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البرنامج المتطور لالرشاد االسري 
والتربوي

عبير فؤاد عجمي. د

استشاري اسري وتربوي

االهداف 

ويتكتسب مهارات االرشاد االسري والترب

اكتشاف انماط اوالدك

تحقق طموحك واحالمك ، وتبرز مهاراتك 
وقدراتك

تمتلك القدرات العملية والعلمية على فهم 
عميق لكل فروع االرشاد االسري والتربوي
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المدخل المعرفي لمنظومة 
االسرة 

القواعد الذهبية في االرشاد 
الزواجي 

ز الدخول في مرحلة التجهي
للمدرسة

كيفية ادارة فترة 
المراهقة

الكفاءة الشخصية

اعداد 
وتأهيل 
المرشد 
االسري 
تأهيل 

احترافي 

المحاور 

ية الرئيس

ةتعد الأرسه يه املصدر الرئييس يف معلية التنش ئة الأجامتعي
الارسة يه نواة اجملمتع الناحج

ه لما لها دور كبير في رعاي
الطفل واشباع حاجاته 

االساسيه من طعام وشراب 
واالمان واشعاره باالمن 
والسعادة

المدخل المعرفي لمنظومة االسرة 
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بناء ك
أ
شباع الحاجات العاطفية الوجدانية لل

أ
سرة هي المسؤولة عن ا

أ
ب لحاال

ن يهدد 
أ
والعطف والعدل، وتحريرهم من المخاوف والقلق وكل ما يمكن ا

منهم النفسي
أ
.كول يكون ذلك ال في مناخ اسري يسوده الستقرار والتماس. ا

سري اذا كانت مس
أ
سرة تلعب دورا رئيسا في اشباع الحاجة الى النتماء ال

أ
تقرة ال

ما غير ذلك فيتولد لديهم المشاعر بالغربة عن الذات
أ
ومترابطة ومنسجمة  ا

سرة والمجتمع
أ
.وال

شباع الحاجات الفسيولوجية والجتماع
أ
سري الصحي على ا

أ
ية يعمل المناخ ال

بناء بطريقة متوازنة وسوية في ضوء اولويات الحاجات  وغير ذلك يدفع
أ
لل

بناء نحو السلوكيات الجا
أ
.حة وغير المقبولة اجتماعيا  مال

المدخل المعرفي لمنظومة االسرة 

األسرة تمثل أول مجموعه مرجعية •
وتلبي ينتمي اليها الطفل ويقتدي بها

حاجاته وتعلمه القيم واألتجاهات  
.المرغوبة 
هي المسؤولة عن أشباع االسرة 

ية من حاجاته البيولوجية والفسيولوج
وامان وسعادة طعام وشراب وماء 

وراحة 

لك اما اذا فشلت األسرة في أشباع ت
سي الحاجات فلن يتحقق النمو النف

السوي 

المدخل المعرفي لمنظومة االسرة 
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الفرق بين االسرة والعائلة 

العائلة  االسرة

تتكون من مجموعة أسر• تتكون من مجموعه أشخاص •

الجد والجدة •

وأولدهما وأحفادهما من بنين وبنات ، •

وكذلك العم والعمة •

والخال والخالة•

هي المكونة من •

األب واألم وأولدهم أيا كان العدد•

.  االسر من بعضها داخل العائلة الواحدةمتعددة الفروع وتتزاوج اسرة واحدة ، تتكون من اشخاص فرع واحد،
بينهم  وحدة الدم 
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ل والحرام ناء كـ األيمان باهلل وبالقضاء والقدر وتبصرهم بالحالبينبغي ان يغرس الوالدين القيم الدينية في نفوس األ
من هللا ر الدينية وحثهم على مكارم األخالق كـ الصدق واألمانه والخوفئوتوجيههم الى العمل الخير النافع وتعليمهم الشعا

ألخيه ما من أحدكم حتى يحبؤالي) مصداقا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ,وحب الخير لألخرين كما يحبونه ألنفسهم 
(  يحب لنفسه

