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ملخص الدراسة باللغة العربية:

ــى أداء  ــة مــن المشــكالت الرئيســية التــي تؤثــر عل تعــد الخالفــات الزوجي
ــوازن  ــى تدخــل المرشــدين األســريين إلعــادة ت ــاج إل األســرة وتماســكها وتحت
األســرة ومنــع وصولهــا الــى حــاالت الطــالق، وذلــك باســتخدام االســاليب 
المهنيــة والمداخــل العالجيــة التــي تتناســب مــع طبيعــة الخالفــات الزوجيــة فــي 

ــع الســعودي. المجتم

لــذا تهــدف هــذه الدراســة الــى تحديــد االســاليب العالجيــة المســتخدمة مــع 
ــد  ــي تواجــه المرشــد عن ــات الت ــد الصعوب ــة، وتحدي ــات الزوجي حــاالت الخالف
ــرح لنمــوذج  ــة، والتوصــل لتصــور مقت ــات الزوجي العمــل مــع حــاالت الخالف

ــة. ــات الزوجي العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل للحــد مــن الخالف

واســتخدمت الباحثــة منهــج المســح االجتماعــي، وتكونــت العينــة مــن 
المرشــدين األســريين العامليــن فــي مراكــز االستشــارات األســرية بمدينــة 
ــتبيان كأداة  ــتخدام االس ــم اس ــري، وت ــد أس ــم )40( مرش ــغ عدده ــاض وبل الري

ــات. ــع البيان لجم

األســاليب  اســتخدام  فــي  قصــور  هنــاك  أن  الــى  الدراســة  وتوصلــت 
ــع حــاالت  ــل م ــد العم ــات عن ــا أن المرشــد األســري يواجــه صعوب المهنية،كم
ــت  ــا اوضح ــة، كم ــاليب المهني ــته لألس ــن ممارس ــد م ــة تح ــات الزوجي الخالف
النتائــج مناســبة مدخــل العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل مــع حــاالت 

الخالفــات الزوجيــة.

مصطلحــات الدراســة: العــالج الزواجــي الســلوكي – الخالفــات الزوجيــة 
– اإلرشــاد األســري
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 Abstract :

The marital disputes of the main problems that affect 
the performance of family cohesion and the need to re- 
intervention counselors to balance family and to prevent 
their access to divorce cases, using professional meth-
ods therapeutic and doorways that are commensurate 
with the nature of marital disputes in Saudi society.

Therefore, this study aimed to determine the ther-
apeutic methods used with cases of marital disputes , 
and to identify the difficulties faced by the guide when 
working with cases of marital disputes , and reached 
for a suggested model for Integrated Behavioral Marital 
Therapy to reduce marital disputes .

The researcher used the descriptive analytical meth-
od, the sample consisted of Advisors of family workers 
in family counseling centers in Riyadh and numbered 
)40( advisor, the questionnaire was used as a tool for 
data collection 

The study found that there are limitations in the use 
of professional methods, as the advisor face difficulties 
when working with cases of marital disputes limit the 
exercise of professional methods, and results showed 
suitable Integrated Behavioral Marital Therapy with cas-
es of marital disputes.

Study terms: entegrated behavioral marital therapy - 
marital disputes- family counseling.
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مقدمة:

أساس  هما  المجتمع، والزوجان  بناء  عليه  يقوم  الذي  األساس  األسرة  تعد 

تكوين األسرة، وكلما كانت األسرة مستقرة قائمة على المودة والرحمة والتفاهم 

و اإلحترام كلما انعكس ذلك على بناء المجتمع.

ونظراً ألن األسرة العربية تمر بمرحلة انتقالية أدت إلى الكثير من التحوالت 

والتغيرات سواء في بنائها أو نطاقها أو وظائفها وعالقاتها وهذا بالطبع بسبب 

تداعيات العولمة وتأثيرها في طبيعة العالقات داخل األسرة، وفي نطاق العالقات 

القرابية ايضاً )الغامدي، 2011م ، ص 314(.

من  تأثيرها  يمتد  التي  المشكالت  من  لكثير  عرضة  األسرة  كانت  لذلك 

أهم  من  الزوجية  الخالفات  وتعد  الخارجي،  والمجتمع  االبناء  إلى  الزوجين 

وتحتاج  لواجباتها  وأدائها  وتماسكها  األسرة  استقرار  على  تؤثر  التي  المشاكل 

إلى تدخل المختصين للعمل على إعادة توازن األسرة ومنع وصولها الى حاالت 

التفكك األسري، حيث أوضحت إحصاءات مشروع ابن باز الخيري أن أعلى 

نسبة لعدد الحاالت المصنفة حسب نوع المشكالت التي ترد للمشروع )للمشكالت 

الزوجية( حيث بلغت نسبة انتشارها في عام 1437هـ )34.44%( من اجمالي 
. ) www.alzwaj.org عدد الحاالت )استرجع من الموقع االلكتروني بتاريخ 1437/11/10هـ من المصدر

الخالفات  حاالت  عدد  بلغ  فقد  األسرية  لالستشارات  آسية  مركز  في  أما 

الزوجية في عام 1436هـ )277( حالة .
. ) www.asyeh.com  استرجع من الموقع االلكتروني بتاريخ 1437/11/10هـ من المصدر(
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ففي  األزواج  بين  الخالفات  معدل  ارتفاع  الدراسات على  نتائج  تؤكد  كما 

األسره  تواجه  التي  المشاكل  أهم  أن  الى  توصلت  2015م(  )الكعبي،  دراسة 

هي الخالفات األسرية يليها سوء التواصل بين الزوجين وعدم الحوار والنقاش 

الهادئ.

الزوجية  المشكالت  انتشار  الى  2005م(  )الجهني،  دراسة  توصلت  كما 

تواجه  التي  المشكالت  أكثر  هي  األسرية  الخالفات  وتعتبر   )%58.5( بنسبة 

األزواج بنسبة )74.4%( من إجمالي عينة البحث.
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اوالً: مشكلة الدراسة

للخالفــات الزوجيــة آثــار ســلبية خطيــرة، مــن شــأنها انهيــار البنــاء 
االجتماعــي والنفســي لألســرة وزوالهــا, لــذا البــد أن يتدخــل المجتمــع بأجهزتــه 
الخالفــات  لهــذه  للتصــدي  األســرة  بشــؤون  المعنيــة  ومؤسســاته  وهيئاتــه 
والتصدعــات األســرية حفاظــاً علــى تماســك وترابــط األســرة وحمايــة لهــا مــن 

التفــكك واالنهيــار) رمضــان، 2002م ، ص 182( .

ــات  ــن المؤسس ــد م ــاء العدي ــى إنش ــعودي عل ــع الس ــرص المجتم ــك ح لذل
االجتماعيــة لرعايــة األســرة، وامتــد هــذا االهتمــام إلــى الجهــود األهليــة 
ــي  ــة باألســرة وبشــكل خــاص ف ــد مــن المجــاالت المتعلق ــي العدي ــة، ف والخيري
العالقــات األســرية، ومنهــا المركــز الخيري لإلرشــاد االجتماعي واالستشــارات 
األســرية، باإلضافــة إلــى الجمعيــات الخيريــة التــي تقــدم خدماتهــا لألســرة 
ــت وزارة  ــد تول ــعودية، وق ــة الس ــة العربي ــاء المملك ــة أنح ــي كاف ــرة ف والمنتش
ــى  ــت عل ــث عمل ــذا الموضــوع، حي ــام به ــة االهتم ــة االجتماعي ــل والتنمي العم
ــم  ــا بالمحاك ــري وإلحاقه ــه األس ــب التوجي ــاء مكات ــي إنش ــع ف ــة بالتوس التوصي
لمواجهــة وإرشــاد الزوجيــن فــي المشــكالت األســرية قبــل وصــول الحالــة الــى 

ــي، 1436هـــ ، ص 3-2(. ــال )القرن االنفص

ــري  ــز الخي ــاء المرك ــي إنش ــال ه ــذا المج ــي ه ــادرة ف ــت أول ب ــد كان وق
لإلرشــاد االجتماعــي واالستشــارات األســرية عــام)1996م( ويهــدف إلــى 
التنميــة األســرية، ووقايــة أفــراد المجتمــع مــن المشــكالت االجتماعيــة، تالهــا 
ــة عــام  ــوزارة الشــؤون االجتماعي إنشــاء وحــدة اإلرشــاد االجتماعــي التابعــة ل
)2000م( وهــي وحــدة اجتماعيــة تعنــى بتقديــم المســاعدة والخدمــات االرشــادية 
هاتفيــا )الكتــاب االحصائــي الســنوي لــوزارة الشــئون االجتماعيــة، 1424هـــ( 
بعــد ذلــك تأســس )مشــروع ابــن بــاز لمســاعدة الشــباب الراغبيــن فــي الــزواج( 
فــي عــام 1419هـــ، حيــث لديــه وحــدة خاصــة باالستشــارات االجتماعيــة، ويقدم 
خدماتــه مــن خــالل االستشــارات الهاتفيــة وتنظيــم الــورش والنــدوات والــدورات 

).www.alzwaj.org  اســترجع مــن الموقــع االلكترونــي بتاريــخ 1437/11/10هـــ  مــن المصــدر(
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وقــد حقــق مشــروع ابــن بــاز نتائــج هامة فــي مجال االستشــارات األســرية، 
لذلــك تــم التوســع فــي إنشــاء المؤسســات والمراكــز الخيريــة فــي مجــال اإلرشــاد 

االجتماعــي واألســري فــي كافــة مناطــق المملكــة العربية الســعودية.

وتهــدف خدمــات اإلرشــاد األســري إلــى مســاعدة األســر علــى حــل 
مشــكالتها المختلفــة التــي تواجههــا، وحــل الصراعــات والخالفــات التــي تعكــر 
ــة  ــرية وإزال ــات األس ــم العالق ــى تدعي ــدف إل ــا ته ــرية، كم ــاة األس ــو الحي صف
اســباب الخالفــات بيــن أفــراد األســرة حتــى يتحقــق لألســرة التفاهــم والتماســك 

والتوافــق بيــن جميــع أفرادهــا )الحربــي، 2012 م ، ص 59 (.

ــه  ــت ل ــة مكاتــب االستشــارات األســرية مــا توصل ــى أهمي وممــا يؤكــد عل
احصائيــة مشــروع ابــن بــاز حيــث تشــير إلــى زيــادة عــدد االستشــارات التــي 
ــام  ــي ع ــام 1434هـــ وف ــي ع ــت )4057(  ف ــث بلغ ــروع حي ــى المش ــرد ال ت
ــى  ــدد إل ــع الع ــام 1436هـــ ارتف ــي ع ــارة وف ــت )5214( استش 1435هـــ بلغ
.) www.alzwaj.org 5490( استشــارة )اســترجع مــن الموقــع االلكترونــي بتاريــخ 1437/11/10هـــ  مــن المصــدر(

ــارات  ــب االستش ــة مكات ــة وفعالي ــى أهمي ــات عل ــج الدراس ــد نتائ ــا تؤك كم
ــد  ــام، فق ــكل ع ــرة بش ــه األس ــي تواج ــاكل الت ــع المش ــل م ــي التعام ــرية ف األس
ــق  ــة البحــث تتف ــن عين ــى أن 96% م ــي، 2012م( إل ــة )الحرب ــت دراس توصل
ــن  ــة م ــي الوقاي ــدم أنشــطة متخصصــة ف ــرية تق ــة األس ــز التنمي ــى أن مرك عل
المشــكالت األســرية، وبنفــس النســبة تؤكــد عينــة البحــث علــى أهميــة البرامــج 
المقدمــة وأنهــا تزودهــم بالمعلومــات الهامــة، ويــرى 91% مــن عينــة البحــث أن 

ــل مــن المشــكالت األســرية.  ــدورات المقدمــة تقل ال

كمــا توصلــت دراســة )الجخيــدب والتركــي، 2014م( إلــى حاجــة المجتمــع 
ــث  ــة البح ــي عين ــن إجمال ــبة 95% م ــرية بنس ــارات األس ــب االستش ــى مكات إل
ــاد األســري  ــج اإلرش ــة برام ــى أهمي ــد عل ــة البحــث تؤك ــن عين ، وأن 90% م
ــب  ــة مكات ــي، 2015م( أهمي ــت دراســة )الكعب لحــل المشــاكل األســرية، وأثبت
ــا االزواج  ــي يفضله ــة الت ــاليب العالجي ــم األس ــرية، وأن أه ــارات األس االستش

خــط االرشــاد األســري لالستشــارات وحضــور برامــج اإلرشــاد األســري.
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ويــرى )نيــازي والســحيباني، 1432هـــ( أن على هذه المراكز والمؤسســات 
أن توجــه جــل اهتمامهــا نحــو توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والبرامــج 
اإلنســانية ســواء الوقائيــة أو العالجيــة، وخاصــة خدمــات االستشــارات والعــالج 
ــى النمــو الصحــي والنفســي  ــي تســاعد عل ــة الت األســري، واألنشــطة المجتمعي

واالجتماعــي الســليم لجميــع أفــراد األســره.

