صــاحـبـة الجــاللـة الـملـكــة رانـيـا العبـداللـه
رئيسة املجلس

قائمة المحتويات
الموضوع

رقم الصفحة

تقديم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5

مقدمة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6

الرؤية والرسالة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7

قيم اإلسرتاتيجية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8

االفرتاضات اإلسرتاتيجية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8

مبادئ ومنطلقات إسرتاتيجية اإلرشاد األرسي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9

منهجية العمل يف إسرتاتيجية اإلرشاد األرسي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10

األهداف اإلسرتاتيجية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11

املحاور اإلسرتاتيجية - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12

املحور األول :الترشيعات ذات العالقة باإلرشاد األرسي - - - - - - - - - - - - - - - - -

13

املحور الثاين :إجراءات وبروتوكوالت اإلرشاد األرسي - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14

املحور الثالث :برامج وخدمات اإلرشاد األرسي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15

املحور الرابع :التطوير املهني - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17

املحور الخامس :اإلعالم ،والتــوعية ،وحشد الدعم - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19

املحور السادس :آليات املتابعة والتنسيق - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20

ملحق ( :)1تحليل واقع اإلرشاد األرسي يف األردن - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22

ملحق ( :)2التعريفات - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62

ملحق ( :)3الترشيعات ذات العالقة باإلرشاد األرسي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65

اإلستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن 2009



تقديـــم

قال تعاىل:
َوإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْي ِن ِه اَم َفا ْب َع ُثواْ َح َك اًم ِّمنْ أَهْ ِل ِه َو َح َك اًم ِّمنْ أَهْ ِلهَا إِن ُي ِريدَا إِ ْص َال ًحا ُي َو ِّف ِق ال ّل ُه َب ْي َنه اَُم إِ َّن ال ّل َه َك َ
ان َع ِل اًيم خب ًريا ﴿آية ﴾35
سورة النساء.
كغريه من دول العامل ،شهد املجتمع األردين يف العقود األخرية تحوالت اجتامعية واقتصادية متسارعة أثرت عىل الهياكل املجتمعية ،ورغم
حالة الحداثة وإفرازاتها االيجابية يف مجال التحرض والتصنيع واالتصاالت ،إال أنه قد برزت بعض العوارض اإلجتامعية السلبية ،والتي متثلت
يف املشكالت األرسية ،واالنحراف ،واملشكالت السكانية ،إىل غريها من املشكالت....
وإسرتشادا برؤى صاح ّبي الجاللة امللك عبدال ّله الثاين بن الحسني وامللكة رانيا العبدال ّله – حفظهام الله ورعاهام -لتحسني نوعية حياة االرسة
االردنية ،والحفاظ عىل النسيج االجتامعي لها .فقد سعى املجلس الوطني لشؤون األرسة منذ إنشاءه اىل العمل عىل حامية النسيج األسايس
لألرسة ،وتوجيه أفرادها مبا يخدم تفعيل وظائفها الرئيسة يف املجتمع ،واملساهمة يف تحسني نوعية حياة األرسة ورعاية وتعزيز دورها
ومتكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضامن أمنهم ،والحفاظ عىل متاسكها وهويتها .كام سعى املجلس للعمل عىل دراسة تحليلية لواقع
اإلرشاد األرسي يف األردن ،وإعداد اإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي يف األردن ،حرصاً منه عىل توفري أهم املعلومات ،وتقدميها لصانعي
القرار ،بحيث تعكس هذه الدراسة واإلسرتاتيجية القضايا واملشكالت التي تعنى باإلرشاد األرسي ،وتتابع آخر التطورات يف مجال اإلرشاد
األرسي ،إضافة اىل اقرتاح التوصيات الالزمة إلتخاذ إجراءات موجهة نحو تحسني نوعية الحياة األرسية بالتعاون مع املؤسسات واملنظامت
الرشيكة.
وقد جاءت إسرتاتيجية اإلرشاد األرسي ،والتي تعد األوىل من نوعها يف الوطن العريب ،والتي ساهم يف إعدادها العديد من الرشكاء من
املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية ،والخرباء واملختصني لتؤكد عىل النهج التشاريك للمجلس ،والتي سجلت نجاحات وإنجازات
عىل صعيد الربامج والسياسات والخطط لتنمية األرسة األردنية ،واالرتقاء مبكانتها ودورها.
هذا ،ويأمل املجلس الوطني لشؤون األرسة أن يسهم هذا الجهد التشاريك يف تحسني نوعية الخدمات التي تقدمها املؤسسات الرتبوية
واالجتامعية ،مام يؤدي إىل تعزيز دور اإلرشاد األرسي وتعزيز قدرة املرشدين عىل تقييم وتشخيص املشكالت األرسية حال وقوعها ،ال سيام
يف مراحلها األولية والتعرف عىل مواطن القوة والضعف يف بنية األرسة.
وختاما نتقدم بالشكر والتقدير لجميع الخرباء الذين ساهموا يف إعداد اإلسرتاتيجية ،والشكر والتقدير املوصول ألعضاء اللجنة االستشارية
والفنية والوطنية عىل جهودهم وآرائهم القيمة ،والتي أغنت هذا الجهد الوطني الكبري.
سائلني الله عز وجل أن تحقق هذه اإلسرتاتيجية الغاية املرجوة منها لالرتقاء بأرستنا األردنية ،مؤكدين عىل شعار اإلسرتاتيجية «نخطط
اليوم لغد أفضل».

					
								

الدكتورة هيفاء ابو غزالة
االمني العام/املجلس الوطني لشؤون األرسة
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يعترب اإلرشاد احد املجاالت املهمة يف حقوق االنسان ،والذي يساهم يف تطوير اإلنسان ،وتحسني صحته النفسية وتطوره الشخيص أو املهني.
كام يتضمن مجاالت متنوعة ترتبط باملواقف التطبيقية ،مثل :اإلرشاد املدريس ،أو الجامعي ،أو املهني ،أو األرسي ،أو الزواجي ،أو التأهييل،
أو الصحة العقلية .ويتعامل مع األفراد الذين يقومون بأداء أعاملهم اليومية الحياتية من خالل الخدمات الوقائية والنامئية ،باإلضافة إىل
انه يعالج الذين يواجهون صعوبات حادة يف تحقيق التوافق .إذ أن اإلرشاد يؤثر عىل النمو الشخيص واملهني ،ويعالج االضطرابات النفسية
ليساعد الفرد يف تحقيق سعادته ،حيث يركز املرشد عىل أهداف املسرتشد سواء أكانت منائية أم تطورية أم عالجية ،ويعمل عىل تدريب
املسرتشدين لتحديد أهدافهم.
ويعترب اإلرشاد األرسي أحد مجاالت التطبيق امليداين يف اإلرشاد ،الذي يتمحور حول األرسة كوحدة اجتامعية ونفسية ومعرفية متكاملة.
حيث يهدف إىل:
 -1تحقيق السعادة واإلستقرار لألرسة ،وبالتايل سعادة وإستقرار املجتمع.
 -2وقاية وحامية االرسة من العنف األرسي.
 -3زيادة الوعي بأهمية وقدسية األرسة ،وسمو رسالتها ورضورة استمراريتها.
 -4تنظيم أدوار أفراد األرسة ( كآباء وابناء وأزواج وأخوة وأخوات ،وكأفراد يف أرسة صغرية ضمن أرسة ممتدة) مبا يضمن التفاعل
االيجايب لتحقيق النمو والتطور السليم ،والعيش الكريم الصحي لجميع األفراد.
 -5التعريف باآلثار والنتائج السلبية املرتتبة عىل عدم قيام االرسة بأدوارها وواجباتها.
 -6التأثري الفعال يف كافة املراحل التي متر بها االرسة (ما قبل الزواج وما بعد الزواج) مبا يضمن الفهم والوعي والترصف السليم داخل
إطار االرسة.
ويعمل اإلرشاد األرسي عىل تعريف األرسة بوظائفها كأرسة سوية يقوم أعضاؤها بوظائفهم املتعارف عليها ،التي يساهم كل فرد فيها
يف إشباع حاجات باقي أفراد األرسة ،واألرسة غري السوية املضطربة التي ال تؤدي وظائفها الطبيعية ،والتي تعيق إشباع حاجات أفرادها
وتفقدهم الدعم االجتامعي املتبادل بينهم ،ويرتتب عليها مشكالت لدى جميع أفرادها بدرجات متفاوتة ،ومبا يحقق التوافق السوي إىل
حد ما .كام ويهتم اإلرشاد األرسي بنظام األرسة وقوانينها وتفاعالتها؛ التي تتطلب من املرشد االهتامم بفهم نظام األرسة وديناميكيتها،
وعالقة أفرادها بعضهم ببعض يف مختلف املراحل التي متر بها األرسة (مرحلة ما قبل الزواج ،ومرحلة الحمل ،ومرحلة األرسة وأطفال ما
قبل املدرسة ،ومرحلة األرسة وأطفال يف املدرسة ،ومرحلة األرسة واملراهقني ،ومرحلة األرسة مع انطالق األبناء) ،ومعرفة أساليب الرعاية

الوالدية.
يعد اإلرشاد األرسي األكرث تطورا يف مجاالت اإلرشاد املختلفة يف الواليات املتحدة األمريكية ،إذ أنه منذ بداية االعرتاف به يف الثالثينات
واألربعينات يف الواليات املتحدة سار بخطى واسعة ورسيعة وخاصة يف الستينات والسبعينات ،وتزايد االهتامم يف اإلرشاد األرسي بعد
ارتفاع نسب الطالق يف الواليات املتحدة ،وما نتج عنه من عدم استقرار ألفراد األرسة ،إذ بلغت نسبة الطالق حوايل  %50من نسبة الزواج

يف تلك الفرتة.
ويأيت إعداد إسرتاتيجية لإلرشاد األرسي يف األردن ترجمة لرؤية جاللة امللك عبدال ّله الثاين لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة التي
توفر سبل العيش الكريم لألرسة األردنية ،واستجابة لدعوة جاللة امللكة رانيا املعظمة للنهوض واالرتقاء باإلرسة ومبهنة اإلرشاد ،وتطوير
التخصصات الجامعية وربطها باحتياجات املؤسسات التي تخدم األرسة األردنية.
ترتكز إسرتاتيجية اإلرشاد األرسي يف األردن عىل تأسيس أرسة آمنة وفاعلة منفتحة عىل الحضارات والثقافات اإلنسانية املتنوعة ،ومحافظة
عىل ثقافتها وهويتها ،قادرة عىل التفاعل مع متغريات العرص .وتهدف إىل مأسسة مهنة اإلرشاد األرسي يف األردن ،من خالل تناول العديد من
املحاور والقضايا التي تشكل الركائز األساسية ملهنة اإلرشاد األرسي يف األردن وتؤثر عىل تطور املهنة ،والتي تم استخالصها من نتائج تحليل
واقع اإلرشاد األرسي يف االردن .إذ تضم اإلسرتاتيجية ستة مكونات تشمل :الترشيعات ذات العالقة باإلرشاد األرسي ،وإجراءات وبرتوكوالت
اإلرشاد األرسي ،وبرامج وخدمات اإلرشاد األرسي ،والتطوير املهني ،واإلعالم والتوعية وحشد الدعم ،وآليات املتابعة والتقييم.

 .American Counseling Association,1998
 .Lewis, J.M. (1998). For Better or Worse: Interpersonal Relationship and Individual Outcome. American Journal Psychiatry., 155, 582-589
 . Glick, I. Berman, E. and Rait, D. (2005). Marital and Family Therapy. American Psychiatric Press, Washington DC

الرؤية
الريادة في تقديم خدمات إرشاد أسري متكاملة ومتميزة تواكب
التقدم العلمي

الرسالة
تقديم خدمات إرشاد أسري متميزة وفاعلة لفئات المجتمع المختلفة
في االردن مع االلتزام بالتطوير والتحسين المستمر واإلستخدام األمثل
للموارد المتاحة بهدف حماية األسرة في األردن وتحسين مستوى الصحة
النفسية والمجتمعية
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قيم اإلستراتيجية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

القيم االسالمية والعربية املنصوص واملتعارف عليها
قيم الدستور االردين (نظام الشورى ،حقوق املواطن االردين)..،
الكرامة واحرتام حقوق اإلنسان
االلتزام بقيم املشاركة والعمل الجامعي ووحدة الفريق ،وتبني النهج التشاريك بني جميع القطاعات الرسمية واألهلية
العدالة واملساواة
الشفافية باملامرسة والكفاية وأخالقيات املهنة
االلتزام واملسؤولية
األرسة محور عملية اإلرشاد األرسي
ضامن الجودة
ثقافة التعليم والتعلم والتعليم املستمر
ضامن آليات املتابعة والتنسيق

االفتراضات اإلستراتيجية:
انطالقا من أهمية تطوير ومأسسة خدمات اإلرشاد األرسي ،وألجل بلورة أهداف اإلسرتاتيجية؛ تم اعتامد االفرتاضات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
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سعي املجلس الوطني لشؤون األرسة لتطوير التخطيط االسرتاتيجي ملهنة اإلرشاد األرسي ومأسسته.
االلتزام واملشاركة والتعاون بني املجلس والقطاعات املختلفة لتنظيم مهنة اإلرشاد األرسي.
رضورة استخدام وسائل اإلعالم املختلفة لتعريف العاملني يف اإلرشاد واملستفيدين منه ،وأصحاب القرار بأهمية دور اإلرشاد يف حامية
األرسة.
مواكبة املستجدات العلمية يف قطاع الخدمات اإلرشادية.
املتابعة والتقييم املستمر لضامن نجاح تطبيق اإلسرتاتيجية.

مبادئ ومنطلقات إستراتيجية اإلرشاد األسري:
ترتكز إسرتاتجية اإلرشاد األرسي عىل مجموعة من املبادئ واملنطلقات وهي:

على المستوى الوطني:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

القيم العربية واإلسالمية ،وتعاليم الديانات الساموية السمحة التي حرصت عىل احرتام األرسة ،وتوفري الحياة الكرمية لها.
توجيهات صاحب الجاللة امللك عبدال ّله الثاين املعظم برضورة تحسني نوعية الحياة لألرسة االردنية.
مبادرة جاللة امللكة رانيا العبدال ّله إليجاد نظام استجابة متكامل لتقديم الدعم النفيس واالجتامعي ألهايل ضحايا التفجريات
(.)2005
الدستور األردين ،وامليثاق الوطني ،ووثيقة األردن أوال ،والوثائق الوطنية األردنية.
قانون املجلس الوطني لشؤون األرسة ،الذي أكد أن األرسة أساس املجتمع يحميها القانون وتوفر الدولة الظروف املناسبة لتنمية
أفرادها.
الوثائق املرجعية األردنية من نصوص تناولت األرسة األردنية ،مثل :اسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة  ،2000ورسالة عامن (،)2004
اإلسرتاتيجية الوطنية لألرسة األردنية ( ،)2005واالسرتاتيجية الوطنية للشباب يف األردن ( ،)2009 -2005واإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة
األردنية ( ،)2006واألجندة الوطنية ( ،)2006وبرنامج العمل مللتقى كلنا األردن ( ،)2006واإلسرتاتيجية الوطنية للمعوقني (،)2007
واالسرتاتيجة الوطنية األردنية لكبار السن (.)2008
الجهود التي تقوم بها املؤسسات الوطنية الحكومية وغري الحكومية يف مجال حامية االرسة من العنف واالهتامم بكافة شؤونها.
رضورة العمل عىل إستحداث ،ووضع معايري مؤسسية تتعلق بالدور املناط باملؤسسات العاملة يف مجال االرشاد.

على المستوى اإلقليمي:
 .1التعهدات التي وردت يف التقارير الوطنية للمملكة االردنية الهاشمية التي قدمت للجنه االرسة والطفل واملرأة يف جامعة الدول العربية
واللجنه اإلقتصاديه اإلجتامعيه لغرب آسيا ومنظمة االرسة العربية برضوره دعم االرسة يف كافه املجاالت.
 .2قرارات جامعة الدول العربية -لجنة األرسة العربية ومنظمة األرسة العربية ( )2007بتبني إعداد إسرتاتيجية عربية لإلرشاد األرسي،
باإلضافة إىل إسرتاتيجية األرسة العربية.
 .3امليثاق العريب لحقوق اإلنسان وما ورد فيه من أن األرسة هي الوحدة األساسية للمجتمع وتتمتع بحاميته وتكفل الدولة لألرسة
واألمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحامية خاصة.

 .1االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية التي صادق عليها األردن ،مثل :اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ( ،)1948اتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ( ،)1979واتفاقية حقوق الطفل (.)1989
 .2التزاما بإعداد التقارير الوطنية للجنة مكافحه كافه أشكال العنف املوجه ضد املرأه ولجنة الطفل والتزاما منها بإتفاقية القضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت إليها االردن.
وتأسيساً عىل ذلك كله تم وضع إسرتاتيجية وطنية لإلرشاد األرسي لتوضيح اتجاهات املسرية املستقبلية ولرسم اإلطار العام لتنفيذها.
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على المستوى الدولي:



منهجية العمل في أعداد إستراتجية اإلرشاد األسري:
عكف املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع أصحاب االختصاص من الجامعات األردنية ،واملؤسسات الرسمية واملنظامت غري
الحكومية ،والبالغ عددها ( )40مؤسسة ،عىل إعداد سياسات اإلرشاد األرسي يف األردن والتي تتضمن خطة عمل تشمل مجموعة من
النشاطات تنظم عمل الهيئات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص بشكل تكاميل ومؤسيس .حيث تم إتباع الخطوات
التالية إلعداد اإلسرتاتيجية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
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مراجعة مكتبية للوثائق والدراسات والبحوث والتقارير واإلسرتاتيجيات التي أجريت حول اإلرشاد األرسي عىل املستوى العاملي،
واإلقليمي ،واملحيل.
تشكيل لجنة توجيهية عليا ،ولجنة فنية ،ولجنة وطنية إلعداد اإلسرتاتيجية.
تحديد محاور اإلسرتاتيجية بناء عىل توصيات اللجنة الفنية.
تشكيل لجان فرعية ،وعقد اجتامعات دورية للعمل عىل اإلسرتاتيجية وفق املحاور اإلسرتاتيجية.
إجراء تحليل وتقييم للدراسات والبحوث واإلحصائيات والبيانات األردنية ،والتدقيق يف معطياتها بهدف التعرف عىل واقع اإلرشاد
األرسي يف األردن.
عقد ورش عمل تضم الخرباء واملختصني يف مجال اإلعالم واإلرشاد ،لبلورة األهداف واإلجراءات والنشاطات الخاصة مبحور التوعية
واإلعالم وحشد الدعم.
إجراء تحليل لواقع اإلرشاد األرسي يف األردن.
عقد لقاءات اللجنة الوطنية ملناقشة موسعة ملحاور االسرتاتيجية والقضايا ذات األولوية واألهداف الفرعية واإلجراءات.
عرض مسودة اإلسرتاتيجية عىل اللجنة التوجيهية العليا إلقرارها ،وتعديل مسودة اإلسرتاتيجية بناءاً عىل توجيهاتهم.
إقرار املحاور والقضايا ذات األولوية ،واألهداف الفرعية ،واإلجراءات املقرتحة من ِق َبل اللجنة التوجيهية العليا يف اجتامع مشرتك مع
اللجنة الفنية واللجنة الوطنية.
إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي.

الهدف العام:
املأسسة املهنية لخدمات اإلرشاد األرسي يف االردن مبا يضمن توفري املساعدة ألفراد األرسة لفهم الحياة األرسية ومسؤولياتها لتحقيق
االستقرار والتوافق األرسي والتصدي للمشكالت األرسية.

األهداف اإلستراتيجية:
أوالً:

تطوير التشريعات المتعلقة باإلرشاد األسري

ثانيًا:

إيجاد نظام متكامل لخدمة اإلرشاد األسري في األردن

ثالثا:

إعداد وتطوير كوادر متخصصة في اإلرشاد األسري

خامسًا:

توجيه الرسالة اإلعالمية المتخصصة في مجال اإلرشاد األسري

سادساَ :

ضبط جودة خدمة اإلرشاد االسري
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المحاور اإلستراتيجية
تعد اإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي يف األردن ،األوىل التي تسعى ملأسسة اإلرشاد األرسي ،وتهدف إليجاد نظام متكامل لإلرشاد يف
األردن للمساهمة يف تحسني مستوى التواصل بني أفراد األرسة األردنية ،وتحقيق استقرارها ورفاهها ،من خالل تسليحها باملهارات الالزمة
وتوجيهها للتعامل مع كافة القضايا واملشكالت التي تواجهها.
إذ تتناول الوثيقة ستة محاور رئيسة ،يتضمن كل منها جانباً من جوانب مأسسة اإلرشاد األرسي ،ويطرح كل محور القضايا التي تستوجب
التدخل لتحسني نوعية ومستوى الخدمات املقدمة لألرسة األردنية ومبا يسهم يف تحقيق الرفاه والتمكني لألرس ،وذلك وفق أولويات القضايا
والنشاطات التي ينبغي إقرارها والعمل عىل تنفيذها ،مبا يضمن إيجاد نظام متكامل لإلرشاد األرسي يف األردن .حيث اشتملت املحاور عىل
العديد من القضايا القانونية واملعرفية وبناء القدرات ،والتطوير املهني ،باإلضافة إىل قضايا اإلعالم املتخصص وهي عىل النحو اآليت:
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المحور األول

التشريعات ذات العالقة باإلرشاد األسري

المحور الثاني

إجراءات وبروتوكوالت اإلرشاد األسري

المحور الثالث

برامج وخدمات اإلرشاد األسري

المحور الرابع

التطوير المهني لإلرشاد األسري

المحور الخامس

اإلعالم ،والتوعية ،وحشد الدعم لإلرشاد األسري

المحور السادس

آليات المتابعة والتنسيق لإلرشاد األسري

المحور األول :التشريعات ذات العالقة باإلرشاد األسري
إن تطوير اإلرشاد األرسي يتطلب تطوير ترشيعات تراعي حاجات املستفيدين وتضمن حقوقهم ،وتنظم املهنة والعاملني وتحفظ حقوقهم
وتضمن نوعية الخدمات واملامرسات املهنية ،كام تضمن جودة الربامج األكادميية ،وفق معايري تحددها القوانني واألنظمة والتعليامت.
إذ يتوفر يف األردن عدد من الترشيعات الناظمة ملهن اإلرشاد والتي تتضمن معايري ترخيص للعمل يف اإلرشاد النفيس ،ومعايري إلعتامد
الربامج األكادميية من قبل وزارة التعليم العايل والدراسات العليا ،ولكن تظهر الحاجة امللحة لتطوير هذه املعايري والترشيعات مبا يتالءم مع
املعايري العاملية ،ولتطوير العديد من الترشيعات الخاصة بتنظيم مهنة اإلرشاد األرسي.

الهدف االستراتيجي:
تطوير الترشيعات املتعلقة باإلرشاد األرسي

قضايا المحور:

القضية :1الترشيعات الناظمة ملهنة اإلرشاد األرسي واملؤسسات مقدمة الخدمة
الهدف الفرعي
•

تطوير الترشيعات الناظمة ملهنة اإلرشاد األرسي واملؤسسات مقدمة الخدمة.

•
•
•
•
•

تطوير قانون ينظم مهنة اإلرشاد األرسي والخدمات املقدمة.
تطوير نظام خاص بالعاملني يف خدمات اإلرشاد األرسي.
تطوير تعليامت تحدد معايري مامرسة مهنة اإلرشاد األرسي.
تطوير تعليامت تبني أخالقيات مهنة اإلرشاد األرسي.
تطوير رشوط ترخيص املؤسسات العاملة يف اإلرشاد األرسي وتقنينها.

اإلجراءات

•

ضامن جودة الربامج األكادميية يف تخصص اإلرشاد األرسي من خالل الترشيعات.

•
•
•
•

مراجعة وتطوير نظام اعتامد واعرتاف ومراقبة الربامج التعليمية يف اإلرشاد.
تطوير تعليامت التدريب امليداين لطلبة اإلرشاد األرسي.
تطوير تعليامت إلعتامد مراكز اإلرشاد لغايات الخدمة.
تطوير تعليامت إلعتامد برامج التعليم املستمر.

اإلجراءات
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المحور الثاني :إجراءات وبروتوكوالت اإلرشاد األسري
تواجه مامرسة مهنة اإلرشاد تحديات كثرية تشمل التغري اإلجتامعي والثقايف والرتبوي وتطور وسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة ،األمر
الذي أدى إىل ظهور أدوار جديدة ألعضاء األرسة ،ومشكالت تتطلب تطوير خدمات إرشاد جديدة مناسبة .حيث أصبح اإلرشاد األرسي
حاجه ملحة لخدمة األرسة األردنية.
واليجاد منوذج تشاريك يربط بني املؤسسات العاملة يف مجال اإلرشاد األرسي ،يحدد اختصاص املؤسسات وأسس التحويل فيام بينها ،يجب
العمل عىل تطوير إجراءات العمل بني هذه املؤسسات .كام تظهر الحاجة ملحة أيضاً للعمل عىل تطوير إجراءات للعمل الداخيل يف
املؤسسات مقدمة الخدمة ،لتحقيق التكامل بني االختصاصات ذات العالقة باإلرشاد ،وتطوير االجراءات الفنية التي توضح أسس التعامل
مع الحاالت املسرتشدة ،بحيث ترسم خريطة واضحة ألسس تقديم الخدمة.

الهدف االستراتيجي:
إيجاد نظام متكامل لخدمة اإلرشاد األرسي يف األردن.

قضايا المحور:

القضية  :1إجراءات العمل بني املؤسسات العاملة يف اإلرشاد
األهداف الفرعية
•

إيجاد منوذج تشاريك يربط جميع املؤسسات العاملة يف اإلرشاد.

اإلجراءات
•

تطوير آليات وإجراءات (قانونية ،صحية ،أمنية ،تربوية ،اجتامعية ،مهنية) تحدد اختصاص املؤسسات وأسس
التحويل فيام بينها لتنفيذ اإلرشاد األرسي يف مختلف املؤسسات املعنية.

القضية  :2إجراءات العمل الداخيل للمؤسسات العاملة يف اإلرشاد
األهداف الفرعية
اإلستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن 2009

14

•
•

رسم خريطة واضحة آللية تلقي الخدمات ضمن االختصاص يف مجال اإلرشاد األرسي.
تحقيق التكامل بني االختصاصات يف املؤسسة واالرتقاء بنوعية الخدمات األرسية.

اإلجراءات
•
•
•

تطوير واعتامد أدلة خاصة توضح إجراءات العمل الداخيل واإلجراءات الفنية و تحدد اختصاصات العاملني وأسس
التحويل فيام بينهم ،وتطويرها باالستفادة من نتائج البحوث.
عقد ورش عمل ودورات للعاملني واإلداريني يف مؤسسات اإلرشاد األرسي للتعريف بإجراءات العمل وأسلوب
تطبيقها.
تبادل األدلة التدريبية بني املؤسسات وتدريب العاملني عليها.

المحور الثالث :برامج وخدمات اإلرشاد األسري
تتعدد الجهات التي تقدم الخدمات لألرسة األردنية ،ولكن خدمات اإلرشاد االرسي ما زالت بحاجه إىل تطوير ودراسة لتحديد الفجوات
واالحتياجات املؤسسية .إذ ال بد من العمل عىل توفري الخدمة النموذجية لتقدم الدعم الفني لجميع الجهات مقدمة الخدمة ،كام أن
العاملني يف هذا املجال بحاجة اىل تدريب إلكسابهم املهارات واألدوات الالزمة لرفع نوعية املامرسة للخدمة ،وغرس قيم التعليم والتعليم
املستمر لدى العاملني.

الهدف االستراتيجي:
تحسني نوعية ومستوى خدمة اإلرشاد األرسي

قضايا المحور:

القضية :1املؤسسات املقدمة لخدمات اإلرشاد األرسي
األهداف الفرعية
•
•

توفري الخدمة والتدريب النموذجيني لإلرشاد.
رفع كفاءة املؤسسات يف بناء برامج اإلرشاد األرسي.

