
مستخلص من مبادرة معًا لنبقي 
البرنامج التوعوي للمقبلين علي الزواج 

والمتزوجين حديثا

النمو النفسي ا�جتماعي



عام ٢٠١٦ كان بداية فكرة اتولدت جوا لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، فكرة إطالق مبادرة وطنية 
للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، هدفها حماية األسر من التفكك والحد من ظاهرة الطالق اللي 
رئيس  السيد  أعلن    ٢٠١٧ مارس  في  المصرية  المرأة  احتفالية  األخيرة.وخالل  السنوات  في  تنتشر  بدأت 
األسرة  لدعم  مبادرات  تتبني  إنها  الحكومة  ناشد  وكمان  المصرية  للمرأة  عاما   ٢٠١٧ عام  الجمهورية 
أكيد  احنا  يبقى  لو صلحت وتماسكت  اللي  المجتمع   نواة  .. ألن االسرة  هي  . وحماية كيانها  المصرية 
األساسي  وكان هدفه  لنبقى  معا  برنامج  تنفيذ  بدأ  المرأة  عام  هنكون في مجتمع سليم وسوي وفي 
الالختالف  االخر مهما كان مختلف عننا إلن  نتقبل  إزاي  نتعلم  إننا  المجتمعي من خالل  السالم  تعميم 
باالساس هو رحمة، وإزاي نستفيد من اختالفنا ونخليه حاجه إيجابية ونلحقه قبل ما يتحول من اختالف 
لخالف، واننا نتعرف على نفسنا ونفكر إزاي نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب االخر، نتعلم إيه هي حقوقنا 
وإزاي نطالب بيها بلطف وحيادية وواقعية ، وإيه هي التزاماتنا وإزاي نأديها ومنقصرش فيها، والمبادرة 
اتعلمنا فيها برضو يعني إيه حب وإيه هي أنواعه وازاي تحب شريكك وتوصل له الحب دا بالطريقة اللي 
وتربية  مشتركة  مسئولية  الخلفة  وإن  إدينا  في  أمانة  أوالدنا  إن  اتعلمنا  إنت،  بطريقتك  مش  تسعده 
األطفال محتاجه مذاكرة واتعرضنا كمان في المبادرة للمشاكل اللي ممكن تحوم حوالينا وحوالين والدنا 
منها التنمر والتحرش والعنف األسري اللي بنمارسه على بعض من غير ما ناخد بالنا منه وال من نتايجه.



۱٤۱۱
مراحل النمو النفسي االجتماعي

في الفصل دا هنتكلم عن العالقة بين االحتياجات النفسية االساسية و المشاكل الي ممكن تعدي بيها مع 
شريك حياتك او في معامالتك اليومية بشكل عام. قبل كل شيء خلينا نتفق اننا مش مسؤولين عن مواقف 

كتير ممكن تكون حصلت في اول مراحل حياتنا, اثرت فينا بطريقة مباشرة او أل. 
و لكن احنا مسؤولين عن اللي جاي، سواء كان في عالقتنا بنفسنا و بكل اللي حوالينا. 

النمو النفسي لالنسان يمر ب ٨ مراحل علي مدار حياته، في كل مرحلة من المراحل دي بيكون عنده احتياجات 
نفسية اجتماعية معينة الزم تتحقق في وقتها ولو متحققتش في وقتها بتفضل تطارده باقي حياته وبيفضل 

يدور عليها .. بس دي مش نهاية الدنيا .. دايما في حلول



۱٤۲

هي حياتي بتاعتي و ال نتيجة ؟

مراحل النمو النفسي االجتماعي  
نظرية اريك اريكسون

”مش بحس ان في حد بيحبني... بسأل نفسى هو اللى حواليا بيحبونى وال أل ...... طيب اللي بيقولوا انهم بيحبوني 
دول أكيد بيحبوني و ال كالم وخالص ...؟؟

طول الوقت بحاول اتأكد ان جوزي بيحبني، كلمة بحبك اللي دايما بيقولهالي لوحدها بالنسبة لي مش دليل، انا 
طول الوقت بسأله هو انت بتحبني وال ال؟ طب بتحبني اد ايه؟ طب بتحبني لدرجة ايه؟ هو انا لو سافرت هتزعل؟ 



۱٤۳
بفضل ألف حواليه لحد ما يعمل حاجة ترد على سؤالي ب " ايوة بحبك" .. 

بلف حواليه بمليون طريقة .. اسأله بشكل مباشر او غير مباشر ..
يعني مثال بستني ينبهر لما اعمل له اكلة حلوة، بستني يشكرني اوي لما اساعده في 

حاجه، بستني اشوفه طاير من الفرحة لما بشتريله هدية، وطرق تانية كتير ، المهم ان 
السؤال اللي بيلح جوايا يسكت ويترد عليه بأيوة بحبك 

ساعتها بهدأ و كأني مدمن بيدور على جرعة مخدر و أخدها..و اكتشفت اني بعمل كده مع 
أغلب الناس.. بدور على اجابة سؤال واحد 

" أنا محبوبة و ال أل..؟ " .. 
أنا تقريبا واقفة في مكاني بدور على اجابة السؤال ده كل يوم من ساعة ما بصحى لحد 

اخر اليوم ..بدور بطريقة واعية و أنا قاصدة أدور أو بطريقة مش واعية ..طاقتي كلها 
مستنفذة في التدوير على اجابة السؤال ده "

الكالم اللي فوق ده كالم كتبته واحدة كانت طالبه المشورة  خالل مشوارها العالجي .. 
رضوى مكانتش مجنونة وبتتعالج .. رضوى كانت بتعاني من اضطراب كتير مننا بيصارع 
معاه وهو مش داريان (هنكتشف ده مع بعض).. رضوى مشيت مشوار طويل عشان 

تقدر تبقى واعية للي بيحصل جواها وتقدر تكتب الكلمتين اللي  فوق دول بإدراك .. ومشيت 
مشوار تاني وهي بتاخد قرار انها تمشي سكة تصحيح.  رضوى لما ابتدت المشوار ده 

اكتشفت شوية حاجات مهمة جدا ..  من أهمها اللي احنا هنتكلم عنه ده دلوقتي ..



۱٤٤

١- ان شكل تعامالتنا النهاردة مرتبط بشكل التنشئة بتاعتنا في الطفولة  .. ممكن وانت بتقرأ تحس ان الكالم في الفصل 
ده مرتبط بتربية االطفال .. هو ممكن يكون فعال بيعلمنا حاجات ليها عالقة بالتربية .. لكن في الحقيقة الهدف من الفصل 

دا أكتر اننا نعرف احنا ليه النهاردة كدا ..ليه بنتصرف بطريقة معينة في مواقف معينة .. ليه ردود افعالنا بتختلف قدام نفس 
الموقف..الفصل ده بيقولك انك لو النهاردة عندك ٣٥ سنة مثال وحاسس دايما ان في حاجه ناقصاك زي الحب أو الثقة أو 

المبادرة أو العالقات الصحية المشبعة  .. اعرف ان دا له عالقة بتنشأتك وطفولتك .. 
في احتياجات لم يتم تسديدها في الطفولة..بنفضل ندور عليها حتى و احنا كبار .. لكن دي مش نهاية الدنيا .. انت بإيدك 

تساعد نفسك أو تطلب مساعدة و تسددها .. 