!!فشل الوالدين في التنشئة األسرية السليمة ألبنائهم 
بناء واألسرة بأكملها أن فشل الوالدين في التنشئة األسرية السليمة ألبنائهم ينعكس سلبا على الصحة النفسية واألجتماعية لأل

.المتفككة اجتماعيا هل ممكن يكون اسرة سوية،  هو مرآة لتلك االسرة فال شك أن االبن المريض نفسيا واجتماعيا 

.ادئالمستجدات المعاصرة، وغياب ثقافة الحوار اله: الفجوة بين اآلباء واألبناء تفتقر لمقومات النجاح ألسباب منها

المدخل المعرفي لمنظومة االسرة 
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ظروف الحياة ادت الى عقبات اثرت في عملية 
التنشئة؟

وحرمان الطفل من العطف ,خروج األم للعمل واستمرارها به لساعات طويلة خالل النهار /1
.والحنان

.ينالخالفات األسرية بسبب الظروف األقتصادية وما نجم عن ذلك من فراق اوطالق بين الوالد/2

.انشغال األباء بالعمل او الهجرة الى خارج الوطن وغيابهم المستمر عن األسرة/3

.ازدياد عدد حاالت األسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع وسوء التغذية/4

.اية الطفلأو كالهما والتي تؤثر تأثيرا كبيرا في رع,الضغوط النفسية التي يعانيها أحد الوالدين/5

.ضيق المسكن وكبت حرية الطفل/6

ظروف الحياة ادت الى عقبات اثرت في عملية 
التنشئة؟

.  قضاء األطفال الوقت الطويل خارج المنزل/7

.جهل الوالدين بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة/8

.ارتفاع عدد أفراد األسرة الذين يعيشون في منزل واحد/9

.المعاملة التمييزية ضمن األسرة/10

.  عزلة األسرة اجتماعيا وضعف العالقات األسرية والشخصية واألجتماعية/11

.ضعف األحساس بالمسؤولية  تجاه أفراد األسرة/ 12
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بعض األسر قامت بأدوار وممارسات عديدة أثناء 
تربيتها ألطفالها من خالل أفعال كـ الترهيب أو بث 
القلق والخوف في نفوس األطفال أو معاقبتهم أو صب

اللعنات عليهم أو عدم أشباع حاجاتهم العاطفية ؟

علماء االجتماع اكدوا وجود مستويات عدة تسهم في اساءة معاملة •
:الطفل ومنها

ظهار الخالفات بين الزوجين امام االطفال، ا-

االم سيشعر بالتعاسة والفشل/ان لوال هذا الطفل ما كان االب-

القاء اللوم على االخر امام االطفال-

بأنه ال قيمة له وأنه غير مرغوب فيه أو سبه بأقذعإشعار الطفل -
الشتائم وأهانته أمام األخرين 

مستويات النضوج لألسرة

األسرة 
المثالية

األسرة 
المتوازنة

األسرة 
المضطربة
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األسرة المثالية•

د تمربالرغم من أنها ق.  هي األسرة التي تعيش حياة مستقرة ومنتجة

نبضيقات وصعوبات ولكنها تمتلك آليات االحتمال والخروج م

.الظروف الصعبة بنتائج إيجابية

األسرة المتوازنة•

عيشهذه النوعية من األسر قادرة على البقاء بدون تفكك ولكنها ال  ت

حتتنتج أشخاصاً عاديين ولكنهم معرضين ت. بسعادة وفاعلية

.الضغوط لإلصابة باألمراض واالنحرافات

األسرة المضطربة•

لنوعيةوهي ا. مثل هذه األسر تعيش صراعاً مستمراً لكي ال تتفكك

.  التي تنتج مدمنين ومرضى نفسيين وربما مجرمين

مثاليةالاألسرأننجدالمتنوعةالشديدةالضغوطبسبب•
ضئيلة

ً المضطربةاألسـرنسبةوكذا• أنهابببسضئيلةأيضا
 ً وإنمارةاألستعريفعليهاينطبقوالتتفككماغالـبا
.مشردينوأبناءمنفصلينوأمهاتآباءعنهاينتج

