دليل الإر�شاد الأ�سري
�إن علم الإر�شاد الأ�سري من العلوم احلديثة التي ُتعني بال�صحة النف�سية للفرد كجزء من بناء الأ�سرة
التي تعترب لبنة املجتمع ,وعليها تن�ش�أ ال�شعوب وح�ضارات الدول ,ويق�صد بالإر�شاد الأ�سري مقابلة فرد �أو فردين
وجها لوجه مع �أخ�صائي الإر�شاد الأ�سري يف مكان خم�ص�ص لذلك ,ولفرتة زمنية معينة ل�سبب معروف ,وبناء
على موعد �سابق يف �أغلب الأحيان ،و�ضمن عالقة مهنية تت�سم �أجوائها باخل�صو�صية والثقة واالحرتام املتبادل
والقبول الغري م�شروط ،بهدف تبادل املعلومات ,و�إثارة الدافعية لدى الفرد ,وتف�سري امل�شكالت ,وو�ضع اخلطط
الإر�شادية املنا�سبة.

كلمة الإر�شاد الأ�سري
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و منذ �أن مت فتح مكاتب الإر�شاد الأ�سري يف مايو 2007م يف جميع املراكز االجتماعية املوزعة على جميع
مناطق مملكة البحرين ,وذلك برعاية كرمية من �سعادة وزيرة التنمية االجتماعية الدكتورة فاطمة البلو�شي
املوقرة ،فقد د�أب فريق العمل املكون من رئي�سة الإر�شاد الأ�سري و�أخ�صائيات الإر�شاد الأ�سري على الدفع بعجلة
العمل من �أجل بناء قاعدة �صلبه را�سخة لدى �أفراد املجتمع عن طبيعة الإر�شاد الأ�سري وخدماته بهدف ا�ستفادة
�أفراده لالرتقاء بهم �إىل حتقيق �أعلى م�ستويات ال�صحة النف�سية وال�سعادة والر�ضا واال�ستقرار الأ�سري وخف�ض
ن�سبة امل�شكالت وال�صراعات الأ�سرية ,وتزويدهم مبهارات �إيجابية فعالة متكنهم من التمتع باال�ستقرار وال�سعادة
والر�ضا ومن ثم املحافظة على بناء الأ�سرة البحرينية واملجتمع وح�ضارته.
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ر�ؤيتنا:
�أن تكون لنا الريادة يف تقدمي اخلدمات الإر�شادية الوقائية والإمنائية ،وعالج امل�شكالت التي يتعر�ض
لها �أفراد الأ�سرة البحرينية ،وغر�س الأ�س�س الإيجابية لدى �أفراد الأ�سرة البحرينية من �أجل التمتع بال�سعادة
وال�صحة النف�سية.

�أهدافنا:
•تعزيز االنتماء واملواطنة واحلفاظ على الأ�صالة النابعة من قيم وعادات وتقاليد املجتمع البحريني.
•ال�سعي �إىل تهيئة �أفراد الأ�سرة للتكيف مع طبيعة �أفراد احلياة بكل ال�سبل املتاحة للتخل�ص من ال�صعوبات
والهموم التي يعاي�شونها.
•م�ساعدة �أفراد الأ�سرة على حتقيق التفاهم والتخل�ص من التوتر واالنفعال ،وحل ال�صراعات فيما بينهم،
والتخل�ص من القلق ،وحتقيق التقارب والتوافق والت�سامح.
•امل�ساعدة يف حل اخلالفات والنزاعات بني الأزواج ،والتطلع �إىل حتقيق حياة زوجية م�ستقرة تت�سم بااليجابية
واالن�سجام والر�ضا وال�سعادة.
•�إعداد فئة ال�شباب واملقبلني على الزواج مبا ميكن للحد من امل�شكالت الزوجية والأ�سرية وبناء البيت
ال�سعيد.
•م�ساعدة الوالدين لإك�سابهم االجتاهات االيجابية يف تن�شئة �أبنائهم.
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نلتزم بـ ...
•املحافظة على خ�صو�صية املرتددين وامل�ستفيدين منها ,والتي تعترب من حقوقهم وواجبة على الأخ�صائي.
•�أن تكون العالقة الإر�شادية بني الأخ�صائي واملرتدد عالقة مهنية لها حدودها ,وتت�سم باالحرتام املتبادل
وغري امل�شروط ,ب�صرف النظر عن العمر �أو اللون �أو الثقافة .يف جو من الأمن والفهم والثقة واالحرتام املتبادل
واالهتمام والتعاون وامل�ساعدة والود وحتمل امل�س�ؤولية.

