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يف البدء كلمة
الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله ،وبعد:
فبفضـل مـن اللـه تتـواىل إصـدارات هـذه السلسـلة املباركـة مـن أدلـة اإلرشـاد األرسي ،والتـي بـدأت يف
العـام 1425هــ بالجـزء األول وهـو (االرشـاد الهاتفـي) ،ث ُـ ّم الجـزء الثـاين وهـو (اإلرشـاد باملقابلـة) ث ُـ ّم توالـت
اإلصـدارات ففـي كل سـنتني كان يصـدر جـزء وفـق حاجـة السـاحة اإلرشـادية يف املجتمـع وللـه الحمـد
واملنـة ،حتـى وصلنـا اىل هـذا الجـزء الثامـن ،الـذي يتحـدث عـن (تصميـم الربامـج اإلرشـادية يف اإلرشـاد
األرسي) ،بحيـث يكـون تصميـم تلـك الربامـج ،مخطـط ومنظـم على أسـس علميـة ويحتـوي على مجموعـة
مـن الخدمـات تسـاعد على حـل املشـكالت التـي تواجـه األفـراد يف مجـاالت التوافـق والتكيـف واالنسـجام
والتغلـب على االضطرابـات النفسـية واالجتامعيـة وفـق أهـداف اإلرشـاد والتوجيـه األمـر الـذي يـؤدي إىل
توافـق الفـرد والتحصـن ضـد املشـكالت والتغلـب عليهـا يف املسـتقبل.
لقـد بـات اإلرشـاد األرسي مطلبـا أساسـيا يف اآلونـة األخيرة بعـد تزايـد معـدالت الطلاق والنزاعـات
األرسيـة وتزايـد عـدد القضايـا املعروضـة أمـام محاكـم األحـوال الشـخصية ،ولضمان نجـاح الخدمـات
اإلرشـادية التـي تقـدم للأرس ،فإنـه يجـب التخطيـط لهـذه الربامـج بشـكل جيـد وذلـك لتحديـد أهـداف
برامـج اإلرشـاد األرسي ،ومعرفـة مـا تحقـق مـن أهـداف تـ ّم وضعهـا مسـبقا كما يسـاعد التخطيـط للربنامـج
اإلرشـادي املرشـد يف تعديـل وتحسين األداء املهنـي لـه يف ضـوء تقويـم كفاءتـه يف التخطيـط للربامـج
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نصحـاً أو سـد خلـ ًة ،إنـه سـميع مجيـب وباإلجابـة جديـر وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رب العاملين وصلى اللـه
على نبينـا مح ّمـد وعلى آلـه وصحبـه أجمعين والتابعين لـه إىل يـوم الديـن.
والله املوفق.
العلمي عىل املرشوع
املرشف
ّ
د .عبد الله بن نارص السدحان
ansadhan@gmail.com
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الفصل األول
أسس ومبادئ ومناهج الربامج اإلرشادية
أ .د .عبد الله الرشود
يختلـف املتخصصـون حـول مفهـوم الربنامـج باختلاف اسـتخدامه يف أغـراض متعـددة ،حيـث
يختلفـون حـول مـا يطلـق عليـه الربنامـج أو املنهـج ،ويسـتخدم البعـض هاتين الكلمتين وكأنهما مرتادفتـان،
ويرجـع ذلـك إىل ارتباطهما الوثيـق بعمـل التلميـذ اليومـي ،وعمـل املعلـم وكـذا التلازم بينهما يف املوقـف
الـدرايس املهـدي.29 ،2008 ،
ويعـرف الربنامـج بأنـه تخطيـط ملجموعـة مـن الخبرات املرتبطـة واملتكاملـة لتحقيـق مجموعـة مـن
األهـداف مـن خلال أنشـطة تعليميـة متنوعـة ،ويسـعى الربنامـج إىل تنميـة الفـرد الـذي أعـد مـن أجلـه
الربنامـج يف جميـع جوانـب النمـو العقلي والنفسي والجسـمي والروحـي ويتضمـن هـذا أسـلوب العمـل
وأسـلوب التقييـم.
وهنـاك مـن يـري الربنامـج بأنـه التكنيـك الدقيـق املحـدد الـذي يتبعـه املشرف يف تهيئـة وإمنـاء املوقـف
الرتبـوي بقاعـة الفصـل ملـدة زمنيـة محـددة ووفقـاً لتخطيـط وتصميـم هـادف محـدد يظهـر فيـه التكامـل املنشـود
ويعـود على الطفـل بالنمـو املرغـوب فيـه خلال أنشـطة الربنامـج وغالبـاً مـا يسـبق الربنامـج اختبـار سـابق
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""Pre Testيحـدد نقطـة البـدء فيـه ويعقبـه اختبـار الحـق " "Post testيحـدد مخرجاتـه ""outputs

ويصاحـب بعمليـة تغذيـة راجعـة " ،"Feedbackكما يُعـرف أيضـاً بأنـه مجموعـة مـن الخبرات التعليميـة
املتكاملـة واملصممـة خصيصـاً لتزويـد األطفـال بفـرص تعليميـة يف منـاخ معـد إعـدادا ً مناسـباً لتحقيـق
ا ألهـد ا ف .
كما يعـرف بأنـه خطـة مصممـة لبحـث أي موضـوع يختـص بالفـرد أو املجتمـع بشرط أن تكـون هادفـة
ألداء بعـض العمليـات املحـددة بدقـة .ويتفـق مـع ذلـك تعريـف الربنامـج بأنـه خطـة محـددة ودقيقـة تشـمل
مجموعـة مـن األنشـطة واملواقـف والخبرات املرتابطـة واملتكاملـة بهـدف تنميـة األفـراد الذيـن أُعـد الربنامـج مـن
أجلهـم ،وإكسـابهم مهـارات معينـة تتناسـب وطبيعـة منوهـم :الجسـمي ،والعقلي ،واالنفعـايل ،واالجتامعـي،
والنفسي وتشـمل هـذه الخطـة أسـلوب التنفيـذ وأدوات التقييـم واملـدة الزمنيـة الالزمـة للتطبيـق.
كما يُعـرف بأنـه عمليـة بنـاءه تسـتهدف مسـاعدة الفـرد لكي يفهـم ذاتـه ويـدرس شـخصيته ويعـرف
خرباتـه ويحـدد مشـكالته وينمـي إمكانياتـه ويواجـه مشـكالته يف ضـوء معرفتـه ورغبتـه وتعليمـه وتدريبـه
ليصـل إىل تحديـد وتحقيـق أهدافـه.
وهنـاك أكثر مـن تعريـف لإلرشـاد يتنـاول بعضهـا مفهومـه ،بينما يحمـل بعضهـا اآلخـر سـمته
اإلجرائيـة ،كما نجـد أن بعـض التعريفـات تركـز على العالقـة اإلرشـادية أو دور املرشـد يف الوقـت الـذي
تركـز فيـه بعـض التعريفـات على عمليـة اإلرشـاد نفسـها ،يف حين نجـد أن بعـض التعريفـات مـا تـزال تهتـم
بالنتائـج التـي نحصـل عليهـا مـن اإلرشـاد دون غريهـا .وتتحـدد ماهيـة اإلرشـاد بصفـة عامـة يف النقـاط
التاليـة:
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1ـ1هو عالقة حيوية وهادفة يتبادلها طرفان هام املرشد والطالب الفرد تخضع فيها اإلجــراءات لنوع حاجات
املتعلم مع الرتكيز عىل مدى فهم الطالب لذاته.
2ـ2هو مجموعة من األنشطة تقوم عىل أساس تربوي يحاول فيه املرشد مساعدة املسرتشد باالنتفاع مبا يقدمه
له من أداء وخربات يك يحل مشكالته.
3ـ3هو عالقة مهنية بني مرشد ومسرتشد وجهاً لوجه ،وقد تضم أحياناً أكرث من شخصني ،ويف جميع الحاالت
تقدم املساعدة للمسرتشدين عىل تفهم ذواتــهــم ،وكيف يصلون إىل األهــداف بأنفسهم ،من خــال عدة
اختيارات للمعلومات املفيدة يف حل مشكالتهم.
4ـ4هو عملية تحدث فيها راحــة نفسية للمسرتشد يف إطــار من األمــن ،يوفره له املرشد والتي يستعيد فيها
املسرتشد لخرباته الغائية واملشتقة يف ذات جديدة.
وينظـر إىل اإلرشـاد بصفـة عامـة على أنـه عمليـة ذات توجيـه تعليمـي تتـم يف بيئـة اجتامعيـة ،يسـعي
املرشـد املؤهـل باملعرفـة واملهـارة والخبرة إىل مسـاعدة اآلخريـن باسـتخدام طرائـق وأسـاليب مالمئـة
لحاجاتهـم متفقـة مـع قدراتهـم يك يتعلمـوا أكثر بشـأن ذواتهـم على نحـو أفضـل ويدركوهـا ويتعلمـوا كيـف
يضعـون هـذا املفهـوم موضـع التنفيـذ فيما يتعلـق بأهـداف تُحـدد بشـكل واقعـي يدركهـا بوضـوح أكثر يك
يصبحـوا أكثر سـعادة وأكثر إنتاجيـة وأكثر وعيـاً.
وتعرفـه جمعيـة علـم النفـس األمريكيـة على أنـه تلـك الخدمـة التـي تهـدف إىل مسـاعدة األفـراد على اكتسـاب
وتنميـة املهـارات الشـخصية واالجتامعيـة وتحسين التوافـق مـع مطالـب الحيـاة املتغيرة وتعزيـز مهـارات التعامـل
الناجـح مـع البيئـة واكتسـاب عـدد مـن قـدرات حـل املشـكالت واتخـاذ القـرارات.
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وعـرف قامـوس علـم االجتماع اإلرشـاد على أنـه عمليـة توجيـه الفـرد مـن خلال فترة معينـة مـن
الحيـاة وذلـك عنـد الحاجـة إىل تقديـم التأكيـدات واتخـاذ القـرارات عـن الشـخص أو حـول مسـار حياتـه
وعـادة مـا يكـون مصاحـب باالسـتجابات الطبيعيـة للمواقـف الحياتيـة التـي قـد تخلـق نوعـاً مـن االجتهـاد
لعـض األفـراد الذيـن يفضلـون يف مثـل هـذه األوقـات البحـث عـن املسـاعدة والدعـم ويكـون املرشـد هـو
ذلـك الخيـار.
وقـد حـددت الجمعيـة الربيطانيـة لإلرشـاد ) (B.A.Cاملفاهيـم املختلفـة ملرادفـات عمليـة اإلرشـاد
والتوجيـه واالستشـارة والنصـح وغير ذلـك ،مؤكـدة على أن اإلنسـان يُصبـح موضعـاً وهدفـاً لهـذه العمليـة
عندمـا يقـوم شـخص مـا وبصفـة منتظمـة ومسـتمرة بـدور املستشـار واملرشـد وتقـدم لـه خدمـة تعديـل
الظـروف والتدخـل لتصحيـح أوضـاع قـد يـري أنهـا السـبب يف مشـاكل اجتامعيـة ونفسـية تصـادف ذلـك
ا لشـخص .
كما يُنظـر إىل اإلرشـاد على أنـه مجموعـة مـن الخدمـات التـي تهـدف إىل مسـاعدة الفـرد على أن يفهـم
نفسـه ،ويفهـم مشـاكله وأن يسـتثمر إمكانياتـه الذاتيـة مـن قـدرات ومهـارات واسـتعدادات وميـول وأن
يسـتثمر امكانيـات بيئتـه فيحـدد أهدافـاً تتفـق مـع امكانياتـه مـن ناحيـة ،وامكانيـات البيئـة مـن ناحيـة أخـرى
نتيجـة لفهمـه لنفسـه ولبيئتـه ويختـار منهـا الطـرق املحققـة لهـا بحكمـة وتعقـل فيتمكـن مـن حـل مشـكالته
بحلـول عمليـة وبذلـك تحقـق النمـو والتكيـف يف التعامـل مـع الشـخصية.
وعـرف اإلرشـاد أيضـاً على أنـه عالقـة قبـول وثقـة يتعلـم منهـا األعضـاء أن يناقشـوا برصاحـة مـا يتعلـق بهـم
ويهمهـم وأن يحـددوا أهدافـاً واضحـة للتغير وأن يكتسـبوا مهـارات أساسـية للتأثير يف التغير وأن يُنمـو الشـجاعة
والثقـة ليكتسـبوا سـلوكيات جديـدة مرغوبـة ،والربنامـج اإلرشـادي بصفـة عامـة يتلخـص يف النقـاط التاليـة:
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• •مجموعة من األنشطة الهادفة املنظمة لتحقيق غرض محدد.
• •الربامج اإلرشادية تعد عامل مساعد لتحقيق الغرض من تصميمها.
• •اإلرشاد يقوم به مرشد مؤهل.
• •املسرتشد شخص لديه ظروف عارضة أو مستدمية.
• •هــذه الــظــروف قد تكون ظاهرة اآلن أو متوقعة وهــذا يعني وجــود الجانب اإلمنــايئ والــوقــايئ يف الربامج
اإلرشادية.
وتهدف الربامج اإلرشادية بصفة عامة إىل تحقيق ما ييل:
1ـ1تسهيل عملية تغيري السلوك املستهدف :حيث تتفق معظم النظريات عىل أن الهدف من الربامج اإلرشادية
هو الوصول إىل تغيري يف السلوك مام يتيح للمسرتشد أن يحيا حياة أكرث إنتاجية ورضــا ،عىل النحو الذي
يحدده هو نفسه ويرتضيه منه املجتمع.
2ـ2زيــادة مهارات املواجهة والتعامل مع املواقف الضاغطة :تعرتي اإلنسان مجموعة من الصعوبات أثناء
منــوه ،وقليل منا هــم الــذيــن ال يواجهون مشكالت ،ومواجهة املــواقــف الضاغطة ومــواقــف املشكالت
تحتاج إىل مــهــارات تعرف مبــهــارات املواجهة أو التعامل مع املــواقــف حتى ال يستسلم الفرد للضغوط
الشديدة الواقعة عليه وينتهي إىل سوء التوافق ،وتهتم الربامج اإلرشادية مبساعدة املسرتشدين عىل تنمية
هذه املهارات.
3ـ3النهوض بعملية اتخاذ الــقــرارات :يــرى البعض أن الغاية من اإلرشـــاد هي متكني املسرتشد من اتخاذ
قـرارات حاسمة وهامة يف حياته وليست مهمة املرشد أن يُقرر ما هي القرارات التي سيتخذها أو يختارها
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املسرتشد ،وإمنــا الــق ـرارات هي قــرارات املسرتشد ويجب عليه أن يع ِّرفه كيف يتخذ الــق ـرارات ،وتساعد
الربامج اإلرشادية األفـراد عىل أن يتعلموا عملية اتخاذ القرارات بحيث يصبحوا قادرين فيام بعد عىل اتخاذ
قرارات بأنفسهم ،وبذلك يصبحون مستقلني معتمدين عىل أنفسهم يف هذا الشأن.
4ـ4تحسني العالقات الشخصية :إن معظم حياة اإلنــســان يقضيها يف تفاعالت مــع اآلخــريــن ،وقــد تكون
مشكالت بعض املــســرشــديــن كامنة يف عالقاتهم بــاآلخــريــن ،وقــد يــرجــع ذلــك إىل انــخــفــاض صــورة
الــذات لدى الفرد نفسه مام يجعله يترصف باندفاعية يف عالقاته ،أو قد يرجع ذلك إىل نقص يف املهارات
االجتامعية ،ســواء كانت العالقات يف إطــار العمل أو األرسة أو يف املدرسة أو البيئة ،فإن املرشد يهدف يف
عمله عىل تحسني نوعية حياته بأن يصبح أكرث فاعلية يف عالقاته الشخصية.
5ـ5املساعدة عىل تنمية طاقات املسرتشد :تهدف الربامج اإلرشــاديــة إىل توفري الفرص للمسرتشدين لين ُّموا
طاقاتهم وإمكاناتهم عن طريق استخدام قدراتهم وميولهم ألقيص قدر ممكن ،وميكن النظر لهذا الهدف
عىل أنه يحسن من الفاعلية الشخصية ،ويعمل املرشدون عىل مساعدة املسرتشدين عىل أن يتعلموا كيف
يتغلبون عىل السلوكيات املتطرفة مثل التدخني أو التغلب عىل الخجل واالكتئاب أو السلوك االستهاليك
السلبي وغريها.
ثانياً :مبادئ بناء الربنامج اإلرشادي:
• •مبدأ الحاجات املحسوسة :التي يُبنى عىل أساسها الربنامج الفعال.
• •مبدأ املشاركة الجامعية :بني املسئولني عن تطوير الربامج واملسرتشدين.
• •مبدأ العملية :أي تكون عملية التخطيط غري معقدة والتعامل مع املشكالت واملواقف بطريقة عملية.
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• •مبدأ الشمولية :تراعي كافة الرشائح االجتامعية واالقتصادية للمسرتشدين.
• •مبدأ املرونة :أي القابلية والقدرة عىل تعديل الخطة وفقاً ملا يطرأ من تغريات.
• •مبدأ البساطة :من خالل بساطة الربنامج وفهم الجمهور واستيعابهم الكامل له.
• •مبدأ التنسيق :بني كافة العاملني يف الجهاز اإلرشادي.
• •مبدأ االقتناع أو الرضا :لدى املسرتشدين والقامئني بعملية التخطيط للربنامج.
• •مبدأ التقدمية :أي البدء بعمليات التخطيط من حيث انتهت الخطة القدمية.
• •مبدأ املوازنة :أي املوازنة بني املوارد املتاحة والحاجات الفعلية.
• •مبدأ التكامل بني الخطط يف مستوياتها املختلفة.
• •مبدأ مراعاة الظروف الداخلية والخارجية.
ثالثاً :الخصائص العامة للربامج اإلرشادية:
تتحدد أهم السامت التي يتمتع بها الربنامج اإلرشادي:
• •التنظيم والتخطيط :يجب أن يكون للربنامج اإلرشــادي والتدريبي اسرتاتيجية منظمة ومخطط لها من قبل
الخرباء الذين ميلكون خ ـرات علمية وتطبيقية يف مجال تصميم الربامج اإلرشــاديــة .فالتخطيط والتنظيم
يتضمن تغطية عنارص الــرنــامــج اإلرشــــادي مــن حيث التمهيد لــه ،ووضــع األهــــداف ،واخــتــيــار األفــراد
املستهدفني ،وخطوات سريه ،بحيث ال تسبق مرحل ٌة األخرى.
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• •املرونة :ويقصد بها أن الربنامج ليس ثابتاً ثباتاً قطعياً من حيث الجلسات والفنيات املستخدمة فيه ،وإمنا
هو مرن وقابل للتعديل يف ظل املستجدات والظروف التي تطرأ عىل العملية اإلرشادية والبيئة املحيطة بها،
واملتغريات الطارئة التي تحدث للمسرتشد :املرض أو التحسن املفاجئ.
• •الشمول :أي أن الشمولية يف الربنامج ال تعني وقــوف الربنامج عند جزئية من املشكلة ،بل يجب أن يكون
شامالً لجميع أبعادها االجتامعية والنفسية واالنفعالية ،ويتضمن الشمول أدوات القياس املناسبة والفن ّيات
وغريها من العنارص األساسية يف الربنامج.
• •التكامل :مبعنى أن تتكامل عنارص الربنامج مع املعطيات التي ت ّم جمعها ،حيث ينبغي أن تنتظم وتتكامل
ضمن الشخصية برمتها يف وحدتها التاريخية والدينامية والحالية.
• •املوضوعية :يحب أن يكون الربنامج موضوعياً من حيث النظرية التي يستند إليها ،نظرة املرشد إىل املشكلة،
األدوات واملقاييس الخاصة بالفحص والتشخيص والتقويم ،الفنيات اإلرشــاديــة املستخدمة ،أحكام املرشد
واآلخــريــن عىل عملية اإلرشــاد النفيس بر َّمتها ،واإلطــار املرجعي الثقايف الــذي يطبق فيه الربنامج ،بحيث
تكون النتائج التي يحصل عليها الربنامج مناسبة للبيئة االجتامعية مبا فيها من قيم وعادات اجتامعية أصيلة.
• •الدقة وسهولة التطبيق :مبعنى أن يكون الربنامج دقيقاً يف تحديد أهدافه وسريه وتفسري نتائجه ،وأن تكون
إجراءاته سهلة التطبيق من قبل املرشد واملسرتشد ،وقادر عىل فهمها ومتثلها دون أدىن صعوبة.
• •إمكانية التعميم :أي إمكانية تطبيقه إذا توافرت الــروط الالزمة له عىل أفـراد يعانون من املشكلة نفسها
التي يتصدى لها الربنامج.
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رابعاً :أنواع الربامج اإلرشادية:
تتعـدد تصنيفـات الربامـج اإلرشـادية ،ومنهـا الربامـج اإلرشـادية الفرديـة ،والربامـج اإلرشـادية
الجامعيـة ،وحتـى تحقـق الربامـج اإلرشـادية أهدافهـا يجـب اختيـار النـوع املناسـب والـذي يتلاءم مـع نوعيـة
املسرتشـدين ومشـكالتهم حسـب ماهيـة األهـداف املطلـوب تحقيقهـا ،وهنـا يكـون املرشـد يف أثنـاء إعـداده
لألهـداف ملماً باألهـداف املطلوبـة مـن أجـل الحصـول على التغيرات السـلوكية املسـتهدفة يف املسرتشـد.
وهناك تصنيف للربامج اإلرشادية نعرضه يف األنواع التالية:
ٍ
مسرتشد واحــد وجــهـاً لوجه يف املشكالت الشخصية
1ـ1ال ـرامــج اإلرشــاديــة الــفــرديــة :وهــي بـرامــج إلرشـــاد
الخاصة جدا ً مثل املشكالت الزوجية والنفسية.
2ـ2الربامج اإلرشــاديــة الجامعية :وهــي برامج إلرشــاد عــدد من املسرتشدين يف جامعة إرشــاديــة صغرية برشط
أن تتشابه مشكالتهم باستخدام أساليب متنوعة لإلرشاد منها السيكو درامــا ،رشائــط الفيديو ،التمثيل
االجتامعي ،الندوات واملناقشات.
3ـ3الـرامــج اإلرشــاديــة املــبــارشة :ومتثل اإلرشـــاد املتمركز حــول املــرشــد ،والــذي يقوم فيه املرشد بــدور نشط
إيجايب بتأثريه املبارش يف الشخصية والسلوك ويستخدم ذلك مع املسرتشدين املتعجلني ناقيص املعلومات،
وذوي املشكالت الواضحة ،وهــو يقدم نصحاً مــبــارشا ً ،ويستخدم هناك االخــتــبــارات واملقاييس لجمع
املعلومات وتحليلها.
4ـ4الـرامــج اإلرشــاديــة غري املــبــارشة :ومتثل اإلرشـــاد املتمركز حــول العميل املسرتشد ،حيث يوضع العميل
يف دائــرة االهتامم وتتم عالقته يف جو نفيس ُيكِّنه من تحقيق أفضل منــو ،ودور املرشد هنا مبثابة مرآة
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لوضوح الرؤية وأن يجعل املريض يف جو خا ٍل من أي ضغوط أو تهديد.
5ـ5الربامج اإلرشــاديــة الدينية :وتتم عن طريق االستبصار بأمور الدين وتتناول املشكالت التي من أعراضها
االنحراف والشعور بــاألمل والخوف والقلق عن طريق االعــراف والتوبة واالستغفار وذكــر الله ،وتتم هذه
التوعية عن طريق ذكر األوامر والنواهي التي حث عليها اإلسالم.
6ـ6ب ـرامــج اإلرشـــاد الــســلــويك :ويستخدم لــعــاج املشكالت السلوكية لــدى األفـــراد مثل الــرقــة والعنف
والتدخني باستخدام أساليب سلوكية متنوعة.
7ـ7برامج اإلرشــاد باللعب :وهي هامة بصفة خاصة يف حالة اإلرشــاد العالجي لألطفال ،وهو قريب من العالج
باللعب ويساعد يف رعاية منو األطفال نسبياً ،وتربيتهم اجتامعياً ،وحل مشكالتهم اليومية.
ونتناول فيام ييل األنواع الرئيسية للربامج اإلرشادية بيشء من التوضيح:
أوالً :الربامـج اإلرشـادية الفرديـة  :Individual Counseling Programsتعتبر طريقـة اإلرشـاد
الفـردي مـن أشـهر الطـرق يف اإلرشـاد ،وفيهـا يتقابـل املرشـد مـع مسرتشـد على انفـراد ،وجهـاً لوجـه يف
أثنـاء الجلسـات اإلرشـادية وتنمـو العالقـة اإلرشـادية بينهما بشـكل مخطـط بين الطرفين يسـودها تفاعـل يف
إطـار مـن الواقـع ويف ضـوء األغـراض املحـددة ،ضمـن حـدود الشـخصية ومظاهـر النمـو .وتتميـز الربامـج
اإلرشـادية عـادة بإقامـة عالقـة مخطـط لهـا بين الطرفين وهـذا يسـاعد على تفهـم املشـكلة التـي يعـاين منهـا
املسرتشـد ،وحلهـا بطريقـة تفـوق طـرق اإلرشـاد األخـرى ،وقـد يواجـه اإلرشـاد الفـردي بعـض الصعوبـات
منهـا عـدم إتاحـة فـرص اإلرشـاد ملسرتشـدين آخريـن يف حـاالت نقـص املرشـدين .ويسـتخدم الربنامـج
اإلرشـادي الفـردي يف املسـاعدة يف حـل املشـكالت الخاصـة وذات الطابـع الفـردي واملشـكالت التـي ال
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يسـتفاد يف حلهـا مـن اإلرشـاد بالطـرق األخـرى وتشـمل إجـراءات اإلرشـاد الفـردي عـادة الخطـوات التاليـة:
• •تكوين عالقة إرشادية تُشعر املسرتشد باالطمئنان وتزيد ثقته باملرشد مام يسمح باإلفصاح عام يــدور يف
ذهن املسرتشد ،وتقديم معلومات صحيحة ،وتقلل من املقاومة.
• •جمع املعلومات والتخطيط لحل املشكلة.
• •البدء بتنفيذ حل املشكلة عىل أن يقوم بذلك املسرتشد مبساعدة املرشد.
• •انتهاء العالقة وتقييم مدى نجاح الربنامج اإلرشادي الفردي.
• •ويستخدم الربنامج اإلرشادي الفردي يف الحاالت التالية:
• •املشكالت الــدراســيــة :ومــن أمثلتها اإلعـــادة يف الصفوف ،تكرار الــرســوب ،التأخر الـــدرايس ،الترسب من
املدرسة الغياب دون إذن أو عــذر ،بطء التعلم ،اضطراب العادات الدراسية كاالستذكار وحل الواجبات
املنزلية وتنظيم الوقت.
• •املشكالت االجتامعية :ومــن أمثلتها التفكك األرسي بسبب انفصال أحــد الوالدين أو طالقهام ،وحــاالت
االنحراف والتدخني والسلوك االستهاليك السلبي.
• •املشكالت النفسية :ومــن أمثلتها العزلة ،واالنــطــواء الــعــدواين ،القلق ،السلوك الالتوافقي ،املخاوف
املرضية؛ كالخوف من املدرسة وقلق االمتحانات وغريها.
• •املشكالت االقتصادية :مثل الفقر ،وقلة ذات اليد لألرسة التي يعيش فيها الفرد املسرتشد.
• •املشكالت الصحية :ومــن أمثلتها أحــد األمـــراض املزمنة وأمـــراض الــعــر ،اإليـــدز ،اللوكيميا ،الــرطــان،
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اإلعاقات الحسية والحركية ،وكلها تندرج تحت الحاالت الفردية التي ال ميكن تناولها بفاعلية عن طريق
برامج اإلرشاد الجامعي.
ثانيـاً :الربامـج اإلرشـادية الجامعيـة  :Group Counseling Programsيـرى مايـر  Maire -أن الربنامـج
اإلرشـادي الجامعـي هـو عمليـة مسـاعدة يف إطـار الجامعـة وتهـدف إىل تغيير سـلوك أفرادهـا ،حيـث يعمـل
كل عضـو كجـزء يف كل متكامـل ،وبذلـك تـذوب فرديـة كل فـرد مـن أفـراد الجامعـة لصالـح الجامعـة ككل،
ولهـذا يعتبر الربنامـج اإلرشـادي الجامعـي وسـيلة فعالـة يف تدعيـم العالقـات االجتامعيـة وذلـك الرتـكاز
هـذا النـوع مـن الربامـج اإلرشـادية على التفاعـل بين أعضـاء الجامعـة اإلرشـادية مـن خلال العمـل الجامعـي
واملشـاركة الوجدانيـة وتكويـن مواقـف اجتامعيـة منظمـة تقـوم على أسـاس تعديـل السـلوك غير املرغـوب
اجتامعيـاً .وتتميـز الربامـج اإلرشـادية الجامعيـة مبجموعـة مـن السمات التـي تضفـي عليهـا أهميـة خاصـة
وتجعلهـا أداة مثاليـة للتعامـل مـع املشـكالت االجتامعيـة والنفسـية ،أو ملقابلـة حاجـات بعـض األفـراد سـواء
كانـت تلـك الحاجـات نفسـية أو اجتامعيـة أو تطوريـة أو حاجـات خاصـة كالرغبـة يف التعلـم واكتسـاب
الخبرات وتنميـة املهـارات وفيما يلي مجموعـة مـن مميزاتـه:
1ـ1أن النمو هو عملية اجتامعية وال تتم إال يف إطار اجتامعي وهو ما توفره الربامج اإلرشادية الجامعية.
2ـ2متثل املجموعة اإلرشادية مجتمعاً مصغرا ً يساهم يف كرس حاجز العزلة وإشعار العضو بأنه ليس وحيدا ً
يف معاناته أو فيام يصادفه من مشاكل مام يقلل من شعوره بالقلق ويساعده عىل التخلص منه ،وعىل إعادة
تفحص مشاعره الداخلية ومناقشتها.
3ـ3تشكل املجموعة بيئة محم ّية وآمنة مبا يسمح للفرد بتعلم مهارات اجتامعية جديدة وتجربتها بشكل عميل
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وواقعي داخل الجامعة دون تردد أو خوف.
4ـ4يعترب النشاط الجامعي أفضل الوسائل من الناحية االقتصادية يف مجاالت اإلرشــاد أو التدريب أو التعليم،
فهو مفيد يف حالة نقص عدد املرشدين أو املعالجني ،باإلضافة إىل أن جو املجموعة يسمح بظهور عوامل
جديدة قد يتعذر ظهورها يف حالة تطبيق الربنامج اإلرشادي الفردي.
5ـ5تسمح نشاطات املجموعة للمرشد أو قائد املجموعة مبالحظة ما يبديه أفــراد املجموعة من مظاهر
عدوانية أو انقياد وقلق ،والوسائل التي يستخدمونها عندما يشعرون بالتهديد أو اإلحباط خالل عمليات
اتصالهم ببعضهم.
6ـ6توفر املجموعة ألعضائها جــوا ً من الخربة االجتامعية التي تساعد العضو عىل اختبار منــوه من خالل
العالقات االجتامعية التي يقيمها داخل املجموعة.
7ـ7عــادة ما تنجح املجموعات االسرتشادية يف تعديل بعض أمنــاط السلوك غري التوافقي ألعضائها وتجربة
البدائل التي ميكن أن تحل محلها ،ويقوم أعضاء املجموعة مبساعدة املرشد بالتفاعل معاً ،ومساعدة
بعضهم بعضاً عىل الوصول إىل مرحلة االستبصار مبشكالتهم.
8ـ8نظرا ً إىل أن العميل قد مييل يف جلسات برنامج اإلرشــاد الجامعي إىل قمع أو كتامن بعض األفكار واملشاعر
بشكل شعوري أو ال شــعــوري ،فــإن املجموعات مبا لها من طابع تفاعيل تلقايئ تعمل عىل إظهار تلك
املشاعر واألفكار واإلفصاح عنها.
والربنامـج اإلرشـادي الجامعـي يتضمـن إقامـة عالقـة ديناميـة بين املرشـد وأعضـاء املجموعـة ،وتتضمـن
تلـك العالقـة عـرض ومناقشـة موضوعـات يكـون لـدى املرشـد معرفـة خاصـة بهـا ،كما أنهـا تكـون ذات أهميـة
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خاصـة أو عامـة للمجموعـة االسرتشـادية ،وتـدور حولهـا انفعـاالت ،وتنمـو اتجاهـات أو تتغير ،وتكويـن
العالقـة اإلرشـادية بين أعضـاء املجموعـة نفسـها ،واسـتخدام املرشـد لهـا أمـ ٌر ذو أهميـة أساسـية يف الربنامـج
اإلرشـادي .وميكـن اسـتخدام الربنامـج اإلرشـادي الجامعـي يف الحـاالت التاليـة:
• •إرشاد جامعات األطفال والشباب عىل حد سواء برنامج إرشادي للوالدين.
• •توجيه الوالدين للمساعدة يف إرشاد أبنائهم برنامج إرشادي للوالدين.
• •اإلرشاد األرسي برنامج إرشادي أرسي.
• •اإلرشاد املهني يف املدارس واملؤسسات برنامج إرشادي مهني.
• •مع أصحاب املشكالت املشرتكة مثل مشكالت التوافق االجتامعي واملدريس.
• •حاالت التمركز حول الذات ،االنطواء الخجل ،الشعور بالنقص.
واإلعداد للربنامج اإلرشادي الجامعي عملية هامة ومتعددة الجوانب وتتضمن ما ييل:
• •استعداد املسرتشد :أي قيامه بدوره يف الربنامج اإلرشادي الجامعي.
• •تهيئة الجو املناسب لتنفيذ الربنامج اإلرشادي.
• •اختيار الطريقة األنسب والتكنيكات التي تتناسب وطبيعة مشكالت املسرتشدين.
• •التنسيق مع بعض املرشدين كأعضاء فريق وليس كقيادة.
• •يقوم املرشد بدور اإلثارة والضبط والتفسري والرشح والتعليق.
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• •يهيئ املرشد املجال للتفاعل االجتامعي الحر بني أعضاء املجموعة.
• •عىل املرشد أال يحتكر املناقشة.
• •أن يكون املرشد ُملامً علامً وخربة ،وملامُ كذلك بالحالة النفسية للفرد وديناميات الجامعة.
• •يجب إعداد مكان مناسب للجلسات اإلرشادية وكذلك األدوات املطلوبة واألجهزة الالزمة.
• •يقوم املرشد بإجراء مقابلة فردية مبدئية مع كل عميل من أجل إعداده لتقبل انضاممه إىل الجامعة ،كام يشعر
بالثقة واالطمئنان للجامعة االسرتشادية التي سوف ينضم إليها.
وعنـد اختيـار املجموعـة االسرتشـادية يف الربنامـج اإلرشـادي الجامعـي يجـب أن يراعـي يف ذلـك
الشروط اآلتيـة:
1ـ1التجانس بني أفراد املجموعة من حيث القدرة العقلية والعمر.
2ـ2اختيار العضو يف املجموعة عىل أساس حاجته للمساعدة التي ميكن أن تقدمها له املجموعة.
3ـ3يتم االختيار بحيث تتشابه املشكالت بني أعضاء املجموعة.
4ـ4إعطاء الحرية لكل عضو يف اختيار نــوع املجموعة االسرتشادية التي يريد االنضامم إليها ،فقد يفضل
الطفل عدم وجود أصدقاء أو أقارب له ضمن املجموعة التي يختارها.
5ـ5يفضل أن يــراوح حجم املجموعة ما بني  7 - 5أفــراد مسرتشدين وميكن أن يصل عددهم إىل تسعة
وذلك من أجل عمق املشاركة وتحقيق األهداف.
6ـ6يجب االتفاق عىل املكان املناسب لعقد الجلسات اإلرشادية وكذلك تحديد عدد مـرات جلسات املجموعة
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االسرتشادية ،بحيث تكون مرة واحدة يف األسبوع وملدة من  12 - 8أسابيع.
7ـ7تحديد مدة الجلسة اإلرشادية عىل أن تكون ساعتني عىل األكرث مع تسجيل محتويات كل جلسة يف سجل
خاص.
ثالثـاً :الربامـج اإلرشـادية املبـارشة  :Direct Counseling Programsوتعـرف أيضـاً باسـم الربامـج
اإلرشـادية املوجهـة املتمركـزة حـول املرشـد أو املتمركـزة حـول الحقيقـة .ورائـد الربامـج اإلرشـادية املبـارشة
هـو وليامسـون .واملرشـد يف هـذه الربامـج هـو الـذي يكشـف عـن االضطرابـات واملشـاكل املتعلقـة باملسرتشـد،
واملرشـد هـو الـذي يفسر البيانـات واملعلومـات ،وهـو الـذي يسـدى النصائـح وهـو الـذي يقترح أسـاليب
العلاج لهـا ،فـدوره هنـا إيجـايب نشـط ،فهـو الـذي يتحمـل املسـئولية أكثر مما يتحملهـا املسرتشـد ،فهـي نـوع
مـن اإلرشـاد املفـروض ،واحتـكار املرشـد لهـذا الـدور ومتركـزه يف العمليـة اإلرشـادية مرجعـة الفرتاضين
هام :
أ -قلة معلومات املسرتشد وبساطة خرباته مام يجعله عاجزا ً عن حل مشكالته بنفسه.
ب -الكم الهائل من املعلومات والخربات لدى املرشد وقدرته عىل حل املشكالت.
والربامـج اإلرشـادية املبـارشة هـي عـادة أكثر األسـاليب اسـتعامالً ألن املرشـدين يسـتخدمونها مـع
املسرتشـدين ذوي املشـكالت الواضحـة واملحـددة ،وهـذه أكثر املشـكالت شـيوعاً بين األطفـال يف مراحـل
النمـو املبكـرة ومـا بعدهـا .وتتحـدد إجـراءات الربامـج اإلرشـادية املبـارشة يف الخطـوات التاليـة:
1ـ1التحليل :ويف هذه الخطوة يتم جمع املعلومات املفصلة والالزمة بعد فهم املسرتشد ومشكلته ث ُـ ّم يقوم
بتحليل هذه البيانات وهنا يستعني املرشد باالختبارات واملقاييس املالمئة لها.
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2ـ2الرتكيب :أي تنظيم وتلخيص املعلومات التي ت ّم جمعها ومن ث ُ ّم تركيبها.
3ـ3التشخيص :أي تحديد املشكلة ومعرفة أعراضها ث ُ ّم التوصل أخريا ً إىل أسباب املشكلة.
4ـ4التنبؤ :أي توقع املصري الــذي ستؤول إليه هذه املشكلة يف ضوء ما تكشف للمرشد من سهولة أو صعوبة
ومدى إمكانية الحل بناء عىل ذلك.
5ـ5إرشــاد املسرتشد :وذلــك بتقديم النصح والخدمات اإلرشــاديــة الناجحة ،واتخاذ الــقـرارات يف حل املشكلة
مع إقناع املسرتشد بهذا الحل.
6ـ6املتابعة :أي مراقبة الحالة يف تطورها بعد االنتهاء من عملية اإلرشاد.
وتتحـدد مزايـا الربامـج اإلرشـادية املوجهـة املبـارشة يف بسـاطة هـذه الربامـج ووضـوح إجراءاتهـا.
وجديـة الوصـول للهـدف املرغـوب فيـه بالرتكيـز على حـل املشـكلة .بينما تتلخـص عيـوب الربامـج
اإلرشـادية املوجهـة املبـارشة يف :إيجابيـة املرشـد كطـرف مرسـل وسـلبية املسرتشـد كطـرف مسـتقبل .وتقديـم
الحلـول الجاهـزة دون أي محاولـة مـن الطفـل املسرتشـد ولـو إبـداء رأيـه .ووجـود يشء مـن التسـلط وفـرض
الحلـول على املسرتشـد.
رابعـاً :الربامـج اإلرشـادية غير املبـارشة  :Indirect Counseling Programsوتعـرف بالربامـج
اإلرشـادية غير املوجهـة ،أو املتمركـزة حـول العميـل ،أو املتمركـزة حـول الـذات .ورائـد هـذه الربامـج هـو
كارول روجـرز وتـدور هـذه الربامـج يف فلـك املسرتشـد وتعتمـد على النشـاط الـذي يقـوم بـه املسرتشـد
نفسـه ،وذلـك بسـبب إدراكـه ملسـئوليته عـن نـوع سـلوكياته ،فاملسرتشـد يكـون على بصيرة مبشـكلته
وميكنـه اقتراح الحلـول املالمئـة لهـا ،ولكـن تحـت إرشاف ومتابعـة املرشـد .وتهيـئ هـذه الربامـج اإلرشـادية
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غير املوجهـة أو املتمركـزة حـول العميـل الظـروف املالمئـة لكي يتمكـن العميـل املسرتشـد مـن أن يحقـق
أفضـل منـو نفسي ،فالهـدف هنـا ليـس حـل املشـكلة بعينهـا فقـط وإمنـا تزويـد العميـل بذخيرة مـن املعرفـة
والخبرة واالسـتفادة مـن ذلـك بحيـث تسـاعده هـذه القـدرة على حـل مشـكالت أخـرى ،وهـذه تُعـد ميـزة
لتلـك الربامـج اإلرشـادية غير املبـارشة ،فهـي تسـاعد املسرتشـد على النمـو النفسي السـوي ،أي التحـول
مـن مفهـوم الـذات السـلبي نحـو مفهـوم الـذات اإليجـايب  Houser. 2003. 217.وتتحـدد خصائـص
الربامـج اإلرشـادية غير املوجهـة يف:
1ـ1التمركز حول العميل :إذ يعترب العميل نفسه هو الوحيد الذي له الحق يف تقرير مصريه وهو الذي يتحمل
مسئولية حل مشكالته وال مانع لديه أن يتم ذلك تحت إرشاف املرشد بشكل غري مبارش.
2ـ2دور املرشد :إن دوره الرئييس هنا هو تأمني املناخ اإلرشـــادي املالئم ،الــذي يسوده التفاؤل والبشاشة
والتسامح ،ويهتم بحالة العميل مشجعاً لــه ،فهو مبثابة املــرآة له التي يعكس عليها العميل املسرتشد
مشاعره بصدق ويُسقط عليها اتجاهاته بوضوح عندما تظهر صــورة العميل الشخصية فيزداد تعرفه عىل
نفسه .واملرشد هنا ال يتخذ موقف الواعظ الذي يغرق بتعليامته أو الـ ُمق ّيم للسلوك ،أنه يقف محايدا ً فهو
أقل نشاطاً من العميل ،ولكنه ليس سلبياً ،لدرجة العجز عن إتاحة الفرص للعميل للقيام بــدوره اإليجايب
النشط.
3ـ3العالقة بني املرشد والعميل :هي عالقة خالية من التهديد والرقابة ،عالقة تعتمد عىل الرسية الـ ُمطلقَة ،عالقة
تحدد مسئولية كل من املرشد والعميل ،هذا مع القناعة التامة بأن العميل هو املسئول عن الكشف عن ذاته
مبستوياتها املختلفة والعميل هو الذي يتبني محتوى ذاته الخاص ،كام أنه مطالب بالكشف عن أسباب وأعراض
مشكالته ث ُ ّم تحديدها بدقة وعالجها ،وتحقيق التوافق والصحة والنفسية.
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خامساً :أسس بناء الربامج اإلرشادية:
توجـد بعـض األسـس العامـة التـي نعتمـد عليهـا يف بنـاء الربامـج اإلرشـادية بصفـة عامـة وتتضمـن
هـذه األسـس مجموعـة مـن املسـلامت واملبـادئ التـي تفسر السـلوك اإلنسـاين بشـكل عـام ،وتحـدد مجموعـة
مـن القواعـد التـي تقـوم عليهـا عمليـة اإلرشـاد ،وهـذه األسـس يجـب أن يلتـزم بهـا املرشـد يف عملـه ،ومنهـا:
• •األســس النفسية :وترتبط تلك األســس باملسرتشد مــن حيث معرفة خصائصه وميوله ومطالب منوه
وأنسب طــرق التعليم والتعلم التي تتناسب مع تلك الخصائص فهو األســاس األول الــذي ينطلق منه
الربنامج اإلرشــــادي ،فاملسرتشد محور العملية اإلرشــاديــة وجوهرها ولــه خصائص ومطالب منــو يجب
معرفتها ويجب مراعاتها عند تصميم الربنامج اإلرشـــادي .فلكل مرحلة من مراحل العمر التي مير بها
الفرد مطالب البــد من تحقيقها ليك يتم النمو للفرد بشكل سليم ،وهــذه املطالب تتكون نتيجة تفاعل
مظاهر النمو العضوي كام يف تعلم امليش وآثــار الثقافة القامئة والوعي كام يف تعلم القراءة ومستوى طموح
الفرد كام يف اختيار املهنة .فكل مرحلة من مراحل حياة الفرد تتميز بخصائص جسمية ونفسية معينة متيزه
يف مراحل منو مختلفة وهــذا بــالــرورة يجب أن يؤثر عىل حاجات واهتاممات الفرد ،ومرحلة الطفولة
الوسطي محور اهتامم الدراسة الحالية لها طابع خاص مييزها ويجب أن نويل هؤالء األطفال عناية خاصة وأن
نخطط لرتبيتهم بحيث نقدم لهم الربامج الرتبوية واإلرشادية املتكاملة والتي تراعي ميولهم ومتطلباتهم يف
النمو الجسمي ،والسيكولوجي والحريك والعقيل واالنفعايل واالجتامعي والحيس واالستفادة منها يف بناء
الربامج اإلرشــاديــة والتخطيط لها .وعــى املرشد أن يــدرك أن بعض املشكالت يعاين منها أفــراد مختلفون،
وأسبابها ليست واحــدة ،وبالتايل فقد تصلح طريقة إرشادية يف مساعدة فرد ما يعاين من إحــدى املشكالت
ولكنها ال تصلح يف الوقت نفسه ملساعدة فــرد آخــر يعاين من نفس املشكلة ،ففي ضــوء الفروق الفردية
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تتعدد طرق اإلرشاد ،وليس مثة طريقة واحدة تتناسب مع كل العمالء ملا بينهم من فروق فردية.
• •األسس االجتامعية :كل فرد البد أن يعيش يف واقع اجتامعي له معايري وقيم ،وهو يعيش يف جامعة ليست مجرد
مجموعة من األف ـراد وإمنا هي كيان اجتامعي يؤثر يف الفرد ويتأثر به ،واإلنسان هو كائن اجتامعي يعيش كعضو
يف جامعة أو يف جامعات كثرية األرسة ،الفصل ،األصــدقــاء... ،الــخ وله فيها أدوار مختلفة ،وكل سلوك يقوم به
هو سلوك فردى وجامعي يف نفس الوقت ،فعالوة عىل تأثر سلوكه بشخصيته وميوله واتجاهاته فهو يتأثر أيضاً
بالجامعات التي ينتمي إليها وهي ما يُطلق عليها الجامعات املرجعية أي الجامعة التي يرجع إليها الفرد يف تقييم
سلوكه االجتامعي والتي يلعب فيها أحب األدوار االجتامعية إىل نفسه .وعىل ذلك تعني األســس االجتامعية يف
بناء الربامج اإلرشادية االهتامم بالفرد كعضو يف جامعة يؤثر فيها ويتأثر بها .وتنطلق تلك األسس بدراسة طبيعة
املجتمع الذي يعيش فيه املسرتشد ومعرفة أهــداف هذا املجتمع ومــوارده وما يسوده من قيم وعــادات وتقاليد
وذلــك حتى يبني الربنامج مبا يتناسب مع هذا املجتمع ،فاإلنسان ال يعيش يف فـراغ بل ميــارس نشاطه يف مجتمع
معني ويف زمان معني ،وهذا املجتمع له خصائصه ومؤثراته التي تؤثر عىل النشاط البرشي فيه ،ولذا فمن املهم أن
تراعي قوة العالقة بني ما يُقدم للمسرتشدين وبني جوانب حياتهم واحتياجاتهم وذلــك ألن كل منهج يقوم عىل
دعائم فلسفية تربوية معينة وهذه الفلسفة ترتبط بفلسفة املجتمع وتتصل اتصاالً وثيقاً به.
• •األســس األكــادميــيــة :ترتبط األســس األكادميية بــاملــادة أو املــواد املتعلمة التي يتضمنها الربنامج املقرتح
وذلــك من حيث فلسفة هذه املــادة ومكوناتها وطبيعة تعلمها وتتابع موضوعاتها واختيار أفضل تنظيم
ملحتوى الربنامج مبا يتفق مع طبيعة املتعلم.
األسس التي يجب مراعاتها عند التخطيط للربامج اإلرشادية:
• •يوضع الربنامج اإلرشادي عىل أساس فهم وإملام كامل باملوضوع والظروف املحلية.
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• •اختيار املشكالت الحقيقة املعربة عن حاجات األفراد.
• •يتضمن أهداف جوهرية ومحددة.
• •يناسب مستوى األفراد االجتامعي واالقتصادي.
• •يكون له صيغة موجهة تجاه تحسني قدرة األفراد عىل حل مشكالتهم بطريقة فردية أو جامعية.
• •يكون للربنامج خطة محددة للعمل بحيث تكون أهدافه واضحة ومحددة عىل كافة مستوياته.
• •يتصف بالثبات واملرونة الكافية ملقابلة املواقف املتغرية عىل املــدى الطويل والتغريات الحادثة يف املدى
القصري واملواقف الطارئة.
• •يتم تنفيذه عن طريق أفـراد ذوي فاعلية وكفاءة ومدربني تدريباً جيدا ً مع مراعاة االستفادة من القيادات
املحلية التطوعية يف مرحلتي تخطيط وتنفيذ الربنامج.
• •ميهد الربنامج إىل الطريقة التي تقيم نتائجه.
خصائص املرشد:
إن شـخصية املرشـد تعتبر مكونـاً حساسـاً يف تحديـد فاعليـة وعمليـة اإلرشـاد وهنـاك العديـد مـن
الخصائـص املرتبطـة بفاعليـة املرشـد ومنهـا:
1ـ1الكفاءة العقلية :عىل املرشد أن يتمتع بقدرات عقلية جيدة ويتمتع بقاعدة معرفية حول أهم النظريات
اإلرشادية كام عليه أن يتمتع بالغربة والقدرة عىل التعلم .الحيوية والنشاط :إن عملية اإلرشــاد تستنزف
طاقة املرشد انفعاليا وجسديا وعىل املرشد أن يكون نشيطا خالل جلساته وان يحتفظ بهذا النشاط.
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2ـ2األمانة والرسيّة العملية :إن عىل املرشد أن يحافظ عىل املسرتشد وان يصونه بكل ما أويت من قوة وان
يحافظ عىل أرسار املسرتشد ،وان يقدم املعلومات الصحيحة والدقيقة له.
3ـ3املرونة :يجب أال يكون املرشد جامدا يف عمله فهو يتعامل مع أفراد بينهم الكثري من الفروق ومع مشكالت
متنوعة ،ولذلك يجب أن ينوع يف أساليبه وطــرق اإلرشــاد التي يستخدمها ،فتبني اتجاه نظري دون آخر
والوقوف عليه قد يعيق عمله كمرشد محرتف.
4ـ4املساندة والدعم :يجب أن يكون املرشد قادرا عىل مساندة املسرتشد ،وأن يزرع األمل فيه ،ويقلل من قلقه
قــدر املستطاع ،وميــده بالطاقة النفسية وخاصة يف مواقف األزمــات مثل الــكــوارث ،الصدمات ،األحــداث
الشديدة ،موت عزيز ،خسارة مالية.
5ـ5القدرة عىل التأثري :ينبغي أن تتوفر لدى املرشد القدرة عىل التأثري وعىل توجيه العمل اإلرشــادي داخل
الجلسات اإلرشــاديــة وخارجها وأن يكون قــادرا عىل توجيه مسار العملية اإلرشــاديــة يف االتجاه الصحيح،
كــا ينبغي للمرشد أن يضبط املقابلة وســرهــا يف الوجهة الصحيحة وأال ينشئ رصاعـــات بينه وبني
املسرتشد ،وأال يستخدم أساليب ال تتفق مع مبادئ اإلرشــاد مثل النصيحة ،فرض الــرأي ،الدفاعية أثناء
الجلسة اإلرشادية.
6ـ6الوعي بالذات :هذه الخاصية تنبع من معرفة املرشد بذاته ومبا يحمله من اتجاهات وقيم ومشاعر ومن قدرته
عىل إدراك العوامل التي تؤثر عليه ،كذلك املرشد الواعي يعرف جيدا مواطن ضعفه وقوته.
سادساً :مناهج الربامج اإلرشادية:
العلـم مبنهجـه وليـس مبوضوعـه ،مبعنـي أن املعرفـة التـي نحصـل عليهـا باسـتخدام منهـج هـي مـا
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نسـميها املعرفـة العلميـة ،وإذا كانـت الخدمـات اإلرشـادية تقـدم لألفـراد يف مجـاالت ثالثـة هـي اإلمنائيـة،
الوقائيـة ،العالجيـة فـإن هـذه الخدمـات تقـدم مـن خلال مناهـج ثالثـة أيضـاً ،يكـون كل منهـج فيهـا
متخصـص يف مجـال مـن املجـاالت الثالثـة وهـي املنهـج اإلمنـايئ واملنهـج الوقـايئ والعالجـي.
وحتـى يـؤدى اإلرشـاد دوره البـد مـن توفير مناهـج علميـة يتبناهـا الربنامـج اإلرشـادي املقترح ،وهـذه املناهـج
واألسـاليب تعتمـد يف ذلـك على ثلاث استراتيجيات أو مناهـج هـي اإلمنائيـة ،الوقائيـة ،والعالجيـة ومـا دام املنهجـان
األول والثـاين يحرصـان على الجانـب الوقـايئ يف تجنـب وقـوع الفـرد يف املشـكالت كما أنهما يركـزان على دعـم النمـو
السـوي للفـرد ،فـإن باإلمـكان دمجهما يف منهـج واحـد تحـت عنـوان املنهـج التنمـوي واملنهـج الوقـايئ.
ويخطـئ مـن يظـن أن االستراتيجية الناجحـة لتحقيـق أهـداف اإلرشـاد هـي الطريقـة العالجيـة بـل
إن األصـح واألفضـل هما االستراتيجيتان التنمويـة والوقائيـة وذلـك ألن الوقايـة دامئـاً أفضـل مـن العلاج.
والعمـل اإلرشـادي يهتـم أساسـاً بالجانـب اإلمنـايئ والجانـب الوقـايئ ويهتـم بعـد ذلـك بالجانـب العالجـي
والتدخـل يف األزمـات .واإلرشـاد ،لكي يواجـه التحديـات ويـؤدي دوره داخـل املؤسسـات ،عليـه أن ينـزل
مـن الـدور العالجـي إىل الـدور الوقـايئ ،ومـن الـدور اإلمنـايئ إىل برامـج التوعيـة وبرامـج الوقايـة .وسـوف
نتنـاول فيما يلي كل منهـج مـن املناهـج الثالثـة على حـدة ملعرفـة مـا ميتـاز بـه كل منهـج:
1ـ1املنهج التنموي :ويتعامل مع أف ـراد أسوياء ويبدأ مع بداية منو الفرد ويستمر مبراحل النمو املختلفة،
وهذا املنهج نظري بالدرجة األوىل ويهدف إىل تعديل السلبيات إن وجدت وتدعيم اإليجابيات من خالل
الربامج اإلرشادية بهدف تدعيم التوافق النفيس واالجتامعي ورفع كفاءة الفرد إىل أقيص حد ممكن ومن
الخدمات اإلرشادية التي تُقدم من خالل هذا املنهج:سعفان2007 ،م ،ص .30-29
• •التعرف عىل مظاهر النمو املختلفة الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتامعية وتوجيهها يف االتجاه
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اإليجايب وتوفري كل العنارص والظروف التي تحقق التكامل بني مظاهر النمو عرب مراحل النمو املختلفة.
• •التعرف عىل الحاجات يف كل مرحلة إمنائية وتوفري اإلمكانيات والفرص املناسبة إلشباعها.
• •التعرف عىل قدرات وإمكانيات الفرد يف كل مرحلة إمنائية والعمل عىل تنميتها.
• •تنمية ميول واتجاهات الفرد لتكوين شخصية قوية فعالة ومنتجة.
• •توفري اإلمكانيات والوسائل والظروف وتقدميها يف شكل برامج إرشادية لتحقيق األهداف السابقة.
2ـ2املنهج الــوقــايئ :ال يقترص املنهج الــوقــايئ عــى حــايــة الــفــرد مــن املــشــكــات واالضــطــرابــات وحــاالت
عــدم التوافق النفيس أو االجتامعي أو الرتبوي أو املهني بل أنــه كذلك يقي الفرد من تطور املشكالت
واالضــطـرابــات وحــاالت عــدم الــتــوازن لديه ويتم ذلــك بالعمل عىل اكتشاف حــاالت ســوء التكيف وهي
يف مراحلها األوىل للعمل عىل عدم السامح لها بالزيادة.
3ـ3املنهج الــعــاجــي :ويتعامل املنهج العالجي مــع األفـــراد أصــحــاب املشكالت أو االضــط ـرابــات ،بهدف
عالجهم وإعـــادة التوافق النفيس واالجتامعي وتحقيق الصحة النفسية ،وهناك حاجة ملحة للمنهج
العالجي لعدة أسباب أهمها:جبل2000 ،م ،ص .255-254
أ -أن الخدمـات والجهـود التـي تقـدم مـن خلال املنهـج اإلمنـايئ أو املنهـج الوقـايئ مهما تنوعـت أو
ازدادت كفاءتهـا ال ميكـن أن تفـي بـكل الحاجـات لألفـراد لعـدة أسـباب منهـا :أنهـا قـد تصـل إىل
بعـض األفـراد .كما انهـا قـد توفـر ولكـن األفـراد ال يسـتفيدون منهـا.
ب -توجـد تغيرات بيولوجيـة وفسـيولوجية واجتامعيـة تجعـل األفـراد عرضـة ألزمـات وفترات حرجـة
يف مواقـف مـا وفترات زمنيـة مـا.
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ج -من الصعب التنبؤ ببعض املشكالت واالضطرابات فتحدث بالفعل.
ولهـذه األسـباب يكـون مـن املتوقـع وجـود العديـد مـن املشـكالت واالضطرابـات تسـتحق العلاج حتـى
ميكـن إعـادة التوافـق والصحـة النفسـية للمسرتشـد .وهنـاك عـدة طـرق للمنهـج العالجـي يف اإلرشـاد منهـا:
• •اإليحاء :وذلك بتغيري معتقدات وانفعاالت املريض.
• •التفسري :تفسري أعـــراض املــرض التي يعاين منها املــريــض املـــراد عالجه ومعرفة أســبــاب هــذا املــرض
بحيث تضفي األمل والطأمنينة يف نفس املريض بالشفاء.
• •فهم شكوى املريض ومشاركته يف أفكاره.
• •تقديم النصح واإلرشاد الالزمني ملساعدته يف اإلقالع عن أزمته وحل مشاكله ورصاعاته.
• •وعىل املرشد أن يكون عىل علم بهذه املناهج وأن يكون قــادرا ً عىل استخدام كل منها حسب الحاجة
إليها ليك يساعد األفراد عىل تحقيق الرضا والسعادة والتوافق النفيس والصحة النفسية.
سابعاً :خطوات بناء الربامج اإلرشادية:
وتتحدد خطوات بناء الربامج اإلرشادية فيام ييل:
1ـ1تحديد األهـــداف العامة والفرعية :فــاألهــداف هي التغريات السلوكية املــرغــوب إحداثها عند العمالء
املسرتشدين ويجب أن تكون محددة بدقة وتصاغ يف عبارات تصف التغري السلويك املتوقع حدوثه يف
كل جانب من جوانب شخصية املتعلم بعد دراســة محتوى الربنامج وتُراعى يف األهــداف العامة ،وكذلك
مع طبيعة املتعلم وخصائصه واألســس الرئيسية للتعلم .وتسهل خطوة تحديد األهــداف عملية اختيار
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األنشطة املناسبة املتضمنة يف الربنامج وتوجيهها لتسهيل تحقيق األهــداف املرجوة بسهولة .ويتم انتقاء
ٍ
مرغوب أو
هدف
أكرث من هدف يف أغلب األحيان يف ضوء املشكلة الرئيسية ويف هذه الحالة يتم تحديد
ٍ
أكرث لكل مشكلة مستقلة ،ألنه من الصعب التعامل مع عدة أهــداف نهائية يف وقت واحــد ،ويجب عىل
املرشد أن يطلب من املسرتشد أن يختار واحــدا ً من األهــداف ليبدأ العمل معها ،وبعد اختيار هذا الهدف
األول فإن املرشد واملسرتشد ميكنهام أن يحددا األجــزاء الثالثة للهدف السلوك ،الظروف ،مستوى التغري
كام يحددا معاً األهداف الفرعية كالتايل:
أ -تحديـد السـلوكيات املرتبطـة باألهـداف :وهـذا الجانـب يجيـب على السـؤال :مـاذا سـيفعل املسرتشـد
أو يُفكـر فيـه أو يشـعر بـه بصـورة مختلفـة؟ وبعـد ذلـك يتـم تحديـد املواقـف التـي تسـاعد على تحقيـق
هـذه األهـداف بصـورة سـلوكية أو إجرائيـة.
ب-تحديد ظروف الهدف :هذا الجانب يجيب عن السؤال :أين ،متى ،ومع من سيحدث السلوك؟
ج -تحديـد مسـتوى التغير :هـذا الجانـب يجيـب عـن السـؤال :مـا مقـدار مـا يقـوم بـه املسرتشـد أو يُك ِملُـه
لكي يصـل إىل السـلوك املرغـوب؟ وميكـن التعبير عـن هـذا املسـتوى يف صـورة تكـرارات عـدد
مـرات حـدوث املشـكلة أو كميـة السـلوك الـذي يـود املسرتشـد أن يقـوم بـه ،ويف بعـض الحـاالت
يكـون هنـاك مسـتوى واحـدا للسـلوك املرغـوب مثـل :اتخـاذ قـرار حـول تغيير وظيفـة ،ويف بعـض
الحـاالت األخـرى يكـون هنـاك أكثر مـن مسـتوى للسـلوك املرغـوب مثـل :خفـض معـدل السـلوك
االسـتهاليك بالتدريـج مـن واقـع رشائـه واسـتهالكه للسـلع املتاحـة.
د -تحديـد األهـداف الفرعيـة وتحديـد تتابعهـا :يسـعى املرشـد مـع املسرتشـد إىل تحقيـق الهـدف النهـايئ
بشـكل تدريجـي ،حيـث تقسـيم الهـدف األصلي إىل سلسـلة مـن األهـداف الفرعيـة ،وتسـاعد األهـداف
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الفرعيـة املسرتشـد يف أن يحـل مشـكالته بطريقـة مخططـة ،وإذا كان الهـدف النهـايئ يحـدد التوجيـه
العـام للتغيير فـإن األهـداف الفرعيـة تحـدد األنشـطة املبـارشة ودرجـة الجهـد الالزمـة إلحـداث
التغيرات ،وهـذا يتطلـب أيضـاً تحديـد املعوقـات التـي ميكـن أن تعطـل تحقيـق أي هـدف جـزيئ.
ومـن هـذه املعوقـات نقـص املعرفـة واملهـارة لتحقيـق الهـدف وأيضـاً وجـود إدراكات أو أفـكار
أو حـاالت مزاجيـة تعطـل تحقيـق الهـدف ،ولذلـك يلـزم توفير املعلومـات الالزمـة واإلمكانيـات
والتدريـب على املهـارات املناسـبة قبـل محاولـة تنفيـذ األهـداف الجزئيـة ،ث ُـ ّم يتبـع ذلـك مراجعـة ملـا
تحقـق للتأكـد مـن :مـدى تحقيـق الهـدف ،وهـل األمـر يتطلـب االنتقـال إىل الهـدف التـايل ،أم األمـر
يتطلـب إعـادة إجـراءات تحقيـق الهـدف أو إعـادة ترتيبـه أو ترتيـب الهـدف التـايل لـه وهكـذا.
2ـ2اختيار املحتوى :تحديد محتوى الربنامج هو الــذي ميكننا من تحقيق األهــداف ،ذلك ألن تحديد األهــداف
وحدها ووضعها يف صــورة سلوك ال يكفي بل يجب وصــف املــادة التي ينجم عنها هــذا السلوك .وهناك
مجموعة من النقاط يجب مراعاتها عند اختيار محتوى الربنامج وهي:
• •اختيار محتوى الربنامج بحيث يراعي اختيار أقــرب املوضوعات إىل حياة األفــراد وأشدها نفعاً لهم،
وأقربها تحقيقاً ألهدافهم وأكرثها عوناً لهم لحل مشكالتهم وتلبية احتياجاتهم.
• •تنظيم املحتوى تنظيامً سليامً يتناسب مع مستويات املسرتشدين وقدراتهم ويتمىش مع اهتامماتهم
واحتياجاتهم ،ويف نفس الوقت يؤدى هذا التنظيم إىل إكسابهم أهدافاً سلوكية وتنمية االتجاهات املرغوبة.
• •االستفادة من اإلطار املرجعي للدراسة للتعرف عىل مدى مناسبة محتوى الربنامج مع املسرتشدين.
• •عــرض مــا ت ـ ّم التوصل إليه عــى بعض الــخ ـراء يف مجال الــدراســة الستخالص أهــم مالحظاتهم حول
الربنامج ومحتواه.
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3ـ3اختيار وتخطيط األنشطة والوسائل التعليمية :يقصد بالنشاط التعليمي ،كل ما يقوم به املرشد بقصد
إنجاح الربنامج اإلرشـــادي ،حيث يتوقف نجاح إخــراج املحتوى إىل حيز التنفيذ واستفادة املسرتشد من
الربنامج عىل األنشطة والوسائل التعليمية التي سوف يعتمد عليها الربنامج والــذي يتضمن كيفية إعداد
بعض املواقف اإلرشــاديــة املناسبة والتي تتضمن املعلومات واملــهــارات واالتجاهات والقيم املرغوب فيها
لتعديل منط السلوك.
4ـ4التقييم :لكل برنامج مخطط البد وأن يشمل عليه التقييم فالهدف منها هو الكشف عن نقاط القوة والضعف يف
الربنامج اإلرشــادي وأسبابها وذلــك بقصد االرتقاء بهذه النواحي من أجل تحقيق األهــداف املنشودة للربنامج،
فالتقييم عملية هامة ورضوريــة .ومام تجد اإلشارة إليه أنه توجد عدة اعتبارات هامة يجب أن تؤخذ يف الحسبان
عند القيام بعملية تقويم الربنامج اإلرشــادي وخاصة يف بداية الربنامج عند تقويم املقابلة اإلرشادية حتى يتحقق
الهدف األسايس منها بصورة مرضية ،وميكن رسد عدد من هذه االعتبارات عىل النحو اآليت:
• •يجب أن تراعي املوضوعية املطلقة وأن يراعي الحياد التام عند القيام بعملية التقويم دون التحيز لرأي،
أو التعصب لفكرة معينة ،دون املغاالة يف إبراز أي من اإليجابيات أو السلبيات ،دون تزييف أو تحريف
للنتائج ودون إخفاء الحقائق.
• •يجب أن تبني عملية التقويم وفقاً ألهــداف موضوعية محددة ،مصاغة بكلامت واضحة وعبارات
مفهومة بحيث ميكن قياسها وفقاً للمقاييس املتاحة واملعمول بها ،يف حقل العلوم االجتامعية بصفة
عامة والخدمة االجتامعية بصفة خاصة برشط أن تكون مقننة مبا يتالءم مع البيئة التي تستخدم فيها.
• •يجب مامرسة عملية التغذية العكسية للنتائج املتحصل عليها من عملية التقويم ودراستها للتحقق من
صالحيتها ،صدقاً وثباتاً ،ومــدى إمكانية االستفادة منها يف املقابالت اإلرشــاديــة املستقبلية ،مبا يسهم يف
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تدعيم كفاءتها البنائية وقدرتها عىل تحقيق أهدافها .ويجب أن ننوه هنا إىل تقويم املقابلة اإلرشادية ،مبا
يحقق تحسني أداء كل من املرشد واملسرتشد فيها ،مام يسهم يف تدعيم كفاءتها البنائية وقدرتها عىل تحقيق
أهدافها يف أقرص وقت ممكن ،وبني تقويم املسرتشد فقط من أجل مساعدته عىل فهم ذاته والتعرف عىل
جوانب شخصيته حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه فام يتعلق بحل مشكالته مبا يتفق مع املوارد املتاحة
يف البيئة التي يعيش فيها ووفقاً لنظام القيم واملثل السائدة يف املجتمع الذي يعيش يف كنفه.
5ـ5املتابعة :ويقصد باملتابعة التحقق من تحسن حالة العميل الذي ت ّم إرشــاده ،وذلك من خالل متابعة منظمة
مقصودة ملا ت ّم إنجازه أثناء العملية اإلرشادية ،كام تهدف املتابعة إىل التأكد من استمرار تقدم الحالة وتحديد
مدى وأثــر وقيمة ونجاح الربنامج اإلرشــادي وتحديد مدى استفادة العميل من الخربات اإلرشــاديــة .وتنبع
أهمية املتابعة من أن بعض الخطط املتفق عليها لتعديل السلوك ،قد تحتاج إىل إج ـراء بعض التعديالت
أو اإلقناع مبدى معني من اإلنجاز ،فقد يحتاج العميل إىل مزيد من املساعدة والتشجيع بني حني وآخر
وذلــك خوفاً من االنتكاس ،ورجــوع املشكلة التي كان املرشد قد ساعده يف حلها ،وتفيد عملية املتابعة
كذلك يف التحقق من مدى نجاح عملية اإلرشــاد نفسها مام يساعد يف تحسني املرشد لطريقته يف اإلرشــاد.
ومــن وسائل املتابعة التي ميكن للمرشد أن يلجأ لها ،االتصال الشخيص مع العميل أو تحديد مواعيد
معينة يراجع فيها العميل مرشده أو استخدام تقارير يكتبها العميل عن حالته ومــدى تحسنه ويقدمها
للمرشد .ومن املمكن الرجوع إىل الرفاق أو زمــاء العمل أو الوالدين واألصدقاء من أجل املتابعة ولكن
بعد أخذ موافقة العميل نفسه وإال ضعفت الثقة القامئة بينه وبني املرشد ألنه قد يظهر للمرشد ما يخفيه
عن والديه وزمالئه وأصدقائه.
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الفصل الثاين
تخطيط وتقويم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي
د .نبيل أبو الحسن
اإلرشـــاد األرسي أصبح مطلبا أساسيا يف اآلونــة األخــرة بعد تزايد معدالت الطالق والــنـزاعــات األرسيــة
وتزايد عدد القضايا املعروضة أمــام محاكم األحــوال الشخصية ،ولضامن نجاح الخدمات اإلرشــاديــة التي تقدم
لــأرس ،فإنه يجب التخطيط لهذه الربامج بشكل جيد وذلــك لتحديد أهــداف برنامج اإلرشــاد األرسي ،ومعرفة
ما تحقق من أهداف ت ّم وضعها مسبقا ،كام ُيكن التخطيط من وضع معايري أداء لألنشطة التي تتضمنها الجلسة
اإلرشــاديــة ،ويف ضوء هذه املعايري ميكن قياس مستويات أداء املسرتشد .كام يساعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي
املرشد عىل التنسيق بني جوانب الربنامج من حيث ترتيب األنشطة والسلوكيات التنفيذية لكل جلسة ،واألعامل
التي تتم خــارج الجلسة ،وذلــك يف ضوء الفرتة الزمنية للربنامج .ويساعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي املرشد يف
تعديل وتحسني األداء املهني يف ضوء تقويم كفاءته يف التخطيط للربنامج اإلرشــادي وإدارة الجلسات عند تنفيذ
الربنامج وتحقيق أهــداف الربنامج التي ت ّم التخطيط لها .ويعترب التقويم وسيلة لتحسني الربنامج اإلرشــادي ورفع
كفاءته ،ولذلك يسعى يف تقويم الربنامج اإلرشــادي إىل تحديد سلبياته ،وإيجابياته ،وقياس مدى تحقيقه لألهداف
التي ت ّم التخطيط لها ،والعائد الذي تحقق منه .لذلك فإن التخطيط للربامج اإلرشادية وتقييمها يعتربان عمليتني
لهام أهميتهام الكبرية يف نجاح الربامج اإلرشادية وتحقيقها ألهدافها وتطويرها أيضا.
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أوال :تخطيط الربامج اإلرشادية

