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التصدير :

انطالقــً مــن رســالة المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة  فــي تعزيــز مكانــة 
األســرة األردنيــة وتعظيــم دورهــا فــي المجتمع لتمكينها من المســاهمة 
فــي المحافظــة علــى المــوروث القيمــي والحضــاري بمــا يواكــب التغيــرات 
مســتوى  بضمــان  والمســاهمة  المملكــة،  فــي  والثقافيــة  االجتماعيــة 
حيــاة أفضــل لألســر األردنيــة مــن خــالل رؤيــا وطنيــة تدعــم السياســات 
التنمويــة وتمكــن أفــراد األســر األردنيــة مــن تحقيــق طموحهــم، وســعيً 
مــن مؤسســة كويســت ســكوب للتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل برامجهــا 
وأنشــطتها إلــى خلــق المنــاخ المالئــم للتنميــة وتحفيــز أفــراد األســر، 
مشــكالتهم،  وتحديــد  واقعهــم  علــى  التعــرف  علــى  ومســاعدتهم 
والتعــرف علــى المــوارد واإلمكانيــات المتوفــرة فــي بيئاتهــم المحليــة 
التــي  والضغــوط  األعبــاء  وتخفيــف  الحيــاة  نوعيــة  تحســين  بهــدف 
يتعرضــوا لهــا، فقــد تــم تصميــم هــذا الدليــل المتخصــص لبنــاء قــدرات 
العامليــن واألخصائييــن فــي مجــال األســر المعرضــة للخطــر، لتأهيلهــم 
وزيــادة قدراتهــم علــى تلبية احتياجات األســر وإكســابها المهارات الالزمة 
ــات االجتماعيــة التــي تواجههــا األســر  والمناســبة، والتعامــل مــع التحدي
المعرضــة للخطــر بطريقــة إيجابيــة للحيلولــة دون تطورهــا، باســتخدام 

أفضــل الممارســات والمعاييــر المعتمــدة فــي هــذا المجــال. 

أمين العام المجلس الوطني لشؤون األسرة

فاضل محمد الحمود

المدير اإلقليمي والمدير التنفيذي لمؤسسة 
كويست سكوب للتنمية االجتماعية 

مثنى خريسات
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التقديم: 

تعتبــر األســرة اللبنــة األساســية للمجتمــع والحاضنــة األولــى ألبنائــه ففيهــا يتعلــم األبنــاء الســلوك القيــم 
والعــادات الســلوكية والممارســات اليوميــة. حيــث تســهم األســرة فــي تكويــن شــخصية الطفــل وتعليمــه 
ــات المجتمــع أو مــن  ــك تعــد األســرة مــن أهــم مكون العــادات والتقاليــد والتربيــة والمعتقــدات الدينيــة. لذل
أهــم أدوات وأســاليب المجتمــع فــي تكويــن األجيــال. فالطفــل غالبــا مــا يقلــد أفــراد أســرته وخاصــة الوالديــن 

فــي الســلوك والعــادات. 

وتمــارس األســر نوعــا مــن الســيطرة والضبــط علــى المحتويــات التــي يجــب إن يتعلمهــا أو أن يتعــرض لهــا 
الطفــل وهــذا مــا يقــود إلــى اكتســاب الطفــل ألنمــاط ســلوكية وأنمــاط شــخصية تتــوازى مــع التأثيــر التربــوي 
والنفســي الــذي تعــرض لــه فــي أســرته. ويمكــن النظــر لألســرة بكونهــا الخليــة األساســية فــي المجتمــع 
وأهــم جماعاتــه األوليــة. وتشــكل رابطــة اجتماعيــة تتكــون مــن األب واألم واألبنــاء. األســرة هــي الخليــة األولــى 
للمجتمــع، والمحيــط الصغيــر الــذي يكتســب منــه اإلنســان مــا هــو فاضــل أو شــيء مــن ســلوك وأخــالق. 
وهنــاك مــن يــرى بــان األســرة هــي نــواة المجتمــع تنشــأ مــن عالقــة زوجيــة علــى الوجــه الشــرعي وهــي الخليــة 
األساســية للمجتمــع تتكــون مــن أشــخاص تجمــع بينهــم روابــط مختلفــة ومصالــح مشــتركة والصلــة الزوجيــة 

و صلــة القرابــة.

ولهــذا تحتــل األســرة مكانــة بــارزة فــي المجتمعــات اإلنســانية حيــث تشــكل جانبــً مــن حيــاة الطفــل وتتــرك 
أثارهــا علــى متغيراتــه النفســية وعاداتــه الســلوكية علــى المــدى البعيــد. ويبقــى تأثيــر األســرة علــى الطفــل 
التأثيــر األقــوى إلــى حيــن يغــادر المنــزل للمدرســة حامــاًل معــه كل اآلثــار التعليميــة واثــأر التنشــئة االجتماعيــة 
التــي اكتســبها مــن األســرة خــالل الســنوات األولــى مــن العمــر. ومــن هنــا يبــرز األثــر الكبيــر لألســرة فــي التأثيــر 

علــى الصحــة النفســية لألطفــال ) يحيــى، 2008(.

ويجــب أن تتميــز العالقــات داخــل األســرة كمؤسســة ذات عالقــة بالتنشــئة االجتماعيــة بالــدفء والتقبــل 
واألمــن والحــب والترابــط واالتصــال. حيــث يتأثــر األطفــال أكثــر شــيء بطبيعــة العالقــات مــا بيــن افــراد أســرهم 
وخاصــة تلــك العالقــات المرتبطــة بــاألم واألب مــن جهــة والعالقــات مــا بينهــم وبيــن أبائهــم مــن جهــة أخــرى. 
فالعالقــات القائمــة علــى االحتــرام والــدفء ســتقود إلــى شــعور الطفــل باألمــن والتقديــر الذاتــي االيجابــي 
واإليمــان بقدراتــه وإمكانياتــه ورغبتــه فــي التعــرف علــى كل جديــد مــن خــالل تحفيــز حــب االســتطالع والتعلــم 

لديــه.

ــات النفســية والســلوكية لألطفــال أو ألفــراد األســرة اآلخريــن تعبيــر عــن عجــز األســرة  ولذلــك تعــد االضطراب
وفشــلها فــي القيــام بدورهــا ووظائفهــا المتوقعــة مــع الطفــل  علــى اعتبــار إن الطفــل يشــكل مــرآة لمــا 
كان أو يكــون عليــه الحــال فــي األســرة بمــا يشــتمله مــن البنــاء األســري والمنــاخ األســري والعالقــات األســرية 
الســائدة. وهنــاك مــن يعتقــد بــان االضطرابــات الســلوكية لألطفــال ليــس إال تعبيــر عــن اختــالل فــي النظــام 
األســري حيــث أن أي مشــكالت قــد يواجههــا أحــد أفــراد األســرة قــد تقــود غلــى التأثيــر فــي األفــراد االخريــن 
وبســبب محدوديــة قــدرات الطفــل المعرفيــة والجســدية وافتقــاره لالمكانيــات والخبــرات يكــون االطفــال مــن 

اكثــر اعضــاء األســرة تأثــرًا بتلــك االضطرابــات )حســين، 2008(.

وقــد تتعــرض األســرة للعديــد مــن االحــداث مثــل المــرض أو العنــف أو الفقــر أو الفقــدان وغيرهــا مــن االحــداث 
المؤثــرة ممــا يضعهــا ضمــن فئــات األســر المعرضــة للخطــر. وقــد تــزداد مســتويات الخطــورة فــي األســرة اذا 
مــا اقترنــت تلــك االحــداث الضاغطــة بمســتويات متواضعــة مــن الثقافــة والتعليــم والدخــل. وتنتــج األســر 
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المعرضــة للخطــر أفــرادا يعوزهــم التكيــف النفســي والخصائــص النفســية االيجابيــة بفعــل طبيعــة العالقــات 
األســرية الســلبية الشــائعة مــا بيــن أفرادهــا. وبالتالــي يمكــن القــول بــان ظواهــر التســول وعمالــة االطفــال 
واالســاءة لالطفــال وللفئــات المســتضعفة االخــرى كبــار الســن أو المعوقيــن وجنــوح االحــداث كلهــا مشــكالت 

تنتــج بطبيعتهــا مــن التنشــئة فــي األســر المعرضــة للخطــر. 

ونجــد الكثيــر مــن اآلراء والتوصيــات الداعيــة إلــى ضــرورة تقديــم خدمــات الدعــم والتوعيــة واإلرشــاد والعــالج 
لألســر المعرضــة للخطــر بشــكل عالجــي ووقائــي، حيــث تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى دور خدمــات 
التثقيــف واإلرشــاد األســري فــي الوقايــة مــن مشــكالت األســر المعرضــة للخطــر مــن خــالل التقليــل مــن مصــادر 
وعوامــل التهديــد الشــائعة فــي األســرة ممــا يقــود إلــى تحســين مســتويات التكيــف النفســي الفراهــا مــن 

خــالل تحســين طبيعــة التفاعــالت األســرية.

ــة جــادة مــن قبــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ومؤسســة  وقــد جــاء هــذا الدليــل التدريبــي كمحاول
كويســت ســكوب لرفــع كفايــات المهنييــن واالخصائييــن والمرشــدين النفســيين واالخصائيــن االجتماعييــن 
للتعامــل الفعــال مــع األســر المعرضــة للخطــر أو األســر المهمشــة بهــدف مســاعدتها وتقديــم خدمــات الدعــم 
النفســي واالجتماعــي للتقليــل مــن مســتويات الخطــورة ومنــع تأثيرهــا علــى االطفــال أو افراد األســرة االخرين. 
حيــث تــم االعتمــاد خــالل عمليــة اعــداد الدليــل علــى العديــد مــن المحــاوالت المحليــة التــي قادهــا المجلــس 
الوطنــي لشــؤون األســرة حــول العمــل مــع األســرة المعرضــة للخطــر باالضافــة إلــى عــدد مــن المحــاوالت 
العالميــة التــي جــاءت علــى شــكل أدلــة تدريبيــة وعمليــة حــول كيفيــة العمــل مــع األســر المعرضــة للخطــر. 
ــة ممــا يســهل  ــة والعلمي ــات النظري ــة والمحتوي ــا بيــن المهــام التدريبي وقــد جــاء الدليــل بشــكل يدمــج م
عمليــة اســتخدامه مــن قبــل المدربيــن بعــد االنتهــاء مــن التدريــب علــى محتوياتــه. ويهــدف الدليــل بشــكله 
الحالــي وبمــا اشــتمل عليــه مــن تماريــن عمليــة ودراســات حالــة واشــكال ومحتويــات نظريــة إلــى بنــاء قــدرات 
العامليــن واالخصائييــن لتطبيــق وتنفيــذ انشــطة وفعاليــات اإلرشــاد األســري لألســر المعرضــة للخطــر مــن 
حيــث اســاليب الكشــف والتقييــم وتصنيــف المشــكالت وتحديــد درجــات الخطــورة واكســاب مهــارات العمــل 
والتدخــل العالجــي مــع األســر المعرضــة للخطــر والمســتنده إلــى أهــم البرامــج ونظريــات اإلرشــاد والعــالج 

األســري الشــائعة فــي الميــدان.

وقــد ابتــدأ الدليــل بمقدمــة حــول توضيــح وتعريــف األســر المعرضــة للخطــر وخصائصهــا وميزاتهــا وحاجاتهــا 
ومــن ثــم تــم االنتقــال إلــى طــرق تقييــم وتقديــر مســتويات الخطــورة لألســر المعرضــة للخطــر وفقــا لمجموعــة 
مــن المقاييــس وأدوات القيــاس المعتمــدة عالميــً باالضافــة إلــى تنــاول اســاليب العمــل مــع األســر المعرضــة 
للخطــر حيــث تــم طــرح وشــرح طيــف واســع مــن اســاليب العمــل والتدخــالت العالجيــة والوقائيــة مثــل 
التعليــم والتثقيــف النفســي برامــج امهــات المجتمــع والتربيــة الوالديــة وبرامــج اإلرشــاد األســري. وفــي نهايــة 
الدليــل يمكــن مالحظــة اشــتماله علــى أداة مقترحــة لتقييــم الفعاليــات التدريبيــة الموظفــة والتــي يمكــن 

اســتخدامها لتقييــم فعاليــة التدريــب.    
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الوحدة التدريبية األولى
األسر المعرضة للخطر، المفهوم  والخصائص.

االهداف العامة من الوحدة التدريبية األولى:

يتوقع في نهاية الوحدة التدريبية األولى ان يكون المشاركين قادرين على القيام بما يأتي:

أن يذكر المشاركون المفاهيم والتعريفات الصحيحة لألسرة المعرضة للخطر.. 1

أن يعدد المشاركون الخصائص النفسية واالقتصادية واالجتماعية لألسرة المعرضة للخطر.. 2

أن يعدد المشاركون الحاجات الخاصة باألسرة المعرضة للخطر.. 3

أن يتعــرف المشــاركون علــى العالقــة مــا بيــن المــادة )33( مــن قانــون االحــداث االردنــي لعــام 2014 واألســرة . 4

المعرضــة للخطــرة.

أن يتعرف المشاركون على اهم التفاعالت األسرية السائدة في األسرة المعرضة للخطر.. 5

أن يعدد المشاركون االسباب التي تقف وراء التدخل في األسر المعرضة للخطر.. 6

يعرض المدرب دراسة الحالة )1( اآلتية

ام ايــاد ارملــة منــذ 8 ســنوات تعيــش مــع اطفالهــا البالــغ عددهــم )6( اطفــال. اكبرهــم يبلــغ مــن العمــر 
14 ســنة وأصغرهــم 9 ســنوات. تعانــي األســرة مــن قلــة الدخــل المــادي الشــهري حيــث تضطــر المــرأة الــى 
بيــع عــدد مــن البضائــع امــام المســاجد الموجــودة فــي المنطقــة التــي تســكن فيهــا حيــث تصطحــب 

معهــا أحــد اطفالهــا فــي كل مــرة لمســاعدتها فــي عمليــة البيــع.

في ضوء دراسة الحالة السابقة:

ماهي اهم خصائص االسرة االقتصادية والنفسية واالجتماعية؟.. 1

ماهي اهم عوامل الخطورة في األسرة؟.. 2

ماهي توقعاتك المستقبلية لألسرة الحالية؟.. 3

إذا مــا أردت أن تضــع معاييــر لالســر المعرضــة للخطــر هــل يمكــن لــك وضــع معاييــر مــن خــالل دراســة . 4

االسرة الســابقة؟.
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يعرض المدرب درسة الحالة )2( اآلتية

خليــل أب ألســرة مكونــة مــن 5 اطفــال يعيــش مــع زوجتــه واطفالــه فــي منــزل مســتاجر يعمــل 
خليــل موظفــً فــي احــدى المصانــع ويتقاضــى راتبــً يصــل للحــد االدنــى مــن االجــور والمحــدد مــن 
قبــل الدولــة) 190 دينــارًا( بالــكاد تكفــي لســد حاجاتــه االســرية وحاجــات اطفالــه ودفــع نفقاتــه. لــم 
يكمــل خليــل وزوجتــه تعليمهمــا الجامعــي أو الثانــوي والواضــح بانهمــا تزوجــا مبكــرًا ) الــزوج بعمــر 
20( والزوجــة بعمــر)16( ســنة. يبلــغ أكبــر اطفالــه مــن العمــر 10 ســنوات وهــو يعانــي مــن مشــكالت 
أكاديميــة خطيــرة فــي المدرســة ، ممــا دعــى خليــل الــى التفكيــر باخراجــه مــن المدرســة والحاقــة 

بعمــل لمســاعدة األســرة فــي دفــع نفقاتهــا. 

في ضوء دراسة الحالة السابقة:
ماهي أهم خصائص األسرة االقتصادية والنفسية واالجتماعية؟.. 1

ماهي أهم عوامل الخطورة في األسرة؟.. 2
ماهي توقعاتك المستقبلية لألسرة الحالية؟.. 3
إذا مــا أردت أن تضــع معاييــر لالســر المعرضــة للخطــر هــل يمكــن لــك وضــع معاييــر مــن خــالل . 4

دراســة األســرة الســابقة؟.

سؤال استقصائي

فــي ضــوء مناقشــاتنا حــول األســر المعرضــة للخطــر. هــل يمكــن لــك ذكــر أســرة  عملــت معهــا 	 
ســابقً تعانــي مــن نفــس المشــكالت وتنطبــق عليهــا نفــس خصائــص األســرة المعرضــة للخطــر. 

بيــن مــا هــي المعاييــر التــي اســتخدمتها لتصنيــف األســرة بكونهــا معرضــة للخطــر؟.

فــي ضــوء حاجــات االســرة ارســم مخططــا لتوفيــر الخدمــات التــي يمكــن تقديمهــا لالســرة فــي 	 
ضــوء حاجاتهــا النفســية واالجتماعيــة 

يعرض المدرب الشكل )1(:

الشــخص المعــرض للخطــر: هــو أي شــخص راشــد او طفــل يواجــه صعوبــات فــي الوصــول إلــى 
المســتوى التــام مــن النمــو فــي الجوانــب الجســدية والنفســية والتعليميــة بســبب التعــرض لخبــرات 

صادمــة وخطيــرة فــي أســرته أو بســبب غيــاب الدعــم ومصــادر المســاندة.

أفراد معرضين للخطراالسرة المعرضة للخطر ستقود إلى
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االسرة الوظيفية

فــي دراســة تــم نشــرها فــي عــام 2015 حــول ظــروف رعايــة االحــداث فــي االردن فقــد تــم اكتشــاف بــان ما 
يقــارب مــن 78% مــن االحــداث المودعيــن فــي مراكــز رعايــة االحــداث التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة 

فــي االردن يعيشــون فــي اســر طبيعيــة مكونــة مــن أب وام) وزارة التنميــة االجتماعيــة، 2015(

يسأل المدرب المعلومة السؤال اآلتي للمتدربين:

ما هي األسرة الوظيفية واألسرة غير الوظيفية؟ ويقدم المثال االتي لمساعدة المتدربين على 
االجابة:

)Marginalized family( ويقدم المدرب توضيحا حول مفهوم األسرة المهمشة

تلــك األســرة التــي تعيــش خــارج نطــاق خدمــات الدعــم والرعايــة والحمايــة ممــا يعرضهــا لمخاطــر الحرمــان مــن 
اشــباع الحاجــات النفســية واالجتماعيــة والشــخصية الفرادهــا. ويتميــز افــراد األســرة المهمشــة بمجموعــة مــن 

: )Community Child Care Victoria, 2012( الســمات والتــي مــن أهمهــا

افتقار نسبي للسيطرة على جوانب حياتهم المختلفة وعلى المصادر المتاحة لهم.. 1

الوصمة االجتماعية السلبية المتضمنة االتجاهات السلبية من قبل المجتمع وافراده.. 2

قدرات محدودة في تحقيق مساهمات اجتماعية.. 3

مستويات منخفضة من الشعور بالكفاءة الذاتية.. 4

صعوبــات فــي الوصــول والحصــول علــى الخدمــات المتاحــة فــي المجتمــع وخاصــة خدمــات التعليــم . 5

والصحــة والحمايــة والعمــل وغيرهــا.

ــة  ــر المعرض ــى األس ــارة إل ــم لالش ــة مفاهي ــدم ثالث ــابقة ويق ــة الس ــكار التدريبي ــدرب االف ــص الم يلخ

ــكل )2(: ــر ش للخط

ــر الســوية  ــات غي ــب مــن التفاعــالت االســرية وانظمــة العالق ــح قري االســرة المعرضــة للخطــر: مصطل
الســائدة فــي االســرة

االســرة غيــر الوظيفيــة: عــدم قــدرة االســرة علــى التكيــف ممــا يقودهــا الــى مزيــدا مــن المشــكالت 
النفســية واالجتماعيــة والعالقاتيــة.

االســرة المهمشــة: تلــك االســرة التــي تعانــي مــن مشــكالت فــي الحصــول علــى خدمــات الرعايــة 
والحمايــة والدعــم المتوافــرة فــي المجتمــع ممــا يقــود افرادهــا الــى اظهــار العديــد مــن المشــكالت 

النفســية والعجــز عــن اظهــار المســاهمات االجتماعيــة.
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في نهاية النشاط يعرض المدرب اجابات المتدربين ويقوم بالتعليق عليها ومن ثم يعرض الشكل 
:)Community Child Care Victoria, 2012( االتي )3(

شكل )3( العالقة ما بين تعرض االسرة للحوادث وعوامل الخطورة

تعرض االسرة لحادثة او خلل

محاولة التكيف من قبل األسرة

العوامل الوسيطية المؤثرة

اسرة غير وظيفية اسرة معرضة للخطر اسرة وظيفية

فشلنجاح

اختالل التوازن 
االسري 

إعادة التوازن 
االسري

وفــي الكثيــر مــن األوقــات قــد تعانــي األســرة مــن مشــكالت ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى القيــام بواجباتهــا 
ووظائفهــا بشــكل كلــي أو جزئــي. وهنــا يمكــن التمييــز مــا بيــن نوعيــن مــن األســر:

ــع وظائفهــا المتوقعــة بشــكل مرضــي ممــا ينعكــس  ــة: تلــك األســرة التــي تقــوم بجمي ــرة الوظيفي األس
ــا علــى افرادهــا. ايجاب
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األســر المتعطلــة وظيفيــً: األســر العاجــزة عــن القيــام بوظائفهــا المتوقعــة مــن جهــة وال توفــر البيئــة 
المناســبة لتربيــة األبنــاء وبــدال مــن ذلــك تعرضهــم للصدمــات النفســية والخبــرات الســلبية ممــا يقــود إلــى 
نشــوء أفــراد يعانــون مــن المشــكالت النفســية واالختــالف عــن االخريــن وتعــد أســر الكحولييــن واالفــراد 
المضطربيــن نفســيا أو انفعاليــا واألســر العنيفــة أو المســيئة واألســر المتطرفــة دينيــا أو عقائديــا امثلــة 

ــة والتــي قــد يكــون مــن اهــم خصائصهــا: ــر الوظيفي علــى األســر غي

1- العالقات الضاغطة ما بين الوالدين واالطفال.

2- سوء العالقات ما بين الوالدين.

3- مشكالت في القوانين واسس االنضباط والسيطرة على سلوك افراد األسرة.

حقيقة

ليــس بالضــرورة ان تشــتمل االســر الوظيفيــة علــى ابــاء وامهــات فقــد تكــون األســرة وظيفيــة وفعالــة 
فــي رعايــة افرادهــا فــي ضــوء فقــدان احــد الوالديــن. ان فقــدان احــد افــراد االســرة وخاصــة الوالديــن 
قــد يضعهــا ضمــن قائمــة األســر المعرضــة للخطــر. إال ان قيــام الوالــد المتبقــي بإشــباع حاجــات االســرة 
وتســهيل قيامهــا بوظائفهــا قــد يعتبــر إشــارة مــن إشــارات قــوة االســرة ومتانتهــا. وبالتالــي ال يعنــي 

غيــاب أو فقــدان احــد افــراد االســرة علــى كونهــا ستفشــل فــي تحقيققهــا الهدافهــا

يقــدم المــدرب الحقيقــة االتيــة: األســرة العاجــزة عــن القيــام بمهامهــا وادوارهــا المتوقعــة هــي اســرة 
غيــر وظيفيــة. ماهــي الوظائــف االساســية لالســرة:

- الوظيفة بيولوجية : تقتصر هذه الوظيفة على انجاب األطفال وتحديد وتنظيم النسل.

- الوظيفــة النفســية : تعــد الوظيفــة النفســية مــن أهــم وظائــف األســرة اتجــاه أبناءهــا مــن خــالل 
مســاهمتها فــي اشــاعة الراحــة النفســية واالحســاس باألمــان واالســتقرار األجتماعــي والمســاعدة فــي 
حــل المشــكالت الخاصــه والعامــة. تعمــل األســرة علــى جعــل األبنــاء ذوي شــخصيات متزنــة مــن خــالل 
اعطــاء األبنــاء االحتــرام والتقديــر وتنميــة الثقــة بالنفــس فــي داخلهــم. كمــا تعــزز مــن قيمتهم داخل 
األســرة ممــا يجعلهــم أشــخاص ناجحيــن. تمنــح األســرة أبناءهــا الحــب واالحتــواء لضمــان الوصــول 

للنضــح االنفعالــي ومنــع االنجــراف نحــو التيــارات االنفعاليــة الســلبية التــي تســبب فســاد حياتهــم.

- الوظيفــة االجتماعيــة : يبقــي علــى عاتــق األســرة تعليــم االبنــاء ثقافــة التعامــل مــع اآلخريــن 
والســلوك والمبــادئ. فمثــال البــد مــن تعليــم األبنــاء كيفيــة احتــرام اآلخريــن واحتــرام حقوقهــم 
الشــخصية واحتــرام آراءهــم. وكيفيــة الحديــث معهــم. وكيفيــة تحمــل المســؤلية االجتماعيــة اتجــاه 
االخريــن. كمــا تعمــل األســرة علــي تعليــم األبنــاء كيفيــة التعامــل بفاعليــة داخــل المجتمــع ومســاعدة 
األســر الفقيــرة واالشــتراك فــي الجمعيــات الخيريــة واألنشــطة االجتماعيــة مــن خــالل مشــاركة األبنــاء 
وتشــجيعهم علــى مثــل هــذه األعمــال. أيضــا مــن الواجبــات االجتماعيــة التــي تقــوم بهــا األســرة هــي 
تعليــم األبنــاء العــادات والتقاليــد والعقائــد وأســس الســلوك فــي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه . 
أيضــا البــد مــن تعليــم أبناءنــا كيفيــة حــل مشــاكلهم وكيفيــة ادارة أمــور الحيــاة واحتمــال مصاعبهــا. 

- الوظيفــة التربويــة: ال تقتصــر وظيفــة األســرة تربويــا علــى توفيــر الطعــام والملبــس والعــالج 
وتوفيــر االحتياجــات الماديــة لألبنــاء بــل تمتــد الــى تعليمهــم األخــالق والقيــم والعــادات االجتماعيــة 
التــي تغــرس فــي الفــرد الشــعور باالنتمــاء. كمــا تعمــل األســرة تربويــا فــي تعليــم األبنــاء كيفيــة 
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بــل  الدراســية  المناهــج  التوقــف عنــد تعلــم  االعتمــاد علــى ذواتهــم وتنميــة مهاراتهــم وعــدم 
مســاعدتهم علــي تعلــم المهــارات وأخــذ دورات تدريبيــة فــي كل مــا يبنــي مســتقبلهم العلمــي 
والشــخصي مثــل تعلــم اللغــات وتعلــم برامــج الحاســب اآللــي. كذلــك تســاعد األســرة الطفــل علــي 
 Community Child( ممارســة هواياتــه وعــدم حرمــه منهــا حتــى يصبــح ناجــح فــي هوايتــه المفضلــة

.)Care Victoria, 2012

وهنــاك مــن يــرى بامكانيــة اطــالق اســم األســرة المعرضــة للخطــر )Vulnerable Family( علــى انــواع األســر 
المتعطلــة وظيفيــً، حيــث يكــون افرادهــا معرضيــن للخطــر. فــي المجتمــع أو فــي األســر الممتــدة ممــا يعــرض 
أعضــاء تلــك األســر للمزيــد مــن المشــكالت. وتنتــج األســرة المعرضــة للخطــر افــرادًا معرضيــن للخطــر ســواء 
اكانــوا آبــاء أو اطفــال ويتميــزون بعــدم قدرتهــم أو عجزهــم عــن الوصــول إلــى المســتويات الصحيــة والنمائيــة 

والتعليميــة والســلوكية الكافيــة.

