال
rة غ�� ال&ل�2ة.
4 -

الة في أنW1ة واه�2امات �فله2ا. (ص ت 194 –192
ر�( ال�ال
ی# على ال12ار�ة الفعَّ( 
 
5 -

الة ���َّة ال�َّعل= االج�2اعي: ن �2R+�د أْن rق�أ  ،ت�= م# خالل م1اه
ة شHI آخ� ی�د7 االس�+اNات الفعَّ
الة ال�ي 1rاه
ها ع)ها أو 1rاه
ها أو ی�t ص�ًرا لها ی�
أ في تعل2ها ح� )2ا ی�
أ ب�قل�
 ه>ه االس�+اNة الفعَّ

  م# خالل ال)2�ذج أو الق
وة. 

م آNاؤها أسل�ب اإلك�اه ع)
 إدارتها سل�ك الWفل تع2ل على تعa�a و~ثاNة I�&r وعل�ة فاألس�ة ال�ي

  ال&ل�ك الع
واني ل
rة.

ام ه>ه الّ)���َّة ب�نامج إرشاد ال�ال
ی# م# خالل رؤ Iاس� #���ه= ل)2اذج ال��5فات وال&ل���ات و�2

اإلr+اب�ة أث)اء جل&ات ال��نامج اإلرشاد7 ل�
ر��ه= و~ك&ابه= سل���ات إr+اب�ة ت&اع
ه= على حل 
  ) 195 –194ال12�الت ال�����ة. (ص 

6 -
 إنَّ$ل سل�ك rع��� ت�اصًال داخل األس�ة و�ل ت�اصل ی�2E# أوام� ت�
د ���عة العالقة���َّة ال��اصل: ن

�ن ال2ع)ى ال>r 7ق5
ه ال�2سل ه�  ،م���t ال��اصل ال�سالة و�&2ى�r اًال ح�)2ا �ن فعَّ�r اصل�وه>ا ال�
  ال>5r 7ل Nالفعل إلى ال2&�ق�ل فال��اصل ه� أساس �ل تفاعل اج�2اعي. 

  وت�ه� ال2+ادالت غ�� ال�)َّاءة. ،فع)
ما ت1�ه م���t ال�سالة ی)1أ ال�5اعات في عالقات ال��اصل
���Wت #�  ه>ه الّ)���َّة في ال��نامج اإلرشاد7 ال�ال
7 ��2ا یلي:  و�2

1 -
وال��ص على ت�ص�لها م# ال�ال
ی# إلى  ،ل�أك�
 على أه�2َّة تأث�� ال�سالة الR�2ادلة ب�# الWفل ووال
rة 

 الWفل ��WNقة واض�ة ومفه�مة. 
2 -


ام ما ه� لف�ي  و Iاس�N اصل ال���5ة مع اال�فال�غ�� لف�ي في ال�عامل در�( ال�ال
ی# على ��ق ال�
 )197 – 195مع الWفل.  (ص 

 
: 7
ت�ع
د أسال�( اإلرشاد ن��+ة ل�ع
د الّ)���ات اإلرشاد وت�ض�ح ه>ه األسال�( أسال�( األرشاد ال�ال

  ��2ا یلي:
1 -

م ع)
ما ت�Wل( حالة الع�2ل ال&��َّة ال�امَّة q��N ت)��5 العالقة اإلرشادrَّة ب�)ه ا I�&r:7إلرشاد الف�د

ذلك من تقويَّة، وتحصين  
لألسرة إزاء ضغوط الحياة  

العصابية الوالدية:أحيانًـا قد  
يتجاوز القـلق حدود السوي  
لدى بعض الوالدين، ويترك  

اته في عالقة الوالدين  بصم
أكثر ميًال لالنحراف فتغييب  
عند الطفـل القدوة الَحسنَّة

تترتيب األبناء ومركزهم في  
األسرة: يلعب العمر والنوع، 
وعدد األبناء دورًا هاًما في  
إظهار بعض المشكالت األسريَّة  
التي تحتاج خطة إرشاديَّة  
وعالجيَّة

أأوالد الزواج السابق: كثير  
منهم يتعرض ألسوا معاملة من  
اإلهمال والتسلط والتفرقة األمر  
الذي يستلزم جهود عالجية  
لجميع األفراد

الصحة النَّفسيَّة هي حالة نفسيَّة  
دائمه نسبيًـا يكون فيها الفرد  
متوافقـًا نفسيًـا مع ذاته وبيئته  
حيث يكون قـادرًا على تحقيق  
ذاته، وتوظيف إمكاناته فضًال  

على مواجهة مطالب  عن قدرته  
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  # ال�2ش
 فق .و��
2 -
إلرشاد ال+2اعي:ه� تفاعل r+2ع ال�2ش
 مع ج2اعة م# خالل ال�2اض�ة وال2)اق1ة به
ف ت�ص�ل ا 

