ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

قال اهلل تعاىل:

يى هَّ ُ
الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه
(( َو ُقلِ ْاع َم ُلوا َف َ�س رَ َ
َو مْال ُ ْ�ؤمِ ُنو َن ))
�صدق اهلل العظيم
(�سورة التوبة  :الآية ) 105

1

أ�سري
إر�شادا اللأ�سري
مكاتبا اللإر�شاد
تقييممكاتب
تقيم

تقييم مكاتب الإر�شاد الأ�سري

الفهر�س

الفهر�س

�أو ًال :فهر�س املحتويات

�شكر وتقدير
تتوجه �إدارة التنمية الأ�سرة والطفولة يف وزارة التنمية االجتماعية يف مملكة البحرين بال�شكر والتقدير
�إىل الإدارة العليا يف الوزارة متمثلة يف �سعادة الدكتورة فاطمة حممد البلو�شي وزيرة التنمية االجتماعية
على ت�أ�سي�سها وتفعيلها ملكاتب الإر�شاد الأ�سري واملوجودة يف املراكز الإجتماعية دعمها وت�شجيعها الدائم
وم�ساندتها لإعداد هذه الدرا�سة.
كما تتقدم �أ�سرة ق�سم الإر�شاد الأ�سري بال�شكر والتقدير �إىل الدكتور �أحمد �سعد جالل الأ�ستاذ امل�شارك
يف ق�سم علم النف�س بجامعة البحرين على جهده الكبري الذي بذله يف هذه الدرا�سة يف �إجراء التحليل
الإح�صائي وتف�سريه.
كما تتقدم �أ�سرة ق�سم الإر�شاد الأ�سري لكل من �ساهم يف �إجناح هذه الدرا�سة ومل يبخل بتقدمي املعلومات
املطلوبة ال�ستكمال متطلبات الدرا�سة ،ونخ�ص بالذكر ق�سم �شكاوى املر�أة التابع للمجل�س الأعلى للمر�أة،
وق�سم الإر�شاد والتوفيق الأ�سري يف وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية ،ق�سم اخلدمة االجتماعية يف وزارة
ال�صحة ،مركز عائ�شة يتيم للإر�شاد الأ�سري التابع جلمعية نه�ضة فتاة البحرين ،ومركز الأ�سرة ال�سعيدة.
وتتوجه رئي�سة ق�سم الإر�شاد الأ�سري بكل ال�شكر والتقدير والعرفان �إىل كل فريق عمل ق�سم الإر�شاد الأ�سري
على ما بذلوه من جهد ومثابرة يف جتميع و�إعداد املادة العلمية ال�ستكمال متطلبات الدار�سة و�إظهارها
ب�صورتها النهائية.
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قام فريق البحث يف ق�سم الإر�شاد الأ�سري التابع لإدارة تنمية الأ�سرة والطفولة يف وزارة التنمية االجتماعية مبملكة البحرين
ب�إعداد �أدوات الدرا�سة هي كالتايل:
( )1ا�ستبيان واقع الإر�شاد الأ�سري للعاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري:
�صمم هذا اال�ستبيان لتقييم واقع الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر العاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري يف القطاعني العام واخلا�ص
مبملكة البحرين.
( )2ا�ستبيان واقع الإر�شاد الأ�سري للمرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري:
�صمم هذا اال�ستبيان لتقييم واقع الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري مبملكة البحرين.
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نتائج الدرا�سة
�إن �أهم املوا�صفات التي يراها املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري هي �أن هذه املكاتب تتميز بالنظام والرتتيب
بدرجة ممتازة.
8 .8كانت �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل 2008/2007م ،ومت التعامل معها ب�شكل فردي هي :امل�شكالت
الزوجية ،تليها امل�شكالت الأ�سرية ،ثم امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية.
9 .9كانت �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل 2008/2007م ،ومت التعامل معها ب�شكل جماعي هي :امل�شكالت

الف�صل الأول
مدخل الدرا�سة

ال�شخ�صية والنف�سية ،تليها امل�شكالت االجتماعية ،ثم امل�شكالت الأ�سرية.
1010جميع خ�صائ�ص املر�شد نالت تقدير ممتاز وجيد جد ًا من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
�1111إن �أهم املالحظات املرتددون فيما يخ�ص على �أداء املر�شدين :اهتمام املر�شدين مب�شكالت الأ�سر وامل�ساعدة على حلها.
1212تبني ب�أن هناك العديد من الإيجابيات للعمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر العاملني �أهمها بث الوعي
الأ�سري واملجتمعي بق�ضايا الأ�سرة ،واكت�ساب خربات ومهارات العمل يف جمال العمل الإر�شادي ،والقدرة على التعامل
مع امل�شكالت.
�1313إن جميع خ�صائ�ص العملية الإر�شادية نالت قدر ًا كبري ًا من ر�ضا املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
�1414إن تفاعل امل�سرت�شد �أثناء العملية الإر�شادية نال على درجة عالية من الأهمية.
�1515أكرث الإجنازات واخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل 2008/2007م هي تقدمي برامج وحما�ضرات ،ثم

•مقدمة
•م�شكلة الدرا�سة
•�أهداف الدرا�سة
•�أهمية الدرا�سة
•م�صطلحات الدرا�سة
•حدود الدرا�سة

�إعداد بحوث ودرا�سات ،و�إ�صدار الن�شرات واملطويات.
1616جميع اخلدمات التي تقدمها مكاتب الإر�شاد الأ�سري ممتازة.
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الف�صل الأول

مقدمة:
للأ�سرة دور هام يف حياة �أفرادها ،فهي ت�سهم يف ت�شكيل �شخ�صياتهم وتوجههم �إىل ال�سواء �أو االنحراف ،وبقدر ما يتميز به املناخ
الأ�سري من �أمن وطم�أنينة ومتا�سك وا�ستقرار و�أ�ساليب معاملة والدية �إيجابية ،بقدر ما تت�شكل عند الطفل �شخ�صية نا�ضجة
متزنة ،متوافقة ،تتمتع بال�سعادة والإيجابية والإقبال على احلياة.

مكاتب الإر�شاد الأ�سري لي�سوا من حاملي امل�ؤهالت العلمية التخ�ص�صية يف جمال الإر�شاد ,وبالتايل ف�إن ذلك ي�ؤثر ًا �سلب ًا على
فاعلية مكاتب الإر�شاد.

فقد �شهد الع�صر احلايل والذي ي�سميه البع�ض ع�صر الثورة ال�صناعية �أو العلم والتكنولوجيا تغريات �سريعة ومتالحقة �شملت
خمتلف جوانب حياة الفرد �أ�سري ًا وتربوي ًا واجتماعي ًا ومهني ًا (طه عبد العظيم.)2004 ,
وملا كان املجتمع ي�سري ب�شكل متغري و�سريع وتختلف قيمه ب�سبب هذا الت�سارع وازدياد �أعباء احلياة وو�سائل االت�صال والتكنولوجيا
وخروج املر�أة �إىل �سوق العمل وما ترتب عليه من �أعباء تلقى على عاتقها من تربية �أوالدها والقيام ب�أعباء منزلها كل ذلك جعل
الفرد والأ�سرة بحاجة �إىل �إر�شاد يف خمتلف مراحلهم العمرية.
وقد نتج عن التقدم التكنولوجي يف الع�صور احلديثة �أن تغريت �أ�شكال الأ�سرة ووظائفها وحتولت الأ�سرة من وحدة �إنتاجية �سابق ًا
�إىل �أ�سرة ا�ستهالكية ,ولقد تفككت الأ�سرة املتحدة وكرثة اال�ضطرابات النف�سية وال�سلوكية واالنفعالية .و�أ�صبح من ال�ضروري
توفرنوع من الإر�شاد النف�سي يوجه لكل �أفراد الأ�سرة التي يعاين �أحد �أفرادها من اال�ضطرابات االنفعالية �أو ال�سلوكية وهو الإر�شاد
الأ�سري.
والإر�شاد الأ�سري يهدف �إىل م�ساعدة الأ�سرة بكاملها لأن تعي�ش يف وئام وان�سجام وتناغم لتحقيق �أهدافها ,و�أهداف �أفرادها,
ليكونوا كاجل�سد الواحد يف �سرائهم و�ضرائهم ,والإر�شاد الأ�سري يعترب �أن م�شكلة الفرد يف الأ�سرة هي م�شكلة �أ�سرته (�سعيد
العزة.)2000،
ولقد اهتمت مملكة البحرين بالإر�شاد الأ�سري و �أن�ش�أت امل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة لتقدمي خدمات الإر�شاد الأ�سري جلميع
�أفراد املجتمع ,ومن �أجل �ضمان حتقيق هذه املكاتب للأهداف التي و�ضعت لأجلها البد لنا من ت�سليط ال�ضوء على واقع هذه املكاتب
لتطويرها واالرتقاء بها نحو الأف�ضل .ومن هنا ت�أتي هذه الدرا�سة ملعرفة واقع خدمات الإر�شاد الأ�سري يف املجتمع البحريني
والتعرف على اجلهات امل�س�ؤولة عن تقدمي هذه اخلدمات ومدى �صالحيتها .كما تهدف �إىل معرفة املنطلقات والأ�س�س التي ترتكز
عليها هذه اخلدمات ,وفيما �إذا كانت تعتمد على �أ�س�س علمية �سليمة �أم �أنها تقدم من جهات غري متخ�ص�صة.
م�شكلة الدرا�سة:
لقد �شهدت ال�سنوات الأخرية تطور ًا �سريع ًا يف جمال الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين حيث مت افتتاح عدد من مكاتب الإر�شاد
الأ�سري على ال�صعيدين اخلا�ص والر�سمي بهدف تفعيل دورها الوقائي والإمنائي والعالجي للفرد واملجتمع وم�شاركتها الإيجابية
يف مواجهة ما يعرت�ضهم من م�شكالت �أو �صعوبات يف �أغلب مناحي احلياة ,ولكن للأ�سف ال�شديد مل تراعى الأ�س�س واملوا�صفات
الواجب توافرها يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري والعاملني يف هذا املجال.
فمكاتب الإر�شاد الأ�سري املتوافرة حالي ًا تفتقر لأهم املوا�صفات ال�ضرورية لنجاح خدمات مكاتب الإر�شاد الأ�سري ,فبع�ضها ال
يوفر للم�سرت�شد حفظ ال�سرية واخل�صو�صية الالزم ل�شعور امل�سرت�شد بالأمان والثقة يف مكتب الإر�شاد ,كما �إن اغلب العاملني يف
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�أ�ضف �إىل ذلك� ..إن اخلدمات التي تقدم يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري تتجاهل تطبيق العديد من املهارات الإر�شادية والفنيات
العالجية الالزمة ل�ضمان حتقيق مكاتب الإر�شاد الأ�سري للأهداف التي و�ضعت من �أجلها.
ونظر ًا لأهمية الدور الذي تلعبه مكاتب الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين وازدياد �أعباء احلياة والتفكك الأ�سري الذي تعاين
منه الأ�سرة البحرينية ,فمن هنا جاءت ت�سا�ؤالت الدرا�سة الرئي�سية وهي:
ما هي املوا�صفات املهنية والفنية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين يف الإر�شاد؟
ما هي �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري؟
ما هي فاعلية العملية الإر�شادية من وجهة نظر املرتددين؟
ما هي الإجنازات العلمية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري؟
ما هي �أهم مقرتحات لتطوير خدمات الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين يف الإر�شاد الأ�سري؟
�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن واقع خدمات برامج الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين كما يراه املرتددون على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري والعاملون يف الإر�شاد ,وتتمثل هذه الأهداف بـ:
التعرف على مدى توافر املوا�صفات املهنية والفنية يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري من خالل �آراء املرتددين يف الإر�شاد.
التعرف على �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
التعرف على مدى فاعلية العملية الإر�شادية من خالل �آراء املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
التعرف على �أهم الإجنازات العلمية التي تقدمها مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
التعرف على مقرتحات املرتددين يف الإر�شاد الأ�سري لتطوير خدمات الإر�شاد الأ�سري.
�أهمية الدرا�سة:
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من كونها الدرا�سة الأوىل من نوعها يف مملكة البحرين التي تهدف �إىل تقييم واقع الإر�شاد الأ�سري
يف مملكة البحرين� ,إذا حتاول التعرف على واقع امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات �إر�شادية للأ�سرة ,ويتوقع �أن تك�شف الدرا�سة
واقع هذه اخلدمات وواقع العاملني فيها من خالل التعرف على مدى توافر ومالئمة املوا�صفات الفنية واملهنية يف مكاتب الإر�شاد
الأ�سري من حيث توافر املوا�صفات الفنية واملهنية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري ,وتوافر الكفاءة العلمية واملهنية للعاملني يف الإر�شاد
الأ�سري .كم �إنها �ست�سهم يف التعرف على �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري و مدى فاعلية اخلدمات املقدمة
فيها.كما �ست�سلط الدرا�سة ال�ضوء على �أهم املعوقات التي تعرت�ض العمل الإر�شادي و�أهم املقرتحات لتطوير خدمات مكاتب
الإر�شاد الأ�سري.
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تقييم مكاتب الإر�شاد الأ�سري
الف�صل الأول

م�صطلحات الدرا�سة:
الإر�شاد الأ�سري : Family Counseling
هو العملية التي يقوم بها املعالج الأ�سري ومعاونوه بغية م�ساعدة فرد فيها �أو �أكرث ،بحيث يكونوا بحاجة للم�ساعدة ،م�ستخدماً
معهم �أو معه ما ينا�سب من �أ�ساليب عالجية ،ومعترب ًا م�شكلة ذلك الفرد هي م�شكلة الأ�سرة جميعها ،وي�سعى �إىل تغيري نظامها
ليجعله مرن ًا وترتيب حدودها و�أدوار �أفرادها وفقا ملواقعهم داخلها ،ويحلل تفاعالتهم و�أمناطها ويعلمهم �أ�ساليب االت�صال اجليدة
وغريها من �أ�ساليب لكي تبقى هذه الأ�سرة وحدة واحدة (�سعيد عزة.)2000،
الإر�شاد النف�سي : Psychology Counseling
هو عملية م�ساعدة الفرد يف فهم وحتليل ا�ستعداداته وقدراته و�إمكانياته وميوله والفر�ص املتاحة �أمام وم�شكالته وحاجاته ,وا�ستخدام
معرفته يف �إجراء االختيارات واتخاذ القرارات لتحقيق التوافق بحيث ي�ستطيع �أن يعي�ش �سعيد ًا (حامد زهران.)2002,
املر�شد : Counselor
�شخ�ص م�ؤهل علمي ًا ملمار�سة مهنة الإر�شاد النف�سي وهو امل�سئول عن تقدمي اخلدمات الإر�شادية( .حممد �أحمد �سعفان.)2005,
وهو ال�شخ�ص امل�سئول املتخ�ص�ص الأول عن العملية الرئي�سية يف التوجيه والإر�شاد وخا�صة عملية الإر�شاد نف�سها وبدون املر�شد يكون
من ال�صعب تنفيذ �أي برنامج للإر�شاد ,حيث �أن املر�شد هو ال�شخ�صية املحورية يف الإر�شاد النف�سي (حامد زهران.)2002,
امل�سرت�شد : Client
امل�سرت�شد هو ال�شخ�ص الذي لديه م�شكلة ويطلب خدمات الإر�شاد النف�سي حللها ( حممد �أحمد �سعفان.)2005 ,
العملية الإر�شادية : Counseling Process
يق�صد بالعملية الإر�شادية جمموعة من اخلطوات املهنية �أو املراحل والتي يتعني على املر�شد النف�سي �أن ي�سلكها مع امل�سرت�شد
بهدف م�ساعدته على فهم ذاته وتنمية ما لديه من قدرات وا�ستعدادات مما ي�ساعده يف التغلب على م�شكلته وي�ؤدي به �إىل حتقيق
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي(.طه عبد العظيم .)2004,وهي اخلطوات املتتابعة التي يتم من خاللها تقدمي خدمات الإر�شاد
النف�سي من املر�شد النف�سي �إىل امل�سرت�شد ,وهي اجلانب التطبيقي للإر�شاد النف�سي وبدونها ي�صبح الإر�شاد النف�سي جمرد �آراء
�أو اجتاهات �أو ن�صائح �أو توجيهات (حممد �أحمد �سعفان.)2005 ,
حدود الدرا�سة:
احلدود الزمانية :تطلب �إجراء الدرا�سة تطبيق الدار�سة امليدانية فرتة زمنية تراوحت ما بني �شهر �أغ�سط�س 2007م �إىل �شهر
يونيو 2009م.

الف�صل الثاين

الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

•مقدمة
•�أو ًال :ن�ش�أة الإر�شاد الأ�سري وتطوره
•ثاني ًا :مفهوم الإر�شاد النف�سي الأ�سري
•ثالث ًا� :أهداف الإر�شاد الأ�سري
•رابع ًا :مناهج الإر�شاد الأ�سري
•خام�س ًا :جماالت الإر�شاد الأ�سري
•�ساد�س ًا� :أخالقيات العمل الإر�شادي
•�سابع ًا� :سمات املر�شد الفعال
•ثامن ًا :املوا�صفات الفنية واملهنية لغرفة الإر�شاد
•تا�سع ًا :واقع الإر�شاد الأ�سري يف الوطن العربي
•عا�شر ًا :جتربة البحرين يف جمال الإر�شاد الأ�سري
•حادي ع�شر :التحديات التي تواجه الإر�شاد الأ�سري يف املجتمع العربي

احلدود املكانية :مت �إجراء الدرا�سة امليدانية على اجلهات املعنية بتقدمي الإر�شاد الأ�سري يف القطاع العام واخلا�ص.
احلدود الب�شرية :مت التطبيق على عينة من املخت�صني بتقدمي خدمات الإر�شاد الأ�سري ،وعينة من املرتددين امل�ستفيدين من
خدمات الإر�شاد الأ�سري.
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تقييم مكاتب الإر�شاد الأ�سري

