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تصميم استبانه الكترونية لضمان صحة العالج في االستشارة االلكترونية
موضوع هذه الورقة العلمية في منهج البحث العلمي ،وتهدف إلى تطوير االستشارة االلكترونية لتكون نتيجتها فعالة
ومفيدة ،باعتبار إن اإلرشاد االلكتروني أسلوب حديث وجديد يحتاج ضبط منهجي ،وذلك بتصميم استبانه تعلي من شأن
العالقة بين المسترشد والمرشد ،وتحدد عناصر مطلوبة رئيسة من صاحب المشكلة ضرورية ومهمة لضمان العالج
المفيد في االستشارات األسرية عن طريق االنترنت.
ان االستشارة االلكترونية في وضعها الحالي كأنها منفصلة عن المسترشد ليس لها جذور في تنشئته وسلوكه
وعالقاته ،وتصل استشارته للمرشد ايضا خالية من العوامل واألسباب التي يتطلب تحليلها وربطها ببعض للتوصل
لتشخيص وسليم للمشكلة األسرية المرسلة.
إننا في هذه الورقة نصمم استبانه الكترونية نطلب من المسترشد اإلجابة عليها ليضمن صحة في عالج مشكلته من
ق
قبل المرشد،ومن خالل هذه االستبانة يمكنُ تصمي ُم منهج عملي ٍّ وإستراتيجية عامة لإلرشاد األسري ِّ االلكتروني؛ ينطل ُ
عام الكترونيا ،بمكاشف ٍّة صريحةٍّ ،وبمناقش ٍّة
منها المرشدون
لحل المشكال ِّ
ت األسرية والزوجية واالجتماعية بشكل ٍّ
ِّ
ث
ب في الترا ِّ
ب المثالي ِّ االستنباطي ِّ المكتو ِّ
علمي ٍّة هادئةٍّ ،وهو دعوةٌ للباحثين لن ْقل التوعية واإلرشاد األسري ِّ ِّمن األسلو ِّ
المعاصر ،حتى نص َل إلى نتائ َج علمي ٍّة مقنِّعةٍّ،
بناء وثقافة مجتمعنا
ب المنهجي ِّ التطبيقيِّ ،في ضوء ِّ
ِّ
النظري ِّ إلى األسلو ِّ
تُسهم بوضع إستراتيجي ٍّة ف َّعالة لإلرشاد األسري ِّ االلكتروني،وتحوي االستبانة العناصر اآلتية:
 -1تحديد ن َمط شخصية الحالة.
 -2كشف عن األهداف الذاتية عند الحالة.
 -3تشخيص السلوك السائد عند الحالة.
 -4ضبْط مراح ِّل التغير في المشكلة عند الحالة.
ُ
نأمل ْ
ُ
مراكز التنمي ِّة
االجتماعي ،وتتبعُها
الباحث والمرش ُد
أن نص َل إلى آلي ٍّة محدَّد ٍّة في اإلرشاد األسري ِّ الكتروني يتبعها
ُّ
األسري فنٌّ ومهارةٌ.
ت األسرية والزوجية عن طريق االنترنت؛ فاإلرشا ُد
األسري ِّة عند عالج المشكال ِّ
ُّ

ا
أوال :مفهو ُم المشكل ِّة االجتماعي ِّة والظاهر ِّة االجتماعي ِّة:
الظاهرة ُ االجتماعيةُ هي العالقاتُ االجتماعيةُ المقبولةُ والمرغوبةُ في ثقافة المجتمعِ بين
ي في الظاهرةِ االجتماعي ِة؛ وعلى هذا
فرديْن وأكثر ،أ َّما المشكلةُ االجتماعيةُ فهي
ُ
الجانب السلب ُّ
ت االجتماعي ِة؛ ا
ُ
فمثال:
األساس
ب السلبي ِ في العالقا ِ
تتكون المشكالتُ االجتماعيةُ من الجان ِ
ِ
ت الزوجي ِة مشكالتٌ
 -1العالقاتُ الزوجيةُ ظاهرة ٌ اجتماعيةٌ؛ إ اذا
ي في العالقا ِ
ُ
الجانب السلب ُّ
وسوء ال ِعشرة.
ق،
ِ
اجتماعيةٌ متعددةٌ ،مثل :العُ ِ
نف األُسريِ ،والطال ِ
ت العائلي ِة مشكالتٌ
 -2العالقاتُ العائليةُ ظاهرة ٌ اجتماعيةٌ؛ إذاا
ي في العالقا ِ
ُ
الجانب السلب ُّ
ق الوالديْن.
اجتماعيةٌ ،مثل :الخالفا ِ
ت العائلي ِة ،وعقو ِ

ي في التنشئ ِة االجتماعي ِة
 -3التنشئةُ االجتماعيةُ لألوالد ظاهرة ٌ اجتماعيةٌ؛ إ اذا
ُ
الجانب السلب ُّ
مشكالتٌ اجتماعيةٌ ،مثل :شدة  /أو تسا ُهل الوالديْن ،أو جنوحِ األوالد.
ثانياا :عوام ُل نشأة المشكل ِّة االجتماعي ِّة:
توجد خمسةُ عوام َل اجتماعي ٍة لها عالقةٌ بنشأةِ المشكل ِة االجتماعي ِة وهي:
ق األسري ِ بينَ
 -1صراعُ المراكز االجتماعية داخ َل النسق االجتماعيِ ،مثل :الصراعِ في النس ِ
كور؛ من أج ِل
جيل الوالديْن وجي ِل األوالد ،والصراعِ بين
األشقاء ،والصراعِ بين اإلنا ِ
ِ
ث والذُّ ِ
مكاسب معنوي ٍة وماديةٍ.
ق
َ
تحقي ِ
ب تغيُّر في
 -2الصراعُ والتداخ ُل في
األدوار االجتماعية بسب ِ
ِ
ِ
المراكز االجتماعية ،مثل :ارتفاعِ
كثيرا على أبيها؛
قرار زواجها بدون اعتمادها
ومنحها فرصةا لتتخ َذ
ت في األسر ِة،
مر َكز البن ِ
ِ
ا
َ
االختيار للزواجِ؛ مما أح َدث
ت في عملي ِة
ب
فحدث تداخ ٌل
ودور البن ِ
ٌ
واضطراب بين دور األ ِ
ِ
ِ
مشكال ٍ
ب في
الزواج من
ت على
ت اجتماعية ،فموافقةُ البن ِ
ِ
الخاطب بدون االعتماد على األ ِ
ِ
يسبب طالقاا أو تعاسةا زوجية؛ َّ
البنت
ألن
َ
مجتمعٍ ذكوري ٍ ُمحافِظ كالمجتمع السعودي ِ قد ِ
اليمكنُها ْ
األب في
الخاطب كما يعرفُها
تعرف وتحد َد صالحيةَ سلوك وشخصية الرجل
أن
ُ
ِ
َ
مجتمع ذكوريٍ ،كذلك عندما تتخذ البنتُ
الخاطب ،ربما
قرارا بر ْفض الزواج ِمن الرجل
ِ
ا
يسبب مشكلةَ تأ ُّخر زواج هذه البنت وغيرهاَّ ،
ضها
ضه بدون أي ِ مبرر رشيد؛ مما
ترف ُ
ُ
ألن رف َ
ا
األب
الخاطب كما يعرفُها
بسلوك وشخصي ِة الر ُجل
أصال
مبرر لعدم معرف ِتها
ُ
ِ
ِ
كان بدون ِ
خصو ا
صا في مجتمع ذكوري ٍ و ُمحافِظ كمجتمعنا ،إذاا المشاك ُل الزوجية ومشكلةُ تأ ُّخر زواجِ
اآلباء وبناتهم.
ت قد تحدُث بسبب تدا ُخل وصراع األدوار االجتماعي ِة بين
البنا ِ
ِ
ت بدون تكليفهم مقابل ذلك
ق
لألبناء والبنا ِ
ِ
 -3مبالغةُ الوالدين أثنا َء التنشئ ِة االجتماعي ِة ب َم ْنح حقو ٍ
بواجبا ٍ
ت أسرية واجتماعية تُنا ِسب مرحلتَهم العمرية؛ فينت َج عن ذلك أبنا ٌء وبناتٌ يتصفون
تتصف بالغرور والتعالي على اآلخرينَ  ،والتتقبل اآلخَر بسهولة،
بالشخصية النرجسية ،والتي
ُ
ويصعُب تعايُشها مع اآلخر ،ويصدُر منها مشكالتٌ اجتماعية متعددة في جميعِ مراح ِل العُمر؛
وتفسير ذلك يرجع إلى َّ
البنت حقوقاا مادية ومعنوية جيدة،
أن الوالديْن قد يمنحان االبنَ أو
َ
ُ
كالما ِل واالحترام والهدايا والحماية والمدحِ والرعاية والدالل بدون تكليفهما بواجبا ٍ
كخدمة
ت ِ
ت الخروج والعودة إلى
األسرة،
واالنضباط في أوقات النوم واالستيقاظ ،واالنضباط في أوقا ِ
ِ
بالمبادئ الديني ِة والمعايير االجتماعي ِة واألنظمة
ت بااللتزام
المنز ِل ،وعدم مطالب ِة
االبن أو البن ِ
ِ
ِ
وتنظيف
ب
كل ِمن البن ِ
ِ
ت أو االبن بخدمة نف ِسه في المنزل وترتي ِ
المدرسية ،وكذلك عد ُم مطالَبة ٍ
المقررة يُ َعد هذا
ت
ق الممنوح ِة على الواجبا ِ
َّ
غرفته بنفسه ،الحقيقةُ أنه عندما تر َجح كفةُ الحقو ِ
لألبناء والبناتِ؛ مما يخلُ ُق في المجتمع أفراداا نرجسيين ،واحتما ُل
قصورا في تنشئ ِة الوالدين
ِ
ا
ُ
وعقوق الوالديْن
جار والر ُّد ا َلو ِق ُح
ت االجتماعية
ف َ
ش ِلهم في العالقا ِ
كبير جدًّا ،و َيشي ُع عندهم ِ
ٌ
الش ُ
وتجاوزأنظم ِة
ي ،والتمر ُد على األنظم ِة المدرسية،
الصراعِ مع األشقاء،
ُ
وكثرة ُ ِ
ُ
والعنف األسر ُّ
ُ
كالتفحيط بالسياراتِ.
المبكر ،والتروي ُح الجان ُح
والطالق
المرور ،وسو ُء ال ِعشرةِ الزوجي ِة،
ِ
ُ
ِ
ت في أثناء التنشئ ِة االجتماعي ِة بواجبا ٍ
ت أسري ٍة واجتماعي ٍة
بتكليف
 -4مبالغةُ الوالديْن
األبناء والبنا ِ
ِ
ِ
المقررة على كف ِة
ت
بدون َم ْن ِحهم مقاب َل ذلك حقوقاا مادية ومعنوية كافية؛ فترج َح كفةُ الواجبا ِ
َّ