إماللتحركقابلةولكنها2منطقةفيتقعاألسرأغلب•
.1نحوللخلفأو3نحولألمام

المثالية األسرة -1

المتوازنة األسرة -2

المضطربة األسرة -3

مستويات النضوج لألسرة
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تعلق فيما يلي ندرس مستويات نضوج وصحة األسرة فيما ي•
:بستة محاور أساسية للتقييم وهي

تركيبة السلطة.1•

تمايز وحدود الشخصيات . 2•

التواصل.3•

العالقات.4•

اإلحساس بالواقع والتعامل معه.  5•

التعامل مع المشاعر.6•

مستويات النضوج لألسرة وعالقتها بمحاور التقييم 

األسرة التي نشأت فيها 

المشاعر  الواقع  العالقات  التواصل  الحدود    السلطة 

1

2

3

مضطربة 1

متوازنة 2

مثالية 3

نتها األسرة التي كوَّ

المشاعر  الواقع  العالقات  التواصل  الحدود    السلطة 

1

2

3

مضطربة 1

متوازنة 2

مثالية 3
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power Structure: تركيبةًالسلطة:أولًا

األسرة المثاليةاألسرة المتوازنةاألسرة المضطربة

تركيبة منظمة مرنةدةتركيبة منظمة لكن جامتركيبة فوضوية

.ال سلطة واضحة1.

ة ال توجددد قددوانين أسددري. 2

الموقف يحددد . واضحة

.القوانين

يوجددد تواطددؤ بددين أحددد. 3

كون الوالدين، غالباً ما ي

األم، مددا االبددن األكبددر 

أو األوحد لتهميش دور

. األب

.سددددددددددددلطة جامدددددددددددددة1.

توجددددد قددددوانين أسددددرية 2.

ق واضحة لكنهدا ال تطبد

على الجميا

يوجددددددد تندددددداف  بدددددددين . 3

ة الوالددددين علدددى السدددلط

أو توجددد سددلطة واحدددة 

قدداهرة غالبددداً مددا تكدددون

.سلطة األب

وترتيدددددددددددب واضددددددددددد  . 1

.ومحترم للسلطة

ة قدوانين أسددرية واضددح. 2

تطبدددددددق علددددددددى الجميددددددددا 

وبمرونة. سواسية

هندددددداف تحددددددالف بددددددين . 3

ل الوالدددين بحيددث يسدداند كدد

منهمددددا احخددددر حتددددى و ن 

. اختلفا

ً األسرةنضوجيتناقصربماالضغوطتحت• و ذامؤقتا
ً أقلاألسرةتصب ربماذلك،تكرر ةبصفنضوجا
.مستمرة

ماوارالحبعداألبصبرينفذعندماالمثال،سبيلعلى•
أورحشبدونالسلطويةللطريقةيلجأربماالمراهقاالبن
سلطويةالوقتمااألسرةتصب هذاتكررو ذافهم
.جامدة

هزوجتعلىالخوفربماأوبالغيرةيشعرالذيالزوج•
القلقمنهنفسلحمايةأولحمايتهاوالتسلطللمنايلجأربما
 ً .والحواربالحريةويكفر.أساسا

تركيبةًالسلطة
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Differentiationتمايزًوحدودًالشخصياتً:ثانيااً

األسرة المثاليةاألسرة المتوازنةاألسرة المضطربة

أدوار محددة لكن مرنةأدوار نمطية جامدةأدوار مقلوبة

قددد يحدددك ذلددك مددن خددالل 1.

