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ملخص الورقة:
هدفت هذه الورقة إىل وضع ٍ
آليات مقرتحة لتطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية
عدد من األهداف هي:
اإللكرتونية ،وتفرع عن هذا اهلدف الرئيس ٌ
 )1التعرف على أمهية االستشارات األسرية اإللكرتونية.
 )2حتديد فوائد االستشارات األسرية اإللكرتونية .E-consultation Benefits

 )3تعداد الصفات واملهارات األساسية للمستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية.
 )4ذكر خطوات كتابة االستشارة األسرية اإللكرتونية.
 )5حتديد متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية.
 )6وضع آليات مقرتحة لتطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارة اإللكرتونية.
وسعياً لتحقيق هذه األهداف قام الباحث مبراجعة الكتب واملواقع ذات العالقة ابالستشارات ،كما قام
بتوظيف خربته يف جمال تقنيات التعليم وجمال االستشارات األسرية كتابة هذه الورقة ،مع اإلشارة إىل ندرة املراجع
العلمية ذات العالقة مبوضوع الورقة.
وسيتم بيان أمهية االستشارات األسرية اإللكرتونية ،وحتليل أبرز تداعيات التغيري األسري يف اجملتمع
السعودي ،وتناول الصفات واملهارات األساسية للمستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية
اإللكرتونية ،وبيان فوائد االستشارات األسرية اإللكرتونية  ،E-consultation Benefitsوحتديد خطوات
كتابة االستشارة األسرية اإللكرتونية ،مث حتديد متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية ،وأخرياً اقرتاح عدد من
اآلليات لتطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارة اإللكرتونية ،ويف اخلتام مت تقدمي عدد من
التوصيات ذات العالقة ابلورقة.
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مقدمة:
تعد األسرة الركيزة األوىل واألساس الرئيس يف بناء اجملتمعات واستقرارها ،وهي مطلب فطري وديين ووطين
وذايت ،وتشري االحصاءات والدراسات االجتماعية والرتبوية ذات العالقة إىل وجود بعض جوانب اخللل داخل
املنظومة األسرية ،لذا كان من الضرورة وجود مجعيات ومؤسسات متخصصة يف اجلوانب األسرية املختلفة ،تساعد
األسرة يف التهيئة والتكوين واالستمرار والتوجيه واإلرشاد والعالج ،خاصة مع ظهور تغريات جمتمعية خمتلفة بسبب
االنفتاح العاملي اإلعالمي والثقايف واالجتماعي ،أدت إىل تزايد املشكالت األسرية املعاصرة.
ومن هنا تتأكد أمهية املستشار األسري ،وضرورة إعداده إعداداً متكامالً؛ حىت يستطيع أن يقوم بدوره املناط
به على أمت صورة وأكمل وجه ،فهو يباشر وظيفة من أهم الوظائف يف اجملتمع ،ولديه أسرار البيوت واألسر
واألفراد ،ويعرف كثرياً عن واقع اجملتمع من الداخل ،من خالل اطالعه على مشكالته وتقدميه لالستشارات
األسرية ما ال يعرفه غريه من أفراد اجملتمع.
ويؤدي املستشار األسري دوراً فاعالً يف احلياة اجملتمعية ،وتزداد أمهية هذا الدور مع استمرار تزايد التغريات
املتسارعة يف اجملتمع ،وتزايد املشكالت وتقارب املسافات ،وتطور وتعدد وسائل التواصل االجتماعي اإللكرتونية،
لذا ال بد من اإلعداد اجليد واملتخصص للمستشار األسري وتطويره بشكل دائم وفق هذه التغريات والتطورات،
حىت تسهم املؤسسات واجلمعيات املتخصصة يف اجملال األسري يف محاية األسرة من املشكالت والشتات
والطالق وضياع أفرداها.
ويعيش العام اليوم تطورات علمية وإلكرتونية كبرية كان هلا األثر الكبري على مجيع جوانب احلياة املختلفة،
وأصبحت املؤسسات واجلمعيات األسرية مطالبةٌ ابلبحث عن أساليب ونظم ومناذج ووسائط إلكرتونية جديدة
ملواكبة هذه التطورات ،مما يفرض عليها تطوير أنظمتها االستشارية وتطوير مستشاريها األسريني ،وحتقيقاً هلذا

