علم النفس اﻷسري
مفهوم اﻻسرة
باستعراض معـاجم اللغة يتضح أن ) اﻷُس َْرة ( مشتقة ـ في أصلها ـ من ) اﻷَس ِْر( و)
س َره ُ
ارة ً وإ َسارا ً  :قيﱠده  ،وأ َ
اﻷَسْر( لغة يعني  :القَيْد  ،يقال  ) :أ َس َرهُ ( يأ ِس ُره أسْرا ً َوإ َس َ
 :أخذه أسيرا ً .
قال ﺗعالﻰ ﴿ :نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ﴾ أي شددنا خلقهم.
قال ابن فارس  :الهمزة والسين والراء أصل واحد  ،وقياس مطرد  ،وهو الحبس
واﻹمساك وأسرةالرجل رهطه ﻷنه يتقوى بهم .
فاﻷسرة  :لون من ألوان اﻷس ِْر أو القيد،إﻻ أنه أَس ُْر اختياري يسعﻰ إليه اﻹنسان ؛
ﻷنه يجد فيه ) الدرع الحصينة ( ،ويتحقق له من خﻼله ) الصالح المشترك( الذي ﻻ
يتحقق لﻺنسان بمفرده دون أن يضع نفسه ـ اختياريا ً ـ في هذا اﻷسر أو القيد .
و اﻷسرة في عرف الناس ﻻ ﺗخرج عن هذا المعنﻰ اللغوي،
فهي ﺗطلق علﻰ :كل جماعة بينها رباط من نوع معين ،فيقال مﺜﻼ :أسرة التعليم،
أسرة الفنانين ،أسرة اﻷدباء…
أما الكلمة المرادفة لكلمة أسرة ،فهي):العائلة( ،والتي ﺗقوم علﻰ أصل لغوى آخر.
فعيال المرء هم الذين يتدبﱠر أمرهم ويكفل عيشهم.
جاء في لسان العرب :أعال و أعول إذا كﺜر عياله ،و علته شهرا كفيته معاشه و عال
عياله عوﻻ و عؤوﻻ بالكسر كفاهم معاشهم و قاﺗهم و أنفق عليهم  ،و قيل إذا قام بما
يحتاجون إليه من قوت و كسوة و غيرهما
وانطﻼقا مما سبق فإن اﻷسرة ﺗطلق ويراد بها :
–الدرع الحصينة وسميت بذلك؛ ﻹحكام صنعتها حتﻰ كأنها حصن يقي لمن ﻻذ به
واحتمﻰ فيه من ضربات اﻷعادي .
–أهل الرجل وعشيرﺗه ورهطه اﻷدنون  ،وسموا بذلك ؛ لقوة الرباط الذي يربطهم
ويوفر لهم الحماية والمنعة .
س ﱡمو بذلك؛ لﻸمر الذي يربطهم ويجمع بينهم .
–الجماعة يربطها أمر مشترك و ُ

اﻷسرة اصطﻼحا :
من بين التعاريف اﻻصطﻼحية لﻸسرة نجد :
هي ﺗلك الوحدة اﻻجتماعية التي ﺗتكون من الزوج والزوجة  ،والتي ﺗحكمها مجموعة
من الحقوق والواجبات  ،وهي الشكل اﻻجتماعي الشرعي المعترف به ﻹنجاب
اﻷبناء .
هذا التعريف وضع اﻷسرة في اﻹطار الشرعي الذي ﺗحكمه مجموعة من الحقوق
والواجبات المتبادلة ،كما أنه ركز علي الوظيفة اﻷساسية لﻸسرة وهي إنجاب اﻷبناء .
و اﻷسرة هي  :جماعة اجتماعية أساسية ودائمة  ،ونظام اجتماعي رئيس  ،وليست
اﻷسرة أساس وجود المجتمع فحسب  ،بل هي مصدر اﻷخﻼق  ،والدعامة اﻷولي
لضبط السلوك واﻹطار الذي يتلقﻰ فيه اﻹنسان أول دروس الحياة اﻻجتماعية ،
وربما كان ذلك هو مجمل منظور علم اﻻجتماع إلي اﻷسرة باعتبارها نظاما ً اجتماعيا ً
.
هذا التعريف أضاف وظيفة أخرى لﻸسرة زيادة علي إنجاب اﻷبناء  ،ورعايتهم ،
وكونها ﺗدريبا ً علي ﺗحمل المسئولية  ،ومتنفسا ً مشروعا ً للغريزة الجسدية ،أضاف إلي
هذا أنها مصدر اﻷخﻼق والدعامة اﻷولي لضبط السلوك ،واﻹطار الذي يتلقﻰ فيه
اﻹنسان أول دروس الحياة اﻻجتماعية

و اﻷسرة هي  :جماعة نفسية لها خصوصية  ،ﺗقوم علﻰ روابط الزواج والدم ،
ويسودها المودة والرحمة والتضحية والرعاية المتبادلة بين افرادها.
هذا التعريف يشير إلي المﻼمح الوظيفية لﻸسرة باعتبارها :
–أول وسط اجتماعي يتلقﻰ فيه الفرد العطف والحنان .
–يشبع الزوجان من خﻼل اﻷسرة الغريزة الجسدية بطريقة مشروعة .
–كما يتحمل كل منهما عبء رعاية ثمرات هذا اﻻلتقاء الزواجﻰ .