اإلجراءات
•
•
•
•

إستحداث مركز متميز منوذجي لتقديم الخدمة ولتدريب الطلبة ،وتقديم الدعم الفني للمراكز املوجودة،
وربطه باملراكز إقليمياً وعاملياً.
إستحداث خدمات لإلرشاد األرسي يف مختلف األقاليم من اململكة.
تطوير خدمات اإلرشاد األرسي املقدمة يف املؤسسات لتشمل الجانب الوقايئ ،والبنايئ ،والعالجي.
دراسة احتياجات مؤسسات اململكة من كوادر يف اإلرشاد األرسي.

القضية  :2العاملني يف مجال اإلرشاد األرسي
•
•
•

ضامن نوعية العاملني يف اإلرشاد األرسي.
بناء ثقافة وبيئة تدعم التعليم املستمر.
الحد من التداخل بني املهن والتخصصات التي تقدم خدمات لألرسة.

اإلجراءات
•
•
•
•

تحديد االحتياجات التدريبية للمؤسسات يف مجال اإلرشاد األرسي.
تطوير الربامج والدورات التدريبية للعاملني يف اإلرشاد األرسي ملوامئة االحتياجات واملستجدات العلمية.
إستحداث برامج التعليم املستمر يف الجامعات.
التحقق من مالمئة التخصصات العلمية والخربات املهنية ملتطلبات العمل.
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•
•
•
•
•

تطبيق نظام الحوافز وربطة بالتعليم املستمر ونظام الرتقية.
إيجاد بيئة عمل آمنة تجذب املرشدين لالستمرار يف العمل ومامرسة املهنة بفاعلية وإبداع.
دعم مشاركة املرشدين يف اتخاذ القرارات التي تتعلق يف تطوير العمل عىل جميع املستويات اإلدارية.
تعزيز العالقات املهنية بني العاملني يف تقديم الخدمات املبنية عىل اإلحرتام والتواصل.
وضع وصف وتوصيف للمهن التي تخدم األرسة يف مراكز وزارة التنمية االجتامعية ،ومستشفيات ومراكز وزارة
الصحة ،واملؤسسات الرتبوية ،ومؤسسات القطاع غري الحكومي ،والتحقق من عدم تداخل هذه التخصصات.

القضية  :5التمويل يف املؤسسات التي تعنى باإلرشاد األرسي.
األهداف الفرعية
•

ضامن توفري الدعم املايل للمشاريع والربامج املتعلقة باإلرشاد األرسي.

اإلجراءات
•
•
•
•
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تحديد أولويات الربامج واألنشطة يف مجال اإلرشاد األرسي.
تحديد مصادر التمويل املتاحة ،وسبل تأمني التمويل الكايف لتلك الربامج.
السعي لتوفري كلفة خدمات اإلرشاد العالجي ضمن املظلة العامة للتأمني الصحي.
تقديم الدعم الالزم لتطوير الجمعية األردنية لعلم النفس لرتتقي إىل مستوى التمثيل النقايب.

المحور الرابع :التطوير المهني لإلرشاد األسري
عىل الرغم من التوسع يف برامج اإلرشاد إال أن الفجوة بني التعليم النظري واملامرسة العملية ما تزال قامئة ،مام يدفع إىل العمل عىل تحسني
املناهج العلمية وتحويلها إىل مناهج قابلة للتطبيق العميل ،ومالمئة للحاالت املختلفة تركز عىل اإلبداع ،والتفكري ،وتحديد املشكالت الفردية
واالرسية ،وإيجاد الحلول املمكنة ،وتقدير قيمة العمل ،وتطوير األساليب الحديثة والخالقة يف تعليم اإلرشاد .والذي يتطلب تطوير معايري
االعتامد وضامن الجودة للتعليم ،وتطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية .وإجراء البحوث التي تعزز مهنة اإلرشاد وربطها بحاجات األرسة
وتنمية مهارات ومعارف املرشدين.

الهدف االستراتيجي:
إعداد وتطوير كوادر متخصصة يف اإلرشاد األرسي

قضايا المحور:

القضية :1الربامج األكادميية املتعلقة باإلرشاد األرسي
األهداف الفرعية
•
•

ضامن جودة مناهج تعليم برامج اإلرشاد ومخرجاته ملختلف املستويات التعليمية.
تطوير قدرات أعضاء الهيئات التدريسية يف املؤسسات األكادميية.

اإلجراءات
•
•
•
•
•
•

القضية  :2تدريب الطلبة يف مجال اإلرشاد األرسي
األهداف الفرعية
•
•

تقليل الفجوة بني النظرية والتطبيق واملامرسة.
ضامن توفر الكفايات واملهارات األساسية والرضورية لدى املتخصصني يف مجال اإلرشاد األرسي.
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•
•

تطوير مناهج عىل جميع املستويات يف مجال اإلرشاد األرسي.
تطوير الخطط والربامج واملناهج التعليمية وتحديثها وفق االقتصاد املعريف وتكنولوجيا املعلومات.
إعتامد املقابلة الشخصية يف أسس القبول يف الربنامج األكادميي.
توفري الدعم املايل لطلبة اإلرشاد من خالل املنح واإليفاد.
زيادة عدد أعضاء الهيئة التدريسية يف الجامعات لتلبية احتياجات تخصص اإلرشاد.
إتاحة الفرص أمام أعضاء الهيئة التدريسية لتطوير مهاراتهم من خالل املشاركة يف املؤمترات والدورات عىل
املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي.
إستحداث جائزة للتميز يف التعليم والتدريب يف اإلرشاد األرسي.
تطوير نظام األستاذ الزائر لتبادل خربات عىل مستويات محلية وإقليمية وعاملية.
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اإلجراءات
•
•
•
•

إستحداث مراكز تدريب ضمن الجامعات لتدريب الطلبة وتبادل الخربات بني هذه املراكز وبني املجتمع املحيل.
تطوير وتوحيد أسس التدريب املعتمدة يف مراكز االختصاص لربامج إعداد املرشدين.
تطوير الرشاكة بني مؤسسات التعليم واملؤسسات العاملة يف اإلرشاد للمشاركة يف اإلرشاف عىل التدريب.
توفري سلسلة من األدلة التدريبية لإلرشاد.

القضية  :3الدراسات واألبحاث املتعلقة باإلرشاد األرسي
األهداف الفرعية
•
•
•

توفري بيانات ومعلومات محدثة متعلقة بقضايا اإلرشاد األرسي.
تشجيع وتنظيم البحث العلمي يف مجال اإلرشاد.
رفع كفاءة العاملني واألكادمييني يف مجال البحث العلمي لإلرشاد.

اإلجراءات
•
•
•
•
•
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تطوير قاعدة بيانات متكاملة حول اإلرشاد األرسي يف األردن ،تضم بيانات العاملني واملؤسسات املقدمة للخدمة،
والبحوث ،واإلحصائيات يف هذا املجال.
توجيه البحث العلمي إلجراء الدراسات حول اإلرشاد ،بناءاً عىل األولويات التي تراعي انسجامها مع االحتياجات
الوطنية واملستجدات يف مجال اإلرشاد األرسي.
التشبيك وتعزيز الرشاكة مع مراكز البحث العلمي املعنية باإلرشاد األرسي محلياً ،وإقليمياً ،وعاملياً.
إستقطاب الدعم املايل لألبحاث.
تدريب العاملني يف مجال اإلرشاد بأسس البحث العلمي وتوعيتهم بأولويات القضايا يف اإلرشاد األرسي واملشكالت
التي يواجهها أفراد األرسة.

المحور الخامس :اإلعالم ،والتــوعية،
وحشد الدعم لإلرشاد األسري
إن إحداث تغريات يف معتقدات املجتمع ،ومواقفه ،واتجاهاته ومامرساته يف مجال املشكالت األرسية ،ال ميكن أن يتم إال من خالل زيادة
مستوى الوعي بأهمية اإلرشاد األرسي ،والتصدي للقبول االجتامعي للمامرسات الخاطئة التي ترتبط بعصبية الجنس .حيث أن لإلعالم دور
هام يف تشكيل حياة األرس واألفراد بشكل عام .ويرى البعض بأن االنرتنت والتلفزيون هو “الوالد الثالث”؛ ملا له من تأثري عىل األطفال.

الهدف االستراتيجي:
توجيه الرسالة اإلعالمية املتخصصة يف مجال اإلرشاد األرسي

قضايا المحور:

القضية :1ثقافة املجتمع املتعلقة باإلرشاد األرسي
األهداف الفرعية
•
•
•

التصدي لظاهرة القبول االجتامعي وتعزيز ثقة املجتمع بدور املرشد األرسي يف تحسني حياة الفرد واألرسة،
وتوعيتهم باملؤسسات التي تقدم الخدمة.
تفعيل استخدام وسائل اإلعالم املختلفة لنرش الوعي حول مشكالت األرسة ،وامكانية حل هذه املشكالت.
تفعيل دور الوعاظ والواعظات ورجال الدين لنرش الوعي حول مشكالت األرسة وخدمات اإلرشاد األرسي.

اإلجراءات
•
•
•
•

إعداد وتنفيذ حمالت إعالمية لالرتقاء مبهنة اإلرشاد وتعريف املجتمع مبجاالت اإلرشاد ودورها يف تحسني حياة
األفراد واألرسة.
إعداد وتنفيذ حمالت إعالمية للتعريف بالجهات العاملة يف مجال اإلرشاد األرسي والخدمات التي تقدمها.
زيادة املساحة املخصصة للربامج األرسية يف اإلعالم ،لتوعية األرس واألزواج بالعديد من القضايا األرسية الهامة.
تدريب الوعاظ والواعظات ورجال الدين بأساليب اإلرشاد األرسي وبأولويات القضايا األرسية ،وتوعيتهم بأهمية
اإلرشاد وباملؤسسات مقدمة الخدمة.

األهداف الفرعية
•
•

رفع كفاءة اإلعالميني يف استخدام وتوجيه قضايا اإلرشاد األرسي والتوعيه بأهميته.
رفع كفاءة املؤسسات املقدمة لخدمات اإلرشاد يف مجال اإلعالم.

اإلجراءات
•
•
•

تطوير قدرات وإمكانيات اإلعالميني العاملني يف إعداد الربامج األرسية إلرشاد األرسة والتعامل مع املشكالت
األرسية.
توعية املوظفني املعنيني يف اإلعالم داخل املؤسسات مقدمة خدمة اإلرشاد األرسي بإجراءات العمل الداخيل الخاصة
باإلرشاد وبالربوتوكوالت ذات العالقة ،والتعريف باملصادر واملؤسسات اإلعالمية التي تهتم بقضايا باألرسة.
عقد ندوات وحلقات نقاش بني العاملني يف اإلعالم واإلرشاد األرسي واالستفادة من توصياتها.
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المحور السادس:
آليات المتابعة والتنسيق لإلرشاد األسري
إن جودة نوعية التعليم والربامج األكادميية وخدمات اإلرشاد األرسي تتطلب آليات متابعة وتنسيق محددة ،والتي تتضمن املسؤولية
وااللتزام والتواصل الفعال بني العاملني يف املؤسسات ،وتعزيز االئتالف والرشاكة بني جميع القطاعات التي تخدم األرسة ولتحقيق آلية
املتابعة والتنسيق السليمني ال بد من توفر أطر واضحة وجلية متبناة من قبل رابطة أو مؤسسة وطنية متخصصة تقوم بتنظيم العمل بني
العاملني وبني املؤسسات مقدمة الخدمة ،باإلضافة إىل دورها يف تطوير أنظمة لضبط الجودة واملسائلة املهنية.

الهدف االستراتيجي:
ضبط جودة خدمات اإلرشاد األرسي

قضايا المحور:

القضية  :1الرشاكة والتنسيق بني املؤسسات املعنية باإلرشاد األرسي
األهداف الفرعية
•
•

تحقيق التكامل والشمولية بني املؤسسات يف تقديم الخدمات التي تحتاجها األرسة.
التشبيك والتنسيق بني الجهات التي تقدم خدمات اإلرشاد واإلعالم.

اإلجراءات
•
•
•

التنسيق بني الجهات العاملة يف اإلرشاد لتنظيم عمل اإلرشاد األرسي ،ضمن إطار عمل وطني.
وضع أطر التعاون بني الجهات العاملة يف مجال اإلعالم واإلرشاد األرسي والدين لتوضح دور اإلرشاد األرسي.
عقد دورات أو نشاطات للتوعية بأهمية التنسيق والتعاون بني املؤسسات ذات العالقة باإلرشاد األرسي ولتبادل
الخربات.

القضية  :2متابعة املؤسسات والعاملني يف اإلرشاد األرسي
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األهداف الفرعية
•
•

تطوير آليات املتابعة والتقييم للمؤسسات املقدمة لخدمة اإلرشاد.
تطوير أنظمة املسائلة املهنية لغايات ضبط الجودة.

اإلجراءات
•
•

إيجاد جهة رسمية تتابع عمل االختصاصيني يف مجال اإلرشاد واملهن النفسية واالجتامعية األخرى ،وتوفر تقارير
املتابعة الدورية .وتتابع املؤسسات املقدمة للخدمة ،والربامج األكادميية والتدريبية ،وتعمل عىل إعداد وتطوير
األدوات الخاصة بالكشف والتقويم.
تشكيل لجنة متابعة وتقييم وطنية من الخرباء يف مجال اإلرشاد األرسي هدفها وضع تصور للمتابعة والتقييم ألداء
املرشدين.

•
•
•
•

وضع مؤرشات موحدة لرصد وتقييم أداء العاملني يف اإلرشاد األرسي.
إجراء الدراسات التقوميية للخدمات املقدمة من قبل املؤسسات.
إعداد مناذج التقويم الخاصة وتدريب الكوادر عىل استخدامها مبجال اإلرشاد األرسي (الدورات ،املؤسسات العاملة،
برامج التعليم والتدريب املستمر).
تضمني نظام العاملني بأسس املسائلة املهنية.
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الملحق ()1

تحليل واقع اإلرشاد األسري في األردن
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الملحق ()1
تحليل واقع اإلرشاد األسري في األردن
أوضحت األجندة الوطنية ( )2015-2006أن مامرسة العمل االجتامعي تتطلب املعرفة بتطوير اإلنسان وسلوكه وباملؤسسات اإلجتامعية
واإلقتصادية والثقافية التي تقوم بتقديم هذه الخدمات ،وعىل الصعيد الوطني يفتقر األردن إىل العاملني ذوي املعرفة واملهارة يف قطاع
الخدمات االجتامعية سواء يف املؤسسات العامة أو يف مؤسسات املجتمع املدين ،ويعزى ذلك إىل عدم توفر برامج جامعية وتدريبية إلعداد
املتخصصني املهنيني يف كافة مجاالت التنمية االجتامعية ،والتي تشمل تخصص اإلرشاد االرسي.
وتحقيقاً لرسالة املجلس الوطني لشؤون األرسة؛ تم صياغة اإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي يف األردن ملأسسة اإلرشاد األرسي كخدمة
أساسية لضامن مستوى حياة افضل لألرسة األردنية مام استدعى تحليل وضع اإلرشاد األرسي يف األردن متضمنا الجوانب الرئيسة التي تحكم
املهنة ،منها ما يتعلق بالترشيعات ،وبالوضع التعليمي ،وبربوتوكوالت العمل يف اإلرشاد ،ومبؤسسات الخدمة يف املجتمع ،وبآليات التنسيق
واملتابعة املهنية وبقضايا اإلرشاد واإلعالم .ويوضح تحليل الواقع نقاط القوة والضعف والتهديد والفرص املتاحة للعمل عىل االستغالل
األمثل للفرص وتخطي نقاط الضعف ملأسسة اإلرشاد األرسي يف األردن ،وإعطاء هذه املهنة املكانة التي تستحق للمساهمة بدور فاعل يف
متكني األرس األردنية لالضطالع بوظائفها.

وفيام ييل سيتم استعراض وتحليل واقع اإلرشاد األرسي وفق محاور اإلسرتاتيجية:
أو ًال :الترشيعات ذات العالقة باإلرشاد األرسي
لقد اهتمت الرشائع الدينية بنظام األرسة يف املجتمع البرشي ،وأعطته األولوية والعناية الالزمة لرتسيخ وجوده وتقوية بنيته ومكافحة كل
عوامل إضعافه ،ويتجىل إهتامم الدين اإلسالمي باألرسة يف وفرة الترشيعات واألحكام الدينية التي تتناول وتعالج مختلف جوانب شؤون
األرسة ،وحول أدق التفاصيل ،فيام يرتبط بتأسيس األرسة وتكوينها ،وطريقة إدارتها ،وتحديد الحقوق والواجبات إلعضائها ،ومعالجة
املشكالت والعقبات التي قد تواجهها ،وتعزيز موقعها يف املجتمع وحاميتها من التفكك والتصدع ،كام واعتمدت الترشيعات الوطنية يف
األردن عىل عدد كبري من األحكام املتعلقة بنظام األرسة يف اإلسالم ،واعتربتها مصدراً من مصادر الترشيع.
وبهدف وضع وصياغة قانون ينظم الترشيعات املتعلقة باإلرشاد مبا يتالءم مع املعايري العاملية؛ تم رصد الترشيعات (قوانني وأنظمة
وتعليامت) الخاصة باإلرشاد يف األردن ،وتحديد النصوص االيجابية ،والنصوص السلبية والتي تحتاج إىل تعديل ،ودراسة مدى الحاجة إىل
وضع إسرتاتيجية بهدف الوصول إىل تنظيم عمل املختصني يف مجال اإلرشاد األرسي ،مبا يضمن فعالية إيصال خدمات اإلرشاد األرسي ،والذي
يسهم يف إستقرار وتحسني نوعية حياة األرسة األردنية.
وقد أشارت العديد من االتفاقيات الدولية إىل الحاجة امللحة لوجود اإلرشاد املتخصص ،وذلك من خالل ما نصت عليه االتفاقيات اآلتية:
 .1اتفاقية حقوق الطفل ()1989

ب .اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()1979
نصت املادة ( )5عىل رضورة تضمني الرتبية العائلية فه ًام سلي ًام لألمومة بوصفها وظيفة اجتامعية ،واالعرتاف بأن تنشئة األطفال وتربيتهم
مسؤولية مشرتكة بني األبوين .أما املادة ( )16من االتفاقية فقد نصت عىل رضورة أن تتخذ الدول جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز
ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،ولضامن املساواة بني الرجل واملرأة يف الحق يف عقد الزواج ،واختيار الزوج
وفسخ الزواج ،ويف الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج ،ويف حرية اختيار عدد األطفال والتباعد بينهم.
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أما القوانني الوطنية فقد تضمنت نصوص ًا تنظم اإلرشاد عىل النحو اآليت:
 -1قانون “الصحة العامة”



أورد قانون الصحة العامة املؤقت رقم ( )54لعام  2002يف املادة ( )10عىل رضورة حصول كل من ميارس مهنة طبية أو صحية عىل ترخيص.
وخالف ذلك يعاقب يف العقوبات املنصوص عليها يف القانون ،ومن ذلك أن للوزير حق إغالق املحل الذي متت فيه مامرسة العمل لحني
صدور قرار من املحكمة ،ووفقا ملا تنص عليه املادة ( )5من قانون الصحة فإن مهنة اإلرشاد تندرج ضمن املهن الصحية التي تتطلب ترخيص
ملامرستها ،حيث اعتربت مزاولة علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفيس من ضمن املهن الطبية والصحية.
هناك حاجة لوضع ترشيعات تنظيم املهنة يف كافة التخصصات غري املشمولة يف هذا القانون
 -2قانون «الرتبية والتعليم»



تناول قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم ( )3لسنة  ،1994فلسفة الرتبية وأهدافها واالهتامم بتنمية مختلف الجوانب الشخصية
والجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتامعية لدى الطالب ،وتحقيق النمو الجسمي املتوازن ،والتكيف الشخيص واكتساب قواعد
السلوك االجتامعي واألخالقي يف التعامل مع اآلخرين ،كام نصت املادة ( )6من القانون عىل أن الوزارة تقوم بتوفري الرعاية اإلرشادية
والصحية والوقائية املالمئة يف املؤسسات التعليمية الحكومية واإلرشاف عىل مستواها يف املؤسسات الخاصة .ونصت املادة ( )19من القانون
عىل أنه يشرتط يف تعيني املرشد الرتبوي أن يكون حاصال عىل الدرجة الجامعية األوىل عىل األقل يف تخصص اإلرشاد الرتبوي أواإلرشاد الرتبوي
والصحة النفسية أوتخصص علم النفس.
 -3قانون «أصول املحاكامت الرشعية»



ينبغي أن تستعني دائرة قايض القضاة واملحاكم الرشعية بخرباء يف اإلرشاد األرسي عند البت يف القضايا األرسية
تنص املادة ( )11من القانون عىل أنه للقايض حق تحويل الدعاوى التي يرى إمكانية حل النزاع األرسي فيها وطلبات تسجيل الطالق إىل
مكاتب اإلصالح والتوفيق األرسي التي تنشأ يف املحاكم الرشعية عىل أن تحدد جميع األمور املتعلقة بهذه املكاتب مبوجب نظام يصدر لهذه
الغاية ،ويجب أن يتضمن النظام املؤهالت والرشوط الواجب توفرها يف رئيس وأعضاء املكاتب وكيفية تسميتهم ،وأسس عمل املكاتب
وصالحياتها ،ومراعاة الرسية ،واملدة التي يتوجب خاللها االنتهاء من اإلصالح والتوفيق ،وجميع هذه النقاط تصب يف عمل اإلرشاد األرسي،
الذي نطمح أن يكون املرشد األرسي من ضمن كادر هذه املكاتب ،وذلك ألهمية اإلرشاد يف املحافظة عىل األرسة ،وضامن استمرارها كوحدة
متكاملة .وإيجاد مناخ مناسب للتفاهم ،ورفع قدرة الزوجني عىل التواصل والتعرف عىل أبعاد املشكلة ،والتوصل إىل معرفة الخيارات
وإمكانية حلها قبل أن تصل إىل درجة التقايض ،والتخفيف من اآلثار السلبية يف حالة اللجوء إىل االنفصال.
 -4قانون «الحامية من العنف األرسي»
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تنص املادة ( )8من القانون عىل أنه يتوجب عىل ٍأي من مقدمي الخدمات الطبية أو االجتامعية أو التعليمية من القطاعني العام والخاص
إبالغ الجهات املختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف ،وإشعاره أنها ناجمة عن عنف أرسي ،والتي ال تتعارض مع التزام املرشد بأخالقيات
العمل اإلرشادي كاملحافظة عىل رسية املعلومات التي يحصل عليها املرشد كونها يرتتب عليها خطر عىل الفرد أو املجتمع.
هناك حاجة إىل التوفيق بني بعض هذه الترشيعات وأخالقيات مهنة اإلرشاد املتعارف عليها محلياً وعامليا
 -5قانون «األحداث»



تضمنت املواد ( 21و 31و )32مجموعة من تدابري الحامية التي تتخذ من املحكمة تجاه الحدث املحتاج للحامية والرعاية ،والتي تتضمن
إخضاعه إلرشاف مراقب السلوك يف حالة مل تتوفر يف والديه الضامنات األخالقية أو مل يكن باستطاعتهم القيام برتبيته ،كام ُتفرض هذه






قانون الصحة العامة املؤقت رقم ( )54لعام 2002
قانون الرتبية والتعليم املعدل رقم ( )3لسنة 1994
قانون اصول املحاكامت الرشعية املؤقت املعدل رقم  50لسنة 2007
قانون الحامية من العنف األرسي رقم( )6لسنة 2008
قانون األحداث وتعديالته رقم  24لسنة 1968

التدابري يف حالة وجود الحدث يف ظروف أرسية تيسء إليه ،مثل اعتياد والديه اإلجرام ،أو التسول ،أو الدعارة أو التعرض إليذاء مقصود من
احد والديه ،ومن ذلك يتضح أن القانون اتخذ تدابري حامية الحدث ،بعيدا عن محيطه األرسي ،ومل يتطرق إىل معالجة املشكالت األرسية
وفق قواعد اإلرشاد األرسي.
الحاجة إىل معالجة املشكالت األرسية لألحداث وفق قواعد اإلرشاد األرسي
 -6قانون «مراكز اإلصالح والتأهيل»



تنص املادة ( )4عىل مهمة مركز اإلصالح والتأهيل ،وتأمني الرعاية الالزمة للنزالء ،وتنفيذ برامج إصالحية وتأهيلية تساعدهم عىل العودة
إىل املجتمع ،ونصت املادة ( )20أن لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة أو أكرث االختالء بزوجه الرشعي يف مكان يخصص لهذه الغاية تتوافر
فيه رشوط الخلوة الرشعية وفق تعليامت يصدرها املدير .كام أن املادة ( )30بينت أن دور وزارة التنمية االجتامعية يف تقديم الخدمات
االجتامعية والرعاية الالحقة للنزالء بواسطة مراكز خاصة ،إال أنها ال تتضمن اإلرشاد األرسي ،الذي يهدف لدراسة مشكالت األرسة وأساليب
التغلب عليها مبا فيه تحقيق التوازن ورفاه األرسة.
هناك حاجه إىل النظر يف املشكالت األرسية الخاصة بالسجناء بنظرة كلية تشمل جوانب الحياة املختلفة وحاجات األبناء
ويتضح من خالل تحليل الترشيعات الخاصة باإلرشاد أن معظم األنظمة الترشيعية املتعلقة مبهنة اإلرشاد موزعة حسب الجهة املعنية
بتطبيق تلك األنظمة .عىل النحو اآليت:
 .1نظام «مامرسة مهنة علم النفس العيادي ،والصحة النفسية ،واإلرشاد النفيس» 10رقم ( )64لسنة  2000والتعليامت الصادرة لتنفيذ
أحكامه:11
تظهر الحاجة لترشيعات تنظيم املهنة يف كافة التخصصات غري املشمولة يف هذا النظام
وهي يف مجملها تنظم منح الرتخيص لتخصصات مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية واألرشاد النفيس وال تشمل باقي التخصصات،
باإلضافة لرشوط ومتطلبات عامة لرتخيص املؤسسات ،واألعامل التي يحظر عىل املامرس لهذه التخصصات القيام بها من ناحية صحية.
كام أن أحكام هذا النظام ترسي عىل كل من ميارس املهنة من :مهني اختصايص والذي يحمل درجة الدكتوراة ،واملهني الذي يحمل درجة
املاجستري باعتبارها مهناً صحية ،باإلضافة إىل أن تعليامت تنفيذ أحكام نظام مامرسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية ،واإلرشاد
النفيس ،تشرتط الخربة العملية أثناء الدراسة ،أو بعد االنتهاء من الدراسة يف حال مل يتم التدريب أثناءها ،وبذلك يكون مؤهال للقيام مبهام
ومسؤوليات اإلرشاد باملستوى املطلوب ،والتي تعترب من اإليجابيات لحصول املرشد عىل التدريب العميل الكايف ،وذلك للتحقق من إملامه
بكافة املهارات اإلرشادية وتدعيم الخربات العملية عن طريق تقارير الحاالت؛ للتأكد من إطالع املرشد عىل مختلف أنواع االضطرابات
النفسية السلوكية ،ويتضمن النظام رشوط ترخيص مراكز ملامرسة املهنة ومتابعتها.