جاءت ندوة االستشارات اإللكرتونية اليت ترعاها وزارة الشؤون االجتماعية وتنظمها مجعية التنمية األسرية مبنطقة
املدينة املنورة ومركز بيت اخلربة ،واليت كان من أهدافها حتديد األسس واملعايري املهنية ملمارسة االستشارات
اإللكرتونية ،لذا أتيت هذه الورقة للمحاولة يف تقدمي آليات مقرتحة لتطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات
االستشارات األسرية اإللكرتونية.
أهداف الورقة:
تسعى الورقة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:
 )1التعرف على أمهية االستشارات األسرية اإللكرتونية.
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 )2حتديد فوائد االستشارات األسرية اإللكرتونية .E-consultation Benefits

 )3تعداد الصفات واملهارات األساسية للمستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية.
 )4ذكر خطوات كتابة االستشارة األسرية اإللكرتونية.
 )5حتديد متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية.
 )6وضع آلية مقرتحة لتطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارة اإللكرتونية.
مصطلحات الورقة:
حتددت مصطلحات الورقة يف املصطلحات التالية:
 -االستشارة Consultation

االستشارة يف اللغة مأخوذة من قول العرب :شرت الدابة ،وشورهتا إذا علمت خربها جبري أو غريه ،وشرت

وشرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل.
الدابة إذا اختبارها فعرف هيئتها وسريهاُ .
ِ
وقال هللا تعاىل( :فَبِما ر ممح ٍة ِمن َِ ِ
ت فَظّاً َغلِي َظ الم َق مل ِ
ف َعمن ُه مم
ب َالنم َف ُّ
ك فَ م
ضوا ِم من َح مول َ
اع ُ
ت َهلُمم َولَ مو ُكمن َ
اّلل لمن َ
َ ََ َ
ِِ
و ِ
ني) سورة آل عمران ،اآلية
اّللِ إِ َن َ
ت فَتَ َوَك مل َعلَى َ
اّللَ ُُِي ُّ
ب الم ُمتَ َوّكل َ
استَ مغف مر َهلُمم َو َشا ِومرُه مم ِيف ماأل مَم ِر فَِإذَا َعَزمم َ
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 . 159قال اإلمام النووي رمحه هللا" :إذا أمر هللا هبا النيب صلى هللا عليه وسلم مع أنه أكمل اخللق فما الظن
بغريه".
وتُعرف االستشارة أبهنا عالقة مهنية  Professional Relationshipبني فرد ميلك أو منظمة متتلك
خربة متخصصة ،وطرف آخر ُيتاج إىل تلك اخلربة حلل مشكلة معينة .ويصف (الفرد كادوشني) 1977م
االستشارة يف اخلدمة االجتماعية أبهنا عملية تسعى حلل مشكلة ،حيث يقدم االستشاري النصح وأنشطة
املساعدة للعميل  Clientأو اجملموعة  Groupأو املنظمة  Organizationأو اجملتمع  Societyخصوصاً
فيما يتعلق مبشكالت العمل( .الغريب والطايفي)2008 ،
ويف الورقة احلالية حتدد مفهوم االستشارة األسرية أبهنا مهمة رمسية أو تطوعية تقدمها مؤسسة أو مجعية
اجتماعية متخصصة يف اجملال األسري من خالل مستشاريها وعرب وسائلها املختلفة إىل من ُيتاجها بناءً على
طلبه هلا.
 -املستشار Consultant

يُعرف املستشار :أبنه شخص خمتص يسهل التواصل والتعاون وتنسيق العمل اجلماعي بني بقية الرتبويني
هبدف التعرف علي االحتياجات املعرفية والسلوكية ،وختطيط وتنفيذ وتقييم الربامج التعليمية للوفاء هبذه
االحتياجات.
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ويف هذه الورقة مت حتديد املستشار األسري أبنه موظف رمسي أو متعاو ٌن مؤهل يف مؤسسة أو مجعية
اجتماعية متخصصة يف اجملال األسري ،يقدم االستشارات األسرية عندما تُطلب منه إىل من يطلبه من خالل
الوسائل اليت تُتِحها املؤسسة أو اجلمعية.
 -االستشارة اإللكرتونية E-consultaion