من وجهة النظر اﻹسﻼمية هي:
وحدة اجتماعية لها ميول فطرية في أصل التكوين اﻹنساني ﺗتكون عناصرها من
زوج و زوجة أو أكﺜر ﺗربطهما عﻼقة جنسية و عاطفية شرعية ،و أطفال من
نسلهما أو بدون أطفال.

أهمية اﻷسرة
ﺗعتبر اﻷسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع
كله  ،وإذا فسدة فسد المجتمع كله ،في كنفها يتكون النوع اﻹنساني
إذ فيها ينشأ الفرد وفيها  ،ﺗنطبع سلوكياﺗه ،وﺗبقﻰ أثارها منفوشة فيه  ،يحملها معه ،
ويورثها ذريته من بعده
وﺗكمن أهميتها في اﻷمور اﻵﺗية :

هي أول لبنة في بناء المجتمع ،ﻷن اﻷسرة السوية الصالحة هي أساس الحياة
اﻻجتماعية  ،بل هي أساس المجتمع المتكامل ،ﻷنه عبارة عن مجموعة من اﻷسر
المتفاعلة .

ﺗحقيق وظائف اﻹنسان الفطرية مﺜل غريزة البقاء ،والتوازن في الدوافع الجنسية
وﺗوثيق العﻼقات والعواطف اﻻجتماعية بين أفراد اﻷسرة الواحدة .

ﺗكسب الفرد اﺗجاهاﺗه ،وﺗ ّكون ميوله ،وﺗميز شخصيته ،وﺗحدد ﺗصرفاﺗه ،بتعريفه
بدنيه  ،وعادات مجتمعه ولغته  ،فيكون لها اﻷثر الذاﺗي ،والتكوين النفسي في ﺗقويم
السلوك وبعث الطمأنينة في نفس الطفل .

ﺗعلم أفرادها كيفية التفاعل اﻻجتماعي بما ﺗكسبهم من حرف ﺗمكنهم من العيش في
أمان مع المجتمع الذي ينتموا إليه .

اﻷسرة ﺗستمد أهميتها وعلو شأنها ﻷنها البيئة اﻻجتماعية اﻷولﻰ والوحيدة التي
ﺗستقبل اﻹنسان منذ وﻻدﺗه  ،وﺗستمر معه مدى حياﺗه ،ﺗعاصر انتقاله من مرحلة إلﻰ
مرحلة مما يستدعي القول بعدم وجود نظام اجتماعي آخر يحدد مصير النوع
اﻹنساني كله كما ﺗحدده اﻷسرة .

التمرد على اﻻسرة
ﺗعرضت اﻻسرة للنقد والتجريح من الحركات المناهضة لﻼسرة والتي دعت الﻰ
التخلي عن اﻻسرة التقليدية واستبدالها بانظمة اسرية مناسبة للحياة العصرية
من زعماء هذه الحركة حركات ﺗحرير المرأة وبعض علماء اﻻجتماع و التيار
المضاد للطب العقلي

يرى علماء حركة الطب العقلي المضاد ان اﻻسرة التقليدية كنظام مخرب لفردية
اﻻنسان وشخصيته وارجعوا مشكﻼت اﻻطفال والمراهقين وانحرافهم السلوكي
وامراضهم النفسية الﻰ الظلم الذي يقع عليهم في اﻻسرة ،
فاﻻسرة مولدة للمرض وﺗنمﻰ الفصام والجناح واﻻضطراب عند اﻻطفال
ودعا هذا الفريق الﻰ ﺗخليص اﻻبناء من هذا النظام السيء ورعايتهم في احضان
مربيات مؤهﻼت علميا وﺗربويا وﺗنشئتهم كما يريدهم المجتمع وليس كما يريد اباؤهم
البيولوجين ،فالتربية الجيدة يقوم بها التربويون وﻻ يقدر عليها الكﺜير من اﻻباء
واﻻمهات.

علم النفس اﻷسرة

علم النفس اﻷسرة هو ﺗخصص واسع وعام في علم النفس المهني التطبيقي قائم علﻰ
مبادئ نظرية النظم )اﻻنساق( يركز علﻰ التقييم والتدخل والبحث في نظام العﻼقات
البينشخصية لﻸسرة وافرادها.