 دخددددددال األطفددددددال  فددددددي 

صددددددددراعات الكبددددددددار أو 

مطددددالبتهم بالقيددددام بمهددددام

ع الكبددددار وبالتددددالي ضدددديا

.طفولتهم

عدم وجود حددود واضدحة . 2

فددددددددددددي الخصوصددددددددددددية 

( م لقدداء اللددو)والمسددلولية 

. أو غيرها من الحدود

: لأدوار نمطية ال تتغير مثد.1

الرجددددددال ال يعبددددددرون عددددددن 

النسدداء لددي  لهددم / مشدداعرهم

/  رأي فدددددددي أمدددددددور معيندددددددة

األطفددددال ال يتواجدددددون مدددددا 

لدددي  لاطفدددال حدددق/ الكبدددار

.الخ. االعتراض

توجدد حددود واضدحة لكددن . 2

هنددداف تباعدددد بسدددبب األدوار

.النمطية الجامدة

الشخصيات محددة . 1

د واألدوار معروفة ولكن توج

.مرونة في التطبيق

مركزه لكن “ العب”لكل 

ر يمكنه القيام بمهام مركز آخ

.  بحسب خطة اللعب

توجد حدود لكنها حدود . 2

.المفتوحة بها قنوات لالتص

• ً .أقلىلمستومستوىمنتتراجعاألسرةتجعلالضغوطأيضا
قيبتهاحتفتشأنأمهايدفعأنيمكنالمراهقةالبنتعلىالخوف

تؤمنكانتأنهامنبالرغممكالماتهاإلىوتتنصت
.بالخصوصية

علىرسائلهلمراجعةتدفعهاربمازوجهاعلىالزوجةغيرة•
!عليهاالطمئنانبابمنالمحمول

اروالحوالمواجهة.أطولوقتويأخذأصعبوالعالقةالثقةبناء•
 ً .هروالقللتجسسفيلجئوااآلباءعلىعبءتكونماأحيانا

تمايزًوحدودًالشخصياتً
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Communicationالتواصلً:ثالثاًا

المثاليةاألسرةالمتوازنةاألسرةالمضطربةاألسرة

وحواروضوححواربالوضوحوتعارضو بهامغموض

.مبهميكونقدالتواصل1.

 وليباألفعالالتعبير

يكونربما.بالكالم

أوبالخصام،بالصمت،أو

بالعنف

كأنالمتعارضةالرسائل.2

ويفعلشيءاإلنسانيقول

.عكسه

ولكنواض تواصل1.

منفت غيروجامدنمطي

وغيرجديدةأفكارعلى

.للتغييرقابل

واحدجانبمنالتواصل.2

توالتوجيهااألوامرمثلفقط

والنصائ 

بالواض تواصل1.

بينكالمأو.افتراضات

نيمكبحيثتلقائي.لسطور

عنهيعبرأنبشيءيشعرلمن

أنينتظرأندونمباشرة

.«بك؟ما»أحديسأله

ايستطيطرفكل.تبادل2.

.تمايسأنويستطيايتكلمأن

وبهدةالجدياألفكارعلىمنفت 

بتثلوالرأيلتغييراستعداد

.فشله

توىمسمناألسرةفيالتواصلفيتدهوريحدثأنيمكن•
برالصنفاذأنالممكنمن.االطفالمستوىوإلىالوالدين

لجأنوياإليمانهذايفقدابالحوارالمؤمنينالوالدينيجعل
.لألوامر

اصيتفعلىالتعرففيالتواصلتستغلاألسرةأنكما•
منوهمويمنع،االطفالعلىيسيطرواتجعلهمابنائهم،لعن

تهديدوالوالتوبيخ،التعنيفالىتصلوممكنالتجربة،
قدرتهديفقفردالىالمتكلمالفردتحولبصورةوالوعيد،

.ويصمتالتعبيرعلى

التواصل
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Relationshipsالعالقاتً:رابعاًا

األسرة المثاليةاألسرة المتوازنةاألسرة المضطربة

عالقات تضاد

تفتقر للثقة

لى ثقة أكثر لكنها تعتمد ع

الرقابة والسيطرة

عالقات انتماء وثقة

دون رقابة

والشددر فددي. توقددا الشددر1.

هددذه األسددر يحدددك كثيددراً 

.يلذلك فإن توقعه منطق

الكدددل يحددداول أن يحمدددي . 2

نفسددددده مدددددن اإلسددددداءات 

وع الشائعةفي مثل هذا الن

.من األسر

عدددددم احتددددرام الوالدددددين . 3

لبعضدددددهما أمدددددام األوالد 

.يؤدي لعدم أمان شديد

اإليمدددددان بدددددأن الطبيعدددددة 1.