نتميز عن غرينا...
• �إن جميع خدماتنا الإر�شادية جمانية جلميع �أفراد املجتمع البحريني.
• انتقاء �أخ�صائيي الإر�شاد الأ�سري وفق م�ؤهالت علمية وكفاءات مهنية متخ�ص�صة.
• تتوافر يف مكاتبنا جميع املوا�صفات الفنية واملهنية.
• تتوافر يف مكاتبنا كل �شروط اخل�صو�صية.
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نقدم خدماتنا لـ
الأطفال ،املراهقني ،الطلبة ،ال�شباب ،املتزوجني ،املقبلني على الزواج ،املطلقني ،امل�سنني ،الأرامل،
الرتبويني ،وبع�ض حاالت الفئات اخلا�صة (وفق احتياجاتهم الإر�شادية).

خدماتنا الإر�شادية:
• الإر�شاد الفردي

ي�سعى �أخ�صائي الإر�شاد الأ�سري خالل عملية الإر�شاد الفردي مل�ساعدة �شخ�ص �أو �أكرث يف تفهم ذاته واتخاذ
قراراته ,وحل م�شكالته يف �ضوء �إمكانياته وقدراته وفقاً لفنيات ومهارات �إر�شادية .ويرتاوح زمن املقابلة الإر�شادية
الفردية ما بني ن�صف �ساعة حتى  45دقيقة.

•الإر�شاد اجلماعي

الإر�شاد اجلماعي هو �إر�شاد عدد من �أفراد الأ�سرة �أو عدد من الأفراد الذين يعانون م�شكالت نف�سية �أو
اجتماعية �أو �سلوكية م�شرتكة يف جماعات �صغرية ،لالجتماع ب�شكل منظم يف مكان خم�ص�ص لذلك يتم الإعداد
له م�سبقا ولفرتة زمنية معينة (ترتاوح ما بني �ساعة ون�صف �إىل �ساعتني)� ،ضمن عالقة مهنية تت�سم �أجوائها
باخل�صو�صية والثقة واالحرتام املتبادل والقبول الغري م�شروط ،بهدف تبادل اخلربات وجتاوز ال�صعوبات
وامل�شكالت لتحقيق �أهداف م�شرتكة.
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•�إبداء الر�أي الفني يف ترخي�ص مراكز �أو مكاتب الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية

نعمل على �إبداء الر�أي الفني يف طلب ترخي�ص املراكز �أو مكاتب الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية على
م�ستوى مملكة البحرين ,وذلك حر�صاً من وزارة التنمية االجتماعية على تقدمي خدمات �إر�شادية وفق �شروط
مهنية وفنية متخ�ص�صة.

•�إبد�أ الر�أي النف�سي للمحاكم ال�شرعية والتنفيذية

نقوم بتزويد وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية وحتديداً املحاكم ال�شرعية والتنفيذية بتقارير عن حماولة
ال�صلح وفك النزاعات بني املطلقني �أو الأزواج وابد�أ الر�أي يف حالة الأطفال النف�سية واالجتماعية والرتبوية.

•�إعداد الإ�صدارات والن�شرات الإر�شادية

نحر�ص على �إعداد الإ�صدارات والن�شرات الإر�شادية التي تلبي احتياجات �أفراد املجتمع البحريني.

•التوا�صل مع الإعالم

نحر�ص على التوا�صل مع الإعالم من خالل اللقاءات والربامج الإر�شادية ليتم عر�ضها على �أفراد املجتمع
البحريني واال�ستفادة منها.

•�إجراء الدرا�سات والبحوث التي تعنى بالأ�سرة البحرينية

نتناول امل�شكالت الأ�سرية والظواهر ال�سلوكية املنت�شرة لدى �أفراد املجتمع البحريني بالبحث والقيا�س
لدرا�سة ومعرفة �أ�سبابها وو�ضع اخلطط والربامج لعالجها,
و من �أهم الدرا�سات التي �أجريناها درا�سة ا�ستطالعية بعنوان «واقع الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين».
كما �شاركنا بتقدمي العديد من �أوراق العمل يف عدد من امل�ؤمترات داخل وخارج مملكة البحرين.