المسؤوليات اﻷساسية ﻷخصائي نفس اﻻسري أوالعائلي؟
علماء النفس اﻷسرة يتولون مسؤولة مجموعة واسعة من المهام واﻷدوار.
وﺗشمل هذه اﻷنشطة :
ﺗقييم وﺗشخيص وقياس اﻷسرة،
العﻼج اﻷسري واﻷزواج،
اﻻستشارة السلطات الخارجية ) المدرسة ،القضاء(...،
التعليم والتدريب،

التوافق اﻷسري

التوافق  :تعريف
التوافق في اللغة هو التالف والتقارب واجتماع الكلمة ،ونقيضه التخالف والتنافر
والتصادم
والتوافق في اﻻصطﻼح يقصد به القدرة علﻰ التوائم من النفس
)ﺗوافق نفسي( ومع البيئة اﻻجتماعية )ﺗوافق اجتماعي(
الشخص المتوافق مع نفسه  :راض عن قدراﺗه ،متقبل اشكله ومظهره،قانع برزقه،
وصفاﺗه ،قادر علﻰ ضبط نفسه عند الغضب،

التوافق النفسي
الشخص المتوافق مع نفسه  :راض عن قدراﺗه ،متقبل لشكله ومظهره ،قانع برزقه،
وصفاﺗه ،قادر علﻰ ضبط نفسه عند الغضب ،يشبع حاجاﺗه بسلوكيات مشروعة.
أما الشخص غير المتوافق مع نفسه :فهو يعاني من صراع داخلي بين أفكاره
ومشاعره وحاجاﺗه ،مما يجعله ساخطا متذمرا قليل الحيوية ،سريع الغضب.
التوافق اﻻجتماعي
يقصد بالتوافق اﻻجتماعي:
قدرة الشخص علﻰ ﺗكوين عﻼقات اجتماعية راضية مرضية مع من يعاشرونه،
ويعملون معه،
ويعتمد التوافق اﻻجتماعي علﻰ ذكاء الفرد ،ونضجه اﻻنفعالي ،مما يجعله يحسن
التصرف خاصة في التوافق مع اﻻزمات.

التوافق  :حالة وعملية
اعتبر علماء النفس التوافق عملية يتم فيها انجاز أعمال معينة لتحقيق اهداف ،واشباع
حاجات ،ومواجهة العوائق والصعوبات ،وﺗخفيف التهديدات ،واحتواء اﻻزمات،
والسيطرة عليه ،باساليب ﺗرضﻰ الفرد ،ويقبلها المجتمع الذي يعيش فيه.
بينما اعتبره بعضهم اﻵخر حالة هي محصلة عملية ﺗحقيق اﻷهداف وإشباع الحاجات
ومواجهة العوائق

انماط التوافق :
اهتم علماء النفس بدراسة سلوكيات التوافق و دوافع واهدافه وما ﺗواجهه من
صعوبات ،
وقسموه الﻰ:
ﺗوافق حسن عندما ﺗكون السلوكيات واﻻهداف التي يحققها مرضية نفسيا ومقبولة
اجتماعيا.
وﺗوافق سيء عندما ﺗكون السلوكيات واﻻهداف غير مرضية نفسيا او غير مقبولة
اجتماعيا.

التوافق اﻷسري
التوافق اﻷسري من التوافقات اﻻجتماعية.
قدرة أفراد اﻷسرة علﻰ التوائم والتالف مع بعضهم البعض ومع مطالب الحياة
اﻷسرية ،الممﺜلة في سلوكياﺗهم وﺗصرفاﺗهم وأساليبهم في القيام بواجباﺗهم اﻷسرية
وﺗحقيق أهدافهم وإشباع حاجاﺗهم والتعبير عن انفعاﻻﺗهم ومشاعرهم عن بعضهم،
وجهودهم مجتمعين او منفردين في مواجهة أحداث اﻷسرة العادية او الطارئة .

يمكن ﺗقسيم التوافق اﻻسري الﻰ:
ﺗوافق أسري حسن عندما ﺗكون سلوكيات افراد اﻻسرة واهدافهم مرضية لهم نفسيا
ومقبولة اجتماعيا

وﺗوافق اسري سيء عندما ﺗكون السلوكيات واﻻهداف غير مرضية نفسيا وغير
مقبولة اجتماعيا

ينظر الﻰ التوافق اﻻسري من زاويتين:
زاوية فردية يقصد بها ﺗوافق كل فرد مع اسرﺗه وقيامه بواجباﺗه ،وحصوله علﻰ
حقوقه وفق ادواره اﻻجتماعية
وزاوية جماعية  :يقصد بها ﺗوافق اﻻسرة باعتبارها جماعة مع احداث الحياة اليومية
والطارئة السارة والمحزنة
والزاويتان مرﺗبطتان ومتداخلتان وﻻ يمكن الفصل بينهما

أهمية التوافق اﻷسري
ﺗأﺗي اهمية التوافق اﻻسري من جوانب مختلفة منها:
ﺗأثير التوافق اﻻسري علﻰ ﺗنشئة الفرد وﺗنمية شخصيته ،وﺗكوين مفهومه عن نفسه،
وﺗحديد قيمه ومعتقداﺗه واﺗجاهاﺗه وميوله ،واكسابه اﻻساليب التي يتوافق بها مع نفسه
ومع مواقف الحياة في المجاﻻت المختلفة ﻻسيما في المجاﻻت اﻻجتماعية والتربوية
والمهنية