تُعرف االستشارة اإللكرتونية أبهنا عملية تشاركية تشمل جهات مهتمة لتحقيق هدف معني بشكل تعاوين،
وهي عملية متكني املستشري من الوصول اىل حل ملشكلته من خالل االستعانة ابملستشار املتخصص يف موضوع
املشكلة ،وذلك يتم ابستخدام الوسيط اإللكرتوين  Electronic Mediaمثل اإلنرتنت أو اجلوال أو الفاكس،
حيث يقدم الوسيط اإللكرتوين ألية تفاعلية للحوار واملناقشة ومشاركة اآلراء واملعلومات واحلقائق.
وتنظر الورقة احلالية إىل أن االستشارة اإللكرتونية هي أسلوب إلكرتوين تقدم من خالله املؤسسة أو اجلمعية
االجتماعية املتخصصة يف اجملال األسري استشارهتا األسرية إىل األفراد الذين يطلبوهنا.
أدبيات الورقة:
أمهية االستشارات األسرية اإللكرتونية:
يقول كارل روجرز  1951م يف كتابة (االستشارة والعالج النفسي)" :إن هدف االستشارة النفسية هي مساعدة
العميل على أن يساعد نفسه على حل مشكالته ،وإن وظيفة املستشار النفسي هي مساعدة العميل على أن
يتخلص من انفعاالته املتعلقة مبشكلته حىت يستطيع أن يفكر بطريقة أوضح وأسلم وحىت يستطيع التوصل اىل حل
للمشكلة".
ويشهد جمال االستشارات االسرية واالجتماعية والنفسية تطوراً يف اجملتمع السعودي ،بسبب التغيريات االجتماعية
العديدة اليت مر هبا اجملتمع ،وال يزال هذا التطور غري ٍ
كاف يف ظل االحتياجات املتزايدة لالستشارات األسرية ،خاصة
على صعيد املؤسسات الرمسية واالجتماعية اليت تقدم اخلدمات األسرية ،ابلرغم من أمهية اجلوانب الوقائية البالغة
األمهية يف معاجلة املشكالت االجتماعية املتنوعة.
ويعد انتقاء برامج االستشارات األسرية يف ابلغ األمهية لكي يتناسب مع ثقافة اجملتمع السعودي ،حيث أن
انتشار الربامج االستشارية النفسية واالجتماعية عرب وسائل اإلعالم املختلفة قد تؤثر سلباً على نوعية االستشارة
املقدمة حلل املشكلة األسرية أو اهلدف منها ،ألن الكشف عن األسرار قد يكون سبباً يف تفاقم املشكالت وليس
حالً هلا.
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كما أن اخلطط التنموية والتغيريات االجتماعية أسهمت يف حدوث تغريات يف بنية اجملتمع السعودي وأنظمته
االجتماعية ،وأحدثت تطوراً كبرياً يف قطاعات الرعاية االجتماعية املختلفة ،وفرضت ظواهر اجتماعية جديدة ،وأمناطاً
سلوكية وقيماً مل تكن موجودة من قبل ،مما أدى اىل تغيري كبري يف منط احلياة وزايدة احلاجة إىل القدرة على الربط بني
قيم اجملتمع ومستجدات احلياة بسبب التعرض للتبادل الثقايف عرب وسائل اإلعالم واالتصال والتواصل االجتماعي
املختلفة.
وانطالقاً مما سبق ،يتبني أمهية وجود برامج متخصصة حتتاجها االسرة لدعمها ذاتياً للتعامل مع هذه التغريات
االجتماعية والتحدايت ،مما فتح الفرص لوجود مؤسسات اجتماعية متخصصة واخصائيني اجتماعيني وتربويني يف
عدة جماالت مهنية ،لتقدمي الدعم الالزم لألسرة وتقليل السلوكيات السلبية وتعزيز الظواهر اإلجيابية ،والنهوض ابألسرة
لتكون لبنة نوعية يف اجملتمع.
ونتيجة لزايدة وجود هذه املؤسسات واجلمعيات االجتماعية يف اجملتمع ،وانضمام ٍ
عدد من املوظفني واملتعاونني
املهتمني ابجملال االستشاري األسري فإنه ينبغي االهتمام هبذه املؤسسات واجلمعيات والعاملني فيها ،وقد أشار
(اجلهين )2005 ،إ ىل جمموعة من التوصيات منها :التوسع يف افتتاح مراكز شبيهة مبراكز اإلرشاد االجتماعي عرب
اهلاتف داخل املؤسسات املعنية ابخلالفات الزوجية كاحملاكم الشرعية ،وأمهية وجود مراكز اجتماعية الصالح ذات
البني بني األزواج والزوجات .وكذلك دراسة (اخلرجي )2007 ،الذي يرى أن خدمات االستشارات األسرية ميكن أن
تقلل من كثري من القضااي األسرية اليت ترد للمحاكم الشرعية مىت ما قدمت على أسس مهنية.
حتليل أبرز تداعيات التغيري األسري يف اجملتمع السعودي:
يشري التغيري االجتماعي إىل كل ما يطرأ يف سياق الزمن ،على األدوار واملؤسسات واألنظمة اليت حتتوي البناء
االجتماعي ،من حيث النشأة والنمو واالنداثر ،وبناءً عليه فإنه يشري اليت تلك التعديالت اليت تطرأ على األساليب
