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تمهيد
ان اســتقرار المجتمعــات وقــوة ومنعــة األوطــان مــن اســتقرار األســر وصالحهــا وإصالحهــا ،فاألســرة فيهــا
الممارســات التــي تنعكــس واقعــً فــي مجتمعــه ،ولكــي تحقــق
يتلقــى الفــرد قيمــه وأخالقــه ومنهــا يســتمد ُ
األســرة مقاصدهــا الشــرعية المطلوبــة لتكــون قائــدًا ناجعــً للمجتمــع ال ُبــد مــن تحقيــق األصــل الــذي بينــه
اهلل أساســً لألســرة بقولــه ســبحانه تعالــى« :ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــً لتســكنوا إليهــا
وجع��ل بينك��م مـ�ودة ورحم�ةـ إن ف��ي ذل��ك آليــات لقوــم يتفكــرون» ســورة الــروم ايــة .
وفــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي حصلــت فــي األردن خــال العقديــن الماضييــن ،باالضافــة
الــى مــا اصبحــت تواجهــه األســرة األردنيــة مــن مشــاكل كالطــاق ،والعنــف األســري ،والعنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي ،الــى غيرهــا مــن المشــاكل......ظهرت الحاجــة إلــى وجــود مراكــز فنيــة إستشــارية تضــم
مجموعــة مــن الفنييــن المختصيــن لمســاعدة أفــراد األســرة علــى دراســة مشــاكلهم ســواء أكانــت إجتماعيــة
أو نفســية او قانونيــة ،والتوصــل إلــى أســبابها الرئيســية ،ومســاعدتهم علــى حلهــا بأســلوب علمــي قائــم
وحســن التقديــر إلعــادة اإلســتقرار إلــى األســرة وتدعيــم أركانهــا.
علــى الفهــم ُ
ولهــذه الحاجــة جــاءت مبــادرة المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة منــذ العــام  2010بافتتــاح مراكــز لتقديــم
االستشــارات األســرية وذلــك مــن خــال التعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة وعــدد مــن الجمعيــات
ومؤسســات المجتمــع المدنــي؛ وتــم افتتــاح احــدى عشــر مركـزًا لنهايــة العــام  2017فــي محافظــات (العاصمــة
عمــان ،البلقــاء ،اربــد ،عجلــون ،المفــرق ،الكــرك ،معــان ،العقبــة) ،ولكــن لظــروف أهمهــا الدعــم المــادي اغلــق
احــد المراكــز عملــه والواقــع فــي محافظــة العاصمــة.
وتأتي هذه الدراســة بالتعاون ما بين المجلس الوطني لشــؤون األســرة وصندوق األمم المتحدة للســكان/
مكتــب االردن وذلــك ألهميــة تقييــم هــذه المراكــز مــن خــال عملهــا والطــرق واآلليــات المســتخدمة لتقديــم
الخدمــات ،وفــي ضــوء النتائــج التــي وصلــت لهــا الدراســة التقييميــة ســيتم تحديــد الفجــوات والعقبــات التــي
ـد مــن العقبــات والفجــوات ومــن
تواجــه هــذه المراكــز ومــن ثــم ســيتم العمــل علــى مســتوى كل مركــز للحـ ّ
ثــم محاولــة التحســين لتقديــم الخدمــة علــى أكمــل وجــه ،باالضافــة لالســتفادة مــن هــذه النتائــج والحقائــق
والعقبــات فــي حــال افتتــاح مراكــز جديــدة لتفاديهــا.
آمليــن أن يتــوج هــذا النتــاج ،وأن يكــون فيــه االســتفادة لعمــل المراكــز ،وال يســعنا فــي النهايــة إال ان نتقــدم
لــكل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذه الدراســة؛ بالبدايــة لممثلــي مراكــز اإلرشــاد األســري التابعــة للمجلــس فــي
كافــة محافظــات المملكــة ،ولخبــراء الدراســة علــى المســتوى الميدانــي ،وعلــى المســتوى النظــري علــى
تعاونهــم فــي إعــداد هــذه الدراســة .داع ّيــن اهلل العلــي القديــر ان يوفقنــا جمعيــا لخدمــة أســرنا ووطننــا
الحبيــب فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

الدكتور محمد فخري مقدادي
األمين العام
المجلس الوطني لشؤون االسرة

ليلـــــــى بكر
ممثل صندوق االمم المتحدة للسكان
مكتب األردن
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الفصل االول  :خلفية عامة

مقـدمـــة
قــد تصبــح األســرة فــي بعــض األحيــان مكانــً أو بيئــة صعبــة للعيــش فيهــا مــن قبــل أفرادهــا نظــرًا لمــا يعتري
حياتهــا مــن صراعــات وضغوطــات تحــول بيــن أفرادهــا وإرســاء جــو مــن التفاهــم والتفاعــل اإليجابــي ســواء
نجــم الصــراع عــن طبيعــة العالقــة بيــن الوالديــن أو فيمــا بيــن اإلخــوة أو بســبب تعــرض األســرة للضغــوط
واألزمــات والضائقــات المتنوعــة فــي طبيعتهــا أو منشــأها.

هــذا الوضــع مــع تفاقــم مصاعــب الحيــاة المعاصــرة ومــا تواجهــه األســرة مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة
والتزامــات شــتى؛ فــان األمــر يســتوجب توفيــر خدمــات اإلرشــاد األســري لكــي تُعنــى بمســاعدة األفــراد علــى
اكتســاب مهــارات جديــدة للتكيــف ،وتحســين القــدرة علــى التعامــل مــع الصراعــات وتوظيــف طاقاتهــم
بشــكل إيجابــي .وقــد أشــارت الدراســة التــي أجراهــا المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة خــال العــام  2005حــول
واقــع اإلرشــاد األســري إلــى افتقــار األردن لخدمــات اإلرشــاد األســري ،وأن مــا تقدمــه المؤسســات والجمعيــات
المختلفــة عبــارة عــن برامــج توعيــة وتثقيــف علــى شــكل محاضــرات وزيــارات منزليــة وميدانيــة ،وأن ذلــك ال
يرقــى إلــى خدمــات اإلرشــاد األســري بمعنــاه العلمــي الدقيــق.

بــدأ المجلــس خــال عــام  2010بتوفيــر مراكــز فنيــة استشــارية متخصصــة فــي بعــض مناطــق المملكــة ،والتــي
تفتقــر لخدمــة اإلرشــاد ،وتــم التنســيق مــع المؤسســات والجمعيــات التــي تقــدم خدمــات لألســر فــي المناطــق
المختــارة للتعــاون معهــا لتأســيس مراكــز تقــدم خدمــة اإلرشــاد األســري المجانيــة ،مــن خــال توقيــع اتفاقيــات
تع��اون تتضم��ن تقديمــ الدع��م الفنــي والمتمث��ل ببنــاء القــدرات الفنيــة للعامليــن فــي المراكــز مــن خــال عقد
دورات متخصصــة مــن قبــل المجلــس ،وتزويــد المراكــز بالكتــب واألدلــة التدريبيــة التــي تــم إعدادهــا لهــذا
الغــرض .أمــا الدعــم المــادي فقــد تمثــل بتجهيــز وتأثيــث المكاتــب الالزمــة لتقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري
بحســب المســاحة المتاحــة لــدى كل جمعيــة أو مؤسســة وامكانياتهــا.

ومــن منطلــق إهتمــام المجلــس بمتابعــة أداء عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري ،وحرصــه علــى التأكــد مــن قيامهــا
بمهامه��ا ،وتأدي��ة رس��التها تجاــه األس��رة ف��ي المجتم�عـ األردنــي؛ ج��اءت ه��ذه الدراسـ�ة التقييمي��ة بالتعــاون
مــع صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان -مكتــب االردن لترصــد واقــع حــال مراكــز اإلرشــاد األســري الواقعــة تحــت
إشــراف المجلــس والبالــغ عددهــا ( )10مراكــز توزعــت ضمــن ( )8محافظــات (العاصمــة عمــان ،البلقــاء ،اربــد،
عجلــون ،المفــرق ،الكــرك ،معــان ،العقبــة) والتــي تــم انشــاؤها بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة
والجمعيــات التــي تعنــى بتقديــم خدمــات لالســرة وافرادهــا.

9

الملخص التنفيذي
تمحــور الهــدف مــن هــذه الدراســة فــي تقييــم واقــع حــال مراكــز اإلرشــاد األســري والواقعــة حصريــً تحــت
إشــراف المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،وذلــك مــن خــال أدوات التقييــم المعياريــة التــي تــم اســتخدامها
لهــذه الغايــة ،والتــي تمثلــت باســتبانة جمــع البيانــات مــن المراكــز ،ومــن ثــم إعــداد قائمــة التحقــق المعياريــة
لرصــد الفجــوات وأوجــه القصــور فــي أداء هــذه المراكــز اإلرشــادية والبالــغ عددهــا ( )10مراكــز موزعــة فــي ()8
العكــوف علــى بنــاء منهجيــة عمــل منطلقهــا األول المراجعــة المكتبيــة
محافظــات .ولتحقيــق ذلــك تــم ُ
لالســتراتيجيات والبرامــج والخطــط واألطــر التشــريعية واألدلــة التعريفيــة الخاصــة باإلرشــاد األســري ليتــم بعــد
ذلــك التوجــه لتصميــم أداة تقييــم تشــتمل علــى مجموعــة مــن المعاييــر الرئيســية والمتعلقــة( :بخدمــات
المركــز ،الشــراكات مــع المؤسســات والمراكــز األخــرى ،البيئــة اللوجســتية الداعمــة لعمــل المراكــز ،المــوارد
البشــرية ،إدارة الملفــات والمعلومــات وتوثيقهــا) ،كمــا تضمــن كل معيــار رئيســي مجموعــة مــن المعاييــر
الفرعيــة  --بمجمــوع  33معيــار تقييــم فرعــي ،ثــم تــم إعطــاء كل معيــار مــن المعاييــر الفرعيــة تقييمــً يتــراوح
مــن  0إلــى  2وكمــا يلــي:
إذا حقق المركز المعيار بشكل تام يأخذ (  2نقطة)إذا حقق المركز المعيار بشكل جزئي يأخذ (  1نقطة)إذا لم يحقق المركز المعيار يأخذ (  0نقطة)العظمــى
تــم بعــد ذلــك احتســاب المجمــوع الكلــي لنقــاط كل مركــز ،ثــم قســمة المجمــوع علــى القيمــة ُ
( )66=33x2الحتســاب نتيجــة التقييــم النهائيــة للمركــز بالنســبة المئويــة.
مــن جهــة أخــرى ولمعرفــة مــدى رضــى المســتفدين عــن الخدمــة المقدمــة فــي هــذه المراكــز؛ فقــد تــم
تصميــم اســتبانة خاصــة لقيــاس رضــا المســتفيدين مــن خــال قيــاس الرضــا عــن الخدمــات المقدمــة فــي
المراكــز ،وســهولة الوصــول الــى هــذه المراكــز ،وقيــاس الرضــى عــن مقدمــي الخدمــة.
وقــد أســفرت عمليــة التقييــم عــن العديــد مــن النتائــج والتحديــات التــي تواجــه عمــل هــذه المراكــز ،كمــا وتــم
وضــع التوصيــات الالزمــة للنهــوض بأدائهــا بمــا ينســجم مــع متطلبــات ومعاييــر اإلرشــاد األســري ،وبمــا يتــاءم
مــع ثقافــة وهويــة المجتمــع األردنــي.
ومــن أبــرز تلــك النتائــج أن مراكــز اإلرشــاد األســري تقــدم خدمــات إرشــاد مختلفــة لجميــع الفئــات العمريــة
المســتهدفة؛ إال أنهــا افتقــرت إلــى خدمــات اإليــواء واإلحالــة واغــاق الحالــة ،ممــا دفعنــا للبحــث عــن أعــداد
المســتفيدين والطاقــة اإلســتعابية للمراكــز ومقارنتهــا بأيــام العمــل والســاعات التــي تقضــى فــي خدمــة
المســتفيد ،حيــث أكــدت هــذه النتيجــة انــه ال حاجــة إلــى نظــام الشــفتات والمناوبــات.
امــا علــى صعيــد الشــراكات فــإن المراكــز تتمتــع بشــبكة عالقــات متينــة على مســتوى المؤسســات الحكومية
والمجتمــع المدنــي والدولــي ،إال أن جميــع المراكــز تواجههــا عــدد مــن المشــكالت مــن أبرزهــا نقــص التمويــل
والــذي تبيــن ان أحــد المراكــز اغلقــت بســبب عــدم القــدرة علــى اســتيفاء االجــار الشــهري للمركــز وكذلــك عدم
القــدرة علــى دفــع رواتــب للعامليــن بالمركــز (ويقــع هــذا المركــز فــي عمــان الغربيــة حيــث كان مقــره خلــدا
ومــن ثــم نقــل الــى وادي الســير ومــن ثــم اغلــق فــي بدايــة عــام .)2018
ومــن أبــرز النتائــج كذلــك صعوبــة فــي اإلحالــة مــن المركــز الــى الجهــات االخــرى ،وعــدم وجــود اجــراءات الدارة
الحالــة او المعرفــة بهــذا المفهــوم فــي بعــض المراكــز ،وكذلــك اإلفتقــار إلــى إدارة الملفــات والمعلومــات
وتوثيقهــا باســتثناء المركــز الموجــود فــي العقبــة والــذي لديــه اجــراءات ونظــام توثيــق واضــح ،ويعــود
ذلــك الــى ان هــذا المركــز تابــع لمؤسســة وطنيــة كبيــرة (مؤسســة نهــر األردن) تقــدم خدمــات فــي مختلــف
محافظــات المملكــة ،ولديهــا نظــام واجــراءات واضحــة فــي االرشــفة وإدارة الحالــة.
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ولكــن لوحــظ ان بعــض المراكــز تتعــاون فــي االحالــة فيمــا بينهــا ومــن ذلــك التعــاون مــا بيــن المركــز الموجــود
فــي النزهــة والهاشــمي الشــمالي حيــث يتــم تحويــل العديــد مــن الحــاالت التــي تحتــاج الــى استشــارة أســرية
مــن مركــز النزهــة الــى مركــز الهاشــمي وذلــك لوجــود المختصيــن فــي هــذا المركــز.
وبالنســبة ألعــداد المراجعيــن لمراكــز اإلرشــاد األســري؛ فقــد ســجل مركــز إرشــاد أســري /محافظــة إربــد أعلــى
عــدد للمراجعيــن وبمعــدل  300-250مراجــع أســبوعيًا ،ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب أهمهــا؛ تنــوع الخدمــات
التــي يقدمهــا ،واالكتظــاظ الســكاني فــي المحافظــة ،ووجود نســبة كبيرة مــن الالجئين الســوريين ،وبالرغم
مــن اهميــة معرفــة أعدادهــم؛ اال ان ارتفــاع أو انخفــاض أعدادهــم ال ُيعــد عامـ ً
ا رئيســً إلنجــازات المركــز ،ومــن
األهميــة بمــكان الوقــوف علــى نســبة الحــاالت التــي تــم معالجتهــا مــن إجمالــي المراجعيــن ،ولكــن وفــي ظــل
غيــاب أنظمــة األرشــفة ،وعــدم توثيــق حــاالت اإلرشــاد األســري لــدى بعــض المراكــز ،لــم تتمكــن الدراســة مــن
رصــد هــذا المؤشــر لقيــاس فعاليــة المركــز فــي أداء مهمتــه.
وبالنســبة لرضــى المســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة فــي المراكــز؛ فــإن النتائــج تشــير الــى ان هنالــك
رضــا كبيــر مــن قبــل المســتفيدين عــن الخدمــات المقدمــة فــي المراكــز ســواء فــي تقديــم الخدمــة او
طبيعــة الخدمــة المقدمــة ،او التعامــل واالســتقبال مــن قبــل الموظفيــن او حتــى مــكان المراكــز والمرافــق
والتســهيالت المتوفــرة؛ ومــن أبــرز النتائــج أن فئــة االنــاث هــي أكثــر الفئــات أســتفادة مــن مراكــز اإلرشــاد
األســري حيــث بلغــت ( %)93مــن المســتفيدين ،وهــذا يعــزز دور المــرأة فــي حصولهــا علــى االستشــارة األســرية
لحرصهــا للحفــاظ علــى ســعادة واســتقرار أســرتها ،وكذلــك يتضــح مــن النتائــج ان هنالــك رضــا واضــح مــن
المســتفيدين فــي كافــة المراكــز عــن الخدمــات المقدمــة والتــي تتضمــن التســهيالت التــي توفرهــا المراكــز؛
كســهولة الدخــول للمركــز والحصــول علــى الخدمــة المقدمــة حيــث بلغــت نســبة الرضــا ( %)73.8علــى
مســتوى كافــة المراكــز ،وكذلــك مــا يتعلــق بالخصوصيــة فــي المراكــز فقــد أشــار ( )88.1الــى رضاهــم عــن
الخصوصيــة فــي المراكــز.

تمثلت تحديات الدراسة بما يلي:
•عنــد قيــاس رضــا المســتفيدين عــن خدمــات االرشــاد األســري؛ كان هنالــك ممانعــة فــي بعــض المراكــز
مــن قبــل متلقــي الخدمــة فــي تعبئــة االســتبانة؛ وذلــك العتبــار الخدمــة التــي يتــم الحصــول عليهــا
مــن المركــز هــي خدمــة ســرية ،بالرغــم مــن التأكيــد علــى ان المعلومــات ســرية وفقــط الغــراض
الدراســة.
ـاء علــى نتائــج الزيــارات الميدانيــة التــي تــم تنفيذهــا لــكل مركــز خــال فتــرة
•جــاء هــذا التقييــم بنـ ً
زمنيــة محــددة ،ممــا أدى إلــى رصــد واقــع حــال المركــز بشــكل لحظــي ،علمــً أن بعــض المراكــز لــم
تكــن فــي كامــل جاهزيتهــا لعمليــة التقييــم فــي ظــل انتقالهــا مــن مبنــى آلخــر ،وعليــه ،ال ُبــد مــن
إتبــاع نهــج دوري مســتقب ً
ال لتقييــم المراكــز لتوخــي الموضوعيــة فــي عمليــة التقييــم.
هــذا ،وباإلســتناد إلــى المنهجيــة التــي تــم اعتمادهــا فــي عمليــة تقييــم أداء مراكــز اإلرشــاد األســري ،يوضــح
المســتهدفة بالدراســة وبالنســبة المئويــة.
الجــدول التالــي رقــم ( )1نتائــج تقييــم المراكــز ُ
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جــدول (  )1نتائ��ج تقييم مراكز اإلرشــاد األســري

إسم المركز
مركز اإلرشاد والتوفيق األسري (النزهة)-عمان
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية األسر التنموية (الهاشمي)-عمان
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية البيرة الخيرية (عيرا ويرقا)-البلقاء
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية سيدات كلنا للوطن (ديرعال)  -البلقاء
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية حماية األسرة والطفولة (إربد)
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية المركز االسالمي (عجلون)
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية المركز االسالمي (المفرق)
مركز اإلرشاد األسري – مركز األميرة بسمة  /جهد (الكرك)
مركز اإلرشاد األسري – جمعية األنوار الخيرية (معان)

%59.1
%57.6
%68.2
%54.5
%78.8
%54.5
%74.2
%69.7
%59.1

مركــز اإلرشــاد األســري – مركــز الملكــة رانيــا لتمكيــن المجتمعــات /مؤسســة نهــر األردن
(العقبة)

%84.8

نتيجة التقييم ()%

نجــد ان مركــز اإلرشــاد األســري التابــع لمؤسســة نهــر االردن والواقــع فــي محافظــة العقبــة يحتــل المركــز االول
فــي ترتيــب األداء وهــذا قــد يؤكــد ان المرجعيــة المؤسســية والقانونيــة للمركــز لهــا اهميتهــا فــي القــدرة
علــى أداء مهمــة المركــز علــى أكمــل وجــه.
وتمحــورت أبــرز التوصيــات الرئيســية للدراســة حــول توصيــات إجرائيــة قصيــرة المــدى ،وتوصيــات
علــى مســتوى السياســات ليتــم تنفيذهــا ضمــن المدييــن المتوســط وطويــل األجــل ،وعلــى النحــو
اآلتــي:
أوالً :التوصيات اإلجرائية قصيرة المدى:
•ضــرورة رفــد مراكــز اإلرشــاد األســري بالكــوادر البشــرية الفنيــة المؤهلــة (مرشــدين نفســيين
واجتماعييــن) وعلــى أســاس التفــرغ الكامــل ،وعــدم اعتمادهــا علــى المتطوعيــن فقــط.
•تنفيــذ برامــج تدريبيــة للكــوادر العاملــة فــي المراكــز علــى اجــراءات إدارة الحالة لحاالت اإلرشــاد األســري؛
كمفهــوم وكأهميــة لهــذه االجــراءات فــي مســاعدة حــاالت اإلرشــاد األســري علــى حــل مشــاكلها،
وتحديــدًا اإلرشــاد المتخصــص باألطفــال ،وكذلــك مــا يتعلــق بحــاالت العنــف وبالــذات العنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي.
•تكثيــف الحمــات اإلعالميــة للتوعيــة بأهميــة وجــود هــذه المراكــز ،وأهميــة الخدمــة المقدمــة لمــا فيــه
ســعادة واســتقرار األســر.
•قيــام المراكــز بتنظيــم ومســك ســجالت ماليــة تبيــن موجوداتهــا ومطلوباتهــا وكذلــك المصروفــات
واإليــرادات الخاصــة بهــا ،وحفــظ هــذه الســجالت بأماكــن آمنــة.
•قيــام المراكــز باعتمــاد اســتبانة قيــاس رضــى متلقــي الخدمــة حــال مراجعــة المسترشــد للمركــز
وارشــفتها.
•توفيــر بــدل مــادي للمرشــدين المتطوعيــن غيــر القادريــن علــى تغطيــة نفقــات المواصــات مــن وإلــى
المركز.
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ثانيًا :توصيات على مستوى السياسات ليتم تنفيذهاضمن المديين المتوسط وطويل األجل
•تطويــر عمــل أحــد المراكــز ليكــون مركــز استشــاري نموذجــي لألســرة يعمــل كمركــز للتميــز يتــم
إضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه وفقً ــا لمعاييــر االستشــارات األســرية وفــي األماكــن التــي ســيقدم
فيهــا التدريــب المهنــي للمراكــز األخــرى بحيــث يتــم اعتمــاده لتقديــم التدريــب لألخصائييــن
النفســيين واالجتماعييــن.
•ضــرورة مأسســة عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري وذلــك مــن خــال التعــاون والتنســيق بيــن المجلــس
الوطنــي لشــؤون األســرة ،ووزارة التنميــة اإلجتماعيــة او اي جهــة اخــرى لوضــع األطــر المنظمة إلجراءات
العمــل والمرجعيــة القانونيــة لعمــل المراكــز وتفعيــل دورهــا المجتمعــي.
• تنظيــم اتفاقيــات تعــاون بيــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة والجهــات الرســمية (كــوزارة
التنميــة االجتماعيــة ،وزارة التربيــة والتعليــم ،دائــرة قاضــي القضــاة) النتــداب مرشــدين للعمــل فــي
المراكــز عنــد الحاجــة ،نظــرًا لمــا تعانيــه هــذه المراكــز مــن نقــص فــي الكــوادر الفنيــة.
•ضمــان ديمومــة مصــادر التمويــل الالزمــة لعمــل المراكــز بحيــث تتمكــن مــن أداء مهامهــا ومتطلبــات
أعمالهــا وفقــً لمتطلبــات دليــل اإلرشــاد األســري واالدلــة التــي ممكــن إعدادهــا لهــذه الغايــة.
•التدريب على إجراءات إدارة الحالة وبالذات فيما يتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي.
•قيــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة بوضــع خطــة متابعــة وتقييــم مدعمــة بمؤشــرات قيــاس
أداء ،لرصــد أداء مراكــز اإلرشــاد األســري بشــكل دوري ،مــن الجوانــب اإلداريــة والماليــة وكذلــك قيــاس
رضــا متلقــي الخدمــة.
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إضاءات إرشادية لتفسير أهم المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدراسة
•اإلرشــاد األســري :هــو عمليــة مســاعدة أفــراد األســرة فــي فهــم الحيــاة األســرية ومســؤولياتها لتعزيــز
وتحقيــق االســتقرار والتفاهــم والتوافــق داخــل األســرة الواحــدة بطريقــة علميــة.
•دليــل اإلرشــاد األســري :وهــو الدليــل الــذي أعــده المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة عــام  2011ليكــون
المرجــع الشــامل لعمــل مراكــز اإلرشــاد األســري.
•مراكــز اإلرشــاد األســريُ :يعنــى مركــز اإلرشــاد األســري بتقديــم خدمــات متكاملــة لألســرة فــي مجــال
اإلرشــاد األســري ،وذلــك لتلبيــة كافــة احتياجاتهــا لتحقيــق االســتقرار والتوافــق بيــن أفرادهــا ،باإلضافــة إلــى
تقديــم خدمــة اإلحالــة للجهــات مقدمــة الخدمــة وحســب احتياجــات األســرة .و ُيشــير تعبيــر مراكــز اإلرشــاد
األســري فــي هــذه الدراســة إلــى المراكــز الواقعــة تحــت إشــراف المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة حصريــً.
المرشــد :الموظــف المختــص والمؤهــل الــذي يقــدم خدمــات اإلرشــاد والتوجيــه ،وينطبــق مصطلــح
• ُ
المرشــد النفســي أو التربــوي أو األخصائــي االجتماعــي أو األخصائــي النفســي.
المرشــد علــى ُ
ُ
المسترشــد :هــو مــن يتلقــى خدمــة اإلرشــاد وغالبــا مــا يعانــي مــن مشــكالت نفســية أو اجتماعيــة أو
• ُ
المسترشــد فــي هــذه
تربويــة ،ويبحــث عــن مســاعدة للتغلــب علــى تلــك المشــكالت ،وينطبــق مصطلــح ُ
الدراســة علــى األســرة أو احــد أفرادهــا.
المسترشــد ويتشــارك فيهــا
•العالقــة اإلرشــادية :عالقــة مهنيــة تفاعليــة تعاونيــة تشــاركية محورهــا ُ
والمسترشــد فــي تحديــد األهــداف المنشــودة وطــرق تحقيقهــا.
المرشــد ُ
ُ
والمسترشــد لحــل
المرشــد
ُ
•الجلســات اإلرشــادية :سلســلة الجلســات التــي يتــم عقدهــا بيــن ُ
المشــكلة ،حيــث تبنــى هــذه الجلســات وتســير وفــق أهــداف وأســاليب مهنيــة محــددة.
•الميثــاق األخالقــي للعامليــن في اإلرشــاد األســري :هو عبــارة عــن مجموعة مــن القيــم واألخالقيات
العليــا التــي يجــب أن توجــه وتضبــط ممارســة العامليــن فــي اإلرشــاد األســري لعملهــم بمــا ال يتنافــى مــع
القواعــد األخالقيــة المجتمعيــة داخــل المجتمــع األردنــي ،وبمــا ال يتناقــض مــع القانــون األساســي األردنــي،
والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان .وقــد تــم إعــداد هــذا الميثــاق األخالقــي مــن قبــل مجموعــة مــن
أســاتذة الجامعــات لمهنــة اإلخصائيــن النفســيين والتربوييــن واالجتماعييــن األردنييــن .وقــد تضمــن
دليــل اإلرشــاد األســري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة عــدد مــن األخالقيــات التــي يجــب أن
المسترشــد.
المرشــد فــي عملــه مــع ُ
يراعيهــا ُ
•التقييــم :هــي عمليــة تهــدف إلــى التأكــد مــن أن المشــروع قــد حقــق النتائــج المرجــوة منــه وإلــى تحديــد
المســتفيدين
المســتفيدين مــن المشــروع أو غيــر المباشــر علــى ُ
أثــر المشــروع ســواء المباشــر علــى ُ
والبيئــة المحيطــة ،وذلــك علــى المــدى القريــب والبعيــد .ويتــم مــن خــال عمليــة التقييــم اســتقصاء
الــدروس المســتفادة مــن التجربــة بحيــث يمكــن الحقــً التعلــم مــن األخطــاء وتفاديهــا ،وتكــرار الخطــوات
الناجحــة والبنــاء عليهــا فــي عمليــة تخطيــط المشــاريع الالحقــة.
•التقييــم المرحلــي :يتــم تنفيــذ التقييــم المرحلــي أثنــاء حيــاة المشــروع للتأكــد مــن أن أنشــطة
المشــروع تتجــه نحــو تحقيــق أهدافــه ،وهــو وســيلة لتالفــي أيــة مشــاكل أو معوقــات فــي المشــروع،
واقتــراح اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة لتخطــي العقبــات .وألغــراض هــذه الدراســة فــان التقييــم
المرحلــي هــو األســلوب الــذي ســيتم اعتمــاده ،باســتخدام مؤشــرات قيــاس نوعيــة وترجيحهــا بنقــاط
رقميــة.
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المؤشرات والبيانات اإلحصائية الالزمة لتحويل مشاهدات هذه الدراسة إلى مفاهيم

1

هنــاك العديــد مــن المؤشــرات ذات العالقــة باألســرة فــي المجتمــع األردنــي ،والتــي ســتوضح وتُفســر الكثير من
الظواهــر واإلحصائيــات الــواردة فــي هــذه الدراســة .وقــد تــم تصنيــف تلــك المؤشــرات ضمــن أربــع مجموعــات
وعلــى النحــو اآلتــي:
أوالً :المؤشــرات الديمغرافيــة والحيويــة :وهــي المؤشــرات المتعلقــة بالســكان واألســرة وحــاالت الــزواج
2
والطــاق .ويوضــح الجــدول رقــم ( )2أهــم المؤشــرات الديمغرافيــة والحيويــة لألعــوام 2017 ،2015 ،2013
جدول ( )2أهم المؤشرات الديمغرافية والحيوية ذات العالقة باألسرة في المجتمع األردني
2013

2015

2017

المؤشر
عدد السكان (باأللف)

8114

9559

10053

معدل النمو السكاني لالردنيين ()%

2.2

5.3

2.4

الوقت الالزم لتضاعف عدد السكان االردنيين (سنة)

31.5

28.9

29

نسبة السكان في األعمار دون الخامسة عشرة

37.3

34.3

34.3

نسبة السكان في األعمار  64 - 15سنة

59.5

62.0

62.0

نسبة السكان في األعمار  +65سنة

3.2

3.7

3.7

1199.3

1963.1

2085.7

5.4

4.7

4.8

70965

81373

77700

%26.9

%19.7

%13.4

18976

22070

21210

%14.9

%8.4

%4.6

27.9

28.3

28.6

عدد األسر في األردن (باأللف)
متوسط حجم األسرة الخاصة (فرد)
عدد عقود الزواج المسجلة سنويًا
-