مجاﻻت التوافق اﻷسري
التوافق اﻻسري ليس ﺗوافقا واحدا ،وانما هو ﺗوافق متعدد اﻻنواع او متعدد اﻻبعاد
والمجاﻻت وفق حجم اﻻسرة وﺗنوع العﻼقات بين افرادها وﺗعدد اﻻدوار اﻻجتماعية
فيها
فمجاﻻت التوافق اﻻسري في اﻻسرة الممتدة اكﺜر من مجاﻻت اﻻسرة النووية لوجود
اﻻقارب وﺗنوع اﻻدوار التي ﻻ ﺗوجد في اﻻسرة النووية

مجال الزواج
وهو المجال اﻷول ويقصد به ﺗوافق الزوجين معا ومع مطالب الزواج ،كما يظهر في
سلوك الزوجين معا ومشاعرهما نحو بعضهما البعض وقيامهما بواجباﺗهما وحصول
كل منهما علﻰ حقوقه الزوجية وجهودهما في ﺗحقيق اهداف الزواج
ويكون التوافق الزواجي حسنا اذا كانت سلوكات كل من الزوجين مقبولة من الطرف
اﻵخر وﺗشبع حاجاﺗه الجسمية والنفسية واﻻجتماعية والروحية
ويكون التوافق الزواجي حسنا اذا كانت سلوكات كل من الزوجين مقبولة من الطرف
اﻵخر وﺗشبع حاجاﺗه الجسمية والنفسية واﻻجتماعية والروحية
ويمكن ان يكون التوافق الزواجي سيئا اذا كانت سلوكيات كل من الزوجين مزعجة
للطرف وﺗحرمه من اشباع حاجاﺗه وﺗجعله ينفر منه وﻻ يطمئن اليه وﺗنعدم المحبة
والمودة والرحمة بينهم.
يتفق خبراء اﻻرشاد والعﻼج اﻷسري علﻰ أن التوافق الزواجي هو أهم مجاﻻت
التوافق اﻷسري فاذا ﺗوافق الزوجان معا ﺗوافقا حسنا كانت اﻻسرة متماسكة
ومترابطة وسادها الوئام واﻻنسجام
اما اذا ﺗوافقا ﺗوافقا سيئا ﺗفككت اﻻسرة واضطربت العﻼقات فيها وساء ﺗوافق
افرادها مع بعضهم البعض وكانت اﻻسرة مهددةبالتصدع والتفكك وكان أفرادها
معرضين لﻼنحراف

مجال الوالدية
مجال الوالدية هو المجال الﺜاني من التوافق الزواجي
ويراد به ﺗوافق كل من الوالدين مع واجبات الوالدية وحقوقها ،ويبرز في سلوكيات
كل من اﻻب واﻻم نحو ابنائهم ومعاملتهم لهم وفمهم لحاجاﺗهم ومطالب نموهم
واسلوبهم في عﻼج مشكﻼﺗهم ومدى ﺗقبلهم لدورهم الوالدي في التنشئة وﺗعاونهم في
الرعاية وحرصهم علﻰ حمايتهم وعﻼج مشكﻼﺗهم بمودة ورحمة.
يرﺗبط التوافق الوالدي بالتوافق الزواجي ويتأثر به فالوالدان المتوافقان زواجيا ﺗوافقا
حسنا قادران علﻰ العطاء ﻻبنائهم ومعاملتهم معاملة جيدة ،اما الوالدان المتوافقان

ﺗوافقا سيئا فقد ﻻ يقبﻼن اطفالهما من هذا الزواج وﺗدفعهما دوافع شعورية او ﻻ
شعورية الﻰ اهمال رعايتهم او اﻻساءة اليهم
ودراسات الجنوح ﺗبرز ان اﻻطفال الجانحين عاشوا في كنف اباء وامهات سيئين في
ﺗوافقهم الزواجي ﺗكﺜر بينهم الخﻼفات

مجال البنوة
يقصد به ﺗوافق اﻻبناء مع واجبات البنوة وحقوقها وسلوكاﺗهم نحو والديهم وادراكهم
لمعاملتهم خاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة
ويرﺗبط بتوافق الوالدية فهما وجهان لعملة واحدة
وان كان اﻻول يظهر في سلوك اﻻبناء والﺜاني في سلوك اﻻباء
وبينهما ﺗاثير متبادل فالتوافق الوالدي الحسن يسهم في جعل التوافق اﻻبناء حسنا

مجال اﻻخوة
يقصد به ﺗوافق اﻻبناء مع واجبات اﻻخوة وحقوقها وسلوكاﺗهم نحو اخوﺗهم وادراكهم
لمعاملتهم
ويكون ﺗوافقا حسنا اذا ساده اﻻحسان المتبادل واﻻحترام والمساندةداخل اﻻسرة
وخارجها
ويكون سيئا اذا ساﺗده اﻻساءة المتبادلة والنفور و الغيرة و الحسد
وهو مرﺗبط بالتوافق الوالدي يحسن اذا حسن اسلوب المعاملة )اﻻحسان
والعدل(ويسوء اذا ساده التذبذب وسوء المعاملة ) التمييز(