معل�مات مع�)ه و~ثارة ال+2اعة ح�ل م�ض�ع مع�#، أو م+2�عة م# الع2الء ت�1اNه م1�الته= 
�ف أو الI+لوله مa�ّ2ات ب�# روح ال�عاون وع
م ال1ع�ر  ،واض�WاNاته= مًعا في ج2اعات صغ��ةIالN، 

�ف م# خالل ال�عاون ال��12ك وال�فاعل ال2&��2 ال>7 Iا ع# ال��دد وال
واب
اء وجهة ال)َّ�� ���Nَّة Nع�ً
  rعWي الف�صة الك�&اب مهارة االت5ال ال+2اعي.

3 -
 ،إلرشاد ال2�جه:ه� م�a��2 ح�ل ال�2ش
 الّ)ف&ي 2N&اع
ة ال�ال
ی# على حل ال12�الت ال�ي ت�اجهه=ا  

  = 2N&اع
ته= على ت�ق�� ت$ّ�� أفEل. و�ه�
4 -

إلرشاد غ�� ال2�جه:  ه� اإلرشاد غ�� الR2اش� أو اإلرشاد الa��2�2 ح�ل الع�2ل q��N ی�ق¨ ال�2ش
 ا    
اإلم�ان�ات ل
t الع�2ل ال�ي ت2�)ه م# حل م1اكله م# خالل ت���a االن�Rاه على ال12�الت ال�ي تع��� 

�ض.هامَّه في ن��ه و�1+عه على الّ)ه  
�ن ال�ال
ی# أس�ة ناج�ة لها ثالث مفات�ح هي:�r وأخ�ً�ا ل$ي  

1(

و��عل2�ن م)ه �ل مهارات ال�فاعل  ،نَّ&ل�ك األب واألم ات+اه NعEه2ا الRع§ ن2�ذًجا صامً�ا لألب)اء
 االج�2اعي.

2(

 rاسة الع
ل وال2&اواة ب�# األب)اء.
3(

و�>ل� ال12ار�ة وال12ا��ة في �ل ما  ،ءل�د والR�2ة ال�ي r+( أْن 1rع� Nه األب)اء م# جان( اآلNا
 –197ی�ع�ض له األب)اء م# م1�الت �ارئة مع مالح�ة ال�2حلة الع��2َّة ال�ي �2rون بها. ( ص 

199( 
 

 )225حتى    203(  منصفحة علميَّة نظر وجهة األسرة داخل التواصل الخَامس / عمليَّة الَفْصلُ 
  
  

  ال2ق
مة :
  

�مات ال�ي َیل=ُّ بها األخ5ائي ال)َّف&ي أو األخ5ائي االج�2اعي في ه>ا الَف5ُْل N H�Irأه= ال2عل
  م+ال ت�ج�ه ورعاrة األس�ة في إع
اد ملف م�$امل ع# �ل حالة على ح
ة.  

وس�ف نع�ض ���قة أق�ب ما ت$�ن إلى األكاد�2rَّة وهي أنَّ وجهة ن�� أساسها عل= ال)فm االج�2اعي 
ع2ل�َّة ال��اصل داخل األس�ة �2ا ت��1 إلى Nع§ ال�2غ�َّ�ات وعل= ال)فm ال�)ائي أو اإلr+ابي في 

�ل�ج�َّة واالج�2ا�wَّة ال�ي ت��= ع2ل�َّة ال��اصل. (ص �  )203ال&�
  

ل / إدراك الَ&ْ-َ�+ُ    اآلخ� األوَّ
ول� أنَّ ه>ه ال�الة Nال>ات  ،rق5
 Nه ع2ل�َّة اإلدراك االج�2اعي أو إدراك الف�د ول�m اإلدراك ال�&ي

  خ��ار الaوج أو الaوجة �Irل  ال)�عان م# اإلدراك إلى ح
 ما.  حالة ا
و��$�ن ل
t الف�د إ�ار م�جعي م# خالل ال��وف ال�ي عاشها أو س2عها أو تلقها م# وسائل اإلعالم 

الحياة  

الوالدان الذين ال يرغبون  
باإلنجاب ال يتمتعون بالصحة  
النَّفسيَّة، وكذلك رفض الزواج  
تكون تنشئتها غير سويَّة فهي  
تتصف باألنانيَّة والعصابية  
والهروب من تحمل المسؤوليَّة

من إحدى أهداف األسرة هو  
إتمام المتعة الجنسية للطرفين  

لك إال من خالل الزواج  واليتم ذ
. الشرعي

إنَّ األسرة السعيدة تعتبر بيئة  
نفسيَّة صحيَّة كما أنَّ األسرة  
المضطربة تعتبر بيئة نفسيَّة  
سيئة يمكن أْن تقرَر لنا  
االنحرافـات النفسيَّة واألمراض  
االجتماعيَّة