مفهوم التخطيط للربنامج اإلرشادي:
يعترب التخطيط للربنامج اإلرشـــادي مبثابة ق ـرار يتخذه املرشد أو فريق اإلرشـــاد ،يف شكل اختيار األدوات
والوسائل واالسرتاتيجيات وتوظيف اإلمكانيات ،وتحديد طــرق ومعايري التقويم والتنسيق بينها؛ بهدف إمناء
الشخصية أو وقايتها من مشكالت محتملة أو عالج مشكلة حدثت بالفعل.
ومن خالل التخطيط يسعى املرشد لإلجابة عن األسئلة التالية:
• •ماذا نعمل؟ الرتكيز عىل األهداف املطلوب تحقيقها
• •كيف نعمل؟ تحديد اإلجراءات واألنشطة التي يتضمنها الربنامج.
• •متى نعمل؟ تحديد الفرتة الزمنية للربنامج.
• •أين نعمل؟ تحديد املكان الذي ينفذ فيه اإلجراءات واألنشطة التي يتضمنها الربنامج.
• •من يقوم بالعمل؟ هل املرشد فقط؟ أم املرشد مع فريق اإلرشـــاد ،وهــل ميكن إرشاك القامئني عىل تربية
املسرتشد يف الربنامج؟
• •ما اإلمكانيات املتاحة؟ وما هي اإلمكانيات املطلوبة لتنفيذ الربنامج؟
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• •ما الصعوبات والــظــروف التي ميكن أن تؤثر سلباً عىل تنفيذ الربنامج؟ وكيف ميكن التغلب عليها أو
إيجاد بدائل لها( .الحديبي.)2011 ،
أهمية التخطيط للربنامج اإلرشادي:
يعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي من أهم املسئوليات التي يقوم بها املرشد ،حيث يحقق التخطيط
الجيد للربنامج اإلرشادي العديد من املزايا ،فحسب (الحديبي )2011 ،يعد من أبرزها ما ييل:
1ـ1يعد التخطيط للربنامج اإلرشـــادي طريقة علمية إلدارة الجلسات اإلرشــاديــة بــاألهــداف ،وذلــك عندما
يسعى املرشد إىل وضع أهــداف نهائية للربنامج وأهــداف جزئية يتم تحقيقها أثناء الجلسات ،ومن خالل
استخدام التقويم املرحيل يتخذ املرشد ق ـرار بــأن أهــداف الجلسة قد تحققت أم ال ،وهــل األمــر يتطلب
االنتقال إىل جلسة أخــرى بأهداف أخــرى ،أم يتطلب إعــادة الجلسة؟ ويف حالة إعــادة الجلسة ،هل األمر
يتطلب تكرار اإلجراءات نفسها فقط؟ أم يتطلب التغيري يف األهداف واإلجراءات معاً؟
2ـُ 2يكن التخطيط من وضع معايري أداء لألنشطة التي تتضمنها الجلسة اإلرشــاديــة ،ويف ضوء هذه املعايري
ميكن قياس مستويات أداء املسرتشد.
3ـ3يساعد التخطيط يف معرفة بيئة املسرتشد ،وخصائص شخصيته ،واألدوار التي ميكن أن يقوم بها ،ومدى تحمله
املسئولية ،ويف ضوء ذلك يتم وضع أهداف الربنامج وأنشطة الربنامج واإلجراءات اإلرشادية.
4ـ4يساعد التخطيط للربنامج اإلرشـــادي يف معرفة الحاجة إىل مشاركة فريق اإلرشــاد والقامئني عىل رعاية
املسرتشد يف الربنامج اإلرشـــادي ،واألدوار التي ميكن أن يؤديها كل مشارك ،ويف ضوء ذلك يتم التخطيط
لهذه املشاركة.

5ـ5يساعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي يف استغالل وقت الجلسة اإلرشــاديــة ،وتوجيه طاقاته واهتاممه نحو
تحقيق أهداف الجلسة اإلرشادية.
6ـ6يساعد التخطيط للربنامج اإلرشـــادي عــى التنسيق بــن جــوانــب الربنامج مــن حيث ترتيب األنشطة
والسلوكيات التنفيذية لكل جلسة ،واألعـــال التي تتم خــارج الجلسة ،وذلــك يف ضــوء الفرتة الزمنية
للربنامج.
7ـ7يعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي طريقة عملية وعلمية يستخدمها للرقابة عىل تنفيذ خطوات الربنامج
اإلرشــادي ،والتأكد من مدى التقدم الــذي يحققه الربنامج ،وذلــك يف ضوء املقارنة بني ما ت ّم التخطيط له
وما ت ّم تحقيقه بالفعل.
8ـ8يساعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي يف تعديل وتحسني األداء املهني يف ضوء تقويم كفاءته يف التخطيط
للربنامج اإلرشادي وإدارة الجلسات عند تنفيذ الربنامج وتحقيق أهداف الربنامج التي ت ّم التخطيط لها.
خصائص التخطيط للربنامج اإلرشادي:
يتوجب أن نتوافر أثناء التخطيط للربنامج اإلرشــادي عــددا ً من الخصائص ،أبرزها ما ييل (الحديبى،
:)2011
1ـ1التخطيط مرحلة فكرية سابقة عىل تنفيذ أي عمل:
يتعلق التخطيط باتخاذ قرارات متعلقة مبا يجب القيام به ،وتوقيت أداء العمل وإجراءاته وكيفية أدائه،
ألن اإلجابة عن كل ســؤال والتخطيط لكل خطوة رئيسية أو فرعية واالنتقال من خطوة إىل أخــرى ،والحكم
عىل فعالية الربنامج املستخدم ،وكل هذه املهام وغريها تتطلب اتخاذ قرارات.
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2ـ2اختيار أفضل البدائل:
يف ضوء التخطيط يسعى املرشد إىل اختيار أفضل البدائل املتاحة؛ لتحقيق األهــداف بدرجة عالية،
وبأقل تكلفة يف الجهد والوقت واملال.
3ـ3التخطيط تطلع للمستقبل:
يعد التخطيط للربنامج اإلرشــادي مبثابة التطلع إىل ما يجب أن يتم ،ولذلك فإن األهــداف التي يسعى
إىل تحقيقها يف املستقبل ،يتم التخطيط لها يف ضوء املــايض والحارض ،حتى تكون واقعية من ناحية ،وتكون
هناك فرص للتعديل يف اإلجراءات والخطوات من ناحية أخرى.
4ـ4التخطيط عملية مستمرة:
يتضمن التخطيط للربنامج اإلرشـــادي التخطيط طويل األجــل ،الــذي يسعى إىل تحقيق األهــداف
النهائية ،كام يتضمن التخطيط قصري األجــل ،والــذي يسعى إىل تحقيق األه ــداف الجزئية ،ففي كل جلسة
إرشادية نسعى إىل تحقيق هدف جزيئ أو أكــر ،ويف بعض الحاالت نسعى إىل تحقيق هدف جزيئ واحــد خالل
أكرث من جلسة إرشادية.
مبادئ التخطيط للربنامج اإلرشادي:
توجد عــدة مبادئ يجب االلــت ـزام بها عند التخطيط للربنامج اإلرشـــادي ،وهــي عىل النحو التايل
(الحديبي:)2011 ،
1ـ1الواقعية :تعني الواقعية للتخطيط للربنامج اإلرشـــادي ،أن يتم التخطيط يف ضــوء خصائص املسرتشد،
وطبيعة املشكلة ،وظروف املسرتشد ،ومناسبة االسرتاتيجية اإلرشادية لعالج املشكلة ،واختيار األنشطة.
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2ـ2املــرونــة :مبعنى أال يكون التخطيط جــامــدا ً ،بحيث يعجز عــن مواجهة التغريات التي تحدث داخــل
الجلسة اإلرشــاديــة ،وبالتايل يجب أن يسمح التخطيط بإدخال تعديالت يف األنشطة والفنيات اإلرشادية
املستخدمة ،وطريقة إدارة الجلسة ،وأدوار املشاركني يف تنفيذ الربنامج ،واملستفيدين منه .الخ.
3ـ3الشمول :يشمل التخطيط للربنامج اإلرشادي كل جوانب العمل املطلوبة لتحقيق األهداف اإلرشادية.
4ـ4املشاركة :يقصد باملشاركة هنا مشاركة القامئني عىل تنفيذ الربنامج واملستفيدين منه يف تنفيذ ما يطلب
منهم ،ومن خالل املشاركة يتحمس الجميع للعمل ألنهم أدركوا أهميته.
5ـ5التوقيت املناسب :يعني اختيار الوقت األفضل لتنفيذ إجـــراءات الربنامج اإلرشـــادي وتحقيق األهــداف،
حيث يتضمن التخطيط الناجح للربنامج اإلرشادي تحديد األزمنة ،التي يتم تحقيها بطريقتني ،هام:
الطريقة األوىل :تقوم عىل التوقيت األفقي ،حيث يتم تحقيق أكرث من هدف يف جلسة واحدة.
الطريقة الثانية :تقوم عىل التوقيت الــرأيس ،حيث يتم تحقيق األهــداف بشكل تراكمي ،يقوم عىل تحقيق
األهداف املعرفية ث ُ ّم السلوكية أو األهداف البسيطة ث ُ ّم األهداف األكرث صعوبة وهكذا.
األسس التي يجب مراعاتها عند التخطيط للربامج اإلرشادية:
أشــار (الــطــنــويب )1997،موضحاً مجموعة من األســس التي يجب مراعاتها عند التخطيط للربامج
اإلرشادية وهي كالتايل:
1ـ1يوضع الربنامج اإلرشادي عىل أساس فهم وإملام كامل باملوضوع والظروف املحلية.
2ـ2اختيار املشكالت الحقيقة املعربة عن حاجات األفراد.
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3ـ3يتضمن أهداف جوهرية ومحددة.
4ـ4يناسب مستوى األفراد االجتامعي واالقتصادي.
5ـ5يكون له صيغة موجهة تجاه تحسني قدرة األفراد عىل حل مشكالتهم بطريقة فردية أو جامعية.
6ـ6يكون للربنامج خطة محددة للعمل بحيث تكون أهدافه واضحة ومحددة عىل كافة مستوياته.
7ـ7يتصف بالثبات واملرونة الكافية ملقابلة املواقف املتغرية عىل املــدى الطويل والتغريات الحادثة يف املدى
القصري واملواقف الطارئة.
8ـ8يتم تنفيذه عن طريق أفراد ذوي فاعلية وكفاءة ،ومدربني تدريباً جيدا ً،مع مراعاة االستفادة من القيادات
املحلية التطوعية يف مرحلتي تخطيط وتنفيذ الربنامج.
9ـُ 9يهد الربنامج إىل الطريقة التي ُيكن من خاللها تقييم نتائجه.
خطوات التخطيط للربامج اإلرشادي:
ميكن تلخيص تخطيط الربامج اإلرشادية يف مجموعة من الخطوات كام حددها (الحامدي & الهجني،
 )2009وهي:
1ـ1تحديد أهداف الربنامج اإلرشادي.
2ـ2تحديد االسرتاتيجية املالمئة.
3ـ3تحديد محتوى الربنامج اإلرشادي.
4ـ4تحكيم الربنامج.
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5ـ5حدود الربنامج.
6ـ6تحديد الوسائل والطرق والفنيات املستخدمة لتحقيق األهداف.
7ـ7تحديد ميزانية الربنامج.
8ـ8تحديد الخدمات التي يقدمها الربنامج.
9ـ9تحديد الخطوط العريضة لتنفيذ الربنامج.
1010تحديد إجراءات تقييم الربنامج.
أوال :تحديد أهداف الربنامج اإلرشادي:
يسعى املرشد أثناء التخطيط للربنامج اإلرشـــادي إىل وضــع أهــداف الربنامج اإلرشـــادي يف ضوء
التشخيص الــذي ت ـ ّم قبل اإلعـــداد للربنامج ،حيث أن التشخيص يشتمل عىل أبعاد ثالثة ،هــي :املشكلة،
وخصائص املسرتشد ،واملوقف الــذي حدثت فيه املشكلة ،ويضاف إىل ذلك بيئة املسرتشد .وطبيعة األهــداف
يف اإلرشــاد يتم تصنيفها إىل أهــداف معرفية وسلوكية .واألهــداف بشكل عام تنقسم إىل مستويات ثالثة ،هي:
أهــداف عامة لإلرشاد ،وأهــداف خاصة له ،وأهــداف فرعية مشتقة من األهــداف الخاصة ،ومن ث ُ ّم التأكيد عىل
أن الربنامج اإلرشادي يوجه إىل تحقيق األهداف الخاصة واألهداف الفرعية بشكل مبارش.
وأحياناً يكون الهدف تعلم طريقة تفكري من خالل مامرسة عمليات التفكري بغرض إعــادة الفهم ،أو
يكون الهدف تعلم معرفة لنعمل بها يف مواجهة املواقف باعتبار أن الفكر يسبق السلوك ،أو يكون الهدف تعلم
مهارات جديدة وأمناط سلوكية جديدة.
ونظرا ً ألن القيام بالفعل البد وأن يسبقه تركيبة معرفية ،يكون من األهمية البدء باألهداف املعرفية ث ُ ّم
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األهــداف السلوكية عندما يتطلب األمــر وجــود النوعني معاً عند التخطيط للربنامج ،مع مالحظة أن األهــداف
املعرفية هي تغيري يف الرتكيب املعريف أو تغيري يف طريقة التفكري .وبالنسبة للتغيري يف الرتكيب املعريف فإنه يتحقق
عن طريق التغيري يف االتجاهات والقيم وامليول والدافعية والتقبل االجتامعي ،أما التغيري يف طريقة التفكري فإنه
يتحقق عن طريق التغيري يف طريقة جمع املعلومات املوضوعية ،وليس االنتقائية التي تخدم الشخص فقط،
ولكن يف طريقة االســتــدالل ،واملــرونــة يف التفكري وقبول آراء اآلخرين ومناقشتها ،وقبول إمكانية وجــود أكرث
مــن رأي وأكــر مــن دليل عــى صحة القضية الــواحــدة ،وقــبــول اخــتــاف االتــجــاهــات نحو القضايا باختالف
الزمان واملكان.
أما األهــداف السلوكية ،فإنها تتجه إىل إحــداث تغيري يف السلوك ،إما بالزيادة أو النقصان من خالل
فعل األشــيــاء املــرغــوبــة ،واالمــتــنــاع عــن فعل األشــيــاء غــر املــرغــوبــة ،وميكن تصنيف مستويات األهـــداف يف
اإلرشاد كام ييل:
أ -األهــداف العامة :تتحقق األهــداف العامة بطريقة غري مبارشة ،وأهمها لــإرشــاد ،هــي :تحقيق الــذات،
وتحقيق التوافق النفيس واالجتامعي واملهني ،وتحسني العملية التعليمية ،وتحقيق الصحة النفسية.
ب-األهـــداف الخاصة :تتحدد األهـــداف الخاصة يف ضــوء طبيعة املشكلة ،وتتحقق هــذه األهـــداف بطريقة
مبارشة من خالل برامج اإلرشاد املوجهة ،وتكون هذه األهداف معرفية أو سلوكية.
ج-األهـــداف الفرعية :تشتق األهـــداف الفرعية من األهـــداف الخاصة ،وتتحقق األهـــداف الفرعية بطريقة
مبارشة من خالل الربنامج اإلرشــادي ،كام يتم تحقيق هدف واحــد أو أكرث يف الجلسة اإلرشادية الواحدة،
وقد تكون هذه األهداف معرفية أو سلوكية.
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ثانياً :تحديد االسرتاتيجية املالمئة.
من املهم عند التخطيط السرتاتيجية ما بالربنامج اإلرشــادي أن يوضع لها بدائل ،فإذا مل يتحقق الهدف
من الجلسة أو تحقق جزئياً ،يتم االعتامد عىل البديل االسرتاتيجي ،أو يتم التغيري يف األنشطة أو يف طريقة تنفيذ
االسرتاتيجية ،وهــذا يحتم عىل املرشد من ناحية أخــرى التنبؤ مبعوقات زمــن الربنامج والجلسات اإلرشادية
واإلمكانيات واملشاركة والوسائل واألنشطة ،وهــذا ما يوجب التعرف عىل أهمية التخطيط لالسرتاتيجية
العالجية ،ومحكات اختيار االسرتاتيجية اإلرشادية.
أ -أهمية التخطيط لالسرتاتيجية العالجية:
يحقق التخطيط لالسرتاتيجية العالجية العديد من املزايا ،من أبرزها ما ييل:
• •تجنب املحاولة والخطأ يف حل املشكلة ،وما يرتتب عليها من تضييع الوقت والجهد.
• •تحديد ما ينبغي فعله بدالً من الترصف يف ضوء ردود أفعال املسرتشد.
• •تحديد زمن الربنامج واألنشطة واإلجـــراءات املطلوبة يف كل مستوى ،مع تقديم النجاح عند االنتهاء
من كل جلسة إرشادية ،واالنتهاء من جلسات الربنامج.
ب -معايري اختيار االسرتاتيجية اإلرشادية:
• •هناك مجموعة من املعايري ،ينبغي االلتزام بها عند اختيار االسرتاتيجية اإلرشادية ،من أهمها:
• •أن تكون سهلة التنفيذ وذات جدوى.
• •أن تكون إجراءاتها مالمئة لقدرات املسرتشد.
• •أن تسمح بتنمية املعارف والعمليات العقلية ،وزيادة األنشطة واملهارات والخربات.
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• •أن تكون إجراءاتها آمنة ال يرتتب عليها خطورة ،وإيجابية ال تركز عىل العقاب.
• •أن تكون قامئة عىل نظرية ما من نظريات اإلرشــاد ،حتى نضمن فعاليتها يف تحقيق أهــداف اإلرشــاد
وأهداف الربنامج اإلرشادي.
• •يجب أن تكون لدى املرشد املعلومات والخربة واملهارة بهذه االسرتاتيجية حتى يخطط لها وينفذها
ويدرب املشاركني يف الربنامج اإلرشادي عىل إجراءاتها.
ثالثا :تحديد محتوى الربنامج اإلرشادي.
يتكون محتوى الربنامج اإلرشـــادي من أبعاد ثالثة كام حددها (ســعــفــان2005:م) ،هــي :املعارف
والعمليات العقلية ،واألنشطة ،واملهارات ،وميكن إيضاح ذلك كام ييل:
البعد األول :املعارف والعمليات العقلية.
تقوم فكرة األهــداف املعرفية عىل أن العوامل املعرفية تتفاعل مع الشعور والسلوك إلنتاج األعـراض،
وبالتايل إذا أمكن تعديل هــذه املعارف أمكن عــاج املشكلة ،ويف ضــوء هــذا التوجه يكون محتوى الربنامج
املعريف كام ييل:
• •استخالص األفكار واإلحساسات واملشاعر السلبية وتعديلها.
• •التعامل مع االتجاهات الخاطئة أو املشوهة وتعديلها.
• •استخراج الدوافع واالتجاهات الالشعورية الكامنة وفهمها ث ُ ّم تعديلها.
• •استخراج ذكريات خاصة إلعادة فهمها بطريقة أخرى.
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• •إعادة تكوين معنى جديد تجاه مواقف الحياة ،مثل :األمل واملرض والذنب واملوت.
وهــدف املرشد يف كل الحاالت السابقة مساعدة املسرتشد عىل إعــادة البناء املعريف لديه مبعارف
جديدة إيجابية تتعلق باملشكلة وأسبابها وآثارها وفهم البدائل السلوكية املتاحة والتي مل تستغل من قبل،
وتكوين اتجاهات جديدة نحو نفسه واآلخرين ومواقف الحياة املختلفة.
ويف بعض الحاالت يكون مصدر املشكلة هو مامرسة أساليب ال منطقية ،مثل :املبالغة ،والتعميم ،والتفكري يف
اتجاه واحد ،ويف هذه الحاالت يتم الرتكيز عىل تدريب املسرتشد عىل أساليب منطقية بديلة ،مثل :املرونة ،والتوازن،
والرتكيز عىل اإليجابيات ،ومامرسة االستدالل يف التفكري ..الخ.
البعد الثاين :األنشطة.
قد تكون األنشطة التي يتضمنها الربنامج اإلرشــادي صفية أو ال صفية ،وميكن أن تقوم عىل األداء
أو تقوم عىل اللفظ ،وقد تؤدي بشكل فردي أو بشكل جامعي.
ومــن أمثلة األنشطة التي ميكن أن يتضمنها الربنامج مترينات املــي ،واالســرخــاء ،واألنشطة الرتفيهية
والرياضية ،ومترينات املقعد الخايل «الــذي يتخيل فيه املسرتشد ،وهو يجلس عىل املقعد ،أنه يتحدث إىل الشخص
الذي سبب له املشكلة ،ويقول له ما مل يستطع قوله له مبارشة ،وعند إعــادة تهيئة العقل يتم تدريب املسرتشد
عىل التفكري الهادئ ،والرتكيز عىل يشء واحــد لفرتة زمنية محددة » الخ من األنشطة التي ميكن أن يكتسبها كل
مسرتشد طبقاً ملشكلته وخصائصه.
البعد الثالث :املهارات .
يقوم أداء املهارات عىل املعارف واألنشطة ،ومن أمثلة املهارات التي ميكن أن يتضمنها الربنامج
اإلرشـــادي :املــهــارات االجتامعية ،مثل مهارة املحادثة وخاصة أمــام اآلخــريــن ،ومــهــارات التعبري عن األفكار،
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ومهارات القراءة والكتابة ،ومهارة اتخاذ القرار.
وهناك العديد من اإلجـراءات العملية التدريبية للمهارات ،أهمها :تحديد املهارة ،وتحليل املهارة ،والهدف
من املهارة ،ومراحل تحقيق الهدف من املهارة ،ووصف السلوك اإلجرايئ للمرشد أو فريق العمل واملسرتشد.
رابعا :تحكيم الربنامج.
يف البداية وقبل تطبيق الربنامج بشكل رسمي ينبغي أن نتحقق من صدق وثبات هذا الربنامج،
ومدى قدرته عىل تحقيق األهــداف التي وضع من أجلها ،ومناسبته لسن العينة ولثقافة البيئة التي يستخدم
فيها ،ويتحقق ذلك من خالل عرضه عىل مجموعة من املحكمني املتخصصني ،إلبــداء رأيهم حول هذا الربنامج
ث ُـ ّم بعد ذلك تطبيقه ميدانيا عىل عينة استطالعية مشابهة للمجتمع األصــي الــذي سوف يطبق فيه الربنامج،
للتأكد من مدى مالمئته للعينة ،ومن خالل النتائج التي يتم الحصول عليها بعد التطبيق عىل العينة العشوائية
يتم إجراء التعديالت ث ُ ّم صياغة الربنامج يف صورته النهائية ،وتطبيقه مرة أخرى للتحقق من صدقه وثباته.
خامسا :حدود الربنامج.
يف هذه املرحلة يتم تحديد الفرتة الزمنية أو الجدول الزمني لتنفيذ الربنامج ،وعدد الجلسات ،ومدة
كل جلسة ،وما تحتوي عليه كل جلسة من أهــداف وأنشطة ،كام يتم أيضا تحديد املكان الذي يتم فيه تطبيق
الربنامج اإلرشـــادي ،فقد يكون مكان تطبيق الربنامج اإلرشـــادي يف العيادة النفسية أو مركز اإلرشـــاد ،وقد
يتم تقديم الربنامج اإلرشــادي يف الفصل الــدرايس أو املدرسة يف حالة تقديم برامج اإلرشــاد النفيس الرتبوي،
ويتم ذلــك يف حــاالت عــاج مشكالت مرتبطة بالجانب األكــادميــي ،مثل التأخر الـــدرايس ،أو مشكالت نفسية
واجتامعية أخــرى مرتبطة باملدرسة ،وقد يتم تقديم الربنامج اإلرشــادي يف املنزل ،وذلــك عندما يكون الربنامج
اإلرشـــادي نفيس أرسي ،وذلــك عندما تكون هناك حاجة إىل خدمات مساعدة الوالدين ،أو تكون الحاجة
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إىل تقديم خدمات للوالدين ،ومــن هنا يكون جــزء من الربنامج أو كله يعتمد يف تنفيذه عىل أفــراد األرسة
كمستفيدين أو مشاركني يف تنفيذ الربنامج يف املنزل.
سادسا :تحديد الوسائل والفنيات املستخدمة لتحقيق األهداف.
حتى ينجح الربنامج اإلرشــادي يف تحقيق أهدافه ،فإنه يحتاج إىل استخدام بعض الوسائل والفنيات
التي تساعد يف تنفيذ هذا الربنامج ومنها :الكتب واملجسامت واملــحــارضات ،واملناقشات ،والصور ،والنمذجة،
ولعب الـــدور ،والتسجيالت ،والــرحــات ،والــواجــبــات املنزلية ،والكمبيوتر ،والــرســم ،والتلوين ،والقصص،
واألنشطة الرياضية ،وأجــهــزة العرض املختلفة ،كام يتم تحديد وإعـــداد االختبارات واملقاييس والسجالت
التي يحتاجها العمل يف الربنامج اإلرشـــادي ،والبــد أن يراعى يف اختيار هــذه الوسائل والفنيات أن تكون
مالمئة للخصائص االجتامعية ،والثقافية ،والتعليمية ،وأيضا لسن ملشاركني يف الربنامج اإلرشادي.
سابعا :تحديد ميزانية الربنامج.
يقوم القامئون بالتخطيط للربنامج اإلرشـــادي بتحديد ميزانية الربنامج ،كام يحددون أيضا املصادر
التي يحصلون منها عىل التمويل ،ويحددون البنود التي توزع عليها ميزانية الربنامج ،حيث يتم توجيه جزء من
امليزانية للعاملني يف الربنامج كمكافآت وحوافز ورواتــب وانتقال ،وجــزء أيضا يخصص ملن يقدم لهم الربنامج
من املسرتشدين ،من مطبوعات ووجبة غــذاء ،وإقامة إذا لزم األمــر وتنقالت ،وجــزء من امليزانية يكون مخصصا
للربنامج ذاتــه من ناحية األدوات واألجــهــزة واملــعــدات والتقويم .ويــرى حامد زهــران ( )2005أن كل يشء له
قيمة ،وعندما يتم التخطيط لربنامج يجب أن نحدد مصادر التمويل أو امليزانية التي تلزم لتنفيذ هذا الربنامج،
كام يجب أن تحسب ميزانية الربنامج بدقة ،بحيث ال يكون مبالغا فيها ،وبحيث تقترص عىل املتطلبات الحقيقية،
وبحيث ال يقف التمويل حجر عرثة يف تنفيذ الربنامج ،ويف نفس الوقت ال يضيع املال هباء .أي أنه يجب أن يتم
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تحديد ميزانية الربنامج وتكاليفه بدقة ،والحاجات املالية ،ومصادر التمويل ،وبنود الرصف.
ثامنا :تحديد الخدمات التي يقدمها الربنامج.
يقوم املخططون للربنامج اإلرشــادي بتحديد الخدمات التي يقدمها الربنامج والتي تسهم يف النهاية
يف تحقيق أهداف الربنامج اإلرشادي ونعرض لبعض من تلك الخدمات:
• •خدمات إرشادية :وهي من أهم الخدمات التي يقدمها أي برنامج إرشــادي تربوي أو اجتامعي أو مهني أو
عالجي أو نفيس أو أرسى ،وتتضمن دراســة الحاالت الفردية ،وتقديم الخدمات بشكل فــردي أو جامعي،
كعملية وقائية عالجية.
• •خدمات تربوية :وتهدف إىل تقديم الخدمات املرتبطة بالعملية الرتبوية التي تتضمن التعرف عىل قدرات
الطالب ،واستعداداتهم ،وتقديم الربامج الرتبوية التي تتالءم مع هذه القدرات واالســتــعــدادات ،وتحديد
نــواحــي الــقــوة والضعف عند الــطــاب ،والعمل عــى تقوية نــواحــي الــقــوة وعــاج نــواحــي الضعف التي
يعاين منها الــطــاب ،مثل حــاالت التأخر الـــدرايس أو صعوبات التعلم ،واكتشاف املوهوبني واملبتكرين،
وتوجيههم الستغالل إمكاناتهم ،وتوجيه وإرشـــاد الــطــاب إىل اختيار نــوع التخصص الـــدرايس الــذي
يتناسب مع قدراتهم وميولهم.
• •خدمات نفسية :وتتضمن التشخيص املبكر للتعرف عىل املشكالت النفسية التي يعاين منها الشخص،
لتقديم برامج للتدخل املبكر ،كام يتضمن خدمات نفسية يف اإلرشــاد النفيس والرتبوي واألرسي والزواجي
واملهني ...الخ.
• •خدمات اجتامعية :وتتضمن تقديم الخدمات التي تعنى بتعليم القيم الدينية والروحية ،كام تتضمن أيضا قيام
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وعــادات وتقاليد ومعايري وثقافة املجتمع الذي يعيش فيه ،وإكسابه السلوكيات املقبولة اجتامعيا والبعد عن
االتجاهات التعصبية التي قد تأخذ اتجاها معاديا للمجتمع ،وتدعم منط العالقات السائدة يف األرسة سواء
بني الوالدين واألبــنــاء ،أو بني األبــنــاء .كذلك منط العالقات السائدة يف املدرسة أو بني األقـــران وإرشـــاده يف
عملية اختيار األصدقاء والبعد عن أقران السوء.
• •الخدمات األرسيــة :وهــذه الخدمات تهتم بشكل العالقات األرسيــة بني الوالدين ،أو بني الوالدين واألبناء ،أو بني
األبناء ،ورضورة أن تكون هذه العالقة قامئة عىل الحب واملــودة ،وبعيدة عن الخالفات واملشاحنات نظرا لألثر
السيئ الــذي تعكسه عىل نفسية األطفال ،ومــدى ما يتمتعون به من صحة نفسية ،وكذلك اإلرشــاد الزواجي،
واختيار الزوجة وتربية األبناء واملشكالت األرسية.
• •الخدمات الصحية :وهي برامج تهتم بالصحة النفسية والرتبية الحية للطفل ،وهي نوع من الطب الوقايئ ،وذلك
من خالل إرشــاد وتعليم وتدريب األطفال العادات الصحية السليمة ،مثل العناية بنظافة أجسامهم ،وكيفية
وقاية أنفسهم من املخاطر ،والتدريب عىل اإلسعافات األولية ،واملحافظة عىل نظافة البيئة .ونجاح هذه الربامج
يساعد عىل التقليل من وقوعهم يف براثن املرض.
تاسعا :تحديد الخطوط العريضة لتنفيذ الربنامج.
يف هذه الخطوة يتم التحقق من كيفية البدء يف تنفيذ كل ما ت ّم التخطيط من قبل ،كام يتم التأكد من
توزيع املهام واملسئوليات لتنفيذ الربنامج ،ووضع طريقة فعالة إلدارة الجلسات ،وتهيئة مكان تنفيذ الربنامج،
وأيضا تهيئة املسرتشدين للمشاركة يف الربنامج ،وتوفري التجهيزات اللوجستيه املطلوبة يف تنفيذ الربنامج،
والتأكد من سالمة أجهزة العرض.
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عارشا ً :تحديد إجراءات تقييم الربنامج.
يف هذه الخطوة يجب تحديد إج ـراءات التقييم املرحيل والنهايئ للربنامج ،وذلك لقياس مدى ما تحقق
من أهــداف ت ّم وضعها من قبل ،ومدى ما تحقق من الخطة ،ومامل يتم تحقيقه ،وأسباب عدم تحقيقه .وأيضا
يتم تحديد وسائل وأدوات التقييم ،والتي تشمل عىل املقاييس واالستبانات واملالحظة .وقد يستخدم املرشد
األرسي استامرة تقييم قبيل -بعدي عقب كل جلسة ،وأيضا استامرة تقييم نهايئ للربنامج.
مثال تطبيقي :برنامج إعداد املقبلني عىل الزواج:
خطوات التخطيط للربامج اإلرشادية
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خطوات التخطيط

التطبيق

1

تحديد أهداف
الربنامج اإلرشادي

تنمية معارف ومهارات واتجاهات الشباب والفتيات املقبلني عىل الزواج يف العالقة الزواجية مبا يحقق
االستقرار الزواجي واألرسي

2

تحديد االسرتاتيجية

اسرتاتيجية إعادة البناء املعريف ـ اسرتاتيجية بناء االتصال ـ اسرتاتيجية وضع حدود للدور
املعارف :الجانب الرشعي ،الجانب النفيس ،الجانب االجتامعي ،الجانب الصحي ،الجانب االقتصادي

3
تحديد محتوي
الربنامج اإلرشادي

4

تحكيم الربنامج

5

حدود الربنامج
ومحتويات الربنامج

األنشطة :أنشطة خاصة باالستامع واإلنصات الجيد ،أنشطة خاصة بالتدريب عىل حل املشكالت الزواجية،
التدريب عىل االستخدام الصحيح لإلليكرتونيات ومواقع التواصل االجتامعي.
املهارات :مهارات االتصال والحوار الجيد بني الزوجني ،مهرات التخاطب اللفظي واالجتامعي ،مهارات
التخاطب غري اللفظي أو االنفعايل ،مهارة صنع واتخاذ القرار األرسي ،مهارات الرتبية الوالدية الصحيحة
لألبناء ،مهارات بناء العالقة الزوجية ،مهارات حل املشكالت ،مهارات العالقة اإليجابية مع االهل..
يتم عرض الربنامج عىل  10من املتخصصني يف اإلرشاد والعالج األرسي وذلك إلبداء الرأي يف صالحية
تطبيق الربنامج و يتم االعتامد عىل نسبة اتفاق ال تقل عن ،%80
فرتة تنفيذ الربنامج 3 :جلسات مبعدل  4ساعات لكل جلسة و 12ساعة للربنامج ككل.
عدد الجلسات 3 :جلسات.
مده كل جلسة 4 :ساعات.
اهداف الجلسة االويل :التعرف عىل الحقوق والواجبات لكل من الزوج والزوجة ،التعرف عىل أهداف الزواج
الرشعية ،تعديل التصورات الذهنية الخاطئة عن الزواج ،التعرف عىل الجوانب االقتصادية ،مفهوم ميزانية
األرسة وبنودها ،وكيفية التخطيط الجيد لها ،التعرف عىل أمناط االستهالك الجيد.
األنشطة :تحديد األخطاء التي تقع يف مرحلة ما قبل الزفاف ،التدريب عىل كيفية التخطيط مليزانية األرسة،
استنتاج أخالقيات العالقة الزوجية الرشعية.
اهداف الجلسة الثانية :التعرف عىل االحتياجات النفسية واالجتامعية للزوجني ،الفروق النفسية واالجتامعية
بني الزوجني ،إدارة الضغوط الحياتية ،مهارات اإلشباع العاطفي ،التوافق الزواجي ،االتصال بني الزوجني
والحوار الفعال ،العالقات مع أهل الزوجني واألقارب ،آليات التعامل مع املشكالت الزوجية.
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األنشطة :التدريب عىل االتصال والحوار الجيد ،التدريب عىل مهارات حل املشكلة ،التدريب عىل مهارات
إدارة الضغوط الحياتية.
أهداف الجلسة الثالثة :التعرف عىل الجوانب الصحية للرجل واملرأة ،التعرف عىل الفروق الجسمية بني الرجل
واملرأة ،التعرف عىل جوانب العناية الشخصية الصحية ،التهيئة الصحية للعالقة الحميمة ،االحتياجات
الجنسية لدى الزوجني واألساليب الصحية لتحقيق اإلشباع الجنيس ،التعرف عىل السلوكيات الجنسية
الخاطئة ،التعرف عىل آثار التدخني واملسكرات واملخدرات عىل العالقة الحميمة والعالقة الزواجية بشكل
عام ،التعرف عىل وسائل تنظيم الحمل ،التغذية الصحية لكال الزوجني.
األنشطة :تحديد كل مشارك ومشاركة للخصائص الجسمية للرجل واملرأة ،أساليب تجنب التدخني وتعاطي
املسكرات واملخدرات ،تحديد كل مشارك ومشاركة ألساليب التهيئة الصحية للعالقة الحميمة.
مكان الجلسات :العيادة النفسية ،مراكز اإلرشاد األرسي بالجمعيات الخريية األرسية.

6

تحديد الوسائل
والطرق الفنية

7

تحديد ميزانية
الربنامج.

8

تحديد الخدمات التي
يقدمها الربنامج.

الصور ،الربوجيكتور ،السبورة واللوحات الورقية ،األفالم ،البطاقات ،حلقات النقاش ،األلعاب التدريبية،
ورش العمل ،الحلقات النقاشية ،لعب أو متثيل األدوار ،العصف الذهني
تكلفة الربنامج
مكافأة املدربني
مطبوعات
ضيافة
حوافز
انتقاالت
أدوات مكتبية
خدمات نفسية :تنمية املعارف واملعلومات املتعلقة باإلرشاد النفيس للزواج ،ومهارات اإلشباع العاطفي،
ومهارات إدارة الضغوط الحياتية.
خدمات اجتامعية :تنمية املعارف حول العالقة الزواجية وتنمية الوعي بحقوق كل من الزوجني ،وتنمية
مهارات االتصال والحوار الجيد ،ومهارات حل املشكلة ،ومهارات بناء العالقة الزواجية ،ومهارة بناء
عالقات إيجابية مع أهل الزوجني.
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خدمات صحية :تنمية املعارف حول الخصائص الجسمية للرجل واملرأة واألساليب الصحية للعالقة الحميمة،
وتنمية املعارف بأساليب تنظيم الحمل ،وأرضار التدخني واملسكرات واملخدرات عىل العالقة الزواجية.
خدمات رشعية :من خالل تنمية املعارف باألخالقيات الرشعية للعالقة الزواجية ،والحقوق الرشعية لكل
منهام ،واألخطاء التي تقع قبل الزفاف وأثناء الزفاف ،وتنمية الوعي باألهداف الرشعية للزواج.
9

تحديد الخطوط
العريضة للتنفيذ

التهيئة للربنامج :ويتضمن التعارف وإقامة العالقة بني املرشدين واالزواج والتعرف عىل كيفية بناء جسور
الثقة ،ومدى النقاش والحوار حول أسباب املشكالت والخالفات التي ميكن ان تحدث بني األزواج.

10

تحديد إجراءات
تقييم الربنامج

الحكم عىل مدى النجاح الفعيل الذي يحدثه الربنامج يف حياة األزواج ،وتقديم الحلول لكثري من املشاكل
التي تبني أنها تقف حجر عرثة يف طريق السعادة الزوجية والتوافق بني الزوجني ،وتطبيق أدوات التقييم
التي تتمثل يف استامرة التقييم القبيل -البعدي لكل جلسة ،وللربنامج ككل عقب انتهاء الربنامج.
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ثانيا :تقييم الربامج اإلرشادية.