طقوسيةٌ
الحقوق الممنوحة ،فينتج من ذلك أبنا ٌء وبناتٌ لهم شخصياتٌ ُ
تتصف بالروتين والبرو ِد
ُ
عل مع النصائحِ والتوجي ِه الصادِر ِمن
ت مع اآلخرين،
وعدم التفاعل في العالقا ِ
وعدم التفا ُ
ِ
ِ
الوالدين والمعلمين واألزواج ،ويصدُر عن هؤالء مشكالتٌ اجتماعيةٌ متعدِدة في جميع مراحل
البنت بواجبا ٍ
واالنضباط
كخدمة األسرةِ،
ف الوالدان االبنَ أو
َ
ِ
ت ِ
العمر؛ وتفسير ذلك :أنه قد ِ
يكل ُ
واالنضباط في أوقات الخروج والعودةِ إلى المنزل ،ومطالَب ِة
النوم واالستيقاظ،
ت
في أوقا ِ
ِ
ِ
ت بااللتزام بالمبادئ الديني ِة والمعايير االجتماعي ِة واألنظم ِة المدرسي ِة ،وكذلك
االبن أو البن ِ
ِ
ُ
ُ
االبن
وتنظيف غرفته بنف ِسه ،وال يج ُد هذا
ب
ِ
كل منهما بخدمة نف ِسه في المنزل ،وترتي ِ
مطالبة ٍ
أو البنتُ من الوالديْن مقاب َل ذلك حقوقاا مادية أو معنوية جيدة كاالحترام والهدايا والحماي ِة
لألبناء
القصور في تنشئة الوالديْن
والمدح والتشجيع والرعاي ِة والدالل والمال والترويح ،وهذا
ِ
ُ
ت االجتماعي ِة
ت يخلُق في المجتمع أفراداا طقوسيين اعتياديين ،واحتما ُل ف َ
ش ِلهم في العالقا ِ
والبنا ِ
واألشقاء
ت االجتماعي ِة مع الوالديْن
كبير جدًّا ،ويشي ُع عندهم عد ُم التفاعل والبرو ُد في العالقا ِ
ِ
ٌ
واألزواجِ ،ويفتقدونَ وجو َد أهدافٍ اجتماعية واضحة وعالية لديهم ،كالرغب ِة في التفوق
والنجاح المدرسيِ ،أو الرغب ِة في النجاحِ االجتماعي ِ في الزواج ،ويميلونَ إلى االنعزا ِل
ت
ترو؛
س ِرهم ،فتج َدهم يتخذونَ
للتخلص ِمن الواجبا ِ
ِ
واالنسحا ِ
ب ِمن أ ُ َ
َ
قرار الزواج بدون أي ِ ٍ
ُ
ب ِمن
ضهم
األسري ِة ،وبع ُ
يبحث عن فُ َر ٍ
ص تدريبي ٍة وتعليمي ٍة خار َج منطق ِة السكن للهرو ِ
األسرة.
ُ
ألهداف األفرا ِد االجتماعي ِة األساسية؛ كتلك المتعلق ِة بالزواج
ِ
 -5إعاقة تقالي ِد ومعايير المجتمعِ
ا
ُ
والعمل ،وهذا يخلُق مشكال ٍ
بعض
يكون الزوا ُج صعباا على
فمثال عندما
ت اجتماعي ٍة متعدِدة؛
ِ
ُ
تتعلق
المعايير الثقافي ِة التي
ق
الذكور واإلناث في المجتع بسبب
ِ
ِ
التكاليف المادية ،أو بسبب ضي ِ
بال َجمال أو المكان ِة االجتماعي ِة أو العُمر أو الوظيف ِة ،والتي تعرق ُل اختيا َر الفر ِد عند الزواج،
الذكور؛ َّ
فإن ك َّل هذا يُحدِث مشكال ٍ
ت اجتماعي ٍة
وتؤخر زوا َج
ث
وتعرق ُل كذلك زوا َج اإلنا ِ
ُ
ِ
أجل الزواج فقط ،بدون ْ
ع
مختلف ٍة مثل:
أن يتحققَ اإلشبا ُ
االنحراف،أو الزواجِ قس اْرا ِمن ْ
ِ
ُ
ي وسو ُء ال ِعشرة الزوجي ِة والخيان ِة
شريك الزواج؛ فينت َج ِمن ذلك
ي ِمن
ِ
الطالق العاطف ُّ
العاطف ُّ
سه قد يُحد ُ
ْ
ِث مشكال ٍ
اختيار
أعاقت تقالي ُد وثقافة المجتمع
ت اجتماعيةا إذا
الزوجي ِة،
واألمر نف ُ
ُ
َ
المالئم إلمكانياتِه.
ي
ب له،أو أعاقَت
الفر ِد
للتخصص العلمي ِ المنا ِسب والمرغو ِ
ِ
َ
اختياره الوظيف َّ
َ
ثالثاا :طريقةُ ِّعلم االجتماعِّ والخدم ِّة االجتماعي ِّة عند دراس ِّة المشكل ِّة االجتماعي ِّة:
ُ
يركز على دراس ِة المشكل ِة االجتماعي ِة
علم االجتماع والخدم ِة االجتماعي ِة ،عندما ِ
الباحث في ِ
البناء
ضوء
ويدرس الفع َل في
والتخطيط للوقاية منها فإنه يبدأ بحثَه في شخصي ِة الفر ِد نف ِسه,
ِ
ِ
ِ
ُ
الجزء (وهو الفرد
تفسير المشكل ِة لربْط
والواقع االجتماعي ِ الذي نشأ فيه ,وهو يسعى عند
ِ
ِ
ُ
يكون عل ُم االجتماع والخدم ِة االجتماعية هو العل ُم الذي
بالكل (وهو المجتمع)؛ وبذلك
والمشكلة)
ِ
للكشف عن العوام ِل االجتماعي ِة المتعددةِ في المجتمعِ,
يفس ُر المشكلةَ من خالل دراس ِة الفر ِد نف ِسه
ِ
ِ
يفسر المشكلةَ
والتي ت ُ ِسهم في خ َْلق ظروفٍ مالئمة لبروز المشكل ِة ،أو بمعنى آخر هو العل ُم الذي ِ
ق االجتماعي ِة التي
من خالل دراس ِة الفر ِد وعالقتِه بالمجتمع لتحدي ِد الخَلل واالضطرا ِ
ب في األنسا ِ
ث مشكال ٍ
تأثيرها.
الحد ِمن
أجل معالج ِتها ،أو ِ
ت ُ ِسهم في إحدا ِ
ت اجتماعي ٍة جديدة؛ وذلك ِمن ْ
ِ
وبذلكَّ ،
َ
يختلف عن
علم االجتماع والخدم ِة االجتماعية في تفسيره للمشكل ِة
فإن
ُ
الباحث في ِ
ت االجتماعيةَ؛ كعلم االقتصاد ،وعلم
ت في العلوم االجتماعية التي تناولت المشكال ِ
معظم التفسيرا ِ