منها :زواج قاصرات  18-15سنة
(النسبة)

عدد وقوعات الطالق المسجلة سنويًا
-

منها :طالق قاصرات  18-15سنة
(النسبة)

متوسط العمر وقت الزواج األول (سنة)

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

انثى

29.9

25.8

30.2

26.1

30.7

26.3
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 1جميــع البيانــات واملــؤرشات مصدرهــا دائــرة االحصــاءات العامــة االردنيــة وتعــداد الســكان يشــمل جميــع املقييمــن عــى ارض اململكــة مبــا فيهــم الالجئــن .ويُعــد وجــود
الالجئــن يف املجتمــع األردين مــن املؤث ـرات املجتمعيــة الهامــة عــى الوضــع األرسي.
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زواج وطالق القاصرات
•ســجلت عقــود زواج القاصــرات لعــام  10434 ،2017حالــة شــكلت مــا نســبته  %13.4مــن إجمالــي عقــود
الــزواج فــي المملكــة ،مقابــل  19082حالــة فــي عــام  2013شــكلت مــا نســبته .%26.9
•بلــغ عــدد وقوعــات طــاق القاصــرات لعــام  976 ،2017حالــة شــكلت مــا نســبته  %4.6مــن إجمالــي
وقوعــات الطــاق فــي المملكــة ،مقابــل  2831حالــة فــي عــام  2013شــكلت مــا نســبته .%14.9
•مقابل كل  100حالة زواج قاصرات هناك حوالي  9حاالت طالق قاصرات.
مصدر البيانات :دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي األردني لعام .2017
ثانيــا :المؤشــرات االجتماعيــة :وهــي المؤشــرات التــي تؤثــر على صــورة األســرة إجتماعيًا من جهــة (كالفقر
ً
واألميــة) ،وتتأثــر بهــا األســرة مــن خــال المجتمــع مــن جهــة أخــرى (كالعنــف األســري ،والعنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي ،وتعاطــي المخــدرات ،االنحــراف ،الجرائــم ،االنتحار/محــاوالت االنتحــار ،االفــراط فــي اســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعي...الــخ) ،وفــي معظــم األحيــان فــان هــذه المؤشــرات ذات تأثيــر متبــادل علــى وضــع
األســرة .ويوضــح الجــدول رقــم ( )3أه��م المؤش��رات االجتماعي��ة لألعــوام () 32017 ،2015 ،2013
جدول ( )3أهم المؤشرات االجتماعية ذات العالقة باألسرة في المجتمع األردني
2013

2015

2017

المؤشر
نسبة الفقر (أفراد )%

)2010( 14.4

)2010( 14.4

)2010( 14.4

خط الفقر المطلق (دينار للفرد في السنة)

)2010( 814.0

)2010( 814.0

)2010( 814.0

6.8

6.4

5.2

نسبة األمية للسكان الذين أعمارهم  15سنة فأكثر
ذكر
3.7

ذكر
3.4

ذكر
2.9

نسبة مستخدمي الفيس بوك

غير متوفر

غير متوفر

87.6

نسبة مستخدمي الواتس اب

غير متوفر

غير متوفر

91.0

5.2

3.7

3.6

33853

35306

36500

46.9

52.4

46.8

غير متوفر

غير متوفر

32

108

113

130

417

381

503

5471

10080

11852

معدل الجريمة (لكل ألف من السكان)
عدد الجرائم العامة
عدد القضايا المفصولة في المحاكم الشرعية
واالستئناف (باأللف)
نســبة النســاء في ســن الخامســة عشــر فما فوق والالتي
ســبق لهــن الــزواج وتعرضــن لعنــف بدنــي أو جنســي أو
نفســي مــن القريــن الحالــي أو الســابق ،خــال اإلثنــى عشــر
4
شــهرًا الماضيــة ()%
عدد حاالت االنتحار

5

عدد حاالت محاوالت االنتحار

6

عدد قضايا حيازة وتعاطي المواد المخدرة
_______________________________________

 3دائرة االحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصايئ السنوي األردين .2017
 4مؤرشات أهداف التنمية املستدامة.
 5املجلس االقتصادي واالجتامعي“ ،االنتحار يف املجتمع األردين ،واقع وتوصيات”2017 ،
 6املجلس االقتصادي واالجتامعي“ ،االنتحار يف املجتمع األردين ،واقع وتوصيات”2017 ،
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انثى
10.1

انثى
9.5

انثى
7.5

حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار في األردن
أظهــرت نتائــج الدراســة التــي أعدهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي حــول االنتحــار فــي المجتمــع
األردنــي ،تزايــد هــذه الظاهــرة فــي الفتــرة األخيــرة وخصوصــً ضمــن الفئــة العمريــة ( )27 – 18ســنة .وقــد
كان الدافــع الرئيــس لمحــاوالت االنتحــار عبــر الفتــرة الزمنيــة ( )2017 – 2013هــو الخالفــات العائليــة،
حيــث ســجلت مــا نســبته  %40.8مــن إجمالــي محــاوالت االنتحــار لعــام  2017والبالــغ عددهــا  503محاولــة
مقابــل  130حالــة انتحــار تــام لــذات الســنة.
ومــن منظــور النــوع االجتماعــي ،ســجلت محــاوالت االنتحــار لــدى اإلنــاث مــا نســبته  %63.6مقابــل %36.4
محــاوالت انتحــار لــدى الذكــور خــال عــام .2017
المصدر :المجلس االقتصادي واالجتماعي“ ،االنتحار في المجتمع األردني ،واقع وتوصيات”2017 ،

ً
ثالثــا :المؤشــرات االقتصاديــة :وهــي المؤشــرات ذات التأثيــر المــادي علــى وضــع األســرة ،كتعطــل أحــد
أفــراد األســرة عــن العمــل (البطالــة) ،والتضخــم الــذي يؤثــر علــى مســتوى دخــل األســرة وانخفــاض القيمــة
الشــرائية تبعــً لذلــك .ويوضــح الجــدول رقــم ( )4أهــم المؤشــرات االقتصاديــة لألعــوام ( ) 7 2017 ،2015 ،2013
جدول ( )4أهم المؤشرات االقتصادية ذات العالقة باألسرة في المجتمع األردني
المؤشر
معدل النشاط االقتصادي المنقح ()%

2013

2015

2017

37.1

39.2

ذكر

أنثى

60.4

13.2

36.7
أنثى
ذكر

ذكر

انثى

13.3

60.8

17.3

60.0

معدل البطالة ()%

12.6

13.0

18.3

نسبة المتعطلين سنة فأكثر
معدل التضخم ()%

39.4
5.6

37.2
0.88-

68.8
3.32

3652.6

2795.0

2829.9

غير متوفر

3.3-

1.0

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية (دينار أردني)
معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج
8
المحلي االجمالي ()%

_______________________________________
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نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي
شــهدت المملكــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ارتفاعــً غيــر مســبوقًا فــي كل مــن مســتوى البطالة
ومعــدل التضخــم ،ومــع نهايــة عــام  2017وصلــت نســبة البطالــة إلــى  ،%18.3فــي حيــن بلغــت نســبة
التضخــم الســنوية لعــام  2017مــا معدلــه  .%3.32وهــذا بــدوره أدى إلــى تراجــع معــدل النمــو الســنوي
لنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي االجمالــي الحقيقــي حيــث ســجل تراجعــً بمــا نســبته .%5.7
مصدر البيانات :دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي األردني لعام .2017
رابعــً :المؤشــرات الغذائيــة :وهــي المؤشــرات التــي تؤثــر علــى صحــة أفــراد األســرة ،مثــل حصــة الفــرد
مــن الغــذاء ،ومعــدل انتشــار ســوء التغذيــة ،ومــا يصاحــب ذلــك مــن حــاالت اكتئــاب التــي يكــون مردهــا فــي
بعــض األحيــان ســوء التغذيــة كنقــص الفيتامينــات وليــس أمــراض نفســية .9هــذا وقــد تقــود حــاالت االكتئــاب
بأصحابهــا إلــى نتائــج نفســية وخيمــة قــد تــؤدي إلــى االنتحــار ممــا يؤثــر علــى الوضــع األســري داخــل نطــاق
األســرة وضمــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه .ويوضــح الجــدول رقــم ( )5أهــم المؤشــرات الغذائيــة لألعــوام
() 10 2017 ،2015 ،2013
جدول ( )5أهم المؤشرات الغذائية ذات العالقة باألسرة في المجتمع األردني
المؤشر
نصيب الفرد اليومي من الطاقة (سعر حراري)
نصيب الفرد اليومي من البروتينات (غم)
نصيب الفرد اليومي من الدهون (غم)
نصيب الفرد السنوي من الغذاء (كغم)
معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول)

11

2017

2013

2015

3,048.8

2,907.4

77.6

76.0

)2016( 71.2

101.1

92.9

)2016( 96.4

562.1

525.2

)2016( 543.6

غير متوفر

غير متوفر

2.4

)2016(2,744.4

النظام الغذائي والصحة النفسية
•أكــدت دراســة جديــدة علــى العالقــة بيــن النظــام الغذائــي والصحــة النفســية ،حيــث أفــادت هــذه
الدراســة بــأن تنــاول الفواكــه والخضــروات يخفــض خطــر اإلصابــة باالكتئــاب بنســبة .%10
•وجــاءت هــذه النتيجــة بعــد دراســة لباحثيــن فــي المركــز الطبــي لجامعــة “راش” فــي شــيكاغو
شــمل  964شــخصًا تبــدأ أعمارهــم مــن  80عامــً وذلــك علــى مــدى نحــو  6أعــوام.
•وعلــى مــدار هــذه األعــوام ،رصــد الباحثــون أعــراض االكتئــاب لــدى المشــاركين فــي الدراســة فتب ّيــن
أن مــن تجنــب اللحــوم الحمــراء والدهــون المشــبعة والســكر وفضلــوا الفواكــه والخضــروات كانــوا
أقــل عرضــة الضطرابــات االكتئــاب بنســبة .%10
•المصدر :وكالة عمون االخبارية 27 ،شباط 2018

_______________________________________

 9وفق ما أكدته الدكتوره دالل العلمي الخبرية يف قضايا اإلرشاد األرسي.
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 11مؤرشات أهداف التنمية املستدامة.
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الفصل الثاني  :منهجية إعداد الدراسة

منهجية إعداد الدراسة التقيمية
أهمية الدراسة:
نظــرا ألهميــة وجــود مراكــز استشــارية فنيــة تقــدم خدمــات تســاهم فــي اســتقرار األســرة واســتقرار المجتمــع؛
فقــد جــاءت مبــادرة المجلــس الوطنــي لشــؤون االســرة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان/مكتب االردن
بإجــراء دراســة تقييميــة شــاملة لمراكــز اإلرشــاد األســري التــي افتتحهــا المجلــس بالتعــاون مــع المؤسســات
الوطنيــة والجمعيــات فــي مختلــف محافظــات المملكــة مــن خــال تقييــم أداء هــذه المراكــز مــن العديــد مــن
الجوانــب.

هدف الدراسة:
إيمانــً مــن دور المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة فــي ضمــان مســتوى الحيــاة األفضــل لألســرة األردنيــة
ولتحقيــق التنســيق والمراقبــة والتطويــر لتطبيــق وتنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات المتعلقــة باألســرة
ضمــن عمــل المجلــس؛ األمــر الــذي يحقــق التوافــق بيــن الخطــط وبرامــج األســرة والمؤسســات الشــريكة جــاءت
الدراســة التقييميــة لمراكــز اإلرشــاد األســري بالتعــاون مــع صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان للوقــوف علــى
واقــع عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري العشــرة والمنتشــرة فــي كل مــن محافظــات( :العاصمــة ،البلقــاء ،إربــد،
عجلــون ،المفــرق ،الكــرك ،معــان ،العقبــة) للوقــوف علــى واقــع الحــال مــن حيــث األداء اإلداري والمالــي ورضــا
المســتفيدين مــن الخدمــة المقدمــة فــي المراكــز ومجــاالت التحســين ســعيًا للوصــول إلــى خدمــات إرشــاد
أســري مميــزة ضمــن تلــك المراكــز.

منهجية الدراسة:
إلعــداد الدراســة بمنهجيــة علميــة فقــد تــم اعتمــاد التقييــم المرحلــي باســتخدام مؤشــرات قيــاس نوعيــة
وترجيحهــا بنقــاط رقميــة ،وقــد تــم اجــراء هــذه الدراســة مــن خــال القيــام بعــدد مــن المراحــل كالتالــي:
شكل ( )1مراحل إعداد الدراسة التقييمية
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وفيما يلي شرح تفصيلي لمراحل تنفيذ الدراسة.

أوالً :المراجعة المكتبية للوثائق ذات العالقة
اشتملت عملية المراجعة المكتبية للعديد من الوثائق ذات العالقة وأهمها:
•كتاب اإلرشاد األسري .2010
•البرنامج التدريبي لتعزيز مهارات العاملين في اإلرشاد األسري .2010
•الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان .2025-2016
•اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف في لعام .2016
•االستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن .2009
•االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية .2005
•دليل العاملين مع األسر المعرضة للخطر .2015
•تقرير أحوال األسرة األردنية .2015
•تقرير احوال االسرة االردنية .2018
•خدمات خط مساعدة الطفل  110/لألسرة والطفل.
•دليل اإلرشاد األسري .2011
•الوثائق المرجعية لعمل مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري التابعة لدائرة قاضي القضاة.
•تجارب دولية.

ثانيًا :تصميم وتنقيح استبانة جمع البيانات
لغايــات تقييــم أداء مراكــز اإلرشــاد األســري فــي تقديــم خدماتهــا اإلرشــادية ،فقــد تــم تصميــم اســتبانة جمــع
البيانــات وتنقيحهــا بمــا يتــاءم مــع متطلبــات دليــل اإلرشــاد األســري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لشــؤون
األســرة ،حيــث غطــت االســتبانة ســتة معاييــر رئيســة هــي:
1.1المعيار األول :خدمات المركز
2.2المعيار الثاني :الشراكات مع المؤسسات والمراكز األخرى
3.3المعيار الثالث :البيئة اللوجستية الداعمة لعمل المركز
4.4المعيار الرابع :الموارد البشرية
5.5المعيار الخامس :البيئة المؤسسية والتنظيمية الداعمة لعمل المركز
6.6المعيار السادس :إدارة الملفات والمعلومات وتوثيقها
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كمــا وتــم تصميــم اســتبانة لقيــاس رضــا المســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة فــي المراكــز وتضمــن قيــاس
مايلــي:
معلومات عامة عن المستفيدينالخدمات بشكل عامسهولة الوصول الى الخدماتمقدمي الخدمةالمركز ومرافقهالرضا عن الخدمة المقدمة-آراء المستفيدين بتطوير خدمات المركز

ثالثًا :الزيارات الميدانية لمراكز اإلرشاد األسري
تــم جمــع البيانــات الالزمــة مــن خــال زيــارات ميدانيــة لمراكــز اإلرشــاد األســري البالــغ عددهــا ( )10مراكــز فــي
ثمانــي محافظــات ،وتوثيــق البيانــات فــي االســتبانة.

رابعًا :إعداد تقرير نتائج الزيارات الميدانية
فــي ضــوء مــا تمخضــت عنــه نتائــج الزيــارات الميدانيــة ،تــم إعــداد التقريــر التفصيلــي لنتائــج أعمــال مراكــز
اإلرشــاد األســري.

خامسًا :تصميم أداة التقييم المعيارية
فــي ضــوء مراجعــة التقريــر التفصيلــي لنتائــج أعمــال مراكــز اإلرشــاد األســري ،تــم تصميــم أداة التقييــم ،وهــي
عبــارة عــن «قائمــة التحقــق المعياريــة ( ،»)Criteria Checklistوقــد اســتوحت أداة التقييــم جميــع معاييرهــا مــن
دليــل اإلرشــاد األســري ،ويضــم كل معيــار رئيســي عــدة معاييــر تقييــم فرعيــة – بمجمــوع  33معيــار تقييــم
فرعــي – وعلـ�ى النحـ�و التالـ�ي:
-1

المعيار الرئيسي األول :خدمات المركز ،ويضم المعايير الفرعية التالية:
أ.

عدد الخدمات المقدمة

ب.

معدل عدد المراجعين

ج.

الفئات المستهدفة

د.

العمرية المستفيدة
الفئات ُ

ه.

عدد ساعات العمل األسبوعية

و.

انسجام إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ز.

انسجام األساليب اإلرشادية مع ما هو منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من حيث
األشكال والفنيات
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-2

المعيار الرئيسي الثاني :الشراكات مع المؤسسات والمراكز األخرى ،ويضم المعايير الفرعية
التالية:
أ.

قيام المركز بالتواصل مع مؤسسات حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الخدمات

ب.

المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

ج.

اإلحالة للجهات األخرى مقدمة الخدمة الطبية والقانونية والتربوية والنفسية ،كذلك
اإلحالة
بين المراكز نفسها في حال عدم وجود متخصصين لتقديم االستشارة األسرية.

-3

-4

24

المعيار الرئيسي الثالث :البيئة اللوجستية الداعمة لعمل المركز ،ويضم المعايير الفرعية التالية:
أ.

سهولة الوصول إلى موقع المركز

ب.

وجود مكان لالستقبال والتسجيل

ج.

وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

د.

وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق راحة األفراد

هـ.

وجود غرفة ألعاب لألطفال

و.

وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ز.

وجود لوحات استرشادية وإرشادية

ح.

توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص في دليل اإلرشاد األسري

ط.

مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما في ذلك كبار السن

المعيار الرئيسي الرابع :الموارد البشرية ،ويضم المعايير الفرعية التالية:
أ.

وجود مدير المركز ومهامه ومواصفاته

ب.

وجود موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ج.

وجود مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

د.

وجود أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

هـ.

وجود أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

و.

وجود متطوعين للعمل في المركز

ز.

خضوع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

-5

المعيار الرئيسي الخامس :البيئة المؤسسية والتنظيمية الداعمة لعمل المركز ،ويضم المعايير
الفرعية التالية:
أ .وجود ميثاق أخالقي للعاملين في المركز وموقع من قبلهم
ب .توفر أدلة اإلرشاد األسري في المركز
ج .وجود خطة عمل لدى المركز
د .وجود لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم أداء مقدمي الخدمة

-6

المعيار الرئيسي السادس :إدارة الملفات والمعلومات وتوثيقها ،ويضم المعايير الفرعية التالية:
أ .احتفاظ المركز بمعلومات حول مقدمي الخدمة
ب .توفر نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد األسري التي راجعت المركز
ج .المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالحاالت وحفظها في مكان آمن
د .توثيق محاضر جلسات اإلرشاد األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية والخطة العالجية
هـ .توثيق للسجالت المالية الخاصة بالمركز

هذا ويحتوي الملحق رقم ( )1على نموذج أداة التقييم ( )Criteria Checklistالتي تم تصميمها لهذا الغرض.

سادسًا :رصد الفجوات في أداء مراكز اإلرشاد األسري
مــن خــال المعاييــر الفرعيــة التــي تــم تضمينهــا ألداة التقييــم المعياريــة ،تــم رصــد الفجــوات بيــن الوضــع
الحالــي للمركــز وأدائــه الفعلــي مــن جهــة ،ومتطلبــات هــذه المعاييــر مــن جهــة أخــرى ،وتوثيــق ذلــك فــي
قائمـ�ة التحقـ�ق المعياريـ�ة ( )Criteria Checklistالخاصــة بــكل مركــز.
ويتضمن الملحق رقم ( )2قوائم التحقق المعيارية ( )Criteria Checklistللمراكز قيد التقييم.

سابعًا :تقييم المراكز وفق أداة التقييم المعيارية
ـاء علــى مــا تــم رصــده مــن فجــوات وقصــور فــي أداء المراكــز ،تــم إعطــاء كل معيــار مــن المعاييــر الفرعيــة
بنـ ً
تقييمــً يتــراوح مــن (  0إلــى  ) 2وكمــا يلــي:
إذا حقق المركز المعيار بشكل تام يأخذ(  2نقطة)إذا حقق المركز المعيار بشكل جزئي يأخذ(  1نقطة)إذا لم يحقق المركز المعيار يأخذ (  0نقطة)العظمــى
تــم بعــد ذلــك احتســاب المجمــوع الكلــي لنقــاط كل مركــز ،ثــم قســمة المجمــوع علــى القيمــة ُ
( )66=33x2الحتســاب نتيجــة التقييــم النهائيــة للمركــز بالنســبة المئويــة.
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ثامنًا :الوقوف على تحديات عمل المراكز
مــن خــال قائمــة التحقــق المعياريــة ( )Criteria Checklistالتــي تــم اســتخدامها فــي عمليــة التقييــم ،فقــد كان
مــن الســهل الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجــه عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري والتــي ســوف يتــم الحديــث
عنهــا بالتفصيــل فــي جــزء الحــق مــن هــذه الدراســة.

تاسعًا :إعداد الدراسة التقييمية الشاملة للمراكز
المكلــف بهــذه الدراســة والمجلــس الوطنــي
مــن خــال النهــج التنســيقي المشــترك بيــن فريــق العمــل ُ
لشــؤون األســرة ،وصنــدوق االم المتحــدة للســكان -مكتــب األردن ،وتعــاون مراكــز اإلرشــاد األســري فــي توفيــر
البيانــات الالزمــة لعمليــة التقييــم ،فقــد تــم الخــروج بهــذه الدراســة التقييميــة لواقــع حــال مراكــز اإلرشــاد
المســتهدفة.
األســري ُ
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الفصل الثالث  :االرشاد االسري في االردن

تعريف اإلرشاد األسري ونشأتة
ُيشــير اإلرشــاد األســري الــى مصطلــح واســع يضــم العديــد مــن الطــرق واالســاليب التــي تتبــع عنــد العمــل مــع
األســر التــي تعانــي مــن صعوبــات عضويــة ونفســية واجتماعيــة.
بــدأ اإلرشــاد األســري الرســمي منــذ الثالثينــات فقــط مــن القــرن الماضــي ،وقبــل ذلــك الوقــت فــان اإلرشــاد
الزوجــي واألســري غيــر الرســمي كان يوفــر بواســطة االصدقــاء واالطبــاء والمحاميــن ورجــال الديــن .وقــد
كانــت ُممارســات اإلرشــاد األســري الشــائعة فــي الثالثينــات واألربعينــات مــن القــرن الماضــي تتضمــن ان يقــوم
معالجـ�ون مختلفـ�ون بمقابلـ�ة أفـ�راد األسـ�رة كل علـ�ى انفـ�راد .امـ�ا فـ�ي الخمسـ�ينات فقـ�د بـ�دأ العـلاج المشـ�ترك
يصبــح اكثــر شــيوعا وانتشــارا حيــث تتــم رؤيــة الزوجيــن ســويا بواســطة معالــج واحــد ،علمــا بانــه خــال
الثالثينــات واألربعينــات ووصــوال للخمســينات فــان مشــكالت االطفــال كانــت تتــرك لعيــادات توجيــه االطفــال،
علــى الرغــم مــن كونهــا قــد تناقــش فــي اإلرشــاد الزوجــي.
وبســبب قناعــة المحلليــن النفســيين فــي الثالثينــات واألربعينــات بــأن االضطرابــات النفســية تبــدأ خــال
مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،فــان عــاج مشــكالت االطفــال كان يعتبــر اســلوبا ناجعــً لمنــع االمــراض النفســية
بيــن األفــراد عنــد الرشــد.
وقــد حــدث تحــول فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي وذلــك بتغييــر التوجــه مــن توجيــه اللــوم للوالديــن
بســبب مشــكالت األطفــال ،نحــو مســاعدة الوالديــن واألطفــال علــى االرتبــاط بصــورة أفضــل مــع بعضهمــا
البعــض .ونســتطيع تعريــف اإلرشــاد األســري بأنــه الســعي لســعادة واســتقرار األســرة .
وبحســب اســتراتيجية اإلرشــاد األســري والتــي أعدهــا المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة خــال العــام 2009
ُيعــرف اإلرشــاد األســري علــى انــه عمليــة مســاعدة أفــراد األســرة فــي فهــم الحيــاة األســرية ومســؤولياتها
لتحقيــق اإلســتقرار والتوافــق األســري والتصــدي للمشــكالت األســرية .

أهداف اإلرشاد األسري
اله�دـف العــام لإلرش��اد األس��ري هوــ مس�اـعدة أفرــاد األسـ�رة علـ�ى النم��و الس��ليم م��ن خــال تنميــة عالقــات
إيجابيــة بينهــم مــن أجــل تحقيــق الســعادة لألســرة والمجتمــع.
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اما األهداف الخاصة لإلرشاد األسري ،تتلخص فيما يلي
1.1تربية األوالد ورعاية نموهم النفسي واالجتماعي.
2.2تعليم اصول التنشئة االجتماعية.
3.3حل وعالج المشكالت واالضطرابات.
4.4تحصين األسرة ضد االنهيار.
5.5التوعية في القضايا األسرية ومن ذلك ما يتعلق بالمشكالت الزواجية ،والعنف وبالذات
العنف المبني على النوع االجتماعي.
6.6تحقيق التوافق النفسي في األسرة.
7.7مساعدة أعضاء األسرة في تحديد السلوك الجديد الذي يرونه مناسبًا للتخلص من
مشاكلهم.
8.8تقديم خدمات االرشاد الزواجي وما يتعلق بالتخطيط العائلي (ميزانية االسرة ،الصحة
االنجابية)..،

المسترشد فيما يلي: 12
وتنطوي عملية اإلرشاد على مساعدة ُ
•أن يكون قادرًا على التعبير عن مشاعره وانفعاالته.
•أن يكون أكثر تفهما لنفسه وللمواقف والمشكالت التي يمر بها.
•أن يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات ذات األهمية.
•أن يكون أكثر قدرة على تطبيق قراراته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
« 12تقييم دمج العملية اإلرشادية العالجية يف مراكز الرعاية الصحية األولية من وجهة نظر املنتفعني» ،سامح أبو سيدو ،رسالة ماجستري ،الجامعة اإلسالمية-غزة.2007 ،
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أهمية اإلرشاد األسري
تأتــي أهميــة اإلرشــاد األســري مــن كــون األســر تلعــب دورًا فــي نشــأة المــرض النفســي ســواء ألســباب وراثيــة
عائليــة أو ألســباب اضطــراب المحيــط األســري ،كمــا ان لهــا الــدور فــي العــاج مــن حيــث توقعاتهــا للشــفاء
ودعمهــا اثنــاء العــاج وتقبلهــا للمريــض بعــد العــاج .فأســرة المريــض تعانــي ماديــً ومعنويــً نتيجــة مــرض
أحــد أفرادهــا ممــا ينعكــس بالتالــي فــي طريقــة رعايــة المريــض او اهمالــه او نبــذه او عزلــه ممــا يزيــد مــن
شــدة المــرض ويقلــل مــن االمــل بالشــفاء .وعــاوة علــى مــا ســبق ،تنبــع الحاجــة إلــى اإلرشــاد األســري اليــوم فــي
عالمنــا العربــي نتيجــة حــاالت التفــكك األســري ،والتفــكك األســري نوعيــن:
•تفــكك نفســي بحيــث يكــون الوالديــن موجوديــن جســديًا لكــن هنــاك خالفــات مســتمرة
ممــا يــؤدي إلــى فقــدان االحتــرام بيــن أفــراد األســرة وال يشــعر األبنــاء باالنتمــاء األســري.
•التفــكك البنائــي وينشــأ عــن غيــاب الوالديــن او أحدهمــا بالمــوت او الطــاق او االنفصــال او
االنشــغال.
كمــا وتأتــي اهميتــه لعمليــة التخطيــط العائلــي والــذي بــدوره ينظــم امــور األســرة خوفــا مــن المشــاكل التــي
قــد تنجــم الحقً ــا كاهميــة التخطيــط إلعــداد موازنــة األســرة او الصحــة االنجابيــة الــى غيرهــا مــن االمــور

مأسسة اإلرشاد األسري في األردن
علــى الرغــم مــن تعــدد الجهــات التــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف اإلرشــاد األســري وإصــاح ذات البيــن فــي
المجتمــع األردنــي ،بــدءًا مــن األســرة وأفرادهــا ،ومكاتــب االصــاح والتوفيــق األســري التابعــة لدائــرة قاضــي
القضــاة والبالــغ عددهــا حتــى نهايــة عــام  )12( 2017مكتــب موزعــة علــى ( )7محافظــات ،باإلضافــة إلــى منظمــات
المجتمــع المدنــي ،ومؤسســات القطــاع الخــاص ،وإنتهــاءًا بالجهــات الرســمية واألمنيــة التــي ال تألــوا جهــدًا فــي
هــذا المضمــار؛ إال أن الحديــث فــي هــذه الدراســة ســيتناول تقييــم مراكــز اإلرشــاد األســري الواقعــة تحت إشــراف
المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة والبالــغ عددهــا ( )10مراكــز منتشــرة فــي مختلــف محافظــات المملكــة.
وعمــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة منــذ بدايــة تأسيســه علــى االهتمــام بقضايــا اإلرشــاد األســري
ومأسســتها ،واســتطاع تحقيــق العديــد مــن االنجــازات ،ونجملهــا بحســب الســنوات كالتالــي:
 :2002دراســة البحــث النوعــي لتحديــد القضايــا والمشــكالت األســرية ذات األولويــة؛ والتــي أشــارت نتائجهــا إلــى
حاجــة أفــراد األســرة األردنيــة إلــى برامــج ومشــاريع تمكنهــم مــن إيجــاد حلــول لمشــاكلهم األســرية ،وضــرورة
وجــود برامــج تهتــم باإلرشــاد األســري.

 :2005دراســة واقــع اإلرشــاد األســري فــي األردن؛ والتــي جــاءت للتعــرف علــى واقــع المؤسســات التــي تقــدم
خدمــات إرشــادية لألســرة ،وواقــع العامليــن فيهــا ،حيــث إشــارات نتائجهــا إلــى افتقــار األردن لخدمــات اإلرشــاد
األســري ،وأن مــا تقدمــه المؤسســات والجمعيــات المختلفــة عبــارة عــن برامــج توعيــة وتثقيــف علــى شــكل
محاضــرات وزيــارات منزليــة وميدانيــة ،وأن ذلــك ال يرقــى إلــى خدمــات اإلرشــاد األســري بمعنــاه العلمــي الدقيــق.
 :2009إعــداد اإلســتراتيجية الوطنيــة لإلرشــاد األســري فــي األردن ،والتــي تــم إعدادهــا بالتعــاون مــع العديــد مــن
المؤسســات الوطنيــة ،والتــي تنــاول العديــد مــن المحــاور والقضايــا التــي تشــكل الركائــز األساســية لمهنــة
اإلرشــاد األســري فــي األردن وتؤثــر علــى تطــور المهنــة.