٢- الفصل ده هيعرفك ان االنسان عنده احتياجات نفسية أساسية..الزم تتسدد..و ان كل احتياج نفسي له وقت مثالي يتسدد 
خالله في مرحلة من مراحل العمر .. لو متسددش في وقتها بيكمل معاه للمرحلة اللي بعدها واللي بعدها ويفضل يدور عليه 

مهما طال الزمن لحد ما ياخده او يفضل يعاني منه العمر كله 

٣- اخر حاجه الفصل ده هيعرفك ان النمو النفسي ده جزء كبير منه بيكون اجتماعي..يعني معتمد على الرسايل اللي بتوصل من 
المجتمع  .. و طبعا الرسالة األقوى بتيجي من الناس األهم..

٤- طبعا لما تعرف كل اللي فات ده عن نفسك هتقدر تعرف ايه هي احتياجات اوالدك النفسية في كل مرحلة عمرية و تقدر 
تساعدهم ازاي.. 

قبل ما تبتدي تقرأ اللي جاي.. وأنت بتقرأ خليك متأكد انك مش مذنب و ال مسئول عن اللي 
انت فيه دلوقتي لحد ما تدركه و تشيل مسئولية اصالحه و نموه و تعديله .. أنت مش 

مسئول عن اللي فات و ملكش ذنب فيه .. انت مسئول عن اللي جاي من حياتك بعد ادراك 
اللي فات .. و هو ده اللي ساعد رضوى تكمل..

الفصل ده هيعرفك :



۱٤٥  اريك اريكسون Erik H. Erikson(١٩٠٢ - ١٩٩٤) عالم نفس تطوري ومحلل نفسي دنماركي-ألماني-أمريكي معروف بنظريته 
في النمو النفسي االجتماعي لإلنسان..

 اريكسون فضل حياته كلها يدور ورا نفسه . و ورا اللي حواليه لحد ما وصل لنظريته دي.. 
اريكسون كان عاوز يقول ان كل انسان زي ما عنده احتياجات فسيولوجية (جسدية) أساسية ميقدرش يعيش من 

غيرها زي األكل و الشرب و البيت ..الخ ..االنسان ده كمان عنده احتياجات نفسية أساسية .. أساسية يعني عدم 
تسديدها يعمل خلل في التكوين النفسي و النمو النفسي الطبيعي اللي المفروض كل انسان ينمو بيه..

ببساطة، نفسياتنا عاملة زي التفاحة.. كل ما احتياج نفسي اساسي 
ميتسددش في حتة من التفاحة بتتاكل.. تخيل معايا واحد اغلب احتياجاته 

النفسية األساسية متسددتش في الطفولة هتبقى التفاحة دي شكلها ايه !!

هي ايه االحتياجات النفسية االساسية؟ و بتتسدد ازاي؟ 

الحقيقة ان االنسان عامل زي اللي عنده فيسبوك و كل شوية تجيله رسايل..  أغلبنا لما بيفتح يالقي المنظر اللي في الصورة  
دي بيبقى عنده شغف رهيب انه يفتح الرسايل دي عشان يشوف مين بعتله ايه.. مين عمله اعجاب او like.. مين شافه..

احنا نفسيا كده بردو.. بنتولد ورقة فاضية تماما زي ما قال جون لوك.. اوراق بيضا بطبايع مختلفة.. مننا التقيل و مننا الخفيف.. 
فيه الشفاف و فيه المصمت..في اللي بيتقطع بسرعة و بأقل خبطة و فيه اللي ناشف حبتين.. لكن اللي مشترك بينا اننا اوراق 

بيضا.. مستنية اللي يتكتب عليها ..و بحسب اللي هيتكتب عليها هتكبر و تبقى كتاب.. كتاب مهم ليه قيمة ، الناس بتتهافت 
عشان تقتنيه او حتى يطلعوا عليه.. أو ممكن يبقى كتاب ملوش قيمة محطوط على الرف و مركون  .. و كله بحسب الرسايل 

اللي اتكتبت فيه ..



يعني ايه مراحل نمو نفسي اجتماعي ..يعني ان النمو النفسي بيحصل من خالل  المجتمع و جوة المجتمع في كل مرحلة عمرية 
بنعدي بيها .. تفاعلي مع المجتمع اللي حواليا و أولهم و أهمهم في الطفولة  بابا و ماما ، التفاعل ده بيشكل مدى صحة نموي 

النفسي في المراحل المختلفة..فالمجتمع اللي بيتمثل في بابا و ماما في الطفولة المبكرة مسئول انه يوصل لي رسايل مضبوطة و 
يرد على اسئلة عندي بطريقة تخليني انمو نفسيا مظبوط 

هانز كوهت و انطوني ستور قالوا  "األب و األم هما مرآة الطفل".. األطفال بيشوفوا نفسهم في والديهم.. وبيصدقوا اللي 
شافوه ألنهم ببساطة " بابا و ماما "..

مراحل النمو النفسي االجتماعي 

٦



شايفين الهرم اللي في الصورة دي .. 
في كل مرحلة عمرية االنسان بيسأل 

نفسه 
و الناس اللى حواليه  (المهمين بالنسبة 

له طبعا ) شوية اسئلة و بينتظر اجابة الن 
االجابة مش عنده.. احنا اتفقنا انه ورقة 

بيضا .. اللي بيحصل انه إما بيستقبل اجابة 
" ايوة" أو "أل" .. و ده بيحدد نموه النفسي 
السليم في المرحلة اللي هو فيها دلوقتي 

بحسب سنه بالتالي بيأثر على المراحل اللي 
بعدها ..  ألننا اكيد متفقين ان اي شرخ 

بيبتدي في الحيطة بيسرح وبيكمل لو 
مأدركناش وجوده و تداركناه و عالجناه..

رضوى لما كتبت الكالم اللي قرأناه في األول كانت في المرحلة العمرية 
من ٢٠ ل ٣٥..يعني المرحلة السادسة.. و أغلب اللي كتبته و اكتشفته ان المرحلة اللي 

هي فيها متأثرة بكل المراحل اللي تحتها..  من أول الوالده  مرورا بباقي المراحل.. 
فنموها النفسي اتأثر بكل رسالة وصلتلها في المراحل دي و بكل سؤال أساسي 

سألته و اتجاوب إما ب "ايوة" أو " أل " 
لكل مرحلة عمرية سؤال مستني اجابة ..و االجابة دي بتيجي من الناس 

المهمين في حياتنا..

الثقة االساسيــــــــة
 فقدان الثقة االساسیــــــــة

الذاتية واالستقالل
الشك والحزي

المبادرة
واالحساس بالذنب

الدأب واالنتاج
واالحساس بالنقص

الهوية
اضطراب االدوار

العالقات الحميمة
العزلة

األزدهار 
الركود

التكامل
الركود

سنة
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۸ شوية ملحوظات على الهرم :

-١
 االحتياجات االكثر اهمية 
هي االحتياجات اللي في 
مرحلة الطفولة المبكرة 

من ٥ ل ٦ سنين الن 
الطفولة هي االكثر تأثيرا 
علي باقي حياة االنسان

-٢
 أهم أربعة احتياجات نفسية 

أساسية هم اللي تحتهم 
الخط االسود التقيل : 
واالربع احتياجات دول 

مسئولية تسديدهم تقع 
علي االم واالب تحديد 

-٤
 كل احتياج نفسي في 

مرحلة عمرية بيتأثر 
بتسديد االحتياج 

النفسي في المرحلة 
اللي قبلها .