مفهوم وأهمية التقويم.
يعد التقويم من الخطوات األساسية التي يجب أن تراعى عند تصميم أي برنامج حيث ترشدنا إىل
املستوى الــذي توصل إليه املتعلم نتيجة تعرضه لخربات معينة ،كذلك تدلنا عىل الفرق بني املستوى قبل
تقديم الخربة وبعدها ،والتقويم املستمر يعني التشخيص والعالج إىل جانب استمرار التدريب إلتقان الخربة
أو املهارة املراد تعلمها (فائقة أحمد.)1995 ،
فالتقويم هو معرفة قيمة يشء أو نشاط ما ويقصد به الحكم عىل مدى فاعلية الربنامج ونجاحه وفشله
(الــزبــادي & الخطيب ،)2001 .ويعد التقويم واملتابعة أحــد خطوات الربنامج اإلرشـــادي التي تعمل عىل
تصحيح مساره والتحقق من فاعليته ،والوقوف عىل نتائجه وأثارها ،حيث يتم يف هذه املرحلة قياس التغيري
الحادث يف املوقف السابق بعد تنفيذ الربنامج اإلرشــادي وتحديد الجوانب االيجابية والسلبية للربنامج ،وذلك
بهدف العمل عىل تدعيم مسببات النجاح والعمل عىل مجابهة مسببات الفشل.
ويشتمل التقويم عىل جوانب العملية اإلرشــاديــة الثالثة وهــي :املــدخــات ،واملخرجات ،واإلجـــراءات
التي تحول املدخالت إىل املخرجات ،وميكن اإلشارة إىل كل منهم كام ييل (الحديبي:)2011 ،
• •املــدخــات :يقصد مبدخالت العملية اإلرشــاديــة كل املعلومات املتوفرة عن املسرتشد ،ومشكلته ،والبيئة
التي يعيش فيها ،والبيئة التي حدثت فيها املشكلة ،وأيضاً املشاركني يف تنفيذ الربنامج ومــوارد وتكلفة
الربنامج ،ومكان وزمان تنفيذ الربنامج ،والفرتة الزمنية التي ت ّم فيها تنفيذ الربنامج.
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• •اإلجــــراءات اإلرش ــادي ــة :ويقصد ب ــاإلجــراءات اإلرشــاديــة األســالــيــب والــطــرق والفنيات «االسرتاتيجية»
واملــعــارف واألنشطة واملــهــارات التي تقوم عليها ،والكيفية التي ينفذ بها الربنامج مــن خــال مراحل
متالحقة ،وتشمل اإلجــــراءات أيــضـاً أداء املــشــاركــن واملــســرشــديــن ،ويف كــل مرحلة يتم فيها توظيف
اإلجراءات املناسبة إلنجاز هدف أو عدة أهداف محددة .ويتم تقويم اإلجراءات كاآليت:
ـ هل ترتبط اإلجراءات باألهداف الخاصة والفرعية للربنامج؟
ـ هــل تتميز اإلجــــراءات بالبساطة والــوضــوح والفهم للقامئني عــى تنفيذ الربنامج واملستفيدين منه
املسرتشدون؟
ـ هل تقوم اإلجراءات عىل الرشح والفعل ،أي عىل التوضيح واملامرسات السلوكية؟
ـ هل ميكن تقويم اإلجراءات وفقاً ملعايري أو محكات محددة؟
• •املخرجات اإلرشــاديــة :ويقصد باملخرجات اإلرشــاديــة مــدى تحقيق األهــداف اإلرشــاديــة ،التي تقاس مبدى
التغيري والتحسني يف السلوك املستهدف ،وآثــار ذلــك عىل جوانب شخصية املسرتشد وعــى املحيطني به،
ويعرف ذلك بالتقويم متعدد األبعاد لنتائج اإلرشـ�ا د �Multi dimension evaluation of Coun
 seling outcome.وهذا التوجه يتبناه املؤلف ألنه يق ّوم نتائج اإلرشــاد يف جوانب متعددة عىل املدى
القصري واملدى الطويل.
وميكن الحكم عىل مــدى تحقيق األهـــداف بعد تنفيذ التدخالت اإلرشــاديــة يف ضــوء أبعاد أربــعــة ،هي:
الناميئ ،والسلوك املستهدف ،وتأثري النتائج عىل املسرتشد ،وتأثري النتائج عىل اآلخرين.
ــالبعد الناميئ :يف هذا البعد يتم التقويم ملدى التغيري والتطور الــذي حدث يف كل من املعرفة والوجدان
والخربة للمسرتشد.
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ــبعد السلوك املستهدف :املقصود بالسلوك املستهدف هنا املشكلة أو االضــط ـراب ،وقــد يكون املطلوب
تحقيقه هدفاً أو أكرث من األهداف التالية:
*إيقاف السلوك غري املرغوب فيه.
*التقليل من السلوك غري املرغوب فيه.
*ضبط السلوك بحيث يتم يف املكان والزمان املناسبني.
*زيادة السلوك املرغوب فيه.
ــبعد تأثري النتائج عىل املسرتشد :يتم تقويم تأثري النتائج عىل املسرتشد يف ضوء تــدرج تحسن النتائج من
املهم لتحقيق السلوك املستهدف إىل األهم تأثريا ً عىل شخصية املسرتشد .ويتم التحقق من ذلك عن طريق
تقويم جوانب ثالثة ،وهي:
*مدى الخلو من املشكلة أو االضطراب ،أو تقليلها ،أو ضبطها.
*التالؤم مع املوقف أو الظروف ،فــإذا وصل التحسن عند هذا املستوى فقط ،فهذا دليل عىل التحسن،
ولكن قد تنخفض لدى املسرتشد الدافعية ،وقد يسعى إىل خفض التوتر أو تجنب املشكلة عىل حساب
ذاته ،وقد يتم التالؤم مع استمرار الشعور بالسيطرة والقمع.
*اإليجابية أو اللياقة النفسية ،وهي تؤكد عىل املرونة واالنفتاح واالبتكار والعودة لالستمتاع بالحياة،
وهذا املستوى هو أفضل املستويات.
ــبعد تأثري النتائج عىل اآلخرين :نظرا ً ألن املرشد النفيس يتشكل سلوكه باملجتمع الــذي يعيش فيه ،كان
من املهم تقييم نتائج اإلرشــاد الخاصة باملسرتشد عىل اآلخرين خاصة يف مجال املشكالت التي لها طابع
اجتامعي ،مثل مشكالت القلق االجتامعي ،واملشكالت األرسية ،والسلوك العدواين ..الخ.
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ومن األدلة عىل وجود تأثري إيجايب عىل اآلخرين ،والتي نهتم بها عند التقويم ،ما ييل:
*تحمل املسئولية االجتامعية.
*احرتام حقوق الغري.
*التعامل مع اآلخرين بثقة واحرتام.
*معالجة الرصاعات والخالفات مع اآلخرين بأسلوب ناضج.
*التوازن بني الخلو إىل النفس واالختالط بالغري.
*تنظيم السلوك يف ضوء توقعات املجتمع وعاداته وتقاليده وقيمه ،عىل أن يتم هذا برغبة وفهم وليس
باإلكراه والقمع.
قواعد التقويم الفعال
• •يجب أن يخطط تقويم العمل اإلرشادي بعناية ،وتحدد بصورة واضحة حالة الربنامج التي سيكون عليه.
• •مشاركة عاميل الربنامج اإلرشادي يف التقويم ،فالتقويم الذايت يساعدهم يف اإلنجاز.
• •أن يستمر التقويم ليتكامل مع مراحل تنمية الربنامج.
• •استخدام الوسائل الفَعالة والعملية ومتثيل النموذج املختار طبقاً للوسائل املتوفرة.
• •أن يرتبط التقويم يف إحــراز التغريات السلوكية مقارنة بعدد املشاركني واالجتامعات واملــواد املوضوعية
املالمئة.
• •أن يؤخذ يف االعتبار التحليل السكاين وتفسري النتائج عندما تخطط الدراسة التقوميية (الخفاجي.)1990 ،
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مجاالت التقويم ومستوياته
تشمل مجاالت التقويم :تقويم الهيكل التنظيمي وأهدافه ،وتقويم العاملني يف املنظمة ،وتقويم عملية
تخطيط الربنامج اإلرشـــادي التعليمي ،وتقويم عملية تنفيذ الربنامج (صــفــاء الــديــن ،)1991 ،ويوضح
(الطنويب وآخرون1995،م) مستويات التقويم وهي:
• •التقويم اليومي العريض.
• •التقويم عن وعي شعوري التقويم الذايت :من قبل املتعلمني بالربنامج.
• •التقويم املقصود أو املخطط.
• •الدراسات اإلرشادية :وتحتاج إىل االلتزام بتطبيق مبادئ البحث العلمي.
• •البحث العلمي :وهو األكرث تعقيدا ً وتتبع فيه الطرق الفنية للوصول إىل املعلومات.
مراحل تقويم الربنامج اإلرشادي (الحديبى:)2011 ،
قد يتم التقويم بعد كل مرحلة إرشادية أو كل جلسة إرشادية ،ويعرف هذا بالتقويم املرحيل ،وقد يتم
التقويم بعد االنتهاء من الربنامج ،ويعرف هذا بالتقويم النهايئ.
التقويم املرحيل:
يتم التقويم املرحيل أثناء تنفيذ الربنامج اإلرشـــادي ،والهدف منه التأكد من فعالية التدخالت
اإلرشــاديــة وتصحيح مسار إجـــراءات تنفيذ الربنامج اإلرشـــادي أوالً بــأول ،وهــذا النوع من التقويم يكشف
مدى تحقيق األهداف الفرعية ،ويتم تقويم مدى تحقيق هذه األهداف يف ضوء الجوانب التالية:
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• •مدى زيادة فهم املسرتشد واستبصاره مبشكلته.
• •مدى التحسن يف حل املشكلة.
• •األثر اإليجايب عىل املسرتشد وعىل املحيطني به.
ويف ضوء ما سبق يتم اتخاذ قرار يف أحد االتجاهات التالية:
• •االستمرار يف تنفيذ الربنامج اإلرشادي.
• •إعادة الجلسة باإلجراءات نفسها.
• •إعادة الجلسة مع تغيري بعض اإلجراءات أو كلها.
• •إعادة النظر يف ترتيب األهداف.
• •توقف الربنامج والــعــودة إىل مرحلة ما قبل تنفيذه ملراجعة التشخيص واملعلومات التي ت ـ ّم يف ضوئها
التخطيط للربنامج.
التقويم النهايئ:
يتم التقويم النهايئ بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج اإلرشــادي ،وهذا النوع من التقويم يكشف مدى
تحقق األهداف الخاصة للربنامج ،ولذلك يسعى التقويم النهايئ لإلجابة عىل األسئلة التالية:
• •ماذا ت ّم تحقيقه؟
• •ماذا تبقى ومل يتحقق؟
• •ما أسباب عدم تحقيقه؟
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• •هل ميكن تحقيقه؟
• •كيف ميكن تحقيقه؟
وسائل التقويم:
تختلف طرق التقويم وتتنوع حيث يستعمل لتقييم وسائل مختلفة منها:االختبارات ـ االستبيان ـ دراسة
الحالة ـ املقابلة ـ املالحظة ـ التقارير الذاتية (فهمي.)2012 ،
إنهاء الربنامج اإلرشادي (الحديبي:)2011 ،
بعد تنفيذ الربنامج اإلرشـــادي وتقوميه ،والتأكد مــن مــدى تحقيق األهـــداف التي مــن أجلها وضع
الربنامج ،يأخذ املرشد قـــرارا ً بإنهاء الجلسات اإلرشــاديــة ،وإنــهــاء الجلسات اإلرشــاديــة معناه االنتهاء من
الربنامج الــذي خطط له ،ومن املهم أن يتم االنتهاء بالتدرج ،حيث يقوم املرشد بتذكري املشاركني يف الربنامج
واملسرتشدين خــال الجلسات القليلة األخــرة بقرب إنهاء الربنامج ،وعندما يقوم املرشد بذلك يجب عليه
أن يستخدم ألفاظاً مناسبة ون ـرات صوت تدعو إىل التفاؤل ،ويفضل عند إنهاء الجلسات اإلرشادية أن يقوم
املرشد باملامرسات التالية:
• •إعداد ملخص للنتائج التي تحققت.
• •أخذ رأي املشاركني يف الربنامج اإلرشادي واملسرتشدين يف موضوعية هذه النتائج.
• •تسجيل مالحظات املشاركني يف الربنامج واملسرتشدين حول الربنامج وإجراءات تنفيذه.
• •إعداد خطة ملا سيفعله املسرتشد يف املستقبل.
• •يتم االتفاق عىل الدراسة التتبعية.
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املراجع

• •مصطفى عبد املحسن الحديبي ( .)2011التخطيط لبناء وتنفيذ الـرامــج العالجية لــذوي االحتياجات
الخاصة .ورقة علمية مقدمة بكلية الرتبية جامعة أسيوط ،مرص.
• •الطنويب .محمد عمر &عــم ـران .الــصــادق سعيد ( :)1997أساسيات تخطيط وتنفيذ وتقويم الربامج
اإلرشادية الزراعية ،ط ،1جامعة عمر املختار ،البيضاء ،الجامهريية العربية الليبية.
• •صفاء الدين .مؤيد ( :)1991تخطيط الربامج اإلرشادية ،دار الحكمة ،املوصل ،الجمهورية العراقية.
• •الــزبــادي .أحمد محمد & الخطيب .هشام إبراهيم ( :)2001مبادئ التوجيه واإلرشــاد النفيس ،ط ،1الدار
العلمية الدولية ،عامن ،األردن.
• •فائقة عيل أحمد ( :)1995برنامج مقرتح لتنمية التذوق األديب واالبتكار لطفل ما قبل املدرسة ـ رسالة
دكتوراه غري منشورة ـ كلية البنات ـ جامعة عني شمس.
• •الــحــادي ،حــاد بن عيل ـ الهجني ،عــادل عبد الفتاح ( :)2009برامج التوجيه واإلرشـــاد النفيس واألرسي.
مركز التنمية األرسية ،جمعية الرب يف اإلحساء ،اململكة العربية السعودية.
• •محمد أحمد سعفان ( :)2005العملية اإلرشــاديــة :التشخيص ،الــطــرق العالجية اإلرشــاديــة ،الربامج
اإلرشادية ،إدارة الجلسات والتواصل ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث.
• •نرسين نرص الدين محمد فهمي ( :)2012الربامج اإلرشــاديــة والتدريبية والتعليمية ،رسالة دكــتــوراه غري
منشورة ،كلية االقتصاد املنزيل ،جامعة املنوفية.
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الفصل الثالث
تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسى

أ .د .خالد الرشيف

الحمد لله ،والصالة والسالم عىل خري خلق الله محمد بن عبد الله ،وعىل آله وصحبه ومن وااله.
كيف أضطلع بتصميم برامج لإلرشاد األرسى؟ تساؤل يطرح دومــاً ،بهدف الوصول إىل تقديم أنشطة
وتفاعالت وخ ـرات يتم تخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتقيمها وفقاً ألسس علمية تساعد عىل سد الفجوة
بني الـرامــج اإلرشــاديــة املض ّمنة يف مختلف األوعــيــة املعلوماتية وقاعة ال ــدرس ،وتلك الـرامــج التي تنفذ يف
مؤسسات اإلرشاد األرسى .وميكن تناول تصميم برامج اإلرشاد األرسى من خالل املحاور التالية:
أوالً :تعريف وأهمية تصميم برامج اإلرشاد األرسى:
برنامج اإلرشــاد األرسى هو تلك الخطوات أو املراحل املتتابعة ،التي من خاللها يقدم املرشد للمسرتشد
بشكل تعاوين العملية اإلرشادية التي تحول اإلرشــاد األرسى من مجرد النصائح واآلراء إىل جهود مهنية تطبيقية
تبدأ مع إحالة املسرتشد حتى إقفال وإنهاء الحالة وتحقيق عائد اإلرشــاد األرسي ،لذلك يعد تصميم الربامج
اإلرشــاديــة هو النشاط املستمر املشرتك بني مؤسسة اإلرشـــاد األرسى واملسرتشد ،الــذي تتخذ فيه اإلجـــراءات
لتحقيق عائد اإلرشاد ،ويعنى ذلك أن التصميم هو اإلجراء التطبيقي لتخطيط برامج اإلرشاد األرسى.
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عند تصميم الربامج اإلرشــاديــة يف اإلرشــاد األرسى تجب مراعاة جميع األســس التي يرتكز عليها أسلوب
حياة املسرتشد مبكوناته الذاتية الجسمية ،النفسية ،العقلية ،االجتامعية واملكونات البيئية املحيطني ،القيم،
املــؤســســات ...إلــخ مع رضورة أن يتم تحديد إجــرايئ لعائد برامج اإلرشــاد األرسى يسهل قياسها وتحديدها
بالنسبة للمرشد واملسرتشد ،ويكون عائد اإلرشـــاد األرسى عــائــدا ً تراكمياً يتضح مع استمرار التحسن يف
أسلوب حياة املسرتشد .ويساعد تصميم الـرامــج اإلرشــاديــة يف اإلرشـــاد األرسى عىل تحقيق مجموعة من
األهــداف التي يتضح من خــال مراجعتها الوقوف عىل أهمية تصميم الربامج اإلرشــاديــة يف اإلرشــاد األرسى،
وذلك عىل النحو التايل:
1ـ1تحديد الخطوات العامة والفرعية التي سوف تتضمنها العملية اإلرشادية التي متارس بني املرشد واملسرتشد.
2ـ2تحديد أولويات التدخل وفق وجهة نظر مشرتكة بني املؤسسة واملرشد واملسرتشد ،لتحديد أولوية تقديم
كل تدخل يف وقت معني من مراحل تطور العمل مع املسرتشد.
3ـ3تحديد املهام وآليات تنفيذها سواء الخاصة باملرشد أو املسرتشد.
4ـ4مساعدة املسرتشد عىل االقتناع بأهمية االستمرار يف الربنامج اإلرشادي.
5ـ5يساعد تصميم الربامج اإلرشــاديــة عىل منع االرتجال والعشوائية يف اإلرشــاد األرسى ،إذ يساعد التصميم
عىل تحديد إجراءات اإلرشاد وتنفيذها.
6ـ6يساعد تصميم الربامج اإلرشادية عىل تحديد الحدود وإطار اإلرشاد األسـرى.
7ـ7يساعد تصميم الربامج اإلرشــاديــة عىل سهولة قياس عائد اإلرشــاد األرسى وتحديد مــدى التحسن الذي
طرأ عىل أسلوب حياة املسرتشد.
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8ـ8يضمن استمرار تنفيذ الربنامج حتى إذا ت ّم تغيري أحد القامئني عىل اإلرشاد األرسى.
9ـ9تصميم الربنامج يتضمن تقديم األدلــة عىل االحتياجات املالية واملــاديــة لتنفيذ اإلرشــاد األرسى ،وبالتايل
تجنب الهدر يف املــوارد ،ولذلك يعد تصميم برامج اإلرشــاد األرسى أحد أهم آليات االستثامر لإلمكانيات
واملوارد يف مؤسسات اإلرشاد األرسى.
1010تكمن أهمية تصميم بـرامــج اإلرشـــاد األرسى يف أن التصميم الفعال يساعد عــى توضيح الخطوات
وف ـرات وآليات التنفيذ وتحديد أساليب مواجهة املعوقات والتنبؤ بها ،وهو ما يساعد عىل التخطيط
والتقويم واملتابعة لربامج اإلرشاد األرسى ،وبذلك يتميز تصميم الربنامج اإلرشادي باملميزات اآلتية:
• •الــوضــوح :إذ يجب أن يتضمن تصميم برنامج اإلرش ــاد األرسى وضــوحـاً ألهــداف وآلــيــات التنفيذ بطريقة
إجرائية يسهل للمرشد واملسرتشد قياسها كامً وكيفاً.
• •التحديد :تحديد الفرتات الزمنية املتوقعة لتنفيذ برنامج اإلرشــاد ،وتحديد املشاركني مع املسرتشد ،وتحديد
أساليب التدخل والتقدير.
ثانياً :عنارص تصميم برامج اإلرشاد األرسى:
توجد ثالثة عنارص رئيسية يف عملية تصميم برامج اإلرشــاد األرسى وكــل عنرص من هــذه العنارص ما
هو إال مركب من عنارص أخرى متعددة ،وهذه العنارص عىل النحو التايل:
أ ـ املسرتشد :شخص له حاجاته ورغباته ولــه قــدرات ومــهــارات وأسلوب حياة خــاص به كل ذلــك يحدد له
أهدافه من اإلرشاد األرسى.
ب ـ املرشد :أيضاً له إعــداد مهني نظري وعميل يساعده عىل تنمية أدائــه املهني ،وهو ميثل مؤسسة اإلرشــاد
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األرسى مبا لها من موارد وإمكانيات ولوائح تنظم عملية اإلرشاد.
ج ـ محتويات برنامج اإلرشـــاد :فلها إمكانياتها ملقابلة حاجات املسرتشد وإشباع رغباته ،وآلياتها لتحسني
أسلوب حياة املسرتشد.
والعنارص الثالثة متفاعلة ومتداخلة يف تصميم برنامج اإلرشــاد ،وال مناص؛ فقد يطغى عنرص يف بعض
األحيان عىل العنارص األخــرى ،ففي بعض األحيان ميــارس املرشد سلطته املهنية يف أن يتدخل أكرث مام يجب
يف العملية اإلرشادية ،وقد يؤثر ذلك عىل محتوى الربنامج أو دور املسرتشد ،ولكن يجب أن يكون هناك اتزان
وتكامل بني العنارص الثالثة ،كام يجب تحديد خصائص وســات كل عنرص وتحديد دور كل عنرص يف تفعيل
عائد العملية اإلرشادية عىل مستوى املسرتشد وعىل مستوى األرسة ،وبالتايل عىل مستوى املجتمع.
مــن ناحية أخـــرى ،يساعد تصميم بـرامــج اإلرشـــاد األرسى للوصول إىل التخطيط والتنفيذ وتحمل
املسئوليات ،كام يساعد عىل إيجاد نقاش ،وتبادل اآلراء بني املرشد واملسرتشد ،ليظهر تصميم الربنامج بناء
عىل هذه املناقشات ،وهذه املناقشة لها فوائدها بالنسبة للمرشد واملسرتشد ،وأيضاً تنعكس الفوائد عىل تحسني
توضيح دور املسرتشد يف وضــع وتصميم برنامج اإلرشـــاد األرسى عىل
محتوى الربنامج اإلرشــــادي ،وميكن
ُ
النحو التايل:
 1ـ مساعدة املسرتشد عىل املشاركة يف تصميم الربنامج اإلرشادي:
إن أهم مبدأ يف تصميم الربنامج اإلرشـــادي هو أن يشارك املسرتشد يف تصميم الربنامج اإلرشـــادي ،وهذا
ال يعنى أن املرشد ليس له دور كبري ،بل إنه يعمل مع املسرتشد وفق قــدرات وخصائص املسرتشد وإمكانيات
مؤسسة اإلرشـــاد األرسى .وقـــدرة املسرتشد عــى املشاركة يف تصميم الربنامج اإلرشـــادي تتوقف عــى عمره
الزمنى ،وعىل مدى ما يتوفر لديه من خ ـرات حياتية تساعده عىل املشاركة الفعالة ،مع التأكيد عىل االلتزام
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بالعالقة املهنية بني املرشد واملسرتشد.
 2ـ اكتشاف واستثارة الحاجات والرغبات لدى املسرتشد:
هناك فرق بني رغبات املسرتشدين  wantsوحاجاتهم  ،Needsفالرغبة هي اتجـاه ،وبعبارة أخرى،
هي اتجاه أو استعداد وجــداين يحمل الفرد عىل االهتامم بنشاط معني ،أو االنهامك فيه ،ألنه يشوقه ويرسه،
كالرغبة يف جمـع طوابع الربيد ،أو لعب كرة القدم ،أو القيام بالرحالت ،أو الــق ـراءة ...إلــخ ،واملالحظ أن ما
يرغبه اإلنسان يقبل عليه ،وينتبه إليه ويهتم بـه ،ويندفع إليه من تلقاء نفسه ،وال يشعر بالجهد الذي يبذله فيه.
وتختلف رغبات الناس باختالف أعــارهــم ،وجنسهم ،والبيئة التي يعيشون فيها ،فلألطفال رغباتهم،
وللشباب رغباتهم ،وللشيوخ رغباتهم أيضاً ،ومــن املعروف أن البنني مييلون ويرغبون يف مامرسة األلعاب
العنيفة التي تتطلب مجهودا ً ،وكذلك مييلون إىل املجازفات خارج املنزل ،وإىل ق ـراءة سري األبطال واملغامرين،
والجوالة واملكتشفني ،يف حني أن البنات ميلن إىل الفنون املنزلية ،واأللعاب الهادئة يف املنزل أو املدرسة ،وإىل
قراءة القصص الخالية من العنف ،هذا مع األخذ يف االعتبار أن لكل قاعدة شواذ.
 3ـ استخدام البيئة ومواردها:
يجب عىل املسرتشد أن يستغل مــوارد البيئة املحيطة مبؤسسة اإلرشــاد الــري كمثري يساعد املسرتشدين
عــى إضــافــة أوجــه نشاط جــديــدة لربامجهم مثل اإلنــرنــت ،وســاحــات الرتبية الرياضية ،واملكتبة ،وحجرة
الهوايات ...إلــخ ،ال شك أنها تساعد املسرتشد عىل أوجــه النشاط املختلفة التي ميكنهم مزاولتها واالستفادة
بها ،وبالتايل تساعدهم عىل التقدم واكتساب الخربات واملهارات.
ويجب عىل املرشد إذا قــرت مــوارده وإمكانيات املؤسسات عن مقابلة حاجات ورغبات املسرتشدين
أن يساعدهم عند تصميم برامجهم عىل االستفادة من مــوارد وإمكانيات املجتمع املحىل الذي توجد به املؤسسة،
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سواء أكانت أدوات ،أو أخصائيني ،أو قيادات محلية ،أو خرباء ،أو فنيني.
 4ـ مساعدة املسرتشد عىل التزام الحدود ومواجهة الصعوبات:
مام ال شك فيه أن املسرتشدين مقيدون بالزمن ،واألدوات ،واإلمكانيات والخدمات املتاحة باملؤسسة
أو املجتمع املحىل ،فتحويل الربنامج قد يؤثر يف محتوياته فمثال ،مؤسسة تريد أن تقيم نــدوة ،أو حفالً خريياً،
لكن مواردها املالية ال تسمح ،فعليها أن تترصف يف حــدود إمكانياتها ،وعىل املرشد أن يساعدها عىل ذلك،
أو عرض األمر عىل قادة املجتمع ،ورجال األعامل للمعاونة.
هذا يعنى أن عىل املرشد أن يساعد املسرتشد عىل االستفادة من إمكانيات املؤسسة واملجتمع املحىل،
وااللــت ـزام بالحدود التي تفرضها تلك اإلمكانيات كام يجب عــدم إغفال اإلمكانيات الفردية للمسرتشدين
ســواء أكــانــت جسمية ،أم عقلية ،أو ثقافية ،أو غــر ذلــك ،وعــى املــرشــد أن يحمي املسرتشدين مــن ذوي
الــقــدرات واإلمكانيات املــحــدودة عند االشــراك مع آخرين يف املهام والـرامــج التي ال تتفق وقدراتهم ووفقاً
لثقافة املجتمع.
 5ـ التعليم والقيادة:
يجب عىل املرشد أن يضع نصب عينيه عند مساعدته للمسرتشدين عىل تصميم برامجهم إعطا َء الفرصة
لهم عىل تعلُّم رضوب النشاط املختلفة التي يجيدونها ويتولون قيادتها ،وبالتايل يجب عليه أن يكون ملامً بقوانني
الرتبية ،وأن يعلم أن الناس يسهل تعليمهم إذا بدأ بأوجه النشاط التي يألفونها واالنتقال تدريجياً إىل أنواع جديدة،
أي االنتقال من املعروف إىل غري املــعــروف ،ومــن السهل إىل الصعب ،كذلك يسهل تعليمهم إذا كانوا مهيئني
للنشاط وأن التكرار واملامرسة الزمــان للتعليم ،وأن تأثر عملية التعليم من حيث القوة أو الضعف ،يتوقف عىل
نوع الخربات املرتبطة ،سواء أكانت سارة أم غري سارة.
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 6ـ مساعدة املسرتشد عىل اكتساب املهارات:
ال شك أن املسرتشدين الذين تنقصهم املهارة يف أي نــوع من أنــواع النشاط الــذي ميــارس يف مؤسسات
اإلرش ــاد األرسى هم أقــل املسرتشدين مكانة ،وعــى املرشد أن يعنى مبن يفتقر إىل املــهــارة أو أوجــه لنشاط
الربنامج عناية خاصة ،ويجوز أن يتم ذلك يف اجتامعات خاصة بذلك.
 7ـ االستعانة بالخرباء:
الخبري هو إنسان بفضل خرباته ومهاراته وشخصيته يستطيع توسيع آفــاق املسرتشد يف مجال تخصصه
ومهاراته التي ميتاز بها.
وقد يشعر املسرتشد أنه يف حاجة إىل مساعدة خبري يف نوع معني من النشاط ال يعرفه أو يجيده ،وهنا
يجب عىل املرشد أن يساعد املسرتشد عىل معرفة بعض املعلومات عن هذا الخبري ،كام يساعده عىل تحديد ما
يريد معرفته منه ،وقد يكون الخبري يف الجوانب الرشعية أو الطبية أو االقتصادية ...إلخ.
ثالثاً :خطوات تصميم برامج اإلرشاد األرسى:
لتعظيم االستفادة من موضوع الفصل الحايل تصميم الربامج اإلرشــاديــة يف مجال اإلرشــاد األرسى ميكن
عرض خطوات عامة يجب أن يتم إتباعها عند تصميم أي برنامج لإلرشاد األرسى ،وذلك عىل النحو التايل:
1ـ1تحديد الهدف أو األهداف من الربنامج يف ضوء االحتياجات التي ت ّم تحديدها للمسرتشدين.
2ـ2تحديد موضوعات الـرامــج ومــدى عمقها وشمولها ،وتحديد اسبقيتها والتسلسل املنطقي يف عرضها،
تحديد أسلوب التدخل املناسب الــذي يتالءم مع املسرتشد والهدف منها ،ومستوى املشاركني يف الربامج.
تحديد مدة الربنامج ،التي تختلف باختالف طبيعة الربنامج وهدفه واألسلوب املستخدم ،وبشكل عام
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يجب أن تكون مــدة الربنامج كافية لتحقيق الــتــوازن بني موضوعات الربنامج ،وأن تسمح للمستويات
املختلفة من املسرتشدين باالستفادة من الربنامج ،وأال تــؤدي إىل ترك املسرتشد لعمله مدة طويلة ،وأال
تؤدي إىل شعوره بامللل.
3ـ3اختيار فريق اإلرشـــاد األرسى للربنامج بحيث تتوافر لديهم املــؤهــات العلمية والتخصص والخربة
املناسبة يف مــوضــوع اإلرشـــاد األرسى ،باإلضافة إىل قــدرتــه يف نقل املعلومات واملــعــارف واملــهــارات إىل
املسرتشدين وشخصيتهم املقنعة ،ويجب عىل املؤسسة تقويم أداء أعضاء فريق اإلرشــاد باستمرار وتطوير
قدراتهم ومهاراتهم.
4ـ4وضع املوازنة التقديرية للربنامج والتأكد من توافرها ،وهنا يجب استخدام املعايري اإلداريــة واالقتصادية
لقياس عوائد الربنامج وتكاليفها.
5ـ5تأمني التجهيزات واملستلزمات التي يحتاجها الربنامج اإلرشـــادي مثـل :وســائــل اإليــضــاح السمعية
والبرصية ،والــدوائــر التليفزيونية املغلقة ،وكذلك توفري أماكن التدريب ،والتجهيزات املكتبية املناسـبة
ملوضوعات اإلرشاد األرسى واألساليب التي ت ّم اختيارها.
6ـ6تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ برنامج اإلرشاد األرسى ،بحيث يتم ربط كل عملية بتوقيت.
من ناحية أخــرى إذا أراد املرشد تحسني كفاءة وفاعلية تصميم برنامجه اإلرشــادي ال بد له من اإلجابة
عىل التساؤالت التالية:
 1ـ ملــــن؟
ملن يوجه برنامج اإلرشــاد األرسى؟ من خــال اإلجابة يتم التحديد الدقيق للفئات املستهدفة والتي
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سوف يوجه إليها الربنامج الذي يتم تصميمه .وسوف يوجه برنامج اإلرشاد األرسى إىل أحد الفئات اآلتية:
أ) الفــرد :تتكون شخصية نسق العميل املسرتشد من خمسة أبعاد متداخلة مع بعضها وهــى :البعد
الجسمي ،والبعد النفيس أي االنفعايل ،والبعد العقيل ،والبعد االجتامعي ،والبعد الــروحــي ،وينشأ من
تلك األبعاد حاجات إنسانية متعددة للفرد ،والحاجات اإلنسانية هي جوهر عملية اإلرشــاد ،فكل الناس
يشرتكون يف الحاجات اإلنسانية األساسية وهــى الحاجات البيولوجية ،وحــاجــات النمو ،والحاجات
االجتامعية ،والحاجات الثقافية .ويف نفس الوقت ،كل إنسان لديه نطاق واســع من الحاجات الفريدة
التي تتأثر مبستوى منــوه الخاص يف كل مــيــدان ،وكــل إنسان فريد يف منــوه الجسمي والعقيل واملعريف
والنفيس واالجتامعي والثقايف ،كام تتأثر الحاجات بتفاعل الفرد مع بيئته االجتامعية .وعىل نحو مألوف،
فإن الحاجات االجتامعية تشبع من خالل التفاعل اليومي لإلنسان مع بيئته التي يعيش فيها ،والحاجات
أيضاً تشبع يف انسجام ومالءمة بني حاجات الفرد ومــوارد املجتمع الــذى يعيش فيه .والحاجات اإلنسانية
األساسية عىل املستوى العاملي هي تلك الحاجات التي يشرتك فيها جميع الناس يف كافة أنحاء العامل،
والتي تؤثر عىل منو الفرد ونضجه ،وميكن تصنيف تلك الحاجات إىل:
• •الحاجات الجسمية :وتشتمل عىل إشباع مقومات الحياة مثل الطعام ،واملــأوى ،وامللبس ،وفــرص النمو
الجسمي ،والرعاية الصحية الرضورية.
• •الحاجات العقلية واملعرفية :مثل الفرص للحصول عىل املعرفة والتفوق الذي يتالءم مع القدرة الفردية.
• •الحاجات االنفعالية :مثل تقبل الذات ،الذي يغذى النمو االنفعايل.
• •الحاجات االجتامعية :فالنمو االجتامعي يشمل الفرص للتنشئة االجتامعية ،والعالقات االجتامعية
الجوهرية مع اآلخرين.
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• •الحاجات الروحية :وتــدور حــول اكتشاف معنى الحياة التي تــزود املسرتشد بهدف وتوجه لحياته،
ويسمو فوق الوجود املــادي يف خـرات الحياة اليومية ،وهناك اختالفات بني الناس يف إشباع الحاجات
األساسية ،فبعض الناس لديهم القدرة عىل تحقيق األداء األمثل ،بينام آخــرون يعانون من الحرمان،
وبصفة عامة يجب فهم حاجات الفرد بشكل كىل يف تفاعل دينامي؛ كل نوع مع اآلخــر ،وكل مرحلة
من دورة حياة اإلنسان تتميز برتيب عــدد كبري من الحاجات ،وهناك حاجات معينة تظهر متميزة
ملرحلة منو معينة ،بينام نجد حاجات أخــرى مشرتكة طــوال مراحل حياة اإلنــســان ،وعــى سبيل املثال
فــإن الحاجة للحب متد اإلنسان باملساندة واملـــؤازرة خــال مراحل منــوه ،ومــع ذلــك فــإن إظهار الحب
مختلف ،ففي مرحلة املهد والحضانة فإن حاجة الطفل للحب تظهر يف ارتباطه بأمه أو الشخص الذى
يرعاه ،بينام يف مرحلة البلوغ فيعرب اإلنسان عن حاجته للحب من خالل العالقة الحميمة التي تتسم
باملودة يف إطار رشعي.
وبصفة عامـة فــإن أي عقبـة تقف أمــام إشباع حاجات املسرتشد الفرد تتحول إىل متاعب شخصية،
واملتاعب الشخصية هي األشياء التي تؤثر يف األف ـراد والذين يحيطون بهم مبارشة ،فعندما يكتشف األبــوان أن
أحــد األبناء يدمن املــخــدرات ،فهذه متاعب شخصية ،ألن القيم واألهـــداف لتلك األرسة تكون مهددة ،فهي
صعوبة تواجهها األرسة.
ب) الزوجــان :نسق املسرتشد الــزوجــان :هام الــزوجــان أو املقدمان عىل الــزواج رجــل وامــرأة ويحتاجان إىل
مساعدة يف عالقتهام الزواجية وخاصة العالقة النفسية الجنسية ،وتحسني التوافق الــزواجــي والتامسك
األرسى.
والزوجان هام اثنان من الكبار يدخالن يف ارتباط رشعي اجتامعي طوعي ينشأ أو يبنى من خالل تفاعل
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متبادل طــوال الوقت ،ويتأثران بالقوى االجتامعية التي تشكل وتفيد تلك العالقة الطوعية ،والعالقة بني
الزوجني تنغمس يف اعتامد متبادل عىل درجة عالية ،ورابطة عاطفية حميمة يف إطار رشعي.
ج) األســرة :نسق املسرتشد األرسة :هي جامعة من األفـــراد تربطهم رابطة رشعية ،الـــزواج بعقد رسمي،
والقرابة ،واألبــنــاء .كام أن األرسة :جامعة أولية تقو ُم عىل صلة الــدم أو الـــزواج ،وتتكون من اثنني من
األفــراد أو أكــر ،الذين يعتربون أنفسهم أرسة ،وطــوال الوقت يضطلعون بالتزامات كل منهم نحو اآلخر
يف إطار من الرشيعة اإلسالمية.
 2ـ ملــاذا؟
مــاذا سوف يحقق برنامج اإلرشــاد األرسى؟ إذ يجب أن يتضمن تصميم الربنامج اإلرشــادي تحديد دقيق
ألهــداف العملية اإلرشــاديــة ودامئــاً يتحدد الهدف يف تحسني أسلوب حياة املسرتشد الفرد ،الــزوجــان ،األبناء،
األرسة وأسلوب حياة املسرتشد يتمثل يف األساليب املعرفية والوجدانية والسلوكية التي ميارسها املسرتشد يف
التعامل مع نفسه ومع اآلخرين ،وعىل املرشد أن يراعي العديد من الجوانب األخالقية عند تصميم الربنامج
اإلرشـــادي مبا يتضمنه من أهــداف لتحسني أسلوب حياة املسرتشد ،ومــن أهمها طــرح اختيارات وبدائل تهم
املسرتشد حول أشكال أسلوب حياته ،وعــدم فرض التغيري دون رغبة املسرتشد ،لذلك يجب إرشاك املسرتشد
يف تصميم الربنامج اإلرشادي.
 3ـ مــاذا؟
ما هي املامرسات واألنشطة واملواقف التي يجب أن يتضمنها تصميم برنامج لإلرشاد األرسى؟ وتدور
األنشطة يف تفاعل دائري من عمليات جمع املعلومات والتقدير والتعاقد والتدخل واإلنهاء والتقييم واملتابعة.
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 4ـ كيـــف؟
مــا هــي االسرتاتيجيات واألســالــيــب التي ميارسها املــرشــد ،التي يجب أن تتضح يف تصميم الربنامج
اإلرشـــادي؟ وقــد ظهرت العديد من األساليب التي يستخدمها املرشد تـ ّم التأكد من فاعليتها ،وتؤكد أدلة
وبراهني عىل فاعليتها يف تحقيق التوافق األرسى والتامسك األرسى وتحسني أسلوب حياة املسرتشدين.
 5ـ مــتى:
ما هي الفرتات الزمنية بــدءا ً من التصميم ووصــوالً إىل إلنهاء لإلرشاد األرسى؟ ويجب التأكيد هنا عىل
أن طبيعة املجتمع عامة ،واملجتمع السعودي خاصة ،تؤكد عىل أهمية الوقت ،واللجوء إىل اإلرشــاد األرسى
قصري الوقت .وعند القيام بخطوات تصميم الربامج اإلرشــاديــة التي سبقت اإلشــارة إليها ،يجب عىل املرشد
أن يراعى بعض الجوانب اآلتية:
• •تصميم برامج اإلرشاد األرسى عملية مهنية مرنة مشرتكة بني املرشد واملسرتشد.
• •تصميم الربامج اإلرشادية قائم عىل أدلة وبراهني علمية أثبت صحة األساليب املستخدمة يف اإلرشاد.
• •يتضمن تصميم الربنامج اإلرشادي تحديد أهداف إجرائية قابلة للقياس واملالحظة كامً وكيفا.
تسهل مامرستها يف حــال ظهور معوقات ملامرسة ماهو
ُ
• •يتضمن تصميم الربنامج اإلرشـــادي تحديد بدائل
رئييس.
• •يتم تصميم الربامج اإلرشــاديــة وفقاً ملحكات تحليل التكلفة والعائد ،بحيث يتم تحقيق أعــى معدالت
العائد بأقل التكاليف ،مع األخذ يف االعتبار أن املامرسة يف اإلرشــاد األرسى هي استثامر وليس هدر يف ظل
تبني املجتمع السعودي اقتصاد املعرفة.
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يجب تحديد إطــار من املحددات الثقافية واالجتامعية والزمنية والدينية عند تصميم برامج اإلرشــاد
األرسى.
• •يجب أن يتضمن تصميم برنامج اإلرش ــاد األرسى بــنــودا ً للتعاقد الشفوي بني املرشد واملسرتشد وهــو ما
يساعد عىل تفعيل عائد الربنامج.
• •يف ظل التقدم التقني الــذي يشهده املجتمع السعودي ،يجب أن يتم تصميم برامج اإلرشــاد واملسرتشد،
وبصورة إليكرتونية تعتمد عىل التفاعل باستخدام وسائل التواصل االجتامعي.
• •يتضمن تصميم برامج اإلرشــاد األرسي تحديد أساليب وأدوات علمية مقننة ذات صــدق وثبات لتقدير
الجوانب املختلفة التي يتضمنها الربنامج وتناسب ثقافة املجتمع السعودي.
• •يجب أن يتم طرح تصميم الربامج اإلرشادية يف أحد اشكال األوعية املعلوماتية حتى يتم االحتفاظ به وتداوله
بــن املتخصصني يف اإلرشـــاد األرسى ،األمــر الــذي ســوف يساعد عــى تحسني ال ـرامــج اإلرشــاديــة ،ووصــول
مؤسسات اإلرشاد األرسى إىل الجودة والتميز والتنافسية عىل املستوى املحىل واإلقليمي والدويل أيضاً.
• •إذا كــان أحــد أهــداف برنامج اإلرشـــاد اكتساب املسرتشدين أسلوب حياة ســوي يف الجوانب االجتامعية
مثل تحمل املسئولية ،وجب أن يتضمن تصميم الربنامج عىل محتويات ترتبط بهذا السلوك وعىل املرشد
متابعة التنفيذ واملامرسة.
• •التزام املرشد عند التصميم باملرونة والتنوع يف محتويات الربنامج وفقاً لحاجات ورغبات املسرتشد.
• •يتطلب تصميم الربنامج اإلرشــادي فيام يتعلق مبحتويات الربنامج أن تكون تلك املحتويات مناسبة للسن
والجنس واملستوى التعليمي والثقايف واالجتامعي واالقتصادي للمسرتشد.
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• •الــتـزام املرشد عند تصميم الربنامج استخدا َم األساليب العلمية املقننة يف اكتشاف حاجات ورغبات
املسرتشد التي منها عىل سبيل املثال املقابالت ،املقاييس ،واملالحظة واإلصغاء ،وتحليل املحتوى.
• •عىل املرشد أن يوجه الربنامج أثناء تصميمه إىل نطاق اهتامماته املهنية .الجميع يعمل يف اإلرشــاد األرسى
ولكن البعض له اهتامم مبشكالت األبــنــاء ،وآخــر مبشكالت األزواج أو الــزوجــات .البعض يجيد مامرسة
منـــوذج لــإرشــاد أفــضــل مــن منـــوذج آخـــر ،والــبــعــض ميـــارس اإلرشــــاد االنــتــقــايئ ،املــطــلــوب عند تصميم
الربنامج اإلرشــادي أن يكون لدى املرشد االستعداد واإلعــداد املهني ملامرسة هذا الربنامج بفاعلية وكفاءة
تساعد عىل تحقيق أعىل معدالت عائد اإلرشاد األرسى.
رابعاً :تصميم برنامج اإلرشاد األرسي (املحتوى ،وسائل التعبري ،الطريقة):
برنامج اإلرشــاد األرسى من الربامج اإلرشــاديــة التي يجب أن يكون عائدها مستمر وينمو مع املسرتشد
ليساعده عىل تغيري أسلوب حياته ،كام يجب التأكيد عىل أن:
«اإلرشـــاد مهنة إنسانية تشتمل عىل مساعدة وعطاء ،وتعليم من جانب املرشد للمسرتشد .وموقف
اإلرشــاد يجمع بني املرشد مبا لديه من علـم وخـربة وما قـد يكون عليه من جوانب يستحسنها املسرتشد يف
موقـف اإلرشــاد .واملسرتشد وهـو شخص لديه مشكلة أو مشغلة يحاول أن يجـد املساعدة من املرشد بشأنها،
فاإلرشاد بذلك هو موقـف تعليم وتعلـم ،وموقف أخذ وعطاء ،وألن املرشد هنا هو الــذي يعلـم وهو الذي
يسـاعد وهو الذي يفرس وهو الذي يعطى من علمه ومن خربته ،فهو يف موقف املؤمتن عىل املسرتشد ،وعليه
أن يحافـظ عىل مصالحه ويساعده علـى الوصول إىل بر األمان وإىل طريق الخري».
من ناحية أخــرى يتضمن تصميم برنامج اإلرشــاد األرسى ثالثة عنارص متداخلة يجب عىل املرشد أن
يتعرف عىل الفروق بينها ،وميكن عرض تلك العنارص عىل النحو التايل:
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1ـ1محتوى الربنامج :وهو جزء من تصميم برنامج اإلرشــاد يستمد من الخربات الحياتية للمسرتشد يساعد
عىل تحقيق عائد الربامج اإلرشــاديــة مثل مفاهيم املشاركة والتطوع والعمل الخريي واملــواطــنــة ...إلخ.
ميكن اعتبار مفهوم التطوع لدى املسرتشد جــزءا ً من برنامج اإلرشــاد ،يساعد عىل تحسني وتغيري أسلوب
حياة املسرتشد ،كام ميكن االهتامم مبفهوم معنى الحياة لدى املسرتشد لتحديد محتوى الربنامج.
2ـ2وسائل التعبري :هي تلك الوسائل التي يستخدمها املسرتشد يف مامرسة الربنامج اإلرشــادي مثل األنشطة
الرياضية واألنشطة األدبية والفنية واملناقشة املخططة الهادفة ،والقراءة واالطـــاع ...إلــخ ،كل ذلك تحت
توجيه املرشد األرسى.
3ـ3الطريقـة :سلسلة من اإلجـــراءات املهنية ميارسها املرشد بهدف مساعدة املسرتشد عىل اختيار محتويات
الــرنــامــج ووســائــل التعبري وفــقـاً لرغبات وحــاجــات املــســرشــد ،واالشــــراك يف تحديد الــوقــت والــفـرات
الزمنية.
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• •محمد ســامل الــقــرين ،وآخـــرون ( :)2016التشخيص اإلكلينييك واملــارســة العالجية ،مركز النرش العلمي،
جامعة امللك عبد العزيز.
• •ماهر أبــو املعاطي عــى ( :)2005تقويم ال ـرامــج واملنظامت االجتامعية ،الــريــاض ،دار الــزه ـراء للنرش
والتوزيع.
• •سعد بن مسفر العقيب ( :)1995التوجيه واإلرشـــاد الــربــوي من وجهة نظر مهنة الخدمة االجتامعية،
الرياض ،مكتبة العبيكان.
• •حامد عبد السالم زهران ( :)2002التوجيه واإلرشاد النفيس ،القاهرة ،عامل الكتب.
• •رأفت عبد الرحمن محمد ( :)2014العمل االجتامعي اإلكلينييك ،اإلسكندرية ،املكة الجامعي الحديث.
• •عقيل حسني عقيل ،حليمة الصادق خليل ( :)2007الربمجة القيمية يف طريقة خدمة الجامعة ،طرابلس،
منشورات جامعة طرابلس ،جامعة الفاتح سابقاً.
• •نصيف فهمي منقر يوس ( :)2004أساسيات طريقة خدمة الجامعة ،القاهرة ،مكتبة زهراء الرشق.
• •صالح أبــو عباه ،عبد املجيد بن طــاش نيازي ( :)2000أساسيات مامرسة طريقة العمل مع الجامعات،
الرياض ،مكتبة العبيكان.
• •محمد محروس الشناوي ( :)1996العملية اإلرشادية ،القاهرة ،دار غريب للطباعة والنرش.

84

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

• •عالء الدين كفاف ( :)1999اإلرشاد والعالج النفيس األرسى ،القاهرة ،دار الفكر العريب.
• •صالح بن عبد الله أبو عباه ،عبد املجيد بن طاش نيازي ( :)2001اإلرشــاد النفيس واالجتامعي ،الرياض،
مكتبة العبيكان.
• •روبــرت سميث ،باتر يشيا سيتفرت سميث ( :)2006اإلرشـــاد والــعــاج النفيس األرسى ،ترجمة ،فهد بن
عبد الله الدليم ،الرياض ،النرش العلمي واملطابع ،جامعة امللك سعود.
• •جريالد كــورى ( :)2013النظرية والتطبيق يف اإلرشـــاد والــعــاج النفيس ،ترجمة ،سامح وديــع الخفش،
عامن ،دار الفكر نارشون.
• •محمد إبراهيم عيد ( :)2006مقدمة يف اإلرشاد النفيس ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املرصية.
• •منال عبد الشايف محمد جمعة ( :)2016التدخل املهني للخدمة االجتامعية باستخدام العالج االنتقايئ
التكاميل لتنمية السلوك التوكيدي لدى كبار السن ،رسالة دكتوراه ،غري منشورة ،معهد العلوم االجتامعية،
كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.
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الفصل الرابع
فاعلية الربامج اإلرشادية يف مواجهة املشكالت األرسية
د .خالد العويف
يُع ّد اإلرشــاد األرسي أحد املفاهيم الحديثة الهامة التي برزت يف العديد من الدراسات االجتامعية ،حيث
يهدف العالج األرسي إىل مساعدة الفرد من خالل العالقة واملبادئ املهنية بني املرشد واملسرتشد واألساليب
الوقائية واإلرشادية التي تقدم بأسلوب علمي وممنهج.
لقد كانت بدايات هــذا العالج من خــال اسهامات العديد من الــرواد يف املجال النفيس واالجتامعي
الــذيــن وضــعــوا اللبنة األوىل ملفهوم الــعــاج األرسي ،ولعل مــن أوائـــل مؤسيس حركة األرسة هــو الطبيب
واملحلل النفيس ناثان اكرمان الــذي يسميه البعض بالجد األول لحركة عالج األرسة ( .)Foley 1974فقد
نرش اكرمان عام 1937م مقاال بعنوان األرسة كوحدة اجتامعية انفعالية ،وهو املقال الذي يعترب البداية األوىل
لعالج األرسة.
كام اهتم عــامل االنرثوبولوجيا جريجوري باتسون الــذي يعد أيضا من اعــام حركة عــاج األرسة بإطار
العمل الفلسفي لهذه الحركة ،حيث ترجم العديد من املفاهيم املستخدمة يف الهندسة والرياضيات إىل لغة
العلوم السلوكية ،وكان هذا منعطفا هاماً يف مسرية عالج األرسة.
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كــان للطبيب واملحلل النفيس مــوري بوين اسهامات بــارزة يف بلورة هــذه الحركة ،وهــو يعد أيضاً من
اعــام عالج األرسة .فقد برز اهتاممه عام 1950م بعملية العالقة التعايشية أو التكافلية التي تنشأ بني االم
والطفل املرشح لإلصابة بالفصام العقيل ،وقــد قــام بوين الحقا بتطوير نظريته الشاملة يف عــاج األرسة
واعرتف به كقائد دويل يف حركة عالج األرسة.
وصــل اإلرشــاد والعالج النفيس األرسي يف عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املــايض إىل مرحلة
النضج واالنتشار عىل يد العديد من العلامء اآلخرين الذين أسهموا بشكل كبري يف هــذا التطور والنضج،
وكــان مــن أبــرزهــم كــارل وتيكر الــذي يسمى بــاألمــر املــتــوج عــى عــرش الــعــاج األرسي ،ويشري إىل مذهبه
وتوجهه العالجي بالعالج األرسي الرمزي الخربايت.
مفهوم األرسة:
هنالك العديد من التعريفات التي حاولت توضيح مفهوم األرسة وبنائِها ،حيث عرفها البعض عىل
انها نسق اجتامعي انساين يتكون من مجموعة من التفاعالت بني أب وأم وأبناء ،كام اعتربها البعض اآلخر
بأنها عبارة عن جامعة أولية ينشأ فيها الفرد نتيجة الــزواج أو التبني أو صلة الــدم ،وتكون املسئولية االساسية
لهذه الجامعة هي التنشئة االجتامعية األوىل ،بحيث تشغل فيها األرسة عادة مسكنا واحدا.
تعترب األرسة هي املحضن األول للفرد والنواة األساسية للمجتمع ،كام انها خلية متامسكة مكونة من
عدد محدد من االفــراد الذين تربطهم عالقة قرابة ويعيشون تحت سقف واحــد ،ففيها يعيش الفرد مراحله
الحياتية املتطورة وفيها يكتسب القيم واملفاهيم والعادات والتقاليد وغريها من الجوانب املعرفية واالمنــاط
السلوكية املتنوعة التي تسهم يف تشكيل شخصيته وتوجهاته.
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ويدل مفهوم األرسة عىل انها أول وأصغر مؤسسة وكيان اجتامعي عرفته البرشية يف تاريخها .هذا الكيان
له عدة وظائف هامة ومتنوعة كالتعاطف األرسي ،والتضامن واالنتامء االجتامعي ،ونقل ال ـراث االجتامعي
من جيل إىل جيل ،واكساب القيم الدينية واألخالقية واالجتامعية لألبناء ،وتزويد الفرد بالخربات الثقافية،
واشباع الجوانب الرتويحية للفرد ،واالستجابة للمتطلبات البيولوجية.
نظرية األرسة والعالج األرسي:
تعترب نظرية األرسة نــوع مــن الــتــوجــه الــنــظــري واالكلينييك الــخــاص الـــذي يــرى الــســلــوك االنــســاين
واالضــطـرابــات النفسية ضمن سياق بـ ّـن شخصني ( .)Lansky 1989هــذا التوجه يتجىل بشكل واضــح يف
مامرسة العالج األرسي الــذي يعترب مظلة للعديد من املامرسات االكلينيكية املبنية عىل مفهوم أن املراضة أو
الــاســواء يكمن يف النظام األرسي أكــر من كونه اضطراباً مقترص مقترصا ً عىل حالة الفرد .كام تعترب نظرية
األرسة ان األرسة هي عبارة عن نظام تفاعيل بني شخصني تكون فيه العالقة بني العنارص دائرية غري خطية.
حيث ال ميكن تقييم أو عــاج مشكلة الفرد مبنأى عن السياق الــذي تحدث فيه .كام ال ميكن توقع حدوث
تغيري يف سلوك الفرد ما مل يحدث التغيري يف نظام األرسة ( ،)Haley 1962لذلك فان العملية العالجية تركز
عــى االضــط ـراب الوظيفي للسلوك كعرض لالضطرابات ضمن نظام األرسة .يهدف الــعــاج األرسي كنمط
نفيس عالجي إىل اكتشاف ديناميكية التفاعل لــدى األرسة وعالقته باملراضة أو الــاســواء ،وتحريك القوة
الداخلية واملوارد الوظيفية لدى األرسة ،وإعادة بناء األمناط والتفاعالت األرسية غري الصحية.
الدورة الحياتية لألرسة:
افــرض العامل دوفــال ( )Duvall 1962بــأن األرسة متـ ُّر بسلسلة من املراحل التطورية املختلفة ،كام
أضــاف العامل هايل )(Haley 1973مفهوم الــدورة الحياتية لــأرسة ملحاولة فهم املشكالت االكلينيكية لألرسة
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من خالل ربط الخلل الوظيفي يف األرسة بصعوبات االنتقال من مرحلة تطورية إىل مرحلة أخــرى .من جانب
آخــر ،اشــار منــوذج زيلباخ )(Zilbach 1988إىل مثان مراحل افرتاضية يف الــدورة الحياتية لــأرسة عىل النحو
التايل :مرحلة الــزواج ،مرحلة بداية األرسة ،مرحلة االنجاب ،مرحلة التحاق األبناء باملدرسة ،مرحلة وصول
األبــنــاء لسن املراهقة ،مرحلة األرسة كمركز لالنطالق ،مرحلة األرسة يف سنواتها الوسطى ،ومرحلة األرسة
يف سنوات الشيخوخة.
املشكالت األرسية:
ميكن تعريف املشكالت األرسيــة عىل انها عبارة عن ظــروف تعاين فيها األرسة أو أحــد اف ـرادهــا من
مشقات معينة نتيجة التفاعل بني العوامل الذاتية والبيئية مام يــؤدي إىل حــدوث اضطراب يف بناء األرسة
ووظيفتها ومام يحول دون قيامها بواجباتها ومهامها االساسية.
تصنيف املشكالت األرسية:
هنالك تصنيفات عديدة للمشكالت األرسيــة ولعل من أبرزها التصنيف الــذي يعتمد عىل دورة حياة
األرسة ومــدى ظهور املشكالت يف كل مرحلة منها ،حيث ال يشرتط هــذا التصنيف ان متر كل أرسة بهذه
املراحل ،وميكن ايجاز هذه املراحل عىل النحو التايل:
• •مرحلة الزوجان بدون أطفال.
• •مرحلة الزوجان مع االطفال يف سن ما قبل املدرسة.
• •مرحلة الزوجان مع األطفال يف مرحلة املراهقة.
• •مرحلة الزوجان الوحيدان بعد زواج االبناء.
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• •مرحلة أحد الزوجني بعد وفاة الزوج اآلخر.
اإلرشاد األرسي واملشكالت األرسية:
اإلرشـــاد األرسي عــبــارة عــن عملية تهدف إىل تشجيع النمو األرسي والحفاظ عــى الصحة النفسية
والتواصل الجيد ) (Salim. 2006.وميكن تعريفه أيضا بأنه عــاج نفيس اجتامعي يعمل عىل اكتشاف
املشكالت الناتجة عن التفاعل بني أعضاء األرسة كنسق اجتامعي ،ومحاولة التغلب عىل هذه املشكالت من
خالل مساعدة أعضاء األرسة كمجموعة عىل تغيري أمناط التفاعل املرضية داخل األرسة.
يف اإلرشـــاد األرسي يحصل كل عضو من افــراد األرسة عىل الفرصة للتعبري عن مشكلته وعــدم رضاه
تجاه املشكلة ( .)Ismail. 2000كام يركز اإلرشــاد األرسي عىل كيفية معالجة اعاقات األطفال واحتياجاتهم
الخاصة ،وهــذا يوضح ان اإلرشــاد األرسي يقدم دورا ً فعاالً يف عــدة جوانب حياتية متنوعة منها عىل سبيل
املثال املدارس ،واملستشفيات ،واملراكز املجتمعية وغريها من الجوانب االخرى.
ويف ذات السياق ،قــام ستنشفيلد ( )Stichfield 2004بــإجـراء دراســة لــإرشــاد األرسي يف املنازل
وخلص إىل انطباعات إيجابية عن االنسجام األرسي .كام أشــار ليو وبيتنري )(Lew and Bettner 1999
إىل ان األرسة ال تحتاج فقط إىل اإلرشــاد األرسي عند حــدوث ازمــة كبرية فقط ،ولكن حتى االزمــات الصغرية
تتطلب اهتامماً وتركيزا ً ،فالسلوكيات السلبية التي تحدث من أحــد افــراد األرسة لها تأثري كبري عىل األرسة
ككل.
يف ماليزيا قام غاين ) (Ghani. 2004بإجراء دراســة بعنوان تأثري اإلرشــاد األرسي عىل توافق وترابط
األرسة واملــشــكــات السلوكية لــدى املـراهــقــن وكــانــت الــدراســة تهدف إىل اختبار فاعلية اإلرشـــاد األرسي
يف التعامل مع مواضيع املشكالت السلوكية لــدى املراهقني وتحسني جوانب االستقاللية وتحسني التوافق
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والــرابــط األرسي .فقد قــام الــبــاحــثــون مبــقــارنــة اإلرشــــاد الــفــردي مــع األرسة واإلرشــــاد األرسي بأسلوب
شامل وممنهج ،وأظهرت النتائج ان اإلرشــاد األرسي كــان أكــر فعالية من اإلرشــاد الفردي يف مواجهة وحل
املشكالت األرسي ــة .هــذا يؤكد بــأن العالج قد ال ينجح بــالــرورة إذا اتخذ املنحى الــفــردي ،فاملرض الفردي
هو مجرد عارض مريض ملرض األرسة ذاتها أو أحد مراكز القوى فيها.
من هنا تــرز أهمية عــاج األرسة ككتلة دينامية واحــدة ،والعكس صحيح ،فــاذا كانت هنالك جوانب
إيجابية فإنها ستنعكس إيجابيا عىل توافق األرسة .كام ان الهدف من اإلرشــاد األرسي ال يقترص عىل االبعاد
االقتصادية فقط املتمثلة يف اعتقاد البعض انه مجرد عالج ملجموعة أفراد يف آن واحد بهدف توفري املال والوقت
والجهد ،بل هو منهج علمي مبني عىل أسس رصينة ومنظمة تأخذ يف اعتبارها الجانب التفاعيل يف العالقات
واالدوار.
يعترب اإلرشـــاد األرسي أحــد اختصاصات اإلرشـــاد النفيس الرئيسية ،هــو وإرشـــاد الصحة النفسية
واإلرشـــاد املـــدريس .كام يقوم اإلرشـــاد األرسي عىل نفس األســس الفلسفية واســس الوقاية وتنمية املــهــارات.
لــإرشــاد األرسي عــدة جوانب عالجية تتمثل يف إرشــاد العالقات الزوجية وعــاج األرسة كمنظومة واحــدة
وعــاج مشكالت األبــنــاء وتأقلمهم ضمن األرسة واملــدرســة ،وجــوانــب وقائية لحامية األرسة من التهديدات
التي تؤثر عىل استقرارها.
وتتنوع ب ـرامــج اإلرشـــاد األرسي مــا بــن إرشـــاد اإلعـــداد لــلــزواج ،تعزيز الــتــوافــق الــزوجــي ،الصحة
اإلنجابية ،الرضا العاطفي والجنيس وبرامجها املختلفة ،إضافة إىل اإلرشــاد الناميئ والوقايئ كاملهارات الحياتية
والوالدية وإدارة الــذات كمهارات التواصل وحل املشكالت ،وتحديد األهــداف واتخاذ الــق ـرارات ،والعالقات
والتفاعالت االجتامعية ،واملهارات االقتصادية كالرصف واالدخار.
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كام ان اإلرشــاد الروحي يساه ُم يف تعزيز الصحة النفسية الفردية واألرسيــة من خالل االلتزام بالقيم
واملسئولية واالحرتام املتبادل والتسامح وتقبل الذات حتى يصل الفرد إىل الرضا الوجودي.
إن مبادئ اإلرشــاد األرسي متأصلة إىل حد ما يف تراثنا العريب واإلســامــي ،فقد كــان الحكامء والعقالء
يلعبون دورا هاما ونشطا يف حل الرصاعات واملشكالت األرسيــة من خالل الحوار والتفهم وتقريب وجهات
النظر وحسن التوجيه للوصول إىل الحلول املمكنة .كام ان هــذا الــدور رغــم عــدم تقمصه للصبغة العلمية
واملنهجية اال انــه يهدف إىل تعديل األفــكــار واالف ـراضــات والتوقعات املغلوطة عند الــزوجــن واالبــنــاء تجاه
بعضهم .ومــع تطور العلوم النفسية واالجتامعية تبلورت هــذه األساليب يف مــدارس وتوجهات متعددة
ومنها اإلرشــاد املعريف السلويك الــذي اثبتت الــدراســات مــدى فاعليته يف التعامل مع العديد من املعتقدات
واالنفعاالت الخاطئة التي قد تفرس لنا بعض السلوكيات غريِ واضحة الدوافع واالسباب.
بعد الحرب العاملية الثانية وبالتحديد يف نهاية خمسينيات القرن املــايض ،أخذ اإلرشــاد األرسي منحنى
علمياً ممنهجاً  ،حيث تأسست الرابطة االمريكية للمرشدين الزوجيني ) (AAMFTوهي رابطة تضم أكرث من
 ٢٤ألف معالج ومرشد زوجــي وأرسي عىل مستوى العامل .حــددت هذه الرابطة معايري مامرسة املهنة وإعــداد
املعالجني واملرشدين من خالل الــدورات التدريبية واملؤمترات السنوية ملتابعة ما يستجد يف هذا املجال .كام
ظهرت يف مثانينيات القرن املــايض الرابطة الدولية للمرشدين الزوجيني واألرسيـــن ،التي تضم العديد من
املعالجني واملرشدين األرسيني واملختصني النفسيني واالجتامعيني.
ولــقــد تنوعت طــرق الــعــاج واإلرشــــاد الــزوجــي واألرسي وأصــبــح هــنـ َ
ـاك طيف واســـع مــن الوسائل
العالجية واإلرشــاديــة املبنية يف أساسها عىل نظريات العالج النفيس ومنها العالج الزوجي املعريف السلويك،
الــعــاج الــزوجــي املتمركز حــول املــشــكــات ،الــعــاج الــزوجــي العاطفي ،الــعــاج الــزوجــي التكاميل ،العالج