ماهــي اهــم ميــزات األســرة المعرضــة للخطــر فيمــا يتعلــق بعالقاتهــا بمصــادر الخدمــات المتاحــة فــي 
المجتمــع:

تتميــز األســر المعرضــة للخطــر فيمــا يتعلــق بتلقيهــا الخدمــات بثالثــة خصائــص واضحــة ممــا يجعلهــا تعانــي 
مــن المزيــد مــن المشــكالت مــن جهــة واســتمرارية مشــكالتها الســابقة مــن جهــة اخــرى:

أين وردت اشارة لألسر المعرضة للخطر في القانون االردني؟

وردت االشــارة لألســر المعرضــة للخطــر فــي ســياق تقديــم قانــون االحــداث االردنــي رقــم )34( لعــام 2014 ) المــادة 
33( والتــي نصــت علــى: 

تقــاوم بعــض األســر المعرضــة للخطــر التدخــالت  *

العالجيــة وجهــود الدعــم والمســاعدة والمســاندة.

تعانــي بعــض األســر المعرضــة للخطر مــن الوصول  *

لمصــادر تقديــم الخدمــات والمؤسســات الداعمــة 

بســبب مشــكالت فــي تقديــم تلــك الخدمــات

اعتقــد بعــض األســر بعــدم جدوى وكفايــة وفعالية  *

الخدمــات المقدمــة مــن قبل المؤسســات الداعمة

بســبب الخبــرات الســلبية الســابقة مــع تلك 

الخدمــات او المؤسســات المقدمــة لها

بعــد مراكــز الخدمــات عــن اماكــن ســكن 

تلــك  شــمولية  فــي  ومشــكالت  االســر 

لخدمــات ا

قــد تفــوق حاجــات االســر المعرضــة للخطــر 

مســتوى ونوعيــة الخدمــات المقدمــة مــن 

قبــل المؤسســات
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يعتبر محتاجا الى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحاالت التالية:

اذا كان تحــت رعايــة شــخص غيــر مؤهــل للعنايــة بــه، العتيــاده االجــرام أو ادمانــه الســكر أو المــواد أ. 

المخــدرة والمؤثــرات العقليــة أو انحاللــه الخلقــي أو اديــن بارتــكاب جــرم مخــل بــاآلداب مــع أي مــن 

ابنائــه أو أي مــن المعهــود اليــه برعايتهــم.

إذا قــام بأعمــال تتعلــق بالدعــارة أو الفســق أو افســاد الخلــق أو القمــار أو أي أعمــال غيــر مشــروعة ب. 

أو خدمــة مــن يقومــون بهــذه األعمــال أو خالــط الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الســيرة أو اســتغل 

بــأي منهــا بمــا فــي ذلــك أعمــال التســول أو االســتجداء .

إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات. ج. 

إذا لــم يكــن لــه وســيلة مشــروعة للعيــش أو لــم يكــن لــه عائــل مؤتمــن وكان والــداه اواحدهمــا د. 

متوفيــن أو مســجونين أو غائبيــن.

إذا كان ســيء الســلوك وخارجــا عــن ســلطة أبيــه أو وليــه أو وصيــه أو أمــه أو كان الولــي متوفيــا ه. 

او غائبــا أو عديــم االهليــة. 

إذا كان يستجدي، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل.و. 

إذا كان بائعا متجوال أو عابثا بالنفايات .ز. 

إذا تعــرض إليــذاء مقصــود مــن والديــه أو أي منهمــا بشــكل تجــاوز ضــروب التأديــب التــي يبيحهــا ح. 

القانــون والعــرف العــام. ط- إذا كان معرضــا لخطــر جســيم حــال بقائــه فــي اســرته. 

إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة او جناية.ط. 

إذا كان حدثا عامال خالفا للتشريعات النافذة.ي. 

من هم األطفال المعرضون للخطر

ــم االطفــال الذيــن ياتــون مــن خلفيــات أســرية فقيــرة أو مفككــة  ــر ه ــون للخط ــال المعرض األطف
نتيجــة لعــدة ظــروف منهــا: الطــالق أو المــوت أو الهجــر أو عــدم اعتــراف األبويــن ببنــوة الطفــل أو 
ســجن أحــد األبويــن. وهــم تعرضــوا إلــى اإلســاءة أو اإلهمــال أو العزلــة أو العمــل تحــت ظــروف صعبــة. 
ــً أو جنســيً أو جســميً. وكنتيجــة  ــً مــا يتعــرض هــؤالء األطفــال للخطــر واالســتغالل إمــا مادي وغالب
لظــروف اإلهمــال واإلســاءة، فإنهــم ينغمســون فــي ســلوكيات الإجتماعيــة مثــل العنــف واألنشــطة 
غيــر القانونيــة وتنــاول المــواد المخــدرة والمذيبــات الطيــارة مثــل اآلغــو والثنــر. وغالبــً مــا ينضــم 
هــؤالء األطفــال إلــى شــلة )رفــاق الســوء( مــن أجــل الشــعور بالحمايــة والرعايــة واالنتمــاء واألمــن، بحيــث 
ــة لهــم. وقــد ينخــرط الطفــل المعــرض للخطــر بعــدد مــن  تشــكل هــذه الشــلة الجماعــة المرجعي
االنشــطة ذات الطابــع التجــاري كانشــطة بيــع الســلع فــي االماكــن العامــة. فيصبــح للطفــل معاييــر 
جديــدة تتحكــم بــه وبطريقــة تحديــده لقيمــه الشــخصية ودوافعــه وقراراتــه وأولوياتــه، وغالبــً مــا 

ــة األحــداث) منظمــة كويســت ســكوب، 2005(. ــى الســجن أو دار رعاي تقــوده هــذه المعاييــر إل

تنتج األسرة المعرضة للخطر اطفااًل معرضين للخطر
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يقدم المدرب دراسة الحالة )3( االتية

مريــم زوجــة تبلــغ مــن العمــر 39 عامــً تعيــش مــع زوجهــا البالــغ مــن العمــر 45 عامــا. رزقــت مريــم 
بثمانيــة اطفــال مــن هــذا الــزواج) 3 ذكــور ، 5 أنــاث( بفــارق زمنــي ال يتجــاوز 11 عامــا مــا بيــن أكبــر 
االبنــاء وأصغرهــم. يعمــل الــزوج فــي مهــن بيــع وجمــع المــواد مــن حاويــات النفايــات حيــث يقــوم ببيــع 
المــواد كالمعــادن او البالســتيك او المطــاط التــي يقــوم بجمعهــا. ويبلــغ متوســط الدخــل الشــهري 
لالســرة مــا بيــن 180-250 دينــارًا ممــا يضعهــا ضمــن مســتويات االســر الفقيــرة حســب تصنيفــات 
ــوي او الجامعــي  ــاي مــن فــرص التعليــم الثان ــم تحظــى مريــم وزوجهــا ب ــات العامــة. ل ــرة االحصائ دائ
حيــث ان االب ال يتقــن الكتابــة او القــرآءة. انعكــس صعــف االهتمــام بالجوانــب االكاديميــة مــن قبــل 
ــر باخــراج  ــاء المنخرطيــن فــي الدراســة ممــا اســتدعى االب للتفكي ــى تحصيــل االبن االهــل ســلبا عل
االبــن االكبــر ) الصــف الثامــن( مــن المدرســة لمســاعدته فــي اعمــال جمــع الخــردة والمــواد القابلــة 
ــي االســرة مــن عجزهــا عــن اشــباع حاجاتهــا الخاصــة بالطعــام  ــات. تعان ــات النفاي ــر مــن حاوي للتدوي
والســكن والتعليــم. ويظهــر العنــف االســري بجميــع انواعــه ) باســتثناء الجنســي( مــا بيــن افــراد 
االســرة والموجــه لجميــع االفــراد ) مــن االب لــألم ولالبنــاء ، مــن االم لألبنــاء ، مــا بيــن االبنــاء انفســهم(.

مــا هــي المعاييــر التــي يمكــن اســتخدامها الثبــات ان االســرة تنــدرج تحــت تصنيــف االســرة . 1

تناولــه ســابقً؟.   تــم  الــذي  المفاهيمــي  التعريــف  فــي ضــوء  المعرضــة للخطــر؟. 

فــي ضــوء الحالــة الســابقة قــدم الخصائــص االســرية والنفســية واالقتصاديــة لالســرة المعرضــة . 2

للخطــر؟.

ما هي توقعاتك لمآل االسرة بعد 5 سنوات؟. . 3

يقدم المدرب دراسة الحالة )4( االتية

خالــدة طفلــة تبلــغ مــن العمــر 13 عامــَا تــدرس في الصف الســأبع االساســي حيث تعاني من مشــكالت 
اكاديميــة خطيــرة ممــا ادى الــى تقييــم مســتواها االكاديمــي بانــه مســاو للصــف الثالــث. ويبــدو بــان 
خالــدة كانــت تعانــي مــن مشــكالت وصعوبــات التعلــم االكاديميــة والنمائيــة خــالل مراحــل الدراســة 
المبكــرة اال ان ســوء المتأبعــة وضعــف االهتمــام قــادا الــى زيــادة المشــكلة ومضاعفتهــا. تعيــش 
خالــدة فــي اســرتها المكونــة مــن األب واالم واالشــقاء الذكــور )3 اشــقاء(. حيــث تمتهــن األســرة مهنــة 
التســول لجميــع افرادهــا. حيــث يتــم توزيــع افــراد األســرة مــن أب وام وأبنــاء علــى مناطــق مختلفــة 
مــن المدينــة كالمســاجد واالشــارات الضوئيــة واالســواق والمتاجــر التجاريــة بهــدف التســول والحصول 
علــى المــال مــن المــارة. وفــي ايــام العطــل المدرســية واجــازات نهايــة الســنة تضطــر خالــدة لمرافقــة 
والدتهــا خــالل القيــام بالتســول حيــث تدخــل الــى المقاهــي التــي يرتادهــا الرجــال والشــبأب طلبــً 
للمــال فــي الوقــت الــذي تنتظرهــا والدتهــا بالخــارج. وممــا يزيــد خطــورة المشــكلة قيــام الطفلــة 
بهــذه المهــام فــي اوقــات متاخــرة مــن الليــل. وتواجــه األســرة مشــكالت فــي تغذيــة األبنــاء حيــث 

يعانــي جميعهــم مــن اضطرابــات جســدية وفقــر دم ناتــج عــن ســوء التغذيــة.

مــا هــي المعاييــر التــي يمكــن اســتخدامها الثبــات ان األســرة تنــدرج تحــت تصنيــف األســرة . 1

تناولــه ســابقً؟.  تــم  الــذي  المفاهيمــي  التعريــف  فــي ضــوء  المعرضــة للخطــر؟. 

فــي ضــوء الحالــة الســابقة قــدم الخصائــص االســرية والنفســية واالقتصاديــة لالســرة المعرضــة . 2

للخطــر؟.

ما هي توقعاتك لمآل األسرة بعد 5 سنوات؟.. 3
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يقدم المدرب دراسة الحالة )5( االتية:

جميــل رب أســرة مكونــة مــن الزوجــة واالبنــاء البالــغ عددهــم 5 اطفــال. يعانــي جميــع مــن مشــكالت 
ماليــة ناتجــة عــن معاناتــه مــن البطالــة وانعــدام فــرص العمــل باالضافــة الــى مشــكالت صحيــة فــي 
الجهــاز الهضمــي. امــا فيمــا يتعلــق بــاالم فــي تعانــي مــن مــرض ســرطان الثــدي ممــا يضطرهــا الــى 
مغــادرة المنــزل لفتــرات تتجــاوز االســبوع لمتابعــة العــالج فــي مركــز رعايــة وعــالج الســرطان منــذ مــا 
يقــارب مــن ســنتين. وتضطــر االبنــة الكبــرى ان تقــوم بجميــع المهــام المنزليــة واالســرية كاعمــال 
المنــزل واعــداد الطعــام والرعانيــة بأشــقائها االصغــر فــي األســرة. انعكــس غيــاب االم ومرضهــا 
ــا  ــر المشــاجرات والنزاعــات م ــاة داخلهــا حيــث تكث ــة الحي ــي مســتوى دخــل األســرة علــى نوعي وتدن
بيــن االبنــاء ممــا يضطــر بعضهــم الــى مغــادرة المنــزل والمبيــت خارجــه. فــي الوقــت الــذي تركــت 
الطفلــة الكبــرى مدرســتها للتفــرغ للقيــام بمهــام المنــزل تعويضــا لغيــاب والدتهــا. فــي حيــن غــادر 
االبــن البالــغ مــن العمــر 12 ســنة المدرســة بحثــا عــن عمــل حيــث عمــل كعامــل فــي احــدى ورش تصليــح 

الســيارات فــي المنطقــة. 

مــا هــي المعاييــر التــي يمكــن اســتخدامها الثبــات ان األســرة تنــدرج تحــت تصنيــف األســرة . 1

تناولــه ســابقً؟.  تــم  الــذي  المفاهيمــي  التعريــف  فــي ضــوء  المعرضــة للخطــر؟. 

فــي ضــوء الحالــة الســابقة قــدم الخصائــص االســرية والنفســية واالقتصاديــة لالســرة المعرضــة . 2

للخطــر؟.

ما هي توقعاتك لمآل األسرة بعد 5 سنوات؟.. 3

يقدم المدرب دراسة الحالة )6( االتية:

وحيــد يبلــغ مــن العمــر 17 ســنة لجــأ إلــى االردن قادمــا مــن بلــده هربــا مــن الحــرب والقتــل والتعذيــب 
والتهديــد. اقــام وحيــد فــي بلــد اللجــوء لمــدة ســنتين داخــل مخيــم الالجئيــن. حيــث كان معتمــدًا 
علــى مجموعــة الخدمــات الماليــة واالجتماعيــة والغذائيــة المقدمــة مــن قبــل مؤسســات االغاثة. وخالل 
تواجــده فــي المخيــم اعجــب بفتــاة تبلــغ مــن العمــر 15 ســنة حيــث قــام باخبارهــا برغبتــه بالــزواج منها. 
ــارة منزلهــا ومقابلــة اهلهــا واخبارهــم بموضــوع  لــم تســتجب الفتــاة لطلبــه اال انهــا طلبــت منــه زي
الــزواج. وقــام وحيــد بزيــارة االهــل وطلــب منهــم الــزواج بامبتهــم حيــث وافقــت اســرة الفتــاة علــى 
الــزواج وتــم الــزواج بالفعــل. وفــي نهايــة الســنة االولــى مــن الــزواج انجبــت الزوجــة طفلتهــا االولــى. 
وتعانــي األســرة مــن مشــكالت اقتصاديــة حــادة ومزمنــة باالضافــة الــى قيــام الــزوج ) وحيــد ( باالســاءة 
لزوجتــه وضربهــا بشــكل متكــرر ممــا اضطرهــا الــى الهــرب مــن منزلهــا واللجــوء الــى اهلهــا الذيــن 
ابلغــوا الجهــات الرســمية المســؤولة عــن حمايــة األســرة والنســاء فــي المخيــم. وبعــد تعهــدات 
متكــررة قبلــت الزوجــة بالعــودة الــى منزلهــا بشــرط عــدم تعرضهــا للضــرب والعنــف. ومــن المالحــظ 

بــان العنــف الموجــه لهــا قــد انخفضــت حدتــه اال انــه مــا زال متكــررا بشــكل كبيــر.  

مــا هــي المعاييــر التــي يمكــن اســتخدامها الثبــات ان األســرة تنــدرج تحــت تصنيــف األســرة . 1

تناولــه ســابقً؟.  تــم  الــذي  المفاهيمــي  التعريــف  فــي ضــوء  المعرضــة للخطــر؟. 

فــي ضــوء الحالــة الســابقة قــدم الخصائــص االســرية والنفســية واالقتصاديــة لالســرة المعرضــة . 2

للخطــر؟.

ما هي توقعاتك لمآل األسرة بعد 5 سنوات؟.. 3
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يذكر المدرب الخصائص االتية المميزة لألسر المعرضة للخطر:

1. الخصائص االقتصادية:

الفقــر وانخفــاض مســتويات الدخــل الشــهري لألســرة حيــث تعانــي األســرة المعرضــة للخطــر مــن العديــد 	 

مــن المشــكالت الماليــة الحــادة والمزمنــة.

ارتفاع نسب البطالة ما بين افرادها. وتدني دخل األسرة.	 

العجــز فــي إشــباع االحتياجــات األساســية ألفــراد األســرة، ممــا يضطــر األهــل للدفــع بأوالدهــم إلــى ممارســة 	 

أعمــال التســول أو بيــع الســلع التافهــة فــي الشــوارع دونمــا حمايــة أو رعايــة. 

2. الخصائص االجتماعية:

االنعزال االجتماعي وصعوبات بناء العالقات االجتماعية مع المحيط الخارجي.	 

مقاومة التغيير القادم من الجهات الخارجية.	 

السكن في اماكن يصعب فيها تلقي الخدمات والمراقبة.	 

مشكالت في التكيف مع العادات والتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع.	 

مشكالت مع البيئة المحيطة وكثرة النزاعات والصراعات مع المحيط.	 

3. الخصائص األسرية التفاعلية والعالقاتية:

ــم )4(: مــن خــالل التركيــز علــى حقيقــة ان الســبب االساســي الــذي يقــف وراء  ــكل رق ــدرب الش ــح الم يوض
التفاعــالت الســلبية هــو ارتفــاع مســتويات القلــق والتوتــر داخــل األســرة ممــا يعيقهــا عــن التكيــف والتفاعــل 

االيجابــي

المثلثات أو التثليثات:	 

التثليث.

االسقاطات االسرية.

الهرمية العشوائية.

القطع االنفعالي.

الحدود  غير الواضحة او الجامدة
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يمثــل الشــكل الســابق نموذجــا مــن نمــاذج االتصــال الشــائعة فــي االســر غيــر الوظيفيــة. حيــث غالبــً مــا 
يظهــر تحالــف مــا بيــن طرفيــن مــن اطــراف األســرة ضــد طــرف آخــر. حيــث يتميــز التفاعــل مــا بيــن الطرفيــن 
 ،),2010,Winek( بالنشــاط وااليجابيــة. يقصــد بمثلــث العالقــات او التثليلــث شــبكة العالقــات بيــن ثالثــة أشــخاص
ــا حياتهمــا فهمــا ال يســمحان  فعندمــا ينســجم شــخصين مــن أفــراد األســرة فــي الكثيــر مــن نقــاط وقضاي
بدخــول طــرف ثالث)عــالء الديــن، 2010( لكــن عندمــا يكــون هنالــك خــالف او صــراع بيــن شــخصين مــن أفــراد 
األســرة فــأن هــذا الخــالف يرفــع مســتوى القلــق لديهمــا فيســمحا بدخــول طــرف ثالــث لتقليــل مســتوى القلــق، 
وضمــن هــذا المجــال أشــار  مــوراي بويــن)Bowen( إلــى أن القلــق هــو مــا يدفــع األفــراد لتشــكيل هــذا المثلــث. 
وتــزداد احتماليــة ظهــور حــاالت التثليــث فــي االســر المعرضــة للخطــر كونهــا تعانــي مــن تفاعالت ســلبية وغير 
منظمــة ومســتويات مرتفعــة مــن التوتــر والقلــق والمخــاوف وعــدم الشــعور باألمــن. فعلــى ســبيل المثــال قــد 
يشــكل األب واالم حلفــً ضــد األب االكبــر الرغامــه علــى العمــل وتــرك الدراســة. أو قــد يشــكل حلــف مــا بيــن االب 

واالخ االكبــر ضــد االخــت الصغــرى الجبارهــا علــى الــزواج وهــي فــي ســن 15 ســنة. 

الهرميــة العشــوائية: تعتبــر العشــوائية الهرميــة )أو الهرميــة العشــوائية( مــن أكثر ميــزات وخصائص 	 
األســر المعرضــة للخطــر. حيــث يتميــز الترتيــب التنظيمــي لألســرة بالعشــوائية والفوضــى وعــدم وضــوح 

مرجعيــة األســرة وطريقــة اتخــاذ القــرارات الهامــة لــدى افــراد األســرة جميعهــم. 

يعرض المدرب األشكال االتية لتوضيح مفهوم الهرمية العشوائية:	 

يعرض المدرب الشكل االتي: 

األم

الزوجاألبن االكبر

االب متزوج من زوجة ثانية 
وغادر االسرة

الشكل )5( الهرمية السوية وغير السوية لألسرة   
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األب واالم واالبناءغياب مرجعية اتخاذ القرار

   شكل )6( هرمية غير سوية لألسرة

يوجه المدرب األسئلة االتية للمتدربين:

لماذا تم اعتبار الهرمين الثاني والثالث غير سويين في حين تم اعتبار األول سوي ؟.. 1

قدم امثلة على فوضى التوزيع الهرمي في األسر المعرضة للخطر.. 2

قدم مثاال ألسرة معرضة للخطر مبينا الترتيب الهرمي الخاص بها بالرسم.. 3

	 االسقاطات األسرية:
تتميــز األســرة المعرضــة للخطــر بالعديــد مــن التفاعــالت الســلبية والتــي تظهــر علــى شــكل اســقاطات 

ســلبية خــالل تفاعــل افرادهــا بعضهــم ببعــض:
عندمــا ترتفــع مســتويات التوتــر مــا بيــن طرفــي الصــراع يقــوم كل طــرف منهمــا بإســقاط مشــاعره تجــاه 
ــاء  ــة اإلســقاط األســري ســبب اختــالف األطفــال مــن نفــس األســرة؛ حيــث يقــوم األب طــرف آخــر، وتوضــح عملي
ــع بأحــدى  ــا يتمت ــً م ــذي غالب ــاء وال ــى أحــد األبن ــر المنجــزة عل ــة أو غي ــر المنتهي ــا واألمــور غي بإســقاط القضاي
الخصائــص التاليــة: قــد يذكــر هــذا الطفــل بأحــد أفــراد أســرة الوالديــن، أو أن يكــون قــد تزامنــت والدتــه مــع 
حــدوث حــدث ســيئ لألســرة أو ألحــد الوالديــن ، أو أن ترتيبــه بيــن أخوتــه كترتيــب أحــد أبويــه بيــن أخوتــه، أو 
لديــه مشــكلة جســدية  )Nelson, 2003(. ويقصــد باإلســقاط )Projection( كمــا يقــول )كفافــي،2009 ( قيــام األم 
بمعاملــة طفلهــا علــى أنــه يتمتــع بصفاتهــا الســلبية )كشــعورها بأنهــا فاشــلة( وينتــج عــن ذلــك ان تبقــى 

األم فــي حالــة قلــق، أمــا األبــن فأنــه ســيتصرف وفــق توقعــات األم منــه )ويشــعر أنــه فاشــل(.
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	  القطع أو االنفصال العاطفي:
ويقصــد بــه محاولــة أحــد أفــراد األســرة االنفصــال عــن األســرة بســبب انشــغال افــراد األســرة عنــه وعــدم 
أو  األســرة  مــن  باالنســحاب عاطفيــً  يقــوم  وبالتالــي  واالجتماعيــة،  النفســية  باشــباع حاجاتــه  اهتمامهــم 

الديــن،2010، كفافــي،2009(.  )عــالء  بهــم  االختــالط  االنعــزال عنهــا وتجنــب 

	   تمايز الذات:
تتميــز األســر المعرضــة للخطــر بانخفــاض مســتويات تمايــز الــذات لــدى افرادهــا ويشــير مفهــوم تمايــز الــذات 
قــدرة الفــرد علــى التمييــز مــا بيــن المشــاعر واالفــكار بشــكل واضــح. وبنــاء علــى افتراضــات هــذه النظريــة 
فــإن تمايــز الــذات المرتفــع ) التمييــز الواضــح مــا بيــن االفــكار واالنفعــاالت( يســاعد فــي الحفــاظ علــى العالقــات 
الوظيفيــة لــدى الفــرد مــع افــراد أســرته ويحافــظ علــى الشــعور باالســتقاللية الزوجيــن أو األبنــاء. ويمكــن 

تمثيــل تمايزالــذات كمــا فــي الشــكل االتــي:

يقدم المدرب دراسة حالة)7( االتية.

جميلــة زوجــة تبلــغ مــن العمــر 26 ســنة جامعيــة وتعمــل موظفــة فــي احــدى الدوائــر. متزوجــة مــن مــا 
ــزواج بالعنــف وعــدم الرضــا  ــة ال ــذ بداي ــد اتســمت عالقتهــا مــع زوجهــا من ــع ســنوات. وق يقــارب مــن ارب
واالختــالف وغيــاب االتفــاق علــى الكثيــر مــن االفــكار والحقائــق الخاصــة بحياتهمــا. وخــالل الســنة االولــى 
مــن حياتهــا كانــت تفكــر جديــا بالطــالق واالنفصــال عــن زوجهــا وبالفعــل اتخــذت العديــد مــن الخطــوات 
الجــادة للحصــول علــى الطــالق. اال ان علمهــا بانهــا حامــل اعــاق تنفيذهــا لمحاوالتهــا واكمالهــا لخطــة 
الطــالق واالنفصــال وبذلــك اســتمرت بحياتهــا غيــر المرضيــة وغيــر الســعيدة مــع زوجهــا. وبالفعــل 
انجبــت جميلــة طفلهــا األول والــذي يبلــغ مــن العمــر االن 3 ســنوات. حيــث تبالــغ جميلــة فــي عقــاب 
الطفــل وضبــط ســلوكه الحركــي. وغالبــا مــا تشــعر بــان مشــكلتها فــي الحيــاة هــي طفلهــا مــع شــعور 

ــه بانهــا ال تحــب طفلهــا.  خفــي ال تســتطيع التعبيــر عنــه او االعتــراف ب

بين طبيعة العالقة ما بين الطفل واألم؟.. 1

اين وجدت اعراض وآثار االسقاطات االسرية في العالقة مابي االم والطفل؟.. 2

ماهي توقعاتك لسلوك الطفل ولسلوك االم خالل الفترات او السنوات القادمة؟. . 3

يقدم المدرب دراسة حالة )8( االتية

خالــد طفــل يبلــغ مــن العمــر 14 ســنة. تــرك المدرســة بســبب رغبتــه بااللتحــاق بالعمــل مــن جهــة ولعــدم 
قدرتــه علــى النجــاح فــي المدرســة. يعمــل خالــد في احــدى ورش الدهــان والطالء للموبيليا فــي المنطقة 
الصناعيــة. ويضطــر الــى اإلبتعــاد عــن اســرته لفتــرات طويلــة منــذ الصبــاح الــى اوقــات متاخــرة مــن الليــل. 
والواضــح بــان خالــد لــم يعتــاد علــى قيــام اســرته بالســؤال عنــه وحــول اماكــن تواجــده. وبالتدريــج اصبــح 

خالــد ينــام خــارج المنــزل ويعتمــد علــى ذاتــه فــي الكثيــر مــن القضايــا. 