وبالرغــم مــن التوســع فــي إنشــاء مراكــز االستشــارات األســرية واهتمــام 
ــم االستشــارات  ــات تقدي ــي آلي ــن ف ــه يالحــظ التباي ــا، إال أن ــة به الجهــات المعني
ــذه  ــا ه ــتعين به ــي تس ــرية الت ــة والبش ــات المادي ــالل اإلمكاني ــن خ ــرية م األس
المراكــز، فبعضهــا يســتعين بمرشــدين ال يملكــون مقومــات علميــة ومهنيــة فــي 
ــل:  ــة مث ــات المادي ــر اإلمكاني ــاد األســري، والبعــض األخــر ال يوف مجاالإلرش
 توفيــر المقاييــس النفســية واالجتماعيــة التــي يمكن االســتفادة منها )القرنــي، 1436هـــ : 3(

ــى  ــعيد، 2010م( عل ــة )س ــدت دراس ــد أك ــك فق ــات ذل ــت الدراس ــد أثبت وق
التدريــب المســتمر لألخصائييــن االجتماعييــن علــى االتجاهــات  ضــرورة 
الحديثــة فــي تســوية المنازعــات والخالفــات األســرية، وأهمية اســتخدام اإلرشــاد 

ــب تســوية المنازعــات األســرية. ــي مكات األســري لنجــاح العمــل ف

ــر  ــى ضــرورة تطوي ــدت عل ــد أك ــي دراســة )العجــالن، 1435هـــ( فق وف
الخدمــات  فعاليــة  مــن  تحــد  التــي  العوامــل  لمواجهــة  المرشــدين  خبــرات 

اإلرشــادية.

كمــا أكــدت نتائــج دراســة )ســويدان، 2014م( علــى أن مســتوى المعــارف 
مكاتــب  فــي  االجتماعيــن  األخصائييــن  يمارســها  التــي  واألدوار  المهنيــة، 
االستشــارات األســرية جــاءت بدرجــة متوســطة، أيضــا ضعــف مســتوى 

ــم.   ــرة لديه ــة المتوف ــارات المهني المه

وتوصلــت دراســة )القرنــي، 1436هـــ( إلــى الحاجــة إلــى تقنيــن ممارســة 
ــم  ــي تقدي ــاعد الممارســين ف ــة تس ــس علمي ــن خــالل مقايي ــاد األســري م اإلرش
االستشــارات األســرية وفــق أســس علميــة ومهنيــة، وتدريــب الممارســين عليها، 
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كمــا توصلــت إلــى أنــه يتــم االســتعانة بمرشــدين غيــر متخصصيــن يمارســون 
تقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري.

كمــا أن العمــل فــي هــذه المراكــز يتطلــب العديــد مــن الســمات الشــخصية 
والمهــارات المهنيــة التــي يجــب علــى المرشــد أن يكتســبها مــن خــالل التدريــب 
قبــل مباشــرة االستشــارات األســرية ومــن هــذه المهــارات: القــدرة على اســتخدام 

األســاليب العالجيــة واالســتفادة مــن تطبيقاتهــا وممارســاتها )القرني،1436هـــ ، ص 10(.

ــارات  ــز االستش ــه مراك ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــبق تتضــح أهمي ــا س ومم
األســرية فــي مواجهــة الخالفــات الزوجيــة، وحاجتهــا إلــى المزيــد مــن األســاليب 
العالجيــة والنظريــات العلميــة التــي يمكــن تطويعهــا لتناســب طبيعــة المجتمــع 

الســعودي وتســاهم فــي مواجهــة المشــكالت والخالفــات الزوجيــة.         

ــي مجــال اإلرشــاد األســري،  ــة ف ــة االجتماعي ــة دور الخدم ونظــراً ألهمي
وفعاليــة النمــاذج العلميــة والمداخــل العالجيــة لخدمــة الفــرد فــي مســاعدة 
الزوجيــن علــى مواجهــة مــا يعتــرض حياتهــم الزوجيــة مــن خالفــات ومشــاكل، 
وهــذا مــا اثبتتــه الدراســات ففــي دراســة )الكعبــي، 2015م( تؤكــد فاعليــة 
ــة بشــكل عــام فــي  ــة واألســاليب العالجي ــة للخدمــة االجتماعي المهــارات المهني
ــى  ــد عل ــا دراســة )الشــلهوب، 1434هـــ( تؤك ــة،  أم ــات الزوجي عــالج الخالف
ــال  ــي مج ــل ف ــم التخصصــات للعم ــن أه ــة م ــة االجتماعي أن تخصــص الخدم
اإلرشــاد األســري، أمــا دراســة )القرنــي، 2007م( توصلــت إلــى فاعليــة 
العالجــي الســلوكي فــي تخفيــف مســتوى الكــدر الزواجــي ، وتحســين الجوانــب 

ــن. ــدى الزوجي ــة ل ــلوكية واالنفعالي ــة والس المعرفي

وأبــرزت دراســة )المرشــد، 2009م( فعاليــة العــالج الزواجــي الســلوكي 
فــي خفــض مشــكالت الخالفــات الزوجيــة لــدى ذوي الظــروف الخاصــة.

كمــا أكــدت دراســة )البحيــري، علــي، أحمــد، 2010م( فعاليــة الدمــج بيــن 
ــي فــي خفــض حــدة الصراعــات  العــالج الزواجــي المتكامــل والعــالج المعرف

الزوجيــة، وتحقيــق الرضــى بيــن الزوجيــن.
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ونظــراً لحاجــة التدخــل المهنــي فــي الخالفــات الزوجيــة للمداخــل العلميــة 
التــي تزيــد مــن فاعليــة عمليــة اإلرشــاد، ومــا  المهنيــة  واالســتراتيجيات 
ــد  ــل المرش ــي عم ــلوكية ف ــاذج الس ــاب النم ــن غي ــابقة م ــات الس ــه الدراس أَكدت
االســري رأت الباحثــة أهميــة التعــرف علــى الــدور الممــارس للمرشــد األســري 
واألســاليب المهنيــة المســتخدمة عنــد العمــل مــع حــاالت الخالفــات الزوجيــة، 
والتعــرف علــى الصعوبــات التــي تحــد مــن اســتخدام األســاليب المهنيــة والنماذج 
الســلوكية وذلــك بهــدف الوصــول إلــى تصــور مقتــرح لــدور المرشــد فــي مجــال 
ــلوكي  ــي الس ــالج الزواج ــل )الع ــى مدخ ــاد عل ــرية باالعتم ــارات األس االستش

المتكامــل(؛ وبنــاء علــى ذلــك تحــددت مشــكلة الدراســة فــي:

 )تصور مقترح لدور العالج الزواجي السلوكي المتكامل للتعامل مع
الخالفات الزوجية(

ثانياً: أهداف الدراسة

ــي يســتخدمها المرشــد األســري  ــة الت ــى األســاليب العالجي 1-التعــرف عل
ــب االستشــارات األســرية. ــي مكات ــة ف ــات الزوجي ــد التعامــل مــع الخالف عن

2- التعــرف علــى الصعوبــات التــي تواجــه المرشــد األســري عنــد التعامــل 
مــع الخالفــات الزوجيــه فــي مكاتــب االستشــارات األســرية.

3-التعــرف علــى المقترحــات للتغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه 
المرشــد األســري عنــد التعامــل مــع الخالفــات الزوجية فــي مكاتب االستشــارات 

األســرية.

4-اعــداد تصــور مقتــرح للمرشــد األســري فــي مكاتــب االستشــارات 
األســرية، باســتخدام مدخــل العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل للتعامــل مــع 

ــة. ــات الزوجي الخالف
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ثالثاً: تساؤالت الدراسة

مــا األســاليب العالجيــة التــي يســتخدمها المرشــد األســري للتعامــل مــع . 1
الخالفــات الزوجيــة فــي مكاتــب االستشــارات األســرية ؟

مــا الصعوبــات التــي تواجــه المرشــد األســري عنــد التعامــل مــع الخالفــات 
الزوجيــه فــي مكاتــب االستشــارات األســرية ؟

ــي تواجــه المرشــد األســري  ــات الت ــى الصعوب ــب عل مــا المقترحــات للتغل
ــي مكاتــب االستشــارات األســرية ؟ ــة ف ــات الزوجي ــد التعامــل مــع الخالف عن

رابعاً: أهمية الدراسة

ــات  ــم متطلب ــن أه ــة م ــة واالســتراتيجيات العالجي ــارات المهني ــر المه تعتب
العمــل فــي مجــال االستشــارات األســرية ، كمــا أن مهــارات المرشــد وخبراتــه 
فــي مجــال االستشــارات األســرية تزيــد مــن فاعليــة مراكــز االستشــارات 

ــا. ــا ألهدافه ــرية وتحقيقه األس

نتائــج الدراســة قــد تســاهم فــي  التعــرف علــى األســاليب واالســتراتيجيات 
ــليط الضــوء  ــة، وتس ــات الزوجي ــاالت الخالف ــع ح ــد م ــتخدمها المرش ــي يس الت
علــى أهــم الصعوبــات التــي تواجــه المرشــد األســري، وحاجتــه إلــى اســتخدام 
أســاليب واســتراتيجيات عالجيــة مهنيــة جديــدة للتعامــل مــع الخالفــات الزوجيــة 
والحــد منهــا فــي المجتمــع الســعودي، وقــد تســاهم معطيــات هــذه الدراســة فــي 
ــن  ــة م ــات الزوجي ــع حــاالت الخالف ــل م ــي للعم ــد المرشــد بأســلوب علم تزوي
خــالل عمــل تصــور مقتــرح للمرشــدين العامليــن فــي مجــال االستشــارات 
األســرية، باســتخدام مدخــل العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل للتعامــل مــع 
ــي  ــاد الزواج ــج اإلرش ــم برام ــي دع ــاهم ف ــا تس ــا أنه ــه، كم ــات الزوجي الخالف
وإعــداد المرشــدين باختــالف تخصصاتهــم فــي مجــال االستشــارات األســرية. 
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خامساً: مفاهيم الدراسة

1- مفهوم اإلرشاد األسري

ــكالت  ــل المش ــى ح ــراد عل ــاعدة األف ــه ومس ــة توجي ــه: )عملي ــرف بأن يع
ــي،2012م ، ص 18(. ــري( )الحرب ــان األس ــتقرار الكي ــدد اس ــي ته ــة الت ــرية المختلف األس

ــن أو  ــى مســاعدة الزوجي ــاءة تهــدف إل ــة بن ــه: )عملي ــى أن كمــا يعــرف عل

ــه داخــل أســرته،  ــه ودوره ومســئولياته وواجبات ــم ذات ــراد األســرة ليفه أحــد أف

وتنميــة إمكاناتــه لحــل مشــكالته؛ للوصــول الــى التوافــق مــن الناحيــة الزوجيــة 
ــة مــوده الخيرية،1422هـــ ، ص 9(. ــة  )جمعي واألســرية واالجتماعي

ــك  ــة وذل ــة وعالجي ــداف وقائي ــق أه ــى تحقي ــدف اإلرشــاد األســري إل ويه

ــداد  ــن، وإلع ــن الزوجي ــي بي ــي والنفس ــخصي واالجتماع ــق الش ــاد التواف إليج
اإلنســان للحيــاة واالســتقرار فيهــا، والتغلــب علــى ماقــد يعترضــه مــن مشــكالت 

)القرنــي، 1436هـــ ، ص 7(.

ولقــد ارتبــط اإلرشــاد األســري بالكثيــر مــن العلوم اإلنســانية خاصــة الخدمة 

االجتماعيــة وعلــم النفــس االجتماعــي والطــب النفســي، ولعــل هــذا األمــر ســاهم 

بدرجــة كبيــرة فــي تطــوره منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي واتضــح 

فــي تعــدد أســاليبه العالجيــة ومهاراتــه المهنيــة.