31

 :2011 – 2009مشروع تحسين خدمات اإلرشاد األسري وتمثلت ثمار هذا المشروع بما يلي:
القيــام بدراســة علميــة تقييميــه بالتعــاون مــع الجامعــة االردنيــة اســتندت علــى المنهــج العلمــي
لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة للعامليــن فــي مجــال اإلرشــاد األســري.
إعــداد كتــاب اإلرشــاد األســري ،والدليــل التدريبــي لإلرشــاد األســري؛ وجــاءت مواضيــع الكتــاب والدليــل
مــن نتائــج الدراســة العلميــة التقييميــة الحتياجــات العامليــن فــي اإلرشــاد األســري ،وتضمنــت
المواضيــع كافــة القضايــا ذات العالقــة باإلرشــاد األســري ،والتــي تهــم كافــة فئــات األســرة (أطفــال،
نســاء ،شــباب ،مســنين ،أزواج)....
تنفيــذ برامــج وطنيــة تدريبيــة للعديــد مــن فئــات المجتمــع األردنــي ،مــن خــال توقيع اتفاقيــات تعاون
ومذكــرات تفاهــم مــع العديــد مــن المؤسســات الوطنيــة ،وتــم تدريــب مــا مجموعــه ( )2250متــدرب
ومتدربــة ،والذيــن يمثلــون مؤسســات وطنيــة حكوميــة وغيــر حكوميــة واكاديميــن ،ومرشــدين،
واســر.
إطالق حملة إعالمية للتوعية بأهمية اإلرشاد األسري وبأهمية مفهومه في المجتمع،
 :2017 – 2010افتتاح مراكز لإلرشــاد األســري نظرا لمحدودية خدمة اإلرشــاد األســري المقدمة وبالذات ما يتعلق
باالستشــارات األســرية ،وبالــذات الخدمــة المجانيــة؛ فقــد جــاءت مبــادرة المجلــس بالتعــاون مــع مؤسســات
وطنيــة ومؤسســات مجتمــع مدنــي وجمعيــات الفتتــاح مراكــز لإلرشــاد األســري فــي مختلــف المحافظــات،
والتــي بلــغ عددهــا ( )10مراكــز حتــى نهايــة العــام  ،2017وجــاءت آليــة افتتــاح المراكــز بتوقيــع اتفاقيــات تفاهــم
مــع هــذه المؤسســات وكانــت اآلليــة كالتالــي:
تــم البــدء خــال العــام  2010بالتعــاون مــع مؤسســات وطنيــة حيــث تــم اســتهداف أمانــة عمــان الكبــرى لفتــح
مركــز النزهــة ،ومؤسســة نهــر االردن الفتتــاح مركــز العقبــة ،والصنــدوق الهاشــمي لتنميــة المــوارد البشــرية
الفتتــاح مركــز الكــرك ،وجــاءت الفكــرة ان هــذه المؤسســات الوطنيــة لديهــا كــوادر وممكــن ان توفــر كــوادر
للمراكــز حيــث ان المجلــس فقــط كان يقــدم دعــم مالــي للتجهيــزات وكبنيــة تحتيــة وفــي الجانــب الفنــي
كان يقــوم بعمليــة تدريــب الكــوادر ،ولكــن الحظنــا ان هــذه المؤسســات لــم تقــدم الخدمــة علــى أكمــل
وجــه باســتثناء مركــز العقبــة ،فامانــة عمــان بالرغــم مــن اشــتراطنا للكــوادر بــان تكــون ضمــن التخصصــات
المطلوبــة لالرشــاد االســري حيــث تــم تعييــن موظفــة تخصصهــا علــم اجتمــاع لفتــرة معينــة وكان يتــم
االســتعانة بمتطوعــة لتقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري فــي ايــام معينــة ،ولكــن لــم يســتمر الحــال كذلــك
حيــث تــم حاليــا تعييــن موظفــة تخصصهــا بعيــد جــدا عــن تخصصــات علــوم اإلرشــاد األســري.
ولكــون المجلــس ضمــن اتفاقيــات التعــاون الموقعــة مــع هــذه المؤسســات لــم يتــم اضافــة بنــد المتابعــة
والتقييــم علــى عمــل هــذه المراكــز وذلــك للتأكيــد علــى اســتقاللية المراكــز ،ولكــن كان يتــم تزويــد المجلــس
باســتمرار بتقاريــر تبيــن أعــداد الحــاالت التــي تحضــر للمجلــس واخــذ الخدمــات ســواء التوعويــة او االستشــارية.
ومــن هنــا جــاءت مبــادرة المجلــس خــال العــام  2013فــي التعــاون مــع جمعيــات ضمــن معاييــر وضعهــا
المجلــس الختيــار الجمعيــة التــي مــن الممكــن التعــاون معهــا وبداءنــا فــي معــان بالتعــاون مــع جمعيــة
االنــوار الخيريــة وضمــن االتفاقيــة الموقعــة مــع جمعيــة االنــوار الخيريــة تــم وضــع بنــد بــان يقــوم المجلــس
باعطــاء مكافــآة شــهرية بســيطة لعــدد ( )2مــن المرشــدين للعمــل فــي المركــز وذلــك كدعــم مــن
المجلــس النجــاح المركــز فــي محافظــة مــن محافظــات الجنــوب ،وتــم وضــع بنــد المتابعــة والتقييــم علــى
المركــز لمــدة ســنة؛ وكانــت تجربــة المجلــس ناجحــة مــع هــذه الجمعيــة حيــث اســتطاع المركــز خــال ســنة
بتســجيل قصــة نجــاح فــي تقديــم الخدمــة والتوعيــة بمحافظــة كمحافظــة معــان .ومــن ثــم تــم اختيــار
الجمعيــات لتغطــي معظــم المحافظــات ولكــن المجلــس مــع هــذه الجمعيــات لــم يلتــزم بتقديــم أي
مكافــاة للعامليــن خاصــة وان الدعــم المقــدم لهــذا المشــروع لــم يعــد يكفــي ،لذلــك لــم يتــم وضــع بنــد
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المتابعــة والتقييــم علــى المراكــز ،ولكــن اآلليــة التــي تربــط المجلــس بهــذه المراكــز؛ اســتمرارية المجلــس
بدعــم القــدرات الفنيــة للعامليــن بهــذه المراكــز مــن خــال الــدورات التدريبيــة واي أنشــطة او برامــج تدعــم
عملهــم ،باالضافــة الــى أن بعــض المراكــز تقــوم بتزويــد المجلــس بتقاريــر تبيــن أعــداد الحــاالت المســتفيدة
مــن عمــل هــذه المراكــز.
 :2012دليــل مراكــز اإلرشــاد األســري؛ ويضــم الدليــل جملــة مــن اإلجــراءات الممكــن إتباعهــا عنــد تعامل المرشــد
ـداءا مــن تحديــد المشــكلة ووضــع خطــة التدخــل ومتابعتهــا وصوال إلى إنهــاء العالقة
مــع المسترشــدين ،ابتـ ً
اإلرشــادية أو تنفيــذ كامــل الخطــة اإلرشــادية ،باإلضافــة إلــى الجانــب الفنــي الــذي يتنــاول األســاليب اإلرشــادية
التــي يتــم اســتخدامها لتحقيــق أهــداف العمليــة اإلرشــادية المتمثلــة بجلســات اإلرشــاد الفــردي والجمعــي.

وجــاء اصــدار دليــل مراكــز اإلرشــاد األســري ليكــون مرجعيــة أساســية لعمــل مراكــز
اإلرشــاد األســري التابعــة للمجلــس ،حيــث حــدد األهــداف األساســية للمركــز بمــا يلــي:13
•أهــداف وقائيــة بنائيــة :وتتمثــل بنشــر
الوعــي المجتمعــي بمفاهيــم األســرة الســليمة،
وشــروط ومواصفــات العالقات األســرية المنتجة
والمبنيــة علــى الحــوار والتواصــل االيجابــي،
ومســاعدة األســر علــى بنــاء كيانهــا المتماســك
مــن خــال أدوات التوعيــة المختلفــة ،باالضافــة
الــى التوعيــة باهميــة التخطيــط العائلــي
كالتخطيــط لموازنــة االســرة والصحــة االنجابيــة
وبمــا يضمــن وقايــة األســرة مــن حــدوث النــزاع
األســري ،واهميــة التوعيــة بالعنــف وبالــذات
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.
المرشــدين
•أهــداف عالجيــة :وتتمثــل بقيــام ُ
بتشــخيص المشــكلة األســرية ،ودراســتها
وتقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري المباشــرة
ألفــراد األســرة ،والســعي نحــو حــل النزاعــات
األســرية القائمــة بيــن األفــراد بأســاليب مهنيــة وعلميــة ،وبمــا يضمــن إعــادة تماســك األســرة
واســتقرارها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13دليل اإلرشاد األرسي ،املجلس الوطني لشؤون األرسة.2011 ،
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التواجد الجغرافي لمراكز اإلرشاد األسري
وفقــً لبيانــات المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،فقــد بلــغ عــدد مراكــز اإلرشــاد األســري حتــى نهايــة عــام 2017
( )10مراكــز عاملــة ضمــن ( )8محافظــات ،وذلــك علــى النحــو اآلتــي:14

جدول ( )6التواجد الجغرافي لمراكز اإلرشاد األسري
المنسقة في تقديم الخدمة (الجهة
الجهة ُ
المستضيفة
ُ

المحافظة

تاريخ تأسيس المركز

أمانة عمان الكبرى/منطقة النزهة

2010

جمعية األسر التنموية/منطقة الهاشمي الشمالي

2015

الكرك1 /

الصندوق األردني الهاشمي

2010

إربد 1 /

جمعية حماية األسرة والطفل

2010

جمعية سيدات كلنا للوطن /منطقة دير عال

2014

جمعية البيرة الخيرية /منطقة عيرا ويرقا

2016

عجلون 1 /

جمعية المركز االسالمي

2017

المفرق 1 /

جمعية المركز اإلسالمي

2016

معان1 /

جمعية األنوار الخيرية

2013

العقبة1 /

مؤسسة نهر األردن

2010

عمان 2 /
العاصمة َ

البلقاء 2 /

هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك مركــز إرشــاد أســري تــم تأسيســه بالتنســيق مــع جمعيــة نســاء خلــدا
لإلصــاح األســري فــي محافظــة العاصمــة عــام  ،2014إال أن هــذا المركــز لــم ُيكتــب لــه االســتمرار بالعمــل وتــم
إغالقــه مــن قبــل الجمعيــة بســبب ارتفــاع كلفــة إســتئجار المبنــى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 14بيانات املجلس الوطني لشؤون األرسة.
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المستهدفة والمراجعين
خدمات مراكز اإلرشاد األسري والفئات ُ
ُيقــدم مركــز اإلرشــاد األســري الخدمــات التاليــة ،والتــي تختلــف فــي تقديمهــا مــن مركــز آلخــر حســب مــا هــو
متوفــر لديــه مــن إمكانيــات ،وتضــم هــذه الخدمــات مــا يلــي:
•خدمة الدعم األسري عبر الهاتف.
•خدمــة اإلرشــاد الزواجــي ،ومــا قبــل الــزواج ،والتركيــز علــى أســس اختيــار شــريك المســتقبل وتكويــن
األســر النموذجيــة والتخطيــط العائلــي المتضمــن التخطيــط لالمــور الماديــة والصحــة اإلنجابيــة ....
•خدمات اإلصالح والوفاق األسري.
•خدمــات الدعــم االجتماعــي والنفســي المســاندة وبالــذات لحــاالت العنــف وتحديــدًا العنــف الواقــع
علــى أســاس النــوع االجتماعــي.
• التدريــب علــى مهــارات الحيــاة األســرية المتعــددة؛ كالمهــارات الوالديــة ،واالتصــال ،وحــل المشــكالت،
والتعامـ�ل مـ�ع الضغـ�وط والصراعـ�ات.
•التوعيــة األســرية بطبيعــة الحيــاة األســرية ،وشــروط نجاحهــا ،والواجبــات والمســؤوليات الملقــاة علــى
عاتــق كل فــرد فيهــا.
•التوعيــة المجتمعيــة لعــدد مــن القضايــا؛ ومنهــا قضايــا العنــف وتحديــدًا العنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي ،والعنــف المجتمعــي ،الــى غيرهــا مــن القضايــا.
•اإلحالــة للجهــات األخــرى مقدمــة الخدمــة الطبيــة والقانونيــة والتربويــة مــن خــال اتفاقيــات تفاهــم
وشــراكة (مثــل الشــراكة مــع مركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة فيمــا يتعلــق باالستشــارات
القانونيــة) ،وكذلــك التعــاون فــي اإلحالــة بيــن المراكــز نفســها فــي حــال عــدم وجــود متخصصيــن
لتقديــم االستشــارة األســرية.
المســتهدفة مــن مراكــز اإلرشــاد األســري فهــي؛ األســر بشــكل عــام ،المقبليــن علــى الــزواج ،األســر
أمــا الفئــات ُ
المدمنيــن ،األطفــال والمراهقيــن ،كبــار
التــي تعانــي مــن التفــكك األســري ،أســر ذوي اإلحتياجــات الخاصــة ،أســر ُ
الســن ،األســر التــي تعانــي مــن العنــف وبالــذات العنــف الواقــع علــى االطفــال والمــرأة.
أمــا بالنســبة ألعــداد المراجعيــن لمراكــز اإلرشــاد األســري كمــا رصدتهــا الزيــارات الميدانيــة لهــذه المراكــز ،فقــد
تباينــت مــن مركــز آلخــر ،وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا؛ الموقــع الجغرافــي للمركــز ،طبيعــة الخدمــات التــي
للمســتفيدين ،والفئــات المســتهدفة .و ُيوضــح الجــدول التالــي رقــم ( )7أعــداد المراجعيــن لمراكــز
تقــدم ُ
15
اإلرشــاد األســري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 15تقرير الزيارات امليدانية ملراكز اإلرشاد األرسي ،املجلس الوطني لشؤون األرسة ،ترشين الثاين .2018
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جدول ( )7معدل أعداد المراجعين لمراكز اإلرشاد األسري

إسم المركز
مركز اإلرشاد والتوفيق األسري (النزهة)-عمان

مراجع/أسبوع
5–2

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية األسر التنموية (الهاشمي)-عمان

50 - 40

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية البيرة الخيرية (عيرا ويرقا)-البلقاء

20

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية سيدات كلنا للوطن (ديرعال) – البلقاء

20

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية حماية األسرة والطفولة (إربد)

300 - 250

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية المركز االسالمي (عجلون)

16 – 5

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية المركز االسالمي (المفرق)

50 – 40

مركز اإلرشاد األسري – مركز األميرة بسمة  /جهد (الكرك)

24 – 12

مركز اإلرشاد األسري –جمعية األنوار الخيرية (معان)

50

مركــز اإلرشــاد األســري – مركــز الملكــة رانيــا لتمكيــن المجتمعــات /مؤسســة نهــر
األردن (العقبة)

15

ُيالحــظ مــن الجــدول أعــاه أن مركــز إرشــاد أســري محافظــة إربــد قــد ســجل أعلــى عــدد للمراجعيــن وبمعــدل
 300-250مراجــع أســبوعيًا ،ويعــود ذلــك إلــى عــدة أســباب أهمهــا؛ تنــوع الخدمــات التــي يقدمهــا ،واالكتظــاظ
الســكاني فــي المحافظــة ،ووجــود نســبة كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين .وتجــدر اإلشــارة هنــا ،أن محافظــة
عمــان حيــث تســتحوذ علــى مــا
إربــد تأتــي بالمرتبــة الثانيــة فــي التعــداد الســكاني بعــد محافظــة العاصمــة َ
عمــان.
نســبته  %18.6مــن ســكان المملكــة مقابــل  %42.0فــي العاصمــة َ

الكوادر الفنية العاملة في مراكز اإلرشاد األسري
إســتنادا لدليــل اإلرشــاد األســري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة فــي عــام  ،2011فــإن الــكادر
(المرشــد) يتوجــب أن يشــمل واحــد أو أكثــر مــن المؤهليــن فــي المجــاالت التاليــة:
الفنــي ُ
المرشــد النفســي او االخصائــي النفســي :وهــو مــن يحمــل درجــة البكالوريــوس كحــد أدنــى
أُ -
فــي اإلرشــاد والصحــة النفســية أو اإلرشــاد النفســي والتربــوي.
المرشــد النفســي أو األخصائــي النفســي بتقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري مــن خــال إعــداد
يقــوم ُ
الجلســات اإلرشــادية بكافــة أشــكالها بالتعــاون مــع األخصائــي االجتماعــي ،ومســاعدة األســرة علــى
مواجهــة مشــكالتها ،وعالجهــا باألســاليب الصحيحــة والفعالــة.
ب -األخصائــي االجتماعــي :وهــو مــن يحمــل درجــة البكالوريــوس كحــد أدنــى فــي العمــل
االجتماعــي ويشــترط تعرضــه لتدريــب مكثــف فــي مجــال اإلرشــاد األســري تحديــدًا والخدمــات المتصلة
بــه.
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المسترشــد وتقديــم الخدمــات الالزمــة لــه مــن خــال إجــراء المقابلــة،
يقــوم األخصائــي االجتماعــي باســتقبال ُ
بالمسترشــد ومتابعــة تنفيذهــا
والدراســة االجتماعيــة لــه وتحديــد احتياجاتــه ووضــع خطــط العمــل الخاصــة ُ
المسترشــد والعامليــن فــي المركــز والجهــات األخــرى المعنيــة بتقديــم الخدمــات لهــا
بالتنســيق مــع ُ
المرشــد
وقــد تضمــن دليــل اإلرشــاد األســري بعــض األخالقيــات المتعلقــة بالعالقــة المهنيــة التــي تحكــم عالقة ُ
المســتفيدين ،ومــع زمــاء المهنــة ،وكذلــك تجــاه المؤسســات وتجــاه المجتمع.
مــع ُ
و ُيوضــح الجــدول التالــي رقــم ( )8واقــع العامليــن فــي مراكــز اإلرشــاد األســري ،16حيــث ُيالحــظ الفجــوة الكبيــرة
بيــن المتطلبــات المعياريــة الــواردة فــي دليــل اإلرشــاد األســري ،وبيــن واقــع حــال بعــض المراكــز التــي تفتقــر
إلــى الكــوادر الفنيــة ،واعتمــاد بعضهــا بشــكل كلــي علــى المتطوعيــن .هــذا وال يوجــد بيانــات حــول معــدل
دوران موظفــي المراكــز.
هل
مركز اإلرشاد األسري

عدد

المؤهل

العاملين

العلمي

متوسط

يتناسب

أعمار

عددهم

العاملين

مع حجم
العمل

مركز اإلرشاد
والتوفيق االسري

بكالوريوس
1

(النزهة)

عمارة

االسر التنموية

1

إرشاد وصحة

35-31

ال

نفسية

1

إضافة إلى توفر
المركز في حرم

متطوع

اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني

للمركز وأنما

موظف
مشروع SOS

قانوني من خالل
مركز العدل
للمساعدة

بكالوريوس

30-26

نعم

تخصص الموظف

استشاري،

له عالقة بطبيعة

طبيب ،اخصائي

الخدمات التي

موظف دائم

تقدم

3

علم اجتماع،
علم االنحراف

نفسي ،قانوني

على عدد من
25-20

نعم

الدورات التي

متطوع

الخدمة

ماجستير،
دكتوراة
10

(اربد)

(علم نفس،

قانوني

تساعد في تقديم

والجريمة

مركز اإلرشاد األسري

اجتماعي ،مرشد

بسبب الحصول

بكالوريوس

عال)

 -جمعية حماية

التخصص العملي

استشاري،
طبيب ،اخصائي

القانونية

مركز اإلرشاد األسري

االسرة والطفولة

مع حجم العمل

الخدمة كداعم

موظف مشروع

الخيرية(عيرا ويرقا)

كلنا للوطن(دير

عدد العاملين

المرشدين

لمقدمي

ليس موظف

مركز االرشاد االسري

 -جمعية سيدات

أو عدم تناسب

طبيعة عمل

الوظيفي

حديقة

بكالوريوس

(الهاشمي)

 -جمعية البيرة

أسباب تناسب

مرشد نفسي،

مركز اإلرشاد
األسري  -جمعية

هندسة
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ال

الكادر

30-26

ال

علم اجتماع،
ارشاد)

بسسب عدد
المراجعين الكبير

موظف دائم،
عمل جزئي،
متطوع

استشاري،
اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني

_______________________________________

 16تقرير الزيارات امليدانية ملراكز اإلرشاد األرسي ،املجلس الوطني لشؤون األرسة ،ترشين الثاين .2018

37

بكالوريوس

مركز اإلرشاد األسري
 -جمعية المركز

1

االسالمي(عجلون)

التربية
والعلوم

استشاري،
50-41

نعم

عدد المراجعين
قليل جدًا

موظف دائم

إسالمية

طبيب ،اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني

اختصاص الموظف
مركز اإلرشاد األسري
 -جمعية المركز

إضافة إلى توفر

بكالوريوس
1

االسالمي (المفرق)

ارشاد

30-26

نعم

نفسي

جهة أخرى في
نفس المكان

موظف دائم

استشاري ،مرشد
نفسي ،قانوني

تقدم خدمات
مساندة

بسبب عدم توفر
موظف لتقديم
الخدمة كونه
مركز اإلرشاد األسري
– مركز األميرة بسمة

1

(جهد) (الكرك)

بكالوريوس
علوم تربوية

استشاري،

الموظف الموقدم
30-26

ال

الخدمة يعمل

عمل جزئي

ضمن مشروع

طبيب ،اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني

ليس له عالقة
بخدمة اإلرشاد
األسري

مركز اإلرشاد األسري
– جمعية األنوار

بكالوريوس
3

الخيرية (معان)

ارشاد

يتوفر موظفين
30-26

نعم

نفسي

مؤسسة نهر األردن
(العقبة)
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اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني

توفر مختصين

– مركز الملكة
المجتمعات/

ضمن فريق عمل

متطوع

المركز

مركز اإلرشاد األسري
رانيا لتمكين

استشاري،
طبيب ،اخصائي

1

بكالوريوس
علم نفس

في تقديم
30-26

نعم

الخدمات إضافة
إلى تخصصاتهم
العلمية

موظف دائم

اخصائي
اجتماعي ،قانوني

تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مراكز اإلرشاد األسري
نظــم المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة العديــد مــن البرامــج التدريبيــة إلخضــاع العامليــن فــي مراكز اإلرشــاد
األســري إلــى التدريــب الــازم حــول مهــارات اإلرشــاد األســري؛ فمنــذ بــدء المجلــس بفتــح هــذه المراكــز خــال
العــام  2010عقــد مــا يقــارب ( )3برامــج تدريبيــة متكاملــة علــى كتــاب اإلرشــاد األســري وعلــى دليــل العامليــن
فــي اإلرشــاد األســري والتــي أعدهمــا المجلــس خــال العــام  2010والمتضنــة ( )12موضــوع والتــي تتنــاول قضايــا
اإلرشــاد األســري وكذلــك فنيــات ومهــارات يســتخدمها المرشــدين فــي التعامــل مــع حــاالت اإلرشــاد األســري.
كمــا و ُيوضــح الجــدول التالــي رقــم ( )9البرامــج والــورش التدريبيــة لمراكــز اإلرشــاد األســري والجهــة المنفــذة.
جدول ( )9البرامج التدريبية لمراكز اإلرشاد األسري والجهة المنفذة
المركز

الجهات منفذة
التدريب

البرنامج التدريبي

عدد
التدريبات
سنويًا

		 -مهارات اإلرشاد
مركز اإلرشاد والتوفيق األسري
(النزهة)

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة
 -جمعية األسر التنموية

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية
األسر التنموية (الهاشمي)

 اتحاد المرأة -اليونيسيف

 مهارات التحاور -مهارات اإلنصات

()4 - 3

 التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل( العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)
 مهارات اإلرشاد التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل( العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)

()4 - 3

 -قرى األطفال SOS

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية
البيرة الخيرية(عيرا ويرقا)

مركز اإلرشاد األسري  -جمعية
سيدات كلنا للوطن(ديرعال)

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة

		 -مهارات اإلرشاد

		 -مؤسسة نور الحسين

 -مهارات التحاور

 الجمعية االردنيةلتحسين بيئة العمل

 -مهارات اإلنصات

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة
 -جمعية النساء العربيات

 مهارات اإلنصات -العنف بجميع أشكالة

()4 - 3

()4 - 3

 مهارات اإلرشادمركز اإلرشاد األسري  -جمعية
حماية األسرة والطفولة (إربد)

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة

 مهارات التحاور		 -مهارات اإلنصات
 التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل( العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)

( )2 - 1أو
حسب
الحاجة
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مركز اإلرشاد األسري  -جمعية
المركز االسالمي(عجلون)

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة

 مهارات اإلرشاد. التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل( العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)

()3 - 2

 مهارات اإلرشاد المجلس الوطنيلشؤون األسرة
مركز اإلرشاد األسري  -جمعية
المركز االسالمي (المفرق)

 جمعية المركزاألسالمي.
 مجموعة التراحمالكويتية.

 مهارات التحاور مهارات اإلنصات التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل(العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)

()4 - 3

الجوانب اإلدارية وأرشفة الحاالت
 -مهارات اإلرشاد

مركز اإلرشاد األسري – مركز
األميرة بسمة (جهد) (الكرك)

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة
 منظمة اليونيسيفمؤسسة نور الحسين

 مهارات التحاور مهارات اإلنصات التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل(العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)

()2 - 1

الجوانب اإلدارية وأرشفة الحاالت

 المجلس الوطنيلشؤون األسرة
مركز اإلرشاد األسري – جمعية
األسر التنموية (معان)

 مؤسسة نهر األردن أتحاد المرأة األردني مؤسسة إنقاذ الطفل -مؤسسة نور الحسين

 مهارات اإلرشاد مهارات التحاور -مهارات اإلنصات

()4 - 3

 التعامل مع نوعية معينة من الحاالتمثل( العنف الجنسي ،العنف الجسدي،
االنتحار)

 مهارات اإلرشادمركز اإلرشاد األسري – مركز
الملكة رانيا لتمكين
المجتمعات /مؤسسة نهر
األردن (العقبة)

 مهارات التحاور المجلس الوطنيلشؤون األسرة
 -مؤسسة نهر األردن

 مهارات اإلنصات التعامل مع نوعية معينة منالحاالت مثل(العنف الجنسي ،العنف
الجسدي،االنتحار)
 -الجوانب اإلدارية وأرشفة الحاالت
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()2 - 1

كمــا تقــوم المراكــز باســتمرار بتنفيــذ البرامــج التوعويــة والتدريبيــة والمحاضــرات والــورش والتــي تســتهدف
العامليــن فــي المراكــز ،باالضافــة الــى اســتهداف ابنــاء المجتمــع المحلــي ،وتســتهدف األردنييــن والالجئييــن
علــى حــد ســواء ،وتتضمــن هــذه مواضيــع :كالعنــف االســري ،والعنــف الواقــع علــى اســاس النــوع االجتماعــي،
والعالقــات االســرية ،والخالفــات الزوجيــة ،ويتــم االســتعانة لتنفيــذ هــذه المحاضــرات بالتعــاون مــع جهــات أخــرى
كادارة حمايــة االســرة ومركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة وخبــراء مختصيــن مــن الجامعــات كاســاتذة االرشــاد
وعلــم االجتمــاع والقانــون الــى غيرهــا مــن الجهــات ذات العالقــة ،وتتــراوح احصائيــات المراكــز الســنوية لهــذه
المحاضــرات والــورش مــا بيــن  20 – 10محاضــرة وورشــة.