دليل اإلرشاد األرسي 8

93

الــزوجــي التحلييل الــنــفــي ،الــعــاج األرسي املــعــريف الــســلــويك ،الــعــاج األرسي الــســلــويك ،الــعــاج األرسي
البنيوي ،الــعــاج األرسي السياقي ،الــعــاج األرسي عــر األجــيــال ،الــعــاج األرسي املنظم ،الــعــاج األرسي
املنظومي ،العالج األرسي املتمركز حول املشاعر ،والعالج األرسي التجريبي الوجودي.
كام اشــارت العديد من الــدراســات إىل مدى تأثري الضغوط النفسية ســواء كانت الداخلية أم الخارجية
عىل حياة الفرد واألرسة ككل ،فالضغوط النفسية قد تعيق أساليب الفرد يف مواجهة وحــل املشكالت كام
تؤثر عىل استقراره وتوازنه النفيس واتخاذه للقرارات الحكيمة ).(Rutter. 1996
وهناك العديد من الضغوط النفسية واملشكالت الزوجية واألرسيــة والعالقات بني املراهقني وآبائهم
قد تنشأ نتيجة ســوء االتــصــال ،أو االتــصــال الغري فعال بني االفـــراد .هــذا يتطلب الحاجة الكتساب مهارات
االتصال والتدريب عليها يف املواقف الحياتية املتنوعة ) .(Okun. 1991إ ّن عملية االتصال هي عبارة عن
مجموعة من املهارات اللفظية وغريِ اللفظية التي يستخدمها الفرد يف تواصله مع اآلخرين وتلعب دورا هاما
يف التأثري عىل سلوكهم وتحديد استجاباتهم ،فهي تعمل عىل تعزيز الفاعلية الذاتية لدى الفرد وتحقيق ذاته من
خالل تفاعله املتبادل مع اآلخرين ،كام تعمل عىل تطوير املهارات الشخصية لدى الفرد عند بناء العالقات
األرسية والعالقات مع اآلخرين.
تشتمل عملية االتصال عىل ستة جوانب رئيسية ميكن تلخيصها تتابعيا كام ييل :املرسل ،الرسالة ،قناة
االتصال ،املستقبل ،الفهم املشرتك للرسالة بني املرسل واملستقبل ،والتغذية الراجعة التي تتم عندما يستجيب
املستقبل للرسالة ويرد عليها.
قامت الدكتورة نايفة الشوبيك من الجامعة األردنية بإجراء دراســة بعنوان فاعلية برنامج لتدريب الوالدين
عىل مهارات االتصال يف خفض الضغوطات النفسية وتحسني مستوى التكيف لدى اآلبــاء وابنائهم ،حيث شملت
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عينة الدراسة عىل  60إمـاً وأب ـاً لطالب الصف الثامن ،وتم تقسيم العينة عشوائيا إىل مجموعتني متساويتني من
اآلبــاء واألمهات .املجموعة التجريبية تلقّى افرادها برنامجاً تدريبياً عىل مهارات االتصال ،واملجموعة الضابطة
يتلق افرادها هذا الربنامج .أظهرت نتائج الدراسة وجود انخفاض يف مستوى الضغوطات النفسية وتحسن يف
مل َّ
مستوى التكيف لدى اآلباء واالبناء يف املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة الضابطة.
كام أشــارت بعض الــدراســات إىل أهمية مــهــارات االتــصــال ودورهـــا الفعال يف تعزيز العالقات األرسيــة
ويف تحسني مستوى التحصيل الـــدرايس لألبناء وانضباط سلوكياتهم وتفاعالتهم مع الــوالــديــن ،كام توصل
(جيكز وسكولب) ( (Gecas & Schwalbe.1986إىل ان تأثري الــوالــديــن مــن خــال التدريب عىل
مهارات االتصال كاإلنصات والتعاطف له تأثري إيجايب يف تحسني مستوى تقدير الذات لدى األبناء.
دراســة أخــرى أجـراهــا (نيلسون وليفنت) ) (Nelson & Levant. 1991توضح أهمية مهارات
االتصال ،حيث كانت عينة الدراسة مكونة من  34أرسة ت ـراوح أعــار أبنائهم ما بني  6ـ  18عــام ،كان هدف
الــدراســة هو تدريب اآلبــاء عىل مهارات االتصال من خــال برنامج تدريبي ملــدة أربعة أشهر مبعدل جلسة
واحدة أسبوعيا مدتها اربع ساعات .ت ّم تقسيم العينة إىل مجموعتني ،مجموعة تجريبية خضعت للتدريب عىل
مــهــارات االتــصــال والتفاعل مــع األبــنــاء يف املــواقــف األرسيـــة مــهــارات االنــصــات واالستجابة ،الــوعــي الــذايت،
عكس املــشــاعــر ،الــقــواعــد األرسيـــة ،االجــتــاعــات األرسيـــة واملــنــاقــشــات ،لعب األدوار ،والــواجــبــات املنزلية
للمهارات .أظــهــرت النتائج انخفاض يف مستوى الحساسية والضغوطات يف التعامل مــع األبــنــاء مقارنة
باملجموعة الضابطة التي مل تخضع للتدريب ،كام أظهرت النتائج تحسن يف مستوى التكيف والرضا األرسي.
من جانب آخر كان َ
هناك تحسن يف طبيعة العالقة بني األبناء واآلبــاء وازديــاد يف مستوى الرتابط األرسي إىل
مستوى عال من التكيف وانخفاض مستوى الحساسية والتوتر.
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ويرى جونسون ) (Johnson. 2000أن أكرث العوامل التي تعيق عملية بناء عالقة جيدة مع اآلخرين
هو ضعف قدرة الفرد يف التعبري عن مشاعره مام يسبب مشكالت وخلالً يف بناء العالقة مع اآلخرين .فهنالك
العديد من أساليب االتصال اللفظية والغري لفظية التي تساعد يف التعبري عن املشاعر والتفاعل مع اآلخرين،
ونذكر من هذه املهارات الهامة واالساسية ما ييل:
• •مهارات االتصال الغري لفظية :وهي املهارات السلوكية الغري لفظية التي تعتمد عىل لغة الجسد بأنواعها
وتلعب دورا هام يف عملية التواصل مع اآلخرين.
• •مهارة االنصات :توضح هذه املهارة مدى قدرة الفرد املستقبل عىل استقبال الرسالة ومعالجة محتواها ومن
ث ُ ـ ّم إعــادة ارسالها للطرف اآلخــر أو املــرســل ،حيث يعتمد االنــصــات بخالف االســتــاع إىل الرتكيز والفهم
ملحتوى الرسالة بهدف تقديم االستجابة املالمئة.
• •مــهــارات انعكاس املشاعر :عبارة عن طريقة تدعيمية وتعاطفيه يكرر فيها الفرد املرسل كــام الطرف
اآلخــر املستقبل بأسلوب مقارب لكلامته وفيه نــوع من االصــغــاء والتعاطف والتفهم ملشاعره ،واظهار
للطرف اآلخر مدى قدرة الفرد عىل فهم مشاعره.
• •مهارة التعاطف :تبني هذه املهارة قدرة الفرد يف ان يضع نفسه يف اإلطــار النفيس للطرف اآلخر حتى يتفهم
مشاعره وافــكــاره وترصفاته ،ويعترب التعاطف اسلوب أســايس يف عملية التواصل وهــو يختلف متاما عن
العطف أو ما يسمى بالشفقة الذي غالبا ما ينعكس سلبا عىل هذه العملية.
• •مــهــارة االستيضاح :يــحــاول الــفــرد يف هــذا األســلــوب الحصول عــى توضيح مــن الــطــرف اآلخــر للتفاصيل
الغامضة للرسالة التي استقبلها من خالل طرح األسئلة التوضيحية.
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• •مهارة املواجهة :توضح هذه املهارة قدرة الفرد عىل مساعدة الطرف اآلخر يف إدراك وفهم أسباب التناقض
لديه ،حيث تستخدم هذه املهارة بحذر اثناء املواجهة اللطيفة التي تهدف إىل التوضيح أكرث من التجريح
والتص ّيد لألخطاء.
• •مهارة تقديم التغذية الراجعة :تهدف هذه املهارة إىل اخبار الطرف اآلخــر مبدى تأثري كلامته أو سلوكياته
عىل الفرد املرسل.
وعن فاعلية الجوانب املعرفية يف اإلرشــاد األرسي أشــار ازار وسيجل ) (Azar & Siegel. 1990إىل
أن العالج املعريف السلويك يساعد عىل تخفيف حدة سلوكيات اآلبــاء تجاه أبنائهم .كام أن تركيز التدريب
عىل املهارات املعرفية يف برامج تدريب الوالدين ودمجها مع التدريب عىل حل املشكالت يساعد الوالدين عىل
اكتساب واتقان تلك املهارات ويعزز ثقتهم بأنفسهم ويعطي نتائج ايجابية تنعكس إيجابا عىل اآلباء واألبناء.
يهدف العالج املعريف السلويك يف عملية اإلرشـــاد األرسي كعالج نفيس مبارش يعتمد عىل مبدأ هام
يهدف إىل تحديد وتصحيح عدة جوانب ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
• •تحديد وفحص وتصحيح املعتقدات الخاطئة واملشاعر والسلوكيات املرتبطة بها.
• •تحسني مستوى االدراك والرقابة الذاتية لألفكار واملشاعر والسلوك.
• •التدريب عىل اكتساب مهارات معرفية وسلوكية صحية وفعالة.
وعندما نتحدث عن الجوانب املعرفية فإننا نقصد العمليات الذهنية التي يتم من خاللها اكتساب ومعالجة
وتصنيف وتخزين واســرجــاع املعلومات .حيث أن الجوانب املعرفية تتضمن العديد من العمليات الذهنية
كالتفكري والفهم واالدراك واالنتباه والــذاكــرة واالستبصار والوظائف التنفيذية التي تتلخص يف ثالثية القدرة
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عىل وضع الخطط واالهداف ،وحل املشكالت ،واتخاذ القرارات.
ولقد اثبتت أكــر من  300دراســة علمية فاعلية العالج املعريف السلويك يف تحسني الجوانب املعرفية
والسلوكية التي تؤثر عىل منط حياة الفرد واألرسة ككل .كام أظهرت الــدراســات بــأن التغريات التي أحدثها
هذا العالج تفوق ما حدث لدى العينات الضابطة الذين ال يستخدمون أي نوع من األدويــة أو العالجات،
والعينات التي تتلقى أدوية ،والعينات التي تتلقى عالجا سلوكيا وعالجات نفسية أخرى.
افرتضت النظرية املعرفية أن انفعاالت الفرد وسلوكياته تتأثر بإدراكه للمواقف واالحــداث الحياتية.
فاملواقف يف حد ذاتها ال تحدد ما يشعر به الفرد وإمنا يحدده الطريقة التي يفرس بها تلك املواقف .ومن هنا ترى
النظرية املعرفية أن البناءات املعرفية السلبية التي يدرك الفرد الواقع من خاللها هي الحلقة األوىل يف سلسلة
األعـــراض ،كام ان تنوع املشاعر كالحزن والغضب وغريها من املشاعر هي نتاج لتلك األفــكــار والبناءات
املعرفية.
إن العالج املعريف السلويك لــأرسة هو عــاج مخترص يركز عىل املشكالت ،كام يركز عىل طيف واسع
من املشاكل النفسية كاالكتئاب والقلق والغضب إضافة إىل العديد من االضطرابات النفسية والسلوكيات
املتنوعة مبا فيها مشاكل التعاطي واالدمـــان .فاملهارات املعرفية والسلوكية تساعد افــراد األرسة يف التعامل
مع ال ـراعــات واملشكالت النفسية واالجتامعية من خــال الــوصــول إىل التفكري الناقد واملنطقي ومامرسة
السلوكيات الصحية املتكيفة.
يعترب (ارون بيك) ،و(البريت اليس) من مؤسيس ورواد املدرسة املعرفية التي أسهمت كثريا يف العالج
األرسي وحل الخالفات بني األزواج ،حيث انطلق مفهو ُم هذا العالج من ان األنشطة املعرفية تؤثر يف سلوك
الفرد .فقد الحظ بيك يف بداياته أثناء مامرسته لعالج التحليل النفيس مع مرىض االكتئاب وجود اختالفات يف
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أمناط التفكري بني املكتئبني وغري املكتئبني ،حيث وجد أن املكتئبني يفكرون يف أفكار مل يعوها خالل مامرستهم
للتداعي الحر ما مل يطلب منهم الرتكيز عليها ،هذه األفكار تظهر برسعة وتلقائية وتسمى باألفكار التلقائية
 automatic thoughtsالتي يعقبها حالة انفعالية غري سارة.
يف تلك الفرتة تقريبا أســس (الــيــس) مفهوم العالج العقالين االنفعايل الــذي أطلق عىل هــذه األفكار
مسمى األفكار الغري العقالنية ،وقــد استخدم اليس صيغة للعالج العقالين االنفعايل مكونة من شقني ،شق
تشخييص  ABCوهو مخترص يرمز حرفه األول  Aإىل الحدث املنشط أو املوقف ،يليه االعتقاد الــذي يوضح
األفكار العقالنية أو الغري عقالنية ويشار اليه بالرمز  ،Bومن ث ُ ّم تأيت عواقب أو نتيجة االعتقادات التي يشار
اليها بالرمز  .Cاما الشق العالجي  DEFوهو مخترص يرمز حرفه األول  Dإىل املناقشة ،يليه التنفيذ ويرمز
حرفه إىل  ،Eومن ث ُ ّم يأيت العائد الذي يشري اليه بالرمز .F
كام افــرض (اليس) ان املــرض النفيس يحدث نتيجة ظهور األفكار غري العقالنية منذ الطفولة املبكرة،
حيث ميكن ان يعاد تنشيطها من خالل اإليحاء يف مراحل الحقة من العمر .هذه األفكار تقوم عىل معتقدات
رئيسية عامة ،يطلق عليها املخططات  schemasالتي لدى الفرد عن نفسه ،وعن عامله ،وعن مستقبله.
هذه املخططات تحدد الطريقة التي قد يفرس بها الفرد موقف معني .من خالل هذا التفسري تظهر افكار تلقائية
معينة .وهذه األفكار بالتايل تسهم يف التقييم املعريف الذي يتصف بسوء التكيف للموقف أو الحدث ،وبالتايل
يؤدي إىل استجابة وجدانية.
مــؤخ ـرا بــدأ الــعــاج املــعــريف السلويك األرسي يتطور يف جانب املشكالت املتعلقة بــاألطــفــال ،حيث
لوحظ ذلــك يف اعــال باترسون  Pattersonالــذي قــام بــإجـراء تدريب سلويك لآلباء انطالقا من مبادئ
نظرية التعلم االجتامعي لتعديل السلوك العدواين لدى االطفال .كام تطور العالج املعريف السلويك الزواجي
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عىل يد ريتشارد ستيورات  Richard Stuartsعــام  1969من خــال اعامله مع األزواج الذين يعانون
من معاناة زوجية ،فقد استخدم العديد من التدخالت العالجية التي ركــزت عىل تدريب اآلبــاء باستخدام
مهارات العالج الزواجي.
كام يلعب أسلوب حل املشكالت دورا ً هاماً يف زيــادة وعــي األرسة بطبيعة املشكلة وكيفية التعامل
معها بشكل منطقي وعميل مام يساعد اف ـراد األرسة عىل تحديد مشكالتهم كخطوة أوىل ومن ث ُـ ّم العمل عىل
مواجهتها وحلحلتها بالشكل املالئم .من ناحية أخــرى قد يعاين بعض افــراد األرسة من بعض الصعوبات يف
حل املشكلة أو التعامل معها وذلك قد يعود إىل أحد أو بعض األسباب التالية:
• •خلل يف مهارة حل املشكالت ) :(Skills Deficitمهارة حل املشكالت غالبا ما تكتسب منذ الطفولة
املبكرة وتتطور مع تقدم العمر نتيجة املواقف الحياتية وميكن اكتسابها من خالل املالحظة ،ولكن البعض
قد يفتقد مهارة الحل نتيجة عــدم وجــود النموذج الصحيح الــذي ميكن مالحظته أو نتيجة االعتامد عىل
اآلخــريــن يف حل املشكالت .ان االشــخــاص الذين يعانون من خلل مهارة حل املشكالت قد يشتكون من
عدم القدرة عىل تحليل طبيعة املشكلة وبالتايل ال يستطيعون الوصول إىل أفكار لحل هذه املشكلة .فهم
غالبا ما يعانون من صعوبات يف حل املشكالت يف عدة مواقف يف حياتهم ويحتاجون إىل تدريبات أساسية
عىل أسلوب حل املشكالت.
• •خلل يف أداء حل املشكالت ) : (Performance Deficitيف هذا النوع غالبا ما يكون لدى الفرد مهارات
يف حل املشكالت ،ولكن بسبب االكتئاب أو القلق أو الضغط النفيس يختل أداؤ ُه يف حل هذه املشكالت،
وميكن مساعدته من خالل تحديد وتعديل العوامل التي تعيق أدا َءه.
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عوائق حل املشكالت:
• • الضعف اإلدرايك :ومنها ضعف الرتكيز ،بطء التفكري ،أو صعوبة اتخاذ القرارات.
الحل :يحتاج الفرد إىل مكان هادئ بعيد عن مشتتات الذهن واإلزعاج واىل بعض مهارات االسرتخاء.
• •العبء الوجداين :ومنها االكتئاب أو القلق.
الحل :إعــادة البناء املعريف ،متارين االسرتخاء ،التأمل والصالة ،التامرين الرياضية ،التنزه ،اخذ حامم دافئ،
االستمتاع بجو هادئ كالجلوس يف الحديقة مثال.
• •التشوهات املعرفية :ومنها التفكري الثنايئ أو األبيض واالس ــود ،التفكري الكاريث والتهويل ،التعميم ،ولوم
الذات.
الحل :إعادة البناء املعريف ،تطبيق املهارات السلوكية يف املواقف الحقيقية.
• •التجنب :ومنها املامطلة والنسيان.
الحل :التعامل مع أسباب التجنب ،ومامرسة متارين خفض القلق.
• •:ةيعامتجالا لماوعلا ومنها النصائح املتناقضة من اآلخــريــن التي قد ترض الــفــرد ،االنتقاد ،فقدان الدعم
االجتامعي.
الحل :النظر يف مزايا وعيوب النصائح ،البحث عن الدعم املالئم.
• •املشاكل العملية :ومنها عــدم توفر الوقت الكايف ،محدودية املــوارد واإلمكانات ضعف مستوى الذكاء،
اإلعاقة الجسدية ،واملشاكل الخارجة عن السيطرة.
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الحل :تنظيم الوقت ،العصف الذهني ،مساعدة اآلخرين.
• •عوامل اسرتاتيجية :ومنها محاولة البحث عن حلول مثالية ،أو البحث عن حل واحد لجميع املشاكل.
الحل :محاولة التفكري بواقعية والبحث عن حلول متنوعة.
خطوات حل املشكالت:
1ـ1التعرف عىل املشكلة:
أ -ماهي املشكلة :وصف املشكلة بدقة ووضوح .مثال :ليس لدي وقت للمتابعة يف العيادات.
ب-الهدف :املتابعة بانتظام يف العيادات.
ج-أهمية املشكلة :هل تستحق املشكلة أن تحل وملاذا؟
2ـ2تحديد األسباب املحتملة :تتطلب معرفة حل املشكلة معرفة أسبابها الجذرية أو عواملها األكرث احتاملية،
وهــذا يسهم يف توفري الوقت والجهد اللذينِ عــادة ما يستهلكان يف الرتكيز عىل االسباب غري الجذرية
للمشكالت ،وميكن الــوصــول إىل األســبــاب املحتملة من خــال اسرتاتيجية العصف الذهني حيث يتم
توليد مجموعة من األفكار عن األسباب املحتملة ،وميكن تحديد هذه االسرتاتيجية من خالل استخدام
أسلوب عظم السمكة االيشيكاوا ،حيث متثل املشكلة رأس السمكة بينام تتفرع األسباب املحتملة من
عظام السمكة .مثال :املشكلة الرئيسية ليس لدي وقت للمتابعة يف العيادات ،بينام األسباب املحتملة
املتفرعة هي:
• •انشغااليت كثرية ،ليس لدي تنظيم للوقت ،أنىس كثريا...الخ
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3ـ3قامئة الحلول والبدائل :تستخدم هذه القامئة لتوليد البدائل لحل املشكلة ،كام ميكن استخدام اسرتاتيجية
العصف الذهني أيضا يف إيجاد الحلول ،مثال:
• •عمل مذكرة جدول لتنظيم الوقت
• •االستعانة باآلخري َن للتذكري..الخ
4ـ4اختيار الحل األفضل :يتم اختيار الحل األفضل القابل للتطبيق بعد تقييم املزايا والعيوب لكل حل من
الحلول املقرتحة.
• •مذكرة جدول لتنظيم الوقت.
5ـ5التنفيذ:
• •تقسيم الحل إىل مهام متعددة األهم فاملهم
• •االلتزام بتطبيق املذكرة.
6ـ6التقويم:
• •وضع مؤرشات تقدم تحدد وتقيس مدى التقدم يف تنفيذ الخطة ،مثال :االلتزام باملواعيد.
• •مراجعة الخطوات السابقة.
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الفصل الخامس
الفروق بني الربامج اإلرشادية والتدريبية واألرسية
عند تصميم الربامج اإلرشادية

د .عبده الطايفي

أوالً :تصميم الربامج اإلرشادية:
الربنامج اإلرشـــادي هو «الخطوات املتتابعة التي يتم من خاللها تقديم خدمات اإلرشــاد من املرشد
إىل املسرتشد» ،والعملية اإلرشــاديــة هي الجانب التطبيقي لــإرشــاد وبدونها يصبح اإلرشـــاد مجرد آراء أو
نصائح أو توجيهات( .بــاصــويــل2008،م ،ص .)14وبرنامج اإلرشـــاد هــو مجموعة مــن األنشطة يقوم بها
املسرتشدون يف تفاعل وتعاون مبا يعمل عىل توظيف طاقاتهم وإمكاناتهم فيام يتفق مع ميولهم وحاجاتهم
وقدراتهم واستعداداتهم يف جو يسوده األمن والطأمنينة وعالقة الود بينه وبني واملرشد.
نستخلص مام سبق ما ييل:
1ـ1الرتكيز عىل أن يفهم املسرتشد من عملية اإلرشــاد ما لديه من إمكانات وقــدرات ،ويعمل عىل تنميتها إىل
أقىص حد ممكن من عملية اإلرشاد.
2ـ2املساعدة من قبل شخص مؤهل ومــدرب وصاحب خــرة لشخص آخــر يحتاج للمساعدة لفهم موضوع
معني أو ليحل مشكلة يواجهها.
3ـ3يجب تحقيق التوافق البيئي واالجتامعي والصحي والنفيس ،يف شتى مجاالت الحياة املعيشية.
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تصميم الربنامج اإلرشادي:
تصميم الربنامج هو ذلك النشاط املستمر املشرتك بني أجهزة اإلرشــاد ومستقبليه حيث تعرف من خالله
املشكالت وتحدد فيه األهــداف كام تتخذ فيه اإلجـــراءات لبلوغ تلك األهــداف .ويعني ذلك أن التصميم هو
اإلجــراء التطبيقي للتخطيط .ويهدف تصميم الربنامج اإلرشـــادي إىل تنمية مهارات مجموعة من األفــراد أو
إكسابهم مهارات جديدة( .العبيدي1997،م ،ص.)42
خطوات تصميم الربنامج اإلرشادي :مير تصميم أي برنامج إرشادي بعدة مراحل وتشمل اآليت:
1ـ1مرحلة تحديد األهداف
2ـ2مرحلة اختيار املحتوى وتنظيمه
3ـ3مرحلة اختيار وتخطيط األنشطة والوسائل التعليمية
4ـ4مرحلة التقويم )(Miller،2006،p.341

وفيام ييل عرض مخترص لهذه املراحل.
ألي برنامج
1ـ1مرحلة تحديد األهــداف :تعترب األهــداف أوىل الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط ّ
أساليب تدريسه وطرق تقوميه ،كام أنها
مقرتح فهي املعيار الذي تختار يف ضوئه محتويات الربنامج وتُح ّد ُد
ُ
توجه املرشد وتساعده يف اختيار الخربات املناسبة ،فمن أبــرز معامل أي برنامج مقرتح وضــوح األهــداف
وتسلسلها وتحديدها ،ويعترب التحديد الدقيق والــواضــح لألهداف اإلرشــاديــة من أهــم خطوات تصميم
الربنامج كام أن خطوة تحديد األهــداف تسهل عملية اختيار األنشطة اإلرشــاديــة املناسبة املتضمنة يف
الربنامج وتوجيهها لتسهيل تحقيق األهــداف املنشودة واملرجوة بسهولة ،وبقدر وضــوح األهــداف وسالمة
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صياغتها وتحديدها يتحدد مدى إمكانية تحقيقها بنجاح( .الرشبيني2006 ،م ،ص.)214
لألهداف مستويات مختلفة هي:
1ـ1األهــداف اإلرشــاديــة العامة :هي أهــداف واسعة النطاق وعامة ،وتحقق عن طريق عملية إرشادية
كاملة.
2ـ2األهـــداف الرتبوية :واألهـــداف هنا خاصة ،نظرا الرتباطها مبقرر درايس معني أو وحــدة تدريسية
وهذه األهداف تحقق بدقة.
3ـ3أهداف معرفية :وهي األهداف التي تركز عىل الجانب العقيل واملعلومات والحقائق.
4ـ4أهداف نفس حركية :وهي األهداف التي تركز عىل تنمية املهارات الجسمية والحركية.
5ـ5أهــداف وجدانية :وهي األهــداف التي تركز عىل تكوين وتنمية االتجاهات وامليول والقيم وترتب
هذه األهداف ترتيبا هرميا من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد.
ويجب أن تصاغ أهداف اإلرشاد وفقا للرشوط التالية( :زعرت2000 ،م ،ص.)45
*أن يصف الهدف السلوك املراد تغيريه.
*أن يكون السلوك املوصوف سلوكا ظاهرا واضحا.
*أن يكون هدف اإلرشاد محددا بدقة.
2ـ مرحلة اختيار املحتوى وتنظيمه:
أ-

مرحلة اختيار محتوى الربنامج :يشري املحتوى إىل املعرفة واملعلومات املفيدة والهامة واملعطاة يف الوقت
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املناسب ،والتي تثري اهتامم املسرتشدين لتكون سبباً إلقبالهم عىل الربنامج اإلرشـــادي ،ويندرج املحتوى
ضمن مجمل املفاهيم كالحقائق ،والنظريات ،واألفكار ،واملبادئ ،واألهداف.
ب -أهداف الربنامج اإلرشادي :تهدف الربامج اإلرشادية عموما إىل(Snyder،2012،p.101) :

1ـ1تحقيق الصحة النفسية للمسرتشد وتحقيق الذات.
2ـ2تحقيق النمو النفيس السليم للمسرتشد.
3ـ3املساعدة عىل التفاعل االجتامعي وبناء عالقات اجتامعية ناجحة.
4ـ4تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى املسرتشدين.
5ـ5مساعدة املسرتشدين عىل االستبصار مبشكالتهم وحلها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
6ـ6التدريب عىل ضبط االنفعاالت وتعديل أساليب التفكري واالتجاهات السلبية.
7ـ7تنمية املواهب والقدرات لدى املسرتشدين.
8ـ8اكتشاف القوى الكامنة داخل كل مسرتشد.
3ـ مرحلة اختيار وتخطيط األنشطة والوسائل التعليمية
تعد هذه املرحلة يف غاية األهمية حيث يتم فيها اختيار دقيق لألنشطة التي سوف يتم مامرستها خالل
الربنامج كذلك البد من تحديد الوسيلة املالمئة لتنفيذ كل نشاط من األنشطة .كام يجب أن يتم اختيار األنشطة
املالمئة لكل فئة وكل مرحلة عمرية.
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 -4مرحلة التقويم:
ال ميكن الحكم عىل نجاح أي برنامج دون تحديد الوسيلة أو اآللية األمثل للتقويم وبالتايل ال ينبغي
البدء يف تنفيذ أي برنامج دون وجــود أدوات التقويم ومن األفضل أن تكون هناك أكرث من أداة للوصول إىل
نتائج أكرث دقة .كذلك من املهم جدا ً أال يبدأ تنفيذ أي برنامج دون تحديد القياس القبيل للمستفيدين ث ُ ّم بعد
ذلك يتم القياس البعدي ومعرفة األثر الفعيل للربنامج.
ثانياً :تصميم الربامج التدريبية:
تنبع أهمية التدريب من دوره الفعال يف تفعيل مراكز اإلرشاد ومتكينها من تحقيق أهدافها بكفاءة عالية
ومهنية كبرية .ولذا تسعى جميع املراكز إىل تطوير برامجها التدريبية لالستفادة منها يف تحسني قــدرات املوارد
البرشية ـ املرشدين ـ التي تعترب أهم املــوارد لديها .ويتم تخطيط الربامج التدريبية للوصول إىل أهداف متعددة
وفق احتياج املراكز لتدريب منتسبيها.
ولهذا تتنوع مجاالت الربامج التدريبية وفق تنوع االحتياج التدريبي ،فمن الربامج التدريبية ما هو موجه
لزيادة معارف املتدربني أو لتحسني مهاراتهم أو لتكوين اتجاهات جديدة تخدم مصلحة العمل وتحسن مستوى
األداء .وليك يحقق التدريب األهــداف املرجوة ينبغي أن تتبع الخطوات العلمية يف تخطيط برامجه وعملياته.
وتوجد العديد من النامذج التي ميكن استخدامها يف تخطيط الربامج التدريبية( .الدليم2004 ،م ،ص.)15
وتتضمن عملية تصميم الـرامــج التدريبية العديد من املـراحــل تشمل :التحليل ،والبناء ،والتنفيذ،
والتقويم .وعــى الرغم من ترتيب تلك املراحل أو الخطوات إال أنــه ميكن تقديم مرحلة عىل أخــرى حسب
ظروف إعداد الربنامج التدريبي املركّز .وفيام ييل عرض ألبرز خطوات تصميم الربنامج التدريبي.
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1ـ التحليل وقياس االحتياج التدريبي:
يشمل التحليل وقياس االحتياج التدريبي دراسة مستوى األداء يف املراكز ملعالجة مكامن الخلل والفجوة
يف مستوى األداء بني املستوى الحايل واملستوى الذي يجب أن يكون عليه األداء .كام يسهم التحليل يف التعرف
عىل املراكز وأهدافها والوظائف التي يجب تدريب املرشدين عىل تنفيذها بكفاءة أعىل وتطوير معايري األداء
للربنامج التدريبي وتحديد طرق التدريب وتحديد تكلفة التدريب.
• •تحديد احتياجات املتدربني التدريبية( :حجازي1994 ،م ،ص.)114
متثل تحديد احتياجات املتدربني عنرصا ً هاماً تُبنى عليه قــراراتُ توجه مسرية الربنامج التدريبي ،ولذا
البد من تحديد االحتياجات التدريبية لهم بدقة متناهية .وميكن تعريف قياس أو تحديد االحتياجات بأنها
تلك الخطوات املنظمة التي تقلل الفجوة بني ما يعرفه ويستطيع املتدرب فعله حالياً وبني ما يفرتض أن يعرفه
ويفعله .ومتثل األسئلة التالية ما يجب ان تتم معرفته من خالل إجراء قياس احتياج املتدربني:
• •ما الذي يجب أن يتم تغيريه أو تطويره؟
• •ما الدور الذي ميكن أن يقوم به التدريب لحل املشكلة؟
• •هل يستطيع املتدرب القيام بالعمل بالكفاءة املطلوبة؟
• •هل املشكلة لها عالقة بالتدريب؟
• •ما الخربات واملصادر واملوارد املتوفرة حالياً ملواجهة املشكلة؟
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 -2وضع األولويات للربنامج التدريبي وتحديد املهام:
لتحقيق الكفاءة يف استخدام املــوارد املتاحة ينبغي اختيار االحتياجات التدريبية التي يجب تطوير
الربنامج التدريبي ملواجهتها ومعالجتها .وتــرز أهمية وضع وتحديد األولــويــات ملوضوعات ومجاالت الربامج
التدريبية يف أن املصادر محدودة الوقت ،العنرص البرشي ،الخربات ،األمــوال ولهذا البد من توجيه هذه املصادر
تدريب املتدربني عىل القيام بها بكفاءة عالية تحسن ِمن
املحدودة لحل أهم مشاكل األداء التي سينجم َعنها
ُ
مستوى األداء يف املراكز ،وتَزي ُد من قدرتها عىل تحقيق أهدافها .ومن املعايري التي تساعد يف تحديد األولويات
درجة ارتباط املهام املطلوب تدريب املتدربني عىل إتقانها بأهداف املراكز ومعرفة أعــداد املتأثرين باملشكلة،
عالقة املشكلة بغريها من القضايا ،وما مدى تأثري مجابهة املشكلة عىل التغلب عىل القضايا األخــرى( .الرشيدي
وصالح2000 ،م ،ص.)125
 -3بناء قياس مستويات األداء:
يختص قياس األداء مبعايري األداء املطلوبة إلنــجــاز املــهــام .ويتم تحديد مستوى األداء املطلوب
باستخدام أسلوب مالحظة األداء للمهمة يف ظــروف العمل الطبيعية ،وتسجيل خطوات التنفيذ املختلفة،
ومستوى تنفيذها .أو باستخدام أسلوب املحاكاة الذي يجب أن تكون قريباً من الظروف الفعلية ،مع تسجيل
مستوى أداء املتدربني املهرة لتلك املهام .ومن الطرق املستخدمة كذلك تحليل دليل العمل ملعرفة مستوى
األداء املطلوب إلنجاز املهمة املــحــددة .كام ميكن معرفة مستوى األداء املقبول مبقابلة الخرباء يف املجال،
واالستفسار منهم عن مستويات األداء املقبولة .وتستخدم هذه الطريقة لتأكيد املعلومات املجموعة بالطرق
السابقة وال ينبغي االعتامد عليها فقط( .القحطاين2005 ،م ،ص.)129
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تصميم الربنامج التدريبي:
يتم يف هذه املرحلة تحديد املعارف واملــهــارات املطلوب توافرها يف املتدربني كرشط أســايس اللتحاقهم
يف الربنامج التدريبي ،وتحديد األهــداف التعليمية ،وخطوات التعلم ،واختبارات األداء ،وترتيب خطوات
العملية التدريبية.
1ـ1تحديد املتدربني ومستوياتهم املعرفية املطلوبة:
ليك يحقق الربنامج التدريبي أهدافه ينبغي تحديد املتدربني ،ومستوياتهم املعرفية ،واملهارات التي يجب
أن ميتلكوها ،باإلضافة إىل تحديد االتجاهات املطلوبة نحو موضوع الربنامج التدريبي وذلــك ملقابلة مستوى
املحتوى التدريبي ،وطــرق التدريب ،وغريها من العوامل التي يجب توفرها لضامن االستفادة من التدريب.
(الضحيان2002 ،م ،ص.)238
2ـ2إعداد أهداف الربنامج التدريبية:
أهــداف الربنامج التدريبية تحدد بدقة ما ميكن أن يستطيع املتدربون فعله كنتيجة لحضورهم للربنامج.
كام تؤدي أهــداف الربنامج التدريبية دورا ً بــارزا ً يف إعــداد املحتوى التدريبي ،اختيار طرق الربنامج التدريبية،
تقويم الربنامج ،إذ تستخدم كمحددات يف مرحلة التقويم .ويجب أن تكون أهــداف الربنامج محددة ،مقاسة
ميكن قياسها ،معقولة ميكن تحقيقها ،مالمئة لها عالقة باملشكلة ،محسوسة ميكن مشاهدتها.
وتقع األهداف التدريبية يف مستويات متعددة حسب طبيعة الربنامج التدريبي مثل أهداف ترمي إىل:
• •زيادة معرفة املتدربني يف مجال محدد.
• •تغيري اتجاهات املتدربني تجاه موضوع معني.

112

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

• •تزويد املتدربني مبهارات معينة.
• •تشجيع املتدربني لقبول فكرة محددة.
• •تغيري مامرسات أو سلوكيات محددة( .العساف2011 ،م ،ص.)18
وتجدر اإلشــارة إىل أن األهــداف التدريبية تتفاوت يف صعوبتها وإمكانية تحقيقها ،إذ يبدو أن الهدف
املتعلق بزيادة معرفة املتدربني يف مجال محدد أسهل بكثري من الهدف املتعلق بتغيري مامرساتهم ملهمة معينة
وهكذا.
3ـ3خطوات التعلم :يتم يف هذه املرحلة تحديد قامئة بجميع األنشطة والخطوات التفصيلية التي يجب القيام
بها لتدريب املتدربني عىل أداء العمل املطلوب وفق األهداف املحددة.
4ـ4ترتيب خطوات العملية التدريبية :يجب ترتيب خطوات العملية التدريبية مبا يكفل تحقيق األهــداف
التدريبية بتتابع منطقي يؤدي إىل إتقان املتدربني للمحتوى التدريبي.
 -4بناء الربنامج التدريبي:
تأيت مرحلة بناء الربنامج التدريبي كمرحله تابعه ملرحلة التصميم .وتتضمن هذه املرحلة إعــداد محتوى
الربنامج التدريبي وتحديد املصادر املفيدة للربنامج ،اختيار وإعــداد طرق ووسائل الربنامج التدريبية ،تحديد
الجدول الزمني لتنفيذ وتقويم الربنامج ،تنفيذ الربنامج( .غنيم2012 ،م ،ص.)114
1ـ1إعداد محتوى الربنامج التدريبي و تحديد املصادر املفيدة للربنامج:
يتم يف هذه املرحلة إعداد املحتوى التدريبي للربنامج حسب أهدافه التدريبية ،إذ يعد املحتوى التدريبي
لغرض تحقيق هذه األهــداف .وميكن أن يستعني املــدرب باملتخصصني يف املشكلة التي يسعى الربنامج لحلها
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من أجل إعداد املحتوى التدريبي للربنامج.
كام يقوم بعض املدربني باستخدام محتوى تعليمي أو منهج سبق تصميمه وإعــداده لربنامج مامثل مع
مالحظة تعديله ليصبح مالمئاً للمستفيدين من الربنامج الحايل .كام يلزم املــدرب معرفة الجهات واألخصائيني
الذين ميكن أن يساهموا يف الربنامج ،ويف هذا الصدد ينبغي للمدرب تكوين صالت وعالقات فعالة تتيح له
االستفادة من مصادره وعالقاته يف إنجاح برامجه التدريبية( .الرشبيني2006 ،م ،ص.)115
2ـ2اختيار وإعداد طرق ووسائل الربنامج التدريبية:
يتم اختيار وإعــداد طرق ووسائل الربامج التدريبية حسب طبيعة املحتوى التدريبي للربنامج وكذلك
حسب خصائص املتدربني التدريبية واالجتامعية .ويف كل الــظــروف ،يجب أن تكون الطرق مالمئة ،وتساهم
يف تعليم املتدربني أهــداف الربنامج .وهناك العديد من الطرق التدريبية منها عىل سبيل املثال التطبيقات
العملية ،املــحــارضات ،ورش العمل ،حلقات الــنــقــاش ،امل ـراجــع والــنــرات التدريبية ،املــعــارض ،برامج
الحاسوب واالنرتنت( .الزيدي2002 ،م ،ص.)94
3ـ3تحديد الجدول الزمني لتنفيذ وتقويم الربنامج:
يعد تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الربنامج عامالً هاماً يف نجاح الربنامج التدريبي ،إذ يجب اختيار
التوقيت املناسب لتنفيذ الربنامج وذلــك لضامن حضور املتدربني .كام يجب أن ال يتزامن تنفيذ الربنامج مع
أنشطة أخــرى تحظى باهتامم كبري من املشاركني مام قد يــؤدي إىل تقليل الحضور .وما ينبغي أن يشار إليه
رضورة وضــع جــدول زمني لتنفيذ كــل مرحلة مــن مـراحــل الربنامج بحيث يتمكن املــتــدرب واملـــدرب من
إنجاز املراحل املتعددة للربنامج يف الوقت املحدد( .الدخيل الله1425 ،هـ ،ص.)134
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5ـ5تنفيذ برنامج التدريب:
يجب تحديد مكان وزمــان عقد النشاط التدريبي يف مرحلة تصميم وبناء الربنامج .ويراعى أن يكون
الوقت واملكان مناسبني للمستفيدين من الربنامج ومحتواه وأنشطته التدريبية .وعىل الرغم من أن الفرتة
الزمنية لتنفيذ الربنامج ليست طويلة مقارنة مبدة التخطيط ،إال أنها متثل الفرصة الوحيدة الستثامر الوقت
الطويل والجهد املتواصل املبذول يف مراحل الربنامج السابقة .لــذا عىل املــدرب أن ال يفقد حامسه يف هذه
املرحلة بل يجب أن يبدو يف قمة نشاطه وحضوره الذهني ليقطف مثار جهده ،ويستفيد من حضور املتدربني
للربنامج .ويتم تنفيذ الربنامج عىل مراحل ،إذ ميكن تخصيص أوقــات معينة لكل هدف من أهــداف الربنامج
التدريبية عىل نحو يضمن تزويد املتدربني بكافة املعلومات واملــهــارات املتعلقة بالهدف التدريبي مع توفري
الوقت الكايف للقيام باألنشطة التطبيقية .وعادة تتفاوت الفرتات الزمنية الالزمة لتنفيذ الربامج التدريبية تبعاً
لطبيعتها وأهدافها املختلفة .كام يجب توفري جميع مستلزمات التدريب والتأكد من تهيئة جميع الظروف املالمئة
لنجاح التدريب مع توفري األجواء املالمئة لزيادة قدرة املتدربني عىل التعلم( .زهران2005 ،م ،ص.)121
 -6تقويم الربنامج التدريبي:
ينبغي تقويم الربامج التدريبية للتأكد من فعاليتها يف تحقيق أهدافها وملعرفة أوجــه القصور لتالفيها
وتطويرها .ويتم استخدام منــاذج مختلفة لتقويم التدريب ويعد منــوذج  ،Kirkpatrickمن أكــر النامذج
استخداماً .و يتم تقويم برامج التدريب وفق هذا النموذج بالرتكيز عىل أربعة مستويات تتمثل يف ردة فعل
املتدربني نحو التدريب و مقدار التعلم الذي اكتسبوه من خالل الربنامج التدريبي و مدى التغري يف سلوكهم
األدايئ و أخريا ً املحصلة النهائية للتدريب عىل الواقع الفعيل و بيئتهم كنتيجة لتطبيق املتدربني ملا ت ّم تدريبهم
عليه ) (Dattilio. 2008وتقاس ردة فعل املتدربني نحو الربنامج التدريبي من خالل استامرات قصرية توزع
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عىل املتدربني ملعرفة اتجاهاتهم نحو الربنامج ومدى رضاهم عنه بعد نهايته أو بعد ميض معظم أنشطته .وهذا
النوع من التقويم قد ال يقيس التغري املعريف أو املهاري للمتدربني ولذا يفضل القيام باملستويات املتقدمة من
التقويم التي تتعرض لقياس تلك التأثريات الهامة عىل معارف ومهارات املتدربني.
ويف املستوى الثاين من التقويم يتم تحديد مدى أو مقدار التعلم الذي أكتسبه املتدربون كنتيجة للربنامج
التدريبي .وهذا النوع يتناول قياس التغري يف املعارف واالتجاهات واملهارات وفق أهــداف الربنامج التدريبي.
ويتم عــادة قياس مستوى معارف ومهارات واتجاه املتدربني قبل وبعد التدريب ملعرفة الفروق بينهام التي
نجمت عن التدريب .ولكن هــذا النوع من التقويم ال يصل إىل مرحلة تقويم أثــر التدريب عىل مستوى
األداء .ولهذا يتم تناول تقويم أثر التدريب عىل األداء يف املستوى الثالث من تقويم التدريب الذي يقيس قدرة
املتدربني عىل إنجاز األعــال الوظيفية مبستوى أعــى كنتيجة لحضورهم الربنامج التدريبي .وتجدر اإلشــارة
إىل أهمية تقويم مدى أثر الربنامج التدريبي عىل مستوى أداء املتدربني ألن الهدف املتوقع من التدريب هو
تحسني مستويات األداء للمهام .ويتطلب هذا النوع من التدريب مشاركة املرشفني يف بيئة العمل وعىل الرغم
من صعوبة تنفيذ هذا املستوى من التقويم إال إن الحاجة تبدو كبرية إلجرائه.
أما املستوى الرابع من تقويم التدريب فهو املو َّجه لقياس مدى فعالية الربنامج التدريبي ونتائجه النهائية
عىل مستوى أداء املركز بشكل عام والعائد النهايئ من التدريب .ويالحظ أنه كلام تقدم مستوى التقويم كلام
قل تنفيذه عىل الرغم من تزايد فعاليته .ولهذا نجد أن املستوى األول من التقويم هو أكرث املستويات تطبيقاً
وأقلها نفعا ً(Locke، 2011، p. 311) .
وعىل الرغم من أن الكثري من املراجع تضع التقويم كمرحلة أخرية يف بناء الربامج التدريبية ،إال أن عملية
التقويم تبدأ يف املراحل املبكرة من إعــداد تلك الربامج .وينقسم التقويم إىل نوعني ،النوع األول يتم تنفيذه أثناء
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الربنامج والهدف من هذا النوع هو التطوير والرغبة يف التغلب عىل الصعوبات التي تواجه الربنامج ،والنوع
الثاين من التقويم يتم تنفيذه بعد نهاية الربنامج ويهدف إىل معرفة تحقيق الربنامج ألهدافه املحددة سلفاً.
ويشمل التقويم بشكل عام جمع البيانات املناسبة وتحليلها ومقارنتها مع املعايري املحددة مسبقاً لنجاح
الربنامج .وميكن أن تعترب األهـــداف التعليمية للربنامج كمحددات يف عملية التقويم .ويــرى البعض أن
التقويم يخدم هدفني هامني هام تطوير الربامج التدريبية وكفاءة املتدربني واملدربني وتوثيق فعالية وأثر
الربامج التدريبية.
ثالثا :برامج اإلرشاد األرسي:
تــأيت أهمية العملية اإلرشــاديــة للعمل عىل زيــادة معرفة وتنوير املسرتشد ،ومحاولة تصحيح مشاعره
وأفــكــاره نحو ذاتــه وأيضا اآلخــريــن ،وبالتايل زيــادة قدرته وامكانياته عىل السلوك اإليجايب وذلــك للحد من
انتشار املشاكل والــظــواهــر االجتامعية مثل :التفكك األرسي ،و الخالفات الــزواجــيــة ،و انــطــواء الـــذات..
ومحاولة تهيئة كافة السبل ،وتهيئة الظروف املناسبة لتحقيق التوافق األرسي( .باصويل2008 ،م ،ص.)12
أهداف برامج اإلرشاد األرسي:
1ـ1تحقيق سعادة واستقرار لألرسة وبالتايل سعادة املجتمع
2ـ2تأهيل وتهيئة الشباب والفتيات ملرحلة ما قبل الزواج وبعده.
3ـ3توعية املقبلني عىل الزواج وتوضيح الحقوق والواجبات األرسية.
4ـ4نرش مفاهيم الثقافة األرسية الصحيحة االيجابية يف ضوء تعاليم وأحكام الرشيعة اإلسالمية.
5ـ5تحقيق األلفة بني األزواج وزيادة الرتابط العائيل.
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6ـ6تهيئة الجو األرسي السليم لتنشئة األوالد نشأة صالحة.
7ـ7البحث عن أسباب الخالفات واملنازعات الزوجية والعائلية ،والبحث عن الحلول املالمئة لها
8ـ8التقليل من نسبة الطالق.
9ـ9تحقيق الطالق اآلمن الذي يضمن لكل فرد حقوقه الرشعية والقانونية( .بن مانع1410 ،هـ ،ص.)115
املبادئ واألسس العامة التي يقوم عليها تصميم برامج اإلرشاد األرسي وهي:
1ـ1أن املسرتشد ميثل األرسة كلها ،فمشكلته ليست فردية إمنــا هي أرسيــة .إن مشكلته تعد مشكلة األرسة
بأرسها ،كام أنه من املمكن أن يعالج املرشد األرسى الفرد من خالل أرستــه ،ث ُ ّم يعالجه معالجة فردية إذا
اقتىض األمر ذلك.
2ـ2يجب أن يكون لــدى كل معالج أرسي نظرية يعتمد عليها يف عــاج األرسة ،ولديه قــدرة وخــرة وتدريب
عىل إدارة الجلسات وإحداث التغيري يف األرسة.
3ـ3اعتبار األفراد املخطئني يف األرسة جزءا ً من نظامها.
4ـ4أن يكون املعالج األرسي مالحظاً ومشاركاً وموضوعياً يف فهمه وتعامله مع نظام األرسة وأال يتعاطف
أي شخص يف األرسة.
أو يتجاوز َّ
5ـ5تحديد التغريات التي يرغب أفراد األرسة يف إحداثها يف تشخيصاتهم وتفاعالتهم.
6ـ6عدم إغفال املرشد ملراكز القوي يف األرسة وطرق اتصاالتها ونظامها عند رسم سياستها العالجية.
7ـ7رضورة تبصري املعالج األرسي األرسة مبشاكلها ومساعدتها عىل التغري.