العﻼج اﻷسري
يشير العﻼج اﻷسري إلﻰ مفهوم واسع يضم في طياﺗه العديد من النظريات والتقنيات
التي يتم إﺗباعها عند التعامل مع الزوجين واﻷسر التي ﺗعاني صعوبات نفسية ﺗتطلب
ﺗشخيصا وﺗدخﻼ مهنيا متخصصا.
يجمع بين أفراد اﻷسرة الواحدة بهدف إحداث ﺗغييرات ﺗتعلق بالبعد اﻷسري وليس
بالبعد الفردي.
اﻷسرة وسط عﻼجي يتطلب الحضور الفعال لﻸسرة.

العﻼج اﻷسري والمقاربات التي ﺗركز علﻰ الجوانب العﻼئقية في المشكﻼت في
بداياﺗه في المجتمعات العربية.
انه اقرب أنواع العﻼجات إلﻰ الﺜقافة العربية مقارنة بالﺜقافة الغربية المبنية علﻰ
الفردانية،

فاﻷسرة في الﺜقافة العربية لها من اﻷهمية في حياة الفرد الدرجة العليا ،وغالبا ليس
للفرد وجود اجتماعي خارج نطاق اﻷسرة ،وفي الجانب العيادي بشكل عام.
وفي جانب الصحة النفسية ،فإن اﻷعراض المرضية ﺗظهر في ظل اﻷسرة  ،و فيها
ﺗتطور وﺗنمو ،وفيها يتم اﻻعتراف بها او عدم اﻻعتراف ،واﻷسرة هي من يتخذ
قرار طلب التشخيص والعﻼج ،وهي أيضا من يشرف علﻰ متابعة.

تعريف العﻼج اﻻسري
كل محاولة عﻼجية ﺗركز بشكل ظاهر علﻰ إحداث ﺗغيير في التفاعﻼت بين أفراد
اﻷسرة وﺗسعﻰ لتحسين وضع اﻷسرة كوحدة كلية واﻷنساق التابعة لها واداء اﻷفراد.
ولما كان التركيز في العﻼج اﻷسري منصبا علﻰ الجوانب العﻼئقية فان التسمية
بالعﻼجات اﻷسرية غير دقيق ،و اﻷولﻰ منه ﺗسميتها بالعﻼجات العﻼئقية.

يمكن اعتبار التوجه اﻷسري اﺗجاه عيادي له طريقته الخاصة في النظر إلﻰ
المشكﻼت العيادية الفردية في إطار الوسط اﻷسري.
ما يستدعي نمطا خاصا من التدخل ،يتم فيه ﺗقييم وﺗشخيص ووصف وﺗفسير
أعراض الفرد ومشكلته  ،والعمل علﻰ ﺗعديله وﺗغييره في ضوء انماطه العﻼئقية
بحضور فعال ﻷعضاء بيئته اﻷسرية.

اﻻتجاه اﻻسري
شهدت سنوات الخمسينيات مجموعة من العيادين الذين لم يكونوا راضين عن بطء
عملية ﺗطور عند ﺗعاملهم مع بعض اﻷفراد وكان يحبطهم أن يكون التغيير لدى
عمﻼئهم يتراجع وينتكس بسبب أعضاء أفراد أسرهم اﻵخرين ،فبدأ النظر إلﻰ
اﻷسرة علﻰ أنها مصدر المرض .

فجنحوا إلﻰ إحداث قطيعة مع طريقة النظر القديمة وﺗوجهوا إلﻰ ابتكار عددا من
المناهج التي ركزت علﻰ اﻷسرة في جمع وفهم سوء التوافق الشخصي للفرد.
ظهور العﻼجات اﻷسرية كبراديجم جديد ونقلة في الفهم والتدخل العﻼجي أدت
ببعض المؤرخين للعﻼج النفسي اقترح ﺗسميتها بالقوة الرابعة ،إلﻰ جانب التحليل
النفسي والسلوكية واﻹنسانية المدارس الكبرى المعروفة في العﻼج النفسي التي كانت
مسيطرة ومشكلة للقوة الﺜﻼث اﻷولﻰ

مسلمات اﻻتجاه اﻻسري
أن السلوك المشكل له وظيفة وهدف لصالح اﻷسرة
أن اﻷسرة ﺗحافظ علﻰ استمرار السلوك المشكل وﺗعمل علﻰ ﺗﺜبيته من خﻼل
السيرورات والعمليات اﻷسرية المختلفة
أن السلوك المشكل وظيفي بالنسبة لﻸسرة التي ليست لها القدرة علﻰ العمل بشكل
جيد ومنتج خاصة خﻼل فترات اﻷزمات و المراحل الحرجة و مراحل اﻻنتقال
انه عرض علﻰ أنماط غير وظيفية متوارثة عبر اﻷجيال