الف�صل الثاين

الف�صل الثاين

مقدمة:
�أن علم الإر�شاد الأ�سري من العلوم احلديثة التي تعني بال�صحة النف�سية للفرد كجزء من بناء الأ�سرة والتي تعترب لبنة املجتمع
وعليها تن�ش�أ ال�شعوب وح�ضارة الدول .وهو العلم الذي يهدف �إىل خدمة و�سعادة الفرد والأ�سرة بتناوله بالدرا�سة وامل�ساعدة يف حل
خمتلف امل�شكالت النف�سية واالجتماعية والرتبوية التي مت�س �أفرادها كاخلالفات الزوجية وال�صراعات وامل�شكالت واال�ضطرابات
بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،وعليه فقد مت ان�ش�أ املراكز واملكاتب اخلا�صة بتقدمي خدمات بالإر�شاد الأ�سري وفق �أ�س�س علمية وفنية
ومهنية لتلبية االحتياجات الإر�شادية لأفراد املجتمع البحريني.
�أو ًال :ن�ش�أة الإر�شاد الأ�سري وتطوره:
�إن عملية التوجيه والإر�شاد النف�سي مل تكن جديدة بل هي قدمية قدم العالقات الإن�سانية ،وي�شري الباحثون يف هذا ال�صدد �إىل �أن
بداية عملية التوجيه والإر�شاد النف�سي تعود �إىل زمن العامل الأملاين فونت عام  1879عندما �أن�ش�أ �أول معمل جتريبي لعلم النف�س.
�إال �أن م�صطلح الإر�شاد النف�سي مل ي�ستخدم ومل يرد ذكره يف الكتب العلمية �إال يف عام  1931حيث كان ي�سمى قبل ذلك حتت
م�صطلح التوجيه املهني�( .سامي ملحم.)2007 ،
�أخذ العالج الأ�سري بالتطور بعد احلرب العاملية الثانية فكانت ا�ستجابات الأطباء النف�سيني هي انتزاع العمالء من �أ�سرهم لكي
يت�ضمنوا ا�سرتداد �شفائهم بعيد ًا عن الت�أثريات العادية املحتملة لبيئاتهم الأ�سرية التي يعي�شون فيها ويت�أثرون بها .من بني الأوائل
الذين �أ�شاروا �إىل �أهمية الأ�سرة يف املحاوالت العالجية كري�ستيان ميدل فورت الذي ن�شر كتابه عام  1957با�سم الأ�سرة يف العالج
النف�سي وناثان �آكرمان الذي �صاغ كتابه «احلياة الدينامية النف�سية للأ�سرة» عام  1958فقد حلل فيه عالقة القوى �أو العمليات
العقلية والعاطفية النا�شئة يف مرحلة الطفولة و�أثرها على ال�سلوك والأو�ضاع العقلية باحلياة الأ�سرية حيث يعترب نقطة مهمة يف
تطور العالج الأ�سري.
�أما اكرمان فقد �أتى �إىل العالج الأ�سري من خالل التحليل النف�سي .و�أ�شار �إىل �أنه يف الوقت الذي يكت�سب فيه الأطباء النف�سيون
تكيفا من خالل درا�سة الأحداث املا�ضية وا�ستعادتها ملر�ض العقل يف الفح�ص لتاريخ الأ�سرة �إال �أنهم مل يفلحوا بعد يف احل�صول
على مهارات متكافئة لدرا�سة عملية الأ�سرة( .فهد املغلوث1999 ،م)
كما �أن (اكراون  1958 )Ikeruanكتب يف الديناميات النف�سية يف احلياة العادية ثم حتول من التحليل النف�سي �إىل العالج
الأ�سري .ولقد ا�ستخدم كل من وايت تاكر ،بو�سي زروميني -ناجي ورفاقه ا�ستخداما مكثفا للعالج امل�شرتك� ،أي املمار�سة التي
يكون فيها معاجلان اثنان يف الفرقة مع الأ�سرة مو�ضع املعاجلة�( .سعيد العزة،)2000 ،
�أما احلدث الأ�سا�سي الذي ن�ش�أ يف الواليات املتحدة الأمريكية خالل ذلك الوقت ظهور �شخ�صية �سلفادورمينو�ش املعالج املمار�س
يف التحليل الطبي النف�سي ،فقد �أدرك ق�صور املناهج احلالية يف ذلك الوقت يف معاجلة ال�شباب و�أ�سرهم� .إذ يعد مينو�شن م�س�ؤو ًال
�إىل حد كبري عن تطوير املدر�سة البنائية للعالج الأ�سري� .أما يف عقد ال�سبعينات مت قبول العالج الأ�سري ب�شكل متزايد يف مراكز
الطب النف�سي ،وت�أ�س�ست معظم املراكز اجلديدة لدرا�سة وتطوير العالج الأ�سري ،وبد�أ املعاجلون الأ�سريون تهيئة �أنف�سهم للعمل
مع قطاع �أو�سع من اخللل املوجود يف �أع�ضاء الأ�سرة .ويف نف�س الوقت كان هناك تركيز �أقل على امل�صابني بالف�صام وعلى �أ�سرهم.
ف�شهد ع�صر ال�سبعينات تطورات هامة يف �أوروبا خا�صة يف �إيطاليا واململكة املتحدة ،ففي ميالنو ب�إيطاليا ،لعبت مار�سيلفيني
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باالزويل دور ًا �أ�سا�سيا يف بناء معهد درا�سة الأ�سرة الذي ت�أ�س�س يف عام  ،1967ولكن ت�أثرياته الأ�سا�سية بد�أت يف ال�سبعينيات ،وقد
كانت باالزويل واحدة من �أربعة معاجلني مدربني يف التحليل النف�سي بالإ�ضافة �إىل جيان فرانكو�سي�شن وجيوالنا براتا ولويجي
با�سكولو .وقد ت�أثروا كثري ًا ب�أعمال املعالج بالو �ألتو وبع�ض املعاجلني الأ�سريني الآخرين خا�صة بات�سون وواتزالويك ورفاقهم(.فهد
املغلوث1999،م)
كما حدث تطور يف بداية الثالثينات من هذا القرن ،وقد ت�أثر هذا التطور بحركة ال�صحة النف�سية ومدار�س علم النف�س املختلفة
وعلية ميكن القول �إن الإر�شاد يف الثالثينات �أخد يركز على امل�شكالت ال�شخ�صية للفرد ،وي�ضاف �إىل ذلك جهود « كارل روجرز»
يف ال�شخ�صية والإر�شاد والعالج النف�سي ،وعلية ميكن القول بوجه عام �إن بداية اخلم�سينيات �شهدت بداية ميالد جديد هو
الإر�شاد النف�سي.
فظهر يف عام  1951ظهر م�صطلح علم النف�س الإر�شادي واملر�شد النف�سي يف امل�ؤمتر الذي عقدته جلنة متخ�ص�صة يف مين�سوتا
قبيل انعقاد امل�ؤمتر ال�سنوي للرابطة الأمريكية ،وقد تبع ذلك �إن�شاء ق�سم الإر�شاد النف�سي يف اجلمعية النف�سية الأمريكية ومن
ثم الربيطانية ويف عام � 1945صدرت جملة الإر�شاد النف�سي ثم دخل مو�ضوع الإر�شاد النف�سي �ضمن مقررات علم النف�س يف
اجلامعات (.طه ح�سني)2004 ،
وعليه فقد ان�ش�أت �أول عيادة نف�سية بجامعة بن�سلفانيا عام 1968م يف �أمريكا على يد ويتمر (  ،).Witmer,Lحيث بد�أت بعالج
حاالت الت�أخر الدرا�سي وال�ضعف العقلي ثم �أمتد ن�شاطها �إىل التوجيه املهني ثم تزايد عدد العيادات النف�سية و�أ�صبح االهتمام
ين�صب على عالج امل�شكالت االنفعالية وعلى عالج م�شكالت �سوء التوافق يف كل من الأ�سرة واملدر�سة ( .طه ح�سني.) 2004 ،
ومنذ �أن نه�ضت حركة الإر�شاد الأ�سري يف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن الع�شرين حيث �أولت �أهمية كبرية بالأ�سرة وعالج
الفرد من خالل �أ�سرته باعتبار م�شكلته لي�ست فردية و�إمنا هي �أ�سرية .الأمر الذي جعل الإر�شاد الأ�سري يتمتع اليوم مبكانة
مرموقة يف العالج الأ�سري والطب النف�سي ،ملا يقدمه من م�ساعدة متخ�ص�صة للأ�سرة املحتاجه �إليه وقد ا�ستفاد العالج الأ�سري
من الإر�شاد النف�سي ب�شكل خا�ص يف فهم �أ�سباب امل�شاكل الأ�سرية و�أ�سباب ال�سلوك غري ال�سوي�( .سعيد عزة.) 2000 ،
ثاني ًا :مفهوم الإر�شاد النف�سي الأ�سري:
يختلف العلماء يف تعريفهم للإر�شاد فهناك �إر�شاد نف�سي من جهة و�إر�شاد نف�سي �أ�سري من جهة �أخرى ،وحتى نبني الفرق بينهما
�سوف ن�ستعر�ض كال التعريفني بوجهات النظر املختلفة:
 .1مفهوم الإر�شاد النف�سي
تعددت تعريفات العلماء ملفهوم الإر�شاد النف�سي فالعديد منهم يركزون على الإر�شاد كمفهوم �إال �أن البع�ض الآخر يركز على
العالقة بني املر�شد وامل�سرت�شد ،وفريق ثالث يركز على العملية الإر�شادية وكيفية ممار�ستها ،بينما فريق رابع يركز على نتائج
العملية الإر�شادية� ( .سامي ملحم ،) 2007 ،فيما يلي ن�ستعر�ض عدد من هذه التعريفات:
•الإر�شاد النف�سي عملية ت�شمل التفاعل بني املر�شد وامل�سرت�شد يف موقف ما بهدف م�ساعدة امل�سرت�شد على تعديل �سلوكه حتى
يتمكن من �إ�شباع حاجاته بطريقة ايجابية.
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•هو عملية مواجهة �أو لقاء يتم وجها لوجه بني مر�شد م�ؤهل ومتخ�ص�ص وبني �شخ�ص ذو م�شكلة وهو امل�سرت�شد ،يقوم فيها
املر�شد مب�ساعدة العميل على �إن يفهم نف�سه وي�ساعده على حل م�شكالته واتخاذ القرارات املالئمة يف حياته(.طه ح�سني،
2004م)
•الإر�شاد النف�سي عبارة عن معاجلة امل�شكالت االنفعالية التي حتول دون حتقيق التوافق النف�سي واالجتماعي ال�سليم ،والتي
مل ت�صل �إىل حدة املر�ض النف�سي �أو املر�ض العقلي ،بهدف �إعادة امل�سرت�شد �إىل حالة التوازن ورفع النمو االيجابي يف تطور
ال�شخ�صية�(.صالح الداهري2005 ،م).
•هو تلك العملية البناءه التي تهدف �إىل م�ساعدة الفرد على �أن يفهم ذاته ويدر�س �شخ�صيته ويعرف خرباته ويحدد م�شكالته
وينمي �إمكاناته ويحل م�شكالته يف �ضوء معرفته ورغبته لكي ي�صل �إىل حتقيق �أهدافه وحتقيق ال�صحة النف�سية والتوافق
النف�سي ( .حامد زهران.)1980 ،
ِ .2مفهوم الإر�شاد الأ�سري
لقد كان االهتمام يف بداية القرن الع�شرين من�صب ًا على العالج الفردي الذي يهتم مب�ساعدة الفرد لوحده .ونتيجة للتقدم والتطور
والتغريات يف جماالت احلياة املختلفة ظهرت للأ�سرة م�شاكلها اخلا�صة التي �أ�صبحت �ضاغطة بحيث �أ�صبحت بحاجة �إىل من
يقدم لها امل�ساعدة املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،لذا انبثق الإر�شاد الأ�سري مل�ساعدة الأ�سرة على تخطي هذه امل�شكالت ،وفيما يلي
تعريفات خمتلفة للإر�شاد الأ�سري:
يرى �سعيد العزة (� )2000إن الإر�شاد الأ�سري العملية التي يقوم بها املعالج الأ�سري ومعاونوه بغية م�ساعدة فرد فيها �أو �أكرث،
بحيث يكونوا بحاجة للم�ساعدة ،م�ستخدم ًا معهم �أو معه ما ينا�سب من �أ�ساليب عالجية ،ومعترب ًا م�شكلة ذلك الفرد هي م�شكلة
الأ�سرة جميعها ،وي�سعى �إىل تغيري نظامها ليجعله مرن ًا وترتيب حدودها و�أدوار �أفرادها وفقا ملواقعهم داخلها ،ويحلل تفاعالتهم
و�أمناطها ويعلمهم �أ�ساليب االت�صال اجليدة وغريها من �أ�ساليب لكي تبقى هذه الأ�سرة وحدة واحدة�( .سعيد العزة)2000،
وجاء يف مو�سوعة وملان ( )1973 ,Wolmanب�أن العالج الأ�سري «هو العالج الذي يتناول العمليات التي تتم داخل الأ�سرة كوحدة
ت�شتمل على جمموعة من الأفراد وفيه تلتقي الأ�سرة مع املعالج ملناق�شة ديناميات كل فرد من حيث عالقاته وتفاعالته مع باقي
�أع�ضاء الأ�سرة» (.علي حنفي)2007 ،
�أما حامد زهران ( )1980فيعرف الإر�شاد الأ�سري النف�سي ب�أنه عملية م�ساعدة �أفراد الأ�سرة (الوالدين والأوالد وحتى الأقارب)
فرادى �أو جماعات يف فهم احلياة الأ�سرية وم�س�ؤولياتها لتحقيق اال�ستقرار والتوافق الأ�سري ،وحل امل�شكالت الأ�سرية.
كما ميكن تعريف الإر�شاد الأ�سري على �أنه عملية يقوم بها املر�شد النف�سي من �أجل تقدمي امل�ساعدة للأ�سرة مبا فيها الوالدان
والأبناء للتغلب على امل�شكالت التي تواجههم .ويقوم الإر�شاد الأ�سري على �أ�سا�س الوحدة الديناميكية املتكاملة للأ�سرة وما حتويه
من عنا�صر تتفاعل فيما بينها ككيان م�ستقل�( .سامي ملحم)2007 ،
يف حني يعرف كفايف ( )1999الإر�شاد النف�سي الأ�سري ب�أنه املدخل الإر�شادي الذي يتخذ من الأ�سرة نقطة انطالقة وحمور
ارتكازه ،ولي�س الفرد الذي حدد ك�صاحب م�شكلة فقط ،بل �أن الأ�سرة ككل حتتاج �إىل الرعاية بعد ت�شخي�صها جيد ًا (.علي
حنفي)2007,

16

ثالث ًا� :أهداف الإر�شاد الأ�سري:
يهدف الإر�شاد الأ�سري �إىل حتقيق �سعادة وا�ستقرار وا�ستمرار الأ�سرة ،وبالتايل �سعادة املجتمع وا�ستقراره ،وذلك بن�شر تعليم
�أ�صول احلياة الأ�سرية ال�سليمة و�أ�صول عملي التن�شئة واال�ضطرابات الأ�سرية .ويف هذا تقوية وحت�صني للأ�سرة �ضد احتماالت
اال�ضطراب �أو االنهيار ،وحتقيق التوافق الأ�سري وال�صحة النف�سية يف الأ�سرة (.حامد زهران)2002،
ومن املهم �أن تكون �أهداف عملية الإر�شاد الأ�سري ذات م�ستويات ثالثة:
�أ  -م�ستوى معرفـي :حيث تتناول التفكري واملدركات والت�صورات واملعارف واخلربات واملعتقدات.
ب  -م�ستوى وجداين :حيث تتناول عملية الوجدانيات واالنفعاليات واالجتاهات والقيم.
ج  -م�ستوى عملي (�سلوكي) :حيث تتناول عملية تعديل ال�سلوك و�إك�ساب مهارات �سلوكية عملية.
ومن �أهم �أهداف التوجيه والإر�شاد النف�سي العامة ما يلي:
 -1تخفيف التوتر وتفريغ االنفعاالت املكبوتة
حتى يقرتب التفاعل بني الفرد والعامل اخلارجي �إىل حالة التوازن ،وذلك عن طريق �إتاحة الفر�صة له كي يعرب عن انفعاالته
املكبوتة .ف�إذا �أتيحت له هذه الفر�صة �أثناء التوجيه فك�أمنا �أزيح عن كاهله عبء ثقيل.
 -2اال�ستب�صار وبناء ال�شخ�صية
�أي تفهم امل�سرت�شد لنف�سه ونواحي القوة وال�ضعف فيه ،و�إىل تقبل ذاته كما هي ،وتغيري وجهة نظره نحو نف�سه ونحو العامل.
 -3اكتمال الن�ضج واال�ستقالل الذاتي
م�ساعدة الفرد على التغلب على م�شاكله وحلها بنف�سه على �أ�سا�س �أن الفرد لديه القدرة واملقومات التي ت�ساعده على التغلب على
العوامل التي تعرقل منوه وتكيفه ،والو�صول بالفرد �إىل مرحلة ي�صبح عندها م�ستق ًال عن املر�شد ،يحاول حل ما ي�صادفه من
م�شاكل بنف�سه ،وي�صل �إىل مرحلة من الن�ضج ت�ساعده على التكيف واال�ستقالل بذاته�(.صالح الداهري)2005 ،
 -4فهم وتقبل الذات
م�ساعدة الفرد على فهم ذاته فهم ًا �صحيح ًا وتقبلها من خالل التعرف على ما لديه من قدرات وا�ستعدادات و�إمكانيات �أي
التعرف على النواحي الإيجابية يف ال�شخ�صية والتعرف �أي�ض ًا على ما لديه من نقاط �ضعف يف جوانب ال�شخ�صية ،ومعاونة الفرد
على �إدراك ذاته ب�شيء من املو�ضوعية واحليادية ،و�أن تكون لديه ال�شجاعة الكافية ملواجهة ما لديه من نقاط �ضعف وعيوب يف
�شخ�صيته و�أن يعمل على �إ�صالحها وتقوميها.
 -5حتقيق الذات
العمل مع الفرد ح�سب حالته �سواء كان عادي ًا �أو متفوق ًا �أو �ضعيف العقل �أو متخلف درا�سي ًا �أو جانح ًا ،وم�ساعدته يف حتقيق ذاته
�إىل درجة ي�ستطيع فيها �أن ينظر �إىل نف�سه فري�ضى عما ينظر �إليه.