العلوم على
التفسير على المشكل ِة في تلك
صبُّ
ُ
ِ
السياسة ،وعلوم الدِين ،وعلم الجغرافيا حيث ين َ
ب المجتمع.
جان ٍ
ب واح ٍد من جوان ِ
ا
سر مشكلةُ االنحراف بمتغيرا ٍ
ت
سر مشكلةُ الجريم ِة ،وتُف َّ
فمثال ،في علم االقتصا ِد تُف َّ
ُ
الباحث في هذا المجال َّ
أن
وسوء الدخل ,وفي العلوم السياسية يرى
اقتصادي ٍة بَحتة كالفقر والبطالة
ِ
ت
جذور مشكل ِة الجريم ِة
ب سياسية كالقهر السياسيِ ,وفي الدراسا ِ
ِ
واالنحراف ترج ُع إلى أسبا ٍ
َ
َ
َ
ُ
ُ
الديني ِة يركز الباحث على َّ
ضعفٍ في الوازع الديني ِ و َخل ٍل
أن مشكلة الجريمة واالنحراف تنشأ ِمن َ
تفسيرا جغرافيًّا حيث
االنحراف
سر
سر الجريمةُ ويُف َّ
في العباد ِة واالعتقاد ,وفي علم الجغرافيا تُف َّ
ا
ُ
ترتب ُ
حار.
ط
ِ
باختالف الطقس من بار ٍد إلى ٍ
وبالطبعَِّ ،
ت العلوم السابقة للمشكلة ال تص ُل إلى مستوى الحقيقة والواقع؛ ألنها
فإن تفسيرا ِ
رجع الجريمةَ
ب واحد فقط ,فيستحي ُل  -ا
مثالْ -
سبب
يقتصر
أن
ُ
واالنحراف إلى سب ٍ
تفسيراتٌ جزئيةٌ ت ُ ِ
َ
َ
أصحاب
عم
ُ
مشكلة المخدِرات عند الفرد وفي المجتمع على الفقر والجوانب المادية فقط كما يز ُ
االتجاه االقتصاديِ؛ َّ
يروج لها
ب الثروا ِ
ألن هناك ِمن األغنياء وأصحا ِ
ت َمن يتعاطى المخدِرات أو ِ
ُ
الفقراء.
ب الدافع ِة عند
ب أخرى
ِ
ألسبا ٍ
تتباين عن األسبا ِ
ُ
باحث في علم االجتماع والخدم ِة االجتماعية في دراستِه للمشكل ِة االجتماعية فإنه
أ َّما ال
ُ
رئيس وهو :ربط المشكل ِة االجتماعي ِة
افتراض
يختلف عن العلوم االجتماعي ِة السابق ِة ,ويعتم ُد على
ٍ
ٍ
ُ
وظائف وعملياتٍ.
للبناء االجتماعي ِ كله ،وبما يحدُث فيه ِمن
بالطابع العام
ِ
َ
ومعنى هذاَّ ،
َ
ي الذي
الباحث في علم االجتماع والخدم ِة االجتماعي ِة
أن
ُ
يدرس البنا َء االجتماع َّ
ْ
فيدرس أنساقَ المجتمع جميعها؛ كالنسق اإليكولوجيِ،
نشأت فيه المشكلةُ دراسةا كليةا ومتكاملةا,
َ
والنسق االقتصاديِ ،والنسق السياسيِ ،والنسق العائلي ِ أو ذوي القربى ،وكذلك نسق الضبط
االجتماعيِ ،والنسق الدينيِ؛ لكي
َ
يكشف مدى التسانُد والتكا ُمل بين أنساق البناء االجتماعي ِ
ُ
ق
ويعرف
يكشف
وتواز ِن المجتمع ,وكذلك
للمحافظة على استقرار
ُ
ُ
مكونات ووظائف ِ
كل نَس ٍ
ِ
ب المفاجئ في البناء االجتماعي ِ المؤثرة في
بالنسبة للفرد والمجتمع؛ لكي يحد َد حاال ِ
ت االضطرا ِ
واستقراره.
ق ،والمؤثر على تكيُّف الفر ِد
ِ
اإلخال ِل بالتوازن في داخل النس ِ
والباحث في ميدان علم االجتماع والخدم ِة االجتماعية عندما يرب ُ
ط المشكلةَ االجتماعيةَ
ُ
ْ
س ٍس نظريةٍِ ,من
ويبي ُن عالقتَها بالواقع االجتماعي ِ الذي
نشأت فيه ,فإنه يستن ُد على أ ُ
بالمجتمع ٍ
ككلِ ,
أهمها فكرة ُ َّ
الجوانب
كيان واح ٍد
ب ،يجمع في
ي؛ بمعنى أنه متعدِد الجوان ِ
َ
ٍ
أن اإلنسانَ اجتماع ٌّ
ت األخرى لطبيعة
يختلف عن
االقتصادية والسياسية والدينية واألخالقية والجمالية ,وهذا
التصورا ِ
ُ
ُّ
نو ْ
هت عنها العلو ُم االجتماعية األخرى.
اإلنسان والتي َّ
فاالقتصا ُد  -ا
ٌ
توجهه المصال ُح
اإلنسان بأنه
تصور
مثال -يستن ُد إلى
ي فقطِ ،
ُّ
مخلوق اقتصاد ٌّ
ِ
بأقل قد ٍْر ِمن الطاقة ,كذلك العلو ُم السياسية
االقتصادية ،ويسعى لتحقيق أكبر قد ٍْر من المنفعة
ِ
صور َّ
ٌ
أكبر ويتمتع
ليقوم بدور
ي فقط يسعى للوصول إلى المركز والمكانة
أن اإلنسانَ
َ
تُ ِ
كائن سياس ٌّ
َ
ٌ
ي يسعى فقط
تصور اإلنسانَ بأنه
سلطة أوس َع ,حتى العلو ُم الدينية (غير اإلسالمية)
ب ُ
ِ
كائن مثال ٌّ
ت الديني ِة والثقافي ِة في المجتمع.
للتحلي بالقيم والمعتقدا ِ