إن إحداث أي ﺗغيير سيكون أكﺜر سهولة وأضمن من حيث النتيجة اذا ﺗم داخل اﻷسرة
وعبرها ،باعتماد مجموعة العﻼقات بشكل كلي.
فالعمل مع اﻷسرة مهم وأساسي واقتصادي.
اﻷسرة عبارة عن وحدة متفاعلة لها خصوصيتها ،ومن الصعب الكشف عن مناحي
السواء و الﻼسواء في سلوك الفرد في معزل عن دراسة ﺗفاعله مع باقي أفراد
أسرﺗه ،وحدودها أوحتﻰ ما وراء اﻷسرة من أنساق عامة.

تصنيف العﻼج اﻷسري:
اﻻتجاه اﻷول
وﺗشمل هذا اﻻﺗجاه نظرية التحليل النفسي لفرويد و نظرية ﺗعديل السلوك لسكينر و
العﻼج المتمركز حول المتعالج لروجرز ونظرية العﻼج السلوكي العقﻼني اﻻنفعالي
ﻷليس والعﻼج الواقعي لجﻼسر وغيرها من المدارس العﻼجية المعروفة.
حيث يتم ﺗعديل استراﺗيجياﺗها وﺗقنياﺗها لتتﻼءم مع طبيعة وخصائص اﻷسرة
والزواج.

اﻻتجاه الثاني
يمﺜل نظريات عﻼجية قائمة بذاﺗها متخصصة في مجال العﻼج الزواجي واﻷسري
دون غيرها من المجاﻻت اﻵخرى وﺗتضمن كل نظرية منها إستراﺗيجيتها ومهارﺗها
وﺗقنياﺗها الخاصة بها والتي ﺗشمل:
العﻼج اﻷسري البنائي لسلفادور منوشن ،والعﻼج اﻷسري اﻻستراﺗيجي لجاي هيلي
وكلو مادانس ،والعﻼج اﻷسري متعدد اﻷجيال لموراي بوين وغيرها.

تصنيف العﻼج اﻷسري
الفرق بين العﻼج الفردي والعﻼج اﻷسري

حالة نورة
ﺗبلﻎ نورة  22سنة من العمر ،لجأت إلﻰ المعالج طلبا للشفاء من حالة
اﻻكتئاب ،التي ﺗعانيها منذ ما يزيد عن سنتين ،والتي ﺗؤثر علﻰ قدرﺗها
في المحافظة علﻰ عﻼقاﺗها مع اﻷصدقاء ،وأدت إلﻰ ﺗراجع ادائها في
العمل ،وهي ﺗسعﻰ إلﻰ ان يتحسن شعورها ،اﻻ انها متشائمة حول
فرصتها في ﺗحقيق ذلك.
السؤال هو كيف يمكن للمعالج أن يقدم لها يد المساعدة ؟

المعالج الفردي
يركز علﻰ اعداد ﺗشخيص ﺗصنيفي للحالة ،ويمكن ان يعتمد علﻰ الدليل التصنيفي
الخامس او دليل المنظمة العالمية للصحة
يبدأ العﻼج مباشرة مع الحالة
يركز علﻰ اﻻسباب والجوانب المعرفية والعاطفية والسلوكية للحالة اﻻكتئابية
وطريقة ﺗعامل نورة مع الضغوط
يهتم بالتجربة الذاﺗية الفردية لنورة وطموحها ونظرﺗها للمستقبل
ويتدخل لمساعدة نورة علﻰ التعامل الكفء بطرق عﻼجية مصممة
الفرق بين العﻼج الفردي والعﻼج اﻷسري

المعالج اﻷسري
يسعﻰ إلﻰ الكشف عن البناء اﻷسري و سيرورﺗه وقواعده ويمكن ان يعتمد في ذلك
علﻰ الجينوغرام
دعوة اب وام وأخت نورة للجلسات العﻼجية

يركز علﻰ العﻼقات اﻷسرية التي ﺗعطي معنا للحالة اﻻكتئابية
يهتم بالمعنﻰ الفروق الجنسية الجندرية كما هي ما بين اﻻجيال وقواعده وثقافته و
التي ﺗؤثر في النسق اﻷسري
يتدخل بطريقة مصممة لمساعدة وسط نورة علﻰ التغير

المعالج اﻷسري يهتم بكيفية ﺗأثير اﻻكتئاب علﻰ باقي أفراد اﻷسرة وعملياﺗها فاكتئاب
نورة قد يرمز إلﻰ معاناة غير المعبر عنها ﻷسرﺗها
يتهم بعض المعالجين اﻷسرين بكيفيه استفادة أفراد آخرين من اﻷسرة من اكتئاب
نورة ،أو كيف يعكس حاجتهم للتكيف مع قواعد اﻷسرة وﺗقاليدها والﺜقافية المرﺗبطة
بالجانب النوعي الجندي او ﺗطور دورة الحياة اﻷسرية.
ﻻ يستطيع المعالج اﻻسري اختيار أفراد المجموعة العﻼجية او اختيار نمط
المشكﻼت،
في العﻼج الجمعي الجماعة مؤقتة ومصطنعة ،بينما الجماعة اﻷسرة دائمة وﺗجمعها
روابط متنوعة ،وفي العﻼج الجمعي ﺗبقﻰ المشكﻼت فردية ويمكن للمعالج لقاء
اﻷفراد خارج الجلسات الجماعية للحديث عن بعض الجوانب الخاصة لدى الفرد ،في
العﻼج الجمعي جميع اﻷفراد غرباء اما في اﻷسري فالمعالج هو الغريب.

