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دراسة تطبيقية على عينة من المستفيدات من الهاتف اإلرشادي بالجمعيات الخيرية

(فكر) لدراسات وبحوث األسرة
برنامج ِ
برنامج (فِكر) هو مبادرة ُصممت لتطوير أبحاث ودراسات األرسة واإلثراء املعريف
املتعلق بشؤون األرسة بكافة الوسائل املمكنة ،ومن مشاريع املبادرة إعداد أبحاث

سنوية مرتبطة باألرسة تسهم يف تطوير براجمنا وخدماتنا التنموية ،كذلك قياس املؤرش

الشهري املتعلق باملتغريات املحيطة باألرسة ونرشها ،باإلضافة إىل دعم األبحاث
والدراسات األرسية ،والدراسة املستمرة ملخرجات اإلرشاد األرسي وإعادة تطوير
مناهج اجلمعية بنا ًء عىل احتياجات املجتمع الفعلية ،ومن مهام املبادرة تشجيع املكتبات
ودور النرش بتكثيف كتب األرسة وإبرازها ،باإلضافة إىل تشجيع الوسائل اإلعالمية

املختلفة هبذا الشأن.

هيدف برنامج (فِكْر) إىل إعداد بحوث علمية دورية يف القضايا األرسية ،رصد نشاط
التنمية األرسية وبراجمها ومشاريعها ،إعداد قاعدة معلومات إحصائية (مدونة شهرية)،
اإلسهام يف إثراء املكتبة األرسية واملراكز البحثية بأبحاث ودراسات متخصصة يف
القضايا األرسية املعارصة ،تطوير عمليات القياس واالبتكار والبحث.
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شكر وتقدير
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من:

إدارة مجعية املودة اخلريية لإلصالح االجتامعي بمحافظة جدة ممثلة يف مديرها العام

(سابق ًا) األستاذ :زهري بن عبد الرمحن نارص،ومديرها احلايل األستاذ :حممد آل ريض عىل
دعمها املتواصل ملنسوبيها يف إجراء الدراسات العلمية التي هتتم بشؤون وقضايا األرسة.
إدارة الدراسات والتطوير بجمعية املودة اخلريية لإلصالح االجتامعي بمحافظة جدة

ممثلة يف مديرها الدكتور  :عيل بن حممد آل درعان عىل تسهيل مهامنا البحثية.

لزمياليت الفاضالت يف اإلدارة النسائية من إداريات ومرشدات إلبداء التوجيهات

وتقديم كافة التسهيالت.

لزوجي العزيز األستاذ .عبدالرمحن محاد الفاريس لدعمه يل ،ولتواصله مع اجلمعيات

لنرش االستبانة.

مجيع السيدات الاليت شاركن يف تعبئة االستبانة .

مجيع املراكز واجلمعيات التي تم تطبيق االستبانة من خالهلا .
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ملخص الدراسة
اسم الباحث :نوف عتيق سليامن الفايدي

عنوان الدراسة :دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت الطالق لدى عينة من
املستفيدات من اهلاتف اإلرشادي باجلمعيات اخلريية .

جهة الدراسة :مجعية املودة لإلصالح االجتامعي بمحافظة جدة.

أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت
الطالق لدى عينة من املستفيدات يف خدمة اإلرشاد اهلاتفي باجلمعيات اخلريية.

العينة :تكونت عينة الدراسة من  217مسرتشدة من خالل اهلاتف اإلرشادي .

حدود الدراسة :شملت غالبية املسرتشدات من اجلمعيات املشاركة الاليت قمن بتعبئة
االستبانة.

أداة الدراسة :استبانة دور اهلاتف اإلرشادي يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق
لدى عينة من املستفيدات باجلمعيات اخلريية.

بناء على نتائج الدراسة جاءت التوصيات كالتالي:
ً

التوصيات اخلاصة باملسؤولني ومجعيات ومراكز رعاية وتوعية املجتمع:

إنشاء أقسام خاصة باجلمعيات اخلريية املهتمة باألرسة وشؤوهنا ختتص بدراسة

أسباب الطالق لعالجها وتالفيها أو عىل أقل تقدير احلد من تفشيها.
تطوير املرشدين واملرشدات مهني ًا من خالل الدورات ودعم ذلك من اجلهات
احلكومية.

رصف رواتب ومكافآت حتفيزية للمرشدين املتميزين يف جمال اإلرشاد بشكل عام

عرب ملف إنجاز لكل مرشد.

توعية املجتمع من خالل وسائل اإلعالم املختلفة بدور اهلاتف اإلرشادي مع
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اإلعالن املستمر لتلك اخلدمة.

اختيار وانتقاء املرشدين األكفاء القادرين عىل أداء املهنة وحتمل صعوباهتا عىل أساس

اختبارات ومقاييس .

توفري هاتف جماين ليتسنى جلميع أفراد املجتمع االتصال وطلب املشورة.

التوصيات اخلاصة باملرشدين واملرشدات يف خدمة اإلرشاد اهلاتفي:

احلرص عىل التطوير والتدريب املستمر من خالل حضور املحارضات والندوات
واملناقشات والوسائل العلمية يف جمال اإلرشاد بشكل عام ويف فنون التعامل بني

الزوجني .

التطلع ومعرفة كل ما هو حديث يف األمور التي ختص الرتبية ملواكبة تطورات العرص

وحل املشكالت الواردة.

الرتويح املستمر حيث أن العمل اإلرشادي من املهن اإلنسانية املجهدة التي حتتاج إىل

تنفيس للتخفيف من الضغوط الناجتة عن عملهم اإلرشادي.
توصيات لكافة أفراد املجتمع :

طلب االستشارة من جهة رسمية معتمدة وعدم االلتفات لالستشارات املزيفة من

املواقع الفاسدة وغريها.

احلرص عىل التطوير وحضور الدورات يف فنون التعامل يف احلياة األرسية.
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قائمة المحتويات
برنامج (فِكر) لدراسات وبحوث األرسة

3

ملخص الدراسة

7

فهرس اجلداول

11

5

شكر وتقدير

9

قائمة املحتويات

فهرس االشكال

الفصل األول :املدخل إىل الدراسة

مقدمة الدراسة

مشكلة الدراسة

12
14
15

تساؤالت الدراسة

16

أهداف الدراسة

18

أمهية الدراسة

مصطلحات الدراسة

17

الفصل الثاين :األدب النظري والدراسات السابقة

املبحث األول  :اإلرشاد اهلاتفي

18
22

الضوابط الرشعية لإلرشاد اهلاتفي

23

مبادئ اإلرشاد اهلاتفي

28

27

أهداف اإلرشاد اهلاتفي

29

مراحل املكاملة اإلرشادية

حاجة املجتمع لإلرشاد اهلاتفي

30

أسباب الطالق

36

31

املبحث الثاين  :الطالق

43

املبحث الثالث  :اجلمعيات اخلريية

44

نظريات اإلرشاد
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47

الدراسات السابقة

التعليق عىل الدراسات السابقة

الفصل الثالث :إجراءات الدراسة

منهج الدراسة

جمتمع وعينة الدراسة

50
52
52

اخلصائص الديموغرافية للعينة

53

األساليب اإلحصائية املستخدمة

40

أدوات الدراسة

نتائج التساؤل األول ومناقشته

53

الفصل الرابع :نتائج الدراسة و تفسريها

نتائج التساؤل الثاين ومناقشته

64
66

نتائج التساؤل الثالث ومناقشته

68

نتائج التساؤل اخلامس ومناقشته

72

70

نتائج التساؤل الرابع ومناقشته

نتائج التساؤل السادس ومناقشته
ملخص النتائج

الفصل اخلامس :ملخص النتائج والتوصيات

التوصيات

74
90
93

املراجع العربية واألجنبية

95

املحكمون

104

99

املالحق
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قائمة الجداول
54

جدول ( )3-1خصائص العينة

جدول ( )3-2طريقة تصحيح املقياس

58

جدول رقم ( )3-3معامالت ارتباط بريسون لكل فقرة مع الدرجة الكلية لالستبانة

59

جدول رقم ()3-5معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي ألفا كرونباخو التجزئة النصفية

61

جدول رقم ()3-4معامالت االرتباط بني درجات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية

جدول( )4-1اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
األرسية األخالقية الدينية املؤدية للطالق

جدول( )4-2اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
األرسية السلوكية املؤدية للطالق
جدول( )4-3اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
األرسية النفسية املؤدية للطالق
جدول( )4-4اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
األرسية االجتامعية املؤدية للطالق
جدول( )4-5اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
األرسية االقتصادية املؤدية للطالق

جدول( )4-6اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق

جدول ( )4-7اختبار ( )ANOVAدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية
للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين

جدول ( )4-8اختبار ( )ANOVAدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية
للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين

60

64
66
68
70
72
74
76
79

جدول ( )4-9اختبار ( )ANOVAدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية
للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين

82

جدول( )4-10اختبار ( )Tواختبار ( )x2للفروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد

85
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قائمة األشكال
توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي

55

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الزواج

56

55

توزيع أفراد العينة حسب العمر

56

توزيع أفراد العينة حسب جهة االتصال
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المدخل إلى الدراسة

أوالً  :مقدمة الدراسة
ثاني ًا :مشكلة الدراسة

ثالث ًا :تساؤالت الدراسة
رابع ًا :أمهية الدراسة

خامسا :أهداف الدراسة
ً

سادس ًا :مصطلحات الدراسة
سابع ًا :حدود الدراسة
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أو ً
ال  -مقدمة الدراسة

ترتبط املشكالت الزوجية باألحداث اليومية ،حيث يتعرض هلا الفرد من مصادر

خمتلفة ،فالضغوط اخلارجية تالحقه يف البيت،والعمل،والدراسة والتعامالت املالية،

وتسبب له يف بعض األحيان أزمات،مما يضطره للبحث عن سبيل حللها وربام تتعقد
األمور فيقف أمامها عاجز ًا حائر ًا عن إجياد احللول(احللبي.)2011،

واحلياة الزوجية ال تعني انعدام املشكالت وإنام تعني القدرة عىل مواجهتها والتعامل

معها بأساليب اجيابية .وترتاوح تلك املشكالت بني البساطة والتعقيد ،فقد تكون جمرد

خالف بسيط حيل باملشورة وتفهم وجهة نظر األخر ،وقد تكون نتيجة تراكامت تنتهي
بانتهاء احلياة الزوجية(سليامن .)2012 ،

وكثري ما نسمع من احلاالت التي يفكر فيها الزوجان بإهناء العالقة الزوجية عند حصول

أي مشكلة دون تقدير ملدى العواقب املرتتبة عىل ذلك سواء هلم أو ألوالدهم .إذ نجد
عدد ًا كبري ًا من األزواج تنقصه اخلربة يف التعامل مع الطرف اآلخر ،مما يعتقد بأنه يصعب
العيش معهم أو مشاركتهم يف احلياة الزوجية فيتعرضون للطالق(اخلطيب.)2009،

وهنا البد من التأكيد عىل أن السلوك اإلنساين يتميز باملرونة أي قابل للتغري والتعديل،
وأن مالمح شخصيته وبعض سامته يمكن أن تتعدل إذا وجدت الظروف املالئمة وإذا
أعطيت التوجيه واإلرشاد املفيد.
وحيث إن كثري ًا من الناس يرغبون يف إهناء خالفاهتم الزوجية من غري اتصال بجهات

رسمية إصالحية وقضائية ،فض ً
ال عن حتقيق الرسية فيها بشكل أكرب من املقابلة
املبارشة ،إضافة إىل أهنا وسيلة ال تتطلب انتقاالً ،يربز دور اهلاتف اإلرشادي لألرسة
الذي كنا ننتظره ونشدد عىل أمهيته يف اإلسهام يف إحداث التوازن النفيس واالجتامعي
املطلوب يف املجتمع وخلفض نسب الطالق الناجتة عن املشكالت األرسية (السدحان

وآخرون.)2005،

ومن خالل عمل الباحثة بقسم االستشارات اهلاتفية بجمعية املودة اخلريية لإلصالح
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االجتامعي بمحافظة جدة ،والوقوف عىل كثري من احلاالت التي توارت املشكالت

فيهامن خالل تقديم املشورة وبث روح األمل وتقديم العون للمسرتشدات خالل

اهلاتف االستشاري لتعود احلياة الزوجية الستقرارها .جاءت هذه الدراسة للتعرف
عىل دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت املشكالت املؤدية للطالق لدى عينة من
املستفيدات من اهلاتف اإلرشادي باجلمعيات اخلريية.

ثانيـًا  -مشكلة الدراسة

تعد العالقة الزوجية واألرسية يف جمتمعنا السعودي معرضة للتفكك وعدم االستقرار،
نتيجة االنفتاح غري الرشيد عىل عادات وتقاليد غري إسالمية أو ختليها عن منهج ورشيعة

اإلسالم ،كام أن التقدم احلضاري والتطور الزمني قد ألقى بظالله عىل األرسة فلم تعد
كام كانت من التامسك ،بل أصبح تفككها أحد الظواهر التي ال نستطيع أن نغمض

أعيننا عنها (السدحان وآخرون .)2010،

ومن ثم فإنه إذا ما ختلخلت العالقات وفقدت الروابط بني الزوجني ،فإن ذلك سيؤثر

عىل متاسك األرسة ويبدأ كل من طرفيها يف التطلع إىل ما يشبع احلاجات املفتقدة خارج

نطاق األرسة مما هيدد كياهنا ويؤدي إىل تفككها واهنيارها (سليامن)2012،

واملتابع للدراسات االجتامعية احلديثة ،كدراسة (بداوي  )2013،التي أسفرت عن

وجود عالقة طردية بني الطالق واالضطرابات الدراسية لدى األبناء ،وكذلك دراسة
(بوبيدي )2014،والتي تطرقت إىل أهم املشكالت لدى املرأة والتي تؤدي إىل التفكك

األرسي ،وكذلك دراسة (سليم )2013،التي جاءت بالبحث ألهم مسببات التفكك

األرسي وتأثريه املبارش عىل الطفل ،وكام أوضحت دراسة (بن طالب )2010،عىل
رضورة إنشاء مراكز خاصة لإلرشاد النفيس واألرسي للحد من املشكالت األرسية،
جيد أن هناك قلق ًا متزايد ًا حول األوضاع املضطربة التي تتعرض هلا األرسة ،الناجتة عن
اخلالفات املتزايدة بني أفرادها .
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واملتأمل يف مصدر هذا القلق يرى أن اإلحصاءات لدى املحاكم أو مراكز الرشطة يف

تزايد مستمر،فقد أوضح (الكتاب اإلحصائي) األخري الصادر من وزارة العدل للعام

1432هـ أن جممل حاالت الزواج التي وثقت رسميا يف سجالت الوزارة للسعوديني

بلغت ( )145،079عقد زواج ،يف حني بلغت وقوعات الطالق التي سجلت يف

الوزارة رسميا للسعوديني ( )26،840صك طالق وبنسبة بلغت ( )%18من جممل
حاالت الزواج يف اململكة وحيث أن هذه اإلحصاءات هي ما يتم رصده يف عدد

كثريا من الناس
احلاالت الوافدة إليها إال أن احلجم احلقيقي يفوق ذلك بكثري ،إذ إن ً
يرغبون يف إهناء خالفاهتم برسية دون اتصال بجهات رسمية (وزارة العدل.)1434،

ومما سبق تتضح احلاجة امللحة لتفعيل رسالة اإلرشاد اهلاتفي ودعمها بالدراسات
واألبحاث التي تبني تأثريها يف إصالح األرسة واملجتمع ،ونظرا لقلة األبحاث حول

موضوع اهلاتف اإلرشادي  -حسب علم الباحثة  -فهذه الدراسة تسهم يف إثارة االنتباه
حول دور اإلرشاد اهلاتفي يف التخفيف من معدالت املشكالت املؤدية للطالق بني
الزوجني.

وتتبلور مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل :ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض

معدل املشكالت املؤدية للطالق لدى عينة من املستفيدات من اهلاتف اإلرشادي
باجلمعيات اخلريية؟

ثالثًا -تساؤالت الدراسة

ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق لدى عينة من

املستفيدات من اهلاتف اإلرشادي باجلمعيات اخلريية؟

ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤدية

للطالق؟

ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية السلوكية الدينية املؤدية

للطالق؟
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ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق؟

ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق؟
ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية

للطالق؟

ما دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية

للطالق؟

رابعـًا  -أهمية الدراسة

تكتسب هذه الدراسة أمهيتها يف حماولة التعرف عىل دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض
معدل املشكالت املؤدية للطالق ،وتتمثل أمهية إجراء الدراسة احلالية كذلك يف العديد
من االعتبارات النظرية والتطبيقية عىل النحو التايل:

-1األمهية النظرية:

 .1أمهية املوضوع الذي تتناوله وهو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت الطالق

حيث إهنا قد تكون إضافة علمية يف جمال اإلرشاد األرسي.

 .2أهنا تبحث يف موضوع اإلرشاد اهلاتفي ،حيث تفتقر املكتبات العربية بشكل عام
واملكتبات السعودية بشكل خاص إىل الدراسات التي تبني دور اهلاتف االستشاري يف
احلد من املشكالت األرسية وبالتايل ختفيض نسبة الطالق يف املجتمع.

 .3تعترب هذه الدراسة إضافة رؤية جديدة يتم من خالهلا معرفة دور اإلرشاد اهلاتفي يف
خفض معدالت الطالق .

 .4إلقاء الضوء وتثقيف املجتمع خلدمات اهلاتف اإلرشادي.
-2األمهية التطبيقية:

 .1قد تفيد نتائج الدراسة املسؤولني واملهتمني يف جمال خدمات و رعاية األرسة يف
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تطوير خدمات اهلاتف اإلرشادي.

 .2تقلص حاالت الطالق يف اململكة من خالل االتصال وحل املشكالت حال نشوئها.