كام أن املادة ( )6من هذا النظام تنص عىل اشرتاط اجتياز طالب الرتخيص إلمتحان النظري والعميل لطالبي الرتخيص من فئة مهني ومهني
اختصايص مع فرق بسيط يف بعض التفاصيل املرتبطة بدرجة التخصص.
يجب أن يتضمن االمتحان النظري والعميل قضايا تتعلق بالترشيعات الخاصة باألرسة
ويف ميدان اإلرشاد النفيس تم تضمني بعض الرشوط وفقا لنظام مامرسة مهنة علم النفس العيادي أوالصحة النفسية واإلرشاد النفيس
بتحديد بعض املحظورات التي يجب عىل املرشد أن ال يقوم بها بحيث يحظر عىل من ميارس املهنة ما ييل :الجمع بني مامرسة املهنة
 قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم  9لسنة 2004
 10نظام مامرسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفيس رقم  64لسنة 2000صادر مبوجب املادة  52من قانون الصحة العامة وتعديالته رقم  21لسنة .1971
 11تعليامت تنفيذ أحكام نظام مامرسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفيس لسنة 2002
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وغريها من املهن الصحية األخرى ،وإعطاء الوصفات الطبية ،وطلب إجراء الفحوصات املخربية أو الصور الشعاعية بأنواعها ،ونرش اإلعالنات
والنرشات الدعائية دون موافقة الجهة املعنية ،وفتح أكرث من مركز من قبل مهني اختصايص واحد ،واستعامل املؤسسة لغري الغايات التي
رخص من اجلها ،وعرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية يف املؤسسة بقصد البيع ،باإلضافة إىل انه عىل املهني االختصايص استشارة الطبيب
املختص إذا تبني له أن األعراض الظاهرة عىل املسرتشد ناجمة عن أسباب عضوية تستدعي ذلك ،والتي تحدد متى يجب عىل املرشد تحويل
الحالة إىل األطباء بشكل خاص .ومل يتطرق هذا الترشيع للمسؤوليات املهنية املرتبطة بأخالق املهنة ،والتي قد تشمل تحويل الحاالت
ألصحاب االختصاص أو للجهات القضائية واألمنية.
مل يتطرق هذا الترشيع للمسؤوليات املهنية املرتبطة بأخالق املهنة وقواعد املامرسة ،والتي قد تشمل تحويل الحاالت ألصحاب
االختصاص أو للجهات القضائية واألمنية
 .2نظام «دور حامية األرسة»

12

جاءت املواد ( 4و )5لتتضمن أهداف دار الحامية ،ومنها تحقيق الوفاق األرسي بني املرأة أو الفتاة التي تستقبلها الدار وأفراد أرستها؛ لرتسيخ
التفاهم والتعايش يف األرسة الواحدة للحفاظ عىل متاسكها وتأمني إستقرارها والنهوض بها ،وتنفذ الدار لتحقيق هذه األهداف عدد من
الخدمات ومنها تقديم الخدمات التشخيصية واإلرشادية والعمل عىل حل املشكالت ضمن األطر التي تساعد عىل وحدة األرسة بالتنسيق
والتعاون مع املؤسسات الوطنية األخرى ،باإلضافة إىل تنفيذ برامج تدريب وتأهيل ملساعدة اللوايت يتعرضن للعنف ،أو يواجهن املشكالت
داخل أرسهن لضامن أمن األرسة واستقرارها.
إن تفعيل هذا النظام يتطلب توفري الكادر املؤهل يف مجال اإلرشاد األرسي للوصول إىل أفضل خدمات مقدمة لألرس
يف دور الحامية
 .3نظام «الرتخيص واالعتامد لكليات املجتمع»

13

ينص عىل تضمني التنظيم اإلداري مرشد تربوي أو نفيس ،ويشرتط فيه أن يكون متفرغاً للعمل فيها ،وحائزاً عىل الدبلوم العايل يف اإلرشاد
الرتبوي أو النفيس عىل األقل؛ عىل انه يجوز االكتفاء عند الرضورة بالدرجة الجامعية األوىل عىل األقل يف علم النفس ،ويشرتط يف الكليات
املختلطة تعيني مرشدة للطالبات ومرشد للطالب ،مام يوضح أهمية وجود املرشدين يف املؤسسات التعليمية املختلفة.
ال بد من تعديل هذا النظام ليقترص عىل حصول العاملني عىل درجة املاجستري يف اإلرشاد كحد أدىن ،عل ًام بأن الغالبية العظمى من
املرشدين العاملني يحملون درجة املاجستري ومنهم من يحمل الدكتوراة
 .4نظام «جمعية امللكة رانيا العبدال ّله لرعاية العسكريني وأرسهم»
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14

تتضمن أهداف الجمعية توعية وتثقيف وإرشاد العسكريني العاملني واملتقاعدين وأرسهم ،وتنص املادة ( )10عىل توفري سبل اإلرشاد
النفيس والرتبوي ألرس العسكريني العاملني واملتقاعدين.
 .5نظام «التدريب والتأهيل للعاملني يف املساجد»

15

تهدف املادة ( )4إىل بناء قيادات واعية لرسالة الوعظ واإلرشاد ،وتبصريهم مبعالجة املشكالت ،وهي تتطلب توعيتهم حول اإلرشاد األرسي،
واالستفادة منه يف خطبهم وفعالية التدريب.

12
13
14
15

نظام دور حامية األرسة رقم  48لسنة  2004الصادر مبوجب املادة  4من قانون وزارة الشؤون االجتامعية والعمل وتعديالته رقم  14لسن 1956
تعليامت معايري االعتامد العام وتعديالتها رقم  6لسنة 1987صادر مبوجب املادة  12من نظام الرتخيص واالعتامد لكليات املجتمع رقم  38لسنة 1987
نظام جمعية امللكة رانيا العبدال ّله لرعاية العسكريني وأرسهم رقم  75لسنة  2004الصادر مبوجب املادة  ،17املادة  19من قانون القوات املسلحة األردنية املؤقت وتعديالته رقم  64لسنة 2001
نظام «التدريب والتأهيل للعاملني يف املساجد» رقم ( )39لسنة 2007

أما بالنسبة للتعليامت فتشمل:
 -1تعليامت “وصف وتصنيف الوظائف للمدارس الحكومية”

16

تحدد مهام املرشد الرتبوي ومسؤولياته .وتنص التعليامت عىل أن يضع املرشد خطة عمل سنوية تتناسب مع حاجات الطلبة يف املراحل
التعليمية والنامئية ،ومن مهامه التخطيط والتنسيق لعقد اجتامعات أولياء األمور ،أو إجراء املقابالت ،وتقديم الخدمات االستشارية،
واملشاركة مبجالس األمور واملعلمني ،إال انه مل يوضح دوره يف اإلرشاد األرسي.
 -2تعليامت «وصف املهام واألعامل الخاصة باملديريات واألقسام يف وزارة التعليم العايل»
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تحدد طبيعة التخصصات والجامعات املؤهلة لتدريسها مبا فيها اإلرشاد ،ومتابعة عمل املرشدين النفسيني يف الكليات ،والتعرف عىل
احتياجات املجتمع املحيل من برامج التعليم املستمر والتدريب وإعادة التأهيل عىل مستوى التعليم العايل ،ووضع الربامج املناسبة لها
وتنفيذها وتقوميها بالتعاون مع الجهات املختصة ،والتي تعترب تعليامت هادفة لتقديم أفضل خدمات ممكنه.
 -3تعليامت ومعايري «االعتامد العام لجامعات الدراسات العليا الخاصة»
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حيث يكون لكل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) يتوىل مجلس القسم املهام والصالحيات ،وتوزيع مواد الخطة الدراسية عىل الفصول
الدراسية املختلفة مبا ينسجم مع تعليامت منح الدرجات العلمية يف الجامعة ،وإعداد الخطط االسرتشادية للطلبة ،فاإلرشاد املقدم للطلبة
هو إرشاد أكادميي بحت وليس له عالقة باإلرشاد النفيس.
تعريف أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات بأسس إرشاد الطلبة لرفع سوية العالقات اإلنسانية بينهم
 -4تعليامت «مجالس أولياء األمور واملعلمني»
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نصت املادة ( )3عىل أن أهداف املجالس التعاون عىل حل املشكالت التي تواجه الطلبة بصورة عامة ،واملادة ( )11بينت واجبات املجلس
التي منها حل مشكالت العنف الطاليب ،واملساعدة يف تحسني تحصيل الطلبة والتعاون مع أولياء األمور ،وهي من مهام املرشد الرتبوي التي
جاءت يف تعليامت وصف مهام اإلدارة املدرسية والهيئة التعليمية رقم ( )11لعام  .1981وتعليامت وصف وتصنيف الوظائف املدرسية
للمدارس الحكومية رقم ( )5لسنة .2007
رضورة أن تنص التعليامت عىل أن يكون املرشد عضواً يف مجالس أولياء األمور

16
17
18
19

تعليامت وصف وتصنيف الوظائف للمدارس الحكومية رقم  5لسنة .2007
تعليامت ومعايري االعتامد العام لجامعات الدراسات العليا الخاصة رقم  2لسنة  2007صادر مبوجب الفقرة ا من املادة  9من قانون التعليم العايل والبحث العلمي وتعديالته رقم  4لسنة 2005
تعليامت ومعايري االعتامد العام لجامعات الدراسات العليا الخاصة رقم  2لسنة 2007صادر مبوجب الفقرة ا من املادة  9من قانون التعليم العايل والبحث العلمي وتعديالته رقم  4لسنة 2005
تعليامت مجالس الطلبة يف املدارس الحكومية والخاصة رقم  8لسنة 2007
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ومام سبق ،ومن اإلطالع عىل الترشيعات الناظمة لعمل اإلرشاد بكافة أنواعه ،نجد أن منها ما يتضمن تفاصيل تنظيم ورشوط العمل
لبعض تخصصات املهنة ،يف حني اقترص البعض اآلخر عىل التطرق لها بصورة جزئية .باإلضافة إىل تعدد الجهات التي تعنى يف تنظيم
مهنة اإلرشاد .كام أن هناك ترشيعات تطرقت لبعض التخصصات يف اإلرشاد دون غريها ،وبالتايل تظهر الحاجة إىل وضع ترشيع شامل
لكافة التخصصات يف اإلرشاد أينام كان مركز عملهم ،ويبني الخطوط العامة ملامرسة املهنة وينظم أخالقيات املهنة وقواعد مامرستها،
وتطوير األنظمة والتعليامت والتفاصيل التي قد يحتاجها كل تخصص من التخصصات حسب طبيعة عمل املرشد يف تلك التخصصات،
مام يحول دون تعدد الجهات الناظمة لعمل ومهنة اإلرشاد والرشوط الواجبة ملامرستها .وتجدر اإلشارة إىل وجود ميثاق أخالق للعاملني
يف املهن النفسية والذي أصدرته جمعية علم النفس األردنية.
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ثانيًا :إجراءات وبروتوكوالت اإلرشاد األسري
يعني الربوتوكول يف املصطلح الدارج ،التقليد أو القاعدة .وقد نشأ املصطلح بشكل عام ،يف إطار عملية وضع قواعد السلوك الرضوري عند
املجتمعات املتحرضة .ثم تطور استخدام املصطلح ليشري إىل مجموعة القواعد ،التي تضبط سلوك مجموعات من العاملني لتقديم الخدمة
عىل أفضل وجه وذلك داخل املؤسسة الواحدة ،إال أن التنسيق وفق برتوكوالت عمل بني املؤسسات مازال غري معروفا ،وقلام تستفيد
جهة من جهد جهة أخرى .وقد قامت العديد من املؤسسات الوطنية العاملة يف مجال األرسة بإعداد بروتوكوالت وإجراءات وأدلة تدريبية
للتعامل مع الحاالت التي تتطلب جانباً أو أكرث من خدمات اإلرشاد األرسي ،وهي كاآليت:
• دليل املرشدين واملرشدات الرتبويني يف املدارس األردنـية حول حامية الطفل (12-8سنة) من االساءة ( ،)2003والذي قامت وزارة
الرتبية والتعليم بإعداده بهدف تدريب املرشدين الرتبويني واملعلمني عىل التعامل مع موضوعات العنف ،واكسابهم املهارات الشخصية
واالجتامعية لحاميتهم ووقايتهم من التعرض للعنف واالساءة.
• دليل حامية الطلبة من اإلساءة للفئة العمرية ( 18-13سنة) ( ،)2007والذي أعدته وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة
بهدف تدريب املرشدين الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم الكسابهم املهارات واالساليب لحامية الطلبة من التعرض للعنف
واالساءة.
• الدليل الوقايئ لحامية الطلبة من العنف واالساءة ( ،)2007والذي أعدته وزارة الرتبية والتعليم بهدف رفع الكفاءة للمعلمني للتعامل
مع طلبة املدارس ،وتزويدهم باالساليب الرتبوية والوقائية ،والعالجية والنامئية للحد من مشكلة العنف املدريس ،والعمل عىل توفري
البيئة التعليمية اآلمنة للطلبة.
• سلسلة دليل إجراءات وبروتوكوالت التعامل مع حاالت العنف األرسي يف املؤسسات الرتبوية يف األردن ،وللعاملني الصحيني وللجهاز
القضايئ وللعاملني االجتامعيني يف األردن ( ،)2007والذي أعدها املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع كل من وزارة الرتبية
والتعليم ووزارة الصحة ووزارة العدل واملجلس القضايئ ووزارة التنمية االجتامعية.
• دليل إجراءات العمل الداخيل يف ادارة حامية األرسة ( ،)2000الذي يوضح إجراءات التعامل داخل إدارة حامية األرسة مع ضحايا
العنف األرسي واالعتداءات الجنسية والجناة ،ويقدم تفاصيل العمل واملسؤولية لكل مؤسسة ذات عالقة ،الذي أعدته إدارة حامية
األرسة-مديرية األمن العام.
• الدليل اإلرشادي للتعامل مع العنف األرسي ( )2001وقام باعداده مركز التوعية واإلرشاد ليكون هادياً ودلي ًال لآلباء واألمهات والرتبويني
واملرشدين ،ولكل أفراد املجتمع للحد من ظاهرة العنف بكافة أشكاله التي يعاين منها مجتمعنا.
• دليل الوعظ يف تنمية الطفولة املبكرة وحامية األرسة ( ،)2005وأعدته وزارة األوقاف بالتعاون مع اليونيسيف والفريق الوطني لحامية
األرسة من العنف.
• دليل خطباء املساجد يف تنمية الطفولة املبكرة ( ،)2003قامت وزارة األوقاف باعداده بالتعاون مع اليونيسيف والفريق الوطني
لحامية األرسة من العنف.
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• عدالة األحداث :دليل تدريبي ( ،)2007الذي أعدته اليونيسيف بالتعاون مع املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ ويهدف الدليل إىل توعية
وتعزيز قدرات الجهات املختلفة املعنية بعدالة األحداث.
• الدليل اإلجرايئ للتعامل مع األحداث ( ،)2004الذي أعدته اليونيسيف بالتعاون مع املركز الوطني لحقوق اإلنسان ،والجمعية األردنية
لحامية ضحايا العنف األرسي ،ومجموعة ميزان لحقوق اإلنسان ،واملجلس القضايئ .ويهدف إىل وضع معايري واضحة لجميع اإلجراءات
واألنظمة والخدمات املقدمة لحاالت التعامل مع األطفال سعياً إليجاد وتفعيل نظم متابعة وتقييم حازمة وواضحة.
• إجراءات وئام برنامج املصالحة والتوفيق العائيل ( ،)1999الذي أعدته مجموعة ميزان لحقوق اإلنسان بالتعاون مع املعهد الدويل
لتضامن النساء ،والذي يهدف إىل إعادة الوئام ومصالحة األرس وحل النزاعات بعيداً عن طرق التقايض.
• دليل الزيارات املنزلية (مرشوع مكانة/مناهضة العنف ضد املرأة) ( ،)2007الذي أعده معهد امللكة زين الرشف التنموي ،يهدف
الدليل إىل إتباع منهج موحد من قبل فريق عمل املرشوع وفريق عمل مكانة للتعامل مع حاالت العنف التي سيتم رصدها من خالل
الزيارات املنزلية الهادفة لتوعية النساء حول أهمية متكني املرأة وتحفيزها ملناهضة العنف الواقع عليها وإرشادها وتحويلها للجهات
املختصة.
• الدليل القانوين للزواج للمسلمني( ،)2006والذي أعده املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع دائرة قايض القضاة ،ولجنة استشارية
تضم مؤسسات حكومية وغري حكومية عاملة يف مجال االرسة ،والذي يهدف اىل املحافظة عىل كيان األرسة واستقرارها واملساهمة يف
خفض نسب الطالق الناتجة عن عدم الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية كام نصت عليها الرشيعة االسالمية.

• الدليل القانوين للزواج للطوائف املسيحية ( ،)2007يشتمل الدليل الذي أعده املجلس الوطني لشؤون األرسة واألول من نوعه يف
األردن عىل اإلحكام العامة املتعلقة بالزواج حسب أحكام كل طائفة من الطوائف املسيحية لتعريف الشباب والشابات املقبلني عىل
الزواج من هذه الطوائف بالحقوق وااللتزامات املرتتبة عليهم يف عقد الزواج ،ابتداء من الخطبة وما يرتبط بها ،باإلضافة إىل الحاالت
التي يجوز فيها فسخ العقد والتفريق بني الزوجني .كام يشمل األمور التي لها صلة بالرتتيبات املالية بني األزواج والنفقة املرتتبة يف
حاالت االنفصال.
• دور القضاة يف مجال عدالة األحداث ( ،)2007الذي أعده القايض الدكتور محمد الطراونة .ضمن سلسلة متخصصة حول نظام عدالة
األحداث ،موجهه كل منها إىل فئة من فئات املختصني املتعاملني مع األحداث (القضاة واملدعون العامون ،األخصائيون االجتامعيون،
ضباط الرشطة ،واملحامون) ،بهدف تعزيز القدرات املؤسسية والترشيعية لنظام عدالة األحداث يف األردن من خالل تطوير وتحديث
الترشيعات الوطنية الناظمة للتعامل مع األحداث يف نزاع مع القانون واألطفال املعرضني للخطر وتحسني نوعية الخدمات والربامج
املقدمة لهم ،وبناء قدرات مختلف فئات املتعاملني معهم.
• دليل العفاف ( ،)2000الذي أعدته جمعية العفاف الخريية ويقدم معلومات وإرشادات رشعية وقانونية وصحية واجتامعية للمقبلني
عىل الزواج من الجنسني.
• ميثاق األرسة يف اإلسالم ( )2008الذي ساهمت جمعية العفاف الخريية يف إعداده بالتعاون مع عدد كبري من املؤسسات والخرباء من
عدد من الدول العربية واإلسالمية ويتضمن التعريف بأهمية الزواج وبناء األرسة والحقوق والواجبات األرسية.

مع االزدياد املطرد يف عدد الجهات املقدمة لخدمات اإلرشاد يف األردن واختالف جودة تلك الخدمات ،قامت العديد من املؤسسات
بتطوير بروتوكوالت للعمل تنظم عدد من املامرسات املهنية لقضايا معينة مثل قضايا العنف األرسي ،وقضايا األحداث ،والتي قد
تشكل حجر األساس الذي يوفر الخربات الالزمة لتطوير بروتوكوالت إرشاد أرسي فاعلة .ولكن تعدد الجهات التي تنظم عمل اإلرشاد
متمثلة يف وزارة التنمية االجتامعية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة .....،دال عىل تشتت الجهود يف هذا املجال ،األمر الذي يحتم العمل
عىل إيجاد جهة مرجعية واحدة إلعداد هذه الربوتوكوالت ،ووضع أدلة توضح اإلجراءات للتنسيق بني الجهات املعنية باإلرشاد األرسي
لتعزيز االئتالف والرشاكة بينها .ويجب أن تتضمن هذه الربوتوكوالت :التخطيط ،والتنفيذ ،وتبادل الخربات ،والنشاطات ونظم وأسس
التشبيك ،وتتبنى العالقات املهنية املبنية عىل الثقة واالحرتام والتعاون املتبادل بني العاملني يف مؤسسات خدمة األرسة ،وذلك لتعزيز
بيئة العمل االيجابية وتعزيز الفاعلية يف تقديم خدمة إرشاد أرسي ذات كفاءة عالية تخدم جميع أفراد األرسة .والبد من العمل
أيضاً عىل إيجاد أدلة إلجراءات العمل الفنية مع الحاالت املسرتشدة ،وإجراءات للعمل الداخيل يف املؤسسات مقدمة الخدمة لتحقق
التكامل بني التخصصات عند تقديم الخدمة لألرسة.
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ثالثًا :برامج خدمات اإلرشاد األسري
تتنوع برامج وخدمات اإلرشاد التي تتعلق باألرسة يف األردن ،بتنوع العاملني واملؤسسات التي تقدم الخدمة ،إذ يحصل جميع العاملني يف
مراكز خدمات األرسة واملؤسسات عىل الرتخيص املهني املناسب لطبيعة اإلعامل واملهام التي يؤدونها والخدمات التي يقومون بتوفريها
للمستفيدين من املواطنني عىل اختالف فئاتهم وأعامرهم ،وذلك من ثالث جهات حكومية؛ وزارة الصحة ،ووزارة التنمية االجتامعية ووزارة
الثقافة.
ويخضع العاملون يف هذه املؤسسات لقانون العمل وتعديالته رقم ( )8لسنة  ،1996ومتطلبات الجهة التي منحت الرتخيص ،والذي يلزم
العاملني بإتباع رشوط العمل وتعليامته ،وهو مستمد من الدستور األردين ،الذي يحافظ عىل حقوق طالب الخدمة ومسؤوليات مقدم
الخدمة .إال انه لآلن ال يتوفر الئحة أو وثيقة قانونية عىل شكل معايري أخالقية وقواعد مامرسة مهنية تلزم جميع العاملني يف اإلرشاد ،وال
توجد جهة واضحة تتابع سري عمل املرشدين والعمل عىل تطوير كفاءاتهم.
ال بد من العمل عىل صياغة تعليامت خاصة عىل شكل معايري أخالقية وقواعد مامرسة مهنية تلزم جميع العاملني يف املؤسسات
وتحديد جهة مرجعية واحدة تتابع سري عمل املرشدين والعمل عىل تطوير كفاءاتهم
ولتحليل طبيعة ومستوى خدمات اإلرشاد التي تتعلق باألرسة املقدمة يف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية األردنية نستعرض واقع
خدمات اإلرشاد األرسي يف تلك املؤسسات ،وهي عىل النحو اآليت:

المؤسسات الحكومية
وزارة الصحة
تقدم وزارة الصحة خدمات اإلرشاد من خالل املركز الوطني للصحة النفسية بفرعيه (السلط ،وناعور) ،والعيادات النفسية يف مختلف
محافظات اململكة ،ومراكز تشخيص اإلعاقات يف عامن والكرك.
إال أن هذه املؤسسات تقدم خدمات إرشاد لألفراد وال تشمل خدمات اإلرشاد األرسي
كام ترشف الوزارة عىل منح الرتخيص للعاملني يف مجال اإلرشاد النفيس بالتعاون مع الجمعية األردنية لعلم النفس يف بعض املهن النفسية
ضمن تخصص علم النفس العيادي ،وعلم النفس اإلرشادي ،والصحة النفسية ،وذلك وفق امتحان تحريري وشفهي يجب عىل املتقدم
اجتيازهام ليحصل عىل الرتخيص .واإلحصائية اآلتية توضح عدد التصاريح التي منحت ملزاولة املهنة خالل األعوام :2008 -2003
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جدول رقم ( )1عدد التصاريح املمنوحة ملزاولة مهنة اإلرشاد حسب املهنة والجنس واملؤهل العلمي لألعوام ()2008-2003
املهنة
مهني اختصايص إرشاد نفيس
مهني اختصايص صحة نفسية
مهني إرشاد نفيس
مهني اختصايص علم النفس العيادي
مهني علم النفس العيادي

العـــدد
ذكور
10
1
4
4
1

إناث
5
12
2
-

املؤهــل
دكتوراه
دكتوراة
ماجستري
دكتوراه
ماجستري

من املالحظ قلة عدد املهنيني املتخصصني يف مجال الصحة واإلرشاد النفيس وعلم النفس ،وهي ال تفي باحتياجات األرس األردنية،
األمر الذي يعكس الحاجة إىل تغيري معايري الرتخيص والتدريب أثناء الخدمة لتأهيل اكرب عدد ممكن من املرشدين للحصول عىل
ترخيص مامرسة املهنة ،والحاجة إىل جهة داعمة تعمل عىل تطوير مهارات ومعارف املرشدين ،وتؤهلهم للحصول عىل الرتخيص
املناسب ألداء املهنة
وقد بلغ عدد أطباء الصحة النفسية املسجلني يف نقابة األطباء األردنية للعام  )86( ،2008طبيباً وطبيبة )84( ،من الذكور و ( )2فقط من
اإلناث.
من املالحظ الفرق الواضح بني عدد األطباء والطبيبات ،مام يدل عىل الحاجة املاسة إىل إيجاد برامج خاصة لتأهيل وتحفيز
الطبيبات للتخصص ضمن مجال الصحة النفسية

وزارة التنمية االجتماعية
هي الوزارة املعنية بالتدخل يف حاالت األرس ذات االحتياجات للدعم واملساندة بكافة مستوياتها وأنواعها ،وقد اقترص اإلرشاد األرسي يف
بداية نشأة الوزارة عىل إرشاد األطفال يف املراكز الرعائية وتقديم برامج إرشادية للوالدين ،من خالل برامج اإلعالم ملساعدتهم ،إال أن الوزارة
قد شهدت اهتامماً متزايداً يف قضايا األرسة يف اآلونة األخرية .حيث أصبحت تقدم خدماتها يف مجال اإلرشاد ملختلف الفئات الخاصة يف
املجتمع من جنوح أحداث وأيتام ،وأشخاص معوقني .وتقدم الرعاية وفق حاجة الفئة املستفيدة من هذه الخدمات والتي تتمثل بتنوع
مؤسساتها.
إذ تنال مديرية شؤون األشخاص املعوقني أعىل جهد من وزارة التنمية االجتامعية وهناك ما يزيد عن ( )168مؤسسة لشؤون األشخاص
املعوقني .حيث أن مهام املديرية تتمثل يف تقديم الربامج والخدمات األرسية والتثقيفية ألرس األشخاص املعاقني واملجتمع املحيل من تدريب
وتأهيل لتمكينهم من رعاية أبنائهم ،من خالل مراكزها التابعة لها واملرشفة عليها .حيث بلغت عدد الزيارات اإلرشادية املنزلية واملكتبية
ومقابالت األهايل ( )304زيارة .وبلغت عدد الندوات واملحارضات اإلرشادية ( )12ندوة ومحارضة للعام .2008
كام وتقوم مديرية األرسة عىل رعاية األطفال املحتاجني للرعاية ،إذ تتبع ملديرية األرسة ( )27مؤسسة ،منها اثنتني حكوميني والباقي يتبع
للجمعيات والهيئات التطوعية ،وبلغ عدد املنتفعني من املؤسسات الحكومية ( )151طفل وطفلة ،ومن املؤسسات غري الحكومية ()837
طفل وطفلة ،ويتوفر يف هذه املؤسسات أخصائيني نفسيني واجتامعيني ،والجدول التايل يوضح أسامء املؤسسات التي يتوفر فيها كادر يقدم
خدمات اإلرشاد والتخصص العلمي.
جدول رقم ( )2مؤسسات رعاية األطفال املحتاجني للرعاية التي تقدم اإلرشاد والكادر الوظيفي للعام 2008

مؤسسة الحسني

أخصائية اجتامعية
أخصائية نفسية

دار الحنان
مربة أم الحسني
دار النهضة
مثابة دار اإلميان

أخصائية اجتامعية
أخصايئ اجتامعي
أخصائية اجتامعية
أخصائية اجتامعية
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اسم املؤسسة

املسمى الوظيفي
أخصائية نفسية

عدد املوظفني
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

التخصص العلمي
إرشاد وصحة نفسية
خدمة اجتامعية
علم اجتامع
علم نفس
تربية طفل
تربية ابتدائية
العمل االجتامعي
خدمة اجتامعية
خدمة اجتامعية
خدمة اجتامعية
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جمعية رعاية اليتيم
دار الرب
مربة امللك الحسني