العالج المعرفي السلوكي عند  
(بيك) عبارة عن أسلوب  

ديل السلوك  عالجي يحاول تع
لدى العميل من خالل التأثيرات  
في عمليـَّات التفكير حيث  
يؤدي تغيير المعارف إلى  
تغيير في السلوك

ننظريَّة التَّعلم االجتماعي:  تتم  
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و�>ل� ص�رة ال>ات للف�د أو تق
ی� ال>ات تلع( دوُرا في ع2لّ�ة ،اإلدراك أو االخ��ار ف��ث� ذل� في ع2ل�َّة
  ) 205-  204. (ص اإلدراك

  
  اإلدراك االج�2اعي :

اإل�ار ال�2جعي ع)
 الف�د ی�ث� في ع2ل�َّة اإلدراك واالخ��ار ف5�رة ال>ات ع)
 الف�د هي ال2ع��ة ع# 
ذاته وال+ان( اإلr+ابي م# ذات الف�د اآلخ� �2ا  ه>ا اإل�ار r q��Nق�م الف�د ب�ق
ی� ال2&افة أو الRع
 ب�#

ل)ی
ر�ه ه� و�&2ى (الRع
 ال و�>ل� rق
ر  ،ف$ل2ا قلUَّ ه>ه ال2&افة �ان االخ��ار أفEل ،�صفي األوَّ
ال2&افة ب�# ذاته وال+ان( ال&ل�ي اآلخ�و�&2ى (الRع
 ال�صفي الoاني ) ف$ل2ا زادت ال2&افة �ان االخ��ار 

ر ال2&افة م# ال+ان( اإلr+ابي وال+ان( ال&ل�ي للف�د اآل َّ
خ� و�&2ى أفEل وز�ادة على ذل� فإنَّالف�د rق
  (ال2&احة Nع
 ال�a��2) �ل2ا زادت ه>ه ال2&افة �ان االخ��ار أفEل وأق�ب.

�= ع2ل�َّة االخ��ار .�r 7<ة األولى في ب)اء األس�ة هي ع2ل�َّة اإلدراك واإل�ار ال�2جعي ال�WIفال  
�ن اإل�ا�r ما
ر ف2# أصع( ال2�اقف ال�ي ت�اجه األخ5ائي الّ)ف&ي في م+ال ال��ج�ه األس�7 ع)

ال�2جعي ال>ات الo2ال�ة س�اء ح�z�zة أو م# ص)ع ال�Iال فعل�ه أْن rع�َد Nالف�د لل�اقع وال�2غ�َّ�ات ال����Wَّة 
ال�ي ت��= سل�ك اإلن&ان، فه)ا rق�م األخ5ائي Nع�ض على الف�د ال5IائH ال�ي ُتaَّ�2ه ع# اآلخ� وما 


د ال�r ن ق��( م# ذاتِه أو��r غ��ه في ذاته ح�ىr أْن )+r 7<ن في الف�د اآلخ� ال��r أْن )�r ف�د ما
  ی�غ( Nاخ��اره. 

ه مع األف�اد الRاح�o# ع# الo2ال�ة الW2لقة هي تق
ی�  
مها األخ5ائي وخاصَّI�&r tوه)اك ��ق أخ�
ر م
N tع
ه ع# اإلدراك ال
ق�� ل5IائH  ،دقة اإلدراك ع)
 ذل� الف�د َّ
2�# للف�د أْن rقr و�)اء على ذل�

  )206 –�205# أو ق��ه م)ها. (ص األف�اد اآلخ� 
  

  آلخ� الKَاني / ق�bال الَ&ْ-َ�+ُ 
2Nع)ى االع��اف ب�ج�ده 5I1Nه و��انه ال2اد7 وال2ع)�7 و��Wل( ه>ا ع2ل�ة إدراك إr+ابي لآلخ� 

الة في ش5Iِه وق
راته وخاصة في ال2�اقف ال�ي ت�Wل( ص)اعة واتIاذ الق�ار،  ،واالق�)اع Nال)َّ�احي الفعَّ
ر االخ5ائي ال)ف&ي إل�هار ق
رات أ7 م# الف�دی# و~م�اناته و~ق
امه على اتIاذ الق�ار في و�أتي دو 

م�ض��wَّة و�أقل ق
ر م# ال>ات�ة، أو م&اع
ة الف�د على ق��ل اآلخ� واالع��اف Nق
راته و~م�ان�اته أو 
I�&�� معه �rله وال�عا�
م االدوات ال�ص�ل ل2)�5ف ال2&افة ب�)ه2ا الع��اف �ل م)ه2ا Nاآلخ� وق�

  ال�2احة مoل .
الف�د Nاالس�+اNة ل2+2�عة م# ال�Rارات ساNقة اإلع
اد  Nه ال�ق
ی� ال>اتي: Rwارة ع# ما rق�م )1

  وال�ي تع�� ع# ����ة وم
t ق��له لآلخ��# وال�عا�r معه=.  ،5rف ف�ها رد فعله في ال2�اقف ال�I2لفة
انRWاعاته= وال�عامل معه في ال2�اقف  تق��� األق�ان:أ7 ما rق�ره اآلخ�ون ع# الف�د ب)اء على )2

  ال�I2لفة. 
تق
ی� و��اس ات+اهات الف�د: ت�Wل(  ح���َّة خاّصة في إع
اد م�zاس االت+اه ن�� اآلخ��#  )3

  وص�اغة ال�Rارات ال�ي 2Erها ال�z2اس.
 تق
ی� ن&� ال�z= ع)
 الف�د: و��Wل( دقة في ال�5اغ واإلع
اد أك�o م# ال��Wقة ال&اNقة إذ إنَّها )4

تع�2
 على ال�zاس ال)&�ي لل�z= وخاّصة تل� ال�ي ت�5ل Nال)�احي اإلن&ان�َّة مoل ال�z= االج�2ا�wة، و��2ة 
 )208 – 207ت>وق وتق
ی� ال+2ال�ات، وال�z= ال�وح�َّة وتق
ی� العقائ
 األخ�t. (ص 

  
  اآلخ� مع الKَال+ / ال�عامل الَ&ْ-َ�+ُ 

 
: 
  ت2ه�

من خالل مشاهدة شخص آخر  
يؤدي االستجابات الفعَّالة، 
فبمجرد أْن يقرأ عنها أو  
يشاهدها أو يرى صورًا لها  

نما يبدأ  يبدأ في تعلمها حي
بتقـليد هذه االستجابة الفعَّالة  
التي يشاهدها من خالل  
النموذج أو القدوة

ننظريَّة التواصل: إنَّكل سلوك  
يعتبر تواصًال داخل األسرة  
وكل تواصل يتضمن أوامر  
تحدد طبيعة العالقة ويسمى  
محتوى التواصل الرسالة، وهذا  
التواصل يكون فعَّاًال حينما  

يقصده    يكون المعنى الذي
المرسل هو الذي يصل بالفعل  
إلى المستقبل فـالتواصل هو  
أساس كل تفـاعل اجتماعي

اإلرشاد الفردي:يستخدم  
عندما تتطلب حالة العميل  
السريَّة التامَّة بحيث تنحصر  
العالقة اإلرشاديَّة بينه وبين  
المرشد فقط

اإلرشاد الجماعي:هو تفـاعل  
يجمع المرشد مع جماعة من خالل  

لمحاضرة والمناقشة بهدف  ا
توصيل معلومات معينه وإثارة  
الجماعة حول موضوع معين، أو  
مجموعة من العمالء تتشابه  
مشكالتهم واضطراباتهم مًعا  
في جماعات صغيرة
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ة 2Nع)ى ��� ی�عامل الف�د مع اآلخ َّ
� داخل األس�ة وفي ب
اrة األم� في ج�2ع ال�االت ه)اك ع
م�غ�َّ�ات لها صفة ال�أث�� ال�اضح في عالقة الaوج Nالaوجة أو األب Nاألم و�ع�ض ذل� ��2ا یلي:  (ص 

209 (  
هي دالة اس�+اNات الف�د ل��o2ات ال���ة ال�2ع
دة والب
 أن ت�5ف NالRoات  ن2  ال�5I1َّة: )1

ه االس�+اNات س2ات ال�5I1ة ، وه)اك س2ات أصل�ة وهي ال�ي ال ت�غ�� أو ت�غ�� ال)&�ي وت&2ى ه>
  5Nع��ة، وس2ات �اه��َّة وهي ال�ي ت�)اس( ال2�اقف ال�I2لفة وت�غّ�� معها. 

  وه)اك Nع§ األم�ر ال�ي الب
َّ أْن ُیِل=َّ بها �ل مْ# rع2ل في م+ال ت�ج�هاألس�ة ورعای�ها وهي:
ن�َّة  تع��فها : هي �ل2ة م�1قة م# ال$ل2ة الالت�)�ة الق
2rة  فهي ع2ل�َّة مفه�م ال�5I1َّة االن&ا  -  أ

�نات مoل ال
وافع والعادات ... ال�ي ت�فاعل مع NعEها �خاّصة ذات �اNع دی)امي ب�# م+2�عة م# ال2
 الRع§ ل�عWي ال5�2لة ال)هائ�ة وهي ش�5Iَّة الف�د.