 .3ختفيف الضغط عىل مكاتب اإلصالح واملحاكم من خالل تبصري املجتمع خلدمة

اهلاتف االستشاري.

 .4يمكن أن تفيد هذه الدراسة يف معرفة أكثر املشكالت يف احلياة الزوجية وبالتايل

جتنبها.

خامسًا  -أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل معرفة:

 .1دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت الطالق لدى عينة من املستفيدات يف خدمة

اإلرشاد اهلاتفي باجلمعيات اخلريية.

 .2دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية الدينية املؤدية للطالق.

 .3دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية السلوكي الدينية املؤدية

للطالق.

 .4دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق.

 .5دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق.

 .6دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق.
 .7دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية الرتبوية املؤدية للطالق.
سادسًا  -مصطلحات الدراسة

اإلرشاد اهلاتفي:

وتعني طلب املشورة عن طريق اهلاتف ،ومتتاز عىل االستشارة املبارشة بسقوط
الكلفة واحلرج اللذين يعرتيان املستشري ،فيمنعانه من البوح بام يستحي منه أحيان ًا
(القايض.)2005،
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ويقصد به يف هذه الدراسة بأنه :وسيلة من وسائل اإلرشاد األرسي وهيدف إىل مساعدة
املسرتشدات عىل مواجهة املشكالت األرسية ،والتخفيف من حدة الضغوط الناجتة

عنها ،من خالل طرح املشكلة وعالجها ومتابعتها عن طريق اهلاتف.
املشكالت املؤدية للطالق:

تعرف بأهنا املواقف واملسائل احلرجة املحرية التي تواجه الفرد فتتطلب منه حالً،وتقلل

من حيويته وفاعليته وإنتاجه ومن درجة تكيفه مع نفسه ومع املجتمع الذي يعيش فيه

(عبد املعطي.)1426،
اجلمعيات اخلريية:

هي وحدة اجتامعية تُعنى بتقديم املساعدة واخلدمة اإلرشادية ملن هم بحاجه إليها من
أفراد املجتمع حتى يتمكنوا بأنفسهم من فهم أبعاد مشكالهتم ويتعرفوا عىل احللول

والبدائل املناسبة هلا ومن ثم مساعدهتم والوقوف بجانبهم الختيار البديل أو احلل

املناسب الذي يمكن تنفيذه للتغلب عىل املشكلة وذلك من خالل إرشادهم هاتفيا إىل
أفضل احللول املمكنة بمعرفة مرشدين مؤهلني (اجلهني.)2005،
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل األدب النظري املتعلق بدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت

املشكالت املؤدية للطالق لدى عينة من املستفيدات من اهلاتف اإلرشادي باجلمعيات
اخلريية ،والدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

أو ً
ال  :األدب النظري

يتم يف هذا الفصل تناول األدب النظري املتعلق بموضوع الدراسة ،كام سيتم عرض
الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة.

املبحث األول:

اإلرشاد الهاتفي:

يعترب اإلرشاد اهلاتفي وسيلة من الوسائل املتبعة من قبل اجلمعيات اخلريية ،فاملجتمعات

العربية تواجه خطر عظيم بسبب االنفتاحغري الرشيد واملسيطر عليه املتأصل يف العادات
والتقاليد من قبل املجتمعات غري اإلسالمية ،كام أن تأثري وسائل االتصال من وسائل
مرئية ومسموعة ومقروءة التي تتضمن برامج ومشاهد موجهة لألرسة وخمالفة لتعاليم
اإلسالم التي زادت من االضطرابات والعالقات األرسية ،ونتج عنها مشكالت متتالية

يف احلياة الزوجية ويف العالقات األرسية ،فبذلك تظهر احلاجة امللحة إىل تفعيل وتعزيز
دور اإلرشاد والتوجيه األرسي بمختلف أشكاله ،املبارش أو اهلاتفي من أجل التأثري
بإجيابية يف ختفيف اهلموم والعمل عىل فتح باب األمل يف احلياة وتقديم االستشارات
والتوجيهات من أجل تقديم املساعدة يف حل املشكلة (.)Stephenson et al،2003

وأشار( )Dix and Oxenbridge،2003إىل أن اإلرشاد اهلاتفي يعمل عىل تقديم

مساعدة للمتصل من أجل القيام بدوره االجتامعي عىل أكمل وجه ،وذلك من خالل
تقديم املساعدة من أجل التصدي للمشكالت التي تعرتض أداء دوره و من خالل

التقليل من درجة الضغوط اخلارجية التي تتشكل يف األفراد املحيطني به ،كام يسهم
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اإلرشاد اهلاتفي إىل التقليل من حدة الغضب أو القلق والرتكيز عىل خمتلف اجلوانب
واألطراف للعمل عىل إجياد حل مالئم وفعال.

وأضاف (عسكر )2004،إىل أن خدمة اإلرشاد اهلاتفي تنفرد عن غريها من الوسائل

بالعديد من املميزات واخلصائص ،من خالل إسهامها يف تعزيز وتقوية الروابط
األرسيةمن خالل تكوين جلسات عائلية تضم اآلباء واألمهات تسهم يف حتقيق
اجلوانب املهمة من أجل تنمية العالج األرسي ،كام يسهم اإلرشاد اهلاتفي إىل تسهيل

عملية التواصل من قبل املسرتشد مع املرشد والرسية التامة ،حيث ال يتمكن من

سامعه أو رؤيته أحد للذين ال يفضل أن يكشف ذلك لدهيم ،وتظهر ميزة وأمهية اهلاتف
اإلرشادي من خالل قدرته عىل توفري خمتلف الطرق واألساليب التي تتيح للمرشد
واملسرتشد للتواصل فيام بينهام بطرق إلكرتونية خمتلفة ومتفردة و يسهم يف الوصول إىل

الوعي بشكل يطبق أثناء املقابلة خالل االنفعاالت أو مشاعر حييطها حقائق مشكلته،
األمر الذي يسهم يف التعمق للمشكلة والعمل عىل حلها يف نفس املسرتشد.

ويف ضوء ذلك ،حدد (الدويش )2004،الضوابط والتوجيهات الرشعية لإلرشاد
اهلاتفي واملتمثلة بام ييل:

-1اإلخالص واستحضار النية :جيب عىل املرشد أن يتصف بصالح النية وتوجيه عمله

هلل تعاىل والدار اآلخرة ،فعن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم « :من
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يرس

عىل معرس يرس اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن سرت مسل ًام سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة،

واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه» (رواه مسلم).

-2مراقبة اهلل والشعور بمسؤولية الكلمة :يعلم اإلنسان املسلم أنه مسؤول عن كل
كلمة يقوهلا ويلفظها ،وأنه سيواجه يوم القيامة كل ما عمل سواء كان كبريا أو صغري ًا،

«ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد» (ق.)18 :

-3مراعاة املصالح الرشعية :قد يظهر األمر يف بعض األحيان خري ًا ،و قد يكون رش ًا
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ظاهر ًا ،وهذه احلالة يف أغلب األحيان ال ختفى عن الناس ،ومن جانب آخر توجد
حاالت كثرية ومتنوعة ختتلط ضمنها املصالح باملفاسد ،ففي حالة قيام الفرد باختاذ قرار
حلياته الزوجية ظن ًا منه أهنا مصلحة ،يمكن أن يكون قد أضاع مصلحة أكرب يف جانب
آخر من احلياة ،وقد هيرب من قرارا حيتوي مفسدة ويقع يف مفسدة أكرب.

-4البعد عن االسرتسال فيام ال يليق :من املمكن أن تتعلق بعض االستشارات بقضايا

زوجية خاصة ،بالتايل يقوم املسرتشد بالدخول بتفاصيل ال يستحب أن تتحدث هبا مع
رجل أجنبي ،فقد يسهم الفضول يف بعض األحيان يسهم يف جعل اسرتسال املرشد
للحديث أو السؤال أو تشجيع املسرتشد لإلسهاب يف احلديث والدخول يف تفاصيل

غري الئقة ،وهذا مناف ملا جاء يف تعاليم الدين اإلسالمي يف قوله تعاىل « فال ختضعن
بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوالً معروف ًا»(االحزاب.)32:
-5التأدب يف األلفاظ :حسن اختيار األلفاظ دليل عىل أدب صاحبها وحيائه ،فقد كان

العرب يستخدمون التكنية بذكر ما ليس حمبب لدهيم ،وقد جاء يف كتاب اهلل وسنة
نبيه حول التكنية بام يفحش ذكره ،ومثال ذلك حول املعارشة بني الزوجني باإلتيان

« يسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف املحيض وال تقربوهن حتى
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهلل» ( البقرة.)222 :

-6قرص العالقة باملسرتشد عىل االتصال اهلاتفي :تتم عملية اإلرشاد اهلاتفي من خالل
اهلاتف ،وقد تكونت العديد من العنارص واإلجراءات عىل هذا األساس ،ومن هذا

املنطلق جيب عىل املرشد أن حيدد عالقته باملسرتشد فقط ،ويقصد بذلك أن :

البعد عن التعريف باملسرتشد باسمه ،بل يتحدد بالرقم حتى يتمكن من االستمرارية

يف حال أقتىض األمر.

جتنب إعطاء املسرتشد وسائل تواصل شخصية أخرى ،كاهلاتف الشخيص،أو الربيد

االلكرتوين.

العمل عىل االبتعاد عن التدخل والتشارك يف حل القضايا عملي ًا أو االتصال بأطراف

أخرى غري املسرتشد.
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البعد عن احلصول عىل وسائل التواصل مع املسرتشد أو املبادرة باالتصال عليه،

جيب أن تكون املبادرة باالتصال هو املسرتشد حتى يف حاالت املتابعة.

-7توجيه إىل وسائل إلصالح حاله :يقوم املسرتشد يف السؤال عن قضية ومشكلة
حمددة ،ولكن بحكم خربة ومعرفة املرشد يدرك أن املسرتشد يف حاجة إىل توجيه

والنصح يف أمور أخرى تسهم يف ختطي املشكلة.

-8التوازن يف حتقيق الرجاء لدى املسرتشد :توجد حاالت عديدة يسيطر عليها اليأس

للمسرتشد ،ويشعر أنه ال سبيل للخالص من مشكلته ،ويتشكل هذا من خالل بعض
الكبائر ،واالهتامم بمدى إقناعه والقدرة عىل ختطي املشكلة،األمر الذي يدعو اىل
التطرف من اجلهة األخرى ،فيسهب ويبالغ يف احلديث عن الرجاء معه بأمر يصل اىل

التهوين من شأن املعصية.

-9مراعاة االعتبارات االجتامعية :تسهم الرواسب االجتامعية يف تكوين أثر عىل الناس،
والعمل عىل توجيه الكثري من الترصفات ،وتشكيل قيود حتد من حركتهم ،وجيب عدم

الشك يف واجبية اخلضوع واالنحناء هلذه الرواسب والتعقيدات املجتمعية ،حيث إنه
من املهم أن يعمل املصلحون عىل تغيري ومساندة املجتمع للعمل عىل ختطي اجلوانب

السلبية فضال عام يتعارض مع الرشع.

-10الرسية :تعترب الرسية من أكثر األمور التي جتذب الشخص ،وتسهم يف انطالقه يف
احلديث بسبب شعوره باألمان وحمدودية األشخاص الذين يعرفون املشكلة ،ففي بعض

األحيان يشعر املسرتشد أن معرفة الطرف اآلخر للمشكلة بموضوع حديثه وتساؤالته
للمرشد قد تيسء إليه ،فاخلوف من هذا قد يؤدي إىل إعاقة عملية االستشارة والترصيح

بحرية للمرشد ،وبذلك تبقى املشكلة حبيسة نفسه ال يبح هبا ألحد خوفا من انتشارها.
 -11البعد عن الفتوى :ختتلط العديد من االستشارات ذات البعد الرشعي بالفتوى،

ومثال ذلك:

أن تكون هناك مشكلة بني الزوجني فيتلفظ ببعض ألفاظ الطالق ،أو حتريم الزوجة

أو نحو ذلك ،و يف حال استعراض املرشد احلالة يرى أن األفضل واألصلح للزوجني
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أن يعودا بعالقتهام وأن يتناسيا اخلالفات بينهام ،ومن املمكن أن يكون هذا هو احلل
األنسب من وجهة نظرهم ،إال أن احلالة قد وصلت اىل وضع ال يسهم يف إرجاع الزوج

لزوجته كام يف حاالت الطالق بعد استنفاذ احللقات الثالث ،أو ال يمكن له قبل التكفري
كحاالت الظهار(ترصيح الزوج بتحريم زوجته عليه).

-12البعد عن احلديث بام ال يعلم :من األشياء البدهيية يف احلياة أن الفرد ال ينطق أو

يتحدث إال بام يعلم ،حيث التحاور والتحدث بغري علم يسهم يف حتمل الشخص تبعية

كالمه.

-13التوجيه الرشعي :تتكون العديد من املشكالت والقضايا املطروحة جمتمعي ًا بسبب
البعد وجتنب التعامل بالدين اإلسالمي ،وقد يظهر أمر التقصري يف االستشهاد باألمور

الرشعية خالل حديث املرشد ،فالعديد من احلاالت قد يذكرها املسرتشد عرضا،
بذلك يعمل املرشد عىل أن يسلك اجلانب الرشعي ويقوم بالتوجيه رشع ًا بام يناسب
املوقف مع مراعاة احلكمة واألسلوب احلسن يف ذلك ،فطبيعة املوقف وحالة املسرتشد

جتعل منه يتحدث بشكل تلقائي حول واقعه ،كام أنه يتمكن من االستعداد للسامع أو
التغيري ومن هذا يظهر االستثامر املهم هلذا اجلانب من أجل توجيه احلالة وإصالحها.

 -14احلذر من القرارات اجلريئة :توجد مواقف ومشاكل تدعو صاحبها الختاذ قرار

جريء ،كأن تعيش املرأة معاناة مع زوجها فتطلب الطالق ،أو أن يتخذ الزوج قرار
تطليق الزوجة ...إلخ.

-15احلذر من تعميم النظرة السلبية للمجتمع :يمكن أن يقوم املرشد بتعميم فكرة
أو نظرة سلبية للمجتمع من خالل تكرار املواقف السلبية املطروحة أمامه ،األمر
الذي يسهم يف بناء الشكوك يف أوالده أو زوجته ،أو من املمكن النظر من خالل هذه

املشكالت إىل املجتمع ككل ،إطالع املرشد عىل العديد من املشاكل قد تسهم يف تعرف

املرشد عىل خمتلف جوانب وزوايا املجتمع ،إال أن اخلطورة يف هذا اجلانب تظهر من

خالل تعميم الفكرة أو ختطي االعتدال يف النظرة للمجتمع ولآلخرين من خالهلا.
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أهداف اإلرشاد الهاتفي:

لإلرشاد اهلاتفي أهداف مهنية حمددة جيب االلتزام بتحقيقها حتى تكون عمال مهني ًا

يامرس وفق أساليب وأسس علمية .خصوصا وأن املستفيدين منها هم كل من يعاين من

ضغوط أو توترات نفسية من أفراد املجتمع أو أرسهم ويرغب باالستشارة عرب اهلاتف
وبخاصة يف احلاالت التالية:
األمر الطارئ

احلاجة إىل املشورة العاجلة

التفريغ االنفعايل

عدم التمكن من احلضور لالستفادة من الربامج املتاحة مبارشة

عدم الرغبة يف الكشف عن اهلوية

لذلك فإن من أهم أهداف اإلرشاد اهلاتفي التي ذكرها (الطايفي:)٢٠٠٨،

مساعدة األفراد وأرسهم يف التعامل مع مشاكلهم االجتامعية واألرسية والنفسية.

اإلسهام يف تقديم الدعم النفيس واالجتامعي للفرد وأرسته.

تقديم أفضل احللول العلمية والعملية حلامية األفراد من اآلثار النفسية واالجتامعية.

اإلسهام يف وقاية املجتمع من اآلثار السلبية للمشكالت األرسية واالجتامعية

والنفسية املتوقعة من التغريات االجتامعية.
تنمية الوعي الذايت عند املسرتشد.

استيعاب مشاكل الفرد والعمل عىل حلها بشكل هادئ بحيث يضمن له الرسية

واخلصوصية.

ومن أهداف اإلرشاد اهلاتفي تفريغ املشاعر بشكل آمن وموجه الختيار السلوك اإلجيايب،
وتدعيم وتعزيز الذات واالعتامد عىل النفس يف إجياد احللول املناسبة للمشكلة.
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مبادئ اإلرشاد الهاتفي:

لكل مهنة أو وظيفة مبادئ يلتزم هبا املتخصص ضمن ميدان العمل اخلاص به ،هبدف

املساندة يف إمتام وإنجاح العالقة املهنية بني املتخصص واملستفيد األمر الذي يدفع إىل

نجاح عملية املساعدة واإلرشاد اهلاتفي عمل مهني حيتاج إىل العمل وااللتزام بمبادئ
من جانب املستشار أو املرشد من أجل إمتام عملية املساعدة باجلانب الذي يسعى

املرشد واملسرتشد إليها ،فقد عمل(السدحان وآخرون  )2004،عىل حتديد مبادئ

عملية اإلرشاد اهلاتفي واملتمثلة بالتايل:

-1مبدأ التقبل :ويعني أن يتقبل املرشد املسرتشد ،كام هو ليس كام جيب أن يكون.

-2مبدأ الرسية :يعنى مبدأ الرسية خالل اإلرشادات اهلاتفية إىل احتفاظ املرشد بأرسار
املسرتشد وعدم اإلدالء هبا من خالل اهلاتف وجتنب تفشيها بني اآلخرين.

-3مبدأ التعبري عن املشاعر :يقصد هبذا املبدأ أن يساعد املسرتشد من أجل التعبري عن

مكنوناته وعن مشاعره اإلجيابية أو السلبية املختفية حيث ال بد من متابعتها ومواكبتها
بأسلويب التوجيه واإلرشاد املالئم.