الفرق بين العﻼج الجمعي والعﻼج اﻷسري
من حيث اﻻستمرارية فان الحياة بالنسبة لﻸسرة ﺗبقﻰ مستمرة بينما أعضاء مجموعة
العﻼج الجمعي كل فرد له حياﺗه الخاصة التي يعيشها خارج اﻹطار العﻼجي  ،وهذه
اﻻستمرارية يمكن ان ﺗمد المعالج اﻷسري بفرص للعﻼج المستمر كما يمكن ان
ﺗشكل صعوبة إذا ﺗعلق اﻻمر بمشكﻼت غير معالجة حيث يلزم المعالج انتظار
الجلسات الموالية لمناقشتها بينما في العﻼج الجمعي فما لم يتم حله يمكن ان يتم
ﺗأجيله إلﻰ جلسة موالية حيث يمكن للمشكل من زواية جديدة ،واﻷسرة بين الجلسات
يمكن ان يطرا عليها ﺗغير وﺗعديل في اﻻﺗجاهين السلبي واﻻيجابي.

الفرق بين العﻼج اﻷسري والعﻼج الزواجي
يتعامل العﻼج الزواجي مع الزوجين فقط دون إشراك أي فرد آخر من داخل
أسرﺗهما سواء كانت أسرة نووية او ممتدة.
أما العﻼج اﻷسري فانه يشمل التعامل مع كل أفراد اﻷسرة من الزوجين وأوﻻدهما
في اﻷسرة النووية او التعامل مع كل أفراد اﻷسرة الممتدة الكبيرة والتي ﺗشمل أقارب
الزوج والزوجة وأوﻻدهما وأقاربهما
وقد يركز اﻹرشاد الزواجي علﻰ الزوجين خاصة في بداية حياﺗهما الزوجية
لمساعدهما علﻰ مواصلة مسيرﺗهما وﺗدعيم عﻼقتهما.
وهناك من ﻻ يفرق بين النوعين

إطار العﻼج النفسي اﻷسري
ﺗتم الممارسة العﻼجية اﻷسرية في غرفة مخصصة للممارسة النفسية المهنية ،ﺗعتمد
علﻰ اﻹضاءة غير المباشرة والموزعة ﺗوزيعا متساويا علﻰ مساحة الغرفة ،وذات
الوان في جدرانها وستائرها ومعلقاﺗها هادئة وفاﺗحة وخالية من اية رسومات او
ﺗشجير او رموز  .ومجهزة بمكتب وخزانة لحفظ المستندات محكمة اﻻغﻼق ،ﺗتسع
لملفات المتعالجين ،وشرائط ﺗصوير وﺗسجيل الجلسات ،واﻻستمارات الرسمية
والمقاييس واﻻختبارات النفسية ،وكراسي متحركة علﻰ عجل مريحة ومتساوية في
الحجم ،وﺗوضع بينها منضدة صغيرة.

الفريق العﻼجي
يتم العمل بفريقين مختلفين ،حيث يتولﻰ الفريق اﻻول مقابلة اﻻسرة أو الزوجين ،
ويسمﻰ غالبا المعالج الرئيسي ،بينما يراقب الفريق الﺜاني خلف مرآة من جانب واحد
التفاعل العﻼجي ويمكنه ان يتدخل اشرافيا ،ويطلق عليه اسم المعالج المساعد.
وقد يتم ﺗصوير هذه الجلسة بواسطة الفيديو ،للتمكن من ﺗقويم الجلسة مرة اخرى
بشكل افضل واﻻستفادة منها في ﺗسيير ما ياﺗي من جلسات

الجلسات العﻼجية
ﺗستمر الجلسة العﻼجية بين  60الﻰ  120دقيقة ،بمتوسط بين  80و  90دقيقة ،سواء
كانت جلسة أسرية أو زواجية
المدة فاصلة بين الجلسات ﺗكون عادة طويلة نسبيا 4 ،أسابيع علﻰ اﻷقل
بعد الجلسات اﻷولﻰ قد يمتد الفاصل بين ستة أسابيع إلﻰ حتﻰ ثﻼثة أشهر.