118

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

8ـ8تضمني األطــفــال يف عملية اإلرشـــاد األرسي ألن الصغار يظهرون االتــصــاالت واالنــفــعــاالت األرسي ــة التي
يسعى الكبار إىل إخفائها وتصلح ألن تكون موضوعاً للمناقشة.
9ـ9يجب أن يكون املعالج األرسي قيادياً وواثقاً من نفسه.
1010التعامل مع ظاهرة التحويل أثناء العالج.
1111التعاقد عىل تحديد عدد الجلسات وأوقاتها وأهدافها وتكلفتها ومتى تنتهي.
1212إعطاء املعالج األرسي ألفراد األرسة واجبات منزلية للقيام بها.
1313إعــام أفــراد األرسة بــأن هناك مرشدين يالحظونهم بهدف تقديم املساعدة لهم ويجب أخــذ موافقة
األرسة عىل ذلك.
1414املحافظة عىل رسية املعلومات األرسية ،وال يجوز الكشف عنها إال بإذنها.
1515ميكن اشرتاك أكرث من معالج يف عالج األرسة( .الحنطي1999 ،م ،ص.)34
األسس التي تقوم عليها برامج اإلرشاد األرسي:
1ـ1يوضع الربنامج اإلرشادي عىل أساس فهم وإملام كامل باملوضوع والظروف املحلية.
2ـ2اختيار املشكالت الحقيقية املعربة عن حاجات األفراد.
3ـ3يتضمن أهداف جوهرية ومحددة.
4ـ4يناسب مستوى األفراد االجتامعي واالقتصادي.
5ـ5يكون له صيغة موجهة تجاه تحسني قدرة األفراد عىل حل مشكالتهم بطريقة فردية أو جامعية.
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6ـ6يكون للربنامج خطة محددة للعمل بحيث تكون أهدافه واضحة ومحددة عىل كافة مستوياته.
7ـ7يتصف بالثبات واملرونة الكافية ملقابلة املواقف املتغرية عىل املــدى الطويل والتغريات الحادثة يف املدى
القصري واملواقف الطارئة.
8ـ8يتم تنفيذه عن طريق أفـراد ذوي فاعلية وكفاءة ومدربني تدريباً جيدا ً مع مراعاة االستفادة من القيادات
التطوعية يف مرحلتي تخطيط وتنفيذ الربنامج.
9ـ9ميهد الربنامج إىل الطريقة التي تقيم نتائجه( .حجالن1996 ،م ،ص.)125
تصميم برامج اإلرشاد األرسي:
1ـ1من حيث نوعها :تختلف أنــواع برامج التأهيـل للـزواج حسـب األهـداف التـي وضعت من أجلها ،مثل
الثقافة الزوجية ،مهارات الـزواج ،العالقـات الشخصـية :تقدم لغيـر املتـزوجني ،الثقافـة الزوجيـة قبـل
الـــــزواج ،والتـدريب ملن يف فرتة الخطبة ،وللعزاب املهتمني مبوضوع الــزواج ،تعزيـز  /تحسـني الـزواج،
والتـدريب علـى مهـارات الـــــزواج :تقدم للمتزوجني .وأخـــرا ً ال ـرامــج التي تهدف لخفض معدالت
الطالق والتي تقدم للمتزوجني الذين يواجهـون مشكالت زوجية( .الجهني2009،م ،ص.)114
2ـ2من حيث املحتوي :ميكــن تصـنيف املحتــوى الــذي تقـوم عليـه بـرامج اإلرشـــاد األرسي كأفضـل
محتـوى إذا كـان مركـزا علـى مهـارات العالقـات والحــديث بشــكل واضــح وإيــجــايب ،الــتحكم
فــي الغضــب ،مثــل االســتامع ،التفاوض ،واالختالفات ،وتحويل التفاعل السلبي إىل ايجايب .وتتمثل
معايري تصنيف محتوى برامج اإلرشــاد األرسي حسب األفضل واألقــل فعالية يف اشتامل محتواها علـى
العناصـر التاليـة :االتجاهـات ،املهـارات والسـلوكيات الالزمـة للحصـول علـى عالقـة زوجية ناجحة
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والتي ميكن إكسابها للمستفيدين ،حجـم املجموعـات ،قناعــة مقــدمي البــرامج بــأن الــزواج
يفشــل تلقائيا إذا لــم يوظــف الــزوجني طاقاتهمــا ألجله ،ووجــوب احــرام الــرجــال والنساء عىل
حد سواء كشـريكني متسـاويني يتشـاركان يف اتخاذ القرارات( .الصغري2008 ،م ،ص.)165
أنواع برامج اإلرشاد األرسي:
1ـ1إرشاد سلويك.
2ـ2إرشاد معريف.
3ـ3إرشاد سيكودينامي.
4ـ4إرشاد واقعي
5ـ5إرشاد إنساين.
6ـ6إرشاد فردي.
7ـ7إرشاد زواجي.
8ـ8إرشاد جامعي.
9ـ9إرشاد مهارات الحياة.
1010إرشاد مهارات التعامل مع الوالدين.
1111إرشاد متكني اقتصادي وإدارة ميزانية األرسة.
1212إرشاد اإلعداد للزواج والصحة اإليجابية.
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1313إرشاد عالج مشكالت األبناء املدرسية والسلوكية واالنفعالية.
1414إرشاد الخط الساخن ونوع الخدمات املقدمة من خالله.
1515إرشــاد توعية أرسيــة ،مطويات ،نــرات ،ملصقات ،مــحــارضات ،برامج تليفزيونية ،برامج أنشطة.
(الزيدي2002 ،م ،ص.)98
4ـ املهارات التي يتم استخدمها يف برامج اإلرشاد األرسي:
أ -املــهــارات االجتامعية :متثل عملية االنــدمــاج االجتامعي مع اآلخــر مثل كيفية التعامل مع اآلخــر ،وتفهم
وجهات نظره ،واحــرام رأيــه ،القدرة عىل التعبري عن املشاعر باألساليب املناسبة ،التفاعل الصحيح مع
اآلخرين من املهارات االجتامعية املهمة يف تحقيق االستقرار والسعادة األرسيــة ،فالحياة الزوجية ال تقترص
عىل التعامل بني الزوجني فقط ،لكن هناك تعامل مع أهل الــزوج أو أهل الزوجة أو غريهم من األقــارب،
وقد تظهر حساسية تجاه تعامل كل رشيك مع أهل الرشيك اآلخــر ،هنا تظهر أهمية الذكاء االجتامعي يف
التعامل وتحقيق التوازن يف التعامل مع اآلخرين( .رشوان2004،م ،ص.)68
ب-املــهــارات االنفعالية :تــؤدي القدرة عىل الضبط االنفعايل دورا ً مهام يف نجاح الحياة الزوجية ،فاالنفعاالت
الحادة أو العنيفة تفقد الفرد القدرة عىل التحكم يف ما يصدر عنه من سلوكيات قد تكون لها آثار سلبية ،وقد
اهتم العلامء بدراسة هذا الجانب بشكل كبري وتوصلوا إىل نظريات علمية تفرس كيف يتحكم اإلنسان يف
انفعاالته ،ويسيطر عىل حاالته املزاجية ،وتوصلوا إىل نظرية أطلق عليها «نظرية الذكاء االنفعايل» والتي
تشمل عىل أبعاد مهمة مثل :إدارة االنفعاالت ،فهم مشاعر اآلخرين ،السيطرة عىل املشاعر( .الطريف،
2008م ،ص.)161
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ج-املــهــارات االقتصادية :يعد الجانب االقتصادي من الجوانب املهمة يف استقرار أي زواج ،فلكل أرسة دخل
محدد وأيضاً احتياجات قد تفوق الدخل يف بعض األحيان وهنا تلعب مهارات إدارة امليزانية دورا ً مؤثرا ً
يف حسن الترصف يف املــوارد األرسيــة فرمبا ليس الدخل الكبري يكون سببا يف االستقرار االقتصادي لكن
املهم حسن تنظيم وإدارة الدخل ،فكثريا ما نري أرسا ً ال تعاين من الصعوبات االقتصادية عىل الرغم من
أن الدخل املــادي أقــل بكثري ،ويرجع ذلــك إىل مهارات إدارة ميزانية األرسة وتلبية احتياجاتها يف ضوء
مواردها.القحطاين2005،م ،ص.141
د -املهارات الحياتية :تعني املهارات الحياتية تلك األنشطة التي ميارسها الفرد يوميا وترتبط بحياته العملية
فإتقان الــزوج مهارات املهنة التي يعمل بها ينعكس بشكل إيجايب عىل حياته األرسيــة ،فالزوج الناجح يف
عمله املهني والــذي يتمتع بعالقات اجتامع ّي ٍة يكون ناجحاً يف حياته األرسيــة إىل حد كبري( .ماجدة وعبد
املجيد1999،م ،ص.)163
5ـ وسائل تقديم برامج اإلرشاد األرسي:
أمــا فيام يتعلق بوسيلة تقديم هــذه الـرامــج ،فنجد أنها تستخدم وسائل تعليمية متنوعة هي مزيج
مـــن املحاضـــرات النظريـــة ،التمـــارين التدريبية ،إلكساب مــهــارات معينة يف التواصل والعالقات
الشخصية ،أرشطــة فيديو ،مقاطع أفــام توضيحية ،متثيل األدوار وواجــبــات تطبيقية بــن ورش العمل.
(العبيدي1997 ،م ،ص.)13
6ـ جودة برامج اإلرشاد األرسي:
ويتمثل معيار جــودة وسـيلة تقـديم بـرامج اإلرشــاد األرسي فـي إبقــاء املحاضــرات النظريــة فــي
أضـــيق حــدودها وتقــديم نشـــاطات تفاعليــة تســـاعد املسـتفيدين لبنـاء مهـاراتهم.
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فعلـى سـبيل املثـال تبـدأ بعـض البـرامج بعـرض تقـدميي بسيط يتبعه رشح ملهارة معينة من قبل
مقدم الربنامج ث ُـ ّم مترين تفاعيل ليامرسه كـل ثنايئ من املستفيدين .وميكن أن يستخدم برنامج آخر أسلوب
النقاش بشكل متكـرر بني املجموعات لتكوين آراء جديدة للمستفيدين.
والحقيقة أن النموذج املثايل ألكثـر برامج اإلرشــاد األرسي فعالية هو الــذي يضم قــدرا كبريا ً تتنـوع
وسـائل تقدميـه مبـا فيهـا متثيـل األدوار ،الفيـديو ،املامرسـة املباشـرة للمهـارات املكتسـبة ،إضـافة إلـى
طـرح النقـاش بـني املجموعـات.
كمـا يضـم النمـوذج املثـايل استخدام لغة بسيطة ،ومثقفة ويتج ّنب :املبالغـة فـي القـراءة ،والكتابـة،
وتكـرار املواضـيع الرئيسية خالل الربنامج( .العساف2011 ،م ،ص.)112
7ـ مراحل تقويم برامج اإلرشاد األرسي:
1ـ1تحديد فريق التقويم التنفيذي الــذي سيتوىل تنفيذ مــروع التقويم بشكل مبارش ،مع رضورة إرشاك
بقية املهتمني بالتقويم يف مراحل سري عمليات التقويم.
2ـ2جمع البيانات الرضورية إلج ـراء عملية التقويم ،وتجدر اإلشــارة إىل رضورة جمع البيانات التي ميكن
التعامل معها واالستفادة منها يف اإلجابة عىل أسئلة التقويم.
3ـ3تحليل وتفسري البيانات للوقوف عىل نتائج الربنامج التدريبي ،وينبغي يف هذه املرحلة تحليل البيانات
وتفسريها بطرق متنوعة ومن وجهات نظر متعددة وذلــك تالفياً لعملية التحيز والخطأ البرشي يف
تفسري النتائج وذلك إلصدار قرارات هامة عىل نتائج التقويم.
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مقارنة بني الربامج اإلرشادية والتدريبية واألرسية
نوع الربنامج
وجه املقارنة

الربامج اإلرشادية
مجموعة من الوحدات
املخططة لتحقيق أهداف

-1املفهوم

معينة بحيث متهد كل وحدة
للوحدة التي تليها ويتضح
الرتابط فيام بينهام

-2األهداف

هي برامج مخططة للوصول
إىل أهداف متعددة وفق
احتياج املؤسسات لتدريب
املستفيدين

تحقيق التوافق البيئي

تعمل عىل زيادة معارف

واالجتامعي والصحي

املتدربني أو لتحسني مهاراتهم

والنفيس يف شتى مجاالت

أو تكوين اتجاهات جديدة

الحياة املعيشية ومع العديد من

تخدم مصلحة ما وتحسن

الفئات

مستوى األداء

مجموعةمناألسسالنفسية
-3األسس

الربامج التدريبية

واالجتامعية والطبية التي ال
ميكناالستغناءعنهاعندعملية
تصميمالربامجاإلرشادية

تعتمد عىل خطوات عملية يف
تخطيط الربامج والعمليات
املتعددة

الربامج األرسية
هي الربامج التي تتخذ من
األرسة نقطة انطالقة وأيضا
محور ارتكاز بهدف الحد من
املشكالت األرسية ،والعمل
عىل تنمية مهاراتها
تحقيق سعادة واستقرار األرسة
وبالتايل سعادة املجتمع مع
نرش مفاهيم الثقافة األرسية
الصحيحة اإليجابية يف ضوء
تعاليم وأحكام الرشيعة
اإلسالمية
تعتمد هذه الربامج عىل
مجموعة من األسس النفسية
واالجتامعية واألكادميية
والرتبوية
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نوع الربنامج
وجه املقارنة

الربامج اإلرشادية
تحتوي عىل موضوعات يف
ضوء النظرية التي يستند إليها

-4املحتوى

املرشد يف النظر إىل املشكلة
وتحديد األدوات واملقاييس
الخاصة بالفحص والتشخيص
والتقويم
الجلسات ذات األبعاد
االجتامعية والنفسية واالنفعالية

-5آليات

ـ املساعدة يف التفاعل
االجتامعي تعزيز السلوكيات
اإليجابية ـ املساعدة عىل
االستبصار باملشكالت
التنظيم والتخطيط ـ
واستخدام الدقة وسهولة

-6األنواع والفنيات

التطبيق ـ الشمولية يف
الربنامج والتكامل بني عنارص
الربنامج

الربامج التدريبية
يتم إعداد املحتوي التدريبي
للفئة التي تقدم لهم الربامج
التدريبية ويتم تعديله بحيث
يصبح مالئم للمستفيدين
وظروف الربنامج

الربامج األرسية
برامج الثقافة الزوجية
ومهارات الزواج والعالقات
الشخصية وتحسني الزواج
والتدريب عىل مهارات الزواج
وخفض معدالت الطالق
نتيجة املشكالت األرسية
املحارضات النظرية ـ التامرين

التطبيقات العملية

التدريبية املخصصة إلكساب

واملحارضات وورش

مهارات العالقات الشخصية

العمل وحلقات النقاش

أقراص مدمجة ـ مقاطع أفالم

واملراجع والنرشات التدريبية

توضيحية ـ لعب األدوار ـ

واملعارض وبرامج اإلنرتنت

وواجبات تطبيقية بني ورش
العمل

ارتباط املهام املطلوبة تدريب
املتدربني عىل إتقانها بأهداف
املركز زيادة قدرة املتدربني
عىل تحقيق أهداف الربنامج
تكنيك مالحظة األداء
وخطوات التنفيذ

إرشاد سلويك ـ إرشاد
سيكودينامي ـ إرشاد واقعي
ـ ـ إرشاد رمزي وجامعي
ـ إرشاد زوجي ـ إرشاد
مهارات الحياة
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نوع الربنامج
وجه املقارنة

الربامج اإلرشادية

الربامج التدريبية

مهارات التفاعل االجتامعي
-7املهارات

مهارة الذكاء االجتامعي

ـ مهارة تعديل السلوك ـ

مهارة اإلقناع ـ مهارة فن

يف التعامل ـ مهارات إدارة

مهارة االستبصار ـ مهارة

الحوار ـ مهارة االتصال ـ

امليزانية للموارد األرسية

تنمية املواهب ـ مهارة تحقيق

مهارة املناقشة الجامعية

مهارة تلبية احتياجات األرسة

املميزات

-8التقويم

الربامج األرسية

إمكانية التعرف عىل

إعداد أسئلة التقويم املبنية عىل

املشكالت التي كانت تعيق

أهداف الربنامج التدريبي محل

تطبيق الربنامج وآليات حلها

التقويم ـ اختيار طرق جمع

ـ والتعرف عىل ما يجب أن

البيانات ـ توفري امليزانيات

يكون واملتوقع من الربنامج

واملوارد البرشية الالزمة للقيام

ومدى االستفادة من تطبيقه

مبرشوع التقويم ـ نرش نتائج

باستخدام قياس قبيل وقياس

التقويم عرب كتابة التقارير

بعدي

املطلوبة

املهارات الحياتية
تحديد فريق التقويم التنفيذي
الذي سيتوىل مرشوع التقويم
بشكل مبارش ـ جمع البيانات
الرضورية إلجراء عملية
التقويم ـ تحليل وتفسري
البيانات للوقوف عىل نتائج
برنامج اإلرشاد األرسي
ـ تطبيق نتائج وتوصيات
التقويم
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الفصل السادس
الصعوبات واملعوقات التي تنتج عند بناء وتطبيق الربامج اإلرشادية
د .حسني الحكمي
األرسة هي النواة األوىل للمجتمع ومــن خاللها تتشكل البذرة األوىل لشخصية الفرد منذ كونه جنينا
يف بطن أمه إىل أن يكرب ويصبح مستقال ،حتى بعد استقالله فإن الــدراســات الرتبوية والنفسية واالجتامعية
قد أثبتت أن سلوك الفرد يتأثر مبا تـ ّم غرسه وتــرىب عليه عندما كــان صغريا يف أرستــه .من األمثلة عىل أن
الفرد املستقل الكبري يتأثر برتبية والديه له وأثر أرسته عليه العنف األرسي الذي ميارسه البعض عىل أطفالهم
وزوجاتهم ،أيضا املخاوف التي قد تكون األم يف بعض األحيان قد زرعتها يف نفس الفرد عندما كان صغريا،
وكذلك القيم والــعــادات والتقاليد التي صقلت شخصية الفرد منذ نعومة أظــفــاره .هــذه األمثلة تؤكد األثر
الكبري لــأرسة وأهميتها ورضورة االهتامم بأثرها واملتغريات التي تطرأ عليها ،لذلك فــإن العلوم االجتامعية
والنفسية والرتبوية تــويل دراســة األرسة ووظائفها الــيء الكثري من أجــل متاسكها واستمرارها بشكل إيجايب
سليم.
يعد اإلرشــاد األرسي أح ـ َد الطرق التي ت َسعى لتحقيق هــدف رعاية األرسة وحاميتها والحفاظ عليها،
األرسي كفرع مــن فــروع اإلرشـــاد النفيس بهدف حــل املشكالت األرسي ــة مــن خــال طرق
وقــد نشأ اإلرشـــاد
ُّ
علمية .وبناء عىل دراســات وبرامج تراعي متغريات الواقع بكافة أشكالها االجتامعية ،والنفسية ،والسياسية،
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واالقتصادية ،والثقافية ،والحضارية ،واإلعــامــيــة .من هــذا املنطلق سعى املتخصصون إىل الــخــروج بربامج
إرشــاديــة تساعد املعالج األرسي يف التعامل مــع األرسة وحــل املشكالت التي قــد تواجهها وتــهــدد كيانها
وأفرادها وأيضا برامج ميكن لها أن تقي األرسة من الوقوع يف مشكالت قد تزعزعها ورمبا أدت إىل انهيارها.
هــذه الربامج مــرت مبراحل تطورت خاللها وتنوعت .واتَّضحت فاعلي ُة ودور هــذه الربامج يف التدخل
مع األرس .هذه الربامج تواجه بعض التحديات والصعوبات أثناء تطبيقها وقبل ذلك أثناء بنائها وتصميمها
أيضا ،وهــذه الورقة سيتم فيها عــرض ومناقشة الصعوبات واملعوقات التي تنتج عند بناء وتطبيق الربامج
اإلرشادية.
مفهوم الربنامج اإلرشادي
مــن خــال االســم «برنامج إرشـــادي» يتضح املــكــون عــبــارة عــن شقني برنامج ،وإرشـــاد .ويــرى طلعت
منصور ( )1987أن الربنامج عبارة عن مجموعة من وحــدات مخططة تهدف لتحقيق غايات محددة ومرتابطة
بحيث تبنى كل وحدة عىل الوحدة التي قبلها ومتهد كل وحدة للوحدة التالية مبا يظهر يتضح الرتابط فيام بني
الوحدات.
أما الكلمة الثانية وهي اإلرشــاد فإن سعفان ( )2005يرى بأن اإلرشــاد مصدره كلمة ُرشْ ــد مبعنى العلم
الــذي يسرتشد به يف األمــور املفيدة واألعــال الطيبة .بينام يرى (السويلم )2002 ،أنّــه ميكن تعريف اإلرشــاد
عىل أنه عملية املساعدة عىل تنمية اإلمكانيات والقدرات عن طريق تحديد األهــداف املالمئة ،ووضع الخطط
املناسبة لتحقيق األهــداف من أجــل الوصول إىل حياة أفضل ،وهــي عملية ديناميكية تحتاج إىل متخصصني
مؤهلني علمياً ومدربني للقيام بهذا العمل.
من الحوار الــذي دار بني النبي مــوىس عليه السالم والرجل الصالح الخرض الــذي قصه الله عز وجل
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عــلــيــهــا يف مــحــكــم كــتــابــة يف ســــورة الــكــهــف اآليــــة  66يف قــولــه تــعــاىل ﵛﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲅ ﲆ ﵚ أي أن اإلنــســان يسعى للرشاد والــحــصــور عــى املــشــورة واإلرشــــاد مــن أجــل تعلم مــا ينفعه .أيضا
ـن ذلــك الله عز وجــل يف قوله تعاىل ﵛﭐ ﲠ ﲡ
فــإن كلمة الـ ّرشــاد استخدمت مبعنى طريق الحق والصدق كام بـ َّ َ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﵚ (غــــافــــر اآليــــــة  .)38إذا فـــــاإلرشـــــاد وســـيـــلـــة غــايــتــهــا الــــرشــــد تـــتـــم مــن
خالل وسائل وطرق وأدوات ال يعرفها أي أحد وميكن تعلمها.
مفهوم اإلرشـــاد األرسي ككل وردت لــه عــدة تعريفات منها تعريف عــزة زيك ( )1989حيث ذكــرت
أنــه ميكن تعريف الربنامج األرسي بأنه الخطة التي تتضمن عــدة أنشطة تهدف إىل مساعدة الفرد عىل
االستبصار بسلوكه والــوعــي مبشكالته وتدريبه عىل حلها واتــخــاذ الــق ـرارات الــازمــة بشأنها .أيضا التعريف
الــذي أورده محمد النحاس ( )2000بــأن الربنامج اإلرشـــادي هو برنامج مخطط منظم يف ضــوء أســس عملية
لتقديم الخدمات اإلرشادية املبارشة فرديا وجامعيا لجميع من تضمهم املؤسسة أو الجامعة بهدف مساعدتهم
يف تحقيق النمو السوي والقيام باالختيار الواعي املتعقل لتحقيق التوافق النفيس داخــل الجامعة وخارجه.
بينام عرف حامد زه ـران ( )2005اإلرشــاد األرسي بأنه برنامج مخطط منظم مبني عىل أسس علمية ،يسعى
لتقديم خدمات إرشادية مبارشة وغري مبارشة لألفراد والجامعات ،لكل األفــراد بهدف تحقيق النمو السوي
واالختيار الــواعــي الحكيم من أجــل الــوصــول إىل توافق نفيس .وتــرى زايــد ( )2004بــأن الربنامج اإلرشــادي
عبارة عن إطار يتضمن مجموعة من الخربات والتعليامت املصممة بطريقة متكاملة ومتتابعة ،تخضع ملدة زمنية
محددة وفقاً لتصميم وتخطيط هدف محدد يعمل عىل تنمية الوعي وإكساب مهارات لتأدية األدوار بفاعلية.
من خالل مراجعة التعريفات السابقة يظهر لنا أنها تشتمل عىل ثالثة عنارص أساسية هي :املسرتشد
واملرشد وعملية اإلرشــاد .وميكن أن يتم تقسيم العملية اإلرشــاديــة إىل عدة مراحل هي :بناء العالقة املهنية
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اإلرشادية ،والتشخيص ،ث ُ ّم التخطيط للربنامج اإلرشادي وتنفيذ ،وأخريا التقويم.
بناء عىل التعاريف السابقة يتضح أن الـرامــج اإلرشــاديــة ليست من السهولة مبكان ال يف تصميمها
وبنائها ،وال تطبيقها ،حيث أن الربنامج اإلرشـــادي يتم بطريقة غري رسمية وبذلك فهو يعتمد عىل قدرة
املرشد عىل اإلعداد والتنفيذ والتقويم.
بناء الربنامج اإلرشادي
بناء الربنامج اإلرشـــادي عبارة عن نشاط أو عملية مستمرة ومشرتكة بني أجهزة اإلرشـــاد ومستقبيل
الربنامج ،يتم فيها التعرف عىل املشكالت ،وفيه تحدد أهــداف الربنامج اإلرشــادي ،وتحدد فيه اإلجــراءات ث ُ ّم
تطبق من أجــل بلوغ تلك األهـــداف .أي أن بناء وتصميم الربنامج هو اإلجــراء التطبيقي للتخطيط .الهدف
من بناء الربنامج اإلرشـــادي هو تنمية مهارات مجموعة من األفــراد أو إكسابهم مهارات جديدة (الطنويب،
.)1998
األسس العامة التي تقوم عليها الربامج اإلرشادية:
حدد (ريــاض العاسمي )2008 ،مجموعة من األســس االجتامعية والنفسية والطبية التي ميكن االعتامد
عليها عند عملية تصميم وبناء الـرامــج اإلرشــاديــة ،والتي ينظر لها املرشد باعتبارها املــحــاور واملــحــددات
األساسية لعملية التدخل اإلرشادي ،وأهم هذه األسس:
1ـ1األســس العامة :والتي تعني ثبات السلوك اإلنساين نسبياً وإمكانية التنبؤ به يف ظل محددات واعتبارات
معينة بناء عىل النظريات العلمية ،وقابلية هذا السلوك للتعديل والتوجيه ومن حق الفرد أن يقرر حقه يف
اإلرشاد والعالج.
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2ـ2األســس النفسية والرتبوية :أثناء بناء وتصميم الربنامج من املهم أن يأخذ املرشد بعني االعتبار الفروق
الفردية بــن األفـــراد كــا يـراعــي استعدادهم الشخيص ورغبتهم يف التدخل اإلرشــــادي ،والــفــروق بني
األطفال الصغار واملراهقني والكبار ،مع مراعاة الفروق بني الجنسني.
3ـ3األســس االجتامعية :هــذا األســاس يركز عىل كــون الفرد عضوا ً يف جامعة ،وأن اإلنسان اجتامعي بطبعه.
اإلنسان كائن اجتامعي ،ويعيش يف واقع اجتامعي وله معايريه وقيمه ،وعاداته ويعيش مع جامعة يف كيان
اجتامعي يؤثر فيه ،فال ميكن أن ننظر لإلنسان بحد ذاته دون أن نأ ُخ َذ بالحسبان الجامعة التي ينتمي إليها،
واملجتمع الــذي يعيش فيه .وميكن من خالل هذه األســس االجتامعية االستفادة من املجتمع يف اإلرشــاد
األرسي ،فوسائل اإلعـــام ،واملساجد ،واملـــدارس ،والتوجيه ،والتثقيف يف املجتمع ،تؤثر بشكل واضح
عىل تشكيل وصياغة تفكري شخصية الفرد .وهذه األسس االجتامعية تتعلق بدراسة طبيعة املجتمع الذي
يعيش فيه املسرتشد ،ومعرفة أهــداف املجتمع ومـــوارده ومــا يسوده من قيم وعــادات وتقاليد وأع ـراف
وذلــك حتى يبنى الربنامج مبا يتواءم مع هذا املجتمع ،فاإلنسان يعيش فيه وله خصائصه وسامته وقيمه
ومؤثراته التي تؤثر يف النشاط البرشي الجمعي والفردي وتتأثر به .من هذا املنطلق من املهم أن يُراعي
الصلة القوية بني ما يقدم للمسرتشدين من برامج إرشادية وبني جوانب حياتهم واحتياجاتهم وذلــك ألن
كل منهج يقوم عىل دعائم فلسفية تربوية معينة ،وهذه الفلسفة ترتبط بفلسفة املجتمع وتتصل اتصاال
وثيقا به .وتعني األســس االجتامعية االهتامم بالفرد كعضو يف جامعة يؤثر فيها ويتأثر بها ،وهي تتعلق
بدراسة طبيعة املجتمع الذي يعيش فيه املتعلم ،ومعرفة أهداف هذا املجتمع ومــوارده وما يسوده من قيم
وعــادات وتقاليد وذلــك حتى يبنى الربنامج مبا يتناسب مع هذا املجتمع ،فاإلنسان ال يعيش يف فـراغ بل
ميــارس نشاطه يف مجتمع معني ،وهــذا املجتمع له خصائصه ومؤثراته التي تؤثر يف النشاط البرشى فيه.
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ولــذا فمن املهم أن تراعى قــوة الصلة بني ما يقدم للدارسني وبــن جوانب حياتهم واحتياجاتهم وذلك
ألن كل منهج يقوم عىل دعائم فلسفية تربوية معينة وهذه الفلسفة ترتبط بفلسفة املجتمع وتتصل اتصاال
وثيقا به
4ـ4األســس الفيزيولوجية :عىل املرشد أن يفهم بشكل واضــح وجــي العالقة الوطيد َة بني النفس والجسد
وكل منهام مرتبط باألخر ويؤثر ويتأثر فيه.
5ـ5األســس الفلسفية :عند تصميم الربنامج اإلرشـــادي األرسي من املهم أن تُراعى طبيع ُة النسق الفلسفي
الخاص باملرحلة التي مير بها األفــراد الذين يعانون من املشكلة ،واإلطــار العام الــذي يتناول أسلوبها يف
تحقيق تلك األهـــداف ،من أجــل التأكد من عــدم حــدوث أي تناقض بني أهــداف الربنامج وبــن خصائص
األف ـراد الذين سيطبق عليهم الربنامج وأهدافهم .وتتاميز مراحل حياة الفرد باختالف مرحلة النمو التي
يكون فيها فكل مرحلة لها خصائصها التي متيزها عن املراحل األخــرى جسميا ونفسيا متأثرة بالبيئة
الخارجية التي يعيش فيها وتؤثر عىل احتياجاته واهتاممات (فائقة أحمد )1995 ،فلكل مرحلة خصائص
ومطالب منو من املهم التعرف عليها ومراعاتها عند بنا ِء وتصميم الربامج اإلرشادية.
تجب مراعاتُها عند التخطيط للربامج اإلرشادية هي:
كام يشري (الطنويب )1997 ،إىل أن هناك أسساً ُ
• •الربنامج اإلرشادي يؤسس بناء عىل فهم واستيعاب كامل بكافة الجوانب والظروف املحيطة وذات العالقة.
• •تحديد املشكالت الحقيقية املعربة عن حاجات املسرتشدين.
• •يتضمن أهداف جوهرية ومحددة.
• •يراعي ويتناسب مع املستوى االجتامعي واالقتصادي للمسرتشدين.
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• •يكون ذا صيغة موجهة تجاه تحسني قدرة املسرتشدين عىل حل مشكالتهم بطريقة فردية أو جامعية.
• •يكون للربنامج خطة تنفيذية محددة للعمل ذات أهداف واضحة ومحددة عىل كافة املراحل واملستويات.
• •يتصف بالثبات واملرونة الكافية ملقابلة املتغريات عىل املــدى الطويل ومراعات أي تغري طــارئ قد يحصل
عىل املدى القصري ويضع يف الحسبان أن هناك مواقفاً قد تطرأ بشكل مفاجئ ورسيع.
• •يتم تنفيذه عن طريق أفراد ذوي فاعلية وكفاءة ومدربني تدريباً مناسبا ،مع مراعاة االستفادة من القيادات
املحلية التطوعية يف مرحلتي تخطيط وتنفيذ الربنامج.
• •ميهد الربنامج إىل الطريقة التي تقيم نتائجه.
أهمية وضع الربنامج اإلرشادي
• •مينع االرتجال ويساعد عىل دراسة ما سيتخذ من إجراءات إرشادية لتنفيذها.
• •إتاحة الفرصة لوجود بيان يحدد الهدف والوسيلة لبلوغه.
• •تعيني الحدود التي تعمل يف إطارها التوعية اإلرشادية.
• •وجود اإلطار الذي ميكن عىل أساسه الحكم عىل االتجاهات الجديدة وقياس النجاح أو الفشل.
• •ضامن عدم انتكاس الربامج عند تغيري القامئني باإلرشاد.
• •وجود الدليل الذي يفرس طلب اعتامدات مالية لتنفيذ الربامج اإلرشادية.
• •تجنب ضياع املوارد املتاحة.
• •اكتشاف وتنمية القيادات املحلية.
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• •وميكن إجامل الفوائد التي يجنيها املتخصص يف مجال تصميم الربامج اإلرشادية يف اآليت:
• •إن تخطيط الربامج اإلرشادية والتدريبية يُع ّد الدليل املوجه لكل من املرشد والحالة وينبغي عىل الطرفني أو
أطـراف أخرى أن يتفقا عىل الخطة اإلرشادية قبل تنفيذها ،ألن هناك العديد من املشكالت التي تظهر لدى
كل من املرشد أو الحالة عند تنفيذ الخطة.
• •تع ُّد الخطة اإلرشادية مهمة يف التعرف إىل مدى ما تحقق من األهــداف املرحلية األهــداف املتعلقة بالعملية
اإلرشادية املتفق عليها ،واألهداف النهائية للخطة ،األهداف املتعلقة بالنتيجة.
• •تع ُّد الخطة مفيدة للمرشد والحالة ،وذلــك لتبيان جدواها بعد االنتهاء من تطبيقها ،ومعرفة األثــر الذي
أحدثته يف الحالة عقلياً وسلوكياً وانفعالياً ونفسياً.
• •تساعد الخطة الحالة عىل تحليل التدخالت اإلرشادية ونقدها حتى تتناسب مع تحقيق أهدافه املرحلية عىل
أفضل صورة.
• •تسهل الخطة اإلرشادية املعدة بإتقان التي توضح مشكالت الحالة وأساليب التدخل اإلرشــادي التي يقوم
املرشد بتنفيذها خالل الجلسات اإلرشادية أو التدريبية.
• •مناقشة الحالة مع فريق العمل اإلرشــادي الذي يضم يف الغالب الطبيب النفيس واملرشد النفيس واألخصايئ
االجتامعي واألهــل ،هذا األمر يساعد عىل معرفة التغريات التي حدثت لدى الحالة نتيجة للخطة اإلرشادية
املتبعة وشخصية املرشد املسئول عن تطبيق الخطة.
• •إضافة إىل ما سبق فإن فوائد التخطيط للربامج اإلرشادية تكمن يف أهمية حل املشكالت أوالً بأول حتى ال
تتفاقم وتزداد حدتها وتتطور عندما ال تجد الحلول املناسبة يف الوقت املناسب.
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لذلك فالربامج اإلرشــاديــة تبنت يف مناهجها طرائق عدة ملواجهة مثل تلك املشكالت الطارئة النامئية
والوقائية والعالجية.
خطوات بناء الربامج اإلرشادي
مير بناء الربنامج اإلرشادي قبل تطبيقه بعدة خطوات ومراحل ميكن إجاملها فيام ييل:
• •مرحلة تحديد األهداف
• •مبرحلة اختيار املحتوى وتنظيمه
• •مرحلة اختيار وتخطيط األنشطة والوسائل التعليمية
• •مرحلة التقويم
منطلقات وركائز نجاح الربنامج اإلرشادي:
إذا أراد أي مرشد أن يضمن انطالقة صحيحة لربنامجه اإلرشــادي فال بد له من اإلجابة عىل عدد من
التساؤالت هي:
• •مــن؟ أي من هو املستهدف من الربنامج فــرد أو جامعة .تحديد املستهدف يساعد كثريا يف الوصول إىل
برنامج مناسب للفئة املستهدفة ،وعامل أساس يف نجاح الربنامج.
• •ملــاذا؟ اإلجابة عىل هذا السؤال تساعد يف تحدي الهدف من الربنامج وغاياته ،فلكل برنامج غايات وأهــداف
قد تختلف باختالف املشكلة والفئة املستهدفة واملتغريات األخرى املرتبطة باملشكلة املراد تصميم برنامج لها.
• •مــاذا؟ أي ما الــذي سيتم عمله وتقدميه ،واآللية والتطبيقات والتفصيالت املتعلقة بــدور كل فرد من أفراد
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الربنامج اإلرشادي.
• •كيف؟ لكل برنامج طريقة قد تختلف أو تتفق مع برامج أخرى يف التطبيق ،ومن املهم لنجاح الربنامج أن
يتم الطريقة وأيضا تحديد االسرتاتيجيات واألساليب املتبعة يف التنفيذ.
• •متى؟ دومــا هناك فرتة زمنية محددة لبدء الربنامج وتنفيذه ث ُـ ّم إنهائِه ،وهنا من الركائز التي تساعد عىل
نجاح الربنامج وضع جــدول زمني يتضمن الخطوات التنفيذية للربنامج يعلمها كل أعضاء فريق الربنامج
اإلرشادي وخصوصا املرشد واملسرتشد.
• •يف أي إطــار؟ أي تحديد اإلطــار النظري للربنامج ،من خالل االعتامد عىل نظرية واحــدة أو عدة نظريات ألن
ذلك من شأنه تحديد االسرتاتيجيات واألساليب.
صعوبات ومعوقات بناء وتطبيق الربامج اإلرشادية
بعد أن تـ ّم توضيح وتبيان األســس العامة لتصميم الربامج اإلرشــاديــة وأســس تخطيطها ومبادئ بنائها
وخصائص ال ـرامــج وخــطــوات التنفيذ نصل إىل التحديات والصعوبات التي تنتج عند بناء ال ـرامــج التي
تُعيقها من تحقيق الهدف املرجو منها ،وميكن القول أن أي خلل فيام ذكر سابقا يعد تحديا يواجه تصميم أي
برنامج وتطبيقه ،هنا سيتم ذكر أبرز الصعوبات والتحديات وهي:
أوال :صعوبات متعلقة باملرشد:
مــن الصعوبات والتحديات التي قــد تؤثر يف بناء وتصميم ال ـرامــج اإلرشــاديــة "املــرشــد" ففي بعض
األوقــات يكون املرشد جــزء من التحدي الــذي يعيق الربنامج وبناؤه وتطبيقه .ميكن إيــراد بعض التفصيل
هنا يف كيف ميكن أن يكون املرشد تحدياً:
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• •الشخصية :قد يحصل أن تكون شخصية املرشد الــذي سيشارك يف الربنامج اإلرشـــادي ويطبق العملية
خلل ،وميكن أن نعرف الشخصية بأنها جملة الصفات الجسمية والعقلية والنفسية
اإلرشــاديــة فيها ٌ
واالجتامعية التي يتمتع بها املرشد وهــذه السامت الشخصية لها أثر كبري يف نجاح عملية اإلرشــاد ،فعندما
يكون املرشد شخصية غري مستقرة نفسيا أو يعاين من مشكالت اجتامعية أو لديه مشكلة عضوية وحسية
ذات أهمية يف تطبيق الربنامج فإن هذا سينعكس بشكل مؤثر عىل الربنامج.
• •مفهوم الــذات :مفهوم الــذات لدى املرشد له أثر كبري يف إنجاح العملية اإلرشــاديــة ،فاملرشد إذا كان واثقا
من نفسه ومتقبال لها فان ذلك سيؤدي إىل تكيفه ايجابيا كام أن النظرة االيجابية إىل الذات تهيئ للمرشد قدرة
أفضل عىل التعامل الناجح مع الحياة وأن املرشد املتكيف يتوقع له النجاح بدرجة أكرب من املرشد غري
املتكيف .أيضا قد يتأثر بعض املرشدين من نوعية بعض املشكالت التي قد يشاركون يف تقديم اإلرشــاد
لها ،وهنا يظهر أثر نظرة املرشد لذاته وتعامله مع املشكلة واملسرتشد.
• •مهارة االتــصــال :تعتمد العملية اإلرشــاديــة كثريا عىل أداة االتــصــال والتواصل مع املسرتشد وأثــنــاء بناء
الربنامج اإلرشـــادي ،مهارة املرشد تظهر يف االتصال ويف استخدام وسائل االتصال املختلفة اللفظية وغري
اللفظية بشكل سليم وإيجايب ومريح ،ومهارة املرشد يف االتصال تظهر من خالل مدى نجاحه يف توصيل
مشاعره للمسرتشد ولجميع األطـــر ِ
اف الذين يتعامل معهم من أجــل بناء الربنامج اإلرشـــادي ،أو أثناء
التطبيق مع املسرتشد كل ذلك له أثر عىل نحو يؤدي إىل إقامة عالقة إرشادية فعالة.
• •الرضا عن العمل :إن الرضا عن العمل وتقبل املرشد للنواحي املختلفة لظروف العمل وبيئته وإشباع
حاجاته من خالل تقبله ورضــاه عن عمله يزيد من فاعلية املرشد يف تقديم الخدمات اإلرشــاديــة ،والعكس
صحيح ،فعندما يبدأ املرشد يف أخــذ العمل عىل أنــه وظيفة بأجر فقط ويتجاهل الجوانب اإلنسانية
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واالجتامعية يف عمله فإن ذلك ينعكس سلبا عىل الربنامج اإلرشادي.
• •املؤهل العميل :إن الدرجة التي يحملها املرشد وتخصصه ،يؤثرانِ عىل فعالية تقديم الخدمات اإلرشادية
للمسرتشدين .ميكن لبعض املتطفلني عىل العمل اإلرشـــادي أن ينجحوا يف أجــزاء من العملية اإلرشادية
أو يف تصميم برنامج إرشــادي لسبب أو آلخــر ،وهــذا ال يعني أنهم مؤهلون علميا لهذا العمل الحساس
الــذي ميــس كيان الــفــرد واألرسة واملجتمع .وهنا يجب أن يقترص العمل يف مجال اإلرشـــاد األرسي عىل
املتخصصني فقط ملا لهم من تأهيل علمي مناسب يؤثر كثريا يف نجاح العملية والربامج اإلرشادية.
• •الخربة :الخربة امليدانية لها دور هام يف تنمية شخصية املرشد ،ويف تطوير كفاءته يف التعامل مع املسرتشدين،
وكلام زادت خربته كان أقــدر عىل مامرسة املهنة وأكــر تفاعال .وكام لطول الخربة من أثر إيجايب فإن نقص
خــرة املــرشــد قــد تتسبب يف إيــجــاد بعض الصعوبات والــعــوائــق التي تؤثر يف نجاح الربنامج اإلرشـــادي
والعملية اإلرشادية.
• •الجنس :ويقصد به ذكــر أو أنثى ،حيث إ ّن لــدى بعض املجتمعات حساسية من مسألة مامرسة العمل
اإلرشـــادي من قبل شخص من جنس آخــر .كام أن هناك ميل كبري لتقبل اإلرشــاد من مرشد ذكــر أكــر من
املرشدة ،والدراسات يف هذا املجال تشري إىل أن الفارق الجنيس يلعب دورا يف نجاح العملية اإلرشادية.
• •االتجاهات واملعتقدات :معتقدات واتجاهات وإيديولوجية املرشد حول طبيعة اإلنسان تؤثر عىل الطريقة
التي يستجيب بها ويُعاملُمن خاللها املسرتشدين ،فيمكن أن يتقبل املسرتشد املسلم من مرشد مسلم
بشكل أكــر وأثــر أكــر ألنــه استشهد بنصوص قرآنية ،وأحــاديــث ،واستشهادات دينية ،ويكون لذلك أثر
عىل املسرتشد أكرث من املرشد الغري مسلم ،أو مرشد عرف عنه أنه ذو قناعات واتجاهات ،ومعتقد يخالف
معتقد املسرتشدCorey.2002
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ثانياً :صعوبات متعلقة باملسرتشد:
• •تسري عملية اإلرشــاد معتمدة باستمرار عىل األســاس القائل ِإن املرشد يساعد املسرتشد عىل الوصول إِىل حل
ملشكلته عن طريق الحوار ولكنه ال يقدم له الحل .من هذا املنطلق تتضح أهمية وأثر فهم املسرتشد ملفهوم
العملية اإلرشادية وأن عليه دور مهم وفاعل يف بناء الربنامج اإلرشــادي مع املرشد وأيضا يف تطبيق العملية
اإلرشادية؟ ث ُ ّم إِن الحوار ال ينطوي عىل مامرسة أي إِك ـراه ليأخذ املسرتشد بقناعة يريدها له املرشد .ويضاف
إِىل ذلــك أن سري العملية يستهدف باستمرار كذلك أن يصل املسرتشد إِىل فهم أفضل لنفسهِ :إلمكاناته،
وخربته ،وقناعاته ،واتجاهاته ،ويف حال مل يتحقق ذلك فإن الربنامج اإلرشادي يصبح ليس ذَا أثر.
• •اعتقاد املسرتشد أنه مريض وأنــه يحتاج إىل عالج ودواء وأن ما به نوع من األمــراض وهــذا غري صحي ٍح بل
هو إِنــســان يعاين من سلوك فيه بعض االضــط ـراب أو الخطأ ،وميكن من خــال تصميم برنامج إرشــادي
ُ
الوصول إىل عملية إرشادية تحقق الهدف منها وحل مشكلة املسرتشد ،حيث إ ّن
بناء عىل هذا الفهم أن يتم
هدف العملية إِحداث تغيري أو تعديل يف ذلك السلوك ليغدو املسرتشد سليامً.
• •املعلومات التي يقدمها املسرتشد للمرشد ذات أهمية كبرية ،فبناء عليها يتم بناء الربنامج وتطبيقه ويف
حال كانت املعلومات ناقصة أو أخفى املسرتشد بعض املعلومات املهمة والحساسة ذات العالقة باملشكلة
فإن هذا سيكون تحديا كبريا يف بناء وتطبيق برنامج إرشادي مناسب.
ثالثاً :صعوبات متعلقة بالبيئة:
• •يعتقد البعض أن اإلرش ــاد خدمات أو عملية تقدم إىل املــرىض وأصــحــاب املشكالت فحسب وهــو اعتقاد
خاطئ ،وعندمنا يكون هناك انتشار لهذا الفهم ،فإن بناء الربنامج اإلرشــادي يواجه تحديا ،وعىل املرشد أن
يوضح أن اإلرشــاد خدمات أو عملية تقدم إىل العاديني وإىل أقــرب املــرىض إىل الصحة وأقــرب املنحرفني
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إىل السوء ،أي أن جميع البرش يحتاجون إىل اإلرشــاد والنصح واملــشــورة وهــو آكــد يف املجال األرسي الذي
ينضوي عىل أهمية كربى.
• •يعتقد البعض أن اإلرشــاد النفيس مرادفاً للعالج وهو اعتقاد خاطئ ،بل إن اإلرشــاد النفيس ليس مرادفاً
للعالج النفيس ،ولك َّنه يشرتك معه يف كثري من العنارص .والفرق بينهام فــرق يف الدرجة وليس يف النوع
وفــرق يف العميل وليس يف العملية ،وهنا ميكن اإليضاح للمسرتشد أن اإلرشــاد األرسي أح ـ ُد الطرق التي
من خاللها ميكن للمسرتشد أن يواجه مشكالته األرسية بأسلوب علمي وعىل يد متخصصني.
• •البعض يفهم أن اإلرشـــاد خــاص باملرىض النفسيني وهــو اعتقاد خاطئ أن بل إن اإلرشـــاد يتناول جميع
جوانب الشخصية ككل جسمياً وعقلياً واجتامعياً وانفعالياً بهدف مساعدة املسرتشد عىل التعامل مع
مشكالته الحياتية بشكل مناسب وحتى يتم تجاوزها قبل أن تستفحل وتصل إىل ما ال يحمد عقباه.
• •يعتقد البعض أن اإلرشـــاد يتضمن تقديم نصائح واســتــشــارات وخطط جــاهــزة للمسرتشد ،وهــذا غري
صحيح ،بــل إن املــرشــد يحرص عــى فهم مشكلة كــل مسرتشد واختيار النموذج املناسب لها وتصميم
برنامج إرشادية يتناسب وكل متغريات وظــروف املشكلة ،فهو يتضمن مساعدة الفرد عىل أن يفهم نفسه،
ويحقق ذاته يف ضوء فرص الحياة الواقع ّية املتاحة أمامه.
• •يعتقد البعض أن اإلرشــاد خدمات يقدمها أخصايئ واحــد أو عملية يقوم بها أخصايئ واحــد وهــو اعتقاد
غري صحيح ،بل إن إلرشــاد عبارة عن خدمات يقدمها فريق من األخصائيني ،وعملية يقوم بها فريق من
هــؤالء األخصائيني مثل املرشد النفيس املعالج األخــصــايئ االجتامعي ث ُــ ّم يقوم املرشد األرسي بجمع كل
هذه الخربات وتوظيفها مبا يساعد يف تصميم برنامج إرشادي يحل مشكلة املسرتشد.
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رابعاً :صعوبات عامة:
ُ
والوصول
• •نقص التمويل املــايل :تحتاج الربامج اإلرشــاديــة إىل مبالغ مالية من أجل التخطيط لها وتنفيذها
للنتائج واألهــداف املبتغاة .تختلف هذه املبالغ باختالف الربنامج وأهدافه والفئة املستهدفة والفرتة الزمنية
لتنفيذ الربنامج ،هذا النقص يف التمويل املايل يؤدى إىل نقص الرتتيب والتجهيزات املطلوبة.
• •قلة الوعي بفائدة اإلرشــاد بشكل عــام يف ظل وجــود ِ
بعض األفــراد الذين يرفضون برامج اإلرشــاد بسبب
فهمهم الخاطئ ملفهوم اإلرشــاد األرسي وأنــه ال فائدة منه ،وأن األف ـراد ال يحتاجون لهذه الربامج اإلرشادية
وللمرشدين وأن باستطاعتهم بأنفسهم ان يعالجوا مشكالتهم ويحلوها دون الرجوع للمستشارين.
• •نقص اهتامم من قبل القامئني عىل اإلرشــاد بالربامج اإلرشادية وعدم إعطائها قدرها من االهتامم واعتامدهم
عىل القدرات الفردية االرتجالية للمرشد وإمكاناته التي قد ال تؤهله ألن ينفذ العملية اإلرشادية بالشكل
الصحيح.
• •ضعف أو عــدم التعاون من قبل األرسة وأفــراد البيئة املحيطة من أصحاب العالقة باملسرتشد واملشكلة
برغم قربهم الكبري وأثرهم الواضح عىل نجاح الربنامج اإلرشـــادي ،ما ينعكس أثــره عىل ضعف الربنامج
أو عدم الفائدة منه أو تحقيقه لألهداف التي يفرتض أن ينشأ ألجل تحقيقها.
• •من أجل بناء وتصميم برنامج إرشــادي ناجح فإنه يحتاج إىل أن يتم تقييمه ،وتقييم األثر الذي من أجله ت ّم
تصميمه .يف حال كانت هناك استحالة أو صعوبة يف عملية تقييم الربنامج فإن هذا يعد أحد العوائق التي
تؤثر يف الربنامج والحكم عليه وعىل نجاحه .كام أن بعض الربامج قد تستغرق وقتا طويال وبعض عنارص
الربنامج قد تخضع للتقييم الذايت العام ،وقد تكون بعض عنارص التقييم صعبة التحديد.
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• •مع وجــود التواصل اإللكرتوين ومامرسته من عدد من املرشدين األرسيــن أو عرب الهاتف فإن لغة التواصل
قد ينقصها بعض الجوانب التي تساعد املرشد يف فهم املسرتشد ومشكلته بالشكل الصحيح ،والعكس
صحيح أيضا فقد يفهم املسرتشد ســؤاالً أو استفهاماً أو معلومة من املرشد بشكل غري صحيح ينتج عنه
عدم نجاح العملية اإلرشادية
• •األصــل هو أن يتم اإلرشــاد ،الفردي أو الجامعي ،يف موقف مقابلة تجمع بني الطرفني ،املرشد واملسرتشد أو
املسرتشدين ،ضمن إِطــار محيطي مناسب ،وأن يكون التخاطب أساساً يف اإلرشــاد ،وأن يتم االعتامد عىل
أي طريقة أخرى
جو الثقة بني الطرفني لجعل إِسهام املسرتشد إِسهاماً جيدا ً يف عملية اإلرشــاد ،استخدام َّ
عدى املقابلة يعد أحد التحديات التي تواجه تصميم وبناء الربامج اإلرشادية.
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املراجع

• •حجازي ،مصطفى ،)٢٠١١( ،واقع اإلرشاد األرسي ومتطلباته يف دول مجلس التعاون.
• •حجازي ،مصطفى ،)٢٠١٥( ،مامرسة اإلرشاد األرسي يف دول مجلس التعاون .
• •زيك ،عزة حسني ،)١٩٨٩( ،برنامج إرشادية ملواجهة العدوانية لدى املراهقني الجانحني.
• •زهران ،حامد ،)٢٠١٠( ،التوجيه واإلرشاد النفيس .
• •سعفان .محمد أحمد إبراهيم ( :)2005العملية اإلرشادية .دار الكتاب الحديث .الكويت.
• •السويلم ،إبراهيم عبد العزيز ،)٢٠٠٢(،التوجيه واإلرشاد الطاليب.
• •العاسمي ،رياض نايل ،)٢٠٠٨( ،برامج اإلرشاد النفيس.
• •منصور ،طلعت وآخرون ،)١٩٨٧(،مبادئ التوجيه واإلرشاد املدريس.
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الفصل السابع
مناذج تطبيقية يف بناء وتقديم الربامج اإلرشادية
أ .د .خالد الرشيف
الحمد لله والصالة والسالم عىل خري خلق الله محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبه ومن وااله.
هــل يوجد منــوذج برنامج إرشـــادي يصلح استخدامه مــع أي مسرتشد ،ويف أي موقف إرشـــادي؟ هل
يكتفي املرشد باالطالع عىل النامذج التطبيقية ليك يسعى إىل تنمية أدائــه املهني ،وإىل تحسني عائد التدخل
املهني؟ هــل يكتفى مب ـراعــاة الــفــروق الفردية عند اختيار منــوذج إرشـــادي للمامرسة؟ هــل يختار منوذجاً
لربنامج إرشــادي تـ ّم قياس فاعليته ،أم األفضل أن يقـوم باختيار منــوذج يقوم بنفسه باختبار فاعليته؟...
إلـــخ ،تــســاؤالت متعـددة يتم طرحها يف مؤسسات اإلرشـــاد عــامــة ،ومــؤســســات اإلرشـــاد األرسى خاصة،
واإلجابة عىل هذه األسئلة وغريها تكون من خالل مراجعة ما يعرف اآلن باسم «املامرسة املبنية عىل األدلة
,»Practice Based on evidence
مع تعدد منــاذج اإلرشــاد واإلرشــاد األرسى ظهر لدى املرشدين عدم القدرة عىل تحديد أي هذه النامذج
أكرث فاعلية خاصة يف ظل ظهور مفاهيم الجودة والتميز والتنافسية.
قد يتصور البعض أن فاعلية اإلرشـــاد األرسى أصبحت من الثوابت العلمية التي ال تقبل االختبار،
ولكن الــواقــع يؤكد أهمية طــرح مناقشات عملية للتوصل إىل الــدالئــل وال ـراهــن حــول فاعلية اإلرشــاد
األرسى ،ومهام يكن من أمر حقيقة فاعلية اإلرشــاد األرسى من عدمه ،فهذا ال يعنى تـ َ
ـرك املوضوع جامدا ً أو
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معلقاً فمن املفرتض أن يستمر إجــراء أبحاث ودراســـات حــول تقويم عائد اإلرشـــاد األرسى ،وتتطلب هذه
األبحاث ق ـراءة املــايض والحارض ملحاولة تحديد رؤيــة استرشافية لتفعيل اإلرشــاد األرسى ،مع التأكيد عىل أنه
مل يعد يقترص اإلرشــاد األرسى عىل املهام الروتينية املرتبطة بتنظيم العالقات االجتامعية ،بل ظهرت صياغة
تطويرية لإلرشاد األرسى تتبلور حول تحسني أسلوب حياة أف ـراد األرسة وهو ما ينعكس بالتبعية عىل تطوير
األداء االجتامعي.
وتأسيساً عىل ما تقدم ،تتضح الحاجة واألهمية لتقديم رؤيــة وتصور لكيفية التطوير وإحــداث تغريات
تقدمية يف الشكل والتنظيم لــإرشــاد األرسى ودوره يف تطوير األداء االجتامعي لـــأرسة ،وذلــك للمرحلة
املستقبلية التي تقتىض االهتامم بالتنافسية وبرضا املستفيدين وبتحسني كفاءة وفاعلية األداء املهني للقامئ َني عىل
اإلرشــاد األرسى مع األخــذ يف االعتبار أن صياغة الرؤية االسترشافية تقتىض استقراء وتتبع املــايض والحارض
لالستدالل والــوصــول إىل تحديد الطموحات املستقبلية ،وإىل أن يتم الوصول إىل تلك الرؤية االسترشافية،
تجب مراجع ُة برامج اإلرشــاد األرسى التي تهدف إىل تقنني اإلرشــاد من خـالل االستفادة مـن أفضل املعارف
ُ
املنبثقة من مامرسات تجريبية ثبت صحتها كأساس للتوجيه عند تصميم برامج اإلرشــاد األرسى التي تكون
ذات فاعلية يف تحسني وتغيري أسلوب حياة أف ـراد األرسة ،والطريق إىل ذلك يكون من خالل اإلرشــاد األرسى
املبنى عىل األدلة.
إن املرشد الذى ميارس اإلرشــاد األرسى املبنى عىل األدلــة يسعى إىل تحديد أهــداف عالجية إجرائية قابلة
للقياس ويتم تصميم الربنامج اإلرشـــادي وفقاً لهذا األســاس ،ويساعده ذلــك عىل رصــد ومتابعة التقدم نحو
األهــداف وتعديلها حسب الحاجة وصــوالً إىل إنهاء الحالة ،وتــزداد أهمية استخدام املرشد إىل مامرسة اإلرشاد
األرسى املبنى عىل األدلــة يف حــال كــون املرشد حديث التخرج أو العمل يف مجال اإلرشــاد األرسى ومــع كرثة
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منــاذج اإلرشــاد وتعددها يجـد املرشد صعوبة يف تحديد النامذج اإلرشادية األكــر فعالية مع املسرتشد ،كام أن
أخــاقــيــات مــارســة اإلرشـــاد األرسى ترفض انــف ـراد املــرشــد بتحديد منــوذج اإلرشـــاد وتصميمه دون إرشاك
املسرتشد ،لذلك اتضحت أهمية اعتامد املرشد عىل مامرسة اإلرشــاد األرسى املبنى عىل األدلــة يف ظل التعددية،
واالنفجار املعريف يف مجال اإلرشــاد األرسى .ومامرسة اإلرشــاد األرسى املبنى عىل األدلــة ال يعد مجرد عملية
معرفية ،وال مجرد تقديم دليل بحثى للمرشد ،بل هي منوذج تطبيقي له خطوات علمية تتمثل فيام يىل:
1ـ1تحويل املعلومات املتعلقة بالقرار املعنى بتصميم برنامج اإلرشــاد األرسى مع املسرتشد إىل أسئلة ميكن
اإلجابة عليها بشكل جيد ومنظم.
2ـ2التدقيـق واالجتهاد يف البحث عن أفضل األدلـة لإلجابة عـن هذه األسئلة.
3ـ3تحديد وتقييم مقدار عائد اإلرشاد األرسى بشكل إجرايئ يتضح بالقياس لكل من املسرتشد واملرشد.
4ـ4تطبيق نتائج هذا التقييم للدليل الذي يسبق الحصول عليه وتحديد ما إذا كانت هذه األدلة التي ت ّم الوصول
إليها تنطبق عىل املسرتشد مع مراعاة سامت وخصائص أسلوب حياة املسرتشد.
5ـ5تقويم كفـاءة وفعالية هذا الدليل بعد تطبيقه والبحث عن التطوير يف املستقبل.
وتأسيساً عىل الطرح السابق ميكن البدء يف تقديم بعض النامذج التطبيقية يف بناء وتقديم الربامج
اإلرشادية.
* النموذج التطبيقي األول :اإلرشاد املرتكز حول الحل  Focused Counselingـ Solution