وتتناقض مع الطبيع ِة االجتماعي ِة لإلنسان؛ ذلك َّ
ألن هناك قي اما
تختلف
التصورات
لكن هذه
ُ
ُ
ُّ
وتؤثر في طبيعته ,واليمكن ْ
أن
تحد ُد سلو َكه
مشتركة اقتصاديةا ودينيةا وسياسيةا جماليةا وغيرهاِ ،
ُ
ُسير اإلنسانَ قيمةٌ واحدةٌ ,وهذا ما يتالء ُم مع تفسير علم االجتماع والخدم ِة االجتماعية للمشكل ِة
ي ِ
ٌ
ي يتحد ُد سلو ُكه وأفعالُه في ضوء
ينظر إلى اإلنسان على أنه
االجتماعية؛ بحيث
ُ
كائن اجتماع ٌّ
ت االجتماعي ِة والديني ِة والسياسي ِة واالقتصادي ِة؛ وعلى هذا األساسَّ ,
فإن
مجموع ٍة ِمن االعتبارا ِ
َ
يفسر المشكلةَ االجتماعيةَ في المجتمع يعزوها
الباحث في علم االجتماع والخدم ِة االجتماعية عندما ِ
جوانب عدةٍ؛ َّ
ي،
ي،
ب يوجد فيه
إلى تأثير
ُ
ُ
ألن اإلنسانَ متعد ُد الجوان ِ
َ
والجانب االقتصاد ُّ
الجانب الدين ُّ
تؤثر ك ٌّل منها في األخرى .وإذا كان الواق ُع
ي ,وهذه
ي،
الجوانب ِ
ُ
ُ
ُ
والجانب ال َجمال ُّ
والجانب السياس ُّ
وانب حياتهم؛ َّ
ت
ي
فإن المشكال ِ
أناس تتعدد ج ُ
ومظاهر الحياة في المجتمع نتا اجا لتفا ُ
عل بين ٍ
ُ
االجتماع ُّ
يمكن القول َّ
ُ
ي
ككل ,وعلى هذا األساس
ضا مع جوانب المجتمع
االجتماعيةَ مترابطةٌ أي ا
ٍ
بأن" :أ َّ
تفسيرا خاطئااَّ ,
وأن
تفسير للمشكلة االجتماعية  -دون نظرةٍ إلى المجتمع باعتباره وحدة ا ُكليةا  -يُ َعد
ا
دراسة أي ِ مشكلة اجتماعية ينبغي رب ُ
طها بالطابع الكلي ِ للتنظيم االجتماعي ِ وبثقاف ِة المجتمع .
رابعاا -منه ُج علم االجتماع والخدم ِة االجتماعي ِة في اإلرشاد األُسريِ:
ُ
ُ
لحل
يمكن تصمي ُم منهج عملي ٍ وإستراتيجية عامة لإلرشاد األسريِ؛
ينطلق منها المرشدون ِ
عام ومن خاللاالستشارة االلكترونية  ،بمكاشف ٍة
المشكال ِ
ت األسرية والزوجية واالجتماعية بشكل ٍ
ب
صريحةٍ ،وبمناقش ٍة علمي ٍة هادئةٍ ،وهو دعوة ٌ للباحثين لن ْقل التوعية واإلرشاد األسري ِ ِمن األسلو ِ
بناء
ب في الترا ِ
ب المنهجي ِ التطبيقيِ ،في ضوء ِ
ث النظري ِ إلى األسلو ِ
المثالي ِ االستنباطي ِ المكتو ِ
المعاصر ،حتى نص َل إلى نتائ َج علمي ٍة مق ِنعةٍ ،تُسهم بوضع إستراتيجي ٍة فعَّالة
وثقافة مجتمعنا
ِ
ُ
ويمكن تحقيق اإلرشاد األسري ِ بالطرق التالية:
لإلرشاد األسري ِ من خاللاالستشارة االلكترونية ،
 .1اإلرشاد األسري بتشخيص وتحديد ن َمط شخصية الحالة.
 .2اإلرشاد األسري بالكشف عن األهداف الذاتية عند الحالة.
 .3اإلرشاد األسري بتشخيص نمط السلوك السائد عند الحالة.
 .4اإلرشاد األسري بضبْط مراح ِل التغير في المشكلة عند الحالة.
ُ
نأمل ْ
ي،
أن نص َل إلى آلي ٍة محدَّدةٍ في اإلرشاد األسري ِ يتبعها
الباحث والمرش ُد االجتماع ُّ
ُ
ت األسرية والزواجية من خاللاالستشارة
وتتبعُها
مراكز التنمي ِة األسري ِة عند عالج المشكال ِ
ي ٌّ
فن ومهارةٌ؛ ذلك ألنه يتعام ُل مع مشكال ٍ
ت فرديةٍ ،مع مالحظة
االلكترونية ؛ فاإلرشا ُد األسر ُّ
ت الفرديةَ
َّ
وتختلف حسب الثقافة ِمن منطق ٍة إلى منطقةٍ،
تختلف ِمن فر ٍد إلى فردٍ،
أن المشكال ِ
ُ
ُ
وك ُّل بيئة لها مشاكلها؛ لذلك ال نستطي ُع ْ
أن نض َع قانوناا معيناا ومحدداا لإلرشاد األسري ِ يتبعه
ُ
يمكن وضْع منهجٍ وإستراتيجي ٍة عام ٍة
كل البيئاتِ ،لكن
كل أنواع المشكالتِ ،وفي ِ
المرش ُد مع ِ
ُ
ت األسري ِة والزوجي ِة
االنطالق منها
لإلرشا ِد األسريِ ،يجب على المرشدين
لحل المشكال ِ
ِ
واالجتماعي ِة بشكل عام ومن خاللاالستشارة االلكترونية.
ُ
ي عند
ويمكن تحدي ُد األساليب العملي ِة والعلمي ِة التي يتبعها
الباحث والمرش ُد االجتماع ُّ
ت االجتماعي ِة األسرية من خاللاالستشارة االلكترونية كما يأتي:
عالج المشكال ِ

ا
أوال  -تحدي ُد نمط الشخصي ِّة للحالة:
نكتشف نم َ
يجب ْ
يجب من البداية ْ
ب المشكل ِة األسري ِة؛ لذلك
أن
أن يكونَ
ُ
ُ
ط شخصي ِة صاح ِ
َ
ٌ
ٌ
ب المشكلة؛ لوجود أنواع
لدى المرشد األسري ِ خبرة ٌ وفراسة معينة في معرف ِة شخصي ِة صاح ِ
ُ
وأصحاب هذه الشخصي ِة النرجسي ِة تعتا ُد
تكون الحالةُ شخصيةا (نرجسيةا)،
للشخصياتِ ،فقد
ُ
الرأي أبداا ،وهذه الشخصيةُ
تحتقر اآلخرين ،وال تقبُل
وتشعر أنها دائ اما مظلومة ،ودائ اما
الشكوى،
ُ
ُ
َ
ُ
السبب في المشكلة،
صاحب هذه الشخصي ِة هو
يكون
النساء ،وقد
منتشرةٌ ،سوا اء لدى الرجا ِل أو
ُ
ُ
ِ
فإذا كان لدى المرش ِد األسري ِ الدرايةُ بهذه الشخصي ِة ،والقدرة ُ على تشخيص حالته ونوعيته،
ويعترف بأخطائه.
ض َح صفاتَه وأخطا َءه؛ فإنه قد يتراج ُع ويتناز ُل عن أشيا َء كثيرة،
ُ
ومناقشته ،وأو َ
صاحب المشكل ِة شخصيةً
ُ
عكس النرجسية ،وتسمى بعلم االجتماع الشخصي ِة
يكون
ضا ،قد
أي ً
ُ
َ
عل مع اآلخرين بشكل
عل مع البيئ ِة أو األسرة أو الزوج ،وال تتفا ُ
(الروتيني ِة الطقوسية) ،وهي ال تتفا ُ
ُ
األساس فيها ،وهو الذي يفتع ُل المشاك َل ،وال
المحور
صاحب المشكلة وهو
يكون هو
ض ،وقد
ُ
ُم ْر ٍ
ُ
ُ
ب وال مع النظام وال التطوير والتغيير والتربية ،ورغم
يتفاع ُل مع التعليماتِ ،وال يتفا ُ
عل مع اآلدا ِ
ذلك يشتكي ،ويدَّعي أنه مظلو ٌم ،ويواجه مشاك َل وتسلُّطا ٍ
ق
ت
َ
وأوامر ،ويبدأ بالتذ ُّمر من عدم التوفي ِ
األساس مصدَ ُر المشكلة ،لكن بمجرد ْ
ي باكتشاف هذه
في حياته ،وهو في
ِ
أن يقوم المرشد ُ األسر ُّ
كثيرا في التشخيص ،ويساعد في تغيير
ت (النرجسية ،أو الطقوسية) فسوف يساعده هذا
الشخصيا ِ
ً
مسار الحياة والعالج.
لكن عندما يق َب ُل المرش ُد المشكلةَ كما هي ،دونَ التحقق ِمن نمط شخصية الحالة ،فإنه ال
يمكن ْ
ُ
أن يطرح هذا المرش ُد إرشادا ٍ
ت علمية ُمق ِنعة وعال اجا مقنعاا ،لكن ـ لألسف ـ الكثير من
المرشدين ليس لديهم القدرة على تشخيص نوعي ِة صاحب المشكلة،لذلك تتطلب االستشارة
االلكترونية فحص لشخصية المسترشد لضمان صحة االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة
عن اسئلة االستبانة االتية:
مصدر المشكلة :
المحور