ــي  ــية الت ــات الرئيس ــن المقوم ــدد م ــى ع ــري عل ــاد األس ــز اإلرش  ويرتك

ــي: ــة وه ــدة للممارس ــكل قاع تش
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1-القاعــدة المعرفيــة: لقــد اســتفاد اإلرشــاد األســري مــن عــدد مــن العلــوم 

اإلنســانية فــي إيجــاد قاعــدة عريضــة مــن المعرفــة العلميــة اســتمد منهــا االطــر 

النظريــة التــي توجــه أســاليب ممارســة اإلرشــاد األســري. 

التــي  2-المهــارات المهنيــة: تتضمــن العديــد مــن المهــارات المهنيــة 

يجــب علــى المرشــد التمكــن مــن تطبيقهــا فــي العمليــة اإلرشــادية، ومــن هــذه 

المهــارات: مهــارات للتواصــل اللفظــي، ومهــارات مالحظــة الســلوك اللفظــي، 

وغيــر اللفظــي، ومهــارات االســتماع واإلنصــات للمسترشــد، ومهــارات تكويــن 

العالقــة المهنيــة والمحافظــة عليهــا، ومهــارات التعاطف وتوفير المعونة النفســية 

بقــدر اإلمــكان، ومهــارات توجيــه األســئلة وطلــب المعلومــات، ومهــارات تقديــم 

البدائــل واالقتراحــات، ومهــارات التشــجيع، ومهــارات تقديــم النصــح.

3-القيــم والمبــادئ: يلتــزم المرشــد بالقيــم والمبــادئ والمعتقــدات والعــادات 

الســائدة بمجتمــع الممارســة، وهــي تعتبــر بمثابــة ضوابــط أخالقيــة للمرشــد فــي 
تعاملــه مــع المسترشــدين ) القرني،1436هـــ ، ص  8-6(. 

ــا فــي  وفــي نهايــة هــذا العــرض يمكــن تعريــف اإلرشــاد األســري إجرائي

هــذه الدراســة بأنــه:

ــي  ــة الت ــكالتهم المختلف ــل مش ــى ح ــاعدة األزواج عل ــه ومس ــة توجي )عملي

تهــدد اســتقرار وتماســك األســرة، يقــوم بهــا المرشــد فــي مكاتــب االستشــارات 

األســرية(.
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2- مفهوم الخالفات الزوجية
والشــقاق(                               )االختــالف  العربيــة  اللغــة  فــي  الخالفــات  كلمــة  تعنــي 

.)610 ص   ، العربيــة،1991م  اللغــة  )معجــم 

وتعــرف الخالفــات الزوجيــة بأنهــا: )مجموعــة النزاعــات الزوجيــة التــي 
قــد تحــدث مابيــن الــزوج والزوجــة بشــكل يســبب صراعــات بينهــم، ويؤثــر فــي 
ذات الوقــت علــى طبيعــة البنــاء األســري بشــكل ســلبي، األمــر الــذي يســتوجب 
تدخــل مهنــي مقصــود بهــدف إحــداث التكيــف واالســتقرار( ) الكعبــي،2015م،  ص 15(. 

كمــا تعــرف بأنهــا: )تضــارب وجهــات نظــر الزوجيــن حيــال بعــض األمور 
ــال الغضــب أو الســلوك  ــث تســتثير انفع ــا بحي ــا، أو كليهم ــي تخــص احدهم الت

االنتقامــي أو التفكيــر فيــه( ) الجهنــي، 2006م ، ص 14(. 

وتعتبــر الخالفــات الزوجيــة عبــارة عــن تركيبــة معقــدة مــن العوامــل 
ــات  ــة. فالخالف ــكلة الزوجي ــى المش ــرة عل ــة المؤث ــة المختلف ــة والخارجي الداخلي
الزوجيــة ال تظهــر فجــأة فــي األســرة، ولكنهــا تبــرز كنتيجــة لمشــكالت ســابقة 

ــا. ــي حياته ــا األســرة ف ــة تعرضــت له متراكم

ــات- العوامــل  ــي ظهــور الخالف ــة المســاهمة ف ويقصــد بالعوامــل الخارجي
االقتصاديــة واالجتماعيــة والطبيعيــة- الخارجــة عــن إرادة الزوجينوقرارهمــا، 
ــاة  ــاء الحي ــل المرتبطــة مباشــرة ببن ــا العوام ــة فيقصــد به ــل الداخلي ــا العوام أم
الزوجيــة وتطورهــا وتشــمل: شــخصية الــزوج و الزوجــة، بيئــة كل مــن 

.)Ponzetli,2003 ,pp1626-1628(  الزوجيــن، أدوار ووظائــف الزوجيــن

ــة تمــر بعــدد مــن المراحــل  ــات الزوجي ــى أن الخالف   ويمكــن اإلشــارة إل
ــي: وهــي كاآلت

ــداً . 1 ــرة ج ــون قصي ــا تك ــدودة وربم ــرة مح ــي فت ــون: وه ــة الكم مرحل
بشــكل يجعلهــا غيــر ملحوظة،والخالفــات فيهــا اليتــم مناقشــتها أو التعامــل معهــا 

ــة. بواقعي
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مرحلــة االســتثارة: وفيهــا يشــعر أحــد الزوجيــن او كالهمــا باالرتبــاك، . 2
وبأنــه مهــدد وغيــر قانــع باإلشــباع الــذي يحصــل عليــه.

مرحلــة االصطــدام: وفيهــا يحــدث االصطــدام أو االنفجــار نتيجــة . 3
االنفعــاالت المترســبة، وتظهــر االنفعــاالت المكبوتــة لمــدة طويلــة.

مرحلــة انتشــار النــزاع: إذا زاد التحــدي والصــراع والرغبــة فــي . 4
ــزاع ليغطــي  ــى انتشــار الن ــك إل ــؤدي ذل ــزداد حــدة، وي ــإن األمــور ت ــام ف االنتق

ــددة. ــي متع نواح

مرحلة البحث عن حلفاء.. 5

مرحلة االنفصال )القرني والغالي،2004م ، ص  57-39(. . 6

ويتــم التعبيــر عــن الخالفــات بمظاهــر شــتى منهــا: النقــد والســخرية، 
ــه، عــدم  ــل من ــي أو التقلي ــادة، قطــع التواصــل الكالم ــة الح المناقشــات الكالمي
ــى هجــر  ــد يصــل األمــر ال ــة، وق ــة أو جزئي ــة كلي ــاألدوار ســواء بصف ــام ب القي
المنــزل وفــراش الزوجيــة، أو حتــى الضــرب واإليــذاء البدنــي، كمــا قــد تــؤدي 

ــان،2010م ، ص 60-59(. ــالق )الصوي ــى الط إل

ومــن مظاهــر الخالفــات الزوجيــة: اختفــاء األهــداف المشــتركة بيــن 
الزوجيــن وكذلــك االهتمامــات المتبادلــة، وتصبــح النزاعــات واألهــداف الفرديــة 
أكثــر بــروزاً، كمــا تتعــارض االتجاهــات العاطفيــة للزوجيــن حتــى تتخــذ طابعــا 
شــخصياً، ويظهــر التناقــض أو عــدم التوافــق فــي مجــال العالقــات الشــخصية 

ــماعيل،2015م ، ص 120(. ــم )اس بينه

ــراب  ــادة اضط ــي زي ــة ف ــات الزوجي ــلبية للخالف ــار الس ــم اآلث ــل أه وتتمث
العالقــة بيــن الزوجيــن والكراهيــة التــي تشــيع بينهمــا، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
عليهمــا أن يعيشــا حيــاة زوجيــة مســتقرة، كمــا يصعــب عليهمــا تنميــة عالقــات 
ــية  ــة والنفس ــكالت الصحي ــادة المش ــي زي ــهم ف ــا يس ــن، كم ــع اآلخري ــوية م س
واالجتماعيــة والتربويــة، التــي تنعكــس بشــكل ســلبي علــى تربيــة األبنــاء 

ــعد، 2008م ، ص  10-109(.                                                                                                                                         ــو اس ــع )أب ــواة المجتم ــي ن ــي ه ــرة الت ــة األس وصح
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ــاعدة  ــري لمس ــاد األس ــات اإلرش ــة لخدم ــة الملح ــرز الحاج ــا تب ــن هن وم
األســرة علــى حــل المشــكالت المختلفــة التــي تواجههــا، والتــي ال تســتطيع حلهــا 
بمفردهــا ولتحقيــق التفاهــم بيــن أفــراد األســرة، وحــل الصراعــات والخالفــات 
التــي تعكــر صفــو الحيــاة األســرية، وتدعيــم العالقــات األســرية، حتــى يتحقــق 

ــع أفرادهــا. لألســرة التفاهــم والتماســك والتوافــق بيــن جمي

الرضــى  برنامــج اإلرشــاد األســري علــى ثالثــة متغيــرات:  ويركــز 
أو التوافــق الزواجــي، ومهــارات التواصــل أو تكويــن عالقــات، والســمات 

الشــخصية عنــد الفــرد. 

 وتمــر العمليــة اإلرشــادية بمجموعــة مــن المراحــل المختلفــة، تتضمــن كل 
مرحلــة منهــا مجموعــة مــن العمليــات األساســية التــي ينبغــي علــى المرشــد أن 

يتعامــل معهــا بطريقــة فنيــة مهنيــة ســليمة ومــن هــذه المراحــل مايلــي:

مرحلة تحديد المشكلة الرئيسية.. 1

مرحلة التحليل وعكس المشاعر.. 2

مرحلة التشخيص.. 3

مرحلة اختيار النموذج التطبيقي من النظرية المناسبة.. 4

مرحلة الضبط والتحكم.. 5

مرحلة النصح وتوفير المعلومات )الحربي،2012م ، ص 367(.. 6

وفــي نهايــة هــذا العــرض يمكــن تعريــف الخالفــات الزوجيــة إجرائيــا فــي 
هــذه الدراســة بأنهــا:

ــي تواجــه المرشــدين األســريين فــي مكاتــب االستشــارات  )المشــكالت الت
األســرية، وتتمثــل فــي عــدم االتفــاق بيــن الزوجيــن ويرجــع ذلــك إلــى ضعــف 
فــي العالقــة الزوجيــة؛ بســبب ضعــف التواصــل العاطفــي، واالرتبــاط والقبــول 

بيــن الزوجيــن، وضعــف فــي عمليــات التفاعــل وأنمــاط االتصــال بينهمــا(.
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3- العالج الزواجي السلوكي المتكامل

يعــرف قامــوس الخدمــة االجتماعيــة )barker,1995( العــالج الزواجــي 
علــى أنــه: )إجــراءات التدخــل المســتخدمة بواســطة األخصائييــن االجتماعييــن 
والمعالجيــن األســريين وغيرهــم مــن المتخصصيــن، لمســاعدة األزواج لتحســين 
عالقاتهــم، واالتصــال، والعالقــة الجنســية، الجانــب االقتصــادي وغيرهــا مــن 

المشــكالت األســرية(.

ــث  ــذا البح ــي ه ــا ف ــلوكي إجرائي ــي الس ــالج الزواج ــف الع ــن تعري و يمك
ــا: بأنه

ــة، مــن  ــات الزوجي ــل مــن حــدة الخالف ــى التقلي )مدخــل عالجــي يهــدف إل
ــم  ــة، وتدعي ــة الزوجي ــي العالق ــي ف ــل العاطف ــب التواص ــين جوان ــالل تحس خ
عوامــل االرتبــاط والقبــول بيــن الزوجيــن، وتحســين أنمــاط االتصــال والتفاعــل 
بيــن الزوجيــن، باســتخدام األســاليب الفنيــة المختلفــة للعــالج الزواجــي الســلوكي 

المتكامــل(.

سادساً: الموجهات النظرية للدراسة

 نموذج العالج الزواجي السلوكي المتكامل

تســتند الممارســة المهنيــة لخدمــة الفــرد فــي تدخلهــا المهنــي مــع المشــكالت 
ــلوكي  ــالج الس ــر، والع ــي القصي ــالج الزواج ــى: الع ــة عل ــات الزوجي والخالف
لــألزواج، والعــالج الســلوكي المعرفــي لــألزواج، والعــالج الســلوكي المتكامــل.