اليت يسري عليها الناس يف العمل ،ويف تكوين األسرة ،ويف تربية األطفال ،ويف ضبط السلوك اخل( .الدقس)1987 ،
ويتصف التغيري األسري مبجموعة من اخلصائص اليت متيزه عن غريه من أشكال التغيريات األخرى ،فهو ظاهرة
وُيدث
عامة تصيب قطاعاً عريضاً من األسر وأفراد اجملتمع ،وله صفة االنتشار الواسع ،ويؤثر يف التنظيم االجتماعي ُ
أثراً عميقاً يف العالقات واملؤسسات االجتماعية مثل األسرة والتعليم واالقتصاد ،وقد يكون إجيابياً وقد يكون
سلبياً.
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عدد من التداعيات اليت أثرت على األسرة يف جمتمعنا ،ومنها:
وهناك ٌ
 )1ما طرأ على اجملتمع من تغري نتيجة االجتاه حنو التحول من جمتمع زراعي اىل جمتمع صناعي ،وهجرة أهل
الريف إىل املدن سعياً وراء األجور املرتفعة ،وأتثري ذلك على تفكك نظام األسرة املمتدة ،وكثرة عدد
أفراد األسرة ،وضعف سلطة رعاة ومسؤويل األسر.
 )2انتشار التعليم وتطور مراحله التعليمية ،واجتاه املرأة إىل االنشغال عن احلياة املنزلية بسبب خروجها إىل
العمل ،وظهور عدد من املشكالت املتعلقة ابملرأة العاملة.
 )3الصراع بني اآلابء واألبناء حول التمسك ابلعادات والتقاليد اجملتمعية السابقة ومقاومة األبناء هلذا
االجتاه ،وزايدة االختالف والتباعد بني أعضاء األسرة الكبرية ،وهو ما أطلق عليه صراع األجيال.
 )4تغري حجم املسكن ،والذي أصبح ال يسمح ابستيعاب أفراد األسرة املتكاملة ،مما أدى إىل انتقال األسر
الزوجية الصغرية إىل مساكن مستقلة خاصة ،قد تكون بعيدة عن مكان األسرة األصلية( .الغريب،
)2007
عدد من الدراسات جممل التغيريات األسرية اجملتمعية ،واليت من أبرزها:
وقد كشفت ٌ
 )1انتشار النمط الصغري لألسرة ،فقد كانت األجواء األسرية يف األسرة املمتدة قادرة على استيعاب خمتلف
أعضائها يف إطارها ،وهذا ما عجزت عنه األسرة يف اجملتمع املعاصر ،اليت ال ميتد نطاقها إال حلدود
األبناء مع والديهم فقط ،ويصعب عليها إضافة آخرين حىت لو كانوا اآلابء أو األمهات.
 )2اختالف أشكال العالقات بني األجيال تبعاً النتشار هذا النمط ،مما جعل التواصل غري ممكناً فيما
بينهم ،كما كان ذلك ممكنا يف النمط املمتد لألسرة.
 )3ميل األبناء للعيش بعيداً عن أهاليهم ،وذلك سعياً لالستقاللية ،والتمتع ابحلرية بعيداً عن تدخل
الوالدين وغريهم.
 )4تنامي زايدة طلب املرأة على االلتحاق ابلوظائف واألعمال على اختالف أنواعها وجماالهتا.
 )5اهلجرة الريفية إىل املدن املتمثلة هبجرة الشباب.
 )6كثرة األعباء األسرية اليومية.
 )7تزايد اإلنفاق األسري وإعطائه األولوية ،نظراً لتزايد املتطلبات وحمدودية املوارد األسرية.
 )8تباعد املسافات النفسية واالجتماعية بني األجيال ،مما ترتب عليه اجتاهات الرفض من قبل الشباب
للكبار ،واجتاهات السخط من قبل الكبار على الشباب.
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وقد أثرت مجيع العوامل السابقة –التداعيات والتغيريات -على أفراد األسرة ابلكامل يف اجملتمع ،حيث جند أن
املرأة والشباب من أكثر الفئات أتثراً هبذا التغيري ،األمر الذي زاد من املشكالت الزوجية ،وأضعف قدرة الزوجني على
تربية أوالدهم ،وأثراً سلبياً على رعاية كبري السن وازدايد حاالت اإلساءة اليهم من قبل أفراد أسرهم والنظرة اليهم
بصورة سلبية .كما أثرت هذه التداعيات سلبياً على الشباب والفتيات من خالل وسائل اإلعالم املختلفة ،حيث تتأثر
هذه الفئة بصورة ملحوظة مبا تصدره هذه الوسائل من أفكار وفلسفات وسلوكيات وأخالقيات أثرت على األسرة
وأفرادها)8( .
ومن أبرز املشكالت االجتماعية اليت أفرزهتا هذه التداعيات الفراغ واملخدرات ومشكالت الزواج وأتخر سن
الزواج والطالق والعالقات السلبية بني أفراد األسرة الواحدة ،مثل اخلالفات وانعزال بعض أفراد األسرة والنظرة
التشاؤمية للبعض جتاه اآلخر واالحنراف الفكري وتبين األفكار املنحرفة واإلرهابية.