 -1الزوج (
 -2الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
)
)

العناصر المطلوبة

نمط شخصية
الحالة

 -1الزوج (
 -2الزوجة (
نعم

ال

()1

()2

)
)

العناصر المطلوبة

متعالي

متعالي

اليسمع لآلخر

اليسمع لآلخر

اليخدم نفسه

اليخدم نفسه

مدلل عند اهله قبل الزواج

مدلل عند اهله قبل الزواج

اليحترم اآلخر

اليحترم اآلخر

نعم

ال

()1

()2

يقوم بخدمة اهله قبل الزواج

يقوم بخدمة اهله قبل الزواج

يشعر بالحرمان العاطفي

يشعر بالحرمان العاطفي

يشعر بالحرمان المادي

يشعر بالحرمان المادي

كان يجد عقاب في اسرته قبل
الزواج

كان يجد عقاب في اسرته قبل الزواج

كان يجد هدايا ومكافئات في اسرته
قبل الزواج

كان يجد هدايا ومكافئات في اسرته قبل
الزواج

رأي المرشد
بنمط شخصية
الضحية
)
نرجسي (
ومصدر
المشكلة
اعتيادي،روتيني اوطقوسي (
معتدل (

)

)

معتدل (

)

نرجسي (

)

اعتيادي،روتيني اوطقوسي (

)

يجب على المرشد االسري الكترونيا ْ
آخر ِّمن الحالة صاحب المشكلة،
ثانياا -
ُ
أن يكتشف جانباا َ
ي ،ويُس َّمى بعلم االجتماعِّ (الهدف الذاتي الذي لم يتحقق):
وهو
ُ
الجانب الذات ُّ
ت االجتماعية تكون ردة فعل لشيء خفي ٍ غير ظاهر ومست ِتر ،وال يمكن ـ
كثير ِمن المشكال ِ
ٌ
ت ذات حساسية اجتماعية أو ثقافية أو دينية ـ ْ
َ
العتبارا ٍ
صاحب المشكلة ،وهنا يبرز
يتحدث عنها
أن
ُ
اكتشاف الخفايا ،ا
ت الزوجية
ي وفراسته في
مثال :في المشكال ِ
ِ
ُ
ي والفطر ُّ
دور المرش ِد وذكاؤه الفن ُّ
واألسرية قد تشتكي الزوجة من تعاسة زوجية ومشاكل مع الزوج ،وتشتكي إلى المرشد أشياء
ي ال تفصح عنه الزوجةُ ،وهو المحركُ
لكل هذه الخالفاتِ ،مثل:
ِ
كثيرةا ،ويكون هناك شي ٌء خف ٌّ
التنافر الجنسيِ ,أو البرود الجنسي ِ عند المرأة ،أو العجز الجنسي ِ عند الزوج .وإذا كانت المشكلةُ
زواجها ،فلذلك؛
الرئيس هو تأ ُّخر
ب
خاصةا بالفتاة مع أسرتها أو مع أح ِد والديْها ،فقد يكون السب ُ
ِ
ُ
الب َّد للمرشد األسري ِ حتى يص َل إلى نتائج علمية مقنِعة من شأنها ْ
مسارا صحي احا للعالج،
أن تنتهج
ا
عليه ْ
ي ،سواء في الحيا ِة األسري ِة أو في الحيا ِة الزوجي ِة؛ َّ
ألن هذه مهمتُه؛
أن يكتشف الشي َء الخف َّ
قادر على ْ
الظاهر فقط ،مع األخذ باالعتبار َّ
يكتشف
أن
صاحب الخبرة
أن المرشد
فاليقبل الشي َء
ٌ
َ
َ
َ
ي بسرعة ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية فحص للجانب الذاتي للمسترشد لضمان صحة
الخف َّ
االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -3الزوج (
 -4الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
)
)

العناصر المطلوبة
الجمال

نعم

ال

()1

()2

)

العناصر المطلوبة

()1

()2

المال
االشباع الجنسي

االشباع العاطفي

االشباع العاطفي

هل تحقق الهدف الذاتي من
الزواج:

هل تحقق الهدف الذاتي من الزواج:

)

)

نعم تحقق (

نعم

ال

الجمال

االهداف الذاتية
التي تحققت من المال
الزواج
االشباع الجنسي

راي المرشد

 -3الزوج (
 -4الزوجة (

)

نعم تحقق (

نوعا ما تحقق ( )

نوعا ما تحقق ( )

لم يتحقق الهدف ( )

لم يتحقق الهدف ( )

السلوك عند الحالة:
ثالثاا  -تحدي ُد نمط
ِّ
يعرف من البداية نم َ
يجب على المر ِشد اكترونيا ْ
ط السلوك االجتماعي ِ المتَّبَع عند الحالة
أن
ُ
َ
في أثناء مواجهتها للمشكالتِ؛ ألهمية هذه القضي ِة في عملية العالج وتحديد مساره؛ لذلك من
الشخص
الطرف اآلخَر الذي يشتكي منه ,هل هذا
تصنيف صاحب المشكلة أو
البداية على المر ِشد
ُ
ُ
َ
صاحب
صاحب شخصي ٍة روتينية؟ أو قد يكون
ي؟ أو
في سلو ِكه عند مواجه ِة المشكال ِ
ُ
َ
ت انعزال ٌّ
صاحب شخصية مبتدِعة ،لديه ح َي ٌل و ُمراوغ وكذاب ،يحاو ُل ْ
أن
شخصي ٍة متمردة "عنيفة" ،أو
َ
يتخلص ِمن المشكل ِة بأي ِ طريقةٍ؟
َ
لذلك؛ الب َّد على المر ِشد ْ
سلوك الشخصي ِة التي يتعام ُل معها في أثناء
يصنف ويحد َد
أن
َ
َ
ضه للم شكلة؛ ألهمية ذلك في مسار العالج ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية فحص سلوك
ُّ
تعر ِ
شخصية المسترشد لضمان صحة االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة
االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -5الزوج (
 -6الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
)
)