ان تظهر اعراض القطع االنفعالي لدى الطفل خالد.؟. 1

ماهي توقعاتك حول سلوك خالد في السنوات الالحقة من عمره؟.. 2
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تمايز الذات

قدرة نفسية داخلية
)الفصل بين المشاعر واالفكار، 

الثبات االنفعالي(.

قدرة نفسية في مجال 
العالقات الشخصية )اقامة 

العالقات الحميمة ، استقاللية 
الذات في العالقات ، نضج 

تفاعلي مع االخرين

يقدم المدرب دراسة حالة)9( االتية

وائــل أب الســرة مكونــة مــن 4 اطفــال. يعيــش مــع زوجتــه فــي منــزل مســتاجر. يعانــي احــد االبنــاء مــن 
مشــكالت واعاقــة عقليــة. يواجــه وائــل العديــد مــن المشــاعر الســلبية ومشــاعر لــوم الــذات والشــعور 
بالذنــب نتيجــة معانــاة ابنــه واعاقتــه. فهــو غيــر قــادر علــى التفكيــر بايجابيــة نحــو كيفيــة التعامــل مــع 
مشــكلة ابنــه. قــاده هــذا الوضــع إلــى الشــعور بالغضــب مــن االخريــن ومــن نفســه حيــث ازدات مشــكالته 
االجتماعيــة مــع المحيــط الخارجــي وفقــد الكثيــر مــن العالقــات الشــخصية امــا فيمــا يتعلــق بعالقاتــه 

داخــل المنــزل مــع افــراد اســرته فقــد اتســمت بالتوتــر والعنــف.

مــا هــي أهــم التفاعــالت االســرية المتوقــع حدوثهــا او اختبارهــا مــن قبــل وائــل بســبب مشــكالته التــي 
يعانــي منهــا ؟

   شكل )7( تمثيل تمايل الذات
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الوحدة التدريبية الثانية
اساليب التقييم والتعرف والكشف عن األسر المعرضة للخطر.

االهداف العامة من الوحدة التدريبية الثانية:

يتوقع في نهاية الوحدة التدريبية ان يحقق المتدربين االهداف االتية:

التعــرف علــى أهــم وســائل الكشــف عــن األســر المعرضــة للخطــر واكتســاب مهــارات تطبيــق أدوات . 1

ضمــان األمــن والســالمة لألســرة المعرضــة للخطــر.

خطوات تحديد عوامل الخطورة وعوامل المقاومة في األسرة المعرضة للخطر.. 2

اكتســاب المهــارات والمعــارف الالزمــة للقيــام باجــراءات الكشــف والتعــرف الســريعة لوجــود متغيــرات . 3

مهــددة لمســتويات األمــن والســالمة لألســرة ولالطفــال.

اكتســاب المهــارات الالزمــة لبنــاء وتطويــر خطــة عمــل لضمــان أمــن وســالمة افــراد األســرة فــي األســر . 4

المعرضــة للخطــر.

تطبيق نموذج من نماذج تقييم درجات الخطورة السرة معرضة للخطر.. 5

يوجه المدرب السؤال التالي للمتدربين:

" مــا هــي األدوات والوســائل الالزمــة والتــي يجــب توفرهــا خــالل عمليــة تقييــم مســتويات الخطــورة 
فــي األســرة المعرضــة للخطــر؟".

يقدم المدرب المخطط اآلتي لتوضيح عملية تقييم الخطورة في األسر المعرضة للخطر:

فــي كل مــرة يتــم االلتقــاء باألســرة يجــب علــى مقــدم الخدمــة ) المرشــد النفســي، االخصائــي االجتماعــي( 
القيــام بالتقييــم المبيــن بالشــكل )8( االتــي:

تقييم مستمر لمستويات الخطورة في االسرة

From: )Centre for Parenting and Research, 2007).

   شكل )8( عملية تقييم الخطوره في االسر المعرضة للخطر
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مبادئ اساسية خالل عملية التقييم

ضمــان امــن افــراد األســرة وخاصــة الفئــات المســتضعفة كاالطفــال والنســاء والمعوقيــن وكبــار . 1

الســن وذوي االمــراض المزمنــة االعتبــار االول لعمليــة التقييــم.

يجب ان يتركز التقييم على الفئات واالفراد المهمشة داخل األسرة.. 2

يجب ان يشتمل التقييم على المنظور البيئي التكاملي.. 3

يجــب ان يتضمــن التقييــم وبشــكل مباشــر علــى تقصــى حاجــات االطفــال والفئــات المهمشــة او . 4

المســتضعفة االخــرى مــع االخــذ بعيــن االعتبــار العمــر والجنــس والقــدرات.

يعتبــر نمــوذج العمــل التشــاركي متعــدد التخصصــات مــن االســس المرتبطــة بالتقييمــن وال يجــوز . 5

بــاي حالــة مــن االحــوال اهمالــه.

نتائج التقييم يجب ان يتم اثباتها بشكل علمي.. 6

توزيد االخصائيين بخبرات االشراف االكلينيكي خالل علمية التقييم.. 7

األسرة

جمع البيانات

التخطيط
التنفيذ

 و االستجابه

تفسير البينات 
و التحليل

الحماية و 
التمكين

شكل )9( دائرة العمل مع األسر المعرضة للخطر
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االنخراط مع األسرة المعرضة للخطر والطفل:

اظهار اسباب القيام بالتقييم لألسرة	 

مقابلة جميع افراد األسرة.	 

تحديد ما هو المكان االفضل الجراء عملية التقييم ومقابلة األسرة.	 

االنتباه لردود فعل األسرة نحو طبيعة المعلومات التي سيتم جمعها وأدوات جمع المعلومات.	 

افحص اذا ما فهمت األسرة اسبابك للقيام بالتقييم بشكل واضح.	 

قدم وذكر بالمعلومات المستهدفة بالتقييم وبشكل مستمر.	 

كل واضحا ومحددا دائما.	 

ذكر دائما باهداف ومقاصد التقييم وبشكل مستمر.	 

وضح كيف سيتم جمع البيانات والمعلومات حول الحالة بشكل يظهر المشكالت والمعاناة.	 

افســح المجــال لألســرة لتحديــد حاجاتهــا بالكتابــة واظهــر الرغبــة فــي اخــذ جميــع التفســيرات 	 

االعتبــار. المحتملــة بعيــن 

الحظ كيف يستجيب االطفال وافراد األسرة لموقف المقابلة.	 

كل واضحا وصادقا ومنفتحا حول االسس التي سيتم بناء الخطط العالجية والوقائية وفقها.	 

االخــذ بعيــن االعتبــار للخطــط البديلــة التــي يمكــن اتباعهــا وتوظيفهــا فــي حالــة انســحاب األســرة 	 

مــن عمليــة التقييــم.

االنخراط مع 
االسرة

العمل التشاركيتوفير الحمايه

عمليات واجب 
توافرها خالل 
عملية التقييم

شكل )10( العمل مع األسرة المعرضة للخطر
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اجراءات تسهل عملية االنخراط واالندماج مع األسرة خالل عملية التقييم:

كن داعمً.. 1

كن مستمعا بشكل فعال.. 2

وظف المهارات التي تحسن التعاون.. 3

كن انسانا.. 4

كن صديقً.. 5

كن مهتمً بالحقائق.. 6

اجراءات وانماط سلوك قد تتداخل سلبا مع اجراءات التقييم:

ظهور االخصائي المسؤول عن عملية التقييم بمظهر اداري هرمي.. 1

الظهور بمظهر عدم االهتمام.. 2

اظهار الشفقة واالندماج االنفعالي المبالغ فيه.. 3

استخدام الكلمات التي تعبر عن السلطة الهرمية والتفوق والسيطرة.. 4

5 .)2011 ,Ohio child Welfare( . صعوبة االتصال معك خالل مرحلة التقييم

توفير الحماية

ــة واالمــن  ــى تلــك الجهــود المســتمر فــي مراقبــة مســتويات الحماي ــة ال تشــير عمليــة توفيــر الحماي
لألســرة ومــا فيهــا مــن فئــات مســتضعفة كاالطفــال حتــى بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ اجــراءات الحمايــة 
األوليــة. وهنــاك مجموعــة مــن االســئلة واالستفســارات البــد لالخصائــي ان يتناولهــا خــالل عمليــة 

توفيــر الحمايــة لألســرة المعرضــة للخطــر:

هــل تــم عــرض المعلومــات التــي تــم جمعهــا حــول حمايــة الطفــل علــى مختصيــن اخريــن فــي 	 

فريــق العمــل؟.

هــل تتــم مقابلــة األســرة بجميــع افرادهــا بشــكل مســتمر ومنظــم لبحــث قضايــا متعلقــة بامنها 	 

وســالمة افرادها؟.

هــل تتــم مقابلــة االهــل او الوالديــن فــي األســرة للتاكــد مــن توفيــر ظــروف الحمايــة واالمــن 	 

االخريــن؟. األســرة  للطفــل وألفــراد 

هــل وافــق االهــل علــى القيــام بــاي اجــراءات لخفــض مســتويات الخطــورة لألســرة وهــل هنــاك ايــة 	 

ادلــة تشــير الــى تطبيــق تلــك االجــراءات داخــل األســرة؟.

هل هناك اية تغييرات تمت مالحظتها في االوضاع المعيشية لألسرة. 	 

هــل هنــاك عالقــة مــا بيــن افــراد األســرة او االطفــال واحــد االشــخاص الــذي يشــكل خطــرًا علــى 	 

الطفــل؟.
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.)Collaborating work with different disciplines( العمل التشاركي مع الزمالء

يعــد نمــوذج العمــل متعــدد التخصصــات )Multi – disciplinary model( هامــا فــي مرحلــة تقييــم 
ــق التدخــل والتقييــم علــى  مســتويات الخطــورة الموجــودة فــي االســر. ويحــرص جميــع اعضــاء فري
العمــل التشــاركي. وبســبب االختالفــات الفرديــة لــكل حالــة يمكــن ان تختلــف مكونــات فريــق العمــل 
تبعــً لحاجــات الحالــة. مثــال فــي حــاالت األســرة التــي تعانــي مــن ارتفــاع مســتويات العنــف واالســاءة قــد 
يكــون مفيــدًا تكويــن فريــق مختلفــً فــي اعضائــه عــن فريــق التدخــل فــي األســرة المعرضــة للخطــر 
بســبب التســول أو الفقــر أو التفــكك االســري.ويتضمن العمــل التشــاركي ضــرورة تســمية منســق 
لعمــل الفريــق لتســهيل العمــل والتنســيق مــا بيــن االعضــاء االخريــن خــالل عمليــة التقييــم وجمــع 
البيانــات بهــدف اعطائهــا معنــى ذو معنــى. ويجــب االجابــة عــن االســئلة االتيــة قبــل الشــروع بتكويــن 

: )Ohio child Welfare, 2011)فريــق العمــل متعــدد التخصصــات

1. االدوار والمسؤوليات:

ما هي التخصصات التي يجب ان يتضمنها فريق العمل لتقيم الحالة؟.	 

هل تم توضيح االدوار المختلفة لكل عضو بالفريق فيما يتعلق بمهام التقييم؟. 	 

هــل تــم التاكــد مــن المعرفــة الكافيــة لجميــع اعضــاء الفريــق لالطــار العــام لعمليــة التقييــم؟. 	 

ومالــذي يمكــن عملــه اذا كانــت االجابــة علــى الســؤال ال؟.

ماهي االوقات وطرق االتصال المناسبة لالجتماع واالتصال مع اعضاء الفريق؟.	 

2. مشاركة المعلومات والخصوصية:

تحديــد مــا هــي انــواع المعلومــات التــي يمكــن مشــاركتها مــع اعضــاء الفريــق؟. ومــا هــي انــواع 	 

المعلومــات التــي ال يمكــن مشــاركتها؟.

هل تم توضيح معايير مراعاة الخصوصية لجميع اعضاء الفريق؟.	 

ماهي وسائل التوثيق األكثر فائدة لضمان ايصال ومشاركة المعلومات الخاصة بالتقييم؟.	 

3. عملية التقييم:

مــا هــي االجــراءات الواجــب القيــام بهــا للتأكــد مــن حصــول جميــع االخصائييــن فــي الفريــق ) 	 

وتشــتمل ايضــا األســرة واالطفــال والمدرســة( علــى التغذيــة الراجعــة فيمــا يتعلــق بعوامــل 

الخطــوة فــي األســرة؟.

ماهي العوامل التي تعيق عملية العمل التشاركي في التقييم؟.	 

هــل تــم االتفــاق علــى الجــداول الزمنيــة الخاصــة بتطــور وســير عمليــة التقييــم؟. وهــل تــم االتفاق 	 

علــى مواعيــد االجتماعــات الخاصــة بنتائــج التقييــم والخطــة العالجية او التدخــالت المقترحة؟.

هل هناك وضوح حول مالذي يتم توقعه من قبل كل عضو من اعضاء فريق التقييم؟.	 

ماهي االجراءات المقترحة لمقابلة األسرة وافرادها في المركز او المؤسسة؟.	 

كيفية مواجهة وحل المشكالت التي قد تطرأ خالل عملية التقييم التشاركية؟.	 
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دراسة حالة )1(:
خالــد وجميلــة زوجيــن منــذ 7 ســنوات، رزقــا باربعــة اطفــال ) االكبــر 6 ســنوات والصغرى ســنة واحــدة(، باالضافة 
إلــى حمــل األم وفــي شــهرها الثانــي. تعانــي األســرة مــن مشــكالت ماديــة حــادة بســبب مــرض األب واضطــراره 
ــت الزوجــة الحصــول علــى  للمكــوث بالمنــزل وتركــه للعمــل حيــث ال يوجــد أي مصــدر للدخــل لألســرة. حأول
مســاعدات مــن العديــد مــن الجهــات واال ان المســاعدات التــي تــم الحصــول عليهــا كانــت ضئيلــة جــدا مقارنــة 
بنفقــات وحاجــات األســرة المتمثلــة بايجــار المنــزل ونفقــات المدرســة للطفليــن األول والثانــي ونفقــات الطعــام 
وســداد فواتيــر الميــاه والكهربــاء. اضطــرت األم إلــى اللجــوء للتســول مــن خــالل اصطحــاب احــد ابنائهــا االربعة 
) البنــت الصغــرى والتــي عمرهــا ســنة واحــدة( معهــا خــالل قيامهــا بالتســول فــي االســواق الرئيســة ومحطات 
ــة دون اشــراف مــن  الباصــات والمواصــالت. خــالل فتــرة تواجدهــا خــارج المنــزل كانــت األم تتــرك ابنائهــا الثالث

الراشــدين كــون األب عاجــزا ومريضــً. 

هل أسرة خالد وجميلة تعد أسرة معرضة للخطر؟.	 

حدد معاييرك التي اعتمدت عليها في تقييم عوامل الخطورة في األسرة؟.	 

حدد فريق العمل المخصص للتقييم والتدخالت العالجية لألسرة الواردة في دراسة الحالة السابقة؟.	 

دراسة حالة )2(:
ســهيلة أمــرأة الجئــة تعيــش فــي مخيــم لالجئيــن فــي المناطــق النائيــة. هربــت وأســرتها مــن بلدهــا التــي 
اندلعــت بهــا الحــرب األهليــة حيــث قامــت االطــراف المتصارعــة بقصــف مناطــق ســكنها فــي بلدهــا االصلــي 
ممــا ادى إلــى هــدم منزلهــا وقتــل زوجهــا. ترعــى ســهيلة 3 اطفــال ) الكبــرى فتــاة عمرهــا 14 ســنة( وتســكن 
فــي كرفــان مخصــص لهــا مــن قبــل الجهــة المشــرفة علــى الالجئيــن. تواجــه ســهيلة العديــد مــن المشــكالت 
الماديــة والنفســية حيــث تظهــر اعــراض قلــق مــا بعــد الصدمــة بســبب تعرضهــا لالحــداث الصادمــة فــي 
بلدهــا ممــا ادى إلــى اهمالهــا الطفالهــا ولتطورهــم ونموهــم االكاديمــي والشــخصي والجســدي. باالضافــة 
إلــى معاناتهــا مــن التحرشــات الجنســية فــي المخيــم كونهــا أمــرأة وحيــدة تعيــش دون رعايــة أو حمايــة 
كافيــة. تفكــر ســهيلة بجديــة فــي الســماح لبنتهــا الكبــرى بالــزواج وقبــول العــرض المقــدم مــن قبــل أحــد 

االشــخاص بالــزواج منهــا.  

هل أسرة خالد وجميلة تعد أسرة معرضة للخطر؟.	 

حدد معاييرك التي اعتمدت عليها في تقييم عوامل الخطورة في األسرة؟.	 

حدد فريق العمل المخصص للتقييم والتدخالت العالجية لألسرة الواردة في دراسة الحالة السابقة؟.	 

تذكر ضرورة القيام بتقييم مستمر في كل مرة يتم فيها االلتقاء مع أفراد األسرة:

هــل هنــاك احــداث تعرضــت لهــا األســرة خــالل الفتــرة االخيــرة جعلتهــا فــي حالــة خطــورة مقارنــة مــع حالــة 	 

الخطــورة الســابقة؟ مثــل) مــرض احــد افــراد األســرة، فقــدان العمــل لــرب األســرة، اصابــة احــد افــراد األســرة، 

اعتقــال احــد افــراد األســرة.....(.

هــل هنــاك أي احــداث ســلبية ذات طابــع مســتمر أثــرت فــي مســتويات الخطــورة لألســرة والفرادهــا والتــي 	 

قــد تؤثــر فــي عــدم اســتثارة اســتجابات األمــن مــن قبــل افــراد األســرة. 
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غالبا ما يتوجه مقدم الخدمة الى تقييم مستويات الخطورة لالسرة والفرادها بشكل شمولي 
ومستمر من خالل:

اثناء عملية االستكشاف لمصادر الخطورة وخالل وضع خطة االمن لالسرة.	 

قبل وبعد التدخالت العالجية.	 

خالل الزيارات المنزلية.	 

خالل اللقاءات مع جميع أفراد االسرة.	 

خالل المناقشات حول تغييرات محتملة في نظام رعاسة االطفال والوصاية عليهم.	 

ــي  ــدة ف ــار الم ــم اختص ــد يت ــام وق ــن 4 اي ــد ع ــا ال يزي ــم م ــة التقيي ــتغرق عملي ــب ان تس يج

ــة ــورة مرتفع ــتويات الخط ــا مس ــون فيه ــي تك ــاالت الت الح

القرار الضامن لالمن والسالمة

مهددات االمن

عوامل الحماية والمقاومة 
المتوافرة

درجة خطورة الطفل

شكل )11( قرار االمن والسالمة

هــذا هــو نمــوذج CAPMIS الهــادف إلــى تحديــد مســتويات األمــن والخطــورة فــي األســرة. وســيتم شــرح 
مكوناتــه بالتفصيــل باالجــزاء الالحقــة.

 	:)Safety Threats ( العوامل المهددة لألمن والسالمة لألسرة والطفل

تعــرف مهــددات األمــن ولألســرة والطفــل بانهــا عوامــل متوافــرة فــي األســرة ترفــع مــن احتماليــة تعــرض 
الطفــل لخطــر بالــغ. وقــد تتنــوع مهــددات األمــن لألســرة المعرضــة للخطــر مــن خــالل:

مهــددات موقفيــة: منــزل غيــر آمــن أو ايــة انشــطة اجراميــة أو مخالفــة للقوانيــن تشــيع باألســرة مثــل  *

انشــطة الســرقة أو التســول.
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مهــددات ســلوكية: ردود الفعــل االندفاعيــة أو القهريــة وشــيوع انمــاط ســلوكية مســيئة للطفــل أو  *

الحــد أفــراد األســرة مــن داخــل األســرة.

ــر االفــراد االخريــن بمســتويات االكتئــاب  * ــة: اكتئــاب أحــد افــراد األســرة وتاث ــة ومزاجي ــددات انفعالي مه

التــي يعانــي منهــا.

مهددات قصدية ودافعية: تقصد ايذاء الطفل أو اي فرد من أفرد األسرة. *

مهــددات معرفيــة وادراكيــة: ادراك الطفــل كونــه انســان يســتحق العقــاب والقســوة أو كونــه شــرير أو  *

شــخص يجلــب الحــظ الســيئ.

مهددات جسدية: اصابة احد افراد األسرة باعاقة عقلية أو جسدية. *

البــد للمرشــد أو االخصائــي االجتماعــي العامــل مــع األســر المعرضــة للخطــر البحــث عــن مهــددات األمــن 
والســالمة فــي األســر المعرضــة للخطــر والتــي قــد تكــون:

يذكــر المــدرب الحقيقــة االتيــة: البــد للمرشــد أو االخصائــي االجتماعــي أو المختــص برعايــة وامــن االطفــال 
وســالمتهم توفيــر أدوات لتقييــم مســتويات األمــن والســالمة التــي تتمتــع بهــا األســرة المعرضــة للخطــر 
وجميــع افرادهــا. وتعــد أداة (CAPMIS )Ohio child Welfare, 2011( مــن اكثــر أدوات تقييــم الخطــورة اســتخداما 
فــي مراكــز حمايــة األســرة المعرضــة للخطــر مــن قبــل العامليــن. وتتكــون األداة مــن 15 فقــرة أو بعــد موجــه 
لتقييــم مســتويات الخطــورة فــي األســرة ومــا تســببه مــن خطــورة علــى أفرادهــا وال ســيما االطفــال منهــم:

ــن علــى الكحــول أو المخــدرات والعقاقيــر ممــا يعيــق عمليــة االشــراف علــى 	  ادمــان احــد الوالدي

االطفــال وتركهــم لوحدهــم فــي المنــزل دونمــا أشــراف.

شــيوع انمــاط العنــف والعدائيــة فــي االســرة مــن قبــل االهــل ممــا يضــع الطفــل فــي خطــورة 	 

نفســية وجســدية وانفعاليــة.

توافر ميول للممارسة الجنسية مع االطفال عند احد الوالدين المتواجد لرعاية الطفل.	 

ــة الطفــل 	  ــن مــن المــرض العقلــي او النفســي ممــا يعيــق مــن عمليــة رعاي ــاة احــد الوالدي معان

وتقديــم الرعايــة والتغذيــة المناســبة لــه.

االهتمام بالحاجات االساسية لمقدم الرعاية في االسرة واهمال الحاجات االساسية للطفل.	 

تعــرض الطفــل لمســتويات حــادة وخطــرة مــن العقــاب والتاديــب البدنــي ممــا يزيــد مــن احتماليــة 	 

تعرضــه للجــروح واالصابــات الجســدية تحتــاج الــى تدخــالت طبيــة عاجلــة.

فقــدان االســرة لــإلدراك الخــاص بالظــروف الخطــرة علــى الطفــل ممــا ينتــج صعوبــات فــي تقديــم 	 

الحمايــة لــه مثــل اطفــال التســول أو اطفــال بيــع الســلع فــي الطرقــات.
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اداة CAPMIS لتقييم الخطورة

تســتخدم لتقييــم عوامــل الخطــورة فــي األســرة. إذا مــا اكتشــف المقيــم وجــود عامــل مــن العوامــل 
المتضمنــة فــي القائمــة فــي األســرة فــإن احتمــاالت تعرض الطفل لخطر أو ضرر تكــون كبيرة وبالتالي 
فــإن اجــراءات الحمايــة والتحويــل والتبلــغ قــد تكــون ضروريــة. وعلــى الجهــة المقابلــة ال يعنــي ظهــور 
عامــل مــن عوامــل الخطــورة الــواردة فــي هــذه القائمــة وبشــكل حتمــي بــان الطفــل فــي وضــع خطــر. 
بالقــدر الــذي يمكــن ان تشــير فيــه الــى ضــرورة قيــام المقيــم أو مقــدم الخدمــة النفســية لالســرة أو 
لالطفــال بتقييــم وزن عامــل الخطــورة الظاهــر الــى جانــب مقاييــر الخطــورة االخــرى الــواردة فــي االداة 
للحكــم وبشــكل وثيــق بوجــود مهــددات حقيقيــة لالمــن االســري او المــن الطفــل وبالنتيجــة تكــون 

اجــراءات االمــن والحمايــة ضروريــة.

عوامل الخطورة الخمس عشرة:
تعرض الطفل لمستويات حادة من االيذاء الجسدي.. 1

عــدم رغبــة او قــدرة مقــدم الرعايــة علــى تقديــم الحمايــة للطفــل مــن االخطــار المحيطــة كااليــذاء . 2
مــن قبــل االخريــن مــن داخــل األســرة او خارجهــا.

ســهولة الوصــول للطفــل والحــاق االذى بــه مــن قبــل مقــدم الرعايــة او أي شــخص اخــر فــي األســرة . 3
او خارجها.

ســلوك مقــدم الرعايــة او احــد االشــخاص والــذي يمكن بســهولة وصوله للطفــل يتميز بالخطورة . 4
او االفتقار للسيطرة.

سلوكات ناتجة عن العنف االسري مما ينتج الحاق االذى بالطفل وبشكل حاد.. 5
إدمــان احــد الوالديــن أو أحــد أفــراد األســرة أو علــى الكحــول أو المخــدرات مــع ســهولة الوصــول . 6

للطفــل ممــا يضــع الطفــل بخطــر حقيقــي وفــوري.
أي ســلوك مــن أحــد افــراد األســرة ممــن يمكنهــم الوصــول للطفــل قــد يشــير الــى التســبب . 7

بالمــرض النفســي أو الجســدي أو االعاقــة للطفــل.
عــدم قــدرة او رغبــة مقــدم الرعايــة بتوفيــر الحاجــات االساســية والضروريــة للطفــل مثــل االشــراف . 8

واللبــاس والتغذيــة والحمايــة أو الســكن.
اشــارت البيئــة التــي يســكن فيهــا الطفــل الــى وجــود العديــد مــن االخطــار الحاليــة والتــي يمكــن . 9

ان يعانــي منهــا الطفــل فــي الجوانــب النفســية والجســدية واالكاديميــة.
وجــود افــكار او توقعــات غيــر واقعيــة او تصرفــات ســلبية نحــو الطفــل مــن قبــل احــد افــراد . 10

األســرة او الشــخص مقــدم الخدمــة او اي شــخص يمكــن ان يصــل للطفــل.
رفض األسرة للوصول للطفل أو وجود سبب محتمل برغبة األسرة بالفرار واالختباء.. 11

عــدم قــدرة مقــدم الرعايــة علــى تقديــم تفســيرات مقنعــة حــول أســباب االصابــات الجســدية . 12
والجــروح الموجــودة علــى جســد الطفــل.

عــدم قــدرة أو رغبــة مقــدم الرعايــة علــى توفيــر حاجــات الطفــل المتعلقــة بالصحــة النفســية . 13
والجســدية.

االشــتباه بحــدوث االعتــداءات واالســاءات الجنســية او وجــود اشــارات مــن داخــل األســرة تشــير الــى . 14
حــدوث تلــك االفعــال بحــق الطفــل.