17

تقييم مكاتب الإر�شاد الأ�سري

تقييم مكاتب الإر�شاد الأ�سري

الف�صل الثاين

الف�صل الثاين

 -6حتقيق التوافق
ويعرف التوافق عموم ًا ب�أنه القدرة على التعاي�ش مع البيئة االجتماعية املحيطة بالفرد وتكوين عالقات فاعلة مع الآخرين والقدرة
على مواجهة م�شكالت البيئة ب�شكل ناجح .ويجب النظر �إىل التوافق النف�سي نظرة متكاملة بحيث يتحقق التوافق املتوازن يف كافة
جماالته ،ومن �أهم جماالت حتقيق التوافق ما يلي:
�أ  -التوافق ال�شخ�صي� :أي حتقيق ال�سعادة مع النف�س والر�ضا عنها و�إ�شباع الدوافع واحلاجات الداخلية الأولية
الفطرية والع�ضوية والف�سيولوجية والثانوية املكت�سبة.
ب  -التوافق الرتبوي :وذلك عن طريق م�ساعدة الفرد يف اختيار �أن�سب املواد الدرا�سية واملناهج يف �ضوء قدراته
وميوله وبذل �أق�صى جهد ممكن مبا يحقق النجاح الدرا�سي.
ج  -التوافق املهني :ويت�ضمن االختيار املنا�سب للمهنة واال�ستعداد علمي ًا وتدريبي ًا لها والدخول فيها والإجناز والكفاءة
وال�شعور بالر�ضا والنجاح.
ث  -التوافق االجتماعي :ويت�ضمن ال�سعادة مع الآخرين ،وااللتزام ب�أخالقيات املجتمع وم�سايرة املعايري االجتماعية
وقواعد ال�ضبط االجتماعي وتقبل التغري االجتماعي والتفاعل االجتماعي ال�سليم وحتمل امل�سئولية االجتماعية ،والعمل
خلري اجلماعة ،وتعديل القيم مما ي�ؤدي �إىل حتقيق ال�صحة االجتماعية.
 -7حتقيق ال�صحة النف�سية
ويق�صد بها جمموعة ال�شروط الالزم توافرها حتى يتم التكيف بني الفرد ونف�سه وكذلك بيئته وبني العامل اخلارجي تكيف ًا ي�ؤدي
�إىل �أق�صى ما ميكن من الكفاية وال�سعادة لكل من الفرد واملجتمع الذي ينتمي �إليه.
ويرتبط بتحقيق ال�صحة النف�سية كهدف حل م�شكالت العميل �أي م�ساعدته يف حل م�شكالته بنف�سه ،ويت�ضمن ذلك التعرف على
�أ�سباب امل�شكالت و�أعرا�ضها و�إزالة الأ�سباب و�إزالة الأعرا�ض.
 -8حت�سني العملية التعليمية
يتم حتقيق ذلك عن طريق تقدمي خدمات �إر�شادية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية من �أجل توفري مناخ مالئم للعملية التعليمية و�إثارة
دافعية التلميذ نحو التعلم ،والتعرف على حاجات الفرد و�إ�شباعها من خالل املناهج والأن�شطة الدرا�سية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
لتح�سني العملية التعليمية ينبغي التعرف على الفروق الفردية بني التالميذ والتعرف على م�شكالت التالميذ النف�سية واالجتماعية
وتقدمي اخلدمات الإر�شادية حللها والعمل على اكت�شاف حاالت املتفوقني درا�سي ًا واالهتمام بهم وتوفري الإمكانيات لهم وتنمية
مواهبهم ورعايتهم نف�سي ًا واجتماعي ًا ،والتعرف على املت�أخرون درا�سي ًا وتقدمي اخلدمات الإر�شادية وذلك للحد من العوامل
امل�سئولة عن ت�أخرهم الدرا�سي (.طه ح�سني)2004،
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رابع ًا :مناهج الإر�شاد الأ�سري:
هناك ثالثة مناهج وا�سرتاتيجيات لتحقيق �أهداف الإر�شاد الأ�سري هي املنهج الإمنائي واملنهج الوقائي واملنهج العالجي ،وفيما
يلي تو�ضيح لهذه املناهج:
 .1املنهج الإمنائي
ترجع �أهمية املنهج الإمنائي �إىل �أن خدمات الإر�شاد تقدم �أ�سا�سا �إىل العاديني لتحقيق زيادة كفاءة الفرد و�إىل تدعيم الفرد
املتوافق �إىل �أق�صى حد ممكن.
ويت�ضمن الإجراءات التي ت�ؤدي �إىل النمو ال�سوي ال�سليم لدى الأ�سوياء والعاديني ،خالل رحلة منوهم طوال العمر حتى يتحقق
الو�صول �إىل �أعلى م�ستوى ممكن من الن�ضج وال�صحة النف�سية ،وال�سعادة والكفاية والتوافق النف�سي.
ويتحقق ذلك عن طريق معرفة وتقبل الذات ومنو مفهوم موجب للذات وحتديد �أهداف �سليمة للحياة و�أ�سلوب حياة موفق بدرا�سة
اال�ستعدادات والقدرات والإمكانيات ،وتوجيهها التوجه ال�سليم نف�سي ًا وتربوي ًا ومهني ًا ،ومن خالل رعاية مظاهر منو ال�شخ�صية
ج�سمي ًا وعقلي ًا واجتماعي ًا وانفعالي ًا.
 .2املنهج الوقائي
الوقاية خطوة يجب �أن ت�سبق العالج وتعمل على تقليل احلاجة �إليه لذلك ف�إن هذا الدور يهتم بالأفراد الأ�سوياء والأ�صحاء الذين
ال يعانون من م�شكالت يف التوافق ،و للمنهج الوقائي ثالثة م�ستويات هي:
الوقاية الأولية:وتعمل على حماولة منع حدوث اال�ضطرابات ال�سلوكية والنف�سية �أو امل�شكالت ب�إزالة الأ�سباب التي قد تقود �إليها.
الوقاية الثانوية :يعمل هذا النوع من الوقاية على الك�شف املبكر لال�ضطراب االنفعايل وهو يف مراحله الأوىل مما ي�سهل التغلب
عليه ومنع تطوره.
الوقاية من الدرجة الثالثة :و تعمل على حماولة تقليل �أثر الأمرا�ض �أو اال�ضطرابات التي لدى الفرد �أو منع �إزمان املر�ض.
 .3املنهج العالجي
يت�ضمن دور املنهج العالجي عالج امل�شكالت واال�ضطرابات والأمرا�ض النف�سية حتى العودة �إىل حالة التوافق وال�صحة النف�سية.
ويهتم بنظريات اال�ضطراب واملر�ض النف�سي و�أ�سبابه وت�شخي�صه وطرق عالجه ،وتوفري املر�شدين واملعاجلني واملراكز والعيادات
وامل�ست�شفيات النف�سية.
ويالحظ �أن املنهج العالجي يحتاج �إىل تخ�ص�ص �أدق يف الإر�شاد العالجي �إذا قورن باملنهجني الإمنائي والوقائي ،وهو �أكرث
املناهج الثالثة تكلفة يف الوقت واجلهد واملال (.حامد زهران)2002 ،
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خام�س ًا :جماالت الإر�شاد الأ�سري:
ت�شمل خدمات الإر�شاد الأ�سري عدة جماالت ،وفيما يلي �أهمها:
 .1الإر�شاد الزواجي:
يق�صد به تقدمي م�ساعدة متخ�ص�صة للزوجني لكي يكونا متوافقني من الناحية الزواجية وم�ساعدتهم على االن�سجام والوئام
بينهما ل�صالح الأ�سرة التي يعي�شان فيها والتعامل مع اخلالفات و ال�صراعات الزوجية .فاحلياة الزوجية ال ت�سري على وترية
واحدة و�إمنا ت�شوبها بني احلني والآخر مد وجزر نتيجة التحوالت التي تطر�أ على الزوجني والعالقات القائمة بينهما .وقد تع�صف
اخلالفات الزوجية بني احلني والآخر بهما مما يتطلب ذلك العمل على �إيجاد جو من التوافق الزواجي.
ومن هذا املنطلق يهدف الإر�شاد الزواجي �إىل حتقيق الأهداف التالية:
1 .1توعية املقبلني على الزواج من اجلن�سني بالثقافة اجلن�سية من منظور قيمي و�أخالقي من �أجل �ضمان ا�ستمرار احلياة
الزوجية يف امل�ستقبل.
 2 .2احلفاظ على ا�ستقرار ومتا�سك احلياة الزوجية�(.سامي ملحم)2007،
3 .3حتقيق التوافق الزواجي بني الزوجني يف �صوره املختلفة عاطفيا واقت�صاديا وجن�سيا(.طه عبد العظيم)2004،
4 .4م�ساعدة الزوجني على تبني طرق جديدة يف التوا�صل بينهما تقوم على احلب وامل�صالح امل�شرتكة�(.سعيد العزة)2000 ،
5 .5التغلب على امل�شكالت التي قد تعرت�ض طريق احلياة الزوجية ،وت�ؤدي بها �إىل التفكك واالنهيار�(.سامي ملحم)2007،
� .2إر�شاد الوالدين:
هو عبارة عن جمموعة من اخلدمات النف�سية الإر�شادية والتوجيهية التي تقدم لآباء الأطفال بهدف م�ساعدتهم على تعلم كيفية
تن�شئة الأبناء وتقدمي العون لهما يف عالج بع�ض ما يواجهه الأبناء من م�شكالت نف�سية �أو �سلوكية درا�سية .ومن �أبرز اخلدمات
التي يركز عليها هذا املجال:
•م�ساعدة الوالدين على التعامل مع امل�شكالت املبا�شرة التي تواجه �أبنائهم و الأداء ب�شكل منا�سب يف الأدوار التي يقومون بها.
•�إك�ساب الوالدين املهارات املختلفة وت�أثريها على الأداء اليومي للطفل و ارتقائه على املدى البعيد.
•م�ساعدة الوالدين على فهم امل�شاعر االنفعالية بحيث ي�صبحوا �أكرث قدرة على الو�صول للحلول واتخاذ القرارات.
•تدريب الوالدين على طرق التعامل املثلى مع �أبنائهم يف املواقف املختلفة من مراحل منوهم(.طه ح�سني)2004،
� .3إر�شاد الأطفال:
يعترب االهتمام بالطفولة يف ع�صرنا احلا�ضر من �أهم املعايري التي يقا�س بها تقدم املجتمع وتطوره وحت�ضره بني غريه من
املجتمعات .ف�أطفال اليوم هم �شباب الغد وعدته ورجال امل�ستقبل وقادته .ورعاية الأطفال و�إعدادهم للم�ستقبل ميثل حتمية
ح�ضارية يفر�ضها التطور العلمي والتكنولوجي املعا�صر ،وان التغري والتطور االجتماعي نحو الأف�ضل يتوقف على ما يكر�سه املجتمع
من م�ؤ�س�سات وبرامج وقوانني من �أجل الطفل وتكوينه وبناء �شخ�صيته �إميان ًا منه ب�أن م�ستقبل الأمة �إمنا هو م�ستقبل �أطفالنا.
وتربز �أهمية الإر�شاد النف�سي للطفولة يف جانبني رئي�سني هما:
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�أ .اجلانب النظري
فدرا�سة النمو الإن�ساين ي�ساعدنا على معرفة ما الذي نتوقعه من الطفل ومتى نتوقعه .فنحن �أكرث ميال �إىل ِ �أن نتوقع من الطفل
م�ستويات عالية جد ًا من ال�سلوك �أو منخف�ضة للغاية يف مرحلة عمريه معينة .وعندما نتوقع من الطفل م�ستويات �أعلى من ال�سلوك
فمن املحتمل �أن تنمو يف الطفل م�شاعر عدم الكفاءة �أو عدم الأهلية ،وعندما نتوقع �أمناطا �سلوكية �أقل من امل�ستوى الذي
و�صله الطفل ،ف�إن ذلك ي�ؤدي �إىل خف�ض حالة الدافعيه يف الطفل .وبالتايل ينجز مب�ستوى �أقل من قدراته احلقيقية�( .سامي
ملحم)2007 ،
�إن درا�سة النمو تزيد من معرفتنا للطبيعة الإن�سانية وعالقة الإن�سان ببيئته التي يعي�ش بها وكذلك يف معرفة مراحل النمو
مبظاهرها املختلفة .والقدرات والعمليات العقلية و�شروط عملية التعلم .وم�سار النمو ال�سوي وما قد يعرتيه من ا�ضطراب يتعني
عالجه.
ب .اجلانب التطبيقي
تت�ضح �أهمية البحث يف النمو الإن�ساين يف ا�ستثمار تلك احلقائق واملعارف النف�سية من قبل هيئات وم�ؤ�س�سات و�أفراد يتعاملون مع
الإن�سان يف مراحل منوه املختلفة مثل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،والرعاية ال�صحية والآباء واملدر�سني واملجتمع ب�صفة عامة وغريهم..
(�سامي ملحم)2007،
هناك عدد من اخلدمات الإر�شادية التي تقدم للأطفال من خالل الأ�سرة� ،أو امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو مراكز التوجيه والإر�شاد �أو
مراكز الرعاية االجتماعية ،و�أبرزها ما يلي:
•اخلدمات العالجية :وتهدف �إىل توفري مناخ �آمن للطفل ي�شعر من خالله بالدفء واالهتمام ،كما ت�سعى هذه اخلدمات
�إىل م�ساعدة الأطفال يف جتاوز امل�شكالت النف�سية التي قد تعر�ضهم خالل مراحل منوهم.
•اخلدمات الرتبوية :التعرف على امل�شكالت الرتبوية والدرا�سية والعمل على ت�شخي�صها وعالجها.
•اخلدمات الأ�سرية :وهذا النوع من اخلدمات ال يقدم للطفل �صاحب امل�شكلة وحدة فح�سب بل ت�شمل كل �أع�ضاء الأ�سرة و
تن�صب هذه اخلدمات على درا�سة العالقات الأ�سرية والعمل على تعديل العالقات الأ�سرية امل�ضطربة �أو تغيري البيئة التي
يعي�ش فيها الطفل.
•اخلدمات االجتماعية :تت�ضمن االهتمام بالتن�شئة االجتماعية وتعليم ال�سلوك االجتماعي ال�سوي وت�صحيح ال�سلوك
اخلاطئ �أو امل�ضطرب يف �ضوء املعايري االجتماعية والقيم ال�سائدة يف املجتمع.
•اخلدمات النمائية :وتعني بتقدمي الرعاية الالزمة يف كل مرحلة من مراحل منو الطفل و�إتاحة الفر�صة للعب وا�ستك�شاف
العامل من حوله والعمل على حتقيق مطالب النمو و�إ�شباع احلاجات(.طه ح�سن)2004،
� .4إر�شاد املراهقني:
متثل املراهقة مرحلة انتقالية من الطفولة �إىل الر�شد والن�ضج ،حيث تطر�أ على املراهق خاللها تغريات يف خمتلف جوانب
�شخ�صيته اجل�سمية والعقلية واالنفعالية يهدف الإر�شاد النف�سي للمراهق �إىل م�ساعدته يف حتقيق منو �سليم متكامل نف�سيا وتربويا
ومهنيا واجتماعيا .وامل�ساعدة كذلك يف حل م�شكالته اليومية .وميكن �إبراز ذلك عن طريق م�ساعدة املراهق حتقيق اجلوانب
التالية:
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•تكوين عالقات �إيجابية نا�ضجة مع �أفراد اجلن�سني.
•التوحد مع الدور الذكوري �أو الأنثوي.
•تقبل التغريات اجل�سمية اجلن�سية على �أنها مظهر طبيعي للنمو.
•حتقيق اال�ستقالل النف�سي عن الآخرين.
•التخطيط مل�ستقبل مهني �أو تعليمي مرموق.
•العمل على بناء ن�سق قيمي متكامل يوجه ال�سلوك ويحدده.
•اكت�ساب املراهق �شعورا وا�ضح ًا بالهوية �أو الذاتية.
•العمل على تنمية الوالء واالنتماء االجتماعي�(.سامي ملحم)2007،
وقد جاء يف درا�سة �شاكر جا�سم ( )1978وهي درا�سة جتريبية يف ت�أثري الإر�شاد على بع�ض املظاهر ال�سلوكية غري املقبولة
اجتماعيا لدى طالب ال�صف الثالث املتو�سط .وتهدف �إىل التعرف على دور الإر�شاد اجلماعي والفردي يف حت�سني بع�ض املظاهر
ال�سلوكية غري املقبولة اجتماعي ًا لدى طالب ال�صف الثالث املتو�سط .ا�شتملت عينة البحث على ( )56طالبا من طالب ال�صف
الثالث املتو�سط باملو�سطة الغربية من بني الذين تقع تقديراتهم �ضمن الإرباعي الأعلى على مقيا�س البعد االجتماعي (الذين
مكانتهم منخف�ضة تقريبا بالن�سبة �إىل مكانة �أقرانهم يف ال�صف).
وتو�صل البحث �إىل �أن املجموعة التجريبية التي ح�صلت على �إر�شاد جماعي و فردي حافظت على م�ستوى تكيفها االجتماعي
املدر�سي رغم الظروف اخلارجية والداخلية يف املدر�سة والتي انعك�ست ت�أثرياتها يف انخفا�ض هذا امل�ستوى من التكيف لدى
املجموعة ال�ضابطة ،كما حافظت املجموعة التجريبية على امل�ستوى املنخف�ض لتقديراتها على املظاهر ال�سلوكية غري املقبولة
اجتماعيا �إذا ما قورنت بتقديرات املجموعة ال�ضابطة �إىل ارتفع م�ستواها وبدالله �إح�صائية يف الإجراء البعدي.
ومن �أهم التو�صيات التي خل�ص لها الباحث هي تعميم تطبيق الربنامج الإر�شادي يف املدار�س املتو�سطة ومراجعة برنامج �إعداد
املر�شدين داخل جامعات القطر بالإ�ضافة �إىل �إقامة دورات تدريبية م�ستمرة لهم.
� .5إر�شاد املر�أة العاملة:
تعاين املر�أة العاملة من �صراعات كثرية فهي زوجة و �أم و امر�أة عاملة .ولذلك فاخلدمات الإر�شادية التي تقدم لها تتمثل يف:
•م�ساعدة املر�أة العاملة على التكيف مع بيئة العمل.
•م�ساعدتها على التوفيق بني مطالب بيتها وعملها.
•توعية املر�أة ب�أدوارها املختلفة ك�أم وزوجه وامر�أة وعاملة.
•ار�شاد زوجها و�أطفالها مل�ساعدتها والتخفيف من الأعباء امللقاة على عاتقها.
•م�ساعدتها على تكامل �أدوار �أفراد �أ�سرتها من بنني وبنات مع دورها ك�أم وزوجة وامر�أة عاملة�( .سعيد العزة،
)2000
� .6إر�شاد كبار ال�سن:
متثل ال�شيخوخة فقدانا جوهريا �أو انحرافا �سلبيا يف القدرة الوظيفية مقارنة مب�ستويات ال�شباب الأ�سوياء .وهي حالة ي�صبح
فيها االنحدار يف القدرات الوظيفية البدنيه والعقلية للفرد وا�ضحة ميكن قيا�سها ولها �آثارها على العمليات التوافقية .ففي �سن
اخلام�سة وال�ستني من عمر الإن�سان ينت�شر التلف احل�سي واحلركي ،ويعانون من تدهور وظيفي ي�ؤثر ب�شكل ملمو�س على جممل
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الوظائف احليوية .وهنا يربز الفارق اجلوهري يف حتول النمو الإن�ساين يف االجتاه العك�سي .فبينما كان النمو يف املراحل
ال�سابقة يتجه نحو التح�سن والرتقي والتنمية مبعدالت خمتلفة .ف�إنه مع بدء ال�شيخوخة يبد�أ التدهور مبعدالت بطيئة يف البداية
ثم يت�سارع هذا املعدل تدريجيا حتى ي�صل �إىل �أق�صاه يف طور ال�شيخوخة�( .سامي ملحم.)2007،
ومن اجل حتقيق الرعاية النف�سية الالزمة للم�سن توجه الأهداف الإر�شادية اخلا�صة به نحو:
•خف�ض معاناة امل�سن بحيث ت�صبح �شكواه يف �أدنى حدودها املمكنة.
•حت�سني �سلوك امل�سن بحيث ال يكون م�صدرا لل�شكوى.
•زيادة كفاءة امل�سن على تكوين ال�صداقات واالحتفاظ بها.
•حتقيق �سلوك جن�سي مقبول اجتماعي ًا لدى امل�سن.
•الإ�ستمرار يف قيام امل�سن بعمله �أو القيام بن�شاط مكافئ له يف �إطار موارده املمكنة بحيث ي�ست�شعر لذة فيما يحققه
من �أهداف وي�ستعيد �إح�سا�سه بقيمته وهويته.
•ا�ستخدام ذكاء امل�سن ومهاراته وخربته من �أجل حتقيق �أجاء طبيعي ومعتاد لدوره االجتماعي �ضمن �أ�سرته
وبيئته املحلية.
•�إثارة الدافعيه لدى امل�سن بحيث تكون �إنتاجيته يف �أق�صى حدودها املمكنة بحيث ي�ست�شعر لذة فيما يحققه من
�أهداف وي�ستعيد �إح�سا�سه بقيمته وهويته.
� .7إر�شاد ذوي االحتياجات اخلا�صة:
ميكن تعريف الطفل غري العادي ب�أنه ذلك الطفل الذي ينحرف انحرافا ملحوظا عما نعتربه عاديا� ،سواء من الناحية العقلية
�أو االنفعالية� ،أو االجتماعية �أو اجل�سمية بحيث ي�ستدعي هذا االنحراف امللحوظ نوعا من اخلدمات الرتبوية يختلف عما يقدم
للأطفال العاديني .فالإر�شاد جزء هام و�أ�سا�سي يف خدمات الرتبية اخلا�صة املتعددة اجلوانب ،وت�سعى �إىل حتقيق جمموعة من
الأهداف التي تعك�س بال�ضرورة حاجات الأفراد ب�شكل عام وحاجات الأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وقد خل�صت خوله يحيى الأهداف اخلا�صة مب�ساعدة الأفراد من ذوي االحتياجات اخلا�صة بالتايل:
• فهم حقيقة قدراتهم واجتاهاتهم وا�ستعداداتهم.
•تطوير مهاراتهم الذاتية ملواجهة امل�شكالت وحلها.
•فهم البيئة التي يعي�شون فيها بكافة �أبعادها.
•الدمج والتكيف مع املجتمع املحلي.
•تخطيط م�ستقبلهم املهني التعليمي والأ�سري
•م�ساعدة املعاقني على:
 تقبل حقيقة الإعاقة. التكيف والتعاي�ش مع الإعاقة ومواجهة امل�شكالت املرتتبة على هذه الإعاقة.� -إر�شاد املعاقني �إىل فر�ص التدريب والت�أهيل والعالج املتاحة واملتوفرة.
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• م�ساعدة �أ�سر املعاقني على:
 امت�صا�ص �صدمة وجود معاق بينهم وتقبل هذه احلقيقة والتعامل معها. التكيف مع املجتمع. حتقيق ا�ستقرار احلياة الزوجية والعائلية. تنظيم ح�صولها على املعلومات وعلى م�صادر الدعم واخلدمات الالزمة من قبل مراكز الرعايةوجمعيات الأهايل وغريها من اجلهات املخت�صة (.خوله يحيى)2003،
 .7الإر�شاد املهني:
الإر�شاد املهني عملية م�ستمرة يحتاجها الفرد قبل اختيار املهنة وعند الإعداد لها و�أثناء �أدائه لها .وتتمثل خدمات الإر�شاد املهني
فيما يلي:
 -1التعرف على ما لدى الفرد من قدرات عقلية وا�ستعدادات و�إمكانيات وميول واهتمامات وخ�صائ�ص �شخ�صية.
 -2االنتقاء املهني من خالل املطابقة بني الفرد واملهنة ويتم ذلك من خالل تب�صري الأفراد باملهن ومتطلباتها وامل�ؤهالت
املطلوبة لها.
 -3الت�أهيل و الإعداد املهني وهو عملية م�ساعدة الفرد على اكت�ساب املهارات اخلا�صة ال�ضرورية للنجاح يف مهنة معينة
بالذات.
 -4م�ساعدة الفرد على حل م�شكالته التي تتعلق بالعمل �أو بالعالقة مع الآخرين �أو بالتكيف مع املهنة وبالتايل حتقيق
التوافق.
 -5النظر بعني االعتبار �إىل ا�ستغالل وقت الفراغ يف كل ن�شاط يعود على الفرد واملجتمع بالفائدة.
 -6تنمية روح االحرتام والتقدير للأعمال املفيده للمجتمع ،وبالتايل بث الرغبة يف العمل�( .سامي ملحم)2007،
وقد جاء يف درا�سة �سهام �أبو عطية ( )1984بعنوان « تقييم احلاجة الإر�شادية للطلبة الكويتيني يف جامعة الكويت « ,والتي تهدف
�إىل تقييم احلاجة الإر�شادية لطلبة جامعة الكويت بدرا�سة الفرق بني حاجات طلبة الكويت للخدمة الإر�شادية عن طريق معرفة
�شعورهم بدرجه احلاجة الإر�شادية �سواء كانت �أكادميية �أو مهنية �أو نف�سية �أو اجتماعية،ومن ثم معرفة احلاجات الأكرث �أهمية
بالن�سبة للطلبة يف املجاالت الإر�شادية الأربعة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن طلبة جامعة الكويت �سواء كانوا ذكورا �أو �إناثا يواجهون �صعوبات �أثناء حياتهم الدرا�سية وان اختلفت
درجة مواجهتهم لل�صعوبات فهم بحاجه �إىل خدمه �إر�شادية متعددة اجلوانب� ،أكادميية ،مهنية ،نف�سية ،اجتماعية ،وان الطلبة
ذكور ًا و�إناث ًا بحاجه �إىل �إر�شاد مهني �أكادميي بالدرجة الأوىل.
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�ساد�س ًا� :أخالقيات العمل الإر�شادي:
من الطبيعي �أن يحاول املر�شدون �صياغة د�ستور �أخالقي ملهنتهم يلتزمون به وي�سريون على مبادئه ،وذلك �سري ًا على هدى
املهن املختلفة -كالطب مث ًال -التي و�ضعت للم�شتغلني بها د�ساتري �أخالقية ال ميكن اخلروج عليها حفاظا على م�صلحة الأفراد
واجلماعات واملجتمع ،وحفاظا على كرامة املهنة ،فمن املبادئ الأخالقية التي ينبغي على املر�شد �أن يتبعها يف عمله هي:
 -1املحافظة على �أعلى م�ستوى ممكن للخدمات التي يقدمها املر�شد دون النظر �إىل الفوائد ال�شخ�صية التي قد
يجنيها
ينبغي على املر�شد �أن يقدم خدماته على امل�ستوى العلمي واملهني الذي يتفق مع �أ�صول املهنة و�أ�ساليبها ،و�أال ينحدر عن هذا
امل�ستوى مهما تعار�ض ذلك مع فائدته املادية وال�شخ�صية ،كذلك على املر�شد �أن يقدم خدماته يف �أف�ضل �صورة ،و�أال يتجاوز
حدود �إمكانياته العلمية والفنية مهما ا�ستدعى الأمر ،ومعنى ذلك �أن ي�ضع ن�صب عينيه �أن تكون خدماته التي يقدمها خدمات
حقيقية تنتهي مب�ساعدتهم م�ساعدة واقعية ،و�أن يقدم كل ما ي�ستطيع تقدميه من خدمات للأفراد وللمجتمع ،و�أن ي�ضع م�صلحته
ال�شخ�صية يف املنزلة الثانية مل�صلحة العميل وفائدته وبالن�سبة مل�صلحة املجتمع ب�صفة عامة.
 -2املحافظة على �سر املهنة وم�صلحة امل�سرت�شد
ينبغي على املر�شد �أن يحافظ على �سر عمالئه وعلى م�صاحلهم مهما كانت الظروف التي يتعر�ض لها ،فال يذيع �أي �سر يتعلق
ب�أحد عمالئه كما ال ينبغي له �أن يذيع �شيئ ًا عن الو�سائل التي قد ت�ستخدم يف حاالت االنتقاء املهني �أو الرتبوي ،ف�إن عدم االلتزام
بهذا املبد�أ من �ش�أنه �أن يعر�ض عمل املر�شد للف�شل كما يعر�ض م�صالح الأفراد للخطر�( .سيد عبداحلميد مر�سي)1992 ،
تذكر �سعاد املرزوقي ()2008ب�أنه ميكن للمر�شد اخرتاق مبد�أ ال�سرية يف حاالت معينة على �سبيل املثال:
�أ � -إذا كان هناك اعتداء ( ج�سدي �أو جن�سي) على احد �أفراد العائلة من قبل احدهم.
ب � -إذا كان احد �أفراد الأ�سرة خطرا على نف�سه �أو على �أحد �أفراد العائلة �أو املجتمع كالذي يهدد بالقتل مثال �أو خرق
القانون بحجة ظروفه النف�سية.
ت  -عندما يديل امل�سرت�شد باعرتاف عن ارتكابه جرمية يف حق الآخرين.
ث � -إذا اتهم امل�سرت�شد املر�شد بالإخالل ب�شرف ومبادئ املهنة فهنا من حق املر�شد تقدمي معلومات عن حالة امل�سرت�شد
ليربئ نف�سه.
 -3املحافظة على العالقة بني املر�شد وامل�سرت�شدين يف حدود العالقة املهنية
ينبغي على املر�شد �أال ي�ستغل العالقة املهنية بينه وبني �أحد عمالئه يف �سبيل �إقامة عالقة �أخرى ،بل ينبغي �أن يحتفظ بالعالقة يف
احلدود املر�سومة لها .كذلك ينبغي �أال يقيم عالقات مهنية مع من له بهم عالقات �أخرى حتى ال ت�ؤدي العالقات املزدوجة بينهما
�إىل �إحداث �أي �ضرر للحالة وللآخرين ،وينبغي �أن تتم العالقة املهنية يف جو ال يختلف عن ذلك الذي تتم فيه العالقة العالجية يف
العالج الطبي �أو النف�سي ويف ال�ساعات التي تتفق مع العرف ال�سائد يف مثل هذه احلاالت ،مع مراعاة املرونة والظروف.
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 -4حتويل امل�سرت�شد �إىل الأخ�صائيني الآخرين �إذا تطلب الأمر ذلك دون �إبطاء
ينبغي على املر�شد �أن يحول احلالة �إىل املخت�صني �إذا ما �أت�ضح له �أنها ت�شكو من �أ�شياء خارج عن حدود �إمكانياته و�إعداده املهني
و�أن يقوم بهذا التحويل يف احلال ،وذلك حفاظا على م�صلحة املر�شد وامل�سرت�شد ،كما يف حالة ال�شك يف وجود مر�ض ع�ضوي �أو
عقلي �أو نف�سي.

