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البرنامج المتطور لالرشاد االسري 
والتربوي

عبير فؤاد عجمي. د

استشاري اسري وتربوي

سنة 30–21

!!القيم وتعديلهاتقييم •

مراجعة ماتم تعلمه في الماضي•

تطبيق عملي واحتكاك وتجارب شخصية مختلفة•

اإلســـــتقاللســـــن
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آدم أصله من التراب، )الجزء يحن الى أصله : قاعدة
(.وحواء جزء من آدم

5

ِ  معنى الحياة الزوجية 

.الحياة الزوجية شراكة•

.ومقومات نجاحها بيد الطرفين•

ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها،)

( ، إن في ذلك آلياٍت لقوٍم يتفكرونوجعل بينكم مودة ورحمة
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 تملكفيما استمتع واستثمر.

 لما ال تملكوال اهتمام ال قيمة.

قدر ما تملك.

الزوجيةقاعدة ذهبية في السعادة

حاجات المرأة 
ال تكفي كنوز الدنيا عن –واألمان –واالهتمام –االحترام 

“أحبِك حباً ال مثيل له“ :أن تقول لها صباح مساء

حاجات الرجل
أن ال تكفي سلطات ومناصب الدنيا عن–واإلعجاب –والقبول –التقدير 

.“تودعي زوجك بدعاء وتستقبليه بابتسامة”

ل السل. يهدي القلوب. وخالصة المودة. دفء المحبة وكويعد ِ
ئ األبناء في جو المحبة والسعادة واإليمان .وينش ِ
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لتعرف ا
على طباع  
كل منا 
لالخر  وضوح 

األهداف
والرؤية 
للمستقبل

الحب 
والتقدير

تغذية و
المشاعر 
.الوجدانية

االحترام 
المتبادل

إبراز 
اإليجابيات

عدم مناقشة
االخطاء 

امام االوالد 

مشاركة 
تربية 
االبناء

وزيع ت
دوار األ

ةالمسؤوليو

كيف تعلم 
نجلب 
السعادة 
النفسنا 
وابناءنا 

مهارات للسعادة الزوجية

.سويا التخطيط المستمر-

.تحديد الرؤية والرسالة-

.االستمتاع باإلجازات والعطلة األسبوعية-

.خاصة االبناءالتعبير عن المشاعر اإليجابية أمام أفراد األسرة-

:  ثل استخدام ملكات حانية م–تذكر لحظات السعادة التي مرت عليكم وتكرارها امام االبناء -
.لخروج سويا االسرة كلهاا–المرحة الكتابة الهنية، اللقمة نحن، كلنا ، المدح، 
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قواعد السعادة الزوجية 

التعاملواثرها في  مع االبناء 

11

باعتمادها على الرجل يحب ان يثبت نفسه بما ينتج، أما المرأة فتحب ان تثبت نفسها•
.انفسهماالبناء يعتمدون على االثنين في التعبير عن.الرجل وبإخراج عاطفتها

12
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الرجل يستخدم الجانب •
األيسر من مخه

14

صفات 
الجانب 
األيسر

صفات 
الجانب 
األيمن

األرقام، 
التحليل، 
الترتيب، 
القرارات، 
.التخطيط

العاطفة، 
الخيال، 
األبداع، 
التناسق، 
األلحان، 
الذوق

المرأة تستخدم الجانب 
.األيمن من مخها

15

.لهاالرجل ينظر الى الصورة بشكل كامل بينما المرأة تنظر الى تفاصي

.)أن المرأة تحب التفاصيل بينما الرجل تكفيه النظرة العامة:اي(

الرجل : قاعدة هامة
اليهمه ماذا يوجد داخل 
البيت بقدر ما يهمه أن
.  يؤمن مستقبل البيت
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مام أاحتى يجمع عواطفه ثم يخرجهبر كأالرجل يحتاج الى وقت •

زوجته وابناءه 

لقلب، قساوة ا/ لذلك يتصف كثير من الرجال بالبرود العاطفي •

!!!!!هذا خطأ كبير•

الرجل يعبر عن عواطفه بالعمل، 
.أما المرأة فتعبر عن عاطفتها بالكالم

مهيأة حل المشاكل بينما المرأةخطوات الرجل مهيأ للتفكير في •
.  للكالم عن المشكلة بتفاصيلها وتواريخها

-:معلومة•
.العالقة بين المرأة والرجل ليست عالقة تفاضل وانما عالقة تكامل•

ل، هل هو مشكلة تريد لها ح: الزوج يجب عليه أن يفرق بين كالم الزوجة•
.فقطه باالمور ام الفضفضة أم إخبار

17
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إن االختالف الجسدي والعضوي بين الرجل والمرأة 

.له تأثير نفسي على الطرفين

:أسباب التأثيرات عند الرجل:  أسباب التأثيرات عند المرأة

19
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حياتك من صنع نفسك وتفكيرك

,  ة الرجالان الرجال يتكلمون ويتعاملون مع النساء بلغة ونفسي

!النساء والنساء يتكلمون ويتعاملون مع الرجال بلغة ونفسية

  طبيعة كل منهما لالخر عدم  فهم

  في وقت  الخالفاتعدم  مراعاة  الحالة  النفسية

 او حتى تاجيلهاعدم  التنازل  عن  الفكرة.