15 . )Ohio child Welfare, 2011(عوامل اخرى
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جمع البيانات حول عوامل الخطورة في األسرة المعرضة للخطر:

يبحــث مقــدم الخدمــة او االخصائــي النفســي أو المرشــد النفســي عن المعلومات التــي يطلق عليها 
أســم المعلومــات ذات القيمــة ) Credible Information( والتــي تشــير إلــى معلومــات او ادعــاءات قــد 
يكــون مــن المهــم اخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد البحــث عــن مســتويات الخطــورة فــي األســرة المعرضــة 

للخطــر. وتتميــز المعلومــات ذات القيمــة بالخصائــص االتيــة:

ــران ، المعلــم(  . 1 ــراد األســرة، الجي ــارب ، اف ــوق ) االهــل ، االق الحصــول عليهــا مــن قبــل مصــدر موث

يعلــم بحكــم عالقتــه باألســرة طبيعــة االحــداث التــي تجــري فيهــا.

الحداثة.. 2

عالقتها باألسرة المعرضة للخطر بشكل مباشر.. 3

يجب أن يقوم المقيم بتقييم محتويات المعلومات قبل قبولها أو رفضها وليس بناء على 
مصدرها فقط

مثال )1( : 

تــدون  تــم  للخطــر  معرضــة  الســرة  الجــارات  ألحــدى  بمقابلــة  االجتماعيــة  االخصائيــة  قيــام  خــالل 
المعلومــة االتيــة: "االب غيــر مريــح وغيــر متــزن، انــه متلبــس بالشــياطين والعفاريــت ولهــذا هــو 
شــخص مضطــرب". هــل ســيتم االخــذ بمصداقيــة وموثوقيــة هــذه المعلومــة فيمــا يتعلــق بالصحــة 
النفســية والعقليــة لــألب؟. بالطبــع لــن يتــم االخــذ بهــا علــى الرغــم مــن صدورهــا مــن مصــدر موثــوق. 
الن الجــارة لــم تــورد أي امثلــة مــن انمــاط الســلوك والتصرفــات التــي يمكــن ان تشــير الــى وجــود 
اضطرابــات نفســية وعقليــة لــدى األب او اي تصرفــات تســهم بالحــاق الضــرر واالذى باالطفــال داخــل 

األســرة 

مثال)2(:

يقــول طفــل عمــره 7 ســنوات "والــدي لديــه مــزاج ســيئ جــدا فــي بعــض المواقــف عندمــا يفقــد والــدي 
الســيطرة علــى مزاجــه يبــدأ بالضــرب باســتخدام االشــياء ويحطــم الموجــودات. قبــل أســبوعين تورط 

فــي شــجار ودخــل الســجن نتيجــة لذلــك وقامــت والدتــي بالذهــاب للســجن واخراجــه منــه".

هل سيتم االخذ بمصداقية وموثوقية هذه المعلومة فيما يتعلق بالصحة النفسية 
والعقلية لألب؟.

االجابــة نعــم كــون الطفــل يذكــر حــوادث مترابطــة ذات قيمــة ويســرد قصــة تتمتــع بمنطقيــة كبيــرة 
ويقــدم العديــد مــن االمثلــة الســلوكية والبيئيــة المتعلقــة بســلوك والــده الخطيــر والعدائــي نحــو 

االخريــن.

يقــدم المرشــد الجانــب الثانــي مــن جوانــب تقييــم األســرة المعرضــة للخطــر وهــو مصــادر القــوة 	 
والحمايــة المتوافــرة فــي األســرة المعرضــة للخطــر
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تقييم مصادر الحماية المتوافرة في األسرة

تعريــف مصــادر الحمايــة المتوافــرة فــي األســرة المعرضــة للخطــر: عبــارة عــن نقــاط القــوة والمصــادر 
المتاحــة والتــي يمكــن ان تخــدم فــي الســيطرة او التقليــل أو خفــض أو الوقايــة مــن عوامــل الخطــورة 
الموجــودة فــي األســرة المعرضــة للخطــر ممــا يقلــل مــن خطــر تلــك العوامــل علــى االطفــال داخــل 

األســرة او افــراد األســرة االخريــن.

البــد ان ترتبــط مصــادر القــوة االســرية فــي االســر المعرضــة للخطــر مباشــرة بالعوامــل الموفــرة لالمــن 
داخــل األســرة. وبالتالــي يعــود مصطلــح مصــادر الحمايــة ونقــاط القــوة إلــى درجــة امتــالك او رغبــة 
الوالديــن او مقــدم الرعايــة أو االوصيــاء المســؤولين عــن أفــراد األســرة ورعايــة افرادهــا وخاصة االطفال 
للقيــام باجــراءات لحمايــة الطفــل او اي فــرد مــن افــراد األســرة كالمــراة مثــال مــن أي اخطــار محتملــة 

تســبب لــه االذى الكبيــر.  ويمكــن تصنيــف مصــادر القــوة المتوافــرة لــدى األســرة المعرضــة للخطــر:

المصــادر المعرفيــة: المعرفــة والفهــم والوعــي واالدراك المتوافــر لــدى الوالديــن او احدهمــا 	 
او احــد افــراد األســرة االخريــن كاالخــوة او االخــوات الراشــدين والتــي يمكــن اســتخدامها فــي 
المســاعدة فــي توفيــر ظــروف الرعايــة والحمايــة لألســرة. وقــد تتضمــن القــدرات واالمكانيــات 

المعرفيــة:

وعي افراد األسرة او احدهما بحاجات الطفل االساسية وكيفية اشباعها . 1

االستجابات الشخصية للمثيرات المتنوعة.. 2

الوعي بالعوامل المهددة لالمن وعوامل الخطورة الموافرة بمحيط األسرة او داخلها.. 3

الوعي بالمسؤولية الشخصية تجاه توفير الحماية والرعاية لالسرة. . 4

ــلوكية: وتتضمــن توفيــر مجموعــة مــن انمــاط الســلوك والمهــارات الشــخصية 	  ــادر الس المص
ــة األســرة والتقليــل مــن عوامــل الخطــورة فيهــا.  ــدى افــراد األســرة تخــدم فــي حماي والعــادات ل

وتتضمــن المهــارا وانمــاط الســلوك االتيــة:

القدرات الجسدية المساعدة في التدخل لحماية األسرة او احد افرادها.. 1

القدرة على تفضيل حاجات الطفل على الحاجات الشخصية للفرد.. 2

ــراد األســرة . 3 القــدرة علــى اظهــار وامتــالك المهــارات الشــخصية التــي تلبــي حاجــات الطفــل واف

باالمــن والســالمة.

السيطرة على االندفاعية الشخصية والقدرة على الضبط الذاتي.. 4

التكيف النفسي والتالؤم ومهارات التاكيد الذاتي.. 5

المصــادر االنفعاليــة والعاطفيــة: وتشــتمل هــذه المصــادر علــى مجموعــة مــن االنفعــاالت 	 
المرتبطــة بحمايــة األســرة والطفــل. وتتضمــن: والمشــاعر واالتجاهــات والدوافــع 

الرغبة والحاجة لحماية الطفل.. 1

الثبات واالستقرار االنفعالي.. 2

مستويات المرونة النفسية.. 3

انماط التعبير عن الحب المتبادلما بين افراد األسرة.. 4

طبيعة التعلق ما بين األب- الطفل.. 5

اسلوب االهل او الوالدين في اشباع حاجاتهم االنفعالية الشخصية. . 6
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ــي النفســي او المرشــد النفســي او األســري باكتشــاف عــدد مــن مصــادر القــوة فــي  ــام االخصائ قي
األســرة قــد يســاعد فــي اســتخدامها فــي القيــام بمهــام الحمايــة والرعايــة دون تدخــل مــن الجهــات 
والمؤسســات ممــا يقلــل مــن الكلفــة مــن جهــة والحفــاظ علــى خصوصيــة األســرة مــن جهــة اخــرى. 
اذا مــا اكتشــف االخصائــي وجــود بعــض مصــادر القــوة فــي األســرة المعرضــة للخطــر ) مصــدر او 
اثنيــن مــن المصــادر( فــإن خطــة الحميــاة ) Safety Plan( يجــب ان تطــور وتبنــى فــي ضــوء مــا 
يمتلكــه الوالديــن او احدهمــا او احــد افــراد األســرة مــن مصــادر ونقــاط قــوة. مصــادر القــوة الســلوكية 

ــة يجــب ان تكــون متوافــرة دون غيرهــا مــن المصــادر: والمهاري

طلــب االم مباشــرة مــن زوجهــا مغــادرة المنــزل بعــد قيامــه بضربهــا وضــرب اطفالهــا بشــكل 	 

متكــرر ) ســلوكية(.

قيــام األب بارســال اطفالــه الــى منــزل جدتهــم لرعايتهــم بعــد اعتقــاده بانــه ال يســتطيع تقديــم 	 

الرعايــة لهــم بســبب ادمانــه علــى الكحــول ) ســلوكية - معرفيــة(.

قيــام االم بنــع اطفالهــا مــن الخــروج خــارج المنــزل للتســول علــى االشــارات الضوئيــة وتشــديدها 	 

علــى قيامهــم بــاداء واجباتهــم المدرســية فــي المنــزل ) ســلوكية(.

قيــام المــرأة بالطلــب مــن جيرانهــا التدخــل وطــرق بــاب المنــزل بعــد صراخهــا خــالل قيــام زوجهــا 	 

بضربهــا ) ســلوكية(.

يــدرك احــد الوالديــن بانــه محبــط مــن ســلوك طفلــه الــذي يبلــغ مــن العمــر ســنتين فهــو يرفــض 	 

الطعــام ويتســم بالعنــاد. قــام الوالــد باخــذ فتــرة قصيــرة للتفكيــر قبــل االســتجابة لســلوك 

) ســلوكي-  الطفــل  لعنــاد  الجســدي كنتيجــة  العقــاب والضبــط  يلجــأ الســاليب  الطفــل وال 

معرفــي(.

يتميز احد االخوة ببناء عالقات جيدة مع جميع افراد األسرة) سلوكي- انفعالي(.	 

يتعلق الطفل بشكل آمن مع االم ) انفعالي(.	 

ــه ومنــع انحرافهــم بعــد طــالق والدتهــم وتركــم وحيديــن 	  يظهــر  األب رغبــة فــي حمايــة اطفال

فــي المنــزل ) انفعالــي(.

يطلــب المــدرب مــن المتدربيــن ذكــر مجموعــة مــن االمثلــة الدالــة علــى توافــر مصــادر قــوة 
مختلفــة فــي االســرة:

مصادر قوة سلوكية:	 

مصادر قوة معرفية:	 

مصادر قوة انفعالية - عاطفية:	 
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تحديد درجة الخطورة التي تختبرها األسرة:
تعــرف خطــورة األســرة بانهــا الدرجــة التــي يمكــن اعتبــار األســرة أو احــد افرادهــا بهــا فــي خطــر حقيقــي 
ســيقود إلــى الحــاق الضــرر البدنــي أو النفســي أو االكاديمــي أو االجتماعــي باألســرة أو باحــد افرادهــا بســبب 
تواجــد عوامــل الخطــورة التــي ال يمكــن تجنبهــا أو تعديلهــا أو التعامــل معهــا بنجــاح. خــالل عمليــة تقييــم اذا 
مــا كانــت األســرة أو احــد افرادهــا معرضيــن للخطــر، هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي ال بــد مــن اخذهــا 

بعيــن االعتبــار:

قــدرة افــراد األســرة وخاصــة الفئــات المســتضعفه فيهــا مثــل االطفــال واإلنــاث والنســاء أو المعوقيــن أو 	 

المرضــى علــى حمايــة انفســهم.

المرحلة العمرية لبعض افراد األسرة مثل االطفال أو المسنين.	 

قــدرة افــراد األســرة علــى االتصــال مــع االخريــن وجهــات المســاعدة والدعــم ســواءا باالتصــاالت الهاتفيــة أو 	 

االيميــل أو المقابــالت.

فقدان احد افراد األسرة مثل األب أو األم.	 

طبيعــة الخطــر الموجــه الفــراد األســرة وخاصــة تلــك االخطــار الموجــه لنمــو وتطــور الطفــل فــي األســرة أو 	 

تلــك االخطــار المهــددة لحيــاة احــد افــراد األســرة.

طبيعة الحاجات النفسية والفسيولوجية غير المشبعة الفراد األسرة.	 

أيــة ممارســات ســلوكية أو عــادات تشــكل خطــرًا علــى األســرة وافرادهــا وتماســكها مثــل االدمــان ، 	 

الســلوكات الجنســية غيــر المناســبة ، عمالــة االطفــال ، التســول ، العنــف ، وغيرهــا مــن االنمــاط المضــرة.

قدرة افراد األسرة للوصول إلى مراكز المساعدة المعتمدة.	 

عوامل تركيبية وبنائية في األسرة وطبيعة العالقات الشائعة فيها.	 

الوضع االقتصادي والثقافي والتعليمي لألسرة.	 

ــم  ــة تقيي ــام بعملي ــة للقي ــات المهم ــاذج البيان ــن نم ــوذج م ــي كنم ــوذج التال ــدرب النم ــرض الم يع
ــورة ــتويات خط مس

الصحة ضمان االمن

التعليم الدفئ االنفعالي

الهوية

الثبات

النمو االنفعالي والسلوكي

ل 
طف

 لل
ية

مائ
الن

ت 
جا

حا
ال

العوامل االسرية والبيئية

ت الوالدية
القدرا

حماية الطفل 

وتحسين نوعية 

الحياة في األسرة 

االثارة

االسرة والمجتمع المحيط

مهارات رعاية الذاتاالستقرار

مصادر الدعم 

االجتماعي

االنخراط االجتماعي 

لالسرة

العمل السكن تاريخ االسرة 

ووظيفتها

الدخل

شكل )12( تقييم مستويات الخطورة في األسرة 
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يجــب دراســة جميــع عوامــل الخطــورة الشــائعة فــي األســرة بعمــق وتفرد مــع االنتباه بان تلــك العوامل 
قــد تشــكل خطــورة علــى اســرة مــا اال انهــا قــد ال تشــكل عوامــل خطــورة وبنفــس المســتوى علــى 

اســرة اخــرى:

اســرة فقــدت األب ممــا اســتدعى االم لتشــغيل اطفالهــا وتركهــم للمدرســة لتوفيــر مصــدر 	 

دخــل لألســرة. فــي حيــن اســرة فقــدت االب وقامــت االم باالســتفادة مــن مصادرهــا ) درجــة علميــة 

تحملهــا ( فــي الحصــول علــى وظيفــة مربيــة فــي احــدى دور الرعايــة لالطفــال.

تعمــد اســتخدام الضــرب مــن قبــل االم لطفلهــا الصغيــر ) الرضيــع( اال انهــا ال تتعامــل بنفــس 	 

المســتوى مــن القســوة مــع الطفــل االكبــر البالــغ مــن العمــر 7 ســنوات.

مــن المهــم االنتبــاه إلــى انــه وخــالل عمليــة تقييــم الخطــورة لألســرة وللطفــل يمكــن ان نعمــل علــى التقليــل 
مــن اثــر عوامــل الخطــورة علــى األســرة:

طفــل يبلــغ مــن العمــر 17 ســنة يســتطيع االتصــال مــع عمتــه التــي تســكن بمنطقــة قريبــة مــن مــكان 	 

ســكنه هاتفيــا عندمــا تظهــر والدتــه اعراضــا اكتئابيــة خطيــرة.

طفلــه عمرهــا 16 ســنة يقــوم باالشــراف علــى اخوتهــا االصغــر منهــا ســنا وتغذيتهــم وتنظيفهــم خــالل 	 

الفتــرات التــي تغــادر فيهــا األم المنــزل وبشــكل مفاجــئ.
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أسم الطفل

الخطورة

يوجد في األسرة أشخاص اعمارهم أقل من 12 سنة

يوجد في األسرة أطفال اعمارهم ما بين 12-5 سنوات.

هل هناك افراد في األسرة يعانون من اعاقات أو امراض 
مزمنة ) اذا نعم قم بتحديدها(.

هل يظهر أفراد األسرة الخوف والرعب عند التفاعل مع 
االخرين.

هل هناك أي انماط سلوكية خطرة في األسرة مثل االدمان 
أو ايذاء الذات أو أي سلوك يشكل خطرًا على الفرد أو أفراد 

األسرة االخرين.

هل اظهرت األسرة وافرادها أي من عوامل واسباب الخطورة 
غير التي تم ذكرها سابقً.

الجنس

اسم الشخص المقيم

تاريخ التقييم

المؤسسة التي تم بها التقييماسم الشخص المقيم

المشتركون في التقييم

العنوان

العمر

ال اعلمالنعم 

الجزء األول: المعلومات العامة.

الجزء الثاني: ما هي العوامل والمتغيرات التي تزيد من مستويات الخطورة في األسرة

عنــد االنتهــاء مــن انقــل اجاباتــك ) نعــم( إلــى مصفوفــة الخطــورة بوضــع اجابــة نعــم فــي الفــراغ 	 

الــذي يمثــل كل ســؤال فــي المصفوفــة فــي الجــزء االيســر االســفل.

يقدم المدرب القائمة االتية كنموذج من نماذج تقييم درجة الخطورة لألسرة المعرضة للخطر:

أداة تقييم الخطورة والمرونة لألسر المعرضة للخطر.
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المقاومة والمرونة 

هل توجد مستويات مرتفعة من االرتباط االنفعالي بين 
افراد األسرة.

هل توجد مستويات جيدة من تقدير الذات لدى افراد األسرة
هل يتميز افراد األسرة بالميل للمشاركة في النشاطات 

االجتماعية.

هل تتناسب مستويات تفاعل افراد األسرة مع مرحلتهم 
النمائية والعمرية

هل يوجد اصدقاء الفراد األسرة 

هل تظهر الوالدية الجيدة في األسرة

هل يظهر افراد األسرة االسترخاء وعدم التوتر خالل الحديث 
معهم. 

هل توجد مواهب أو ابداعات لدى بعض افراد األسرة أو اي 
اهتمامات

هل يتم دمج افراد األسرة في االنشطة الترفيهية 
والرياضية. 

هل توجد خبرات ايجابية الفراد األسرة في المدرسة أو في 
مؤسسات ما قبل المدرسة.

هل توجد اي مصادر وجوانب للمقاومة يظهرها افراد 
األسرة ولم يتم ذكرها سابقً؟

هل توجد اي مصادر وجوانب للمقاومة يعرفها افراد األسرة 
ولم يتم ذكرها سابقً؟

هل توجد اي مصادر وجوانب للمقاومة في األسرة اكتشفها 
المقيم ولم يتم ذكرها سابقً؟

ال اعلمالنعم 

ــة والمقاومــة فــي  ــد مــن مســتويات المرون ــث: مــا هــي العوامــل والمتغيــرات التــي تزي الجــزء الثال

األســرة

عنــد االنتهــاء مــن انقــل اجاباتــك ) نعــم( إلــى مصفوفــة الخطــورة بوضــع اجابــة نعــم فــي الفــراغ 	 

الــذي يمثــل كل ســؤال فــي المصفوفــة فــي الجــزء االيســر االعلــى.
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هل هناك اجراءات أمن وسالمة سابقة أو حالية تم القيام 
بها لحماية الحد أفراد األسرة. أذا نعم يرجى التوضيح. 

هل يشيع العنف األسري داخل األسرة.

هل تلبية حاجات االطفال في األسرة تم اعاقتها بسبب 
مرض أو اعاقة يعاني منها الوالدين أو احدهما.

هل تتسم عالقة الوالدين بالحدة والحساسية

هل يختبر الوالدين أو احدهما مستويات مرتفعة من القلق 
والضغط النفسي.

هل توجد توقعات غير عقالنية لدى الوالدين أو احدهما أو 
انماط سلوكية سلبية نحو األطفال داخل األسرة

هل توجد اشارات لعالقة جافة ما بين الوالدين أو احدهما 
واحد افراد األسرة كاالطفال مثاًل. 

هل يعاني ألوالدين أو احدهما من مشكالت االدمان على 
الكحول أو المخدرات. 

هل الوالدين أو احدهما أقل من 18سنة

هل تظهر اشارات الفوضى واشارات الخطورة أو عدم األمن 
في بيئة األسرة.

هل تتسم البيئة األسرية بالشدة والضبط الشديد 
لسلوك االطفال في الوقت الذي ال تتم فيه اشباع حاجاتهم 

االساسية.

هل اظهر وتحدث افراد األسرة عن ظروف خطرة ومهددة 
لم يتم ذكرها في االسئلة السابقة.

هل الحظ المقيم وجود ظروف وعوامل خطورة لم تذكر 
في االسئلة السابقة 

ال اعلمالنعم 

ــادة مســتويات  ــع: مــا هــي العوامــل والمتغيــرات المرتبطــة بالوالديــن وتعمــل علــى زي الجــزء الراب

الخطــورة فــي األســرة

عنــد االنتهــاء مــن انقــل اجاباتــك ) نعــم( إلــى مصفوفــة الخطــورة بوضــع اجابــة نعــم فــي الفــراغ 	 

الــذي يمثــل كل ســؤال فــي المصفوفــة فــي الجــزء األيمــن االعلــى.
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عوامل المرونة والمقاومة

هل يقوم الوالدان أو احداهما بدعم افراد األسرة االخرين وال 
سيما االطفال منهم.

هل يستجيب الوالدين أو احدهما بشكل مناسب لحاجات 
افراد األسرة الجسدية وال سيما االطفال منهم.

هل يستجيب الوالدين أو احدهما بشكل مناسب لحاجات 
افراد األسرة االنفعالية وال سيما االطفال منهم.

هل ينخرط الوالدان بشك فعال للتخطيط لمستقبل 
األسرة.

هل يتفهم الوالدان الحاجة الحداث تغيير في وضع األسرة.

هل يثق الوالدان بقدرة أسرتهما على احداث التغيير 
الضروري لتغير واقع الحال لالحسن.

هل تمتلك األسرة عالقات وشبكات دعم اجتماعي مع 
المحيط كاألسرة الممتدة أو المجتمع يمكن استغاللها 

لمساعدة ودعم األسرة.

هل تمكنت األسرة من اكتشاف نقاط قوة لها من غير التي 
ذكرت بالقائمة.

هل تمكن االخصائي المقيم من اكتشاف نقاط قوة لها من 
غير التي ذكرت بالقائمة.

ال اعلمالنعم 

ــل أو  ــة باأله ــرة المرتبط ــن لألس ــتويات األم ــن مس ــد م ــي تزي ــل الت ــي العوام ــس: ماه ــزء الخام الج

ــرية  ــة األس بالبيئ

عنــد االنتهــاء مــن انقــل اجاباتــك ) نعــم( إلــى مصفوفــة الخطــورة بوضــع اجابــة نعــم فــي الفــراغ 	 

الــذي يمثــل كل ســؤال فــي المصفوفــة فــي الجــزء األيمــن األســفل.
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عوامل الخطورة االسرية

البيئة االمنة

المرونة والتكيف

عوامل الخطورة

شكل )13( مصفوفة المرونة و الخطوره 
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ان عمليــة تقييــم عوامــل الخطــورة يجــب ان تتــم بحــذر كبيــر الن نتائــج عمليــة التقييــم ســيتم 
اعتمادهــا التخــاذ قــرار هــام قــد يؤثــر فــي شــكل ووظيفــة وعالقــات افــراد األســرة المعرضــة للخطــر. 
ويمكــن تلخيــص جهــد االخصائــي المقيــم لمســتويات الخطــورة فــي األســرة لتشــمل 3 مســتويات:

تقييــم االمــن والســالمة لألســرة: قــدم وصفــً لقــدرة افــراد األســرة علــى تجنــب أو انــكار أو نفــي الثــر . 1

المهــددات الموجــودة فــي األســرة علــى الحــاق االيــذاء بهــم. وهــذا يشــتمل علــى تقديــم وصــف 

لعمــر افــراد األســرة وقدراتهــم العقليــة وســالمتهم البدنيــة والفعاليــة الســلوكية واالنفعاليــة 

ودور كل فــرد مــن افــراد األســرة فــي حمايــة نفســه وحمايــة االخريــن مــن افــراد األســرة.

تقييــم خطــة االمــان: البــد ان تقــوم خطــوات تقييــم الخطــورة فــي األســرة المعرضــة للخطــر . 2

مــع  باالشــتراك  المســؤول  امــان وحمايــة ورعايــة الفرادهــا مــن قبــل االخصائــي  لوضــع خطــة 

االخصائييــن االخريــن مــن جهــة وأفــراد األســرة مــن جهــة اخــرى. وتتضمــن خطــة االمــن والحمايــة 

تحديــد العوامــل المهــددة لالمــن فــي األســرة وعوامــل ونقــاط القــوة المتوافــرة والتــي تحــدد 

اســتجابات معينــة بهــدف زيــادة مســتويات االمــن والســالمة فــي األســرة. وبالتالي فــإن ضمان امن 

وســالمة وحمايــة جميــع افــراد األســرة وخاصــة المعرضيــن للخطــر منهــم مثــل االطفــال والنســاء 

والمعوقيــن وكبــار الســن مــن اهــم اهــداف خطــة االمــن والحمايــة. ويتــم تطبيــق وصياغــة خطــة 

الحمايــة واالمــن بهــدف الســيطرة الحاليــة والفوريــة علــى عوامــل ومهــددات االمــن والحمايــة فــي 

األســرة ولتحديــد اي التدخــالت العالجيــة االكثــر مناســبة وفعاليــة لحمايــة افــراد األســرة وخاصــة 

الفئــات المســتضعفة فيهــا.

التقييــم خــالل مرحلــة مراجعــة الحالــة ومناقشــتها: يتــم وصــف مســتويات الخطــورة لــكل فــرد . 3

مــن افــراد األســرة مــع اظهــار التغييــرات الهامــة التــي يمكــن ان تحــدث او حدثــت مــا بعــد التقييــم 

االخيــر. وبالتالــي يتوجــه التققيــم خــالل مراجعــة الحالــة الــى التاكــد مــن المعلومــات الخاصــة 

ــة والمخاطــر الدائمــة مــن جهــة والســالمة والتكيــف والرفــاه للطفــل مــن جهــة  باالمــن والحماي

أخــرى.

صياغة خطة الحماية

ان االســتجابة لحاجــات االســرة يجــب ان تتــدرج مــن االجــراءات االقــل الــى اكثــر االجــراءات فيمــا يتعلــق 
بقــرارات الحمايــة وتوفيــر االمــن لالســرة. ان اتخــاذ قــرار بابعــاد احــد االطفــال عــن اســرته قــد يتضمــن 
الوصــول الــى اجــراءات حمايــة ســريعة فعالــة للطفــل لضمــان امنــه، اال انهــا وبنفــس الوقــت قــد 
تتضمــن اقصــى الخبــرات الصادمــة للطفــل والســرته الشــتمالها وتطلبهــا العديــد مــن االجــراءات 

)Rycus and Hughes, 1998) . المفتتــه لالســرة
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مفهوم خطة الحماية الفراد االسرة المعرضين للخطر.

اســتراتيجية واضحــة ومحــددة بقصــد الســيطرة علــى العوامــل المهــددة المــن وســالمة افــراد االســرة 
مــن خــالل توفيــر مصــادر دعــم وتعزيــز مصــادر القــوة والحمايــة داخــل االســرة او خلــق تلــك المصــادر 
الداعمــة. ويتــم تطبيــق هــذه االســتراتيجية بشــكل فــوري عندمــا يتــم التاكــد مــن ضعــف اجــراءات 
وعوامــل القــوة والحمايــة الموجــودة فــي االســرة نفســها وعجزهــا عــن القيــام بتوفيــر الحمايــة الفوريــة 

للطفــل والفــراد االســرة االخريــن المعرضيــن للخطــر.  