وهو منــوذج عالجي صاغه «ستيف دي وزمالئه» يركز عىل تحقيق الحلول واألهــداف والتغيريات بصفة
عامة ،وذلــك من خالل استخدام أساليب عالجية منها ما يُسمى «السؤال املعجزة »Miracle Question

دليل اإلرشاد األرسي 8

151

واملقاييس ، Scalesو«أسئلة التوافق  ،»Coping Questionsوذلــك من خالل استخدام لغة العميل،
والسعي إىل إيــجــاد حلول بــدالً مــن السعي للتعرف عــى أســبــاب املشكلة ،وترتكز العالقة بــن األخصايئ
والعميل عىل االحرتام ،وعدم توجيه اللوم للعميل».
كام أنه أحد املداخل العالجية الــذي ظهر عىل يد «ستيف دي شازير وزمالئه يف «مركز العالج األرسى
يف مدينة ميلوايك بوالية ويسكانسن »The Brief Family Therapy Center in Milwaukee
وهو يهدف إىل متكني العميل بشكل فعال نحو األمــل ،واالهتامم بالوقت كعامل مؤثر يف تفعيل العالج،
وهو يركز عىل ما ميكن تحقيقه الحل وليس البحث يف أسباب املشكلة ،فهو مدخل عالجي يقوم عىل «النامذج
املرض ّية» ،ويهتم بالتعرف عىل مصادر ونقاط القوة لدى العميل من خالل عالقة تعاونية بني العميل واملعالج
تستهدف الوصول إىل حل رسيع للمشكلة وقد ت ّم استخدام العالج املتمركز عىل الحل مع العديد من العمالء
يف مجاالت الصحة النفسية ،ومراكز عالج اإلدمان ،واألطفال املرشدين ،ومع العديد من املرىض.
وهو مدخل وليس أسلوب لكونه يتضمن أساليب وفنيّات عالجية متنوعة وعنارصه تتمثل فيام ييل:
• •يعترب مدخل عالجي من أحدث املداخل العالجية املخترصة.
• •تعتمد تطبيقاته العملية عىل التقنيات التي تقدم وتتالءم مع الفئات االجتامعية املختلفة ،ومن هذه التقنيات:
إعادة التشكيل ،وخريطة العقل ،وتوجيه النجاح ...إلخ.
• •هــذا املدخل ال يستغرق يف البحث عـن األعـــراض املرض ّية للمشكلة وال عـن العوامل التي ساهمت يف
إحداثها بقـدر ما يتوجه مباشـرة نحو الحلول لها.
• •تهدف هذه الحلول إىل اإلسهام يف القضاء عىل املشكلة أو التخفيف من حدتها أو التوافق مع إفرازاتها.
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• •يعترب عالجاً موجهاً ومبارشا ً نحو الهدف النهايئ.
االفرتاضـات النظريـة :يستند العالج املرتكز عىل الحل ) (S F Tعىل العديد من االفـراضــات واملبادئ
النظرية التي متثل ركائز النموذج ،وقد قام «بيرت ديجونج» بتلخيص وجهة نظر «ستيف دى شازير» لتلك
االفرتاضات والتي ميكن إجاملها عىل النحو التايل:
1ـ1لدى كل مسرتشد الكفاءة يف االشرتاك يف صياغة أهداف واسرتاتيجيات العـالج.
2ـ2يتسم املسرتشدين بالخربة فيام يتعلق بحياتهم.
3ـ3ال توجد عالقة رضورية بني املشكلة والحل.
4ـ4إلحداث التغيري يجب عىل العمل فعل يشء مختلف.
5ـ«5هناك حاجة إىل تغيري طفيف فقط» مبجرد اتخاذ خطوة صغرية ،غالباً ما ستتجاوز التغيريات توقعات
املامرسني والعمالء اإلنجاز يؤدي اىل انجاز.
6ـ«6إذا مل يعرض للكرس ،فال تقم بإصالحه» ،إن األجندة الخاصة باملامرسني فيام يتعلق بالعمالء تثري مقاومة
املسرتشدين.
7ـ«7إذا كان يعمل ،فال تقم بإصالحه» إذا متكن العمالء من وصف كيفية حــدوث االستثناءات واسهاماتهم
الخاصة بذلك ،عليك اقرتاح قيامهم باملزيد من األشياء املتشابهة.
8ـ«8إذا كان ال يعمل ال بد أن تفعل شيئاً مختلفاً» .ال تقرتح أن قيام العمالء بتنفيذ ما يقولونه ليس أمرا ً مجدياً.
• •الربوتوكوالت الضوابط واألطر التي تحدد كيفية القيام مبامرسة العالج املتمركز حول الحل :Protocols
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تبدأ الجلسة األوىل الخاصة بالـ  SFTبوصف موجز للمشكلة ،إعــداد مشرتك واســع النطاق لألهداف،
تحديد االستثناءات املرتبطة بذلك وإعــداد املقاييس ،كام تبدأ الجلسات التالية بالخطوة الخاصة بإيجاد
االستثناءات ،يليها إعداد املقاييس املعنية بقياس التقدم الذي تحقق وتحديد الخطوات التالية الصياغة املستمرة
للهدف ،ث ُ ّم عرض الربوتوكوالت.
1ـ1الجلسة األوىل:
• •املشكلة كيف ميكنني تقديم املساعدة؟ ما الذي يخربك بوجود مشكلة؟ ما الذي تحاول القيام به؟ هل كان
ذلك مجديا؟
• •صياغة الهدف ما هو االختالف الذي تروم تحقيقه كنتيجة مرتتبة عىل مجيئك هنا؟ قم بتوجيه السؤال املعنى
بحدوث املعجزة؟
• •االستثناءات هل هناك أوقــات تخلو من حــدوث املشاكل؟ أو تكون املشاكل بها أقل خطورة؟ متى يكون
ذلك؟ كيف يحدث ذلك؟
• •إعداد املقاييس.
• •التغيري الذي يحدث قبل الجلسة.
• •الدافع الخاص بإيجاد الحل.
• •الثقة يف إيجاد الحل.
• •اسرتاحة.
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• •الرسالة املوجهة إىل العمالء.
• •عبارات املجاملة.
• •العبارة املوجزة املعنية بتحديد أهداف العميل.
• •االقرتاحات املقدمة.
2ـ2الجلسات التالية:
• •ما هو األفضل؟
• •استنباط أن ما يحدث يكون هو األفضل؟
• •االستطراد واالستفاضة كيف يحدث ذلــك؟ مــاذا تفعل لتحقيق ذلــك؟ هل هــذا جديد بالنسبة لــك؟ بعد
أن تقوم بـ .......ما االختالف امللحوظ بينك وب َني ....شخص آخر مهم؟ ما الذي اختلف يف منزلك؟
• •تعزيز  /مجاملة ال يستطيع كل فرد أن يقول أو يفعل ....ومن ث ُ ـ ّم ،فأنت الشخص الــذي يكون  /يفعل /
يعتقد......؟
• •البدء من جديد ما هو اليشء اآلخر الذي يتسم بأنه األفضل؟
• •القيام باملزيد من األشياء ما هو املطلوب للقيام بـ .......من جديد؟ للقيام بذلك يف الغالب؟
• •إذا لـم يكـن هنـاك أي يشء يتسم بأنه األفضـل كيـف سيتم التوافـق مـع ذلــك؟ كيـف سـتقوم بـه؟
كيـف ال تتطـور األمـور إىل األسـوأ؟
• •قياس التقدم الذي تحقق.
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• •املستوى الحايل.
• •املستوى التايل عند االنتقال من مرحلة ...الرقم الخاص باملستوى الحايل إىل ....مرحلة متقدمة برقم واحد،
يف أي يشء سيتمثل االخــتــاف؟ مــن هــو الــفــرد األول الــذي سيالحظ االخــتــاف؟ متى ستتم مالحظـة
ذلــك؟ ما الــذي سيتم القيام به وسـيكون مختلفاً؟ ما الــذي سيتم القيام بـه ليك يتم االنتقـال إىل مرحلـة
متقدمة بدرجـة واحدة وفقاً للمقياس؟
• •النهاية كيف ستعي أنه قد حان الوقت ليك تتوقف عن املجيء ملقابلتي؟ يف أي يشء سيتمثل االختالف؟.
• •اسرتاحة.
• •رسالة خاصة بالعمالء.
• •عبارات املجاملة.
• •عبارة موجزة خاصة بتحديد أهداف العميل.
• •االقرتاحات املقدمة.
عبارة ختامية حول منوذج اإلرشاد املتمركز حول الحل:
منــوذج اإلرشــاد أو العالج املتمركز حول الحل يصنف عىل أنه من النامذج القصرية ومع هذا يعترب من
أفضل النامذج التي قمت باستخدامها مع العديد من املسرتشدين ،حيث وجدته فعال ومثمر ولــه مــردود
إيجايب من حيث حل املشكالت األرسيــة يف وقــت قيايس ،خاصة تلك املشكالت التي بلغت درجــة متقدمة
من التعقيد مام يجعل الحديث عن املشكلة ،ان مل يزد يف تعقيدها ،فهو مضيعة للوقت دون الوصول اىل نتائج
وبالتايل يأيت الرتكيز عىل الحلول مبشاركة املسرتشدين أمر مطلوب يف مثل هذه الحاالت.
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ــالنموذج التطبيقي الثاين :اإلرشــاد بتحليل املعامالت ،التحليل التفاعيل Transactional Analysis
Counseling

هو منهج يف العالج النفيس التفاعيل ،ترتبـط مفاهيمه وأساليبه ارتباطاً وثيقاً عفوياً وأصيالً باملوقف
الجامعي ويتوجه إىل الحصول عىل أكـرب قـدر من الفائدة من العالج ،ويشتمل عىل نظرية يف تنظيـم الشخصية
متــارس مـن خـالل عمليـة التحليل البنيوي ،وتكملها نظرية يف التفاعـل اإلنــســاين مـن خـالل تحليـل
املعامـالت ،والهدف هو الوصول إىل مستوى من الوعي يسـاعد العميل عىل اتخـاذ قـرارات جديدة تتصل
بأسلوب حياته.
وهــو أسلوب عالجي أشــار إليه «إريــك لينارد بــرن » Eric Lennard Berneوفيه تصبح العالقة
املهنية بني املعالج والعميل عالقة تفاعل ،تقوم عىل تبادل التأثري والتأثر ،واملبادأة ،واملناقشة والحوار ،ويتم كل
ذلك من خالل بيئة تظهر رشكاء يرتبط كل منهم باآلخر بأهداف مشرتكة فالعالقة تبادلية.
ويعترب تحليل املعامالت الذي متت صياغته يف أوائــل خمسينيات القرن العرشين منوذجاً عالجياً ونظرية لفهم
الشخصية والنمو والتفاعل البرشى .ومنــوذج تحليل املعامالت يركز ويعتمد عىل نقاط القوة يف الناس ،بدال من
استهداف نقاط القصور أو الضعف ،لهذا فهو منوذج مناسب ملامرسة الخدمة االجتامعية.
ــاالفرتاضـات:
ميكن تناول االفـراضــات النظرية لإلرشاد بتحليل املعامالت من خالل مثال تطبيقي ألحد املشكالت يف مجال
اإلرشاد سواء يف املدارس أو األرس وهو العنف وسوف يستمر ذلك املثال أثناء تناول املفاهيم واألساليب اإلرشادية.
فقـد تأسس منــوذج تحليـل املعامـالت عىل اف ـراض نظري مــؤداه أن النـاس ميكن ،ويجب ،أن يتحملوا
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املسئولية الخاصة بهم أو ما يعرف بسيناريوهات حياتهم ،وأن مساعدتهم من خالل تقديم الدعم املناسب
والتشجيع واإلرشـــاد ميكنهم من أن يعيشـوا حياة فعالة ومنتجـة ويقـوم منــوذج تحليـل املعامالت خاصة
يف مجال مواجهـة مشـكلة االستقواء يف املــدارس عىل االفـراضــات النظرية «الفلسفية» اآلتيـة ،التي توضح
وجهة نظر «بــرن» يف أن الشخصية ترتكب من نظام ثــايث لالنا ،وأن «حالة األنــا» Ego stateيقصد بها
مجرد متييز حاالت العقل وما يتصل بها من مناذج السلوك كام تحدث يف الطبيعة.
• •االفرتاض األول :يسلك جميع البرش سلوكاً إيجابياً:
«أنا بحالة جيدة إذن أنت بحالة جيدة» "" I'm Ok, You're Ok

يــرى «إريــك بيـرن» أن الناس ولــدوا بحالة جيدة ،أو بحالة من الصحة ،ولديهـم من القوة أكــر من
الضعف أو املشاكل واوجــه القصـور ،وهــذا ما يعـرف عند بــرن «بحالة األنــا األب The Parent Ego
 ،»stateوحتى يكون الشخص العنيف إيجابيا « »Okمن األفضل أن يتم تعريف السلوك السلبي الذي
رمبــا يتمثل يف أحــد املظاهر السلوكية اآلتية« :العنف ،العدوانية ،النشاط املفرط ،ضحايا العنف واإلســاءة،
االنسحاب االجتامعي .إلــخ» ،ويف هــذه الحاالت وغريها ال يكون سلوك الشخص العنيف سـلوكاً إيجابيـاً،
ويف هــذا الصدد يــرى «بــرن» يف حديثة عن العنف أن اإليجابية متثل جوهـر العميل ،وهــذا عندما يقول
األخــصــايئ أو املرشد للعميل «يروقني أداؤك ولكنني لست راضــيـاً عـن سلوكك» ،رمبــا تبدو هــذه العبارة
مكررة ولكنهـا تفصل العميل عـن سلوكه ومتنحه قدرا ً من احرتام الذات.
• •االفــراض الثاين :ميلك الجميع القدرة عىل التفكري .الناس قــادرون عىل أن يشاركوا بفعالية يف عملية حل
املشكلةPeople are Capable of Being Active Participants in The Problem -
Solving
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يجب أن يتم تشجيع العميل عىل أن يكون فعاالً ومتعاوناً مع األخصايئ االجتامعي ،فالشخص العنيف
لـه القدرة عىل التفكري يف سلوكه وتحمل مسئوليته ،ولكـن ينبغي تشجيعه عىل التفكري فيام يفعله.
• •االفـــراض الثالث :يقرر الناس مصائرهم بأنفسهم وميكن تغيري هــذه الــق ـرارات «مشاكل اإلنــســان ميكن
حلها والناس ميكن شفائهم»Human Problems Can be solved and People Can be
cured.

عىل األخصايئ االجتامعي أن يسـاعد العميل عىل الشجاعة والدعم ،فيمكن تغيري أي ق ـرار يتوصل إليـه
العميل العنيف إذا فكر يف أفعاله وتحمل املسئولية ،فإنـه حينئذ ميكـن تغيريه بفاعلية ،وذلك من خالل تشجيع
األخصايئ االجتامعي له عىل التفكري يف سلوكه ومنحه عـدة اختيـارات وإدراكه تبعـات االختيارات املتعددة.
ــاملفاهيم واألساليب اإلرشادية:
املفهوم األول« :جوانب األنا» «حاالت األنا»:»Ego States« ،
وهــي منط ثابت من املشاعر والــخ ـرات التي ترتبط بنمط سلويك معني ،ويــرى «بــرن» أن الشخصية
مكونـة من ثالثـة حاالت لالنا هي عىل النحو التايل:
1ـ1حالة األنا الوالدين :The Parent Ego State
وهــذه الحالة تتشابه مع حالة «األنــا األعــى» لــدى «فــرويــد» وهــي تعنى السلوك واألفــكــار واملشاعر
املستسقاة من الوالدين أو الشخصيات األبــويــة ،إن رسائل مثل «أعمل باجتهاد « ،»Work Hardأسعد
اآلخرين « ،»Please Othersانجح مهام كلفك األمــر  »Succeed at all Costsتعترب أمثلة لألوامر
الخاصة بحالة األنا الوالدية.
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2ـ2حالة األنا البالغ :The Adult Ego State
وهذه الحالة تتشابه مع «األنـا» يف النظرية التحليلية النفسية ،ويقصد بها ر ّد ُة الفعل التي تص ُد ُر عن
الشخص «العميل» استجابة ملا يحدث يف اللحظة الراهنة ،التي تندرج تحتها أمنــاط من السلوك واألفكار
واملشاعر ،كام أن هذه الحالة تشبه جهاز الحاسب اآليل من الناحية املنطقية والعقالنية يف أنها تستقبل وتخزن
وتعالج املعلومات عن شخص ما والبيئة.
3ـ3حالة األنا الطفل :The Child Ego State
هي أمناط السلوك واألفكار واملشاعر املتكررة التي يخزنها الفرد يف حواسه اإلدراكية منذ أن كان طفال،
وتشبه حالة األنــا للطفل الجانب الالشعوري من النفس ،ويبدو فيها الشخص «العميل» مثل الطفل بالفعل،
P
A
C

برصف النظر عن عمره ،ويرمز للحاالت الثالثة لالنا بواسطة ثالثة دوائر عىل النحو التايل:
شكل توضيحيي رقم  1يوضح النموذج الهيكيل لحاالت األنا كام حددها «برين»
وهذا الشكل يعد عالمة تجارية مسجلة يف الهيئة الدولية لنموذج تحليل املعامالت) (I.T.A.Aوتم نقله
كام جاء يف مقاالت «مارلني كوبر ،وساندرا ترينر» .ومتثل الدائرة أ حالة األنــا الوالدين ،والدائرة الثانية حالة
األنا البالغ ،والدائرة الثالثة حالة األنا الطفل.
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وإذا كان ما تقدم يعد النموذج الهيكيل أو البنايئ لحال األنــا يف منــوذج تحليل املعامالت ،فإن النموذج
الوظيفي لحالة األنا الذي يعنى الطريقة التي يترصف بها اإلنسان أو يعمل بها يف هذا العامل ،قائم عىل تقسيم
جوانب األنـا الثالثة إىل مجموعات أخـرى فرعية تتمثل فيام ييل:
1ـ1حالة األنا الوالدين :وهي تنقسم إىل الحاالت اآلتية:
أ) األب «املسيطر ،أو املتسلط أو الناقد»  : Controlling Parent or Critical Parentوهذه الحالة
تساعد الفـرد عىل كيفية إحكام السيطرة عىل اآلخرين وتهذيبهم.
ب) األب املرىب  :Nurturing Parentوهذه الحالة تساعد الفرد عىل كيفية رعاية اآلخرين.
2ـ2حالة األنا البالغ :ال توجد تقسيامت فرعية لهذه الحالة ،وتشمل هذه الحالة أي سلوك يتوافق مع الحارض
باستخدام جميع معطيات الشخص البالغ ومصادره.
3ـ3حالة األنا الطفل :وهي تنقسم إىل الحاالت اآلتية:
أ) الطفل املتحرر  :Free Childوفيها يستفيد املسرتشد من جانب األنا املرتبط مبرحلة الطفولة للتعبري عن
الرغبات واالحتياجات دون إخضاعها ألي مستوى من الرقابة بــرف النظر عن قواعد أو احتياجات
املجتمع ،وقــد تعرف هــذه الحالة بالطفل املتمرد  Rebellious Childوهــو الشخص «العميل» الذي
يستفيد من جانب األنا املرتبط مبرحلة الطفولة للتمرد عىل اآلخريـن.
ب) الطفل املتكيف  :Adopted Childوهي واحــدة من األمنــاط الوظيفية للتفاعل التي تتصل بحالة «األنا
الطفل» ،وهي تتسم ببعض السلوكيات اإليجابية مثل «التعاون أو السلوكيات السلبية مثل الخضوع أو
التمرد ،وميكن إجامل الجوانب الفرعية لحاالت األنا يف الشكل التايل:
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األب

األب

الناقد

املرىب

البالغ

الطفل

الطفل

املتحرر املتكيف

شكل توضيحي رقم  2يوضح النموذج الوظيفي لحاالت األنا من خالل الجوانب الفرعية للحاالت الثالثة
لالنا وتم نقله كام جاء لدى «ساندرا نوبل ،ديفيد جيفري»
ويؤكد املامرسون لنموذج تحليل املعامالت أن الناس الذين لديهم حالة األنا الطفل ،أو حالة األنا األب
املسيطر الناقد ،بشكل كبريٍ ُهم الذين يحتاجون إىل املساعدة املهنية لتنشيط حالة األنا البالغ لديهم.
املفهوم الثاين :معامالت ما بني األشخاص :Interpersonal Transactions
املــعــامــات عــبــارة عــن اتــصــال اجتامعي يحدث بــن حالتي األنــا لشخصني ،واملــعــامــات تحدث عىل
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مستويني .إمــا مستوى اجتامعي علني ظاهر وواضـــح ،وإمــا مستوى نفيس غــر ظاهر وخــفــي ،ويواصل
الشخصان املعامالت عىل ستة مستويات مختلفة ألن كل شخص منهم لديه ثــاث حــاالت لالنا تتفاعل أو
تتعامل مع بعضها البعض ،ونــرى أن املعامالت بني التلميذ املستقوي والتلميذ الضحية تكون أكرث إشكالها
عندما يأخذ العميل العنيف حالة األنــا الطفل أو حالة األنــا األب املسيطر ،ويكون الضحية يف حالة األنا
الطفل خاصة «الطفل املتكيف  »Adopted Childيف جوانبه السلبية مثل الخضوع.
املفهوم الثالث :السيناريوهات «النص :»Scripts
يستخدم مفهوم السيناريو أو النص يف مامرسة منوذج تحليل املعامالت باعتباره خطة الحياة التي يعدها
الفرد يف مرحلة السيناريوهات أو النصوص إىل إحـدى الفئات الثالث اآلتية:
1ـ1سيناريو خارس  :loserوهو يتضمن خربات سلبية ،تفكريا ً سلبياً ،مشاعر سلبية.
2ـ2سيناريو غري كاسب  :Non-winnerوفيه ترجح كفة اإليجابيات عىل السلبيات.
3ـ3سيناريو كاسب  :Winnerوهـو يضمن أن يحقق الشخص ما يريد تحقيقه.
وعىل املرشد مامرس منوذج تحليل املعامالت أن يساعد العميل العنيف يك يح ّول السيناريوهات السلبية
التي لديه إىل أخرى إيجابية ألن كل فرد قادر عىل أن يكون بحالة جيدة ).(OK
املفهوم الرابع :املباريات :Games
تعترب املباريات أمنــاط منوذجية للمعامالت الخفية التي تتكرر ،وهي تحتوي عىل عدة متغريات منها:
الخداع ،املكر ،الغرية ،الفشل ،النزاع .ويعد الهدف الرئييس للمباريات تأمني التوازن النفيس وتأكيد الــذات،
والتغلب عىل املشاعر السلبية مثل معاناة الشعور بالذنب ،وتنشأ املباراة «السيكولوجية» حني يستخدم الناس
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التفاعالت املتبادلة لالتصال.
وتأسيسا علـى االف ـراضــات السيكولوجيـة لنموذج تحليل املعامالت فيام يتعلق بلعب املباريات
«السيكولوجية» يكون العميل العنيف لديه افــراض مـــــؤداه :أنــا بخـري وأنــت لست بخري ،أو افــراض آخر:
أنا لست بخري وأنت لست بخري.
املفهوم الخامس :املالطفة «الصدمات الداللية :»Strokes
املالطفة بصفة عامة مصطلح يصف تالمساً بدنياً حميمياً ،أما من منظور منــوذج تحليل املعامالت فهو
مفهوم يعنى إدراك وجود شخص آخر ،فهي وحدة لإلدراك قد تكون إيجابية أو سلبية.
املفهوم السادس :التعاقد :Contracting
يركز منــوذج تحليل املعامالت عىل إنجاز التغيري الــذي يحد بواسطة العقد العالجي ،وهــو اتفاق بني
املرشد واملسرتشد حول األهداف وأساليب العالج.
من ناحية أخرى يستخدم املرشد منوذج تحليـل املعامالت يف العـالج األساليب الفنية اآلتية:
التســاؤل  :Interrogationأســلوب عالجــي يســتخدم لتدعيــم بعــض األهــداف العالجيــة،
أ)
ويســتخدم يف حالــة أن «أنــا» العميــل تعــد يف حالــة «أنــا البالــغ».
ب) التحديــد  :Specificationأي تحديــد شــكل التفاعــل عنــد الفــرد وتعديــل ذلــك التفاعــل إذا مل
يكــن مناســـباً.
ج) املواجهــة  :Confrontationأســلوب يحــاول مــن خاللــه املرشــد التعــرف عــى اتســاق معلومــات
العميــل ،والعالقــة بــن اتصــال املسرتشــد اللفظــي وغــر اللفظــي.
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د) التفســر  :Explanationيســتخدم التفســر لتقويــة حالــة «األنــا البالــغ» لــدى العميــل وتخليصهــا
مــن التشــويش وإعــادة توجيههــا.
هـــ) التصويــر «التوضيــح»  :illustrationيوضــح املرشــد أســباب الخلــل هــل هــو مــن اســتخدام «األنــا
الطفــل» أو «األنــا الوالديـــة» ،ويشــجع عــى اســتعامل «األنــا البالــغ».
و) التأكيــد  :Confirmationعندمـــا تصبــح حالـــة «األنـــا البالـــغ» لـــدى العميــل أكـــر تثبيتــاً ،فعلـــى
املرشـــد أن يقـــدم املـــادة التــي تؤكـــد مواجهتـــه ويعززهـــا باملعلومـــات.
ز) التأويــل «التفســر»  :interpretationعندمــا تكــون «األنــا الطفــل» عنــد أحــد املسرتشــدين تحــاول
تشــويه املوقــف فعــى األخصــايئ أن يقــدم تفســرا ً للمسرتشــد عــن هــذا الســلوك.
ح) البلــورة  :Crystallizationمــن خــال هــذا األســلوب عــى «املرشــد» أن يتأكــد أن املسرتشــد قــد
اســتطاع بلــورة فكــره عــن رضورة تنبيــه للســلوك الجديــد.
ــالنموذج التطبيقي الثالث :اإلرشــاد باملعنى  Logo therapyمع التطبيق عىل تحسني معنى الحياة لدى
كبار السن يف األرسة:
وهو العالج باملعنى ،ويُع ُّد مدرس ًة يف العالج النفيس تركز عىل معرفة الفرد وقبوله لنفسه ومعنى وجوده
وحياته وظروفه وعامله الداخيل والخارجي الذي يوجد فيه ويتفاعل معه ،مع تعريفه كيف أدى كل ذلك إىل
تكوين االضطراب لديه ،وقيادته أثناء العملية العالجية إىل تدعيم معنى إيجايب لحياتـه ودوره فيها بعد أن
كان هذا املعنى مفقودا ً.
• •هو فلسفة املعنى والطـرق العالجية التي وضعها «فكتـور فرانكلن وآخـــــرون» يف عام  1967وميــارس من
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خالل تخصصات عالجيـة مختلفة ملسـاعدة األفراد الذيـن يبحثون عن املغـزى الروحي ومعنى حياتهم.
معنى الحياة :Meaning of Life
*هو إدراك األمــر والتامسك وإدراك األهـــداف من وجــود اإلنــســان ومتابعة وتحقيق األهـــداف ذات
القيمة ومصاحبة ذلك مبشاعر االمتالء والحيوية.
*هو مجموع استجابات الفـرد التي تعكس إدراكــه للهدف يف الحياة ،وإحسـاسه بأهميته وقيمته،
ودافعيته للتحرك بإيجابيـة فيها ،وقدرته عىل تحمل املسئولية ،والتسامي بذاته نحو اآلخرين ،ورضاه
عن حياته بشكل عام.
• •االفرتاضات واألساليب العالجية:
«يعد سعى اإلنسان إىل البحث عن معنى مبثابة قوة تدفعه؛ ليك يدافع عن قيمة ما يف حياته ،ولديه
ألي مواجهة يف سبيل هذه القيمة .فاإلنسان كائناً ،أحد محاوره تحقيق املعنى
اإلرادة التي تجعله عىل استعداد ِّ
وتأكيد القيم بــدالً من أن يكون مهتامً بإرضاء أهوائه وإشباع غرائزه ،فال يوجد يشء يف الحياة الدنيا ميكن
أن يساعد اإلنسان بفعالية عىل التمتع بالصحة النفسية حتى يف أسوأ الظروف مثل معرفته بأن هناك معنى
يف حياته ،فاإلنسان يحتاج إىل استدعاء إمكانات املعنى ،وما يريد أن يحققه ،وما يصاحب هذا التحقيق من
ديناميتا معنوية ،تلك التي متثل حركة متفاعلة بني اإلنسان ،وما يريده من معنى وهدف ،وقدراته عىل تحقيق
هذا املعنى وذلك الهدف».
ومــعــنــى الــحــيــاة ل ــدى االنــســان املــســلــم بشكل ع ــام يتضح يف قـــــول الــلــه تــعــاىل :ﵛﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ

ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﵚ (ســـورة األنــعــام ،اآليـــة )62 :فاملعنى الحقيقي اإليــجــايب لحياة املسلم هــو تــجــرده الكامل
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لله تعاىل يف كل سلوكياته وعباداته ،فجميع األعــال واألفعال خالصة لله رب العاملني ،من هنا يصبح معنى
ُ
تناول الطعام ،والــراب ،والزينة،
حياة املسلم عامالً مساعدا ً عىل التوافق ،فليس معنى الحياة وهدفها هو
والعرض الزائل ،بل مقصد ومعنى الحياة هو حسن العبادة لله الواحد ،ومع هذا التأكيد والتوضيح اإلسالمي
ملعنى الحياة يصبح لدى املسلم معنى إيجايب لحياته ،وتصبح كل املعاناة واألمل والضغوط واملشكالت واألزمات
لها بعد إيجايب يف معناها الحقيقي.
ويعترب «فيكتور إميل فرانكلن  »Viktor Emil Franklمبثابة املؤسس للعالج باملعنى أو مدرسة
فينا الثالثة املعنية بالعالج النفيس فلقـد اقنعتـه خرباتـه الشخصية التي خـرج بها من معسكرات االعتقال
يف الحرب العاملية الثانيـة ،باإلضافة إىل خرباته املهنية مع مرضاه لسـنوات عديدة بأن التسـاؤل الفلسفي
األسايس للعالج يتمثل يف إجابـة املسرتشد عىل تساؤل مؤداه:
«ما هو معنى الحياة ؟» " ? " What is The Meaning of Life

فأحد دوافع اإلنسان هو السعي وراء املعاين ،ويعتمد العـالج باملعنى عىل ثالثة افرتاضات نظرية هي.
 1ـ حرية اإلرادة .The Freedom of Will
 2ـ إرادة املعنى .The Will To Meaning
 3ـ معنى الحياة .The Meaning of Life
باإلضافة إىل االف ـراضــات الثالثة الرئيسية فــإن العالج باملعنى يرتكـز عىل بعض املبـادئ واالفـراضــات
األخــرى مثل :املواقف التي مير بها اإلنسان تعتمـد عىل املعنى الشخيص ،الحياة تجعل اإلنسان يخاطر إليجاد
معانـى ملواقف الحياة ،درجة املعاناة تتضمن قيام وتبعـث معانٍ جديدة ،إيجـاد املعنى والهدف يف الحياة ال يفيد
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منطق السهولة واليرس ،إيجاد املعنى ميثل تبرصا ً يحدد العالقة باآلخرين.
وتتبلور أهــداف العالج باملعنى يف جعل املسرتشد أكرث إدراكــاً ووعياً لوجوده ،توضيح فردية العميل،
تعزيز الحرية لــدى العميل ،تحسني مواجهة العميل مع اآلخــريــن ،تعزيز الشعور باملسئولية عند العميل،
مساعدة العميل يف تثبيت إرادته وتقويتها.
وارتباطاً بهذه األهــداف يعد العالج باملعنى مواجهـة املسرتشد مبعنى حياتـه الفعيل وإعــادة توجيهه
نحو معنى هذه الحياة ،فاملسرتشد يحاول الهرب مـن الوعي الكامل مبهامـه يف الحياة ،وعىل املرشد أن يحسن
وعى املسرتشد بهذه املهمة ،األمر الذي سـوف يساعد عىل تخفيـف اضطرابات املسرتشد.
يتوافر للعالج باملعنى العديد من التقنيـات "  " Logo therapeutic Techniquesالتي تكون
مفيدة وذات عائد بالنسبة ملامرسة املرشد األرسى ،وميكن إجاملها عىل النحو التايل:
 1ـ املقصد املتناقض العكيس :Paradoxical intention as Technique
ميــارس أسلوب املقصد املتناقض بأن يتم توجيه العمالء ليك يتمنوا يشء ما يخافونه جــدا ً ويرغبو َن يف
نهرب منه يتجه إىل االق ـراب منا ،فكلام زادت مقاومتنا للخوف ،كلام أصبحنا ضحايا له ،فإذا كنا
تجنبه .إن ما
ُ
نرغب يف حــدوث ما نخافه ،وإذا كنا ندعم القصد املتناقض بالحس الكوميدي والضحك ،سيختفي الخوف،
ويقوم القلق والرغبات املثرية للسخرية بالقضاء عىل بعضها البعض.
 2ـ إيقاف اإلمعان الفكري :De -Refection
يستخدم هــذا األســلــوب مع حــاالت االضــط ـراب التي ترتب عىل مالحظة الــذات بصورة مفرطة ،فقد
تتسبب عمليات اإلمعان الفكري املفرطة ،باإلضافة إىل املبالغة يف األهــداف يف ظهور املشاكل النفسية واسعة
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النطاق ،وتت ُّم توعي ُة العميل بتجاهل األعراض ويوجه إمكانياته إىل املوضوعات اإليجابية.
 3ـ تعديل االتجاهات :Modification of Attitudes
يستهدف هذا األسلوب إىل التخفيف من حدة الشعور بالحزن واليأس ،مؤدياً بذلك إىل توسيع نطاق
املعاين وتعزيزها واملساعدة عىل اكتشاف إمكانيات جديدة وتوجيه العمالء ليصبحوا بالغني يتسمون بالنضج
واإلحــســاس باملسئولية يف إطــار بيئتهم االجتامعية ،فقد يتغري هــذا الحزن واليأس الــذي يصيب االنسان من
خالل تعديل االتجاهات نحو الخسارة وإعادة توجيه أفكاره ومشاعره بعيدا ً عام ت ّم فقده ونحو ما ت ّم اكتسابه.
 4ـ الحوار السقراطي :Socratic Dialogue
يعد منهج سقراط الخاص بإظهار الحقائق واكتشاف املعاين مبثابة األداة األساسية للعالج باملعنى،
ويكون مبثابة أسلوب الكتشاف الــذات ،كام أنــه أسلوب يحقق العديد من األغــراض واألهـــــداف فيام يتعلق
بالتعامل مع األشخاص الذين يشعرون بفقد معنى الحياة ،فهو يساعدهم ليصبحوا عىل وعى بالقوة الداخلية
لديـهم ،ويوجهم نحو إيجاد املعنى الخاص بالحياة كام ميكنهم من استعراض الــخـرات املاضية والــرؤى
املستقبلية ،ويتم استخدام الحوار السقراطي يف إطـار العالج باملعنى معهم يف كل مراحل العالج.
 5ـ تحسني الذات التعوييض :Compensatory Self improvement
أسلوب عالجي يهدف إىل تحسـني شعور الفـرد بقدراتـه املتاحـة لديه يف جوانب أخـرى مـن حياتـه،
غري التي شـعر أنها قـــــدرات سلبية أو معطلـة ،أو مبعنى آخـر هـو أسـلوب عالجي يساعد الفـرد عىل
االسـتفادة من قدراتـه الغـري مستغلة للتخفيـف من شـعوره باأللـم.
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 6ـ أسلوب املرسحيات النفسية القامئة عىل املعنى :Logo drama
وهــذا األسلوب يأخذ الشكل الجامعي ،وفيـه يحىك كل عميل قصته سريته الذاتية ومن خالل الحـوار
املتبادل بني مختلف العمالء واألخصايئ االجتامعي املعالج يتضح معنى الحياة بشكل تلقايئ.
 7ـ تحليل املعنى :Logo analysis
وهو أسلوب عالجي يساعد عىل توضيح معنى الحياة لدى العميل من خالل اتساع الوعي الشعوري
للعميل ،واالستفادة من قدراته االبتكارية أثناء مامرسة األنشطة االجتامعية.
 8ـ إعادة البناء املوقف :Situational Reconstruction
وهو أسلوب يهدف إىل مساعدة العميل عىل السيطرة عىل املوقف اإلشكايل خاصة املواقـف وأحــداث
الحياة الضاغطة ،من خـالل مساعدة العميل عىل تخيـل سيناريوهات أســوأ من املوقف الحايل ،والعكـس
أيضا ،ليتخيل سيناريوهات أفضل من املوقف الحايل ،ويقـوم العميل باملقارنة بني املواقف وتدريبه عىل
أسلوب اتخاذ القرار.
 9ـ تباعد الذات :Self -Distancing
وهــو أسلوب يتشابه مع أسلوب «املقصد املتناقض» وهــو يساعد العميل عن االبتعاد عن التفكري
السلبي يف املوقف اإلشكايل.
10ـ أسلوب القصة الرمزية :Parable Method
مــن خــال هــذا األســلــوب العالجي يقوم املـــارس األخــصــايئ االجتامعي بــروايــة قصة للعميل توضح
معنى معني قد يصعب التعبري عنه بشكل مبارش.

170

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

عبارة ختامية حول اإلرشاد باملعنى:
من الحاالت التي تحقق النجاح معها بقدرة الله وتوفيقه ،سيده كانت يف حالة شديدة من الحزن وعدم
التوازن النفيس بسبب اجـراء عملية فقدت من خاللها القدرة عىل املزيد من االنجاب .السيدة املذكورة لديها
بنني وبــنــات وتتمتع بصحة جيدة جــدا ،وأيــضــا باستقرار أرسي واقــتــصــادي ،غــر أنها جعلت االنــجــاب هو
املصدر الوحيد أو املعنى الوحيد لحياتها .استخدم معها هذا األسلوب العالجي وعىل وجه الخصوص تعديل
االتــجــاهــات ،حيث جــرى مساعدتها عــى اكتشاف امكانيات جــديــدة يف حياتها ،وكــذلــك نصحت بإيقاف
االمعان الفكري ،باإلضافة اىل استخدام تحسني الــذات التعوييض وتحليل املعنى وإعــادة البناء املوقفي من
خــال تذكريها بــــ :مــاذا لــو أجــريــت العملية قبل االنــجــاب ،وأخـــرا استخدم معها أيضا أســلــوب القصة
الرمزية.
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الفصل الثامن
مهارات إعداد وتنفيذ الحقيبة اإلرشادية
د .أمل بنت فيصل الفريخ
تهدف مرحلة إعــداد الحقائب اإلرشــاديــة إىل وضــع خطة تنفيذية لعملية التدريب الفعيل وذلــك عن
طريق إعــداد املــادة العلمية والخطوات اإلجرائية الالزمة للتنفيذ ،ويتم إعــداد الحقائب عىل أســاس األهــداف
التدريبية ،واملعارف ،واملــهــارات ،وطــرق التدريب ووسائله التي ت ّم اتخاذ قــرارات بشأنها يف مرحلة التصميم
وذلــك لضامن تخطيط وتنفيذ التدريب عىل اســاس معايري علمية وفنية سليمة ومتثل الحقيبة للربنامج املنتج
النهايئ ملراحل ما قبل التدريب وتستخدم لتحقيق األغراض األساسية التالية:
1ـ1توضيح محتويات الربنامج وأهدافه ورشوطه ومدته والوظائف املستهدفة.
2ـ2توضيح الوحدات التدريبية لكل مادة وزمنها وأهدافها وموضوعاتها.
3ـ3توضيح األدوار املشاركة يف التدريب املدرب واملتدرب.
4ـ4تستخدم كمرشد عام إلدارة الجلسات التدريبية
5ـ5توفر املادة العلمية األساسية واالدوات الرضورية للتطبيق العميل.
6ـ6توفر أدوات قياس اكتساب املهارات واملعارف.
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مفهوم الحقيبة اإلرشادية:
هي عبارة عن برنامج إرشــادي وقــايئ يطبقه األخصايئ االجتامعي ويتميز بالتنظيم والتخطيط لتحقيق
األهــداف املبنية عليه ،مبا يتناسب مع املراحل العمرية للعمالء واملحيطني بهم ويقوم هذا الربنامج عىل أسس
عامة نفسية واجتامعية وتربوية وعقلية.
تعريف عملية اإلرشاد:
يقصد باإلرشاد الوعي والتوجيه .أما عملية اإلرشــاد فهي عمليه منظمة ومخططة تهدف إىل مساعدة
العميل عىل مواجهة الصعوبات واملشكالت وتهدف إىل زيــادة التوافق والتكيف يف مختلف املراحل العمرية.
واإلرشـــاد عالقة تفاعليه بني االخصايئ االجتامعي ،والعميل ،واألفـــراد املحيطني به وهــي أيضاً عالقة تكامل
وتبادل لتغيري السلوك.
تعريف اإلرشاد االجتامعي:
أرشــد أي اهتدى ،وأرشــده أي هــداه ودلــه واسرتشد أي طلب منه أن يرشده ،واملرشد هو الــواعــظ .و
«هو عمليه ب ّناءه تهدف إىل مساعدة الفرد ليك يفهم ذاته ويــدرس شخصيته ويعرف خرباته ويحدد مشكالته
وينمي امكاناته ويحل مشكالته يف ضوء معرفته وتعليمه وتدريبه ليك يصل إىل تحديد وتحقيق أهدافه وتحقيق
الصحة النفسية والتوافق شخصياً وتربوياً ومهنياً وأرسياً».
خصائص عملية اإلرشاد االجتامعي:
1ـ1عالقة مهنية متبادلة بني االخصايئ االجتامعي واملسرتشدين.
2ـ2عملية مخططة ومنظمة ضمن برنامج زمني.
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3ـ3برنامج إرشادي ووقايئ من املشكالت التي قد تعوق العملية التعليمية.
4ـ4يتعامل مع أفراد أسوياء يهدف اىل حاميتهم وحفظهم من الوقوع يف املشكالت.
5ـ5يعتمد عىل مهارات متعددة مثل مهارة االتصال وفن اجراء املقابالت.
أهداف اإلرشاد االجتامعي:
1ـ1املساعدة عىل الوقاية من الوقوع يف املشكالت.
2ـ2املساعدة عىل زيادة القدرات الذاتية والتزويد باملهارات والخربات.
3ـ3تدعيم االتجاهات والسلوكيات االيجابية.
4ـ4تغيري العادات واالتجاهات واآلراء السلبية.
5ـ5تقليل الضغوط والقلق يف مواقف الشدة واألزمات.
6ـ6تحقيق التوافق الذايت والتكيف البيئي.
7ـ7توضيح مناطق القوة يف األفراد وتفعيلها يف التخلص من مناطق الضعف.
8ـ8املساعدة عىل االستغالل األمثل للموارد املتاحة.
مقومات نجاح الربامج اإلرشادية والتوعوية:
1ـ1املعرفة الصحيحة باملشكالت.
2ـ2معرفة مراحل النمو التي مير بها االنسان ومتطلباتها.
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3ـ3التنبؤ باملشكالت.
4ـ4معرفة األفراد والجامعات املع َّرضني للمشاكل أكرث من غريهم.
5ـ5االقتناع بأن درهم وقاية خري من قنطار عالج.
6ـ6أن تقوم عىل أسس علمية يف ضوء الدراسات والبحوث.
7ـ7أن تقوم عىل التخطيط والتنظيم السليم من قبل فريق العمل.
8ـ8ارشاك جميع األفراد املختصني واملسئولني يف وضع الخطط والربامج اإلرشادية.
9ـ9االستفادة القصوى من املوارد املتاحة.
1010االستمرارية والتجديد.
1111أن تكون الربامج مناسبة لكل الفئات طالب ـ معلمني ـ أولياء أمور
1212االستفادة من املؤسسات االجتامعية املختلفة يف املجتمع.
النتائج املتوقعة من تنفيذ وإعداد الحقيبة اإلرشادية:
1ـ1أن يكتسب االخصايئ االجتامعي مهارة التخطيط والتنظيم للربامج اإلرشادية.
2ـ2أن يتعرف االخصايئ االجتامعي عىل جميع الجوانب النفسية واالجتامعية للذين يتعامل معهم.
3ـ 3تقليل االضطرابات السلوكية والنفسية واالجتامعية لدى العمالء.
4ـ4أن يتحقق التوافق الذايت والتكيف البيئي لدى العمالء ويسود النظام واالحرتام.
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معايري تصميم الحقيبة اإلرشادية:
البد أن تتضمن أي حقيبة إرشادية عىل عدد من املعايري االساسية عند إعدادها وتتمثل يف الخطوات
التالية:
1ـ1معلومات عامة عن الربنامج:
اسم الربنامج........................................................:
مدة الربنامج ......................:يوم ،بواقع.........................:ساعات يومياً
الفئة املستهدفة من الربنامج............................................:
اسم املدرب وتخصصه.........................................:
اسم الجهة املرشفة عىل تنفيذ..........................................:
عنوان الجهة املرشفة عىل التنفيذ...........................................:
2ـ2أهداف الربنامج:
أوالً :الهدف العام...........................:
ثانياً :األهــداف التفصيلية :يتوقع أن يكون املتدربون يف نهاية الربنامج ـ ونهاية كل جلسة قادرين عىل
تحقيق املعارف واملهارات واالتجاهات.
ثالثاً :التجهيزات الفنية واإلمكانات الالزمة:
ــفريق العمل املساعد:
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ــالوسائل السمعية والبرصية:
ــمكان التدريب القاعات /الضيافة /املرافق العامة
ــاألدوات والتجهيزات
ــأخرى
3ـ3الربنامج التفصييل اليوم ـ الفرتة ـ املوضوعات
4ـ4املقدمة :مقدمة تعريفية بالربنامج ،يتضح من خاللها هــدف الربنامج وأهميته وانعكاس نتائجه عىل
املتدربني.
5ـ5الحقيبة التدريبية :وتتضمن املحتوى التدريبي وإجراءات تنفيذ الجلسات التدريبية :باملواصفات اآلتية:
ــأال يقل عدد صفحات حقيبة املدرب واملتدرب عن  50صفحة مقاس 14
ــأن تشتمل الحقيبة عىل املقدمة ،مفاهيم وتعريفات نظرية ،املعارف واملهارات املستهدفة ،النظريات
التي تحكم املــوضــوع ،وصــف لطرق األداء ومداخل التطبيق بحيث تكون يف شكل نقاط أساسية
وفرعية وليست يف شكل مقاالت أو فقرات طويلة أو يف شكل كتاب أكادميي بحت.
ــأن تشتمل عىل املراجع العليمة الحديثة التي ت ّم الرجوع إليها لتوثيق املادة العلمية.
ــفهرس محتويات الحقيبة :يجب أن تحتوي الحقيبة التدريبية عىل فهرس يبني املوضوعات واألهــداف،
فإنه يفصل الزمن املخصص لكل نشاط والخطوات املتبعة وأساليبها والوسائل املساعدة يف التنفيذ.
حقيبة املتدرب :وتشمل عىل ما ييل:
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1.1املحتوى العلمي واألنشطة التدريبية والتطبيقات العملية والعروض التقدميية وتشمل كذلك عددا ً
من دراســات الحالة يف صــورة مواقف عملية وتحتوي عىل جميع األمثلة واألنشطة التدريبية ،ويتم
دعمها بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة والجداول.
2.2فهرس محتويات الحقيبة :يجب أن تحتوي الحقيبة التدريبية عىل فهرس يبني املوضوعات وفهرس
لألشكال والرسوم البيانية التوضيحية وفهرس للصور وما ميكن ان يضاف يدرج يف الفهرس.
3.3ملحقات الحقيبة التدريبية للمدرب واملــتــدرب :ملحق الحلول واإلرشـــادات :يشمل حلول التامرين
والتطبيقات العملية وكذا حلول االختبارات ،ويوضع يف ملف مستقل ضم َن حقيبة املدرب.
6ـ6إرشادات لتجهيز رشائح الباوربوينت:
ــاستخدم أسلوب التنقيط وليس الفقرات.
ــتأكد من صحة الهجاء.
ــالرشيحة تكون  8×8أو  6×6أي  6أسطر بكل منها  6كلامت عىل األكرث
ــال تستخدم الكثري من املؤثرات يف الرشيحة الواحدة.
ــاستخدم خلفية واضحة يف الباوربوينت تقرأ بسهولة ويفضل خلفية بيضاء.
ــأن كرثة املؤثرات البرصية واملبالغة يف استخدام الخطوط واأللــوان ،الــخ ..تجعل قـراءة وفهم الرشيحة عملية
صعبة وتشتت انتباه الحارضين لذلك يفضل إال تستخدم العديد من االلوان أو الخطوط.
ــيجب أن تكون األلــوان والخطوط متناسبة مع الخلفية املستخدمة مثل األســود عىل خلفية بيضاء أو األصفر
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عىل خلفية زرقاء فاتحة
ــاستخدم نفس األلوان يف كل رشيحة.
ــال تستخدم الحروف الكبرية يف االنجليزية يف كل أجزاء النص.
ــاستخدم حجم الحرف الذي ميكن قراءته بسهولة حجم الخط 36-24
ــصــورة واحــدة رســم تخطيطي أو رســم بياين ،الــخ ميكن أن توفر  5دقائق من الــرح والــوصــف ،والصور
الجيدة تستحق كل الوقت الذي يبذل يف تجهيزها وليس من املناسب أن متأل الرشيحة بصور كثرية.
ــعدم استخدام عدد كبري من الرشائح أكرث من الــازم من املعتاد أن يخصص2-1دقيقة لكل رشيحة وبناء
عىل مدة العرض يحدد عدد الرشائح.
ــترقم ال ـرائــح الخاصة بكل عــرض يف أسفل الرشيحة مــع توضيح الــعــدد الكيل للرشائح ،30/2 ،30/1
 30/3وهكذا
املبادئ التي يقوم عليها نظام الحقائب العلمية:
1ـ1تتخذ الحقائب التعليمية منوذجا تهتدي به لتصميم مكوناتها من مدخالت محددة تشمل املحتوى ،ونوعية
األنشطة ،والطرق املستخدمة ،والوسائل واإلمكانات املادية املتوافرة ،ونوعية املتلقني .وتعالج هذه
املــدخــات ضمن العمليات للوصول اىل أغــراض سلوكية هي املخرجات النهائية ،وتستخدم التقويم
املستمر لتحصل عىل تغذية راجعة تساعد يف تعديل نظام الحقائق التعليمية بشكل يؤدي اىل الوصول اىل
التعلم املتقن.
2ـ2تُصاغ األهـــداف يف الحقيبة التعليمية عىل شكل أغــراض سلوكية :ويــدل الغرض السلويك عىل التغري
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املتوقع حدوثه يف سلوك املتلقني يف نهاية الــعــرض ،ويصاغ بعبارات سلوكية قابلة للمالحظة وقابلة
للقياس والتقويم.
3ـ3تعتمد الحقيبة التعليمية عىل التقويم املستمر والتغذية الراجعة املبارشة لالستجابات :تصاغ األغ ـراض
السلوكية يف الحقيبة التعليمية بتعابري سلوكية قابلة للمالحظة والقياس ،وهــذا يستدعي اهتامما دقيقا
بالتقويم ويستخدم التقويم يف الحقائب التعليمية مبفهومه الحديث ،حيث ينظر له نظرة نظامية وضمن
هذا املنحى يصبح التقويم يف الحقائب التعليمية مكونا أساسيا يف نظام التدريس بالحقيبة التعليمية،
وللتقويم ثالثة اشكال رئيسية هي:
أ التقويــم القبــي :ويتــم مــن خاللــه التعــرف عــى مــا لــدى املتلقــن مــن املعلومــات عــن املوضــوع قبــل
دراســته .وهــو يخــدم يف تحديــد املســتوى العــام ومعرفــة مقــدار التنــوع يف تحصيلهــم ،كــا يســاعد يف
تفريــد التعليــم وذلــك مــن خــال البــدء مــع كل متعلــم حســب املســتوى الــذي وصــل اليــه اعتــادا
عــى نتائــج التقويــم.
ب التقويــم املرحــي :ويســمى بالتقويــم التطويــري أو التكوينــي .ويتكــون مــن مجموعــة مــن االختبــارات
القصــرة واملتعــددة التــي تطبــق يف نهايــة تدريــس وحــدة صغــرة .ويهــدف هــذا التقويــم اىل تطويــر
وتحســن وحــدة مــا عــن طريــق تحديــد ايجابياتــه وســلبياته وهــو قيــد التطبيــق ،ويعتمــد عــى تطبيــق
التغذيــة الراجعــة لتحقيــق هــذا الهــدف ،ويــزود املتلقــن مبعلومــات عــن مــدى التقــدم الــذي
يحرزونــه يف اتجــاه بلــوغ األهــداف املرجــوة .وبذلــك فهــو يســاهم يف تصحيــح مســار عمليــة التعلــم.
ج التقويــم النهــايئ :وهــو التقويــم املنفــذ بعــد انتهــاء عمليــة التفاعــل ،والهــدف الرئيــس لــه هــ َو معرفــ ُة
املــدى الــذي حققــه الربنامــج يف الوصــول اىل تحقيــق األغــراض الســلوكية ويخضــع هــذا التقويــم
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اىل العديــد مــن التجــارب ليعــدل ويطــور يف ضوئهــا ،ويتحقــق مــن مــدى صدقــه وثباتــه وذلــك
مــن أجــلِ االطمئنــان اىل ســامة البيانــات الناتجــة عنــه ،وبالتــايل ســامة القــرارات املتخــذ ِة بنــاء
عــى هــذه البيانــات ،ويخــدم هــذا التقويــم يف الحكــم عــى مــدى فاعليــة اســتخدام النظــام املقــرح
وكذلــك تجميــع املتلقــن ذوي القــدرات املتقاربــة ضمــن مجموعــات صغــرة.
4ـ4تراعى الحقائب التعليمية الفروق الفردية بني املتلقني:
تصميم الحقائب التعليمية بشكل يراعي الفروق الفردية ،وهذا ما تؤكده االتجاهات الرتبوية املعارصة،
من رضورة ومراعاة هذه الفروق بني املتلقني .وأخذ نظام الحقائب التعليمية هذا املبدأ بعني االعتبار ،فاهتم
بعملية تفريد التعليم الذي يتحمل فيه املتعلم جزءا كبريا من مسؤولية التعلم يف هذا النظام ،واهتم هذا النظام
مبا يجب ان ميارسه املتعلم ،ويؤديه ،ويتقنه ،بدال مام يحفظه ويعرفه من معلومات ال يستطيع استخدامها ،وتجىل
ذلك من خالل:
أ  -يسري املتعلم يف تعلمه وفقا لرسعته الخاصة.
ب -تختلف نقطة البداية بني متعلم وآخر.
ج  -توفري مجموعة من البدائل للعنارص األساسية يف املجموعة التعليمية.
هـ  -يقوم نظام الحقائب التعليمية عىل املشاركة النشطة للمتعلم:
من الخصائص املميزة لنظام الحقائب التعليمية مشاركة املتعلم النشطة يف عملية التعلم خالل مراحل
التعلم جميعها ،وتحمله ملسؤولية جزء كبري من عملية التعلم.
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دليل تنفيذ الحقيبة التدريبية
يقوم مصمم الربنامج بأعداد دليل تنفيذ الحقيبة التدريبية اثناء اعداد الحقيبة ويرفق بالحقيبة ويسري يف
نفس الخط االجــرايئ للمراجعة العلمية والفنية والشكلية ويفصل هــذا الدليل بعد اخراجه النهايئ ليكون
جاهزا الستخدام عضو هيئة التدريب عند تنفيذ املادة التدريبية.
ويهدف هذا الدليل اىل توضيح دور املــدرب يف العملية التدريبية عن طريق توضيح االنشطة التدريبية
واجـــراءات تنفيذها وادارتــهــا ضمن إطــار زمني محدد .كام يوفر الدليل للمنفّذ الوسائل التدريبية املساعدة
ِ
وأدوات قياس اكتساب املعارف واملهارات التقييامت.
محتويات تنفيذ الحقيبة التدريبية:
يجب ان يراعى يف تصميم دليل تنفيذ الحقيبة التدريبية عدم تكرار العنارص التي تحتويها الحقيبة ،ويتكون
محتوى دليل تنفيذ الحقيبة التدريبية العنارص التالية:
1ـ1الغالف ويحتوي عىل اسم املادة واسم الربنامج وتاريخ االعداد.
2ـ2اسم الوحدة التدريبية كام ورد يف الحقيبة.
3ـ3رقم الوحدة التدريبية كام ورد يف الحقيبة.
4ـ4زمن الوحدة التدريبية كام ورد يف الحقيبة.
5ـ5رقم الجلسة التدريبية كام ورد يف الحقيبة.
6ـ6زمن الجلسة التدريبية كام ورد يف الحقيبة.
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7ـ7وصف لألنشطة التدريبية لكل جلسة.
8ـ8وصف إلجراءات تنفيذ كل نشاط من انشطة الجلسة التدريبية.
9ـ9تحديد الوسائل التدريبية املساعدة التي سوف تستخدم يف كل جلسة تدريبية.
مرفقات دليل تنفيذ املادة التدريبية:
وأرقــام تصنيفها.
األفــام
يرفق بدليل تنفيذ املــادة التدريبية كافة الوسائل املساعدة كالرشائح وأســا ِء
ِ
ِ
كام يرفق بالدليل أدواتُ قياس اكتساب املعارف واملــهــارات والتقييامت والحلول النموذجية لها والدرجات
املخصصة لكل تقييم.
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املراجع