 
لل2+�2ع هي عالقة م�Rادلة، فاألخ5ائي ع)
ما rق�م  فالعالقة ب�# ش�5Iَّة الف�د وال�)اء االج�2اعي

ب�ع
یل خ5ائH ش�5Iَّة ف�د الب
َّ م# اإلل2ام ب)&� ال��اة في ال+2اعة ال�ي ی)�2ي إل�ها الف�د والIل��ة 
  الoقا��َّة ال�ي تaَّ�2ه ع# غ��ه.

�. (ص فه)اك ف�وق في ش�5Iة الف�د ��+( على األخ5ائي ب�ان ذل� ل$ال ال�Wف�# ق�ل االرتRا
209 – 2011 (  
آراء في تف&�� ال�5I1َّة: ه)اك م+2�عة م# ال�ف&��ات الس�+اNات الف�د في ال2�اقف ال�I2لفة   - ب

نع�ضها ل$ي ی�ع�ف عل�ها األخ5ائي ل$ي rف&� ش�5Iَّة م# r+لm أمامه في لقاء خاص أو ما r&2ى 
  ال2قابلة ال�5I1َّة.

 ) رسة
روج�ز) وثانً�ا م
رسة (ال��رت) وثالoًا م
رسة ال�ف&�� ال�$املي: له ثالث م>اه( أوًال م
 (م�رفي).

م
رسة (روج�ز): ی��
 مفه�م الف�د ع# نف&ه م# ح�q ال�صف وال����( وال���فة، و���1 إلى  - 1
  م+2�عة م# األسm ال)���َّة هي: 

�ر. - 1Wر ال���ر والف�د م�Wوال� � خ��ات الف�د دائ2ة الّ)2
 ن��wَّة االس�+اNة ق��ل أو رف§ ذل� ال��o2 أو ال2�قف. إدراك الف�د لل2�اقف أو ال��o2ات و��
د - 2
�ر ��ل م)�= م�$امل. - 3Wذاته وت� � r&�+�( الف�د لل2�اقف ��ل م�$امل و�ال�الي ت)2
ت)2� ذات الف�د وت�$�ن ن��+ة ال�فاعل الغ�ضي مع ع)اص� ال���ة الIارج�َّة N+�2ع مق�ماتها  - 4

 ال�Eار�َّة والoقا��َّة.
2 -  tرت): ی��أنَّ ش�5Iَّة الف�د على أنَّها وح
ة م�$املة م�a�ّ2ة ع# ال�ح
ات األخ�t  م
رسة (أل�

  وه>ا ال�2ایa في و��فة الع)اص� ول�m في ن��wَّة ه>ه الع)اص�.
  و��t أل��رت أنَّ ال�)��= ال
ی)امي لHI1 ه� ال�فاعل ال2&��2 وال2)�= ب�# ال5IائH وال&2ات.

  وت�لHI آراء ال��رت ��2ا یلي: 
��انات أخ�t ال$�ان ال2 -N  ل�Ir د ال>7 ال
وال ی�1اNه معها وال ��1rك معها في الع)اص�  ،�

�نات. � وال2
 ص�لة ب)�امها وو��ف�ها. ألال�ح
ان�ة أ7 أنَّ الHI1 ی)2� و��$امل Nال��Wقة الIاّصة وا -
 ال�+انm ال
اخلي (أ7 أنَّ ال�5I1َّة ال ت�+aأ) . -
 اص� م)ها ال
اف��َّة وال�َّعل=. ه)اك م+2�عة م# ال2فا¬�= ت�تR  ب�فاعل الع) -
 ،م
رسة (م�رفي) :ت�
َث ع# ال�5I1َّة ال���ل�ج�َّة وال�5I1َّة االج�2ا�wَّة وال�5I1َّة ال�2$املة - 3

  و�>ل� ع# الق�t والWاقات اإلن&ان�َّة ال�ي ت��  ه>ه الّ)�احي ج�2ًعا.
  وت�لHI آراء (م�رفي) ��2ا یلي: 

اإلرشاد الموجه:هو متمركز  
حول المرشد الّنفسي بمساعدة  
الوالدين على حل المشكالت  
التي تواجههم، ويهتم  

تحقيق تكّيف    بمساعدتهم على
أفضل. 