الســيطرة: مصطلــح يتــم اســتخدامه خــالل العمــل مــع االســر المعرضــة للخطــر مــن خــالل محاولــة 
ضبــط تاثيــر العوامــل المهــددة المــن االطفــال او االشــخاص االخريــن المعرضيــن للخطــر داخــل االســرة 

والتــي اذا مــا اهمــل التدخــل فاحتمــاالت تعــرض افــراد االســرة لخطــر كبيــر.

وتتضمــن خطــة الحمايــة واألمــن الفــراد األســرة القيــام باتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات والتــي 
يمكــن اجمالهــا بالقــرارات االتيــة:

الحمايــة واألمــن: ال يوجــد خطــة امــان تــم تصميمهــا أو تطويرهــا جميــع افــراد األســرة المعرضيــن للخطــر . 1

يجــب ان يقــرروا بانفســهم برغبتهــم بالبقــاء امنيــن داخــل األســرة.

خطــة الحمايــة داخــل األســرة: تصميــم وتوفيــر بدائــل حمايــة اختياريــة فــي اعــادة وضــع الطفــل أو افــراد . 2

األســرة المعرضيــن للخطــر داخــل األســرة اال انهــا ال تتضمــن اجــراءات الحــداث تغييــرات فــي الوصايــة 

القانونيــة علــى الطفــل مــن قبــل الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة الموجوديــن فــي األســرة.

خطــة الحمايــة خــارج األســرة المســتندة إلــى االجــراءات القانونيــة: وتتضمــن اجــراءات قانونيــة فــي احــداث . 3

ــة. وتتضمــن  ــة القانوني ــر الوصاي ــراد األســرة مثــل تغيي ــي للطفــل أو الحــد اف ــر فــي الوضــع القانون تغيي

هــذه الخطــوة نقــل الســندج القانونــي فــي الوصايــة علــى االطفــال إلــى الجهــات المخولــة قانونــا للقيــام 

بهــذه المهمــة مــن داخــل األســرة إلــى خارجهــا. وهــذه الخطــوة ال تتضمــن صياغــة خطــة حمايــة متكاملــة 

وانمــا احــداث تغييــرات فــي مــكان رعايــة الطفــل واالشــخاص مقدمــي الرعايــة.

في اللحظة التي يتم فيها التأكد من ضرورة وجود خطة للحماية ولالمان البد من وضع 
وصياغة خطة الحماية واالمان لالسرة وتطبيقها بشكل فوري بالتعاون مع الجهات ذات 

العالقة ضمن منظومة العمل التشاركي.

ان خطــة الحمايــة واألمــن والرعايــة الفــراد األســرة قــد تتضمــن علــى اجــراءات لتعويــض النقــص أو عــدم 
فعاليــة اجــراءات الحمايــة والرعايــة الموجــودة فــي األســرة وهــذا مــا يقــود إلــى تقديــم اجــراءات حمايــة 

ورعايــة لتنجنــب اتخــا قــرار بابعــاد الطفــل أو احــد االفــراد عــن األســرته.
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مثال:

وافقــت احــدى الســيدات علــى تقديــم الرعايــة الطفــال احــدى النســاء االرامــل لمــدة ثالثــة ســاعات بعــد 
مغــادرة المدرســة خــالل قيــام األم بالبحــث عــن عمــل العاشــة اطفالهــا وبهــذه الطريقــة يتــم الســماح 
لــالم بالبحــث عــن عمــل وبنفــس الوقــت ال يتــم تــرك االطفــال الصغــار لوحدهــم فــي المنــزل دونمــا 

اشــراف.

خــالل اجــراءات اعــداد خطــة الحمايــة واألمــان الفــراد األســرة يجــب الحــرص على كســب تأييــد جميع افراد 
األســرة الجراءاتهــا مــن جهــة ةضمــان تعــاون جميــع االعضــاء مــن جهــة اخــرى. وضمــن هــذا المجــال 
قــد تظهــر مجموعــة مــن المشــكالت خــالل عمليــة كســب تأييــد افــراد األســرة وخاصــة الوالديــن أو 
ــال قــد يظهــر األب أو األم مقاومــة لالجــراءات المتخــذه بهــدف  ــة مث ــة إلجــراءات الحماي مقدمــي الرعاي
ــك الســباب  ــة والســيطرة علــى عوامــل ومهــددات األمــن داخــل األســرة. وقــد يرجــع ذل توفيــر الحماي
مرضيــة مثــل اضطرابــات الشــخصية لــدى األهــل أو الوالديــن أو االدمــان. وقــد يظهــر الوالــدان أو 
مقدمــو الرعايــة الكثيــر مــن التعــاون والرغبــة فــي تلقــي المســاعدة فيمــا يتعلــق باحــداث تغييــرات 
فــي ظروفهــم األســرية، اال ان واقــع الحــال والخبــرة االكبينيكيــة تشــيران إلــى ان طلــب المســاعدة ال 
تعنــي بالضــرورة بــأن عمليــة الضبــط والســيطرة علــى عوامــل ومهــددات األمــن والحمايــة فــي األســرة 

ســيتم تفعليهــا فــورًا.

مثال دراسة حالة )3(:

ــات لتعرضــه لالســاءة  ــة البديلــة بســبب وجــود اثبات ــى الطــب الشــرعي والرعاي ــه إل ــم تحويل طفــل ت
الجســدية مــن قبــل زوج والدتــه مــن خــالل الحــرق بالســجائر. حيــث تعمــل األم ممرضــة فــي احــدى 
ــى البقــاء خــارج المنــزل لفتــرة ال تقــل عــن 4  المستشــفيات الحكوميــة خــارج المحافظــة وتضطــر إل
ايــام اســبوعيً. وخــالل عمليــة اعتقــال الــزوج المســيئ قامــت األم بدفــع الكفالــة وضمــان عــدم تكــرار 
حادثــة االســاءة وبالفعــل تــم اخــراج الــزوج مــن الســجن مــن جديــد. وتعهــدت األم بارســال اطفالهــا 
إلــى منــزل اختهــا لتقديــم الرعايــة لهــم لتجنــب تركهــم مــن جديــد مــع زوجهــا بســبب وجــود شــكوك 
حقيقيــة علــى امكانيــة تكــراره لالســاءة لهــم. وقامــت االخصائيــة االجتماعيــة بزيــارة األســرة وبالفعــل 
وجــدت قيــام األم بتوظيــف اغــراض ومالبــس األبنــاء فــي حقائــب تمهيــدا الرســالهم إلــى بيــت اختهــا 
فــي محافظــة قريبــة. وتــم التأكــد مــن ذلــك واغــالق ملــف الحمايــة. قامــت األم بارســال األبنــاء الثالثــة 
لالقامــة فــي منــودزل اختهــا لمــدة اســبوعين ومــن ثــم اعادتهــم دون اخبــار ادارة الحمايــة والرعايــة 
بذلــك لالقامــة فــي منزلهــا مــع زوجهــا. وبعــد اســبوعين فــارق احــد االطفــال الحيــاة بســبب تعرضــه 

لالســاءة التــي وصلــت إلــى حــد التعذيــب مــن قبــل زوج األم.
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من مناقشة دراسة الحالة السابقة يمكن مالحظة النقاط المهة االتية:
ــزوج واخراجــه مــن الســجن علــى الرغــم مــن معرفتهــا بخطــورة ســلوك  « ــة ال ســمحت األم بكفال

زوجهــا علــى اطفالهــا وهــذا يثيــر تســاؤالت حــول درجــة التزامهــا بالوعــد الــذي قطعتــه فيمــا 
ــزل اختهــا. ــى من ــة االطفــال ونقلهــم إل ــق بضمــان حماي يتعل

تــم وقــف جميــع اجــراءات المتابعــة المعتمــدة للتاكــد مــن االســتمرار فــي تطبيــق اجــراءات الحماية  «
المتفــق عليها.

لــم تتــم متابعــة اجــراءات الزيــارات المنزليــة باســتثناء االخيــرة والتــي تــم القيــام بهــا بعــد خــروج  «
الــزوج مــن الســجن.

كان مــن االفضــل متابعــة عمليــة تنفيــذ الوعــد باجــراءات حمايــة االطفــال مــع شــقيقة األم وليــس  «
مــع األم نفســها أو وقــف تنفيــذ المتابعــة.

مثال دراسة حالة )4(:

حامــد اب لســبعة اطفــال ال يعمــل ويعانــي مــن مشــكالت فــي توفيــر الحاجــات االساســية الفــراد 
أســرته. يمتهــن حامــد مهنــة التســول فــي ســوق الخضــار القريــب مــن مــكان ســكنه وتــم القبــض 
عليــه ســابقا اكثــر مــن مــرة بســبب قيامــه بالتســول. ويطلــب مــن اطفالــه التســول علــى ابــواب 
المســاجد واالســواق قريبــا منــه بعــد عودتهــم مباشــرة مــن المدرســة. تــم القــاء القبــض علــى احــد 
االطفــال مــن قبــل فــرق مكافحــة التســول العاملــة فــي المنطقــة وتــم احتجــاز الطفــل في مركــز رعاية 
المتســولين لمــدة 5 ايــام وبعــد ذلــك تــم االتصــال مــع األب الــذي قــام بزيــارة ابنــه فــي مركــز التســول 
ــة للطفــل مثــل منــع تســولهم ومتابعــة نموهــم الجســدي  ــام بجميــع اجــراءات الحماي ووعــد بالقي
والنفســي واالكاديمــي وبعــد ذلــك تــم اخــراج الطفــل مــن مركــز التســول. وكاجــراء للمتابعــة تمــت 
زيــارة األســرة بعــد اســبوع مــن قبــل مراقــب الســلوك أو االخصائــي االجتماعــي للتاكــد مــن تنفيــذ األب 
لوعــده مــن جهــة والتزامــه برعايــة اطفالــه. وقــد وجــد بــان األب لــم يــم بااللتــزام بالوعــود التــي قطعهــا 

حيــث تــم ارســال االطفــال للتســول مــن جديــد.  

من مناقشة دراسة الحالة السابقة يمكن مالحظة النقاط المهة االتية:
ســمحت الجهــة المشــرفة باخــراج الطفــل مــن المركــز تحــت اصــرار األب علــى تنفيــذ وعــده بعــد  «

تشــجيع اطفالــه علــى التســول علــى الرغــم مــن تاكــد تلــك الجهــة المشــرفة بــان األب لــن يلتــزم 
بوعــده حيــث انــه متســول معــروف لجهــات مكافحــة التســول العاملــة فــي المنطقــة.

تــم وقــف جميــع اجــراءات المتابعــة المعتمــدة للتاكــد مــن االســتمرار فــي تطبيــق اجــراءات الحماية  «
المتفــق عليهــا باســتثناء زيــارة وحيــدة تــم القيــام بهــا بعــد اســبوع مــن مغــادرة الطفــل لمركــز 

رعايــة المتســولين.
لــم تظهــر كيفيــة متابعــة العمــل مــع األســرة ومــع األب تحديــدًا بعــد اكتشــاف عــدم تنفيــذه  «

لوعــوده التــي قطعهــا فيمــا يتعلــق بعــدم تســول ابنــاءه.



50

العناصر االساسية لخطة الحماية واالمن:

جمع المعلومات والبيانات عن األسرة.. 1

االتفــاق مــع مقــدم الرعايــة علــى فهمــه الجــراءات خطــة الحمايــة التــي يمكــن ان يتــم تطبيقهــا . 2

خــالل الفتــرة الالحقــة مــن العمــل مــع األســرة.

وصف وشرح لالخطار وعوامل مهددة للحماية ولالمن الفراد األسرة التي تشيع في األسرة.. 3

او . 4 منهــم  للخطــر  لمعرضيــن  وخاصــة  األســرة  الفــراد  الحمايــة  لتوفيــر  الضروريــة  االجــراءات 

. لمســتضعفين ا

تحديــد الشــخص او االشــخاص المســؤولين عــن تفيــذ اجــراءات خطــة االمــان والحمايــة وكيفيــة . 5

االتصــال معهــم.

توضيــح دور كل اجــراء متفــق عليــه او متخــذ ووارد فــي خطــة الحمايــة واالمــان فــي الضبــط . 6

والســيطرة علــى عوامــل التهديــد المــن وســالمة األســرة وافرادهــا.

المســؤول عــن . 7 الخطــة والشــخص  الالحقــة بعــد تنفيــذ  المتابعــة والرعايــة  تحديــد خطــوات 

والمراقبــة. للمتابعــة  المعتمــدة  واالجــراءات  والمراقبــة  المتابعــة 

ــة واالمــان ألفــراد االســرة المعرضــة للخطــر مــن جهــة وخطــة  ويجــب التمييــز مــا بيــن خطــة الحماي

ــة: الحال

خطــة االمــان: يجــب ان تطبــق ويتــم فــورًا الســيطرة والتأثيــر فــي المهــددات لالمــن الفــراد االســرة 	 

ممــا يجنبهــم االيــذاء الحــاد. ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن االجــراءات االضافيــة 

 Supplementing protective( االســرة  داخــل  الحمايــة  عوامــل  كفــاءة  رفــع  الــى  الهادفــة 

capacities(. وبالتالــي اثــر خطــة االمــان يجــب ان يكــون فوريــً لوجــود ادراك بــان عوامــل الخطــورة 

وشــيكة الوقــوع وحقيقيــة. 

ــة: تتضمــن مجموعــة مــن التدخــالت الهادفــة الــى احــداث تغييــرات فــي المنظومــة 	  خطــة الحال

الســلوكية للفــرد للتقليــل مــن اثــر العوامــل المهــددة لالمــن والســالمة بالشــخص مــع مــرور 

الوقــت أو العمــل علــى التقليــل مــن المخاطــر المحتملــة  والتــي قــد تؤثــر ســلبا علــى صحــة 

ورفاهيــة افــراد األســرة. وبالتالــي فاالثــر الــذي تتركــه خطــة الحالــة ليــس فوريــً وبالتالــي يتــم 

النظــر لجــزء كبيــر مــن المهــددات والمخاطــر باعتبارهــا مســاهمات شــخصية مــن الفــرد نفســه.  
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وقد تشتمل خطة الحماية على مجموعة من االجراءات:

تغييــر مــكان اقامــة افــراد األســرة المعرضيــن للخطــر مــن خــالل اقامتهــم مــع االقــارب وبشــكل . 1
طوعــي.

مغادرة الشخص المهدد ألمن وسالمة افراد األسرة إلى خارجها وبشكل طوعي.. 2

تاجيــل تقديــم الرعايــة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة مثــل الوالديــن للفئــات المعرضــة للخطــر مثــل . 3
االطفــال.

المتابعــة المنتظمــة لالحــداث داخــل األســرة  مثــل المتابعــة الصحيــة والمســاعدات المالية لألســرة . 4
والتــي يجــب ان تتركــز علــى ســالمة وامــن األســرة وافرادهــا.

اقامــة احــد الراشــدين مــن ذوي الكفــاءة والمهــارة فــي ادارة شــؤون األســرة لتقديــم الرعايــة . 5
والحمايــة الفــراد األســرة.

توفير خدمات التدخل في االزمات.. 6

توفير خدمات الرعاية والعالج من االدمان.. 7
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الوحدة التدربية الثالثة
ارشاد األسر المعرضة للخطر.

االهداف العامة من الوحدة التدريبية الثالثة:

يتوقع في نهاية الوحدة التدريبية األولى ان يكون المشاركين قادرين على القيام بما يأتي:

أن يذكر المشاركون مراحل العمل مع األسر المعرضة للخطر وبشكل متسلسل.. 1

ان يتعرف المشاركون على المبادئ االساسية للعمل مع األسرة المعرضة للخطر.. 2

ان يعــدد المشــاركون اســتراتيجيات ومهــارات العمــل الالزمــة القيــام بهــا خــالل العمــل مــع األســر المعرضة . 3

للخطر.

ان يتمكــن المشــاركون مــن تحديــد مناطــق ومراكــز االختــالل األســري والعمــل علــى اصالحهــا فــي األســرة . 4

المعرضــة للخطــر.

مراحل العمل مع األسر المعرضة للخطر
تواجــه جميــع األســر باختــالف انواعهــا مســتويات متباينــة ومختلفــة مــن المهــددات وعوامــل الخطــورة. 
وبالتالــي ومــن خــالل مصــادر الحمايــة والقــدرات الذاتيــة المتوافــرة فــي األســرة أو المســاعدة مــن خــارج األســرة 

يتــم مواجهــة تلــك العوامــل والمهــددات. 

الســعي  أو  االيمــان بعــدة مبــادئ  المعرضــة للخطــر)Vulnerable Families(مــن  العمــل مــع األســر  ينطلــق 
لتحقيــق مجموعــة مــن االهــداف والتــي مــن أهمهــا:

ــة . 1 ــات المســتضعفة والمعرضــة للخطــر داخــل األســرة فــي ظــروف آمن ضمــان ان يعيــش االطفــال والفئ

وحمايــة كافيــة ضمــن أســرهم ومجتمعاتهــم.

ضمــان تلقــي الطفــل وافــراد األســرة المعرضيــن للخطــر لمســتويات كافيــة مناســبة مــن الدعم لتحســين . 2

ظــروف األمــن والســالمة وللتقليــل مــن عوامــل الخطورة لألســرة.

تحديــد عوامــل الخطــورة الخاصــة بالعنــف واالســاءة واالهمــال للطفــل ولباقــي افــراد األســرة المعرضيــن . 3

للخطــر فــي األســرة.

ضمــان تلقــي األطفــال ممــن تعرضــوا لالســاءة والعنــف واالهمــال وافــراد األســرة االخريــن المســاعدة . 4

النفســية. واســتعادة صحتهــم  الشــخصي  امنهــم  لضمــان  المختصصــة 

الحمايــة مــن مظاهــر وحــوادث االســاءة للطفــل واالســتغالل فــي األســر وحصــول ضحايــا العنــف مــن . 5

االطفــال وافــراد األســرة االخريــن المعرضيــن للخطــر علــى المســاعدة المناســبة.
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:No Wrong Doors  من أهم مبادئ العمل مع االسر المعرضة للخطر ال يوجد ابواب خاطئة

وتشــير إلــى أن نظــام الخدمــات المقدمــة لالســر المعرضــة للخطــر يســتقبل جميــع انمــاط االســر 

واالفــراد المحتاجيــن للدعــم وللخدمــات وهــذا يتطلــب مــن المؤسســة او المركــز مقــدم الخدمــة 

مســتويات مــن االلتــزام بعمليــة تقديــم الخدمــات لالســر المحتاجــة مــن جهــة او بنــاء عالقات تشــاركية 

وتشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع الحليفــة والداعمــة االخــرى. 

ان نتائــج تقديــم الخدمــات الموجهــة لألســر المعرضــة للخطــر ســيقود إلــى تحقيــق الفوائــد االتيــة لالطفــال أو 
لألســرة المســتهدفة بشــكل عــام:

ضمان أمن االطفال.. 1

ضمــان امــن ورفاهيــة افــراد األســرة المســتضعفين مثــل المرضــى والنســاء واالطفــال اإلنــاث والمعوقيــن . 2

وكبــار الســن.

ضمان امن األسر بشكل من خالل ضمان تقديم الخدمات الداعمة لها.. 3

تحسين مستويات التكيف والرضا والصحة النفسية.. 4

زيادة مستويات المقاومة والمرونة النفسية لألسر ولالطفال المعرضين للخطر.. 5

التقليل من الحاجة إلى برامج حماية األسرة المعرضة للخطر واالطفال المعرضين للخطر. 6

العمل مع االسر المعرضة للخطر

توفير بيئة مناسبة 
للتفاعل ما بين 

االخصائي وافراد االسرة.

اتصل بشكل فعال
) استمع ، تعاطف ، 

تقبل(

اعادة بناء قدرة االسرة 
على االحساس بالقدرة 

على حل المشكالت 

بين لالهل بانهم جزءًا 
من الحل وليسوا جزءًا 

من المشكلة

اعادة بث االمل في افراد 
االسرة الحداث التغيير

شكل )14( مبادئ عامة للعمل مع األسر المعرضة للخطر
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حقيقة:

يتميــز المعالــج األســري أو المختــص فــي تقديــم خدمــات الدعــم والرعايــة لألســرة المعرضــة للخطــر 
بتركيــزه القليــل علــى االســاليب واالجــراءات العالجيــة بالمقابــل يكــون تركيــزه كبيــرا علــى احــداث 

تغييــرات فــي العوامــل والمتغيــرات الشــائعة المؤثــرة بشــكل كبيــر مثــل: 

R  .الخصائص الشخصية الفراد األسرة
R .مستويات الدعم االجتماعي المتوافرة
R .العالقة ما بين االخصائي وأفراد األسرة وطرق المحافظة عليها ودعمها وتقويتها
R .اعادة بث األمل لدى أفراد األسرة

ما هي تلك العوامل والمتغيرات العالجية المؤثرة في الدعم األسري؟.

R .االعتدال في االجراءات والتدخالت العالجية الموظفة والمرونة
R .الود والدفئ االنفعالي
R .التقبل االيجابي

ــات  ــاح خدم ــان نج ــة بضم ــل المرتبط ــم العوام ــي اه ــا ه ــة: م ــة االتي ــدرب القضي ــش الم يناق
ــر؟: ــة للخط ــر المعرض ــي األس ــة ف ــالت العالجي ــة والتدخ الرعاي

R .المناخ العالجي المناسب والمتقبل والدافئ
R .الشعور باألمن وغياب التهديد واالجبار على تلقي الخدمة
R  توفيــر الجــو المناســب لقيــام كل مــن االخصائــي وافــراد األســرة بالتحــدث بانفتــاح وحريــة حــول أي

مــن القضايــا. 
R  شــعور االخصائــي بالكفــاءة والكفايــة الذاتيــة حــول قدراتــه علــى مســاعدة األســرة وتحويلهــا- اذا

مــا وجــدت حاجــة - للخدمــات الداعمــة.
R  مرونــة برامــج التدخــل ومناســبتها لحاجــات وللبنــاء األســري لألســرة مــع التركيــز علــى تنحيــة

العنصــر الزمنــي جانبــً للوصــول إلــى االهــداف المأمولــة.
R .رفع وعي افراد األسرة حول مصادر الدعم والخدمات المتوافرة في المجتمع المحلي

خصائص شخصية ومهارات مهنية البد ان يتمتع بها االخصائي النفسي أو االجتماعي 
العامل مع األسر المعرضة للخطر:

اذا مــا امكننــا القــول بوجــود معاييــر عمــل ذهبيــة خــالل تنفيــذ انشــطة وفعاليــات اإلرشــاد االســري  

ــراد االســرة  ــج االســري واف ــا بيــن المعال ــة م ــة العالق ــر تتمثــل فــي نوعي ــإن هــذه المعايي مــع االســر ف

االخريــن. ال غنــى عــن العالقــة االيجابيــة والفعالــة فــي نجــاح عمليــة اإلرشــاد والوصــول لالهــداف المتفــق 

)334.P ,1999 ,Sprenkle, Blow and Dickey(  .عليهــا
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1. العمل التحالفي مع األسرة المعرضة للخطر

ترتبــط قــدرة المعالــج او االخصائــي العامــل مــع األســرة المعرضــة للخطــر علــى اقامــة عالقــات ايجابيــة 
وامنــة مــع جميــع افــراد األســرة المعرضــة للخطــر بالنتائــج االيجابيــة للتدخــل اإلرشــادي. يشــير العمــل 
التحالفــي الــى مجموعــة مــن الخصائــص والســمات الواجــب اظهارهــا والتحلــي بهــا خــالل العمــل مــع 

األســرة المعرضــة للخطــر. ويمكــن ان يتضمــن:

الفهــم التعاطفــي. يعــرف التعاطــف باعتبــاره مــن اهــم مهــارات العمــل مــع الفئــات المهمشــة  •
او االفــراد المعرضيــن للخطــر ويتضمــن الدخــول الــى االطــار المفاهيمــي لالفــراد ممــا يقــود 
الــى اختبــار مســتويات متطابقــة مــن مشــاعرهم وانفعاالتهــم وافكارهــم. وبالتالــي يمكــن 
لالخصائــي الــذي وصــل الــى مســتوى عالــي مــن االندمــاج مــع افــراد األســرة المعرضيــن للخطــر 
مــن االحســاس الحقيقــي بمعاناتهــم وبالعوامــل المهــددة المنهــم والموجــودة فــي األســرة أو 

محيطهــا. 

التقبل غير المشروط لوضع األسرة وديناميكيات التفاعل السائدة فيها. •

تقبل مشكالتها وخصائص افرادها الشخصية. •

الدفئ االنفعالي. •

االصالة والتطابق من قبل االخصائي خالل مراحل العمل المختلفة مع األسرة. •

وهــذا مــا اصطلــح علــى تســمية بالقــدرة علــى اقامــة عالقــة مهنيــة فعالــة وامنة وهذا ما ســيقود  •
بالنهايــة إلــى زيــادة قــدرة افــراد األســرة علــى ادراك التدخــالت العالجيــة واإلرشــادية باعتبارهــا 

ايجابيــة وذات قيمــة فعالــة وداعمــة.

تتشــابه العالقــة العالجيــة مــع األســرة المعرضــة للخطــر بنوعيــة العالقــة التــي يجــب ان تظهــر مــا  •
بيــن االهــل واالطفــال فــي األســرة.

وخــالل مراجعــة العديــد مــن الدراســات واالبحــاث والبرامــج الموجهــة نحــو احــداث تغييــر نوعــي 
وايجابــي فــي األســرة المعرضــة للخطــر يمكــن لالخصائــي تطبيــق االجــراءات االتيــة لضمــان الوصــول 

ــة فــي األســرة: ــرات فعال ــى تغيي ال

األســرة . 1 افــراد  لــدى  الدافعيــة  مســتويات  علــى  عليهــا  المتفــق  العالجيــة  االجــراءات  اســتناد 
التغييــر. الحــداث  األســرة  لــدى  الموجــود  االســتعداد  درجــة  او  للخطــر  المعرضــة 

اســتناد االجــراءات العالجيــة والتدخــالت االخــرى علــى االهــداف الشــخصية الفــراد األســرة ) االنطــالق . 2
مــن اولويــات األســرة واهدافهــا وليــس اولويــات المعالــج او االخصائــي(.