-4مبدأ املساعدة الذاتية :يقصد به العمل عىل تقديم املساعدة للمسرتشدين أنفسهم من

خالل تعليمهم كيفية إشباع حاجاهتم ،كيفية التعامل مع املشكالت من خالل االعتامد
بعد اهلل عىل قدراهتم وإمكانياهتم اخلاصة.

-5مبدأ التفريد :يقصد هبا أن يظهر املسرتشد إيامنه املطلق يف خمتلف خصائصه

وإمكانياته وقدرته ،لذلك يعمل بطريقة خمتلفة عن اآلخرين سواء كانت اجتامعية أو
مادية أو ربام جسمية ونفسية وعقلية.

-6مبدأ التفاعل الوجداين :وهي عملية ذات طرفني تكون غالب ًا ذات اتصال فكري
أووجداين ،وهذا املبدأ مطلوب خالل العملية االستشارية اهلاتفية ،حيث إنه يتطلب

إىل إرهاف احلواس من أجل التعرف عىل مشاعر املسرتشد ومن ثم العمل عىل تطبيق

واستخدام املهارات التفسريية ملعنى هذه املشاعر و األحاسيس يعقبها االستجابة هلا

بالطريقة املناسبة.
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 -7مبدأ حق اختاذ القرار :يقصد هبا اختاذ القرار ضمن جمال اإلرشاد اهلاتفي من خالل
عدم فرض املرشد وجهة نظره ونصائحه للمسرتشد ،ويتضمن مثل هذا املفهوم من
خالل قدرة املسرتشد عىل اختاذ القرارات الصحيحة عند اكتامل الصورة لديه.

مراحل المكالمات اإلرشادية:

املكاملة احلاصلة عرب اهلاتف بني املرشد واملسرتشد ليست جمرد حمادثة ،بل هي عملية

متكاملة األركان خيطط هلا وتوجه من خالل خطوات ومراحل تصل بالنهاية اىل أفضل
البدائل حلل املشكلة املطروحة ،ويف أغلب األحيان يمر اإلرشاد اهلاتفي من خالل أربع

مراحل حددها ( )Stephenson et al،2003عىل النحو التايل:
-1املرحلة األوىل:

يتم يف املرحلة األوىل استكشاف املشكلة التي اتصل املسرتشد من أجلها ،وحيتاج ذلك

إىل اإلصغاء والوعي من قبل املرشد مع االهتامم بالعميل وتشجيعه من أجل إيضاح
خمتلف اجلوانب ،يتم ذلك من خالل الثقة املتبادلة التي يكون املرشد متمكنًا من إمتامها

وإنشائها يف بداية املرحلة ،ومن أجل تدعيم هذا اجلانب يقوم املرشد بالتعاطف وإفساح
املجال للمسرتشد من أجل اإلفصاح عن مكنونات صدره ،بذلك تسهم العالقة
اإلجيابية بني املرشد واملسرتشد عىل نجاح وإظهار أمهية العملية اإلرشادية وتبيان
شخصية املسرتشد وطبيعة املشكلة املطروحة.

-2املرحلة الثانية:

تسهم املرحلة الثانية يف إظهار التعريف باملشكلة وتشخيص احلالة ،وتعترب من املراحل

احلساسة التي تشكل عملية اإلرشاد ،فاقرتاح احللول والبدائل أو العمل عىل حل

املشكلة املطروحة يرتكز عىل التعريف ،فنجاح املهمة بشكل تام يسهم يف حتديدها
التشخيص الدقيق ،وال بد من خالل هذه املرحلة أن يتفق الطرفان عىل تعريف موحد
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للمشكلة من أجل توحيد أرضية التفاهم ،وإال عاد طرفا العملية االستشاريةإىل البداية.
-3املرحلة الثالثة:

يظهر دور املرشد يف املرحلة الثالثة من خالل تعريف وفحص البدائل املتواجدةأمام
املسرتشد من أجل اختيار ما يالئم ،ومن دون قيام املرشد بفرض أي منها عليه ،حيث
إنه يبقى دائام حتت رهن إشارة املسرتشد هبدف النصح واإلرشاد.

-4املرحلة الرابعة:

يعمل املرشد من خالل هذه املرحلة بتقويم ما تم إنجازه خالل املقابلة ،ويتشكل هذا

التقويم بشكل مستمر يف هناية كل مقابلة من أجل التعرف عىل مدى حتقيق وإيصال
املسرتشد لشعوره ،وما إن كان األمر حيتاج إىل عمل إضايف أو إىل إعادة للنظر حول
بعض األشياء ضمن ما يستجد يف ظروف ووقائع ومعلومات جديدة.

حاجة المجتمع لإلرشاد الهاتفي:

تعرضت اململكة العربية السعودية خالل السنوات املاضية لتغري كبري وخمتلف يف
خمتلف املجاالت احلياتية التي تتضمن النمو والتغري يف اجلوانب القيمية واألخالقية

و االجتامعية والتعليمية والصحية واالقتصادية والتقنية ،األمرايل أسهم يف ظهور املهن
اإلنسانية املأسهمة ،كعلم النفس واخلدمة االجتامعية واالجتامع بشكل عام ،وخصوص ًا

اإلرشاد النفيس واالجتامعي ،وتظهر حاجة املجتمع لالستشارات اهلاتفية بشكل خاص

يف عدة أمور:

-1تركيز اهتامم اململكة العربية السعودية بمختلف أشكال الرعاية واالهتامم باملواطنني
والتي تتجىل بالصحة النفسية واالجتامعية.

 -2التغريات األرسية الطارئة عىل نظام األرسة املتمثل بخروج األم مليادين العمل،
إضافة اىل غياب األب لفرتات طويلة ومستمرة عن البيت وعدم احلرص واالهتامم
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برتبية األبناء عىل الوجه املطلوب.

 -3الغزو الفكري من خالل وسائل األعالم املختلفة ،املقروءة واملسموعة وما ينتج
عنها من مشاكل أخالقية و اجتامعية ونفسية متنوعة ،وعدم قدرة العديد من الناس عىل
التعامل بشكل صحيح مع املشكالت األمر الذي أسهم يف أمهية وجود متخصصني.

 -4اختالف وتنوع املشكالت األرسية وعدم توافر العديد من املهارات لدى اآلباء
واألمهات التي تساعدهم يف احلل والتعامل مع املشكالت.

 -5رفع نسبة الوعي لدى املتزوجني حول أمهية الصحة النفسية ،األمر الذي أسهم يف
زيادة إقباهلم وبحثهم للمساعدة من قبل املختصني.

-6احتياج املجتمع يف مثل هذه الفرتة التي متر هبا األرسة بمتغريات كبرية يف نوعها

وكمها ،فضال عن اإلحصاءات التي تتحدث عن تزايد حاالت الطالق يف املجتمع،

وكثرة تردد الناس عىل املحاكم حلل املشكالت التي تعرتض طريق أرسهم.
 -7عدم وجود سياق أرسي كبري  -كاألرسة املمتدة التي كانت تحُ ل يف سياقها اخلالفات
واملشكالت  -فإن أفراد األرسة قد يتوجهون إىل طلب العون واملساعدة من االختصاصيني

يف جماالت املشكالت واخلالفات األرسية سواء كانت املشكالت عبارة عن جمرد اختالف
يف الرأي أو طلبا لرأي علمي حمايد أو خالفات حتتاج إىل وجهات نظر قانونية أو مالية أو

نحو ذلك وعىل ما يظهر ستنترش املراكز االستشارية املتخصصة يف شؤون وقضايا األرسة

وستصبح معتمدة من قبل أطرافها الختاذ قراراهتم فيها.
املبحث الثاين

الطــــالق:

تعد األرسة يف اإلسالم الدعامة األساسية يف البناء االجتامعي وأهم العالقات اإلنسانية،

ومن هنا نجد حرص اإلسالم عىل صياغة النظم والضوابط الرشعية لتكوينها ،وكام رشع
األحكام واملبادئ والقوانني املالئمة لدوامها واستقرارها ،رسم املعاجلات ملا يعرتضها

من مشاكل وانحرافات ،ومن ثم وضع العالج األخري واملنبط يف حال فشلت مجيع
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وجه الرسول بأنه)ابغض احلالل عند اهلل الطالق)
حماوالت اإلصالح «الطالق» الذي ّ

سنن أبو داود( .)2178والهتامم اإلسالم باألرسة فقد جعل أساس قيامها الزواج
الذي يرتكز عىل العالقة الرشعية بني الزوجني «الرجل واملرأة» تلك العالقة التي تتفق

وتتالءم مع الفطرة اإلنسانية ،كام حتقق املصلحة االجتامعية ببقاء النسل اإلنساين وحفظ

نوعه ،فعن طريق الزواج تنمو روح املودة والرمحة واأللفة بني الزوجني ،وتشبع عاطفة

األبوة واألمومة التي تساعد الزوجني عىل التعاون يف تربية أوالدهم وحتمل مسؤوليته،
لذلك فقد حث اإلسالم عىل تكوينها ودعا إىل أن يعيش الناس يف ظالهلا ،فهي الصورة
الطبيعة التي تفي برغبات اإلنسان وتلبي حاجاته ،وكذلك فهي الوضع الفطري الذي

ارتضاه اهلل حلياه الناس منذ فجر البرشية واختاره هلم(سليامن.)2012،

وتشري (أبو سكينة )2011،أنه من أجل حتقيق هذه املعاين من خالل نظام األرسة،
فنالحظ أن اإلسالم قد وضع األحكام والضوابط واآلداب التي حتكم األرسة بصورة

إيضاحا وكام تكفل نجاحها وتأديتها ملهامها وحتقيق أغراضها ،ومن ذلك :اإلعالء
أكثر
ً
من شأن الرابطة الزوجية وذلك من خالل حث الزوجني عىل الوئام وحسن املعارشة

والتأكيد عىل احلقوق والواجبات ،هذا و كام أكدت الرشيعة اإلسالمية عىل احرتام
هذه الرابطة وعدم املساس هبا حتى أسامها اهلل «ميثاق ًا غليظ ًا» ،باإلضافة إىل انفراد عقد

الزواج دون غريه عن سائر العقود األخرى بأحكام خاصة ،وانطالق ًا من حرصه عىل
استمراره واستقراره فقد وضع مقدمات له يف اشرتاط اإلشهاد عليه ومنع التالعب فيه.

فاملرأة تتمثل مهمتها يف إدارة البيت ورعاية األبناء ،بينام الرجل يسعى لطلب الرزق

والقيام بالنفقة عىل زوجته وأبنائه ومحاية أفراد أرسته ،وهبذه الصورة املتعاونة ينعم

أفراد األرسة بالسالم واملحبة والوئام يف األرسة .ولكي تتمكن األرسة من حتقيق هذه
األهداف فقد حث اإلسالم عىل حسن اختيار الزوجني وذلك لضامن بناء املجتمع
اإلسالمي السليم والسعيد ،و تكوين األرسة املرتابطة القوية التي هي منبع األبطال

والقادة والعلامء والصاحلني الذين حيققون غاية إعامر الكون واستخالف اهلل هلم فيه،
وعبادته عىل الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعاىل ،وهذا خمالف ملا جاءت به األرس يف
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الغرب ،حيث اضطرت للهروب من االرتباط باألرسة ،هروب ًا من مسؤولية األوالد
والزوج ،ورغب ًة يف حتقيق أعىل املراتب يف الناحية العملية ولتثبت املرأة للرجل أهنا
ليست أقل منه كفاية ،واستجابة لنداء املاديني والطامعني يف حتصيل أعىل ربح مادي

لرشكاهتم ،ويف النهاية انخدعت املرأة بالدعاية املزيفة التي اختذت هلا شعارات براقة
حتت مسمى حترير املرأة واحلرية االقتصادية واملساواة التامة مع الرجل ،ومثل تلك
الشعارات فقد ترمجت يف بعض بنود الوثائق الدولية ،والتي تطالب بتعطيل املرأة يف

احلياة كزوجة خملصة وأم فاضلة حيث اعتربت أن األمومة وظيفة اجتامعية يمكن ألي

فرد أن يقوم هبا (أبو حسان.)2001 ،

ومن األمهية بمكان التأكيد عىل أن استقرار األرسة يتحقق كلام كان الزوجان عىل

استعداد لتعديل أدوارمها وسلوكهام عىل نحو حيقق التوافق بينهام ،وبالتايل الوفاء

باملتطلبات االقتصادية واالجتامعية لبقاء األرسة واستمرارها .فهي التي متنح املجتمع
املحيل حيويته من جهود أفراد األرسة من خالل مشاركتهم الفعالة يف أنشطة املجتمع
املتعددة ،وتتلقى األرسة عنه هويتها التي متيزها عن غريها من األرس من أبناء املجتمعات

املحلية األخرى .مما يؤدي إىل التامسك االجتامعي والثقايف ،كام أن األرسة هي التي

تدعم النسق القيمي باالمتثال وعدم اخلروج عن هذا النسق ،ويف مقابل هذا الدعم
تتلقى عنه منظومة متسقة من القيم التي توجه األفراد يف حتديد تفضيالهتم لألشياء

وأولويات اختياراهتم.وبعكس ذلك تكون األرسة مهددة للوقوع يف مشكالت (Child

.)Welfare Information Gateway،2010،p1.2

وقبل التطرق إىل املشكالت األرسية فمن األمهية بمكان التأكيد عىل أن مشاكل

األرسة هي انعكاس ملشاكل املجتمع وتعبري عن أوضاعه وال يمكن فهمها بمعزل
عنه .وانطالق ًا من ذلك فإن أي حديث يتناول األرسة ومكانتها ودورهـا ال بـد مـن
أن يتناول املشكالت التي تواجهها ،حيث يعترب سوء األحوال االقتصادية لألرسة
عام ً
ال حموري ًا من عوامل اهنيار الزواج ،خاصة عند شعور الزوج بالعجز حيال الوفاء
باحتياجات األرسة األمر الذي حيفزه عىل اخلروج من هذه العالقة التي تذكرة بضعفه
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وعجزه ،وقد يلجأ يف بعض األحيان إىل استخدام العنف كوسيلة العتقاده أن العنف

هو السبيل حلل مشكالته مع الطرف اآلخر وهذا ما يسمى بالعنف األرسي (برنارد،

.)2002

وأشار (سعيد  )2008أن املدخل األسايس للتعامل مع املشكالت األرسية املؤدية
“للطالق” هو إدراك األزواج لألدوار واملهام األرسية املوطنة بكل منهام والتي
يلعبها كل طرف يف احلياة ،ومستوى التفاهم واإلدراك ملعنى احلياة الزوجية واألرسية

واملسؤوليات والواجبات األرسية املتوقعة لتحملها يعترب املدخل األسايس حلل العديد
من املشكالت والصعوبات التي تواجهها األرسة ،وخالف ًا لذلك فإن عدم إدراك

الزوجني للمسؤوليات األرسية فإن حياهتام أشبه باجلحيم،حيث كثرة املنازعات،

وعدم االتفاق يف اآلراء فيام بينهام ،فإن احلل األمثل واألكثر جدوى هو الطالق وذلك
الستحالة استمرار احلياة الزوجية بينهام عىل الرغم من أن أبغض احلالل عند اهلل الطالق

ملا يرتتب عليه آثار سلبية وتفكك أرسي .

ويتضح يف ضوء ما تقدم أن نظام األرسة يف اإلسالم ال ينظم عالقة الرجل باملرأة وما
يتعلق هبذه العالقة من حقوق وواجبات ألحدمها أو هلام مع ًا أو ملن يأيت من أبنائهام ،وإنام

هو جزء من نظرة اإلسالم للخلق وللكون وملركز اإلنسان يف هذا الكون والغاية من
وجود اإلنسان فيه ،ولذا جاء هذا النظام متكام ً
ال وكان جامع ًا مانع ًا ،بحيث أنه جامع

لكل أسباب اخلري لإلنسان واملجتمع مع ًا ،ومانع لكل األسباب املحتملة حلدوث الرش،

وعليه فيحتل موضوع املشكالت األرسية «الطالق» املنبثقة عن املؤمترات الدولية ربام

تكون املشكالت التي تعرتض سبل احلياة األرسية مشكالت عادية يمر هبا الكثري من
األرس يف احلياة اليومية العادية ،إال أن مجود تفكري بعض األرسوتركيزها عىل بعض
اخلالفات البسيطة هو السبب احلقيقي وراء املشكالت ولذا فإذا ما أرادت األرسة
االستمرار يف حياهتا والتغلب عىل مشكالهتا بأسلوب عقالين سليم فإن ذلك يتطلب

فهمها وإدراكها لألسس التي قدمها (عبدالعاطي )2004،فيام ييل:

العقالنية واملرونة يف التفكري :يعد هذا األساس عام ً
ال مهماً يف التغلب عىل املشاكل
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التي تواجه األرسة ،حيث إن املرونة يف التفكري وعدم التجمد عند مواجهة املشكالت،

والتفكري بطريقة عقالنية واعية منطقية دون تصلب ،فإن ذلك يتيح لكل طرف حق
التعبري عن رأيه بموضوعية وشفافية ونزاهة مطلقة بدون هتجم أو تشهري وذلك بغية
الوقوف عىل األسباب الكامنة وراء املشكالت واملساعدة يف حلها.

ضبط النفس والتحكم يف االنفعاالت :البد لكل من الزوجني يف األرسة من عملية

ضبط النفس أثناء املناقشات حول بعض املسائل اخلاصة داخل األرسة ،وذلك ألن
العصبية التي تظهر يف سلوك أحد الزوجني أو ربام كالمها مع ًا دون سبب مما ينجم عن
ذلك عرقلة النقاش القائم وعدم التوصل إىل حل بخصوص هذه املشكالت.