اإلرشاد غير الموجه:  هو  
اإلرشاد غير المباشر أو اإلرشاد  
المتمركز حول العميل بحيث  
يوقظ المرشد اإلمكانيات لدى  
العميل التي تمكنه من حل  
مشاكله من خالل تركيز االنتباه  
على المشكالت التي تعتبر  
هامَّه في نظره ويشجعه على  
الّنهوض

جعي عند الفرد  اإلطار المر 
يؤثر في عمليَّة اإلدراك  
واالختيار فصورة الذات عند  
الفرد هي المعبرة عن هذا  
اإلطار بحيث يقوم الفرد  
بتقدير المسافة أو البعد بين  
ذاته والجانب اإليجابي من  
ذات الفرد اآلخر كما يدركه  
هو ويسمى (البعد الوصفي  
األوَّل)، 

كذلك يقدر المسافة بين  
لجانب السلبي  ذاته وا

اآلخرويسمى (البعد الوصفي  
الثاني ) فكلما زادت المسافة  
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 ما أ7 عالقة ب�# ب)اء ش�5Iات ه�الء األف�اد. ه)اك عالقة ح�z�zة ب�# أف�اد ج2اعة -
-  H5ائIإضافة ج�2ع ال )+r ارة ال+2اعة بلEل� 
�ن ال�ح��ش�5Iات األف�اد ل�&U هي ال2

.tة األخ��wة واالج�2ا����Wال 
ت&�+�( ش�5Iَّة الف�د للEغ�� االج�2ا�wة ال�ي ت�>لها ال+2اعة لل�2اف�ة على ذاتها و��انها  -

 # ال�z= وال�قال�
 والق�ان�# وأدوات اإلعالم ال�I2لفة.وه>ه الEغ�� Rwارة ع
 

 ،فعلى األخ5ائي إع
اد ملف �امل ع# ش�5Iَّة الaوج أو الaوجة ق�ل االرتRا� ل2ع�فة تق
ی� �=
 – 2011وم
t ت�قع ال��اف� أو االخ�الف في م�اقف ال��اة ال2&�ق�ل�َّة. (ص ،و��� ال�فاعل ب�)ه2ا

214.(  
  
Rwارة ع# ال�ح
ة ال&ل���َّة ال�ي تaَّ�2 األف�اد NعEه= ع# Nع§ ع)
 س2ات ال�5I1َّة: هي   -  أ

  وع)
 ال�فاعل وال�عامل مع اآلخ��# . ،االس�+اNة ل��o2 مع�# أو م�قف م�
د
  وال&2ات ن�عان هي:

2�# تغ���ها N&ه�لة. - 1r ات ال)&�ي والRoالN ر�َّة: وهي ال�ي ت�5ف
 س2ات أصل�َّة أو م5
 : وهي ال&2ات ال2�ق��ة ال�ي ت)1أ في م�قف ما. س2ات �اه��َّة أو س��Wَّة - 2
 

فاألخ5ائي عل�ة اس�$2ال ال2لف ال�2$امل ی�ضح أه= ال&2ات ع)
 الaوج�# و�2�# ال)�� إلى 
  )  215 – 214م+2�عة م# ال&2ات ت�ث� ب
رجة عال�ة في ال�فاعل وال�عامل ب�)ه= . ( ص 

��اس ال&2ات تق
ی� س2ات ال�5I1ة:  - ب mی� ال&2ات ول�
فع2ل�َّة ال�ق
ی� أك�o ش2�ل�َّة تع�2
  تق
  على ال)&��َّة في عالقة  ه>ه ال&2ات NعEها بRع§. 

ة ��ق ل�ق
ی� س2ات ال�5I1َّة وهي: َّ
  ه)اك ع
اس�ف�اء أحاد7 ال&2ة:أr 7ق
ر س2ة واح
ة في ال�z2N HI1اس (ت�ل�ر) r q��N+�( الف�د على  - 1

 # أح
.م+2�عة م# األس�لة ح�ل �اه�ة مع�)ة دون م&اع
ة م
اس�ف�اء م�ع
د ال&2ات: أm�zr 7 أك�o م# س2ة في ال�5I1َّة مoل م�zاس �ال�ف�رن�ا و م�zاس  - 2
 وم�zاس ج�لف�رد وت&�2مان.  16pfكاتل 
  

وهي أنَّه>ه االس�ف�اءات ج�2عها ت�أث� 2Nا r&2ى عامل  ،وه)اك مالح�ة على االخ5ائي أْن ی)�Rه إل�ها
  ال�2ل إلى ال2عای�� االج�2ا�wَّة.

���2ع
یله Gpfه)اك مقای�m تع�2
 على ف$�ة االخ��ار القه�7 مoل م�zاس ج�رد ف و�m�z خ2&ة أNعاد ث2َّ
  ) 218 – 215في ال���ة ال��52َّة m�zr q��N أر�عة أNعادفق . (ص 

  
 ال�اجة وال
اف��َّة:  )2

حاجات فال
اف��ة هي م# ت��ك ع2ل�َّة ال�عامل ب�# ��في العالقة في االت+اه اإلr+ابي، وه)اك 
��انه ال���ل�جي مoل الWعام وال�1اب وه)اك حاجات ثان��ة وهي ال�ي N ض�ور�ة الس��2ار ح�اة اإلن&ان

��انه االج�2اعّي مoل االن�2اء وتق
ی� ال>ات وت�ق�� ال>ات.N اإلن&ان 
  ت&ان
م# اض�Wاب  وه>ه ال�اجات ت�تN  Rع2ل�َّة ال
اف��َّة، فال
وافع هي Rwارة ع# حالة م# ال��ت� ال>7 ی)1أ