 -٥
اللي مكتوب باالحمر 
في كل مرحلة عمرية 
هو اللي بيحصل لما 

االحتياج النفسي 
يتسدد بنجاح .. و اللي 
مكتوب تحته باالسود 
ده اللي بيحصل لما 

ميتسددش .

-٣
المدة اللي بنحتاجها عشان 
نسدد االحتياجات اللي تحت 

الخط األسود مدة أقل بكتير من 
المدة اللي محتاجنها عشان 

نسدد اللي فوق..

اللي جاي ده هنعرف فيه األتي:

- ايه هي االسئلة اللي الطفل بيسألها (نفسيا) و مستني اجابتها لضمان نموه النفسي السليم.
- ايه االحتياج النفسي اللي بيتسدد لما االجابة تبقى " ايوة" 

- ايه الرسالة النفسية اللي بتوصل لما االجابة تبقى " أل" 
 و هنشوف رضوى اكتشفت ايه عن نفسها في كل المراحل دي ..

قسم اريكسون مراحل النمو الى ثمانى مراحل ، كل مرحلة بتتبنى على اللي قبليها زي الهرم المدرج..



۹ ١- المرحلة األولي الثقة االساسيه مقابل فقدان الثقة االساسية  ( الوالدة حتى ١٢ - ١٨ شهر  )

الطفل في مرحلة نموه األولى يحاول أن يثبت لنفسه أنه ليس بغير مرغوب ." وعكسها انا مرغوب انا محبوب هم فرحانين بيا 

The Sensation Of Being Somebody   موريس واجنر

السؤال اللي الطفل بيسأله لنفسه هنا هو : "هو أنا محبوب، مقبول و مرغوب فيا و ال أل ؟؟ "
الطفل في المرحلة دي بيسأل اكتر سؤال محوري في الحياة.. السؤال ده اجابته بتسدد اكبر احتياج نفسي في حياة أي انسان.. هو 
االحتياج انه يكون محبوب و مقبول و مرغوب فيه ..سؤال مينفعش يتجاوب عليه ب "أل"... لكن لالسف في الواقع في اطفال كتير 

اتجاوب عليهم ب (ال) انت مش محبوب او انت مش مرغوب فيك، بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

االجابة ب" ايوة" بتقول للطفل .. 

"انت محبوب.. احنا بنحبك.. انت غالي قوي .. وجودك مفرحنا .. بنحب نبقى معاك و حواليك .. نحب نحميك ..نحب نحضنك.. الوقت 
معاك مش تضييع وقت..انت مهم .. "بتقول له كمان .." انت مقبول.. مرغوب فيك.. مش كائن مزعج.. مش عبء علينا.. احنا اختارنا 

نجيبك للدنيا عشان تستمتع بوجودك معانا و نستمتع احنا كمان بيك.. انت واحد من عيليتنا مش زيادة عدد.." "أيوة " بتسدد عند 
الطفل احتياج اسمه الثقة األساسية.. ثقة في نفسه و في الحياة اللي هو لسة داخلها و ميعرفش عنها حاجة، لو لقى ناس بتحبه و 

بترحب بيه..بيثق في الحياة الجديدة اللي طلع لها بعد ما كان ...في جنة الرحم 



۱۰

الطفل في المرحلة دي محتاج االجابة تكون " ايوة .. انت محبوب ،مقبول و مرغوب فيك" 
ألن العلم اكتشف ان لحظة الوالدة األطفال المولودين بيتعرضوا لنوع من أنواع الصدمة 

نتيجة خروجهم  من جنة الرحم اللي فضلوا متمتعين بيها لمدة ٩ شهور لحياة تانية مختلفة 
١٨٠ درجة..الصوت عالي.. درجة الحرارة مش مناسبة و مش متعود عليها.. حضن الرحم 

المستمر اتفك..بقى محتاج يصرخ عشان ياكل. حياة جديدة محتاج حد يستقبله و يطمنه 
فيها .. الرضيع ده مستني االجابة ب" ايوة" 

 
طب ازاي ؟

ألفرد أدلر في كتاب الطبيعة البشرية قال " من حضن األم تبدأ الثقة و من ثم تتسع دوائرها 
شيئا فشيئا حتى تحتوي المحيط القريب من الطفل و البعيد في افاقه 

- الطفل بيحتاج  في المرحلة دي عالقة حميمة و دافئة  مع االم و االب ، قائمة على الحب و التواجد  
العاطفى المستمر لتأكيد شعور الطفل بالقبول فى هذة الحياة ، الحاجة اللي هتخليه يحس  باالمان 

و الثقه فى شهوره االولى و يستمر معه الى باقى الحياة. 

- الطفل بيحتاج يحس بالطمأنينه عن طريق اللغه اللي بيفهما الرضيع 
( االحضان، الهدهدة ،كلمات تعبير عن الحب من خالل نبره صوت معينه و مستمرة  ) 

لو اخد الحاجات دي بيتعلم و يكتسب: األمان و االنتماء و الثقة األساسية في الحياة.. الحياة كلها.



۱۱
طيب " أل " بتقول للطفل ايه ؟ .. 

بتقول "انت مش مرحب بيك .. انت كائن مزعج ..عبء علينا.. مش فاهمنا.. مش محتاج و ال 
احضان و ال اهتمام ألنك مش بتفهمنا دلوقتي ..كائن كله طلبات بس ..انت قلبت حياتنا 

لألسوأ.. مصاريفنا زادت بسببك..."
خدوا بالكم ان الخدعة هي اننا مش بنقول الكلمات و الجمل دي بالوضوح ده ألطفالنا الرضع لكن 

بتبان في طريقة تعاملنا معاهم.. دايما مضغوطين منهم.. مش القيين هدف و ال فايدة من لعبنا 
و تقضية وقت معاهم..مش مركزين نديهم احضان بشكل مستمر ..أو مكوناش عاوزينهم اصال و 

ال مرتبين انهم ييجوا.
و ده اللي حصل مع رضوى في المرحلة دي..
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رضوي قالت من و أنا صغيرة و أن أنا بسمع أهلي بيحكوا لباقي العيلة حكاية بقوا يحكوهالي لما كبرت شوية .. هم 
لألسف كانوا بيحكوها كنوع من أنواع مدحي و تشجيعي.. بس أنا مستقبلتهاش كده..  كانوا دايما يحكوا ان انا جيت 
بالغلط.. مكانوش عاوزين يجيبوا طفل تاني .. مكانوش موافقين في األول و كانوا غضبانيين من الفكرة .. وبالتالي 
غضابنين من وجودي  !!. كانوا بيحكوا انهم كانوا بيفكروا ينزلوني لكن احساسهم بالذنب جابني للدنيا..مش حبهم و 
رغبتهم في وجودي.. و كبرت و انا بسمع الحكاية دي بسبب و من غير سبب.. كل ما اجيب نمرة كويسة في  امتحان 
يقولوا "مش دي اللي مكوناش عاوزينها!! اديها طلعت اشطر اخواتها !!! فكبرت و انا عارفة و متأكده اني مكانش 

مرغوب فيا لما جيت.."