الصفات واملهارات األساسية للمستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية:
يرى املختصون يف العلوم الشريعة ( )11أن هناك عدداً من الشروط والصفات الشخصية ينبغي أن يتحلى هبا
من يريد أن يقدم االستشارة لآلخرين ،ومنها:
 )1العلم ،وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً ،واملقصود ابلعلم هنا:
 العلم الشرعي ،فالشريعة اإل سالمية مشتملة على مجيع املصاحل الدنيوية واألخروية ،لذا ينبغي أن يتوافر يفاملستشار املسلم حد أدىن من العلم الشرعي.
 -العلم ابحلال ،وهو إدراك الواقعة حمل االستشارة ،إدراكاً مبنياً على معطيات صحيحة.

 )2العقل؛ ويعين سعة األفق وبعد النظر واألانة والتأمل يف العواقب والتمييز واحلكمة.
 )3التجربة؛ إذ ينبغي أن يكون املستشار مطلعاً على أحول جمتمعه ،مدركاً الهتمامات أفراده ،مستفيداً من
جتارب السابقني.
 )4التقوى؛ تتطلب االستشارة قدراً من استشعار مراقبة هللا ،وخشيته يف الغيب ،حىت تعصمه من حظوظ النفس

وإغواء الشيطان.
 )5األمانة؛ فاملستشار مؤمتن على أسرار من يستشريه من الناس ،فال ُيل له أن يفشيها ،ال تلميحاً وال تصرُياً
وال متثيالً.
 )6النصح؛ وهو أن يقدم املستشار خالص نصحه وأفضل ما عنده من رأي.
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 )7حسن اإلصغاء :ينبغي للمستشار أن يصغي إىل الشكوى ،ويستجمع أطرافها ،وال يعاجل املستشري برأي أو
تعليق أو ختطئة أو تصويب حىت يعي املشكلة.
 )8صفاء الذهن وعدم التشويش؛ مبعىن أن يقدم املستشار املشورة يف وضع مطمئن ،غري مهموم ،وال مشغول،
وال مستعجل وال متشوش بعارض خارجي.
كما حدد طاش (2003م) الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدى لالستشارة االجتماعية والنفسية يف:
 -1أن يكون متخصصاً يف العالج االجتماعي والنفسي.
 -2احلصول على رخصة من جهات رمسية خمتصة ملمارسة العالج االجتماعي.
 -3امتالك خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف جمال العمل.
إضافة إىل أنه ال بد أن يكون متابعاً جيداً جلوانب احلياة اليومية ،وقارائً موسوعياً ،وميلك مهارة التعامل مع
وسائل التقنية احلديثة ،ويعرف اجلديد يف عاملها ،ويستطيع أن يوظفها يف عمله بطريقة تعطي قيمة مضافة
للهدف املنشود ،فضالً عن امتالكه فن االتصال والتواصل مع اآلخرين ،يتقن إدارة الصراع بني األطراف ،وال ميل
من السماع ،وال ميارس األستاذية أو يتحدث من علو ،وُيذر كل احلذر من أن يُشعر أايً من طريف النزاع أبنه
يقف يف خندق الضد ،أو يتعاطف معه.
• فوائد االستشارات األسرية اإللكرتونية E-consultation Benefits

من خالل تطبيق نظام االستشارات األسرية اإللكرتونية فإنه من املتوقع حتقيق العديد من الفوائد ،من أمهها:
 )1سهولة احلصول على اخلدمة :حيث أن التقنية اإللكرتونية أصبحت يف متناول اجلميع وبشكل سهل،
ومتوافرة يف البيت ومكتب العمل أو حىت على اجلواالت الذكية املزودة خبدمة اإلنرتنت أو االتصال اهلاتفي
العادي.
 )2زايدة املشاركة :يزداد عدد املشاركني من الفئات املستهدفة بشكل كبري يف حال حصوهلم على احتياجاهتم
االستشارية اذا كان الوسيط اإللكرتوين متوافر لديهم.