العناصر المطلوبة
يكذب ويراوغ
السلوك
الشريك

راي المرشد

 -5الزوج (
 -6الزوجة (

مع ينسحب اوينعزل

نعم

ال

()1

()2

العناصر المطلوبة

)
)
نعم

ال

()1

()2

يكذب ويراوغ
ينسحب اوينعزل

يتمرد بعنف لفظي

يتمرد بعنف لفظي

يتمرد بعنف جسدي

يتمرد بعنف جسدي

يهجر الفراش

يهجر الفراش

يحاور ويناقش

يحاور ويناقش

يكذب ويراوغ

يكذب ويراوغ

ينسحب اوينعزل

ينسحب اوينعزل

يتمرد بعنف لفظي

يتمرد بعنف لفظي

يتمرد بعنف جسدي

يتمرد بعنف جسدي

يهجر الفراش

يهجر الفراش

يحاور ويناقش

يحاور ويناقش

رابعاا :ض ْب ُ
ط مراحل التغير في المشكل ِّة:
ُ
الب َّد ِمن ْ
صاحب
يتحدث
أن يكونَ المرش ُد اكترونيا على دراية ومعرفة وخبرة عندما
ُ
حجم المشكلة وفي أي ِ مرحلة ،هل هذه الحالةُ تعاني ِمن المشكل ِة في مرحل ِة البداية
المشكل ِة ،ويحدِد
َ
قادرا على تحدي ِد المرحلة فهو بذلك يص ُل إلى
أو المرحلة الوسط أو المزمنة؟ فإذا كان المرش ُد
ا
لكل مرحلة ،لكن لو كان المرش ُد على العكس ِمن ذلك
ق ،ثم العالج المنا ِسب ِ
مرحلة التشخيص الدقي ِ
اليعرف مرحلة المشكلة ،فقد يعطي ًّ
ب فهو ال
حال قويًّا أو ضعيفاا ال
ُ
يناسب هذه المرحلة ،مثل الطبي ِ
ُ
يمكن ْ
صرف الدواء
يصرف الدواء المناسب بدون تحليل ،وبنا اء على نتائج التحليل يتم
أن
ُ
َ
ينطبق على المرشد ،فعلى المرشد ْ
ُ
يستثمر الخبرة َ التي اكتس َبها ،ويحد َد
أن
سه
المنا ِسب,
واألمر نف ُ
ُ
َ
ومن البساطة إلى التعقيد ،وعلى
الخصائص لمراحل المشكال ِ
ت االجتماعية ِمن البداية حتى النهايةِ ،
َ
ا
الجمعيات ْ
دليال
ع على هذه المراحل؛ لتكونَ
أن تتيح لكثير ِمن ُمر ِشدي الجمعيا ِ
ت األخرى االطال َ

يمر فيها
تمر بها الحالة ،ومثال على ذلك المراحل التي ُّ
للمرشد ،وتساعده في معرفة أي ِ مرحلة ُّ
خصائص معينة
س ْكر والمخدِرات :فهي تبدأ بالمرحلة األولى ،وتسمى (األعراض) ،لها
أصحاب ال ُّ
ُ
ُ
الشخص بالقلق ثم يتناول ال ُمس ِكر أو المخدِر "بالصدفة" ،وعند سؤاله يقول:
يشعر
تتمثل في أنه قد
ُ
ُ
"شربتُ " أو "تناولت صدفةا"َّ ،
فإن هذا يُع ُّد في المرحل ِة األولى ،لكن لو ذكر الحالة" :أنا بحثتُ عن
ال ُمس ِكر والمخدِر مع آخرين" َّ
فإن هذا يُع ُّد في المرحلة الثانية ،وتسمى مرحلة (اإلنذار) ،ولو ذكر
الحالة" :أنا تناولتُ ال ُمس ِكر وحدي ،وفي المنزل ،وأحياناا وقت الفجر وطيلة أيام األسبوع"َّ ,
فإن هذا
يُعَد في المرحلة الثالثة ،وتسمى (المرحلة الحرجة) ،وعندما يبدأ الحالة بف ْقد َمن حولَه ،و َمن هم
أقرب الناس إليه ،كالوالديْن واألشقاء ،ويكونون على ِعلم بتعاطيه ،فهذا يع ُّد في المرحلة األخيرة
ُ
ُ
(اإلدمان).
وهي
ي ْ
أن يسترش َد بهذه المراحل،
بنا اء على هذا التحدي ِد للمراحل؛ يستطي ُع المرش ُد األسر ُّ
وخاصة عندما تشتكي زوجةٌ من زوجها بأنه يُس ِكر أو يتناو ُل المخدِر ،فهذه األسئلةُ تحدِد لنا في أي ِ
ُ
يكون بحاج ٍة لعالج طبيٍ ،أو
ع العالج ،الذي قد
مرحلة وص َل الزوج من ال ُّ
س ْكر؛ فيحد َد المرش ُد نو َ
ُ
البعض من المرشدين
يكون العال ُج مجر َد تهديد باالتصال بالهيئة أو الشرطة ،لكن ـ مع األسف ـ
َ
عندما تواج ُهه مثل هذه المشكل ِة ،حينما تقو ُل الزوجة َّ
إن زو َجها يُس ِكر ،فليس عنده خلفيةٌ عن أي ِ
س ْكر والمخدِرات؛ لذلك نتوق ُع ْ
وقصور في
أن يحدُث خَلل
مرحلة وصل إليها هذا الزوج من ال ُّ
ٌ
اإلرشا ِد وخط ِة العالج.
ت (البغايا)،
ت العربية ،الذي يعاني من مشكل ِة
انحراف البنا ِ
مثا ٌل آخر :في أح ِد المجتمعا ِ
ِ
ت
ت الثانوي ِ حتى وصلَت المشكلةُ إلى طالبا ِ
ت وطالبا ِ
ت الجامعا ِ
وقد شاعت هذه المشكلةُ عند بنا ِ
ُ
ْ
مراكز البحوث التصدي
حاولت
أرقَت المجتم َع,
المرحلة المتوسطة ,وكانت مشكلةُ ال ِب ِ
غاء مزمنةا َّ
تدر َج ومراح َل هذه المشكلة؛
لها ،ولكن قدَّم الدكتور /محمد عارف في دراسته (طريق االنحراف) ُّ
تمر بها الفتاة ُ المنحرفةُ حتى تص َل لل ِبغاء؛ وهذا أفا َد المرشدين
لكي يبينَ للمرشدين المراح َل التي ُّ
ذكره في بحثه:
التربويين في المدارس ،وأفا َد أوليا َء األمور ,ومما َ
شها ،وترى َّ
"عندما تعاني الفتاة ُ من إحباطٍ  ،وال ترضى بمستوى المعيش ِة التي تعي ُ
أن الح َّل
لالنحراف" ،إذاا؛ الب َّد ِمن االنتبا ِه لهذه الفتاة التي
ي؛ فهي في المرحل ِة األولى وتسمى "التهيؤ
ِ
ماد ٌّ
يتغير حا ُل هذه الفتاة (تزوجت ا
مثال ,أو تُوفي والدها ,أو
تعاني من اإلحباط وقِلة المال ،وعندما
ُ
عم تو ُّجه الفتاة نحو
انتقلت من مكان آلخر) ،فهذه مرحلةٌ ثانيةٌ تُسمى"التحول" ،وهذه
ُ
المواقف تد َ
ُ
سر ،وأ َّما المرحلةُ الثالثةُ فهي :مرحلةُ "االنحراف األوليِ"
االنحراف؛ فالسيا ُج
والحاجز سقَط وانك َ
ت ِمن خارجِ دائرة
إذا تركت الفتاة ُ صداقاتِها ِمن القَرابة والعائلة ،واتجهت في
اختيار الصديقا ِ
ِ
لالنحراف ،أ َّما إذا كانت عند الفتاة معلوماتٌ وثقافة صحية وجنسية،
القرابة؛ فهذا أو ُل مؤشر
ِ
وكذلك خلفية ثقافية أمنية ،فهذا يعني بأنها وص َلت إلى مرحلة "االحتراف" ،فإذا كانت لها عالقاتٌ
مع شخصيا ٍ
ت بارزةٍ ومعروفة في المجتمع ،مثل :الضباط والقضاة واألطباء؛ فمعنى ذلك أنها
االحتراف ،وأصبحت تدير شبكة دعارة.
تعدت
َ
المراحل،
ت العربيةَ حينما قدَّم للمرشدين والمربين هذه
وبذلك ،أفاد محمد عارف المجتمعا ِ
َ
المنحرفاتِ ،ويطرحوا إرشادا ٍ
تمر فيها
ت
ليتعاملوا مع الفتيا ِ
كل مرحله ُّ
ت وعال اجا حسب خصائص ِ
ِ

الفتاة  ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية تحديد مراحل التغير بحالة المسترشد لضمان صحة
االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -7الزوج (
 -8الزوجة (

العناصر المطلوبة

الضحية أو المتضرر :
 -7الزوج (
 -8الزوجة (

)
)
نعم

ال

()1

()2

االمرحلة التي
فيها االعراض
تمر
المشكلة ،هل
االنتقالية
هي في مرحلة:

راي المرشد

العناصر المطلوبة

)
)
نعم

ال

()1

()2

االعراض
االنتقالية

الحرجه

الحرجه

المزمنه

المزمنه

االعراض

االعراض

االنتقالية

االنتقالية

الحرجه

الحرجه

المزمنه

المزمنه

ت الزوجي ِّة اكترونيا:
ج المشكال ِّ
سا  -عال ُ
خام ا
خمس مراح َل أساسية ترتب ُ
ت االجتماعية بين الزوجين ,ينبغي
هناك
ط بعالج المشكال ِ
ُ
كل مرحلة قبل ْ
للمرشد األسري ِ اكترونيا ْ
أن يطر َح العال َج ألي ِ مشكل ٍة
يعرف
أن
خصائص ِ
َ
َ
زوجيةٍ ,والب َّد َّ
أن تكونَ تلك المراحل على شكل وسائل إيضاح في ذهن المرشدِ ،توجهه في عملية
ت الزوجي ِّة الكترونيا ،هي:
الحوار مع الحالة؛ وهذه المراح ُل الرئيسةُ في عالج المشكال ِّ
ع التربي ِّة الزوجي ِّة قبل الزواجِّ":
• المرحلة األولى" :نو ُ
على المرش ِد ْ
يعرف التربية االجتماعية والتنشئة األسرية الزوجية للزوج والزوجة،
أن
َ
ا
فمثال :الب َّد ْ
والتي كانت قب َل الزواج؛ َّ
أن
سينعكس على ال ِعشرة الزوجية ونمط مشكالتهما,
ألن هذا
ُ
التخويف أو كان
يعرف المرش ُد طريقةَ الفتاة وتعا ُملها مع الذكور عند أسرتها :هل كانت قائمةا على
ِ
َ
التعام ُل قائ اما على االحترام؟ فاألكي ُد َّ
ت الزوجية ،لذلك
أن هذا
سينعكس على نوع وحجم المشكال ِ
ُ

تتطلب االستشارة االلكترونية فحص نوع التربية الزوجية لضمان صحة االستشارة ،عندما يطلب
منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -9الزوج (
 -10الزوجة (
العناصر المطلوبة

التنشئه
االسريه
الزواج

راي المرشد

خوف من الذكور
قبل احترام اإلناث

الضحية أو المتضرر :
 -9الزوج (
 -10الزوجة (
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)
نعم

ال

()1

()2

العناصر المطلوبة

)
)
نعم

ال

()1

()2

خوف من الذكور
احترام اإلناث

قياديه

قياديه

مطيعه وتابعه

مطيعه وتابعه

مشاركه

مشاركه

خوف من الذكور

خوف من الذكور

احترام اإلناث

احترام اإلناث

قياديه

قياديه

مطيعه وتابعه

مطيعه وتابعه

مشاركه

مشاركه

خوف من الذكور

خوف من الذكور

ْف القناع":
• المرحلة الثانية" :كش ُ
أن يتوق َع ِمن الزوج أو الزوجة ،عندما يدخالن ِعش الزوجية ْ
على المرش ِد اكترونيا ْ
أن
بعض الظروف :ا
الظروف االقتصادي ِة ,أو المشاكل
مثال:
الطرف اآلخَر
يخفي أحدُهما عن
ِ
ِ
َ
الصحي ِة ،أو المشاكل السلوكي ِة واألسري ِة ,فيجب على المرشد األسري ِ ْ
دور فعا ٌل في
أن يكونَ له ٌ
إظهار ومعرفة هذا الخفيِ ،وعالقته بالمشكل ِة الزوجي ِة المعاصرة ،لذلك تتطلب االستشارة
االلكترونية كشف القناع للمسترشد لضمان صحة االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن
اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -11الزوج (
 -12الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
)

العناصر المطلوبة

)
نعم

ال

()1

()2

العناصر المطلوبة

مرض نفسي

مرض نفسي

مرض جسمي

مرض جسمي

كشف الشريك
اشياء خفيه في اعاقه
اول الزواج
مرض جنسي

راي المرشد
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 -12الزوجة (

)
)
نعم

ال

()1

()2

اعاقه
مرض جنسي

انحراف باالخالق

انحراف باالخالق

سجن احد افراد االسره

سجن احد افراد االسره

العمر غير صحيح

العمر غير صحيح

كشف اشياء خفية قوية

كشف اشياء خفية قوية

كشف اشياء خفية عادية

كشف اشياء خفية عادية

اليوجد شيء خفي

اليوجد شيء خفي

"مقياس المسؤولية االجتماعية":
• المرحلة الثالثة:
ُ
مقياس جمي ٌل وسهلٌ ،وفيه يتحقق المرش ُد الكترونيا من التساند والتعاون بينهما :فهل
وهو
ٌ
ت بين الزوجين؟ فإذا كان هناك تقسي ٌم واض ٌح؛ فيعني ذلك أنه يوجد توافُ ٌق
يوجد تقسيم للمسؤوليا ِ
مؤشر على عدم
الطرف اآلخر ،فهذا
كثيرا على
ي ,فإذا لم يوجد تقسيم ،بحيث يعتمد أحدُهما
ِ
ٌ
ا
زوج ٌّ
وجود توافُق بين الزوجين ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية فحص مقياس المسؤولية لضمان
صحة االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -13الزوج (
 -14الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
)
)

العناصر المطلوبة
مقياس
المسؤوليه

راي لمرشد

 -13الزوج (
 -14الزوجة (
نعم

ال

()1

()2

)
)
نعم

العناصر المطلوبة

يقوم بمهامه

يقوم بمهامه

يساعد االخر

يساعد االخر

يتحمل المسؤولية

يتحمل المسؤولية

()1

ال
()2

• المرحلة الرابعة" :اإلنذار – تبادُل في العاطفة والحب" (التوافق الزواجي):
ث حلقا ٍ
ت متتا ِبعة ،وهي:
ي يتم على ثال ِ
التوافُق بين الزوجين هو تبادُل عاطف ٌّ
والخصائص ،مثل:
ت
الحلقةُ األولى  -التجانُس :ونعني به
التجانس في معظم الصفا ِ
ِ
َ
التجانس في الفكر ،والثقافة ،والموطن ،والتعليم ،والعمر ,وليس من الضروري ِ َّ
التجانس
أن يكونَ
ُ
(خمس
س
األمر
يتطلب
بكل الخصائص ،بل
ُ
ُ
التجانس في معظم الخصائص ،فإذا حصل تجانُ ٌ
ُ
عالياا ِ
َ
ُ
ي على التبادل
توافق في التجانس،
خصائص على األقل) فهناك
خصائص من ع ْشر
ٍ
ٌ
َ
ومؤشر قو ٌّ
والحب الناجح ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية فحص التجانس لضمان صحة
ِ
العاطفي ِ
االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -15الزوج (
 -16الزوجة (
العناصر المطلوبة

التجانس
بالخصائص مع
الشريك
في العمر
التعليم

الضحية أو المتضرر :
 -15الزوج (
 -16الزوجة (

)
)
نعم

ال

()1

()2

العناصر المطلوبة

في العمر
التعليم

)
)
نعم

ال

()1

()2

راي المرشد

في المستوى االجتماعي

في المستوى االجتماعي

في الجنسيه

في الجنسيه

بالشكل والجمال

بالشكل والجمال

يوجد تجانس عالي

يوجد تجانس عالي

يوجد تجانس متوسط

يوجد تجانس متوسط

يوجد تجانس ضعيف

يوجد تجانس ضعيف

الشريك في األحزان
الحلقةُ الثانيةُ  -االعتما ُد المتبادَل :ونعني به المشاركةَ بفاعلي ٍة مع
ِ
ت الشدة والرخاء ,وعندما يص ُل الزو ُج إلى مرحلة االعتماد على
واألفراح ،والمساند ِة في أوقا ِ
مواقف الحياة
ي في
الطرف اآلخَر
وينتظر ِمن
مواقف السعادة والحزن،
الشريك في
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الدعم المعنو َّ
َ
َّ
المتغيرة ,يمكن القول َّ
حب الشريك
تخطى الحلقة األولى ،ووصل إلى الحلقة الثانية في
إن الزو َج
ِ
والتوافق معه ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية فحص االعتماد المتبادل لضمان صحة
االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -17الزوج (
 -18الزوجة (
العناصر المطلوبة