العالقــة . 3 لنوعيــة  األســرة  افــراد  ادراكات  علــى  االخــرى  والتدخــالت  العالجيــة  االجــراءات  اســتناد 
االخصائــي. مــع  العالجيــة 

ــق االمــل  ــادرا علــى خل ــي العامــل مــع األســر المعرضــة للخطــر يجــب ان يكــون ق ــج او االخصائ المعال
بالتغييــر وبالحيــاة االفضــل لالســرة المعرضــة للخطــر مــن خــالل مســاعدة افرادهــا ويمكــن ان نحصــل 
علــى ذلــك مــن خــالل توقــف االخصائــي او المعالــج عــن اجبــار افــراد األســرة علــى دفــع افــراد األســرة 
علــى ادراك مــا هــو الخطــأ لديهــم وكيفيــة احــداث التغييــر بتلــك االخطــاء او النقــاط الســلبية فــي 
ــا هــو الشــيئ الممكــن  ــز علــى م ــراد األســرة علــى التركي ــك يتــم مســاعدة اف ــدالً مــن ذل األســرة. وب

)Mckeown, 2000( .عملــه وكيــف يمكــن الفــراد األســرة الحصــول عليــه
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2- تزويد األسرة المعرضة للخطر باألمل

 ,Mckeown( ــد مــن اجــراءات التغييــر المعتمــدة فــي عــالج االفــراد او األســرة المعرضــة للخطــر العدي
)2000

 تكمــن فــي اتاحــة المجــال لهــم باختبــار مســتويات جديــدة مــن االمــل فــي التغييــر. يقــوم مبــدأ 
العمــل علــى ايصــال محتويــات الفــراد األســرة الــى قدرتهــم علــى احــداث التغييــر االيجابــي فــي ظــروف 
حياتهــم علــى الرغــم مــن صعوبتهــا وبامكانياتهــم بالعمــل االيجابــي والوصــول للنتائــج المتوقعــة 

مــن خــالل البحــث عــن امكانياتهــم الداخليــة للحصــول علــى فــرق ذو قيمــة. 

تتميــز األســرة المعرضــة للخطــر بفقدانهــا لالمــل بالتغييــر مــن خــالل فقــدان قدرتهــم الشــخصية 
والداخليــة فــي احــداث التغييــر علــى مســتوى األســرة ) العنــف ، التســول ، البطالــة ، االدمــان وغيرهــا 
مــن المظاهــر الســلبية فــي األســرة(. وقــد يعــود ذلــك إلــى غيــاب بحــث األســرة عــن البدائــل المتاحــة 
لهــم وبالتالــي تفقــد األســرة القــدرة علــى صياغــة االهــداف االيجابيــة بســبب فقــدان جميــع افرادهــا 

لالحســاس الداخلــي باحــداث التغييــر.  

ان عمليــة اعــادة االمــل الفــراد األســرة المعرضــة للخطــر بالقــدرة الداخليــة الذاتيــة علــى احــداث التغييــر 
ــى مفهــوم ســوف اعمــل أو  يطلــق عليــه اســم العــالج الوهمــي ) Placebo  effects( والتــي تشــير ال
ســوف اقــوم ) I shall please(. ان نقــل دافــع التغييــر مــن المعالــج الــى افــراد األســرة وبشــكل داخلــي 
ســيكون عامــل ذو خاصــة صناعيــة او مختلقــة مــن خــالل االعتمــاد علــى االثــر الداخلــي الحــداث التغييــر 
وليــس الثــر االجــراءات والتدخــالت العالجيــة وبالتالــي فــإن األســرة وجميــع افرادهــا هــم المســؤولين 
عــن احــداث التغييــر وليــس االجــراءات العالجيــة المختلفــة المطبقــة معهــا. ان اهميــة تطويــر واعــادة 
بنــاء االمــل بالتغييــر لــدى األســرة المعرضــة للخطــر ينطلــق مــن مبــدأ هــام وهــو ان االفــراد ال يميلــون 
الــى البحــث عــن حــل لمشــكالتهم عندمــا يعانــون مــن المشــكالت اونمــا هــم يبــدأون بالبحــث عــن 
حلــول لمشــكالتهم عندمــا يتــم تثبيــط قدراتهــم علــى حــل المشــكالت. ومــن هنــا تكــون الخدمــات 
الداعمــة المقدمــة لالســرة غيــر موجــه باالســاس الــى األســرة التــي تعانــي مــن مشــكالت - كــون 
كل األســر تعانــي مــن مشــكالت- اونمــا توجــه تلــك الخدمــات لالســرة التــي فقــدت ايمانهــا وثقتهــا 
بقدراتهــا علــى حــل مشــكالتها واحــداث التغييــر االيجابــي. التركيــز علــى نقــاط القــوة لــدى األســرة، 
فقــد تكــون تعليــم احــد افــراد األســرة او التــوازن النفســي الحــد افــراد األســرة أو األســرة الممتــدة 

وغيرهــا مــن المصــادر:

التأكيــد علــى دور افــراد األســرة فــي احــداث التغييــر فــي نمــط حيــاة األســرة والتعامــل مــع 	 

. مشــكالتها

التركيز على الوظائف التي تقوم األسرة بتنفيذها االن بشكل صحيح.	 

التأكيــد علــى ان التغييــرات االيجابيــة التــي يمكــن ان تاخــذ مداهــا فــي األســرة ترجــع الــى األســرة 	 

نفســها وليــس لالجــراءات العالجيــة فقــط.

التأكيد على استمرارية الدعم المقدم لالسرة خالل مراحل العمل المختلفة معها.	 
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كيف اقوم باستخدام االسئلة المعجزة ) miracle question( في العمل مع االسر 
المعرضة للخطر؟.

االخصائــي العامــل مــع األســرة المعرضــة للخطــر يمكــن ان يقــوم بمجموعــة مــن االجــراءات لتشــجيع 
األســرة علــى االنتبــاه والتركيــز علــى مجموعــة مــن نقــاط القــوة المتوافــرة فيهــا بهــدف التقليــل مــن 
عوامــل الخطــورة الموجــودة فــي األســرة ويمكــن العمــل علــى مناقشــة العوائــق والصعوبــات التــي 
ــى القــدرات والمصــادر الخاصــة فــي األســرة. وقــد يكــون  ــة االعتمــاد عل تتــم مواجهتهــا خــالل عملي
ــد االنمــاط الســابقة فــي حيــاة افــراد األســرة بشــكل عــام  مــن المفيــد خــالل عمليــة مراجعــة وتحدي
عندمــا تــم تحديــد المشــكالت او عندمــا ظهــرت تلــك المشــكالت ان يقــوم االخصائــي بالتركيــز علــى 
العوامــل المســاعدة فــي حــل تلــك المشــكالت والتعامــل معهــا بشــكل فعــال. وقــد يخــدم اســلوب 
الســؤال المعجــزة فــي مســاعدة األهــل وأفــراد األســرة فــي الوصــول الــى االســتبصار والوصــول الــى 
الحلــول للمشــكالت التــي تواجــه األســرة. وقــد تكــون االســئلة الســابقة امثلــة علــى االســئلة المعجــزة:

كيف تعامل افراد األسرة مع مشكالتهم بالسابق؟.. 1

وما هي أكثر االشياء التي قدمت لهم مساعدة وفائدة عندما ظهرت مشكالتهم لهم؟.. 2

ما هي آمالهم واحالمهم؟.. 3

ماهي أكثر االشياء التي يحبونها في انفسهم؟.. 4

)Mckeown, 2000( .ماهي أكثر االشياء الموجودة لديهم والتي يحبها ويعجب بها االخرين؟
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3. برامج الدعم االجتماعي لألسرة المعرضة للخطر:

"انــه لمــن المهــم والضــروري خــالل عمليــة تقييــم حاجــات األســر المعرضــة للخطــر وصياغــة التدخــالت 
العالجيــة الخاصــة بحمايــة افــراد األســرة وخاصــة االطفــال منهــم االهتمــام بــدور وأثــر شــبكات الدعــم 
االجتماعــي التــي ينشــئها افــراد األســرة فــي تســهيل احــداث التغييــرات العالجيــة تحقيــق االهــداف" 

.)Gilligan, 1999, P.87)

تعــرف االنشــطة الداعمــة لألســرة المعرضــة للخطــر بتلــك االنشــطة الموجهــة لتقديــم الدعــم لألســرة 
المعرضــة للخطــر وتقديــم لهــا الخدمــات مــن خــالل اســتغالل شــبكات الدعــم االجتماعــي لألســرة 
بشــكل عــام والفرادهــا بشــكل خــاص. وتعــد شــبكات الدعــم االجتماعــي المتاحــة لألســرة بشــكل 
 )Social Capital( عــام ولألســرة المعرضــة للخطــر بشــكل خــاص نــوع مــن انــواع رأس المــال االجتماعــي
كمــا هــو الحــال بــرأس المــال المــادي ورأس المــال االنســاني ورأس المــال الجســدي والتــي تلعــب 
معــا دورا مؤثــرًا نواتــج التدخــالت األســرية الهادفــة إلــى التقليــل مــن عوامــل الخطــورة الشــائعة فــي 
األســرة. وترجــع االهميــة التــي تحظــى بهــا شــبكات الدعــم االجتماعــي فــي مجــاالت تقديــم الرعايــة 

والدعــم لألســرة مــن خــالل مجموعــة مــن النقــاط:

كــون شــبكات الدعــم االجتماعــي جــزء مــن حيــاة األســرة وافرادهــا ممــا يســاعد علــى ان تضطلــع 	 

تلــك الشــبكات باصــالح وصيانــة العالقــات مــا بيــن االفــراد مــن جهــة وأســرهم مــن جهــة اخــرى 

، ومــا بيــن األســرة مــن جهــة والمجتمــع الكبيــر أو المحيــط مــن جهــة اخــرى مــن خــالل توفيــر 

مســتويات مــن المســاعدة والتســهيل والثقــة. واذا مــا نظرنــا إلــى واقــع األســر المعرضــة للخطــر 

ــد مــن شــبكات الدعــم االجتماعــي لألســرة والفرادهــا اال ان تلــك الشــبكات ال  نجــد وجــود العدي

يتــم تفعيلهــا للحضــول علــى االثــر االيجابــي لهــا واذا مــا وجــدت اليــة لتفعيــل تلــك الشــبكات 

الداعمــة فــإن اثرهــا قــد يكــون بديــال عــن- أو مســاويا- ألثــر العــالج المتخصــص المنفــذ مــن قبــل 

االخصائييــن األســريين.

تعــرف عمليــة المشــاركة فــي شــبكات الدعــم االجتماعــي الفعالــة بتحســين الصحــة الجســدية 	 

والنفســية وتســهيل عمليــة التعافــي النفســي مــن االضطرابــات والصدمــات النفســية.

تتميــز العديــد مــن األســر المعرضــة للخطــر بتــآكل وضعــف شــبكات الدعــم االجتماعــي المتاحــة 	 

لهــا، ممــا يزيــد مــن اهميــة اعــادة تقويــة الشــبكات القائمــة وتأســيس شــبكات جديــدة لدعــم 

األســرة.

كيف يمكن لالخصائي توفير خدمات الدعم االجتماعي لألسرة المعرضة للخطر؟.

بيئــة 	  فــي  المتوافــرة  أو  الممكنــة  االجتماعــي  الدعــم  لشــبكات  الدقيــق  والفحــص  التدقيــق 

األســرة المعرضــة للخطــر. ويتــم فــي عمليــة التدقيــق والفحــص الخاصــة بالشــبكات االجتماعيــة 

المتوافــرة التأكــد مــن حقيقيــة النشــاط االجتماعــي لألســرة ودرجــة االنعــزال والتهميــش الــذي 

تعانــي منــه األســرة وحاجــات األســرة للحصــول علــى المســاعدة العــادة بنــاء أو تأســيس وتوفيــر 

شــبكات اجتماعيــة داعمــة. 

توجيــه اســئلة مثــل: " مــن الــذي يقــدم المســاعدة لألســرة خــالل الفتــرة الحاليــة؟" ، " مــن الــذي 	 

يمكــن تقديمــه لألســرة للمســاعدة فــي التعامــل مــع هــذه المشــكلة؟"، 
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تتوجه عملية توفير وتقوية شبكات الدعم االجتماعي إلى تنفيذ عدة انشطة مثل:

تقوية انماط الصداقات والعالقات االجتماعية ما بين االطفال واقرانهم .	 

تقويــة انمــاط العالقــات والصداقــات مــا بيــن األبــاء والحلقــة الضيقــة مــن الجيــران المحيطيــن 	 

بهــم.

اعادة بناء العالقات مع افراد األسرة الممتدة  ان وجدت.	 

تســهيل وصــول افــراد األســرة إلــى مصــادر الدعــم االجتماعيــة االخــرى المتاحــة فــي المجتمــع مثــل 	 

المؤسســات الخدميــة ومنظمــات الرعايــة والحماية.

فــي 	  الفاعلــة  االجتماعيــة  العمــل  مجموعــات  علــى  األســرة  افــراد  وتعــرف  انضمــام  تســهيل 

المجتمــع مثــل )جمعيــات ومجموعــات تثقيــف الســيدات ، مجموعــات تثقيــف الرجــال، المجموعــات 

المهنيــة(. 

دراسة حالة )5(:
ــد زوجيــن تزوجــا قبــل 4 ســنوات ويعيشــان فــي منــزل مســتأجر ووفقــا للمعاييــر المحليــة فــي  مريــم وخال
تصنيــف الفقــر تعــد االســرة مــن االســر الفقيــرة. رزقــا بطفلهمــا االول والــذي يبلــغ مــن العمــر ثــالث. يعمــل خالــد 
فــي ورشــة العمــال النجــارة وتعمــل مريــم خياطــة فــي مشــغل للخياطــة بمنطقــة قريبــة مــن المنــزل والواضــح 
بانهمــا حصــال علــى تعليــم متوســط. عانــى الزوجــان مــن مشــكالت فــي تربيــة الطفــل وتقديــم الرعايــة لــه 
وضبــط ســلوكه ممــا قادهمــا الــى عقابــه جســديً بشــكل متكــرر. حيــث ال يعــرف الزوجــان اســاليب التعامــل 

مــع مشــكالت االطفــال واســس التربيــة الســليمة.

قدم كيفية تقديم المساعدة لتلك االسرة من خالل اساليب تطوين شبكات الدعم االجتماعي؟.	 
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4- خصائص افراد األسرة المعرضة للخطر المستهدفة من قبل االخصائي واثرها في فعالية 
التدخالت العالجية:

R :المتغيرات الديموغرافية: كالجنس والمستوى الثقافي والمستوى االقتصادي والعمر
فعاليــة التدخــالت العالجيــة لألســرة المعرضــة للخطــر ترتبــط ايجابــا مــع اعضاء األســرة االصغر 	   -

عمــرًا.
نســب االنســحاب مــن التدخــالت العالجيــة ترتبــط ســلبيا مــع اعضــاء األســرة المنتميــن للطبقــة 	 

االجتماعيــة واالقتصاديــة المنخفضــة وذلــك بســبب التوقعــات الســلبية مــن نتائــج العمليــة 
العالجيــة والتدخــالت االخــرى.

فعاليــة التدخــالت العالجيــة لبرامــج تعديــل ســلوك االطفــال فــي األســرة المعرضــة للخطــر ترتبــط 	 
ايجابــا مــع االطفــال االصغــر عمــرًا.

R  الخصائــص الشــخصية ألفــراد األســرة: وتشــتمل علــى التاريــخ الشــخصي الســابق، الســمات
الشــخصية الفــراد األســرة، الدافعيــة للتغييــر، حــدة ومــدة اســتمراراية المشــكلة األســرة وغيرهــا 

مــن الخصائــص الشــخصية وغيرهــا مــن المتغيــرات:
 	 ، االدمــان   ( حــادة  مــن مشــكالت  تعانــي  التــي  األســر  فــي  العالجيــة  التدخــالت  فعاليــة  تقــل 

الشــخصية(. االضطرابــات 
تقــل فعاليــة البرامــج والتدخــالت العالجيــة مــع األســرة التــي تعانــي مــن مشــكالت مزمنــة ) 	 

واالهمــال(. لالســاءة  التعــرض  فــي  الطويلــة  االســتمرارية 
تقــل فعاليــة البرامــج والتدخــالت العالجيــة مــع األســرة التــي تعانــي مــن مشــكالت متعــددة 	 

)العنــف الموجــه الفــراد األســرة المتزامــن مــع مشــكالت االدمــان واالضطرابــات الشــخصية الفــراد 
األســرة(.

ــن 	  ــاء الذي ــة التدخــالت العالجيــة فــي األســر المعرضــة لخطــر أقــل فعاليــة عنــد األب تكــون فعالي
لــدى  والغضــب  العدوانــي  الســلوك  علــى  الســيطرة  فــي  شــخصية  مشــكالت  مــن  يعانــون 
ــة والحرمــان  ــة االجتماعي ــاة األســرة مــن مشــكالت فــي العزل ــزداد فــي حــاالت معان اطفالهــم. وت

الجندريــة.  االجتماعــي والتمييــز والنظــرة 

تلعــب الخصائــص الشــخصية الفــراد األســرة المعرضــة للخطــر باالضافة الى تلك الخصائــص المرتبطة 
بمــكان الســكن والوضــع االجتماعــي والثقافــي دورا بالتاثيــر في نتائج العمليــة العالجية بجانبين:

ان فعاليــة انشــطة الدعــم األســري المقترحــة لعــالج وتحســين اوضــاع األســرة المعرضــة للخطــر 	 
يجــب ان يشــتمل علــى منهــج شــمولي لمعالجــة مشــكالت األســرة االخــرى كالفقــر والحرمــان 
والعزلــة والتمييــز. حيــث ان شــيوع الفقــر فــي االســر المعرضــة للخطــر يعــد مــن أكثــر العوامــل 
المهــددة لفعاليــة التدخــالت العالجيــة. ومــن المهــم مناقشــة الحقيقــة االتيــة والتــي تشــير الــى 
انــه ليــس كل اســرة فقيــرة ومنعزلــة عــن واقــع الخدمــات اســرة معرضــة للخطــر وبنفــس الوقــت 

ليــس كل اســرة معرضــة للخطــر هــي اســرة فقيــرة. 
تمتلــك كل اســرة مهــارات وقــدرات ومصــادر خاصــة يمكــن اســتغاللها للمســاعدة فــي حــل 	 

مشــكالتها أو علــى االقــل فــي حــل بعضهــا. البــد لالخصائــي التركيــز علــى ابــراز تلــك الخصائــص 
ــة  الداعمــة فــي األســرة ليــس بســبب دورهــا فــي تحقيــق التغييــرات وتحقيــق االهــداف المأمول

وانمــا كونهــا مــن اســس طــرق واجــراءات الدعــم األســري.
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5. برامج التربية الوالدية والتدخالت العالجية المباشرة:

فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه الوالديــة مــن اكثــر االدوار صعوبــة وتعقيــدا، نجــد ان الغالبيــة العظمــى 
مــن األبــاء تدركهــا باعتبارهــا عمليــة معروفــة ومعلومــة وال تحتــاج إلــى تدريــب أو اعــداد مســبق ، 
وبالتالــي يمكــن لآلبــاء الســير قدمــا فــي عمليــة تربيــة ابنائهــم بتطبيق االســاليب التربويــة الصحيحة 
أو الخاطئــة التــي خضعــوا لهــا انفســهم ســابقً مــع ابائهــم. وبالتالــي نجــد القليــل مــن التركيــز علــى 
االعــداد الجيــد والتدريــب لالبــاء لتمكينهــم مــن القيــام بمهامهــم كآبــاء مســؤولين. وتشــير األبحــاث 
والدراســات العلميــة إلــى فعاليــة برامــج التربيــة والتعليــم الوالــدي فــي تحقيــق النتائــج االيجابيــة 

االتيــة:

تحسين سلوكات األباء نحو اطفالهم.	 

رفع مستويات الكفاءة الذاتية الوالدية لدى األباء.	 

تحسين مهارات حل المشكالت ومهارات اتخاذ القرار لدى األباء.	 

تحسين العالقة ما بين الوالد- الطفل كذلك ما بين جميع افراد األسرة وخاصة الوالدين.	 

تحســين اتجاهــات األبــاء نحــو ســلوك األبنــاء أو االطفــال مــن خــالل تعلــم األبــاء تجنــب اطــالق 	 

اســماء والقــاب علــى ســلوك اطفالهــم مثــل ) جيــد أو ســيئ( وبــدال مــن ذلــك تعليــم االطفــال 

ممــا هــو الســلوك المقبــول وماهــو الســلوك غيــر المقبــول فــي مواقــف أو أوقــات معينــة. 

ما هي التربية الوالدية او التعليم الوالدي؟.

عبــارة عــن مجموعــة مــن البرامــج الهادفــة الــى تحســين مهــارات ومعــارف االبــاء بهــدف تحســين 

ظــروف التنشــئة االجتماعيــة والنفســية والجســدية لالطفــال داخــل االســر.

ويمكــن ان تقــدم خدمــات برامــج التربيــة الوالديــة مــن خــالل البرامــج التعليميــة الفرديــة الموجهــة ألســرة 
واحــدة وقــد تقــدم تلــك الخدمــات لمجموعــة مــن األســر مــن خــالل جلســات التعليــم والتدريــب الجماعــي. 

ويمكــن ان تقــدم خدمــات التربيــة والوالديــة مــن خــالل تصنيفهــا إلــى عــدة محــاور:

العدد: جلسات فردية واخرى جماعية.	 

وألســر 	  المدمنيــن  ألســر  الوالديــة  التربيــة  مثــل  المشــكلة  علــى  مركــزة  جلســات  المشــكالت:  نــوع 

وغيرهــا. الالجئيــن  ألســر  أو  المفقوديــن  ألســر  أو  المعنفيــن 

عمــر االطفــال: جلســات مركــزة علــى مشــكالت االطفــال واخــرى موجــه لمناقشــة مشــكالت المراهقيــن.	 

ــا لحــل جميــع  ــة ال تعــد ترياق ــى ان برامــج التربيــة الوالدي ــاه إل ــي واالنتب ــدى االخصائ مــن المهــم الوعــي ل

إلــى  مشــكالت األســرة وخاصــة األســر المعرضــة للخطــر والتــي تعانــي مــن العديــد مــن المشــكالت 

جانــب مشــكالت قلــة المعرفــة والمهــارات الوالديــة. وبالتالــي ال يمكــن االكتفــاء بتعليــم الوالــد أو األهــل 

كاســلوب لمســاعدة األســرة علــى حــل مشــكالتها المتعــددة باالضافــة إلــى المشــكالت الوالديــة. وهنــاك 

مجموعــة مــن الظــروف والتــي اذا مــا وجــدت قــد تقلــل مــن فعاليــة برامــج التربيــة الوالديــة المطبقــة 

بشــكل مســتقل.
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انخفاض مستويات التكيف النفسي لدى األهل والمرتبطة مع اكتئاب ما بعد الوالدة.	 

االجتماعيــة 	  الحالــة  اخفــاض  مــع  المقترنــة  األهــل  لــدى  النفســي  والتوتــر  الضغــط  مســتويات  ارتفــاع 

لألســرة. واالقتصاديــة 

العزلة االجتماعية لألم.	 

تعرض األسرة لمشكالت خطيرة في تنظيم العالقات فيما بين افراد األسرة.	 

الصراعات األسرية المتعددة واالضافية.	 

معاناة األسرة من مشكالت مزمنة.	 

مشكالت في سوء ادراك األهل لمشكلة انحراف سلوك اطفالهم.	 

ما هي اهم المحتويات المتضمنة في برامج التربية الوالدية؟.

تعليم اآلباء التعبير بعبارات ايجابية حول سلوك االبناء.. 1

فهــم المراحــل العمريــة البنائهــم وحاجاتهــم وانمــاط ســلوكهم وطــرق التعامــل مــع الســلوك . 2

غيــر المقبــول.

تعليــم اآلبــاء لفهــم ســلوك االبنــاء فــي ضــوء كســب وجــذب االنتبــاه او الحصــول علــى الحــب او . 3

الرعايــة والحمايــة او االســتقاللية مــن خــالل الســلوك المشــكل او غيــر المتوقــع اكثــر مــن مجــرد 

النظــر لهــذا الســلوك كونــه ســلوكً غيــر ســوي.

تعليــم اآلبــاء التعامــل الداعــم مــع مشــكالت االبنــاء الســلوكية مــن خــالل اســتخدام مهــارات . 4

االتصــال الفعــال لتســهيل النمــو والتطــور االنفعالــي واالســتقاللية للطفــل.

تعليــم اآلبــاء اهميــة تقديــم الرســائل الواضحــة والمتضمنــة اشــارات الحــب والقناعــة والثقــة خــالل . 5

االتصــال مــع الطفــل. مــع اهميــة التركيــز علــى التفريــق مــا بيــن الغضــب والــذي هــو يخــص الوالــد 

وحــده والغضــب الموجــه للــوم الطفــل.   

عوامل نجاح برامج التربية الوالدية:

اختيار موضوعات البرنامج من قبل األباء انفسهم.	 

التركيــز علــى تطويــر مهــارات والديــة محــددة مثــل مهــارات فهــم ســلوك الطفــل ومهــارات الضبــط 	 

الســلوكي لمشــكالت الطفــل غيــر المعتمــدة علــى العقــاب البدنــي ومهــارات االتصــال مــع الطفــل.

اإلرشــادية 	  والنشــرات  االنترنــت  مواقــع  خــالل  مــن  اضافيــة  ومعلومــات  تدريبيــة  بمــواد  األهــل  تزويــد 

والتثقيفيــة. والتعليميــة 

تأسيس شبكات اجتماعية ما بين األباء انفسهم من خالل البرنامج المنفذ.	 

االعتمــاد علــى انخــراط المتدربيــن علــى التدريــب العملــي والممارســة العمليــة فــي اكتســاب جميــع 	 

المحــددة. المهــارات 

التركيز على سلوك أو مشكلة محددة للطفل أو على خاصية من خصائصه.	 



64

6. برامج الدعم األبوي المركزة على األسرة:

تشــتمل خدمــات الدعــم األبــوي المركــزة علــى األســرة علــى تلــك الخدمــات المقدمة من قبــل مهنيين 
مختصيــن أو متطوعيــن مدربيــن فــي مجــاالت اإلرشــاد والدعــم األســري. ويمكــن ان تتنــوع تلــك 
الخدمــات اعتمــادًا علــى االتجــاه النظــري والمهنــي لالخصائــي األســري واســلوب العمــل المتبــع ومــدة 
البرنامــج المقتــرح. وتعــد برامــج الدعــم األبــوي المركــزة علــى األســرة مــن اكثــر االســاليب والتدخــالت 

العالجيــة فعاليــة عنــد التعامــل مــع مشــكالت األســر المعرضــة للخطــر لعــدة اســباب:

يمكــن ان تقلــل مــن الصعوبــات والعوائــق التــي تواجــه األســرة االمعرضــة للخطــر خــالل ســعيها 	 
لتلقــي الخدمــات المتاحــة مثــل صعوبــة المواصــالت أو رعايــة االطفــال خــالل تلقــي الخدمــة أو 

مشــكالت ضعــف الدافعيــة.
تقــدم مصــدرًا مــن مصــادر الدعــم لألســرة وتســاعد فــي عمليــات بنــاء وتأســيس شــبكات الدعــم 	 

االجتماعي لألســرة.
تســهل الوصــول إلــى االســتبصار لــدى األهــل فيمــا يتعلــق بحاجاتهــم وحاجات اطفالهــم وخاصة 	 

تلــك الحاجــات المتعلقــة بالوالديــة وتربيــة االطفال.
تســاعد علــى اكتشــاف االشــارات المبكــرة لظهــور المشــكالت األســرية مثــل العنــف أو االســاءة 	 

للطفــل أو االهمــال أو التوتــر األســري.