ﺗمكن المتعالجين من ﺗطوير الﺜقة بكفاءة بالذات واﻻلتزام.
عند ﺗغير المتعالجين ،فانهم يستطعون أن يعرفوا بشكل غير مباشر انهم هم الذين
كانوا وراء هذه التغيرات.
ﺗسهيل ادراك سيرورة التعديل والفروق بين الجلسة واﻻخرى ومدى ﺗحقق اﻻهداف
انخفاض التعلق اﻻنفعالي بالمعالج،وارﺗفاع اﻻستقﻼلية الذاﺗية
انخفاض اﻹرهاق المادي للمتعالجين والتعلق اﻻقتصادي للمعالج بالمتعالجين
ﺗسهيل انهاء العﻼج

يتم ﺗحديد عدد الجلسات العﻼجية منذ البداية ،ما يرفع من فعاليتها ،ويؤكد علﻰ
المرحلة اﻻنتقالية للعﻼج النفسي ،الذي يجب ان يكون محدودا وله نهاية منذ البداية،
يتم ﺗحديد عدد الجلسات بعشر جلسات علﻰ اﻷكﺜر ،وان كانت قد ﺗدوم باعتبار
الفواصل وﺗستمر الﻰ السنتين او اكﺜر .وفي المتوسط ﺗتراوح الجلسات بين  5الﻰ 7
جلسات .وهذا التحديد لعدد الجلسات يقف دون ﺗحول العﻼج النفسي الﻰ هدف في حد
ذاﺗه.

أساليب التشخيص في العﻼج اﻷسري
يوجد في التراث النفسي اﻷسري العديد من اﻻساليب التي يمكن ان يستخدمها المعالج
لتحقيق اﻻهداف التشخصية منها :المناقشة الجماعية في الجلسات العﻼجية ،التي
ﺗتمﺜل في ﺗداول الحوار والنقاش .ومنها اﻹعﻼن عن ما يريده الشخص ،وهو نشاط
ﺗشخيصي يطلب فيه المعالج من كل شخص ان يكتب اعﻼنا بما يريده من احد أفراد

العائلة او من اجل ﺗحسين اﻷسرة .ومنها اسلوب السيكودراما والتعبير الفني وغيرها
من الطرق .ومنها ما يختص بالممارسة اﻻسرية مﺜل الخرائط اﻻيكولوجية
والجينوغرام.

استخدامات الخرائط اﻻيكولوجية والجينوغرام
ﺗساعد علﻰ ﺗنظيم وﺗسجيل الكﺜير من المعلومات عن المتعالجين في شكل رسم
ﺗوضيحي مختصر .
ﺗساعد علﻰ ﺗقدير وﺗحديد عﻼقة المتعالج باعضاء اسرﺗه

ﺗساعد علﻰ ﺗحديد مصادر الدعم اﻹيجابية في اﻻسرة التي يمكن اﻻستفادة منها في
ﺗحسين وضع المتعالج
ﺗساعد علﻰ ﺗحديد مصادر التي أدت لحدوث المشاكل

ﺗساعد علﻰ إيجاد لغة مشتركة بين الممارسين .
التعبير الشكلي يساعد علﻰ إيجاد فهم أكبر وأعمق ﻷوضاع المتعالجين  ،وسهولة
اﻻستخدام.
التغييرات التي ﺗحصل علﻰ الشكل التوضيحي يوضح مدى نجاح التدخﻼت العﻼجية.
ﻻ ﺗقدم ﺗفسير ﻷسباب المشكلة ووضعية المتعالج.
وﻻ ﺗقدم ﺗنبؤات للوضع في المستقبل.
ﻻ ﺗساعد في ﺗوضيح أسباب اضطراب العﻼقات.

تقييم فعالية العﻼج النفسي اﻷسري
اجرى شاديش ورفاقه ) (1993دراسة هدفت إلﻰ ﺗقييم فعالية العﻼجات الزواجية
والزوجية ﺗبعا ﻻختﻼف ﺗوجهاﺗها واساليبها من خﻼل استعراض نتائج  163دراسة
نشرت ما بين  1963و  62 ،1988منها خاصة بالعﻼج الزواجي و  101خاصة
بالعﻼج اﻷسري ،ومن حيث المنهج فان  17دراسة ﺗظمنت مقارانات مع مجموعات
ضابطة  ،و 105مقارنة ما بين اﻻﺗجاهات العﻼجية و 13اعتمدت علﻰ الجمع بين
المنهجين )(Canceil et al, 2004 : 279
وقد ﺗبين من الدراسة ان جميع الدراسات اظهرت فرقا معنويا يختلف عن الصفر ما
يشير إلﻰ ان العﻼجات الزواجية واﻷسرية ذات اثر ايجابي يفوق نتائج المجموعة
الضابطة في القياس البعدي،

فعالية اعلﻰ مقارنة بالعﻼجات المعتمدة علﻰ العﻼج الكيميائي المنفرد والعﻼج
الفردي والعﻼج الجمعي  ،وذلك بالنسبة لبعض اﻻنواع واﻻضطرابات الكبرى )
الفصام  ،اضطرابات السلوك ،اﻻدمان ،التوحد(،،،