أخصائية اجتامعية
أخصائية نفسية
أخصائية اجتامعية
مرشدة اجتامعية

1
1
1
1

علم اجتامع
علم نفس
علم اجتامع
علم اجتامع

وقد بلغ عدد حاالت اإلرشاد األرسي التي أرشفت عليها مديرية األرسة ( )242حالة خالل العام  ،2008لغاية شهر حزيران .وبلغت عدد
حاالت اإلرشاد األرسي ألرس االحتضان ( )28جلسة استفادت منها ( )15أرسة.
كام ويتبع للوزارة مديرية الدفاع االجتامعي عرش دور إيواء ورعاية لألحداث الجانحني واملحتاجني للحامية والرعاية ،تضم ( )482منتفع
ومنتفعة .تنفذ هذه الدور برنامج إرشاد يومي من قبل الجهاز اإلرشايف العامل فيها ،ومبعدل ( )330جلسة سنوياً ،وقد بلغت مجموع قضايا
األحداث التي تتعامل معها ما يقارب ( )550قضية سنوياً ،تقدم لهم جلسات إرشادية .وقد بلغ عدد األحداث الخاضعني إلرشاف مراقب
السلوك ( )77حالة للعام  ،2007وقد بلغت عدد الجلسات اإلرشادية لهم ( )3440جلسة .باإلضافة إىل برنامج الحامية االجتامعية والذي
يهدف إىل تقديم خدمات اإلرشاد األرسي لحاالت العنف األرسي ،وإساءة معاملة األطفال ،وتأمني الحامية للحاالت املحتاجة ،وذلك من
خالل مكاتب الخدمة االجتامعية املنترشة والتي بلغ عددها ( )31مكتب للخدمة االجتامعية والدفاع االجتامعي ،والتي بلغ عدد األخصائيني
االجتامعيني العاملني فيها ( )39أخصايئ اجتامعي يحملون درجات علمية يف علم االجتامع والخدمة االجتامعية ،حيث بلغ عدد الحاالت
( )2408حالة تعاملت معها املكاتب للعام .2007
وقامت الوزارة بإنشاء دار الوفاق األرسي ،التي تهدف إىل توفري الحامية للنساء الاليت يتعرضن للعنف األرسي ،وتحقيق الوفاق بني املرأة
وأفراد أرستها ،والتوعية املجتمعية واملساهمة يف وضع السياسات والخطط التنموية ذات العالقة باألمن األرسي .بدأت الدار باستقبال
الحاالت يف شهر شباط من العام  ،2007وبلغت القدرة االستيعابية للدار من ( )50 -35سيدة أو فتاة ،و( )36طفال .وتقدم الدار خدمات
اإلرشاد االجتامعي واإلرشاد النفيس واإلرشاد األرسي (فض النزاعات األرسية) ،واإلرشاد القانوين واإلرشاد الصحي.
هناك حاجة إىل توفري جهة واحدة تنسق عمل االختصاصيني مع الحاالت توضح التداخل والتكامل بني خدمات الوزارة التي تقدم
ملختلف الفئات املستفيدة
وقد تعاملت الدار مع ( )290حالة منذ التأسيس حتى نهاية عام  2007تعرضت للعنف أو للخطر من قبل أرسهن و(  )54طفال مرافقا.
وعملت الدار عىل حامية ( )251حالة من دخول مراكز أحداث أو مراكز الرعاية أو اإليقاف اإلداري ،وإعادة الوفاق إىل ( )196أرسة منهن
حاالت إصالح «إعادة مطلقة إىل زوجها» أي بنسبة  ،%74وإيجاد مكان إقامة آمن بديل للعيش ضمن أرسة طبيعة من األقارب املحرومني
ل ( )46فتاة أي بنسبة  ،%17باإلضافة إىل حامية ( )249طفال من دخول مراكز الرعاية أي بنسبة  %91من األطفال .كام توفر قاعدة بيانات
مبدئية تساعد عىل تطوير خطط التأهيل والتوعية املجتمعية يف مجال الحامية من العنف األرسي لتحقيق األمان األرسي واملجتمعي،
والوقوف عىل أهم املشكالت األرسية التي تؤدي إىل العنف األرسي.
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ال بد من توفري عدد من املرشدين للتعامل مع الحاالت التي تستفيد من خدمات مؤسسات وزارة التنمية االجتامعية ،وتطوير
مهارات ومعارف العاملني لديهم

وزارة التربية والتعليم
تعترب خدمات اإلرشاد الرتبوي يف املدرسة متممة ومكملة للعملية الرتبوية والتعليمية ،وتعترب جزءاً هاما ال يتجزأ منها .حيث تعنى وتسهم
تلك الخدمات يف تنمية شخصية الطالب من كل أبعادها ،وهي متوفرة يف معظم مدارس املرحلة الثانوية من مدارس حكومية وخاصة.

مدارس وزارة التربية والتعليم
قامت وزارة الرتبية والتعليم باستحداث قسم خاص لإلرشاد الرتبوي يف عام  1969وبدأت بتعيني املرشدين الرتبويني يف مدارسها ( 5مرشدين
لجميع املدارس يف البداية) ومتابعتهم من خالل هذا القسم .وبلغ عدد املرشدين الرتبويني ( )1628مرشدا ومرشدة يف عام 2008/2007
بواقع ( )570مرشدا تربويا ،و ( )1058مرشدة تربوية .إن هذا التطور الكمي يوضح أهمية خدمات اإلرشاد املقدمة من قبل وزارة الرتبية
والتعليم وفيام ييل إحصائية بعدد املرشدين الرتبويني للعام الدرايس  2008/2007حسب األقاليم.

جدول رقم ( )3عدد املرشدين الرتبويني حسب األقاليم ()2008/2007
املديرية
الوسط
الشامل
الجنوب
املجموع

عدد الذكور
281
212
77
570

عدد اإلناث
548
341
169
1058

املجموع
829
553
246
1628

وقد بلغ عدد املرشدين الرتبويني يف مدارس التعليم الخاص ( )190مرشدا ومرشدة ،بواقع ( )30مرشدا و ( )160مرشدة تربوية.
إن عدد اإلناث يفوق عدد الذكور مام يتطلب تحفيز الذكور لاللتحاق بربامج اإلرشاد
تتمثل خدمات اإلرشاد املدريس للطلبة يف املراحل املختلفة مبا ييل :املقابالت واالستشارات الفردية ،ودراسة الحالة ،والتوجيه الجمعي،
والتوجيه املهني ،واإلرشاد الجمعي ،ومقابالت أولياء األمور ،والزيارات املنزلية ،واملحارضات والندوات ،واالجتامعات مع الهيئة التدريسية،
واالجتامعات مع أولياء األمور ،والبحوث والدراسات ،والنرشات الرتبوية واملهنية.
كام ويقوم املرشد الرتبوي يف املدرسة يف عقد اللقاءات واالجتامعات الدورية وورش العمل التدريبية للتباحث بقضايا وأمور تهم أولياء
األمور ومنها :أساليب التنشئة االجتامعية ،واملشكالت الدراسية وطرق الدراسة الصحيحة ،والعديد من املواضيع الصحية واالجتامعية،
باإلضافة إىل الزيارات املنزلية للتباحث مبشكلة معينة تخص الطالب أو املشاركة يف الواجبات الدراسية ،وتقديم خدمات اإلرشاد ألرس الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة.
يتضح من استعراض الخدمات التي يقدمها املرشد يف املدرسة أن هنالك ندرة يف خدمات اإلرشاد األرسي مقارنة بخدمات
التوعية والتثقيف

وتعمل أيضا عىل تنفيذ مرشوع التوعية الوالدية ،حيث تم الوصول إىل ما يقارب ( )14.000أرسة ،وذلك من خالل عقد( )680دورة تثقيفية
ملانحي الرعاية لألطفال ،وتدريبهم عىل أساليب التنشئة الصحيحة والسليمة ألطفالهم ،إضافة إىل برنامج مشاركة األهل داخل صف الروضة
حيث تم تطبيقه يف ( )190روضة حكومية وبلغ عدد املتطوعات ما يقارب( )2000متطوعة ،ولقد متثل دور املتطوعات يف مساعدة معلمة
الروضة يف القيام ببعض النشاطات الصفية ،والربنامج اليومي لألطفال ،وتعليم األرس طرق التنشئة الصحيحة لألطفال ،وكيفية حاميتهم من
التعرض لإلساءة واملخاطر.
كام قامت الوزارة باستحداث خمسة مراكز إرشاد مهني يف أقاليم الوسط والشامل والجنوب؛ الهدف منها هو تقديم خدمات اإلرشاد املهني،
وتم توفري األدوات والوسائل الالزمة فيها لتسهيل تقديم خدمات اإلرشاد املهني للطلبة.
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كام وتعمل الوزارة عىل تنفيذ برامج تدريبية أثناء الخدمة وفق اآليت :برامج تدريبية للمرشدين الرتبويني املستجدين والقدامى يف مجال
فنيات العمل اإلرشادي ،ويف مجال تعديل السلوك ،وبرامج تدريبية وتطويرية تتناسب مع احتياجات املرشدين بهدف تحسني نوعية
الخدمات اإلرشادية .ووضعت اسرتاتيجية إلدارة التدريب بحيث يتم تدريب املرشدين مبا ال يقل عن ( )172ساعة تدريبية يف موضوعات
متخصصة .كام تم إضافة موضوعات التدريب الخاصة باملجلس الوطني لشؤون األرسة يف مجال إجراءات التعامل مع العنف األرسي .وتنفيذ
مرشوع تطوير الخدمات اإلرشادية لوقاية الطلبة من العنف ،حيث تم تدريب ( )150مشاركا ومشاركة من الفئات املستهدفة (معلم،
مرشد تربوي) عىل موضوعات متخصصة للتعامل مع العنف .وقد تم تضمني مفاهيم حامية الطفل من اإلساءة يف مناهج الصفوف الثالثة
األوىل .وإدماج مفاهيم حامية الطفل من اإلساءة يف اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة ملناهج رياض األطفال ،باإلضافة إىل استحداث
قسم الحامية من اإلساءة يف إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة ،واستحداث املوقع االلكرتوين للتبليغ عن اإلساءة ،واستحداث الخط الساخن
للتبليغ عن اإلساءة من قبل الطلبة وأولياء أمورهم .كام تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة نهر األردن حول خط الدعم األرسي ،والذي
يقدم خدماته لألرسة والطفل .وقامت أيضاً بتدريب املرشدين الرتبويني عىل موضوعات الدعم النفيس واالجتامعي للطلبة أثناء األزمات
والصدمات.
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مدارس وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
تقدم مدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ( )UNRWAخدماتها يف مجال اإلرشاد من خالل املدارس التابعة
لها والبالغة ( )177مدرسة؛ منها ( )80لإلناث ،و( )11مختلطة و( )86مدرسة للذكور .وتقدم الخدمات اإلرشادية لهذه املدارس من خالل
( )14مرشداً للعام  2008متفرغاً موزعني مناصفة حسب الجنس ،و( )163مرشداً غري متفرغ (مرشد معلم) منهم ( )85مرشدة ،و()78
مرشد ،ويفرغ املعلم املرشد لعمل اإلرشاد خمس ساعات أسبوعيا والباقي للتدريس ،ويصبح معلام مرشدا بعد مشاركته يف دورة ملدة سنة
يف اإلرشاد والتوجيه .وبذلك فالوكالة تحرص عىل وجود مرشد يف كل مدرسة ،وتتوزع املدارس التابعة للوكالة عىل أربعة مناطق هي :جنوب
العاصمة ،وشامل العاصمة ،والزرقاء ،واربد.
وتقدم مدارس الوكالة اإلرشاد الفردي والجمعي للطلبة ،وورش العمل ألولياء األمور يف التعامل مع األبناء ومهارات التواصل ،وتأهيل
املعلمني ليصبحوا مرشدين متخصصني ،والدورات التدريبية ألمهات الطالبات للحامية من اإلساءة وغريها .كام تنظم وتشارك مدارس الوكالة
يف العديد من ورش العمل موجه لألهل يف املجال اإلرشادي مثل :املشاركة يف حملة للمعلمني واآلباء حول بدائل العقاب البدين ،وطرق
التواصل وخصائص املراحل النامئية.
ال بد من توفري مرشد يحمل درجة علمية يف اإلرشاد لالرتقاء يف الخدمة وذلك لتعارض عمل املعلم كسلطة واملرشد
كميرس لحل املشكالت
وتوفر أيضاً وكالة الغوث الدولية خدمة التوجيه واإلرشاد املدريس يف مدارسها من خالل املعلمني املرشدين ،وهم معلمو مباحث اعتياديني،
تطوع كل منهم لتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد يف مدرسته باإلضافة إىل عبئه التدرييس العادي ،مام يعني ضمناً أنه ال يحمل يف العادة
مؤه ًال أكادميياً متخصصاً يف التوجيه واإلرشاد املدريس ،إال انه حاصل عىل تدريب ملدة عام يؤهله للقيام بهذه املهمة .وعليه؛ وحتى يقوم
املعلمون املرشدون يف مدارس وكالة الغوث الدولية بعملهم عىل أساس من الكفاية املعرفية والعملية ،كان ال بد من إعدادهم اإلعداد
املالئم ،واملتمثل يف دورة التوجيه واإلرشاد املدريس ،والتي يخطط لها وينفذها معهد الرتبية يف مناطق تواجدها الخمسة؛ ومن ضمنها
األردن .وعُ قدت أول دورة تدريبية ضمن الربنامج التدريبي املذكور خالل العام التدريبي  ،1986 – 1985وكان عدد امللتحقني بالدورة 20
مشاركاً من الذكور واإلناث .فيام عُ قدت الدورة األخرية يف العام التدريبي  2006 – 2005مبشاركة  26متدرباً ومتدربة .إال أن هذا ال يكفي،
باإلضافة إىل التعارض بني عمل املعلم كسلطة واملرشد كمساعد وميرس لحل املشكالت.
ال بد من استمرار برامج التدريب أثناء الخدمة لالرتقاء بكفاءة املرشدين الذين يحملون درجة علمية يف اإلرشاد

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية
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تؤدي وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية دوراً كبرياً يف الوعظ واإلرشاد والتوجيه والتوعية بقضايا األرسة ،وما يحقق أمنها
واستقرارها ،فهنالك دروس الوعظ واإلرشاد والتي يلقيها الوعاظ والواعظات يف املساجد واملؤسسات اإلسالمية ويف املدارس ،كام يتم إلقاء
دروس وخطب مذاعة ومتلفزة يف هذا املجال ،ويضاف لهذه الخدمات النرشات واملؤلفات الدينية حول األرسة .وألهمية األرسة ،فإن الوزارة
تعمم بني الفرتة واألخرى عىل الخطباء والواعظني والواعظات بالحديث عن هذا املوضوع .هذا وقد تم تضمني كتاب املادة العلمية لخطب
الجمعة النموذجية عدداً من موضوعات اإلرشاد؛ مثل :بر الوالدين ،معاملة األكرب سناً واألرفع منزلة يف نظر اإلسالم ،وصلة األرحام يف اإلسالم،
والتي تعد جميعها إرشاداً لألرسة.
كام أن للوزارة دور كبري يف الرعاية الوالدية والصحة اإلنجابية وحامية األرسة من العنف ،وذلك من خالل الدروس اليومية من قبل األمئة
والواعظني واملرشدين الدينيني يف املساجد ،ومن خالل الخطب األسبوعية يوم الجمعة التي تحث الناس عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف
االهتامم والعناية باألرسة ،واالهتامم باملرأة بشكل خاص .باإلضافة إىل أن ملديرية الشؤون النسائية دوراً مهام يف مناهضة العنف ضد النساء
من خالل حل املشكالت ،وتقديم خدمات الصلح لبعض النساء املعنفات اللوايت يراجعن املديرية ،سواء باملقابلة أو االتصال الهاتفي ،وأيضا
من خالل تدريب الواعظات واملرشدات الدينيات يف مجال حامية الطفل واملرأة من العنف واإلساءة عن طريق إعطاء الدروس الدينية يف
أقسام النساء أو يف املساجد أو املدارس والجمعيات ،أو من خالل الكتابة يف مجلة هدي اإلسالم.
تظهر الحاجة امللحة إىل إعداد دورات تدريبية يف مهارات اإلرشاد األرسي للواعظني والواعظات والخطباء يف املساجد

وقد بلغ عدد العاملني يف الوعظ واإلرشاد ( )3583للعام  ،2008موزعني حسب الجنس يف الجدول التايل.
جدول رقم ( )4عدد العاملني يف مجال الوعظ واإلرشاد للعام 2008
العـدد
الوظيفــة
األمئة والوعاظ 2944
639
الواعظات
3583
املجموع
من الواضح انخفاض عدد الواعظات مقارنة بعدد الوعاظ ،وهذا يتطلب من الوزارة العمل عىل تأهيل املزيد من الواعظات ليقمن
بدور فاعل .حيث أن اتصالهن باألمهات واإلناث له أعظم األثر عىل األرسة
مؤسسة التدريب المهني
أنشئت املؤسسة عام  1976وتسهم يف تقديم خدمات إرشادية من خالل اآليت:
 .1التوجيه املهني /التوعية املهنية :املوجه لكافة فئات املجتمع األردين بهدف تهيئة األفراد ومساعدتهم لاللتحاق بالربامج والتخصصات
املهنية التي تتفق مع ميولهم واتجاهاتهم بالتعاون مع املؤسسات التعليمية واإلعالمية املعنية.
 .2اإلرشاد الناميئ والوقايئ :تم إعداد حقيبة إرشادية تهدف لتزويد األفراد مبعلومات تسهم يف توعيتهم وتثقيفهم.
 .3اإلرشاد العالجي :يتعامل املرشد مع مشكالت متعددة للمتدربني ترتبط بسوق العمل أو املؤسسة ،أو املشكالت الشخصية ،إضافة
للمشكالت االجتامعية واالقتصادية التي يعانون منها.
 .4الدراسات :تهدف هذه الدراسات لتقويم فاعلية ومستوى الخدمات اإلرشادية املقدمة من املؤسسة.
 .5متابعة الخريجني :من خالل حفظ السجالت للمتدربني وتزويدهم باملعلومات األساسية حول متويل املشاريع الصغرية.
الحاجة للتعامل مع أرس املستفيدين من برامج التدريب املهني وتوعيتهم بدور األرسة يف تسهيل عملية االختيار املهني ،مام يعود
بالفائدة عىل الفرد وأرسته
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إدارة حماية األسرة /مديرية األمن العام
بادرت مديرية األمن العام يف شهر أيلول عام ( )1997إىل استحداث قسم خاص يتعامل مع قضايا العنف األرسي واالعتداءات الجنسية
يف العاصمة عامن ،ومتت تسميته بقسم حامية األرسة .ويف شهر ترشين الثاين تم رفع مستوى هذا القسم إىل إدارة ليصبح «إدارة حامية
األرسة» .ونظراً للدور الكبري الذي تقوم به إدارة حامية األرسة ،فقد تم التوسع الجغرايف يف اختصاص اإلدارة ،حيث تم تأسيس أقسام جديدة
يف محافظات؛ إربد والزرقاء والبلقاء والعقبة والكرك ومادبا.
تسعى اإلدارة للقيام بدور عالجي فعال وشامل لحاالت العنف األرسي واالعتداءات الجنسية ضمن مظلة وإجراءات قانونية وبالتعاون مع
جهات عديدة لتقديم أفضل رعاية وحامية للضحايا .وفيام ييل توضيح للدور العالجي الذي تقوم به اإلدارة:
 .1استقبال اإلخباريات والشكاوي واملبارشة يف إجراء التحقيق للحاالت ذات االختصاص ،مع مراعاة جنس الضحية عند إجراء املقابلة.
 .2إجراء الفحص الطبي داخل اإلدارة ،حيث تتوفر عيادة الطب الرشعي.
 .3الخدمة االجتامعية من خالل مكتب الخدمة االجتامعية ،والذي يضم باحثني اجتامعيني .حيث يتوىل متابعة الحاالت اجتامعياً والقيام
بزيارات تتبعية للحاالت التي متت مقابلتها بهدف االطمئنان عليهم.
 .4الخدمة النفسية للحاالت من خالل عيادة الطب النفيس ،حيث تقدم العالج النفيس واإلرشاد ألطراف الحاالت املساء إليهم.
وكام تتبع اإلدارة يف إجراءاتها املسار العالجي من خالل إجراءات قانونية وطبية واجتامعية ونفسية فإنها تتبع أيضا املسار الوقايئ اإلرشادي.
وقد أعدت دليل األخصايئ االجتامعي( ،)2007والذي يهدف إىل تطوير املهارات والقدرات واإلمكانيات املهنية للعاملني مع األطفال الذين
تعرضوا لإلساءة ،والذي أعدته مديرية األمن العام-إدارة حامية األرسة بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل.
ويوضح الجدول التايل عدد الحاالت التي تعاملت معها اإلدارة خالل تسعة أعوام (:)2006 -1998
جدول رقم ( )5عدد الحاالت التي تعاملت معها إدارة حامية األرسة-األمن العام خالل سنوات مختارة
السنة
عدد الحاالت

1998
295

1999
531

2000
631

2001
564

2002
661

2003
1178

2004
1423

2005
1796

2006
1764

إن الحاالت التي تم التعامل معها إما تم توديعها للقضاء ،أو الحاكم اإلداري أو مكتب الخدمة االجتامعية.
ال بد من العمل عىل توفري خدمة اإلرشاد األرسي للحاالت التي تستفيد من خدمات إدارة حامية األرسة
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كام تسهم مديرية األمن العام ومن خالل إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل يف عملية اإلرشاد من خالل عقد املواسم الثقافية للنزالء ،والتي
تتضمن محارضات توعوية وتثقيفية يف مجال العنف األرسي ،والطالق ،ودور اآلباء يف بناء األرسة الصالحة .وتقدم هذه املحارضات من قبل
محارضين متخصصني بالتعاون مع كافة الجهات ذات العالقة باألرسة .ولعدم توفر العاملني الذين ميلكون مهارات اإلرشاد ،تظهر الحاجة
ملحة إىل تطوير مهارات العاملني لديها يف اإلرشاد وبخاصة األرسي.

دائرة قاضي القضاة
تقدم الدائرة خدمات هامة لألرسة من خالل املحاكم الرشعية ،والدور الذي يلعبه القضاة الرشعيون يف التوفيق واإلصالح ومحاولة حل
املشكالت األرسية .وتربز أهمية القضاء الرشعي يف أن عمل القايض الرشعي يتجىل يف ثالثة محاور رئيسة وهي :العمل القضايئ ،والواليئ،
واإلصالحي .ومام ميكن أن يزيد من فاعلية العمل اإلصالحي; الترشيعات املناسبة التي تعطي القايض صالحية أوسع للحد من املنازعات
األرسية ،والتدريب والتأهيل للقايض يف مجاالت اإلصالح األرسي.20
الحاجة املاسة لتهيئة قضاة املحاكم الرشعية باألسس والقواعد العامة يف اإلرشاد األرسي ،إذ يجب أن تعتمد اسرتاتيجيات وأدوات
علمية يف عملية إرشاد الزوجني لحل الخالفات بينهام
وإلدراك الدائرة أهمية اإلصالح والتوجيه األرسي ،فهي بصدد إنشاء قسم خاص لإلصالح والتوجيه األرسي يتبع املحاكم الرشعية ،للنظر يف
الخالفات الزوجية قبل وصولها ألروقة املحاكم .فقد تم إعداد مسودة نظام لتشكيل مكاتب اإلصالح والتوفيق األرسي ،21وتنص املادة ()3
منه عىل إنشاء مديرية يف دائرة قايض القضاة تسمى مديرية اإلصالح والتوفيق األرسي .ونصت املادة ( )4إىل أنه« :ينشأ يف املحاكم الرشعية
حسب الحاجة مكتب أو أكرث بتنسيب من املدير وموافقة قايض القضاة» .ويشرتط يف رئيس املكتب أن يكون متخصصا يف الرشيعة اإلسالمية،
اوعلم النفس الرتبوي ،وقد عمل يف خدمة املجتمع املدين يف هذا املوضوع .وقد ضمن هذا النظام التعامل مع الحاالت برسية تامة ،حيث
يتم التعرف عىل أسباب الخالف والنزاع ،ومناقشة األطراف ،وتجري محاولة للصلح والتوفيق بني األطراف وفق القواعد الرشعية.
عىل املحاكم الرشعية االستعانة بخرباء يف اإلرشاد األرسي عند البت يف القضايا األرسية ،وينبغي أن يكون املرشد ضمن كوادر
العاملني يف مكاتب اإلصالح والتوجيه األرسي

صندوق المعونة الوطنية
تم تأسيس الصندوق يف عام  1986بهدف مد يد العون واملساعدة لألفراد واألرس املحتاجة ،من خالل الربامج املختلفة التي ينفذها ،وهي:
برنامج معونة الدخل التكمييل ،وبرنامج معونة رعاية اإلعاقات ،وبرنامج املعونة الطارئة ،وبرنامج التأهيل الجسامين ،وبرنامج التدريب
املهني.
ويستفيد املنتفعون من الصندوق يف التغلب عىل املصاعب االقتصادية واالجتامعية التي تؤثر عىل بنية أرسهم ،والتي هي يف أمس الحاجة
إىل اإلرشاد األرسي لتدعيم الروابط األرسية إضافة للدعم املايل ،كام ويوفر الصندوق مصدراً غنياً إلجراء البحوث والدراسات العلمية الخاصة
باإلرشاد األرسي ،خاصة وأن الفئات التي تنتفع من خدمات الصندوق قد تكون إما معرضة للتفكك األرسي أو تعاين من مشكالت أرسية
وهذه الفئات هي؛ أرس األيتام ،واإلعاقات /استثنائية ،واملرأة التي ال معيل لها /زوجة غري أردين ،واملرأة التي ال معيل لها /عزباء ،واملرأة التي
ال معيل لها  /مطلقة ،وأرس الغائبني واملفقودين غيبة متقطعة ،والحاالت اإلنسانية واالستثنائية ،واإلعاقات ،واملرأة التي ال معيل لها /أرملة،
واألرسة البديل ،وأرس السجناء واملعتقلني ،وأرس العاجزين عجزا كليا ،واملسنون وأرسهم.

 20الدكتور واصف البكري ( .)2007سلطة القايض يف الحد من املنازعات األرسية ،املؤمتر القضايئ الرشعي األول ،األردن.
 21مسودة نظام تشكيل مكاتب اإلصالح والتوفيق األرسي يف املحاكم الرشعية.
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الخدمات الطبية الملكية األردنية
بدأت مسرية الخدمات الطبية امللكية يف عام  ،1941لتقديم الرعاية الطبية والوقاية الصحية ملرىض منتسبني القوات املسلحة ،إذ أنها حاليا
تقدم الرعاية الطبية والوقائية لحوايل ثلث سكان اململكة ،من منتسبني للقوات املسلحة وعائالتهم ،وعيادة سالح الجو ومنتفعني ومدنيني
وفق ترتيبات خاصة ورشكات التأمني الصحي املتعاقدة معها .ويتبع املدينة ( )8مستشفيات موزعني عىل مختلف مناطق اململكة :املدينة
الطبية يف عامن وماركا والزرقاء والحسني وامللكة عالية واملفرق وايدون والطفيلة والكرك والعقبة ،باإلضافة إىل العيادات واملراكز الطبية
والوحدات العسكرية ،ومدارس الثقافة العسكرية ،والبعثات العسكرية خارج األردن ،ومراقبني دوليني .ويتوفر قسم متخصص يف األمراض
النفسية يف مركز األمرية عائشة ،كام تتوفر عيادات نفسية يعمل بها أطباء واختصاصيني نفسيني يف جميع املستشفيات والعيادات واملراكز
التابعة للخدمات الطبية امللكية .باإلضافة إىل وجود عيادة متخصصة يف طب نفس األطفال يف مستشفى مدينة الحسني الطبية.
للعام  2008يعمل يف الخدمات الطبية امللكية ( )12طبيب نفيس اختصايص وذوي اختصاصات نادرة مثل طب نفس األطفال وترشيح طب
نفيس ،وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة ،باإلضافة إىل ( )7أطباء مقيمني .ويعمل بها ( )24ضابط صف يحملون درجات علمية يف تخصصات
علم النفس منهم ( )12إرشاد و() 7علم نفس و(  ) 4تربية خاصة و ( )2علم نفس إكلينييك منهم أربعة يحملون درجة الدكتوراه والباقي
يحملون درجة املاجستري .كام يعمل ( )32أخصايئ اجتامعي ضباط متابعة املرىض داخل املستشفيات والعيادات وخارجها .تقدم خدمة
العالج للمرىض الصغار والكبار الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل الفصام والهلوسة والوسواس والفوبيا واألمراض السيكوسوماتية.
يجب تفعيل دور اإلرشاد األرسي ضمن الخدمات التي تقدم للمرىض واملرشدين
يقدم ذوي االختصاصات النفسية العالج النفيس وفق النظرية املعرفية السلوكية للمرىض وعائالتهم ،كام توفر خدمة اإليواء للحاالت غري
املستقرة .إذ تقدم خدمات كاملة رعائية وترويحية ،كام تقدم استشارات للعائالت يف التعامل مع املريض .وتقديم املشورة لغري املرىض
النفسيني يف أقسام املستشفيات والعيادات مثل قسم الباطنية ،ومرىض القلب ،وأقسام أخرى ،باإلضافة إىل أنهم يشاركون يف لجان اختيار
القوات املسلحة ،ولجان اختيار ضباط وضباط صف ومدنيني يعملون بالجيش ،كام يقوموا بتطوير اختبارات شخصية ،واختبارات ذكاء،
22
ومنهم من ي َّد ِرس يف الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،وهناك أخصايئ نفيس يعمل يف الجامعة األردنية.