يف حني ي�ضيف عبد اهلل ال�سدحان ( ،)2008على هذه ال�صفات ما يلي:
1 .1مراعاة التخ�ص�ص ،ف�إن من الإ�شكاالت التي قد تقع �أحيان ًا من قبل بع�ض املر�شدين الأ�سريني هو الدخول يف غري تخ�ص�صهم
ويف ذلك يقول ابن حجر الع�سقالين رحمه اهلل( :من تكلم يف غري فنه �أتى بالعجائب) ،فال بد من احرتام ومراعاة التخ�ص�ص
فقد تكون امل�شكلة كلها �أو البع�ض من حيثياتها لي�س لدى املر�شد منها ،وغري داخله يف نطاق عمله فينبغي له �أن يحيل يف هذا
جهة االخت�صا�ص يف بع�ض امل�شكلة �أو كلها.

 -5املحافظة على كرامة املهنة يف عالقة املر�شد باجلمهور
ينبغي على املر�شد �أن يتبع يف عالقته باجلمهور الأ�ساليب املالئمة التي ال تقلل من �ش�أن املهنة �أو كرامتها ،وخا�صة فيما يتعلق
بو�سائل الإعالن املختلفة .كما ينبغي �أن يكون �سلوك املر�شد من النواحي املهنية وال�شخ�صية متفقا مع كرامة املهنة التي ميار�سها،
ف�إن مثل هذه العالقة الإن�سانية املهنية التي تتم �أثناء الإر�شاد ال ت�ؤتي ثمارها �إال �إذا كان �سلوك املر�شد يف م�ستوى يتفق مع العمل
الذي يقوم به�(.سيد عبداحلميد مر�سي)1992 ،
�سابع ًا� :سمات املر�شد الفعال:
يتميز املر�شد الفعال عن غريه من املر�شدين بعدة �صفات ،وهناك عدد من الدرا�سات التي ت�ؤكد ذلك ،منها درا�سة قام بها
كازنكو نيدت ( )1962 Kazienko Neidtعلى املر�شدين واملتدربني يف معاهد للتدريب على التوجيه والإر�شاد يف جميع �أنحاء
الواليات املتحدة الأمريكية ،وتو�صل فيها �إىل �أربع �صفات �شخ�صية تتوافر يف املر�شد اجليد ويفتقر لها املر�شد غري اجليد وهذه
ال�صفات ،هي:
1 .1فهم الذات  : self-concept and Awarrenessتتمثل �صفة فهم الذات لدى امل�سرت�شد يف الذكاء والقدرة على
االبتكار والإبداع ،واملناف�سة املهنية ال�شريفة ،والكفاءة العالية يف �إدارة جل�سات الإر�شاد الفردي واجلمعي ،واجلدية والتعاطف
مع امل�سرت�شدين ،والقدرة على التحكم يف نربة ال�صوت ،والثبات االنفعايل ،والثقة والدميقراطية يف التعامل مع امل�سرت�شد،
والقدرة على تكوين عالقة تفاعل مع امل�سرت�شد.
2 .2الدافعيه ال�شخ�صية  : Personal Motivationتتمثل هذه ال�صفة يف الرغبة يف النجاح لدى املر�شد والتقدم يف
عمله الإر�شادي ،وا�ستقالله الذاتي واملحافظة على �صحته النف�سية واجل�سمية ،والقناعة بداخله ب�أن عمله يعمل على توفري
مظهر ومركز اجتماعي مالئم.
3 .3ميتلك قيم ال�سعادة والتفا�ؤل  : Value Leadiug Happienssوهي تتمثل يف احلرية ال�شخ�صية وال�صدق الوا�ضح،
والتفاين والإخال�ص عند �أدائه لعمله ،والقدرة على النقد الذاتي البناء ،ويعتنق مبادئ ومعتقدات وديانه املجتمع الذي يعي�ش
فيه ،مبا حتقق له التوافق وتقبل اجلماعات التي يتعامل معها.
4 .4امل�شاركة الوجدانية مع الآخرين  : Feeling About Other Peopleوتتمثل هذه القيمة بتفهم املر�شد
للم�سرت�شد وتقبله و�إظهار الرغبة يف م�ساعدته وحل م�شكالته ،والتحلي بال�صرب والرقة يف تعامله ،وبال�سرور واالبتهاج عند
مقابلته ،والهدوء واال�ستمتاع له وت�شجيعه على �سرد ما يجي�ش به �صدره من �أ�سرار� (.سهام �أبو عطية)1988،

2 .2امتالك العديد من املهارات املهنية واحلياتية – ولو يف حدها الأدنى -ومن ذلك :مهارات التوا�صل اللفظي ،مالحظة
ال�سلوك اللفظي وغري اللفظي ،واال�ستماع والإن�صات ،وتكوين العالقة الإر�شادية واملحافظة عليها ،والتعاطف وتوفري املعونة
النف�سية ،وتوجيه الأ�سئلة وطلب املعلومات ،وتقدمي البدائل واالقرتاحات ،والت�شجيع ،وتقدمي الن�صح.
�3 .3أن يحر�ص املر�شد على تطوير نف�سه ،فال �شك �أنه يعر�ض للكثري من املر�شدين جملة من امل�سائل والإ�شكاالت االجتماعية
والنف�سية ،قد يحتاج يف بع�ضها �إىل مراجعة و�إىل بحث عن و�سائل وطرائق جديدة تنا�سب امل�شكلة وتقت�ضيها طبيعتها ،فحري
مبن يت�صدى للنا�س يف هذا الباب �أن يحر�ص على ت�سجيل ما يعر�ض من الأ�شياء اجلديدة �أو الغريبة �أو التي حتتاج �إىل �إعادة
نظر وي�سعى للبحث فيها وتطوير نف�سه وقدراته للت�صدي لها ،والإفادة من املخت�صني ،كما ي�سعى حل�ضور دورات ولقاءات
وم�ؤمترات لال�ستزادة من هذا العلم.
4 .4املحافظة على �سرية املعلومات ،فالكثري من النا�س قد تبقى امل�شكلة جتول وت�صول بداخله وتقلقه وال ي�ستطيع عر�ضها خوف ًا
من �إف�شائها ويخ�شى كل اخل�شية �أن ين�شر ولو طرفا منها ،وقد يكون حمق ًا �أو مبالغ ًا ،ولذا فعلى املر�شد جاهد ًا يف طم�أنة
امل�سرت�شد �إىل �سرية هذه املعلومات ،وينبغي للمر�شد �أن ال يتحدث بهذه امل�شكلة يف املجال�س العامة واملجامع ،و�أن ال يت�ساهل
يف ذلك ،فان املجال�س بالأمانة كما اخرب النبي �صلى اهلل علية و�سلم.
5 .5االلتزام بالقيم الأخالقية ملهنة الإر�شاد الأ�سري املعتربة يف هذا املجال( .عبداهلل ال�سدحان)2008 ،
فيما ذكر (� )1999أن باتر�سون (� )PATTERSONأ�ضاف �إىل القائمة ال�سابقة �أن املر�شدين الفعالني والذين يح�سنون
م�ساعدة م�سرت�شديهم تكون ذواتهم حمققة )SELF-ACTUALZED( ،وهو م�صطلح ِي�شري به �إىل جمموعة من
اخل�صائ�ص التي متيز املر�شدين الفعالني ،ويرى �إنهم واعون بذواتهم متقبلني لها ،وواعون ببيئتهم متفاعلني معها بطريقة واقعية
م�سئولة ،وهم منفتحون يف احلياة العامة على مدى كامل من اخلربات وامل�شاعر ،وهم �أي�ض ًا تلقائيني ،ولديهم روح الفكاهة.
وعندما يتفاعلون مع الآخرين يكونون قادرين على �إن يندجموا معهم ،ولكنهم مع ذلك يظل لهم ا�ستقالليتهم و�شخ�صياتهم.
(.)1974 ,patterson
وي�ضيف كورمري وكورمري ( ) 12-11 1991,cormier, cormierخا�صية هامة للمر�شدين الفعالني وهى �أنهم متفهمون
مل�سرت�شديهم ولعاملهم متعاطفني معهم .وعندما يتعلق الأمر بامل�شكالت والق�ضايا ف�إنهم قادرون على �أن ي�ساعدوا امل�سرت�شدين
لريوا عاملهم اخلا�ص يف الوقت الذي يكون ب�إمكانهم �أن ي�ضيفوا منظورات جديدة و�أبعاد م�ستحدثة لهذه الق�ضايا(.عالء
كفايف)1999 ،
وقد جاء يف درا�سة �إبراهيم حممد اخلليفي ( )1999بعنوان « ال�صورة الذهنية عن املر�شد النف�سي يف املجتمع الكويتي « ,والتي
ا�ستهدفت التعرف على ال�صورة الذهنية عن املر�شد النف�سي لدى امل�ستفيدين من اخلدمات النف�سية يف املجتمع الكويتي ،حيث
�أجريت الدرا�سة على عينه قوامها (� )110أ�شخا�ص ،جمعيهم �سبق لهم �أن تلقوا جل�سات �إر�شادية منتظمة ملدد متفاوتة خالل
الفرتة من � 1997إىل  1999يف بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة املعنية باخلدمات النف�سية و قد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن الغالبية العظمى
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من املفحو�صني عربت ا�ستجاباتهم عن �صورة ذهنية ايجابية بخ�صو�ص املر�شد النف�سي ،بحيث تراوحت الن�سبة بني ()%75.5
�إىل ( )%98.2من املفحو�صني عربوا عن ا�ستجابات ايجابية ب�شان البنود املتعلقة ب�أبعاد ال�صورة الذهنية للمر�شد النف�سي واهم
هذه الأبعاد هي (الت�أهيل العلمي للمر�شد ،واتزان ال�شخ�صية واخلربة العملية لديه ،وقدرته على الإقناع ومدى التزامه ب�أخالق
املهنة والقدرة على �إثارة الدافعية لدى امل�سرت�شد لتح�سني �سلوكه) ،وهذه النتائج هي نتائج جديرة باالعتبار حيث �أنها تو�ضح �أن
ال�صورة الذهنية ال�سلبية ال متثل حتديا يذكر خلدمات الإر�شاد النف�سي.