حتمل الطرفني للمسؤولية :ينبغي أن يتحمل كل طرف من أطراف احلياة الزوجية

املسؤولية الكاملة فيام يتعلق باألخطاء التي حتصل أو املشكالت التي حتدث داخل

األرسة ،ألن اعرتاف كل منهام بخطئه لآلخر يسهم يف عدم التامدي يف اهتام كل منهام
لآلخر بأنه هو السبب يف كل املشكالت ،فض ً
ال عن أنه يوجد جو ًا من التسامح بني
الطرفني ،ويف ذلك دليل عىل صدق كل طرف يف حرصه عىل استمرار ودوام احلياة

األرسية من التصدع.

الرتويح عن النفس :يف حال شعر الزوجان أن املشكالت داخل األرسة متر يف مرحلة

خطرة وتتفاقم هذه املشكالت يوم ًا بعد يوم ،فإنه ال بد يف هذه احلالة عىل الزوجني
أن جيمدا مؤقت ًا النقاش يف هذه املشكالت إىل وقت الحق ويبحثا عن وسيلة للرتفيه
سواء يف نزهة أو سفر أو زيادة ألحد األقارب أو األصدقاء وما شابه ذلك .بينام إذا ما
استمرت هذه املشكالت ومل ينجح الزوجان يف حلها فال بد من اللجوء إىل األقارب

ليكونا بذلك حكام ًبينهام رشيطة أن يكونوا من ذوي احلكمة واخلربة وعدم التحيز.

ويف حال مل يتوصال إىل حل ففي هذه احلالة يمكنهام اللجوء إىل املختصني واملؤهلني يف
جمال اإلرشاد األرسي ويمكنهم مساعدهتم عىل التغلب عىل املشكالت التي تعرتض

طريقهم وتعكر صفوهتم وكذلك التخلص من االضطرابات النفسية واالجتامعية التي

حلقت هبم ،وتعليمهم أساليب جديدة يف التواصل األرسي السليم.
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قد ذكر(العساف )2010،أن اإلسالم أوجد الطالق كحل لبعض املشاكل التي قد

تصعب استمراريتها يف احلياة الزوجية ،فهو فرج من شدة و خمرج من ضيق ،إال أن
مفهوم الطالق قد تغري من حل لبعض املشكالت الزوجية إىل مشكلة العرص ،األمر

الذي دعم التطرق إىل توفري حل للحد من انتشاره ،وكام أشار إىل أن السبب الرئييس
وراء انتشار ظاهرة الطالق ،يرجع إىل البعد عن تعاليم الدين اإلسالمي سواء كانت

ضمن العقائد أو الترشيعات أو األحكام املتضمنة للعبادات واملعامالت ،األمر الذي
أدى إىل سوء استخدام الطالق فقد تأرجح بني اإلفراط والتفريط ،فهو إما أمساك

لسبب أو ترسيح بال سبب.

فالطالق أصبح يشكل أحد الظواهر التي تتصف باخلصوصية يف خمتلف املجتمعات،

حيث إن تأثريها ال يقترص عىل الفرد إنام يتعدى ليشمل املجتمع ككل ،فأطراف العالقات
املترضرة من الطالق يصيبهم األذى املعنوي واملادي ملدة طويلة ،األمرالذي ينجم عنه
اضطراب يف نظام العالقات الشخصية واألرسية واالجتامعية (الشبول.)2010،

وعىل ذلك ،يمكن حتديد معنى الطالق عىل أنه انفصال بني الزوجني من خالل نطق
الزوج لكلمة الطالق أو يمني الطالق أمام زوجته ويف حضورها أو من خالل القايض

يف غياهبا وفق الرشيعة اإلسالمية (العساف.)2010،
أسباب الطالق:

إن الوقوف عىل أسباب واضحة وحمددة للسلوك اإلنساين ليس باألمر السهل ،حيث

إن السلوك هو نتاج تفاعل بني معطيات أساسية متتاز بالذاتية والفردية التي تفرد كل
شخصية عن األخرى ،و بني عوامل متغرية وفق ًا للظروف الزمانية واملكانية .وهذه

العوامل ال حتدث دائ ًام نفس األثر لدى نفس الفرد ،مما جيعل من اإلحاطة هبذه املعطيات
والعوامل املسببة للسلوك اإلنساين عملية معقدة ،ويتفاقم األمر سوء ًا عند دراسة نمط
العالقة داخل األرسة ،و ذلك ملا متتاز به العالقات األرسية من تعقيد وتشابك وتداخل
خارجي وداخيل ،ومن هنا فإن عرض أسباب الطالق أمر ال خيلو من الصعوبة،
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وكذلك فإن فصل األسباب عن بعضها أمر يف منتهي التعقيد ،وهو بذلك أمر نظري،

إذ إن األسباب تظل متداخلة ومتتابعة ،ال يمكن عزهلا عن بعض أو جتريدها .وفيام ييل

أسباب املشكالت األرسية « الطالق» وهي كاآليت( :ابو سكينه )2003،
أو ً
ال :أسباب تتعلق بقصور النواحي الدينية:

من املعروف أن الدين اإلسالمي هو خري مرشد لإلنسان يف معامالته ومع غريه ،وأي

قصور يف الدين قد ينعكس بشكل مبارش عىل الفرد وسلوكياته ،ومن بني أبرز عوامل
القصور التي يمكن أن تسهم يف حدوث مشكالت أرسية ما ييل:

عدم االلتزام بأسس الرشيعة يف بناء البيت املسلم :فقد أرسى اإلسالم مرتكزات

األرسة املسلمة ،بام يعود ذلك باملنفعة لكل فرد من أفرادها ،وكام دعا املسلم إىل االلتزام

هبا ليستقر بناء البيت املسلم ،ولذلك فإن أي خمالفة هلذا الرشع ال بد أن ختل بالبنيان،
وتبعده عنإطار املودة واملحبة.

ضعف الوازع الديني ،والبعد عن منهج اهلل :وعدم االلتزام بتطبيق حدود اهلل يف العالقات

األرسية .حيث إن ارتكاب املعايص واإلتيان بالفواحش يغضب اهلل عز وجل ،ويتجىل أثر
الغضب للعبد يف ضيق النفس وقلة الربكة واضطراب العالقات األرسية.

اجلهل بالدين :عندما أرسى اإلسالم قواعد بناء البيت أسس العالقات القائمة داخله

عىل جمموعة من احلقوق والواجبات التي يفرتض عىل كل فرد مسلم تأديتها ،فإذا ما
اتبعت األرسة هذه األسس والقواعد فإهنا بذلك حتقق استقرارها ،وبينام إذا جهل

أفرادها هبذه احلقوق فإنه حت ًام سوف تضطرب العالقات ويربز فيها أنامط خمتلفة من
املشكالت األرسية.

ثانيًا :أسباب تتعلق بقصور النواحي األخالقية:

تعترب األخالق ركيزة أساسية يف بناء عالقة أرسية سوية ،وأي خروج عن القيم املختلفة

اإلسالمية من شأنه أن يصبح سبب يف توتر العالقة ويتسبب يف حدوث املشكالت،وأهم
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تلك األسباب سوء اخللق الذي يعترب نقص ًا يف األخالق احلميدة ،والتي تدفع بالفرد
إىل االبتعاد عن احللم وحمبة اآلخرين والتضحية من أجلهم ،ويف مقدمة هذا اخللق

الغضب غري املربر وحدة الطبع وعدم القدرة عىل التحكم باالنفعاالت ،والعناد،

واإلرصار عىل الرأي ،وحب التملك والسيطرة ،والكذب ،واخلروج عن حدود اللياقة

يف املعاملة ،والشك ،والغرية املبالغ فيها ،وعدم التزام أحد أطراف العالقة بالقيم الدينية
واالجتامعية ،والبخل واإلرساف.

ثالثًا :أسباب تتعلق بقصور النواحي النفسية:

حيث إن القصور يف النواحي النفسية يوجد العديد من املشكالت االنفعالية والسلوكية
داخل األرسة وينعكس ذلك عىل اجلو األرسي والعالقات األرسية ككل ،والذي
يشكل أحد أهم روافد املشكالت ،ويمكن تلخيص ذلك فيام ييل:

اإلصابة باألمراض النفسية والعصبية :تشكل الصحة النفسية عامل أسايس يف توازن

سلوك الفرد ،حيث إن اإلصابة باألمراض النفسية ال بد أن خيل هبذا التوازن األرسي،

كام يؤثر عىل طرق التواصل والتوجيه ،فض ً
ال عن كونه يؤثر عىل أفراد األرسة من نواحي
نفسية واجتامعية واقتصادية خمتلفة.

االختالف الفكري والعاطفي :يعترب التوافق الفكري والعاطفي عام ً
ال معزز ًا الستقرار

العالقات األرسية وأبعادها عن كل ما يعكر صفوها وتتجىل خطورة هذا العامل أكثر

عندما تظهر ضمن العالقة الزوجية ،والتي تعد األساس جلميع العالقات األرسية ،إذ

إن االختالف الفكري والعاطفي من شأنه أن يباعد بني طريف العالقة الزوجية ،وجيعل
لكل منهام توجهاته ونظرته اخلاصة ملختلف األمور ،حيث إن اختالف التوجهات غالب ًا
ما يؤدي إىل اختالف املواقف ،وربام يشجع أحد أطراف العالقة عىل السعي للسيطرة

وفرض الرأي عىل الطرف اآلخر ،فيدخل الزوجني بذلك يف رصاعات تفاقم من شده
اخلالف ،وتوقد نار البغضاء واحلقد.

ضغوط احلياة :إن النمو املتسارع يف خمتلف جماالت احلياة وما أفرزه من اشتداد حدة
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التنافس والسعي إلثبات الذات وحتقيقها كان له أثر بالغ عىل األرسة ،حيث شكل ذلك
ضغط ًا عىل العالقات األرسية ،فتواجه األرسة اليوم مجلة من الضغوط املختلفة داخلي ًا
وخارجي ًا مما ينعكسعىل سلوكياهتم تبع ًا ملدى حتملهم ملثل هذه الضغوط فيعمالن عىل

التخلص من هذه التوترات من خالل تفريغها نحو هدف ما داخل األرسة.

قدر من الضعف
عدم إشباع احلاجات النفسية املختلفة :كل خملوق خيلق وهو لديه ٌ

وعد ٌد من احلاجات التي يعمل عىل إشباعها ،وتتخذ هذه احلاجات عده أشكال بدء ًا من

احلاجة إىل الطعام واملأوى ،وانتهاء باحلاجة إىل حتقيق الذات ،ويتحقق هذا اإلشباع من
خالل ما توفره البيئة املحيطة بالفرد من قدر مناسب من االستجابة واملرونة يف التعامل،

ولكي يصبح هذا اإلشباع ذا أثر إجيايب ال بد أن يمتاز بقدر معتدل من االستمرارية

والتوزان ،ليصبح له أثر فاعل يف سلوك الفرد ونشاطه واجتاهاته وموقفه جتاه اآلخرين،

حيث إن إشباع احلاجات يسهم يف تكوين شخصيات سوية ال تشعر بالتوتر والنقص.

ويضيف (الشبول  )2010،أسباب ًا حلدوث االنفصال أو الطالق حيث صنف يف دراسته

أسباب الطالق إىل األسباب التالية:

أسباب اجتماعية :ويضم هذا الجانب عدة أسباب ومنها ما يلي:

التغري االجتامعي :أدى التغري االجتامعي والتحول إىل األرسة احلرضية وسيادة نمط

األرسة النووية يف خلق نوع من الرصاع بني أدوار كل من الزوج والزوجة واألبناء
وخصوص ًا دور الزوجة والتي أضحت تقوم بعده أدوار ،مما أدى بالعالقة األرسية
إىل التوتر والرصاع بني التوقعات واألدوار .فاملرأة التي كانت تتمتع بقدر ٍ
كاف من
التعليم ،والقدرة عىل العمل وإعالة نفسها أصبحت اآلن تتمتع بدرجات عالية من

التعليم ،وأبواب العمل أمامها عىل مرصاعيها ،ولذا نجدها تعمل عىل حتديد دورها
ضمن هذه العالقة بطريقة ختتلف عن الطريقة التقليدية القديمة ،وال ترغب يف تقدير
دور الزوج بنفس الدرجة سابق ًا.
خروج املرأة للعمل :أفرز خروج املرأة للعمل مجلة من النتائج اإلجيابية والسلبية
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يف شخصية املرأة نفسها حيث شكل خروجها نوع ًا من الضغط النفيس واملعنوي
عليها ،فهي أمام متطلبات عديدة تعجز عن الوفاء هبا بشكل يسمح هلا بتوفري قدر من

االستقرار النفيس ،فتبقى يف رصاع بني حتقيق متطلبات وتوقعات الزوج واألبناء ،وما
بني حتقيق ذاهتا ،مما يعرضها ذلك لعدم التوازن.وبالرغم من أن خلروج املرأة آثار إجيابية

إال أن مثل هذا النوع من التوافق أو عدمه يعتمد عىل اخلصائص النفسية للمرأة نفسها
وقدرهتا عىل القيام بأكثر من دور ،والتوفيق بني األدوار املختلفة.

االعتامد عىل اخلدم والسائقني :جيمع الكثريون بني خروج املرأة للعمل وانتشار ظاهرة

اخلدم والسائقني حيث يفرض خروج املرأة للعمل االستعانة بمن يعاوهنا يف أمور املنزل
وتربية األبناء ولكن جتهل األرسة اخللفية االجتامعية والثقافية للخادمة والسائق جلهل
هؤالء بخصوصية ثقافة جمتمع األرسة ،حيث ينجم عنهم تعريض األرسة للمشكالت

والتي من أمهها :التأثري عىل املعتقدات الدينية والقدرات اللغوية وذلك التساع التفاعل

بني اخلادمات والسائقني وأطفال األرس ،إمهال الزوج والزوجة الكثري من احلقوق
والواجبات وتكليف اخلادمة هبا ،وحتميل األرسة أعباء مالية وبروز قيم اجتامعية

غري إجيابية كاالتكالية ،واالعتامد عىل الغري ،وتدين مستوى ارتباط األطفال بالوالدين
واألخوة.

وسائل اإلعالم :تعد وسائل اإلعالم أحد أهم وسائط الرتبية التي حتتل دور بارز

يف التنشئة االجتامعية ،ولكن احلقيقة توضح أن وسائل اإلعالم أضحت تشكل أحد
روافد املشكالت األرسية املختلفة يف ظل غياب اإلعالم اإلسالمي القادر عىل الوصول

جلميع األرس .فهناك اآلثار السلبية لإلعالم غري اهلادف عىل اجلانب الديني واألخالقي
والثقايف ،إىل جانب ترويج ثقافة االستهالك والنهم للكامليات بشكل أثقل كاهل
األرسة مادي ًا.
املشكالت االقتصادية :يعد املقوم االقتصادي عام ً
ال أساسي ًا يف متاسك األرسة وتوفري

احتياجاهتا املختلفة ،فوجود مصدر متويل لألرسة يعني بتحقيق االستقرار املادي،
وبالتايل متكينها من حتقيق أهدافها ،والعكس صحيح ،فالظروف االقتصادية السيئة
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تشكل عائق ًا يف طريق توافق الزوجني وتكيف احلياة األرسية .وأيض ًا تشكل التطلعات

املادية غري املتناسقة مع إمكانات األرسة والتي قد حيملها أحد أطراف العالقة األرسية
عامل مهم يف إثارة العديد من املشكالت.

فأكثر ما يدمر األرس العربية ويؤدي هبا إىل الدمار تلك الرواسب التي خلفتها تعقيدات
احلياة املعارصة النامجة عن احلضارة املادية السائدة ،وما محلته من فلسفات أخالقية

ضالة ،والتي أضعفت القيم األخالقية والدينية ،والفقر الروحي واإليامين ،مما نتج

عن ذلك قلق واكتئاب وعدم االستقرار ،مما أسهم بالرضورة يف تفكك الروابط
األرسية واالجتامعية ورافقها ظواهر خطرية تعصف باملجتمع ومنها التفكك األرسي

واالجتامعي وضياع األرس املمتدة واالقتصار عىل األرس النواة ،واألرس النواة مل تبق

عىل حاهلا.

ويعترب إجياد قنوات االتصال بني أفراد األرسة والتفاعل اإلجيايب القائم عىل أساس

املحبة ومراعاة احلاجات األساسية والثانوية والعمل عىل إشباعها فهذا األمر يف غاية
األمهية إلجياد نوع من االستقرار والتامسك واالندماج داخل األرسة من خالل تقوية
العالقات بني أفرادها وتعزيزها ،حيث إننا نجد هذا التفاعل بني خمتلف املجاالت
الوجدانية واالجتامعية والروحية والفكرية والرتفيهية .وختتلف التفاعالت بني األرس

باختالف طبيعة اختاذ القرارات فيها ومدى مشاركة وتفاعل أفراد األرسة يف ذلك،

وطريقة معاملة الوالدين ألبنائهم(جودة.)2009،

وقد انترشت ظاهرة الطالق باملجتمعات العربية واإلسالمية ووصلت إىل درجة

خطرية مما ترتب عليها نتائج وانعكاسات سلبية وخيمة عىل األرس (األزواج واألوالد)
واملجتمع من مجيع النواحي االجتامعية واألمنية والنفسية .وهذا ما يتطلب من مجيع

مكونات املجتمع التدخل وتكثيف اجلهود والتعاون من أجل إنقاذ األرس من كل

أشكال التصدع والتفكك والضياع وحفظ املجتمع من عدم االستقرار واألمن والعنف
والعدوان (سليامن.)2012،

ومن هنا يربز دور اإلرشاد من خالل قدرته عىل التوجيه واإلرشاد ملختلف أفراد األرسة
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لألساليب والطرق املثىل يف التعامل مع ما يعرتضهم من مشاكل وصعوبات ،والعمل
عىل رفع نسبة الوعي لدى الفرد بحقوقه وواجباته الشخصية واألرسية ،إضافة إىل توعيته

بأمهية التخطيط األرسي والتطوير املعريف يف شتى جماالت املشاكل األرسية من حيث

انتشارها وطرق مواجهتها والتصدي هلا ،ويتضمن اإلرشاد األرسي العنارص التالية:

املرشد :وهو املوظف الذي يعمل عىل تقديم اإلرشاد والتوجيه ،ويمكن أن يطلق

عليه املرشد النفيس أو الرتبوي أو األخصائي االجتامعي أو األخصائي النفيس.