10

11

•تقدمي الربامج التعريفية

ن�سعى لتقدمي املحا�ضرات والربامج التعريفية بالإر�شاد الأ�سري لتعريف �أفراد املجتمع البحريني بخدمات
مكاتب الإر�شاد الأ�سري و �سبل اال�ستفادة من هذه املكاتب.

•تقدمي الربامج الإمنائية والوقائية

نعمل على تقدمي الربامج الإمنائية والوقائية املتنوعة داخل وخارج املراكز االجتماعية بهدف الوقاية
من امل�شكالت التي قد تواجه �أفراد الأ�سرة ,وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

حما
�ضرة تع
�أهمية ريفية:
الأ�سر الإر�شاد
ي
يف حياتنا

برامج تعريفية باخلدمات الإر�شادية
نهدف من خاللها �إىل تعريف �أفراد املجتمع البحريني بخدمات مكاتب الإر�شاد الأ�سري و�أنواع امل�شكالت
التي يعاجلها ,و�سبل اال�ستفادة من املكاتب الإر�شادية وتو�ضيح املفاهيم والأفكار اخلاطئة املحيطة بالإر�شاد
الأ�سري.
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ل�صاحلة
ة :املواطنة ا ل�شباب
حما�ضر
ري درب ا
�ضرة :قيم تن حبوب
حما
نا
حما�ضرة� :أ داقاتي
ضرة� :ص
حما�

برامج تعزز قيم االنتماء للوطن واملحافظة على القيم الأ�صيلة

ن�سعى من خاللها �إىل تعزيز املواطنة واملحافظة على القيم الأ�صيلة من خالل تدريبات نظرية وتطبيقية
تنمي �أخالقيات املواطنة ال�سليمة لدى طلبة املدار�س يف خمتلف املراحل الدرا�سية ،وتعزيز روح ال�صداقة والأمانة
بينهم ،و�إثراء بناء �شخ�صياتهم يف اجلانب الأخالقي والروحي والثقايف واالجتماعي لالرتقاء مب�ستوى �أبناء هذا
الوطن املعطاء.
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دور
�سل ة :فن ا
حل
و
ا
ر
و
ا
�سلة حما�ضرا لتوا�ص
ل
م
ع
ا
حما�ضرة :ال ت فن التعام لآخرين
عالقا
ور�ش
ل مع
ة عمل� :إدارة ت الأ�سرية ال الطفل
حلقة �إر�شادي الغ�ضب يف ناجحة
ة� :س
تربية
عادتي و�سط �أ الأبناء
�سرتي

برامج تعزز التما�سك الأ�سري

نهدف من خاللها �إىل تعزيز التما�سك الأ�سري بني �أفراد الأ�سرة ,وذلك من خالل املحا�ضرات والدورات
وور�ش العمل التي تنمي ومتكن �أفراد الأ�سرة من التكيف واكت�ساب املهارات والفنيات االيجابية للتوا�صل مع
الآخرين ،وتعزز التكيف واالن�سجام الأ�سري.
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ور
�شة عم
ل
:
ا
ل
و
ا
قع
درد�
شة �شبابية :يف عيو
ن
ط
ف
ا
لإن
بر
لي
نامج تدريبي رتنت الإ
ي
ج
ا
ب
:
ي
دورة
رواد ا
حما�ض  :ا�ستخدم ذا لتفكري
ور�ش رة :الإيجابية كرتك
دليل
ة عمل
 :القراءة بواب النجاح
ةا
لثقافة

مودة ورحمة زوجني
بني ال
دورة:
فن التوا�صل الأزهار
فتحت
:
حما�ضرة رة :وت
حما�ض

برامج تخاطب احتياجات واهتمامات خمتلف الفئات العمرية (الأطفال ،املراهقني ،ال�شباب ،امل�سنني)

برامج تخاطب احتياجات املقبلني وحديثي الزواج

نلبي االحتياجات الإمنائية لدى �أفراد املجتمع من خالل تطوير قدراتهم ومهاراتهم االجتماعية
والنف�سية وال�سلوكية والرتبوية .بهدف �إك�سابهم مهارات ت�ساعدهم على حل امل�شكالت واتخاذ القرارات والتفكري
النقدي البناء ،وتفادي الآثار ال�سلبية الناجتة عن االنفتاح الثقايف والتكنولوجي .واملحافظة على عادات وتقاليد
�أفراد املجتمع البحريني الأ�صيلة.