بالإ�سفنج واجللد �أو املخمل وت�ستخدم الكرا�سي املتحركة على عجل (رو ملات بلى) يف املقابلة الإر�شادية اجلماعية بحيث تكون
مريحة ومت�ساوية يف احلجم مما ي�سهل حترك الأع�ضاء وهم جلو�س عليها ح�سب اال�سرتاتيجية اجلماعية التي يتبعها رائد
اجلماعة ( .ماهر عمر.)1987،

لقد حتدث بع�ض علماء النف�س عن �إن هناك جمموعه من التحديات التي تواجه الإر�شاد النف�سي يف املجتمع اخلليجي والعربي
عموما ،ومن �أهم هذه التحديات ال�صورة الذهنية ال�سلبية (الر�شيدي وال�سهل )2000،وعلى �ضوء نتائج الدرا�سة احلالية ،فان
ذلك قد يكون �صحيحا بالن�سبة لأولئك الذين مل يتعاملوا مع اخلدمات الإر�شادية� ،أما الذين �سبق لهم التعامل مع تلك اخلدمات،
فان لديهم �صورة ايجابية جدا.
ثامن ًا :املوا�صفات الفنية واملهنية لغرفة الإر�شاد:
تلعب البيئة التي يقوم فيها املر�شد بعمله الإر�شادي دور ًا كبري ًا يف جناح العملية الإر�شادية .ولقد اهتم العديد من الباحثني بدرا�سة
�أهمية تهيئة املكان الذي يتم فيه الإر�شاد وعالقته با�ستجابة امل�سرت�شدين للإر�شاد .فلقد �أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أن الغرفة
ال�صغرية �أدت �إىل خف�ض عدد الإ�شارات املوجبة للذات من جانب امل�سرت�شد.
�أن ات�ساع الغرفة وت�أثيثها من الأمور التي قد ال ي�ستطيع املر�شد �أن يتحكم بها ويجب �أن ال ي�شغل نف�سه بها كثري ًا .وما يهمنا يف
غرفة الإر�شاد �أن تتوافر فيها الطم�أنينة واخل�صو�صية حيث ينبغي �أال تكون هناك مقاطعة للمقابلة بدخول �أ�شخا�ص للغرفة� ،أو
برد املر�شد على مكاملات هاتفية� ( .صالح الداهري)2005 ،
لهذا ال�سبب ف�إن الكثري من املر�شدين لديهم قاعدة �أنه عندما يكون باب الغرفة الإر�شادية مغلقا فال حماولة للدخول من قبل
الآخرين �إال يف احلاالت الغري عادية جد ًا ،وهذا ما يجعل امل�سرت�شد ي�شعر بال�سرية ،ويدعه يطلق العنان لعواطفه ب�سرية خا�صة
وبدون �أن تكون هناك مالحظة من قبل الآخرين( .نادر فهمي الزيوت)1998،
ويف�ضل �أن تكون خزانة حفظ امل�ستندات حديدية حمكمة الإغالق ،وموجودة ب�صفة �أ�سا�سية ودائمة يف حجرة الإر�شاد النف�سي،
ويحتفظ مبفاتيحها املر�شد النف�سي فقط دون ال�سماح لأي كان �أن متتد يده على حمتوياتها منطلقا من مبد�أ ال�سرية( .ماهر عمر،
.)1987
�أما الأثاث فيكفي �أن يكون يف الغرفة مقعدان مريحان ال�ستخدام املر�شد وامل�سرت�شد .ويجب على املر�شد �أن يجانب املكتب ولي�س
على الناحية الأخرى منه ،وتعترب امل�سافة التي تف�صل بني املر�شد وامل�سرت�شد هامة فيجب �أن ال تعطي �أح�سا�سا بالتباعد ،و�أن ال
تكون قريبة جد َا ويف�ضل �أن تكون امل�سافة مرت َا وربع املرت وقد ال تقل قلي ًال عن ذلك.
يجب �أن يكون مقعد املر�شد من النوع الذي يدور يف كل االجتاهات ،ومييل البع�ض ال�ستخدام من�ضدة �صغرية تف�صل بني املر�شد
وامل�سرت�شد .بينما يرى البع�ض �إن مثل هذه املن�ضدة متثل حاجز ًا� (.صالح الداهري.)2005 ،
يف حني يذكر ماهر حممود ( )1987ب�أن ت�ستخدم الكرا�سي الثابتة غري املتحركة يف املقابلة الإر�شادية الفردية عندما يقابل
املر�شد النف�سي م�سرت�شد ًا واحدا فقط يف املقابلة بحيث تكون الكرا�سي مريحة ذات م�ساند خلفية عري�ضة واذرع جانبية ومك�سوة
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ويذكر نادر الزيوت (� )1998أن غرفة الإر�شاد امل�صممة ب�شكل جيد يجب �أن حتتوي على الدفء ،ال�شعور بالأمان ،وال�شعور
باالطمئنان .جالبة لل�سرور مر�ضية ومريحة ،م�صممة ب�شكل يتنا�سب والعمل اجلدي املتخ�ص�ص ،مثل بع�ض النباتات املت�سلقة
من بع�ض العالقات الكبرية املدالة من املناظر الطبيعية والأ�شجار .كذلك الألوان يجب �أن تكون �صامتة ولي�ست غري �سائغة فنيا
وجماليا ،منا�سبة للأثاث من �أجل �إ�ضافة جو مفرح للم�سرت�شدين ومريح لهم ،كما �أن املقاعد يجب �أن تكون مريحة للمر�شد
وامل�سرت�شدين ،مع وجود �أثاث �آخر يكون منا�سبا كمكتب للأخ�صائي ،وقد يحتاج املر�شد �أن يكتب تقارير ،م�سودة ر�سالة ،تقارير
متابعة والقيام ببع�ض الواجبات الإدارية .ولذلك فانه من املطلوب وجود مكتب ،تلفون ،خزانة ،مع وجود رفوف مكتبية من �أجل
مكتبة حتتوي عل كتب متخ�ص�صة للمر�شد.
�أما اللوح الأبي�ض مفيد وب�شكل عملي من �أجل م�ساعدة امل�سرت�شدين على حتدي الأفكار الغري عقالنية �أو من �أجل بناء قرارات
م�ؤكدة ،وكذلك فانه ميكن ا�ستخدامها كطريقة م�ساعدة من �أجل القيام ب�أهداف تعليمية و�إدارية والتي يقوم بها املر�شد كجزء
من واجباته .و يجب امتالك باكيت من املحارم با�ستمرار يف مكان يف متناول اليد يف الغرفة الإر�شادية فانه من امل�ؤكد �أي�ضا �أن
بع�ض امل�سرت�شدين �سيبكون لذلك فان توفر املحارم �سيمنع الإحراج الغري الزم (.نادر الزيود)1998 ،
�إن املحافظة على ال�سرية لأمر �ضروري �أثناء الإر�شاد ،لأن العميل لن ي�شعر بالراحة للإعالن عن املعلومات والتفا�صيل ال�شخ�صية
اخلا�صة� ،إال عندما ي�شعر ب�أن �أ�سراره لن ي�سمعها غري املر�شد ،لذا يجب �أن تكون الغرفة الإر�شادية معزولة عن ال�صوت اخلارجي
ب�شكل منا�سب ( .ماهر عمر.)1987 ،
تا�سع ًا :واقع الإر�شاد الأ�سري يف الوطن العربي:
ال�شك �أن �أف�ضل ال�سبل للتعرف على واقع الإر�شاد النف�سي تخ�ص�صا ومهنة يف املجتمع العربي هو التعرف على م�ضمون الربامج
الأكادميية املتوفرة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل والتعرف على طبيعة اخلدمات الإر�شادية املقدمة للمواطن من خالل املراكز
واجلمعيات املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على اهتمام اجلهات الر�سمية احلكومية يف هذا املجال( .عدنان الفرح.)2008 ،
فعندما نلقي ال�ضوء على خدمة الإر�شاد يف الوطن العربي يف عقد الثمانينات يت�ضح ب�أن العملية الإر�شادية لها ارتباط بخدمة
الإر�شاد املقدمة باملدار�س ،مثال على ذلك اخلدمة الإر�شادية باململكة الأردنية الها�شمية ودولة الكويت التي تهدف �إىل م�ساعدة
الطلبة على تنمية قدراتهم ،وميولهم ومهارة اتخاذ القرار ال�سليم يف حتديد م�ستقبلهم ،وتكوين �أمناط �سلوكية اجتماعية �سوية،
وم�ساعدة الطلبة على التغلب على م�شكالتهم االنفعالية ،والتح�صيلية واالجتماعية ،والعمل على حتقيق ال�صحة النف�سية لهم
(وزارتي التعليم العايل و�سلطنة عمان واجلمهورية العربية ال�سورية.)2004 ،
�أما يف ال�سنوات الأخرية وبحكم تزايد حاالت الطالق يف املجتمعات اخلليجية ،وكرثة تردد النا�س على املحاكم حلل امل�شكالت
التي تعرت�ض طريق �أ�سرهم ،ظهرت خدمات الإر�شاد الأ�سري والذي تعترب حديثة جدا على املجتمع اخلليجي ،كما �أنها مازالت
يف بدايتها املهنية ،وبالرغم من ذلك حقق الإر�شاد الأ�سري يف بع�ض دول اخلليج جناحات ال ب�أ�س بها على الرغم من �إحاطة
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هذه املهنة عقبات يف املجتمع اخلليجي� ،إذ ت�شري بع�ض مطبوعات مراكز الإر�شاد يف بع�ض دول اخلليج �إىل قدرة هذه املراكز على
حتقيق ال�صلح بني الأزواج بن�سبة تتجاوز ( )%30يف بع�ض الدول وبع�ضها �أقل وبع�ضها �أكرث مما يعطي �أهمية كربى ملثل هذه
املراكز ،وي�ؤكد احلاجة املا�سة لها و�ضرورة التو�سع فيها وعلى �أكرب نطاق حتقيقا للتما�سك الأ�سري الذي ين�شده كل جمتمع من
جمتمعات دول اخلليج( .عبداهلل ال�سدحان.)2008 ،

الدول العربية مثل الكويت والأردن ،و«�إدارة التنمية الأ�سرية يف الكويت»« ،و�إدارة اال�ست�شارات الأ�سرية يف ال�سعودية» وتعترب هذه
املجال�س والإدارات مرجعية وا�ضحة ت�سهم يف و�ضع اال�سرتاتيجية الوطنية للأ�سرة و�صياغة قوانني الأحوال ال�شخ�صية بالإ�ضافة
�إىل تطوير وتوثيق العالقة مع الهيئات واملنظمات والوزارات املختلفة املحلية والإقليمية والدولية( .عدنان الفرح.)2008 ،

ويف �إطار التعرف على واقع الإر�شاد الأ�سري يف املجتمع العربي قام عدنان الفرج ( عدنان الفرج )2008 ،مبراجعة م�سحيه للأدلة
والكتيبات واملطويات الورقية واملعلومات املن�شورة على مواقع االنرتنت اخلا�صة بالعديد من اجلامعات العربية واملراكز املجتمعية
واجلمعيات املختلفة واخلا�صة بالعديد من القطاعات الر�سمية واحلكومية ،حيث تو�صل الباحث �إىل:
 -1برامج �إعداد املر�شد الأ�سري
املتتبع لربامج �إعداد وتدريب املر�شدين يف العديد من اجلامعات العربية يجد ب�أن هذه اجلامعات تت�ضمن يف الوقت احلا�ضر
برناجما �أكادمييا �ضمن تخ�ص�ص الإر�شاد الأ�سري ،و�إن الطابع ال�سائد يف معظم اجلامعات واملعاهد العربية مازال طابعا عاما
�ضمن التخ�ص�صات ذات العالقة كعلم النف�س �أو علم االجتماع �أو اخلدمة االجتماعية ،وقد يعود ذلك �إىل غياب �أو ندرة الأكادمييني
املتخ�ص�صني يف هذا املجال الذين ي�شكلون كما نعلم نواة �أي برنامج يف �إعداد وتدريب املر�شد الأ�سري ،علما ب�أن بع�ض اجلامعات
تطرح برامج �أكادميية يف الإر�شاد الأ�سري �ضمن م�ستويات الدبلوم بعد البكالوريو�س مثل جامعة الكويت.
 -2خدمات الإر�شاد الأ�سري املقدمة �ضمن املراكز واجلمعيات
�شهدت العديد من الدول العربية يف ال�سنوات الأخرية زيادة ملحوظة يف عدد من املكاتب واملراكز التي تقدم خدمات الإر�شاد
الأ�سري� ،إال �أن نظرة فاح�صة لطبيعة اخلدمات التي تقدمها هذه املراكز جند �أن غالبيتها يركز على برامج التوعية والتثقيف
على �شكل حما�ضرات ودورات تدريبية و�أن ذلك ال يرقى �إىل خدمات الإر�شاد الأ�سري مبعناه العلمي الدقيق ،ومن �أمثلة هذه
املراكز واجلمعيات:
•مركز الإر�شاد الأ�سري التابعة جلمعية الأ�سر التنموية .عمان -الأردن
•وحدة الإر�شاد الأ�سري التابعة جلمعية الأ�سر التنموية .عمان -الأردن.
•مركز اال�ست�شارات العائلية -قطر.
•مركز املودة االجتماعي للإ�صالح والتوجيه الأ�سري -جدة.
•مركز عاي�شة يتيم للإر�شاد الأ�سري -البحرين.
•مركز الوئام للإر�شاد الأ�سري -املغرب
•جمعية حماية الأ�سرة -الأردن.
•جمعية معا للتنمية الأ�سرية -الكويت
•اجلمعية للتوفيق لف�ض املنازعات الزوجية -م�صر.

وقد جاء يف الدرا�سة التي �أجراها املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ( )2005بعنوان «واقع خدمات الإر�شاد الأ�سري يف الأردن»
والتي ا�ستهدفت الك�شف عن واقع خدمات برامج الإر�شاد الأ�سري يف الأردن وتقييم م�ستوى اخلدمات امل�ؤ�س�سات القائمة على
تقدمي خدمات الإر�شاد الأ�سري.
حيث ت�ضمن جمتمع الدرا�سة  %15من امل�ؤ�س�سات التي تعني بتقدمي خدمات خمتلفة للأ�سرة واملر�أة والطفل يف املجتمع الأردين.
وقد �أعدت ا�ستمارة « واقع خدمات الإر�شاد الأ�سري يف الأردن « �أجاب عليها مديرو امل�ؤ�س�سات واجلمعيات واملراكز وتت�ضمن
التعريف باخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ،وامل�ستفيدين من هذه اخلدمات ،وال�صعوبات التي تواجه العاملون ،واحللول املقرتحة
لها ،والتعريف بطبيعة الإر�شاد الأ�سري ،ومدى ا�ستفادة الأ�سر من الإر�شاد ،وا�ستمراريتهم فيه ،و�أخريا اال�ستف�سار عن مدى جناح
الإر�شاد عامة يف الأردن ،والإر�شاد الأ�سري بخا�صة ،واملقرتحات الالزمة لتطوير كل منهما.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة قلة امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات الإر�شاد الأ�سري ،و�أن غالبيتها تركز على برامج التوعية والتثقيف على
�شكل حما�ضرات و�أن ذلك ال يرقى �إىل خدمات الإر�شاد الأ�سري مبعناه العلمي الدقيق .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من
التو�صيات التي ميكن العمل على تنفيذها بالتعاون مع �شركاء املجل�س ،وتتناول هذه التو�صيات جماالت متعددة من �أهمها التدريب
و�إعداد الكوادر املتخ�ص�صة ،والتوعية واخلدمات والت�شريعات والقوانني وال�سيا�سات.
عا�شر ًا :جتربة البحرين يف جمال الإر�شاد الأ�سري:
تعترب جتربة البحرين حديثة فقد توجه كل من القطاع العام واخلا�ص �إىل افتتاح مكاتب الإر�شاد الأ�سري بغية يف حتقيق �أهدافه
املرجوة ،وفيما يلي ر�سم تو�ضيحي لهذه املكاتب ح�سب القطاع التابع له:
�شكل ( )1ر�سم تو�ضيحي ملكاتب الإر�شاد الأ�سري ح�سب القطاع التابع له

 -3اهتمام القطاع الر�سمي واحلكومي
تويل العديد من احلكومات والقطاعات الر�سمية يف الدول العربية اهتماما وا�ضحا بتطوير �أو�ضاع الأ�سرة التي تعترب الهدف الأول
والأخري للإر�شاد الأ�سري ،وبتج�سيد ذلك من خالل توجيه ال�سيا�سات وو�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطط املختلفة التي تكفل للأ�سرة
مكانتها وحتقق �سعادتها ،كما يتجلى ذلك يف �إن�شاء ما يعرف بـ « املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة « يف عدد من الدول العربية مثل
الأردن والإمارات العربية املتحدة وال�سعودية وقطر والبحرين واليمن ،ويف ا�ستحداث ما يعرف بـ «�إدارة حماية الأ�سرة» يف بع�ض
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-1وزارة التنمية االجتماعية
�صدر بقرار وزاري من وزارة التنمية االجتماعية فتح مكاتب للإر�شاد الأ�سري عام  2001وقد مت تفعيل القرار يف عام ،2006
وعليه فقد مت ت�أ�سي�س ق�سم الإر�شاد الأ�سري بفتح مكاتب الإر�شاد الأ�سري يف جميع املراكز االجتماعية املوزعة على مناطق مملكة
البحرين ،وقد مت تفعيل ثمانية مكاتب للإر�شاد الأ�سري وجاري تفعيل املكاتب الأخرى ،جمهزة بناء ًا على موا�صفات فنية ومهنية
مالئمة لتقدمي هذه اخلدمة.

� .3إبداء الر�أي الفني يف ترخي�ص مكاتب الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية:
�أبدى ق�سم الإر�شاد الأ�سري الر�أي الفني يف طلب ترخي�ص عدد من املراكز ومكاتب الإر�شاد واال�ست�شارات الأ�سرية على م�ستوى
مملكة البحرين ،حر�ص ًا من وزارة التنمية االجتماعية لتقدمي خدمات الإر�شاد الأ�سري وفق �شروط مهنية وفنية متخ�ص�صة.

وي�شغل هذه املكاتب �أخ�صائيو �إر�شاد ا�سري ذو كفاءة علمية ال تقل عن البكالوريو�س يف علم النف�س بالإ�ضافة �إىل ت�أهليهم بدورات
وور�ش عمل تخ�ص�صية خمتلفة بهدف رفع كفاءة وجودة اخلدمات الإر�شادية املقدمة لأفراد املجتمع البحريني ،علما ب�أن جميع
خدمات الإر�شاد الأ�سري تقدم دون مقابل مادي.
وترتـئي مكاتب الإر�شاد الأ�سري �أن تكون لها 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.
�أ� .أهداف ق�سم الإر�شاد الأ�سري
•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.
ب .خدمات ق�سم الإر�شاد الأ�سري:
 .1الإر�شاد الفردي:
يق�صد بالإر�شاد الفردي هو 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 اغلب الأحيان� ،ضمن عالقة مهنية تت�سم �أجوائها باخل�صو�صية والثقة
واالحرتام املتبادل والقبول الغري م�شروط ،بهدف تبادل املعلومات و�إثارة الدافعيه لدى الفرد وتف�سري امل�شكالت وو�ضع اخلطط
الإر�شادية املنا�سبة.
 .2الإر�شاد اجلماعي:
يق�صد بالإر�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،
�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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� .4إبداء الر�أي النف�سي للمحاكم ال�شرعية والتنفيذية:
كما ت�ساهم مكاتب الإر�شاد الأ�سري بتزويد وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية وحتديد ًا املحاكم ال�شرعية والتنفيذية بتقارير نف�سية
كمحاولة لل�صلح �أو فك النزاعات بني املطلقني �أو الأزواج و�إبداء الر�أي يف احلالة الأطفال النف�سية واالجتماعية والرتبوية.
 .5الربامج الإمنائية والوقائية:
حتر�ص مكاتب الإر�شاد الأ�سري على تقدمي العديد من الربامج الإمنائية والوقائية داخل وخارج املراكز االجتماعية بهدف
وقاية وتنمية مهارات وقدرات الأفراد والتي ت�شمل جميع فئات �أفراد املجتمع البحريني (الأطفال ،املراهقني ،الطلبة ،ال�شباب،
املتزوجني ،املقبلني على الزواج ،املطلقني ،امل�سنني ،الأرامل الرتبويني ...وغريهم) وفق ما يتنا�سب مع احتياجاتهم املختلفة.
وقد ا�ستفاد من هذه اخلدمات من الذكور  367ومن الإناث  3934خالل عام  2007مبجموع بلغ  4301م�ستفيد ًا من اجلن�سني.
�أما خالل عام  2008فقد ارتفع عدد امل�ستفيدين الذكور �إىل  702م�ستفيد ًا وعدد الإناث �إىل 4017لي�صل املجموع الكلي لعدد
امل�ستفيدين �إىل  4719م�ستفيد ًا من اجلن�سني.
�أما بالن�سبة لأكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري فقد ت�صدرت امل�شكالت ال�شخ�صية القائمة حيث بلغ عدد امل�شكالت
ال�شخ�صية خالل العامني  2008-2007ما يقارب  484م�شكلة .تلتها باملرتبة الثانية امل�شكالت الأ�سرية حيث بلغت  436م�شكلة,
�أما امل�شكالت الزوجية فقد احتلت املرتبة الثالثة مبعدل  380م�شكلة زوجية ,فيما بلغت امل�شكالت الرتبوية ن�سبة مقاربة و�صلت
لـ 307م�شكلة� ,أما امل�شكالت االجتماعية فقد بلغت  54م�شكلة و�أخري ًا امل�شكالت املهنية حيث بلغت  32م�شكلة.
 -2وزارة ال�صحة
مت �إن�شاء ق�سم البحث االجتماعي يف �إدارة املراكز ال�صحية يف �أغ�سط�س عام 2000م .وازداد عدد الباحثات العامالت يف الق�سم
حتى باتت اخلدمة تغطي كافة املراكز ال�صحية تقريبا بحيث تتواجد داخل كل مركز �صحي باحثة اجتماعية وفيما يلي �أهداف
وخدمات ق�سم البحث االجتماعي.
�أ� .أهداف ق�سم البحث االجتماعي:
1 .1تعزيز اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي والنف�سي لدى �أفراد املجتمع.
2 .2تقدمي خدمة التوجيه والإر�شاد الأ�سري واالجتماعي لذوي احلاجة من كافة فئات املجتمع.
3 .3رفع م�ستوى الوعي االجتماعي والنف�سي لدى �أفراد الأ�سرة واملجتمع.
ب .خدمات ق�سم البحث االجتماعي:
1 .1خدمات �أ�سا�سية :تقدمي خدمة التوجيه والإر�شاد الأ�سري واالجتماعي للحاالت وم�ساعدتها على �إيجاد احللول
مل�شاكلها الأ�سرية.
2 .2خدمات ثانوية :تقدمي خدمات تن�سيقيه مع اجلهات املختلفة الر�سمية وغري الر�سمية مبا يخدم و�ضع احلالة.
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 -3وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية:
بناءا على القرار رقم ( )28ال�صادرة ب�سنة 2001م مت ت�أ�سي�س ق�سم الإر�شاد والتوفيق الأ�سري بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية
وذلك بعد �أن وجدت الوزارة نف�سها بحاجة �إىل هذا النوع من املكاتب من �أجل الإ�صالح بني الزوجني تفاديا للطالق وما يرتتب
عليه من م�ضار اجتماعية و�أ�سرية ونف�سية.
�أ� .أهداف ق�سم الإر�شاد والتوفيق الأ�سري:
1 .1حتقيق اال�ستقرار الأ�سري بكافة الو�سائل املتاحة.
2 .2تقدمي اال�ست�شارات ال�سرية بكافة �صورها.
3 .3رفع م�ستوى الثقافة االجتماعية والرتبوية لدى الأ�سرة يف اتخاذ القرار ال�سليم.
4 .4زيادة الرتابط االجتماعي والأ�سري وتعزيز روح التكافل بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ،وفقا للمنهج العلمي ال�سليم.
5 .5االهتمام باملر�أة ك�شريحة هامة يف املجتمع من �أجل �إكمال الن�سج االجتماعي بني �أفراد املجتمع ورفع الظلم الواقع
عليها يف بع�ض الأحيان وهذا �أمر اتفقت عليه ال�شرائع والقوانني.
�6 .6إبراز الدور الهام الذي تقوم به املر�أة يف جميع مراحلها �سواء كانت بنت �أو �أم �أو زوجة.
�7 .7إحداث التنمية الأ�سرية عن طريق تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية لكافة امل�شكالت الأ�سرية املتوقعة.
8 .8غر�س الأ�س�س واملفاهيم ال�صحيحة التي ت�ساهم يف بناء ا�سر م�ستقرة ومتوافقة والذي بدوره ينعك�س ايجابيا على
املجتمع.
9 .9االهتمام بالأ�سرة والعمل على الرقي بها لأنها الأ�سا�س الأول الذي ينبي عليه تكوين املجتمع من حيث القوة
وال�ضعف.
1010وي�شغل مكتب التوفيق الأ�سري باحثني �شرعيني و باحثة اجتماعية و رئي�س مكتب البحث ال�شرعي والتوفيق الأ�سري،
وهناك خطة م�ستقبلية تت�ضمن زيادة عدد املوظفني املتخ�ص�صني يف اجلانب االجتماعي ال�ستيعاب احلاالت التي
ي�ستقبلها املكتب ب�شكل يومي ،وتعزيز دور املكتب يف املجتمع.
ب .خدمات ق�سم الإر�شاد والتوفيق الأ�سري:
�1 .1إجراء درا�سة على احلالة املحولة من املحاكم.
 2 .2مقابلة الأطراف الزوجني
3 .3الإ�صالح والت�سوية بني الأطراف مع املتابعة.
4 .4الو�صول �إىل قرار الطالق باالتفاق وت�سوية احلقوق املتعلقة بهذا الطالق ثم عر�ضها وت�صديقها من املحكمة
وتدون يف ورقة الطالق ك�شروط.
5 .5ويف حال عدم الو�صول �إىل ر�أي مر�ضي ومقنع للأطراف وبتايل تعاد الدعوة �إىل هيئة املحكمة للمتابعة.