• •عصام توفيق قمر ،سحر فتحي مربوك ،نحو دور فعال للخدمة االجتامعية يف تحقيق الرتبية البيئية ،القاهرة،
الطبعة األوىل ،املكتب الجامعي الحديث2004 ،م.
• •حسني حسن سليامن ،السلوك اإلنساين والبيئة االجتامعية بني النظرية التطبيق ،بــروت ،الطبعة األوىل،
املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع2005 ،م.
• •عمر عبد الرحيم نرص الله ،مبادئ االتصال الرتبوي واالنــســاين ،األردن ،الطبعة األوىل ،دار وائــل للطباعة
والنرش2001 ،م.
• •السيد عبد الحميد عطية ،محمد محمود مهديل ،االتصال االجتامعي ومامرسة الخدمة االجتامعية ،القاهرة،
املكتب الجامعي الحديث2004 ،م.
• •حسني حسن سليامن وآخــرون ،املامرسة العامة يف الخدمة االجتامعية مع الفرد واألرسة ،بــروت ،الطبعة
األوىل ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع2005 ،م.
• •عالء الدين كفايف ،اإلرشاد والعالج النفيس األرسي ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،دار الفكر العريب1999 ،م.
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• •سهام درويــش أبو عيطة ،مبادئ اإلرشــاد النفيس ،األردن ،الطبعة االوىل ،دار الفكر العريب للطباعة والنرش
والتوزيع1997 ،م
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الفصل التاسع
استخدامات إدارة الجودة الشاملة عند تصميم الربامج اإلرشادية
د.عبشان بن محمد العبشان
تزايد االهتامم يف السنوات األخــرة بنظم وأساليب ومعايري ادارة الجودة الشاملة باعتبارها اسرتاتيجية
فعالة لتحقيق وضع تنافيس أفضل للتنمية يف شتى املجاالت ،فهي تسهم يف تحسني كفاءة األفــراد وقدرتهم
عىل التطوير والتحسني مام ميكنها من السبق والتميز.
واالتجاه للتنمية يف ظل الجودة الشاملة يتطلب قبول التغيري والتعامل معه باعتباره حقيقة ،واستيعاب
التكنولوجيا الجديدة كعنرص حاكم لتفكري اإلدارة واختياراتها ،واألخــذ مبفاهيم العمل الجامعي وتكوين
املنظومات والشبكات املرتابطة واملتفاعلة ،وأهمية التعامل يف املستقبل ،وكــذا إدراك أهمية االستثامر األمثل
لكل الطاقات واملــوارد وحشدها لتحقيق التميز .وكل ذلك يتطلب بالرضورة نرش ثقافة الجودة الشاملة بني
األفــراد يف مختلف املجاالت ،ويف املراحل العمرية املختلفة الطفولة ،املراهقة ،الشباب ،الرشد ،الشيخوخة،
وكــل ذلــك بهدف توفري كــوادر برشية مؤهلة ومدربة لتحقيق الرخاء االقتصادي ،وقــادرة عىل التعامل مع
متطلبات الجودة الشاملة يف التنمية.
الربامج اإلرشادية:
يربز دور اإلرشــاد واألرسي بأهدافه الوقائية ،والنامئية ،والعالجية يف تحقيق الجودة الشاملة يف التنمية
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من خالل حشد الطاقات البرشية التي ت ُعد مبثابة العمود الفقري لذلك وســوف نلقي الضوء هنا عىل بعض
تطبيقات الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشادية ،ويراعى يف إعدا ِد الربامج اإلرشادية مجموعة من املعايري أه ُّمها:
• •أن يكون عدد ومحتوى الجلسات تتناسب مع أهداف الربنامج.
• •أهداف الجلسات تستقل كل جلسة بأهدافها ،وتشتق من أهداف الربنامج ،وتصاغ إجرائياً.
• •صياغة املحتوى لكل جلسة مبا يناسب أهدافها.
• •حبكة سلسلة الجلسات مبا يناسب املوضوع الرئيس الذي يخدمه الربنامج اإلرشادي.
• •تحديد الطريقة التي يتم بها اختيار املشاركني يف الربنامج.
• •تحديد الفنيات املستخدمة يف الربنامج بعناية.
تعريف الربنامج اإلرشادي:
الربنامج اإلرشــادي هو برنامج مخطط ومنظ ٌم يف ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية املبارشة
وغري املبارشة فردياً وجامعياً ملساعدة املسرتشدين ممن تتالءم مع قدراتهم وميولهم وأهدافهم ،وتحقيق التوافق
النفيس داخل املؤسسة النفسية او االجتامعية والرتبوية وخارجها ويقوم بتخطيطه وتنفيذه وتقييم ِه لجن ٌة وفريق
من املسئولني املؤهلني .ويعرف بتعريف آخر وهــو :أنَّــه برنامج يعتمد عىل دمج فنيات اإلرشــاد السلويك مع
االهتامم بالجوانب املعرفية ،ويُنظر اليه عىل أنّه عملية تعلم تشتمل إعاد َة تنظيم املجال اإلدرايك كإعادة تنظيم
ِ
ِ
أمناط
األساليب العالجية اآلتي َة :تحديد
وتشمل
ُ
األحــداث كاملؤثرات البيئية
األفكا ِر املرتبطة بالعالقات بني
َ
التفكري غري املنطقية ،كمساعدة املسرتشد عىل إدراك األثــ ِر السلبي ألمنــاط تفكريه السلبي ،استبدال أمنـ ِ
ـاط
التفكري غري الكيفية بأمناط تكيفيه وفعاله.
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األسس النفسية يف نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة:
مهم وذا داللة يف تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ،وهذا الــدور يتقاطع
تلعب األسس النفسية دو ًرا ً
مع املؤسسة والعالقات القامئة مع املستفيدين ،لهذا فقد ضمن (دمينغ) األســس النفسية Eknowledge
لفلسفته وأعتربها أحد أهم أربعة عنارص ملا وصفه باملعرفة املعمقة وهذه العنارص األربعة هي نظرية املعرفة
وتباين املعرفة ،ونظم التفكري التفكري النظامي والسيكولوجية .وهــذه العنارص من وجهة نظرة متكاملة
ومرتابطة وتستند إىل بعضها يف اإلطار الكيل العام.
وقد أشار (دمينغ) إىل أن سيكولوجية تطبيق إدارة الجودة الشاملة أكرب من مشكلة التغيري يف التكنولوجيا
وأن التغيري األه ـ َّم ه َو املتعلق باألفراد .وأن سيكولوجية األف ـراد العاملني هي التي تعمل عىل تسهيل تطبيق
إدارة الجودة الشاملة ،حيث تساهم يف إعادة تنظيم العمل وتحديد األهــداف وتحفيز العاملني من أجل تحقيق
األهــداف املرجوة وفقاً للمعايري املرغوبة للسلوك اإلداري .كام رأى أن الناحية اإلنسانية يف إدارة الجودة
الشاملة عىل أقل تقدير متاثل يف أهميتها الجانب التقني .فالجودة عنرص جوهري ،وهي نتاج للسلوك اإلنساين
كام أنها يف حد ذاتها عنرص أســايس لعمل السيكولوجية اإلنسانية لــأف ـراد ،والتعريف الدينامييك للجودة
يعتمد عىل خمسة أبعاد ترتبط بسيكولوجية االفراد العاملني عىل تطبيق نظام الجودة وهذه األبعاد هي:
1ـ1مشاركة القيم
2ـ2منوذج االتصال اإلنساين
3ـ3نظام العالقات
4ـ 4القياس
5ـ 5الخربة
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وهذه األبعاد ذات ارتباط بحاجات إنسانية لألفراد تتعلق وفقًا لهرم ماسلو بتقدير الــذات واألمــن وهي
يف حد ذاتها لها ارتباطات سيكولوجية تتصل بالتكامل والرغبة واإلحــســاس واإلدراك العقيل والسلوك.
فالسلوك البرشي كتيل يف طبيعته ،فهو ليس نشاطًا نفس ًيا او جسم ًيا رصفًــا وإمنــا هو نشاط كيل يصدر عن
الفرد باعتباره وحدة جسمية ونفسيه متكاملة ،وهو خاضع لتأثري العوامل الداخلية للفرد والخارجية املحيطة
أي عملية تغيري تحدث يف عنارص ورشوط البيئة املحيطة
به والتي تتفاعل معه فتؤثر فيه ويؤثر فيها .ولهذا ُّ

192

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

بالفرد فإنها ت ِ
ُحدث باملقابل تغي ًريا عا ًما يف سلوك األفراد بغض النظر عن مواقعهم.
ويف ضــوء ذلــك ينبغي فهم سلوك املسرتشدين وتفسريه بكافة مظاهره وذلــك انطالقًا من األسباب
املؤدية له ســوا ًء كانت ظاهرة أم باطنة ،وبالتايل السعي نحو تحقيق أكرب قدر ممكن من العوامل املؤدية إىل
صحتهِم النفس ّية ،ورضــا ُهــم ،وارتياحهِم ،وتوافقهِم النفيس ،الــذي يــؤدي بطبيعة الحال إىل زيــادة تكيفهم
وشعورهم باملسؤولية.
وإللقاء املزيد من الضوء عىل األبعاد النفسية لتطبيق نظام الجودة الشاملة فال بد من تناول هذه األبعاد
وفقًا ملكوناتها عىل النحو اآليت:
1ـ1الحاجات النفسية:
وفقًا لهرم (ماسلو) فان الفرد أيّ ـاً كان موقعه لديه حاجات نفسية ،واجتامعية ،وفسيولوجية ،يرتبط
اشباعها بالصحة النفسية للفرد ،فإشباع حاجات املسرتشد يشعره بالراحة النفسية ،ويرفع من مستوى أدائه،
ولهذا فإنّ ُه بحاج ٍة إىل الشعور باألمن الذايت وبحاجة إىل حامية ذاته وحقوقه ،لذلك فإن تلبية حاجاته النفسية
يسهم يف توفري مناخ صحي نفيس مناسب يف بيئة العمل وله تأثريات عىل أداء املسرتشد.
فهم أعمق لنفسيات املسرتشدين ألن الجودة قامئة
لذلك فــان تطبيق ادارة الجودة الشاملة يتطلب ً
أساسا عىل تلبية احتياجاتهم واالستجابة ملتطلباتهم ،ولهذا فان توجيه االهتامم إىل الحاجات العليا مع ضامن
ً
أ ّن الحاجات الدنيا يتم اشباعها تلقائياً .وينبغي التوفيق ما بني حاجات املسرتشدين يف املؤسسة باعتبارهم
رشكــاء يف عملية مواجهة احتياجاتهم وعندما يصبحون رشكــاء فانهم يتعاونون وينخرطون يف سبيل تحقيق
مشاركة وتعاون يقود إىل تلبية املعايري بدرجة عالية ،فالجودة أصبحت أكــر من إشباع الحاجات مبختلف
أنواعها فهي تسعى إىل تلبية ما يتوقع من مطالب واالستجابة لحاجات املسرتشدين.
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2ـ2الحوافز والدوافع:
تُعت ُرب الحواف ُز أح َد العوامل املحققة للرضا املهني م ْن أجل رفع كفاية اإلنتاج والعمل وجعله أكرث اتقانًا.
وقد أولــت املدرسة اإلنسانية الجوانب اإلنسانية للعامل اهتام ًما كب ًريا ،فيام أوضحت العديد من الدراسات
أهمية الحوافز ،وأشارت إىل أن الحوافز املادية ليست هي الوحيدة املحققة للرضا املهني.
وتعد الحوافز من الوسائل التي ميكن من خاللها التأثري عىل مستوى معنويات املسرتشدين بشكل
مبارش بحيث ترفع من مستواها وبالتايل من مستوى استجابتهم وبشكلٍ عام للمساعدة يف زيــادة دافعيتهم
عىل إنجاح تقدمهم يف الربنامج اإلرشادي.
وتهدف الحوافز بشكل عــام إىل إثــارة الرغبة والــدافــع لــدى املسرتشدين إلشباع حاجاتهم وذلــك عن
طريق العمل املنتج خالل جلسات الربنامج اإلرشـــادي ،أو من خالل الواجبات واملهام املنزلية التي يكلفون
بها ،حيث أن هذا النوع من اإلشباع يُشعر املسرتشد بالراحة النفسية .ونظ ًرا للدور املميز للحوافز يف زيادة
اإلنتاجية والرضا املهني بشقيها املادي واملعنوي ،ينبغي أن تكون موضوع اهتامم وتقدير من قبل املسؤولني يف
خصوصا أ َّن دورهــا هـ َو تعزي ُز الرضا املهني والشعور
املؤسسة ،ومــن قبل املختصني النفسيني واالجتامعيني،
ً
بااللتزام والــوالء تجاه املؤسسة ،وتحقيق العدالة ،وتخفيف القلق ،وتوفري مناخ مساعد عىل تحقيق التوافق
واالنسجام ،وإنــجــاح عملي ِة تطبيق الـرامــج اإلرشــاديــة .وشكل الــدوافــع القوى التي توجه سلوك املسرتشد،
وهي أحد العوامل املرتبطة بجوهر العمل اإلرشــادي وهي إذا توفرت لدى املسرتشد فإنها تــؤدي إىل دافعية
قوية نحو العمل واإلنجاز خالل الجلسات اإلرشادية ،وتحقق درجة عالية من الرضا لدى املسرتشد.
وخالصة الــقــول ،فــإن أهمية زيــادة الدافعية للمسرتشدين التي ســوف تؤخذ باالعتبار عند تصميم
الربامج اإلرشادية ،باعتبار الدافعية ،تتولد لدى املسرتشد من خالل:
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• •شــعــوره باملسؤولية عــن إنــجــازات ذات قيمة ومعنى يف حياته مــن خــال االلــت ـزام بجلسات الربنامج
اإلرشادي.
• •الشعور بأهمية تلك الجلسات وجدواها وأن النتائج ذات قيمة للمسرتشد وسوف تسهم يف تغيري يف حياته
ومنوه نفيس.
• •الشعور باالستقاللية يف أداء ما يوكل له يف الربنامج
• •توفر فرص حصول املسرتشد عىل التغذية الراجعة املطلوبة.
• •التأكيد عىل رضورة التنويع يف املهام واملهارات املكتسبة للمسرتشد.
3ـ3الرضا املهني لدى املرشدين:
استأثر الرضا املهني باهتامم الباحثني يف مختلف املؤسسات واملنظامت والهيئات التي تهتم مبوظفيها
ويف مقدمتها املؤسسات النفسية واالجتامعية و الرتبوية وذلــك انطالقًا من العالقة القوية بني رضــا الفرد
العامل واالنــجــازات التي تحققها ،ومتثل طموحات املؤسسة .ويف املؤسسات النفسية والرتبوية واالجتامعية
نرى أنه يعرب عن حالة املشاعر النفسية التي يشعر بها املرشد تجاه ما يؤديه من عمل .ويع ّد الرضا املهني أوىل
مظاهر التوافق املهني الذي يعرب عن توافق املرشد مع بيئة العمل واستعداده للتكيف يف عمله مع املتغريات،
باإلضافة لتوافقه الــذايت مع املسرتشدين ومتطلبات العمل مبا يتفق مع استعداداته الذاتية وميوله مع األخذ
بعني االعتبار أن التوافق املهني يتأثر بعوامل السن ،والجنس ،ومستوى التدريب والتعليم والــخــرة ،ومنط
الشخصية ،والتوافق خــارج نطاق العمل ،باإلضافة للعوامل املهنية األخــرى ومنها الرضا عن العمل واألجــر
وزمــاء العمل ،وطبيعة العمل ،واإلرشاف ،والتقويم ،والشعور باألمن والــعــدالــة .وتجدر اإلشـــارة هنا أن
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الرضا املهني للمرشدين يف املؤسسات النفسية والرتبوية واالجتامعية يتأثر مبجموعة عوامل هي أن العمل
اإلرشادي أكرث جاذبية ألنه مينح مناخات عمل مهنية أفضل.
كام أن األخصائيني ممن تتوفر لديهم فرص إشباع رغباتهم يف مجاالت مهنية متعددة ،فيام ينجم عدم
الرضا عن عدم توفر فرص الرتقية والتقدم وقلة املعرفة لهذا يعترب الرضا املهني من العوامل املؤدية إىل ارتفاع
معنويات املرشدين وزيــادة إنتاجهم وزيــادة التزامهم تجاه املؤسسة ويعزز من القيم املشرتكة بني املرشد
واملؤسسة التي يعمل بها مام يحفزه للتقدم يف عمله والتجديد والتنويع فيام يسند إليه من مهامت ومسؤوليات.
4ـ4الروح املعنوية:
ويقصد بها املشاعر والعواطف التي تحكم وتوجه سلوك وتــرفــات املــرشــد ،وهــي استعداد وجــداين
يساعد عىل زيــادة إنتاجيته وتحسني جودتها والتعاون مع اآلخرين يف نشاطهم ،وتجعله يخاف عىل مصلحة
املؤسسة .ويرى البعض الروح املعنوية أنها نوع من اإلتجاه بني أفراد الجامعة يؤدي إىل عملهم كفريق متامسك
بأقل قــدر من الخالف والــراع بينهم للوصول إىل هــدف مشرتك ومــرغــوب .والــروح املعنوية اإليجابية تتأىت
من خــال توفري ظــروف ورشوط عمل مناسبة ورضوري ــة من رضورة تحديد أهــداف املؤسسة بدقة واضحة
يدركها جميع العاملني ويقتنعون بجدواها وأهميتها و واقعيتها وذلــك يف ضوء إمكاناتهم وقدراتهم الذاتية.
كام أن االنسجام القيمي بني املرشدين واملسرتشدين يوفر منا ًخا نفس ًيا واجتامع ًيا مناس ًبا يقبل اإلبــداع ويشجع
االبتكار ويعزز النقد البناء .جميع هذه العوامل تساعد يف زيــادة إقبال املوظفني عىل أعاملهم ،ورضاهم عنها،
وتكيفهم معها ،واحرتامهم لها ،واعــتـزازهــم بها ،وتوخي الصدق واألمــانــة واإلخـــاص ،وتعزيز الــقــدرة عىل
تحمل املسؤولية يف العمل مع توليد الرغبة القوية يف إنجاز املهام وفق متطلبات املؤسسة.
5ـ5القيادة اإلدارية واملشاركة يف اتخاذ القرارات:
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من أبرز العوامل التي تضمن نجاح مسرية تطبيق الجودة الشاملة يف املؤسسات عمو ًما ومنها املؤسسات
النفسية واالجتامعية والرتبوية ،وجود قيادة إدارية داعمة ومعززة ملرشوع الجودة؛ قيادة تؤمن بفلسفة الجودة
عىل اعتبار انها أسلوب تفكري ومنهج عمل .والقيادة نــوع من العالقة بني شخص ما وبيئته ،حيث تكون
إلرادتــه ومشاعره وبصريته قوة التوجيه والسيطرة عىل أف ـراد الجامعة واآلخرين يف السعي وراء هدف مشرتك
وتحقيقه.
لهذا فإن فلسفة إدارة الجودة الشاملة تقوم عىل التوجه من اإلدارة إىل القيادة ،ومن الخوف إىل املشاركة،
ومن الرتكيز عىل الــذات إىل الرتكيز عىل جميع املكونات الجزئية لجميع النامذج التي ترفع من سوية العمل يف
املؤسسة.
فتوفر قيادة إداريــة دميوقراطي ٍة داعمة ومعتمدة عىل العالقات اإلنسانية ،واملشاركة ،وتفويض السلطة
يــؤدي إىل إيجاد بيئة عمل تشجع كل فرد يف املؤسسة عىل املشاركة الفعالة لصالح املؤسسة ،وهــذا بالطبع،
انتهاج اسلوب القيادة باملشاركة باعتباره أسلوب القيادة املفضل يف محيط إدارة الجودة الشاملة .كام
يتطلب
َ
أن أحد مبادئ إدارة الجودة الشاملة هو إرشاك كل فرد داخل املؤسسة يف الجهود التي ترمي إىل تحسني الجودة.
وميكن أن يتم ذلــك من خــال ضــان مشاركة فعالة للعاملني ِبــوضـعِ اقرتاحاتهم وتقدميها لـــإدارة وبشكل
فــردي حول آليات تحسني العمل وحل املشاكل وتالفيها .وباملقابل ينبغي أن يكون لدى العاملني التزام قوي
باملشاركة يف جهود تحسني الجودة.
فتوفر القيادة اإلداريــة الحكيمة والــقــادرة عىل توفري مناخات العمل الجيدة والساعية دو ًمــا لتحقيق
االنسجام بني املوظفني يف املؤسسة ،باإلضافة لقدرتها عىل تنظيم العمل ،وتــوزيــع االختصاصات ،وتقديم
التوجيه واإلرشــاد أثناء العمل ،وحل املشكالت الشخصية واالجتامعية ،ورفــع معنويات العاملني وتحفيزهم
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وزيــادة دافعيتهم نحو العمل ،وبناء عالقات إنسانية ناجحة مع املوظفني ،وتقييم ادائهم بعدالة ،والحرص
عىل مواصلة تدريبهم ،هي من أولويات القيادة الفاعلة الناجحة التي تنعكس عىل أداء العاملني.
وهناك من يــرى ان أفضل أوقــات القائد وأكــرهــا فائدة للمؤسسة واملجتمع ،الوقت الــذي يقضيه
مع موظفيه؛ يوجه ،ويرشد ،ويــدرب ،ويستمع ،ويحمس ،عىل اعتبار أنــه ال يستمد سلطاته وصالحياته يف
املؤسسة من اللوائح والقوانني اإلداريـــة التي تطبقها املؤسسة ،بل يستمد سلطاته وصالحياته يف الدرجة
األوىل من رضا جامعة العمل التي يرشف عليها ويوجهها.
6ـ6الضغوط املهنية عىل املرشدين:
تعرف الضغوط املهنية بأنها مجموعة من املثريات التي تتواجد يف بيئة عمل األفــراد التي ينتج عنها
مجموعة من ردود األفعال التي تظهر يف سلوك األفراد يف العمل أو يف حالتهم النفسية والجسامنية أو يف أدائهم
ألعاملهم نتيجة تفاعل األفراد مع بيئة عملهم.
وتعزى أسباب الضغوط املهنية إىل جملة العوامل والــظــروف املــؤثـرات املتنوعة ،فمنها ما هو متعلق
باملؤسسة و املرشدين والعاملني باملؤسسة ،او العمليات التنظيمية والسياسات ،ومــن أبرزها عــبء العمل
الـزائــد والضغوط الزمنية لإلنجاز واإلرشاف غري الفعال ،وفــقــدان سيطرة الفرد عىل عمله وتدفق العمل
واتــخــاذ الــق ـرارات ووضــع معايري للجودة ،إضافة إىل مناخ العمل غري اآلمــن ووجــود نــزاع يف األدوار داخل
املؤسسة وعــدم التوافق بني قيم الفرد وقيم املؤسسة ،واالفتقار إىل متاسك جامعة العمل وبــروز الرصاعات
بينها ،كام أن املؤسسة تشكل مصد ًرا للضغط املهني ينعكس سل ًبا عىل االلتزام تجاه املؤسسة من حيث التقويم
غري العادل ،وعــدم املساواة ،وعــدم وجــود قواعد ثابتة ومرنة ،وتنقالت العاملني ،واملركزية ،وطغيان الفلسفة
الشخصية للقيادة ،وعدم توفري تغذية راجعة للعاملني ،وبالتايل تفقد الثقة املتبادلة بني األف ـراد مام يزيد من
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حدة الرصاعات .داخل املؤسسة.
وملا كان االلتزام التنظيمي ميثل درجة تطابق الفرد مع مؤسسته وارتباطه بها وهو يعرب تعب ًريا قويًا عن
قبول املوظف ألهــداف املؤسسة وقيمها ،ولديه رغبة أكيدة يف بذل أقىص جهد مستطاع لصالح املؤسسة التي
يعمل بها ،مع وجود رغبة قوية للبقاء يف املؤسسة ،وما من شك يف ان االلتزام التنظيمي يؤثر سل ًبا او إيجابا
عىل مسرية العمل يف املؤسسة.
واليوم تعت ُرب الضغوط املهنية والتغريات التنظيمية من أهم القضايا املطروحة عىل بساط البحث يف مجال
التغيري واإلصـــاح واعــتــاد الــجــودة وقــد أوضحت العديد من الــدراســات وجــود ارتــبــاط سلبي بني الضغوط
املهنية واالتجاهات نحو التغيري ،مبينة أن الضغوط املهنية العالية عىل الفرد تقلل من االلتزام وتزيد املعارضة
من قبله الستيعاب التغيريات الجديدة ،ويعترب االلتزام التنظيمي العامل الثاين املهم والــذي ييل االتجاهات
نحو التغيري .فاملوظفون الذين لديهم التزام تنظيمي تتوفر لديه رغبة قوية لبذل أقىص الجهود يف إطار عملية
التغيري التي تقدم عليها املؤسسة.
من خــال ما تقدم يتضح أن املناخ النفيس للعاملني هو أحــد العوامل التي تؤثر سل ًبا أو إيجابا عىل
مسرية املؤسسة للتوجه نحو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ،وذلك ألن وجود بيئة عمل مشجعة ومحفزة
للموظف ووجــو َد قيادة عليا تسعى وتدعم وتوجه وتشارك بإيجابية يف مسرية الجودة وتعزز اإلبــداع والتطور
الفردي والجامعي وتسعى لتحقيق الرضا الوظيفي ورفع الروح املعنوية للعاملني ،جميعها تثمر يف درجة التزام
العاملني تجاه املؤسسة وأهدافها وقيمها ،وتــؤدي إىل إقبال املوظفني عىل أعاملهم بإخالص وتفاين وتنمي
لديهم االستعداد لتحمل املسؤولية وقيامهم بواجباتهم الوظيفية.
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مفهوم ادارة الجودة الشاملة ):(TQM
ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة :ويرمز لها بالرمز ) (T.Q.Mبعد عام  1980م ومــازال مستمرا حتى
اآلن وسبب ظهوره هو تزايد شدة املنافسة العاملية ،واكتساح الصناعة اليابانية كل أسواق البلدان النامية .إزاء
هــذا الوضع قامت الرشكات األمريكية بتطوير وتوسيع مفهوم إدارة الجودة االسرتاتيجية بإضافة جوانب
أكــر شموال وعمقا واستخدمت أساليب متطورة يف مجال تحسني الجودة والتعامل مع الزبائن واملوردين
وتفضيل أساليب تأكيد الجودة ليصبح أسلوبا رقابيا اسرتاتيجيا عىل الجودة.
فالجودة الشاملة لألفراد تعني:
• •اقتناع بالعمل.
• •تحفيز عىل أداء العمل بالشكل السليم والقبول.
• •تعاون داخل الفريق.
• •وعي وانضباط ذايت.
• •التزام وتعهد بالوفاء باملتطلبات.
تعريف ادارة الجودة الشاملة ):(TQM
عرفت الجودة بعدة تعريفات ونعرض هنا ما يخدم تطبيقات الجودة يف مجال الربامج اإلرشادية ومنها
تعريف بأنها «تحقيق توقعات العميل أو مدى املالمئة لالستخدام أي مدى مالمئة الخدمة املقدمة أو السلعة
املنتجة لالستخدام ،فالسامت التي قد تناسب حالة معينة قد ال تناسب حالة أخــرى ،وعملية تحسني الجودة
هي عبارة عن مجموعة من املبادئ والسياسات والهياكل التنظيمية الداعمة واملامرسات التي ت ّم تصميمها
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للتحسني املستمر لكفاءة وفاعلية طريقتنا يف الحياة».
وتعريف آخر بأنها :متثل املنهجية املنظمة لضامن سري النشاطات التي ت ّم التخطيط لها مسبقا حيث أنها
األســلــوب األمثل الــذي يساعد عىل منع وتجنب املشكالت من خــال العمل عىل تحفيز وتشجيع السلوك
اإلداري التنظيمي األمثل يف األداء باستخدام املــوارد املادية والبرشية بكفاءة عالية .و ميكن استنتاج أن إدارة
الجودة الشاملة تتضمن ما ييل:
• •أنها فلسفة ومبادئ تسعى إىل التحسني والتطوير املستمرين.
• •تحقيق رضا العميل وكذلك تحقيق أهداف املنظمة.
• •تسعى إىل تحقيق االستخدام األمثل للموارد البرشية واملادية.
• •إدارة الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشادية باعتبارها:
• •أسلوب تعاوين ألداء األعــال يعتمد عىل الــقــدرات املشرتكة لكل من املرشد و املسرتشد العميل ،بهدف
تحسني الجودة و زيــادة فعالية الجلسات اإلرشادية بصفة مستمرة من خالل اسرتاتيجيات اإلرشــاد املطبقة
يف الربنامج اإلرشادي.
• •القيام بالعمل الصحيح بشكل صحيح من أول مــرة ويف كل مــرة ،مع االعتامد عىل تقييم املسرتشدين يف
معرفة مدى تحسن األداء.
مناذج مختارة من إدارة الجودة الشاملة للربامج اإلرشادية:
تتعدد النامذج املعربة عن تطبيقات إدارة الجودة الشاملة ،ونعرض هنا ألهم منوذجني من تلك النامذج
وتطبيقاتها يف الربامج اإلرشــاديــة ،ألنها توفر مرجعية كافية للنموذج الــذي يتناسب مع برامج اإلرشــاد النفيس
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واألرسي وميكن اسقاطها عليها.
أوالً :منوذج فيكتوري:
هذا النموذج قدمه جيمس سيلور ) (James Saylorويقوم عىل ما ييل:
1ـ1توضيح الرؤية والتصورات ،وتوفري القادة الذين يجعلونها حقيقة واقعة ،ويعرتفو َن رصاحــة بأن الهدف
هو رضــا العميل ،وأن فكرة «العميل يدير املنظمة» ليست شعارا ولكنها أســاس لتحقيق التميز ،وهو
ما يتطلب وضــع اسرتاتيجية تنقل هــذا االعـــراف إىل رؤيــة واضحة متثل االستجابات الفورية واملرنة
الحتياجات العميل ،وأن يكون التكتيك لهذه االسرتاتيجيات هو «أفضل جــودة بأقل تكلفة» ويتحقق
من خــال العمليات التي تستهدف التحسني الدائم للنظام والعمليات .واذا طبقنا ذلــك يف املؤسسات
النفسية واالجتامعية والرتبوية نجد أن دعم املسؤولني فيها للمرشدين وبرامجهم اإلرشادية سوف يحقق
ذلك العنرص.
2ـ2مشاركة املرشدين واملسرتشدين يف عملية التحسني خالل تصميم وتنفيذ الربامج اإلرشادية.
3ـ3إقـرار نظام للتحسني املستمر للربامج اإلرشادية املنفذة قبل تنفيذها واثناء تنفيذها وبعد ذلك يسري وفقا
للخطط ،ويتضمن خطوات منهجية تضمن عدم العشوائية.
4ـ4توفري التعليم والتدريب للمرشدين وتأهيلهم التأهيل العلمي واملهني الكايف لخلق االلــتـزام واالقتناع
مبفاهيم وفلسفة إدارة الجودة الشاملة.
5ـ 5التحديد الدقيق للمسؤوليات واألدوار لكل مــن املرشدين واملسرتشدين ومنع االزدواج والتكرار
والتداخل وتعريف كل فرد بدوره.
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6ـ6التزام اإلدارة العليا باملؤسسة بتطبيق إدارة الجودة الشاملة كضامن لتوفري النظم الداعمة ،وتقديم املساندة
وتوفري املوارد الالزمة ومنح السلطات التي تتناسب مع املسؤوليات.
7ـ7إقامة نظام عادل للتقدير واملكافأة واالمتيازات ،يرتبط بأداء العمل وبالكفاءة يف تنفيذ الربامج اإلرشادية
8ـ8التأكيد عىل تحقيق اإلشباع الكامل للعمالء وقياس مــدى رضاهم ومــدى تحقيق هــدف اإلشباع الكامل
لهم.
ثانياً ً :منوذج همرب:
هذا النموذج يعتمد ستة عنارص أساسية تشكل مدخال للتطبيق الناجح والفعال إلدارة الجودة الشاملة
للربامج اإلرشادية وتشمل:
1ـ1القيادة :ويعنى رضورة توافر القادة املتحمسني ،املؤمنني بتطبيق إدارة الجودة الشاملة ،امللتزمني بتقديم
الدعم واملـــؤازرة لهذا التطبيق بصورة دامئــة .ويف الربامج اإلرشــاديــة تكون دفة القيادة للمرشدين الذي َن
يتولون تنفيذها.
2ـ2التخطيط والتجهيز :ويعنى تكوين كيانات موازية تسند إليها مهمة التخطيط للربامج اإلرشادية وتطبيق
إدارة الــجــودة الشاملة بها ،واالســتــمـرار يف مراجعة وصيانة وتعديل التطبيق خــال جلسات الربنامج
اإلرشادي.
3ـ3التدريب :يعترب تدريب املرشدين يف املؤسسات لبناء الوعي بـــإدارة الــجــودة الشاملة ضمن الربامج
اإلرشــاديــة ،ومفاهيمها وفلسفتها وثقافتها وبحيث يتم البدء بربامج تدريبية عىل مستوى املؤسسة ككل
واستمراريتها ويفضل أن يكون التدريب داخل املنظمة ذاتها إلحاطتهم بالثقافة السائدة وبالتايل قدرتهم
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عىل تشكيل محتوى الربامج التدريبية املالمئة.
4ـ4تشكيل فــرق عمل :لضامن تحقيق املشاركة لجميع املرشدين من خــال مجموعات متخصصة لتحديد
املشكالت املتعلقة بالجودة وتقديم الحلول ،وهو ما يتطلب إقامة شبكة اتصاالت متكاملة تغطي املؤسسة
وتوفر كل املعلومات للجميع حول مشكالت الجودة ،وما ت ّم إحرازه من تقدم.
5ـ5تصميم الــجــودة :تركز عىل املسرتشدين ،وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم بصفة دامئــة ،وأن تلك الرغبات
واالحتياجات والتوقعات لهم مبنية داخــل تصميم جلسات الربنامج اإلرشـــادي ويف مراحل التنفيذ يف
كل جلسة للحد من الفاقد.
6ـ6التحسني املستمر :ومعناه أن تتضمن عملية التحسني املستمر وضع مقاييس للجودة واألنظمة والعمليات
املصممة داخــل الربنامج اإلرشـــادي لتحقيق التوافق مع توقعات وتطلعات املسرتشدين املتطورة ،وأن
تكون هناك دامئا جهود مبذولة إلحداث التغيريات والتعديالت الستمرار ذلك التوافق.
ويرى الباحث أن هذا النموذج يعد مثاليا للتطبيق يف تحسني جودة الربامج اإلرشادية النفسية واألرسية
نظرا لشموله عىل العنارص الستة التي تتوافق إىل حد كبري مع أسس وأهــداف اإلرشــاد النفيس واألرسي التي
من أهمها أن تكون الربامج اإلرشــاديــة محددة األهــداف ،وأن تكون مناسبة ملختلف املستويات ،وأن تكون
دامئة ومستمرة ومرتابطة ومتكاملة وإلزامية .فبوجود قادة متحمسني يف املؤسسة مؤمنني بتطبيق إدارة الجودة
الشاملة وداعمني ومــؤازريــن لها ،وبوجود مختصني ومرشدين نفسيني مهتمني بالتخطيط والتجهيز للتطبيق
واستمرارية املراجعة والتطوير والتعديل املستمر ،وملمني بأساسيات ادارة الجودة الشاملة ،ويسايره تعليم
وتدريب مستمر ،ومشاركة من الجميع عن طريق تشكيل فرق عمل من خالل مجموعات متخصصة لتحديد
املشكالت املتعلقة بالجودة وتقديم الحلول ،وتصميام للجودة يركز عىل املسرتشدين وتلبية رغباتهم وتوقعاتهم
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بصفة دامئــة للحد من الفاقد ،وتحسينا مستمرا يتضمن وضع مقاييس للجودة واألنظمة والعمليات املصممة
لتحقيق التوافق مع توقعات وتطلعات املسرتشدين املتطورة ،و جهود مبذولة إلحــداث التغريات والتعديالت
الستمرار ذلك التوافق ،نكون قد حققنا أهم عنارص متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة يف برامج اإلرشاد
النفيس وبالتايل نكون قد حققنا أهداف تلك الربامج والتي منها مساعدة املرشدين واملسرتشدين.
مرتكزات إدارة الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشادية:
1ـ1الرتكيز عىل املسرتشد العميل :هناك إجــاع عىل أن املسرتشد يعترب املحور األســايس لألنشطة التي تتعلق
بــإدارة الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشــاديــة ،ولذلك يجب التعرف عىل املسرتشدين وتحديد احتياجاتهم
وتوقعاتهم والسعي لتحقيقها.
2ـ2الرتكيز عىل كفاءة املرشد وتأهيله العلمي واملهني :يعترب تطوير املرشد املــارس ذا أولوية كبرية يف تنشيط
وتفعيل إدارة الجودة الشاملة إذ إن توفر التأهيل العلمي املناسب لديه واملهارات الشخصية والتدريبية
وتطويرها وتحفيزها باعتبارها من أهم الركائز التي تحقق جودة ونجاح الربامج اإلرشادية.
3ـ3املشاركة والتحفيز :إن إطــاق الفعاليات وتشجيع االبتكار واإلبـــداع يف ال ـرامــج اإلرشــاديــة وتحفيز
املرشدين واملسرتشدين عىل إيجاد االسرتاتيجيات التطويرية والتحفيزية وزرع روح املشاركة الذاتية
والعمل بروح الفريق الواحد يعد يشء أسايس يف الربامج اإلرشادية ذات املطبقة لربامج ادارة الجودة.
4ـ4نظام املعلومات والتغذية العكسية :إن اتخاذ الــق ـرارات الصائبة مرتبط بشكل وثيق بتوفر البيانات
واملعلومات الصحيحة ،إضافة إىل أن التحسني املستمر يقرتن بالتدفق املعلومايت والتغذية العكسية من
خالل ما يرد للمرشد من املسرتشد اثناء تنفيذ الربنامج اإلرشادي او بعد تنفيذه.
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5ـ5الجودة مسئولية الجميع :البد أن تشعر إدارة املؤسسة النفسية او االجتامعية او الرتبوية مع املختصني فيها
واملرشد واملسرتشد مبسئوليتهم املبارشة تجاه الجودة ،باعتبارها مسئولية مشرتكة بينهام لتجويد الربامج
اإلرشادية.
6ـ6توكيد الجودة :يعترب توفري املقاييس واملواصفات واملعايري الهامة للجودة ذا أثر بالغ يف نجاح نظام إدارة
الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشــاديــة ،وتوفر وسائل علمية مقننة للقياس القبيل والبعدي ألثر وفعالية
تلك الربامج اإلرشادية ومدى مساهمتها يف تحقيق أهدافها.
7ـ7التأكيد عىل أن التطوير والتحسني عملية مستمرة :من أهــم املرتكزات التي تقوم عليها إدارة الجودة
الشاملة تبني التحسني املستمر للعمليات املختلفة داخــل الربامج اإلرشــاديــة ،وبــدون ذلــك ال ميكن أن
تعد الربامج اإلرشادية متبنيه إلدارة الجودة الشاملة.
8ـ8التزام اإلدارة العليا :القرارات املتعلقة بالجودة هي من القرارات االسرتاتيجية ولذلك يعد التزام اإلدارة
العليا باملؤسسة التي تطبق الربامج اإلرشادية أهم وآكد مرتكز لنجاح نظام إدارة الجودة الشاملة ويشمل
ذلــك :تعزيز ثقافة الجودة ،تطوير إمكانيات املرشدين ،توفري رؤيــة اسرتاتيجية واضحة املعامل للمؤسسة
وأهدافها.
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشادية:
إن تبنى فلسفة إدارة الجودة الشاملة تبدأ من اقتناع ودعــم والتزام اإلدارة العليا يف املؤسسة املعنية
بالتحسني والتطوير املستمر للربامج اإلرشــاديــة الــذي يرتجم يف صــورة خطط ومواصفات ث ُـ ّم ييل ذلك التنفيذ
الفعيل ومتابعة التنفيذ .وميكن تلخيص هذه املتطلبات باآليت:
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• •وجــود أهــداف محددة للربامج اإلرشــاديــة تسعى هــذه الربامج لتحقيقها باعتبار أن تحديد األهــداف هو
املدخل األول يف إدارة الجودة الشاملة.
• •توجيه األهداف لتلبية احتياجات املسرتشدين عىل املدى الطويل.
• •التأكد من تعاون املرشد واملسرتشد واملؤسسة يف تبنى فلسفة إدارة الجودة الشاملة ضمن جلسات الربامج
اإلرشادية.
• •إزالة الحواجز بني املرشد واملسرتشد والتشجيع عىل حل املشكالت الطارئة اثناء تنفيذ الجلسات اإلرشادية.
• •تشجيع املرشدين لتقديم أداء أفضل مع تسخري كل األساليب واألدوات املمكنة لتحقيق ذلك.
• •رضورة التأكد من جودة تصميم الجلسات اإلرشادية قبل تقدميها.
• •التأكد من توفر الوسائل واملقاييس العلمية الصحيحة لقياس فعالية الجلسات اإلرشادية بعد تنفيذها.
• •إدخــال التحسينات والتطوير عىل الجلسات اإلرشــاديــة باستخدام أساليب ومنــاذج حل مشكالت الجودة
املناسبة كالعصف الذهني ،تحليل السبب واألثــر ،وتحليل البيانات باستخدام الجداول اإلحصائية والرسوم
البيانية واألساليب اإلحصائية.
• •تدريب املرشدين ومعاونيهم عىل كيفية استخدام هذه األساليب والنامذج.
• •تصمم برامج فعالة لتدريب املرشدين باملؤسسة لجعلهم مواكبني للتطورات الجديدة وطــرق األداء
والتكنولوجيا بشكل عام.
• •التحول من تصحيح األخطاء أو محاولة منعها إىل منع األخطاء أو توقيفها قبل وقوعها الوقاية خري من العالج.
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• •األداء السليم لتنفيذ الجلسات اإلرشادية من املرة األوىل.
• •إنشاء قاعدة عريضة من البيانات واملعلومات ليك تعني عىل اتخاذ القرارات املناسبة.
• •إعطاء املرشدين ومعونيهم الثقة الالزمة إلنجاز األعــال املوكلة لهم دون التدخل يف كل كبرية وصغرية من
قبل املؤسسة أثناء عملية تنفيذ الربامج اإلرشادية.
• •إيجاد فــرق عمل تكون مهمتها تصميم وتطوير وتحسني جــودة الربامج اإلرشــاديــة الخدمات حتى تكون
ملبية الحتياجات املسرتشدين النهائية.
مراحل تطبيق التحسني املستمر للربامج اإلرشادية:
1ـ1تنفيذ برامج مكثفة لنرش مفهوم الجودة يف الربامج اإلرشادية.
2ـ2تحديد املهام واملسئوليات للمشاركني ادارة  -مرشدين  -مسرتشدين وبناء هيكلية لالتصال بينها.
3ـ3تشكيل فريق لتبني تطبيق الجودة الشاملة يف الربامج اإلرشادية.
4ـ4تقديم برامج تدريبية نوعية للمرشدين واملختصني بتصميم وتنفيذ الربامج اإلرشادية.
5ـ5مراعاة أسلوب التطبيق املناسب لكل برنامج إرشادي لتغطية كافة الربامج اإلرشادية.
6ـ6تحديد منهجية لتكريم فرق التحسني املستمر وذلك لتحفيزهم.
العوائد من التحسني املستمر للربامج اإلرشادية:
• •الخفض الكبري واملذهل يف املرصوفات املبارشة.
• •الخفض يف ساعات العمل املطلوبة لتنفيذ الجلسات داخل الربامج اإلرشادية التي يتم تحسينها.
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• •التغيريات املالحظة يف ثقافة العمل باملؤسسة حيث يبدأ املختصني بالرتكيز عىل احتياجات املسرتشدين
املستفيدين من تلك الربامج.
• •تحدي األساليب القامئة والبحث عن طرق أفضل ألداء األعامل.
• •تطور قــدرات املختصني ومهاراتهم نتيجة مشاركتهم يف فرق التحسني يف مجاالت عديدة كــإدارة االجتامعات
ومهارات االتصال واإللقاء والتفكري اإلبداعي والعمل الجامعي وحل املشاكل.
آلية تنفيذ التحسـني املستمر للربامج اإلرشادية باملؤسسات االجتامعية:
يتم التخطيط ملشاريع التحسـني وتكوين الفرق كالتايل:
1ـ1يحدد كل مرشد الربامج اإلرشادية التي يقرتحها ويود تطويرها وتحسينها ضمن الخطة التشغيلية السنوية.
2ـ2تقوم ادارة املؤسسة باختيار من قائد للفريق التحسني وتدريبه.
3ـ3يقوم قائد الفريق باختيار أعضاء الفريق الذي سيعملون معه.
4ـ4يقوم فريق العمل باالجتامع مبعدل ساعتني يف األســبــوع ملــدة  3أشهر كحد أقــى مبعدل  3ساعات يف
األسبوع وذلك للخروج بتوصيات لتحسني الربامج اإلرشادية املحددة.
5ـ5يتبع الفريق منهجية مكونة من املراحل الرئيسية التالية:
• •تحديد النواحي التي تحتاج إىل التحسني.
• •التحليل والقياس للوضع الحايل.
• •البحث عن حلول وابتكارات للتحسني.
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• •التنفيذ واملتابعة.
• •قياس النتائج والتقويم.
• •إضفاء الصفة الرسمية عىل التغيريات.
أدوات تحسني الجودة للربامج اإلرشادية :يستخدم الفريق يف تطبيق مراحل املنهجية العديد من أدوات
التحسني مثل العصف الذهني ،التصويت املتعدد ،استبيان العميل ،نافذة العميل ،خريطة تدفق العملية،
تحليل «باريتو» ،تحليل األثر والسبب ،تحليل التكاليف والفوائد ،وخطة التنفيذ.