برنامج التثقيف النفسي لألسر المعرضة للخطر:
يطرح المدرب االسئلة االتية:

ما هو برنامج التثقيف والتعليم األسري لألسر المعرضة للخطر؟.	 
ماهي اهم مكونات ومحتويات برنامج التثقيف والتعليم النفسي لألسرة المعرضة للخطر؟.	 

دراسة حالة )6(: 
خالــد شــاب يبلــغ مــن العمــر 21 ســنة، يــدرس فــي الجامعــة ويعيــش فــي اســرته المكونــة مــن والــده وزوجــة 
والــده واخواتــه االصغــر ســنً. لــم يكمــل خالــد دراســته الجامعيــة بســبب الظــروف الماديــة الصعبــة لألســرة 
ــة فهــو  ــد مــن البطال ــي خال ــه علــى المعــدل المناســب للدخــول للجامعــة. يعان ــى عــدم تحصيل باالضافــة ال
دائــم البقــاء فــي المنــزل وال يخــرج منــه اال خــالل فتــرات الليــل عنــد الخــروج مــع االصدقــاء حيــث بــاءت كل 
محاوالتــه فــي الحصــول علــى عمــل بالفشــل. يعانــي اخوتــه االصغــر منــه ســنا مــن مشــكالت دراســة مزمنــة 
بســبب معاناتهــم مــن االهمــال فــي متابعــة واجباتهــم المنزليــة مــن االشــخاص االكبــر فــي المنــزل وخــالل 
الفتــرة االخيــرة تــم االبــالغ حــول محــاوالت الحــد االطفــال الصغــار بالتغيــب عــن المدرســة دون علــم األســرة. 
باالضافــة الــى تعرضهــم للعنــف والتمييــز مــن قبــل زوجــة االب والتــي بالغالــب مــا تفضــل ابناءهــا علــى ابنــاء 
زوجــة زوجهــا الســابقة، ويعانــي االطفــال الصغــار مــن االهمــال فــي متابعــة واجباتهــم المنزليــة والدراســية . 
خــالل الفتــرة االخيــرة اصبــح خالــد معتمــدًا علــى تعاطــي نــوع مــن انــواع العقاقيــر او االقــراص الدوائيــة والتــي 
تقــوده الــى االســترخاء والشــعور بالســعادة ومــع مــرور االيــام ازدادت مســتويات اســتهالكه مــن تلــك االقــراص 

والعقاقيــر الدوائيــة. 

هل األسرة معرضة للخطر؟.   ولماذا.	 

ماهي اجراءاتك الواجب القيام بها لبناء عالقة مع األسرة؟.	 

ماهــي اهــم المعلومــات الواجــب ايصالهــا لألســرة للتقليــل مــن مســتويات الخطــورة والعوامــل المهــددة 	 

لالمــن والســالمة والصحــة الفرادهــا وخاصــة االطفــال منهــم؟.
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يمكــن تعريــف برنامــج التثقيــف والتعليــم النفســي لألســر المعرضة للخطــر باعتبارها مجموعــة من الخدمات 
المقدمــة مــن قبــل اخصائيــي الصحــة النفســية واإلرشــاد األســري الهادفــة إلــى دعــم األســرة ورفــع مســتويات 
الوعــي لــدى افرادهــا حــول قضايــا الخطــورة واســبابها وطــرق الحــد منهــا والوصــول إلــى حالــة مــن التكيــف 
النفســي والصحــة النفســية لجميــع افــراد األســرة. وتســتمر خدمــات التثقيــف والتعليــم األســري لفتــرة مــا 
بيــن 6-12 ســاعة تدريبيــة. وتختلــف صيــغ وصــور برامــج التثقيــف والتعليــم النفســي حســب الثقافــة التــي 
تنتمــي لهــا األســرة المعرضــة للخطــر وحاجاتهــا ومشــكالتها ودرجــة الخطــورة التــي تعانــي منهــا. حيــث قــد 
يتــم تقديــم انشــطة وخدمــات التثقيــف والتعليــم النفســي بشــكل فــردي الفــراد أســرة واحــدة أو لمجموعــة 
مــن األســر بنفــس الوقــت، ومــن خــالل الزيــارات المنزليــة أو العمــل االكلينيكــي العيــادي داخــل العيــادات 

النفســية، وغالبــا مــا يتــم اســتخدام اســاليب التعليــم التعليــم النفســي الســلوكية-المعرفية. 

يصدم افراد األسرة اذا ما علموا بان احد افراد اسرتهم يعاني من مشكالت نفسية أو سلوكية 
او جسدية خطيرة. وبالتالي فهم يعانون من التشتت واالرتباك والتساؤل حول ما سيكون عليه 

الوضع المستقبلي.

اهداف برنامج التثقيف والتعليم النفسي لألسر المعرضة للخطر:
يهــدف برنامــج التثقيــف والتعليــم النفســي لألســر المعرضــة للخطر لمســاعدتها في اكتســابها للمعلومات 
الالزمــة لهــا لضمــان فعاليــة البرامــج العالجيــة والتدخــالت المطبقــة للحــد مــن مســتويات الخطــورة. وبهــذا 
المعنــى تكــون برامــج التثقيــف النفســي لألســر المعرضــة للخطــر برامــج مســاندة للتدخــالت العالجيــة 

المتخصصــة الموجــه لألســرة.

مبادئ برامج التثقيف والتعليم النفسي لألسر المعرضة للخطر:

العمل التشاركي والتحالفي مع جميع افراد األسرة.. 1

االنتباه على الحاجات العالجية واالجتماعية واألسرية لألسرة.. 2

االســتمرارية والمتابعة المســتمرة النشــطة األســرة والتقييم المســتمر لنواتج عملية التثقيف والتعليم . 3

النفسي.

كشــركاء . 4 بتقديمهــم  االهتمــام  مــع  المشــتركة  ولهمومهــا  ولحاجاتهــا  األســرة  لمعانــاة  االســتماع 

المقترحــة. واألســرية  العالجيــة  للتدخــالت  ايجابيــة  لنتائــج  الوصــول  عمليــة  فــي  متســاويين 

التعرف على اهداف وتوقعات افراد األسرة من المشاركة في اجراءات وانشطة البرنامج.. 5

قدم تفسيرات حول االعراض غير الوظيفية أو المشكالت التي تعاني منها األسرة.. 6

تقديم المعلومات ورفع الوعي لدى افراد االسرة نحو مشكالتها واسبابها وطرق عالجها وخطورية 
استمراريتها محاور اساسيبة في برنامج التثقيف والتعليم النفسي لالسرة المعرضة للخطر.

ما هي المهارات التي يمكن تعليمها الفراد االسرة خالل برنامج التثقيف والتعليم النفسي االسري:

مهارات حل الصراعات.. 1

مهارات حل المشكالت.. 2

مهارات االتصال.. 3

مهارات التأكيد الذاتي.. 4

المهارات االجتماعية ومهارات التفاوض.. 5
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برنامــج امهــات المجتمــع: برنامــج يعتمــد علــى تقديــم خدمــات الدعــم والمشــورة الفــراد األســر المعرضــة 
للخطــر مــن خــالل ام متطوعــة ومدربــة علــى تقديــم تلــك الخدمــات الداعمــة لألســرة المعرضــة للخطــر.  
ونقطــة القــوة فــي هــذا االتجــاه تكمــن فــي غيــاب المســافة الهرميــة مــا بيــن افــراد األســرة واألم المتطوعــة 
)كمــا هــو الحــال فــي العالقــات المهنيــة مــع االخصائييــن(، حيــث تحــرص االخصائيــة )األم المتطوعــة( علــى 
المشــاركة بخبراتهــا  مــع األم المســتهدفة فــي األســرة المعرضــة للخطــر بهــدف تحســين مســتويات تقديــر 
الــذات لديهــا والكفــاءة الذاتيــة كأم قــادرة علــى القيــام بمهــام األمومــة والتربيــة الوالديــة الصحيحــة. وبالتالــي 
يتــم تحصيــن االطفــال فــي األســر المعرضــة للخطــر بشــكل كبيــر مــن خــالل تلــك البرامــج. ويمكــن ان تطبيــق 
برامــج الدعــم المعتمــدة علــى المتطوعيــن لألســر المعرضــة للخطــر خــالل مراحــل مختلفــة مــن حيــاة األســرة 
مــن جهــة واعتمــادا علــى المشــكالت التــي تواجــه األســرة مــن جهــة اخــرى، مثــال تــم اســتخدام برامــج الدعــم 
األســري غيــر التطوعيــة والمقدمــة مــن قبــل اشــخاص مدربيــن بشــكل جيــد علــى تقديــم المشــورة -اال انهــم 
غيــر مهنييــن- فــي بريطانيــا لمســاعدة النســاء الحوامــل مــن خــالل تقديــم المعلومــات وتزويدهــم بالنصائح 

المناســبة لحاجاتهــن.

)Home Training Program-HTP( برنامج التدريب األسري

وتشــتمل آليــة البرنامــج علــى مجموعــة مــن االنشــطة الداعمــة الموجهــة نحــو األســرة وتطبــق مــرة واحــدة 

اســبوعيا علــى االقــل علــى مــدى ســنة كاملــة ويتــم التعامــل مــع جميــع افــراد األســرة وفقــا لهــذا البرنامــج 

بشــكل كلــي وال يقتصــر العمــل مــع االطفــال فقــط أو الوالديــن. وعلــى الرغــم مــن فعاليــة برنامــج التدريــب 

األســري فــي عــالج الكثيــر مــن المشــكالت األســرية واعــادة التــوازن األســري للكثيــر مــن األســر اال انــه قــد يعانــي 

مــن عــدة نقــاط  ضعــف خاصــة اذا مــا تــم توظيفــه فــي ضــوء بعــض الظــروف والمواقــف والتــي مــن أهمهــا:

األســر التــي يتواجــد فيهــا مراهقيــن أو اطفــاال كبــار بالعمــر ، حيــث تقــل فاعليــة العــالج بســبب عــدم ميــل 	 

المراهقيــن للتعــاون مــع االجــراءات العالجية.

ــي افرادهــا وخاصــة االطفــال مــن مشــكالت نفســية وســلوكية حــادة مثــل التوحــد أو 	  األســر التــي يعان

االضطرابــات الســلوكية الشــديدة مثــل اضطربــات التصــرف.

 عدم تعاون األهل مع االجراءات والتدخالت العالجية. 	 

خطوات برنامج اإلرشاد والتدريب األسري: 

بنــاء العالقــة العالجيــة مــع األســرة المعرضــة للخطــر والعمــل علــى اعــادة بــث األمــل لــدى جميــع افرادهــا . 1

حــول امكانيــة التغييــر وضــرورة البحــث عــن المصــادر ونقــاط القــوة المتوافــرة.

والســالمة . 2 لألمــن  المهــددة  والمتغيــرات  الخطــورة  علــى عوامــل  للتعــرف  التقييــم  اســاليب  تطبيــق 

االطفــال. األســرة وخاصــة  الفــراد  النفســي  وللصحــة 
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تحديــد طبيعــة البنــاء األســري )تســلطي أو متســاهل(، تحديــد طبيعــة الحــدود األســرية ) مرنــة ، قابلــة . 3

للتعديــل بشــروط ، ال توجــد حــدود ، حــدود صلبــة غيــر قابلــة للتعديــل(، تحديــد طبيعــة الهرميــة فــي 

األســرة )مــا هــو ترتيــب افــراد األســرة وفقــً للجــدول الهرمــي الخــاص بالســلطة(.

تحديد نقاط الضعف ونقاط الخلل في البناء واالنظمة الحدود األسرية في األسرة المعرضة للخطر.. 4

البــدء بتطبيــق برنامــج التدريــب األســري وبنــاء التــزام لــدى جميــع افــراد األســرة بانهــاء البرنامــج والقيــام . 5

بالمهــام المطلوبــة.

تقييم العمل في البرنامج وخدمات المتابعة.. 6

انشطة ومحتويات برنامج التدريب األسري:

النمذجــة الرمزيــة واســتخدام افــالم الفيديــو لتعليــم افــراد األســرة طــرق االتصــال الفعــال باالضافــة إلــى . 1

اكتشــاف نقــاط الضعــف فــي العالقــات األســرية مــن قبــل افــراد األســرة انفســهم.

انشــطة وفعاليــات العــالج األســري والتــي تتضمــن قيــام االخصائــي األســري وافــراد األســرة باجــراء . 2

تحليــالت للبنــاء األســري وانمــاط االتصــال الســائدة مــا بيــن أفــراد األســرة ويتضمــن ذلــك جمــع معلومــات 

األســرية  والتفاعــالت  األســري  والبنــاء  األســرية  والحــدود  األســرية  والســلطة  الهرميــة  تحليــالت  حــول 

واقتراحــات الحــداث تغييــرات فيهــا نقــاط وجوانــب الخلــل فيهــا .

توفيــر خدمــات الدعــم والمســاندة للمشــكالت األســرية التــي تظهــر يوميــً داخــل األســرة وبيــن . 3

افرادهــا.

فنيــات اعــادة تنظيــم األســرة:  وتشــتمل علــى توعيــة وتدريــب األســرة علــى اتقــان المهــارات واحــداث . 4

تغييــرات فــي الجوانــب األســرية التفاعليــة االتيــة:

ــرة: مــن خــالل اعــادة بنــاء . 1 ــي األس ــرة ف ــف الظاه ــاء والتحال ــادالت االقص ــي مع ــرات ف ــداث تغيي اح

النظــام األســري بحيــث يتــم اعــادة بنــاء العالقــات األســرية مــا بيــن الجميــع مــن خــالل محاولــة تشــجيع افــراد 

األســرة علــى البحــث واالكتشــاف لنقــاط القــوة والمميــزات الموجــودة لــدى جميــع افــراد األســرة. وضمــن 

هــذا المجــال يوضــح المــدرب 3 مفاهيــم اساســية:

ــف: انضمــام طرفــان مــن اطــراف األســرة للعمــل معــا فيمــا يتعلــق موضــوع مــا أو عــالج مشــكلة 	  التحال

مــا. ويكــون التحالــف مــا بيــن الطرفيــن معلومــً ومعروفــً مــن جميــع اعضــاء األســرة االخريــن مثــل )يحــب 

الزوجــان ان يذهبــان معــً يــوم واحــد فــي االســبوع لوحدهمــا خــارج المنــزل( ،)يجــب األبــن ان ياخــذ ابنتــه 

الكبــرى معــه خــالل قيامــه بالتســوق(.

ــاد: يحــدث عندمــا ينضــم اثنيــن أو اكثــر مــن أفــراد األســرة ضــد طــرف واحــد أو اكثــر فيهــا مثــل) 	  االتح

تحالــف األم مــع األبنــاء ضــد األب فيقــوم األب باالنضمــام إلــى الجــد بعالقــة اتحــاد( ،)تحالــف جميــع األبنــاء مــن 

األم واألب ضــد األبــن مــن األب فقــط فيقــوم األبــن باالتحــاد مــع األب للشــعور بالقــوة(. وقــد يحــدث االتحــاد 

مــن خــالل ظهــور مشــكلة مــا بيــن طرفيــن مــن افــراد األســرة ) األب واألم( فيقــوم طــرف ثالــث ) األبــن 

االكبــر( باالنضمــام إلــى األم باعتبارهــا الطــرف االضعــف فــي العالقــة مــع األب. 
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المثلثــات أو االتحــاد عبــر األجيــال: شــكل مختلــف مــن االتحــاد ويتميــز باالشــتراك  بعالقــات اتحاديــة مــا 	 

بيــن االجيــال. مثــل بنــاء عالقــة اتحــاد مــا بيــن فرديــن مــن جيليــن مختلفيــن ضــد فــرد اخــر فــي األســرة. 

فقــد تتحــد الزوجــة )الشــابة( مــع امهــا )المســنة( ضــد زوجهــا. وقــد يتحــد االخ االصغــر )المراهــق( مــع االخ 

األكبــر ) عمــره 40 ســنة( ضــد والدهمــا المســن. وقــد ترجــع اســباب المثلثــات إلــى اختــالل التــوازن القــوى 

مــا بيــن افــراد األســرة فيقــوم الطــرف الــذي يــدرك نفســه بكونــه االضعــف باختيــار االتحــاد مــع أحــد افــراد 

األســرة ممــن ينتمــون إلــى جيــل اخــر غيــر جيلــه لمحاولــة اعــادة التــوازن بالقــوى.

1-نزاع مابين الزوج 
وزوجته

2-شكوى الزوج 
لوالدته من زوجته

3-توجيه االنتقاد 
للزوجة من قبل األم

4-توتر وعدم راحة ما 
بين الزوجين

5-استمرارية 
المشكلة

شكل )15( دائرة التوتر األسري

ودراسات الحالة االتية توضح 3 مفاهيم )التحالف ، االتحاد ، المثلثات(.

مثال توضيحي ) االقصاء والتحالف(:

ــزوج وابنتــه الكبــرى فــي حيــن  أســرة مكونــة مــن زوج وزوجــة واربــع ابنــاء. تظهــر العالقــة الجيــدة مــا بيــن ال

ــه  تظهــر العالقــة الجيــدة مــا بيــن األم واألبنــة الوســطى. يتشــارك كل زوج مــن االزواج مــع االبنــة المفضلــة ل

باالنشــطة ويتصــدى الزوجيــن للدفــاع عــن االبنــة المفضلــة لــه باســتمرار. طريقــة تعامــل الزوجيــن مــع البنتيــن 

ادت الــى ســوء العالقــة بينهمــا وكرههمــا لبعضهمــا البعــض. 
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يعرض المدرب التمرين االتي:

المتغير

التحالف

االتحاد

المثلثات

مثال على كل نوعدوره في األسرةالتعريف

توضيــح الحــدود األســرية: مــن خــالل اعــادة رســم الحــدود والقواعــد األســرية والتــي يمكــن ان تصنــف . 2

إلــى 3 اصنــاف: 1.حــدود ال يمكــن احــداث تغييــرات فيهــا. 2. حــدود يمكــن احــداث تغييــرات فيهــا بالتشــاور 

واالتفــاق 3. حــدود يمكــن احــداث تغييــرات فيهــا بنــاء علــى الــرأي الشــخصي.

ويمكن تقسيم وتصنيف الحدود األسرية بناء على دورها في تنظيم البناء األسري إلى قسمين:

الحدود الوظيفية: وهي التي تتميز بالوضوح واالنتظام والمرونة. ¤

الحدود غير الوظيفية: والتي تتميز بالغموض وعدم الثبات والتداخل واالرتباك.   ¤

حدود جامدة وغير مرنة                            حدود واضحة                             حدود مبهمة ومشتته

حدود متصارعة                            حدود متعددة -متداخلة                            حدود غير ثابتة

شكل )16( الحدود األسرية

شكل )17( انواع الحدود األسرية.

حدود غير موجودةحدود غير واضحةحدود صلبة وجامدةحدود مسامية
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دراسة حالة )7(:
ــه مــا يقــارب مــن 2 كــم.  عمــر طفــل يبلــغ مــن العمــر 13 ســنة يــدرس فــي مدرســة حكوميــة تبعــد عــن منزل
يــدرس عمــر فــي الصــف الســابع االساســي ويعانــي مــن مشــكالت دراســية خاصــة فــي اســتيعاب وفهــم 
ــي الســاعة الواحــدة  ــة. يغــادر عمــر المدرســة فــي حوال بعــض المفاهيــم الرياضيــة ومفــردات اللغــة االنجليزي
ظهــرًا كل يــوم ويصــل للمنــزل بحــدود الســاعة الرابعــة. وبعدمــا يتنــاول طعــام الغــذاء يخــرج ســريعً مــع 

ــً.  ــه للعــب فــي الشــارع وال يعــود للمنــزل إال بعــد صــالة العشــاء يومي اصدقائ

صف الحدود الموجودة في االسرة؟.	 

ماهي توقعاتك لسلوك الطفل خالل الفترة الالحقة من حياته؟.	 

ما هي اجراءاتك وخطواتك الصالح الخلل في الحدود االسرية إن وجدت؟. 	 

يطرح المدرب السؤال االتي على المتدربين:

ما العالقة ما بين االسرة المعرضة للخطر والحدود االسرية غير الوظيفية.

ما هي نتائج الحدود االسرية في المتغيرات والعالقات االسرية؟

الحــدود الصلبــة: ابتعــاد افــراد االســرة عــن بعضهــم البعــض، ســوء العالقــات، نقــص مهــارات االتصــال 

بيــن أفــراد االســرة، االتصــال المحــدود، نقــص التعــاون بيــن افــراد االســرة، ممارســة انمــاط ســلوكية 

ســلبية عنــد االطفــال، اســتخدام اســاليب العــزو الســببي الخارجــي للحــوادث ولالحــداث التــي تحــدث 

لهــم، يكــون االطفــال فــي االســر جامــدة الحــدود عرضــه للتعــرض للمشــاكل بســبب الصــدام مــع 

القوانيــن واالنظمــة المختلفــة.

الحــدود غيــر الواضحــة والمتشــابكة: غيــاب االســتقاللية الفــراد االســرة ، عدم تقبــل الفــروق الفردية 

والخصوصيــة ، التعبيــر عــن مشــاعر تعكــس الحمايــة الزائــدة المقيــدة لالفــراد ، التعــرض للمشــكالت 

االنفعاليــة مثــل العدوانيــة واالنســحاب االجتماعــي والتمرد.

 التالعب في هرمية األسرة المعرضة للخطر:. 3

تتميــز األســرة المعرضــة للخطــر بوجــود تشــوهات خطيــرة فــي نظــام الهرميــة الســائد فيهــا حيــث قــد تظهــر 

اشــارات واعــراض غيــاب التنظيــم واحتــرام الســلطة واالســاءة الســتخدام الســلطة الهرميــة. حيــث تعتبــر 

األســرة مــن المنظمــات أو المؤسســات االجتماعيــة التــي يجــب ان تمتلــك هرميــة للســلطة األســرية وبشــكل 

واضــح. حيــث تــزداد مســتويات الســلطة والنفــوذ باالنتقــال إلــى المســتويات االعلــى مــن الهــرم وبالتالــي 

تكــون الســلطة االكبــر للفــرد الموجــود فــي المرتبــة االعلــى مــن الهــرم. ويتحكــم الفــرد الموجــود فــي المــكان 

ــن والواقعيــن فــي المســتويات  االعلــى مــن الهــرم بالكثيــر مــن القــرارات الهامــة والمتعلقــة باالفــراد االخري

االدنــى. وغالبــا مــا يحتــل األب المرتبــة االعلــى مــن الهــرم ومــن ثــم تأتــي األم واألبنــاء األكبــر فاالصغــر وهكــذا.ِّ
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الهرمية النسبية داخل األسرة:

يجــب أن يكــون لــكل مهمــة مــن المهــام االســرية قائــدًا مســؤوالً عــن تنفيذهــا فمثــاًل قــد يكــون 
األب هــو القائــد إذا مــا كان يــؤدي مهمــة خاصــة تعكــس مســؤولية تربيــة االبنــاء واكســبهم القيــم 
والســلوك الســوي. وقــد يكــون األب قائــدًا اذا مــا اراد ان يعــد الطعــام الفــراد االســرة االخريــن بمــا 
فيهــم االب واالم. وبالتالــي ال بــد تتوافــر الهرميــة بشــكل نســبي بحيــث تتناســب مــع مــع مطالــب 

المواقــف االســرية المختلفــة. 

تصنيف مشكالت الهرمية االسرية: 

R  تشــابك االبــاء مــع االطفــال بشــكل كبيــر: ممــا يمنــع مــن وضــع الحــدود والخاصــة بالهرميــة مــا

بيــن الطرفيــن وهــذا يحــد مــن قدراتهــم فــي تطبيــق قواعــد العقــاب وتعديــل الســلوك المتفــق 

عليهــا أو المفــروض تطبيقهــا. غيــاب الحــدود الواضحــة مــا بيــن الطفــل واالهــل ســيقلص مــن 

قدراتهــم فــي اقامــة الحــدود الهرميــة الواضحــة مــا بيــن الطرفيــن. 

R  تباعــد االبــاء عــن االطفــال: فــي حــاالت كثيــر يكــون االبــاء مشــغولين جــدًا أو بعيديــن مكانيــا

ونفســيً عــن اطفالهــم ممــا يحــد مــن قدراتهــم علــى توفيــر االســتجابة الفعالــة لحاجاتهــم 

بشــكل مناســب. هــذا اإلبتعــاد قــد يقــود الــى قيــام الطفــل بالعديــد مــن المخالفــات الســلوكية 

او فــي بعــض االحيــان القانونيــة دون علــم االهــل.  

دراسة حالة )8(:
عــارف أب عمــره 34 ســنة متــزوج مــن امــرأة منــذ عشــرة ســنوات عمرهــا 27 ســنة وقــد رزقــا بثالثــة اطفــال عمــر 
االول 9 ســنوات والثانــي 8 ســنوات والثالثــة 5 ســنوات. نشــأ عــارف فــي اســرة كان والــده فيهــا هــو المتحكــم 
بــكل جوانبهــا وقضاياهــا حيــث كان يمنــع التحــدث والمناقشــة فــي أي أمــر قضــاه او قــرار اتخــذه. تبنــى عــارف 
اســلوب والــده فــي ادارة شــؤون المنــزل واالســرة وكان يلعــب دور والــده الســابق مــع اســرته الحاليــة حيــث كان 
يمنــع الحديــث والمناقشــة حــول امــور المنــزل حتــى القــرارات الصغيــرة كانــت تتــم وفقــا لرأيــه ووجهــة نظــره. 
ابتعــد االطفــال عــن عــارف بشــكل كبيــر وكانــوا اكثــر ســعادة وحريــة خــالل غيــاب االب عــن المنــزل. امــا فيمــا 
يتعلــق بالزوجــة فهــي ال تســتطيع المناقشــة وتشــعر بالخــوف مــن زوجهــا وخاصــة فــي حــاالت عــدم قدرتهــا 
علــى تلبيــة طلباتــه واوامــره الصــادرة لهــا. يشــيع العنــف واالســاءة فــي المنــزل بســبب رغبــة االب فــي تعزيــز 
ســلطة الوالديــة فهــو يعتقــد بشــكل كبيــر بضــرورة تحكــم األب بــكل مفاصــل وحيــاة االســرة للحفــاظ عليهــا 

وحمايتهــا.

ما نوع الهرمية السائدة في االسرة السابقة؟. مع توضيح اجابتك بالرسم.	 

ما عالقة االسرة المعرضة للخطر وهرمية السلطة الشائعة في االسر؟.	 

ما هي نتائج تلك الهرمية الشائعة في األسرة؟.	 

كيف يمكن ان تتدخل في احداث تغييرات في هرمية السلطة السائدة في االسرة؟.	 
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اجراءات يمكن ان تساعد في اعادة بناء هرمية األسرة في األسر المعرضة للخطر:

كن أب ذو سلطة:. 1

ضــرورة التركيــز علــى امتــالك درجــات مــن الهرميــة المقترنــة بالســيطرة والســلطة لــدى افــراد األســرة 	 

وخاصــة الوالديــن لتحقيــق اهــداف واشــباع حاجــات افــراد األســرة االخريــن.

التفريــق مــا بيــن األبــاء الســلطويين )Authoritarian( واألبــاء ذوي الســلطة )Authoritative( مــع ضــرورة 	 

اإلبتعــاد عــن نمــط ) لقــد قلــت لــك ذلــك( الوالــدي الــذي يتميــز باإلبتعــاد عــن افــراد األســرة واالنتقــاد. 