  العالقة ب�# ت���( أجهaة االن&ان (س�اء مادrة، أو مع)��ة) و��# ه>ه األجهaة.
وس�عة  ،فعلى األخ5ائي الّ)ف&ي في م+ال ت�ج�ه األس�ة أْن ی
رَس دوافع ال�Wف�# م# ح�q ح
تها

  االس�+اNة له>ا ال��ت� و����ة إشRاع ه>ا ال
افع.
م# ح�q األه�2َّة وال��ت�( فo2ًال داف��َّة األم�مة ع)
 الaوجة  و�>ل� ال
وافع ت�Iلف ع)
 الaوج والaوجة

كان االختيار أفضل  

التقدير الذاتي: عبارة عن ما  
يقوم به الفرد باالستجابة  
لمجموعة من العبارات سابقة  
اإلعداد يصف فيها رد فعله  
في المواقف المختلفة، والتي  
تعبر عن كيفية ومدى قبوله  

تعايش معهملآلخرين وال

مدرسة (روجرز): يؤكد مفهوم  
الفرد عن نفسه من حيث  
الوصف والتركيب والوظيفة

مدرسة (ألبورت): يرى أنَّ  
شخصيَّة الفرد على أنَّها وحدة  
متكاملة متمّيزة عن الوحدات  
األخرى وهذا التمايز في  
وظيفة العناصر وليس في  
نوعيَّة هذه العناصر

عن    مدرسة (مورفي) :تحدثَ 
الشخصيَّة البيولوجيَّة والشخصيَّة  
االجتماعيَّة والشخصيَّة  
المتكاملة، وكذلك عن القوى  
والطاقـات اإلنسانيَّة التي تربط  
.هذه الّنواحي جميًعا

على األخصائي إعداد ملف  
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  ال�ق
ی� وت�ق�� ال>ات ت��ل أولى اه�2اماته.  ت��ل األه�2َّة األولى خالف ع)
 الaوج فإنَّ 
  


ام األداة ال2)اسRةIاس�N #ف��Wال 
وعلى  ،فعلى األخ5ائي ال)ف&ي أْن rق�َم ب
راسة تق
ی� ال>ات ع)
+r ف�# أْن�Wم# ���عة ف$�ت� ع# نف&�. (ص ال 
5
ق وشفا��َّة ح�ى ت�أكN اراتRا على ال����218 -

220(  
  
 ال�z= وال2عای�� : )3

و����ل إلى  ،ال2�zة هي Rwارة ع# ت)��= خاص ل&ل�ك الف�د ی)1أ في م�اقف ال2فاضلة واالخ�Rار
ة وح
ة Rwار�ه على ال��2E االج�2اعي للف�د یل+أ إل�ه في ال��= على م�اقف ال� َّ
�اة ال��م�ة، وه)اك ع

  ت5)�فات لل�z= هي �االتي:
 ال2�zة ال�وح�َّة: وت21ل ج�2ع م�اه� ال�
ی#. - 1
ور�  األسRاب Nال)�ائج وال�2ل إلى  ،ال2�zة العل�2َّة أو الّ)���َّة :وت21ل سل�ك ال�1 وال�+��( - 2

 ن�#.وم�اولة فه= وت)��= الّ)���ات والق�اع
 والق�ا ،العل�م ال����Wة وال��اض�ات

ام أقل ق
ر م# ال2ال أو ال+ه
 أو ال�قU ل��ق��  - 3Iَّة: و�21ل ال��ص على اس�r2ة االق�5اد�zال

 ه
ف ما ب)اًء على قان�ن ال�
 األدنى للWاقة. 
ال2�zة ال&�اس�َّة: تN H�Iالق
رة على إدراك األف�اد وال�عامل مع اآلخ��# ب�سائل ال�فاوض  - 4


ة م2�)ه في أ7 م�قف م# م�اقف ال��اة.ال�2عارف عل�ها وال�5�ل على أعلى فائ 
وم�له ال�اضح إلى االن2Eام  ،ال2�zة االج�2ا�wَّة: وت21ل سل�ك الف�د في ال+2اعات ال�I2لفة - 5

��oة ال2عارف واألص
قاء ،إلى ج2اعةN a�2لة و�&� و���وال��ص على تق
r=  ،وال�ع�ف على خ��ة N&ه
 الع�ن وال2&اع
ة لWr #2ل( ذل�.