ويو�ضح اجلدول التايل عدد احلاالت التي ا�ستفادت من خدمات مكتب التوفيق الأ�سري:
جدول (  ) 1يو�ضح عدد احلاالت املعرو�ضة على مكاتب التوفيق الأ�سري عام 2008
التكرار

نوع احلالة
حاالت الإ�صالح

35

حاالت الطالق باتـفاق

32

احلاالت التي �أرجعت �إىل املحكمة -مل يتم فيها الإ�صالح-

45

اال�ست�شارات ال�شخ�صية عن طريق الهاتف �أو الزيارة املكتبية

200

 -4املجل�س الأعلى للمر�أة
يعترب حمور اال�ستقرار الأ�سري من �أولويات عمل املجل�س الأعلى للمر�أة منذ ت�أ�سي�سه عام  2001وتفعيل الخت�صا�صاته من خالل
تقدمي االقرتاحات بتعديل الت�شريعات املتعلقة باملر�أة والتو�صية باقرتاح القوانني والقرارات الالزمة للنهو�ض باملر�أة وحل امل�شكالت
التي تواجهها يف كافة املجاالت.
فقد جاء �إن�شاء مركز �شكاوى املر�أة بالأمانة الأعلى للمر�أة ك�إحدى القنوات الرئي�سية للتوا�صل املبا�شر مع املر�أة البحرينية من خالل
ما يقوم به من جهود وم�ساعي لدى خمتلف امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية لتوفري اال�ستقرار الأ�سري املن�شود للمر�أة البحرينية.
�أهداف مركز �شكاوي املر�أة:
1 .1تقدمي امل�ساعدة القانونية املجانية للمر�أة.
 2 .2فتح مكاتب تلقي �شكاوى املر�أة مبحافظات اململكة.
 3 .3تخ�صي�ص املراكز االجتماعية كمقر للقاء الوالدين ب�أبنائهم.
 4 .4كفالة حق املر�أة املطلقة احلا�ضنة من االنتفاع باخلدمات الإ�سكانية.
 5 .5تعديل وثيقة الزواج من خالل �إ�ضافة م�ساحات ل�شروط الزوجني.
 6 .6تعديل قانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية.
� 7 .7إ�ضفاء �صفة اال�ستعجال على ق�ضايا الأ�سرة.
 8 .8تفعيل قانون �صندوق النفقة.
 9 .9زيادة عدد املحاكم ال�شرعية.
1010العمل على تعديل قانون اجلن�سية
وتتمثل �أهم �إجنازات مركز �شكاوى املر�أة وفق ًا الخت�صا�صه خالل عامي 2008/2007م بالتايل:
1 .1درا�سة ومتابعة  1632طلب ًا للجن�سية البحرينية لـ  2662ابن وابنه من �أبناء البحرينيات منذ العام  2004وحتى� 2007إ�ضافة
�إىل  397طلب ًا للعام  2008ال زالت قيد الدرا�سة والتحديث ،حيث قامت الأمانة مبخاطبة اجلهات الر�سمية بق�صد ت�سهيل
وت�سيري معامالت هذه الفئة وح�صولها على اخلدمات الأ�سا�سية.
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2 .2درا�سات ب�ش�أن م�شكالت االجتماعية للمر�أة ،حيث نفذ املجل�س  4درا�سات يف العام  ،2008بالتعاون مع جامعة البحرين يف
الدرا�سة الأوىل بعنوان «ت�أثري الطالق على الأبناء يف املجتمع البحريني» ،ودرا�سة «واقع املر�أة امل�سنة يف املجتمع البحريني»
بالتعاون مع مركز اخلليج للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،يف حني كان التعاون الأخري مع �إدارة الدرا�سات والبحوث يف الدرا�سة
الثالثة بعنوان «املر�أة يف ت�شريعات مملكة البحرين (الطبعة الثانية)»� .أما الدرا�سة الرابعة فكانت عن املر�أة والفقر.
ويف عام  2007نفذ املجل�س الأعلى للمر�أة  4درا�سات« ،درا�سة موجزة عن م�سرية املر�أة البحرينية (الطبعة الثالثة)» ،و«املر�أة
البحرينية يف �أرقام» بالتعاون مع � إدارة الدرا�سات والبحوث ،والدرا�سة الثالثة بعنوان «املر�أة والإعالم يف احل�ضر والريف -
درا�سة تطبيقية على م�صر والبحرين» بالتعاون مع مركز بحوث ودرا�سات املر�أة والإعالم  -جامعة القاهرة بالتعاون مع مركز
اخلليج للدرا�سات الإ�سرتاتيجية واملجل�س الأعلى للمر�أة� ،أما الدرا�سة الرابعة كانت «ت�أثري اتفاقية التجارة احلرة البحرينية -
الأمريكية» على و�ضع املر�أة العاملة يف مملكة البحرين «حالة املر�أة العاملة يف قطاع املن�سوجات واملالب�س اجلاهزة» بالتعاون مع
مركز اخلليج للدرا�سات اال�سرتاتيجية.
ثاني ًا :القطاع اخلا�ص:
 -1دار الأ�سرة ال�سعيدة
يف عام  1997افتتح مكتب امل�صلح يف العالقات الزوجية وكانت تقدم خداماتها الإر�شادية جمانا ويف عام  2003تغري م�سمى
امل�شروع �إىل مركز اخلواجة لال�ست�شارات املهنية والأ�سرية – ين�سب اال�سم �إىل م�ؤ�س�س املكتب �صالح اخلواجة� -أما يف 2005
تغري م�سمى املركز �إىل مركز الإ�شراق لال�ست�شارات الأ�سرية وا�ستقر حاليا ومنذ دي�سمرب � 2006إىل الآن على م�سمى دار الأ�سرة
ال�سعيدة .
دار الأ�سرة ال�سعيدة م�ؤ�س�سة ت�سعى للم�ساهمة حمليا و�إقليميا وعامليا يف �صناعة وتنمية الأ�سرة ال�صاحلة ال�سعيدة ،وقاية
وعالج ًا وتطوير ًا من بناء �صحيح للعالقات الزوجية وتربية �سوية للأبناء على �أ�س�س دينية علمية عرب عمل م�ؤ�س�سي يتوا�صل فيه
باال�ست�شارات والتدريب على �أيدي متخ�ص�صة تتميز بالكفاءة واخلربة وال�صالح.
يقدم دار الأ�سرة ال�سعيدة خدماته على �أربع جوانب هي :
 .1اال�ست�شارات الأ�سرية:
•اال�ست�شارات الزوجية ( للمقبلني على الزواج – الإ�صالح الزواجي -تطوير احلياة الزوجية).
•اال�ست�شارات الرتبوية ( للأبناء – �أولياء الأمور).
 .2الدورات الزوجية والأ�سرية وتقدم علة ثالث م�ستويات
•دورات تهيئة املقبلني على الزواج.
•دورات تخت�ص بفرتة اخلطوبة.
•دورات ملا بعد الزواج �إ�صالح ًا وتطويرا ً.
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 .3الدورات الرتبوية
•تهيئة و�صقل �شخ�صيات ال�شباب ( فتيان وفتيات) لبناء حياة ناجحة.
•لأولياء الأمور لتعينهم على ك�سب �أفكار ومهارات الرتبية ال�سليمة الناجحة.
 .4القيام مب�شاريع تتعلق بالق�ضايا الأ�سرية والزوجية
مثل �إقامة نادي الأ�سرة ال�سعيدة� -إ�صدارات �أ�سرية وزوجية – م�ؤمترات �أ�سرية وزوجية – م�سابقات وبرامج
تلفزيونية وف�ضائية – ملتقى وجملة �أ�سرية وزوجية و�أخريا تبني ودعم �أفكار وم�شاريع �أ�سرية وغريها.
اجلدير بالذكر �إن امل�ؤ�س�سة تعمل على �إقامة ندوات وور�ش عمل جمانية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات الأهلية واحلكومية يف التنمية
والتطوير الذاتي للعالقات الزوجية والأ�سرية يف البحرين وخارجها .كما تو�صل املركز �إىل �إي�صال عدد كبري من ق�ضايا الطالق
�إىل ال�صلح حيث مت حلها بطرق ايجابية.
 -2مركز عائ�شة يتيم للإر�شاد الأ�سري التابع جلمعية نه�ضة فتاة البحرين
يف عام � 1998أ�س�ست جمعية نه�ضة فتاة البحرين مكتب اال�ست�شارات والعالقات الأ�سرية بهدف تقدمي اخلدمات الإر�شادية يف
املجال االجتماعي والنف�سي والقانوين لكافة الأفراد والأ�سر ومت حتويل املكتب بتاريخ � 2007/3/21إىل مركز عائ�شة يتيم للإر�شاد
الأ�سري والذي يحمل ا�سم م�ؤ�س�سة اجلمعية و�أول رئي�سة لها عام . 1955
يهدف املركز �إىل ال�سعي لتعزيز قيم ومفاهيم ايجابية لدور املر�أة والأ�سرة يف املجتمع واىل توجيه و�إر�شاد �أفراد الأ�سرة �إىل
الأ�ساليب املثلى يف التعامل مع ما يواجههم من �صعوبات وم�شكالت اجتماعية ،كما يهدف املركز �إىل وقاية الأ�سرة من امل�شكالت
االجتماعية والنف�سية والقانونية وزيادة الوعي القانوين لأفراد الأ�سرة حول حقوقهم وواجباتهم ال�شخ�صية والأ�سرية.
خدمات مركز عائ�شة يتيم للإر�شاد الأ�سري:
•ا�ستقبال احلاالت التي تعاين من م�شكالت الأ�سرية ،وتقدمي اال�ست�شارات االجتماعية والنف�سية والقانونية.
•عقد جل�سات التوجيه والإر�شاد اجلمعي حول خمتلف الق�ضايا االجتماعية والنف�سية.
•تقدمي برامج التوعية االجتماعية والنف�سية والقانونية لإفراد الأ�سرة واملجتمع.
•�إعداد الدرا�سات والبحوث ذات العالقة بق�ضايا الأ�سرة واملر�أة.
•�إعداد الربامج التدريبية الهادفة �إىل تطوير الإمكانات الذاتية لدى �أفراد الأ�سرة يف جمال االجتماعي والنف�سي والقانوين.
يت�ضمن فريق العمل كل من :
 .1باحثة اجتماعية مهمتها ا�ستقبال احلاالت امل�ستجدة و�أجراء املقابلة والبحث االجتماعي واملتابعة امل�ستمرة لها والتن�سيق
مع اجلهات املعنية
� .2أخ�صائية نف�سية تقدم خدمة الإر�شاد النف�سي للحاالت وم�ساعدتها على مواجهة م�شكالتها وعالجها بالأ�ساليب ال�صحيحة
والفعالة
 .3م�ست�شارة قانونية تقدم اال�ست�شارة القانونية ومتابعة ق�ضايا احلاالت يف املحاكم.

37
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الف�صل الثاين

ا�ستفاد من خدمات املركز يف عام  2008نحو  487حالة م�ستجدة ومتابعة .يذكر من �إجنازات املركز عدد من الور�ش العمل منها
(الأ�ساليب املنا�سبة للتعامل مع حاالت العنف الأ�سري – كيفية التعامل مع ال�ضغوط النف�سية) �أما املحا�ضرات فمنها (التفكري
االيجابي) – (�إدارة الغ�ضب) (�أهمية وجود قانون الأ�سرة) (مرحلة ما بعد الطالق نهاية �أو بداية جديدة) ،كذلك قام املركز
بدورات جمانية يف �أ�سا�سيات احلا�سوب لربات البيوت واحلاالت املتابعة يف املركز بهدف �إك�سابهم مهارات وقدرات منا�سبة
ت�ساهم يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي لهن.
احلادي ع�شر :التحديات التي تواجه الإر�شاد الأ�سري يف املجتمع العربي:
هناك عدد من العوامل والظروف التي ت�شكل معوقات حتول دون حتقيق الإر�شاد الأ�سري لأهدافه ،ومن �أبرز هذه التحديات :

الف�صل الثالث
منهج الدرا�سة و�إجراءتها

 .1على ال�صعيد الأكادميي
ال �شك �إن �أبرز التحديات التي تواجه الإر�شاد الأ�سري يف الوطن العربي هي قلة الكوادر املتخ�ص�صة من حملة امل�ؤهالت العلمية
املنا�سبه لذي ي�ؤدي �إىل نق�ص الربامج الأكادميية املتخ�ص�صة الأمر الذي ي�شري �إىل حاجة ما�سة لدى اجلامعات واملعاهد العربية
�إىل متخ�ص�صني وم�ؤهلني ال�ستحداث وتطوير اجلاين الأكادميي.
 .2على ال�صعيد املهني
تتمثل يف غياب الهيئات املتخ�ص�صة واجلمعيات املهنية التي تعمل على حتديد معايري و�شروط ممار�سة املهنة وتو�ضيح الكفايات
املهنية الأزمة للمر�شد الأ�سري كذلك احلال غياب املجال�س والهيئات املهنية امل�سئولة عن ترخي�ص الأفراد واعتماد الربامج
العلمية �ضمن تخ�ص�ص الإر�شاد الأ�سري واملراكز التي تقدم خدمات الإر�شاد الأ�سري .و�أخريا غياب امليثاق الأخالقي الذي
ي�ضبط العالقة بني املر�شد وامل�سرت�شد.
 .3على ال�صعيد احلكومي
وتتمثل التحديات يف هذا اجلانب مبا يلي:
•غياب الر�ؤية الر�سمية الوا�ضحة التي من �ش�أنها �أن تعمل على و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي حتدد معامل حا�ضر
وم�ستقبل الإر�شاد الأ�سري تخ�ص�صا ومهنة وفق املعايري العاملية ل�ضبط اجلودة.
•عدم وجود �ضوابط ر�سمية كالقوانني والتعليمات التي ت�ضع موا�صفات وا�ضحة ملمار�سة مهنة الإر�شاد الأ�سري الأمر الذي
جعل هذه املهنة عر�ضة ل�سوء الفهم من قبل العديد من اجلهات على ال�صعيد الفردي �إن�سانية واجتماعية متنوعة حتت
م�سمى الإر�شاد الأ�سري.
•غياب الت�شريعات والقوانني التي ت�ساند عمل املخت�صني وتبني واجباتهم وحتفظ حقوقهم من جهة ،وحتفظ حقوق الأ�سرة
يف الإر�شاد الأ�سري وحتميها من الإ�ساءة واال�ستغالل من جهة �أخرى( .عدنان الفرح.)2008،
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•�أو ًال :منهج الدرا�سة
•ثاني ًا :جمتمع وعينة الدرا�سة
•ثالث ًا� :أدوات الدرا�سة
•رابع ًا� :صعوبات التطبيق
•خام�س ًا� :أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية
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�أو ًال :منهج الدرا�سة:

اجلهة

مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي لإجراء الدرا�سة التقيمية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين.