ولقــد تطــور عــالج األزواج منــذ بدايــة القــرن العشــرين مــع ظهــور 
أســاليب االستشــارات الزوجيــة، وتنــوع نمــاذج العــالج التــي تشــترك فــي 
ــف بشــكل ملحــوظ  ــن العــالج تختل ــاذج م ــذه النم ــة، وه ــة العالق تحســين وظيف
فــي التقنيــات المســتخدمة بــدًء مــن تعلــم المهــارات الجديــدة إلــى التركيــز علــى 

.) lorelei,etal,2003, P 1632( العواطــف والقبــول
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ــن عــالج األزواج  ــتقاق م ــل اش ــلوكي المتكام ــر عــالج االزواج الس ويعتب
الســلوكي، وقــد طــور بإضافــة اســتراتيجيات جديــدة تعتمــد علــى: القبــول 
والتســامح مــع تطبيــق اســتراتيجيات التغييــر المرتبطــة بالمدخــل الســلوكي 
لعــالج األزواج والمســتمدة مــن جــذور النظريــة الســلوكية، باإلضافــة إلــى 
ــامح،  ــات التس ــى تقني ــد عل ــي تعتم ــر الت ــتراتيجي القصي ــالج االس ــات الع تقني
كمــا اعتمــد علــى االســتراتيجيات المركــزة علــى العميــل والمطبقــة فــي العــالج 
الزواجــي بالتركيــز علــى العاطفــة، والتــي ترتبــط بتقنيــات القبــول فــي حــاالت 

.)Sperry,etal,2006, PP 132-133(العاطفــي التباعــد 

وقــد أطلــق عليــه العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل، ألنــه يكامــل بيــن 
ــي  ــتخدم ف ــث تس ــر حي ــتراتيجيات التغيي ــامح واس ــول والتس ــتراتيجيات القب اس
التدخــل العالجــي بيــن مجموعــة مــن األســاليب المهنيــة ضمــن منظــور ســلوكي 

.)Dimidjian,etal,2002, P 253( مترابــط

ويهــدف الــى مســاعدة األزواج علــى فهــم وتقبــل بعضهــم البعــض كأفــراد 
ومســاعدتهم علــى تطويــر عالقــة تعاونيــة فيمــا بينهــم، بحيــث يصبــح كال منهمــا 
لديــه الرغبــة فــي تحقيــق التغيــرات الضــرورة لتحســين نوعيــة العالقــة وتحقيــق 

الرضــى فيهــا. 

القبــول  تقنيــات  المتكامــل علــى  الســلوكي  الزواجــي  العــالج  ويركــز 
والتحمــل، وهــذا يتطلــب تعليــم األزواج الفهــم والتعاطــف، وذلــك ألنــه إذا زاد 
قبــول أحــد الزوجيــن لآخــر يــؤدي الــى تقليــل جهودهــم فــي التغييــر، ويســاعد 
ــة  ــون عملي ــد تك ــك ق ــا ونتيجــة لذل ــة بينهم ــف االســتجابات االنفعالي ــى تخفي عل

.)Dimidjian,etal,2002 , pp 251-254( التغييــر بصــورة أفضــل

ويعتبــر العــالج الزواجــي أو عــالج أحــد طرفــي العالقــة الزوجيــة أفضــل 
الطــرق لمعالجــة الخالفــات الزوجيــة، وهنــاك إجمــاع بيــن الباحثيــن علــى أن 
هــذا النــوع مــن العــالج لــه نتائــج مؤثــرة فــي التقليــل مــن الخالفــات الزوجيــة   

.)Estrada,etal, 1999, p 151 (
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ــم  ــادة وعيه ــى تحســين تواصلهــم، وزي ــى مســاعدة األزواج عل ويهــدف إل
وإدراكهــم بمشــكالتهم وكيفيــة التعامــل معهــا، وتحســين أنمــاط االتصــال 

ــة. ــة الزوجي ــي العالق ــل ف والتفاع

  ويؤكد هذا النموذج على أهمية قبول وتحمل المشاكل عن طريق:

إعــادة صياغــة المشــاكل علــى أنهــا اختالفــات وليســت صعوبــات غيــر . 1
قابلــة للتغييــر.

التشــجيع علــى التعبيــر عــن المشــاعر الســلبية التــي يكمــن خلفهــا . 2
الســلوك العدائــي فــي أغلــب األحيــان، بغــرض العمــل علــى إيجــاد مســتوى مــن 

ــن. ــن الزوجي التســامح بي

ــة . 3 ــلوكية المضطرب ــاط الس ــي لألنم ــل الموضوع ــى التحلي ــجيع عل التش
.)ponzetti, 2003, p 1626-1628( التــي يعانــي منهــا األزواج

  وتتحــدد أهــم االســتراتيجيات المســتخدمة فــي العــالج الســلوكي المتكامــل 
فيمــا يلــي:

Acceptance Techniques أوال: تقنيات القبول

يقصــد بهــا قبــول الموقــف المتــأزم وهــذا يتيــح للزوجيــن إيجــاد بديــل متفائل 
لمواجهــة المشــاكل التــي ال يمكــن معالجتهــا باســتراتيجيات التغيير،كمــا يمكــن 
أن يــزود الزوجيــن بطريقــة لمواجهــة المشــاكل الخالفيــة الضــارة مثــل الحاجــة 

.)Jacobson& Christensen,1996, p 104( إلــى األلفــة والقــرب

وتشمل تقنيات القبول على مايلي:

ــا ألمهمــا بطريقــة  االتصــال المتعاطــف: ويعنــي الســماح للزوجيــن أن يبدي
مــا ال تتضمــن اللــوم واالتهــام للطــرف اآلخــر، وهــذا األســلوب يســاعد األزواج 

علــى الحديــث عــن جوانــب الضعــف فــي شــخصياتهم بأســلوب عاطفــي.

االنفصــال الموحــد: يهــدف  هــذا األســلوب إلــى مســاعدة الزوجيــن علــى 
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الحديــث عــن مشــاكلهم بــدون اتهــام أو لــوم باســتخدام المناقشــات الوصفيــة بــدالً 
مــن المناقشــات العاطفيــة.

tolerance techniques ثانيا: تقنيات التسامح

ــو  ــا نح ــى إيقــاف جهودهم ــن عل ــى مســاعدة الزوجي ــامح إل ــير التس يش
تغييــر بعضهــم البعــض لعــدم إمكانيــة ذلــك؛ ففــي كثيــر مــن الســلوكيات توضــع 
األهــداف العالجيــة لتزيــد مــن قدرتهــم علــى التســامح والقبــول لتحقيــق االتصــال 
المتعاطــف، ويســتخدم هــذا األســلوب مــع المشــكالت التــي يمكــن تحملهــا  ولهــا 

تأثيــًر صغيــًر علــى األلفــة بيــن الزوجيــن.

وتشمل تقنيات التسامح على مايلي:

ــذا  ــق ه ــلبي: ويطب ــلوك الس ــي الس ــة ف ــمات اإليجابي ــى الس ــارة إل 1- االش
األســلوب مــع الســلوك الســلبي الــذي يحمــل جوانــب إيجابيــة؛ ألنــه يســاعد علــى 

رؤيــة منافــع الســلوك الســلبي الــذي كان مصــدرا للضيــق فيمــا مضــى.

2- ممارســة الســلوك الســلبي فــي جلســة العــالج بهــدف مالحظــة الســلوك 
الســلبي، ومحاولــة إضعــاف أو إزالــة حساســية الزوجيــن منــه.

3- تزييــف الســلوك الســلبي فــي المنــزل بيــن الجلســات: يقصد بها ممارســة 
الســلوك الســلبي فــي المنــزل عندمــا يكــون الزوجــان فــي حالــة مــن االســتقرار 
العاطفــي، لمســاعدتهم علــى إدراك ســلوكياتهم وتخفيــف األثــر الســلبي لهــا 

والتحكــم فــي تفاعلهــم.

4- الترويــج للتســامح مــن خــالل العنايــة الذاتيــة: يســتخدم هــذا االســلوب 
ــك  ــا؛ وذل ــن تغييره ــى الزوجي ــب عل ــي يصع ــة والت ــلوك الثابت ــاط الس ــع أنم م
ألن توجيــه االهتمــام بالحاجــات الشــخصية يجعــل الزوجيــن أكثــر تســامحا مــع 

ســلوك بعضهــم البعــض الســلبي.  
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 Change Techniques  ثالثا: تقنيات التغيير

ــل  ــن بأســاليب تعدي ــي ســلوك الزوجي ــر مباشــر ف ــا إحــداث تغيي يقصــد به
ــم االجتماعــي. ــلوك والتعل الس

وتشمل تقنيات التحمل على مايلي:

تبــادل الســلوك: ويقصــد بــه: أن يغيــر األزواج مــن ســلوكهم الخــاص . 1
ــى  ــاعد عل ــذا يس ــر، وه ــرف اآلخ ــى الط ــرور عل ــا والس ــوا الرض ــي يضيف ك

ــم. ــن تقاربه ــد م ــم ببعــض، ويزي ــام بعضه ــن باهتم شــعور الزوجي

التدريــب علــى االتصــال / حــل المشــكلة: التدريــب علــى مهــارات . 2
ــم   ــتماع لبعضه ــز واالس ــن خــالل التركي ــن م ــن الزوجي ــوار بي االتصــال والح

.)Dimidjian,etal,2002, p 266-269(

ويتمثل دور المعالج في العالج السلوكي التكاملي في االدوار التالية:

- المعالــج معلمــاً ومتعاطفــاً: يســاعد الزوجيــن علــى تعلــم مهــارات أساســية 
جديــدة أو تحســين مهــارات حاليــة، وفــي أوقــات أخــرى مــن الضــروري 
العالقــة  فــي  طــارئ  أو  جديــد  ســلوك  ألي  ومتفهمــا  عطوفــاً  يكــون  أن 

.)Christensen,etal, 2004, p 176-191(الزوجيــة

- المعالــج مســتمعاً جيــداً: وذلــك بــأن يركــز علــى صياغــة الزوجيــن وأن 
يكــون متعاطفــاً مــع االتصــاالت الشــفهية والالشــفهية للزوجيــن أثنــاء الجلســات.

ــات  ــة تقني ــاول موازن ــو يح ــألزواج فه ــه ل ــي تعليم ــيطاً: ف ــج وس - المعال
ــر. ــول والتغيي القب

ــة  ــة بطريق ــي اســتخدام اللغ ــراً ف ــد البــد أن يكــون ماه - والمعالــج الجي
مؤثــرة كأداة مهمــة للتدخــل، ألن للغــة طريقــة تأثيــر مهمــة لتعديــل ســياق عالقــة 

. )Jacobson& Christensen,1996, p 197-198 (الزوجيــن
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سابعاً: اإلجراءات المنهجية

1- نوع الدراسة:
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة التحليلي ــن الدراســات الوصفي ــذه الدراســة ضم ــدرج ه تن
ــة  ــاليب العالجي ــى األس ــرف عل ــا وتفســيرها للتع ــق وتحليله ــع الحقائ ــى جم عل
ــي  ــي تواجــه االزواج ف ــة الت ــات الزوجي ــع الخالف ــل م ــد التعام المســتخدمة عن
مراكــز االستشــارات األســرية، والصعوبــات التــي تواجــه المرشــد األســري فــي 
التعامــل معهــا، والمقترحــات المناســبة لمواجهــة الصعوبــات، ومــن ثــم التوصــل 
ــل  ــلوكي المتكام ــالج الزواجــي الس ــل الع ــتخدام مدخ ــرح باس ــى تصــور مقت إل

للتعامــل مــع مشــكلة الخالفــات الزوجيــة.

2- المنهج المستخدم:

منهــج المســح االجتماعي الشــامل للمرشــدين األســريين العامليــن في مراكز 
ــري، مركــز  ــاز الخي ــن ب ــاض )مشــروع اب ــة الري االستشــارات األســرية بمدين

آســية لالستشــارات، مركــز التنميــة األســرية، مركــز وفــاق لالستشــارات(.

3- مجاالت الدراسة:

المجــال المكانــي: مكاتــب االستشــارات األســرية فــي مدينــة الريــاض 
)مشــروع ابــن بــاز الخيــري ، مركــز آســية لالستشــارات، مركــز التنميــة 

األســرية، مركــز وفــاق لالستشــارات(.

مكاتــب  فــي  االســريين  للمرشــدين  شــامل  مســح  البشــري:  المجــال 
االستشــارات األســرية )مشــروع ابــن بــاز الخيــري، مركــز آســية لالستشــارات، 

مركــز التنميــة األســرية، مركــز وفــاق لالستشــارات(.