 )3االستجابة والرد السريعُ :يصل املستشري على إجابة بشكل سريع ملشكلته اليت يطرحها وبوقت أقل بكثري
من االستشارات العادية.

 )4الشفافية واملصداقية :يضمن الوسيط اإللكرتوين أبن العملية االستشارية يتم التعامل معها بكل شفافية
ومبصداقية عالية ألهنا تكون موثقة أو مسجلة.
 )5سهولة االستخدام :يسهل حتليل البياانت واحلقائق املزودة للنظام اإللكرتوين والتعامل معها من خالل
أدوات حتليلة عالجية خاصة ابلنظام ،إذا كان مزوداً بعميل أو برانمج يتميز ابلذكاء الصناعي مثل برانمج
ذكاء األعمال الصناعي Business Intelligence Agent
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 )6التغذية الراجعة املوضوعية :حيث أن االستشارة اإللكرتونية تعطي فرصة لتسجيل التغذية الراجعة الصادرة
من املستشار بشكل موضوعي أكثر مما إذا كانت صادرة بشكل مادي وجهاً لوجه ابلطرق التقليدية العادية
واليت ميكن أن تؤثر على العملية االستشارية.
 )7قلة التكلفة والوقت :تتميز العملية االستشارية اإللكرتونية أبن الوقت املستغرق هلا وتكلفتها أقل بكثري
مقارنة ابلعملية االستشارية التقليدية ،اليت تتم من خالل زايرة املستشري ملكتب أو عيادة املستشار.
 )8حتقيق نتائج مرضية بشكل أكرب :تكون نتائج العملية االستشارية اإللكرتونية أكثر إرضاءً للعميل ،ألهنا
حتافظ على خصوصيته يف حال كان لديه خجل أو توتر أو قلق جراء املشكلة اليت يعاين منها ،خاصة إذا

متت العملية االستشارية بشكل غري مباشر من خالل طرح املشكلة يف انفذة نصية وبدون مواجهه مباشرة
أو يف انفذة فيديوية مع املستشار.
خطوات كتابة االستشارة األسرية اإللكرتونية:
تتشابه خطوات كتابة االستشارة اإللكرتونية األسرية إىل ٍ
حد كبري خطوات كتابة االستشارة
 )1استقبال طلب االستشارة األسرية من خالل التقنيات اإللكرتونية اليت توفرها املؤسسة بطريقة تسمح وتشجع
املستشري على التلقائية يف التعبري بكل صراحة واسرتسال دون أي قيود أو خوف أو حماولة إلخفاء كل ما
يساعد على حل مشكلته ،كما تتيح له كتابة البياانت الالزمة واملساعدة على إرشاد املستشار على حل
مشكلته.
 )2إرسال طلب االستشارة إىل املستشار ليقوم بتحليل املعلومات املتعلقة ابملستشري (جنسه ،وعمره ،وبلده،
وحالته االجتماعية  ...اخل) واملعلومات الواردة يف طلب االستشارة وأتملها جيداً ،وال يلزم من القراءة
والتحليل والتأمل الرد ،فقد يرى املستشار عدم قدرته على الرد ،أو قد يرى أتخري الرد إىل حني التأمل أكثر
أو القراءة حول املشكلة.
 )3تركيب وتنظيم املعلومات والتوصل إىل صورة متكاملة عن املستشري وعن مشكلته ،وتشخيص املشكلة
وحتديد أسباهبا املختلفة.
 )4كتابة االستشارة بطريقة تسمح مبراجعتها والتعديل عليها من قبل املستشار قبل إرساهلا.
 )5قراءة طلب االستشارة واالستشارة مرة أخرى ،وبعد التأكد من اكتماهلا والقناعة مبا ورد فيها من حلول يتم
إرساهلا إىل اجلهة املعنية.
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متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية:
كي تقدم املؤسسات واجلمعيات األسرية استشارات أسرية إلكرتونية مبواصفات تتناسب مع احتياجات األفراد
وظروف اجملتمع وتطوراته املختلفة ،فإن ذلك يتطلب عدداً من املتطلبات ،من أبرزها:
 )1أن تكون املؤسسة أو اجلمعية االجتماعية متخصصة ومعتمدة من اجلهات األكادميية واحلكومية ذات
العالقة.
 )2أن تتوافر أدوات ووسائل التقنية اإللكرتونية احلديثة واملتطورة لدى املؤسسة أو اجلمعية االجتماعية.
 )3أن يكون للمؤسسة أو اجلمعية االجتماعية مكان يف وسائل التواصل االجتماعي املختلفة ،فيكون هلا مثالً
حساب يف الفيس بوك وتوتري واليوتيوب والتلجرام والسناب شات ،أو يف املواقع األكثر انتشاراً وفاعلية يف
تقدمي االستشارات األسرية اإللكرتونية.
 )4أن يكون املستشارين األسريني يف املؤسسة أو اجلمعية االجتماعية مؤهلني علمياً ومهارايً يف تقدمي
االستشارات األسرية.
 )5أن يكون املستشارين األسريني متخصصني يف جماالت تقدمي االستشارات األسرية.
 )6أن يكون املستشارين األسريني مدربني على تقدمي االستشارات األسرية اإللكرتونية والتفاعل معها.
 )7أن يكون الفنيني مؤهلني تقنياً يف إدارة اخلدمات االستشارية اإللكرتونية يف املؤسسة.