آلية عمل مراكز اإلرشاد األسري
وضــع دليــل اإلرشــاد األســري اإلجــراءات واألســاليب الالزمــة آلليــة عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري إســتنادًا ألفضــل
الممارســات فــي هــذا الشــأن .حيــث تبــدأ اإلجــراءات مــن مرحلــة اســتقبال الحالــة إلــى الجلســة األوليــة لتهيئــة
ُ
المسترشــد ،إلــى جلســة تشــخيص المشــكلة ،ومــن ثــم جلســة تقييــم االحتياجــات وأهــداف التدخــل ،يتبعها
ُ
جلســة وضــع خطــة العمــل واألدوار ،وجلســة تنفيــذ خطــة العمــل ،إنتهــاءًا بجلســة إنهــاء العالقــة اإلرشــادية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك نمــاذج خاصــة بهــذه الجلســات يتوجــب اســتكمالها بالبيانــات الالزمــة مــن قبــل
المرشــد والتوقيــع عليهــا ،ومــن ثــم حفظهــا ضمــن نظــام األرشــفة الخــاص بالمركــز.
ُ
أما فيما يتعلق بأساليب اإلرشاد األسري ،فهناك شكالن هما:
المسترشــدين (األســرة)
المرشــد ومجموعــة مــن ُ
•اإلرشــاد األســري الجمعــي :هــو عالقــة إرشــادية بيــن ُ
تتــم خــال جلســات جماعيــة فــي مــكان واحــد يتشــابهون فــي نــوع المشــكلة التــي يعانــون منهــا
ويعبــرون عنهــا كل حســب وجهــة نظــره وطريقــة تفكيــره مــن واقــع رؤيتــه لهــا وكيفيــة معالجتهــا.
ومــن إيجابيــات هــذا األســلوب اإلرشــادي انــه ينبــع مــن كــون الفــرد يتعلــم مــن الجماعــة جوانــب كثيــرة
فهــي تكســب الفــرد مزيــدًا مــن الثقــة بالــذات ،وتضفــي عليــه روح التعــاون والتفاعــل واالنســجام مــع
اآلخريــن مــن حولــه.
المرشــد
•اإلرشــاد الفــرديُ :يعــد اإلرشــاد الفــردي العمليــة الرئيســة فــي التوجيــه واإلرشــاد ،وهــو تعامــل ُ
مــع ُمسترشــد واحــد (أحــد أفــراد األســرة) وجهــً لوجــه فــي الجلســات اإلرشــادية ،وتعتمــد فاعليتــه أساســً
والمسترشــد ،ويتــم مــن خــال
المرشــد ُ
علــى العالقــة اإلرشــادية المهنيــة أي أنهــا عالقــة مخططــة بيــن ُ
المقابلــة اإلرشــادية ودراســة الحالــة الفرديــة لكونهمــا يتضمنــان الجوانــب الرئيســة فــي أســلوب اإلرشــاد
المرشــد .ويتيــح اإلرشــاد الفــردي
الفــردي مباشــرًا أو غيــر مباشــر فــي ضــوء الطريقــة التــي يســتخدمها ُ
المرشــد ومناقشــة الصعوبــات أو المشــكالت التــي تواجهــه ،ويقــوم
للمسترشــد الفرصــة للتحــدث مــع ُ
ُ
المسترشــد علــى تحديــد أهــداف معينــة للعمــل علــى تحقيقهــا مــن خــال عمليــة
ـاعدة
ـ
بمس
ـد
ـ
رش
الم
ُ
ُ
اإلرشــاد .كمــا يســاعده علــى استكشــاف الخيــارات المتاحــة أمامــه واختيــار األنســب منهــا بمــا يتفــق
وإمكانــات البيئــة المحيطــة بــه .ويهــدف اإلرشــاد الفــردي إلــى تمكيــن الفــرد مــن فهم ومعالجة مشــكالته
الشــخصية ،واالجتماعيــة والمهنيــة.
للمرشــد اســتخدامها فــي اإلرشــاد الجمعــي والفــردي تــم
هــذا وهنــاك العديــد مــن الفنيــات التــي يمكــن ُ
ذكرهــا بالتفصيــل فــي دليــل اإلرشــاد األســري.17
ومــن واقــع الزيــارات الميدانيــة لمراكــز اإلرشــاد األســري ،فقــد تباينــت أيضــً وســائل تقديــم الخدمــات مــن قبــل
المراكــز ،ويوضــح الجــدول التالــي رقــم ( )10تلــك الوســائل المســتخدمة مــن قبــل كل مركــز .ويبــدو واضحــً أن
مركــز اإلرشــاد األســري فــي محافظــة إربــد يســتخدم كافــة الوســائل المذكــورة فــي الجــدول أدنــاه.
_______________________
 17ملزيد من املعلومات حول فنيات اإلرشاد األرسي ميكن للقارئ الرجوع إىل دليل اإلرشاد األرسي الصادر عن املجلس الوطني لشؤون األرسة عرب الرابط التايل:

http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/publications/%D8%AF%D984%%D98%A%D984-%%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%
B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D98%A-2011.pdf
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جدول ( )10وسائل تقديم خدمات اإلرشاد األسري وفق كل مركز

اسم المركز

مركز اإلرشاد والتوفيق
األسري (النزهة)

زيارة
المسترشد
ُ
الى المركز
اإلرشادي

زيارة
المرشد
ُ
إلى المنزل
األسري

عبر
الهاتف

√

˟

√

وسائل
عبر الموقع
البريد
التواصل
اإللكتروني االلكتروني
اإلجتماعي

˟

˟

˟

مركز اإلرشاد األسري -
جمعية األسر التنموية

√

˟

√

˟

˟

˟

(الهاشمي)
مركز اإلرشاد األسري -
جمعية البيرة الخيرية(عيرا

√

˟

√

√

˟

˟

ويرقا)
مركز اإلرشاد األسري
 -جمعية سيدات كلنا

√

√

√

√

˟

˟

للوطن(ديرعال)
مركز اإلرشاد األسري -
جمعية حماية األسرة

√

√

√

√

√

√

والطفولة (إربد)
مركز اإلرشاد األسري
 -جمعية المركز

√

√

√

√

˟

˟

االسالمي(عجلون)
مركز اإلرشاد األسري -
جمعية المركز االسالمي

√

˟

˟

˟

˟

˟

(المفرق)
مركز اإلرشاد األسري– مركز
األميرة بسمة (جهد) (الكرك)
مركز اإلرشاد األسري– جمعية
األنوار الخيرية (معان)

√

√

√

√

˟

˟

√

√

√

√

˟

˟

مركز اإلرشاد األسري–مركز
الملكة رانيا لتمكين
المجتمعات /مؤسسة نهر
األردن (العقبة)
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√

√

√

√

√

˟

شراكات مراكز اإلرشاد األسري مع المؤسسات األخرى
تقــوم مراكــز اإلرشــاد األســري بالتشــبيك مــع العديــد مــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية فــي بنــاء
شــراكات مؤسســية للتنســيق بشــأن تبــادل الخبــرات أو تحويــل الحــاالت للجهــات المعنيــة ،وقــد أظهــرت
الزيــارات الميدانيــة لهــذه المراكــز أن هنــاك ( )26جهــة يتــم التنســيق معهــا .فمــن ضمــن الجهــات الرســمية
الحكوميــة هنــاك؛ وزارة الداخليــة ،وزارة التنميــة االجتماعيــة ،وزارة التربيــة والتعليــم ،وزارة األوقــاف والشــؤون
والمقدســات اإلســامية ،دائــرة قاضــي القضــاة .ومــن ضمــن الجهــات الرســمية األمنيــة هنــاك؛ مديريــة األمــن
العــام ،وإدارة حمايــة األســرة .هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن منظمــات حقــوق اإلنســان المحليــة والدوليــة.
وقــد قامــت بعــض مراكــز اإلرشــاد األســري بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع جهــات معينــة لتســهيل التعــاون
والتنســيق فيمــا بينهمــا.
وقــد أكــد القائمــون علــى المراكــز أن تبــادل المعلومــات مــع الشــركاء يكــون ضمــن حــدود الخدمة التي ســيتم
المسترشــد ،علمــً بــأن تبــادل المعلومــات يتــم بأعلــى معاييــر الحرفيــة والســرية
للمســتفيد أو ُ
تقديمهــا ُ
المســتفيد والمركــز والجهــة التــي يتــم تحويــل الحالــة إليهــا.
التامــة لمــا لــه مــن خطــر علــى ُ

إدارة الملفات والمعلومات وتوثيقها
جــاء دليــل اإلرشــاد األســري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ليوضــح أهميــة التوثيــق واألرشــفة
فــي عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري ،وذلــك مــن حيــث:
•يجــب أن يتوفــر فــي كل مركــز ملــف لــكل حالــة يحتــوي علــى تقاريــر الحالــة واإلنجــازات واألحــداث
والخطــة العالجيــة الخاصــة بهــا.
•يجـ�ب أن يك��ون لـ�دى كل مرك�زـ س�جـل ش��خصي لـ�كل موظـ�ف يحتـ�وي علــى ســيرة ذاتيــة كاملــة فيهــا،
ُعامــل المعلومات بســرية تامة.
تاري��خ التعيي��ن والرات��ب ،والفت��رة التجريبي��ة والوصفــ الوظيف��ي وت َ
•توفر سجالت مالية دقيقة وكاملة وثابتة وتتالءم مع مبادئ المحاسبة المقبولة.
•المركــز مســؤول عــن الســرية التامــة للمعلومــات فــي ســجالت المرشــدين والمسترشــدين ويمنــع
إفشــاء أيــة معلومــات إال بأمــر المحكمــة وحســب اإلجــراءات القانونيــة المتبعــة فــي الشــكاوى
والمراجعــات.
وعلــى الرغــم مــن هــذه المتطلبــات ،أظهــرت نتائــج الزيــارات الميدانيــة لمراكــز اإلرشــاد األســري أن جميــع
المراكــز ال يتوفــر لديهــا أنظمــة إلدارة الملفــات والمعلومــات وأرشــفتها باســتثناء مركــز اإلرشــاد األســري –
مركــز الملكــة رانيــا لتمكيــن المجتمعــات /مؤسســة نهــر األردن (العقبــة) ،حيــث يتوفــر لــدى المؤسســة دليــل
إجــراءات معتمــد ومطبــق يشــتمل علــى إدارة الملفــات والمعلومــات وتوثيقهــا .ويوضــح الجــدول التالــي
رقــم ( )11أبــرز الجوانــب التــي تــم رصدهــا لــدى مراكــز اإلرشــاد األســري فيمــا يتعلــق بموضــوع إدارة الملفــات
والمعلومــات وتوثيقهــا. 18

_______________________________________

 18تقرير الزيارات امليدانية ملراكز اإلرشاد األرسي ،املجلس الوطني لشؤون األرسة ،ترشين الثاين .2018
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جدول ( )11واقع حال أنظمة التوثيق واألرشفة لدى مراكز اإلرشاد األسري

إسم المركز

مركز
اإلرشاد
والتوفيق
االسري
(النزهة) -
عمان

نموذج
استقبال

ارقام
متسلسلة
للحاالت

(عيرا
ويرقا) -
البلقاء
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مكان
مخصصة
لحفظ
الملفات

ال
يتوفرلدى
المركز
ملخصات
وسياسات
تهم
المرشد
أو ارقام
هواتف
مهمة.

ال يوجد
أرشفة

يتم حفظ
الملفات
في اماكن يتوفرلدى
المركز
مخصصة
ملخصات
لكن
المكان وسياسات
تهم
يسهل
المرشد
الوصول
أو ارقام
إليه
هواتف
والخزائن
مهمة.
ليست
محكمة
اإلغالق.

ال يوجد
أرشفة

ال
يتوفرلدى
المركز
ملخصات
وسياسات
تهم
المرشد
أو ارقام
هواتف
مهمة.

ال يوجد
أرشفة

ال يتم إدخال
معلومات
الحالة على يتم حفظ
الملفات
الحاسوب
في اماكن
ال يتم إعطاء مباشرة
ال يوجد نماذج
مخصصة
وال يتم
رقم لكل
مستخدمة
استخدام ولكن غير
حالة.
محكمة
البرامج
االغالق
الحاسوبية
البسيطة
للتوثيق.

مركز
اإلرشاد
نموذج ورقي
األسري-
يتم فتح
للحاالت
جمعية
اإلرشادية تم ملف خاص
االسر
إنشاؤه من قبل بكل حالة
التنموية
المرشد نفسه.
(الهاشمي)
 -عمان

مركز
اإلرشاد
األسري-
جمعية
البيرة
الخيرية

إدخال
المعلومات
على
الحاسوب

قائمة
بالمواد
الهامة
للمرشد

نظام أرشفة
للملفات/
الحاالت

ال يوجد نماذج
مستخدمة

يتم إعطاء
رقم لكل
حالة.

يتم إدخال
معلومات
الحالة على
الحاسوب
مباشرة
وال يتم
استخدام
البرامج
الحاسوبية
البسيطة
للتوثيق.

ال يتم إدخال
معلومات
يتم حفظ
الحالة على
الملفات
الحاسوب
في اماكن
مباشرة
مخصصة
وال يتم
وال يمكن
استخدام
الوصول
البرامج
اليها
الحاسوبية
بسهولة.
البسيطة
للتوثيق.

قاعدة بيانات
متكاملة

السجالت
المالية

ال يتوفر قاعدة بيانات
متكاملة بحيث
تشتمل على محاضر
االجتماعات ،نتائج
االختبارات الطبية
والنفسية والخطة
العالجية والتنفيذية،
معلومات مقدمي
الخدمة ،معلومات
المسترشدين،
وتقارير اإلنجاز
والتقييم.

يوجد
توثيق
للسجالت
المالية

ال يتوفر قاعدة
بيانات متكاملة
بحيث تشتمل على
محاضر االجتماعات،
نتائج االختبارات
الطبية والنفسية
والخطة العالجية
والتنفيذية.
لكنها تشتمل
على معلومات
مقدمي الخدمة،
معلومات
المسترشدين
(االسم والحالة).

توثق
السجالت
المالية
للمركز
كامل

ال يتوفر قاعدة
بيانات متكاملة
بحيث تشتمل
على محاضر
االجتماعات،
نتائج االختبارات
الطبية والنفسية
والخطة العالجية
والتنفيذية،
معلومات مقدمي
الخدمة ،معلومات
المسترشدين،
وتقارير اإلنجاز
والتقييم.

توثق
السجالت
المالية
ضمن
سجالت
الجمعية

إسم المركز

نموذج
استقبال

ارقام
متسلسلة
للحاالت

إدخال
المعلومات
على
الحاسوب

مكان
مخصصة
لحفظ
الملفات

قائمة
بالمواد
الهامة
للمرشد

نظام أرشفة
للملفات/
الحاالت

مركز
اإلرشاد
األسري-
جمعية
سيدات
كلنا
للوطن
(ديرعال) -
البلقاء

ال يوجد نماذج
مستخدمة

ال
يتوفرلدى
المركز
ملخصات
وسياسات
ال يتم
تهم
حفظ
المرشد
الملفات
في اماكن أو ارقام
مخصصة .هواتف
مهمة
وإنما
اجتهادات
شخصية.

ال يوجد
أرشفة

مركز
اإلرشاد
األسري-
جمعية
حماية
االسرة
والطفولة
(إربد)

يمتلك
المركز نموذج
ال يتم إدخال
استقبال
ال
معلومات
يحتوي على
يتم حفظ يتوفرلدى
يتم فتح
الحالة على
معلومات
المركز
الملفات
ملف خاص
الحاسوب
عامة متعلقة
في اماكن ملخصات
بكل حالة
مباشرة
بالحالة مثل:
مخصصة وسياسات
وإعطاؤه
وال يتم
االسم ،العمر،
تهم
وال يمكن
رقم
استخدام
الجنس ،الحالة
المرشد
الوصول
متسلسل
البرامج
االجتماعية،
أو ارقام
اليها
بناءا على
الحاسوبية
مكان الوالدة.
هواتف
بسهولة.
نظام الدور.
البسيطة
 نموذج الحالةمهمة.
للتوثيق.
 نموذجالتهيئة
للمسترشد

ال يوجد
أرشفة

مركز
اإلرشاد
األسري-
جمعية
المركز
االسالمي
(عجلون)

ال يتم فتح
ملف خاص
بكل حالة
ولكن يتم
إعطاء رمز
لكل حالة.

يتم إدخال
معلومات
الحالة على
الحاسوب
مباشرة.

قاعدة بيانات
متكاملة

السجالت
المالية

ال يتوفر قاعدة
بيانات متكاملة
بحيث تشتمل على
محاضر االجتماعات،
نتائج االختبارات
الطبية والنفسية
والخطة العالجية
والتنفيذية،معلومات
مقدمي الخدمة،
والخطة العالجية
والتنفيذية،وإنما
فقط معلومات عامة
عن المسترشدين

ال يوجد
سجالت
مالية
للمركز

ال يوفر المركز
قاعدة بيانات
متكاملة بحيث
تشتمل على
محاضر االجتماعات،
نتائج االختبارات
الطبية والنفسية
والخطة العالجية
والتنفيذية.
لكنها تشتمل
على معلومات
مقدمي الخدمة،
معلومات
المسترشدين
(االسم والحالة)،
وتقارير اإلنجاز
والتقييم (موجودة
ورقيا).

توثق
السجالت
المالية
ضمن
سجالت
الجمعية

ال يتوفر لدى المركز إدارة للملفات والمعلومات وتوثيقها
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إسم المركز

مركز
اإلرشاد
األسري-
جمعية
المركز
االسالمي
(المفرق)

نموذج
استقبال

ارقام
متسلسلة
للحاالت

يمتلك
المركز نموذج
استقبال
يحتوي على
معلومات عامة يتم إعطاء
متعلقة بالحالة
رقم
مثل :االسم ،متسلسل
لكل حالة
العمر،الرقم
من الحاالت
الوطني
(رمز)
،الجنس،الحالة وبناءاعلى
تسلسل
االجتماعية،
االرقام.
مكان الوالدة،
والمؤهل
العلمي.

مركز
اإلرشاد
األسري-
مركز
األميرة
بسمة
(جهد)
(الكرك)
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نموذج الحالة
إلكتروني
نموذج إغالق
الحالة
النموذج
الموحد بين
المنظمات
للموافقة

يتم فتح
ملف خاص
لكل حالة
من الحاالت
وإعطاؤه
رقم
متسلسل
بناءا على
رقم الدور

إدخال
المعلومات
على
الحاسوب

يتم إدخال
الحاالت
معلومات
الحالة على
الحاسوب
مباشرة
بحيث يتم
استخدام
البرامج
الحاسوبية
البسيطة
في التوثيق.

مكان
مخصصة
لحفظ
الملفات

يتم حفظ
الملفات
في اماكن
مخصصة
لذلك
ولكن غير
محكمة
االغالق

قائمة
بالمواد
الهامة
للمرشد

نظام أرشفة
للملفات/
الحاالت

يتوفرلدى
المركز
ملخصات يتم أرشفة
النماذج
وسياسات
التي يتم
تهم
المرشد ستخدامها
مع الحاالت
وارقام
هواتف
مهمة

قاعدة بيانات
متكاملة

السجالت
المالية

ال يوفر المركز
قاعدة بيانات
متكاملة بحث
تشتمل على
معلومات مقدمي
الخدمة ،محاضر
االجتماعات ،
نتائج االختبارات
الطبية والنفسية
والخطة العالجية
والتنفيذية.

جزءمن
سجالت
جمعية
المركز
االسالمي

لكنها تشتمل
على معلومات
المسترشدين
وتقارير اإلنجاز
والتقييم.

ال يوفر المركز
قاعدة بيانات
متكاملة
ال يتم إدخال
بحيث تشتمل
يتوفرلدى
معلومات
على محاضر
المركز
الحالة على يتم حفظ
االجتماعات،
الملفات ملخصات يوجد نظام
الحاسوب
نتائج االختبارات
في اماكن وسياسات إلكتروني
مباشرة
الطبية والنفسية
لألرشفة
تهم
مخصصة.
وال يتم
والخطة العالجية
المرشد
غير
ولكن
استخدام
خاص
والتنفيذية،
أو ارقام
محكمة
البرامج
ليونيسيف
وتقارير اإلنجاز
هواتف
االغالق
الحاسوبية
والتقييم ،وإنما
مهمة.
البسيطة
فقط معلومات
للتوثيق.
مقدمي الخدمة،
معلومات
المسترشدين.

ال يوجد
توثيق
للسجالت
المالية

إسم المركز

نموذج
استقبال

مركز
اإلرشاد
األسري-
جمعية
األنوار
الخيرية
(معان)

ال يوجد نماذج
مستخدمة

ارقام
متسلسلة
للحاالت

يتم إعطاء
رقم لكل
حالة.

نموذج استقبال
يستمل على:
االسم ،العمر،
الرقم الوطني،
الجنس ،الحالة
مركز
يتم فتح
االجتماعية،
اإلرشاد
مكان الوالدة ،ملف خاص
األسري-
بكل حالة
المؤهل
مركز
الملكة رانيا العلمي ،الدخل وإعطاوه
رقم
الشهري،
لتمكين
لمجتمعات /مكان اإلقامة ،متسلسل
بناءا على
نوع الخدمة
مؤسسة
نظام دور .
المطلوبة،
نهر األردن
(العقبة) تحديد فيما إذا
كان من ذوي
اإلعاقة ،وعالقة
المسترشد
بالحالة

إدخال
المعلومات
على
الحاسوب

مكان
مخصصة
لحفظ
الملفات

ال يتم إدخال
معلومات
يتم حفظ
الحالة على
الملفات
الحاسوب
في اماكن
مباشرة
مخصصة
وال يتم
وال يمكن
استخدام
الوصول
البرامج
اليها
الحاسوبية
بسهولة.
البسيطة
للتوثيق.

يتم إدخال
معلومات
الحالة على
الحاسوب
مباشرة
ويتم
استخدام
البرامج
الحاسوبية
للتوثيق.

قائمة
بالمواد
الهامة
للمرشد

نظام أرشفة
للملفات/
الحاالت

ال
يتوفرلدى
المركز
ملخصات
وسياسات
تهم
المرشد
أو ارقام
هواتف
مهمة.

ال يوجد
أرشفة

قاعدة بيانات
متكاملة

السجالت
المالية

ال يوفر المركز
قاعدة بيانات
متكاملة
بحيث تشتمل
على محاضر
االجتماعات،
ال يوج
نتائج االختبارات
مخصصات
الطبية والنفسية
مالية
والخطة العالجية
للمركز
والتنفيذية،
معلومات مقدمي
الخدمة ،معلومات
المسترشدين،
وتقارير اإلنجاز
والتقييم.

تتوفر لدى
المركز قاعدة
بيانات متكاملة
بحيث تشتمل
يتم حفظ
يتوفرلدى يتم أرشفة
على محاضر
الملفات
ملفات
المركز
االجتماعات،
في اماكن
الحاالت
ملخصات
نتائج االختبارات
مخصصة
ونموذج
وسياسات
الطبية والنفسية
وال يسهل
الحالة وصورة
تهم
والخطة العالجية
الوصول
عن دفتر
المرشد
والتنفيذية،
إليها اال
العائلة
أو ارقام
معلومات مقدمي
من قبل
والتقارير
هواتف
الخدمة ،معلومات
أصحاب
الطبية
مهمة.
المسترشدين
العالقة
(االسم والحالة)،
والخطة العالجية
والتنفيذية.

توثق
السجالت
المالية
للمركز
كامل
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رسوم تقديم الخدمة
تقــوم مراكــز اإلرشــاد األســري التابعــة للمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة بتقديــم خدماتهــا بشــكل مجانــي،
وال يتــم تقاضــي أيــة رســوم مــن المراجعيــن علــى عمليــة اإلرشــاد أو االستشــارات أو الجلســات اإلرشــادية .وهــذا
يســاهم فــي زيــادة المراجعيــن والمســتفيدين مــن خدمــات اإلرشــاد األســري ،والــذي تختلــف نســبتها مــن
مركــز الخــر بحســب المــوارد المتوفــرة بــكل مركــز.

تقييم واقع مراكز اإلرشاد األسري التابعة للمجلس الوطني لشؤون األسرة
ســوف يســتعرض هــذا الجــزء مــن الدراســة واقــع مراكــز اإلرشــاد األســري التابعــة للمجلــس الوطنــي لشــؤون
األســرة ،وذلــك مــن خــال مــا أفرزتــه نتائــج الزيــارات الميدانيــة لهــذه المراكــز والبالــغ عددهــا ( )10مراكــز فــي ()8
محافظــات .هــذا وســيتم الوقــوف علــى واقــع حــال كل مركــز مــن هــذه المراكــز ونتيجــة التقييــم الخاصــة بــه
وفــق منهجيــة التقييــم التــي تــم توضيحهــا فــي الجــزء الســابق مــن الدراســة.19

عمان
أوالً :مركز اإلرشاد والتوفيق األسري جبل النزهة /محافظة العاصمة َ
عمان
إسم المركز :مركز اإلرشاد والتوفيق األسري جبل النزهة/محافظة العاصمة َ
تأســس المركــز فــي عــام  ،2010وهــو يهــدف إلــى تقديــم اإلرشــاد والنصــح وحــل المشــاكل األســرية ،ويبلــغ
عــدد العامليــن فيــه موظــف واحــد فقــط مؤهلــه العلمــي بكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة ،فــي
حيــن ال يوجــد لديــه مرشــدين .هنــاك متطوعيــن غيــر متفرغيــن يقدمــون الخدمــة لصالــح المركــز
كداعميــن (استشــاري ،طبيــب ،اخصائــي اجتماعــي ،مرشــد نفســي ،قانونــي) .ومــن الناحيــة التنظيميــة
والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي الخــاص بأمانــة عمــان الكبــرى.
العمريــة ،ويركــز المركــز علــى
يقــدم المركــز ( )6خدمــات إرشــاد أســري يســتهدف بهــا جميــع الفئــات ُ
خدمــات توعويــة مــن خــال أســلوب اإلرشــاد الجمعــي فقــط .مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى
المركــز  42ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي  5-2مراجــع أســبوعيًا ،ويفتقــر المركــز إلــى
وجــود غرفــة ألعــاب أطفــال وإلــى المرافــق الصحيــة المراعيــة لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث.
هـ�ذا وال يوج��د لـ�دى المرك��ز نظ��ام أرش��فة لحــاالت اإلرشــاد األســري ،ولكــن لديــه ســجالت ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%59.1 :

_____________________________________

 19يتضمن امللحق رقم ( )2قوائم التحقق املعيارية  Criteria Check Listالتي تم استخدامها يف رصد الفجوات لدى كل مركز.
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عمان
ثانيًا :مركز اإلرشاد األسري الهاشمي الشمالي/محافظة العاصمة َ
عمان
إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري الهاشمي الشمالي/محافظة العاصمة َ

تأســس المركــز فــي عــام  ،2015وهــو يهــدف إلــى خدمــة المجتمعــات المحليــة لتقديــم النصــح واإلرشــاد
االجتماعــي والنفســي والقانونــي ،ويبلــغ عــدد العامليــن فيــه ُمرشــد إجتماعــي واحــد فقــط ،باالضافــة
إلــى اعتمــاد المركــز علــى المتطوعيــن فــي تقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري .ومــن الناحيــة التنظيميــة
والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي الخــاص بجمعيــة األســر التنمويــه الخيريــة التابعــة لــوزارة
التنميــة االجتماعيــة.
العمريــة ،ولكــن ال يقــدم المركــز
يقــدم المركــز ( )16خدمــة إرشــاد أســري يســتهدف بهــا جميــع الفئــات ُ
خدمــة اإلرشــاد األســري ألســر متعاطــي المخــدرات والكحــول .مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى
المركــز  37.5ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي  50-40مراجــع أســبوعيًا .يتوفــر بالجمعيــة
حضانــة بنفــس المبنــى ولكنهــا غيــر آمنــة بسســب الــدرج ،ويفتقــر المركــز إلــى المرافــق الصحيــة
المراعيــة لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث .كمــا ان البنيــة التحتيــة غيــر مناســبة لكبــار الســن أو
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة بســبب الــدرج .هــذا وال يوجــد لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد
األســري ،ولكــن لديــه ســجالت ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%57.6 :

ثالثًا :مركز عيرا ويرقا لإلرشاد األسري /قضاء عيرا ويرقا/محافظة البلقاء
إسم المركز :مركز عيرا ويرقا لإلرشاد األسري /قضاء عيرا ويرقا/محافظة البلقاء

تأســس المركــز فــي عــام  ،2016وهــو يهــدف إلــى التعامــل المهنــي والعلمــي مــع المشــكالت التــي
تواجههــا بعــض األســر وتقديــم اإلرشــادات المناســبة لهــم واســتقبال المشــكالت االجتماعيــة (األســرية
والفرديــة) وتقديــم الحلــول المالئمــة لهــا ،وفــق منظــور علمــي يتوافــق مــع الثوابــت واألطــر المرجعيــة.
يبلــغ عــدد العامليــن فــي المركــز موظــف واحــد فقــط (المديــر) مؤهلــه العلمــي دكتــوراة فــي الهندســة،
ويعتمــد المركــز علــى المتطوعيــن فــي تقديــم خدمــات اإلرشــاد األســري .ومــن الناحيــة التنظيميــة
والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي الخــاص بجمعيــة البيــرة الخيريــة التابعــة لــوزارة التنميــة
االجتماعيــة.
العمريــة ،ولكــن ال يقــدم المركــز
يقــدم المركــز ( )13خدمــة إرشــاد أســري يســتهدف بهــا جميــع الفئــات ُ
خدمــة اإلرشــاد األســري ألســر متعاطــي المخــدرات والكحــول والمراهقيــن .مجمــوع ســاعات العمــل
األســبوعية لــدى المركــز  35ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي  20مراجــع أســبوعيًا .يتوفــر
فــي المركــز غرفــة ألعــاب لألطفــال ،ومرافــق صحيــة مراعيــة لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث،
ولكــن البنيــة التحتيــة ليســت مناســبة لكبــار الســن أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة بســبب الــدرج.
هـ�ذا وال يوجـ�د لـ�دى المركـ�ز نظـ�ام أرشـ�فة لحـ�االت اإلرشـ�اد األسـ�ري ،ولكـ�ن لديـ�ه سـ�جالت ماليـ�ة موثقـ�ة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%68.2 :
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رابعًا :مركز اإلرشاد األسري ديرعال  /محافظة البلقاء
إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري ديرعال  /محافظة البلقاء
تأسس المركز في عام  ،2014ويهدف إلى تقديم خدمات اإلرشاد األسري لسكان المنطقة.
ال يوجــد فــي المركــز موظفيــن دائميــن ،بــل يعتمــد المركــز بتقديــم خدماتــه علــى  3متطوعيــن.
ومــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي الخــاص بجمعيــة ســيدات كلنــا
للوطــن الخيريــة التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة.
العمريــة .مجمــوع ســاعات العمــل
يقــدم المركــز ( )19خدمــة إرشــاد أســري يســتهدف بهــا جميــع الفئــات ُ
األســبوعية لــدى المركــز  42ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي  20مراجــع أســبوعيًا .يفتقــر
المركــز إلــى وجــود غرفــة ألعــاب أطفــال وإلــى المرافــق الصحيــة المراعيــة لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن
ذكــور وإنــاث .هــذا وال يوجــد لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد األســري أو ســجالت ماليــة للمركــز.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%54.5 :

خامسًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة إربد
إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة إربد
تأســس المركــز فــي عــام  ،2010وهــو يهــدف إلــى مســاعدة األســره فــي منطقــة الشــمال علــى النمــو
الســليم وخلــق اتجاهــات وعالقــات ايجابيــه بيــن أفــراد األســره ومســاعدتهم فــي حــل المشــكالت
وادارة االزمــه للوصــول الــى أســره ســعيده .يبلــغ عــدد العامليــن فــي المركــز ( )10وبواقــع (ُ )4مرشــدين
و( )1أخصائــي و( )5موظفيــن .ومــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي
الخــاص بجمعيــة حمايــة األســره والطفولــه التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة.
العمرية ،ويســتخدم جميع أســاليب
يقدم المركز ( )19خدمة إرشــاد أســري يســتهدف بها جميع الفئات ُ
اإلرشــاد األســري .مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى المركــز  54ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن
للمركــز حوالــي  300-250مراجــع أســبوعيًا .ال يتوفــر فــي المركــز غرفــة ألعــاب لألطفــال ،أو مرافــق صحيــة
مراعيــة لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث ،كمــا أن البنيــة التحتيــة ليســت مناســبة لكبــار الســن
أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة بســبب الــدرج وتعطــل المصعــد فــي كثيــر مــن األحيــان .هــذا وال
يوجــد لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد األســري ،ولكــن لديــه ســجالت ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%78.8 :
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سادسًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة عجلون

إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة عجلون

تأســس المركــز فــي عــام  ،2017وهــو يهــدف إلــى مســاعدة االيتــام واألســر وطــاب العلــم وتعليمهــم
وتثقيفهــم وتقديــم الخدمــات الصحيــة وتقديــم الخدمــات االنتاجيــة والتنمويــة .يبلــغ عــدد العامليــن
فــي المركــز ُمرشــد واحــد فقــط .ومــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي
الخــاص بجمعيــة المركــز االســامي الخيريــة المرخصــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة.
يقــدم المركــز ( )20خدمــة إرشــاد أســري لجميــع الفئــات العمريــة ،ويســتهدف جميــع الفئــات باســتثناء ذوي
اإلعاقــة .مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى المركــز  35ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز
حوالــي  16-5مراجــع أســبوعيًا .ال يتوفــر فــي المركــز غرفــة ألعــاب لألطفــال ،أو مرافــق صحيــة مراعيــة
لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث ،كمــا أن البنيــة التحتيــة ليســت مناســبة لكبــار الســن أو
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة بســبب الــدرج .هــذا وال يوجــد لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد
األســري ،أو ســجالت ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%54.5 :

سابعًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة المفرق
إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة المفرق
تأســس المركــز فــي عــام  ،2016وهــو يهــدف إلــى ايجــاد حلــول للمشــاكل األســرية بطريقــة تضمــن ســامة
جميــع االطــراف ،عقــد جلســات توعويــة لألســر ،والعمــل علــى االحالــة للجهــات المختصــة .يبلــغ عــدد
العامليــن فــي المركــز مختــص واحــد فقــط .ومــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام
الداخلــي الخــاص بجمعيــة المركــز االســامي الخيريــة المرخصــة مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة.
يقــدم المركــز ( )19خدمــة إرشــاد أســري لجميــع الفئــات العمريــة ،ويســتهدف جميــع حــاالت اإلرشــاد األســري.
مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى المركــز  45ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي
 50-40مراجــع أســبوعيًا .ال يتوفــر فــي المركــز غرفــة ألعــاب لألطفــال ،أو مرافــق صحيــة مراعيــة لخصوصيــة
كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث ،كمــا أن البنيــة التحتيــة ليســت مناســبة لكبــار الســن أو األشــخاص ذوي
اإلعاقــة الحركيــة بســبب الــدرج .يتوفــر لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد األســري ،وكذلــك ســجالت
ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%74.2 :
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ثامنًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة الكرك
إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة الكرك

تأســس المركــز فــي عــام  ،2010وهــو يهــدف إلــى تقديــم اإلرشــاد والتوعيــة والتثقيــف واإلستشــارات
النفســية واالجتماعيــة .يبلــغ عــدد العامليــن فــي المركــز ُمرشــد نفســي واحــد فقــط بــدوام جزئــي وهــو
ذات الشــخص مديــر المركــز .ومــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي
الخــاص بمركــز األميــرة بســمة/الصندوق األردنــي الهاشــمي.
يقــدم المركــز ( )19خدمــة إرشــاد أســري اجميــع الفئــات العمريــة ،ويســتهدف جميــع حــاالت اإلرشــاد
األســري ،مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى المركــز  42ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز
حوالــي  24-12مراجــع أســبوعيًا .ال يتوفــر فــي المركــز غرفــة ألعــاب لألطفــال ،أو مرافــق صحيــة مراعيــة
لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث .أمــا البنيــة التحتيــة فهــي مناســبة لكبــار الســن أو األشــخاص
ذوي اإلعاقــة الحركيــة .يتوفــر لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد األســري ،ولكــن يفتقــر للســجالت
الماليــة الموثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%69.7 :

تاسعًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة معان
إسم المركز :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة معان
تأســس المركــز فــي عــام  ،2013وهــو يهــدف إلــى تقديــم استشــارات أســرية ونفســية وزواجيــة تســهم
فــي تبصيــر أفــراد األســرة بأســباب المشــكالت وطــرق الحــد مــن تفاقمهــا وصــوالً إلــى إيجــاد الحلــول
المناســبة لهــا .يبلــغ عــدد العامليــن فــي المركــز ( )2وبواقــع مديــر وأخصائــي نفســي ،باإلضافــة لمتطــوع
واحــد .ومــن الناحيــة التنظيميــة والقانونيــة ،يخضــع المركــز للنظــام الداخلــي الخــاص بجمعيــة االنــوار
الخيريــة للســيدات التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة.
يقــدم المركــز ( )17خدمــة إرشــاد أســري ،لجميــع الفئــات العمريــة ،ويســتهدف جميع حاالت اإلرشــاد األســري.
مجمــوع ســاعات العمــل األســبوعية لــدى المركــز  42ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي 50
مراجــع أســبوعيًا .ال يتوفــر فــي المركــز غرفــة ألعــاب لألطفــال ،أو مرافــق صحيــة مراعيــة لخصوصيــة كافــة
األفــراد مــن ذكــور وإنــاث ،كمــا أن البنيــة التحتيــة ليســت مناســبة لكبــار الســن أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة
الحركيــة بســبب الــدرج .ال يتوفــر لــدى المركــز نظــام أرشــفة لحــاالت اإلرشــاد األســري ،كمــا ال يوجــد ســجالت
ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%59.1 :

52

عاشرًا :مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتمكين المجتمعات  /محافظة العقبة
إسم المركز :مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتمكين المجتمعات  /محافظة العقبة
تأســس المركــز فــي عــام  ،2010وهــو يهــدف إلــى تمكيــن المجتمعــات وحمايــة الطفــل مــن اإلســاءة .يبلــغ
عــدد العامليــن فــي المركــز أخصائــي نفســي واحــد وهــو نفســه المديــر ،باإلضافــة للمتطوعيــن .ومــن
الناحيــة التنظيميــة والقانونيــةُ ،يعــد المركــز أحــد مراكــز مؤسســة نهــر األردن والتــي تأسســت فــي عــام
 2000بموجــب قانــون خــاص لتســجيل المؤسســة.
يقــدم المركــز ( )14خدمــة إرشــاد أســري لجميــع الفئــات العمريــة مــع تركيــزه علــى الطفــل ،ولكــن يســتثني
بعــض الحــاالت كالمقبليــن علــى الــزواج ،والمتزوجيــن ،وكبــار الســن ،واألرامــل والمطلقــات .مجمــوع
ســاعات العمــل األســبوعية لــدى المركــز  40ســاعة ،ويبلــغ معــدل المراجعيــن للمركــز حوالــي  15مراجــع
أســبوعيًا .وتنســجم إجــراءات العمــل لــدى المركــز مــع دليــل اإلرشــاد األســري .يتوفــر فــي المركــز غرفــة
ألعــاب لألطفــال ،وكذلــك مرافــق صحيــة مراعيــة لخصوصيــة كافــة األفــراد مــن ذكــور وإنــاث ،كمــا أن البنيــة
التحتيــة مناســبة لكبــار الســن أو األشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة .يتوفــر لــدى المركــز نظــام أرشــفة
لحــاالت اإلرشــاد األســري ،كمــا يوجــد ســجالت ماليــة موثقــة.
نتيجة تقييم المركز بالنسبة المئوية%84.8 :

وبناء على التحليل السابق لواقع حال مراكز اإلرشاد األسري ،يوضح الشكل التالي رقم ( )2ترتيب تقييم
هذه المراكز العشرة من األعلى إلى األدنى .حيث تبوأ مركز العقبة المرتبة األولى ،وجاء تقييمه ،%84.8
فيما حصل كل من مركز ديرعال ومركز عجلون على أدنى تقييم وبنسبة .%54.5
شكل ( : )2نتائج تقييم مراكز اإلرشاد األسري
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مصفوفة معايير االلتزام لمراكز اإلرشاد األسري التابعة للمجلس الوطني
لشؤون األسرة
توضــح المصفوفــة التاليــة مــدى التــزام مراكــز اإلرشــاد األســري بأهــم المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي دليــل
اإلرشــاد األســري الصــادر عــن المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة .كمــا توضــح المصفوفــة نســبة المراكــز التــي
حققــت تلــك المعاييــر مــن خــال مــا رصدتــه نتائــج الزيــارات الميدانيــة للمراكــز.
جدول ( )12مصفوفة معايير االلتزام لمراكز اإلرشاد األسري
%

إسم المركز

معايير
االلتزام

54

مركز
مركز
مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
اإلرشاد
مركز
األسري -األسري -األسري-
األسري-
اإلرشاد
جمعية جمعية جمعية
جمعية
والتوفيق
حماية
البيرة سيدات
األسر
األسري
األسرة
كلنا
الخيرية
(النزهة) التنموية
للوطن والطفولة
(عيرا
(الهاشمي)
(إربد)
ويرقا) (ديرعال)

هل تنسجم
إجراءات
تقديم
الخدمة مع ما
هو منصوص
عليه في
دليل اإلرشاد
األسري

˟

هل تنسجم
األساليب
اإلرشادية
مع ما هو
منصوص
عليه في
دليل اإلرشاد
األسري من
حيث األشكال
والفنيات

√

هل يقوم
المركز
بالتواصل مع
مؤسسات
حكومية أو
غير حكومية
للتعاون
في تقديم
الخدمات

√

˟

√

√

˟

√

√

˟

√

√

×

√

√

مركز
مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد
اإلرشاد
األسري–
األسري -األسري-
مركز
جمعية جمعية
األميرة
المركز
المركز
االسالمي االسالمي بسمة
(عجلون) (المفرق) (جهد)
(الكرك)

×

√

√

×

√

√

×

√

√

مركز
اإلرشاد
األسري–
جمعية
األنوار
الخيرية
(معان)

×

√

√

مركز اإلرشاد
األسري–مركز
الملكة رانيا
لتمكين
المجتمعات/
مؤسسة
نهر األردن
(العقبة)

√

√

√

نسبة
المراكز
التي
حققت
المعيار

%10

%100

%100

%

إسم المركز

معايير
االلتزام

مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد
مركز
األسري-
اإلرشاد األسري-
جمعية
والتوفيق جمعية
البيرة
األسر
األسري
الخيرية
(النزهة) التنموية
(عيرا
(الهاشمي)
ويرقا)

مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
األسري–
األسري -األسري-
األسري -األسري-
مركز
جمعية جمعية
جمعية جمعية
األميرة
سيدات حماية
المركز
المركز
بسمة
األسرة
كلنا
االسالمي االسالمي
(جهد)
للوطن والطفولة
(عجلون) (المفرق)
(الكرك)
(ديرعال) (إربد)

مركز
اإلرشاد
األسري–
جمعية
األنوار
الخيرية
(معان)

مركز اإلرشاد
األسري–مركز
الملكة رانيا
لتمكين
المجتمعات/
مؤسسة
نهر األردن
(العقبة)

نسبة
المراكز
التي
حققت
المعيار

هل موقع
المركز يمكن
الوصول إليه
بسهولة

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

%90

وجود مكان
لالستقبال
والتسجيل

√

˟

√

√

√

×

√

√

√

√

%80

وجود غرف
تلبي السرية
والخصوصية

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

%100

وجود غرف
مجهزة
بالمتطلبات
الالزمة بما
يحقق راحة
األفراد

√

˟

√

√

√

√

√

√

√

√

%90

وجود غرفة
ألعاب لألطفال

˟

√

√

˟

˟

×

×

×

×

√

%30

وجود مرافق
صحية تراعي
خصوصية
كافة األفراد
حسب الفئات
العمرية
ذكورًا وإناثًا

˟

وجود لوحات
استرشادية
وإرشادية

√

توافر معايير
السالمة
العامة كما
هو منصوص
في دليل
اإلرشاد األسري

√

مالئمة البنية
التحتية
لجميع الفئات
العمرية بما
في ذلك كبار
السن

√

˟

˟

√

×

√

√

√

×

˟

˟

√

√

˟

√

√

×

×

√

√

×

×

√

√

×

×

√

√

√

×

×

√

×

√

√

√

√

%20

%70

%100

%40
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%

إسم المركز

مركز
اإلرشاد
األسري–
جمعية
األنوار
الخيرية
(معان)

مركز اإلرشاد
األسري–مركز
الملكة رانيا
لتمكين
المجتمعات/
مؤسسة
نهر األردن
(العقبة)

نسبة
المراكز
التي
حققت
المعيار

وجود مدير
للمركز

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

%100

وجود موظف
استقبال

˟

˟

˟

˟

√

×

×

×

×

×

%10

وجود مرشد
نفسي

˟

˟

˟

˟

√

√

×

√

×

×

%30

معايير
االلتزام
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مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد
مركز
األسري-
اإلرشاد األسري-
جمعية
والتوفيق جمعية
البيرة
األسر
األسري
الخيرية
(النزهة) التنموية
(عيرا
(الهاشمي)
ويرقا)

مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
األسري–
األسري -األسري-
األسري -األسري-
مركز
جمعية جمعية
جمعية جمعية
األميرة
سيدات حماية
المركز
المركز
بسمة
األسرة
كلنا
االسالمي االسالمي
(جهد)
للوطن والطفولة
(عجلون) (المفرق)
(الكرك)
(ديرعال) (إربد)

وجود
أخصائي
نفسي

˟

˟

˟

˟

√

×

√

×

√

√

%40

وجود
أخصائي
اجتماعي

˟

√

˟

√

√

×

×

×

×

×

%30

هل يخضع
مقدمي
الخدمة
للتدريب
الالزم لتقديم
خدمات
اإلرشاد األسري

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

%100

وجود ميثاق
أخالقي
للعاملين في
المركز وموقع
من قبلهم

˟

√

√

×

√

×

√

√

√

√

%70

توفر أدلة
اإلرشاد األسري
في المركز

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

%100

وجود خطة
عمل لدى
المركز

√

√

˟

×

√

√

√

√

√

√

%80

وجود لوائح
تنظيمية
تحدد معايير
تقييم أداء
مقدمي
الخدمة

˟

˟

√

×

×

×

√

×

×

√

%30

%

إسم المركز

معايير
االلتزام

مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد
مركز
األسري-
اإلرشاد األسري-
جمعية
والتوفيق جمعية
البيرة
األسر
األسري
الخيرية
(النزهة) التنموية
(عيرا
(الهاشمي)
ويرقا)

هل يحتفظ
المركز
بمعلومات
حول مقدمي
الخدمة

˟

وجود نظام
أرشفة لحاالت
اإلرشاد األسري
التي راجعت
المركز

˟

وجود توثيق
لمحاضر
جلسات
اإلرشاد
األسري ونتائج
االختبارات
الطبية
والنفسية
والخطة
العالجية
وجود توثيق
للسجالت
المالية
الخاصة
بالمركز

√

˟

˟

˟

مركز
مركز
مركز
مركز
مركز
اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
اإلرشاد اإلرشاد
األسري–
األسري -األسري-
األسري -األسري-
مركز
جمعية جمعية
جمعية جمعية
األميرة
سيدات حماية
المركز
المركز
بسمة
األسرة
كلنا
االسالمي االسالمي
(جهد)
للوطن والطفولة
(عجلون) (المفرق)
(الكرك)
(ديرعال) (إربد)

×

×

√

×

×

×

×

√

√

√

مركز اإلرشاد
مركز
األسري–مركز
اإلرشاد
الملكة رانيا
األسري–
لتمكين
جمعية
المجتمعات/
األسر
مؤسسة
التنموية
نهر األردن
(معان)
(العقبة)

×

×

√

√

نسبة
المراكز
التي
حققت
المعيار

%40

%30

˟

×

˟

×

×

×

×

×

×

√

%10

√

√

√

×

√

×

√

×

×

√

%60
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دراسة رضا المستفيدين من خدمات مراكز االرشاد األسري
بالنســبة لقيــاس رضــا المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز االرشــاد االســري فــي العشــرة مراكــز ؛ فقــد تــم
إعــداد اســتبانة تــم تجزئتهــا الــى مجموعــة مــن البنــود ،وتــم اســتهداف ( )5حــاالت لــكل مركــز ،ولكــن الذيــن
تــم مقابلتهــم وتعبئــة االســتمارات معهــم فقــط ( )42حالــة حيــث لــم يســتجيب أحــدا المراكــز وهــو مركــز
معــان لتعبئــة االســتمارات ،كمــا تــم تعبئــة ( )3اســتمارات فقــط مــن قبــل مركــز اربــد ،و( )4اســتمارات فقــط
تــم تعبئتهــا مــن مركــز النزهــة ،حيــث اشــارت بعــض المراكــز الــى عــدم موافقــة الحــاالت لاللتقــاء وتعبئــة
االســتمارة ورغبتهــم بالحفــاظ علــى الســرية مهمــا كانــت البيانــات المطلوبــة فــي االســتبانة .وقــد اظهــرت
نتائــج تحليــل الرضــا عــن المراكــز بشــكل عــام مايلــي:

أوالً :المعلومات العامة
جــاءت نســبة فئــة اإلنــاث هــي األكثــر اســتفادة مــن مراكــز اإلرشــاد األســري حيث بلغــت ( ،%)93والتي تشــير الى
اهتمــام المــرأة وســعيها لســعادة واســتقرار أســرتها ،كمــا وجــاءت الفئــة العمريــة ( )59- 31عــام المســتفيدة
مــن خدمــات المراكــز األعلــى نســبة فــي الفئــات العمريــة وبلغــت ( ، %)50باالضافــة الــى ذلــك فقــد كانــت فئــة
المتزوجيــن ضمــن فئــات الحالــة االجتماعيــة هــي األعلــى واالكثــر اســتفادة مــن خدمــات المراكــز حيــث بلغــت
نســبتهم ( ،%)64.2وقــد يرجــع ذلــك الــى المشــاكل التــي تواجــه االزواج فــي حياتهــم الزوجيــة ومــدى اهميــة
لجوءهــم الــى هــذه المراكــز ،وكان الالفــت فــي النتائــج ضمــن هــذا البنــد انــه بالنســبة للمســتوى التعلمــي
فــأن مــن كان تحصيلهــم ثانويــة العامــة هــم األكثــر اســتفادة حيــث بلغــت نســبتهم ( ، %)47.6كمــا وتــم
قيــاس عــدد المراجعــات الشــهرية للمركــز حيــث جــاءت بمعــدل ثــاث زيــارات شــهريا االعلــى نســبة حيــث
بلغــت (.%)33.3
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جدول ( )13معلومات عامة عن المستفيدين من خدمات المراكز

البند
الجنس

النتائج بالنسب المئوية
ذكور (%)7
إناث (%)93
اقل من %)4.8( 18
%)40.5( 30-18

الفئات العمرية

%)50( 59-31
 60فاكثر (%)0
ال يوج إجابة (%)4.7
أعزب/عزباء (%)16.6
متزوج/متزوجة (%)64.2

الحالة االجتماعية

مطلق/مطلقة (%)7.2
أرمل/أرملة (%\)4.8
ال يوجد إجابة (% )7.2
بدون تعليم (%)2.3
ابتدائي (%)7.2
إعدادي (%)11.9
ثانوي (%)47.6

المستوى التعليم

دبلوم ()7.2
بكالوريوس (%)23.8
دبلوم عالي (%)0
ماجستير (%)0
دكتوراة (%)0
مرة (%)23.8
مرتين (%)21.4

عدد مرات المراجعة للمركز شهريًا

ثالث مرات (%)9.5
اكثر من ثالث مرات (%)33.3
غير ذلك ()4.8
ال يوج إجابة ()7.2
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ثانيًا :رضا المستفيدين عن خدمة المراكز بشكل عام
هنالــك رضــا عــن الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام مــن المراكــز ،والمقصــود بالخدمــات هنــا مــا يتعلــق بمعاملــة
موظف/موظفــة االســتقبال فــي المركــز فقــد اشــارت النتائــج الــى ان ( %)76.2يوافقــون علــى ان معاملتهــم
حســنه ويعاملونهــم بــكل احتــرام ،كمــا وعنــد االستفســار عــن اهتمامهــم بــاي أســئلة مــن المســتفيد
أشــار ( %)66.6انهــم ياخــذون اســئلتهم علــى محمــل الجــد ،وعــن مــدى احتــرام الموظفيــن للقيــم الخاصــة
اشــار ( %)83.3الــى انهــم يحترمــون هــذه القيــم ،باالضافــة لالستفســار هــل مــن الممكــن ان تكــون توصيــة
لالصدقــاء والعائلــة لالســتفادة مــن خدمــات المركــز فقــد بلــغ مــا نســبته ( %)78.6منهــم انهــم يوصــون
باالســتفادة مــن خدمــات المراكــز .ويوضــح جــدول رقــم ( )14مــدى رضــا المســتفيدين عــن الخدمــه بشــكل عــام.

جدول رقم ( )14رضا المستفيدين عن الخدمه بشكل عام
النتائج بالنسب المئوية

البند

محايد()2.4
موظف/ة االستقبال في المركز عاملتني بكل
احترام

أوافق ()21.4
أوافق بشدة ()76.2
أوافق (%)31

تم أخذ اسئلتك على محمل الجد من قبل
الموظفين في المركز

أوافق بشدة (%)66.6
ال يوجد إجابة(%)2.4
اعترض(%)2.4

الموظفين في المركز يحترمون القيم الخاصة
بي

أوافق(%)14.3
أوافق بشدة(%)83.3
أوافق (%)19

أود أن أوصي بهذا المركز إلى األصدقاء أو
العائلة

أوافق بشدة(%)78.6
ال يوجد إجابة ()2.4
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ثالثًا :سهولة الوصول إلى الخدمات
جــاءت خدمــات الوصــول الــى المركــز ومــدى ســهولتها بانهــا مناســبة جــدا للمســتفيدين؛ جــاءت نتائــج
االستفســار عــن مــدى ســهولة الدخــول للمركــز والحصــول علــى الخدمــة المقدمــة فقــد أشــار ( %)73.8مــن
المســتفيدين الــى انهــا مناســبة ،أمــا عــن موائمــة ســاعات عمــل المركــز فقــد جــاءت النتائــج ( %)71.4والتــي
هــي بالعــادة مــن الســاعة ( ) 2 – 9وال بــد الــى االشــارة الــى ان معظــم المســتفيدين مــن خدمــات المراكــز هــن
مــن االنــاث فالغالبيــة تفضــل الحضــور الــى المركــز فــي الفتــرة الصباحيــة وذلــك قــد يرجــع لتواجــد ابناؤهــن
فــي المــدارس ،....كمــا وبلغــت نســبة مالئمــة مــكان تواجــد المركــز ( %)59.5وبالنســبة لمــدة االنتظــار لحيــن
الحصــول علــى الخدمــة اشــار ( %)57.1منهــم انهــا مناســبة؛ وقــد يفســر رضــا المســتفيدين عــن مــدى ســهولة
الوصــول والحصــول علــى الخدمــة مــن المراكــز وذلــك كــون المجلــس عنــد التعاقــد مــع المؤسســات الوطنيــة
والجمعيــات يهتــم بالمــكان بحيــث يكــون فــي وســط المدينــة او المحافظــة وذلــك لســهولة الحصــول علــى
خدمــات المركــز .ويوضــح جــدول رقــم ( )15ســهولة الوصــول الــى الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز.

جدول رقم ( )15سهولة الوصول الى الخدمات التي تقدمها المراكز
0
النتائج بالنسب المئوية

البند
أعترض ()2.4
سهولة الدخول للمركز والحصول على
الخدمة المقدمة

أوافق ()23.8
أوافق بشدة ()73.8
أعترض()2.4

موائمة ساعات عمل المركز

أوافق ()26.2
أوافق بشدة ()71.4
محايد(%)4.8

مالئمة مكان تواجد المركز

أوافق(%)35.7
أوافق بشدة(%)59.5
أوافق (%)40.5

مدة االنتظار لحين الحصول على الخدمة

أوافق بشدة ()57.1
ال يوجد إجابة (%)2.4
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رابعًا :رضا المستفيدين عن مقدمي الخدمة
وبالنســبة لرضــا المســتفيدين عــن مقدمــي الخدمــة فــي المركــز؛ فهنالــك رضــا واضــح مــن المســتفيدين
فــي كل المراكــز عــن مقدمــي الخدمــات ،مــن حيــث اســتماعهم للمســتفيدين واعطاؤهــم الوقــت الكافــي،
باالضافــة الــى اعطاؤهــم النصــح واالرشــاد الجيــد واجابتهــم لكافــة استفســارات المســتفيدين ،كمــا وانهــم
يقدمــون المســاندة لهــم ،واشــار ( %)61.5الــى ان مقدمــي الخدمــات متمكنيــن وعندهــم خبــرة  ،أمــا عــن
التعامــل مــع البيانــات والمعلومــات التــي تقدمهــا المراكــز بســرية تامــة اشــار مــا نســبته (  %)71.4ان مقدمــي
الخدمــة يتعاملــون مــع البيانــات بســرية  .ويوضــح جــدول رقــم ( )16مــدى رضــا المســتفيدين عــن مقدمــي
الخدمــة.
جدول رقم ( )16مدى رضا المستفيدين عن مقدمي الخدمة
البند

النتائج بالنسب المئوية
أوافق (%)19

مقدم الخدمة في المركز يستمع لك

أوافق بشدة (%)78.6
ال يوجد إجابة (%)2.4

يعطيك الوقت الكافي
يشرح لك ما تريد ان تستفسر عنه

أوافق ()26.2
أوافق بشدة ()73.8
أوافق(%)16.7
أوافق بشدة(%)83.3
أوافق (%)21.4

يعطيك النصح واالرشاد الجيد

أوافق بشدة ()76.2
ال يوجد إجابة (%)2.4

ودود ويقدم المساندة لك
يجيب على اسئلتك

أوافق (%)11.9
أوافق بشدة ()88.1
أوافق (%)23.8
أوافق بشدة ()76.2
محايد (%)4.8

تشعر بأنه متمكن وذو خبرة في تقديم
الخدمة التي تخص حالتك

أوافق (%)19.2
أوافق بشدة ()61.5
ال يوجد إجابة (%)14.5
أوافق (%)14.3

يتعامل مع البيانات والمعلومات التي
تقدمها بسرية تامة
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أوافق بشدة ()71.4
ال يوجد إجابة (%)14.3

خامسًا :المركز ومرافقه
مــن أبــرز النتائــج التــي ظهــرت بمــا يتعلــق بهــذا البنــد أن المســتفيدين مــن المراكــز يــرون بــأن المبنــى
مرتــب ونظيــف حيــث أشــار ( %)78.6منهــم الــى ذلــك ،أمــا عــن ســهولة اســتخدام مرافــق المركــز أشــار
( %)76.2الــى ســهولته اســتخدامة ،فــي حيــن بلغــت نســبة مــن يشــعرون بالراحــة واالمــان عنــد االنتظــار
( ،%)88.1وكذلــك بالنســبة لبنــد الخصوصيــة حيــث يــرى المســتفيدين مــن المراكــز بــأن هــذه المراكــز توفــر
الخصوصيــة والحمايــة واالمــان للمســتفيد والتــي بلغــت ( .%)66.7ولكــن فيمــا يتعلــق بتعــاون الجهــات التــي
يتــم التحويــل اليهــا لتلقــي الخدمــة التــي يحتاجونهــا ( ونــود التأكيــد هنــا انــه مــن خــال االستفســار مــن
الحــاالت عــن االحالــة العديــد ليــس لديهــم اجابــة وكانــت نســبتهم ( ) %)28.6وهــذا يؤكــد ان معظــم المراكــز
ال يوجــد عندهــا احالــة للمؤسســات االخــرى ان اســتدعت الحالــة لذلــك ،والــذي تــم التركيــز عليــه فــي كافــة
اجــزاء الدراســة باهميــة وجــود نظــام لالحالــة .ويوضــح جــدول رقــم ( )17مــدى رضــا المســتفيدين عــن المركــز
ومرافقــه.