ثاني ًا :جمتمع وعينة الدرا�سة:
انح�صر جمتمع الدرا�سة امل�ستهدف يف العاملني مبكاتب الإر�شاد الأ�سري من الباحثني والأخ�صائيني االجتماعيني ،واملرتددين
على هذه املكاتب من خمتلف حاالت الإر�شاد الأ�سري.
وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على جمموعتني ،ت�ضمنت املجموعة الأوىل العاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري من اجلن�سني؛ وقد بلغ
عددهم  30باحث ًا و�أخ�صائي ًا اجتماعي ًا ومر�شد ًا اجتماعي ًا ،وا�شتملت املجموعة الثانية على املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري
من اجلن�سني ،وقد بلغ عددهم  354من املرتددين على هذه املكاتب .وقد مت اختيار العينة بالطريقة الع�شوائية من مكاتب الإر�شاد
الأ�سري موزعة على مناطق مملكة البحرين.
�أ -عينة العاملني مبكاتب الإر�شاد الأ�سري:
ت�ضمنت عينة العاملني الباحثني والأخ�صائيني االجتماعيني باملراكز التالية:

وزارة ال�صحة

جدول ()2
مكاتب الإر�شاد الأ�سري واخلدمة االجتماعية
التي مت �إجراء الدرا�سة امليدانية عليها
اجلهة

املكتب

العدد

وزارة التنمية االجتماعية

مكاتب الإر�شاد الأ�سري

7

وزارة العدل

مكتب التوفيق الأ�سري

4

وزارة ال�صحة

40

مركز الأ�سرة ال�سعيدة

1

مركز عائ�شة يتيم

1

املكتب

العدد

البديع ال�صحي

1

احلورة ال�صحي

1

�سرتة ال�صحي

1

�إدارة املراكز ال�صحية

1

ال�شيخ �صباح ال�صحي

1

املحرق ال�شمايل ال�صحي

1

الدير ال�صحي

1

البحرين الوطني (عراد)

1

جا�سم كانو ال�صحي

1

�سلمان ال�صحي

1

الرفاع ال�شرقي ال�صحي

1

النعيم ال�صحي

1

املجموع

30

جدول ()3
توزيع �أفراد عينة العاملني على متغري اجلن�س

مدينة حمد ال�صحي

1

مدينة عي�سى ال�صحي

1

بالد القدمي ال�صحي

1

عايل ال�صحي

الإناث

1

حمد كانو ال�صحي

الإجمايل

1

جد حف�ص ال�صحي

1

اجلن�س
الذكور

العدد

الن�سبة املئوية

3

10.0

27

90.0

30

100
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جدول ()4
توزيع �أفراد عينة العاملني على متغري احلالة االجتماعية

جدول ()6
توزيع �أفراد عينة العاملني على متغري امل�ؤهل الدرا�سي

احلالة االجتماعية
�أعزب

العدد

الن�سبة املئوية

امل�ؤهل الدرا�سي

العدد

الن�سبة املئوية

4

13.3

ثانوية عامة

1

3.3

متزوج

25

83.3

دبلوم

1

3.3

مطلق

1

3.3

بكالوريو�س

26

86.7

الإجمايل

30

100

درا�سات عليا

2

6.7

الإجمايل

30

100

عينة املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري:
اجلداول التالية تو�ضح و�صف �أفرد العينة من املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري:

جدول ()5
توزيع �أفراد عينة العاملني على متغري العمر
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الفئة العمرية

العدد

الن�سبة املئوية

� 30- 20سنة

18

60.0

� 40-31سنة

8

26.7

� 50-41سنة

2

6.7

� 51سنة ف�أكرث

1

3.3

جدول ()7
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على مكاتب الإر�شاد الأ�سري

املكتب

املرتددين على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري
الن�سبة املئوية
العدد

غري مبني

1

3.3

الإجمايل

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب رئي�سة مكتب الإر�شاد االجتماعي

30

100

4

1.13

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب مدينة عي�سى االجتماعي

10

2.82

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب مدينة حمد االجتماعي

8

2.26

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب جد حف�ص االجتماعي

15

4.24

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب املنامة االجتماعي

12

3.39

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب الرفاع االجتماعي

11

3.11
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املكتب

اجلن�س
الذكور

وزارة التنمية االجتماعية :مكتب �سرتة االجتماعي

15

4.24

مدينة حمد ال�صحي

8

2.26

الإناث

مدينة عي�سى ال�صحي

15

4.24

غري مبني

بالد القدمي ال�صحي

15

4.24

الإجمايل

عايل ال�صحي

5

1.41

حمد كانو ال�صحي

15

4.24

جد حف�ص ال�صحي

12

3.39

البديع ال�صحي

16

4.52

احلورة ال�صحي

15

4.24

�سرتة ال�صحي

12

3.39

�إدارة املراكز ال�صحية

15

4.24

ال�شيخ �صباح ال�صحي

15

4.24

املحرق ال�شمايل ال�صحي

13

3.67

الدير ال�صحي

مطلق

8

2.26

�أرمل

البحرين الوطني (عراد)

14

3.95

غري مبني

جا�سم كانو ال�صحي

15

4.24

الإجمايل

�سلمان ال�صحي

15

4.24

الرفاع ال�شرقي ال�صحي

15

4.24

النعيم ال�صحي

10

2.82

غري مبني

46
354

12.99
%100

الإجمايل
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املرتددين على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري
الن�سبة املئوية
العدد

جدول ()8
توزيع �أفراد العينة على متغري اجلن�س
العدد

الن�سبة املئوية

64

18.1

269

76.0

21

5.9

354

100

جدول ()9
توزيع �أفراد العينة على متغري احلالة االجتماعية
احلالة االجتماعية

العدد

الن�سبة املئوية

�أعزب

51

14.4

223

63.0

27

7.6

20

5.6

33

9.3

354

100

متزوج
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جدول ()10
توزيع �أفراد العينة على متغري العمر

ثالث ًا� :أدوات الدرا�سة:
قام فريق البحث ب�إعداد ا�ستبيانني ،الأول خا�ص بالعاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،والثاين خا�ص باملرتددين على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري ك�أداتني لتقييم واقع الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين.

الفئة العمرية
� 20سنة ف�أقل
� 30-21سنة
� 40-31سنة
� 50-41سنة
� 51سنة ف�أكرث
غري مبني
الإجمايل

العدد

الن�سبة املئوية

23

6.5

115

32.5

123

34.7

57

16.1

24

6.8

12

3.4

354

100

( )1ا�ستبيان واقع الإر�شاد الأ�سري للعاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري:
ا�ستخدم هذا اال�ستبيان لتقييم واقع الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر العاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري يف القطاعني العام
واخلا�ص مبملكة البحرين.
�أ .و�صف الأداة:
يتكون اال�ستبيان من �أربعة �أجزاء مو�ضحة كالآتي:
•اجلزء الأول :البيانات الأولية للعامل يف مكتب الإر�شاد الأ�سري.
•اجلزء الثاين :بنود اال�ستبيان؛ حيث تكون من  20بند موزعة على الأبعاد؛ كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)11
•اجلزء الثالث :خدمات مكتب الإر�شاد الأ�سري لعامي 2008 -2007م.
•اجلزء الرابع :ت�ضمن � 4أ�سئلة مفتوحة.
جدول ()12
توزيع البنود على �أبعاد ا�ستبيان العاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري

جدول ()11
توزيع �أفراد العينة على متغري املنطقة
املنطقة
العا�صمة
ال�شمالية
اجلنوبية
الو�سطى
املحرق
غري مبني
الإجمايل

46

العدد

الن�سبة املئوية

124

35.0

88

24.9

6

1.7

95

26.8

29

8.2

12

3.4

354

100

�أبعاد اال�ستبيان

البنود

املوا�صفات الفنية واملهنية للمكتب

8-7-6-5-4-3-2-1

ت�أهيل وتدريب العاملني
احلاالت الإر�شادية
�سيا�سات العمل

12-11-10-9
14-13
20-19-18-17-16-15

ب .ت�صحيح اال�ستبيان:
حت�سب الدرجات للإجابات على �أ�سا�س البند الذي قام املفحو�ص باختياره ،وتعطى الدرجة على النحو الآتي:
 نعم ،ويقدر له درجتان. �إىل حد ما ،ويقدر له درجة واحدة. -ال ،ويقدر له �صفر.
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ج� .صدق الأداة:
يق�صد ب�صدق الأداة قدرتها على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وقد مت ح�ساب �صدق الأداة من خالل ح�ساب االرتباط الداخلي بني
�أبعاد �أداة الدرا�سة :Intercorrelations Among the Cluster Scales
وقد مت �إجراء االرتباطات بني هذه الأبعاد وبني الدرجة الكلية ،حيث يعترب ارتباط �أبعاد الأداة بالدرجة الكلية من امل�ؤ�شرات القوية
لل�صدق ،وهو ما ي�سمى ب�صدق البناء ،وقد ُح�سبت معامالت ارتباط بري�سون بني �أبعاد اال�ستبيان املختلفة ودرجته الكلية ،كما
يو�ضحها اجلدول التايل:

هـ .و�صف الأداة:
يتكون اال�ستبيان من ثالثة �أجزاء ،يت�ضمن اجلزء الأول البيانات الأولية عن املفحو�صني ،مثل :اجلن�س ،واحلالة االجتماعية،
والفئة العمرية ،ومنطقة ال�سكن.
ويت�ضمن اجلزء الثاين بنود اال�ستبيان البالغ عددها  41بند ًا موزعة على الأبعاد التالية:

جدول ()13
معامالت االرتباط بني الأبعاد اخلا�صة با�ستبيان العاملني مع الدرجة الكلية
البعد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
		
*دال عند 0.05

االرتباط مع الدرجة الكلية
**0.933
0.234
*0.444
**0.491

�أبعاد اال�ستبيان
املوا�صفات الفنية واملهنية للمكتب

عدد البنود

البنود

5

38 -28 -17 -13 -1

كفاءة املر�شد

16

العملية الإر�شادية

-33 -32 -30 -29 -27 -25 -21 -14 -12 -10 -7 -6 -4 -2
39 -36

10

41 -37 -34 -24 -23 -18 -16 -15 -11 -8

10

40 -35 -31 -26 -22 -20 -19 -9 -5 -3

تفاعل امل�سرت�شد
�إجمايل عدد البنود

41

**دال عند 0.01

وقد �أت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أبعاد اال�ستبيان ارتبطت طردي ًا وب�شكل دال �إح�صائي ًا مع الدرجة الكلية عند م�ستويي داللة
 0.05و ،0.01فيما عدا البعد الثاين ،مما ي�ؤكد على �صدق الأداة.

د .ثبات الأداة:
مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي لبنود اال�ستبيان البالغ عددها  20بند ًا ،ومت التو�صل �إىل معامل �ألفا لكرونباخ
بلغت قيمته ( ،)0.74وهي قيمة مقبولة �إح�صائي ًا ،مما يدل على ثبات الأداة.
( )2ا�ستبيان واقع الإر�شاد الأ�سري للمرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري:
ا�ستخدم هذا اال�ستبيان لتقييم واقع الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري مبملكة البحرين.
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جدول ()14
توزيع البنود على �أبعاد ا�ستبيان املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري

كما يت�ضمن اجلزء الثالث من املقيا�س �س�ؤالني مفتوحني ،لت�سجيل مالحظات ومقرتحات �أفراد العينة.
ت�صحيح اال�ستبيان:
�أعطيت الدرجات على البنود الإيجابية لال�ستبيان على النحو الآتي:
 يحدث دائم ًا ،ويقدر له  5درجات. يحدث غالب ًا ،ويقدر له  4درجات. يحدث �أحيان ًا ،ويقدر له  3درجات. يحدث نادر ًا ،ويقدر له درجتان. يحدث مطلق ًا ،ويقدر له درجة واحدة.�أما البنود ال�سلبية �أرقام )23-21-17-13( :فقد مت عك�س درجاتها على النحو التايل:
 يحدث دائم ًا ،ويقدر له درجة واحدة. يحدث غالب ًا ،ويقدر له درجتان. يحدث �أحيان ًا ،ويقدر له  3درجات. يحدث نادر ًا ،ويقدر له  4درجات. -يحدث مطلق ًا ،ويقدر له  5درجات.
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�صدق الأداة:
يق�صد ب�صدق الأداة قدرتها على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه ،وقد مت ح�ساب �صدق الأداة من خالل ح�ساب االرتباط الداخلي بني
�أبعاد �أداة الدرا�سة :Intercorrelations Among the Cluster Scales
وقد مت �إجراء االرتباطات بني هذه البنود بع�ضها البع�ض وبني الدرجة الكلية ،حيث يعترب االرتباط بني �أبعاد الأداة وبع�ضها البع�ض
من ناحية ،وارتباط هذه الأبعاد بالدرجة الكلية من امل�ؤ�شرات القوية لل�صدق ،وهو ما ي�سمى ب�صدق البناء ،وقد ُح�سبت معامالت
ارتباط بري�سون بني �أبعاد الأداة املختلفة ودرجته الكلية ،كما يو�ضحها اجلدول التايل:
جدول ()15
امل�صفوفة االرتباطية ملعامالت االرتباط بني الأبعاد اخلا�صة با�ستبيان
املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري والدرجة الكلية
البعد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
الدرجة الكلية

األول

الثاني

الثالث

الرابع

رابع ًا� :صعوبات التطبيق:
قلة تعاون اجلهات امل�شاركة يف الدار�سة من حيث �صعوبة ا�ستالم اال�ستبيانات املطلوب �إمالئها.
امتناع بع�ض اجلهات املعنية بتقدمي الإر�شاد الأ�سري عن ملئ اال�ستبيانات

خام�س ًا� :أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية:
مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية لأ�سئلة اال�ستبيانني ،كذلك املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لبنود كل �أداة على حدة ،كما
مت ح�ساب الأوزان الن�سبية ملتو�سطات الأبعاد ،وكذلك مت ح�ساب معامل �ألفا لكرونباخ حل�ساب ثبات االت�ساق الداخلي لبنود �أدوات
الدرا�سة ،ومعامالت ارتباط بري�سون حل�ساب �صدق الأداة من خالل ارتباط الأبعاد وبع�ضها البع�ض وبينها وبني الدرجة الكلية.

الدرجة الكلية

1.00
0.095

1.00

0.087

**0.894

1.00

**0.159

**0.816

**0.822

1.00

0.081

**0.947

**0.940

**0.914

1.00

**دال عند 0.01

وقد �أت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معظم معامالت االرتباط امل�ستخرجة بني �أبعاد اال�ستبيان ودرجته الكلية ،وبني بع�ضها البع�ض
دالة عند م�ستوى  ، 0.01فيما عدا بني البعد الأول والبعدين الثاين والثالث ،وبني البعد الأول والدرجة الكلية� ،أما بني بقية الأبعاد
وبع�ضها البع�ض وبينها وبني الدرجة الكلية فقد ارتبطت ب�شكل دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى  ،0.01مما ي�ؤكد على �صدق الأداة.
ثبات الأداة:
مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي لبنود اال�ستبيان البالغ عددها  41بند ًا ،ومت التو�صل �إىل معامل �ألفا لكرونباخ
بلغت قيمته ( ،)0.94وهي قيمة مرتفعة ومقبولة �إح�صائي ًا ،مما يدل على ثبات الأداة.
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

ا�ستهدفت الدرا�سة احلالية الك�شف عن واقع خدمات برامج الإر�شاد الأ�سري يف مملكة البحرين كما يراه املرتددون على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري والعاملون يف جمال الإر�شاد ,وذلك من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية:
1 .1ما هي املوا�صفات املهنية والفنية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين والعاملني يف الإر�شاد؟
2 .2ما هي �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري؟
3 .3ما هي الكفاءة العلمية واملهنية للعاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري؟
4 .4ما هي فاعلية العملية الإر�شادية من وجهة نظر املرتددين؟
5 .5ما هي الإجنازات العلمية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري؟
6 .6ما هي ال�صعوبات التي تواجه الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر العاملني يف الإر�شاد؟
7 .7ما هي �أهم املقرتحات لتطوير خدمات الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين والعاملني يف الإر�شاد الأ�سري؟
وقد �أجريت الدرا�سة على  354من املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،و 30من العاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،وفيما
يلي نتائج الدرا�سة امليدانية:

•عر�ض ومناق�شة نتائج ال�س�ؤال الأول
•عر�ض ومناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثاين
•عر�ض ومناق�شة نتائج ال�س�ؤال الثالث
•عر�ض ومناق�شة نتائج ال�س�ؤال الرابع
•عر�ض ومناق�شة نتائج ال�س�ؤال اخلام�س
•خال�صة النتائج

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الأول:
«ما هي املوا�صفات املهنية والفنية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين والعاملني يف الإر�شاد؟»
كانت �أهم موا�صفات مكاتب الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين على هذه املكاتب ،كما هي مو�ضحة يف اجلدول التايل:
جدول ( )16
�أهم موا�صفات مكاتب الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين
على هذه املكاتب (مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)

الرتتيب

املوا�صفات

املتو�سط

1

النظام والرتتيب

4.601

2
3
4

اخل�صو�صية
الراحة
قلة الأدوات املتواجدة يف املكتب

4.272

الأهمية
االنحراف الن�سبية
م�ستوى التقييم
املعياري للمتو�سط*
%
ممتاز
92.02
0.778
جيد جد ًا
85.44
1.133

4.172

1.108

83.44

3.828

1.469

76.56

جيد جد ًا
جيد

* مت ح�ساب الأهمية الن�سبية ملتو�سط البند من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند /الدرجة الق�صوى للبند ( 5درجات)*100
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يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أهم املوا�صفات التي يراها املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري هي� :أن هذه املكاتب تتميز
بالنظام والرتتيب بدرجة ممتازة ،حيث بلغت �أهمية هذه ال�صفة من وجهة نظر املرتددين  ،%92.02ويلي ذلك خ�صو�صية هذه
املكاتب (جيد جد ًا) ،ثم الراحة التي تتوافر يف هذه املكاتب (جيد جد ًا) ،وعدم ازدحام هذه املكاتب بالأدوات املتواجدة فيها
(جيد).

�شكل (� )2أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل عامي ( 2008/2007الإر�شاد الفردي)

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثاين:
«ما هي �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري؟»
فيما يخت�ص بالإر�شاد الفردي ،كانت �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل عامي  2007و  2008هي كما
يو�ضحه اجلدول التايل:
جدول ()17
�أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري :ومت التعامل معها من خالل
الإر�شاد الفردي خالل عامي ( 2008/2007مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)
الرتتيب

امل�شكلة

عدد احلاالت التي وردت ملكاتب الإر�شاد
الأ�سري خالل 2008/2007

1

امل�شكالت الزواجية

464

2
3
4
5
6
7

امل�شكالت الأ�سرية
امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية
امل�شكالت الرتبوية
م�شكالت �أخرى
امل�شكالت االجتماعية
امل�شكالت املهنية

446
415
300
275
201
72

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه فيما يخت�ص بالإر�شاد الفردي كانت �أكرث امل�شكالت التي مت ترددها على مكاتب الإر�شاد الأ�سري
خالل العامني  ،2008/2007هي امل�شكالت الزواجية ،تليها امل�شكالت الأ�سرية ،ثم امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية .وال�شكل التايل
يو�ضح ذلك:

54

فيما يخت�ص بالإر�شاد اجلمعي ،كانت �أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل عامي  2007و  2008هي كما
يو�ضحه اجلدول التايل:
جدول ()18
�أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري :يف الإر�شاد اجلماعي
خالل عامي ( 2008/2007مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)
الرتتيب
1
2
3
4
5
6

امل�شكلة

عدد احلاالت التي وردت ملكاتب الإر�شاد الأ�سري
خالل 2008/2007

امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية

126

امل�شكالت االجتماعية
امل�شكالت الأ�سرية
امل�شكالت الرتبوية
امل�شكالت الزواجية
م�شكالت �أخرى

63
55
46
26
12

ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أنه فيما يخت�ص بالإر�شاد اجلماعي كانت �أكرث امل�شكالت التي مت ترددها على مكاتب الإر�شاد الأ�سري
خالل العامني  ،2008/2007هي امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية ،تليها امل�شكالت االجتماعية ،ثم امل�شكالت الأ�سرية .وال�شكل
التايل يو�ضح ذلك:
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�شكل (� )3أكرث امل�شكالت تردد ًا على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل عامي ( 2008/2007الإر�شاد اجلماعي)
الرتتيب

الكفاءة

5

منا�سبة �شخ�صية املر�شد لهذه الوظيفة

6
7
8
9

14

الرتتيب
1

تقدير واحرتام املر�شد للم�سرت�شد

2
3
4

56

ح�سن ا�ستقبال املر�شد للم�سرت�شد
اهتمام املر�شد بحديث امل�سرت�شد
ن�ضج �شخ�صية املر�شد

4.807

0.561

96.1

4.787

0.585

95.7

4.779

0.547

95.6

4.761

0.590

95.2

15
16

التوا�صل مع املر�شد من خالل الهاتف
اقرتاب م�ساعدة املر�شد من الواقع

م�ستوى
التقييم
ممتاز

4.741

0.626

94.8

4.735

0.619

94.7

4.704

0.665

94.1

4.699

0.704

94.0

4.674

0.693

93.5

4.652

0.681

93.0

4.641

0.672

92.8

ممتاز

4.606

0.728

92.1

ممتاز

4.572

0.832

91.4

ممتاز

4.489

0.783

89.8

4.122

1.055

82.4

3.912

1.451

78.2

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز

جيد جد ًا
جيد جد ًا
جيد

* مت ح�ساب الأهمية الن�سبية ملتو�سط البند من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند /الدرجة الق�صوى للبند ( 5درجات)*100

جدول ()19
كفاءة العاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر املرتددين على هذه املكاتب
(مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)

الكفاءة

احرتام املر�شد لقرارات امل�سرت�شد

خربة املر�شد يف حل م�شكلة امل�سرت�شد

13

الأهمية
االنحراف الن�سبية
املتو�سط
املعياري للمتو�سط*
%

�سرية احلوار يف العملية الإر�شادية

10

12

كانت �أهم مالحظات املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري فيما يخت�ص بالكفاءة العلمية واملهنية للعاملني يف مكاتب الإر�شاد
الأ�سري تت�ضح من خالل اجلدول التايل:

قدرة املر�شد على العطاء

مدى متكن املر�شد يف جمال الإر�شاد الأ�سري
م�ساعدة املر�شد للم�سرت�شد بطريقة فعالة ومنا�سبة
مل�شكلته
اال�ستفادة من املعلومات التي يقدمها املر�شد �أثناء
اجلل�سة الإر�شادية
التنقل من مو�ضوع �إىل �آخر ب�شكل مت�سل�سل

11
للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الثالث:
«ما هي الكفاءة العلمية واملهنية للعاملني يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري؟»

التحدث ب�صوت هادئ وم�سموع

الأهمية
االنحراف الن�سبية
املتو�سط
املعياري للمتو�سط*
%

م�ستوى
التقييم
ممتاز
ممتاز
ممتاز

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع خ�صائ�ص املر�شد التي وردت يف اجلدول ال�سابق نالت تقديري ممتاز وجيد جد ًا من وجهة
نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،ماعدا البند اخلا�ص باقرتاب م�ساعدة املر�شد من الواقع والذي نال تقدير جيد من
وجهة نظر املرتددين ،مما يعك�س قدر عال من كفاءة املر�شد من الناحيتني العلمية واملهنية ،وقد كانت �أهم خ�صائ�ص املر�شد
التي يراها املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري هي :تقدير واحرتام املر�شد للم�سرت�شد ،حيث بلغت �أهمية هذه اخلا�صية من
وجهة نظر املرتددين  ،%96.1ويلي ذلك ح�سن ا�ستقبال املر�شد للم�سرت�شد ( ،)%95.7ثم اهتمام املر�شد بحديث امل�سرت�شد
( ،)%95.6وجاءت يف الرتتيب الأخري خا�صية اقرتاب م�ساعدة املر�شد من الواقع ( ،)%78.2الأمر الذي يو�ضح �أن هذه اخلا�صية
مل تنل نف�س القدر الذي حظت به اخل�صائ�ص الأخرى من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،مما يتطلب �أن يويل
املر�شدون اهتمام ًا �أكرب بربط م�ساعدتهم للم�سرت�شدين بالواقع الذي يعي�شونه ه�ؤالء امل�سرت�شدون.