اريك برن في كتاب الطب النفسي و التحليل النفسي قال 
"البد من وجود شئ دافئ و محب ُيشعره باألمان في مكان ما ،يسد جوعه و يربت على ظهره حتى يغط 

في نوم لذيذ. أما احساسه باألمان األكبر فيحدث لدى قربه من هذا المؤثر الدافئ و المحب. فعندما 
تحتويه ذراعا أمه المحبة ،فانه يسعد و يشعر باألمان . و عندما تهجره أمه أو تخفى عنه عاطفة الحب 

أو تتركه ،فانه يشعر بالتعاسة."
.

الحقيقة ان قصة رضوى مش نادرة .. بالعكس ، ده أطفال كتير اوي سمعوا جملة " 
انت جيت بالغلط" ..و الجملة دي اثرت عليهم في مفهومهم عن قبول الحياة ليهم و 

بالتالي قبولهم هم للحياة..فهموا انهم مش محبوبين..و ال مرغوب فيهم او مرحب 
بيهم..

اجابة " أل " بتبان في كل رفض أو اهمال أوترك..كل عدم اهمال بيحصل للطفل 
تحت عنوان " ما هو لسة في اللفة و مش فاهمنا" بيدعم اجابة أل.. 

لو اخد الحاجات دي بيحس ب: عدم األمان و االحساس بالرفض و بأنه غير مرغوب 
فيه
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ملحوظة مهمة لألباء... أنا عارف كأب ان الجملة اللي فاتت دي بتاعت اريك برن اثلجت 
صدورنا .. النه بيقول بوضوح  " أمه " .. مجابوش سيرة األب في حاجة. في بعض الدول  
  Baby Bond األم بتاخد اجازة وضع و األب بياخد معاها اجازة بيسموها في بعض  البالد

يعني اجازة هدفها ان األب يرتبط بالطفل..يقوله أنا موجود..أنا بابا..ممكن ألعب معاك.. 
ممكن أشيلك و أغيرلك عادي.. االجازة دي قد ايه ؟؟ سبعة أسابيع.. 

طبعا فكرة اجازة االب دي فكرة عكس افكارنا تماما ، احنا بنقول " مينفعش اشيله 
دلوقتي..ده لسة حتة لحمة حمرا . أمه تشيله و تعمل معاه كل حاجة .. أنا دوري يبتدي من 

أول ما نبتدي نربي أهو يكون شد حيله شوية..".. 

في معلومة مهمة جدا ممكن تصدمك بتقول ان الرضيع بالطبيعي مربوط بأمه بحبل سري نفسي حتى بعد الوالدة .. يعني الحبل 
السري الجسدي اتقطع بس النفسي لسة.. 

الطفل بيفضل نفسيا متخيل انهم شخص واحد مش اتنين .. فهو عارفها تمام المعرفة... عارف ان دي أمه و عارف انها بالنسبة 
له دلوقتي أهم حاجة..لكن لألسف ميعرفش حضرتك مين في المرحلة دي !! 

انت ممكن تكون بالنسبة له الراجل اللطيف اللي بيعدي في بيتنا من وقت للتاني ☺ .. 
فالحقيقة اننا كآباء محتاجين نبذل مجهود اكتر من األمهات في المرحلة دي عشان نعّرف ابننا او بنتنا اللي لسة مولودين اننا 

أباءهم. يعني نبقى موجودين و متفاعلين معاهم.. الرضيع محتاج أبوه من أول لحظة مش بعد سنة أو سنين من والدته.
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هل سؤاله انتهى و ال لسة بيدور على اجابته من مراته و من كل انسان حواليه..؟
الحقيقة انه لو مأدركش و ابتدى يصلح فهيفضل يدور على اجابة السؤال ده من مراته كل يوم..كل يوم حرفيا و من كل انسان 

حواليه  ..
افتكروا كالم رضوى ..             

سؤال مهم جدا هنسأله في كل مرحلة: 

تخيل معايا واحد في عالقة جواز في السن ما بين ٢٠ ل ٣٥  (المرحلة السادسة)..تخيل لو كان سؤاله " أنا محبوب و 
مقبول و مرغوب فيه  و ال أل ؟ " اجابته " أل " بنسبة .. تفتكروا الشخص ده هيعمل ايه.

The Sensation Of Being موريس واجنر
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قال أحد الشباب " أمي كانت بتخاف عليا خوف هستيري.. بتخاف من كل خطوة باخدها .. كنت بستلم ليستة من " متعملش دي.. 
و اوعي تيجي جنب دي " .. أنا دلوقتي كبير و عندي ٢٦ سنة و بخاف اعمل حاجات كتير اوي كل اللي في سني بيعملوها عادي جدا..من 

كتر ما انا مش عارف الحاجات دي بتتعمل ازاي و من كتر الخوف اللي اتزرع جوايا من كل خطوة ."

المرحلة دي بيسموها مرحلة انفصال/انقطاع الحبل السرى النفسى ..مرحلة االستقالل.. 

السؤال اللي الطفل بيسأله لنفسه في المرحلة العمرية دي  هو : هو انا بقدر وال أل ؟؟

االستقالل من تاني سنة في الحياة ؟ مش غريبة شوية ؟ 
ايوة

االجابة ايوة لدرجة ان في عالم نفس اسمه رولو ماي قال في كتابه  (بحث االنسان عن نفسه) ان أكبر تحول حاسم بيحصل في حياة 
 Human االنسان بيحصل في سن السنتين.. التحول من االعتمادية على األم لالنفصال عنها و االستقالل ..التحول من حالة ال

Animal  بحسب ألفاظ رولو ماي.. الكائن الغريزي اللي مش بيفكر، لحالة اآلنسان Human اللي نموه العقلي ابتدى و ابتدى يبقى 
مستقل و ليه رأيه و قراراته .. و بيبقى مستني الرد..

يا نهده و نقوله اسكت متتكلمش و الكبار بيتكلموا.. متلعبش بدي..متشيلش دي هتكسرها .. متنطش .
متجريش.. متقولش أل .. متلبسش ده..الخ فنكبت استقالليته و نجاوب على سؤاله ب " أل .. متقدرش "..

أو نساعده يقول رأيه و يتفاعل مع الحياة و يتعلم منها و احنا مأمنينه ، فيفهم و يتأكد بعد ما يختبر انه مستقل و يقدر ..

٢- المرحلة الثانية  الذاتية و االستقالل مقابل الشك و الخزي (السنة الثانية و الثالثة) 

الطفل في مرحلة نموه الثانية يحاول أن يثبت لنفسه أنه ليس بالشخص السيء 
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فمحتاجة أب و أم عندهم طاقة نفسية كبيرة عشان يقدروا يساعدوا انسان لسة بيتأكد من كونه انسان اصال من غير 
ما يحبطوه..  

الحل االسهل و الي خسايره أقل هو اني اخلي ابني جنبي مبيتحركش و مبينطقش..
بس هنا هيحصل " محو للشخصية " و عدم تأكد من الذاتية.. يعني عدم التأكد من انه انسان ليه قدرات زيه زي باقي الناس.. 