210

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

املراجع

• •أبــو زيــد ،مدحت عبد الحميد ( :)2002موسوعة العالج النفيس وتطبيقاته الجامعية ،الجزء الثالث:
املجتمعات العالجية ،واملحيط الــعــاجــي ،والــعــاج التدعيمي ،وتحليل التعامل ،والــتــأمــل االرتــقــايئ،
والعالج الديني (القرآن واملساعدة الذاتية العالجية ،االسكندرية :دار املعرفة الجامعية).
• •أبو زيــد ،مدحت عبد الحميد ( :)2007فعالية برنامج عالجي نفيس جامعي معريف سلويك باسرتاتيجيات
ضبط الــذات يف خفض اندفاعية جامعة عالجية من معتمدي العقاقري ،العالج النفيس وتطبيقاته الجامعية،
(الجزء الخامس اإلسكندرية :دار املعرفة الجامعية).
• •إبراهيم ،عبد الستار ()1994م ،العالج النفيس السلويك املعريف الحديث :أساليبه وميادين تطبيقه،
القاهرة :دار الفجر للنرش والتوزيع.
• •إبراهيم ،عبد الستار ( )2007دليل املعالج املعريف لتنمية التفكري العقالين االيجايب ،القاهرة :دار الكتب.
• •الخطيب ،جامل ( :)2013تعديل السلوك االنساين ،ط  ،7دار الفكر ،عامن ،االردن
الخطيب ،احمد ( )2000إدارة الجودة الشاملة ،تطبيقات يف اإلدارة الجامعية.
• •الدرادكه ،مأمون وآخرون  2001إدارة الجودة الشاملة الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنرش والتوزيع ،عامن
• •زين الدين ،فريد عبد الفتاح (1996م) املنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة يف املؤسسات العربية،
الطبعة الثانية ،دار الكتب ،القاهرة.
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• •دربــاس ،احمد سعيد (1994م) إدارة الجودة الكلية ،مفهومها وتطبيقاتها الرتبوية وإمكانية اإلفــادة منها يف
القطاع التعليمي السعودي ،مكتب الرتبية العريب لدول الخليج ،رسالة الخليج العريب ،العدد الخمسون.
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الفصل العارش
مهارات تصميم الربامج اإلرشادية من خالل اإلرشاد الهاتفي
د .جميلة بنت محمد اللعبون
إن كلمة إرشــاد تعترب أحد املصطلحات التي تستخدم بشكل واســع يف عدة أمــور ،ويتم استخدامها من
قبل كافة فئات املجتمع .فنجدها تستخدم من قبل اآلبــاء واألمهات لتوجيه أبنائهم ،ويستخدمها األكادمييون
ملساعدة طالبهم ،ويستخدمها املحامون ملساعدة عمالئهم ،كام أنها تستخدم بشكل واسع من قبل املامرسني يف
مهن املساعدة اإلنسانية مثل مهنة الخدمة االجتامعية وعلم النفس .وتعترب هذه الكلمة هي أقرب املصطلحات
للرتجمة اإلنجليزية رغم أن استخدامها يف اللغة العربية ال يعطي كل ما تعنيه هذه الكلمة باللغة اإلنجليزية،
خصوصاً عندما يستخدمها األطــبــاء مع مرضاهم والدبلوماسيون والعسكريون والعاملون يف قطاع إدارة
األعـــال .ومهام تكن االختالفات فــإن الكلمة التي تضاف لكلمة إرشــاد هي التي تحددها بشكل أوضــح،
فعندما نقول اإلرشــاد النفيس أو اإلرشــاد االجتامعي فإننا نضيف تحديدا ً أكرث للموضوع يعطيه صفة التميز
عن غريه من األمــور التي تعنيها هذه الكلمة .إن كلمة إرشــاد اجتامعي تعني أننا حددنا العملية اإلرشادية
بحدود اإلطــار االجتامعي والرتكيز عىل الجوانب االجتامعية يف حياة املسرتشد ،وهــذا يعني أننا استبعدنا أن
يكون هــذا اإلرشـــاد مرتكزا ً عىل األمــور األخــرى التي تفهم من كلمة "إرشـــاد" كــأن يكون إرشـــادا ً نفسياً أو
إرشادا ً أكادميياً أو غريه.
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وقــد يكون مــن الصعوبة إعــطــاء تعريف شامل لــإرشــاد االجتامعي شأنه يف ذلــك شــأن بعض مهن
املساعدة اإلنسانية األخــرى مثل اإلرشــاد النفيس والخدمة االجتامعية وغريهام .ورغــم صعوبة تعريف اإلرشــاد
االجتامعي ،فإننا سنحاول إعطاء تعريف يكون هو األقرب عندما نضطر إىل تعريف لهذا املجال.
اإلرشــاد االجتامعي هو عالقة مهنية بني املرشد واملسرتشد ،تهدف إىل مساعدة املسرتشد للتغلب عىل
الصعوبات ،وعــدم التوافق الــذي يعاين منه .وتتميز هذه العالقة باملشاركة الوجدانية ،والرتكيز عىل النواحي
االجتامعية يف حياة العميل من أجل مساعدته يف إحداث تغيريات يف شخصيته أو تعديل البيئة املحيطة به.
أهمية الربنامج اإلرشادي:
• •يحدد الهدف والوسيلة لبلوغه وتقييمه.
• •يحدد اإلطار الذي يتم فيه حدوده العمل اإلرشادي.
• •يجنب االرتجالية يف العمل اإلرشادي.
• •ضامن عدم انتكاس العمل عند تغيري القامئني بالعمل.
• •وثيقة مكتوبه تدعم طلب االعتامدات املالية للتنفيذ.
• •يساعد يف تقييم العمل اإلرشادي من خالل الحكم عىل التغريات الجديدة وقياس النجاح أو الفشل.
الربامج اإلرشادية الجيدة هي التي يتوفر فيها:
• •االملام باملشكلة والبدء بها من القاعدة.
• •يوضع الربنامج عىل أساس الحقائق واملعلومات السليمة.
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• •يتسم بعنرص الدوام واملرونة.
• •الربامج الجيدة التي توضع يف ضوء الظروف املحلية السائدة وعىل اساس علمي جيد.
• •تحدد الربامج األهداف ويقدم الحلول املرضية لها.
• •يتميز باالتزان مع الرتكيز.
• •خطة لديها عمل محد ٌد.
• •عملية مخططة وتتميز بأنها مستمرة ودامئة.
• •يعترب الربنامج اإلرشادي عمليه تعليمية.
• •اشرتاك املسرتشدين يف عمليات التخطيط والتنفيذ.
• •التنسيق مع األجهزة األخرى.
• •تحديد وسائل التقييم.
مهارات تصميم الربامج اإلرشادية من خالل اإلرشاد الهاتفي:
تقوم مهارات تصميم الربامج اإلرشادية عىل ثالث بنود رئيسية وهي:
• •مهارات تتعلق بأداء املرشد.
• •مهارات تتعلق بالربنامج اإلرشادي.
• •مهارات تتعلق بأسس نجاح اإلرشاد الهاتفي.
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املهارات الالزمة للمرشد
تتطلب مامرسة مهنة اإلرشاد توفر مجموعة من املهارات التي تساعد يف الوصول إىل أقىص كفاءة وفاعلية
يف أداء املــرشــد .ويتفق الباحثون عىل مــهــارات أساسية مثل املــهــارات الخاصة بتكوين العالقة اإلرشــاديــة،
واملهارات املتعلقة بتطبيق االختبارات واملقاييس وتفسري نتائجها.
إن منــوذج املساعدة النفسية املهنية الــذي قدمه (كــارخــوف وبــرنــســون) يتضمن مــهــارات الحضور،
واالستجابة ،واملشاركة ،واملــبــادأة .ووفقاً للمدرسة السلوكية تعترب املهارات التالية أساسية للمرشد :مهارات
تقدير السلوك وتحليله ،ومهارات صياغة األهــداف السلوكية ،ومهارات تحديد طرق اإلرشــاد للكل ،ومهارات
تقويم نتائج اإلرشــاد وهــي القدرة عىل التطابق ،وتقبل املرشد ،والتقدير اإليجايب غري املــروط للمسرتشد،
واملشاركة الوجدانية له .بصفة عامة ميكن القول بأن املهارات الخاصة باإلرشاد ميكن أن تتمثل يف:
• •مهارات خاصة بالتعرف عىل السلوك وعىل املشكالت.
• •مهارات خاصة بالحصول عىل معلومات عن السلوك واملشكالت.
• •مهارات خاصة بتفسري أسباب السلوك واملشكالت.
• •مهارات خاصة بتكوين العالقة اإلرشادية الدافئة.
• •مهارات خاصة بصياغة األهداف.
• •مهارات خاصة بتحديد طرق وأساليب اإلرشاد.
• •مهارات خاصة باتخاذ القرارات.
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• •مهارات خاصة باستخدام طرق اإلرشاد الفردي والجمعي.
• •مهارات خاصة بدراسة البيئة واملجتمع.
• •مهارات خاصة بتكوين عالقات مع الجهاز الوظيفي.
• •مهارات خاصة بالتقويم والبحث العلمي ،وتطبيق نتائج البحوث.
وما يهمنا هنا املهارات املتعلقة بتصميم الربامج اإلرشادية
تصميم الربنامج اإلرشادي:
وهي املرحلة التي تتضمن وضع تخطيط مكتوب للربنامج ،ويتم فيها تقديم الخربات النظرية والخلفيات
العلمية لخدمة أهداف الربنامج ،بحيث يتم القيام باآليت:
• •ترجمة األهداف العامة إىل أهداف إجرائية :ويتم تحويل األهداف العامة إىل أهداف إجرائية.
• •اختيار األساليب املالمئة لتحقيق أهــداف الربنامج :يحرص املرشد عىل اختيار أفضل األساليب والفنيات
املالمئة لتحقيق كل هــدف إجــرايئ عىل حــد ٍة .مام يجعله يلجا إىل استخدام فنيات أحــد أساليب اإلرشــاد،
إضافة إىل استخدام املــحــارضات املــزودة بالوسائل التوضيحية لتعديل األفــكــار ،وفنيات إرشــاديــة متنوعة
ومختلفة وفقا لتقديره ورؤيته ،مع تدعيم ذلك بتدريبات مثل االسرتخاء والتنفيس االنفعايل.
• •إجــراءات تطبيق الربنامج اإلرشـــادي :قبل التنفيذ والتطبيق للربنامج ،عىل املرشد أن يتبع إجــراءات تعترب
الرتتيبات النهائية التي يقوم بها قبل البدء يف تنفيذه وتتمثل يف:
• •تدريب القامئني عىل التنفيذ :وهنا يف حالة اعتامد املرشد يف برنامجه عىل فريق عمل يساعده ،الــذي قد
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يشمل طبيب ،أخصايئ اجتامعي ...وذلــك حسب مــادة الربنامج ،لكن عىل املرشد أن ميد أعضاءه بكافة
املعلومات التي يحتاجونها ،باإلضافة إىل تدريبهم عىل التعامل مع مــادة الربنامج لضامن قدر مناسب من
الكفاءة للحصول عىل أفضل النتائج.
• •تحديد ميزانية الربنامج ووجهة متويله :حيث يتم تحديد ميزانية الربنامج ،وهل سيتم متويله من قبل إحدى
الجهات أو املؤسسات العلمية أو من قبل املرشد نفسه.
• •إعــداد التجهيزات الــازمــة :يحتاج الربنامج إىل مكان مالئم يطبق فيه ،وتجهيزات خاصة يجهز بها هذا
املكان ليالئم أغــراض الربنامج ،باإلضافة إىل األدوات واملــعــدات التي يستخدمها املرشد كوسائل الرشح
وأجهزة العرض ،وعىل املرشد إعــداد هذه التجهيزات قبل البدء يف تطبيق برنامجه وكذلك عليه تجريب
تلك األدوات للتأكد من صالحيتها.
• •تحديد أسلوب الربنامج اإلرشـــادي :عىل املرشد إن يختار أسلوب تطبيق الربنامج ،فهل يتم توجيه املادة
للمسرتشد مبارشة أو بطريقة غري مبارشة باستخدام بعض الفنيات.
• •تحديد عينة الربنامج اإلرشــادي :بحيث عىل املرشد أن يحدد هل يوجه مادة برنامجه بشكل فردي أو جامعي،
ويكون ذلــك وفقا لطبيعة املشكلة التي تتطلب حلها تفاعال ومشاركة بني األفـــراد ،يف حني تحتاج بعض
املشكالت األخـــرى إىل التطبيق الــفــردي ،باإلضافة إىل تحديد طبيعة وخصائص املسرتشد املــشــارك يف
الربنامج.
• •تحديد عــدد الجلسات اإلرشــاديــة :تستغرق عملية اإلرشــاد عــدة جلسات إرشــاديــة ،وهــي جلسات مهنية،
تتم فيها عالقة إرشادية يف جو نفيس خاص يشجع فيها املرشد املسرتشد ليعرب عن أفكاره وعىل أن يقول
كل يشء أو أي يشء عن مشكلته ،فكل ما يقال مهم ويؤخذ بعني االعتبار عند تحديد املشكلة.
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وتتلخص أهم عوامل نجاح الجلسة اإلرشادية يف:
• •االستعداد ،التقبل واأللفة ،املشاركة التفاعلية ،الرتكيز واإلصغاء وحسن االستامع ،البشاشة والثقة املتبادلة،
املظهر املعتدل للمرشد ،تنظيم وتحديد الوقت وتوفري املكان املناسب .أما فيام يخص عدد الجلسات فاملتفق
عليه أنها تــراوح ما بني  11-6جلسة وميكن أن تتعدى  11جلسة حسب الربنامج واملشكل واملــرشــد .أما
فيام يخص مدتها فترتاوح بني  20إىل  45دقيقة ،إال أن هناك ما تتجاوز  45دقيقة.
• •محتوى الربنامج :يحتوي الربنامج عىل مادة الربنامج التي تناسب املسرتشد ومشكلته وتكو ُن فيها محارضات
إرشادية ،إضافة إىل نشاطات وتدريبات التي هي مجموعة من التكليفات التي يطلب من املسرتشد القيام
بها يف شكل وجبات منزلية وتكون مدونة يف شكل اســتــارات معدة لذلك ويتم توزيعها يف الجلسات.
ويجب أن تتضمن جميع الجلسات مجموعة من النرشات اإلرشادية املناسبة واملالمئة ملضمون كل جلسة.
ومن أهم أسس اإلرشاد الهاتفي ما ييل:
• •تحديد رسالة هاتف االستشارات :إن الخطوة االوىل من أســس اإلرشــاد الهاتفي تنطوي عىل تحديد نص
رسالة أو ايضاح الغرض من هذه الخدمة والنظرة يف برنامجها.
• •تحديد األهــداف واملوضوعات :مبجرد إنجاز الرسالة التي لديك عرب خط الهاتف الساخن بشكل واضح
يبقى تحديد األهداف واملوضوعات ،وكذلك وصف أنواع الخدمات واألنشطة املقدمة.
• •تحديد املــوارد وهيئة العاملني :إن الخطوة التالية نحو تحقيق النجاح يف اإلرشــاد الهاتفي تتمثل يف التعرف
عىل األفــراد واملــوارد املطلوبة لتطبيق الخدمة ،وتبدأ معظم خدمات الخط الساخن مبجموعة صغرية من
املوظفني واملتطوعني لبعض الوقت باإلضافة اىل مدير لهم.
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• •اختيار وتدريب املرشدين عىل الخط الساخن :إن املرشدين واالختصاصيني املساعدين الذين يختارون
لهذه الخدمة ينبغي تدريبهم بصورة مالمئة ،باإلضافة اىل تقديم الدعم املستمر واملتابعة ،ويتطلب العمل
من العاملني عىل الخط الساخن القدرة عىل التعامل مع العديد من أنــواع املكاملات مبا يف ذلــك حاالت
الــطــوارئ ،وميكن تحقيق تدريب العاملني من قبل لجنة تدريب مختصة مهمتها تجنيد الفريق الوظيفي
للخط الساخن واختباره وتدريبة .وعــادة يتوىل أعضاء اللجنة إنجاز التدريب بأنفسهم ،ومــن ث ُ ـ ّم فهم
قادرون عىل تكرار ذلك بالشكل املطلوب لضامن تقديم مرشدين مالمئني لخدمة الخط الساخن.
• • التوجيه :إن الغرض من التوجيه هو تزويد مرشدي الخط الساخن بنظرة شاملة عام يتعلمون خالل
التدريب باإلضافة إىل تزويد املرشدين العاملني عىل الخط الساخن بالفهم الخاص بفلسفة الخدمة،
وكذلك بتاريخ مخترصة من املنظمة ،فإن هدف التوجيه هو التزويد بخلفية معلوماتية عامة مطلوبة لهم
لتعلم دورهم يف وكالة خدمة الخط الساخن بفاعلية.
• •فهم العالقة اإلرشــاديــة :إن العالقات العالجية أو اإلرشادية تبدأ عندما يقوم املرشد بالرد عىل الهاتف ،ومن
هنا فــإن الرقة والتهذيب يف النربة الصوتية للمرشد وللغته ومــهــارات االستامع ســوف تؤثر يف ثقة ومقدرة
املتحدث يف تأسيس عالقة ألفة مع املرشد العامل عىل الخط الساخن .ومن شأن خلفية الضوضاء واملقاطعات
أو املشكالت مع توصيالت الهاتف أن تؤثر يف إدراك املتحدث واملعالج حتى إن كانا غري قادرين عىل السيطرة
عىل هذه العوامل .ويحتاج املرشد أن ينقل الــدفء واالهتامم إىل املتحدث ويجب أن يعرب املرشد بحساسية
ومساندة وتعزيز وعاطفة وأال يصدر أحكاماً .ويحتاج املرشد أن ينقل فهمه الصادق واملخلص إىل املسرتشد
فيام يتعلق بأمله أو ضيقه .ويتم تدريب االختصاصيني املساعدين لتقديم عالج قصري األمــد .واملرشد الجيد هو
الذي يدرك دامئاً حدود قدراته ومهاراته ،ويقوم بعمل التحويالت بشكل مالئم.
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• •تأكيد الجودة والبحث :إن تقييم وتقدير الجودة يعد جــزءا ً من كل خدمة يقدمها أي برنامج من برامج
االستشارة الهاتفية ،ويف ذلك توجد أنواع من األنشطة التي تساعد عىل قياس الجودة .فمكاملة املتابعة بعد
يوم أو ثالثة أيام من املكاملة األصلية تساعد املرشد عىل تقييم برنامج اإلحالة األصلية وعىل ما إذا كانت هناك
حاجة ملزيد من الخدمة .إذا ً فإن مكاملة املتابعة متنح املرشد الفرصة يف أن يدعم بالوثائق تأثري هذه الخدمة.
• •التوثيق :إن جانباً مهامً من إج ـراءات البحوث وتوكيد الجودة ،هو جمع معلومات دقيقة .لذلك فإن إكامل
كل الوثائق يعد رضوريــا ،ولذلك فــإن كل مرشد عىل الخط الساخن مطالب بــأن يكمل األعــال الكتابية
ضمن زمــن محدد ،ومــا يعني عىل ذلــك تعيني عضو ليك يتابع الوثائق ث ُـ ّم يتصل باملرشدين ليتحقق من
اكتامل كل األعــال الكتابية يف الزمن املحدد .إن كل مرشد يجب أن يكون لديه فهم واضــح عن النامذج،
ومتى يكون مالمئاً استخدام هذه النامذج ،وكيف يتم تعبئة كل طلب بشكل دقيق ،ومن الــرورة أن يتم
اكتامل الوثائق وبشكلٍ دقيقٍ وواضــح ومقروء .إن القيام بالدراسات اإلحصائية الخاصة بأنواع املكاملات
ومواضعها السكانية وأوقــات االنتفاع بالخدمة وأمنــاط اإلحالة والوسائل العالجية املقدمة ،كل ذلك يكون
معلومات مساعدة عىل تخطيط خدمات إضافية يحتاج إليها املجتمع.
• •استمرار التدريب واإلرشاف :فليك نحتفظ ونحسن من جــودة الخدمة التي يزودها الخط الساخن ،فإن
التدريب والتعليم يجب أن يكونا نشاطاً متطورا ً لربنامج خدمة الخط الساخن ،ومن شأن ذلك أن يساعد
عىل بناء مهارات وقدرات املرشدين ،كام يساعد عىل االحتفاظ بدافعيتهم ومعنوياتهم.
• •تقييم الربنامج :إن التقارير الدورية ربع السنوية مثالً ،والتي تتابع عدد املكاملات من الوثائق تربر فائدة
خدمة الخط الساخن ،وباإلضافة اىل ذلــك ،فــإن أبحاث الــجــودة ميكن القيام بها لتقييم ناتج عينة من
املكاملات ومع ذلك ،فإن من املهم يف متابعة املكاملات أن يتم سؤال املسرتشدين دون إكراه إن كانوا يحبون
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أن يشاركوا يف التقييم .وميكن االستعانة باستبانة بسيطة يجرى تطبيقها ،وذلــك لقياس عنارص جودة
الخدمة املقدمة عرب الهاتف ،ومن هذه العنارص مثالً :االستجابة الرسيعة ،ومهنية املرشدين وكفاءتهم،
وتوفري اإلحالة املناسبة ..الخ.
• •الكفاءات املهنية لألخصائيني العاملني يف اإلرشــاد عن طريق الهاتف :إن املرشد ليس هو الشخص الذي
لديه كل اإلجــابــات ،بل هو الشخص الــذي يحسن اإلصغاء .واإلرشــاد عن طريق الهاتف هو إرشــاد متمركز
عىل الشخص ،وه ـ َو الــذي ينبغي أن يتخذ قـراراتــه من خــال ذلــك اإلرشــاد غري املبارش ،فاألشخاص الذين
يعيشون خربة صدمية أزمة ،إمنا يشعرون أيضاً بنوع من العجز إزاء الظروف.
وتأسيساً عىل ذلــك فــإن االختصاصيني العاملني يف خدمات اإلرشــاد عن طريق الهاتف مطالبون بعدة
مهام ومسؤوليات مهنية محددة تساعد يف نجاح الربنامج وتعترب من أساسيات املهارات الهامة للربنامج.
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املراجع

• •عبد الله :محمد قاسم ،واقــع عمل املرشد النفيس املــدريس ومهاراته ،استاذ قسم اإلرشــاد النفيس ،كلية
الرتبية ،جامعة حلب.
• •عنرب :نصرية واخـــرون ـ رجــاح بـــورويب فــريــدة ،تصميم برنامج إرشـــادي لتوكيد الـــذات لــدى املراهقني،
جامعة تيزي وزو.
• •الجربين :جربين ،اإلرشاد االجتامعي يف املجتمع السعودي 2002 ،جامعة امللك سعود.
• •بن عسكر :منصور ،أســس نجاح اإلرشــاد األرسي الهاتفي وكيفية تحقيقها ،2004 ،دليل اإلرشــاد األرسي
اإلرشاد الهاتفي
• •ابن عسكر :منصور عبد الرحمن ،الدور االجتامعي ملشاريع ولجان الزواج يف اململكة.
• •إصــدارات مــروع بن باز الخريي ملساعدة الشباب عىل الــزواج ومنها متهل قبل أن تطلق ـ متهيل قبل أن
يقع الطالق ،كيف تنهي املشكلة يف لحظاتها األوىل ـ قواعد شاملة لحسن املعاملة -https://manifest.
univ-ouargla.dz/
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الفصل الحادي عرش
مهارات تسويق الربامج اإلرشادية
د .رشوق بنت عبد العزيز الخليف
أصبح ســوق العمل يف حاجة إىل مهارات وقــدرات وخ ـرات وطموحات واتجاهات وميول جديدة نحو
العمل ،وبالتايل فإن إتقان املهارات املهنية واجبة لــأداء الكفء يف املؤسسة االجتامعية لتشارك يف التكيف مع
املتغريات الجديدة .وذلــك ألن املتغريات ســواء كانت عاملية أو محلية ،فإنها تتالحق علمياً واقتصادياً وثقافياً
واجتامعياً وسياسياً .ورمبــا تعجز العملية التعليمية عن اللحاق باملتغريات األمــر الــذي يحتاج إىل املهارات
العلمية واملهنية املستحدثة حتى يستطيع املتخصصني من أداء أدوارهــم بفاعلية يف مختلف املجاالت ،خاصة
مجاالت الخدمة االجتامعية.
ومبطلع األلفية الثالثة حدث تسارع لعدد من التحوالت يف جميع مناشط الحياة االجتامعية ،فقد أحدثت
الثورة التكنولوجية واالتصالية املذهلة تغيريا ً هائالً يف كامل أنحاء الكوكب وفرضت العوملة االقتصادية وما
رافقها من تناقص للموارد ،وارتــفــاع ألسعار املــواد األولــيــة ،واشــتــداد املنافسة ،عالقات جديدة بني الشعوب
ومن هنا أفــرزت العوملة واقعاً جديدا ً ومنظومات قيمية جديدة ،منها :تزايد تأثري منظومة الحقوق األساسية
لإلنسان ،وانتشار ثقافتها والتي أحدثت املكاسب يف مجاالت التنمية السياحية؛ وبــروز فكرة العوملة ،وانتشار
بعض آثارها ،والهيمنة عىل العديد من املجاالت االقتصادية واإلعالمية والسياسية والثقافية واالجتامعية.
فالخدمة االجتامعية كمهنة إنسانية  Humane Professionتهدف إىل مساعدة األف ـراد والجامعات
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واملنظامت للتفاعل اإليجايب داخل املجتمع وفقا ًلثقافته وأهدافه ،إلحداث التغيري املنشود واملشاركة يف الحياة
االجتامعية .لذا يركز األخصائيون االجتامعيون عند تدخلهم املهني عىل اهتاممات أف ـراد املجتمع ،وارتباطها
بصنع سياسات الرعاية االجتامعية وتحليلها واستخدام املهارات التكنولوجية بهدف مواجهة املشكالت التي
تواجههم ،ويحتاجون إىل تحقيقِ أهدافهم الشخصية واألرسية واملجتمعية وذلك من خالل برامج إرشادية.
وال ـرامــج اإلرشــاديــة هي بيان مكتوب يتضمن صــورة عن املوقف الـراهــن وعــن املشاكل والحاجات
امللحة ،واألهــداف املقرتحة لحل هذه املشكالت وسد تلك االحتياجات ،كام أنها يف نفس الوقت هي الناتج
النهايئ لعملية تخطيط الربنامج؛ وتسهم يف تحديد الهدف والوسيلة لبلوغه وتقييمه ،كام تحدد اإلطــار الذى
يتم فيه حــدو َد العمل اإلرشـــادي ،وتعمل عىل تجنب االرتجالية يف العمل اإلرشـــادي ،مع ضامن عدم انتكاس
العمل عند تغيري القامئني بالعمل ،وتعترب مبثابة وثيقة مكتوبه تدعم طلب االعتامدات املالية للتنفيذ ،فضالً
عن أنها تساعد يف تقييم العمل اإلرشادي من خالل الحكم عىل التغريات الجديدة وقياس النجاح أو الفشل.
ومام سبق يتضح أن هذه الربامج اإلرشادية تحتاج إىل تسويق اجتامعي متميز ،فهو يعترب أحد املجاالت
املتميزة ذات الطابع الخاص يف إطار التسويق بصفة عامة ،فالتسويق مل يعد يعني بالسلع فقط وإمنا امتد ليشمل
«الخدمات ،واألفــكــار ،والقيم االجتامعية» حيث أنه أصبح من املعتاد أن نجد مصطلح التسويق االجتامعي
 Social Marketingوالــذي ينطوي عىل استخدام مبادئ ومهارات علم التسويق وكذلك كل أساليب
اإلبداع واإلبهار اإلعالمي لرتويج أفكار أو قيم اجتامعية أو سلوكيات مفيدة للمجتمع.
ولــذا تركز الــورقــة عىل التساؤل الــتــايل« :مــا املــهــارات الــواجــب توافرها يف األخصائيات االجتامعيات
ومؤسسات الرعاية االجتامعية لتسويق الربامج اإلرشادية عىل مستوى اململكة العربية السعودية؟»
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أوالً :املفاهيم:
• •مفهوم الربامج اإلرشــاديــة ،ويُقصد بها «مجموعة من الخدمات واألنشطة االجتامعية املبارشة والتي يقوم
بها املرشد /املرشدة االجتامعية ومجموعة من املتخصصني ،بنا ًء عىل ما ميتلكونه من مهارات تسويقية؛
وموجهة للمسرتشدين مبؤسسات الرعاية االجتامعية عىل مستوى اململكة ،وبحيث تتمىش مع أحدث
األساليب الفنية التكنولوجية وثقافة املجتمع السعودي ،ويف ضوء رؤية اململكة .»2030
• • مفهوم التسويق االجتامعي ،يوجد خلط بني ثالثة مصطلحات علمية؛ وهي التسويق االجتامعي ،والتسويق
املجتمعي ،وتسويق املسئولية االجتامعية للرشكات .وبــدون الدخول يف مفهومات نظرية حالية ،ميكن
تحديد مصطلح التسويق االجتامعي بالورقة بأنه «عملية تعديل أفكار أو قيم أو أمناط سلوكية اجتامعية
من منطلق مسئولية وتبادلية اجتامعية وعمل تطوعي؛ متضمنه ثالثة جوانب متمثلة يف جوانب ترشيعية
ـ سياسية ـ اجتامعية ذات رؤية تخطيطية بعيدة املدى لحامية املسرتشدين مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛
باستخدام التقنيات واألساليب التسويقية الحديثة ،ومــن خــال التعاون مع صناع الــقـرار واملتخصصني
واملهتمني من خالل برامج تهدف إلحداث تغري مجتمعي».
• •مفهوم املهارات املهنية ،ويُقصد بها «قــدرة املرشد /املرشدة االجتامعية عىل استخدام ما لديها من معارف
وخ ـرات ملساعدة املسرتشدين عىل تحقيق أهدافهم ووظائف املؤسسة االجتامعية ،بأقل جهد ويف أقرص
وقــت ممكن وعــى أعــى مستوى الئــق بالربامج اإلرشــاديــة ،وذلــك بهدف القدرة عىل تسويق تلك الربامج
مبؤسسات الرعاية االجتامعية املختلفة خاصة يف مجاالت اإلرشاد األرسي».
• •مفهوم املؤسسة االجتامعية ،ويُقصد بها «تجمعات محددة البناء تضم هيكل تنظيمي ينقسم بينهم العمل
وتتوزع عليهم املهام واالختصاصات عىل نحو يجعل هذه املؤسسة قــادرة عىل إنجاز ما حددته لنفسها من

دليل اإلرشاد األرسي 8

227

أهــداف وتتسم بالحركة الدامئة والديناميكية تتمثل يف تجدد العضوية ،كام تنهض عىل نظام للجزاءات
واملــكــافــآت ،وتسلسل للسلطة ،وتــفــويــض لــاخــتــصــاصــات ،ونــظــام لــاتــصــال يــتــوىل نقل املعلومات
والتعليامت ،والتنسيق بني أنشطة وحــدات إنسانية مسرتشدين وفقاً لربامج اجتامعية وإرشــاديــة محددة
بدقة».
ثانياً :املبحث األول :الربامج اإلرشــاديــة :الــروط الواجب توفرها يف الربامج اإلرشــاديــة ـ أهميتها ـ خصائصها
ـ األسس املهنية يف تصميمها.
أ-

الرشوط الواجب توفرها يف الربامج اإلرشادية:
أشارت الكتابات املتخصصة يف الربامج اإلرشادية إىل رضورة توفر الرشوط التالية عند تصميمها:

ِ
ِ
ولألهداف الفرعية لتصميم الربامج اإلرشادية.
للهدف الرئيس
• •رضورة التحديد بدقة
• •يجب تحديد من سينفذ؟ ،وماذا سينفذ؟ ،وملن سينفذ؟ وكيف ..ومتى ..وأين سيتم التنفيذ؟
• •يجب تحديد أدوات القياس ومعايري األداء لتلك الربامج.
• •من الرضوري تحديد فريق العمل بهذه الربامج.
• •من األهمية مبكان تحديد التكلفة والعائد من تصميم تلك الربامج اإلرشادية.
ب-

أهمية تصميم الربامج اإلرشادية مبؤسسات الرعاية االجتامعية باململكة العربية السعودية:
يساعد تصميم الربامج اإلرشادية مبؤسسات الرعاية االجتامعية باململكة العربية السعودية عىل:

• •تحديد الهدف الرئيس واألهداف الفرعية والوسيلة لبلوغه وتقييمه.
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• •يسهم يف تحديد اإلطار الذي يتم فيه حدوده العمل اإلرشادي.
• •تج ُّن ِب االرتجالية يف العمل اإلرشادي.
• •ضامن عدم انتكاس العمل عند تغيري القامئني بالعمل.
• •وثيقة مكتوبه تدعم طلب االعتامدات املالية للتنفيذ.
• •يساعد يف تقييم العمل اإلرشادي بالحكم عىل التغريات الجديدة وقياس النجاح أو الفشل.
ت -الخصائص التي متيز تصميم الربامج اإلرشادية:
• •تتميز الربامج اإلرشادية بأنها تعتمد عىل الحقائق واملعلومات السليمة والحديثة والدقيقة.
• •تتسم هذه الربامج بعنرص الدوام واملرونة.
• •توضع يف ضوء الظروف املحلية السائدة وعىل أساس علمي جيد.
• •تتسم هذه الربامج بتحديد األهداف وتقديم الحلول املرضية لها.
• •توفر القدرة عىل إيجاد نوع من اإلتزان مع الرتكيز عىل وحدات وعنارص الربنامج اإلرشادي.
• •تلتزم بتوفري خطة عمل محدده ودقيقة وفقاً للرشوط العلمية وثقافة املجتمع السعودي.
• •عملية تخطيط الربامج اإلرشادية هي عملية مستمرة ودامئة كام أنها عملية تعليمية.
• •تتسم هذه الربامج بأنها توفر الفرصة الشـراك املسرتشدين يف عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم
والتقويم.
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األسس املهنية يف تصميم الربامج اإلرشادية مبؤسسات الرعاية االجتامعية باململكة:

1ـ1عنارص خطة عمل للربام ِج اإلرشادية:
هي غالبا ما تكون عبارة عن جــدول ميثل عــرض عــام ألوجــه النشاط التي يتضمنها الربنامج مرتبة يف
صورة تسهل عملية التنفيذ وتزيد من فعاليته ،وهي تنظيم دقيق ومحدد للعمل ومحدد فيها مسئولني ودور كل
فرد يشارك يف الربنامج .وتتضمن خطة العمل اإلجابة عىل عدة تساؤالت مثل:
من سينفذ؟ ،و ماذا سينفذ؟ ،و ملن سينفذ؟ و كيف ....و متي .....و أين سيتم التنفيذ؟
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2ـ2خطوات تخطيط و تنفيذ الربامج اإلرشادية:
ميكن أن متر الربامج اإلرشادية بالخطوات التالية بصفة عامة:
املرحلة األوىل :التقدير لربامج إرشادية وتتمثل يف:
بلورة فكرة الربنامج ونرشها وذلــك بتدريب املــرشــدات االجتامعيات عىل مستوى مؤسسات الرعاية
االجتامعية العاملة يف مجال اإلرشــاد األرسي ،وكذلك تجميع البيانات من خالل تحديد خطوات بناء وإعــداد
الربامج اإلرشادية من القاعدة إىل القمة بداية من مستوى الهجر فالقرية...الخ.
املرحلة الثانية :تحليل وتنفيذ وتقويم البيانات حول الربامج اإلرشادية:
تحليل البيانات من خــال االعتامد عىل االهــداف التعليمية اإلرشــاديــة ،والرسائل اإلرشــاديــة ،والطرق
واملعينات اإلرشــاديــة ،والــوحــدات اإلنسانية املستهدفة ،ومكان تنفيذ النشاط اإلرشـــادي ،والقائم بالنشاط
اإلرشادي ،والتوقيت املقرتح ،ونظام املتابعة والتقويم.
املبحث الثاين :التسويق االجتامعي:
بــدأ األخــذ بالتسويق االجتامعي كعلم يف عــام  1970حيث قــدم كـ ٌـل مــن (فيليب كوتلر) ،وجريالد
زلتامن فكرة أن مبادئ التسويق التي تستخدم يف تسويق املنتجات العادية للمستهلكني ميكن استخدامها
يف تسويق األفكار واالتجاهات والسلوك .وقــد استخدم هــذا األسلوب يف عــدة مجاالت مثل حمالت تسويق
وسائل تنظيم األرسة ،وحمالت اإلدمــان وأمــراض القلب ،والتربع بالدم واألعــضــاء .وألن الجهات التي تقدم
املنتجات والخدمات االجتامعية تستخدم عادة أساليب تسويق تقليدية مع بعض الدعاية البسيطة أو بال دعاية
عىل اإلطالق ،فإن املنتج أو الخدمة تصل إىل قطاع محدد من الجمهور.
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أ -العوامل املؤثرة يف التسويق االجتامعي:
من هذه العوامل اآلتية:
• •املعالجة :كأن تدعم رشكات االتصاالت أو تنشئ مستشفيات متخصصة.
• •املنافسة :كأن تدعم املرشوعات التي تعزز من قدرة املجتمع عىل االستفادة من الخدمة اإلنسانية من جهة،
ومن جهة تعزيز وضع الرشكة التنافيس.
• •الضغط واإللــحــاح :ومبــا أن املــروع هو املتاح حاليا للمنظمة ،ونتيجة ملامرسة ضغط اإلدارة من جانب
القامئني به ،فيتم اختياره وأحياناً يكون ذلك بصورة غري مدروسة.
ب -األهمية االجتامعية للتسويق االجتامعي:
ميكن تحديد هذه األهمية بإيجاز فيام ييل:
• •أن درجة الكفاءة التسويقية التي يدار بها النشاط التسويقي تعكس يف الواقع درجة تقدم أو تخلف املجتمع
اقتصاديا ،وهــذه التأثريات االقتصادية للتسويق عىل حياة األفــراد واملجتمع تحمل معها مضمون الجانب
االجتامعي لهذا التأثري
• •إن نشاط التسويق يؤثر يف مستوى املعيشة بزيادة كميات السلع والخدمات التي تقدم للمجتمع وتنويعها
وتحسني مستواها عن طريق التأثري املبارش عىل أمناط االستهالك السائد يف املجتمع.
• •إن التسويق االجتامعي يراعي عوامل اجتامعية أخرى يف املجتمع تشكل معطيات بالنسبة لرجل التسويق،
كالعوامل الطبقية والضغوط األرسيــة واملستويات الثقافية السائدة يف املجتمع كذلك الــدوافــع السائدة
لدي األفراد واملجتمع عامة ،ويراعى ذلك يف الخطة التسويقية وبخاصة يف الوسائل الرتويجية.
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ت -األبعاد الرئيسة للتسويق االجتامعي:
يعتمد التسويق االجتامعي عىل ثالثة أبعاد رئيسية هي:
• •بُعد قانوين :يتمثل يف االلتزام بقانون الترصفات مع الوحدات اإلنسانية مبؤسسات الرعاية االجتامعية.
• •بُعد سيايس :يتمثل يف دور الحكومة ومسؤوليتها يف تحقيق معييش أعــى للمواطن ملراقبة تعامل رجال
األعامل منتجني وموزعني.
• •بُعد اجتامعي :من مسؤولية اإلدارة تجاه املجتمع ويعد الضامن الستمرار هذه املسؤولية إذا ما الحظنا
الطبيعة املتغرية للجانب السيايس والقانوين واعتامدها عىل الجانب االجتامعي .11
املبحث الثالث :املهارات املهنية لتسويق الربامج اإلرشادية مبؤسسات الرعاية االجتامعية:
يقابل مصطلح املهارة يف اللغة العربية مصطلح ) (Skillباللغة اإلنجليزية فق ْد عرفها معجم لسان
العرب بأنها الحذق يف الــيء واألحكام له واألداء املتقن له ،ويقال مهر الــيء مهارة أي «أحكمه وصــار به
حاذقاً فهو ماهر ،ويقال مهر يف العلم ويف الصناعة وغريهام» ويقال متهر يف كذا أي «حذق فيه فهو متمهر».
وسنشري هنا فقط بعض املوجهات النظرية بخصوص هذا الجزء بالورقة العلمية الحالية كام ييل:
أ -أهمية مهارات املامرسة املهنية :ميكن تحديدها فيام ييل:
• •تعليم املهارات يواكب التعليم النظري يف الخدمة االجتامعية ويؤكد أن الجوانب النظرية تطبق وتستخدم
لتحقيق أهداف الخدمة االجتامعية باألساليب املناسبة.
• •تعليم املــهــارات يساهم يف الكشف عــن االســتــعــدادات التي يتميز بها األخــصــايئ االجتامعي أو طالب
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الخدمة االجتامعية كمتدربني يف املجاالت املختلفة للمامرسة املهنية وبهذا يستطيعون تنمية االستعدادات
بتحويلها إىل قدرات ث ُ ّم اىل مهارات مهنية يف مامرسة الخدمة االجتامعية.
• •توجه العملية التعليمية خاصة الجانب التطبيقي التدريب العميل االنتباه نحو املهارات املطلوبة يف مجاالت
املامرسة ،وتحديد املهارات الالزمة؛ كاملالحظة ،واملقابلة ،ومهارة التفاعل الجامعي يف العمل ،واملهارات
األخرى.
• •وتتضح أهمية تعليم املهارات يف انها تؤكد عىل فهم وإدراك األخصائيني املتدربني من حيث فهم الجوانب
النظرية وإدراك مضمونها مبا يسهم يف استخدامها أفضل استخدام يف املجاالت التطبيقية وهذا يتحقق من
خالل تعليم املهارات واكتسابها ومامرستها.
• •تعليم املهارات يف الخدمة االجتامعية يوضح التخصصية املهنية للخدمة االجتامعية ومامرستها ســواء مع
جامعات النشاط املدريس او العالج األرسي او املجال الطبي أو مهارات أخرى.
• •إن تعليم املــهــارات يوفر الجهد والوقت حيث أن تلك املــهــارات تساهم يف اتخاذ الخطوات واإلجـــراءات
املوجهة مبارشة لتحقيق األهداف.
• •أهمية تعليم املــهــارات املهنية تعترب كمؤرش من مــؤرشات النمو املهني لألخصايئ االجتامعي ومامرستها
بطريقة واضحة فاعلة يف املامرسة.
• •ويعترب تعليم املــهــارات دافعا للحصول عىل املــعــارف العلمية املستحدثة ،والسعي نحو التعرف عىل
النظريات العلمية واالستفادة منها استفادة تطبيقية من خالل املامرسة امليدانية.
ب -مقومــات اكتســاب املهــارات املهنيــة :يتطلــب بنــاء واكتســاب املهــارات املهنيــة مقومــات أساســية
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أثنــاء التدخــل املهنــي منهــا:
• •تحديد أهداف املهارة التي يريد اكتسابها.
• •التعرف عىل الجوانب املعرفية التي تتعلق بالحقائق األساسية يف العلوم اإلنسانية املتعلقة بدراسة أنساق
الوحدات اإلنسانية كمسرتشدين.
• •االســتــعــدادات الشخصية للمرشدات االجتامعيات والــوحــدات اإلنسانية كمسرتشدين أثناء تعلم املهارة
سوا ًء من الجوانب النفسية أو االجتامعية أو الصحية أو العقلية.
• •الدراسة العلمية املنظمة للمرشدات االجتامعيات والوحدات اإلنسانية كمسرتشدين.
• •التدريب واكتساب الخربة من خالل إتباع أساليب متعلقة بالتفاعل مع آخرين والتدخل املهني لتحقيق
أهداف محددة.
• •القدرات التعبريية اللفظية وغري اللفظية.
• •األبعاد املوقفية والتي ترتبط باملهارة ارتباطاً وثيقاً.
• •تحديد أساليب التدخل املهني للمرشدات االجتامعيات والــوحــدات اإلنسانية كمسرتشدين يف مؤسسات
الرعاية االجتامعية يف مجال اإلرشاد األرسي.
• •التقويم الذايت واملهني من خالل أساليب محددة مرتبطة بتطبيق املهارة.
هذا وميكن إيجاز تلك املقومات فيام ييل:
*املامرسة والتكرار.
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*الفهم وإدراك العالقات والنتائج.
*التوجيه.
*القدوة الحسنة.
*التشجيع.
ت -أنواع املهارات املهنية التي ميكن استخدامها يف تسويق الربامج اإلرشادية:
1ـ1مــهــارات جمع املعلومات والقيام بعملية التقدير وتتضمن «مــهــارات الــوصــف والتحديد ـ مهارات
االستكشاف وتوجيه األسئلة وطلب املعلومات ـ مــهــارات التلخيص والتجزئة ـ مــهــارات التحليل
والتفسري».
2ـ2مــهــارات توجيه املسرتشدين وتتضمن «مــهــارات الحضور ـ مــهــارات تعبريية ـ مــهــارات االستجابة ـ
مــهــارات الرتكيز ـ مــهــارات توجيه عمليات التفاعل ـ مــهــارات تشجيع أعضاء جامعة املسرتشدين عىل
املشاركة».
3ـ3مهارات العملية أو التطبيقية وتتضمن «مهارات التوجيه ـ مهارات توفري املعونة النفسية ألعضاء الجامعة
ـ مــهــارات إعـــادة التنظيم والتصور والتوضيح ـ مــهــارات حــل الخالفات والــنـزاعــات ـ مــهــارات تقديم
النصائح واالقرتاحات والتعليامت ـ مهارات املواجهة ـ مهارات التمثيل ولعب الدور والتدريب».
ث -أمثلــة تطبيقيــة مــن املامرســة امليدانيــة ألســاليب فنيــة حديثــة تقــوم عليهــا برامــج إرشــادية ببعــض
مؤسســات اإلرشــاد األرسي باململكــة العربيــة الســعودية:
ميكن استعراض أمثلة تطبيقية من املامرسة امليدانية ألساليب فنية حديثة تقوم عليها برامج إرشادية
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ببعض مؤسسات اإلرشـــاد األرسي باململكة ،وذل ــك مــن خــال مــا يسمى بــــــــــاالسرتشاد االلــكــروين
واالتصال الهاتفي كام ييل:
• •االتصال الهاتفي يف اإلرشــاد األرسي يتضمن عــددا ً من املــهــارات التي استعرضتُها سابقاً ،مع رضورة توفر
معايري االستخدام التالية التأدب يف األلــفــاظ ،قرص العالقة باملسرتشد عىل االتصال الهاتفي ،توجيه ُه إىل
وسائل إلصــاح حاله ،مـراعــاة االعتبارات االجتامعية ،العقالنية يف طــرح األفــكــار واآلراء وبــصــورة جامعة
شاملة واضحة ومحددة ،الرسية ،البعد عن الفتوى ،البعد عن الحديث مبا ال يعلم ،الحذر من تعميم النظرة
السلبية للمجتمع ،االلتزام بقواعد وتعليامت مركز االستشارات األرسية.
• •االســرشــاد االلــكــروين ،مع رضورة توفر معايري االستخدام التالية إنشاء قواعد البيانات ،تحليل البيانات
من خــال برامج االلكرتونية مثل االستبيانات االلــكــروين ) (SurvyMonkeyأو برامج إحصائية مثل
 SPPSاملينا تــاب...الــخ ،مناسبة استخدام التكنولوجيا االلكرتونية لنوعية وخصوصية املسرتشدين،
االلتزام باملبادئ املهنية لإلرشاد االجتامعي ،طبيعة وثقافة املجتمع السعودي.
ويف هذا الصدد ميكن ذكر مواقع منها:
http://www.osarya.com/index.php/2011-09-23-11-31-21/2011-09-23-1131-45.html
http://almawaddah.org.sa/pages/1
http://www.ershad.info/
http://www.osareah.org.sa/news.php?id=369
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املراجع

• •عبد الرحمن العيسوي :سيكولوجية اإلدارة ،القاهرة ،الدار الجامعية1999 ،م.
• •عبد الفتاح أحمد جالل :تجديد العملية التعليمية يف جامعة املستقبل ،مجلة العلوم الرتبوية ،ع ،1جامعة
القاهرة ،معهد الدراسات الرتبوية1993 ،م.
• •الرا عرجان ـ ذوقان القيشاوي :التسويق االجتامعي.
• •محمد كامل رشقــاوي :املهارات اإلرشافية يف العمل مع الجامعات ،يف محمد الظريف سعد ومحمد كامل
رشقاوي :مهارات وتطبيقات يف خدمة الجامعة ـ القياس واإلرشاف ،القاهرة ،دار الفارس2011،م.
• •نصيف فهمي منقريوس :تطوير املــارســات املهنية للخدمة االجتامعية ،االسكندرية ،املكتب الجامعي
الحديث2014،م.
• •ماهر أبو املعاطي عىل ونصيف فهمي منقريوس :تعلم ومامرسة املهارات يف املجاالت اإلنسانية والخدمة
االجتامعية ،اإلسكندرية ،املكتب الجامعي الحديث2009 ،م.
• •يــري سعيد حسانني وعبد املجيد نــيــازي :مــهــارات العمل مع الجامعات يف الخدمة االجتامعية ،مجلة
دراسات الخدمة االجتامعية والعلوم االنسانية ،العدد 1999 ،6م.
• •املنجي الزيدى :الشباب والتنشئة عىل قيم املواطنة مقاربة سوسيولوجية للنموذج التونيس ،املؤمتر الدويل
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.م2008 ، تونس، رهانات الحارض وتحديات املستقبل،ملنظمة االيسيسكو
•• Netting, F. Ellen et al., (2008) ; Social Work Macro Practice, 4th ed., U.S.A.,
Pearson Education , Inc., pp: 3-4

•• Zastrow, Charles (2000) ; Introduction To Social Work and Social Welfare,
7th ed., U.S.A., New York ,Books/ Cole, Wad Worth Publishing Company,
p:4.
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السري الذاتية املخترصة للكُتاب
1ـ1الدكتورة /أمل بنت فيصل الفريخ
2ـ2الدكتورة /جميلة بنت ُم َح َّمد اللعبون
3ـ3الدكتور /حسني بن ُم َح َّمد الحكمي
4ـ4األستاذ الدكتور /خالد بن سعود الرشيف
5ـ5الدكتور /خالد بن كليب العويف
6ـ6الدكتورة /رشوق بنت عبد العزيز الخليف
7ـ7األستاذ الدكتور /عبد الله بن سعد الرشود
8ـ8الدكتور /عبده بن كامل الطايفي
9ـ9الدكتور /عبشان بن ُم َح َّمد العبشان
1010الدكتور /نبيل بن ُم َح َّمد أبو الحسن

((( ت ّم ترتيب الكُتاب والكاتبات أبجدياً.

(((
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السرية الذاتية للدكتورة /أمل بنت فيصل الفريخ

• •وكيلة كلية الخدمة االجتامعية يف جامعة األمرية نورة.
• •أستاذ مشارك خدمة اجتامعية بكلية الخدمة االجتامعية يف جامعة األمرية نورة.
• •عضو أمانة املجلس العلمي بجامعة االمرية نورة بنت عبد الرحمن حالياً.
• •عضو الجمعية السعودية للدراسات االجتامعية.
• •حاصلة عىل جائزة أبها فرع الثقافة للدراسات والبحث العلمي يف دورتها  43للعام 2016م
• •مدربة معتمدة من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني لتأهيل الفتيات املقبالت عىل الزواج.
• •شاركت ضمن فرق بحثية إلعداد الحقيبة التدريبية عن «املهارات االجتامعية للمقبالت عىل الزواج».
• •املشاركة ضمن فريق لدراسة الالئحة التنظيمية ملراكز االرشاد االرسي االهلية بوزارة الشؤون االجتامعية.
• •قدمت أكرث من 120ساعة تدريبية لطالبات وأعضاء الجامعة وخدمة للمجتمع.
• •لها العديد من األبحاث املنشورة وعدد من املشاريع البحثية الجاري العمل عليها.
• •لها كتاب منشور بعنوان :عنف األطفال.
• •شاركت يف تحكيم عدد من األبحاث والدراسات.
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السرية الذاتية للدكتورة /جميلة بنت ُم َح َّمد اللعبون

• •عميدة كلية الخدمة االجتامعية
• •تخصص خدمة اجتامعية
• •تويل العديد من املناصب االدارية عىل مستوى الجامعة.
• •املشاركة يف مهام تدريسية وتوصيف للمقررات يف مجال التخصص.
• •عضوة يف العديد من اللجان داخل الجامعة.
• •الحضور واملشاركة بأوراق عمل عىل مستوى الجامعة ويف مؤمترات خارجية.
• •املشاركة بوضع الئحة أدارة الجودة الطالبية والئحة لجنة تأديب الطالبات لجامعة األمــرة نــورة بنت عبد
الرحمن
• •اقامة العديد من الدورات وورش العمل يف مجال التخصص ويف تطوير الذات.
• •حضور العديد من الدورات الداخلية والخارجية.
• •مدرب معتمد يف مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.
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السرية الذاتية للدكتور /حسني بن ُم َح َّمد الحكمي

• •أستاذ مساعد بقسم الدراسات االجتامعية ـ كلية اآلداب ـ جامعة امللك سعود.
• •دكتوراه الفلسفة يف الخدمة االجتامعية ـ جامعة مانشسرت ميرتوبولتان ـ بريطانيا.
• •مدرب معتمد من مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني
• •وكيل كلية اآلداب للتطوير والجودة ـ جامعة امللك سعود
• •كــاتــب رأي ســابــق غــر متفرغ يف صحيفة الـــرق و مــدونــة صحيفة الـــرق األوســـط ،وصحيفة سبق
اإللكرتونية.
• •شارك يف العديد من املؤمترات والحلقات العلمية ،ونرش بحوث فيها ،ومنها:
• •استخدام تحليل املحتوى يف العالج ـ  2012ـ جدة ـ السعودية.
• •العالج األرسي ـ  2016ـ الرياض ـ السعودية.
�•• Challenges of Collecting Data abroad: Referring to forced marriage in Sau
di Arabia – 2011 – Manchester – UK

•• Debatable Marriages – 2012 – Manchester Metropolitan – UK
�•• Forced Marriage, Early Marriage, and Setting a Legal Minimum Age of Mar
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riage in Saudi Arabia: a Discourse Analysis – 2013 - Manchester – UK.

•• Debatable Marriages: Marriage and Child Marriage in Saudi Arabia - 2016
in Marriage & Family Review.

• •قدم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ،ومنها:
*ورشة فنيات املقابلة يف الخدمة االجتامعية ـ  2017الدمام.
*دورة الحوار املجتمعي ـ  2017ـ الرياض.
*ورشة عمل التدخل يف األزمات :حاالت تطبيقية ـ  2016الدمام ـ السعودية.
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السرية الذاتية لألستاذ الدكتور /خالد بن سعود الرشيف

• •دكتوراه يف الخدمة االجتامعية من جامعة واريك يف بريطانيا ،كوفنرتي2005 ،م.
• •ماجستري يف الخدمة االجتامعية اإلكلينيكية .جامعة مشجن ستيت2000،م.
• •بكالوريوس يف الخدمة االجتامعية ـ جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1993 ،م.
• •يعمل حالياً وكيالً لكلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى.
• •عمل رئيساً لقسم الخدمة االجتامعية بجامعة أم القرى ملدة أربع سنوات.
• •العمل حالياً كأستاذ مساعد يف قسم الخدمة االجتامعية
• •املرشف التنفيذي للسنة التأهيلية بجامعة أم القرى.
• •عضو ومؤسس يف جمعية شفاء وجمعية دواء.
نرش عددا ً من األبحاث ومنها:
*مستوى جودة الحياة لدى كبار السن مبدينة مكة املكرمة.
*مستوى جودة الخدمات املقدمة لألحداث بدور املالحظة :دراسة مطبقة عىل دور املالحظة.
*صعوبات تطبيق السلطة املهنية بدور األيتام.
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*محددات إدارة الوقت لدى املدراء املهنيني :دراسة يف إطار الخدمة االجتامعية.
*دراسة حول منوذج تسويقي إلدارة األزمة مبؤسسات مامرسة الخدمة االجتامعية.
*الوساطة كأسلوب مهني لعالج املنازعات األرسية من املنظور اإلسالمي
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السرية الذاتية للدكتور /خالد بن كليب العويف

• •استشاري طب نفيس وادمان
• •زمالة طب وابحاث اإلدمان ،جامعة كاليفورنيا بلوس انجلوس ،الواليات املتحدة االمريكية2015 ،م.
• •شهادة البورد العريب للطب النفيس ـ املجلس العريب للتخصصات الطبية ،دمشق 2009 ،م.
• •بكالوريوس الطب والجراحة العامة ،جامعة كراتيش ،كراتيش ،باكستان 2001 ،م.
• •مدير خدمات عالج اإلدمان مبستشفى األمل بجدة
• •مدير العيادات الخارجية والطوارئ مبستشفى األمل بجدة سابقا
• •مساعد املرشف العام للخدمات الطبية واملدير الطبي مبستشفى األمل سابقا
• •رئيس وحدة الطب النفيس بإدارة الصحة النفسية واالجتامعية بصحة جدة سابقا.
• •رئيس فرع الجمعية السعودية للطب النفيس باملنطقة الغربية والشاملية سابقا.
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السرية الذاتية للدكتورة /رشوق بنت عبد العزيز الخليف

• •أستاذ مشارك بكلية الخدمة االجتامعية يف جامعة األمرية نوره بنت عبد الرحمن.
• •وكيلة قسم خدمة الجامعة ملدة سنتني ،ورئيسة مكتب التدريب والتطوير ملدة  6سنوات.
• •عضو يف مجلس إدارة مركز األبحاث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراسات املرأة1436 .
• •كتابة عدد من البحوث ونرشها يف مجالت ومؤمترات علمية ،ومنها:
• •دور اخصائيات االجتامعيات يف برامج االنشطة الطالبية ملواجهة املشكالت االجتامعية للطالبات بجامعة
االمرية نورة بنت عبد الرحمن ،مجلة دراسات يف الخدمة االجتامعية والعلوم االنسانية /جامعة حلوان.
• •العالقة بني القيم والسلوك لدى جامعات الشابات السعوديات املؤمتر العلمي الــدويل  27جامعة حلوان،
2014م.
• •واقع مهارات املامرسة املهنية للعمل مع الجامعات مبؤسسات الخدمة االجتامعية ،مجلة خدمه االجتامعية
2014م.
• •أهم املؤلفات:
*كتاب :مامرسة الخدمة االجتامعية مع املسنني رؤية علمية ومهنية حديثة (1433هـ).
*كتاب :املواطنة وتعزيز العمل التطوعي (1434هـ).
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السرية الذاتية لألستاذ الدكتور /عبد الله بن سعد الرشود

• •أستاذ الخدمة االجتامعية بكلية العلوم االجتامعية
• •بكالوريوس خدمة اجتامعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
• •ماجستري يف الخدمة االجتامعية ،جامعة واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية.
• •ماجستري يف التخطيط والتقويم ،جامعة بتسربج ،الواليات املتحدة األمريكية.
• •دكتوراه يف الخدمة االجتامعية ،جامعة بتسربج  ،الواليات املتحدة األمريكية.
• •رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم االجتامع والخدمة االجتامعية بكلية العلوم االجتامعية.
• •أرشف وناقش عددا ً من رسائل املاجستري والدكتوراه.
• •نرش وقدم العديد من البحوث العلمية ،وأوراق العمل ومنها:
• •مشكالت األطفال األيتام داخل املؤسسات اإليوائية.
• •ظاهرة االنحراف االجتامعي يف املجتمعات اإلسالمية.
• •تصور مقرتح نحو بناء ميثاق أخالقي للمامرسة املهنية يف الخدمة االجتامعية.
• •الدور األرسي نحو رعاية العضو املدمن أثناء مرحلة العالج.
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• •التصور املقرتح لتفعيل دور املرشد الطاليب لوقاية الطالب من تعاطي املخدرات
• •مشكلة املخدرات يف دول مجلس التعاون الخليجي :التشخيص وآليات املواجهة.
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السرية الذاتية للدكتور /عبده بن كامل الطايفي

• •أستاذ خدمة الفرد املساعد بقسم االجتامع والخدمة االجتامعية يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
• •ناقش وأرشف عىل العديد من رسائل املاجستري.
• •شــارك يف إعــداد وتنفيذ عدد من املؤمترات والــنــدوات العلمية .وتدريب عدد من األخصائيني االجتامعيني
عىل التدخل املهني.
• •تنفيذ بعض الــدراســات االجتامعية وتقديم العديد مــن الـــدورات التدريبية ،ومنها :مــهــارات العمل
الفريقي ،أســس دراســـة وتشخيص الــحــاالت ،مــهــارات الــدراســة والتشخيص والــعــاج ،مــهــارات األخصايئ
االجتامعي ،تقويم أداء العملية اإلرشافية والتوجيه .العالقة املهنية متى تبدأ وأين تنتهي؟ ودراسة الحالة.
• •عضو الجمعية السعودية لعلم االجتامع والخدمة االجتامعية.
• •عضو جمعية املهن االجتامعية بجمهورية مرص العربية.
• •عضو الجمعية املرصية للدفاع االجتامعي.
• •األبحاث العلمية:
• •منوذج انتقايئ يف خدمة الفرد لتنمية السلوك االبتكاري لدى األطفال جامعة حلوان.
• •املشكالت املرتبطة مبرض الدرن يف املجتمع السعودي ومنوذج انتقايئ للتخفيف منها من منظور خدمة الفرد.
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• •تصور مقرتح ملامرسة الخدمة االجتامعية للتعامل مع العنف املوجه لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.
• •الكتـــــــب:
*االستشارات األرسية مفاهيمها ـ مهاراتها ـ تطبيقاتها مشرتك.
*فنيات التعامل مع املراهقني للوقاية من املخدرات (تحت الطبع).
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السرية الذاتية للدكتور /د .عبشان بن محمد العبشـان

• •دكتوراه يف علم النفس من جامعة نايف العربية للعلوم االمنية
• •ماجـستري يف علم النفس من جامعـة الـملك خالد
• •بكالوريوس علم النفس من جامعة امللك سعود
• •نائب املدير التنفيذي مبجمع األمل للصحة النفسية بالرياض
• •عضو مجلس إدارة مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض.
• •نائب رئيس املجلس التنفيذي مبجمع األمل للصحة النفسية بالرياض
• •عضو مجلس الخدمات الطبية مبجمع األمل للصحة النفسية بالرياض
• •نائب رئيس لجنة حقوق املرىض مبجمع االمل للصحة النفسية
• •عضو فريق عمل مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية مبنطقة الرياض
• •عضو لجنة رسم سياسات مؤسسات العمل الخالية من املؤثرات العقلية باللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
• •عضو الجمعية السعودية الخريية ملرىض الفصام 1436هـ
• •عضو برنامج األمان االرسي الوطني 1435هـ
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• •مدرب معتمد لربامج الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية.
• •مدرب معتمد لربنامج تنمية مهارات االتصال مبركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني.
• •مدرب معتمد يف مجال التنمية البرشية وتحقيق جودة الحياة.
• •قدم العديد من الدورات والربامج التدريبية املتخصصة وورش العمل واملحارضات التوعوية.
• •مدرب بدورة تأهيل «االخصائيني النفسيني واالجتامعيني» بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 1438هـ.
• •قدم ورقة عمل بعنوان «توعية أرسة املريض النفيس» مؤمتر األرسة الثالث بدولة الكويت 1437هـ
• •مدرب بورشة عمل بعنوان «تطبيقات اإلرشــاد واالستشارات يف مجال الوقاية من اإلدمــان» مقدمة بجامعة
جازان
• •مشارك بورقة عمل بعنوان «االحتياجات التدريبية لألخصائيني النفسيني» ،مجمع االمل للصحة النفسية.
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• •أستاذ مشارك بكلية الخدمة االجتامعية بقسم الخدمة االجتامعية ،كلية العلوم االجتامعية ،جامعة أم القرى
• •دكــتــوراه الفلسفة يف الخدمة االجتامعية ،جامعة حــلــوان ،مــر ،ومــوضــوع الرسالة «مــوضــوع الرسالة»
التدخل املهني باستخدام التوسط األرسى يف إطــار املــارســة العامة للخدمة االجتامعية لحل منازعات
الطالق مبحكمة األرسة.
• •ماجستري يف الخدمة االجتامعية تخصص أرسة وطفولة  ،2002جامعة الفال ،كندا.
• •بكالوريوس الخدمة االجتامعية ،1993 ،املعهد العايل للخدمة االجتامعية بالقاهرة.
• •عضو هيئة تحرير ومستشار خارجي املجلة الدولية للخدمة االجتامعية الصادرة عن الجمعية األمريكية
للخدمة االجتامعية.
• •باحث مبكتب خربة الرب للدراسات واالستشارات الخريية واإلنسانية بجامعة أم القرى
• •االرشاف عىل عدد من رسائل دكتوراه ،موضوعاتها حول األرسة والطفولة
• •بعض األبحاث املنشورة واملؤلفات:
*تصور مقرتح ملــارســة التوسط األرسى يف املجتمعات العربية" يف املــؤمتــر األول للنقابة العامة
لالختصاصيني االجتامعيني والنفسيني بالجامهريية العربية الليبية بعنوان الخدمة االجتامعية
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والتحديات املعارصة ،عام .2007
*سياسات رعاية املعاقني جسديا وحسيا يف مرص وبعض دول الخليج العريب من منظور الحياة املستقلة
(دراسة تحليلية مقارنة يف امللتقى العلمي الثامن للجمعية الخليجية لإلعاقة .)2008
*التسويق االجتامعي لربامج تدريب أرس أطفال اضــطـراب التوحد يف امللتقى العلمي األول ملراكز
التوحد بالعامل العريب.
*برنامج مقرتح للتدخل املهني للمامرسة العامة للخدمة االجتامعية لتحسني نوعية الحياة لألطفال
بال مأوى يف املؤمتر الثالث للصحة النفسية ،كلية الرتبية بالغردقة ،2009 ،جمهورية مرص العربية.
*دور األخــصــايئ االجتامعي كمامرس عــام يف التوعية بحقوق الطفل املعاق ذهنيا مبــدارس الدمج،
جامعة حلوان.
•• The impact of urbanization and globalization on social welfare policies in
Egypt: a critical analysis , school of health and social care, center for social
work and social policy, Bournemouth University, UK.

258

تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

جدول املحتويات
يف البدء كلمة

5

الفصل األول :أسس ومبادئ ومناهج الربامج اإلرشادية

9

الفصل الثاين :تخطيط وتقويم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسي

39

الفصل الثالث :تصميم الربامج اإلرشادية يف اإلرشاد األرسى

67

الفصل الرابع :فاعلية الربامج اإلرشادية يف مواجهة املشكالت األرسية

85

الفصل الخامس :الفروق بني الربامج اإلرشادية والتدريبية واألرسية عند تصميم الربامج اإلرشادي ة

103

الفصل السادس :الصعوبات واملعوقات التي تنتج عند بناء وتطبيق الربامج اإلرشادية

129

الفصل السابع :مناذج تطبيقية يف بناء وتقديم الربامج اإلرشادية

147

الفصل الثامن :مهارات إعداد وتنفيذ الحقيبة اإلرشادية

173

الفصل التاسع :استخدامات إدارة الجودة الشاملة عند تصميم الربامج اإلرشادية

187

الفصل العارش :مهارات تصميم الربامج اإلرشادية من خالل اإلرشاد الهاتفي

211

الفصل الحادي عرش :مهارات تسويق الربامج اإلرشادية

223

السري الذاتية املخترصة للكُتاب

239