المؤسسات غير الحكومية
تقدم عدد من الجمعيات واملؤسسات غري الحكومية خدمات اإلرشاد مبعناه العام تحت مسمى اإلرشاد األرسي ،إال أن نظرة فاحصة
لطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات واملؤسسات ،ويف ضوء املعايري العاملية ،يتبني أن غالبيتها يركز عىل برامج التوعية والتثقيف
واملحارضات والدورات التدريبية وذلك ال ميثل خدمات اإلرشاد األرسي مبعناه العلمي الدقيق .ومن أمثلة هذه املؤسسات والجمعيات:

مؤسسة نهر األردن
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مؤسسة نهر األردن مؤسسة غري ربحية ،تأسست عام  1995برئاسة جاللة امللكة رانيا العبدال ّله ،تقدم املؤسسة خدمات للمجتمع املحيل
وخصوصا يف مجال رعاية األرسة والطفل ،حيث تتمثل رؤية املؤسسة يف متكني املجتمع األردين وخصوصا املرأة والطفل وذلك من خالل
تحسني نوعية الحياة فيه بهدف ضامن مستقبل أفضل لألردنيني كافة إضافة وإيجاد ودعم برامج اجتامعية واقتصادية وثقافية مستدامة
مستقاة من االحتياجات واألولويات الوطنية هدفها متكني املجتمعات واألفراد وذلك بالرشاكة مع الجهات املعنية.
ترت ّكز أنشطة عمل مؤسسة نهر األردن يف مجالني رئيسيني-:
• املجال األول :حامية حقوق وحاجات األطفال من خالل برنامج أطفال نهر األردن :والذي يتعامل مع أنشطة الحامية والوقاية من تعزيز
مامرسات الرتبية والتنشئة االيجابية من اجل حامية الطفولة ،وتشخيص مختلف أشكال اإلساءة والتصدي لهذه اإلشكال ومواجهتها،
والعمل عىل الحد منها من خالل األنشطة التوعوية.
وانطالقا من أهمية عنرص الوقاية يف تأسيس ثقافة وطنية لحامية الطفل ،وصون حقوقه ،تأسس مركز امللكة رانيا لألرسة والطفل عام 2005
ليفي بأنشطة التوعية والوقاية.
ويقدم مركز امللكة رانيا لألرسة والطفل برامج تثقيفية تتضمن محارضات تعمل عىل نرش الوعي وزيادة املعرفة يف مجال حقوق الطفل
وحامية الطفل من اإلساءة .ويوضح الجدول التايل أعداد الربامج واملشاركني من الربامج التوعوية التثقيفية يف املركز.
 . 22تيسري الياس  2008 .والخدمات الطبية امللكية ،التقرير اإلحصايئ السنوي لعام  ،2005و .2006

جدول رقم ( )6عدد الربامج واملشاركني من الربامج التوعوية التثقيفية يف مركز امللكة رانيا لألرسة والطفولة لألعوام 2007 ،2006 ،2005
برامج نرش الوعي /التثقيفية
السنة
عدد املحارضات /الندوات
عدد املشاركني

2005
131
5312

2006
33
1310

2007
39
1539

وتقدم الربامج الوقائية املخصصة لألطفال مبركز امللكة رانيا لألرسة والطفل من خالل وحدة األهل التي توفر الربامج التدريبية التي تعزز
املهارات الوالدية لرتبية الطفل والتفاعل االيجايب داخل األرسة وبالتايل تشكيل تقاطعات علمية مع مجال اإلرشاد األرسي .ويوضح الجدول
اآليت أعداد املشاركني والربامج التدريبية املقدمة من قبل وحدة األهل يف مركز امللكة رانيا لألرسة والطفولة.
جدول رقم ( )7عدد املشاركني والربامج التدريبية املقدمة من قبل وحدة األهل يف مركز امللكة رانيا لألرسة والطفولة لألعوام ،2005
2007 ،2006
برامج وحدة األهل
العام
عدد الربامج التدريبية
عدد املشاركني

2005
12
620

2006
14
1560

2007
22
993

عالوة عىل ذلك يوجد وحدة تدريب متخصصة يف مجال حامية الطفل والوقاية من اإلساءة ،وتعمل الوحدة التدريبية عىل تطوير أدلة
تدريبية تشمل حامية الطفل وحقوقه ،ومتكني اليافعني ،والتفاعل األرسي ،وتتعاون مع أخصائيني ومستشارين محليني ودوليني لتطوير
حقائب تدريبية.
جدول رقم ( )8عدد العاملني يف مركز امللكة رانيا لألرسة والطفولة والتخصص العلمي وفق مجاالت العمل للعام 2008

املركز اإلقليمي للتدريب

6

بكالوريوس علم اجتامعدبلوم تربيةبكالوريوس رياضةبكالوريوس كمبيوتردبلوم فنون جميلةماجستري خدمة اجتامعية +دكتوراه علم اجتامع ()2بكالوريوس علم نفس-علم اجتامعدبلوم خدمة اجتامعيةبكالوريوس إرشاد وصحة نفسية-بكالوريوس اقتصاد
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مجال العمل
أوساط تفاعليه –أطفال

العدد
5

التخصص

39

مدارس آمنه

2

متكني مجتمعات

2

مرشف فني

1

ماجستري عالقاتبكالوريوس لغة انجليزيةهندسة زراعيةماجستري حقوق إنسان-ماجستري تطور ومناء الطفل

• املجال الثاين :متكني األفراد واملجتمعات املحلية من خالل برنامج متكني املجتمعات من خالل املشاريع املتنوعة التي يقوم بتنفيذها،
بحيث يهدف إىل متكني املجتمعات املحلية ،مبا فيها األفراد األكرث عوزاً ،وتوفري الفرص االقتصادية لهم وتحسني نوعية حياتهم ،ويتضمن
تنمية املجتمعات الريفية ،والحرف اليدوية ،ومشاريع أخرى.

مركز حماية الطفل «دار اآلمان»
يأيت تأسيس دار األمان يف عام  2000يف عامن لتمثل الدار األوىل من نوعها يف األردن والوطن العريب ،بهدف توفري مأوى مؤقت لألطفال
ضحايا اإلساءة الجسدية والجنسية واإلهامل ،إىل جانب تقديم الخدمات النفسية والطبية واالجتامعية والتعليمية والرتفيهية والثقافية لهم.
وقد قدمت خدمات منذ افتتاحها وحتى نهاية عام  2007إىل  244طفل ،وبلغ عدد األرس التي قدمت لها خدمات نفسية واجتامعية موجهة
( )153أرسة ،باإلضافة إىل الحاالت االستشارية .وتحتضن الدار عام  ،2008ما مجموعة  27حالة مقيمة؛ باإلضافة إىل متابعة أربعة حاالت
خارجية محولة إليها من إدارة حامية األرسة وخط الدعم األرسي .والجدول التايل يوضح أعداد الكادر الوظيفي العامل يف دار األمان للعام
 2008والبالغ عددهم ( )19عامل.
جدول رقم ( )9أعداد الكوادر الوظيفية العاملة يف دار األمان والتخصص العلمي للعام 2008

اإلستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن 2009
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الكوادر

أعداد العاملني

الكادر النفيس

3

الكادر االجتامعي
الكادر التعليمي
الكادر الصحي
الكادر الرتبوي

3
3
2
8

التخصص العلمي
 2ماجستري يف مجال علم النفس
 1ماجستري يف اإلرشاد
علم االجتامع
الرتبية الخاصة
متريض
تربية األطفال

وتقدم دار األمان خدمات رعاية وعالج لألطفال من عمر يوم وحتى عمر  12سنة للذكور و 14سنة لإلناث.

وحدة الدعم األسري “  ”110لألسرة والطفل:
“ 110لألرسة والطفل” هي متكني الطفل واألرسة بهدف تنمية وحامية رفاه األطفال يف األردن من خالل خدمة هاتفية مجانية قامئة عىل
الرسية واالستامع الفعال والتقبل غري املرشوط .يتواصل فريق مؤهل ومختص مع املتصل لتقديم املساندة النفسية و/أو االستشارات
املتعلقة بشؤون األطفال واملراهقني والتنشئة األرسية و /أو التحويل إىل املؤسسات املعنية بتوفري الخدمات الالزمة.
هذا الخط هو خط مجاين ويضمن الرسية لجميع املتصلني حيث بإمكان املتصل أن يختار عدم اإلدالء باسمه أو بأي معلومات تدل عىل
هويته ،ويف حال اختار غري ذلك ال يتم اإلفصاح عن هذه املعلومات ألي جهة ثالثة إ ّال يف حاالت الرضورة القصوى وبعد إبالغ املتصل بذلك.
إضافة ملا ورد فإن هذا الرقم ( )110لن يظهر عىل فواتري الهاتف تأكيداً عىل الرسية وعىل خصوصية املتصلني.

وبذلك ،تتلخص الخدمات التي يقدمها هذا الخط يف ما ييل:
 .1االستشارة :يقدم الخط استشارات متخصصة ألي فرد يف األرسة لديه تساؤل حول خصائص طفله النامئية سواء العضوية ،العقلية،
النفسية ،االجتامعية ،أو السلوكية .إضافة لذلك يقدم الخط االستشارة لألطفال أنفسهم من خالل اإلجابة عىل استفساراتهم املتعلقة
بتطورهم يف الجوانب املختلفة.
 .2الدعم النفيس واإلرشاد :يوفر هذا الخط الدعم النفيس لألهل ومختلف أفراد األرسة يف التعامل مع األمور اليومية واالستثنائية التي
الترصف والتعامل
يواجهونها مع أطفالهم .كام ويعمل عىل مساعدة األطفال يف تفهم التجارب التي مي ّرون بها وبالتايل يصبحوا أكرث قدرة عىل ّ
مع القضايا املختلفة التي يتعرضون لها .فهذا الخط يعمل عىل مساندة املتصل يف تحديد البدائل املتوفرة أمامه ملعالجة التحديات التي
يواجهها ومن ثم اختيار البديل األنسب.
 .3التحويل إىل والتشبيك مع مقدمي الخدمات :حيث يتم دعم املتصل يف تحديد احتياجاته ومن ثم تزويده مبعلومات عن الخدمات
الالزمة كام ويعمل عىل ربط املتصل مع مقدم الخدمة .فبذلك يتمكن املتصل من الوصول إىل شبكة من مقدّمي الخدمات مبج ّرد االتصال
بالرقم .110
جدول رقم ( )10أعداد الكوادر الوظيفية العاملة يف وحدة الدعم األرسي والتخصص العلمي للعام 2008
العاملني
أخصايئ/ة
أخصايئ/ة
أخصايئ/ة
أخصايئ/ة
ضابط ميدان ومرشف حاالت
مدير وحدة

التخصص العلمي
إرشاد وصحة نفسية /بكالوريوس
علم نفس /بكالوريوس + /صعوبات تعلم /دبلوم عايل
علم اجتامع  /بكالوريوس
تطور طفل /دبلوم
إرشاد وصحة نفسية /بكالوريوس
خدمة اجتامعية  /ماجستري

أطلقت املرحلة التجريبية للخط يف شهر كانون األول  2008وقد استجاب منذ إطالقه وآلخر شهر أيلول من نفس السنة إىل  2089مكاملة،
من بينها  852مكاملة من أطفال.

معهد الملكة زين الشرف التنموي

يف مجال العمل مع األطفال ،تم تأسيس مركز الدعم االجتامعي يف مركز األمرية بسمة للعام  ،2007حيث بلغ عدد األطفال املستفيدين 447
من خالل جلسات اإلرشاد الفردي والعودة إىل مقاعد الدراسة املنتظمة ،وبلغت عدد األرس املستفيدة  1073من خالل اإلرشاد الجمعي،
واملنح اإلنتاجية والدراسية ،والخدمات الصحية واملعونة الوطنية .وضمن برنامج متكني املرأة ،استهدف املعهد يف العام  8117 ،2007شخص
منهم  7000امرأة ،و 1117رجل ،يف مجاالت التمكني الصحي للمرأة وتدعيم مشاركتها يف الحياة العامة ،ومتكينها قانونياً ،وذلك من خالل
العديد من الربامج التوعوية .أما ضمن برامج متكني الشباب تم العمل مع  1224شاب وشابة للعام  ،2007من خالل الربامج التوعوية
والحيز للتعبري عن قضاياهم .باإلضافة إىل برامج
املختلفة التي تهدف إىل تعزيز وتفعيل دور الشباب يف مجتمعاتهم وتزويدهم بالفرص ِّ
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تأسس معهد امللكة زين الرشف التنموي عام  1994من قبل الصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية كمعهد وطني رائد يف األردن
واملنطقة يف مجال التعلم من أجل التنمية .وهو مؤسسة غري حكومية غري ربحية يسعى إىل تعزيز الجهود التنموية يف األردن والتأثري يف رسم
السياسات االجتامعية .يقدم املعهد عدداً من الربامج املتنوعة التي تهدف إىل دعم جهود العديد من املنظامت واألفراد يف مجال التنمية
من خالل التدريب وزيادة الوعي وإجراء البحوث وتحديث املعلومات وتقديم االستشارات وتزويد العاملني يف الحقل التنموي بأحدث
األساليب والتقنية واملعرفة التي يحتاجونها لدعم املسرية التنموية .وتتمحور الربامج التدريبية التي ينفذها املعهد ضمن املجاالت التنموية
اآلتية :البناء املؤسيس ورفع القدرات للجمعيات ،واملهارات اإلدارية ،وبرامج قانونية ،وتدريب مدربني ،وبرامج الطفولة املبكرة ،ودورات
متخصصة ملرشيف األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،واإلرشاد األرسي ،والنوع االجتامعي «الجندر» وكسب التأييد ،ومتكني الشباب واليافعني،
والدورات الفنية التقنية املتخصصة ،وتكنولوجيا املعلومات يف مجال التنمية.
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مكافحة الفقر والبطالة التي تهدف لنرش الوعي وبناء القدرات ملناطق جيوب الفقر .وضمن برامج الرتبية الخاصة ،تم العمل مع أهايل
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة باستخدام منهجية الربنامج املنزيل للتدخل املبكر.
وتقدر عدد مراكز االمرية بسمة للتنمية االجتامعية التابعة ملعهد امللكة زين الرشف التنموي ،واملنترشة يف جميع محافظات اململكة ب
( )50مركزا ،والتي تقدم خدماتها لجميع االرس االردنية وغري االردنية .ويضم املعهد يف مركزه الرئييس قسم االرشاد النفيس واالجتامعي،
والذي يرأسه متخصصون ومدربون يف االرشاد النفيس والرتبوي والعمل االجتامعي.
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الجمعية األردنية للتأهيل النفسي /مركز الصفصاف للتأهيل
تأسست الجمعية األردنية للتأهيل النفيس يف العام  1989بهدف تهيئة الظروف املناسبة للمرىض النفسيني واملدمنني وتوفري فرص تدريبهم
عىل املهن املختلفة ،ولقضاء أوقاتهم يف عمل مفيد يوفر لهم الدخل املادي الذي يساعدهم عىل العيش ،باإلضافة إىل تشجيع الدراسات
واألبحاث التي ترفع من مستوى رعاية ومعالجة هذه الفئة .ويتبع للجمعية مركز الصفصاف للتأهيل النفيس واإلدمان ،الذي تأسس يف شهر
أيلول من العام  ،2003وهو مؤسسة نهارية تخدم املرىض النفسيني واملدمنني أثناء فرتة العالج وما بعده وتأهل املرىض اجتامعياً ،وتوفر
إقامة داخلية لإلناث.
يقدم املركز الخدمات اآلتية :برامج التأهيل املهني ،والعالج الوظيفي ،واإلرشاد النفيس واالجتامعي –والذي يتخلله برامج اإلرشاد النفيس
الفردي والجمعي واألرسي.
يعمل باملركز ( )22موظف وموظفة ،منهم ( )1طبيب نفيس ،و( )2مرشدتان نفسيتان ،و( )1أخصائية اجتامعية ،و( )1معالج وظيفي ،و()1
ممرض .وقد بلغ عدد الحاالت املستفيدة من خدمات املركز ( )69حالة منذ بداية تأسيسه ولغاية شهر آب من العام .2008

إتحاد المرأة األردني
تأسس اإلتحاد عام  1945وتم إعادة تسجيله عام  1974للمرة الثالثة ،ويف عام  1990استعاد االتحاد كافة أوضاعه الطبيعية يف العمل
ومامرسة نشاطات وبرامج حيوية ،وبلغ عدد أعضاءه ما يقارب ( )1000عضوه ،وله عرشة فروع (عامن والزرقاء والبقعة والسلط والفحيص
ومادبا واربد والرمثا والخالدية وعجلون) ،يتبعها سبعة مراكز( مخيم الحسني ،مخيم الوحدات ،مخيم النرص ،مخيم الزرقاء ،وعني الباشا،
وحرجا) .من أهم أهداف االتحاد :تعزيز مكانة املرأة ،وتفعيل دورها ،ومتكينها ،واملساهمة مبحو األمية األبجدية ،والقانونية والثقافية
والسياسية .واهم برامجه خط اإلرشاد القانوين واالجتامعي والنفيس ،وبرنامج تعديل السلوك من طفل لطفل ،وبرنامج برملان األطفال ودار
ضيافة النساء التي تستقبل النساء الاليت تراجع برنامج اإلرشاد القانوين واالجتامعي والنفيس ،ودار ضيافة األطفال التي تأسست عام 1996
التي تهدف إىل خلق أجواء شبيهة باألرسة لتنفيذ قرارات املحاكم الرشعية التي تتعلق باملشاهدة ،بهدف مساعدة األطفال تقبل وضعهم
الجديد بعد الطالق أو االنفصال أو العمل عىل إعادة شمل األرسة  .باإلضافة للنشاطات العامة مثل حمالت الضغط لتعديل القوانني املميزة
ضد النساء والنشاطات حول زيادة الوعي.
يجب أن يصبح اإلرشاد جزء من الخدمات التي تقدم لألزواج ولألرسة لتتحقق الصحة النفسية لكل فرد يف األرسة
ويعمل يف اتحاد املرأة اختصاصيني يف الخدمة االجتامعية ،والحقوق .ويقدم االتحاد خدماته لألرس التي تواجه مشكالت ،وخاصة يف حالة
االنفصال والطالق؛ إذ ينظم االتحاد عملية املشاهدة بالتعاون مع املحاكم الرشعية .وتوفر كذلك دار إقامة للنساء املطلقات أو املنفصالت
عن أزواجهن ،كام تساعدهن يف إعطائهن الفرص للعمل يف املشاريع الصغرية .كام تكلف املحامني للمرافعة عن مشكالتهن ،إال أنها مل توفر
خدمة اإلرشاد أو اإلرشاد األرسي.

تأسست مجموعة القانون من أجل حامية حقوق اإلنسان يف شهر آب من العام  ،1998عىل يد عدد من املحامني واملحاميات ،من أجل دعم
وتعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها ،وتعمل املجموعة عىل دراسة ومراجعة الترشيعات املتعلقة بحقوق اإلنسان ،كام تسعى إىل ترسيخ فكرة
حقوق اإلنسان يف كل مكان وزمان بشكل يصون كرامة اإلنسان ويحرتم آدميته .وقد تم اعتامد ميزان «مجموعة القانون من أجل حقوق
اإلنسان» كفرع للجنة الدولية للحقوقيني/جنيف.
• ويعمل املركز عىل توفري املساعدة القانونية واإلرشاد القانوين يف مختلف املجاالت وعرب برامجها املختلفة ،ومن تلك الربامج :برنامج
حامية البالغني ،وحامية األطفال ،وبرنامج أطفال يف نزاع مع القانون (األحداث) /شبكة نور ،برنامج الالجئني ،برنامج بداية جديدة،
برنامج وئام للمصالحة والتوفيق العائيل ،حيث يتم من خالل هذا الربنامج تقديم الخدمات االجتامعية واألرسية النفسية واإلرشادية
والقانونية ،وذلك بهدف إعادة الوئام للعائلة باعتامد أساليب حديثة لحل النزاعات االجتامعية مبعرفة خرباء ومختصني متطوعني
يف هذه املجاالت .وقد أعدت الدليل التدريبي حول حامية ورعاية األطفال يف مجال العدالة الجزائية «نور» ( ،)2002الذي أعدته
مجموعة ميزان لحقوق اإلنسان .بهدف تدريب مختصني يف املجاالت املختلفة ذات العالقة عىل األحكام واملعايري الدولية املتعلقة
بحامية ورعاية األطفال يف مجال العدالة الجزائية ،ويتضمن ذلك تدريب مراقبي السلوك واألخصائيني االجتامعيني عىل األحكام
القانونية الخاصة بعملهم وعىل دورهم يف حامية ورعاية األطفال يف مجال العدالة الجزائية.
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جمعية رعاية أسرة الجندي
تأسست املؤسسة عام  1978كجمعية أهلية تنموية ،وقد تم البدء بالعمل يف قسم اإلرشاد يف نهاية عام  ،2002ومن أهم أهداف هذا القسم
عملية التدخل املبكر مع األرسة ،أي قبل وقوع املشكلة من خالل محارضات التوعية والتثقيف ،والتي تتناسب مع حاجات املجتمع املحيل،
وبخاصة املرأة والشباب واألطفال .ويعمل يف املؤسسة حسب بيانات عام  )4( ،2008متخصصني (( )2من حملة بكالوريوس اإلرشاد ،و()2
من حملة الدبلوم يف الخدمة االجتامعية) .ويتمثل عملهم يف تقديم محارضات التوعية والتثقيف ،والزيارات امليدانية ،واإلرشاد الجمعي،
واإلرشاد الفردي ،ورش العمل ،وتقديم االستشارات.
وتضمنت املحارضات عناوين عديدة تهم األرسة مثل :الخالفات األرسية وأثرها عىل التنشئة ،ومطالب سن املراهقة وكيفية التعامل معها،
والسلوك السوي ،وحقوق الزوجني ،والعنف األرسي واملشكالت التي يتعرض لها األطفال .والجدول ( )11يبني عدد املستفيدين من خدمات
اإلرشاد مع بيان نوع الخدمة التي قدمت لهم:
جدول رقم ( )11عدد املستفيدين من خدمات اإلرشاد يف مركز جمعية رعاية أرسة الجندي
نوع الخدمة
محارضات توعية وتثقيف
إرشاد فردي
إرشاد جمعي
ورش العمل
استشارات
املجموع

2003
1551
-

2004
767
29
50
70
200

2005
295
51
38
120
121

2006
220
40
40
90
53

2007
150
150
30
130
127

املجموع
2983
270
158
410
501
4322

ويوضح رصد الحاالت الفردية التي كانت ترتدد عىل الجمعية أن أكرث هذه الحاالت كانت تطلب املشورة حول الخالفات الزواجية ،واملراهقة
ومشكالتها.
وأن أكرث حاالت اإلرشاد الجمعي كانت حول موضوع «نعم للرتبية ال للرضب» ،وأساليب التنشئة ،والعالقات األرسية وأثرها عىل األبناء،
والعنف األرسي ،والعالقات الجنسية وأثرها عىل العالقات الزوجية ،باإلضافة إىل برامج متكني املرأة ورعاية صحة املرأة والطفل.

جمعية قرى األطفال  SOSاألردنية
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هي جمعية محلية ،خاصة ،تأسست عام  1983وتسعى إىل تحقيق الحياة الكرمية ألطفال أردنيني أيتام ومحرومني وذلك برعايتهم منذ
لحظة انتامئهم للقرى وحتى انطالقهم إىل بيوت الشباب والشابات ،ليخوضوا بعدها غامر الحياة باستقاللية واعتامد ك ّ
يل عىل النفس،
ليصبحوا أفراداً منتجني ف ّعالني لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.
ترعى الجمعية يف قراها الثالث يف عامن والعقبة واربد ( )220طف ًال وطفلة ،وعدد الشباب والشابات الذين ترعاهم الجمعية يف بيوت
الشباب والشابات ا ُملنترشة يف أنحاء مختلفة من اململكة ( )70شاباً وشابة للعام  .2008أما عدد الشباب والشابات الذين تخرجوا إىل الحياة
االستقاللية واالعتامد الكيل عىل النفس منذ تأسيس الجمعية وحتى شهر أيلول  2008فبلغ ( )151شــاباً وشابة ،معظمهم مستقر يف عمل
ثابت ،وعدد املتزوجني واملكونني ألسـرهم الطبيعية ( )33( ،)46شابة و( )13شاب.عل ًام بأن الجمعية تحتفظ بسجالت ُمتجددة للخريجني
لالتصال بهم بسهولة ويرس ،إلبقاء روح التواصل معهم.
تنبثق سياسة اإلرشاد األرسي ا ُملتبعة يف قرى األطفال  SOSاألردن من منطلق أن قضية رعاية األطفال األيتام واملحرومني من الرعاية األرسية
الطبيعية مل تعد قضية عاطفية تقترص عىل إيواء األطفال وإشباع احتياجاتهم األولية فقط ،إمنا ركزت عىل رضورة خلق جيل واع وقوي
متسلح بالعلم واملعرفة ،مام يتطلب املهنية يف هذا املجال ،إذ أنه باإلضافة إىل برامج اإلرشاد النفيس واالجتامعي لألطفال التي تتم إما
عىل شكل فردي أو جامعي فهناك أيضاً برامج إرشادية خاصة باألمهات ،حيث أن األم لدى الـ  SOSهي أساس البيت .لذا البد كذلك من
توفر الربامج اإلرشادية الخاصة بها ،والتي تعمل عىل صقل شخصية األم وتزويدها باملهارات الالزمة للتعامل مع األطفال األيتام واملحرومني،
وذلك لقناعة الجمعية التامة بأهميتها يف تكوين شخصية الطفل وإشباع حاجاته باإلضافة إىل شعوره باألمن والطأمنينة من خالل تقبلها له
والعناية به .ويوضح الجدول اآليت عدد العاملني مقدمي خدمات اإلرشاد يف قرى األطفال.