و الحل األصعب لكن هيطلع انسان حقيقي هو اننا نبذل مجهود عشان ابننا يتأكد انه مستقل و يقدر..

التحدي كبير في المرحلة دي ألن السؤال اللي عند الطفل سؤال محوري .. لكن أفعاله تميل للخراب و العشوائية.
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االجابة ب" ايوة" بتقول للطفل .. 

اوال: االجابه اه نسيبه ، بس نسيبه يجرب واحنا مأمنينه ومركزين معاه.. يعني نحوط عليه و هو ماسك كباية بالستيك 
مليانة مياه لحد نصها و ماشي بيها من حتة لحتة .. ألنه هنا بيثبت لنفسه انه يقدر.. متحملوش نفسكم اكتر من طاقتها .. 

بالش تكون الكباية زجاج و مليانة شاي سخن !! 

 "انت تقدر .. ياال جرب تاني .. انت شاطر .. انت ليك رأي .. انت موجود.. "
الطفل اللي بيعرف انه يقدر بيبقى واثق في نفسه و في قدراته.. عارف انه بيجرب.. عارف انه ممكن 

يغلط و ان الغلط مش كارثة لكنها فرصة للتعلم .. عارف انه يقدر كمان يصلح غلطته.. 
المرحلة دي مسئولة عن االرادة في الكبر..النه طبيعي عشان يكون عندي ارادة اعمل بيها حاجة الزم 

يكون سؤال " انا أقدر؟؟ " اجابته " ايوة..أقدر "

الطفل هنا محتاج :

مدح و صبر 

الصبر  فى استماع الطفل حينما يعبرعن احتياجاته و مشاعره

كلمات تشجبعية  مثل : أنت حلو- انت شاطر – انت قوي- برافو انت عملت ده لوحدك

انت فاشل

يعني نسيبه يعمل اللي هو عاوزه ؟؟ 

ثانيا: في معلومة مهمة جدا غايبة عن أغلبنا..  في كتاب الحدود لهنري كلود و جون تاونسند (فى سن الثالثه تبنى الحدود 
بشكل واضح جدا لدى الصغار،  فال يمكن ان تقابل اعتراضاتهم و ممارساتهم لحدودهم الخاصه بالرفض و الحرمان بل بالحب)

األطفال في السن ده مستعدين جدا انهم يتعلموا فكرة الحدود "المنطقية" .. يعني مش حدود و خالص.. يعني ينفع يتعلم انه 
هياكل شيكوالتة بس بعد األكل المفيد.. دي حدود و مش هتأثر على استقالليته و ادراكه انه يقدر..

ثالثا: األطفال في السن ده مستعدين كمان يفهموا يعني ايه مسئولية ..  على قدهم طبعا..فالطفل لما بياخد دلع بس بيبقى 
معتمد على اللي حواليه النه مش مستقل. 
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االجابة ب" ال " بتقول للطفل:

و اذا وصل الى الطفل انه غير قادر، انه غير متحكم فى نفسه ... هذا  الشعور يحط من نفسة النه بقى مهزوم داخليا و ال يشعر 
بالفردية التى خلقنا هللا عليها اصال.

لو اخد الحاجات دي بيتعلم و يكتسب:

الطفل في المرحلة دي لو اخد:

بيحس ب:

انت متقدرش

انت لسة عيل

عدم الصبر من الوالدين السيطرة عليه والتحجيم والوصاية الزايدة عليه

االحساس بانه شخص ال ُيحتمل (عبء على الحياة) العجز والخزي و الخجل و الشك في النفس

انت مش زينا

انت فاشل مش هتعرف تعمل حاجة لواحدك  مبتعرفش تعمل حاجة 

االعتماد علي نفسه وقدراتهالذاتيةاليقيناالستقالل
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رضوى قالت ايه عن المرحلة دي..؟؟ 

رضوى قالت " في المرحلة دي بابا كان شديد قوي معايا أنا و اخواتي.. مكانش ينفع أصال نعمل حاجة عشان متطلعش 
غلط..و لو طلعت غلط بيبقى نهارنا اسود ..  كانت كل حاجة محطوطة في مكانها و احنا مش من حقنا نروح ناحيتها 

أبدا..و ده كان مستحيل ..  احنا أطفال..فاكرة جدا لما اخدت بالقلم على وشي عشان كسرت بونبونيرا ملهاش اي الزمة قد 
كف ايدي..  من وقتها و أنا مش باجي جنب الترابيزة دي أصال..

أقدر أقول اني اكتشفت دلوقتي و أنا كبيرة و متجوزة اني لو حد قال لي شيلي دي بقولوهم من غير ما افكر أل الني ممكن 
اوقعها..لحد دلوقتي مش واثقة في ابسط قدراتي.. بعمل كده مع جوزي دلوقتي .. معرفش تقريبا أعمل حاجة من غيره.. 

حاسة اني عندي عجز . 
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هنسأل نفس السؤال المهم تاني

خلينا نتخيل واحد في عالقة جواز في السن ما بين ٢٠ ل ٣٥ (المرحلة السادسة)..
تخيل لو كان سؤاله " هو أنا مستقل و أقدر و ال أل  ؟ " اجابته " أل " 

بنسبة كبيرة  ..تفتكروا الشخص ده هيعمل ايه .. 
هل سؤاله انتهى و ال لسة بيدور على اجابته من مراته و من كل انسان حواليه..؟

الحقيقة انه لو مأدركش و ابتدى يصلح فهيفضل يدور على اجابة السؤال ده من مراته كل يوم..كل يوم حرفيا 
و من كل انسان حواليه  .. افتكروا كالم رضوى المرحلتين اللي فاتوا دول كفيلين انهم يحددوا شخصية انسان 

إما شمال أو يمين..  إما محبوب وواثق من قدراته أو مرفوض و شاكك في نفسه و مخزي.. لباقي العمر.
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السؤال اللي الطفل  بيسأله لنفسه في المرحلة الثالثة  هو :

" الطفل في مرحلة نموه الثالثة يحاول أن يثبت لنفسه انه ليس شخصا أقل ..  و أنه كفء ."

قالت أحدي الشابات " مفتكرش أبويا و هو بيشجعني .. مفتكرش اني فاكره صوته و هو بيشجعني أو 
بيحمسني أعمل حاجة.. مش فاكرة مواقف ليه معايا غير و هو بيقول لي ان اللي عملته غلط و الزم يتصلح 

..كبرت و بقيت بشك في كل حاجة بعملها و كل قرار بأخده .. كبرت و لقيت نفسي مستنية دايما اسمع 
تشجيع أي حد عشان اقدر اكمل او حتى أبتدي.. و كأني مستنية اسمع صوت أبويا و هو بيشجعني. 

 هو أنا كفء و أقدر أخد قرارات و مبادرات.. ؟؟ "

المرحلة دي هى مرحله النمو االجتماعى نتيجة الذهاب الى المدرسة و الرقى الفكرى كمان .
المرحلة دي هى مرحلة بداية المشاركة فى الحياة و االرتباط بعالم المهارات و النشاطات .

فى المرحلة دي بيبدأ  الطفل يتأكد من شخصيته و انه كيان مستقل و فعال.  
الصورة الذاتية (صورته عن نفسه) بتبقى شبه اتكونت عنده مترتبة على المراحل اللي قبلها. 