 والعكسما  يحتاجه  الزوج  ال  تعطيه  الزوجة

  من طرف على تحول  النقاش  الى  غضب  وسيطرة

«  حرب غالب ومغلوب» االخر 

وأوالده ؟؟؟؟لماذا  يضرب  الزوج  زوجته

بامكانك  أن  تقود  الحصان  لبركة  الماء  

ولكن  ليس  بامكانك  أن  تجبره  على  

الشرب
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كيف  تبدأ  المواجهة

. االحتكاك  : المرحلة  األولى  

. االستياء:  المرحلة  الثانية   

.الرفض   :  المرحلة  الثالثة    

.االنفعال   :  المرحلة  الرابعة  

.االنفصال  :  المرحلة  الخامسة 

عند  الغضبزوجين أساليب  يستخدمها  ال

(طرق الهروب )

. الصمت  -

. الهجوم واالنتقاد -

.بره  البيت التأخر  من الموقف ، االنسحاب -

. التوقف  عن  العطاء  -

.وتقديم حلولعدم  المبادرة  -

االنطواء على النفس وقطع العالقات االسرية-



12

الحوار والتواصل

.أبنائي األعزاء سعادتنا في وجودنا معاً زوجي زوجتي•

جرفي ظروف هنية، يضمن أن ال تتراكم المشكالت، فتنفالمصارحة الزوجية•

.بعد تتالي اآلهات

المرجعية-لغات الحب–بر الوالدين –بنك المشاعر–مساحة الحرية •

تر لنفسك ما عين النحلة تبصر الرحيق في الزهور، وعين الذبابة تبصر القذى واألذى، فاخ•
.  تريد
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التوجيه واإلرشاد الزواجي

:يليماتحقيقإلىالزواجيواإلرشادالتوجيهيهدف

مساعدة حيحصفهمعلىبناء  الزوجيةالحياةشريكاختيارفياألفراد-أ
يةواالقتصاداالجتماعيةوظروفهمإلمكاناتهمدقيقةومعرفة،ألنفسهم
.والثقافية

مساعدة كلىعلوالتغلبورعايتهاالزوجيةالسعادةتحقيقفيالزوجين-ب
وعالجيةوقائيةبرامجخاللمنذلكويكون.صفوهايعكرأنيمكنما

،تلفزيون)اإلعالموسائلعبرتقديمهايمكنالوالتيومنظمةمخططة
واإلرشادالتوجيهمركزفيوإنما،(إلخ....،إنترنتصحف،،راديو

للعالقاتجيدةنماذجعرضيتمخاللهامنوالتيالزواجي،النفسي
لتعاملاوأساليب،الزوجينبينالخالفاتحلوأساليب،السليمةالزوجية

اإلرشادأوالجمعيواإلرشادالتوجيهخاللمنذلكويكون،األطفالمع
.الزوجانبهايمرالتيالحالةحسبالفردي

الزواجيالتوجيه واإلرشاد أهداف 

تي مساعدة الزوجين في التغلب على المشكالت والصعوبات ال-ج
.أو بعده أثناءهتعترضهما قبل الزواج أو 

ل مساعدة الزوجين على تقوية اواصر العالقات الزوجية من خال-د
.  تحديد معايير جديدة لعالقتهما

واقعي مساعدة الزوجين على تفهم العالقة الزوجية وتقبلها بشكل-ه
، فالزوجة ليست اما  أو طفلة أو خادمة أو امرأة مستعبدة ، بل هي

.شريكة للزوج في عالقات تقوم على الحب والتفاهم 

إطار ولذلك ال بد من التعامل مع المشاكل التي قد تحصل بينهما في
ن واقعي ، وعدم النظر إلى المشاكل العامة التي تحصل عند اآلخري

.على أنهاء مشاكل شخصية 
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قةالثزيادةخاللمنوذلكبينهمااالنسجامتحقيقعلىالزوجينمساعدة-و
يعوتوز،بينهماالبناءوالتفاعلاالندماجوتحقيق،الطرفينمنكلبين

اركةوالمش,للمستقبلالمشتركوالتخطيط،الزوجينمنكلبينالمسؤولية
اياالقضبشأنوالصبروالتحمل،األسرةتخصالتياألموربشأنالرأيفي
تنشئةاألبناءتنشئةفيالمسؤوليةوتحملالتعاونوكذلك،تعترضهماالتي

.صالحة

قالطالقرارمثل،المناسبةالزوجيةالقراراتاتخاذفيالزوجينمساعدة-ز
.إلخ..جديدمنالزواجوقرار

الزواجيالتوجيه واإلرشاد أهداف 

االرشاد والتوجيه 
لمشكالت بعد انتهاء رابط الزواج 

 الطالق:
ر الحيةاة يعد الطالق انتهاء لحياة زوجيةة فاشةلة و ويجةن يل يلجةي  ليةه ال وجةال حةين يسةتحي  اسةتمرا

رص ال واج ال وجية و والطالق يلحق آثاراً نفسية واجتماعية سيئة بك  من ال وجين و حيث تصبح ف
ا قلقةة من جديد محدودة لل وجة و وقد تصبح المطلقة مطمعاً لكثيةر مةن ضةعال السفة م و ممةا يجعلهة

.مت ترة و وقد تستمر عازبة بعد الطالق لفترة ط يلة يو قد يحص  لها ال واج مرة يخرى

 الترمل:
وقد يحدث الترم  بعد وفاة ال وج يو ال وجة و مما يجع  الحياة صعبة ألي من ال وجين دول اآلخر و

ا و تعيش األرملة مع يوالدها دول يل يك ل لها يي سسد و وتضطر للعم  لكسةن العةيش لهةا وألوالدهة
.وقد تعيش امرية هامشية ال يحق لها التدخ  في شيء س اء عسد يوالدها يو عسةد يعمامهةا يو يقاربهةا 

. وهذا ما يجعلها تعاني من القلق والخ ل 

يمةةا معانةةاة الةة وج األرمةة  فهةةي يقةة  نسةةبياً و  ال  ل العةةادا  االجتماعيةةة تتةةيح لةةه الةة واج مةةرة يخةةرى 
.واالستقالل مع زوجته ويوالده
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