املسرتشد :يعمل عىل استقبال خدمة اإلرشاد وغالبا ما يعاين من مشكالت نفسية أو

اجتامعية أو تربوية ،ويعمل عىل البحث عن مساعدة هبدف التغلب عىل تلك املشكالت.

العالقة اإلرشادية :تعرف عىل أهنا عالقة مهنية تفاعلية تعاونية تتمحور حول

املسرتشد ويتشارك فيها املرشد واملسرتشد من أجل حتديد األهداف املنشودة وطرق

الوصول إليها.

اجللسات اإلرشادية :تتضمن سلسلة من اجللسات التي تعقد بني املرشد واملسرتشد

من أجل حل مشكلة (أبو أسعد.)2008،

وبذلك تظهر أمهية ودور اإلرشاد األرسي من خالل توفري معاجلة املشاكل األرسية
بطرق علمية ،األمر الذي يساعد أفراد األرسة من أجل فهم احلياة األرسية ومسؤوليتها

هبدف الوصول إىل التوافق األرسي ضمن أركان األرسة (العزة.)2000،

وقد ظهرت احلاجة إىل اإلرشاد األرسي من خالل القناعة التامة بأن غالبية مشاكل

األرسة جيب أن حتل ضمن إطار األرسة ،فالعالقات األرسية هي مصدر إثراء ودعم
ومساندة لكل فرد منها ،إال أهنا يمكن أن تشكل مصدر للضغوط واملعاناة ،ونتيجة

لبعض التغريات االقتصادية واالجتامعية والثقافية وثورة املعلومات ،قد يشكل هذا
النوع من العالقات كأداة للدعم والضغط ،وبذلك يظهر دور اإلرشاد األرسي الذي

يستهدف عملية حتسني وتعزيز اجلو األرسي حيث تصبح األرسة مصدر للدعم بدال

من الضغط (أبو اسعد.)2008
املبحث الثالث
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الجمعيات الخيرية:

تكمن أمهية اجلمعيات اخلريية يف قدرهتا عىل إعادة التواصل ما بني أطراف املشكلة يف

جو أرسي واجتامعي سليم ،وتبصريهم باملشكلة بشكل سليم ومتجرد عن كل املؤثرات
الشخصية السلبية ،والبحث عن خيارات بديلة للحكم القضائي من خالل حماولة
اإلصالح الذي يكون به مجيع أطراف املشكلة بدالً من اختاذ قرارات مصريية هتدم

األرسة ،فض ً
ال عن إيضاح املشكلة بشكل دقيق أمام القايض ،حيث تعمل هذه املراكز

عىل تقريب الصورة من خالل هتيئة أطراف املشكلة ،وتوفري اجلو اإلرشادي املشجع عىل
الشفافية والوضوح ،ومن هنا فإن الدور الذي تؤديه اجلمعيات اخلريية دور كبري خاصة

فيام يتعلق بالزواج والطالق مما يستدعي ذلك وجود الدعم الالزم لتلك اجلمعيات و

املرشدين من أجل إعادة التوفيق بني األزواج ) بن خنني.)2011 ،

ويشري ( )SPURGEON،2000إىل أمهية اجلمعيات اخلريية يف التخفيف من حده الشقاق

والنزاع ،وكام تسهم يف احلد من حاالت الطالق ،مما يشري ذلك إىل إبعاد األرسة املخاطر

النامجة عن استمرار اخلصومة التي بدورها تؤثر بشكل سلبي عىل الصحة النفسية
ألفراد األرسة وخصوصا ًاألطفال ،وبذلك يكون هلا دور إجيايب جديد فهي عيادة

اجتامعية ومؤسسة توعوية.

ويرى ( )Sreeharsha،2010أن هذه اجلمعيات تقوم بالنظر يف اخلالفات احلاصلة بني

الزوجني قبل حدوث الطالق وذلك من خالل دراسة كل فرد من األرسة وذلك حلامية
األرسة من التفكك ورسعة اإلصالح األرسي وإدراك األسباب احلقيقية للدعوى

والتي يف الغالب تكون خمفية عن األنظار ،وللتوصل إىل احلل السليم لألرسة ،فهو

يؤمن الفرصة لالستامع واإلصغاء والتعاطف أكثر لصاحب املشكلة.

ويشري (نجمة )2008،بأن عمل هذه املراكز يكمن يف التخفيف من حدة وقوع النزاع
والتوصل إىل اتفاق يراعي فيه مصلحة األوالد ،وختطي اإلجراءات التي تستدعي

اللجوء للقانون الذي قد يسبب األذى املعنوي للزوجني واألطفال.
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كام أضاف (بن زرعه  )2013،أن دور اجلمعيات اخلريية املتشكل يتجىل من خالل
تقديم اإلرشاد األرسي للحد من وقوع النزاعات األرسية والعمل عىل حلها قبل
اللجوء إىل املحاكم ،إضافة إىل العمل عىل ختفيف واحلد من حاالت الطالق من خالل

توضيح حقوقهم وواجباهتم الرشعية التي تصون هلم التقيد هبا واملحافظة عىل كيان
األرسة واحلد من اخلالفات بني أفراد األرسة والعمل عىل تشجيعهم لاللتزام هبا،

كام تعمل اجلمعيات اخلريية عىل تكثيف التعاون والتنسيق مع خمتلف اهليئات املتعلقة
بشؤون األرسة أو أحد أفرادها والعمل عىل توفري اإلرشادات والنصائح التي تسهم يف
حل املشكالت واخلالفات األرسية بكل أمان وخصوصية.

ويضيف ( )Sreeharsha،2010إىل أن دور اجلمعيات اخلريية يتجىل يف زيادة تبصري الفرد

وحماولة تعديل مشاعره وأفكاره نحو ذاته واآلخرين ،ويتم ذلك من خالل تعزيز
دوره يف املجتمع والعمل عىل تثبيت دعائم األرسة املتامسكة السعيدة يف ظل الرشيعة

اإلسالمية السليمة واخلربات والتجارب الرتبوية الواعية وذلك هبدف احلد من انتشار
املشكالت والظواهر االجتامعية كــــ(التفكك األرسي ،واخلالفات الزوجية) ،ومحاية
وضامن األرسة واستقرارها وحتسني نوعية العالقة بني أفرادها من خالل خلق حلول
رضائية مبتكرة وذلك وفق شعار الرتايض قبل التقايض والوئام بدل الشقاق.

نظريات اإلرشاد:

النظرية هي جمموعة من املعلومات املنظمة التي تسهم يف تفسري ظاهرة معينة ،وبذلك

تتضمن عملية اإلرشاد األرسي نظريات تتمثل بام حددها بنات وآخرون (،2010
ص: )250-212

-1نظرية العالج األرسي االسرتاتيجي :Strategy Family Therapy Theory

يوجد العديد من املداخل االسرتاتيجية للعالج األرسي  ،ويعترب جاي هايل أخصائي

االتصاالت من أحد رواد حركة العالج األرسي ،فقد ركز هايل عىل اضطراب وظائف
العالقات وأنامط االتصاالت داخل النظام األرسي الذي حيدث فيه املرض ،ويؤكد من
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خالل هذا األسلوب أكثر من تركيزه عىل النظرية وخاصة الفنيات التي أثبتت فعاليتها،
إضافة إىل ذلك ترتكز هذه النظرية عىل الثالوث أي أنه جيب عىل املعالج أثناء تعامله مع

املشكلة أن يأخذ بعني االعتبار احتاملية مشاركة طرف ثالث ربام يكون الطفل ،كام أنه

عىل املعالج أن يأخذ بعني االعتبار دور الطرف الثالث يف حل املشكلة وأثره يف احلصول

عىل التغريات ،وقد هيتم املعاجلون يف التعرف عىل أثره يف العالقة بني الشخصني.

هيدف العالج األرسي االسرتاتيجي إىل زيادة نسبة الرتكيز عىل إحداث التغريات يف
أنامط وأشكال التفاعل بني أفراد األرسة ،كام يركز العالج األرسي عىل التعامل مع

املشكالت احلالية التي تعترب أكرب مصدر للضغط ،إضافة إىل ذلك تسهم النظرية يف

التعرف عىل املشكالت من أجل حتديداجلوراملتبع يف حلها ،مع الرتكيز والتعرف عىل
التغريات السلوكية أكثر من التغريات يف املشاعر ،ويسهم العالج األرسي االسرتاتيجي

يف تغيري نظرة املتعاجلني للمشكلة االمر الذي يسهم يف جعلهم يرون املشكلة عىل أهنا

أسهل.

 -2نموذج اسكارف يف العالج األرسي:

()Family Therapy) ، Scharff & Scharff، (1987

وضعه (اسكارف) والذي يركز عىل استدعاء واستحضار وحتري اخلربات الالشعورية
القديمة  ،فيتم مناقشتها وتفسريها ألفراد األرسة  ،ويتم بحث مستويات اإلدراك الذايت

وفحص التحويالت والتحويالت العكسية للمشاعر «Transference and counter-

 ”transferenceكوسيلة للوصول إىل خلق تفهم أكرب بني أفراد األرسة من أجل حتقيق
النمو داخل األرسة .وبشكل مبسط فإن هذا النموذج يركز عىل مساعدة أفراد األرسة
عىل تفهم تأثري املواقف واألحداث التي حدثت يف املايض وكيفية ختزين اإلنسان هلا يف
الذاكرة  ،مما يسبب اعرتاضها وإعاقتها لنمو العالقات احلالية  ،ويف هذا اإلطار فإن

هذا النموذج العالجي يؤكد أمهية احتياج الفرد لتكوين عالقات إنسانية تعكس أمهية
االرتباط االجتامعي لدى اإلنسان ،ومن هنا فإن هذا النموذج يركز عىل التعامل مع
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خربات االنفصال يف العالقات القديمة والتأثريات السلبية التي ترتكها عىل العالقات

احلالية والتي تتمثل يف تعطيل قدرة الذات عىل تكوين عالقات جديدة  ،والقدرة عىل
املحافظة عليها.

ومن هنا فإن قدرة أفراد األرسة الواحدة عىل التفاعل مع بعضهم البعض قد تتعرض

لضغوط نتيجة للمشاعر املكبوتة والتصورات السلبية التي خلقتها هذه العالقات.

ويسعى األخصائي االجتامعي إىل خلق جو من التأييد والتعاطف بني أعضاء األرسة

مما يساعدهم عىل اكتشاف العنارص التي تم فقداهنا يف الرتكيب الوجداين والعاطفي

لألرسة ،واجلوانب السلبية يف مشاعر عضو األرسة جتاه أرسته  ،ولذلك فإن املعالج
يركز عىل تشجيع أفراد األرسة عىل احلديث عن مشاعرهم وعرض أفكارهم بحرية ،
ثم يقوم املعالج بعد ذلك بمالحظة أشكال التفاعل التي حتدث بني أعضاء األرسة،
فيتتبع معدل تدفق مشاعر أفراد األرسة واجتاهاهتا من أجل أن يتعرف عىل األغراض

( )Objectsالتي تؤثر عىل عالقات األرسة وتفاعالهتا ،ثم يقوم بعرض مالحظاته

وتفسرياته عىل أفراد األرسة حتى تتكون لدهيم البصرية من خالل اإلدراك الذايت

لطبيعة أفكارهم ومشاعرهم وتأثرياهتم عىل العالقات املتبادلة داخل األرسة.
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ثانيًا :الدراسات السابقة

قامت الباحثة باالطالع عىل العديد من الدراسات السابقة التي هلا عالقة بموضوع
الدراسة ،من أجل إعطاء خلفية وافية هلا ،واالستفادة من املوضوعات التي أثارها

الباحثون يف دراساهتم لتشكيل بعض املنطلقات التي يمكن البناء عليها ،وملعرفة أوجه
االتفاق واالختالف بينها وبني الدراسة احلالية :

الدراسات العربية:

دراسة الطايفي ( )2007هتدف الدراسة إىل التعرف عىل مدى تطبيق املرشدين

األرسيني لألساليب املهنية عند تعاملهم مع املشكالت األرسية ،اتبع الباحث منهج
املسح االجتامعي ،من خالل إعداد استبانة وقد تم تقسيم االستبانة إىل جزأين رئيسني

تفيد بالغرض وتتناسب مع موضوع الدراسة ،عىل عينة تضم مجيع مراكز اإلرشاد

واالستشارات التابعة لوزارة الشؤون االجتامعية بصفة رسمية والبالغ عددهم أربعة
مراكز ،وعىل ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن  41من املرشدين األرسيني تقع أعامرهم

يف املرحلة العمرية من  40سنة فأكثر وهم الفئة األكثر ويمثلون ما نسبته  %63.1من

إمجايل أفراد الدراسة،وأن  % 50من املرشدين األرسيني ذكور وهم الفئة األكثر ويمثلون
ما نسبته  %76.9من إمجايل أفراد الدراسة ،كام أظهرت نتائج الدراسة إىل أن نسبة عالية

من األرس تستفيد من الدورات التدريبية التي تلقوها ،وأضاف غايل أن أكثر املشكالت
األرسية التي يتم التعامل معها داخل مراكز اإلرشاد األرسي هي املشكالت الزوجية .
دراسة درويش( )2009هتدف الدراسة إىل :تعرف املعوقات التي تواجه

األخصائيني االجتامعيني وحتول دون تدخلهم يف املجالني األرسي واملدريس ،وهلذا

الغرض تم تصميم استبانة جلمع البيانات من خالل املقابلة املقنّنة ذات األسئلة املخطط

هلا واملصاغة عىل نحو حيقق أهداف هذه الدراسة وجييب عن تساؤالهتا ،واستخدم
منهج املسح االجتامعي بالعينة وبحجم ( )180من العاملني يف جمال األرسة واملدرسة
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بالتساوي ،وقد تم حتليل البيانات باستخدام املقاييس اإلحصائية الوصفية (التكرارات،
والنسبة املئوية ،والوسط احلسايب ،واالنحراف املعياري) كام استخدمت االختبارات
اإلحصائية الختبار الداللة اإلحصائية  Independent-Samples t-test(.ت -واختبار

 One-Way ANOVAاألحادي التباين حتليل) للفروق وتوصلت الدراسة إىل مجلة

من املعوقات التي حتول دون تدخل العاملني االجتامعيني يف كثري من احلاالت سواء
عىل صعيد األرسة أو املدرسة ،وكشفت عن داللة إحصائية للفروق بني متوسطات

اإلجابات عند مستوى ( )α≥ 0.05تعود للمتغريات النوعية للعاملني االجتامعيني.
كام توصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات التي من شأهنا متكني العاملني االجتامعيني
عىل يد أخصائيني اجتامعيني مدربني لرفع كفاءهتم وتعزيز دورهم يف املجتمع.

دراسة اجلهني ( )2005التي هدفت إىل  :معرفة اخلالفات الزوجية يف املجتمع

السعودي األكثر شيوع ًا من وجهة نظر املتصالت بوحدة اهلاتف اإلرشادي ،ومعرفة
اخلالفات الزوجية التي تتعلق باجلوانب النفسية ،السلوكية  ،االقتصادية ،االجتامعية

،الوظيفية و التعليمية  ،الرشعية  ،وقد شملت عينة الدراسة  248مسرتشدة خالل

فرتة البحث ولقد كانت نتائج الدراسة كالتايل :أن اخلالفات التي حتدث من الزوج:
هي فتور عالقته العاطفية مع زوجته ،عدم إظهار املشاعر اإلجيابية مع زوجته  ،غياب
الزوج والسهر  ،عدم النفقة  .وأن اخلالفات التي حتدث من الزوجة هي :عدم شعورها

باألمان  ،تشك يف سلوكه ،فتور يف عالقتها العاطفي ،الزواج من أخرى  ،سوء عالقتها

بأهله.

دراسة العقيل ( )1426التي هدفت إىل :معرفة األسباب واملشكالت التي تؤدي

للطالق من كال اجلنسني (الزوج والزوجة) ،وقد بلغت العينة  1751من املرتددين

عىل حماكم الضامن واألنكحة ،وأسفرت نتائج الدراسة عىل رضورة إنشاء هيئة لإلرشاد
الزواجي داخل املحاكم ،كم أسفرت عن رضورة فتح حماكم حكومية لإلرشاد الزواجي

تقوم بمهمة تقديم املعلومات واإلرشادات املتعلقة باحلياة الزوجية.
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الدراسات األجنبية:

دراسة هاينز ( : )Hines، 2007هتدف الدراسة إىل التعرف عىل دور اإلرشاد اهلاتفي

يف تقديم اإلرشاد األرسي حلل اخلالفات األرسية ،اتبع الباحث منهج استعراض
أدبيات سابقة ذات صلة باملوضوع من أجل التوصل اىل نتائج الدراسة التي تنص
عىل أن اإلرشاد اهلاتفي ذو تأثري ٍ
عال يف حل املشاكل األرسية واحلد من تفاقمها ،كام

أظهرت نتائج الدراسة إىل أنه يتوقع أن حتتل خدمة اإلرشاد اهلاتفي أمهية ومكانة عالية

يف املستقبل يف حل النزاعات واخلالفات األرسية قبيل تفاقمها ملا تتضمنها من رسية
وخصوصية عالية واحلد من اإلحراج.