يبدأ الطفل الخروج لعالم اكبر (الحضانه مثال ، الجامع والكنيسه....) فيهم بيتحقق من ذاته و امكانياته. 

الطفل في السن ده بيبقى دخل في عالم أكبر من بابا و ماما.. و ابتدى يشترك فيه.. و ده بيأهله يأخد شوية مبادرات صغيرة على 
قده .. هو لسة بيجرب ... زي انه يقول " تيجوا نروح لتيتا؟ "ممكن يا فالن تديني منديل"..انه يطلب انه ياخد منك الفلوس و يدفع 

هو ..كل دي مبادرات بيتأكد منها واحدة واحدة انه يقدر يدخل جوة المجتمع.

٣- المرحلة الثالثة المبادره فى مقابل االحساس بالذنب 
( من السنه الرابعة الى الخامسة في حياة الطفل)

The Sensation Of Being Somebody  موريس واجنر



۲۲
االجابة ب" ايوة" بتقول للطفل .. 

في كتاب الحدود لهنري كلود و جون تاونسند مكتوب " األبوة المحبة و الحدود ، الدفء و تحمل التبعات ،يثمرون اطفاال 
واثقين ،لديهم احساس السيطرة على أمور حياتهم. " 

الطفل في المرحلة دي لو أخد ..

بيتعلم ويكتسب ..

انت كفء 

تهذيب صحيح والتوجيه

تشجيع مستمر

روتين يومي التواصل الناجح

ان يعمل االشياء بطريقة جيدة و صحيحه 

التواصل  مع الحياة و االخرين بطريقة ناجحة

المسئولية فى مقابل الحرية 

قواعد منطقية بال سيطرة

رأيك يهمنامبادراتك ليها قيمةرأيك حلو 



۲۳
االجابة ب" ال" بتقول للطفل  .. 

الطفل في المرحلة دي لو أخد ..

بيتعلم ..

لوم ونقد وتوبيخ مستمر 

قهر و معاملة صارمة و قاسية

 االحساس بالذنب ثم الخزى الخوف و الجبن

عدم استحقاق الحياة

التشاؤم و عدم القدرة على تناول مشكالت الحياة

شعور باالهانة و احتقار للذات

ارهاب في المعاملة

مقارنات مش عادلة مع اللي فى نفس سنه زي في التفوق الدراسى، 
االنشطه، المهارات الفردية....

انت كل مبادراتك غلط

انت عيل صغير ..الخافكارك ملهاش قيمة

بتفتيانت فيلسوفانت مذنبانت غلطان



۲٤

هنسأل نفس السؤال المهم تاني ..

ازاي يقوم بدوره زي ما متوقع منه و 
الحاجات األساسية دي مش موجودة..

في المرحلة دي كنت سلبية جدا.. مختفية تقريبا من أي مجتمع.. مليش أصحاب كتير.. معنديش نشاطات زي باقي العيال 
اللي حواليا.. أهلي كانوا بيزقوني أروح تدريبات بعض األلعاب الرياضية و كنت بروح بس منجحتش في و ال واحدة.. مبادراتي 
كانت قليلة جدا كان عندي خوف رهيب من أي مبادرة  ال تطلع غلط أنا مش ناقصة.. و لألسف لحد دلوقتي و أنا بخاف أبادر 

لوحدي.. حتى في أبسط المبادرات.. اني انزل أشتري حاجة لنفسي أوللبيت أو لجوزي..اني افكر في فكرة جديدة نغير بيها 
الموود.. و لألسف لما بحاول أبادر ببقى عاملة زي اللي نزلت تسوق عجلة و هي أصال مش متعلمة .. فمع أول طالعة بتقع 

و تتعور و بتبطل.. من كتر ما أهلي كان بيريحهم اني اكون مؤدبة و قاعدة و راسية و مليش صوت، ابتديت أنا شخصيا 
اصدق ان دي ميزة من مميزاتي لكن لما كبرت ادركت ان ده مش أدب.. اكتشفت اني كنت كده من الخوف من الغلط عشان 

متعاقبش..اتقفل عليا السجن و صدقت ان السجن ده هو أحسن مكان ليا. 

ازاي انسان يقدر يقوم بدوره كزوج او زوجة في عالقة مكملة مدى الحياة و هو مصدق جدا من جواه انه:

 مش محبوب و ال مقبول و ال مرغوب فيه

منطقي جدا اللي قالته رضوى في األول..منطقي انها تبقى متلخبطة في أهم عالقة و هي 
عالقة جوازها..طبعا ده غير العيال و الشغل و العائلة و النشاطات التانية 

رضوى قالت ايه عن المرحلة دي..؟؟ 

انه مش كفء و ميقدرش ياخد قرارات او مبادرات

انه مبيعرفش يعمل حاجة و دايما محتاج حد معاه



۱۲٥
 ٤- المرحلة الرابعة الدأب و االنتاج فى مقابل االحساس بالنقص: من (السادسة الى المراهقة)

يقول أحد الشباب " كانت أمي تدللني كثيرا في الصغر ، و في نفس الوقت تعنفني بشدة . مثل التعرض للبارد و الساخن 
في وقت واحد (البسترة)، هذا النها كانت معلمة في مدرسة و كانت تضربني و تعاقبني بشدة أثناء المذكرة ، ثم بعد 
قليل "تحايلني" و تراضيني . لقد جعلتني أكره الدراسة و المذاكرة .. االن رغم تخرجي و عملي الجيد أشعر بفشل و بأن 

مؤهلي الدراسي غير كاف و بأنى اقل من كل من هم حولي من جهة المهارة و الدراسة بالرغم من أني ناجح في عملي و 
مهاراتي ُيشاد بها من قبل زمالئي في العمل "

 من كتاب ذنوب االباء و مسئولية االبناء-مشير سمير

 هو أنا هقدر انتج و ال هكون أقل من اللي حواليا .. ؟؟ السؤال اللي الطفل بيسأله لنفسه هنا هو :

هنا بيبدأ الطفل فى التفكير المنطقى فى الحياه و فى دوره جوة اسرته و مجتمعه      
       

 االحساس بالجدية و االستقالل 

 اثبات ذاته امام المجتمع الخارجى من خالل المشاركه فى المدرسة و المسابقات و االنشطة المختلفة                                       
 

 االنتاج المستمر

في المرحلة دي ( مرحلة سن ابتدائي) األطفال بيكون عندهم استعداد كبير جدا انهم يبذلوا مجهود 
بدأب و اصرار و استمرار عشان ينتجوا حاجة ليها قيمة يتم تقديرهم عليها..فالمرحلة دي مفاتيحها 

واضحة و سهلة .. يعني الطفل هنا عشان يبقى عنده الدأب و االصرار و المجهود ده محتاج 
تشجيع مستمر .. و ده أول مفتاح.. و عشان يكمل ينتج حاجات ليها قيمة محتاج يتقدر على كل 

حاجة بينتجها بعد ما بذل فيها مجهود..يعني نشجع و نقدر.