جدول رقم ( )17رضا المستفيدين عن المركز ومرافقه

البند
المبنى مرتب ونظيف

النتائج بالنسب المئوية

أوافق (%)21.4
أوافق بشدة ()78.6
محايد()2.4

سهولة استخدام مرافق المركز

أوافق (%)21.4
أوافق بشدة ()76.2

الراحة واألمان في االنتظار
الخصوصية

أوافق(%)11.9
أوافق بشدة(%)88.1
أوافق(%)11.9
أوافق بشدة ()88.1
أوافق (%)21.4

يوفر المركز الحماية الكاملة للمستفيد

أوافق بشدة ()66.7
ال يوجد إجابة (%)11.9
محايد()7.1

مدى تعاون الجهات التي يتم تحويلك لها
لتلقي الخدمة التي تحتاجها

أوافق (%)26.2
أوافق بشدة ()38.1
ال يوجد إجابة (%)28.6
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سادسًا :طبيعة الخدمة المقدمة
جــاءت خدمــات االرشــاد األســري الفــردي والجماعــي مــن خــال طلــب االستشــارات علــى قضايــا أســرية كالطــاق
والخالفــات العائليــة وتدخــل االهــل ،باالضافــة الــى المحاضــرات وخصوصــً التعامــل مــع األوالد وقضايــا الــزواج
و االرشــاد الزواجــي مــن ابــرز الخدمــات المقدمــة فــي المراكــز والتــي احتلــت المرتبــة االولــى ( %)69ثــم تلتهــا
خدمــات االرشــاد النفســي ( ،%)23كمــا ويشــعر المســتفيدين بــأن هــذه الخدمــات تلبــي احتياجاتهــم بمــا
نســبته ( ، %)92.8وبالنســبة للوســائل التــي يســتخدمها المســتفيدين لالســتفادة مــن خدمــات المراكــز فقــد
جــاءت زيــارة للمركــز وعبــر الهاتــف االعلــى وبلغــت ( ،%)73.8وجــاءت آراء المســتفيدين حــول خدمــات مراكــز
اإلرشــاد األســري مــن حيــث الخدمــة وكفــاءة العامليــن والخدمــات اللوجســتية حيــث تُظهــر النســب المئويــة
أدنــاه انــه يوجــد رضــا بشــكل مرتفــع ومميــز حــول هــذه الخدمــات .ويوضــح جــدول رقــم ( )18طبيعــة الخدمــات
المقدمــة.
جدول رقم ( )18طبيعة الخدمات المقدمة
النتائج بالنسب المئوية

البند

خدمــات اإلرشــاد األســري الفــرد والجماعــي والمحاضــرات والزواجــي
ما هي الخدمة التي
تلقيتها خالل زيارتك

(%)69
خدمات اإلرشاد النفسي ()23.8
ال يوجد إجابة (%)7.2
خدمــات اإلرشــاد األســري الفــرد والجماعــي والمحاضــرات وخصوصــً
التعامــل مــع األوالد وقضايــا الــزواج والزواجــي (%)69

طبيعة الخدمة المقدمة من
قبل مركز اإلرشاد األشري خدمات اإلرشاد النفسي ()21.5
ال يوجد إجابة (%)9.5

الخدمات المقدمة كافية وملباة (%)92.8
كفاية الخدمة المقدمة
والمتوفرة ،وهل هي
مناسبة وتلبي احتياجاتكم خدمة متوسطة (%)2.4
غير ملباة (%)2.4

ال يوجد إجابة (%)2.4
الوسائل التي تستخدم
في تقديم خدمة اإلرشاد
األسري؟ زيارة للمركز ،زيارة
ال يوجد إجابة ()26.2
للمستفيد ،عبر الهاتف...ألخ

زيارة للمركز وعبر الهاتف (%)73.8
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جودة الخدمة المقدمة ،هل الخدمات جيدة ومناسبة وذات جودة (%)98
هي مناسبة وذات جودة
عالية
ال يوجد إجابة ()2
المســاحة التــي يتــم فيهــا تديــم الخدمــات جيــدة ومناســبة وذات
جــودة (%)93

المساحة اآلمنة التي تتلقى
من خاللها الخدمة
المساحة غير ملباه (%)4.7
ال يوجد إجابة ()2.3
ال يوجد عائق للوصول للخدمات (%)81
هل هناك برأيك عائق أمام
وصولك للخدمة

يوجد عائق للوصول للخدمات (%)11.9
ال يوجد إجابة ()7.1
راضي عن المسافة للوصول للخدمة (%)83.3

هل هي برأيك يوجد عائق
أمام وصولك للخدمة بسبب غيرراضي عن المسافة للوصول للخدمة (%)7.2
المسافة
ال يوجد إجابة (%)9.5
نود سؤالك حول رأيك
بقدرات وكفاءة الموظفين
الذين يقدمون الخدمة لك،
غير كفؤ (%)2.4
هل هم ذوو كفاءة مناسبة،
وهل الموظفين اإلداريين
أيضًا مهنيين وذوو كفاءة ال يوجد إجابة (%)4.8

كفاءة الموظفين في تقديم الخدمة (%)92.8

هل ترى أن المساحة اآلمنة
مناسبة ومالئمة لتقديم
الخدمة ،وهل موقعها
مناسب لكم للوصول
وتلقي الخدمة

المساحة آمنة والموقع مناسب (%)92.8
غير آمنة والموقع غير مناسب (%)2.4
ال يوجد إجابة (%)4.8
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ُ
ـابعا :أمــا فيمــا يتعلــق بمســتوى الرضــى عــن الخدمــات المقدمــة بشــكل عــام
سـ
مــن قبــل المراكــز فكانــت النســب تتــراوح مــا بيــن مرتفــع ومرتفــع جــدا (%)40.4
و( %)50علــى التوالــي.
جدول ( )19مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة بشكل عام

البند

النتائج بالنسب المئوية
مرتفع جدًا (%)50

كيف يمكن أن يكون مستوى رضاك عن الخدمة
المقدمة بشكل كامل من المركز

مرتفع(%)40.4
محايد(%)4.8
ال يوجد إجابة (%)4.8

شكل ( )3رضا المستفيدين عن الخدمات بشكل كامل
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ثامنًا :األسئلة األنشائية
والتــي تضمنــت االستفســار حــول معرفــة المســتفيدين عــن خدمــات المركــز حيــث جــاءت معرفتهــم مــن
خــال االهــل واالصدقــاء االعلــى وبلغــت ( %)30.6ثــم حمــات التوعيــة المجتمعيــة وبلغــت ( %)25.8ثــم عــن طريــق
وســائل التواصــل االجتماعــي( .%)17.7وبالنســبة الكثــر شــيء أعجــب المســتفيدين بالمركــز أثنــاء الزيــارة هــو
حســن االســتقبال والتعامــل ( %)52.3ثــم الخصوصيــة ( .%)23.8وابــدى ( %)92.8مــن المســتفيدين رغبتهــم
بالعــودة للمركــز الخــذ المشــورة منــه ،كمــا وعنــد االستفســار عــن الحاجــات واالقتراحــات لتحســين خدمــات
المراكــز الغالبيــة العظمــى اشــارت انهــم ال يحتاجــون الشــياء اضافيــة والتــي بلغــت ( %)73منهــم ،واقتصــرت
بعــض المطالــب علــى العمــل علــى ايجــاد فــروع للمركــز بالمنطقــة ( %)2.7ودعــم المركــز بموظــف دائــم (%)2.7
وعمــل زيــارات ميدانيــة (.%)2.4

جدول ( )20آليات تحسين الخدمات المقدمة في المراكز
البند

النتائج بالنسب المئوية
حمالت التوعية المجتمعية (%)25.8
االعالنات ()11.3
وسائل التواصل االجتماعي(%)17.7

كيف علمت عن الخدمات التي تقدم في المركز

األهل و األصدقاء و الجيران(%)30.6
المنظمات العاملة في المنطقة (%)6.5
غير لك (%)4.9
ال يوجد إجابة (%)3.2

ما هو أكثر شيء أعجبك بالمركز أثناء زيارتك له

حسن االستقبال والتعامل (%)52.3
الخدمات و الخصوصية (%)23.8
غرفة اطفال (%)4.8
البناء والموقع (%)11.9
ال يوجد إجابة (%)7.2
ال يوجد مشاكل (%)90.4

هــل واجهــت أي مشــاكل أثنــاء وجــودك فــي المركــز

يوجد مشكلة وغير محددة (%)4.8

(حــدد رجــاءًا)

توسعة دون تحديدها (%)2.4
ال يوجد إجابة (%)2.4

هــل هنــاك أي خدمــات تحتــاج اليهــا و لــم تقــدم إليك
فــي المركــز (حــدد رجاءًا)

ال يوجد حاجات (%)66.6
ندوات ومحاضرات توعوية وتثقيف (%)14.2
ساعات الدوام (%)4.8
زيارة منزلية ()2.4
عالجات ومساعدات (%)2.4
المواصالت ()2.4
ال يوجد إجابة ()7.2
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نعم (%)92.8
فــي حــال حاجتــك مســتقب ً
ال ألي خدمــات أخــرى يقدمهــا ال (%)2.4
المركــز ،هــل ســتقوم بالعــودة للمركــز لطلب المشــورة
ال يوجد إجابة ()4.8
ال يوجد (%)73
عدم وجود غرفة اطفال (%)2.7
وجود فترات مسائية (%)2.7
تواصــل الجمعيــة المســتمر مــع ابنــاء المجتمــع
هــل لديــك أي اقتراحــات لتحســين نوعيــة الخدمــات (%)2.7
العمــل علــى ايجــاد فــروع للمركــز بالمنطقــة
المقدمــة (حــدد رجــاءًا)
(%)2.7
دعم المركز بموظف دائم (%)2.7
تأمين مواصالت للتواصل مع الخدمة (%)2.7
ال يوجد إجابة (%)10.8
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مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري التابعة لدائرة قاضي القضاة
قامــت دائــرة قاضــي القضــاة فــي العــام  2014بتأســيس مكاتــب لالصــاح والتوفيــق االســري وتهــدف هــذه
المكاتــب الــى تقديــم اإلرشــاد األســري الوقائــي والعالجــي مــن أجــل لــم شــمل األســرة واســتمراريتها ومعالجــة
الخالفــات األســرية واألخــذ بأيــدي الطرفيــن للوصــول الــى حلــول لنزاعاتهــم بشــكل ودي رضائــي ووصــوالً إذا
لــزم األمــر الــى اتفــاق أســري يتضمــن مــا اتفــق عليــه طرفــا الخــاف بحيــث يحفــظ لــكل طــرف حقوقــه دون
الحاجــة الــى المــرور باالجــراءات القضائيــة فــي المحاكــم.
وشــهدت إجمالــي اتفاقيــات االصــاح األســري التــي تــم انجازهــا مــن خــال مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري
تطــورًا ملحوظــً حيــث ارتفعــت مــن ( )79اتفاقيــة فــي عــام  2014إلــى ( )9893اتفاقيــة فــي عــام  ،2017وقــد
تنوعــت هــذه االتفاقيــات مــا بيــن قضايــا طــاق ونفقــة ونــزاع تــركات ،وقــد ســجلت اتفاقيــات نفقــة الزوجــة
العــدد األكبــر لعــام  2017حيــث بلغــت ( )1462اتفاقيــة ،مقابــل ( )24اتفاقيــة لعــام .2014
وتشــير «تضامــن» الــى أنــه وبعــد صــدور التعليمــات الجديــدة عــام  2017لمنــح اإلذن بالــزواج للفئــة العمريــة -15
 18عامــً ،بــدأت مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري النظــر فــي طلبــات منــح اإلذن بالــزواج حيــث إســتقبلت فــي
الربــع األخيــر مــن عــام  3( 2017أشــهر) بحــدود  1029طلبــً ،تــم منــح اإلذن لـــ  842طلبــً وبنســبة  %81.8مــن مجمــوع
الطلبــات ،ورفــض  187طلبــً وبنســبة  .%18.2وكان مكتــب عمــان األكثــر رفضــً لطلبــات منــح اإلذن بالــزواج حيــث
إســتقبل  111طلبــً رفــض منهــا  90طلبــً وبنســبة  ،%81فيمــا كان مكتــب إربــد األكثــر إســتقباالً لطلبــات اإلذن
حيــث إســتقبل  298طلبــً لــم يرفــض منهــا ســوى طلبــً واحــدًا.20
هــذا وتقــوم مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري بالنظــر فــي طلبــات زواج القاصــرات كاجــراءات احترازيــة حفاظــً
علــى ديمومــة الحيــاة األســرية وصحــة أفرادهــا .ويوضــح الجــدول التالــي رقــم ( )21نتائــج الحــاالت التــي راجعــت
21
مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري خــال عــام .2017
جدول ( )21نتائج الحاالت التي راجعت مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري خالل عام 2017

إسم المكتب
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 20تقرير «تضامن» ،وكالة عمون اإلخبارية 4 ،ترشين الثاين .2018
 21دائرة قايض القضاة ،التقرير اإلحصايئ السنوي2017 ،
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22

تــم افتتــاح مكاتــب اإلرشــاد األســري فــي مملكــة البحريــن فــي شــهر أيــار مــن عــام  ،2007وتتواجــد مكاتــب
اإلرشــاد األســري البالــغ عددهــا ( )9فــي المراكــز االجتماعيــة التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة الموزعــة علــى
جميــع مناطــق ومحافظــات المملكــة لتلبيــة احتياجــات أفــراد المجتمــع البحرينــي مــن خدمــات اإلرشــاد األســري،
بهــدف اإلرتق��اء بأف�رـاد المجتم��ع إل��ى أعل��ى مس�تـويات الصحـ�ة النفسـ�ية والس�عـادة والرض��ا واالستــقرار األســري،
وخفــض نســبة المشــكالت والصراعــات األســرية والخالفــات الزوجيــة ،وتزويــد أفــراد المجتمــع بالمهــارات
اإليجابيــة الفعالــة التــي تمكنهــم مــن التمتــع باالســتقرار الــازم ثــم المحافظــة علــى بنــاء األســرة والمجتمــع
علــى حــد ســواء.
وتشــمل خدمــات مكاتــب اإلرشــاد األســري علــى خدمــات إنمائيــة ووقائيــة مــن شــأنها تفعيــل دور األســرة فــي
مواجهــة التحديــات والمشــكالت المعاصــرة ،باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي عــاج المشــكالت التــي يتعــرض
لهــا أفــراد األســرة مــن خــال تقديــم اإلرشــاد الفــردي والجماعــي واإلرشــاد باللعــب لألطفــال ،باإلضافــة إلــى
إبــداء الــرأي والمشــورة للمحاكــم الشــرعية والتنفيذيــة وذلــك بهــدف تحقيــق الســعادة واالســتقرار والتوافــق
األســري بيــن أفــراد األســرة ،وإبــداء الــرأي فــي حالــة األطفــال النفســية واالجتماعيــة والتربويــة وكذلــك تقديــم
البرامــج اإلرشــادية اإلنمائيــة والوقائيــة فــي المراكــز االجتماعيــة باإلضافــة إلــى التعــاون والمشــاركة مــع جميــع
المؤسســات المعنيــة (المــدارس ،المؤسســات االجتماعيــة ،الجمعيــات ،الجامعــات ،الــوزارات ،المحافظــات،
المجالــس البلديــة والمؤسســات اإلعالميــة) مــن خــال إقامــة المحاضــرات والنــدوات وورش العمــل داخــل مراكــز
التنميــة االجتماعيــة وخارجهــا.
مــن جهــة أخــرى ،تعتبــر دولــة البحريــن مثــاالً ُيحتــذى بــه فــي تطبيــق سياســة منظمــة الصحــة العالميــة،
مــن حيــث تقديمهــا للخدمــات النفســية فــي كل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة لديهــا باإلضافــة لوجــود
متخصصيــن فــي تقديــم الخدمــات النفســية داخــل كل مركــز حيــث يوجــد لديهــا ( )19مركــز صحــي ال يبعــد
الواحــد عــن األخــر مســافة خمســة كيلومتــرات وكل هــذه المراكــز تقــدم الخدمــات النفســية بشــكل كامــل
باإلضافــة إلــى األدويــة النفســية التــي يمكــن أن يحتاجهــا أي مريــض ،ولديهــا إمكانيــة لتقييــم مــدى انتشــار
األمــراض النفســية فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والمــدارس والمؤسســات الخاصــة .23وفــي بدايــة افتتــاح
المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة لمراكــز اإلرشــاد األســري خــال العــام  2010تــم التواصــل مــع الجهــات المعنية
بمملكــة البحريــن ونقــل تجربتهــم لتطبيقهــا فــي االردن ،ولكــن قــد يكــون لنقــص المــوارد الماديــة فــي
األردن وبالــذات بمــا يتعلــق بتوفــر كادر فــي المركــز مــن ابــرز التحديــات التــي تجعــل الخدمــة ال تقــدم علــى
أكمــل وجــه.
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الفصل الرابع  :النتائج والتوصيات

النتائج :
الملقــاة علــى عاتــق مراكــز اإلرشــاد األســري ،والخدمــات المطلــوب
علــى الرغــم مــن المســؤولية االجتماعيــة ُ
منهــم تقديمهــا تجــاه األســرة والمجتمــع علــى حــد ســواء ،وبنــاءًا علــى نتائــج هــذه الدراســة التقييميــة لواقــع
حــال مراكــز اإلرشــاد األســري ،وتســليطها الضــوء علــى العديــد مــن المؤشــرات والبيانــات ذات العالقــة باألســرة
فــي المجتمــع األردنــي ،يمكــن تلخيــص النتائــج التــي أســفرت عنهــا الدراســة بمــا يلــي:
1.1إفتقــار معظــم مراكــز اإلرشــاد األســري إلــى الكــوادر البشــرية الفنيــة المتخصصــة والمتفرغــة للعمــل فــي
المركــز ،وإعتمــاد العديــد منهــا علــى المتطوعيــن فقــط .وقــد كان ذلــك عامــ ً
ا حاســمًا فــي انخفــاض
تقييــم مراكــز اإلرشــاد األســري.
2.2أكــدت جميــع مراكــز اإلرشــاد األســري بــأن قضيــة تمويــل أعمــال المركــز مــن أبــرز التحديــات التــي تــؤدي
إلــى إعاقــة عمــل المركــز وهــذا بــدوره يؤثــر علــى الجوانــب الفنيــة واإلداريــة وكفــاءة وفاعليــة الخدمــات
المقدمــة والترويــج لخدمــات المركــز واســتقطاب الموظفيــن.
3.3ضعف البيئة التنظيمية وغياب المؤسسية الممنهجة في أعمال المراكز باستثناء المركز الموجود
في العقبة كونه تابع لمؤسسة نهر االردن؛ والتي تعتبر من المؤسسات الوطنية ذات التوسع
واالنتشار في مختلف محافظات المملكة.
4.4جميع المراكز ال يتوفر لديها أنظمة إلدارة الملفات والمعلومات وأرشفتها باستثناء مركز اإلرشاد
األسري في (العقبة) ،حيث يتوفر لدى المؤسسة دليل إجراءات معتمد ومطبق يشتمل على إدارة
الملفات والمعلومات وتوثيقها.
5.5تفتقر المراكز الجراءات واضحة الدراة حاالت اإلرشاد األسري باستثناء مركز اإلرشاد األسري في العقبة.
6.6فــي ضــوء مقارنــة أداء مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري مــع مراكــز اإلرشــاد األســري ،يتضــح للقــارئ أن
وجــود اإلطــار القانونــي والتنظيمــي ،وتوفيــر التمويــل ،والكــوادر البشــرية المؤهلــة والمتفرغــة للعمــل
قــد ســاعد فــي مأسســة عمــل مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري لــدى دائــرة قاضــي القضــاة.
7.7إن إرتفــاع أو انخفــاض أعــداد المراجعيــن لمراكــز اإلرشــاد األســري ال ُيعــد عامــ ً
ا رئيســً إلنجــازات المركــز،
ومــن األهميــة بمــكان الوقــوف علــى نســبة الحــاالت التــي تــم معالجتهــا مــن إجمالــي المراجعيــن ،ولكــن
وفــي ظــل غيــاب أنظمــة األرشــفة وعــدم توثيــق حــاالت اإلرشــاد األســري لــدى بعــض المراكــز ،لــم تتمكــن
الدراســة مــن رصــد هــذا المؤشــر لقيــاس فعاليــة المركــز فــي أداء مهمتــه.

73

التحديات :
هــذا وقــد خلصــت الدراســة إلــى أهــم التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري،
والتــي تتمحــور حــول مــا يلــي:

أوالً :التمويل
تُعانــي جميــع مراكــز اإلرشــاد األســري مــن نقــص التمويــل ،ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى عــدم تمكنها
مــن تنفيــذ أنشــطتها أو دفــع رواتــب العامليــن فيهــا واعتمادهــا فــي تقديــم الخدمــة علــى المتطوعيــن .كمــا
أن تقديــم الخدمــة مجانــي دون أي رســوم.

ثانيًا :الموارد البشرية
أظهــرت نتائــج الزيــارات الميدانيــة ،أن ســبعة مراكــز مــن أصــل عشــرة مراكــز يعانــون مــن نقــص المــوارد
البشــرية ،ممــا يؤثــر ســلبًا علــى مســتوى خدمــات اإلرشــاد األســري مــن جهــة ،وعلــى ســير عمــل المركــز مــن
جهــة أخــرى .هــذا باإلضافــة إلــى أن هنــاك بعــض المراكــز تعتمــد بشــكل كلــي علــى المتطوعيــن فقــط ،وال
يوجــد لديهــا مرشــدين متفرغيــن.

ثالثًا :قواعد البيانات
لقــد اتضــح مــن خــال الزيــارات الميدانيــة لمراكــز اإلرشــاد األســري ،أن حوالــي نصــف المراكــز المســتهدفة فــي
الدراســة ال تمتلــك قواعــد بيانــات شــاملة ومتكاملــة للمراجعيــن أو لمقدمــي الخدمــة أو نظــام أرشــفة كمــا
هــو منصــوص عليــه فــي دليــل اإلرشــاد األســري .أمــا المراكــز التــي توفــرت لديهــا بيانــات فقــد كانــت عبــارة عــن
قوائـ�م إكسـ�ل (.)Excel Sheets

البنية التحتية
رابعًاُ :
البنيــة التحتيــة والمقصــود بهــا مواصفــات مبنــى المركــز
تعانــي نصــف مراكــز اإلرشــاد األســري مــن مشــكلة ُ
مــن حيــث الــدرج ،المرافــق الصحيــة ،غــرف ألعــاب لألطفــال .مــع العلــم بــان المجلــس الوطنــي لشــؤون االســرة
قــدم دعــم مالــي فــي صيانــة وتجهيــز وتاـــثيث هــذه المراكــز بحيــث يكــون اي مركــز يتضمــن غرفتيــن غرفــة
لتقديــم خدمــة اإلرشــاد األســري وااللتقــاء بالحــاالت وغرفــة لالســتقبال بحيــث تتضمــن مكتــب اســتقبال
ويتوفــر فيــه شاشــة وغرفــة تتضمــن العــاب لالطفــال وقــد يكــون فيهــا مكتبــة صغيــرة تحتــوي بعــض الكتــاب
فــي حــال اصطحــاب اطفــال وان تتضمــن حمــام ومطبــخ وتــم اعتمــاد المجلــس لبعــض الجمعيــات بحيــث
يتــم انشــاء هــذه المراكــز مــن خــال مبنــى الجمعيــة ولكــن بمدخــل منفصــل عــن الجمعيــة اال انهــا تعانــي
معظمهــا مــن وجــود الــدرج والــذي احيانــا هــو عائــق لكبــار الســن.

خامسًا :المعتقدات االجتماعية
ُيعــد المجتمــع األردنــي بشــكل عــام مجتمعــً محافظــً ،بمعنــى أن األســر تفضــل أن تبقــى مشــاكلها األســرية
مــن إكتئــاب وقضايــا عنــف وخالفــات زوجيــة فــي طــي الكتمــان .كمــا أن مشــاكل األســرة التــي قــد تصــل إلــى
مرحلــة الطــاق تجــد طريقهــا دائمــً إلــى دائــرة قاضــي القضــاة والمحاكــم الشــرعية ،وهناك قد يكــون لمكاتب
اإلصــاح والتوفيــق األســري دورًا بــارزًا فــي عمليــة إصــاح ذات البيــن وتقديــم النصــح واإلرشــاد لــكال الزوجيــن.
وفــي ضــوء ذلــك ،نــادرًا مــا يلجــأ أفــراد األســرة إلــى مراكــز اإلرشــاد األســري لحــل المشــكلة قبــل وقوعهــا ،ممــا
يــؤدي إلــى قلــة أعــداد المراجعيــن لديهــا مقابــل ارتفاعهــا لــدى مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري ،وهنــا ال
ُبــد مــن قيــام هــذه المراكــز بحمــات إعالميــة وإعــداد بروشــورات لتوعيــة المواطنيــن بالخدمــات التــي تقدمهــا
والترويــج لهــذه المراكــز.
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سادسًا :الرقابة اإلشرافية
إن عــدم وضــوح المرجعيــة اإلداريــة والتنظيميــة لعمــل مراكــز اإلرشــاد األســري ،وغيــاب الرقابــة اإلشــرافية فــي
بعــض األحيــان ،أدى إلــى ضعــف واضــح فــي أداء هــذه المراكــز .وقــد تبيــن مــن خــال الزيــارات الميدانيــة لهــذه
المســتضيفة ،وقــد تمثــل
المراكــز ،أن هنــاك خلــط واضــح لــدى العامليــن بيــن مهــام المركــز ومهــام الجهــة ُ
المســتضيفة وليــس علــى الجوانــب
ذلــك لــدى أحــد المراكــز بقيــام مديــر المركــز بــدور إشــرافي علــى الجهــة ُ
الفنيــة الخاصــة بمركــز اإلرشــاد األســري.

التوصيات المقترحة
ـاء علــى مــا أســفرت عنــه هــذه الدراســة التقييميــة مــن نتائــج وتحديــات ،نــدرج أدنــاه التوصيــات المقترحــة
بنـ ً
المســتهدفة:
للنهــوض بــأداء مراكــز اإلرشــاد األســري ُ

أوالً :التوصيات اإلجرائية قصيرة المدى
•ضــرورة رفــد مراكــز اإلرشــاد األســري بالكــوادر البشــرية الفنيــة المؤهلــة (مرشــدين نفســيين
واجتماعييــن) وعلــى أســاس التفــرغ الكامــل ،وعــدم اعتمادهــا علــى المتطوعيــن فقــط.
•تنفيــذ برامــج تدريبيــة للكــوادر العاملــة فــي المراكــز علــى اجــراءات ادارة الحالة لحاالت اإلرشــاد األســري؛
كمفهــوم وكاهميــة لهــذه االجــراءات فــي مســاعدة حــاالت اإلرشــاد األســري علــى حــل مشــاكلها،
وتحديــدًا اإلرشــاد المتخصــص باألطفــال.
•تكثيــف الحمــات االعالميــة للتوعيــة باهميــة وجــود هــذه المراكــز ،واهميــة الخدمــة المقدمــة لمــا فيــه
ســعادة واســتقرار االســر.
•قيام المراكز بتنظيم ومسك سجالت مالية تبين موجوداتها ومطلوباتها وكذلك المصروفات
واإليرادات الخاصة بها ،وحفظ هذه السجالت بأماكن آمنة.
•قيام المراكز باعتماد استبانة قياس رضى متلقي الخدمة حال مراجعة المسترشد للمركز
وارشفتها.
•توفير بدل مادي للمرشدين المتطوعين غير القادرين على تغطية نفقات المواصالت من وإلى
المركز.
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ثانيًا :توصيات على مستوى السياسات ليتم تنفيذها ضمن المديين المتوسط
وطويل األجل
•ضــرورة مأسســة عمــل مراكــز اإلرشــاد األســري وذلــك مــن خــال التعــاون والتنســيق بيــن المجلــس
الوطنــي لشــؤون األســرة ،ووزارة التنميــة اإلجتماعيــة لوضــع األطــر المنظمــة إلجــراءات العمــل
والمرجعيــة القانونيــة لعمــل المراكــز وتفعيــل دورهــا المجتمعــي.
•تنظيــم اتفاقيــات تعــاون بيــن المجلــس الوطني لشــؤون األســرة والجهات الرســمية (كــوزارة التنمية
االجتماعيــة ،وزارة التربيــة والتعليــم ،دائــرة قاضــي القضــاة) النتــداب مرشــدين للعمــل فــي المراكــز
عنــد الحاجــة ،نظــرًا لمــا تعانيــه هــذه المراكــز مــن نقــص فــي الكــوادر الفنيــة.
•ضمــان ديمومــة مصــادر التمويــل الالزمــة لعمــل المراكــز بحيــث تتمكــن مــن أداء مهامهــا ومتطلبــات
أعمالهــا وفقــً لمتطلبــات دليــل اإلرشــاد األســري واالدلــة التــي ممكــن إعدادهــا لهــذه الغايــة.
•اعــداد ادلــة اجرائيــة حــول اجــراءات ادارة حــاالت اإلرشــاد األســري ،واهميــة تطبيــق ومأسســة هــذه
المراكــز لهــذه االجــراءات.
•انشــاء مركــز إرشــاد أســري نموذجــي مســتقل يقــدم خدمــة مجانيــة لألســر يتــم مأسســة عملــه
بحســب المعاييــر المناســبة لتقديــم خدمــة اإلرشــاد األســري علــى أكمــل وجــه ،وعلــى أن يكــون هــذا
المركــز عبــارة عــن مركــز تدريبــي للعامليــن فــي مجــال اإلرشــاد األســري ،حيــث يتــم مــن خاللــه تقديــم
التدريــب علــى رأس العمــل  On-Job-Trainingلألخصائييــن النفســيين واالجتماعييــن.
•قيــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة بوضــع خطــة متابعــة وتقييــم مدعمــة بمؤشــرات قيــاس
أداء ،لرصــد أداء مراكــز اإلرشــاد األســري بشــكل دوري ،مــن الجوانــب اإلداريــة والماليــة وكذلــك قيــاس
رضــا متلقــي الخدمــة.
•تشــبيك هــذه المراكــز مــع مكاتــب اإلصــاح و التوفيــق االســري التابعــة لدائــرة قاضــي القضــاة
لالســتفادة مــن المختصيــن الموجوديــن فــي هــذه المراكــز المنتشــرة فــي مختلــف محافظــات
المملكــة ،والتشــبيك بمــا يتعلــق بتحويــل حــاالت مــن مراكــز االرشــاد الــى مكاتــب االصــاح والتوفيــق
االســري.
•مراجعــة كتــاب اإلرشــاد األســري (الجانــب النظــري و التدريبــي) والــذي أعــده المجلــس خــال العــام
(  ) 2010والــذي يتضمــن مختلــف قضايــا اإلرشــاد األســري بحيــث يتــم اعــادة طرحهمــا بمــا يضمــن
االخــذ بعيــن االعتبــار التغييــرات الديمغرافيــة التــي حدثــت فــي المجتمــع األردنــي وتحديــدا قضيــة
الالجئييــن .
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الفصل الخامس  :المراجع والمالحق

قائمة المراجع
•الحكومة األردنية ،دستور المملكة األردنية الهاشمية وتعديالته لعام .2011
•الحكومة األردنية ،الموقع الحكومي االلكتروني للتشريعات األردنية ،نظام المعلومات الوطني.
•الحكومة األردنية ،األردن  ،2025رؤية واستراتيجية وطنية.
•الحكومة األردنية ،الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان .2025-2016
•دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ،مسح نفقات ودخل األسرة .2010
•دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ،األردن باألرقام .2017 - 2013
•دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصائي السنوي األردني  ،2017األردن.
•المجلس الوطني لشؤون األسرة « ،االستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن  ،»2009األردن.
•المجلس الوطني لشؤون األسرة « ،دليل اإلرشاد األسري  ،»2011األردن.
•المجلس الوطني لشؤون األسرة « ،اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف  ،»2006األردن.
•المجلس الوطني لشؤون األسرة « ،دليل العاملين مع األسر المعرضة للخطر  ،»2016األردن.
•المجلس الوطني لشؤون األسرة « ،تقرير أحوال األسرة األردنية  ،»2015األردن.
•المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة « ،تقريــر الزيــارات الميدانيــة لمراكــز اإلرشــاد األســري» ،تشــرين
الثانــي .2018
•المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة « ،الدليــل اإلرشــادي لتطبيــق معاييــر االعتمــاد وضبــط الجــودة
للخدمــات المقدمــة لحــاالت العنــف األســري» ،2017 ،األردن.
•دائرة قاضي القضاة « ،نظام مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري رقم ( )17لسنة  ،»2013األردن.
•دائرة قاضي القضاة « ،تعليمات أعضاء مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري  ،»2014األردن.
•دائرة قاضي القضاة ،التقرير اإلحصائي السنوي ،2017 ،األردن.
•المجلس االقتصادي واالجتماعي « ،االنتحار في المجتمع األردني ،واقع وتوصيات» ،2017 ،األردن.
•وكالة عمون اإلخبارية « ،تقرير «تضامن» 4 ،تشرين الثاني .2018
•وكالة عمون اإلخبارية ،تقارير الكترونية متعددة.
•البنك المركزي األردني ،التقرير السنوي  ،2017األردن.
•الجامعــة اإلســامية-غزة « ،تقييــم دمــج العمليــة اإلرشــادية العالجيــة فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة مــن وجهــة نظــر المنتفعيــن» ،ســماح أبــو ســيدو ،رســالة ماجســتير.2007 ،
•الموقع االلكتروني لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،مملكة البحرين ،منشورات إصدارات
متعددة حول اإلرشاد األسري.
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ملحق رقم ( :)1نموذج قائمة التحقق المعيارية الخاصة بمراكز اإلرشاد األسري
اسم المركز وتاريخ التأسيس:
عنوان المركز:
المعيار
الرئيسي

معايير التقييم الفرعية
عدد الخدمات المقدمة
معدل عدد المراجعين
المستهدفة
الفئات ُ
العمرية المستفيدة
الفئات ُ
عدد ساعات العمل األسبوعية

-1
-2
-3
-4
المعيار األول:
-5
خدمات
 -6هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو منصوص عليه
المركز
في دليل اإلرشاد األسري
 -7هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو منصوص عليه في
دليل اإلرشاد األسري من حيث األشكال والفنيات
المعيار الثاني -1 :هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات حكومية أو غير
الشراكات مع
حكومية للتعاون في تقديم الخدمات
المؤسسات
 -2هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد األسري عند تبادل
والمراكز
المعلومات مع الشركاء
األخرى
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المعيار
الثالث:
البيئة
اللوجستية
الداعمة
-7
لعمل المركز -8
-9

المعيار
الرابع:
الموارد
البشرية

-1
-2
-3
-4
-5
-6

هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة
وجود مكان لالستقبال والتسجيل
وجود غرف تلبي السرية والخصوصية
وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق راحة األفراد
وجود غرفة ألعاب لألطفال
وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة األفراد حسب
الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا
وجود لوحات استرشادية وإرشادية
توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص في دليل
اإلرشاد األسري
مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما في ذلك كبار
السن
مدير المركز ومهامه ومواصفاته
موظف استقبال ومهامه ومواصفاته
مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته
أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته
أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته
متطوعون للعمل في المركز