دراسة ( :)Ee and Lowe،2005هتدف الدراسة إىل إظهار دور اإلرشاد اهلاتفي يف

حل املشكالت األرسية وتقديم اإلرشادات والنصائح الفعالة ،اتبع الباحث املنهج
الوصفي من خالل املالحظة ،من خالل عمله يف أحد مراكز اإلصالح األرسي يف

ماليزيا ،وبذلك أظهرت نتائج الدراسة إىل أن فاعلية اإلرشاد ترجع إىل درجة متكن
املرشد وخربته يف تقديم النصائح الفعالة ،وكام أشارت النتائج أن ألسلوب التقنية

احلديثة دور فعال يف تعزيز النصائح املقدمة ملا تتضمنه املواجهة من إرباك وصعوبة يف
التعبري.

دراسة ( : )Young ،2009هتدف الدراسة اىل إظهار مدى فاعلية وأمهية اإلرشاد اهلاتفي

يف حل بعض املشكالت الصحية يف مدينة مليبورن ،عمل الباحث عىل إتباع املنهج

الوصفي من خالل املالحظة وحتليل البيانات واملستندات ملجموعة من املستفيدين من
خدمة اإلرشاد اهلاتفي يف احد مراكز اإلرشاد يف مدينة مليبورن ،وقد أظهرت نتائج

الدراسة إىل فاعلية اإلرشاد اهلاتفي يف حل خمتلف املشاكل الصحية التي يتعرض هلا
أفراد املدينة ،كام أظهرت نتائج الدراسة إىل أن اإلرشاد اهلاتفي نمط إرشادي فعال

ألسلوب احلياة العملية يف املدينة وللحفاظ عىل خصوصية الفرد.
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التعليق على الدراسات السابقة:

بعد عرض الدراسات السابقة يمكن القول أن هناك ندرة يف الدراسات التي حتدثت

عن دور اهلاتف اإلرشادي وفعاليته يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق ومع
ذلك فهناك نقاط اتفاق ونقاط اختالف بني الدراسة احلالية وتلك الدراسات :

اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة ( )Young ،2009ودراسة العقيل ( )1426عىل أن

العينة كانت من املستفيدين من خدمة اهلاتف اإلرشادي.

ومن حيث األداة اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات عىل استخدام استبيانات،

غري أن االستبيان يف هذه الدراسة كان بصورة إلكرتونية.

من حيث النتائج اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة عىل أن:

 -أمهية اإلرشاد اهلاتفي يف حل خمتلف املشاكل بني الزوجني .

 أمهية خدمة اإلرشاد اهلاتفي ملا هلا من مكانة عالية يف املستقبل يف حل النزاعاتواخلالفات األرسية.

 -تصنيف املشكالت الزوجية وإبراز دور اإلرشاد اهلاتفي يف حلها.

 التقليل من نسب الطالق مستقب ًال من خالل تكثيف مراكز اإلرشاد الزواجي.

 أن أكثر املشكالت األرسية التي يتم التعامل معها داخل مراكز اإلرشاد األرسي هياملشكالت الزوجية .
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أو ً
ال :منهج الدراسة

استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل وهو بحسب ما ذكره
(عبيدات )2007،يتم من خالل مجع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو حادثة

أو واقع ،وذلك بقصد التعرف إىل الظاهرة التي ندرسها وحتديد الوضع احلايل هلا،
والتعرف إىل جوانب القوة والضعف فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع،

أو مدى احلاجة إلحداث تغيريات جزئية أو أساسية فيه» ويف هذه الدراسة حياول

وصف وحتليل دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق لدى

عينة من املستفيدات من اهلاتف اإلرشادي باجلمعيات اخلريية ،معتمدة يف اجلانب
الوصفي عىل الكتب والدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع

هذه الدراسة .باإلضافة إىل املقاالت العلمية املحكمة والدوريات ،واملعلومات

املعتمدة من مصادر رسمية والتي يمكن احلصول عليها عن طريق االنرتنت ،أما يف
اجلانب التحلييل فقد اعتمدت الباحثة استبانة عن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض
معدالت املشكالت املؤدية للطالق .من إعداد الباحثة قامت بتطويرها باالستفادة
من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع هذه الدراسة.

ثانيًا :مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل جمتمع الدراسة يف مجهور املتصلني عىل هاتف االستشارات باجلمعيات اخلريية

لطلب االستشارة اهلاتفية خالل الفرتة 1435-10-15هـ إىل 1436-1-15هـ،
وقد تكونت عينة الدراسة من مجيع املسرتشدين الذين تم التواصل معهم واستكامل

بياناهتم وتعبئتهم لالستبانة ،حيث قامت الباحثة بتطبيق األداة عىل ( )217من مجهور
املتصلني عىل هاتف االستشارات باجلمعيات اخلريية .واجلمعيات التي تم إرسال

االستبانة هلا هي :مجعية وئام باملنطقة الرشقية ،مجعية أرسيت باملدينة املنورة ،مجعية
املودة بجدة ،مجعية الشقائق بجدة ،مجعية أرسة بربيده ،مؤسسة عبدالعزيز بن باز

اخلريية ملساعدة الشباب عىل الزواج بالرياض.
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الخصائص الديموغرافية للعينة:

من خالل البيانات العامة التي تم مجعها عن املبحوثني بواسطة اجلزء األول من أداة
الدراسة ،وباستخدام التكرارات اإلحصائية تم حتديد خصائص جمتمع الدراسة،
وذلك هبدف التعرف عىل صفات جمتمع املبحوثني من حيث الرتكيبة العلمية والعملية

واالجتامعية ،حيث إن هذه الصفات متثل متغريات قد يؤثر تغريها يف نتيجة هذه

الدراسة إذا ما أعيد تطبيقها يف وقت الحق ،وكذلك قد يؤثر تغريها يف نتائج الدراسات
املامثلة إذا ما طبقت عىل نفس جمتمع هذه الدراسة واختذت نتيجة هذه الدراسة كمحك

لنتائجها.

أدوات الدراسة:

استبانة عن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدالت املشكالت املؤدية للطالق  .من
إعداد الباحثة.
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املتغريات

املستوى التعليمي

جدول ( )3-1خصائص العينة

العدد

النسبة

الفئــات
متوسط

40

18.4

جامعي

79

36.4

217

100.0

من  20إىل أقل من  30سنة

116

53.5

من  50سنة فأكثر

22

10.1

ابتدائي
ثانوي

دراسات عليا
أقل من  20سنة

57

من  30إىل أقل من  40سنة
املجموع

26.3

10.1

من سنةإىل  5سنوات

40

18.4

من  10إىل  20سنة

60

من  5إىل  10سنوات

املجموع

عدد مرات االتصال

39.2

217

أكثرمن  20سنة

جهة االتصال لالسرتشاد

22

2.3

100.0

أقل من سنة

عدد سنوات الزواج

5

85

املجموع

العمر

8

3.7

16

56

45

7.4

25.8
27.6

20.7

217

100.0

82

37.8

اجلمعيات اخلريية

135

املجموع

217

100.0

86

39.6

مراكز خاصة
مرة واحدة

أكثر من مرة
املجموع

- 54 -

131
217

62.2

60.4

100.0
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من اجلدول رقم ( )3-1نجد غالبية أفراد العينة مستواهم التعليمي فوق اجلامعي

(دراسات عليا) بنسبة ( )%39.2يليهم اجلامعيني بنسبة ( )%36.4يليهم الذين
مستواهم التعليمي متوسط بنسبة ( )%18.4واالبتدائي بنسبة ( )%3.7وأخري ًا

الثانويني بنسبة ()%2.3

ابتدائي
%4
ثانوي
%2

املستوى التعليمي
متوسط
%19
جامعي
%36

دراسات عليا
%39

وقد كانت غالبية أعامرهم (من  20إىل أقل من  30سنة) وذلك بنسبة ( )%53.5يليهم
الذين تقع أعامرهم ضمن الفئة (أقلمن  20سنة) وذلك بنسبة ( )%26.3أخري ًا نجد

الفئتني العمريتني (من  30إىل أقل من  40سنة) و (من  50سنة فأكثر) بنفس النسبة

()%10.1

العمر

من  50سنة فأكثر
%26

اقل من  20سنة
%26
من  20إىل اقل من  30سنة
%54
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وقد كان عدد سنوات زواج أفراد العينة ترتاوح بني (من  10إىل  20سنة) بنسبة

( )%27.6يليهم (من  5إىل  10سنوات) بنسبة ( )%25.8ويف املرتبة الثالثة (أكثر
من  20سنة) بنسبة ( )%20.7وأخري ًا الذين كانت مدة زواجهم أقل من سنة بنسبة

()%7.4

أقل من سنة
%7
من سنة إىل مخس سنوات
%18

عدد سنوات الزواج
اكثر من  20سنة
%21

من  5إىل  10سنوات
%26

من  10إىل  20سنة
%28

وقد كانت نسبة أفراد العينة الذين اتصلوا باجلمعيات اخلريية طلب ًا لالسرتشاد

( )%62.2بينام الذين اتصلوا باملراكز اخلاصة بلغت نسبتهم ( )%37.8بينام كان عدد
مرات االتصال طلب ًا لالسرتشاد (مرة واحدة) بنسبة ( )%60.4أما الذين اتصلوا أكثر

من مرة فقد كانت نسبتهم (.)%39.6

جهة االتصال لالسرتشاد
اجلمعيات اخلريية
%62
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%38
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توصيف االستبانة:

االستبانة من تصميم الباحثة تم االستفادة يف تصميمها من الدراسات السابقة التي

تناولت موضوع هذه الدراسة ،وتتكون من جزأين
الجزء االول:

ويتكون من املعلومات الشخصية لعينة الدراسة وتشمل اخلصائص الديموغرافية للعينة
(املستوى التعليمي ،العمر ،عدد سنوات الزواج ،جهات االتصال طلب ًا لالسرتشاد،
وعدد مرات االتصال)

الجزء الثاني:

ويتكون من ست أبعاد عىل النحو التايل:

البعد األول :اجلانب الديني واألخالقي :وقد وضعت عبارات هذا البعد ملعرفة دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤدية للطالق ،
من وجهة نظر أفراد العينة واشتمل عىل ( )4فقرات كام يف امللحق.

البعد الثاين :اجلانب السلوكي :وقد وضعت عبارات هذا البعد ملعرفة دور اإلرشاد

اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية السلوكي املؤدية للطالق من وجهة نظر
أفراد العينة واشتمل عىل ( )5فقرات كام يف امللحق .

البعد الثالث :اجلانب النفيس :وقد وضعت عبارات هذا البعد ملعرفة دور اإلرشاد

اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق وجهة نظر أفراد

العينة واشتمل عىل ( )5فقرات كام يف امللحق

البعدالرابع:اجلانب االجتامعي :وقد وضعت عبارات هذا البعد ملعرفة دور اإلرشاد

اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق من وجهة نظر
أفراد العينة واشتمل عىل ( )6فقرات كام يف امللحق .
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البعداخلامس :اجلانب االقتصادي :وقد وضعت عبارات هذا البعد ملعرفة دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق من
وجهة نظر أفراد العينة واشتمل عىل ( )4فقرات كام يف امللحق.

البعد السادس :اجلانب الثقايف والرتبوي :وقد وضعت عبارات هذا البعد ملعرفة دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق من

وجهة نظر أفراد العينة وأشتمل عىل ( )5فقرات كام يف امللحق .
طريقة تصحيح المقياس:

تم بناء املقياس عىل طريقة ليكرت ذو التدرج الثالثي ،وقامت الباحثة بإعطاء الوزن

املناسب ألمهية كل عبارة من عبارات املقياس ذو اإلجابات املغلقة املكون من ثالث
عبارات تعادل ثالث أوزان حسب اجلدول التايل:
العبارة
الوزن

حمايد

موافق

2

3

غري موافق
1

صدق وثبات أداة الدراسة:

الصدق التجريبي:

قامت الباحثة باختبار معامل الصدق التجريبي ،وذلك عن طريق استخدام معادلة
االرتباط لبريسون بني فقرات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة ،واتضح أن هناك
ارتباطا بني فقرات االستبانة والدرجة الكلية واجلدول التايل يبني النتائج:
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جدول رقم ( )3-3معامالت ارتباط بريسون لكل فقرة مع الدرجة الكلية لالستبانة
العبارة درجة االرتباط العبارة درجة االرتباط العبارة درجة االرتباط العبارة درجة االرتباط
1

)**(.363

9

3

)**(.558

11

2

4

5

6

7

8

)**(.354

)**(.335

)**(.363

)**(.612

)**(.686

)**(.456

)**(.522

16

)**(.703

23

)**(.589

)**(.693

18

)**(.591

25

)**(.658

10

)**(.735

12

)**(.721

13

14

15

)**(.667

)**(.598

)**(.587

17

19

20

21

22

)**(.652

)**(.616

)**(.729

)**(.563

)**(.685

24

26

27

28

29

)**(.646

)**(.694

)**(.668

)**(.545

)**(.444

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

من اجلدول السابق نجد أن درجات االرتباط بني فقرات االستبانة والدرجة الكلية
كانت كلها دالة إحصائي ًا عند مستوى ( )0.01مما يدل عىل صدق االتساق الداخيل
أو الصدق التجريبي لالستبانة وقد كان االرتباط يف غالبية الفقرات ارتباط قوى مع

الدرجة الكلية لالستبانة.
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ثم قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بني كل بعد واملقياس ككل (صدق
التكوين) فكانت النتائج كام ييل:

جدول رقم ( )3-4معامالت االرتباط بني درجات
أبعاد االستبانة والدرجة الكلية

رقم

األبعـــاد

2

اجلانب السلوكي

4

اجلانب االجتامعي

1

اجلانب الديني واألخالقي

)**(.649

اجلانب النفيس

)**(.878

3
5

6

قيمة معامل االرتباط

اجلانب االقتصادي

اجلانب الثقايف والرتبوي

)**(.777
)**(.916

)**(.830
)**(.854

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

يتضح من اجلدول رقم ( )3-4أن هناك ارتباطا إجيابيا قوي بني أبعاد االستبيان ككل،

مما يدل عىل صدق االستبانة يف قياس ما وضعت ألجله.
ثبات أداة الدراسة:

قامت الباحث بحساب ثبات االستبانة عن طريق التجزئة النصفية والتي يستخدم يف

حساهبا درجات النصفني (حيث تقسم االستبانة إىل أسئلة فردية وأسئلة زوجية)،ومن

ثم يتم حساب معامل االرتباط بينهام ،وقد قامت الباحثة باستخراج هذا املعامل،
باستخدام الربنامج اإلحصائي  ،SPSSكام قامت الباحثة بحساب الثبات أيض ًا

باستخدام معادلة الفا كرونباخ

Alpha

 Cronbachوالتي تعتمد عىل تباينات أسئلة

االختبار ،وتشرتط أن تقيس بنود االختبار سمة واحدة فقط ،ولذلك قامت الباحثة
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بحساب معامل الثبات لكل بعد عىل انفراد ،ثم قامت بحساب معامل ثبات االستبانة
ككل واجلدول التايل يوضح النتائج:

جدول رقم ( )3-5معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي
ألفا كرونباخوالتجزئة النصفية

األبعــاد

التجزئة النصفية

قيمة ألفاكرونباخ

0.66

0.72

اجلانب الديني واألخالقي

0.61

اجلانب النفيس

0.77

اجلانب السلوكي

0.69

اجلانب االجتامعي

0.77

اجلانب االقتصادي

0.81

اجلانب الثقايف والرتبوي
الدرجة الكلية لالستبانة

0.79

0.69

0.84

0.79

0.73

0.75

0.93

من اجلدول رقم ( )3-5نجد أن معامل الثبات لألداة ككل بلغ حسب معامل ألفا
كرونباخ ()0.93بينام بلغ حسب معامل التجزئة النصفية ( )0.79وهذه القيم عالية
جد ًا وهي داللة جيدة عىل ثبات االستبانة .بينام تراوحت معامالت الثبات حسب
معامل الفا كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة بني ( )0.84–0.69وحسب التجزئة

النصفية ()0.81–0.61

يستنتج مما سبق أن أداة الدراسة أوفت بالرشوط السيكومرتية للمقياس اجليد ،وأهنا

تفي بأغراض الدراسة.
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النتائج الخاصة بمتغيرات الدراسة

أو ً
ال :الجانب األخالقي الديني:

جدول( )4-1اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤدية للطالق

1

يوجه اإلرشاد اهلاتفي الزوجة إىل حسن الطاعة
والعرشة للزوج.

املتوسط

االنحراف املعياري

م

العبارة

2.8

040039

2

يركز اإلرشاد اهلاتفي عىل أمهية فهم احلقوق
والواجبات بني الزوجني

2.9

030548

3

يبني اإلرشاد اهلاتفي للزوجة العواقب املرتتبة
للتجاوزات الرشعية

2.8

043028

4

يؤكد اإلرشاد اهلاتفي عىل رضورة التسامح بني
الزوجني

2.9

031429

2.9

0.3626

املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( )4-1أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤديةللطالق
بلغ ( )2.9وبلغ االنحراف املعياري الكىل ( )0.3626وهذه الدرجة تشري إىل أن

أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض معدل املشكالت األرسية
األخالقية الدينية املؤدية للطالق.

وبرتتيب استجابات أفراد العينة حول عبارات دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
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املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤدية للطالق نجد أن العبارة (يركز اإلرشاد

اهلاتفي عىل أمهية فهم احلقوق والواجبات بني الزوجني) والعبارة (يؤكد اإلرشاد
اهلاتفي عىل رضورة التسامح بني الزوجني) حلتا يف املرتبة األوىل بمتوسط ()2.9
كأبرز العبارات التي تظهر دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

األخالقية الدينية املؤدية للطالق .وجاءت العبارة (يوجه اإلرشاد اهلاتفي الزوجة إىل

حسن الطاعة والعرشة للزوج) والعبارة (يبني اإلرشاد اهلاتفي للزوجة العواقب املرتتبة
للتجاوزات الرشعية) يف املرتبة الثانية بمتوسط (.)2.8

وبالتايل فإن استجابات أفراد العينة تعني أهنم يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف
خفض معدل املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤدية للطالق.