ــة أو كتيبــات خاصــة للتعامــل معهــم وبالتالــي يحتــاج األهــل لتعلــم 	  ــوا إلــى العالــم دون ادل االطفــال ات

ــل ســلوكهم. ــة التعامــل معهــم ومواجهــة مشــكالتهم وتعدي كيفي

اســتمع وتعاطــف وأشــرح وقــدم العنايــة والرعايــة ولكــن بنفــس الوقــت ضــع حــدودا مناســبة للفروقــات 	 

العمريــة مــا بينــك وبيــن اطفالــك. 

ضع قناع االكسيجين أواًل: . 2

تقــدم شــركات الطيــران فــي بدايــة كل رحلــة تعليمــات لألمــن والســالمة مــن ابرزهــا ضــرورة استنشــاق 

االكســجين أوالً ومــن ثــم يتــم وضعــه علــى وجــه االطفــال المرافقيــن لــك بالرحلــة. ان االجــراء الســابق يشــير 

إلــى حاجــة األبنــاء الن يتمتــع اباءهــم بالقــوة والحــزم والصحــة والســالمة لتســهيل عمليــة قيامهــم بمهامهــم 

األســرية المتوقعــة. ان احتــالل األهــل لموقــع القيــادة واعلــى هــرم الســلطة فــي مجــاالت تعليم األبناء الســلوك 

الســوي والقيــم االجتماعيــة واالخالقيــة والدينيــة يعــد مطلبــً مــن مطالــب التربيــة الســوية والصحيحــة. 

فرق ما بين الحاجات والرغبات: . 3

الحاجــات ضروريــة للصحــة النفســية والجســدية امــا الرغبــات فــي ضروريــة اال انهــا تصنــف تحت عنــوان االضافات 

وبالتالــي يتــم تلبيــة تلــك الرغبــات فــي حالــة إذا مــا لــم تتعاكــس مــع اشــباع الحاجــات. هــذا يشــير إلــى ضــرورة 

تعليــم االطفــال كيفيــة التكيــف مــع "ال". إذا مــا انغمــس األهــل كثيــرًا فــي محاولــة حــل مشــكالت ابنائهــم أو 

منعهــم مــن الشــعور بعــدم الراحــة أو الســعادة فــأن مخاطــر اضطــراب البنــاء األســري واالضطــراب النفســي 

لالبنــاء ســتحدث. فــي الوقــت الــذي يقــوم األهــل بتعليــم االطفــال كيفيــة التكيف مــع رفض طلباتهــم الخاصة 

باشــباع رغباتهــم وحاجاتهــم بالوقــت الحالــي أو االشــباع الفــوري ، فــإن النتيجــة المباشــرة لهــذا االجــراء الوالدي 

المســؤول غالبــا مــا تكــون مســاعدة الطفــل علــى تعلــم مهــارات المرونــة النفســية والتكيــف النفســي الــالزم 

للتعامــل مــع الصراعــات واالحباطــات وخيبــات األمــل والفشــل والفقــدان.  

تذكر....
لتكــون والــدًا فعــاالً ومــن ذوي الســلطة يجــب عليــك ان تتمتــع بقــدرات اداريــة فعالــة ونافــذة وخبــرة 

ممــا يمكنــك مــن الســيطرة
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يطلب المدرب من المتدربين اداء المهام اآلتية:

البرنامج

اإلرشاد والتدريب األسري

امهات المجتمع

التربية الوالدية

اإلرشاد والتدريب األسري

نقاط الضعفنقاط القوة

تمارين تركيز التعلم:

ماهــي الجوانــب الموجــودة فــي البرامــج والتدخــالت الموظفــة مــن قبــل مؤسســتك فــي الوقــت 	 

الحالــي لدعــم االســر المعرضــة للخطــر؟.

مالذي يجعلك تعتقد بفعالية هذه البرامج والتدخالت؟.	 

ماهي الجوانب الموجودة في تلك البرامج والتي تحتاج الى التطوير؟.	 

مالذي يجعلك تعتقد بحاجة تلك الجوانب للتطوير؟.	 
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الوحدة التدريبية الرابعة
قضايا خاصة في إرشاد األسر المعرضة للخطر

االهداف العامة من الوحدة التدريبية الرابعة:
يتوقع في نهاية الوحدة التدريبية ان يكون المشاركين قادرين على القيام بما يأتي:

أن يذكر المشاركون كيفية التعامل مع مظاهر العدوانية خالل العمل مع األسرة المعرضة للخطر.. 1

أن يذكــر المشــاركون كيفيــة التعامــل مــع مظاهــر التــردد والمقاومــة خــالل العمــل مــع األســرة المعرضــة . 2

للخطــر.

دراسة حالة )1(:
ــة فــي  ــم ضبطــه مــن قبــل احــدى فــرق مكافحــة التســول العامل ــغ مــن العمــر 9 ســنوات. ت ــد طفــل يبل خال
الرئيســي  الشــارع  فــي  الضوئيــة  االشــارات  علــى  التســول  يمــارس  الســابعة، حيــث كان  للمــرة  المنطقــة 
ــة االطفــال  ــة وحماي ــم التحفــظ علــى الطفــل فــي مركــز رعاي ــه مــا يقــارب مــن 10 كــم. ت ــذي يبعــد عــن منزل ال
المتســولين التابــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة. وفــي كل مــرة يتــم ضبــط بهــا الطفــل متســوالً كان االب يراجــع 
مركــز التســول ويتــم تقديــم تعهــد خطــي بعــدم ســماحه البنــه بالتســول مــرة اخــرى بعــد اجــراء دراســة الحالة 
االجتماعيــة الســرته. وخــالل ضبطــه بالمــرة االخيــرة تمــت زيــارة األســرة المكونــة مــن االب واالم وعــدة ابنــاء مــن 
قبــل االخصائيــة االجتماعيــة والنفســية المســؤولة عــن العمــل مــع االســر المتســولة باعتبارهــا اســر معرضــة 
للخطــر، اشــار االب الــى عــدم قدرتــه علــى ضبــط ســلوك ابنــه ومنعــه مــن التســول حيــث انــه ال يســمح لــه 
بالتســول اال ان الطفــل هــو الــذي يذهــب للتســول متطوعــً وبالتالــي هــو يقــف ضــد قيــام االن بالتســول اال انــه 
ال يســتطيع لظروفــه الصحيــة متابعتــه ومنعــه مــن التســول بشــكل تــام. وبعــد جمــع البيانــات والمعلومــات 

حــول األســرة تــم اكتشــاف ان األب قــد ضبــط ســابقً فــي وضــع متســول واألم واثنيــن مــن االبنــاء. 

أين يكمن مشكلة األسرة؟.	 

ما هي االسباب المقترحة لتفسير عدم تعاون االهل مع االخصائي في عمليات التدخل؟.	 

كيف تصف استجابة األسرة لحسين وضعها وتقليل مستويات الخطورة الموجودة فيها؟.	 

ما هي اجراءاتك واقتراحاتك للتعامل مع عدم تعاون األسرة معك؟.	 
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العمل مع األسر غير المتعاونة او العدائية

قــد ينطــوي العمــل مــع األســر المعرضــة للخطــر ذات الطابــع العدائــي او غيــر المتعــاون علــى تحديــات 
قــد تقلــل مــن احتمــاالت الحصــول علــى نتائــج ايجابيــة مــن التدخــالت. وفــي بدايــة العمــل مــع تلــك 
األســرة غيــر المتعاونــة او العدائيــة يجــب علــى االخصائــي العمــل علــى اكتشــاف واالخــذ بعيــن االعتبار 

االســباب التــي تقــف وراء وجهــة نظرهــم والتــي يمكــن ان تنطــوي علــى واحــدة ممــا ياتــي:

ــي تكــون 	  ــع اجبــاري وبالتال قــد يكــون انخــراط األســرة فــي عمليــة التقييــم والتدخــالت ذات طاب
عمليــة التدخــل جــزء مــن عمليــة تنفيــذ قــرار محكمــة مثــاًل.

شــعور االهــل بالغضــب حــول قيــام احدهــم بتحويلهــم او االبــالغ عــن مشــكالتهم ممــا يوجــه 	 
ــة الصحيحــة. ــى درجــة التزامهــم بالتربيــة الوالدي االنتقــاد ال

وجــود اختالفــات فــي فهــم اهــداف التدخــل وعمليــات التقييــم مــا بيــن االخصائــي واالهــل ممــا 	 
يخلــق فجــوة واســعة فــي التــزام االهــل فــي االجــراءات العالجيــة.

الخبرات الفاشلة السابقة لعمل مؤسسات ومنظمات رعاية الطفولة مع األسرة.	 
رغبة األسرة في تجنب البحث واالقتراب من الجوانب والنقاط المؤلمة في حياتها.	 
الشعور بالياس وانعدام الطاقة والقدرة على احداث التغييرات الهامة في حياة األسرة.	 
مشــكالت عــدم الثقــة وانعــدام العالقــة المهنيــة والتحالــف العالجــي مــا بيــن االخصائــي وافــراد 	 

األســرة.
الخــوف مــن نتائــج عمليــة التقييــم فقــد يــدرك االهــل ان عمليــة التقييــم والتدخــل قــد تنطــوي 	 

علــى ابعــاد االطفــال عــن األســرة او التفــكك األســري أو التعــرض لعقوبــات قانونيــة بســبب 
االهمــال واالســاءة لالطفــال.

اشــارات ودالئــل تشــير الــى قيــام األســرة المعرضــة للخطــر بمقاومــة التغييــر او العدائيــة نحــو 
المختلفــة: األســرية  العالجيــة  التدخــالت 

حصــر المناقشــات علــى الجوانــب الحاليــة وتجنــب الخــوض والبحــث فــي القضايــا االخــرى )انــا 	 
قدمــت للجلســة لمناقشــة الوضــع المالــي لــي وليــس مناقشــة كيفيــة تربيــة اطفــال لــو ســمت 

ــك(. الرجــاء االلتــزام بذل
تعمــد عــدم الحضــور فــي الوقــت المحــدد او تقصــد عــدم التواجــد فــي المنــزل خــالل قيــام 	 

االخصائــي بزيــارة األســرة أو االتصــال بهــا.
عدم االستجابة أو اعادة االتصال بعد اتصال االخصائي مع األسرة.	 
اظهــار اشــارات العدائيــة او عبــارات التهديــد الجســدي او اللفظــي لالخصائــي ) لــن اســمح ألي 	 

ــو اضطــررت الســتخدام القــوة(. شــخص بالتدخــل فــي اســلوب تربيتــي البنائــي حتــى ل
تعمــد التقليــل أو انــكار خطــورة المشــكالت المكتشــفة التــي تعانــي منهــا األســرة )ال ابــدًا 	 

انــت تضخــم االمــور المشــكلة ان الطفــل خــرج للشــارع ووقــف علــى اشــارة المــرور ليطلــب مــن 
الســائقين النقــود لشــراء الحلــوى والســكاكر ان هــذا ال يعكــس وجــود مشــكلة انــا ال اعمــل 

لمــاذا انــت تضخمــون الحادثــة بالشــكل الــذي تتحــدث انــت عنــه(.
ابعــاد االخصائــي مــن االقتــراب مــن منــزل األســرة مثــل عــدم الســماح لــه بزيــارة األســرة ) انــا ســوف 	 

احضــر الجلســات فــي مكتبــك وال داعــي الن تزورنــي فــي المنــزل(، أو مــن خــالل الحــرص علــى 
 Buckley,( .ــه علــى البــاب الخارجــي مــن المنــزل ــه الــى جميــع اجــزاء المنــزل او ابقائ عــدم ادخال

)Horwath, & Whelan, 2006
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توجيهــات ونصائــح لالخصائــي عنــد العمــل مــع األســر المقاومــة أو المتــرددة أو العدائيــة ) ال 
تفعــل(:

ــة الصــادرة مــن قبــل األســرة المعرضــة 	  ــردود العفــل العدائي ــة كإســتجابة ل اظهــار ردود الفعــل العدائي

للخطــر.

االســتعجال بالحصــول علــى النتائــج بشــكل فــوري ودفــع وارغــام افــراد األســرة علــى التغييــر الســريع أو 	 

توجيــه اللــوم والنقــد لهــم بســبب وجــود المشــكالت.

ــي يتــم 	  ــذي ترغــب بتحقيقــه فــي األســرة وبالتال ــر ال ــراد األســرة بمقاومــة التغيي ــام اف اهمــال حقيقــة قي

تفســير اي ردود فعــل عدائيــة أو مقاومــة ضمــن هــذا المفهــوم أو الفهــم.

القيــام بخفــض توقعاتــك حــول مســتويات انخــراط افــراد األســرة فــي العمليــة العالجيــة ومســتويات 	 

التغييــر. اســتجاباتهم الحــداث 

اهمــال امكانيــة قيــام األســرة باالنســحاب مــن عمليــة التقييــم أو التدخــالت المقترحــة بشــكل ذاتــي أو 	 

طوعــي بــأي وقــت مــن األوقــات )اريــد ان اذكركــم دائمــا بإمكانيــة اتخــاذ قــرار بوقــف العمــل بــأي وقــت مــن 

األوقــات وهــذا يتضمــن تقديــم تبريــرات أو اســباب منطقيــة للقيــام بهــذا الســلوك(.

اإلبتعــاد عــن الواقعيــة حــول تلبيــة حاجــات جميــع االفــراد األســرة المنخرطيــن فــي عمليــة التقييم.قطــع 	 

الوعــود غيــر المنطقيــة وتبنــي االهــداف غيــر المنطقيــة )بعــد العمــل ســيكون بمقدوركــم تلبيــة جميــع 

حاجاتكــم الماليــة مثــل شــراء منــزل والحصــول علــى عمــل بدخــل مرتفــع جــدًا، أو ســيتم اجــراء عمليــة 

جراحيــة لــألب بمستشــفى خــاص(.

االعتقــاد بانــك ســوف تحصــل علــى ثقــة افــراد األســرة وتعاونهــا فقــط اذا مــا كانــت نتائــج التقييــم دقيقــة 	 

وناجحة.

تبريــر التحايــل خــالل العمــل مــع افــراد األســرة غيــر المتعاونــة مــع االجــراءات والتدخــالت المقترحــة بســبب 	 

صعوبــة العمــل مــع األســرة )هدفــي انــا بالعمــل معكــم هــو مســاعدتكم علــى الحصــول علــى عمــل جيــد 

أو خدمــة صحيــة مناســبة لعــالج األمــراض التــي يعانــي منهــا األب فــي األســرة - الهــدف االساســي للتدخــل 

العالجــي هــو منــع العنــف(.

تبنــى أو اســقاط االنطباعــات الشــخصية لالخصائــي الــذي عمــل مــع األســرة بالماضــي والــواردة فــي تقريــره 	 

حــول األســرة دون التأكــد واختبارهــا بشــكل دقيــق.
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 Buckley,(اســتراتيجيات العمــل مــع األســرة المعرضــة للخطــر المقاومــة للتغييــر نقــاًل عــن
)Horwath, & Whelan, 2006

تقبل التعامل مع المقاومة باعتبارها مظهر طبيعي من مظاهر العمل مع األسر المعرضة للخطر.	 

تقــف وراء ظهــور 	  التــي  الحقيقيــة  الفرصــة فــي مســاعدة األســرة علــى اكتشــاف االســباب  اســتغل 

األســرة. أفــراد  لــدى  للتغيــر  المقاومــة 

اكتشــف الطريقــة األمثــل فــي االتصــال مــع األهــل أو مــع جميــع افــراد األســرة ) العمــل الجماعــي، المقابــالت 	 

الفرديــة ، زيــارات العمــل ، تطبيــق االختبــارات ، اســتخدام الكتابــة والرســم ، اســتخدام االتصــاالت الهاتفيــة 

والرســائل االلكترونيــة وغيرهــا مــن وســائل االتصــال المتاحــة(.

شــجع تطويــر نمــط اتصــال وارتبــاط آمــن مــع افــراد األســرة مــن خــالل التواجــد الدائــم لخدمتهــم واالتســاق 	 

والثبــات فــي االراء واالفــكار.

االتفــاق مــع األســرة علــى االهــداف االساســية لعمليــة التقييــم والعمــل معهــا مــع الحــرص علــى ان يتــم 	 

طــرح االهــداف األوليــة بشــكل:

ــاعدة افــراد األســرة علــى تحديــد اي خبــرات ايجابيــة أو تدخــالت ذات نتائــج فعالــة مــع الحــرص علــى 	  مس

تحديــد لمــاذا يعتبرهــا افــراد األســرة فعالــة وايجابيــة.

مناقشة امكانية انخراط احد االفراد المهمين أو الموثوقين لدى األسرة في عملية التقييم. 	 

بيــن وذكــر باالســس االخالقيــة لعمليــة التقييــم الواجــب توفيرهــا مــن قبــل االخصائــي والتــي مــن 	 

أهمهــا احتــرام الخصوصيــة والســرية والدقــة والموافقــة المســبقة مــن قبــل افــراد األســرة علــى االجــراءات 

المطبقــة. مــع التاكيــد علــى ضــرورة قيــام األســرة بالتــزام بالحصــور للمواعيــد المحــددة وكيفيــة اتخــاذ 

القــرارات الناتجــة عــن عمليــة التقييــم واجــراءات التقــدم بالشــكوى للمســؤولين- ان وجــدت- 

كــن واعيــا حــول النتائــج المتوقعــة اذا مــا اســتمرت عمليــة المقاومــة وحــأول ايصــال هــذا الوعــي الفــراد 	 

األســرة.

اضمــن أوالً موافقــة افــراد األســرة علــى االســتراتيجيات وطــرق التدخــل وطــرق التقييــم والجــدول الزمنــي 	 

المقتــرح للعمــل وعمليــات تقييــم نتائــج التدخــل.

قدم الدعم العملي واالنفعالي الفراد األسرة وبشكل مستمر.	 

R  ــز فكــرة القابليــة للتطبيــق وللتحقيــق مــن قبــل افــراد األســرة بســهولة لتجنــب االحبــاط وتعزي

اليــاس وانعــدام األمــل مــن التغييــر.

R .عرض االهداف بشكل متوازي مع التزامات وأولويات األسرة

R .عرض االهداف بشكل جاذب ومثير لالهتمام من قبل افراد األسرة

R .مشاركة األسرة في اختيار وتحديد االهداف األولية من التدخالت العالجية والتقييم
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استراتيجيات العمل مع عدوانية األسرة المعرضة للخطر:

اتباع االجراءات المعتمدة لحماية الذات 	 

الحرص على تنفيذ الزيارات والمقابالت مع افراد األسرة بالتعاون مع احد اعضاء الفريق الخبراء.	 

تجنب االعتماد على لغة التهديد أو توجيه النقد الفراد األسرة بسبب المشكالت التي تعاني منها.	 

ابــدأ العمــل مــع األســرة فــي المؤسســة التــي تعمــل بهــا وال تحــاول القيــام بزيــارات أســرية لمنــزل األســرة 	 

المعرضــة للخطــر اال بعــد تأســيس عالقــة الثقــة واألمــن مــع افرادهــا.

افــراد األســرة للســلوك العدوانــي نحــو 	  التــي تقــف وراء تبنــي عــدد مــن  ناقــش االســباب الحقيقيــة 

األســرة. الفــراد  العدوانيــة  تلــك  تفســير  فــي  المناقشــات  تلــك  واســتغل  العالجيــة  التدخــالت 

بيــن اســباب وجــودك بيــن افــراد األســرة واكــد علــى اهــداف العمــل باعتبارهــا اهــداف األســرة وذكــر 	 

بامكانيــة انســحاب األســرة مــن العمــل بــاي وقــت تريــده.

أقم عالقات تحالفية مع بعض افراد األسرة وخاصة ممن توجد لديهم ميول حقيقية للتعاون. 	 

طلب خدمات االشراف االكلينيكي:

المعيــن  او  المقيــم  المهــم معرفــة دور تلقــي خدمــات االشــراف االكلينيكــي مــن المشــرف  مــن 
لمســاعدتك علــى التعامــل مــع المشــكالت المهنيــة التــي تواجهــك خــالل العمــل مــع االســر المعرضــة 
للخطــر المقاومــة للتغييــر مــن جهــة والعدوانيــة مــن جهــة اخــرى. حيــث تســاهم خدمــات االشــراف 
االكلينيكــي االخصائــي مــن فهــم اســباب المقاومــة والعدوانيــة وتوضــح اذا مــا وجــدت خطــورة علــى 
امــن االخصائــي عنــد التعامــل مــع االســر العدائيــة وكيفيــة التعاطــي مــع تلــك الســلوكات الخطــرة 
مــن قبــل االســرة المعرضــة للخطــر، باالضافــة الــى التعــرف علــى االســباب التــي تقــود االســر لمقاومــة 
التغيــر او الظهــور بمظهــر عدائــي نحــو االخصائــي او المؤسســة التــي يعمــل فيهــا وتوضيــح كيــف 
تعبــر تلــك العدوانيــة عــن نفســها نحــو االخصائــي واخيــرا يقــدم اقتراحــات حــول االســتراتيجيات 
المثلــى للتعامــل مــع تلــك المظاهــر العدائيــة او المقاومــة للتغيــر فــي االســر المعرضــة للخطــر.

)2006 ,Buckley, Horwath, & Whelan(

تقييم البرنامج التدريبي:
طرق مقترحة للتقييم:

ــداء رأيهــم فــي  * ــك بالطلــب مــن المشــاركين إب ــوم، وذل ــة كل ي مناقشــات التقييــم القصيــرة فــي نهاي
نهايــة كل يــوم مــع ترحيــب المــدرب بالنقــد اإليجابــي. وقــد ياخــذ هــذا التقييــم شــكل مختلــف مــن 
ــأن يســأل كل مشــارك اآلخــر عمــا اســتفاده  ــك ب خــالل تطبيــق اســلوب التقييــم الجماعــي اليومــي، وذل
مــن البرنامــج، وإمكانيــة تطبيقــه، وهــذه الطريقــة تســاعد المــدرب علــى معرفــة مــدى نجاحــه كمــا أنهــا 

ــر. ــى توضيــح أكث ــاج إل ــع التــي تحت ســتعرفه بالمواضي

التقييــم النهائــي: ويمكــن أن يغطــي الجوانــب المختلفــة للبرنامــج التدريبــي )تقييــم اســاليب التدريــب  *
وتوقعــات  واهــداف  الحتياجــات  التدريــب  محتويــات  تلبيــة   ، االساســية  التدريــب  موضوعــات  وطرقــه، 
المتدربيــن ، االســتفادة مــن التدريــب ، اســتمرارية االثــر مــن التدريــب فــي المســتقبل(. ويمكــن تطبيــق 

القائمــة المرفقــة أســفل لتعبــئ مــن قبــل المشــاركين
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عزيــزي المتــدرب فيمــا يلــي مجموعــة مــن الفقــرات الموجهــة نحــو تقييــم فعاليــة التدريــب الــذي خضعــت لــه 
فيمــا يتعلــق بالعمــل مــع األســر المعرضــة للخطــر. الرجــاء التكــرم بوضــع اشــارة فــي المــكان الــذي يعكــس 

اســتجابتك:

االســـم :  

المسمى الوظيفي :         

اسم البرنامج التدريبي :  العمل مع األسر المعرضة للخطر.            

أسم المدرب:

تاريخ االنعقاد:مدة الدورة: مكان االنعقاد: 

القسم/ المؤسسة:      

الجهة المنظمة:

عدد الساعات التدريبية التي تم حضورها

أواًل:معلـــومـــــات عامــــــة
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ضعيف متوسطجيد جيد جدًا ممتاز

إلمام المدرب بمواضيع البرنامج التدريبي. 1

ــة . 2 قــدرة  المــدرب علــى توصيــل المعلومــات المطلوب
بســهولة

الوضــوح . 3 حيــث  )مــن  العــرض  تنظيــم  طريقــة 
) يــة لكفا ا و

قدرته على شرح محتوى التدريب بشكل واضح. 4

مدى تعاونه مع المتدربين. 5

وتقديــره . 6 المتدربيــن  لطروحــات  المــدرب  احتــرام 
بينهــم. فيمــا  لالختالفــات 

تنوع األنشطة والتمارين والوسائل المستخدمة. 7

ــة التــي تــم عرضهــا . 8 فعاليــة ومناســبة دراســات الحال
خــالل التدريــب.

علــى . 9 المشــاركين  تحفيــز  علــى  المــدرب  قــدرة 
. عــل لتفا ا

قدرة المدرب على إدارة المداخالت والمناقشات. 10

تمتــع المــدرب بالخبــرة العمليــة التــي تؤهلــه للتدريب . 11
فــي مجــال العمــل مــع األســر المعرضــة للخطر

ثانيً: تقييم المدرب
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ضعيف

ضعيف

جيد

جيد

متوسط

متوسط

جيد جدًا

جيد جدًا

ممتاز

ممتاز

مــع . 1 بالعمــل  وعالقتــه  التدريبــي  البرنامــج  محتــوى 
للخطــر المعرضــة  األســر 

مستوى تنظيم وسهولة محتوى المادة العلمية. 2

مدى تحقيق أهداف البرنامج. 3

مستوى تنظيم البرنامج التدريبي. 4

إلــى . 5 الســهولة  مــن  التدريبيــة  المحتويــات  تــدرج 
بــة لصعو ا

كفاءة التجهيزات والوسائل المستخدمة وتوفرها. 6

مدة البرنامج التدريبي. 7

مالئمة مكان التدريب. 8

التوقيت الخاص بالتدريب. 9

شمولية المادة التدريبية التي وزعت في البرنامج.. 1

كفاءة المادة التدريبية التي وزعت في البرنامج.. 2

ــات . 3 مــدى ارتبــاط المــادة التدريبيــة الموزعــة بالمحتوي
التدريبيــة التــي تــم عرضهــا خــالل التدريــب

وامكانيــة . 4 التدريبيــة  المــادة  اســتخدام  ســهولة 
منهــا االســتفادة 

قدمــت المــادة التدريبيــة علــى شــكل أوراق أو افــالم . 5
أو صــور ) متنوعــة(.

ثالثً : تقييم البرنامج التدريبي

رابعً : تقييم المادة التدريبية



83

النعم

النعم

النعم

النعم

لحضــور . 1 المناســب  الشــخص  أنــك  تعتقــد  هــل 
مــج نا لبر ا

تطويــر . 2 علــى  ســاعدك  البرنامــج  أن  تعتقــد  هــل 
تــك ا ر مها

عــن . 3 مســبق  بشــكل  كافيــا  إشــعارا  أعطيــت  هــل 
حضــوره قبــل  البرنامــج  نــوع  و  طبيعــة 

هــل ستشــارك بورشــة تدريبيــة مســتقبال بنفــس . 4
الموضــوع

خامسً : معلومات خاصة بالمتدرب 

أهم المعارف التي تم الحصول عليها :

أهم المهارات التي تم  اكتسابها خالل المشاركة في البرنامج التدريبي :

أهم المقترحات المناسبة لتطوير مجاالت العمل :

1 .

2 .

3 .

4 .

1 .

2 .

3 .

1 .

2 .

3 .
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