 -7هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم لتقديم خدمات
اإلرشاد األسري
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الوضع الحالي
للمركز من
واقع ما
رصدته الزيارة
الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

اسم المركز وتاريخ التأسيس:
عنوان المركز:
المعيار
الرئيسي

معايير التقييم الفرعية

الوضع الحالي
للمركز من
واقع ما
رصدته الزيارة
الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -1هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز وموقع من
قبلهم

المعيار
الخامس:
 -2هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز
البيئة
المؤسسية  -3هل يوجد لدى المركز خطة عمل
والتنظيمية
 -4هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم أداء مقدمي
الداعمة
الخدمة
لعمل المركز
 -1هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي الخدمة
المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات  -3هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد األسري ونتائج
االختبارات الطبية والنفسية والخطة العالجية
وتوثيقها
 -2هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد األسري التي
راجعت المركز

 -4هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة بالمركز
مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%
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ملحق رقم ( :)2قوائم التحقق المعيارية الخاصة بمراكز اإلرشاد األسري

عمان
أوالً :مركز اإلرشاد والتوفيق األسري جبل النزهة /محافظة العاصمة َ
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد والتوفيق األسري – 2008
عنوان المركز :محافظة العاصمة – أمانة عمان الكبرى – حديقة الراية – جبل النزهة
الوضع الحالي
نتيجة
واقع
للمركز من
المعيار
التقييم
معايير التقييم الفرعية
الزيارة
رصدته
ما
الرئيسي
الفرعية ()2،1،0
الميدانية
 -1عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )6خدمات
إرشاد أسري

1

 -2معدل عدد المراجعين

بمعدل ( )5 – 2مراجع
أسبوعيًا

1

 -3الفئات المستهدفة

جميع الفئات

2

العمرية المستفيدة
 -4الفئات ُ

العمرية
جميع الفئات ُ

2

 42ساعة/اسبوعيًا

2

 -6هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -7هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

نعم

2

نعم

2

 -1هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة نعم

2

 -2وجود مكان لالستقبال والتسجيل

نعم

2

 -3وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -4وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما
يحقق راحة األفراد

نعم

2

 -5وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -6وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -7وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -8توافر معايير السالمة العامة كما هو
منصوص في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -9مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية
بما في ذلك كبار السن

نعم

2

المعيار األول:
المركز
خدمات
 -5عدد ساعات العمل األسبوعية

المعيار الثاني -1 :هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الشراكات مع
الخدمات
المؤسسات
والمراكز
 -2هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األخرى
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز
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اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد والتوفيق األسري – 2008
عنوان المركز :محافظة العاصمة – أمانة عمان الكبرى – حديقة الراية – جبل النزهة
الوضع الحالي
نتيجة
واقع
للمركز من
المعيار
التقييم
معايير التقييم الفرعية
الزيارة
رصدته
ما
الرئيسي
الفرعية ()2،1،0
الميدانية

المعيار
الرابع :الموارد
البشرية

 -1مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد مدير للمركز/
بكالوريوس هندسة
معمارية

2

 -2موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -3مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -4أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -5أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -6متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعين غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (استشاري،
طبيب ،اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني)

1

نعم ،وبمعدل 4 – 3
مرات سنويًا
 -7هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

المعيار
الخامس:
البيئة
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة لعمل
المركز

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات
وتوثيقها

دورات في مجال مهارات
اإلرشاد ،مهارات التحاور،
مهارات اإلنصات،
التعامل مع نوعية
معينة من الحاالت
مثل (العنف الجنسي،
العنف الجسدي،
محاوالت االنتحار)

2

 -1هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
وموقع من قبلهم

ال

0

 -2هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز

نعم

2

 -3هل يوجد لدى المركز خطة عمل

نعم ،ربعية

2

 -4هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم
أداء مقدمي الخدمة

ال

0

 -1هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

ال

0

 -2هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
األسري التي راجعت المركز

ال

0

 -3هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد
األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية
والخطة العالجية

ال

0

 -4هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز

نعم

2

مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

39
%59.1
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عمان
ثانيًا :مركز اإلرشاد األسري /الهاشمي الشمالي/محافظة العاصمة َ
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية األسر التنموية – 2015
عنوان المركز :محافظة العاصمة – الهاشمي الشمالي – قرب جامع النوني
المعيار
الرئيسي

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

84

معايير التقييم الفرعية

الوضع الحالي للمركز
من واقع ما رصدته
الزيارة الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -8عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )16خدمة
إرشاد أسري

2

 -9معدل عدد المراجعين

بمعدل  50 – 40مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -10الفئات ُ

جميع الفئات باستثناء
أسر متعاطي المخدرات
والكحول

2

العمرية المستفيدة
 -11الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -12عدد ساعات العمل األسبوعية

 37.5ساعة/أسبوعيًا

1

 -13هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما
هو منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -14هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -3هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في
تقديم الخدمات

نعم

2

 -4هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

نعم

2

 -10هل موقع المركز يمكن الوصول إليه
بسهولة

نعم

2

 -11وجود مكان لالستقبال والتسجيل

ال

0

 -12وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

جزئيًا

1

 -13وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما
يحقق راحة األفراد

ال

0

 -14وجود غرفة ألعاب لألطفال

الجمعية يتوفر بها
حضانة بنفس المبنى
لكن غير آمنة بسسب
الدرج

1

 -15وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -16وجود لوحات استرشادية وإرشادية

ال

0

 -17توافر معايير السالمة العامة كما هو
منصوص في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -18مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية
بما في ذلك كبار السن

غير مناسبة لجميع
الفئات بسبب الدرج

1

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية األسر التنموية – 2015
عنوان المركز :محافظة العاصمة – الهاشمي الشمالي – قرب جامع النوني
المعيار
الرئيسي

المعيار الرابع:
الموارد البشرية

معايير التقييم الفرعية

الوضع الحالي للمركز
من واقع ما رصدته
الزيارة الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -8مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد مدير غير متفرغ

1

 -9موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -10مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -11أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -12أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

يوجد ،هو نفسه مدير
المركز

1

 -13متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (مرشد
نفسي ،قانوني)

1

نعم ،وبمعدل 4 – 3
مرات سنويًا
 -14هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

المعيار
الخامس :البيئة
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة لعمل
المركز

دورات في مجال مهارات
اإلرشاد ،التعامل مع
نوعية معينة من الحاالت
مثل (العنف الجنسي،
العنف الجسدي ،محاوالت
االنتحار)

2

 -5هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في
المركز وموقع من قبلهم

نعم

2

 -6هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز

نعم

2

 -7هل يوجد لدى المركز خطة عمل

نعم ،نصفية

2

 -8هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير
تقييم أداء مقدمي الخدمة

ال

0

 -5هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

نعم

2

ال

0

معلومات عامة عن
المسترشدين فقط

1

نعم

2

 -6هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
المعيار السادس:
األسري التي راجعت المركز
إدارة الملفات
 -7هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد
والمعلومات
األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية
وتوثيقها
والخطة العالجية
 -8هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز
مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

38
%57.6
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ثالثًا :مركز عيرا ويرقا لإلرشاد األسري /قضاء عيرا ويرقا/محافظة البلقاء
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية البيرة الخيرية – 2016
عنوان المركز :محافظة البلقاء – عيرا ويرقا
المعيار
الرئيسي

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

86

الوضع الحالي للمركز
من واقع ما رصدته
الزيارة الميدانية

معايير التقييم الفرعية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -15عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )13خدمة
إرشاد أسري

2

 -16معدل عدد المراجعين

بمعدل ( )20مراجع أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -17الفئات ُ

جميع الفئات باستثناء
أسر متعاطي المخدرات
والكحول ،والمراهقين

2

العمرية المستفيدة
 -18الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -19عدد ساعات العمل األسبوعية

 35ساعة/أسبوعيًا

1

 -20هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما
هو منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -21هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري
من حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -5هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في
تقديم الخدمات

نعم

 -6هل يتم المحافظة على سرية حاالت
اإلرشاد األسري عند تبادل المعلومات مع
الشركاء

نعم

2

 -19هل موقع المركز يمكن الوصول إليه
بسهولة

نعم

2

 -20وجود مكان لالستقبال والتسجيل

نعم

2

 -21وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -22وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما
يحقق راحة األفراد

نعم

2

 -23وجود غرفة ألعاب لألطفال

نعم

2

 -24وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

نعم

2

 -25وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -26توافر معايير السالمة العامة كما هو
منصوص في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -27مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات
العمرية بما في ذلك كبار السن

غير مناسبة لجميع الفئات
بسبب الدرج

1

2

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية البيرة الخيرية – 2016
عنوان المركز :محافظة البلقاء – عيرا ويرقا
المعيار
الرئيسي

المعيار الرابع:
الموارد البشرية

معايير التقييم الفرعية

 -15مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد مدير/دكتوراه
هندسة

2

 -16موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -17مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -18أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -19أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون الخدمة
لصالح المركز كداعمين
(استشاري ،طبيب،
اخصائي اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني)

1

 -20متطوعون للعمل في المركز

 -21هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري
المعيار
الخامس :البيئة
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة لعمل
المركز

الوضع الحالي للمركز
من واقع ما رصدته
الزيارة الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

نعم ،وبمعدل  4 – 3مرات
سنويًا
دورات في مجال مهارات
اإلرشاد ،والتحاور ،واإلنصات

2

 -9هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في
المركز وموقع من قبلهم

نعم

2

 -10هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز

نعم

2

 -11هل يوجد لدى المركز خطة عمل

ال

0

 -12هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير
تقييم أداء مقدمي الخدمة

نعم

2

 -9هل يحتفظ المركز بمعلومات حول
مقدمي الخدمة

ال

0

ال

0

 -10هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
المعيار السادس:
األسري التي راجعت المركز
إدارة الملفات
 -11هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد
والمعلومات
األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية ال
وتوثيقها
والخطة العالجية
 -12هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز
مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

نعم

0
2
45
%68.2
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رابعًا :مركز اإلرشاد األسري ديرعال  /محافظة البلقاء
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية سيدات كلنا الوطن – 2014
عنوان المركز :البلقاء – ديرعال
المعيار
الرئيسي

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

88

الوضع الحالي
للمركز من واقع
ما رصدته الزيارة
الميدانية

معايير التقييم الفرعية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -22عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ()19
خدمة إرشاد أسري

2

 -23معدل عدد المراجعين

بمعدل ( )20مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -24الفئات ُ

جميع الفئات

2

العمرية المستفيدة
 -25الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -26عدد ساعات العمل األسبوعية

 42ساعة/أسبوعيًا

2

 -27هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -28هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -7هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الخدمات

نعم

2

 -8هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

نعم

2

 -28هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة نعم

2

 -29وجود مكان لالستقبال والتسجيل

نعم

2

 -30وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -31وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما
يحقق راحة األفراد

نعم

2

 -32وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -33وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -34وجود لوحات استرشادية وإرشادية

ال

0

 -35توافر معايير السالمة العامة كما هو
منصوص في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -36مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية
بما في ذلك كبار السن

نعم

2

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية سيدات كلنا الوطن – 2014
عنوان المركز :البلقاء – ديرعال
المعيار
الرئيسي

المعيار الرابع:
الموارد البشرية

معايير التقييم الفرعية

 -22مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد مدير متطوع
إلدارة المركز فقط

1

 -23موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -24مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -25أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -26أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

متطوع

1

 -27متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (قانوني)

1

 -28هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

المعيار
الخامس :البيئة
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة لعمل
المركز

الوضع الحالي
للمركز من واقع
ما رصدته الزيارة
الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

نعم ،وبمعدل 4 – 3
مرات سنويًا
دورات في مجال
مهارات اإلنصات،
والعنف بجميع أشكاله

2

 -13هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
وموقع من قبلهم

ال

0

 -14هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز

نعم

2

 -15هل يوجد لدى المركز خطة عمل

ال

0

 -16هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم
أداء مقدمي الخدمة

ال

0

 -13هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

ال

0

ال

0

معلومات عامة عن
المسترشدين فقط

1

ال

0

 -14هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
المعيار السادس:
األسري التي راجعت المركز
إدارة الملفات
 -15هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد
والمعلومات
األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية
وتوثيقها
والخطة العالجية
 -16هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز
مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

36
%54.5
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خامسًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة إربد
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية حماية األسرة والطفولة – 2010
عنوان المركز :إربد – شارع الهاشمي – عمارة الزحراوي

المعيار
الرئيسي

الوضع الحالي
للمركز من واقع
ما رصدته الزيارة
الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -29عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )19خدمة
إرشاد أسري

2

 -30معدل عدد المراجعين

بمعدل  300-250مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -31الفئات ُ

جميع الفئات

2

العمرية
جميع الفئات ُ

2

 54ساعة/اسبوعيًا

2

 -34هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -35هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من حيث
األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

معايير التقييم الفرعية

العمرية المستفيدة
المعيار األول -32 :الفئات ُ
خدمات
 -33عدد ساعات العمل األسبوعية
المركز

المعيار
الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
 -10هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد األسري
نعم
والمراكز
عند تبادل المعلومات مع الشركاء
األخرى

المعيار
الثالث:
البيئة
اللوجستية
الداعمة
لعمل المركز
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 -9هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات حكومية
أو غير حكومية للتعاون في تقديم الخدمات

نعم

 -37هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة

نعم

2

 -38وجود مكان لالستقبال والتسجيل

المكان مشترك

1

 -39وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -40وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق
راحة األفراد

نعم

2

 -41وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -42وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة األفراد
حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -43وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -44توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص في
دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -45مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما
في ذلك كبار السن

غير مناسبة لجميع
الفئات بسبب الدرج
(يتوفر مصعد لكن
يتعطل)

1

2
2

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية حماية األسرة والطفولة – 2010
عنوان المركز :إربد – شارع الهاشمي – عمارة الزحراوي
نتيجة
الوضع الحالي
التقييم
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
الرئيسي
الفرعية
ما رصدته الزيارة
()2،1،0
الميدانية
 -29مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -30موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -31مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -32أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -33أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -34متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (استشاري،
اخصائي اجتماعي،
مرشد نفسي ،قانوني)

1

المعيار
الرابع:
الموارد
البشرية

نعم ،وبمعدل 2 – 1
سنويًا أو حسب الحاجة

 -35هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم لتقديم
خدمات اإلرشاد األسري

المعيار
الخامس:
البيئة
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة
لعمل المركز

دورات في مجال مهارات
اإلرشاد ،مهارات التحاور،
مهارات اإلنصات،
التعامل مع نوعية
معينة من الحاالت
مثل (العنف الجنسي،
العنف الجسدي،
محاوالت االنتحار)

2

 -17هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
وموقع من قبلهم

نعم

2

 -18هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز

نعم

2

 -19هل يوجد لدى المركز خطة عمل

نعم ،ربعية ونصفية

2

 -20هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم أداء
مقدمي الخدمة

ال

0

 -17هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

نعم

2

 -18هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد األسري
التي راجعت المركز

ال

0

معلومات عامة عن
المسترشدين فقط

1

نعم

2

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
 -19هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد األسري
والمعلومات
ونتائج االختبارات الطبية والنفسية والخطة
وتوثيقها
العالجية

 -20هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة بالمركز
مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

52
%78.8
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سادسًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة عجلون
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية المركز اإلسالمي – 2017
عنوان المركز :عجلون – عين جنا – شارع مركز أمن المدينة
الوضع الحالي
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
الميدانية

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

 -36عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )20خدمة
إرشاد أسري

2

 -37معدل عدد المراجعين

بمعدل  16-5مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -38الفئات ُ

جميع الفئات باستثناء
ذوي اإلعاقة

2

العمرية المستفيدة
 -39الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -40عدد ساعات العمل األسبوعية

 35ساعة/أسبوعيًا

1

 -41هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -42هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -11هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الخدمات

نعم

2

 -12هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

نعم

2

 -46هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة

إلى حد ما

1

 -47وجود مكان لالستقبال والتسجيل

ال

0

 -48وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -49وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق
راحة األفراد

نعم

2

 -50وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -51وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -52وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -53توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص
في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -54مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما غير مناسبة لجميع
الفئات بسبب الدرج
في ذلك كبار السن
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نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

1

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية المركز اإلسالمي – 2017
عنوان المركز :عجلون – عين جنا – شارع مركز أمن المدينة
الوضع الحالي
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
الميدانية

المعيار
الرابع :الموارد
البشرية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -36مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -37موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -38مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -39أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -40أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -41متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (استشاري،
طبيب ،اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني)

1

نعم ،وبمعدل 3 – 2
مرات سنويًا
 -42هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

دورات في مجال
مهارات اإلرشاد ،والعنف
الجنسي ،والجسدي،
ومحاوالت االنتحار

2

ال

0

نعم

2

نعم ،ربعية

2

ال

0

 -21هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

ال

0

 -22هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
األسري التي راجعت المركز

ال

0

 -23هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد
األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية
والخطة العالجية

ال

0

 -24هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز

ال

0

 -21هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
المعيار
وموقع من قبلهم
الخامس :البيئة
 -22هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز
المؤسسية
والتنظيمية
 -23هل يوجد لدى المركز خطة عمل
الداعمة لعمل  -24هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم
المركز
أداء مقدمي الخدمة

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات
وتوثيقها

مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

36
%54.5
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سابعًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة المفرق
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية المركز اإلسالمي – 2016
عنوان المركز :المفرق – شارع الجيش
المعيار
الرئيسي

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

94

معايير التقييم الفرعية

الوضع الحالي للمركز من
واقع ما رصدته الزيارة
الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -43عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )19خدمة
إرشاد أسري

2

 -44معدل عدد المراجعين

بمعدل  50-40مراجع أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -45الفئات ُ

جميع الفئات

2

العمرية المستفيدة
 -46الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -47عدد ساعات العمل األسبوعية

 45ساعة/أسبوعيًا

2

 -48هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع
ما هو منصوص عليه في دليل اإلرشاد
األسري

ال

0

 -49هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري
من حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم المركز
جميع أساليب اإلرشاد األسري

2

 -13هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في
تقديم الخدمات

نعم

2

 -14هل يتم المحافظة على سرية حاالت
اإلرشاد األسري عند تبادل المعلومات مع
الشركاء

نعم

2

 -55هل موقع المركز يمكن الوصول إليه
بسهولة

نعم

2

 -56وجود مكان لالستقبال والتسجيل

نعم

2

 -57وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -58وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما
يحقق راحة األفراد

نعم

2

 -59وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -60وجود مرافق صحية تراعي خصوصية
كافة األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا
وإناثًا

ال

0

 -61وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -62توافر معايير السالمة العامة كما هو
منصوص في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -63مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات
العمرية بما في ذلك كبار السن

غير مناسبة لجميع الفئات
بسبب الدرج

1

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية المركز اإلسالمي – 2016
عنوان المركز :المفرق – شارع الجيش
المعيار
الرئيسي

المعيار الرابع:
الموارد البشرية

معايير التقييم الفرعية

الوضع الحالي للمركز من
واقع ما رصدته الزيارة
الميدانية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -43مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -44موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

هو نفسه المدير

1

 -45مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -46أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -47أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -48متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون الخدمة
لصالح المركز كداعمين
(استشاري ،مرشد نفسي،
قانوني)

1

نعم ،وبمعدل  4 – 3مرات
سنويًا
 -49هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم دورات في مجال مهارات
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري
اإلرشاد ،والتحاور ،واإلنصات،
والعنف الجنسي ،والجسدي،
ومحاوالت االنتحار
المعيار
الخامس :البيئة
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة لعمل
المركز

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات
وتوثيقها

2

 -25هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في
المركز وموقع من قبلهم

نعم

2

 -26هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في
المركز

يتوفر دليل واحد فقط

1

 -27هل يوجد لدى المركز خطة عمل

نعم ،ربعية

2

 -28هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير
تقييم أداء مقدمي الخدمة

نعم

2

 -25هل يحتفظ المركز بمعلومات حول
مقدمي الخدمة

ال

0

 -26هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت
اإلرشاد األسري التي راجعت المركز

نعم

2

 -27هل هناك توثيق لمحاضر جلسات
اإلرشاد األسري ونتائج االختبارات الطبية
والنفسية والخطة العالجية

معلومات عامة عن
المسترشدين فقط

1

 -28هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز

نعم

2

مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

49
%74.2
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ثامنًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة الكرك
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – مركز األميرة بسمة (جهد) – 2013
عنوان المركز :الكرك – حديقة الظاهر بيبرس
الوضع الحالي
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
الميدانية

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

96

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -50عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ()19
خدمة إرشاد أسري

2

 -51معدل عدد المراجعين

بمعدل  24-12مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -52الفئات ُ

جميع الفئات

2

العمرية المستفيدة
 -53الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -54عدد ساعات العمل األسبوعية

 42ساعة/أسبوعيًا

2

 -55هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -56هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -15هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الخدمات

نعم

2

 -16هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

نعم

2

 -64هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة

نعم

2

 -65وجود مكان لالستقبال والتسجيل

نعم

2

 -66وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -67وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق
راحة األفراد

نعم

2

 -68وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -69وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة األفراد
حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -70وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -71توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص
في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -72مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما
في ذلك كبار السن

نعم

2

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – مركز األميرة بسمة (جهد) – 2013
عنوان المركز :الكرك – حديقة الظاهر بيبرس
الوضع الحالي
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
الميدانية

المعيار
الرابع :الموارد
البشرية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -50مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد ،بدوام جزئي

1

 -51موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -52مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

هو نفسه المدير

1

 -53أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -54أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -55متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (استشاري،
طبيب ،اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني)

1

نعم ،وبمعدل 2 – 1
مرات سنويًا
 -56هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

 -29هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
المعيار
وموقع من قبلهم
الخامس :البيئة
 -30هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز
المؤسسية
والتنظيمية
 -31هل يوجد لدى المركز خطة عمل
الداعمة لعمل  -32هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم
المركز
أداء مقدمي الخدمة

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات
وتوثيقها

دورات في مجال
مهارات اإلرشاد،
والتحاور ،واإلنصات،
والعنف الجنسي،
والجسدي ،ومحاوالت
االنتحار ،والجوانب
اإلدارية وأرشفة الحاالت

2

نعم

2

نعم

2

نعم ،ربعية

2

ال

0

 -29هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

نعم

2

 -30هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
األسري التي راجعت المركز

نعم

2

 -31هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد األسري
ونتائج االختبارات الطبية والنفسية والخطة
العالجية

معلومات عامة عن
المسترشدين فقط

1

 -32هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة بالمركز

ال

0

مجموع نقاط التقييم الفرعية

46

نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

%69.7
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تاسعًا :مركز اإلرشاد األسري  /محافظة معان
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية األنوار الخيرية – 2013
عنوان المركز :معان
الوضع الحالي
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
الميدانية

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

98

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -57عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )17خدمة
إرشاد أسري

2

 -58معدل عدد المراجعين

بمعدل ( )50مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -59الفئات ُ

جميع الفئات

2

العمرية المستفيدة
 -60الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -61عدد ساعات العمل األسبوعية

 42ساعة/أسبوعيًا

2

 -62هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

ال

0

 -63هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -17هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الخدمات

نعم

2

 -18هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

نعم

2

 -73هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة

نعم

2

 -74وجود مكان لالستقبال والتسجيل

المكان مشترك

1

 -75وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -76وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق
راحة األفراد

نعم

2

 -77وجود غرفة ألعاب لألطفال

ال

0

 -78وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

ال

0

 -79وجود لوحات استرشادية وإرشادية

ال

0

 -80توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص
في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -81مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما
في ذلك كبار السن

غير مناسبة لجميع
الفئات بسبب الدرج

1

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – جمعية األنوار الخيرية – 2013
عنوان المركز :معان
الوضع الحالي
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
الميدانية

المعيار
الرابع :الموارد
البشرية

نتيجة
التقييم
الفرعية
()2،1،0

 -57مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -58موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -59مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

متطوع

1

 -60أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

يوجد

2

 -61أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -62متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (استشاري،
طبيب ،اخصائي
اجتماعي ،مرشد
نفسي ،قانوني)

1

نعم ،وبمعدل 4 – 3
مرات سنويًا
 -63هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

 -33هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
وموقع من قبلهم

نعم

2

فقط دليل واحد (دليل
اإلرشاد األسري)

1

نعم ،نصفية

2

ال

0

 -33هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

ال

0

 -34هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
األسري التي راجعت المركز

ال

0

 -35هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد األسري
ال
ونتائج االختبارات الطبية والنفسية والخطة
العالجية

0

المعيار
الخامس :البيئة
 -34هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز
المؤسسية
والتنظيمية
الداعمة لعمل  -35هل يوجد لدى المركز خطة عمل
 -36هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم
المركز
أداء مقدمي الخدمة

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات
وتوثيقها

دورات في مجال مهارات
اإلرشاد ،والتحاور،
واإلنصات ،والعنف
الجنسي ،والجسدي،
ومحاوالت االنتحار

2

 -36هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز
مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

ال يوجد مخصصات
مالية للمركز

0
39
%59.1

99

عاشرًا :مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتمكين المجتمعات  /محافظة العقبة
اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات/
مؤسسة نهر األردن – 2016
عنوان المركز :محافظة العقبة – منطقة صالح الدين
نتيجة
الوضع الحالي
التقييم
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
()2،1،0
الميدانية

المعيار األول:
خدمات المركز

المعيار الثاني:
الشراكات مع
المؤسسات
والمراكز األخرى

المعيار
الثالث :البيئة
اللوجستية
الداعمة لعمل
المركز

100

 -64عدد الخدمات المقدمة

يقدم المركز ( )14خدمة
إرشاد أسري

2

 -65معدل عدد المراجعين

بمعدل ( )15مراجع
أسبوعيًا

2

المستهدفة
 -66الفئات ُ

جميع الفئات باستثناء
المقبلين على
الزواج ،والمتزوجين،
وكبار السن ،واألرامل
والمطلقات

1

العمرية المستفيدة
 -67الفئات ُ

جميع الفئات العمرية

2

 -68عدد ساعات العمل األسبوعية

 40ساعة/أسبوعيًا

2

 -69هل تنسجم إجراءات تقديم الخدمة مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -70هل تنسجم األساليب اإلرشادية مع ما هو
منصوص عليه في دليل اإلرشاد األسري من
حيث األشكال والفنيات

نعم ،حيث يستخدم
المركز جميع أساليب
اإلرشاد األسري

2

 -19هل يقوم المركز بالتواصل مع مؤسسات
حكومية أو غير حكومية للتعاون في تقديم
الخدمات

نعم

2

 -20هل يتم المحافظة على سرية حاالت اإلرشاد
األسري عند تبادل المعلومات مع الشركاء

نعم

2

 -82هل موقع المركز يمكن الوصول إليه بسهولة

نعم

2

 -83وجود مكان لالستقبال والتسجيل

المكان مشترك

1

 -84وجود غرف تلبي السرية والخصوصية

نعم

2

 -85وجود غرف مجهزة بالمتطلبات الالزمة بما يحقق
راحة األفراد

نعم

2

 -86وجود غرفة ألعاب لألطفال

نعم

2

 -87وجود مرافق صحية تراعي خصوصية كافة
األفراد حسب الفئات العمرية ذكورًا وإناثًا

نعم

2

 -88وجود لوحات استرشادية وإرشادية

نعم

2

 -89توافر معايير السالمة العامة كما هو منصوص
في دليل اإلرشاد األسري

نعم

2

 -90مالئمة البنية التحتية لجميع الفئات العمرية بما
في ذلك كبار السن

نعم

2

اسم المركز وتاريخ التأسيس :مركز اإلرشاد األسري – مركز الملكة رانيا لتمكين المجتمعات/
مؤسسة نهر األردن – 2016
عنوان المركز :محافظة العقبة – منطقة صالح الدين
نتيجة
الوضع الحالي
التقييم
للمركز من واقع
المعيار
معايير التقييم الفرعية
الفرعية
ما رصدته الزيارة
الرئيسي
()2،1،0
الميدانية
 -64مدير المركز ومهامه ومواصفاته

يوجد مدير

2

 -65موظف استقبال ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -66مرشد نفسي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -67أخصائي نفسي ومهامه ومواصفاته

هو نفسه المدير

1

 -68أخصائي اجتماعي ومهامه ومواصفاته

ال يوجد

0

 -69متطوعون للعمل في المركز

هناك متطوعون غير
متفرغين يقدمون
الخدمة لصالح المركز
كداعمين (اخصائي
اجتماعي ،قانوني)

1

المعيار الرابع:
الموارد البشرية

نعم ،وبمعدل 2 – 1
مرات سنويًا

 -70هل يخضع مقدمي الخدمة للتدريب الالزم
لتقديم خدمات اإلرشاد األسري

 -37هل يوجد ميثاق أخالقي للعاملين في المركز
وموقع من قبلهم

2

نعم

2

نعم

2

نعم ،شهرية/ربعية/
نصفية

2

نعم

2

 -37هل يحتفظ المركز بمعلومات حول مقدمي
الخدمة

نعم

2

 -38هل لدى المركز نظام أرشفة لحاالت اإلرشاد
األسري التي راجعت المركز

نعم

2

 -39هل هناك توثيق لمحاضر جلسات اإلرشاد
األسري ونتائج االختبارات الطبية والنفسية
والخطة العالجية

نعم

2

 -40هل يوجد توثيق للسجالت المالية الخاصة
بالمركز

نعم

2

المعيار
البيئة
الخامس:
 -38هل أدلة اإلرشاد األسري متوفرة في المركز
المؤسسية
والتنظيمية
 -39هل يوجد لدى المركز خطة عمل
الداعمة لعمل
المركز
 -40هل هناك لوائح تنظيمية تحدد معايير تقييم
أداء مقدمي الخدمة

المعيار
السادس:
إدارة الملفات
والمعلومات
وتوثيقها

دورات في مجال
مهارات اإلرشاد،
والتحاور ،واإلنصات،
والتعامل مع نوعية
معينة من الحاالت
مثل (العنف الجنسي،
والعنف الجسدي،
ومحاوالت االنتحار)،
والجوانب اإلدارية
وأرشفة الحاالت

مجموع نقاط التقييم الفرعية
نتيجة التقييم اإلجمالية للمركز ()%

56
%84.8

101

أداة التقييم
الخاصة برصد أداء مراكز اإلرشاد األسري

103

إسم المركز /الجهة  /المؤسسة :

المحافظة/المدينة/
المنطقة:
تاريخ تأسيس
المركز
المعيار األول :خدمات المركز
الفئات
المستهدفة من
خدمات المركز

المقبلون على الزواج
المتزوجون
االسر المعرضة للتفكك
كبار السن
االرامل والمطلقات
النساء واإلناث المعرضات للعنف
اآلباء الذين يفتقدون اآللية المناسبة لتوجيه ابناءهم
االطفال والفتيات والفتيان المعرضون لإليذاء
أسر متعاطي المخدرات والكحول
المراهقون
ذوي اإلعاقة
أخرى.............
اشرح:
توصيات:

الفئة العمرية
المستفيدة من
خدمات المركز

تحت  12عام  ............معدل عدد الحاالت/السنة .....
تحت  18عام  ............معدل عدد الحاالت/السنة .....
تحت  30عام............معدل عدد الحاالت/السنة ......
فوق  60عام  .............معدل عدد الحاالت/السنة ......
أخرى  ،أذكرها
اشرح:
توصيات:

وسائل تقديم
الخدمة

زيارة المسترشد للمركز.
زيارة المرشد للمنزل األسري.
عبر الهاتف .
عبر الموقع اإللكتروني.
عبر وسائل التواصل االجتماعي.
البريد االكتروني
أخرى.............
اشرح:
توصيات:
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طبيعة الخدمات
المقدمة من قبل
المركز

اإلنصات واإلرشاد
إحالة تدخل فوري للحاالت الطارئة
استشارات تربوية
التدخل وجها لوجه
اإلصغاء فقط
خدمات المساندة
التوعية
االستشارات النفسية
االستشارات العاطفية
استشارات قانونية
استشارات سلوكية
واالقتصادي
االجتماعي
التمكين
ّ
ّ
المهارات الوالدية
المساء إليه/ا
تأهيل وإدماج ُ
للمساء إليه/ا وأسرته/ا
تق ّييم الوضع
ّ
النفسي ُ
خدمة الدعم االسري عبر الهاتف
خدمة اإلرشاد الزواجي ،وما قبل الزواج
الخدمات الشرط ّية
المسيئين
إعادة تأهيل ُ
اإليواء
إعادة ودمج المتطرفين في المجتمع
اخرى ،اذكرها.................
اشرح:
توصيات:

ساعات العمل
اليومية في المركز

 24ساعة

 12ساعة

أخرى  ،أذكرها.............