 والف)�ن في ال�س= وال�2اث�ل وغ��ها. ،ق
ی� ال+2ال: و��a�2 ب�ق
ی� الف�د لل+2ال�ات��2ة ال�>وق وت - 6
 

 .=�zارب الEالت األس��َّة ت)1أ م# ت�وم# أفEل مقای�m ال�z= م�zاس االخ��ار وال��ت�(، ف+�2ع ال12
  أّما ال2عای�� ف�أتي على ن�ع�# ه2ا: 

2�# أن معای�� اتفا�ّ�ة: 2Nع)ى م+2�عة أو م+�2ع ما ات - 1r #قف مع��ف� على سل�ك مع�# في م
  ی�غ�� ح&( ال��وف. 

معای�� ��اسّ�ة: وه>ه ال2عای�� تق�م على أساس �2ي أ7 أنَّ ه)اك ح
 أدنى وح
 أعلى ل$ل مای�ف� - 2
  )222 – 220عل�ة ال+2اعة وت�عارف عل�ه.  ( ص

  
 االت+اهات :  )4

�ن ن��+ة ل��اك= ال��Iات وت�$ ،أو Nغ§ و��ا¬�ة شيء آخ� ،ه� م
t ق��ل وح( شيء ما
  ال��م�ة.فع)اص� االت+اه أر�عة وهي:

الع)�5 اإلدراكي: ه� ع)�5 إدراك الف�د للف�د اآلخ� وتف&�� اس�+اNاته س�اء �ان ذل� م#  - 1
 ال�هلة األولى أو م# ال�عامل ال��مي.

 الع)�5 ال2ع�في: وه� ع)�5 ال2ع�فة وال2عل�مات ال�ي r+2عها أح
 ال�Wف�# ع# اآلخ�. - 2
وذل� ب)اء على  ،ع)�5 العا�في: ه� م+2�عة اإلح&اسات ال�ي ت�$�ن ع# أح
 ال�Wف�#ال - 3

 ن��wة اإلدراك و���عة ال2ع�فة.
الع)�5 ال&ل��ي: ه� ع)�5 ال�ع��� الفعلّي ع# الع)اص� ال&اNقة ع# ���� اتIاذ ق�ار  - 4
 وال�
ء في ت)ف�>ه على أرض ال�اقع. ،مع�#

� ��ف آخ�، ول$# ما نه�= Nه ه� م
t ت�اف� ات+اهات وه>ه الع)اص� Nال)&Rة الت+اه ��ف ن�

كامل عن شخصيَّة الزوج أو  
الزوجة قبل االرتباط لمعرفة  
تقدير كم، وكيف التفـاعل  

قع التوافق أو  بينهما،ومدى تو 
االختالف في مواقف الحياة  
المستقبليَّة

سمات الشخصيَّة: هي عبارة عن  
الوحدة السلوكيَّة التي تميَّز  
األفراد بعضهم عن بعض عند  
االستجابة لمثير معين أو  
موقف محدد، وعند التفـاعل  
والتعامل مع اآلخرين  

األخصائي علية استكمال الملف  
لسمات  المتكامل يوضح أهم ا

عند الزوجين ويمكن النظر  
إلى مجموعة من السمات تؤثر  
بدرجة عالية في التفـاعل  
والتعامل بينهم  

على األخصائي الّنفسي في  
مجال توجيه األسرة أْن يدرَس  
دوافع الطرفين من حيث  
حدتها، وسرعة االستجابة لهذا  
التوتر وكيفية إشباع هذا  
الدافع

الدوافع تختلف عند الزوج
والزوجة من حيث األهميَّة  
والترتيب فمثًال دافعيَّة األمومة  
عند الزوجة تحتل األهميَّة  
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ل مع ا��اف األس�ة.  االت5ال األوَّ
2 -  t
ق��ل األخ�: Nاإلضافة إلى الّ)���َّة Nع§ األدوات ال�ي ت&اع
 األخ5ائي في ال$1ف ع# م

 ق��ل الف�د لآلخ��# وال�عا�r معه=.
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أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  

النفس وطالب الجامعة وتحديداً من كليات التربية والدراسات العليا والباحثين التربويين  
 المهتمين بالبعد السلوكي.

األولى خالف عند الزوج فـإنَّ  
التقدير وتحقيق الذات تحتل  
أولى اهتماماته

في الدول الغربية يسبق ارتباط  
الفتى بالفتاة فترة تدريب  
تستمر لمدة ستة أسابيع برنامج  

امج  تدريبي يسمى برن
المهارات الثالث وهي: (مهارة  

مهارة   –الحوار والمناقشة  
مهارة   –االقناع والتأثير  

االختالفعدم التوافق أو  
التوافق)

  
كامل النص:   رابط  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR109MaanFamilyEnvPsy.pdf 
  

 

***   ***  ***  ***  
  

 العربيـة   النفسيـة لـومالع شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

   صفحة االستقبال  -
synet.comhttp://www.arabp/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
nk_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7://www.arabpsynet.com/menu.asp?lihttp  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
t_c2=8http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&curren  
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