المجال الزماني: تم تطبيق الدراسة في الفترة من 1|7 -10|8|1437هـ.

ثامناَ: أدوات الدراسة

تــم اختيــار االســتبيان كأحــد وســائل البحــث العلمــي للحصــول علــى البيانات 
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والمعلومــات مــن المرشــدين األســريين العامليــن فــي مكاتــب االستشــارات 
األســرية وقــد احتــوى االســتبيان علــى المحــاور اآلتيــة:

1-البيانــات األوليــة: )المؤهــل العلمــي، الدرجــة العلميــة، التخصــص، 
المركــز الــذي يعمــل فيــه المرشــد، عــدد ســنوات الخبــرة فــي مجال االستشــارات 

األســرية(.

2-األســاليب العالجيــة التــي يســتخدمها المرشــد عنــد التعامــل مــع حــاالت 
الخالفــات الزوجيــة فــي مكاتــب االستشــارات األســرية.

3-الصعوبــات التــي تواجــه المرشــد عنــد التعامــل مــع الخالفــات الزوجيــة 
فــي مكاتــب االستشــارات األســرية.

4-المقترحــات للتغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه المرشــد عنــد التعامــل 
مــع الخالفــات الزوجيــة فــي مكاتــب االستشــارات األســرية. 

صدق وثبات االستبانة:

تــم اجــراء الصــدق الظاهــري وذلــك بعــرض االســتبانة علــى مجموعــة مــن 
الخبــراء والمحكميــن الحاصليــن علــى درجــة دكتــوراه فــي الخدمــة االجتماعيــة 
ــة  ــداف الدراس ــا بأه ــألداة وارتباطه ــري ل ــدق الظاه ــن الص ــق م ــك للتحق وذل

وتســاؤالتها ومــن ثــم تعديلهــا طبقــا آلرائهــم.

األساليب اإلحصائية:

برنامج  بواسطة  بياناتها ومعالجتها احصائياً  وتفريغ  االستبانات  ترميز  تم 
الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية باستخدام المعامالت االحصائية اآلتية

التكرارات – المتوسط الحسابي –  مجموع األوزان.
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 تاسعاً: نتائج الدراسة واإلجابة على التساؤالت

أوال: وصف عينة الدراسة

جدول رقم )1(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب: )المؤهل العلمي، الدرجة العلمية، التخصص، عدد 
سنوات الخبرة(.

ن 40

%
عدد

 سنوات
الخبرة

% ك  % التخصص
ك   الدرجة

العلمية
ك % المؤهل م

42.5 4-1 25.5 17  خدمة
اجتماعية

10 4. اسناذ 40  16 1 دكتوراه

27.5 9-5 35 14  علم
نفس

12.5 
 
 

5 استاذ
مشارك

 
32.5 13 2 ماجستير

30 14-10 15 6  علم
اجتماع 27.5 11 استاذ

مساعد
 
25 10 بكالوريوس 3

__ 15
فأكثر __ __ __ 27.5 11 محاضر __ 

 
__ ___

 

__ __ 22.5 9  أخرى
تذكر 22.5 9  أخرى

تذكر 2.5 1  أخرى
تذكر 4

%100 %100 40 %100 40 %100 40 لمجموع
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يتضح من الجدول رقم )1( مايلي:

ــبه  ــى نس ــى أن أعل ــج إل ــير النتائ ــي: تش ــل العلم ــق بالمؤه ــا يتعل أوالً: فيم
ــراً  كانــت )40%( لمؤهــل الدكتــوراه يليهــا  الماجســتير بنســبة )32.5%( وأخي

ــبة )%25(. ــر بنس ــوس وأخــرى تذك ــن البكالوري كالً م

تشــير النتائــج إلــى أن نســبة )72.5%( مــن عينــة البحــث يحملــون مؤهــل 
ــي مجــال االستشــارات  ــوراه ، ماجســتير( وهــذا يؤهلهــم للعمــل ف علمــي )دكت
األســرية، ومــن ثــم يمكنهــم االســتفادة مــن نتائــج هــذه الدراســة وتطبيــق النتائــج 

علــى الحــاالت التــي يتعاملــون معهــا.

ــة  ــع عين ــى أن توزي ــج ال ــة تشــير النتائ ــق بالدرجــة العلمي ــا يتعل ــاً: فيم ثاني
البحــث حســب الدرجــة العلميــة كان كاآلتــي: درجتــي )أســتاذ مســاعد، محاضر( 
ــبة  ــي اجتماعــي( بنس ــم، أخصائ ــا درجــات اخــرى )معل ــبة )27.5%( يليه بنس
)22.5%(، يليهــا درجــة أســتاذ مشــارك بنســبة )12.5%( وأخيــراً أســتاذ بنســبة 

 .)%10(

تشــير النتائــج إلــى أن اغلــب عينــة الدراســة تحمــل درجتــي )أســتاذ 
مســاعد، محاضــر( وهــذا يعنــي أنــه ليــس لديهــم خبــرة كافيــة بالمداخــل 
العلميــة واألســاليب المهنيــة للخدمــة االجتماعيــة، أيضــا نقــص معلوماتهــم فــي 
االستشــارات األســرية؛ وذلــك لحداثــة تخرجهــم وممارســتهم للعمــل األكاديمــي 
ــال  ــي مج ــدورات ف ــم ب ــة وإلحاقه ــم المهني ــر معلوماته ــة تطوي ــدو أهمي ــذا تب ل
ــويدان 2014،  ــن: )س ــة كٍل م ــع دراس ــق م ــذا يتف ــرية، وه ــارات األس االستش
العجــالن 2014، القرنــي 2015 ( حيــث توصلــت إلــى انخفــاض مســتوى 
المعــارف المهنيــة ونقــص خبــرات العامليــن فــي مجــال االستشــارات األســرية 

ــم. ــر خبراته ــى تطوي ــم إل وحاجته

ثالثــاً: فيمــا يتعلــق بالتخصــص تشــير النتائــج الــى أن توزيــع عينــة البحــث 
حســب التخصــص كان كاآلتــي:
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تخصــص علــم النفــس بنســبة )35%( تخصــص الخدمــة االجتماعيــة بنســبة 
)25,5%( يليــه تخصصــات أخــرى )إدارة أعمــال، شــريعة، دعــوة( بنســبة 

ــاع بنســبة )%15(. ــم االجتم ــراً تخصــص عل )22,5%( وأخي

تشــير النتائــج إلــى أن نســبة )55.5%( مــن عينــة البحــث كانــت لتخصــص 
ــون  ــى أن المرشــدين يحمل ــدل عل ــذا ي ــة( وه ــة االجتماعي ــس، الخدم ــم النف )عل
التخصــص المناســب لممارســة العمــل فــي مجــال االستشــارات األســرية، وهــذا 
يتفــق مــع دراســة كٍل مــن: )القرني 2015، العجالن 2015، الشــلهوب 2013( 
ــة  مــن أهــم التخصصــات  ــى أن تخصــص الخدمــة االجتماعي حيــث أكــدت عل
ــة  ــارات المهني ــة المه ــك لفعالي ــرية، وذل ــارات األس ــال االستش ــي مج ــل ف للعم

للخدمــة االجتماعيــة واألســاليب المهنيــة فــي عــالج الخالفــات االســرية.

ــل  ــال العم ــط بمج ــاك تخصصــات ال ترتب ــى أن هن ــج إل ــير النتائ ــا تش كم
)إدارة، شــريعة، دعــوة( بنســبة 22%  تمــارس عمــل المرشــد األســري، وهــذا 
يؤكــد علــى ضــرورة تقنيــن عمليــة اختيــار المرشــد األســري فــي مكاتــب 
ــبة  ــم المناس ــارات والقي ــارف والمه ــم بالمع ــرية، أو تزويده ــارات األس االستش

ــة. ــل التخصصي ــدورات وورش العم ــم بال ــالل إلحاقه ــن خ م

ــع  ــى أن توزي ــج إل ــرة تشــير النتائ ــدد ســنوات الخب ــق بع ــا يتعل ــاً: فيم رابع
ــي: ــرة كان كاآلت ــة البحــث حســب عــدد ســنوات الخب عين

أعلــى نســبة بلغــت )42,5%( لســنوات الخبــرة )1-4(، يليهــا ســنوات 
الخبــرة )10-14( بنســبة )30%(، وأخيــراً ســنوات الخبــرة )5-9( بنســبة 
)27,5%( وهــذا يــدل علــى حداثــة عمــل المرشــدين ونقــص خبرتهــم فــي مجــال 
االرشــاد، وحاجتهــم إلــى تطويــر مهاراتهــم فــي مجــال االستشــارات األســرية، 

ــة البحــث.  ــة لعين ــرة العلمي ــك أيضــاً نقــص الخب وممــا يؤكــد ذل
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جدول رقم )2(
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المركز الذي يعمل فيه

ن =40

%كالمركزم

615مشروع ابن باز الخيري1

1025 مركز آسية لالستشارات2

1435مركز واعي لالستشارات3

1025مركز التنمية االسرية4

100%40المجموع

ــذي  ــز ال ــة البحــث حســب المرك ــع عين ــم )2( أن توزي يوضــح جــدول رق
ــي: ــه المرشــدين كاآلت يعمــل في

ــث،  ــة البح ــي عين ــن إجمال ــبة )35%( م ــارات بنس ــي لالستش ــز واع مرك
ــبة )%25(  ــة األســرية( بنس ــز التنمي ــارات، مرك ــية لالستش ــزي )آس ــه مرك يلي
ــالف النســب  ــري بنســبة )15%( ويرجــع اخت ــاز الخي ــن ب ــراً مشــروع اب وأخي
إلــى اختــالف أعــداد المرشــدين األســريين فــي كل مركــز واســتجابتهم فــي تعبئــة 

االســتبيان.
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جدول رقم )3(
يوضح  مجال تطوير عينة الدراسة لخبراتها في مجال االستشارات األسرية

ن =40
%كم

2665حضور ندوات أو محاضرات.1

2357.5حضور ورش عمل .2

1640حضور مؤتمرات ولقاءات علمية.3

2562.5 حضور برامج تدريبية.4

1640إقامة برامج تدريبية.5

1742,5إقامة ندوات ومحاضرات6

1537.5إجراء دراسات وأبحاث.7

ــر  ــة البحــث حســب مجــال تطوي ــع عين ــم )3( أن توزي يوضــح جــدول رق
ــي: ــي مجــال االستشــارات األســرية كان كاآلت ــا ف ــة الدراســة لخبراته عين

ــة،  ــة: )حضــور برامــج تدريبي ــى المجــاالت اآلتي ــة األول  جــاء فــي المرتب
النســب  وكانــت  عمــل(  محاضــرات، حضــور ورش  أو  نــدوات  حضــور 
كاآلتــي: )62.5%، 65%، 57.5%(، يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة )إقامــة نــدوات 
ــة،  ــاءات علمي ــرات ولق ــة، حضــور مؤتم ــج تدريبي ــة برام ومحاضــرات، إقام
ــي: )%42.5، %40،37.5  ــب كاآلت ــت النس ــاث( وكان ــات وأبح ــراء دراس إج
ــي  ــا ف ــا ومهاراته ــة خبراته ــث بتنمي ــة البح ــام عين ــى اهتم ــدل عل ــذا ي %( وه
مجــال االستشــارات األســرية، ويتفــق ذلــك مــع نتائــج دراســة كٍل مــن: )القرنــي 
201، العجــالن 2014، ســعيد 2010( حيــث تؤكــد علــى أهميــة تنميــة خبــرات 

ــي مجــاالت االستشــارات األســرية. ــن ف العاملي
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ثانياً:اإلجابة على تساؤالت الدراسة

تقــدم نتائــج الدراســة اإلجابــة علــى تســاؤالت الدراســة والتــي يمكــن 
عرضهــا علــى النحــو اآلتــي:

اإلجابة على التساؤل األول:

تتضــح اإلجابــة علــى التســاؤل  األول، والــذي مؤداه: ما األســاليب العالجية 
التــي يســتخدمها المرشــد عنــد التعامــل مــع حــاالت الخالفــات الزوجيــة؟ وذلــك 

