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االنطباع األول للطفل من العالقة األسرية

).الشكل  1مأخوذ من مصدره الخاص( :أندراوس أ 8112 ،
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 Andrawis A ،(2008).الشكل .المصدر الخاص

كما ذكر المؤلف  )8112 ،؛ هذا هو االنطباع األول للطفل عن العالقة األسرية .عملية تستمر في سياق الحياة  ،بد ًءا
من مرحلة األوديبال المبكرة إلى مرحلة البلوغ .في عالقة الفرد  ،يعتمد ذلك على التجارب التي تشكل الطفل  ،والتي تساهم
).االنطباعات بالمعنى اإليجابي أو السلبي في فشل أو نجاح العالقات (المرجع نفسه

االنطباع األول للطفل
العالقة األولى للطفل هي العالقة األسرية  ،التي تتكون من األب واألم والطفل .االنطباع األول لكيفية عمل العالقة يفوز
الطفل من خالل العالقة األصل .يرون كيف يتعامل اآلباء مع النزاعات أو كيف يظهرون المودة .من هذه االنطباعات ،
.يتعلم الطفل كيفية عمل العالقات

 Andrawis A ،(2018) ،لكننا نعلم أن األعباء اليومية لها تأثير على الحياة األسرية  ،ومعظمها يعمل كال الوالدين .في
يؤدي ذلك إلى رعاية الطفل خارج المنزل .يُثقل كاهل اآلباء الذين لديهم مكونات نفسية اجتماعية ضغ ً
كبيرا على الحياة
طا ً
األسرية .ونتيجة لذلك  ،يتراكم الصراع والتوتر وعدم التوازن واختالل الوظائف .تحت تأثير الصدمات الخاصة بهم
المكبوتة  ،يختبر الوالدان الحقًا توقعات في حياة األسرة .هذا يتجلى في أشكال من ظواهر انتقال العصبية  ،وبالتالي خلق
.أنماط مدمرة الطفولي من السلوك لظواهر الالوعي ومضادة لالنتقال
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هذه هي الطريقة التي تتطور المشاحنات والمشاعر المتناقضة  ،وبالتالي  ،االنطباعات السلبية للطفل .قد يشعر الطفل
بالذنب تجاه هذا التصعيد ويطور الشعور بالذنب .هذا الوضع غالبا ما يسود حتى سن البلوغ .بعد ذلك  ،يريد الشباب مغادرة
).منزل الوالدين وخلق حياتهم الخاصة  ،وكذلك قيادة عالقتهم الخاصة (المرجع نفسه

العالقة الثانية  -العالقات بعد البلوغ
بطريقتهم الخاصة في البحث عن صور مثالية لألب واألم  ،وكذلك الحب األبدي والثقة األساسية  ،فإن توقعات المراهقين "
اآلن  ،دعونا ال ننسى أن  "Andrawis ،(2018).مرتفعة للغاية .الرغبة في شكل مثالي من العالقات هي في التركيز
عالقة الزوجين الحالية تتعرض لظروف صعبة" .كالهما مليء بالقمع المبكر والصدمات ".تؤدي االنطباعات السلبية التي
اكتسبتها من خالل العالقة بين الوالدين إلى أنماط سلوك العالقة الصارمة التي يتبعها الفرد  ،والتي تتلخص في الخوف من
.الفشل
.بمعنى أوسع  ،هناك توقعات من الالوعي المكبوت تجعل من الصعب العيش معًا  ،وبالتالي المخاطرة بانهيار العالقات
شخصيات األم واألب المثالية ال تتحقق وال توجد .اإلجهاد المتراكم  ،المطالب والتوقعات الجديدة تؤدي إلى فشل العالقات ،
ألنه ال يمكن تلبية التوقعات المثالية لهذه العالقة وتوقعات الحب الكبير .العالقة محكوم عليها بالفشل .التجربة السلبية تؤدي
).إلى خيبة األمل واإلصابة وفقدان الحب و "وجع القلب" .يحبس الشباب قلوبهم وهناك انفصال (المرجع نفسه

العالقة الثالثة  -العالقات في مرحلة البلوغ
في مرحلة البلوغ  ،يبحث الناس مرة أخرى عن الشريك المثالي والخروج من حسرة وحسرة .في العالقة يمكن أن يحدث أن
أحد الشركاء ال يمكن أن يتورط في الخوف من الخسارة .مجموعة من الصدمات من عائلة المنشأ  ،وكذلك اإلصابات
وخيبات األمل من جانبهم
العالقات والمدمرة أنماط السلوك الطفلي ،جنبا إلى جنب مع التوقعات المتبادلة ،مما يؤدي إلى خلل في وئام ،والعجز في
.االتصاالت والتوقعات التي لم تلب
ومن المعلوم أن النشاط الجنسي البيولوجي كما مجمل مظاهر  / genitality.عجز أن يأتي في الحياة الجنسية الطبيعية
genitalityالحياة كما المشاعر والتفاعالت في العالقات الشخصية ،بما في ذلك العوامل االجتماعية والثقافية والنفسية .ل
.المقارنة كما االرتياح المتبادل لذة الجماع لفهم عمل نهاية النشاط الجنسي
).لمن دون القدرة على االنخراط في اآلخر ،هو وجود عالقة محكوم عليها بالفشل (المرجع نفسه