نقدم الدورات واملحا�ضرات اخلا�صة بفئة ال�شباب املقبلني على الزواج �أو حديثي الزواج ب�شكل دوري .بهدف
تعريفهم وتثقيفهم ب�أهمية الزواج يف حياة الفرد� ،أ�س�سه ،احلقوق والواجبات من اجل بناء حياة زوجية �سعيدة
م�ستقرة ،وتزويدهم مبهارات و�أ�ساليب التوا�صل االيجابي مع الآخرين.
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نتواجد يف:

دو
ور� رة:الرت
ب
ي
ة
ا
ش
جلن
�سية ل
ة عمل
اال كيف نحمي لأطفال
�أنف�
عتدا
حما�ضرة ك ءات اجلن�سي سنا من
ة
ي
اال�س ف احم
ي
ا
ب
ن
تغالل اجلن�س ي من
ي

برامج �إمنائية يف الرتبية اجلن�سية وحماية الأفراد من التحر�شات واالعتداءات اجلن�سية

تخاطب هذه الربامج يف جزء منها الأمهات والآباء ,بهدف توعية �أولياء الأمور �إىل �أهمية اكت�سابهم
مبهارات الرتبية اجلن�سية ال�سليمة للطفل� .أما برامج حماية الأطفال من التحر�شات اجلن�سية فهي تخاطب
الأطفال ,بهدف توعيتهم بالتحر�شات اجلن�سية ,وكيفية حماية �أنف�سهم من منها ,و�إك�سابهم املهارات املطلوبة
ملقاومة التحر�شات.
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تتواجد مكاتبنا الإر�شادية داخل جميع املراكز االجتماعية املوزعة على مناطق مملكة البحرين كما هو
مو�ضح يف اجلدول التايل:
الرقم

مواقـع مكـاتب الإر�شـاد الأ�سـري
يف املراكز االجتماعية

العنوان

هواتف مكاتب الإر�شاد الأ�سري باملراكز
االجتماعية

.1

مركز مدينة حمـد االجتماعي

مبنى  -2136طريق  -423جممع
 -1204مدينة حمد

17412032

.2

مركـز بـوري االجـتماعــي

.3

مركز الرفـاع االجـتماعــي

مبنى  -1762طريق -5445
جممع  -754بوري
مبنى رقم  – 255طريق – 2508
جممع  –925الرفاع ال�شرقي

39635219
17764581

.4

مركز مدينة عي�سى االجتماعي

مبنى  – 4203طريق 1209
جممع  - 812مدينة عي�سى

17682477

.5

مركـز �سـرتة االجتماعـي

مبنى  -94طريق  -702جممع
� -607سرتة

17456103

.6

مركـز املنامة االجتماعي

مبنى رقم � – 258شارع – 4007
جممع – 340اجلفري

17727256
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.7

مركز جد حف�ص االجتماعي

.8

مركز املحرق االجتماعي

.9

مركز ابن خلدون االجتماعي

مبنى رقم � -1097أ – طريق
 – 1943جممع  - 419جدحف�ص
مبنى  – 2074طريق 2644
جممع 226
املحرق – الب�سيتني
مبنى  -573طريق  -4415جممع
 -244عراد

17755738

�إجنازاتنا خالل عامي 2007/2008م:

17671089

ملزيد من املعلومات ميكنك االت�صال باخلط ال�ساخن

80008088
للتوا�صل معنا:

االت�صال هاتفياً مبا�شرة بالأخ�صائي واخذ موعد للمقابلة.
احل�ضور �شخ�صياً �إىل مكتب الإر�شاد الأ�سري الواقع يف �أحد املراكز االجتماعية التابع للمنطقة ال�سكنية
لل�شخ�ص واخذ موعد للمقابلة.
حتديد املواعيد مع الأخ�صائي ملتابعة اجلل�سات الإر�شادية وفقاً لظروف امل�سرت�شد.
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وزارة التنمية االجتماعية
مركز البحرين حلماية الطفل
هاتف17242533 :
اخلط ال�ساخن80008088 :
املوقع الإلكرتوين

www.social.gov.bh