 8ساعات

اشرح:
توصيات:

عدد أيام العمل
األسبوعية في
المركز

 7أيام

 5أيام

أخرى،أذكرها ...............

اشرح:
توصيات:

وقت تقديم الخدمة
في المركز

مساء
الساعة 8:00 :صباحًا – 3:00
ً

مساء
الساعة5:00 – 8:00 :
ً

مساء
الساعة 8:00 :صباحًا – 8:00
ً
أخرى ،مناوبات ليلية،

...........أذكرها____

اشرح:
توصيات:
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التغطية الجغرافية
لخدمات المركز

لواء________

محافظة _______

محافظات أخرى_____

أخرى ،أذكرها _____

اشرح:
توصيات:

عدد المراجعين /
المسترشدين
يوميا  /أسبوعيا

يرجى تحديد العدد

أسبوعيا:

يوميا:

اشرح:
توصيات:

الحاالت التي يتم
التعامل معها

العنف الجنسي

العنف الجسدي
المشكالت العاطفية

اإلهمال

المشكالت الصحية

محاوالت االنتحار
التعسفي للحقوق والح ّريات
لحرمان
ّ

اشرح:
توصيات:

المعيار الثاني :الشراكات مع المؤسسات والمراكز االخرى
المؤسسات
الشريكة بتقديم
الخدمة

إدارة حماية االسرة
منظمات حقوق االنسان

منظمات حقوق المرأة

االمن العام
أفراد

وزارة الداخلية/المتصرف

دائرة االفتاء العام

دائرة قاضي القضاة

اخرى،اذكرها....

اشرح:
توصيات:

يتم بناء خطة
االتصال مع الشركاء
بناءا على
يتم تحديد
الشركاء بناءا على
استراتيجيات خاصة
بالمؤسسة تحقق
االهداف
الشراكات

اتصاالت

االجتماعات

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:

قطاع خاص

قطاع تطوعي

اشرح:
توصيات:

هل يوجد شراكات
رئيسية وفرعية

نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:

هل يوجد تمويل؟

نعم
اشرح:
توصيات:
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ورشات العمل

مذكرات تفاهم

اخرى،اذكرها..........

ال ،لماذا؟

مؤسسات حكومية

أخرى،أذكرها..............

جهة  /جهات
التمويل

مؤسسات حكومية

منظمات عالمية

جهات شخصية

أفراد

مؤسسات المجتمع

المدني

أخرى ،أذكرها ..............

اشرح:
توصيات:

يتم تبادل
معلومات
المسترشدين مع
الشركاء

نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:

المعيار الثالث :البيئةاللوجستيةالداعمة لعمل المركز
موقع المركز

يسهل الوصول اليه
يوجد أماكن لإلصطفاف

في منطقة مكتظة ومزدحمة

في منطقة هادئة

يتوفر موصالت عامة

اشرح:
توصيات:
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مواصفات المكان
في الداخل

االستقبال والتسجيل.
لوحات استرشادية وإرشادية
مناطق مخصصة للحاالت الخاصة.
الهدوء والراحة.
هيكلية البناء من حيث توزيع المساحات والحيز المكاني (اإلدارة،
غرف اإلرشاد ،االستقبال ،االستراحات ،المرافق الصحية ،أخري).....
يحافظ على السرية
مرافق لتخزين السجالت
مكتبة للمصادر أو المراجع التي قد يحتاجها المرشد
ساعات على الحائط لينتبه المرشد للوقت
صندوق لتلقي المالحظات والشكاوي
توفر قاعدة بيانات لتوثيق الحاالت بسهولة
يضمن المركز الحماية والرعاية لمقدمي الخدمات في حاال تعرضه لمشاكل.
مساحة كافية للمصادر والموارد التي يحتاجها المرشدون في عملهم
نظام تدفئة/تكييف
غرف مجهزة بالمتطلباتالالزمةبما في ذلك المكاتبوالخزائن والكنب واألثاث المريح
ديكورات ورسومات مناسبة ألعمار األفراد.
وجود غرفة العاب خاصة باألطفال تتوفر فيها العاب تراعي كافة
اعمار االطفال لغايات االنتظار.

مرافق صحية تراعي خصوصية كافةاألفرادحسب الفئات العمرية ذكورا واناثا.
أخرى أذكرها........
اشرح:
توصيات:

يوفر المركز خدمة
لغة اإلشارة؟

ال ،لماذا؟

نعم كيف؟
اشرح:
توصيات:

البنية التحتية
مالئمة لجميع
الفئات العمرية
وذوي االحتياجات
الخاصة
تتوفر في المركز
وسائل السالمة
العامة
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نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم
اشرح:
توصيات:

ال

هل يتناسب
مساحة المركز مع
أعداد المراجعين
يوظف المركز
التكنولوجيا في
العمل ؟

نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:
نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:

المشكالت التي
يواجهها المركز

قلة التمويل
ضعف الموارد البشرية
عدم وجود قواعد للبيانات
موقع المركز
قلة اعداد المراجعين
ضعف الحمالت الترويجية للمركز
ضعف البنية التحتية
المعتقدات االجتماعية السائدة
أخرى ،اذكرها.........
اشرح:
توصيات:

آلية الترويج للمركز
واالعالن عنه

األنشطة التوعوية
التلفزيون
اإلذاعة
لوحات إعالنية
زيارات المدارس
زيارات الى نوادي االطفال
االنترنت
برشور
سيارات متجولة
مواقع التواصل االجتماعي
أخرى ،أذكرها...........
اشرح:
توصيات:

تتبع إدارة المركز
أنظمة المسائلة
المهنية ؟

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
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بيئة العمل
متجانسة ؟ منها
عالقات العاملين
مع ُا

بيئة العمل فعالة
ويتم فيها إنجاز
العمل بأحسن
الطرق واقل
التكاليف واقل
وقت؟

بيئة العمل تحقق
الوالء واالنتماء
للمركز ؟

يستخدم المركز
اسلوب الحوافز
والمكافأت

تتوفر الرعاية
الصحية لمقدمي
الخدمة؟

يستخدم المركز
نظام الترقيات ؟

نعم
اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم
اشرح:
توصيات:
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ال

ال

تضع إدارة المركز
معايير ومؤشرات
لتقييم مقدمي
الخدمة ؟

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

المعيار الرابع:الموارد البشرية
المعيار الفرعي :الكوادر الفنية المتخصصة
عدد المرشدين
العاملين في
المركز

يرجى تحديد العدد .......
اشرح:
توصيات:

المؤهل العلمي
لمقدمي الخدمة

بكالوريوس

دبلوم

دكتوراة

ماجستير

أخرى ،اذكرها
العدد

الخلفية العلمية
لمقدمي الخدمة

العدد

إرشاد علم نفس

العدد
علم اجتماع

العدد
تربية خاصة

أخرى ،اذكرها.............
العدد

آلية استقطاب
وإختيار مقدمي
الخدمة

العدد

اإلعالن بالجريدة

العدد

العدد

االنترنت
متدرب

إختيار المتفوقين
أخرى ،أذكرها................
اشرح:
توصيات:

متوسط اعمار
مقدمي الخدمة

() 25 – 20

()30-26

()40 – 36

()35-31

اخرى،اذكرها......

يتم قبول مقدمي
الخدمة بخبرة تبدأ
من

()2-0

()5-3

( -6فأكثر)

معدل سنوات
الخبرة لمقدمي
الخدمة

إرشاد

علم نفس

علم اجتماع

العدد

العدد

العدد

أخرى ،اذكرها.....

تربية خاصة

أخرى ،اذكرها.............

العدد
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هل يتناسب عدد
العاملين في
المركز مع حجم
العمل

نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:

تنقل من هنا
إلى معيار الموارد
البشرية
الكادر الوظيفي
لمقدمي الخدمة

طبيب

استشاري
مرشد نفسي

اخصائي اجتماعي

قانوني

اخرى ،اذكرها .......

اشرح:
توصيات:

طبيعة عمل
المرشدين

عمل جزئي

موظف دائم

متطوع

أخرى ،اذكرها..........

تنقل من هنا
إلى معيار الموارد
البشرية
هل يتمتع مقدمي
الخدمة بالمهارات
الالزمة والمنصوص
عليها في دليل
االرشاد االسري من
حيث اآلتي:

المرونة
االلمام بالمعارف العلمية في مجال التوجيه واإلرشاد
القدرة المعرفية والمهارية في مجال التوجيه
االتصال والتواصل
طرح االسئلة
تقبل االخرين
القدرة على ايصال المعلومات
االصغاء
القدرة على التفاوض
الكفاية الذهنية
قيادة الجلسة وضبطها وتوجيهها
القدرة على التطوير
حس الفكاهة
إغالق الحالة
التعامل مع الحاالت الطارئة
اخرى،اذكرها.....
اشرح:
توصيات:

يتبع المركز
نظام المناوبات
الوظيفية؟
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نعم
اشرح:
توصيات:

ال ،لماذا؟

مستويات التوظيف
في المناوبة
الواحدة

متطوع

موظف

مشرف مناوبة

عدد مقدمي
الخدمة في المناوبة
الواحدة في المركز

واحد

إثنان

أخرى ،أذكرها...........

عدد مقدمي خدمة
االرشاد بالمركز

اخرى،أذكرها .........

اشرح:
توصيات:
()5 - 1

اخرى ،يرجى التحديد........

()10 - 6

اشرح:
توصيات:

هل يتناسب عدد
مقدمي الخدمة مع
عدد المراجعين؟؟؟
معدل ساعات
العمل الشهرية
لكل مرشد
يوقع العاملون في
المركز على مدونة
السلوك الوظيفي
؟

نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:
يرجى التحديد:
اشرح:
توصيات:
نعم

ال ،لماذا؟

اشرح:
توصيات:

يتوفر لدى المركز
دليل اجراءات عمل
معتمد؟

واضحة للعاملين ومفهومة بمجرد قرائتها
تحتاج االجراءات الى تدريب بسيط عليها
يتم تطبيق اإلجراءات بشكل السليم
ال يوجد اجراءات موثقة،لماذا؟
اخرى،أذكرها .........
شرح:
توصيات:

هل يقدم او يحصل
مقدمي الخدمة
على تدريبات
تتناسب مع
الخدمات المقدمة؟

نعم ،الجهات؟

ال ،لماذا؟

شرح:
توصيات:
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يتم تدريب مقدمي
الخدمة على

مهارات اإلرشاد
مهارات التحاور
مهارات اإلنصات
تدريب على التعامل مع نوعية معينة من الحاالت (االعنف ،العنف
الجنسي ،االنتحار...الخ
الجوانب اإلدارية ارشفة الحاالت.......الخ
أخرى ،أذكرها..........

عدد الدورات
التدريبيةالتي
يخضع له مقدمي
الخدمة سنويًا

( )2-1سنويا

تستخدم إدارة
المركز نماذج
لتقييم مقدمي
الخدمة ؟

نعم

يطلب من العاملين
في المركز التوقيع
على النماذج التالية

( )4 - 3سنويا

اخرى،اذكرها.......

ال

اشرح:
توصيات:

نموذج سرية يوضح السياسة بالتفصيل
نموذج السلوك االخالقي

اخرى /اذكرها ........

اشرح:
توصيات:

يوفر المركز الحماية
للمسترشد المساء
اليه ؟

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

المعيارالفرعي :مدير المركز

مدير المركز

متفرغ إلدارة المركز فقط

من ضمن الكادر الفني

اخرى ،اذكرها...

شرح:
توصيات:

مهام مدير المركز

اإلشراف على وضع خطة العمل الفنية والمالية للمركز
اإلشراف على التنفيذ المباشر للخطة
اإلشراف على إعداد الوثائق والنماذج
المساهمة في إإلشراف وإعداد التقارير المالية والفنية للمشاريع
اإلتصال والتشبيك والتنسيق مع المؤسسات
اإلشراف على إعداد وتنفيذ مشاريع نشر الوعي المجتمعي
اخرى،اذكرها ....
شرح:
توصيات:
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آلية تعيين مدير
المركز

التنسيب

إعالن بالصحف

الموقع اإللكتروني

اخرى ،اذكرها.....

اشرح:
توصيات:

تعتمد إدارة المركز
خطة عمل للقيام
بالمهام؟

ال ،لماذا؟

نعم كيف؟
اشرح:
توصيات:

دورية خطة العمل

نصفية

ربعية

سنوية

اخرى ،اذكرها....

اشرح:
توصيات:

ترتكز خطة العمل
على اإلطار الوطني
التشريعي

ال ،لماذا؟

نعم ،كيف
اشرح:
توصيات:

تشتمل خطة
العمل التنفيذية
على

اهداف واضحة ومحددة
اهداف قابلة للقياس الكمي والنوعي
اهداف تهتم بمتلقي الخدمة(المسترشد)
اخرى ،اذكرها...
اشرح:
توصيات:

الخطة السنوية
تنسجم مع األهداف
االستراتيجية للمركز
واالستراتيجيات
الوطنية المتعلقة
بحماية األسرة

ال ،لماذا؟

نعم ،كيف؟
اشرح:
توصيات:

يتوافر في المركز
األدلة التالية

الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف واإلساءة 2007
الدليل اإلرشادي للتعامل مع العنف األسري 2001
دليل الوعظ في تنمية الطفولة المبكرة
دليل اإلرشاد األسري 2011
اخرى ،اذكرها...
اشرح:
توصيات:

يصدر المركز تقارير
دورية لتقييم
عملها بشكل
دوري؟

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
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يتم تقييم إنجازات
المركز من خالل؟

قياس اإلنجازات
اإلشراف على األهداف المتفق عليها
تطوير رؤية موحدة للمستقبل
اشرح:
توصيات:

المعيار الفرعي :موظف االستقبال
هل يوجد موظف
لالستقبال؟

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

المؤهل العلمي
لموظف االستقبال؟

دبلوم

توجيهي
دكتوراة

بكالوريوس

أخرى ،اذكرها......

اشرح:
توصيات:

هل يتمتع موظف
االستقبال بالشروط
الالزمة المذكورة في
دليل االرشاد االسري
من حيث اآلتي:

اللباقة في العمل
حسن المظهر
الحفاظ على السرية في العمل
تحمل ضغط العمل
الرغبة في التعاون والعمل بروح الفريق الواحد
مهارات استخدام برامج الحاسوب واألنترنت
أخرى ،اذكرها......
اشرح:
توصيات:

هل موظف
االستقبال مؤهل
ومدرب لالستقبال؟
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نعم
اشرح:
توصيات:

ال

ماجستير

مسؤوليات موظف
االستقبال في
المركز

مهام إدارية
االستقبال فقط
التعريف بالمركز للمسترشدين
الرد على الهاتف واإلجابة على االستفسارات
التحويل للجهات المختصة
تسجيل الحاالت
أرشفة الحاالت
حفظ النماذج وسجل الحاالت
اخرى،اذكرها.....
اشرح:
توصيات:

هل يستخدم
المركز نظام الدور
اإللكتروني؟

هل يتم إعطاء
دور لحالة بناءا
على نظام دور
إلكتروني؟

هل برنامج الدور
للمرشدين معد
إلكترونيا؟

هل يتم تحويل
المسترشدين
الى المختصين/
المرشدين مباشرة؟
يتم تحويل الحاالت
للمختصين/
المسترشدين بناءا
على:
آلية التعامل مع
الحاالت الطارئة عند
االستقبال

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

برنامج دور

التخصص

نوع الحالة

اخرى ،اذكرها....

اشرح:
توصيات:

إعطاءهم األولوية

عرضهم على المختص مباشرة

اخرى،اذكرها

اشرح:
توصيات:

117

المعيار الفرعي :المرشد
يميز المركز
في مسميات
المرشدين من
حيث (نفسي،
اجتماعي)....،
يميز المركز بين
المرشد والمختص

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

المهام التي يقوم
بها المرشد

تشخيص وتقييم االحتياجات النفسية للمسترشد
المساهمة في إعداد وتنفيذ جلسات اإلرشاداألسري
المساهمة في وضع خطة العمل للمسترشد
عمل جلسات إرشاد نفسي فردي وجمعي
إعداد التقارير الفنية الخاصة بالحاالت وجلسات اإلرشاد
زيارات ميدانية لألسرة
اإلحالة
المساهمة في وضع الخطط السنوية
اشرح:
توصيات:

يستخدم المرشد
نماذج اثناء
الجلسات

نموذج الحالة
نموذج التهيئة للمسترشد
نموذج إغالق الحالة
أخرى ،اذكرها....
اشرح:
توصيات:
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المهارات الواجب
توافرها في المرشد

المرونة
االتصال والتواصل
االلمام بالمعارف العلمية في مجال التوجيه واإلرشاد
طرح االسئلة
القدرة المعرفية والمهارية في مجال التوجيه
القدرة على التطوير
الكفاية الذهنية
تقبل االخرين
القدرة على ايصال المعلومات
االصغاء
القدرة على التفاوض
التعامل مع الحاالت الطارئة
حس الفكاهة
قيادة الجلسة وضبطها وتوجيهها اخرى،اذكرها.....
إغالق الحالة
اشرح:
توصيات:

اساليب االرشاد
التي يستخدمها
المرشد؟

التشجيع
طرح االسئلة
المواجهة
التحليل
االقناع
تكرار المقوالت
تقديم االقتراحات
اخرى ،اذكرها.....
اشرح:
توصيات

آلية التوثيق للحاالت
أثناء الجلسات

استخدام نماذج (ورقية/الكترونية)
كتابة الحالة بالتفصيل
استخدام سجالت خاصة
توثيق بيانات الحالة العامة
أخرى،اذكرها .....
اشرح:
توصيات:
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المعيار السادس :إدارة الملفات والمعلومات وتوثيقها
هل يوجد نماذج
استقبال؟

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

يتضمن نموذج
االستقبال

االسم
العمر
الرقم الوطني
الجنس
الحالةاالجتماعية
مكان الوالدة
المؤهل العلمي
الدخل الشهري
مكان اإلقامة
نوع الخدمةالمطلوبة
من ذوي اإلعاقة
عالقة المسترشد بالحالة
أخرى اذكرها.....
اشرح:
توصيات:

هل يتم فتح ملف
لكل حالة من
الحاالت؟
هل يتم إعطاء رقم
متسلسل لكل
حالة؟
هل يتم إعطاء
رقم متسلسل من
نظام حاسوبي؟
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نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم
اشرح:
توصيات:

ال

يتم إعطاء رقم
للحالة بناءا على

رقم الدور

نوع الحالة

أخرى اذكرها....

اشرح:
توصيات:

بتم حفظ الملفات
في أماكن مخصصة

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

هل يتم استخدام
الملفات الملونة
لتصنيف الحاالت
«”color code؟

هل يتم إدخال
معلومات
المسترشد على
جهاز الحاسوب
مباشرة؟
هل يوجد نظام
ألرشفة ملفات
الحاالت؟
نظام األرشفة
مربوط مع نظام
إلكتروني بحيث
يسهل الوصول
للمعلومات؟
نظام األرشفة
يشمل ما يلي

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:

صورة عن الهوية

نموذج الحالة

صورة عن دفتر العائلة

اخرى،اذكرها....

اشرح:
توصيات:

هل يستخدم
المركز برامج
الحاسوب في
التوثيق؟
هل يوجد نظام
إلكتروني للتوثيق؟
(موقع ،صفحة...،الخ)

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
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الموارد المهمة
للمرشد في المركز
:

ملخصات لسياسات مهمة
ارقام هواتف تستخدم بشكل متكرر
تذكير باهم الطرق المستخدمة او طرق التعامل مع حاالت خاصة
اخرى اذكرها.............
اشرح:
توصيات:

إدارة البيانات والتوثيق
يوفر المركز قاعدة
بيانات متكاملة

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

قاعدة البيانات
تشتمل على ادوات
التقييم الالزمة
للمركز ومقدمي
الخدمات
توفر قاعدة البيانات
االدلة الالزمة
لمقدمي الخدمة
تشتمل قاعدة
البيانات على
معلومات مقدمي
الخدمة
تشتمل قاعدة
البيانات على
معلومات
المسترشدين
تشتمل قواعد
البيانات على تقارير
اإلنجاز والتقييم
تشتمل قواعد
البيانات على الخطة
التنفيذية والعالجية
تحتوي قاعدة
البيانات على
محاضر االجتماعات
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نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم
اشرح:
توصيات:

ال

تحتوي قواعد
البيانات على
نتائج االختبارات
الطبية والنفسية
واإلجتماعية الخاصة
بالحاالت
عملية التوثيق
الورقي واضحة
ومختصرة
وموضوعية ودقيقة
التوثيق الورقي
مذيل بتوقيع
باالسم الصحيح
الوثائق الموجودة
خالية من الشطب
او التصحيح او
المحو
التوثيق الورقي
مكتوب بالحبر
وليس بالرصاص
الملفات منظمة
بحيث يسهل
الرجوع اليها
االحتفاظ بالملفات
والوثائق في اماكن
مخصصة ال يمكن
الوصول اليها من
قبل اي شخص غير
مخول
توثق معلومات
العاملين في سجل
شخصي مرفق
بالسيرة الذاتية
وتحفظ بسرية
توثق السجالت
المالية الخاصة
بالمركز

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:
نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:

نعم

ال

اشرح:
توصيات:
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فريق التقييم:
االسم:
المحافظة:
تاريخ الزيارة:
								
التوقيع:
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استبانة رضا المستفيدين عن
خدمة مراكز االرشاد األسري

نــود منــك أن تجيــب علــى بعــض األســئلة حــول الخدمــات التــي تلقيتهــا فــي هــذا المركــز .إجاباتــك ســوف
تســاعدنا فــي تحســين نوعيــة الخدمــات .وهــذا االســتبيان يســتغرق بعــض مــن الوقــت .وجميــع المعلومــات
التــي ســنحصل عليهــا ســرية .مشــاركتكم فــي هــذا االســتبيان طوعيــة ،ويمكنــك اختيــار عــدم الــرد علــى أي
سـ�ؤال أو علـ�ى جميـ�ع األسـ�ئلة .ومـ�ع ذلـ�ك ،فإننـ�ا نأمـ�ل منكـ�م المشـ�اركة فـ�ي هـ�ذا االسـ�تبيان آرائكـ�م مهمـ�ة لنـ�ا.

معلومات عامة
اﻟﺘﺎرﻳﺦ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻟﻤﻜﺎن  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻟﻌﻤﺮ  :ـــــــــــــــــ
اﻟﻨﻮع ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) :ذﻛﺮ \ أﻧﺜﻰ(

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:

 (1أﻋﺰب/ﻋﺰﺑﺎء

 (2ﻣﺘﺰوج/ﻣﺘﺰوﺟﺔ

 (1ﺑﺪون ﺗﻌﻠﻴﻢ

 (2اﺑﺘﺪاﺋﻲ

 (3ﻣﻄﻠﻖ/ﻣﻄﻠﻘﺔ

 (4أرﻣﻞ/أرﻣﻠﺔ

 (3إﻋﺪادي  (4ﺛﺎﻧﻮي  ( 5ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

)_______________(
ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ راﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻤﺮﻛﺰ؟
 (1ﻣﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎً
 (2ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎً
 (3ﺛﻼث ﻣﺮات ﺷﻬﺮﻳﺎً
 (4اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺷﻬﺮﻳﺎً
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻚ اﻟﻴﻮم؟
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أوافق
بشدة

أوافق

محايد

أعترض

أعترض
بشدة

يرجى وضع دائرة حول مدى رضاك عن الخدمات المقدمة
التالية:
الخدمة بشكل عام

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

      .3الموظفين في المركز يحترمون القيم الخاصة بي

5

4

3

2

1

      .4أود أن أوصي بهذا المركز إلى األصدقاء أو العائلة

5

4

3

2

1

      .1موظف/ة االستقبال في المركز عاملتني بكل احترام وكرامة
      .2تم أخذ اسئلتك على محمل الجد من قبل الموظفين
في المركز

نود سؤالك حول جودة الخدمة المقدمة ،هل هي مناسبة وذات جودة عالية كما هو مطلوب؟
............................................................................................................................................
كما نود سؤالك عن كفاية الخدمة المقدمة والمتوفرة ،وهل هي مناسبة وتلبي احتياجاتكم؟

سهولة الوصول إلى الخدمات
       .5سهولة الدخول للمركز والحصول على الخدمة
المقدمة
       .6موائمة ساعات عمل المركز
       .7مالئمة مكان تواجد المركز

5

4

3

2

5

4

3

2

5

4

3

2

2
3
4
5
       .8مدة االنتظار لحين الحصول على الخدمة
نود سؤالك حول رأيك بالمسافة بين مكان اإلقامة وهذه المساحة اآلمنة التي تتلقى من خاللها الخدمة ،هل هي مناسبة
لك ،وهل هي برأيك عائق أمام وصولك للخدمة؟

مقدمي الخدمة
      .9مقدم الخدمة في المركز يستمع لك

5

4

3

2

 .10يعطيك الوقت الكافي

5

4

3

2

 .11يشرح لك ما تريد ان تستفسر عنه

5

4

3

2

 .12يعطيك النصح واالرشاد الجيد

5

4

3

2

 .13ودود ويقدم المساندة لك

5

4

3

2

2
3
4
5
 .14يجيب على اسئلتك
نود سؤالك حول رأيك بقدرات وكفاءة الموظفين الذين يقدمون الخدمة لك ،هل هم ذوو كفاءة مناسبة ،وهل الموظفين
اإلداريين أيضًا مهنيين وذوو كفاءة؟
المركز
 .15المبنى مرتب ونظيف
 .16سهولة استخدام مرافق المركز
 .17الراحة واألمان في االنتظار
 .18الخصوصية

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

برأيك هل ترى أن المساحة اآلمنة مناسبة ومالئمة لتقديم الخدمة ،وهل موقعها مناسب لكم للوصول وتلقي الخدمة؟

كم تعتقد يمكن أن يكون مستوى رضاك عن الخدمة المقدمة (مرتفع جدًا ،مرتفع ،محايد ،متدني ،متدني جدًا) ،ولماذا؟
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1.1كيف علمت عن الخدمات التي تقدم في المركز اآلمن للمرأة؟
حمالت التوعية الصحية.
ملصقات االعالنات.
الزيارات المنزلية
الحوار و النقاش في المجتمع.
األهل و األصدقاء و الجيران
المنظمات العاملة في المنطقة
غير لك (حدد رجاءًا) ............................................................................... :
2.2ما هو أكثر شيء أعجبك بالمركز أثناء زيارتك للمركز؟
........................................................................................................................
3.3هل واجهت أي مشاكل أثناء وجودك في المركز (حدد رجاءًا)؟
.........................................................................................................................
4.4هل هناك أي خدمات تحتاج اليها و لم تقدم إليك في (حدد رجاء
.........................................................................................................................
5.5هل لديك أي اقتراحات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة (حدد رجاءًا)؟
........................................................................................................................

شكرًا الكمالك االستبيان !
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ممثلي مراكز االرشاد األسري المشاركين في إعداد الدراسة
الجهة

األسم
•السيدة ميسر السعدي
•السيدة أسمى الشيخ

مركز االرشاد األسري/الهاشمي الشمالي

•السيدة اعتدال الخوالدة

مكتب التوفيق واإلرشاد األسري /النزهة

•السيد محمود العلوان
•السيدة كريمة الخراربة

مركز االرشاد األسري/مجمع بيت عيرا ويرقا

•السيدة فريال المصري

مركز االرشاد األسري/ديرعال

•السيد كاظم الكفيري
•السيد فادي دواغرة
•السيد فيصل عبيدات

مركز االرشاد االسري/اربد

•السيدة فريال الخرابشة

مركز االرشاد األسري/عجلون

•االنسة اسالم المرابي
•االنسة براء الحسبان

مركز االرشاد األسري  /المفرق

•السيد علي الصعوب
•السيدة زبيدة هواري

مركز االرشاد األسري/الكرك

•السيدة النا كريشان
•السيدة نهى حمادين

مركز االرشاد األسري/معان

•السيد رشيد الحمود
•السيدة اسراء عتريس
•اآلنسة اميرة الشامي

وحدة االرشاد األسري/العقبة

فريق إعداد الدراسة
الخبـــــراء
•السيدة أروى النجداوي
•السيد أحمد أبو عميرة
•السيد أنـس أبـو الـرب

فريق المجلس الوطني لشؤون األسرة
(اشراف ،تنسيق ،مراجعة)

•السيدة خديجة عالوين
•اآلنسة دانـــا الخصاونة
•السيدة سوار المجالـي