وتفرس الباحثة ذلك عىل رضورة تأهيل املستشارينالذين يلجأ إليهم األشخاص من
حيث العلم والعقل واحلكمة والتأصيل الرشعي الصحيح ،إضاف ًة إىل خمافة اهلل ،حيثإن

مسؤولية االستشارة واختيار من يسأله املسرتشدون تقع يف املقام األول عىل الفرد
نفسه،حيث إن من املمكن تفاقم املشكلة وتزايدها إذا تم عالجها من أشخاص غري

مؤهلني وليس لدهيم الوازع الديني القوي  ،والدراية التامة بأهم احلقوق والواجبات

بني الزوجني.
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ثانيًا :الجانب السلوكي:

جدول( )4-2اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية السلوكية املؤدية للطالق

1

حيذر اإلرشاد اهلاتفي من إدخال األبناء يف املشكالت
الزوجية.

املتوسط

االنحراف املعياري

م

العبارة

2.9

034799

2

حيذر اإلرشاد اهلاتفي املرأة من استخدام لغة اجلسد
السلبية( .النظرات املؤدية لالزدراء)

2.8

051542

3

يقلل اإلرشاد من املامرسات السلوكية اخلاطئة عند
الزوجات يف مواجهة املشكالت.

2.8

045981

4

يؤكد اإلرشاد اهلاتفي عىل أمهية اعتناء املرأة بزينتها.

2.9

041148

5

يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل توعية الزوجة بخطورة العناد
مع الزوج.

2.8

042313

2.8

0.4316

املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( )4-2أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول دور اإلرشاد

اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية السلوكية املؤديةللطالق بلغ ()2.82.9
وبلغ االنحراف املعياري الكىل ( )0.4316وهذه الدرجة تشري إىل أن أفراد العينة
يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض معدل املشكالت األرسية السلوكية
املؤدية للطالق.

وبرتتيب استجابات أفراد العينة حول عبارات دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية السلوكية املؤدية للطالق نجد أن العبارة (حيذر اإلرشاد اهلاتفي من
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إدخال األبناء يف املشكالت الزوجية) والعبارة (يؤكد اإلرشاد اهلاتفي عىل أمهية اعتناء
املرأة بزينتها) حلتا يف املرتبة األوىل بمتوسط ( )2.9كأبرز العبارات التي تظهر دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية السلوكية املؤدية للطالق .وجاءت
العبارة (حيذر اإلرشاد اهلاتفي املرأة من استخدام لغة اجلسد السلبية( .النظرات املؤدية
لالزدراء)والعبارة (يقلل اإلرشاد من املامرسات السلوكية اخلاطئة عند الزوجات يف
مواجهة املشكالت ).والعبارة (يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل توعية الزوجة بخطورة

العناد مع الزوج) يف املرتبة الثانية بمتوسط (.)2.8

وبالتايل فإن استجابات أفراد العينة تعني أهنم يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف
خفض معدل املشكالت األرسية السلوكية املؤدية للطالق.

وهنا تفرس الباحثة ذلك باإلضافة إىل الدور املقدم من اهلاتف اإلرشادي برضورة إنشاء
دورات وندوات وحمارضات تربوية ،وأرسية ،تسهم يف استقرار املجتمع وزيادة الوعي

به ،رضورة إنشاء مراكز متخصصة لإلرشاد الزواجي واألرسي يف خمتلف مناطق
اململكة تعنى بتقديم اخلدمات اإلرشادية قبل وبعد الزواج إلكساب مهارات احلياة
الزوجية وأساليب حتقيق التوافق وفنيات التعامل بني الزوجني .وهذا ما أكدته دراسة

(اجلهني)2005،
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ثالثًا :الجانب النفسي:

جدول ( )4-3اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق

م

العبارة

املتوسط

االنحراف املعياري

1

خيفف اإلرشاد اهلاتفي من حدة القلق الدائم والتوتر
النفيس.

2.7

052290

2

يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل تقليل الشعور بالظلم
واحلرمان لدى الزوجات.

2.6

056291

3

يعزز اإلرشاد اهلاتفي من االستقرار (السكن) النفيس.

2.8

048343

2.8

046083

2.5

049541

 4يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل توعية الزوجة بأرضار الغرية .
5

يشجع اإلرشاد اهلاتفي عىل التعبري عن الذات.
املتوسط العام

2.7

0.5051

يتضح من اجلدول ( )4-3أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية النفسية املؤديةللطالق بلغ ()2.7

وبلغ االنحراف املعياري الكىل ( )0.5051وهذه الدرجة تشري إىل أن أفراد العينة
يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض معدل املشكالت األرسية النفسية

املؤدية للطالق.

وبرتتيب استجابات أفراد العينة حول عبارات دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق نجد أن العبارة (يعزز اإلرشاد اهلاتفي

من االستقرار (السكن) النفيس) والعبارة (يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل توعية الزوجة
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بأرضار الغرية) حلتا يف املرتبة األوىل بمتوسط ( )2.8كأبرز العبارات التي تظهر دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق .وجاءت
العبارة (خيفف اإلرشاد اهلاتفي من حدة القلق الدائم والتوتر النفيس) يف املرتبة الثانية

بمتوسط ( )2.7بينام حلت العبارة (يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل تقليل الشعور بالظلم
واحلرمان لدى الزوجات) يف املركز الثالث بمتوسط ( )2.6وحلت العبارة (يشجع
اإلرشاد اهلاتفي عىل التعبري عن الذات) يف املرتبة الرابعة واألخرية بمتوسط (.)2.5

وبالتايل فإن استجابات أفراد العينة تعني أهنم يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف
خفض معدل املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق.

وتفرس الباحثة ذلك بأن أبرز دور للهاتف اإلرشادي هو الدعم والتعزيز والتنفيس
للمسرتشدين ،كذلك يقوم اهلاتف اإلرشادي بدور إجيايب يف ختفيف اهلموم  ،وتعزيز

ثقة املرشدين مما جيعلهم يف حالة نفسية جيدة قادرة عىل العطاء .وهذا ما أكدته دراسة

( )Hines، 2007و ()Young ،2009
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رابعًا :الجانب االجتماعي:

جدول ( )4-4اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق

م

العبارة

املتوسط

االنحراف املعياري

1

يساعد اإلرشاد اهلاتفي عىل تعزيز مبدأ االحرتام بني
الزوجني.

2.9

037507

2

يقلل اإلرشاد اهلاتفي من املشكالت الناجتة بني الزوجة
وأهل الزوج.

2.7

053988

3

يقدم اإلرشاد اهلاتفي الدعم الالزم لتجاوز املشكالت
الناجتة عن التعدد.

2.5

066609

4

يبني اإلرشاد اهلاتفي للمرأة العاملة ما عليها من
مسؤوليات جتاه أرسهتا.

2.8

048343

2.6

060139

2.6

062882

2.7

0.5491

يعالج اإلرشاد اهلاتفي مشكلة االنطوائية وعدم االنسجام
5
مع املجتمع.
6

يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف تقليص مشكلة الفراغ عند
الزوجات.
املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( )4-4أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول دور اإلرشاد

اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤديةللطالق بلغ ( )2.7وبلغ
االنحراف املعياري الكىل ( )0.5491وهذه الدرجة تشري إىل أن أفراد العينة يوافقون

عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية

للطالق.
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وبرتتيب استجابات أفراد العينة حول عبارات دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق نجد أن العبارة (يساعد اإلرشاد

اهلاتفي عىل تعزيز مبدأ االحرتام بني الزوجني) حلتفي املرتبة األوىل بمتوسط ()2.9
كأبرز العبارات التي تظهر دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

االجتامعية املؤديةللطالق.وجاءت العبارة(يبني اإلرشاد اهلاتفي للمرأة العاملة ما

عليها من مسؤوليات جتاه أرسهتا) يف املرتبة الثانية بمتوسط ( )2.8بينام حلت العبارة

(يقلل اإلرشاد اهلاتفي من املشكالت الناجتة بني الزوجة وأهل الزوج) يف املركز الثالث
بمتوسط ( )2.7وحلت العبارة (يعالج اإلرشاد اهلاتفي مشكلة االنطوائية وعدم
االنسجام مع املجتمع) والعبارة (يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف تقليص مشكلة الفراغ عند
الزوجات) يف املرتبة الرابعة بمتوسط ( ، )2.5وأخري ًا حلت العبارة (يقدم اإلرشاد

اهلاتفي الدعم الالزم لتجاوز املشكالت الناجتة عن التعدد) بمتوسط (.)2.5

وبالتايل فإن استجابات أفراد العينة تعني أهنم يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف
خفض معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق.

وتفرس الباحثة ذلك عىل أن مبدأ االحرتام واحلياة االجتامعية بني الزوجني من أهم
الركائز األساسية التي تسعى املرشدات إىل غرسها يف املسرتشدات لتحقيق التوافق بني

الزوجني.
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خامسًا :الجانب االقتصادي:

جدول ( )4-5اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق

م

العبارة

1

يبني اإلرشاد اهلاتفي تأثري الظروف املادية السيئة عىل
سلوك الرجل االنفعايل.

3

يشجع اإلرشاد اهلاتفي الزوجة عىل التوفري

2

حيذر اإلرشاد اهلاتفي من اإلحلاح يف املطالب املادية

4

يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف حل املشكالت املالية.
املتوسط العام

املتوسط

االنحراف املعياري

2.7

059086

2.8

053512

2.5

067424

2.7

2.7

056570

0.5915

يتضح من اجلدول ( )4-5أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول دور اإلرشاد
اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق بلغ ()2.7

وبلغ االنحراف املعياري الكىل ( )0.5915وهذه الدرجة تشري إىل أن أفراد العينة
يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية

املؤدية للطالق.

وبرتتيب استجابات أفراد العينة حول عبارات دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل

املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق نجد أن العبارة (حيذر اإلرشاد اهلاتفي
من اإلحلاح يف املطالب املادية) حلت يف املرتبة األوىل بمتوسط ( )2.8كأبرز العبارات
التي تظهر دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية

للطالق .وجاءت العبارة (يبني اإلرشاد اهلاتفي تأثري الظروف املادية السيئة عىل سلوك
الرجل االنفعايل) والعبارة (يشجع اإلرشاد اهلاتفي الزوجة عىل التوفري) يف املرتبة الثانية
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بمتوسط ( )2.7بينام حلت العبارة (يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف حل املشكالت املالية) يف
املركز الثالث واألخري بمتوسط (.)2.5

وبالتايل فإن استجابات أفراد العينة تعني أهنم يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف
خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق.

تفرس الباحثة ذلك بأن األوضاع االقتصادية عند أكثر من نصف املجتمع تكون دون
املستوى املتوسط وهذا بالطبع قد يؤثر عىل استقرار احلياة بني الزوجني مما يشكل ضغطا
عىل الزوج وبالتايل تفاقم املشكالت وازدياد تعقيده ،فدور اإلرشاد يكمن يف تبصري
الزوجات برضورة التخفيف والتعامل الصحيح مع تلك الظروف .
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سادسًا :الجانب الثقافي والتربوي:

جدول ( )4-6اجتاهات أفراد العينة نحو دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق

م

العبارة

املتوسط

االنحراف املعياري

1

يعالج اإلرشاد اهلاتفي اختالف أساليب الرتبية بني
الزوجني.

2.7

053882

2

خيفف اإلرشاد اهلاتفي من مشكالت اختالف البيئات
بني الزوجني.

2.6

058012

3

يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف بناء
حوار إجيايب بني الزوجني

2.7

057554

4

يبرص اإلرشاد اهلاتفي الزوجات بالتعامل الصحيح مع
األبناء بجميع مراحلهم العمرية

2.9

035437

5

يوجه اإلرشاد اهلاتفي األرسة إىل أمهية حضور الربامج
واملحارضات األرسية والرتبوية

2.8

044797

2.7

0.4994

املتوسط العام

يتضح من اجلدول ( )4-6أن املتوسط العام الستجابات أفراد العينة حول دور

اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤديةللطالق
بلغ ( )2.7وبلغ االنحراف املعياري الكىل ( )0.5915وهذه الدرجة تشري إىل أن

أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض معدل املشكالت األرسية
الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق.

وبرتتيب استجابات أفراد العينة حول عبارات دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
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املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق نجد أن العبارة (يبرص اإلرشاد
اهلاتفي الزوجات عىل التعامل الصحيح مع األبناء بجميع مراحلهم العمرية) حلت يف

املرتبة األوىل بمتوسط ( )2.9كأبرز العبارات التي تظهر دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض

معدل املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق .وجاءت العبارة (يوجه

اإلرشاد اهلاتفي األرسة إىل أمهية حضور الربامج واملحارضات األرسية والرتبوية)
يف املرتبة الثانية بمتوسط ( )2.8بينام حلت العبارة (يعالج اإلرشاد اهلاتفي اختالف

أساليب الرتبية بني الزوجني) والعبارة (يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف بناء حوار إجيايب بني
الزوجني) يف املركز الثالث بمتوسط ( )2.7ويف املرتبة األخرية حلت العبارة (خيفف

اإلرشاد اهلاتفي من مشكالت اختالف البيئات بني الزوجني) بمتوسط (.)2.6

وبالتايل فإن استجابات أفراد العينة تعني أهنم يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف
خفض معدل املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق.

وتفرس الباحثة ذلك عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور فعال يف تعزيز التقارب الفكري
والتقليل من التفاوت وبيان كيفية التعامل بني الزوجني  ،كام أنه ومن خالل ما ترد

عىل اجلمعيات من مشكالت تربوية تسهم يف زيادة الشقاق واخلالف فإن هناك من هم
متخصصون يف هذا املجال لعدم تفاقم تلك املشكالت.
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الفروق في دور اإلرشاد الهاتفي في
خفض معدل المشكالت المؤدية للطالق تبعًا للمتغيرات
الديموغرافية للمسترشدين:
أو ً
ال :للمستوى التعليمي

ويوضح اجلدول رقم ( )4-7نتائج حتليل التباين وذلك ملعرفة الفروق يف دور
اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤديةللطالق تبع ًا للمستوى التعليمي
للمسرتشدين :

جدول ( )4-7اختبار ( )ANOVAدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين

االبعاد

متوسط درجات
املربعات احلرية

مصدر االختالف

جمموع
املربعات

2.623 10.493

4

بني املجموعات

5.222 20.886

4

بني املجموعات

7.876 31.502

بني املجموعات

8.153 32.610

بني املجموعات

14.265 57.059

4

بني املجموعات

7.130 28.519

4

اجلانب الديني بني املجموعات
واألخالقي داخل املجموعات 0.818 173.341
اجلانب
السلوكي
اجلانب
النفيس
اجلانب
االجتامعي
اجلانب
االقتصادي

داخل املجموعات 2.194 465.104
داخل املجموعات 3.788 803.060
داخل املجموعات 5.453 1155.952
داخل املجموعات 2.922 619.383

اجلانب الثقايف
والرتبوي داخل املجموعات 3.152 668.172
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212
212
4

212
4

212
212
212

قيمة F

مستوى
الداللة

3.208

0.014

2.380

0.053

2.079

0.085

1.495

0.205

4.883

0.001

2.262

0.064
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من اجلدول ( )4-7والذي يبني اختبار حتليل التباين ( )ANOVAنجد أنه توجد

فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الدينية واألخالقية املؤدية
للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدينحيث بلغت قيمة  )3.208( Fوبلغ

مستوى داللتها ( )0.014وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه أقل من
( )0.05وبالتايل فإنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
الدينية واألخالقية املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين.
كذلك نجد أنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت السلوكية
املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين حيث بلغت قيمة )2.380( F

وبلغ مستوى داللتها ( )0.053وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه
يساوي ( )0.05وبالتايل فإنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت السلوكيةاملؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين.

بينام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت النفسية
املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين حيث بلغت قيمة )2.079( F

وبلغ مستوى داللتها ( )0.085وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه

أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت النفسيةاملؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين.

كام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت االجتامعية
املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين حيث بلغت قيمة )1.495( F

وبلغ مستوى داللتها ( )0.205وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه

أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت االجتامعيةاملؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين.

وقد أظهرت النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
االقتصادية املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين حيث بلغت قيمة F
( )4.883وبلغ مستوى داللتها ( )0.001وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية
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نجد أنه أقل من ( )0.05وبالتايل فإنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض
معدل املشكالت االقتصاديةاملؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين.

بينام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الثقافية
والرتبوية املؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي للمسرتشدين حيث بلغت قيمة

 )2.262( Fوبلغ مستوى داللتها ( )0.064وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى

املعنوية نجد أنه أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي
يف خفض معدل املشكالت الثقافية والرتبويةاملؤدية للطالق تبع ًا للمستوى التعليمي
للمسرتشدين.
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ثانيًا :العمر

ويوضح اجلدول رقم ( )4-8نتائج حتليل التباين ؛ وذلك ملعرفة الفروق يف دور اإلرشاد
اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر للمسرتشدين :
جدول ( )4-8اختبار ( )ANOVAدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين

األبعاد

مصدر االختالف

جمموع
املربعات

بني املجموعات

8.209

بني املجموعات

23.831

بني املجموعات

32.307 96.920

3

بني املجموعات

9.218

3.073

3

بني املجموعات

24.140

8.047

2.543

اجلانب الديني بني املجموعات
واألخالقي داخل املجموعات 181.291
اجلانب
السلوكي

اجلانب النفيس
اجلانب
االجتامعي
اجلانب
االقتصادي

متوسط درجات
املربعات احلرية
848.

851.