 )8نشر الوعي الالزم عن أمهية االستشارات األسرية اإللكرتونية ،من خالل استخدام الوسائل اإللكرتونية
احلديثة ،أو من خالل الصحف أو اجملالت أو اإلعالانت لزايدة الوعي لدى الناس عن أمهية هذه املواضيع
االستشارية ومدى الفائدة املتحققة هلم من جراء استخدامها.
 )9توثيق االستشارات اإللكرتونية ،وحفظها بطريقة تقنية تضمن عدم تعرضها للتلف أو احلذف أو عمليات
الدخول (اهلكر) والعبث هبا.

اآلليات املقرتحة لتطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارة اإللكرتونية:
يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية ،أمكن وصع آليات مقرتحة لتطوير املستشار األسري ،وهي:
 )1تطوير املهارات الكتابية للمستشار األسري:
ينبغي على املستشار األسري االهتمام ابللغة أثناء كتابة االستشارة اإللكرتونية ،من حيث وضوح الكلمات
والعبارات واجلمل ،والسالمة من األخطاء اللغوية واإلمالئية ،واستخدام الكلمات املعربة واملفهومة لدى املستشري ،من
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خالل معرفة دولته أو املنطقة اليت يسكن فيها ،ومراعاة وضع ملخص لالستشارة يف آخرها إن كانت طويلة .وأن
يضع املستشار يف ذهنه وهو يكتب االستشارة أن هذه االستشارة قد يقرأها آخرين غري املستشري.
 )2مراعاة وقت املستشار ووقت املستشري:
ينبغي عند طلب تقدمي االستشارة اإللكرتونية من املستشار مراعاة إن كان املستشار متفرغاً أم غري متفرغ من
أجل حتديد وقت تقدمي االستشارة ،وأن تراعي اجلهات املشرفة على االستشارات األسرية حاجة املستشري لالستشارة
أبسرع وقت ،ويساعد يف ذلك تضمني منوذج طلب االستشارة وقت الرغبة يف الرد ووقت موعد الرد من املستشار.
 )3تفعيل التغذية الراجعة من املستشري أو من قراء االستشارة اآلخرين:
ويتم ذلك بوضع آلية إلكرتونية مت ّكن املستشري من توضيح مدى استفادته من االستشارة وطرح استفسارات
جديدة على املستشار ،كما مت ّكن اآللية القراء اآلخرين لالستشارة من عرض آرائهم على املستشار حول استشارته.
 )4توظيف مزااي التقنية اإللكرتونية احلديثة يف تقدمي االستشارات اإللكرتونية:
ومن املقرتحات عند إاتحة إمكانية إضافة صور أو مقطع صويت أو مقطع مرئي لتعزيز االستشارة ،أن يقوم
املستشار األسري من االطالع على الصور واملقاطع الصوتية واملرئية ذات العالقة ابجملال الذي يقدم فيه االستشارات،
كما ينبغي تدربه أو تدريبيه على كيفية إضافة هذه الصور واملقاطع إىل االستشارة.
 )5التعريف اإللكرتوين املختصر ابملستشار:
حيث يتم توفري تعريف خمتصر للمستشار يرفق بكل استشارة يقدمها املستشار ،مما يضيف اطمئنان املستشري
لالستشارة املقدمة له  ،وهذا يتطلب من املستشار األسري أن يتقن مهارة كتابة السرية الذاتية املختصرة ،وكيفية إرفاقها
ضمن االستشارة.
 )6حتديد احللول املشرتكة بني املستشارين األسريني يف االستشارات العامة:
االستشارة اإللكرتونية املنشورة ليست استشارة خاصة وإمنا هي استشارة خاصة وعامة ،حيث سيقرأها من يطلع
عليها أو من يبحث عن حل ملشكلته ،لذا ترى اآللية املقرتحة يف هذه الورقة أن يكون هناك رسائل مشرتكة عامة بني
املستشارين األسريني ،وعدم وجود تفاوت كبري يف االستشارات ذات القضااي واملشكالت املتشاهبة ،وخاصة
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استشارات املستشار الواحد فالبد أن تتسم استشاراته يف إطارها العام ابلثبات والتناسق ،فالذي يقوله اليوم ينبغي أن
يكون متسقاً مع ما سيقوله يف االستشارات القادمة.
التوصيات:
من خالل العرض السابق؛ وبناءً على خربة الباحث يف جمال االستشارات األسرية؛ فإن الورقة تقدم التوصيات
التالية:
 االستفادة من اخلربات والتجارب السابقة احمللية والعربية والدولية يف جماالت االستشارات اإللكرتونية
والقانونية يف تطوير االستشارات األسرية اإللكرتونية يف املؤسسات واجلمعيات السعودية.
 توظيف التقنيات اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة (الفيس بوك ،تويرت ،اليوتيوب  ...اخل) يف
استقبال وتقدمي االستشارات األسرية.
 توظ يف التقنيات اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي املختلفة يف توعية أفراد اجملتمع ابملشكالت األسرية
العامة وكيفية الوقاية منها وعالجها.
 تقدمي الدورات التدريبية اإللكرتونية املتقدمة للكوادر البشرية العاملة يف جمال االستشارات األسرية ،سواءً كانوا
مستشارين أو إداريني أو تقنيني.