هددددا البشددددرية سدددديلة بطبع

وتحتاج لسيطرة جامدة

يطلدددق علدددى هدددذه األسدددر . 2

المجتمدددا المزيدددف وهدددو 

الددذي يبدددو مددن الخددارج 

مسددددتقر لكندددده اسددددتقرار

.هش

االحتدددددددرام ندددددددابا مدددددددن . 3

.الخوف

توقدددددا الخيدددددر والدددددوالء 1.

.ال الشر والخيانة

المددددتهم بدددددريء  لدددددى أن . 2

تثبددددددت  دانتدددددده ولددددددي  

.العك 

أمام احترام حقيقي يثبت. 3

.  الصعاب واألخطاء

ً األسرةأفرادأحديرتكبعندما• ً خطأ يفاألسرةتتدهورقدبالغا
 دانتهثبتتأن لىبريالمتهمبأن يمانهاوتفقدبأفرادهاثقتهامستوى
.الجميافيأوالشخصهذافيالشكممارسةفيوتبدأ

غيرالقةععلىالشابةابنتهماأناألبواناكتشف ذاالمثالسبيلعلى•
ً منهاالثقةسحبيتم.بشابسليمة طولىعلمذنبةواعتبارها.تماما
منيالذأسرتهاوبينالشابةهذهبيناالنتماءعالقةيقطاوهذاالخط
هافقدانبسببالعالقاتهذهمنمفرغةدائرةفييدخلهاأنالممكن
.أهلهاوثقةلحب

نافه.والتجس والمراقبةواإلشرافالرعايةبينجوهريفرقهناف•
.الثقةوعدمالشكوبينوالمحاسبةالمسلوليةبينشديدفرق

العالقات
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األسرة المثاليةاألسرة المتوازنةاألسرة المضطربة

رؤية قريبة للواقا رؤية مشوهة للواقا  نكار تام للواقا 

الميددددل المسددددتمر إلنكددددار 1.

. الحقائق المؤلمة

الهدددروب للخيدددال وأحدددالم . 2

اليقظة 

ال تطلددددب مسدددداعدة مددددن . 3

خارجهددددا ألنهددددا ال تددددرى 

.  مشكالت

رؤية أقرب للواقا1.

ولكن ما بعض التشوهات

لأفض)والخرافات األسرية 

(أسرة، أفضل تربية،  الخ

التركيز على مشكالت. 2

احخرين لتخفيف وطأة

رؤية المشكالت الخاصة 

ترى بعض المشكالت. 3

ولكنها ال تطلب مساعدة

ألنها تعتبرها مشكالت

. تافهة

صدددورة الدددذات واألسدددرة 1.

قريبة للواقا

رؤية متوازنة لكل من. 2

. السلبي واإليجابي

تها تسددتطيا كشددف مشددكال. 3

علدددددى آخدددددرين وتطلدددددب 

. المساعدة

Affectالتعاملًمعًالمشاعرً:سادساًا

األسرةًالمثاليةاألسرةًالمتوازنةاألسرةًالمضطربة
اال تعبير عن المشاعر 

“ !ال تشعر”
هناااك مشاااعر مقبولااة وأخاارى 

غير مقبولة 

كل المشاعر مقبولة ولكن
ة هناك طرق تعبير مقبول
وأخرى غير مقبولة 

األب واألم نموذجان1.
من عدم التعبير عن

المشاعر

التعبير عن المشاعر. 2
باألفعال مثل الصراخ
واللطم والضرب وقذف

.األشياء أو الصمت التام

يمكن التعبير عن1.
في)المشاعر اإليجابية 

نال يمكن التعبير ع( حدود
المشاعر السلبية مثل

. الغضب

تعبيرررررررررررر م ررررررررررردود  عرررررررررررن . 2
د المشرراعر لكررن عنرردما ت  رر

حرررررردا المشرررررراعر ال يمكررررررن 
. التعبير عنها

اال. كل المشاعر مقبولة1.
مشاعر: يوجد تصنيف

كنسلبية وأخرى إيجابية ول
ي تقبلطر قة التعبير هي الت

.أو ال تقبل

لررب التعبيررر بررالكنم عررن أغ. 2
أنواع المشاعر 