مــن خــالل نتائــج الجــدول اآلتــي: 
جدول رقم )4(  

يوضح األساليب العالجية التي يستخدمها المرشد األسري عند التعامل مع حاالت الخالفات 

الزوجية 
ن =40

الترتيب  المتوسط
الحسابي

 مجموع
االوزان ابدا نادرا غالبا إلى حد ما دائما العبارات م

1 3.95 158 6 1 1 13 19  تكوين العالقة المهنية القائمة على
الثقة 1

11 2.76 107 9 10 10 7 4  عقد جلسات مشتركة مع الزوجين
لألتفاق على خطة العالج 2

7 3.4 136 8 7 1 9 15
 عقد جلسات فردية مع كل زوج

 لبحث موضوع الخالف والتعبير عن
المشاعر

3

9 3.1 124 6 13 2 9 10

إعطاء الزوجين الفرصة للتعبير عن 
مشاعرهم السلبية بدون إلهام اولوم 

)االتصال
المتعاطف(

4

10 2.75 110 10 10 5 10 5  تطبيق مقايس خاصة بالعالقة
الزوجية 5

2 3.75 145 5 5 4 12 14  مساعدة كل طرف للتحدث عن نقاط
ضعفه في بيئة امنة 6

3 3.58 143 10 7 13 10 إبراز السمات االيجابية للزوجين 7
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14 2.37 95 9 15 10 4 2 مالحظة تفاعل الزوجين في موقف 
الخالفات 8

12 2.5 100 12 10 8 6 4
إعداد مواقف وجلسات سلبية بين 
الزوجين مالحظة اسلوب التفاعل 

وتحديد أساليب العالج المناسبة
9

13 2.47 99 10 15 5 6 4
إرشاد الزوجين إالى ممارسة السلوك 
في المنزل )الخالف ( على ضبط 

السلوك
10

6 3.45 138 10 12 8 10

إرشاد الزوجين ألى أهمية التسامح 
مع بعضهم البعض لتحمل بعض 
السلوك السلبي لكل طرف )العناية 

الذاتية(
11

4 3.52 141 5 5 9 6 15
تشجيع كل طرف على تغير سلوكه 
الخاص )السلبي( لتحقيق الرضى 

والسرور للطرف االخر
12

5 3.5 140 2 10 6 10 12
تدريب الزوجين على مهارات  

االتصال واالستماع لبعضهم ومراعاة 
مشاعر كل طرف

13

8 3.25 130 5 10 5 10 10
تشجيع الزوجين على تقبيل دورهم 
في المشكلة ، وحثهم على التعاون 

وأقتراح الحلول
14

يوضح جدول رقم )4( استجابة عينة البحث حول األساليب العالجية التي 
يستخدمها المرشدين األسريين عند التعامل مع حاالت الخالفات الزوجية، فقد 
جاءت أغلب االستجابات في المرتبتين )الثالثة والثانية( والتي تشير إلى )إلى 
حد ما، نادراً( بمتوسط حسابي )3,95-2.48( وهذا يدل على انخفاض معدل 
السلوكي  الزواجي  العالج  )تكنيكات  العالجية  لألساليب  المرشدين  استخدام 

المتكامل( عند التعامل مع حاالت الخالفات. 

)إلى  الثالثة  المرتبة  في  كانت  استخدام  نسبة  أعلى  أن  إلى  النتائج  وتشير 
حد ما( بمتوسط حسابي أعلى )3.57-3.95( لعدد محدود من األساليب وهي: 
)تكوين العالقة المهنية القائمة على الثقة، مساعدة كل طرف للتحدث عن نقاط 
ضعفه في بيئة آمنة، إبراز السمات اإليجابية للزوجين( وجاء ترتيب العبارات 
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على التوالي )1-3(  وتعتبر من المبادئ المهنية العامة التي تستخدم مع الحاالت 
المهنية بشكل عام، أما األساليب التي ترتبط باالستراتيجيات العلمية فقد جاءت 
بمتوسط حسابي أقل )3.1-3.52( وهي: )تشجيع كل طرف على تغيير سلوكه 
الزوجين  تدريب  اآلخر،  للطرف  والسرور  الرضى  لتحقيق  )السلبي(  الخاص 
على مهارات االتصال واالستماع لبعضهم ومراعاة مشاعر كل طرف، إرشاد 
الزوجين إلى أهمية التسامح مع بعضهم البعض لتحمل بعض السلوك السلبي لكل 
طرف )العناية الذاتية(،عقد جلسات فردية مع كل زوج لبحث موضوع الخالف 
والتعبير عن المشاعر، تشجيع الزوجين على تقبل دورهم في المشكلة وحثهم 
على التعاون واقتراح الحلول، إعطاء الزوجين الفرصة للتعبير عن مشاعرهم 
على  العبارات  ترتيب  وجاء  المتعاطف(  )االتصال  لوم  أو  اتهام  بدون  السلبية 

التوالي )9-4(.

أما األساليب التي نادراً ما يتم استخدامها جاءت في الفئة الرابعة )نادراً( 
بمتوسط حسابي )2.48-2.75( وهي: )تطبيق مقاييس خاصة بالعالقة الزوجية، 
مواقف  إعداد  العالج،  خطة  على  لالتفاق  الزوجين  مع  مشتركة  جلسات  عقد 
التفاعل وتحديد أساليب العالج  وجلسات سلبية بين الزوجين لمالحظة أسلوب 
)الخالف(  المنزل  في  السلبي  السلوك  ممارسة  إلى  الزوجين  إرشاد  المناسبة، 
الخالفات(  مواقف  في  الزوجين  تفاعل  السلوك، مالحظة  للتدريب على ضبط 

وجاء ترتيب العبارات على التوالي )14-10(.

ويتضح من النتائج السابقة أن األساليب المهنية )تكنيكات العالج الزواجي 
الخالفات  حاالت  مع  العمل  عند  استخدامها  يندر  أو  يقل  المتكامل(  السلوكي 
خالل  من  الزوجية  الخالفات  من  الحد  في  فعاليتها  من  الرغم  على  الزوجية، 
العالقات واالرتباط ،وزيادة عمليات  وتقوية  الزوجين،  بين  العاطفي  التواصل 
التفاعل بين الزوجين، وقد أثبتت دراسة كٍل من: )البحيري وآخرون 2010، 
المرشد 2009، القرني 2007( فعالية العالج الزواجي السلوكي في الحد من 

الخالفات الزوجية.
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اإلجابة على التساؤل الثاني:

تتضــح اإلجابــة علــى التســاؤل الثانــي، والــذي مــؤداه: مــا الصعوبــات التي 
تواجــه المرشــد عنــد التعامــل مــع الخالفــات الزوجيــة فــي مكاتــب االستشــارات 

األسرية ؟ وذلك من خالل نتائج الجدول اآلتي: 
جدول رقم )5(

يوضح الصعوبات التي تواجه المرشد األسري عند التعامل مع الخالفات 
الزوجية في مكاتب االستشارات األسرية

ن =40

الترتيب المتوسط 
الحسابي

مجموع 
االوزان ابدا نادرا الى حد ما  غالبا دائما  العبارة م

16 2.45 98 10 15 6 5 4
عدم الثقة فيما 

يقدمه المرشد من 
خدمات إارشادية

1

9 3.55 142 5 4 10 6 15 عدم التزام الحاالت 
بحضور الجلسات 2

13 3.07 123 3 11 10 12 4
عدم اإلحساس 

بالمشكلة والرغبة 
في العالج

3

5 4.02 161 5 10 10 15 عدم اإلفصاح عن 
األمور الخاصة 4

8 3.62 145 10 10 5 15 عدم التعاون مع 
المرشد 5

10 3.42 137 7 15 12 6

عدم االلتزام 
بالتوجيهات 
واألساليب 
العالجية

6

6 3.75 150 5 10 15 10

تزييف بعض 
المعلومات التي 
تتعلق بالعالقات 

الزوجية

7

11 3.32 133 4 6 12 9 9 رفض الخطة 
العالجية 8
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15 2.67 107 10 11 5 10 4  عدم االهتمام بالعقد
واالتفاق عليه 9

3 4.12 165 5 5 10 20  رفض التواصل
مع الزوج 10

2 4.25 170 5 10 10 15
 عدم حضور

 الزوج للجلسات
االرشادية

11

12 3.2 128 10 11 10 9

 ضعف خبرة
 المرشد في مجال

 االستشارات
االسرية

12

14 2.87 115 10 10 15 5

 قصور معلومات
 المرشد في

 مجال العالقات
 الزوجية والحقوق

والوجبات

13

5 4.02 161 4 6 10 9 15
 قصور استخدام
 المهارات المهنية
للمارسة العامة

14

4 4.05 162 4 10 6 20

 عدم إطالع
 المرشد على كل
 ماهو جديد من

  مداخل عالجية في
الخدمة االجتماعية

15

6 3.75 150 5 10 15 10 قلة عدد المرشدين 16

7 3.7 148 2 3 10 15 10
 عدم اتاحة الفرصة
 للمرشد لتطوير

خبراته
17

8 3.62 145 4 9 15 10
 عدم وجود الوقت
 الكافي إلجراء

المقابالت
18

1 4.37 175 5 15 20

 اقتصار
 االستشارات
 على اإلرشاد
الهاتفي فقط

19
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الصعوبــات  حــول  البحــث  عينــة  اســتجابة   )5( رقــم  جــدول  يوضــح 
ــب  ــي مكات ــة ف ــات الزوجي ــع الخالف ــل م ــد التعام ــدين عن ــه المرش ــي تواج الت
االستشــارات األســرية فقــد جــاءت أغلــب االســتجابات فــي المرتبتيــن )الثانيــة، 
ــابي )4.37- ــا( بمتوســط حس ــد م ــى ح ــا- إل ــى )غالب ــير إل ــي تش ــة( والت الثالث
3.07( وهــذا يعنــي أن المرشــدين األســريين يواجهــون صعوبــات عنــد العمــل 

ــات. ــاالت الخالف ــع ح م

وتشــير النتائــج إلــى أن الصعوبــات التــي تقــع فــي المرتبــة الثانيــة )غالبــا( 
ــى  ــارات عل ــار االستش ــي: )اقتص ــت ف ــابي )4.07-4.37( تمثل ــط حس بمتوس
ــض  ــادية رف ــات اإلرش ــزوج للجلس ــور ال ــدم حض ــط، ع ــي فق ــاد الهاتف اإلرش
التواصــل مــع الــزوج، عــدم إطــالع المرشــد علــى كل مــا هــو جديــد مــن مداخــل 
عالجيــة فــي الخدمــة االجتماعيــة، قصور اســتخدام المهــارات المهنية للممارســة 
العامــة، عــدم اإلفصــاح عــن األمــور الخاصــة( وجــاء ترتيــب العبــارات علــى 
ــة  ــاب األســاليب واالســتراتيجيات المهني ــى غي ــد عل ــذا يؤك ــي )1-5( وه التوال

)للعــالج الزواجــي الســلوكي( مــن عمــل المرشــد األســري.

ــا( بمتوســط  ــى حــد م ــة )إل ــة الثالث ــي المرتب ــع ف ــي تق ــات الت ــا الصعوب أم
حســابي )3.07-3.75( تمثلــت فــي: )قلــة عــدد المرشــدين األســريين، تزييــف 
ــه  ــة الفرص ــدم إتاح ــة، ع ــات الزوجي ــق بالعالق ــي تتعل ــات الت ــض المعلوم بع
للمرشــد لتطويــر خبراتــه، عــدم وجــود الوقــت الكافــي إلجــراء المقابــالت، عــدم 
التعــاون مــع المرشــد، عــدم التــزام الحــاالت بحضــور الجلســات، عــدم االلتــزام 
ــرة  ــف خب ــة، ضع ــة العالجي ــض الخط ــة، رف ــاليب العالجي ــات واألس بالتوجيه
المرشــد فــي مجــال االستشــارات األســرية، عــدم اإلحســاس بالمشــكلة والرغبــة 

فــي العــالج( وجــاء ترتيــب العبــارات علــى التوالــي )13-6(.