يتضح أن هناك حاجة إىل تطوير مهارات املرشدين يف اإلرشاد األرسي
جدول رقم ( )12عدد العاملني مقدمي خدمات اإلرشاد يف قرى األطفال وتخصصاتهم للعام 2008
اسم املرشوع
قرية عامن
قرية اربد
قرية العقبة
املجموع

أخصايئ نفيس
1
1
2

أخصايئ اجتامعي
1
1
1
3

أخصايئ تربوي
1
1
2

كام أن الجمعية ستعمل يف املستقبل كذلك عىل تطبيق برامج توعية وإرشاد لألرس من خارج الـ  SOSوا ُملعرضة لهجر أطفالها لسبب
أو آلخر ،وذلك من خالل تقديم التوعية واإلرشاد لهذه األرس للكف عن هجر أطفالها .باإلضافة إىل تقديم الدعم املادي واملعنوي لها
ومساعدتها يف تأسيس مشاريع تنموية خاصة بها تعمل عىل دعمها وتوفر العائد املادي املناسب تجنباً لهجر أطفالها ،بهدف تقديم الرعاية
ألكرب عدد من األطفال باإلضافة إىل األطفال الذين تراعهم من خالل قراها املنترشة يف أنحاء اململكة.

صندوق األمان لمستقبل األطفال
تأسس صندوق األمان ملستقبل األيتام مببادرة من جاللة امللكة رانيا العبدال ّله يف العام  2006كجمعية خريية غري ربحية ،تجسيداً لرؤيتها
وحرصها عىل ضامن مستقبل األيتام بعد تخرجهم من دور الرعاية.
وتخصص موارد الصندوق لدعم الشباب املتخرجني من دور رعاية األيتام يف جميع أنحاء اململكة ،أولئك الذين تجاوزوا الثامنة عرشة،
ملساعدتهم عىل تأمني مستقبلهم واالعتامد عىل أنفسهم .كام يستجيب صندوق األمان الحتياجات الرشيحة املستهدفة األكرث حاجة ،من
خالل خمسة برامج أساسية هي :املنح الدراسية ،وتكاليف املعيشة ،وخدمات اإلرشاد ،والتدريب والتشغيل ،والتأمني الصحي.
يقدم الصندوق نوعني من خدمات اإلرشاد للمنتفعني من األيتام ،وذلك عن طريق جلسات اإلرشاد الجمعي أو الفردي ،وتتمثل باآليت:
 .1إرشاد أكادميي ومهني ،لتوجيه املنتفعني إىل االختيار الصحيح ملجال الدراسة الجامعية ،وما يتعلق بها من تقديم الطلب املوحد واختيار
التخصص املطلوب يف سوق العمل وغريها من مواضيع تتعلق بالتدريب املهني وفرص العمل املتاحة.

معهد العناية بصحة األسرة/مؤسسة نور الحسين
تأسس معهد العناية بصحة الطفل عام  .1986وعمل املعهد منذ تأسيسه كنموذج حي ملراكز األمومة والطفولة التي تعنى بالنامء الجسدي
والنفيس واالجتامعي.
ومع زيادة الحاجة إىل خدمات متخصصة وشاملة لصحة األرسة والرتكيز عىل املرأة يف جميع مراحل حياتها من النواحي الصحية ،والنفسية،
واالجتامعية ،والقانونية فقد تم تأسيس مركز املرأة للمشورة والرعاية الصحية عام  ،2002ونظراً للتوسع يف تقديم الخدمات لتشمل األرسة
فقد تم تغيري اسم املعهد ليصبح معهد العناية بصحة األرسة.
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 .2إرشاد نفيس  /اجتامعي ،ويتعلق هذا املجال بالحاجات النفسية الخاصة بهذه الفئة من األيتام الذين قضوا مرحلة الطفولة واملراهقة
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يضم املعهد وحدة تطور الطفل ،ومركز املرأة للمشورة والرعاية الصحية ،الذي يقدم االستشارات النفسية ،واالجتامعية ،والقانونية ،ويضم
برنامج العمل امليداين ،ووحدة التدريب .والجدول التايل يوضح إنجازات مركز املرأة للمشورة والرعاية الصحية التابع للمعهد.
جدول رقم ( )13انجازات مركز املرأة للمشورة والرعاية الصحية ( )2006 – 2002
نوع الخدمة املقدمة
		
االستشارات النسائية
		
تنظيم األرسة
			
النفسية
االجتامعية		
			
القانونية

عدد متلقي الخدمة
13001
2447
920
435
272

كام راجع املركز  310رجال لالستفادة من خدمات املركز لنفس الفرتة.

الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة
الجمعية األردنية لتنظيم وحامية األرسة ،هيئة اجتامعية تطوعية غري ربحية تقدم برامج وخدمات متميزة يف مجال الصحة اإلنجابية
والجنسية للمرأة واألرسة .وقد تأسست الجمعية عام  .1964وتضم يف عضويتها أكرث من ( )200متطوعا من ذوي التخصصات العلمية
والخربات العملية واملكانة االجتامعية والقيادية ،حيث تدير حاليا ( )16عيادة ثابتة متواجدة يف مراكز املدن الرئيسة باململكة ( 6عيادات
يف عامن 2 ،عيادة يف اربد 2 ،عيادة بالزرقاء ،وعيادة يف كل من مأدبا ،والكرك ،والعقبة ،واملفرق ،وجرش ،وعجلون) .وتقدم هذه العيادات
خدمات صحية يقوم عىل تقدميها فريق طبي واجتامعي مؤهل ومدرب ذو كفاءة عالية ،وتشتمل خدمات العيادات عىل خدمات تنظيم
األرسة وخدمات الصحة اإلنجابية ،باإلضافة إىل بعض الخدمات املخربية ذات العالقة ،وكذلك فعاليات التوعية والتثقيف وتقديم املشورة
حول مختلف الخدمات املقدمة.
وقد ركزت الجمعية عىل تثقيف الشباب يف سن املراهقة (الفئة العمرية  18 -10سنة) ،وقد تم تنظيم الجلسات لهذه الفئة عىل أساس
تقسيمها ملجموعتني ( 14 -10سنة ،و 18 -15سنة) ،وتضمنت الجلسات مواضيع ذات عالقة بالجوانب الصحية والنفسية واألمناط السلوكية.
كام تم تخصيص جلسات تثقيفية للوالدين لتزويدهم باملعرفة يف املجاالت ذات العالقة بصحة املراهقني ،وتوعيتهم بأهمية الحوار الهادئ
والبناء مع أبنائهم وبناتهم ،حول القضايا الصحية والنفسية التي تشغل أذهانهم خالل فرتة املراهقة.
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مركز التوعية واإلرشاد األسري
تأسس املركز يف مطلع عام  ،1996ويتبع لجمعية ربات البيوت يف الزرقاء ،التي تأسست منذ عام  ،1982بهدف توعية وتثقيف أفراد املجتمع
باملتغريات االجتامعية واالقتصادية خاصة يف محافظة الزرقاء .وقد حرص املركز عىل إعداد وتنفيذ برامج توعوية وقائية وعالجية صممت
بناء عىل الدراسات واألبحاث امليدانية املتعددة .ويقدم املركز برامج اإلرشاد األرسي والنفيس واالجتامعي والربامج التأهيلية املناسبة .حيث
ترد للمركز العديد من الحاالت التي تواجه مشكالت نفسية واجتامعية وصحية وقانونية ،من تفكك عائيل ،وخالفات زوجية ،وأمراض نفسية
أو اضطرابات نفسية وعصبية ،ومشكالت عنف أرسي ،مام يستوجب التعامل معها بشكل مبارش أو عرب الخط اإلرشادي الهاتفي ،أو عرب
خدمة اإلحالة إىل الجهات املعنية وحسب طبيعة املشكالت ،ومن الربامج اإلرشادية التي قدمها املركز خالل األعوام  :2008-2000الربنامج
اإلرشادي للمقبلني عىل الزواج ،وبرنامج اإلرشاد لفتيات سن املراهقة ،و الربنامج امليداين اإلرشادي حول الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة،
واإلرشاد حول أهمية دور املرأة ومشاركتها السياسية ،واإلرشاد القانوين حول قانون األحوال الشخصية (الزواج ،الطالق ،النفقة ،الحضانة
واإلرث) ،وغريها العديد من الربامج اإلرشادية التوعوية .وكذلك يقدم املركز خدمات نفسية واجتامعية وقانونية ومالية من خالل املشاريع
التي تسعى لتمكني املرأة ورعاية األطفال وذوي الظروف الصعبة .ويوضح الجدول التايل عدد العاملني املقدمني للخدمات.

جدول رقم ( )14عدد العاملني يف مركز التوعية واإلرشاد األرسي للعام 2008
عدد العاملني
1
1
1
1
1

تخصصاتهم
طبيب نفيس
مستشار قانوين
قانون
أخصايئ نفيس
أخصايئ اجتامعي

كذلك تم تأسيس املقر الدائم ملجابهة العنف األرسي وإعادة تأهيل ضحايا العنف والذي بارش عمله يف عام  .2004وقد أوضح الرصد
اإللكرتوين لحاالت العنف التي تعاملت معها املؤسسة إىل نهاية شهر شباط للعام  ،2008أن هناك ( )2122حالة (كان منها  1874إناث)
تراوحت بني املعاملة السيئة ،وعدم اإلنفاق ،والهجر ،إىل الرضب املربح واإلساءة الجسدية .هذا باإلضافة إىل تأسيس مركز املستقبل أوالً
لألطفال يف الظروف الصعبة يف العام .2007

المعهد الدولي لتضامن النساء
تأسس املعهد الدويل لتضامن النساء/األردن يف عام  1998كهيئة مستقلة غري حكومية غري ربحية ،وذلك مببادرة عدد من النساء األردنيات
واتخذ له مقرا يف عامن .ينفذ املعهد برامج ومشاريع دامئة ومؤقتة وفقا لخطة سنوية تشارك يف صياغتها الفئات املستهدفة ،وتقرها الهيئات
القيادية يف املعهد من خالل املراكز والربامج واملشاريع املتخصصة التابعة للمعهد ،ومنها مركز عفت الهندي لإلرشاد والخدمات القانونية
واالجتامعية ،الذي تأسس كجزء أسايس ومستقل ومنظم ضمن برامج املعهد يف العام .2000
يسعى املعهد لتلبية احتياجات النساء من مختلف الرشائح االجتامعية التي برزت أثناء تنفيذ برامج التوعية والتثقيف التي يقوم بها املعهد،
ويهدف إىل تقديم كافة أشكال املساعدة املمكنة للنساء بشكل عام ولضحايا العنف والتمييز بشكل خاص ،وتتمثل أوجه املساعدة الرئيسة
يف :تقديم اإلرشاد القانوين والحقوقي واالجتامعي والنفيس والرتبوي ،ومتكني النساء من مواجهة الصعوبات والعقبات التي تعرتضهن يف
حياتهن العامة والخاصة من خالل تزويدهن باملعلومات واملهارات الالزمة لذلك.

الجدول املبني أدناه يوضح عدد العاملني وتخصصاتهم العلمية.
جدول رقم ( )15عدد العاملني يف تقديم الخدمات لألرسة يف املعهد للعام 2008
التخصص
محامون
خدمة اجتامعية
إدارية
املجموع

العدد
3
2
3
8
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وتحقيقا لذلك تم تجهيز مكان متخصص الستقبال الحاالت املسرتشدة ،أطلق عليه مركز عفت الهندي ،وتم تزويده بكل التجهيزات
الرضورية مبا يف ذلك تخصيص خط هاتفي مبارش (خط األمان) الستقبال الحاالت عرب الهاتف وتقديم االستشارة الالزمة أو املساعدة املمكنة
وفقا لظروف الحالة .ويشمل مركز عفت الهندي تقديم الخدمات القانونية واالجتامعية واستقبال الحاالت ،وعىل وجه الخصوص النساء
والفتيات بشكل مستمر ومنتظم ومؤسيس ،حيث بلـغ عـدد الحـاالت التي بحاجة إىل مساعده قانونيه والتي تم استـقبالها أو سامعها
ومساعدتها خالل عام  )1786( ،2007حالـة .كام احتل برنامج وئام للمصالحة والتوفيق العائيل واالجتامعي أهمية كبرية يف حل العديد من
القضايا التي راجعت املركز حيث بلغ عدد الحاالت املستفيدة من هذا الربنامج( )48حالة ،يف حني بلغ عدد الحاالت التي تم إنهائها بنجاح
من خالل برنامج وئام ( )28حاله للعام .2007
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جمعية حماية األسرة والطفولة
تأسست الجمعية عام  1992يف إربد ،وتقدم خدماتها لكافة أفراد األرسة ،ومن مجاالت عمل اإلرشاد األرسي يف الجمعية :التثقيف األرسي،
والخدمات النفسية أو السلوكية ،والخدمات االجتامعية ،واإلرشاد الجمعي لألرس.
وقد بلغ أعداد املنتفعني من خدمات اإلرشاد خالل األعوام ( )3425( ،)2007-1997حالة مسرتشدة ،ضمت الخدمات التالية :إرشاد نساء،
وإرشاد مرىض ،وإرشاد مسنني ،و إرشاد األطفال ،وإرشاد مدمنني ،وإرشاد زواجي ،وإرشاد وتوعية مهنية ،وإرشاد عنف هادئ.
يبني الجدول اآليت عدد العاملني يف اإلرشاد األرسي للعام  2007يف الجمعية.
جدول رقم ( )16عدد العاملني يف اإلرشاد األرسي للعام  2007يف جمعية حامية األرسة والطفولة
التخصص
علم االجتامع
علم النفس
إرشاد
املجموع

العدد
6
9
15
30

جمعية حماية ضحايا العنف األسري الخيرية
تأسست الجمعية عام  1998يف عامن ،وتهدف ملساعدة الحاالت الفردية لجرائم الرشف ،والعمل عىل متابعتها نفسياً واجتامعياً ،وتأمني
أرسة بديلة لضحايا جرائم الرشف والعنف األرسي ،وتنفيذ برامج ونشاطات للوقاية والتوعية بهدف الحد من العنف األرسي ،ومتكني املهنيني
واألشخاص املتعاملني مع ضحايا العنف األرسي من خالل رفع قدراتهم .وقد نفذ مرشوع تدريبي ألطباء وزارة الصحة عىل املفاهيم الطبية
والقانونية لإلساءة لألطفال لتمكني األطباء ،ورفع قدراتهم يف مجال التشخيص املبكر الكتشاف اإلساءة ،ومرشوع استكامل العمل يف مركز
الخنساء لألحداث (اإلناث -الزرقاء) للتأهيل النفيس واإلرشادي ولرعاية الفتيات ،ومتابعة حاالت املنتفعات اللوايت أنهني فرتة إقامتهن .كام
أطلقت الجمعية مبادرة أرس الضحايا يف األزمات بهدف تأمني العالج النفيس لضحايا اعتداءات عامن ،ومرشوع مأسسة شبكة املساندة
اإلنسانية ،إضافة لدورات التوعية حول حقوق الطفل والطفولة املبكرة يف محافظات اململكة .ويعمل يف الجمعية متطوعني من تخصصات
مختلفة ،منهم ( )5محامني ،و( )1طبيب رشعي ،و( )1معالج إكلينييك ،و( )1مرشدة ،و( )3أطباء.

جمعية األسر التنموية الخيرية
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جمعية نسائية تأسست يف عام  1999يف عامن ،بهدف رفع شأن املرأة ،وجعلها قادرة عىل مواكبة التطورات املتسارعة التي يشهدها
العامل ،ولتمكينها من زيادة وعيها وتدريبها .وتم استحداث مرشوع خدمة إرشاد لألرس يف شهر ترشين أول من عام  2006كأحد مشاريع
الجمعية يف مدينة عامن ،بهدف تقديم خدمات اإلرشاد بأنواعه (االجتامعي ،والنفيس ،والرتبوي ،والقانوين ،واملهني) لألفراد املسرتشدين
من األرس الفقرية املستهدفة بخدمات الجمعية .وقد دعت الحاجة امللحة الستحداث هذا املرشوع نظراً لعدم وجود مؤسسات أو جمعيات
تقدم خدمات اإلرشاد يف املنطقة ،وتم إضافة خدمة الخط الهاتفي الساخن لخدمات الجمعية ،ويتألف الكادر العامل من مديرة املرشوع،
وأخصائية خدمة اجتامعية ،ومحامية /رشعي /نظامي لتقديم االستشارات .وخالل الفرتة ما بني التأسيس وإىل نهاية شهر أيار  2008استقبلت
الجمعية ( )590حالة ،موزعة حسب الجدول كاآليت مع مراعاة وجود تداخل فيام بني الحاالت (تقدم أكرث من خدمة للفرد الواحد).
جدول رقم ( )17النسب املئوية للحاالت التي تعاملت معها جمعية األرس التنموية الخريية
نوع املشكلة
النسبة املئوية

مالية
%78

اجتامعية صحية
%40
%43

نفسية
%21

تربوية
%18

قانون
%14

عنف
%9

إعاقة
%7

إدمان
%2

وتتلخص آليات عمل مركز اإلرشاد يف التعامل مع الحاالت الفردية ،وذلك من خالل استقبال الحاالت املسرتشدة ،وتقديم خدمة االستامع
والدعم واملساندة النفسية ،واإلرشاد واالستشارات القانونية ،ومتابعة الحاالت ومساعدتها عىل اقرتاح الحلول ،أو يف برامج التوعية والتثقيف
من خالل عقد ندوات ومحارضات ولقاءات مع أفراد املجتمع املحيل.

المركز األردني لالستشارات النفسية والتربوية والتدريب (المراد)
هو مركز خاص يعمل عىل تقديم خدمات االستشارة النفسية والرتبوية ،تم ترخيصه عام  .2007ويعمل فيه ( )6من االختصاصيني يف
مختلف املجاالت ذات العالقة باإلرشاد والعالج النفيس واملرخصني من وزارة الصحة .ويقدم خدماته اإلرشادية لكافة أفراد األرسة ،باإلضافة
إىل خدمات التدريب لطلبة الدراسات العليا واملرشدين والعاملني يف الخدمات االجتامعية والطبية وأي مجال آخر يتعلق بالصحة النفسية،
والذي يقدمه من خالل برامج خاصة وورش عمل .والجدول اآليت يوضح تخصصات العاملني يف املركز.
جدول رقم ()18عدد العاملني يف املركز للعام 2008
التخصص
علم النفس العيادي
إرشاد نفيس
تربية خاصة
املجموع

العدد
2
3
1
6

وقد بلغت عدد الحاالت التي استفادت من املركز ( )155حالة منذ التأسيس لغاية أيلول  ،2008وتضم تلك الحاالت اإلرشاد األرسي
والعالجي واإلرشاد الفردي والتقييم لألطفال وحاالت الرتبية الخاصة.

جمعية العفاف الخيرية
تأسست جمعية العفاف الخريية عام  ،1993وتهدف إىل العمل عىل تيسري سبل الزواج ،والقيام بدراسات اجتامعية حول مشكالت األرسة
والزواج ،وتقديم الحلول املناسبة لها ،وعقد دورات للتوعية واإلعداد واإلرشاد األرسي ،وتعتمد الجمعية حالياً يف عملها عىل اإلرشاد
الجمعي.
وتعمل عىل تحقيق أهدافها من خالل عدة وسائل منها:

• تقديم القروض الحسنة ،حيث استفاد منها ( )7110زوجاً حتى نهاية شهر آب .2008
• 		 إصدار املطبوعات التوعوية املتعلقة باألرسة والزواج ،حيث أصدرت ( )46مطبوعة متخصصة ،منها العديد الذي له عالقة باإلرشاد
األرسي(:الفحص الطبي قبل الزواج ،والسكينة واملودة والرحمة بني الزوجني ،والتغذية وصحة األرسة ،ونحو عالقات أرسية رشيدة،
وغريها من املطبوعات األرسية).
• 		 تنظيم الدورات التوعوية للمقبلني عىل الزواج تتضمن موضوعات رشعية وقانونية وصحية واجتامعية.
• 		 تنظيم املحارضات والندوات املتعلقة باألرسة والزواج املوجهة إىل فئة الشباب واألطفال والنساء.
• 		 مرشوع وقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسياً واإليدز ،حيث يقوم هذا املرشوع عىل تدريب مجموعات من املتطوعني واملتطوعات
كمثقفني ،والذين بدورهم يقومون بإلقاء املحارضات التوعوية يف املدارس واملؤسسات الشبابية والتعليمية والنسائية ،واستفاد من هذا
املرشوع حتى اآلن ما يزيد عن ( )6000شاباً وشابة .ويتم ضمن هذا املرشوع توزيع عدد من املطبوعات املتخصصة منها :األمراض
الجنسية عقوبة إلهية ،وغريها من املطبوعات ذات العالقة.
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شخص سنوياً تشمل فئات الشباب والفتيات والنساء
ويقدر عدد املستفيدين من مشاريع الجمعية اإلرشادية ما يقارب خمسة عرش ألف
ٍ
والشباب واألطفال.
كام يقدر عدد الكتب التوعوية والنرشات املوزعة من الجمعية حوايل خمسني ألف ( )50000كتاباً ونرشة سنوياً.

مركز الحسين للسرطان
تأسس املركز يف عام  ،1997وهو األول من نوعه املتخصص يف الرشق األوسط يف تقديم الخدمة للكبار والصغار الذين يعانون من مرض
الرسطان .ولتقديم الرعاية الشاملة ملرىض الرسطان وأرسهم تم إنشاء برنامج الرعاية النفسية واالجتامعية ،وذلك لتقديم الخدمات النفسية
واالجتامعية ملرىض الرسطان وأرسهم .حيث أن مرض الرسطان يؤثر عىل كافة أفراد األرسة وليس فقط عىل مريض الرسطان ،إذ إن تركيب
األرسة وطبيعة العالقة بني أفرادها عرضة للتغري بسبب الضغط النفيس واالجتامعي الذي يسببه هذا املرض املزمن ،حيث يعمل الرسطان
عىل تغيري وظائف أفراد األرسة واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق أفرادها.
ويهدف التداخل النفيس واالجتامعي إىل تحقيق هدفني رئيسيني هام :تحسني نوعية حياة املرىض وعائالتهم ،وتحسني النتيجة العامة
للعالج.
وبدأ الربنامج باختصايص اجتامعي واحد وطبيب نفيس واحد يف عام  ،2003إال أن الحاجة امللحة باالهتامم بجميع النواحي النفسية
واالجتامعية واألرسية واملهنية والنامئية للمرىض اقتضت العمل عىل تكوين فريق متخصص يقوم مبساعدة املرىض وأرسهم وتعليمهم
مهارات وأساليب تعينهم عىل تجاوز فرتة العالج ،ويقدم الربنامج اإلرشاد الفردي والجمعي واألرسي والزواجي من خالل فريق الرعاية
النفسية واالجتامعية.
ويتكون برنامج الرعاية النفسية واالجتامعية ملرىض الرسطان من وحدتني أساسيتني هام:
 .1وحدة الرعاية النفسية :التي تضم فريق متخصص ملساعدة مرىض الرسطان وأرسهم وتعليمهم مهارات وأساليب تعينهم عىل تجاوز
فرتة املرض.
 .2وحدة العمل االجتامعي :التي تقدم خدمات اجتامعية للمرىض وأرسهم الذين يواجهون التأثريات املختلفة للمرض عىل حياتهم.
ويوضح الجدول اآليت فريق العمل يف الربنامج النفيس االجتامعي ملرىض الرسطان.
جدول رقم ()19عدد العاملني وتخصصاتهم يف برنامج الرعاية النفسية االجتامعية يف مركز الحسني للرسطان للعام 2008
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التخصص
مستشار طب نفيس
أخصائيون اجتامعيون
أخصائيون نفسيون
أخصائية تطوير للطفل
أخصائيو اللعب
معلامت للصفوف األساسية

العدد
1
8
3
1
3
3

يعمل االختصاصيون كفريق عمل متكامل ملسح الحاالت يومياً ،حيث يبدأ األخصايئ االجتامعي عمله مع جميع الحاالت ،ومن ثم يعمل
عىل تحويل الحاالت التي تحتاج إىل تقييم أو إعادة تقييم (يرتاوح عددهم يومياً ما بني  6-5مرىض) لألخصايئ النفيس أو املرشد ،الذي بدوره
يعمل عىل تحويل الحالة إىل الطبيب إذا دعت الحاجة .ويف العادة يكشف الطبيب عن املرىض مرتني يف األسبوع .كام ويتم تقييم الوضع
االجتامعي واألرسي لجميع املرىض كجزء من التقييم املبديئ للمرىض ،وهي عملية مسح لدرجة الضيق التي يتسبب بها املرض ،وذلك من
خالل مقياس للضيق يشبه الثريموميرت .وبعد القياس يتم إحالة املرىض الذين يعانون من اضطراب يف الوضع األرسي والعائيل إىل االختصايص
النفيس واالجتامعي لتقديم املشورة والعون بكافة مستوياته.