۲٦ تخيل معايا طفل بيحفظ أغاني هيقولها في حفلة نهاية السنة الدراسية و  أهله بدل ما يشجعوه على اللي هو بيعمله 
بيقولوله " بطل الهبل اللي بتعمله ده و شوفلك حاجة مفيدة تعملها" .. أو تخيل معايا ان الولد ده بعد ما بذل المجهود و 

بيسأل أهله ايه رأيكم ،راحوا قايلينله " كويس.. بس الولد اللي كان واقف جنبك ده صوته جميل !!" 
الولد ده في الغالب مش هيعافر تاني و ال هينتج تاني .. ألنه و ال اتشجع و ال اتقدر.. 

قبول و احساس بالكفاءة الذاتية

طفل في المرحلة دي لو أخد .. 

و لو أخد .. 

بيتعلم .. 

التشجيع و فرص للتدريب على البراعة و الذكاء

التقدير في العموم

الثقة بالنفس و قبول النفس

بيتعلم و يكتسب .. 

الضمير فى التعامل

عدم القبول او التمييز السلبيتدليل زائد او حماية زائدة

االخفاق فى تكوين عالقات صحيحة ألنه مصدق انه اقل من الناساالحساس بالنقص و الدونية



۲۷
رضوى قالت ايه عن المرحلة دي..؟؟ 

في المرحلة دي بابا و ماما تقريبا كانوا خالص اقتنعوا انهم عرفوا يربوا و مش محتاجين يعملوا حاجة 
تانية..مكانوش بيشوفونى أصال..يعني كنت ابذل كل مجهود عشان ألبس حلو عشان حد منهم يقولي كلمتين 

حلويين، لكن من كتر ما هما مش شايفيني مكانش بيبقى في أي اعجاب زي أي حد من صاحباتي لما ابهاتهم 
يعاكسوهم.. كنت ببذل مجهود في المذاكرة يمكن نجاحي فيها يرجعلي بمدح منهم.. لكن كنت بسمع جملة " 

هو انتي بتذاكري لنفسك و ال بتذاكريلنا ؟".. و هكذا..ال تشجيع و ال تقدير..كنت حاسة دايما اني أقل من كل 
اصحابي.. كنت بحس اني مش كفاية ألي عالقة أو مهمة..و لالسف لحد دلوقتي مش بحس اني كفاية..حتى في 
جوازي..لما جوزي بيمدح في حاجة مش بصدقه. ببقى عارفة انه مش بيضحك عليا لكن مش ببقى قادرة اصدق 

عن نفسي اللي هو بيقوله عني.."



۲۸

عاوز أسأل نفس السؤال المهم تاني ..

الجواز محتاج ان الزوجين يكون عندهم مبدأ " الدأب و االنتاج " .. 
يعني الجواز ده عالقة ناضجة جدا و مقدسة جدا مستمرة باقي الحياة..  محتاجة االنسان يثابر قدام التحديات 

اليومية عشان ينتج حياة زوجية ناجحة .. يثابر و يكون عنده دأب انه يقف قدام المشاكل الزوجية من غير ما 
يستسلم .. فلو الرسالة دي موصلتش و ال اترسخت في كيان الطفل في المرحلة دي فيخبط فيها في الجواز 

مع أول تحدي..بيبقى قرار الطالق اسهل حل النه عكس الدأب تماما..
رضوى كانت بتيأس بسرعة جدا من أي خالف بينها و بين جوزها ...مكانش عندها دأب خالص..



۲۹

السؤال اللي المراهق بيسأله لنفسه هنا هو :

قالت احدى الشابات " و أنا في سن المراهقة كنت عبارة عن انسانة تايهة جدا..  مش عارفة أنا دوري ايه في أي حتة..
و ال البيت و ال وسط اصحابي..أما عن األوالد و عالقتي بيهم، فكنت تقريبا بتعلق بأي ولد سنه اكبر مني أو مدرس في 

المدرسة و كأنه بيعوضني عن حاجة ناقصاني.. كنت بحس انهم بيعوضوني عن أبوة مكانتش موجودة  او واضحة في 
حياتي.. فكنت بتعلق بيهم تعلق جوايا..في خيالي بس.."

هو أنا مين و دوري ايه .. ؟؟ "

اريك اريكسون اكتشف ان الطفل بيتأكد من ذاتيته او من كونه انسان و شخص زي ابوه و أمه في سن السنتين تقريبا.. دي أول 
مرة الطفل بيعرف فيها هو مين.. المرة التانية بتكون وقت المراهقة.. بس المرة دي اجابة السؤال بتبقى متأثرة باالجابات بتاعت 

المراحل اللي قبلها.. 
يعني المراهق هنا بياخد كل اجابات المراحل اللي فاتت و يبتدي يرسم صورة لنفسه، الصورة دي بتطلع موزونة و شبه اللي بابا و 

ماما رسموها زمان في الطفولة لو اجابات االسئلة كانت " أيوة" .و بتطلع مختلفة بطريقة تدعو لالستغراب لما بتكون اجابات 
االسئلة "أل" .. فتالقي االب و االم بيقولوا " احنا مش فاهمين هو ازاي اتغير كده .. ده كان كذا  و بقى كذا "

 ٥- المرحلة الخامسة الهوية فى مقابل اضطراب األدوار ( المراهقة)



۳۰
المرحلة دي بتبقى مرحلة جني الثمار .. المراهق فيها بيدور عن هويته..يعني هو مين ؟؟ .. بيدور على دوره في بيته او وسط 

اصحابه او وسط المجتمعات اللي هو بيتواجد فيها..لما مش بيالقي دور واضح نتيجة انه مش متأكد ذاتيته بيبدأ ياخد ادوار 
مش بتاعته او ينسحب من كل االدوار..

رضوى قالت نتيجة كل اللي فات .. مكنش ليا دور قوي وسط اصحابي.. كنت معاهم معاهم عليهم عليهم.. 
مكانش لي رأي وسطهم..مكنتش بختار معاهم هنخرج فين..أما عن البيت .. فكنت منسحبة من كل دور 

تقريبا..مكنتش بحب اشترك في اي احاديث او مناقشات هتضطرني اقول رأيي..ده ألني مكنش عندي رأي واضح. 

رضوى قالت ايه عن المرحلة دي..؟؟ 



۳۱

 اللي جاي ده مهم جدا.. هنلم كل اللي فات..

جوازة صعبة :

دي المرحلة اللي االنسان مستعد فيها انه يبني عالقة حميمة مع شخص او مجموعة ينتمي ليها .. امتى الجوازة دي تبقى جوازة 
صعبة ؟  الجوازة دي تبقى صعبة لما يكون أحد الطرفين أو االتنين عندهم كتير من األسئلة الي تحت اجابتها أل.. يعني تخيل معايا 

زوج شايف نفسه :

بحسب المرحلة األولى 
مش محبوب و ال مرغوب فيه.. هيفضل يشحت حب من مراته بكل وسيلة .. أو يسيطر عليها عشان تديله حب.. بس 

الخالصة انه هيبقى زوج مرهق و متطلب جدا .. ده مش ألنه انسان وحش ، لكن النه عنده احتياج ملح جدا ان سؤاله 
القديم اللي متجاوبش صح يتجاوب دلوقتي من مراته اللي هو اختارها..