التبادل العاطفي
بين الطرفين

راي المرشد

الضحية أو المتضرر :
 -17الزوج (
 -18الزوجة (

)
)
نعم

ال

()1

()2

العناصر المطلوبة

مشاركه بالفرح

مشاركه بالفرح

مشاركه باالحزن

مشاركه باالحزن

يوجد تبادل عاطفي

يوجد تبادل عاطفي

)
)
نعم

ال

()1

()2

أسرار الزوج المهمة المالية واالجتماعية
ي :والمقصو ُد هل
الحلقة الثالثة  -البو ُ
ُ
ح الذات ُّ
ي
والعكس صحيح ،وهو
للطرف اآلخر؟ إذا كانت تص ُل فهناك بو ٌح وعالقةٌ قويةٌ،
تص ُل
ِ
ٌ
ُ
مؤشر قو ٌّ
ُ
وأحداث خاصة
أسرار
والحب والتوافق الزواجي ِ الناجح ،وبمعنى آخر هناك
ٌ
ِ
على التبادل العاطفي ِ

عند الفرد ال يمكن البو ُح بها ألحدٍ؛ َّ
كثيرا ماديًّا ومعنويًّا،
خسره
ألن البو َح بها لآلخرين قد ت ُ ِ
ا
واجتماعيًّا ,وعندما يُقدِم أح ُد الزوجين على البوح للشريك عن تلك األسرار واألحداث المهمة في
حياته دون اآلخرين ,معنى هذا َّ
صه بمعرف ٍة أه َّم وأغلى
أن الزو َج قد فضَّل
الطرف اآلخَر واخت َّ
َ
يبرهن ويثبتُ َّ
ُ
أن الزو َج وص َل إلى
ب في حياته ،وفضَّله على أصدقائه وأشقائه ووالديْه؛ مما
جان ٍ
ق الزواجي ِ ،لذلك
قمة "التوافق" مع شريك الزواج ،وهي المرحلة األخيرة ُ ِمن مراح ِل
ِ
الحب والتواف ِ
تتطلب االستشارة االلكترونية تحديد مستوى البوح الذاتي لضمان صحة االستشارة ،عندما يطلب
منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -19الزوج (
 -20الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
 -19الزوج (
 -20الزوجة (

)
)

العناصر المطلوبة
البوح الذاتي
مع الشريك

()1

()2

)

العناصر المطلوبة

تخبريه عن اسرارك الماليه

تخبريه عن اسرارك الماليه

تخبريه عن اسرارك مع اسرتك

تخبريه عن اسرارك مع اسرتك

تخبريه عن اسرارك مع اصدقائك

تخبريه عن اسرارك مع اصدقائك

يوجد بوح ذاتي عالي (
راي المرشد

نعم

ال

)

)

يوجد بوح ذاتي عالي (

نعم

ال

()1

()2

)

يوجد بوح ذاتي متوسط ( )

يوجد بوح ذاتي متوسط ( )

ال يوجد بوح ذاتي ( )

ال يوجد بوح ذاتي ( )

"النضوب":
• المرحلةُ الخامسةُ:
ُ
فقدان المرأة الرحمةَ
ُ
وهج ُر ال ِفراش ،وعد ُم
والعطف ِمن الر ُجل،
أهم سمات هذه المرحل ِة:
ْ
ِمن ِ
َ
خطرة ،وعلى المرش ِد ْ
أن يتدخ َل فيها تد ُّخ اال قويًّا؛ ألنه قد
إرضاء المرأ ِة عاطفيًّا ,وهذه المرحلةُ ِ
ِ
انحراف ،دافعُه االنتقا ُم ِمن الزوج.
يترتب على هذا التعامل
ُ
ٌ
والخصائص على المرش ِد ْ
أن يكونَ على دراي ٍة بها؛ ألنه ِمن غير
هذه المراح ُل والعوام ُل
ُ
المقبو ِل ْ
أجل
ي
ب المشكلة ِمن ْ
ُ
يقتصر على الحوار بين المرش ِد وصاح ِ
أن يكونَ اإلرشا ُد األسر ُّ
التنفيس فقط.

يجب على المرش ِد ْ
ُ
يمكن عال ُجها،
ف الفرقَ بين المشاكل االجتماعي ِة التي
وأخيرا،
ُ
ا
أن َي ِ
عر َ
ُ
ب عال ُجها ,فالب َّد ْ
أن يعتم َد المرش ُد على خبرته العلمية والعملية بتحديد
والمشاك ُل الثقافية التي يصعُ ُ
ق بينهما.
الفر ِ
عنف الرجا ِل ،وف ْهم القوامة بشكل خاطئ في المجتمع ،وتسلُّط الرجل على
مثال :مشكلة ُ
ٌ
ٌ
ا
ب عال ُجها ،وليست من
الزوجة من باب القوامة؛ فهذه مشكلة ثقافية وليست اجتماعية ِ
ومن الصع ِ
سر إال إذا قمنا
اختصاص المر ِشد؛ فهي متعلقةٌ بثقاف ِة المجتمع
ِ
كثير من األ ُ َ
ِ
العام ،يصعُب حلُّها عند ٍ
متعلقة بثقافة
بعالج ثقافة المجتمع العام ،ومثال آخر :تأ ُّخر زواج الفتيات ،هذه مشكلة ثقافية
ِ
وتغيير في ثقافة ومعايير
المجتمع ،ليست من اختصاص المر ِشد ،وعال ُجها يعتم ُد على تعدي ٍل
ٍ
بالس ِن المنا ِسب للزواج ،والتكافؤ العائلي ِ ،والخصائص الثقافية والتعليمية
المجتمع العامة المتعلقة
ِ
والوظيفية المطلوبة في الزوجة ،لذلك تتطلب االستشارة االلكترونية معرفة نوع ومستوى النضوب
لضمان صحة االستشارة ،عندما يطلب منه االفادة واالجابة عن اسئلة االستبانة االتية:

مصدر المشكلة :
المحور

 -21الزوج (
 -22الزوجة (

الضحية أو المتضرر :
)
)

العناصر المطلوبة

النضوب
المشاعر
الطرفين

راي المرشد

 -21الزوج (
 -22الزوجة (

يوجد عنف لفظي

في
بين يوجد عنف جسمي

نعم

ال

()1

()2

)
)

العناصر المطلوبة

يوجد عنف لفظي
يوجد عنف جسمي

يوجد هجر فراش

يوجد هجر فراش

شعور بالحرمان العاطفي

شعور بالحرمان العاطفي

شعور بالحرمان المادي

شعور بالحرمان المادي

يوجد نضوب عالي بالمشاعر ( )

يوجد نضوب عالي بالمشاعر ( )

يوجد نضوب متوسط بالمشاعر (
)

يوجد نضوب متوسط بالمشاعر ( )

اليوجد نضوب بالمشاعر ( )

اليوجد نضوب بالمشاعر ( )

نعم

ال

()1

()2

ويمكن ْ
ُ
أن نُط ِلقَ عليه:
المقتر ُح لضمان نجاح االستشارة االكترونية،
ي
َ
هذا هو المنه ُج العلم ُّ
سرية والزوجية اكترونيا.
إستراتيجيةٌ في عالجِ المشكال ِ
ت األ ُ َ
المراجع:

( )1محمد إبراهيم السيف :المدخل إلى دراسة المجتمع السعوديِ ،الناشر :مكتبة
الخريجي1426 ,هـ ص ،22انظر كذلك محمد السيف :الظاهرة اإلجرامية
في ثقافة وبناء المجتمع السعودي ,الناشر :مكتبة الخريجي1426 ,هـ.
ي وعالقته بانحراف البنات
( )2محمد إبراهيم السيف :الحرمان العاطف ُّ
والزوجات (دراسة ميدانية) ,الناشر :الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية
األسرية ,في محافظة عنيزة 1426,هـ.
( )3محمد إبراهيم السيف :العشرة الزوجية والطالق (دراسة ميدانية) ,الناشر:
الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية األسرية ,في محافظة
عنيزة1427هـ.
( )4محمد إبراهيم السيف :اختيار الزوجة وتعدُّد الزوجات (دراسة ميدانية)،
الناشر مركز التنمية األسرية في األحساء1431 ،هـ.
( )5محمد ابراهيم السيف:التربية الجنسية والعالقات الزوجية (دراسة ميدانية),
الناشر :مركز التنمية األسرية في األحساء