الجمعية األردنية لعلم النفس
تأسست الجمعية األردنية لعلم النفس عام  ،1995كجمعية علمية للمتخصصني يف علم النفس بفروعه املختلفة لتحقيق عدد من األهداف
منها:
• تطوير املعرفة العلمية يف مجاالت علم النفس املختلفة ونرشها بني املتخصصني وغري املتخصصني.
• تطبيق املعرفة املنبثقة عن علم النفس بفروعه املختلفة لخدمة رشائح املجتمع املختلفة ،األطفال واملراهقني والراشدين واملسنني ،ويف
مجاالت الحياة األرسية والدراسية واملهنية.
• اإلسهام يف تنظيم وتطوير املهن النفسية والعمل عىل تذليل ما يواجه املتخصصني من مشكالت وصعوبات واملحافظة عىل آداب املهنة
وأخالقياتها.
• تقديم املشورة والتنسيب للجهات املختصة يف مجال منح الرتاخيص ملزاولة مهن علم النفس املختلفة وفق األسس أو املعايري التي
تحددها ملثل هذه املامرسات.
• التواصل مع الهيئات والجمعيات واملراكز العلمية النفسية ،العربية واألجنبية ،وتعزيز العالقات الثنائية معها لتبادل الخربات واملعرفة
العلمية املتخصصة.
وينتسب للجمعية ما يزيد عن ( )450عضوا معظمهم من املرشدين الرتبويني العاملني يف القطاعني العام والخاص باإلضافة إىل أعضاء هيئة
التدريس يف الجامعات املختلفة والذين يزيد عددهم عن ( )4000شخص .وتعترب من أوائل الجمعيات يف املنطقة التي بادرت إىل تطوير
نظام مامرسة املهن النفسية بشكل عام ومهنة اإلرشاد النفيس بشكل خاص.
وقد عملت الجمعية منذ تأسيها عىل تطوير نظام مامرسة املهن النفسية يف األردن ،وتطوير وإصدار امليثاق األخالقي للعاملني باملهن
النفسية يف األردن ،وإصدار تعليامت تنفيذ أحكام نظام مامرسة املهن النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة ،باإلضافة إىل عقد عدد من الربامج
التدريبية لرفع كفاءة املرشدين الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم مثل :اكتشاف األطفال ذوي الحاجات الخاصة ،تعليم التفكري
ألطفال املرحلة األساسية ،اسرتاتيجيات اإلرشاد واإلرشاد الجامعي ،مهارات االتصال الشخيص ،تحسني صحة الشباب بالتعاون مع صندوق
األمم املتحدة لإلسكان ،واملشاركة يف عدد من برامج التوعية النفسية واالجتامعية من خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة.
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يتضح من البيانات التي تم جمعها حول الخدمات التي تقدمها املؤسسات الحكومية واملؤسسات غري الحكومية يف مجال اإلرشاد،
تعدد املؤسسات املقدمة لخدمات اإلرشاد والتي متثل البنية التحتية املناسبة لتطوير خدمات اإلرشاد األرسي ،بالرغم من عدم وضوح
أدوارها ،وتنوع العاملون يف ميدان اإلرشاد النفيس ما بني الخربة والحداثة ،إذ أنهم ينقسمون إىل فئتني :شباب متحمسون ،لديهم
خربات جديدة مختلفة متنوعة ،وراشدين يف أواسط العمر لديهم الخربات املتنوعة التي تساعد يف التأهيل والبحث ،وكال الفئتني
منخرطون يف مشاريع وخدمات تتعامل مع املشكالت التي تواجهها األرسة أو يستشعرون وجودها عند قيامهم بخدمة املجتمع
املحيل ،ولكنهم ال يتلقون التدريب املستمر لتطوير كفاءتهم ومهارتهم العملية .باإلضافة إىل عزوف الرجال عن العمل كمرشدين ،وإىل
العزوف العام عن مامرسة املهنة نتيجة ظروف العمل غري املالمئة ،وتدين األجور ،والنظرة املجتمعية السلبية للمرشد.
ومن املالحظ أن الخدمات تركز عىل التوعية والتثقيف بالدرجة األوىل ،ومن ثم تقديم اإلرشاد املتخصص (الجمعي والفردي) .إال
أن اإلرشاد األرسي غائب عن هذه الخدمات يف معظم املؤسسات .وقد يعزى هذا الغياب إىل االفتقار لألخصائيني يف مجال اإلرشاد
األرسي ،وعىل مختلف املستويات ،باإلضافة إىل زيادة عدد الكوادر العاملة يف مجال اإلرشاد من غري املتخصصني ،والعتبارات تتعلق
بثقافة األرس األردنية املحافظة عىل أرسارها داخل األرسة ،رغم معاناة أفرادها .ومن املالحظ تدين مستوى التنسيق بني الجهات العاملة
يف مجال اإلرشاد.
كام أن الخدمات اإلرشادية قد ركزت عىل املرأة ،من حيث توعيتها ومتكينها وإرشادها وحاميتها من العنف ،وحل مشكالت العالقة
الزواجيه ،إال أنها مل تقدم خدمة اإلرشاد لجميع أفراد األرسة ومن ثم كان الرتكيز عىل األطفال وبخاصة األطفال املعنفني واملحرومني
من الرعاية األرسية .يف حني أن الفئات األخرى مثل( :الرجال ،كبار السن ،واملعاقني يف مراحل ما بعد الطفولة ،واملرىض النفسيني)
كانت أقل الفئات التي تلقت خدمات ،كام أن تلك الخدمات مل تأخذ يف اعتبارها األرسة كوحدة أو نظام يجب العمل عىل متكينه
وحاميته .ومن املالحظ أن املحارضات وورش العمل واإلرشاد الجمعي كانت من أكرث الطرق التي تم استخدامها من قبل املؤسسات.
هذا باإلضافة اىل غياب األطر النظرية وصعوبة تلبية حاجات األرس من الخدمات النفسية واالجتامعية والتي ترتكز عىل أسس علمية
وعملية ناجحة .ومن املالحظ أن معظم الخدمات ترتكز يف مدينة عامن .كام أن توزيع املؤسسات واملراكز ترتكز يف منطقة الوسط،
تليها الشامل ومن ثم الجنوب.
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رابعًا :التطوير المهني
أشار التصنيف العريب املعياري للمهن ،23الذي توىل األردن إدارته وتنفيذه ،والصادر عن منظمة العمل العربية يف سنة  ،1989أشار إىل
الوظائف اآلتية يف مجال اإلرشاد وهي :املرشد املهني ،واملرشد النفيس ،واملرشد النفيس /عالجي ،واختصايص اجتامعي عام .وقد أغفل
التصنيف عن إدراج وظيفة املرشد األرسي ضمن قوامئه ،األمر الدال عىل عدم توفر هذه الوظيفة عىل املستوى العريب ،مام يتطلب العمل
عىل إدراجها.
يعترب األردن من الدول السباقة بني الدول العربية يف إنشاء برامج تخصص اإلرشاد ،فقد بدأ برنامج اإلرشاد عىل مستوى البكالوريوس
واملاجستري منذ عام  1972يف الجامعة األردنية ،وتلتها جامعة الريموك ثم الجامعة الهاشمية ثم جامعة مؤته ،وأخرياً جامعة عامن العربية،
والجدول اآليت يوضح هذه الربامج موزعة عىل الجامعات:
رضورة العمل عىل إدراج مهنة اإلرشاد األرسي ضمن التصنيف العريب املعياري للمهن
جدول رقم ( )20التخصصات والدرجات العلمية (سنة التأسيس وعدد الطلبة) ذات العالقة باإلرشاد حسب الجامعات األردنية 2008
البدء

عدد الطلبة

البدء

عدد الطلبة

البدء

-

1989
2004

35
15

-

2002

37

231 1999
-

وفيام يتعلق بتطوير خدمات اإلرشاد يف الجامعات األردنية فإن الجامعات تعمل عىل توفري مخترب للتدريب امليداين ،ومراكز تدريب الطلبة
تسهم يف تطوير مهارات طلبة التخصص من مستوى البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه ،حيث تتوفر يف الجامعات األردنية التي متنح
الدرجات العلمية يف اإلرشاد .إال إن طلبة الجامعات ما زالوا يواجهون صعوبة يف التوفيق بني النظرية والتطبيق واملامرسة الفعلية يف اإلرشاد
والتي تظهر واضحة يف مواد التدريب امليداين .باإلضافة إىل ذلك ،فإن جامعة مؤته ،تضم مركز يقدم خدمات لإلرشاد والتأهيل والبحوث يف
مجال اإلرشاد ،وتضم الجامعة الهاشمية مركز العمل االجتامعي الذي يقدم خدمات اجتامعية نفسية ،وتدريب العاملني يف امليدان وإجراء
البحوث ذات الصلة.
كام تعمل الجامعات عىل توفري متخصص أو أكرث يف مجال اإلرشاد ليعمل عىل تقديم الخدمات اإلرشادية للطلبة يف الجامعة من خالل
عامدة شؤون الطلبة ،إال أن عدد املرشدين ال يتناسب مع عدد الطلبة ،الذي يرتاوح عددهم يف أي جامعة حكومية ما بني  35-10ألف
طالب .ويعترب غري كاف لتقديم خدمات توعية للطلبة؛ إذ يجب أن يتوفر مرشد واحد لكل  1000طالب ممن يدرسون يف الجامعة بحسب
http://www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/TasnnefMehany/2008/introduction.pdf 23
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جامعة عامن
العربية

اإلرشاد والصحة النفسية
اإلرشاد النفيس والرتبوي
إرشاد مدريس
إرشاد تربوي
إرشاد أرسي
اإلرشاد النفيس الرتبوي

2000
2005
-

382
-

2000
1999
2006
2002

81
43
78

عدد الطلبة

الجامعة
الهاشمية

1996

البدء

الجامعة
األردنية
جامعة
الريموك
جامعة مؤتة

اإلرشاد والصحة النفسية
اإلرشاد النفيس والرتبوي
إرشاد نفيس

1972

1470
564

270 1972
187 1997

عدد الطلبة

اسم الجامعة

التخصص

درجة البكالوريوس درجة املاجستري

درجة الدكتوراه

الدبلوم
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توصيات الجمعية األمريكية لإلرشاد.
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مام يظهر الحاجة إىل توفري خدمات اإلرشاد النفيس للطلبة يف الجامعات ،وتوفري مرشد لكل ( )1000طالب من طلبة الجامعة
أما فيام يتعلق باملواد التي تدرس حول اإلرشاد األرسي فإن هناك مادة دراسية واحدة؛ مادة «مبادئ إرشاد أرسي زواجي»تدرس كامدة
إجبارية أو اختيارية ضمن تخصص اإلرشاد الرتبوي النفيس ،إال أن الجامعة الهاشمية تدرس ثالث مواد إجبارية ضمن تخصص اإلرشاد
األرسي لدرجة املاجستري؛ «مبادئ اإلرشاد األرسي الزواجي»« ،إرشاد أرسي» ،إرشاد زواجي» ،باإلضافة إىل مواد تتعلق يف واجبات األرسة
وحقوقها ،ومواد اإلرشاد املتخصصة.
الحاجة إىل إضافة مواد تتعلق بالترشيعات األردنية ذات العالقة
وعملت جامعة البلقاء التطبيقية عىل ادخال مواد دراسية ضمن متطلبات الجامعة االختيارية تتناول قضايا االرسة واملجتمع االردين وهذه
املواد «مدخل اىل الرتبية» «مدخل اىل علم النفس»  .ومن التخصصات املوجودة يف الجامعة ،وذات العالقة املبارشة مع تخصص االرشاد
االرسي :الخدمة االجتامعية والرتبية الخاصة يف مستويات البكالوريس والدبلوم املتوسط وتحتويان عىل مواد متخصصة يف مجاالت الخدمة
االجتامعية لالرسة والطفل ،علم النفس الرتبوي ،املوهبة واالبداع ،التوجيه واالرشاد ،تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة.
وقد بلغ أعضاء الهيئة التدريسية العاملني يف اإلرشاد يف الجامعات الحكومية وغري الحكومية ما مجموعه ( )41عضو هيئة تدريس؛ منهم
( )10أستاذ و( )6أستاذ مشارك ،و ( )15أستاذ مساعد ،و( )3محارض متفرغ ،و( )2مدرس ،و ( )3مساعد مدرس ،باإلضافة إىل ( )5فنيني
مخترب إرشاد .ويتضح قلة عدد األساتذة املتخصصني يف اإلرشاد األرسي ،مع أن عدد منهم قد درس مواد اإلرشاد األرسي كمتطلب ضمن
الدرجة العلمية التي حصلوا عليها .وكذلك البعض منهم عضو يف الجمعية العاملية لإلرشاد األرسي والزواجي ،وحاصلني عىل شهادات من
دورات تدريبية يف اإلرشاد األرسي .والجدول اآليت يوضح توزيع أعضاء هيئة التدريس عىل مختلف الجامعات.
جدول رقم ( )21عدد الهيئة التدريسية للتخصصات ذات العالقة باإلرشاد األرسي حسب الجامعة والرتبة والتخصص لعام 2008
اسم الجامعة

جامعة مؤتة
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الجامعة الهاشمية

جامعة الريموك

.American Counseling Association. 2005 24

عدد أعضاء الهيئة التدريسية

الرتبة

التخصص

1

أستاذ

إرشاد تربوي نفيس

2

أستاذ مشارك

إرشاد تربوي نفيس

1

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

1

محارض متفرغ

إرشاد تربوي نفيس

1

فني مخترب إرشاد

إرشاد تربوي نفيس

1

أستاذ

إرشاد تربوي نفيس

1

أستاذ مساعد

إرشاد نفيس

2

محارض متفرغ

إرشاد تربوي نفيس

1

مدرس

إرشاد تربوي نفيس

1

فني مخترب إرشاد

إرشاد نفيس

3

أستاذ

إرشاد تربوي نفيس

1

أستاذ مشارك

إرشاد تربوي نفيس

2

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

1

مدرس

إرشاد تربوي نفيس

1

فني مخترب إرشاد

إرشاد تربوي نفيس

3

أستاذ

إرشاد تربوي نفيس

2

أستاذ مشارك

إرشاد تربوي نفيس

2

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

3

مساعد مدرس

إرشاد تربوي نفيس

2

فني مخترب إرشاد

إرشاد تربوي نفيس

2

أستاذ

إرشاد تربوي نفيس

1

أستاذ مشارك

صحة نفسية

1

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

جامعة البلقاء التطبيقية

5

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

جامعة البرتاء

1

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

جامعة الزيتونة

1

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

جامعة آل البيت

2

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

جامعة العلوم التطبيقية

1

أستاذ مساعد

إرشاد تربوي نفيس

الجامعة األردنية

جامعة عامن العربية

الدراسات واألبحاث
دراسات المجلس الوطني لشؤون األسرة
ويف هذا املجال قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بإجراء عدد من الدراسات حول مشكالت األرسة ،وواقع اإلرشاد األرسي ،والعنف،
والطالق:

أوالً :دراسة «مشروع البحث النوعي لتحديد القضايا والمشكالت
األسرية ذات األولوية ()2001
أوضحت الدراسة أن توفري شبكة األمان االجتامعي تعد من أولويات األرس األردنية ،وأن العالقات داخل األرسة تعاين من التوتر بسبب
ضغوط الحياة .كام أكدت الدراسة عىل الحاجة إىل برامج إرشاد وتوعية للتعامل مع املشكالت األرسية.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ،وأشار إىل أن أنواع العنف األرسي يف األردن –حسب دراسة معهد امللكة زين،
 -2002تتضمن :العنف الجسدي ،والعنف اللفظي ،وتقييد الحريات ،واإلساءة االقتصادية ،واإلساءة الجنسية ،والعنف املادي ،إضافة ألشكال
أخرى مثل :اإلهامل ،والتمييز ،والطرد من املنزل.
كام أشار التقرير إىل أن أساليب العمل ملواجهة العنف تتضمن تفعيل خدمات اإلرشاد وتوسيع هذه الخدمات يف كافة مناطق اململكة،
وتطوير برامج اإلرشاد النفيس واألرسي ،وتوفري وتطوير وتفعيل خدمات اإلرشاد يف املدارس واملحاكم واملؤسسات التي لها عالقة يف تقديم
خدمات اإلرشاد ،وتطوير الربامج الخاصة لتأهيل األفراد واألرس املعرضة لإلساءة بأنواعها .والعمل عىل تفعيل دور اإلعالم ،وتوعية النساء
بحقوقهن وواجباتهن املدنية .وفيام يتعلق باملوارد البرشية فقد ركز التقرير عىل تطوير قدرات العاملني يف مجال حامية األرسة مثل :اإلعالم،
واإلرشاد ،والرعاية والخدمات االجتامعية.
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ثالثًا :دراسة «واقع خدمات اإلرشاد األسري في األردن ()2005
والتي توضح مدى حاجة األرس األردنية لخدمات اإلرشاد األرسي ،وهدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع خدمات برامج اإلرشاد األرسي
يف األردن كام يراه كل من مديرو املؤسسات والعاملون يف اإلرشاد .وقد أوضحت الدراسة بأن أهداف املؤسسات والجمعيات قد ركزت
عىل التوعية والتثقيف بالدرجة األوىل ،ثم تطوير إمكانيات األفراد وتقديم املساعدات املالية وتوعية املرأة وتأهيلها بالدرجة الثانية .كام
أشارت إىل ضعف األهداف املتعلقة بالخدمات اإلرشادية املهنية والعالجية يف كافة املناطق ،يف حني أنها ركزت عىل تطوير وتوعية األرسة
وإمكانيات أفرادها .وقد يعزى هذا الضعف إىل االفتقار لألخصائيني يف مجال اإلرشاد األرسي.
وفيام يتعلق بالعاملني يف اإلرشاد :أشارت النتائج إىل أن أهداف اإلرشاد األرسي يف األردن متنوعة ،وأن املرشدين العاملني يف املؤسسات
قدروا تلك األهداف بدرجه أعىل من العاملني يف املدارس ،حيث يرى املرشدون أن أهداف اإلرشاد األرسي تتمثل بالدرجة األوىل بأهداف
حل الخالفات األرسية ،وتطوير مهارات التواصل بني أفراد األرسة ،وكذلك عىل تحديد أدوار أفراد األرسة ،والتأكيد عىل الصحة النفسية
السليمة ،باإلضافة للتوعية حول ماهية اإلرشاد األرسي ،وأيضاً العمل عىل التوافق الزواجي للوصول إىل مجتمع سوي .ويعود ارتفاع تقدير
املرشدين العاملني يف املؤسسات مقارنة باملرشدين العاملني يف املدارس إىل أن املرشدين العاملني يف املؤسسات يتعاملون بشكل أكرب مع
املشكالت األرسية.
أما املشكالت التي احتلت مراتب متقدمة يف تقدير املرشدين العاملني يف املؤسسات فكانت عىل التوايل (مشكالت زواجية ،ومشكالت
تتعلق بأساليب الرتبية الخاطئة ،ومشكالت مادية ،ومشكالت تتعلق بالصحة النفسية لألرسة ،واملشكالت االجتامعية) ،ويالحظ أن تقديرات
مرشدي املدارس أقل عىل هذه املشكالت.
وفيام يتعلق بنجاح برامج اإلرشاد يف األردن حسب رأي مديري املؤسسات :فقد أشارت الدراسة إىل أن نسبة النجاح متدنية أكرث ما يكون يف
الوسط ،يليها الشامل ،وأخرياً يف الجنوب .كام أن تقدير نجاح اإلرشاد األرسي يف األردن متدنٍ حسب آراء مرشدي املدارس واملؤسسات ،ويبدو
أن هناك إجامعا عىل أن سبب ضعف اإلرشاد األرسي يعود بالدرجة األوىل إىل ضعف التأهيل العلمي للمرشدين ،والصعوبات املالية تعترب
من أهم الصعوبات التي تواجهها املؤسسات والجمعيات واملؤسسات يف تطوير خدماتها اإلرشادية يف األقاليم الثالثة ،وتحتل الصعوبات
الفنية واالجتامعية واإلدارية املرتبة الثانية والثالثة والرابعة عىل التوايل ،وتظهر الصعوبات بأنواعها املختلفة جلية يف إقليم الجنوب.
وقد أشارت نتائج الدراسة أيضاً إىل أن املحارضات هي من أكرث أساليب الخدمات اإلرشادية املتبعة يف املؤسسات والجمعيات واملؤسسات،
وبخاصة يف املوضوعات الثقافية والدينية والصحية .وقد أوصت الدراسة باآليت:
 .1يف مجال تأسيس وتنظيم خدمات اإلرشاد األرسي:
نظراً لغياب مهنة اإلرشاد األرسي تويص الدراسة برضورة إنشاء “مركز وطني لإلرشاد األرسي” يكون مركزه الرئييس العاصمة عامن ،ويتم
إنشاء فرعني له أحدهام يف إقليم الشامل والثاين يف إقليم الجنوب.
 .2يف مجال التعليم وإعداد وتدريب املتخصصني:
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أ .توجيه الدعوة ألقسام علم النفس واإلرشاد النفيس يف الجامعات األردنية من خالل وزارة التعليم العايل ومخاطبتهم إلنشاء برامج أكادميية
ضمن تخصص اإلرشاد األرسي والزواجي بحيث تعمل عىل إعداد وتدريب وتخريج املتخصصني ملزاولة مهنة اإلرشاد األرسي يف مؤسسات
القطاع العام والخاص.
ب .تنظيم دورات وورش تدريبية للمرشدين الرتبويني العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم وللعاملني يف املؤسسات ذات العالقة لرفع كفاءتهم
يف تقديم خدمات اإلرشاد األرسي.
 .3يف مجال التوعية والدعم:
أ .إعداد وتنظيم وتنفيذ برامج توعية عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة ال سيام املرئية واملسموعة بهدف تثقيف األرس األردنية حول
واجباتها وحقوقها يف االستقرار األرسي ،والتأكيد عىل أهمية الحوار بني أفراد األرسة ،ودور املتخصصني يف اإلرشاد األرسي يف الوقاية والعالج
من املشكالت األرسية املختلفة.
ب .إجراء مسح ميداين للتعرف عىل االحتياجات املادية والبرشية للمؤسسات ذات العالقة لتقديم الدعم الكايف والتجهيزات الالزمة لرفع
كفاءتها يف تقديم خدمات اإلرشاد األرسي.

 .4يف مجال الترشيعات والقوانني:
أ .تشكيل لجنة بالتنسيق مع املجلس الوطني لألرسة وكل من وزارة العدل و وزارة األوقاف يكون هدفها مراجعة وصياغة القوانني
والترشيعات الخاصة بحقوق وواجبات أعضاء األرسة مبا يكفل حق أعضاء األرسة يف الصحة النفسية واإلرشاد األرسي.
ب .إصدار قانون تعمل مبوجبه املؤسسات املختلفة يف القطاع العام والخاص عىل رضورة تعيني متخصصني يف مجال اإلرشاد األرسي
والزواجي لتقدم املساعدة املتخصصة ملن يحتاجها من أعضاء األرسة ،بحيث تلتزم به هذه املؤسسات السيام محاكم وزارة العدل ،واملحاكم
الرشعية ،ووزارة التنمية االجتامعية ،ومراكز األمومة والطفولة ،واملؤسسات الصحية املختلفة ومكاتب العمل.
ومن املشاكل التي يجب أخذها بعني االعتبار والتي أشار إليها املجلس الوطني لشؤون األرسة يف العديد من النقاشات ،مشكلة األرس التي
ترأسها النساء يف األردن ،حيث يرتبط وجود مثل هذه األرس مبعاناة املرأة واألبناء يف املجاالت االجتامعية واالقتصادية والنفسية .25فقد
ارتفعت نسبة هذه األرس من  % 9.6عام  1994إىل  %10.5عام  .200426ومشكلة الفقر والبطالة ،وما قد يرتتب عليها من مشكالت اجتامعية
وأخالقية ،وقانونية ،ونفسية بني أفراد األرسة .فقد بلغ معدل البطالة يف األردن  %10.3( %13.1للذكور ،مقابل  %25.6لإلناث) .27كام أشارت
بيانات دائرة اإلحصاءات العامة يف عام  2006إىل أن نسبة الفقر ونسبة األفراد الذين يقل إنفاقهم عن خط الفقر .%13

من املالحظ وجود عدد من االختصاصيني يف مجال اإلرشاد الرتبوي والنفيس ،و توفر عدد من الربامج الجامعية يف اإلرشاد الرتبوي
النفيس للتأهيل األكادميي عىل مستوى البكالوريوس واملاجستري والدكتوراة والتي تراعي معايري ضامن الجودة واالعتامد املعتمدة
من وزارة التعليم العايل .باإلضافة إىل وجود املدربني املؤهلني لإلرشاف عىل الطلبة يف تخصص اإلرشاد ،والذي يف مجملة يوفر الفرصة
املالمئة لتوفري التدريب والتعليم املستمر للعاملني يف هذا املجال .ولكن من املالحظ عدم وجود متخصصني يحملون درجة الدكتوراه
يف اإلرشاد األرسي ،وعدم وجود برامج متخصصة لإلرشاد األرسي عىل مستوى الدكتوراه .باإلضافة إىل تغييب نظام املقابلة كرشط
للقبول يف التخصص ،والذي يركز عىل الصفات الشخصية التي يجب توافرها ملامرسة املهنة ،وعدم وجود متابعة أو اشرتاط للتدريب
الالحق عند املامرسة.
ومن الالفت لالنتباه التداخل يف مسميات وظيفية مختلفة مثل املرشد واألخصايئ االجتامعي ،واملرشد األرسي .وهذا األمر يتامىش مع
واقع عدم وجود تصنيف ووصف وظيفي ملهنة اإلرشاد األرسي واملهن ذات العالقة ،وعدم إدراجها كمهنة يف ديوان الخدمة املدنية.
ومن الرضوري اإلشارة إىل النقص يف الدراسات املتخصصة يف مجال اإلرشاد األرسي وقلة الوعي بأهمية الدراسات يف إثراء التخصص،
بالرغم من اهتامم الجامعات األردنية يف دعم البحث العلمي.
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خامسًا :اإلعالم ،والتــوعية ،وحشد الدعم
إن ما شهدته البرشية مع نهاية القرن العرشين وبداية األلفية الثالثة من تطورات متالحقة وتعقيدات الحياة يف جوانبها املختلفة ،ألقى
بظالله عىل العديد من العلوم وفروع املعرفة .األمر الذي حث العديد من االختصاصني عىل التطور انسجاماً مع مستجدات العرص واستجابة
لحاجات املجتمع .ويف ظل تراجع التواصل الشخيص بني أفراد املجتمع ،وتقدم اإلعالم الجامهريي وبخاصة التلفزيون ،حيث صار ينظر
لعوامل تنشئة الجيل الجديد كاآليت؛ األم واألب والتلفزيون والكمبيوتر .28كام وأصبحت وسائل االتصال املختلفة املحرك الفعيل للعمليات
االجتامعية املعارصة ،وخاصة يف مجال تبادل ونرش األفكار ،وتشكيل وصياغة اآلراء ومنطية التفكري واملعايري االجتامعية التي تؤثر يف السلوك.
إذ تعد من األدوات الفعالة يف تغيري معتقدات املجتمع ،ومواقفه ،واتجاهاته ومامرساته .وانطالقاً من حقيقة َ
تخ ُّوف املجتمع وانغالقه
فيام يتعلق بطلب املشورة والنصح واإلرشاد يف حل املشكالت الزواجية والقضايا األرسية ،األمر الذي يحتم أهمية الوصول إىل املجتمع،
واالستفادة من أدوات اإلعالم ووسائله املختلفة ،من أجل نرش الوعي بأهمية اإلرشاد األرسي بني فئات املجتمع ،والتوعية بأهدافه ،ومبادئه،
والتعريف باملبادئ األخالقية للعمل يف اإلرشاد ،األمر الذي يكرس حاجز الخوف عند األرس لالستفادة من اإلرشاد األرسي ،ويعزز من دور
اإلرشاد األرسي ويحقق الغاية التي وجد من أجلها.
ويتفق اإلعالم مع اإلرشاد األرسي يف أن كال منهام يهدف إىل تغيري سلوك الفرد أو الجامعة .فبينام يهدف اإلرشاد األرسي إىل تغيري سلوك
املسرتشد إىل األفضل نجد اإلعالم عالوة عىل تغيري سلوك الفرد فإنه يهدف إىل تغيري سلوك الجامعة أو الجامهري بشكل عام.
وتجدر اإلشارة إىل الصورة النمطية يف الذهنية اإلعالمية لربامج اإلرشاد األرسي والتي تحول دون إقبال اإلعالميني عىل إعداد وتقديم
هذه الربامج
وقد ركز اإلعالم األردين (املريئ واملسموع واملقروء) منذ بداياته عىل القيام بدور التوعية والتثقيف وتشجيع وحث الجامهري عىل االهتامم
باملعرفة ،والعمل عىل تبني السلوكيات االيجابية البناءة ،وذلك من خالل رسائل موجهه إىل األرس األردنية ،وبعض الفئات املستهدفة،
بواسطة مختصني وخرباء وناشطني اجتامعيني ومسئولني .فقد قام اإلعالم األردين بدور التوعية والتثقيف ملختلف القضايا األرسية ،فتوجه
إىل إرشاد األم عىل األساليب املتطورة والحديثة يف مجال رعاية األرسة ،والتثقيف الصحي ،والعالقات الزواجيه ،ورعاية األطفال ،وأهمية
املشاركة السياسية للمرأة والتوعية القانونية بحقوقها .واعتمدت الربامج اإلعالمية عىل أساليب متعددة منها؛ الندوة والحوار ،والكوميديا
املحلية املنوعة ،والتقرير ،والتغطية اإلخبارية ،والتنويه ،وخطبة الجمعة .وهذه الربامج ساهمت يف كرس ثقافة الصمت الذي يخيم عىل
الكثري من املامرسات الخاطئة.
اقتصار الربامج يف العادة عىل اإلعالميات دون اإلعالميني
فقد قدم التلفزيون األردين منذ بدايات البث يف عام  1963العديد من الربامج التي ركزت عىل مشكالت األرسة من خالل تناول قضايا املرأة،
والطفل ،والشباب ،وأفراد املجتمع .ومن هذه الربامج؛ برنامج «الحيك إلنا» ،الذي يناقش قضايا الشباب واملجتمع ،و برنامج «يوم جديد»،
املوجه لألرسة حول القضايا النفسية واالجتامعية والطبية ،و برنامج «عامل األرسة» ،وغريها العديد من برامج األطفال والربامج الدينية
والربامج املوجهة للمرأة.
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ال بد من تحديد الدور اإلرشادي الذي يقع عىل عاتق اإلعالم
كذلك كان لإلذاعة األردنية مساهمة يف تقديم عدد من الربامج اإلذاعية التي خاطبت من خاللها األرسة األردنية .وحالياً نرى العديد من
اإلذاعات األردنية والتي تركز يف برامجها عىل األرسة .باإلضافة إىل الدور الكبري الذي تؤديه الصحافة األردنية يف التوعية ،حيث تسهم
الصحف اليومية واملجالت الدورية يف نرش موضوعات تخدم األرسة منها :الفقر والبطالة ،واملشكالت األرسية والزواجية ،وتربية األبناء.
وعليه ،يجب العمل عىل إعداد إعالميني متخصصني متمكنني من تقديم الربامج اإلرشادية لألرسة الوقائية منها والعالجية ،وتوفري
التعليم املستمر لإلعالميني لرفع قدراتهم ومهاراتهم عىل مناقشة وطرح املستجدات التي تطرأ عىل املشكالت والقضايا األرسية