العالقة الرابعة  -العالقات في مرحلة البلوغ
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في هذه المرحلة من العالقة بين طقوس عدة شركاء متكاملة .توقعات غير واعية أكثر وأكثر الحاضر .الخبرة المكتسبة من
.عالقات سابقة قابلة للمقارنة من حيث الجنس وطبيعة الخصائص .سحبها أنماط المدمرة الرضع

العالقة الخامسة  -العالقات الحقا
اعتادوا على طقوس تغيير شريك متكررة ،هناك ممارسة "مع رأس العين يتناول وجبات خفيفة" التحديق السري للشركاء
وإدمان الجنس .العالقة شريك ليست كافية .فإنه يبحث عن الحب بعد غير منجز  genitalityالمحتملين ،وبعد ذلك إلى
.البدائية ،والثقة األساسية وذكر المثالي والصور النسائية

صحيح ،بطريقة محبة  Florenوقد وصفه بأنه مجاز" :،في رحلة الحياة أثناء البحث عن ما ) Andrawis ،(2018كما
!" ...ومسألة كيفية الحصول مرة أخرى على اتصال يمكن Uhrvertrauenالبدائية ،و Floren

خالل رحلة الحياة
واضاف "خالل رحلة الحياة بحثا عن شراكة الوفاء واحدة دائما ينتهي في خيبة األمل من عدم العثور على الشريك المثالي.
وذكر المثالي والشكل األنثوي Floren ،Uhrvertrauen ،في الواقع تسعى واحد سعى دون وعي إلى الحب البدائي
(").المرجع نفسه

الحب البدائي والثقة األساسية ،على النحو المذكور أعاله .على طريق البحث وطقوس مزيد من البحث يحدث التكرار
يمكن أن يسمى هذا البحث طقوس اإلدمان ،والتي تتجلى في األعراض genitality.الهوس التغيير شريك والجنس و
المرضية .والحقيقة هي أن ال أحد نفسك وشريك حياتك على بينة من التعذيب أو تريد محملة بالذنب والسلوك المتناقض.
الجميع يريد أن يكون له عالقة مثالية ومفتوحة وصادقة وحازمة للشريك .لألسف ،وهذا ال يمكن تحقيقه ألن كل وأنماط
.السلوك الالوعي المدمرة الطفلي تؤثر على الوعي .وهذا يعني أنك سوف تفعل دائما جيدة ،ولكن هذا في تناقض ذلك
 NT:عندما بول في

أنا أعلم أن يسكن في داخلي ،وهذا هو ،في جسدي شيء جيد .إلرادة موجود معي ،لكنني ال يمكن تحقيق الخير .ألني ال "
تفعل الخير أريد ،ولكن الشر الذي أنا لن .ولكن إذا فعلت ذلك وأنا لن ،ثم أنا لست أنا ،الذي يعمل لذلك ،ولكن مسكن لي في
الخطيئة  ...أن لي الشر هو الحاضر ،على الرغم من أنني سوف فعل الخير  ...قانون آخر في بلدي أعضاء ،وهو قانون
 ... "(NT.Röm.7:ذهني في النزاع واشتعلت لي عقد ناموس الخطية ،من أعضائي .أنا رجل تعيس! فمن سيفعل ذلك
.؟ )18-25 S.1637
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كما بول في منطقتنا تؤكد صحة الجسدية العقلية (اللحوم شيء يسكن جيدة) من وجهة نظر التحليل النفسي نظر أن أشير إلى
أنماط السلوك الطفولي المدمرة لالوعي وتأثيره السلبي على العالقات الشخصية .وهذا يعني أن الشر يسكن في أجسامنا .في
الواقع ،كل شخص يريد فعل الخير ،ولكن لألسف فشل .رغما عني النازحين تأثيرات الالوعي أفعالي .يقول لي السبب مع
سلوكي مدمر ألنني ال يمكن أن ينجح في فعل الخير ،ولكن الشر .بقدر ما يؤدي هذا الخالف بين قائمتي العقل وبلدي
.الصدمة المكبوتة ،ألنني لم يكن قادرا على فعل الخير لبلدي السبب حتى اآلن أن أعاني الشعور بالذنب تحت أعراض
.سوف الالوعي وتأثيره على أنماط السلوك ال تلبي سوى القديسين ،ولكن أيضا لنا جميعا
تستند األسباب وراء فشل العالقات التوافقية إلى حقائق من اإلسقاطات وصراعات الشركاء غير القابلة للحل  ،ومشاعر
الذنب واالكتئاب .عادة ما ينظر المرء من خالل تمثيل كائن غريب ما يسمى كبش فداء لحياتهم الحب لم تتحقق .يحتوي
مصطلح تمثيل الكائن األجنبي على كائن الكلمة (أي العالقة بين الطفل  ،وثدي األم واألم)  ،ويأتي من تجربة عالقة كائن
الصدمة في مرحلة الطفولة المبكرة .هذه هي األسباب الجذرية لالنفصال والطالق  ،وكذلك النزاعات االجتماعية الكبرى
(Andrawis A ،2018).

Prof. Dr. Andrawis
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