 أمهية تبادل اخلربات يف جمال االستشارات األسرية بني املستشارين يف اجملال ،من خالل الزايرات والندوات
واللقاءات االستشارية الدورية.
 إجراء دراسات علمية وميدانية للتعرف على مدى تفاعل املستفيدين مع االستشارات اإللكرتونية ومدى
فائدهتا هلم ومستوى املستشارين يف تقدمي االستشارات من خالهلا.
 تطوير الربامج والتقنيات اإللكرتونية اليت تقدم املؤسسات واجلمعيات من خالهلا االستشارات اإللكرتونية،
وذلك وفق أحداث التقنيات اإللكرتونية.
 تطوير املستشارين يف اجملال األسري بتعزيز االنتقال من التخصص العام يف تقدمي االستشارات األسرية إىل
التخصص الدقيق يف االستشارات األسرية.

12

تطوير املستشار األسري يف ضوء متطلبات االستشارات األسرية اإللكرتونية

ندوة االستشارات اإللكرتونية بني الوقع واملأمول

املراجع:
 اجلالل ،عبداجمليد حممد (1425ه  .)2004 -مهارات االستشارة ،دار احلضارة للنشر والتوزيع ،اململكة العربية
السعودية.
 اجلهين ،عبد العزيز ( .)2005اخلالفات الزوجية يف اجملتمع السعودي :من وجهة نظر الزوجات املتصالت بوحدة
اإلرشاد االجتماعي ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،الرايض.
 اخلرجي ،خالد ( .)2007جدوى استحداث وحدة للخدمة االجتماعية األسرية يف احملاكم الشرعية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،الرايض.
 الدخيل ،عبدالعزيز ( .)2006معجم مصطلحات اخلدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية ،دار املنهاج للنشر
والتوزيع ،عمان.
 الدقس ،حممد ( .)1987التغري االجتماعي بني النظرية والتطبيق ،دار جمدالوي للنشر ،عمان.
 الغريب ،عبدالعزيز ( .)2007بعض التغريات لألسرة السعودية ،جملة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد
( ،)4جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض.
 الغريب ،عبدالعزيز ( .)2005التدابري اجملتمعية ملواجهة بعض املشكالت االجتماعية ،جملة العلوم اإلنسانية،
العدد ( ،)116جامعة الكويت ،الكويت.
 الغريب ،عبدالعزيز والطايفي عبده ( .)2008االستشارات األسرية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
الرايض.
 الفاروق ،زكي ( .)1988التغيري االجتماعي واخلدمة االجتماعية ،دار عامل الكتب ،القاهرة.
1

no

socialdevelopment_version

of

policy_Ministry

 E-consultation

_2009_albahrain
 Alternative Dispute Resolution_Teaching material_Tefera Eshetu_2009
املستشار األسري "الوظيفة األهم يف عصران  http://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ar4.htm
املتسارع" د .عثمان بن صاحل العامر.

13