وأخيــراً الصعوبــات التــي نــادرا مــا تواجــه المرشــدين األســريين بمتوســط 
حســابي )2.87-2.45( وهــي )قصــور معلومــات المرشــد فــي مجــال العالقــات 
ــه، عــدم  ــاق علي ــد واالتف ــام بالعق ــات، عــدم االهتم ــوق والواجب ــة والحق الزوجي
ــب  ــاء ترتي ــادية( وج ــات إرش ــن خدم ــري م ــد األس ــه المرش ــا يقدم ــة فيم الثق
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ــة  ــة مهني ــاك عالق ــى أن هن ــدل عل ــذا ي ــي )14-16( وه ــى التوال ــارات عل العب
ــا،  ــون معه ــي يعمل ــن المرشــدين األســريين والحــاالت الت ــة بي ــى الثق ــوم عل تق
واهتمــام المرشــدين األســريين بتطويــر معلوماتهــم في مجــال العالقــات الزوجية 

ــات. والحقــوق والواجب

وبالنظــر إلــى الصعوبــات التــي غالبــا مــا تواجــه المرشــدين يمكــن تصنيفهــا 
ــة اإلرشــاد األســري  ــي عملي ــط باألســاليب المســتخدمة ف ــات ترتب ــى: صعوب إل
ــة للممارســة العامــة، عــدم إطــالع  وهــي: )قصــور اســتخدام المهــارات المهني
المرشــد علــى كل مــا هــو جديــد مــن مداخــل عالجيــة فــي الخدمــة االجتماعيــة، 
ضعــف خبــرة المرشــد فــي مجــال االستشــارات األســرية( وهــذا يتطلــب مــن 
ــة المناســبة  ــي األســاليب واالســتراتيجيات المهني ــه ف المرشــد أن يطــور خبرات
للتعامــل مــع الخالفــات الزوجيــة؛ التــي تســاعد علــى زيــادة وعيهــم وإدراكهــم 
بمشــكالتهم وكيفيــة التعامــل معهــا، وترتبــط هــذه النتائــج مــع نتائــج جــدول )1( 
والتــي تشــير إلــى نقــص خبــرة المرشــد العلميــة والعمليــة، وحداثــة عملــه فــي 
ــاليب  ــم باألس ــم ومهاراته ــر خبراته ــى تطوي ــم ال ــارات وحاجته ــال االستش مج
ــازي  ــة )ني ــج دراس ــع نتائ ــق م ــذا يتف ــة، وه ــة الحديث ــتراتيجيات العالجي واالس

ــحيباني، 1432(. والس

وهنــاك صعوبــات ترجــع إلــى طبيعــة المجتمــع ونظــام العمــل فــي مكاتــب 
االستشــارات األســرية وهــي: )رفــض التواصــل مــع الــزوج، عــدم اإلفصــاح 
عــن األمــور الخاصــة، عــدم حضــور الــزوج للجلســات االرشــادية، عــدم 
التعــاون مــع المرشــد، عــدم االلتــزام بالتوجيهــات واألســاليب العالجيــة، تزييــف 
بعــض المعلومــات التــي تتعلــق بالعالقــات الزوجيــة، رفــض الخطــة العالجيــة، 
عــدم التــزام الحــاالت بحضــور الجلســات، عــدم اإلحســاس بالمشــكلة والرغبــة 
فــي العــالج، اقتصــار االستشــارات األســرية علــى اإلرشــاد الهاتفــي فقــط، قلــة 
عــدد المرشــدين، عــدم وجــود الوقــت الكافــي إلجــراء المقابــالت، عــدم إتاحــة 
الفرصــة للمرشــد األســري لتطويــر خبراتــه( وكلهــا صعوبــات تعيــق ممارســة 

األســاليب المهنيــة وتحــد مــن فاعليــة اإلرشــاد األســري.
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اإلجابة على التساؤل الثالث:
ــات  ــا المقترح ــؤداه: م ــذي م ــث، وال ــاؤل الثال ــى التس ــة عل ــح اإلجاب تتض
ــع  ــل م ــد التعام ــري عن ــد األس ــه المرش ــي تواج ــات الت ــى الصعوب ــب عل للتغل
الخالفــات الزوجيــة فــي مكاتــب االستشــارات األســرية؟ وذلــك مــن خــالل نتائــج 

ــي: الجــدول اآلت
جدول رقم )6(

يوضح المقترحات للتغلب على الصعوبات التي تواجه المرشد األسري عند 
التعامل مع الخالفات الزوجية في مكاتب االستشارات األسرية

ن =40
الترتيب المتوسط 

الحسابي
مجموع 
االوزان ابدا نادرا الى حد ما  غالبا دائما  العبارة م

4 4.67 187 2 1 5 32

بناء عالقة مهنية 
تقوم على الثقة 

والتقيل بين المرشد 
والعميل

1

2 4.82 193 1 4 35

االلتزام بعقد 
االتفاق مع مراعاة 
وضوحه بالنسبة 

للعميل

2

3 4.7 188 1 4 1 34

التأكيد على سرية 
المعلومات وتشجيع 

العميل على 
الوضوح

3

4 4.62 185 3 6 31
التأكيد على أهمية 
مشاركة العميل مع 

المرشد
4

3 4.67 187 2 1 5 32

أتاحة الفرصة 
للعميل لتحديد 

األوقات المناسبة 
للجلسات

5

2 4.77 191 2 5 33  توضيح الخطة
العالجية وأهميتها 6
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4 4.6 184 1 1 11 27

 التأكيد على أهمية
 التواصل مع

 الزوج ودوره في
العالج

7

3 4.67 187 1 3 4 32

 حرص المرشد
 على حضور

 اللقاءات العلمية
 والمؤتمرات في

 مجال االستشارات
األسرية

8

5 4.47 179 3 2 8 27

 تطوير المعارف
 النظرية لدي

 المرشد بالمداخل
 واألساليب
العالجية

9

2 4.77 191 1 1 4 34

 تطوير خبرات
 المرشد في مجال

 األستشارات
األسرية

10

4 4.6 184 3 7 30

 التواصل مع
 خبراء مستشارين

 في مجال
 األستشارات

األسرية

11

3 4.72 190 2 6 32
 األلتزام بتطبيق

 المبادئ والمهارات
المهنية أثناء العمل

12

2 4.8 192 2 4 34

 إلحاق المرشد
 بدورات تدربيبة

 في مجال
 االستشارات

األسرية

13

1 4.92 197 1 2 1 37

 المزواجة بين
 اإلرشاد الهاتفي
 والمقاالت وجها

لوجه

14
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المقترحــات  حــول  البحــث  عينــة  اســتجابة   )6( رقــم  جــدول  يوضــح 
للتغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه المرشــدين األســريين عنــد التعامــل مــع 
ــع  ــب االستشــارات األســرية، حيــث جــاءت جمي ــي مكات ــه ف ــات الزوجي الخالف
ــي  ــابي )4.47-4.92( والت ــط حس ــة( بمتوس ــة )الثاني ــي المرتب ــتجابات ف االس
تشــير إلــى )غالبــا( وهــذا يــدل علــى أتفــاق عينــة البحــث علــى أهميــة وفعاليــة 

ــا. ــون منه ــي يعان ــات الت ــة الصعوب ــات لمواجه ــذه المقترح ه

ــى )المزاوجــة بيــن اإلرشــاد الهاتفــي والمقابــالت  ــة األول جــاء فــي المرتب

وجهــا لوجــه( بمتوســط حســابي )4.92(، وهــذا يشــير إلــى أن المزاوجــة مــن 

ــة  ــح الفرص ــا تتي ــرية ألنه ــارات األس ــاالت االستش ــي مج ــات ف ــم المقترح أه

للمرشــد لجمــع المعلومــات الكافيــة للتدخل وممارســة األســاليب واالســتراتيجيات 

المهنيــة بفعاليــة، كمــا أن المقابــالت الفرديــة والجماعيــة تعتبــر مــن أهــم أســاليب 

التدخــل المهنــي.

يليهــا فــي المرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي )4.8-4.82( )االلتــزام بعقــد 

االتفــاق مــع مراعــاة وضوحــه بالنســبة للعميــل، إلحاق المرشــد بــدورات تدريبية 

فــي مجــال االستشــارات األســرية( وجــاء الترتيــب علــى التوالــي )3-2(.

ــرات  ــر خب ــابي )4.7-4.77( )تطوي ــط حس ــة بمتوس ــة الثالث ــي المرتب وف

المرشــد فــي مجــال االستشــارات األســرية، االلتــزام بتطبيق المبــادئ والمهارات 

ــق  ــزام بتطبي ــة وأهميتهــا، االلت ــح الخطــة العالجي ــاء العمــل، توضي ــة أثن المهني

ــات  ــرية المعلوم ــى س ــد عل ــل، التأكي ــاء العم ــة أثن ــارات المهني ــادئ والمه المب

ــى  ــارات عل ــى الوضــوح والصراحــة( وجــاء ترتيــب العب وتشــجيع العميــل عل

ــي )6-4(. التوال
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وفــي المرتبــة الرابعــة بمتوســط حســابي )4.6-4.67( ) بنــاء عالقــة مهنية 

تقــوم علــى الثقــة والتقبــل بيــن المرشــد والعميــل، إتاحــة الفرصــة للعميــل لتحديــد 

األوقــات المناســبة للجلســات، حــرص المرشــد علــى حضــور اللقــاءات العلميــة 

والمؤتمــرات فــي مجــال االستشــارات األســرية، التأكيــد علــى أهميــة مشــاركة 

ــي  ــزوج ودوره ف ــع ال ــة التواصــل م ــى أهمي ــد عل ــع المرشــد، التأكي ــل م العمي

العــالج، التواصــل مــع خبــراء مستشــارين فــي مجــال االستشــارات األســرية( 

وجــاء ترتيــب العبــارات علــى التوالــي )7-9( وأخيــراً )تطويــر المعــارف 

النظريــة لــدى المرشــد بالمداخــل واألســاليب العالجيــة( بمتوســط حســابي 

)4.47( وترتيــب )10(.

العــالج  المهنيــة، واســتراتيجيات  باألســاليب  المقترحــات  ترتبــط هــذه 

ــى )القبــول، التســامح، التغييــر(، والمهــارة  الزواجــي الســلوكي التــي تقــوم عل

فــي الممارســة والتدخــل المهنــي، وهــذا يؤكــد علــى حاجــة المرشــد إلــى تطويــر 

ــع  ــج م ــذه النتائ ــق ه ــة، وتتف ــات الزوجي ــع الخالف ــل م ــه للعم ــه ومهارات خبرات

نتائــج دراســة كٍل مــن: )القرنــي 2015، العجــالن 2014، ســعيد 2010( 

حيــث أكــدت علــى أهميــة تنميــة خبــرات العامليــن فــي مجــاالت االستشــارات 

ــرية. األس
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 ثالثاً: مناقشة النتائج 

مكاتــب  فــي  األســري  اإلرشــاد  عمليــة  قصــور  النتائــج  مــن  يتضــح 
االستشــارات األســرية، كمــا أن المرشــدين األســريين يواجهــون صعوبــات عنــد 
العمــل مــع حــاالت الخالفــات الزوجيــة وذلــك يرجــع إلــى عــدة عوامــل تمثلــت 

فــي:

الدرجــة العلميــة وســنوات الخبــرة لعينــة البحــث غيــر كافيــة لتأهيلهــم . 1
لممارســة العمــل مــع الخالفــات الزوجيــة، ألن العمــل فــي مكاتــب االستشــارات 
ــى  ــة إل ــاص بحاج ــكل خ ــة بش ــات الزوجي ــع الخالف ــام وم ــكل ع ــرية بش األس
مرشــد أســري ذو خبــرة عاليــة فــي مجــال العمــل األكاديمــي ومجــال اإلرشــاد 

األســري.

قصــور األســاليب العالجيــة التــي يســتخدمها المرشــد بشــكل عــام، . 2
وأســاليب وتكنيــكات العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل بشــكل خــاص، 
ــاً  ــي مجــال االستشــارات األســرية يجــب أن يكــون مطلع فالمرشــد األســري ف
علــى أحــدث األســاليب العالجيــة والنظريــات العلميــة، وذلــك ألن طبيعــة العمــل 
ــة،  ــب خاصــة وحساس ــاول جوان ــة تتن ــات الزوجي ــال الخالف ــي مج وخاصــة ف
وتتطلــب مهــارات مهنيــة فــي التعامــل مــع الزوجيــن لكســب الثقــة وبنــاء 
ــي، ويعتمــد  ــي التدخــل المهن ــدء ف ــم الب ــاق ومــن ث ــد االتف ــة وعق ــة المهني العالق
نجــاح التدخــل المهنــي علــى مــدى اســتخدام المرشــد األســري لألســاليب 

واالســتراتيجيات المهنيــة.