حسب المرحلة الثانية 
مش بيعرف يعمل حاجة..الجواز مليان مهام ..شخصية و مع الشريك و االطفال..مليان مسئوليات و تحديات.. لو الزوج 

شايف انه قليل الحيلة و مبيعرفش يعمل حاجة و خايف انه يعمل حاجة تطلع غلط .. فالجواز هنا هيبقى صعب ألنه 
ببساطة مش هيقوم بدوره المطلوب 

 ٦- المرحلة السادسة  المقدرة على تكوين العالقات الحميمة في مقابل العزلة
 ( النضوج المبكر) من ٢٠ ل ٣٥ سنة..



۳۲
بحسب المرحلة الثالثة

مش بيعرف يبادر أو ياخد قرارات..اعتقد ان الجواز هو مشروع يتخلله قرارات و مبادرات شبه يومية ..فطبعا الجوازة 
هتكون صعبة لو القرارات و المبادرات على طول عطالنة او مشكوك فيها من صاحب القرار و المبادرة.

بحسب المرحلة الرابع
معندوش دأب و اصرار لعمل حاجة كبيرة ليها قيمة .. الجواز رحلة.. فيها فوق و تحت.. فرح و حزن.. أمل و احباط .. 
نمو و ركود.. كل اللي فات ده محتاج دأب و اصرار عشان اليبت يكمل و يبقي فيه أسرة ناضجة و سعيدة فيها أفراد 

نافعين لنفسهم و للمجتمع ..لو مفيش دأب يبقى مفيش انتاج .. يبقى مفيش أسرة.. يبقى كل تحدي مش هيالقي 
طاقة نفسية تحل التحدي ده..يبقى االستسالم و االنسحاب و يمكن كمان الطالق النه الحل السهل أكتر من 

المعافرة.

بحسب المرحلة الخامسة    
مفيش هوية واضحة..مفيش توجهات واضحة في الحياة .. مفيش دور واضح .. في اضطراب في األدوار..يعني 

الشخص هنا لو قرر يكتب " أنا هو .." مش هيعرف يكتب ايه بعدها النه فعليا مش عارف هو مين و يقدر يعمل ايه 
تخيل معايا ايه اللي هيحصل في الجواز..هيفضل يدور على هويته و دوره في مراته.



۳۳

عشان كده و بسبب كل اللي فات ده الجوازة صعبة.. محتاجة مجهود شخصي من كل شريك انه يشتغل على 
التحديات النفسية اللي عنده من الصغر .. محتاجين انهم يساندوا بعض..محتاجين يطلبوا مساعدة متخصصة 
تسندهم و ترشدهم .. المسيرة دي كمان محتاجة صراحة مع النفس و قرار تغيير  و شجاعة في مسيرة التغيير 
دي..و ده اللي رضوى عملته .. رضوى مشيت في مسيرة نموها و عالجها واحدة واحدة بشجاعة و اصرار .. اخدت 

خطوات عشان تكتشف ايه اللي هي اخدته في كل مرحلة عمرية من مراحل النمو النفسي.. و ابتدت تمشي خطوات 
لتسديد االحتياجات اللي لم تسدد بقدر االمكان.. الخطوات دي محتاجة صراحة..كسر لالنكار.. قرار تغيير.. طلب 

مساعدة ..  شجاعة ..و صبر..



۳٤

بما انها المرحلة السابعة بعد ستة مراحل.. فهي نتيجة واضحة لكل اللي فات.. 
المرحلة دي بتكون من سن ٣٥ ل ٥٥ سنة.. تجاوز المرحلة دي بالشكل االيجابي يعني ان االنسان فيها بتبتدي حياته 

تزدهر و يبدأ يهتم بأمور مختلفة في الحياة و قضايا اجتماعية و  انسانية عامة ..أما الفشل في النمو االيجابي معناه ان 
االنسان يفضل منحصر و متقوقع في احتياجاته الشخصية و طموحه اللي بيخدم المصلحة الخاصة ..فيبدأ يحس 

بالسأم و بفوات العمر و عدم جدوى المجهود اللي بذله خالل السنين اللي فاتت.

٧- المرحلة السابعة االزدهار في مقابل الركود ( منتصف العمر )



۳٥

المرحلة دي هي االستنتاج االخير في الحياة.. إما االحساس بالتكامل و الرضا نتيجة ادراكه لنجاحة في حياته 
في مختلف مجاالتها.. فنالقي الشخص هنا حياته لسة مكملة حتى بعد ما اوالده اتجوزو وهو شخصيا طلع 

على المعاش.. او يبدأ يحس باليأس و االشمئزاز من الحياة نتيجة احساسه بالفشل في حياته السابقة.. 
فنالقي الشخص هنا حاسس باليأس و ضياع األمل بمجرد ما حياته العملية انتهت و اوالده اتجوزوا و 

سابوا البيت..

٨- المرحلة الثامنة التكامل/ وحدة الذات في مقابل اليأس



۳٦

في النهاية

االحتياجات النفسية االساسية تسديدها مهم جدا  علشان االنسان يعيش سوى ..  عارف نفسه بامكانياتها..شايف نفسه 
مظبوط. ألم الجوع اللي ناتج من عدم تسديد االحتياج النفسي اصعب و أكتر بكتير من ألم الجوع الجسدي..

الن ببساطة ألم الجوع الجسدي ليه نهاية.. لكن ألم الجوع النفسي مستمر و ملح و كل يوم و في كل موقف..النه مربوط 
بسؤال ملهوش اجابة عند الشخص..

في ايدينا نطلب مساعدة و نسدد االحتياجات النفسية التي لم تسدد النها مسئوليتنا دلوقتي..
في ايدينا نطلع اطفال من بيتنا احتياجاتهم النفسية متسددة ..صراعاتهم أقل .. مش شحاتين احتياجات ..

في ايدينا نشتغل على نفسنا عشان خاطر نفسنا في االول و عشان خاطر بيتنا بعد كده..



۲۷ ۱

تم إصدار هذا الكتيب تحت مظلة برنامج «القضاء على العنف ضد النساء والفتيات وإتاحة خدمات 
مع  بالشراكة   ،٢٠١٥ عام  مصر،  فى  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  أطلقته  الذي  الجودة»  عالية  أساسية 
المجلس القومى للمرأة. وهو واحد من البرامج التأسيسية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فى إطار المبادرة 
العالمية حول «منع العنف ضد النساء والفتيات والحصول على الخدمات األساسية إلنهائه ». 
ويساهم البرنامج في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: «تحقيق المساواة 
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات »، وال سيما الغاية ٥,٢ التي تسعى إلى «القضاء على 
بالبشر  االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين  في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  أشكال  جميع 

واالستغالل الجنسي». ويتم تنفيذ أنشطة هذا البرنامج بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.



۲۷ ۱

info@ncw.gov.eg  http://ncw.gov.eg

02 23490060 01007525600 للتواصل مع مكتب شكاوي المرأة: 15115

  11 شارع عبد الرزاق السنهورى- متفرع من مكرم عبيد- مدينة نصر.
      القاهرة- مصر        

أ. والء سليم

مراجعةاعداد المحتوي العلمي

أ. مايكل سمير

باحثة قانونيةماجستير المشورة جامعه ساوث ويست الواليات المتحدة االمريكية
 خبيرة تخطيط استراتيجي وادارة مشروعات


