
ي حب واحسان
أرست 

تقدمي األستاذة
الثمايلمرمي 

أخصائية نفسية ومستشارة يف العالقات االسرية

بسم هللا الرمحن الرحيم



استطالع ونقاش

سؤال للحاضرات



!؟!واالن..ابلذاتملاذا هذا املوضوع 

.باألسرة تواجه العديد من املشكالت اليت تتغري بتغري الزمان وعالجها احل•
.احلرمان العاطفي يؤدي لكثري من املشاكل واالحنرافات واجلرائم•
.الفرد أبمس احلاجة للحب أكثر من أي وقت مضى مع كثرة وسائل التواصل•
....أخرى•



األسرة لنصنع حب مثايل صحي متزن يف
أمور3البد من النقاش بوضوح حول 

احلب يف نفسك؟مامفهوم

ماذا تنتظرين من اآلخر؟

كيف أعيش هذا احلب وأقدمه؟



مفهوم احلب 

أماناهتمام

كالم حلو

لتعامل مجي

مدح

تقارب جسدي



ماذا أنتظر أن يقدم االخر يل ؟
قاق أييت هنا ما يسمى درجة االستح•

.. العاطفي 
ي لدي تعتمد درجة االستحقاق العاطف•

ومقدارلالخرينعلى حجم عطائي 
حيب لذايت 



حب الذات 
كيف ميكن أن تقدمي حب لألخرين وأنِت من •

!!الداخل ال حتبني نفسك
حب الذات اإلجيايب أنس مع الذات وتطويرها •

.ومحايتها
قديرها ال ندعو لالستغراق يف الذات ولكن ندعو لت•

.التقدير املعتدل الذي يدفعها لألمام



الناقد املرضي

م هو الصوت الداخلي السليب الذي يقو 
..مبهامجتك واصدار األحكام عليك 



:مظاهر هذا الناقد
.يلقي ابللوم عليك على أي خطأ حيدث•
.خيربك أنك أقل منهم.. وقدراهتمابجنازاهتميقارنك ابآلخرين •
.يضع معايري مستحيلة للنجاح والتوفيق•
.لفشلحيتفظ بسجل فيه نقاط ضعفك وابملواقف اليت تعرضت فيها ل•
..(.املنظرغيب،قبيح) يطلق عليك صفات معينة •



..  صناعة احلب يف االسرة
.احلب حاجة نفسية أن يشعر الشخص أبنه حمبوب وأن حيب •
....واألمان عند الرجل ..فاألمان يصنع احلب ..أشعريه ابألمان .. ابدئي ابلزوج•
.ثقي أن العائد سيكون أكرب.افهمي زوجك وانطلقي مما حيب •
حب و مث..جاباع.ثناء..عليكابملشاعراالسهلاسقي الشجرة كل يوم بعبارات لطيفة ابدئي •

.غزل
.هي دائما معكاليت..نفسكيف الوقت الذي تعربين فيه عن مشاعرك ال تنسي األساس وهو •
..التعبري غري اللفظي مهم جدا •
..اهتمي بتحديد وقت معني ابألسرة واملئيه ابلشاغر من املشاعر•



ماذا يعين لك القلب األخضر؟



ذويإاليتقنهااللغةالعطاء
ءاألقواي..الساميةاألرواح

البذلتذوقواالذين..
فونيعر والبهواستمتعوا

هلمحقا  كانماإالاألخذ



كيف تعطني؟

الحاجات الفسيولوجية

الحاجة إلى األمن

الحاجة إلى االنتماء

الذاتمعرفةإلىالحاجة

تالحاجة إلى تقدير الذا

العطاء





:أثناء العطاء البد من مهارة أتكيد الذات

ةعدوانية انسحابي
توكيدية

إجياد احلل

اعالن احلرب التكيف



...ختاما  
واألسرة هي. احلب عطاء والعطاء طريق للحب •

املوطن احلقيقي للحب 
ياة احلب ُيصنع ويصنع انسان سوي مستعد للح
ليت مستمتع هبا واإلمهال يسري يف أوردة االسرة ا

لحظات فيميتها ويقتل روعة الوالعطاءالحب فيها 
..فيها

متعي من الليلة أطلقي روح احلب يف حياتك واست
..لنضيعهال وقت .. أبسرتكبنفسك و 