ممتاز
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كما �أبدى املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري بع�ض املالحظات الأخرى عن �أداء املر�شدين ،وذلك على النحو التايل:
جدول ()20
�أهم املالحظات على �أداء املر�شدين من وجهة نظر املرتددين على
مكاتب الإر�شاد الأ�سري (مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)
الرتتيب

املالحظات

الن�سبة املئوية للتكرار
%

1

اهتمام املر�شدين مب�شكالت الأ�سر وامل�ساعدة على حلها

25.3

2
3
4
5
6
7
8
9
9

تفهم م�شكالت احلالة و�سرعة التجاوب معها
التعاون مع احلاالت يف حل م�شكالتهم وتقدمي احللول الواقعية
القدرة على اال�ستماع والإ�صغاء والتحاور مع احلاالت
احرتام احلاالت
الطيبة وب�شا�شة الوجه
القدرة على العطاء والت�شجيع
ح�سن اال�ستقبال ومعاملة احلاالت
احرتام اخل�صو�صية وال�سرية
تقدمي تطبيقات عملية �سهلة التنفيذ

17.5
13.9
13.3
12.0
7.2
6.6

الرتتيب

البند

1

امل�ساهمة يف بث الوعي الأ�سري واملجتمعي بق�ضايا الأ�سرة
اكت�ساب خربات ومهارات العمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري ،مما ينعك�س ب�شكل
�إيجابي على قدرة املر�شد يف التعامل مع م�شكالته ال�شخ�صية :االجتماعية والأ�سرية
التعرف على م�شكالت الأ�سرة يف املجتمع البحريني

4

اال�ستفادة من ما مت درا�سته ومن الدورات املقدمة للمر�شدين

2
3
5

تطبيق املهارات النظرية يف الواقع العملي

الن�سبة املئوية
للتكرار
%
40.7
33.3
18.5
11.1
7.5

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أهم �إيجابيات العمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر العاملني هي :امل�ساهمة يف بث الوعي
الأ�سري واملجتمعي بق�ضايا الأ�سرة ،كذلك اكت�ساب خربات ومهارات العمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على قدرة املر�شد يف التعامل مع م�شكالته ال�شخ�صية :االجتماعية والأ�سرية.

6.0
6.0
3.6

وبالتايل يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أهم املالحظات التي ركز عليها املرتددون على �أداء املر�شدين :اهتمام املر�شدين مب�شكالت
الأ�سر وامل�ساعدة على حلها ( ،)%25.3ثم تفهم م�شكالت احلالة و�سرعة التجاوب معها ( ،)%17.5والتعاون مع احلاالت يف حل
م�شكالتهم وتقدمي احللول الواقعية (.)%13.9
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جدول ()21
مالحظات العاملني حول �إيجابيات العمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري
(مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة الرابع:
«ما هي فاعلية العملية الإر�شادية من وجهة نظر املرتددين؟»
كانت �أهم مالحظات املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري فيما يخت�ص بفاعلية بالعملية الإر�شادية تت�ضح من خالل اجلدول
التايل:
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�أما فيما يخت�ص مبقدار تفاعل امل�سرت�شدين �أثناء العملية الإر�شادية ،فاجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول ()22
فاعلية العميلة الإر�شادية من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري
(مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)

الرتتيب

الفاعلية

1

ح�سن �إنهاء املقابلة الإر�شادية
ت�شجيع املر�شد وحتفيزه خالل العملية الإر�شادية
التحدث بحرية �أثناء العملية الإر�شادية
الرغبة يف موا�صلة �سري العملية الإر�شادية
تف�سريات املر�شد معقولة ومنطقية
مناق�شة اخليارات املتاحة حلل امل�شكلة
البوح للمر�شد بالأفكار التي تراود امل�سرت�شد
�إدراك خال�صة اجلل�سة الإر�شادية يف نهايتها
فهم امل�سرت�شد لنف�سه ب�شكل �أف�ضل من خالل
تف�سريات املر�شد
عدم مقاطعة املر�شد حلديث امل�سرت�شد

2
3
4
5
6
7
8
9
10

الأهمية
االنحراف الن�سبية
املتو�سط
املعياري للمتو�سط*
%

م�ستوى
التقييم
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
جيد جد ًا
جيد جد ًا

4.708

0.656

94.2

4.705

0.640

94.1

4.699

0.713

94.0

4.598

0.754

92.0

4.586

0.750

91.7

4.563

0.727

91.3

4.420

0.816

88.4

4.408

0.832

88.2

4.382

0.807

87.6

جيد جد ًا

4.208

1.195

84.2

جيد جد ًا

* مت ح�ساب الأهمية الن�سبية ملتو�سط البند من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند /الدرجة الق�صوى للبند ( 5درجات)*100

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع خ�صائ�ص العملية الإر�شادية التي وردت يف اجلدول ال�سابق نالت قدر ًا كبري ًا من ر�ضا
املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،حيث تراوحت �أهمية هذه اخل�صائ�ص من  %94.2لأعلى هذه اخل�صائ�ص �أهمية �إىل
 %84.2عند �أقلها ،مما يعك�س جناح ًا كبري ًا للعملية الإر�شادية التي تتم يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،وقد كانت �أهم خ�صائ�ص
العملية الإر�شادية التي يراها املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري هي :ح�سن �إنهاء املقابلة الإر�شادية ،حيث بلغت �أهمية هذه
اخلا�صية من وجهة نظر املرتددين  ،%94.2ويلي ذلك ت�شجيع املر�شد وحتفيزه خالل العملية الإر�شادية ( ،)%94.1ثم التحدث
بحرية �أثناء العملية الإر�شادية ( ،)%94وجاءت يف الرتتيب الأخري خا�صية عدم مقاطعة املر�شد حلديث امل�سرت�شد (،)%84.2
الأمر الذي يو�ضح �أن هذه اخلا�صية مل تنل نف�س القدر الذي حظت به اخل�صائ�ص الأخرى من وجهة نظر املرتددين على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري ،مما يتطلب �أن يويل املر�شدون اهتمام ًا �أكرب يف عدم مقاطعتهم للم�سرت�شد �أثناء العملية الإر�شادية.
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جدول ()23
تفاعل امل�سرت�شد �أثناء العملية الإر�شادية من وجهة نظر املرتددين
على مكاتب الإر�شاد الأ�سري (مرتبة تنازلي ًا ح�سب �أهميتها)

الرتتيب

التفاعل

1

تقدمي امل�سرت�شد الن�صح للآخرين للرتدد على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري عند احلاجة
تقبل مقرتحات املر�شد حلل امل�شكلة

3

ال�شعور بالتح�سن عند ح�ضور املقابالت الإر�شادية

2
4
5
6
7
8
9
10

اكت�ساب مهارات ملواجهة امل�شكالت يف امل�ستقبل
احلر�ص على ح�ضور املقابالت يف املواعيد املحددة
حتقيق الأهداف والطموحات من خالل املقابالت
الإر�شادية
اتخاذ القرارات املنا�سبة حلل امل�شكلة
التجاوب مع املر�شد يف تطبيق الواجبات والتمارين
احلر�ص على ح�ضور اجلل�سات الإر�شادية
االعتذار من املر�شد عند عدم ا�ستطاعة احل�ضور
للجل�سات

الأهمية
االنحراف الن�سبية م�ستوى
املتو�سط
املعياري للمتو�سط* التقييم
%
4.599

0.818

92.0

ممتاز

4.563

0.799

91.3

ممتاز

4.546

0.750

90.9

4.469

0.760

89.4

4.300

0.859

86.0

4.273

0.930

85.5

جيد جد ًا

4.262

0.892

85.2

4.259

0.940

85.2

جيد جد ًا
جيد جد ًا

4.141

0.994

82.8

جيد جد ًا

3.980

1.111

79.6

ممتاز
جيد جد ًا
جيد جد ًا

جيد

* مت ح�ساب الأهمية الن�سبية ملتو�سط البند من خالل املعادلة التالية :متو�سط البند /الدرجة الق�صوى للبند ( 5درجات)*100

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن تفاعل امل�سرت�شد �أثناء العملية الإر�شادية على درجة عالية من الأهمية ،حيث تراوحت �أهمية البنود
اخلا�صة بهذا البعد من  %92.0لأعلى هذه البنود �أهمية �إىل  %79.6عند �أقلها ،مما يعك�س جناح ًا كبري ًا لتفاعل امل�سرت�شد مع
العملية الإر�شادية التي تتم يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،وقد كانت �أهم �أ�شكال هذا التفاعل التي يراها املرتددون على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري هي :تقدمي امل�سرت�شد الن�صح للآخرين للرتدد على مكاتب الإر�شاد الأ�سري عند احلاجة ،حيث بلغت �أهمية هذا
البند من وجهة نظر املرتددين  ،%92.0ويلي ذلك تقبل امل�سرت�شد ملقرتحات املر�شد حلل امل�شكلة ( ،)%91.3ثم ال�شعور بالتح�سن
عند ح�ضور املقابالت الإر�شادية ( ،)%90.9وجاء يف الرتتيب الأخري االعتذار من املر�شد عند عدم ا�ستطاعة احل�ضور للجل�سات
( ،)%79.6الأمر الذي يو�ضح �أن هذا البند مل ينل نف�س القدر الذي حظت به البنود الأخرى من وجهة نظر املرتددين على
مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،مما يتطلب �أن ينبه املر�شدون على امل�سرت�شدين ب�ضرورة االعتذار عند عدم ا�ستطاعة ح�ضور اجلل�سات
الإر�شادية.
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كما كانت �أهم اخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني  2008/2007هي:

للإجابة على �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س:
«ما هي الإجنازات العلمية ملكاتب الإر�شاد الأ�سري؟»

جدول ()25
�أهم اخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني 2008/2007

كانت �أهم الإجنازات العلمية واخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني  2008/2007هي:
جدول ()24
�أهم الإجنازات العلمية واخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري
خالل العامني 2008/2007
الرتتيب

الإجنازات

العدد

1

تقدمي برامج وحما�ضرات

223

2
3
4
5

�إعداد بحوث ودرا�سات
�إ�صدار ن�شرات ومطويات
تنظيم ندوات وم�ؤمترات
�إعداد مقايي�س واختبارات

55
47
3

الرتتيب

اخلدمة

الن�سبة املئوية
للتكرار

1

ا�ستقبال احلاالت املحولة من جهات �أخرى ،مثل:
امل�ؤ�س�سات الأهلية ووزارة التنمية االجتماعية
تقدمي خدمات مكاتب الإر�شاد بدون مقابل مادي

96.7

3

ا�ستخدام ا�ستمارات م�صممة للإر�شاد الأ�سري

2
4
5

احلر�ص على الرتويج خلدمات مكاتب الإر�شاد الأ�سري
توافر فرق م�ساندة مع مكتب الإر�شاد الأ�سري

93.3
93.3
93.3
63.3

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع اخلدمات التي تقدمها مكاتب الإر�شاد الأ�سري ممتازة.

-

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن �أكرث الإجنازات واخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني  2008/2007هي
تقدمي برامج وحما�ضرات ،ثم �إعداد بحوث ودرا�سات ،و�إ�صدار الن�شرات واملطويات ،ولكن مل يتم �إعداد �أية مقايي�س واختبارات
خالل تلك الفرتة .وال�شكل التايل يو�ضح ذلك:
�شكل (� )4أهم الإجنازات العلمية واخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني 2008/2007

خال�صة النتائج:
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
�1 .1أهم املوا�صفات التي يراها املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري هي �أن هذه املكاتب تتميز بالنظام والرتتيب بدرجة
ممتازة ،ويلي ذلك خ�صو�صية هذه املكاتب ،ثم الراحة التي تتوافر يف هذه املكاتب ،وعدم ازدحام هذه املكاتب بالأدوات
املتواجدة فيها.
2 .2كانت �أكرث امل�شكالت التي مت ترددها على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني  ،2008/2007ومت التعامل معها ب�شكل
فردي هي :امل�شكالت الزواجية ،تليها امل�شكالت الأ�سرية ،ثم امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية.
3 .3وكانت �أكرث امل�شكالت التي مت ترددها على مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني  ،2008/2007ومت التعامل معها ب�شكل
جماعي هي :امل�شكالت ال�شخ�صية والنف�سية ،تليها امل�شكالت االجتماعية ،ثم امل�شكالت الأ�سرية.
4 .4جميع خ�صائ�ص املر�شد نالت تقديري ممتاز وجيد جد ًا من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،ماعدا البند
اخلا�ص باقرتاب م�ساعدة املر�شد من الواقع والذي نال تقدير جيد من وجهة نظر املرتددين ،مما يعك�س قدر عال من كفاءة
املر�شد من الناحيتني العلمية واملهنية ،وقد كانت �أهم خ�صائ�ص املر�شد التي يراها املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري
هي :تقدير واحرتام املر�شد للم�سرت�شد ،ويلي ذلك ح�سن ا�ستقبال املر�شد للم�سرت�شد ،ثم اهتمام املر�شد بحديث امل�سرت�شد،
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وجاءت يف الرتتيب الأخري خا�صية اقرتاب م�ساعدة املر�شد من الواقع ،الأمر الذي يو�ضح �أن هذه اخلا�صية مل تنل نف�س
القدر الذي حظت به اخل�صائ�ص الأخرى من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
�5 .5إن �أهم املالحظات التي ركز عليها املرتددون على �أداء املر�شدين :اهتمام املر�شدين مب�شكالت الأ�سر وامل�ساعدة على حلها،
ثم تفهم م�شكالت احلالة و�سرعة التجاوب معها ،والتعاون مع احلاالت يف حل م�شكالتهم وتقدمي احللول الواقعية.
�6 .6أهم �إيجابيات العمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري من وجهة نظر العاملني هي :امل�ساهمة يف بث الوعي الأ�سري واملجتمعي
بق�ضايا الأ�سرة ،كذلك اكت�ساب خربات ومهارات العمل يف جمال الإر�شاد الأ�سري ،مما ينعك�س ب�شكل �إيجابي على قدرة
املر�شد يف التعامل مع م�شكالته ال�شخ�صية االجتماعية والأ�سرية.
�7 .7إن جميع خ�صائ�ص العملية الإر�شادية نالت قدر ًا كبري ًا من ر�ضا املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،مما يعك�س جناح ًا
كبري ًا للعملية الإر�شادية التي تتم يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،وقد كانت �أهم خ�صائ�ص العملية الإر�شادية التي يراها
املرتددون على مكاتب الإر�شاد الأ�سري هي :ح�سن �إنهاء املقابلة الإر�شادية ،ويلي ذلك ت�شجيع املر�شد وحتفيزه خالل العملية
الإر�شادية ،ثم التحدث بحرية �أثناء العملية الإر�شادية ،وجاءت يف الرتتيب الأخري خا�صية عدم مقاطعة املر�شد حلديث
امل�سرت�شد ،الأمر الذي يو�ضح �أن هذه اخلا�صية مل تنل نف�س القدر الذي حظت به اخل�صائ�ص الأخرى من وجهة نظر
املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.
�8 .8إن تفاعل امل�سرت�شد �أثناء العملية الإر�شادية على درجة عالية من الأهمية ،مما يعك�س جناح ًا كبري ًا لتفاعل امل�سرت�شد مع
العملية الإر�شادية التي تتم يف مكاتب الإر�شاد الأ�سري ،وقد كانت �أهم �أ�شكال هذا التفاعل الذي يراه املرتددون على مكاتب
الإر�شاد الأ�سري هي :تقدمي امل�سرت�شد الن�صح للآخرين للرتدد على مكاتب الإر�شاد الأ�سري عند احلاجة ،ويلي ذلك تقبل
امل�سرت�شد ملقرتحات املر�شد حلل امل�شكلة ،ثم ال�شعور بالتح�سن عند ح�ضور املقابالت الإر�شادية ،وجاء يف الرتتيب الأخري
االعتذار من املر�شد عند عدم ا�ستطاعة احل�ضور للجل�سات ،الأمر الذي يو�ضح �أن هذا البند مل ينل نف�س القدر الذي حظت
به البنود الأخرى من وجهة نظر املرتددين على مكاتب الإر�شاد الأ�سري.

الف�صل اخلام�س
الدرا�سات املقرتحة

•الدرا�سات املقرتحة

�9 .9إن �أكرث الإجنازات واخلدمات التي قدمتها مكاتب الإر�شاد الأ�سري خالل العامني  2008/2007هي تقدمي برامج وحما�ضرات،
ثم �إعداد بحوث ودرا�سات ،و�إ�صدار الن�شرات واملطويات ،ولكن مل يتم �إعداد �أية مقايي�س واختبارات خالل تلك الفرتة .جميع
اخلدمات التي تقدمها مكاتب الإر�شاد الأ�سري ممتازة ،كذلك توافرت فرق امل�ساندة مع مكتب الإر�شاد الأ�سري؛ مثل الأطباء
واملمر�ضني بن�سبة  %63.3فقط.
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بناء ًا على نتائج الدرا�سة ،نو�صي باجراء عدد من الدرا�سات وهي:
1 .1درا�سة العنف الأ�سري املمار�س يف مملكة البحرين �أنواعه و�أ�سبابه.
2 .2درا�سة اخلالفات الزوجية من �أ�صل مادي م�سبباتها وحلولها.
3 .3درا�سة الأثر النف�سي واالجتماعي على �أبناء املطلقني كنتيجة للطالق.
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