 28عدنان الفرح ،دور اإلعالم يف اإلرشاد األرسي ،ورشة «دور اإلعالم يف اإلرشاد األرسي» .2008/5/20 ،املجلس األعىل لإلعالم

ال بد من تخصيص مساحة كافية لتوعية املجتمع بأهمية اللجوء إىل اإلرشاد األرسي املتخصص والتعريف مببادئه وأهدافه
ويف دراسة قام بها قسم الدراسات السكانية يف الجامعة األردنية يف عام  ،1993حول مدى نجاح برنامج األرسة يف اإلذاعة األردنية ،والذي
من خالله يتم عرض ومناقشة القضايا األرسية ،أظهرت نتائج الدراسة قدرة اإلعالم األردين يف التأثري عىل املجتمع ،والجدول اآليت يوضح
نسبة نجاح هذه الربامج.
جدول رقم ( )22نسب نجاح برنامج األرسة يف اإلذاعة األردنية حسب املحافظات
املدينة
عامن
الزرقاء
السلط

عدد العينة
392
144
184

االستامع دامئاً
%66
%63
%66

نجاح الربنامج
%68
%66
%81

من املالحظ وجود العديد من الربامج املوجهة لألرسة والتي تبث عرب العديد من األجهزة اإلعالمية املرئية واملقروءة واملسموعة
األردنية ذات الكفاءة العالية املميزة التي تشمل القطاع الخاص والحكومي ،والتي قام عىل إعدادها عدد كبري من الكوادر والكفايات
الوطنية يف هذا املجال بالتعاون مع عدد من املؤسسات الوطنية ،وقد كانت الربامج يف معظمها ثقافية ولكنها ليست وقائية ،غري
هادفة لحل املشكالت األرسية أو الزواجية استناداً إىل النظرية واملنهج العلمي .األمر الذي يحتم توفري التدريب املتخصص للكوادر
العاملة يف مجال اإلعالم الكتسابهم مهارات اإلرشاد ،التي لها التأثري األكرب عىل قناعة املتلقي.
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سادسًا :آليات المتابعة والتنسيق
يجب العمل عىل توفري الئحة توضح كيفية تطبيق املعايري األخالقية وقواعد املامرسة املهنية التي تلزم جميع العاملني يف املؤسسات.
وتحديد جهة مرجعية واحدة تتابع سري عمل املرشدين والعمل عىل تطوير كفاءاتهم
إن كثرياً من النشاطات والخدمات التي تقدمها مختلف املؤسسات قد ينشأ فيها ازدواجية يف بعض األحيان وتضارب يف أحيان أخرى ،ولعل
مثل هذه القضايا غالباً ما تكون يف املرشوعات التي يشرتك يف تنفيذها أنواع عديدة ومتنوعة من املؤسسات سواء أكانت هذه املؤسسات
حكومية أم غري حكومية ،مثلام حال اإلرشاد األرسي يف األردن .ولغايات توحيد الجهود اإلدارية والتحقق من أن العملية التنظيمية تساهم
يف تحقيق األهداف ،فإن التنسيق يعد أهم العنارص التنظيمية يف مثل هذا األمر ،وهو الذي يساهم يف تحقيق التكامل لنشاطات األفراد
والوحدات اإلدارية واملؤسسات يف شكل منظم بحيث تعمل جميعها يف اتجاه الهدف املشرتك .وإن توفر جهة مثل رابطة تحدد آليات
املتابعة والتنسيق واإلرشاف ،يحقق التكامل بني املؤسسات وتسهيل عملية التحويل.
تعترب املتابعة والتنسيق آلية للرشاكة بني مؤسسات املجتمع املدين بجميع فئاته ،بحيث توضح منط العالقة واألسس آللية العمل املتبعة يف
اإلرشاد األرسي بني املختصني وغري املختصني يف مختلف املؤسسات العاملة يف اإلرشاد .ويكون ذلك بهدف تحقيق االنسجام والتوافق بني
األفراد العاملني ،واملؤسسات ذات العالقة والحد من التداخل والتشابك بينها .كام أن آليات متابعة عمل االختصاصيني يف مجال اإلرشاد
واملهن النفسية االجتامعية تأيت من خالل وضع أسس تنظيم املهنة واإلجراءات التنفيذية للتنسيق كآلية للرشاكة بني هذه املؤسسات ابتدءا
من مرحلة اإلعداد للتنسيق بني املؤسسات وانتهاء مبرحلة التقييم واملتابعة ،باإلضافة إىل متابعة املرشدين وعملهم.
ويتم التعرف عىل آلية املتابعة يف عمل املرشد من خالل الرجوع إىل الهيكل التنظيمي اإلداري ،وإىل نظام التعيني والرتقية يف مهنة اإلرشاد،
وذلك يف املؤسسات الحكومية وغري الحكومية .إذ يعترب املرشد موظف عادي يخضع لقانون العمل األردين ،وال يوجد جهة متخصصة تتابع
عمله ،حيث يخضع العاملون يف هذه املؤسسات ملتطلبات الجهة التي منحت الرتخيص ،ولقانون العمل وتعديالته رقم ( )8لسنة ،1996
الذي يلزم العاملني بإتباع رشوط العمل وتعليامته ،وهو مستمد من الدستور األردين ،الذي يحافظ عىل حقوق طالب الخدمة ومسؤوليات
مقدم الخدمة .إال انه ال يتوفر الئحة أو وثيقة قانونية عىل شكل معايري أخالقية وقواعد مامرسة مهنية تلزم جميع العاملني يف املؤسسات،
وال جهة واضحة تتابع سري عمل املرشدين والعمل عىل تطوير كفاءاتهم.
إن وزارة الصحة التي متنح الرتخيص لبعض تخصصات اإلرشاد ليس لديها جهة تتابع عمل املرشد بعد حصوله عىل الرتخيص ،وإن كانت
املتابعة ،تكون لتأكد من صالحية املكان لتقديم الخدمة .وان وزارة الصحة ترجع آليات عمل املرشد وتنسيقه وفق اآللية املتبعة يف
املؤسسات التي يعملون بها سواء أكان املستشفيات العامة أوالخاصة أويف املركز الوطني لطب النفيس أوعيادات الصحة النفسية أومديرية
صحة املرأة والطفل.
كام أن وزارة الرتبية والتعليم بهدف املتابعة والتنسيق للمرشدين ،تتبع آلية ما تقوم به إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة ضمن مديرية
الرتبية الخاصة يف قسم اإلرشاد والصحة النفسية ،ويف مديريات الرتبية والتعليم يف املحافظات يتبع املرشدون قسم اإلرشاد الرتبوي يف
مديرية الرتبية والتعليم ،أي ال يتوفر مديرية خاصة باإلرشاد األرسي.
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ويعمل املرشدون يف وزارة التنمية االجتامعية يف مديرية شؤون األشخاص املعوقني التابعة للوزارة ،أو للقطاع التطوعي ،أو القطاع الخاص،
أو القطاع الدويل لإلعاقات املختلفة ،ويف مدارس القطاع الخاص املرخصة من وزارة الرتبية والتعليم ،ويف مديرية األرسة ،ومديرية الدفاع
االجتامعي ،ويف مكاتب حامية األرسة ،ويخضع املرشدون آللية املتابعة والتنسيق إىل مدراء هذه املديريات.
الحاجة إىل هيئة فنية تنظم عمل املرشدين
ويتبع املرشدون يف معظم مؤسسات القطاع الخاص عادة مدير املؤسسة التي يعملون بها ،وقلام يكون تخصصه يف اإلرشاد أو تخصص
قريب من اإلرشاد .فإنه ولضامن قيام املرشد باملهام املنتظرة منه كام ينبغي ،وللتأكد من حسن توظيف أداءه مبا يعود بالنفع عىل
املسرتشدين ،هناك حاجة ملحة لتحديد جهة متخصصة ملتابعة عمل املرشد وتقييمه ،وبالتايل تطوير معارفه ومهاراته واتجاهاته يف اإلرشاد،
وكذلك تقوم بتنظيم العمل بني العاملني ،وتحديد وظائف وأعامل املنتسبني لها واملبادئ األخالقية وتوضيح طبيعة العمل ،حتى ال يختلف
دور املرشد من مؤسسة إىل أخرى.
يراعى يف وضع الربوتوكوالت تنظيم آلية للمتابعة والتنسيق لعمل املرشد واآلخرين الذين يعملون معهم يف املؤسسة

من املالحظ التداخل يف أدوار الجهات العاملة يف مجال اإلرشاد ،وعدم وجود معايري محددة ملامرسة املهنة ،وعدم توفر أنظمة ملتابعة
ومراقبة تخصص اإلرشاد يف الجامعات األردنية ،األمر الداعي لوجود برامج لتقويم ومتابعة العاملني يف مهنة اإلرشاد يف مختلف
االختصاصات ،وأنظمة متابعة ومراقبة عىل املؤسسات التي تقدم تلك الخدمات ،والعمل عىل إيجاد أنظمة ملتابعة وتقييم تخصصات
اإلرشاد يف الجامعات األردنية .باإلضافة إىل الرضورة امللحة إىل إيجاد جهة مهنية متخصصة تتابع عمل االختصاصيني يف مجال اإلرشاد
واملهن النفسية االجتامعية ،والعمل عىل استحداث آليات للتنسيق بني املؤسسات لتحقيق التكامل والشمولية يف الخدمات املقدمة
لألرسة األردنية.
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الملحق ()2
التعريفات

اإلرشاد:
هو عملية تطبيق اسرتاتيجيات ،وأساليب نظريات اإلرشاد املعرفية واالنفعالية السلوكية أو النظم ،بهدف تطوير اإلنسان ،وتحسني صحته
النفسية ومنوه الشخيص أو املهني .ومعالجة االضطرابات النفسية .ويتضمن اإلرشاد مجاالت متنوعة ترتبط باملواقف التطبيقية ،مثل:
29
اإلرشاد املدريس ،أو الجامعي ،أو املهني ،أو األرسي ،أو الزواجي ،أو التأهييل ،أو الصحة العقلية.

اإلرشاد األرسي :Family Counseling
هو عملية مساعدة أفراد األرسة يف فهم الحياة األرسية ومسؤولياتها لتحقيق االستقرار والتوافق األرسي والتصدي للمشكالت األرسية .إذ أنه
أحد مجاالت التطبيق امليداين يف اإلرشاد ،الذي يتمحور حول األرسة كوحدة اجتامعية ونفسية ومعرفية متكاملة .معتربا مرض أحد أعضاء
30
األرسة مظهرا ملرض أرسي ،آخذا بعني االعتبار االنعكاسات السلبية عىل جميع أفراد األرسة يف حال مرض أحد األفراد.

اإلرشاد الزواجي :Marriage Councelling
هو عملية مساعدة الفرد لالستعداد للحياة الزوجية واالستقرار والسعادة وتحقيق التوافق الزواجي وحل ما قد يطرأ من مشكالت زواجية
قبل وأثناءه وبعده.

املرشد األرسي :Family Counselor
هو الفرد الحاصل عىل درجة جامعية عليا ،يف اإلرشاد األرسي أو اإلرشاد النفيس الرتبوي ،أو العلوم السلوكية من جامعة معتمدة من وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.

األرسة :Family

الرسالة :Mission
تتمثل الرسالة يف تحقيق الرؤية املنشودة لألرسة األردنية ،وذلك من خالل بلورة السياسات ،وتنفيذ الربامج والنشاطات وتطوير األساليب
واألدوات واآلليات العملية والواقعية إلنجاز ذلك .وتتطلب صياغة الرسالة وتوصيفها االختيار املوضوعي املالئم والواضح للمقاربة واألهداف
العامة والفرعية للربامج والنشاطات ،واخذ املعطيات الرتاثية والقيمية وحقائق الواقع الحارض واتجاهاتها املستقبلية عىل الصعيد االجتامعية
واالقتصادية والثقافية بعني االعتبار.
.American Counseling Association,1998 ( 29
.Satir, V. (1987). Conjoint Family Therapy, a Guide to Theory and Techniques. Palo Alto.Ca 30
 31اإلسرتاتيجية الوطنية لألرسة األردنية ،املجلس الوطني لشؤون األرسة .2005 ،ص .10 ،8
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يعرف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان األرسة بأنها الخلية الطبيعية واألساسية يف املجتمع ،ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة .وهي
اللبنة األساسية يف بنية املجتمع ،والبيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيفه وبناء شخصيته .وتشكل األرسة حجر الزاوية يف البناء
االجتامعي ،وهي الوحدة التي تضم األب واألم واألطفال وكبار السن الذين يشكلون بنيتها ونسيجها العضوي.31
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اإلسرتاتيجية :Strategy
اإلسرتاتيجية هي ”الخطة“ أو ”األسلوب“ أو ”منهج العمل“ الذي يتم اختياره لتحقيق األهداف املحددة ،ومصطلح “اإلسرتاتيجية” مستعار
من العلوم العسكرية ،ويعني الخطوط العريضة والعنارص األساسية للخطة املرسومة ،واملستندة إىل املعرفة التامة واملعطيات الحقيقية
لعنارص الضعف والقوة .فاإلسرتاتيجية هي عملية استخدام مجموعة العنارص اإليجابية والسلبية يف ظل الرشوط واملعطيات الحقيقية
للواقع لتحقيق التفوق والتميز.
فإن إعداد وثيقة اسرتاتيجية لإلرشاد األرسي لتحقيق رفاه األرسة وتعزيز أمنها واستقرارها ،يتطلب وضع الخطوط العريضة والتدخالت
املحددة من خالل املحاور املحددة التي تعمل عىل تعزيز أمن األرسة وتحقيق االستقرار لها .ويجب الرتكيز عىل رضورة أن تكون الوثيقة
موضوعية ،ومحددة وقابلة للتنفيذ من خالل ترجمتها إىل برامج عمل تنفيذية.

آليات املتابعة:
اإلجراءات العلمية املتبعة يف الكشف والتحويل والتقييم والتدخل بأنواعه للحاالت التي تتطلب إرشاد أرسي.

التنسيــق:
منط العالقة واألسس التي توضح آلية العمل املتبعة يف اإلرشاد األرسي بني املختصني وغري املختصني من الجهات الحكومية والخاصة.

اإلستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن 2009

64

الملحق ()3
قائمة التشريعات في مجال اإلرشاد األسري

اإلستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن 2009

65

الملحق ()3
قائمة التشريعات في مجال اإلرشاد األسري

اإلستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن 2009

66

 قانون املجلس الوطني لشؤون األرسة رقم  27لسنة 2001املنشور عىل الصفحة  2778من عدد الجريدة الرسمية رقم  4496بتاريخ 16/7/2001
 قانون أصول املحاكامت الرشعية املؤقت املعدل رقم  50لسنة 2007املنشور عىل الصفحة  6980من عدد الجريدة الرسمية رقم  4864بتاريخ 19/11/2007
 قانون الحامية من العنف األرسي رقم( )6لسنة 2008عدد الجريدة الرسمية  4892الصادر بتاريخ 2008/3/16
 قانون الرتبية والتعليم املعدل رقم  14لسنة 2004املنشور عىل الصفحة  2652من عدد الجريدة الرسمية رقم  4662بتاريخ 2004/6/1
حل محل قانون الرتبة والتعليم املؤقت املعدل رقم  66لسنة 2003
 قانون األحداث وتعديالته رقم  24لسنة 1968املنشور عىل الصفحة  555من عدد الجريدة الرسمية رقم  2089بتاريخ 16/4/1968
 قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم  9لسنة 2004املنشور عىل الصفحة  2045من عدد الجريدة الرسمية رقم  4656بتاريخ 29/4/2004
حل محل قانون مراكز اإلصالح والتأهيل رقم  40لسنة 2001
 قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم  31لسنة 2007املنشور عىل الصفحة  2612من عدد الجريدة الرسمية رقم  4823بتاريخ 1/5/2007
 تعليامت تنفيذ أحكام نظام مامرسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفيس لسنة  2002املنشور عىل الصفحة 84من عدد الجريدة الرسمية رقم  4528بتاريخ  .2002/1/16صادر مبوجب املادة  16من نظام مامرسة مهنة علم النفس العيادي والصحة
النفسية واإلرشاد النفيس رقم  64لسنة 2000
 تعليامت وصف مهام الجهاز املؤسيس لوزارة الرتبية والتنظيم رقم  2لسنة1987املنشور عىل الصفحة  1من عدد الجريدة الرسمية رقم  3480بتاريخ 1987/6/16
صادر مبوجب املادة  13من نظام التنظيم اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم رقم  76لسنة 1986
 تعليامت وصف مهام أجهزة مديريات الرتبية والتعليم يف محافظات واأللوية وتعديالتها رقم  3لسنة  1987املنشورة عىل الصفحة 1312من عدد الجريدة الرسمية رقم  3483بتاريخ 1987/7/1
صادر مبوجب املادة  13من نظام التنظيم اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم رقم  76لسنة 1986
 تعليامت وصف املهام واألعامل الخاصة باملوظفني واألقسام يف كليات املجتمع رقم  2لسنة 1988املنشور عىل الصفحة  1087من عدد الجريدة الرسمية رقم  3550بتاريخ 1988/5/5
صادر مبوجب املادة  13من نظام تنظيم وزارة التعليم العايل رقم  36لسنة 1985
 تعليامت وصف املهام واألعامل الخاصة باملديريات واألقسام يف وزارة التعليم العايل رقم  2لسنة 1992املنشور عىل الصفحة  1من عدد الجريدة الرسمية رقم  3831بتاريخ 1992/6/16
صادر مبوجب املادة  13من نظام تنظيم وزارة التعليم العايل رقم  36لسنة 1985
 تعليامت وصف تصنيف الوظائف لإلدارات واملديريات يف مركز وزارة الرتبية والتعليم رقم  3لسنة 2005املنشور عىل الصفحة  2492من عدد الجريدة الرسمية رقم  4711بتاريخ 2005/6/16
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صادر مبوجب املادة  17من نظام التنظيم اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  46لسنة 2001
 تعليامت وصف وتصنف الوظائف ملديريات الرتبية والتعليم يف املحافظات واأللوية واملناطق يف اململكة رقم  4لسنة 2005املنشورة عىل الصفحة  2518من عدد الجريدة الرسمية رقم  4711بتاريخ 2005/6/16
صادر مبوجب املادة  17من نظام التنظيم اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  46لسنة 2001
 تعليامت االنضباط الطاليب يف املدارس الحكومية والخاصة رقم  1لسنة  2007املنشور عىل الصفحة  2788من عدد الجريدة الرسمية رقم 4823بتاريخ 2007/5/1
صادر مبوجب الفقرة  5من املادة  6من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  3لسنة 1998
 تعليامت ومعايري االعتامد العام لجامعات الدراسات العليا الخاصة رقم  2لسنة 2007املنشورة عىل الصفحة  2768من عدد الجريدة الرسمية رقم  4823بتاريخ 1/5/2007
صادر مبوجب الفقرة ا من املادة  9من قانون التعليم العايل والبحث العلمي وتعديالته رقم  4لسنة 2005
 تعليامت معايري االعتامد العام للجامعات الخاصة لسنة 2002املنشورة عىل الصفحة  1123من عدد الجريدة الرسمية رقم  4538بتاريخ 1/4/2002
صادر مبوجب املادة  9من قانون التعليم العايل والبحث العلمي املؤقت وتعديالته رقم  41لسنة 2001
 تعليامت معايري االعتامد العام لكليات املجتمع املتوسطة الخاصة لسنة 2002املنشورة عىل الصفحة  1156من عدد الجريدة الرسمية رقم  4538بتاريخ 1/4/2002
صادر مبوجب املادة  9من قانون التعليم العايل والبحث العلمي املؤقت وتعديالته رقم  41لسنة 2001
 تعليامت معايري االعتامد العام للكليات الجامعية الخاصة لسنة 2002املنشورة عىل الصفحة  1139من عدد الجريدة الرسمية رقم  4538بتاريخ 1/4/2002
صادر مبوجب املادة  9من قانون التعليم العايل والبحث العلمي املؤقت وتعديالته رقم  41لسنة 2001
 تعليامت معايري االعتامد العام وتعديالتها رقم  6لسنة 1987املنشورة عىل الصفحة  2023من عدد الجريدة الرسمية رقم  3511بتاريخ 1/11/1987
صادر مبوجب املادة  12من نظام الرتخيص واالعتامد لكليات املجتمع رقم  38لسنة 1987
 تعليامت ترخيص دور املسنني رقم  2لسنة 2001املنشورة عىل الصفحة  5299من عدد الجريدة الرسمية رقم  4517بتاريخ 15/11/2001
صادر مبوجب املادة  7من نظام التنظيم اإلداري لوزارة التنمية االجتامعية رقم  20لسنة 1997
 تعليامت الهيئة التدريسية يف الجامعة األردنية لسنة 1997منشورات مركز عدالة
صادر مبوجب املادة  61من نظام الهيئة التدريسية يف الجامعة األردنية رقم  25لسنة 1997
 تعليامت لجنة الرتبية رقم  4لسنة 1995املنشورة عىل الصفحة  2263من عدد الجريدة الرسمية رقم  4058بتاريخ 1/8/1995
صادر مبوجب املادة  12من نظام التنظيم اإلداري لوزارة الرتبية والتعليم رقم  1لسنة 1995
 تعليامت الهيئة التدريسية لكلية الدعوة وأصول الدين  -عامن رقم  2لسنة 1990املنشورة عىل الصفحة  1967من عدد الجريدة الرسمية رقم  3729بتاريخ 17/11/1990
صادر مبوجب املادة  16من نظام كلية الدعوة وأصول الدين رقم  17لسنة 1982
 تعليامت معايري االعتامد العام وتعديالتها رقم  6لسنة 1987املنشورة عىل الصفحة  2023من عدد الجريدة الرسمية رقم  3511بتاريخ 1/11/1987
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صادر مبوجب املادة  12من نظام الرتخيص واالعتامد لكليات املجتمع رقم  38لسنة 1987
 تعليامت وصف مهام اإلدارة املدرسية والهيئة التعليمية يف املدارس رقم  11لسنة 1981املنشورة عىل الصفحة  1033من عدد الجريدة الرسمية رقم  3017بتاريخ 16/8/1981
صادر مبوجب املادة  116من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  16لسنة 1964
 تعليامت التشكيالت اإلدارية يف وزارة الرتبية والتعليم رقم  10لسنة 1970املنشورة عىل الصفحة  133من عدد الجريدة الرسمية رقم  2281بتاريخ 1/2/1971
صادر مبوجب املادة  116من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  16لسنة 1964
 تعليامت مجالس الطلبة يف املدارس الحكومية والخاصة رقم  8لسنة 2007املنشورة عىل الصفحة  6597من عدد الجريدة الرسمية رقم  4858بتاريخ 1/11/2007
صادر مبوجب الفقرة د من املادة  6من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  3لسنة 1994
 تعليامت املؤسسات الريادية للطلبة املتفوقني واملوهوبني رقم  4لسنة 2003املنشورة عىل الصفحة  3445من عدد الجريدة الرسمية رقم  4608بتاريخ 1/7/2003
صادر مبوجب املادة  41من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  3لسنة 1994
تعليامت تنظيم مؤسسات ومراكز الرتبية الخاصة وترخيصها رقم  4لسنة 2002املنشورة عىل الصفحة  5000من عدد الجريدة الرسمية رقم  4568بتاريخ 16/10/2002
صادر مبوجب املادة  ،5املادة  41من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  3لسنة 1994و املادة  4من قانون رعاية املعوقني وتعديالته
رقم  12لسنة 1993
 تعليامت الدوام الرسمي رقم  8لسنة 1982املنشورة عىل الصفحة  662من عدد الجريدة الرسمية رقم  3070بتاريخ 2/5/1982
صادر مبوجب املادة  116من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  16لسنة 1964
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اللجان المشاركة في العمل
أعضاء اللجنة التوجيهية العليا
.1

عطوفة العني الدكتورة هيفاء أبو غزالة

أمني عام املجلس الوطني لشؤون األرسة /رئيس اللجنة

.2

سعادة العني نوال الفاعوري

مجلس األعيان

.3

سعادة السيدة دمية بيبي

املديرة التنفيذية ملؤسسة إنجاز /عضو أمناء املجلس الوطني
لشؤون األرسة

.4

عطوفة الدكتور محمد الخصاونة

أمني عام وزارة التنمية االجتامعية

.5

عطوفة الدكتور فواز جرادات

أمني عام وزارة الرتبية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية

.6

سعادة الدكتورة جانيت مريزا

أمني عام وزارة الصحة سابقا

.7

األستاذة الدكتورة سهام أبو عيطة

عميدة كلية العلوم الرتبوية /الجامعة الهاشمية

.8

األستاذ الدكتور نزيه حمدي

عميد كلية العلوم الرتبية /الجامعة األردنية

.9

الدكتورة منى هندية

مدير وحدة الربامج االجتامعية واالقتصادية /املجلس الوطني
لشؤون األرسة /مقرر اللجنة

أعضاء اللجنة الفنية من المتخصصين
.10

األستاذ الدكتور نزيه حمدي

الجامعة األردنية

.11

األستاذ الدكتور عدنان فرح

جامعة الريموك

.12

األستاذة الدكتورة سهام أبو عيطة

الجامعة الهاشمية

.13

الدكتور تيسري الياس

الخدمات الطبية امللكية

.14

الدكتور أسعد الزعبي

الجامعة األردنية

.15

الدكتور زهري زكريا

مدرسة البكالوريا

.16

الدكتور يوسف مقدداي

جامعة آل البيت

.17

الدكتورة أروى عويس

جامعة فيالدلفيا

.18

الدكتورة نايفة الشوابكة

جامعة البلقاء التطبيقية

.19

الدكتورة عريب أبو عمرية

جامعة البلقاء التطبيقية

.20

الدكتور عبدال ّله الدبويب

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

.21

الدكتور عدنان العساف

الجامعة األردنية

.22

الدكتورة سحر مخامرة

جامعة البلقاء التطبيقية

.23

الدكتور أحمد أبو أسعد

جامعة مؤتة

.24

الدكتورة جهاد عالء الدين

الجامعة الهاشمية
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.25

الدكتورة فاطمة عطيات

جامعة البلقاء التطبيقية

.26

الدكتورة لبنى عكروش

جامعة البلقاء التطبيقية

المؤسسات الحكومية
.27

الدكتور عبد الرحمن ابداح

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

.28

الدكتور ليىل قطيشات

وزارة الرتبية والتعليم

.29

السيدة أمل عزام

وزارة التنمية االجتامعية

.30

السيدة نوال الهويدي

وزارة التنمية االجتامعية

.31

الدكتورة بسمة الحلبي

وزارة الصحة

.32

املقدم خالد نوافلة

األمن العام

.33

الرائد محمد الطاهر

إدارة حامية األرسة

.34

السيدة ألفت خرض

وزارة العدل

.35

فضيلة الشيخ سليم املرصي

دائرة قايض القضاة

المؤسسات غير الحكومية
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.36

السيدة ايفا أبو حالوة

ميزان مجموعة القانون لحقوق اإلنسان

.37

السيدة أنعام العشا

املعهد الدويل لتضامن النساء

.38

السيدة مالك أبو زنط

مؤسسة التدريب املهني

.39

السيدة ناديا بشناق

مركز التوعية واإلرشاد األرسي

.40

السيد محمودأبو شيخه

معهد امللكة زبن الرشف التنموي

.41

السيدة سريسا قورشة

مؤسسة نهر األردن

.42

السيدة لبنى القدومي

مؤسسة نهر األردن

.43

السيد سيد الرطروط

مؤسسة نهر األردن

.44

السيدة زينة أبو عناب

مؤسسة نهر األردن

.45

السيدة إميان العقرباوي

مؤسسة نهر األردن

.46

السيدة نانيس ناغور

مؤسسة نهر األردن

.47

األستاذة بثينة فريحات

املركز الوطني لحقوق اإلنسان

.48
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