ــع . 3 ــه م ــاء عمل ــد أثن ــه المرش ــي تواج ــات الت ــن المعوق ــدد م ــود ع وج
الخالفــات الزوجيــة وتعيقــه عــن اســتخدام األســاليب المهنيــة وذلــك يرجــع إلــى:

ــة عــدد المرشــدين، اقتصــار اإلرشــاد  ــل فــي )قل ــة تتمث ــات إداري - صعوب
علــى االستشــارات الهاتفيــة فقــط، عــدم إتاحــة الفرصــة للمرشــد لتطويــر 

خبراتــه(.
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ــث  ــى االزواج رفــض الحدي ــم عل ــث تحت - طبيعــة المجتمــع الســعودي حي
ــة،  ــات الجماعي ــزوج للجلس ــدم حضــور ال ــب الخاصــة، ع ــض الجوان ــن بع ع

ــزام بحضــور الجلســات. عــدم االلت

رابعــاً: التصــور المقتــرح لــدور العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل فــي 
التعامــل مــع الخالفــات الزوجيــة:

بنــاء علــى المعطيــات النظريــة للعــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل 
ونتائــج الدراســة الحاليــة فــإن النمــوذج المقتــرح للمرشــد األســري فــي مكاتــب 

ــة: ــددات اآلتي ــى المح ــوم عل ــرية يق ــارات األس االستش

األساس النظري للنموذج.. 1

استراتيجيات العالج الزواجي السلوكي المتكامل.. 2

األساليب والمهارات المهنية للتدخل.. 3

مراحل التدخل المهني.. 4

األساس النظري للنموذج:

هــو مجموعــة مــن االســتراتيجيات والتكنيــكات العالجيــة التــي يســتخدمها 

المرشــد األســري لمســاعدة األزواج علــى حــل مشــكالتهم.

ويعتبــر مــن النمــاذج العالجيــة المناســبة لمعالجــة الخالفــات الزوجيــة 

والتقليــل مــن حدتهــا، ويهــدف إلــى مســاعدة األزواج علــى تحســين تواصلهــم 

وزيــادة وعيهــم وإدراكهــم بمشــكالتهم وكيفيــة التعامــل معهــا، وتحســين أنمــاط 

االتصــال والتفاعــل فــي العالقــة الزوجيــة، وقبــول وتحمــل المشــكالت التــي ال 

يمكــن عالجهــا.
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استراتيجيات وتكنيكات العالج الزواجي السلوكي المتكامل:

Acceptance Techniques أوال: تقنيات القبول

ــل  ــاد بدي ــن إيج ــح للزوجي ــذا يتي ــأزم، وه ــف المت ــول الموق ــا قب يقصــد به
لمواجهــة المشــاكل التــي ال يمكــن معالجتهــا باســتراتيجيات التغيير،كمــا يمكــن 
أن يــزود الزوجيــن بطريقــة لمواجهــة المشــاكل الخالفيــة الضــارة مثــل: الحاجــة 

إلــى األلفــة والقــرب.

وتشمل تقنيات القبول على التكنيكات اآلتية:

)االتصال المتعاطف، االنفصال الموحد(. 

tolerance techniques ثانيا: تقنيات التسامح

يشــير التســامح إلــى مســاعدة الزوجيــن علــى إيقــاف جهودهمــا نحــو تغييــر 
بعضهــم البعــض لعــدم إمكانيــة ذلــك، وزيــادة  قدرتهــم علــى التســامح والقبــول 
ــي  ــق االتصــال المتعاطــف، ويســتخدم هــذا األســلوب مــع المشــكالت الت لتحقي

يمكــن تحملهــا ولهــا تأثيــر صغيــر علــى األلفــة بيــن الزوجيــن.

 وتشمل تقنيات التسامح على التكنيكات التالية:

)اإلشــارة إلــى الســمات اإليجابيــة فــي الســلوك الســلبي، ممارســة الســلوك 
الســلبي فــي جلســة العــالج، تزييــف الســلوك الســلبي فــي المنــزل بين الجلســات، 

الترويــج للتحمــل مــن خــالل العنايــة الذاتيــة(.

Change Techniques :ثالثا: تقنيات التغيير

 يقصــد بهــا إحــداث تغييــر مباشــر فــي ســلوك الزوجيــن بأســاليب تعديــل 
الســلوك والتعلــم اإلجتماعــي وتشــمل تقنيــات التغييــر علــى التكنيــكات التاليــة:

)تبادل السلوك، التدريب على االتصال، حل المشكلة(.
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ويتمثــل دور المرشــد األســري فــي العــالج الســلوكي التكاملــي فــي االدوار 

اآلتية:

- المرشــد معلمــاً ومتعاطفــاً: يســاعد الزوجيــن علــى تعلــم مهــارات أساســية 
ــن الضــروري أن  ــات أخــرى م ــي أوق ــة، وف ــارات حالي ــدة أو تحســين مه جدي

يكــون عطوفــاً ومتفهمــا ألي ســلوك جديــد أو طــارئ فــي العالقــة الزوجيــة.

- المرشــد مســتمعاً جيــداً: وذلــك بــأن يركــز علــى صياغــة الزوجيــن 
ــا  ــن أثن ــر الشــفهية للزوجي ــع االتصــاالت الشــفهية وغي ــاً م ــون متعاطف وأن يك

الجلســات.

ــات  ــة تقني ــاول موازن ــو يح ــألزواج فه ــه ل ــي تعليم ــيطاً: ف ــد وس - المرش
ــر. ــول والتغيي القب

األساليب والمهارات المهنية للتدخل:

- المقابالت الفردية والجماعية.

- مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي.

- مهارات المالحظة.

- مهارة العالقة المهنية ومبادئها.

- مهارة التسجيل.
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مراحل التدخل:

يعتمــد العــالج الزواجــي الســلوكي المتكامــل  علــى منظــور نظــري ســلوكي 
يوافــق بيــن اســتراتيجيات التغييــر وبيــن اســتراتيجيات القبــول مــن خــالل 

مجموعــة مــن التدخــالت عــن طريــق:

   Individual couples therapy 1– المقابالت الفردية للزوجين

Conjoint couples therapy 2– المقابالت المشتركة بين الزوجين

ويقوم هذا النموذج على المراحل اآلتية: 

Assessment Phase  1 – مرحلة التقدير

ويتــم فيهــا التعــرف علــى نوعيــة الســلوكيات ) ألحــد الزوجيــن( المســببة 
لشــكوى شــريكه والتــي يترتــب عليهــا حــدوث الخالفــات فــي العالقــة الزوجيــة، 
ويتــم التقديــر عــن طريــق تحديــد المشــكلة بهــدف التعــرف علــى أنــواع 

ــق: ــن طري ــه األزواج ع ــي تواج ــكالت الت المش

 تطبيــق المقيــاس الخــاص بالعالقــة الزوجيــة؛ للتعــرف علــى مناطــق 	 
االضطــراب.

 المقابــالت الفرديــة مــع الزوجيــن، ويكــون التركيــز علــى موضوعــات 	 
ــر  ــل وتغيي ــى تعدي ــاج إل ــي تحت ــع الطــرف اآلخــر والت ــة أو الصــراع م العالق

لتحســين مســار العالقــة الزوجيــة.

 إعطــاء فرصــة للزوجيــن للتحــدث عــن مشــاكلهما مــن خــالل ســؤالهما 	 
عــن محتــوى المشــاكل والعمليــات األساســية التــي تســبب هــذه المشــاكل.

 التركيــز علــى ماضــي الزوجيــن الــذي قــد يكــون لــه صلــة بالمشــاكل 	 
التــي يواجهونهــا.

ــذي 	  ــلوك ال ــكلة أي: الس ــة بالمش ــر صل ــلوك األكث ــى الس ــز عل  التركي
ــه. ــى معالجت ــل عل ــل ويعم ــق العمي يقل
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 تحديــد وتســجيل لمواقــف الشــريكين نحــو بعضهــم البعــض، وتُقيــم مــن 	 

قبــل كل شــريك لشــريكه.

ــي 	  ــات ف ــى االختالف ــد المشــاعر الســوية الســليمة، والتعــرف عل  تحدي

ــن األزواج. ــم بي القي

 تحديد وظيفة سلوك كال الزوجين فيما يتعلق بمناطق النزاع.	 

ــزاع حــول مــا يحــدث، 	  ــة الن ــي تســبب بداي ــد أنمــاط التفاعــل الت  تحدي

ــن. ــن الزوجي ــات بي ــواع التعليق ومناقشــة أن

 تقييــم المرشــد األســري لطبيعــة الخالفــات الزوجيــة مــن خــالل 	 

اللقــاءات الســابقة، وتحديــد مناطــق العالجــي التــي يركزعليهــا التدخــل المهنــي، 

ــاً بدرجــة كافيــة. ومناقشــة الخطــة مــع الزوجيــن علــى أن يكــون المرشــد مرن

 implementation phase 2-مرحلة التدخل المهني

ــة إلــى مســاعدة كل شــريك مــن الشــريكين علــى فهــم  تهــدف هــذه المرحل

وتقبــل بعضهمــا البعــض كأفــراد واســتثارة الرغبــة لديهــم فــي تحقيــق التغييــرات 

الضروريــة لتحســين نوعيــة العالقــة وتحقيــق الرضــا فيهــا.

ويركــز التدخــل المهنــي علــى جوانــب التغيــر فــي كل طــرف مــن أطــراف 
ــك  ــات االتصــال والتفاعــل بينهمــا وذل ــادة عملي ــي نفــس الوقــت زي ــة وف العالق

عــن طريــق األســاليب اآلتيــة:ـ 

1- بنــاء عالقــة مهنيــة مــع الزوجيــن تســاعد علــى القيــام بالتدخــل العالجــي 
وتحقيــق أهــداف البرنامج.
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ــن  ــل م ــلوكي المتكام ــي الس ــالج الزواج ــات الع ــاليب وفني ــق أس 2- تطبي

ــالل: خ

 acceptance techniquesأ- تقنيات القبول

 Tolerance techniques ب- تقنيات التحمل

  change Techniquesجـ ـ تقنيات التغيير

Termination phase 3-مرحلة اإلنهاء

ــد  ــم عائ ــد إلنهــاء التدخــل المهنــي، وتقوي ــى التمهي ــة عل تقــوم هــذه المرحل

التدخــل المهنــي وذلــك مــن خــالل:

ــروق . 1 ــد الف ــة، لتحدي ــة الزوجي ــاس الخــاص بالعالق ــق المقي إعــادة تطبي

ــر. ــد مســتوى التغيي ــم تحدي ــي والبعــدي، ومــن ث ــن القياســين القبل بي

تحليــل محتــوى المقابــالت مــع الزوجيــن، والتعــرف علــى أنــواع . 2

التغييــر فــي الســلوك، وتأثيــر األســاليب العالجيــة المســتخدمة لتحســين العالقــة 

ــة. الزوجي

متابعــة الحــاالت علــى فتــرات متباعــدة للتأكــد مــن التغييــر الــذي تــم فــي . 3

مرحلــة التدخــل المهني.
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خامساً: توصيات الدراسة

ــالج  ــق الع ــة تطبي ــادة فعالي ــات لزي ــة بعــض التوصي ــف الباحث وتضي
ــرية: ــارات األس ــب االستش ــي مكات ــل ف ــلوكي المتكام ــي الس الزواج

تقنيــن عمليــة اختيــار المرشــدين األســريين ممــن يحملــون مؤهــالً عاليــاً . 1

ولديهــم خبــرة فــي مجــال العمــل األكاديمــي واهتمــام بمجــال االستشــارات 

األســرية فــي إنتاجهــم العلمــي.

ــي مجــال االستشــارات . 2 ــرة المرشــد ف ــر خب ــة تطوي ــى أهمي ــد عل التأكي

ــرية. األس

اســتحداث برامــج عالجيــة تعتمــد علــى األســاليب المهنيــة والنظريــات . 3

العلميــة التــي تتناســب مــع طبيعــة الخالفــات الزوجيــة فــي المجتمــع الســعودي.

ــا لوجــه . 4 ــالت وجه ــي والمقاب ــن اإلرشــاد الهاتف ضــرورة المزاوجــة بي

ــة. ــات الزوجي ــع حــاالت الخالف وخاصــة م

االستشارات  بموضوعات  تهتم  التي  والمؤتمرات  العلمية  اللقاءات  إقامة 

الخالفات  مجال  في  األسريين  المرشدين  تواجه  التي  والصعوبات  األسرية، 

الزوجية.
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