2.736

داخل املجموعات 2.243 477.782

7.944

داخل املجموعات 3.806 810.732

داخل املجموعات 5.125 1091.642

داخل املجموعات 3.133 667.224

اجلانب الثقايف
والرتبوي داخل املجموعات 3.158 672.551

3

213
3

213
3

213
213
213
3

213

قيمة F

مستوى
الداللة

996.

396.

1.220

303.

2.087

103.

6.304

000.

981.

403.

2.548

057.

من اجلدول ( )4-8والذي يبني اختبار حتليل التباين ( )ANOVAنجد أنه ال توجد

فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الدينية واألخالقية املؤدية
للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين حيث بلغت قيمة  )0.996( Fوبلغ مستوى داللتها

( )0.396وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه أكرب من ()0.05
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وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الدينية
واألخالقية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين.

كذلك نجد أنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
السلوكية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين حيث بلغت قيمة  )1.22( Fوبلغ

مستوى داللتها ( )0.303وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه أكرب
من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت السلوكية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين.
كام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت النفسية
املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين حيث بلغت قيمة  )2.087( Fوبلغ مستوى

داللتها ( )0.103وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه أكرب من ()0.05

وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت النفسية
املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين.
بينام أظهرت النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
االجتامعية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين حيث بلغت قيمة )6.304( F

وبلغ مستوى داللتها ( )0.00وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه
أقل من ( )0.05وبالتايل فإنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل

املشكالت االجتامعية املؤدية للطالق ألعامر املسرتشدين.

وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت االقتصادية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين حيث بلغت قيمة F

( )0.981وبلغ مستوى داللتها ( )0.403وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى
املعنوية نجد أنه أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي
يف خفض معدل املشكالت االقتصادية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين.

بينام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الثقافية
والرتبوية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين حيث بلغت قيمة  )2.048( Fوبلغ
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مستوى داللتها ( )0.057وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه أكرب
من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت الثقافية والرتبوية املؤدية للطالق تبع ًا ألعامر املسرتشدين.
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ثالثًا :عدد سنوات زواج المسترشدين

ويوضح اجلدول رقم( )4-9نتائج حتليل التباين وذلك ملعرفة الفروق يف دور اإلرشاد
اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين:
جدول ( )4-9اختبار ( )ANOVAدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين

األبعاد

مصدر االختالف

جمموع
املربعات

اجلانب الديني بني املجموعات
واألخالقي داخل املجموعات

173.558

819.

داخل املجموعات

480.442

2.266

داخل املجموعات

820.028

3.868

اجلانب
السلوكي

اجلانب النفيس
اجلانب
االجتامعي
اجلانب
االقتصادي

بني املجموعات

بني املجموعات

بني املجموعات

10.276

متوسط درجات
املربعات احلرية

5.549

14.534

23.669

2.569

4

1.387

4

3.634

4

5.917

212
212
212
4

داخل املجموعات 5.495 1164.893

212

661.215

3.119

212

685.068

3.231

212

بني املجموعات

داخل املجموعات
بني املجموعات

اجلانب الثقايف
والرتبوي داخل املجموعات

15.228
11.623

3.807

2.906

4

4

قيمة F

مستوى
الداللة

3.138

016.

612.

654.

939.

442.

1.077

369.

1.221

303.

899.

465.

من اجلدول ( )4-9والذي يبني اختبار حتليل التباين ( )ANOVAنجد أنه توجد

فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الدينية واألخالقية املؤدية
للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين حيث بلغت قيمة  )3.138( Fوبلغ
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مستوى داللتها ( )0.016وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه أقل من
( )0.05وبالتايل فإنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
الدينية واألخالقية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين.

كذلك نجد أنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
السلوكية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين حيث بلغت قيمة F

( )0.612وبلغ مستوى داللتها ( )0.654وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية

نجد أنه أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض
معدل املشكالت السلوكية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين.
كام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت النفسية
املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين حيث بلغت قيمة )0.939( F

وبلغ مستوى داللتها ( )0.442وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى املعنوية نجد أنه

أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت النفسية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين.
بينام أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت االجتامعية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين حيث بلغت

قيمة  )1.077( Fوبلغ مستوى داللتها ( )0.369وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى
املعنوية نجد أنه أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي

يف خفض معدل املشكالت االجتامعية املؤدية للطالق لعدد سنوات زواج املسرتشدين.
وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت االقتصادية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين حيث

بلغت قيمة  )0.121( Fوبلغ مستوى داللتها ( )0.303وبمقارنة مستوى داللتها

بمستوى املعنوية نجد أنه أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد
اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت االقتصادية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج
املسرتشدين.
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بينام مل تظهر النتائج فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الثقافية
والرتبوية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج املسرتشدين حيث بلغت قيمة F

( )0.899وبلغ مستوى داللتها ( )0.465وبمقارنة مستوى داللتها بمستوى
املعنوية نجد أنه أكرب من ( )0.05وبالتايل فإنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي
يف خفض معدل املشكالت الثقافية والرتبوية املؤدية للطالق تبع ًا لعدد سنوات زواج
املسرتشدين.
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رابعًا :الفروق في دور اإلرشاد الهاتفي في خفض معدل
المشكالت المؤدية للطالق تبعًا الجهة التي تقدم اإلرشاد

ويوضح اجلدول رقم ( )4-10نتائج إجراء اختبار ( )Tواختبار ( )x2وذلك ملعرفة
الفروق فيدور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت املؤدية للطالق تبع ًا اجلهة
التي تقدم اإلرشاد (اجلمعيات واملراكز اخلاصة)

جدول ( )4-10اختبار ( )Tواختبار ( )x2للفروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض
معدل املشكالت املؤدية للطالق تبع ًا اجلهة التي تقدم اإلرشاد

املتغري

الفئات

اجلانب الديني اجلمعيات اخلريية
واألخالقي
املراكز خاصة

املتوسط

االنحراف
املعياري

11.54

86143.

اجلمعيات اخلريية

14.42

1.04450

اجلمعيات اخلريية

14.00

1.65268

اجلمعيات اخلريية

16.40

اجلمعيات اخلريية

10.75

اجلانب الثقايف اجلمعيات اخلريية
والرتبوي
املراكز خاصة

14.0

اجلانب
السلوكي
اجلانب
النفيس

اجلانب
االجتامعي
اجلانب
االقتصادي

املراكز خاصة

املراكز خاصة

املراكز خاصة

املراكز خاصة

11.30
13.81
13.30

15.61

10.51
13.54

1.00233
1.99880
2.34768

2.05956

2.69723

1.69048

1.89374
1.48875

2.18974

قيمة T

مستوى
الداللةSig

1.895

059.

2.722

007.

2.420

016.

2.395

017.

982.

327.

1.883

061.

من اجلدول ( )4-10نجد أن النتائج أشارت إىل عدم وجود فروق يف دور اإلرشاد
اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الدينية واألخالقية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي
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تقدم اإلرشاد حيث بلغت قيمة ( )1.89( )Tوبلغ مستوى داللتها ( )0.059وهو
أكرب من ( )0.05مما يعني أنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل
املشكالت الدينية واألخالقية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد.

بينام أظهرت النتائج وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
السلوكية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد حيث بلغت قيمة ()T

( )2.722وبلغ مستوى داللتها ( )0.007وهو أقل من ( )0.05مما يعني أنه توجد
فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت السلوكية املؤدية للطالق تبع ًا
للجهة التي تقدم اإلرشاد ،لصالح اجلمعيات اخلريية.

كذلك أظهرت النتائج وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
النفسية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد حيث بلغت قيمة ()2.420( )T
وبلغ مستوى داللتها ( )0.016وهو أقل من ( )0.05مما يعني أنه توجد فروق يف
دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت النفسية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة

التي تقدم اإلرشاد ،لصالح اجلمعيات اخلريية.

كام أظهرت النتائج وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
االجتامعية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد حيث بلغت قيمة ()T
( )2.395وبلغ مستوى داللتها ( )0.017وهو أقل من ( )0.05مما يعني أنه توجد
فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت االجتامعية املؤدية للطالق
تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد ،لصالح اجلمعيات اخلريية.

بينام مل تظهر النتائج وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
االقتصادية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد حيث بلغت قيمة ()T

( )0.982وبلغ مستوى داللتها ( )0.327وهو أكرب من ( )0.05مما يعني أنه ال

توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت االقتصادية املؤدية
للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد.
كذلك مل تظهر النتائج وجود فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت
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الثقافية والرتبوية املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد حيث بلغت قيمة ()T
( )1.883وبلغ مستوى داللتها ( )0.061وهو أكرب من ( )0.05مما يعني أنه ال

توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت الثقافية والرتبوية
املؤدية للطالق تبع ًا للجهة التي تقدم اإلرشاد.
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النتائج
أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف

خفض معدل املشكالت األرسية األخالقية الدينية املؤدية للطالق .وذلك بمتوسط
بلغ ( )2.9بانحراف معياري (.)0.3626

أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز األدوار التي يقوم هبا اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل

املشكالت األرسية الدينية املؤدية للطالق الرتكيز عىل أمهية فهم احلقوق والواجبات بني

الزوجني ،ورضورة التسامح بني الزوجني ،وتوجيه الزوجة إىل حسن الطاعة والعرشة
للزوج ،مبينا للزوجة العواقب املرتتبة للتجاوزات الرشعية يف هذا األمر.

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض

معدل املشكالت األرسية السلوكية املؤدية للطالق وذلك بمتوسط ()2.82.9
وانحراف معياري (.)0.4316

أظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

السلوكية املؤدية للطالق يتمثل يف التحذير من إدخال األبناء يف املشكالت الزوجية،
وحتذير املرأة من استخدام لغة اجلسد السلبية( .النظرات املؤدية لالزدراء) والتأكيد عىل

أمهية اعتناء املرأة بزينتها ،وحماولة تقليل السلوكيات اخلاطئة عند الزوجات يف مواجهة
املشكالت ،ومن ثم توعية الزوجة بخطورة العناد مع الزوج.

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض

معدل املشكالت األرسية النفسية املؤدية للطالق وذلك بمتوسط ( )2.7وانحراف

معياري (.)0.5051

أظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

النفسية املؤدية للطالق يتمثل يف تعزيز اإلرشاد اهلاتفي من االستقرار النفيس) والعمل

عىل توعية الزوجة بأرضار الغرية وحماولة التخفيف من حدة القلق الدائم والتوتر
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النفيس ،وبالتايل تقليل الشعور بالظلم واحلرمان لدى الزوجات وصوالً إىل مرحلة

القدرة عىل التعبري عن الذات.

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف خفض

معدل املشكالت األرسية االجتامعية املؤدية للطالق وذلك بمتوسط ( )2.7وانحراف

معياري (.)0.5491

أظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

االجتامعية املؤدية للطالق يربز من خالل مساعدة اإلرشاد اهلاتفي عىل تعزيز مبدأ
االحرتام بني الزوجني ،وتبصري املرأة العاملة بام عليها من مسؤوليات جتاه أرسهتا ،كام

يعمل عىل التقليل من املشكالت بني الزوجة وأهل الزوج ،باإلضافة إىل تقديم الدعم
الالزم لتجاوز املشكالت الناجتة عن التعدد.

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف

خفض معدل املشكالت األرسية االقتصادية املؤدية للطالق وذلك بمتوسط بلغ

( )2.7بانحراف معياري (.)0.5915

أظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

االقتصادية املؤدية للطالق يتمثل يف التحذير من اإلحلاح يف املطالب املادية ،وتبيان تأثري

الظروف املادية السيئة عىل سلوك الرجل االنفعايل ،وتشجيع الزوجة عىل التوفري.

أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون عىل أن لإلرشاد اهلاتفي دور يف

خفض معدل املشكالت األرسية الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق وذلك بمتوسط

( )2.7بانحراف معياري (.)0.5915

أظهرت نتائج الدراسة أن دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت األرسية

الرتبوية الثقافية املؤدية للطالق يتمثل يف الزوجات عىل التعامل الصحيح مع األبناء

بجميع مراحلهم العمرية ،التنبيه إىل أمهية حضور الربامج واملحارضات األرسية
والرتبوية ،فض ً
ال عن تقديم حلول ملعاجلة اختالف أساليب الرتبية بني الزوجني من

خالل بناء حوار إجيايب بني الزوجني بغرض التخفيف من مشكالت اختالف البيئات
- 91 -

دور اإلرشاد الهاتفي في خفض معدالت الطالق

بني الزوجني.

أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل

املشكالت (الدينية واألخالقية – السلوكية – االقتصادية) املؤدية للطالق تبع ًا لـ

(املستوى التعليمي للمسرتشدين) وهذا يعني أنه كلام زاد املستوى التعليمي للمسرتشد

كلام كان دور اإلرشاد اهلاتفي أكرب وأكثر إجيابية يف خفض هذه املشكالت.

أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت

(النفسية – االجتامعية – الثقافية والرتبوية) املؤديةللطالق تبع ًا لـ (املستوى التعليمي
للمسرتشدين)

أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل

املشكالت (الدينية واألخالقية – السلوكية – النفسية – االقتصادية – الثقافية والرتبوية
) املؤدية للطالق تبع ًا لـ (أعامر املسرتشدين)
أظهرت النتائج أنه توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل املشكالت

(االجتامعية) املؤديةللطالق تبع ًا لـ (أعامر املسرتشدين) وهذا يعني أنه كلام زاد عمر
للمسرتشد كلام كان دور اإلرشاد اهلاتفي أكرب وأكثر إجيابية يف خفض هذه املشكالت
االجتامعية.

أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق يف دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض معدل

املشكالت املؤديةللطالق تبع ًا لـ (عدد سنوات زواج املسرتشدين).
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التوصيات
ومن خالل النتائج التي أسفرت عن الدراسة فإن الباحثة تتقدم بعدة توصيات مقسمة

حسب الفئة كام ييل:

التوصيات الخاصة بالمسؤولين وجمعيات ومراكز رعاية وتوعية
المجتمع:

إنشاء أقسام خاصة باجلمعيات اخلريية املهتمة باألرسة وشؤوهنا ختتص بدراسة

أسباب الطالق لعالجها وتالفيها أو عىل أقل تقدير احلد من تفشيها.
تطوير املرشدين واملرشدات مهني ًا من خالل الدورات ودعم ذلك من اجلهات
احلكومية.

رصف رواتب ومكافآت ملسابقات جترى لألبحاث يف جمال اإلرشاد بشكل عام .

توعية املجتمع من خالل وسائل اإلعالم املختلفة بدور اهلاتف اإلرشادي مع

اإلعالن املستمر لتلك اخلدمة.

اختيار وانتقاء املرشدين واملرشدات األكفاء القادرين عىل أداء املهنة وحتمل صعوباهتا

عىل أساس اختبارات ومقاييس .

إنشاء مراكز خاصة لإلصالح تكون خمتصة للقضايا املعقدة بني الزوجني وإمكانية

التحويل إليها من خالل املشكالت الواردة من اهلاتف.

توفري هاتف جماين ليتسنى جلميع أفراد املجتمع االتصال وطلب املشورة.

عقد اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العايل عىل إكامل املرشدين األرسيني الذين

عىل رأس العمل من استكامل دراستهم األكاديمية وذلك من أجل النهوض باملستوى

األرسي وبالتايل استقرار املجتمع.

توجيه وزارة الرتبية والتعليم املزيد من االهتامم إىل إلزام األفراد بالتعليم النظامي

وحمو األمية.
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اهتامم املؤسسات اإلرشادية ضمن اجلمعيات وغريها بتوعية املرشدين بأساليب

التأثري والتخاطب املالئمة ملسرتشدين بمستويات تعليمية خمتلفة.

التوصيات بالمرشدين والمرشدات في خدمة اإلرشاد الهاتفي:

احلرص عىل التطوير والتدريب املستمر من خالل حضور املحارضات والندوات

واملناقشات والوسائل العلمية يف جمال اإلرشاد بشكل عام ويف فنون التعامل بني

الزوجني .

التطلع ومعرفة كل ما هو حديث يف األمور التي ختص الرتبية ملواكبة تطورات العرص

وحل املشكالت الواردة.

قراءة الكتب واالطالع علىاألبحاث والدراساتاحلديثة التي هتتم باألرسة.

الرتويح املستمر حيث إن العمل اإلرشادي من املهن اإلنسانية املجهدة التي حتتاج إىل

تنفيس للتخفيف من الضغوط الناجتة من عملهم اإلرشادي.
توصيات لكافة أفراد المجتمع :

طلب االستشارة من جهة رسمية معتمدة وعدم االلتفات لالستشارات املزيفة من

املواقع الفاسدة وغريها.

احلرص عىل التطوير وحضور الدورات يف فنون التعامل يف احلياة األرسية.
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المالحق

االستبانه في صورتها النهائية

أداة الدراسة يف صورهتا النهائية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعد:

خدمة اإلرشاد اهلاتفي هي خدمة مقدمة من اجلمعيات اخلريية ومراكز متكني واستقرار

األرسة واملجتمع .وتسهم يف حل الكثري من املشكالت األرسية والرتبوية واالجتامعية
بكل رسية وخصوصية دون اللجوء جلهات قضائية .ومن اجل ذلك قامت الباحثة ببناء
هذه االستبانة لتبني دور اإلرشاد اهلاتفي يف خفض املشكالت املؤدية للطالق.

فنرجو ممن استفادت من هذه اخلدمة املشاركة بكل دقة وموضوعية.

علام بأن مجيع املعلومات حتفظ برسية تامة وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

فقط.
ِ
ولك مني جزيل الشكر

الباحثة  /نوف الفايدي
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البيانات األولية
العمر:
أصغرمن  20سنة .
من  20اىل  30سنة.
من  31اىل  40سنة .
من  41اىل  50سنة .
أكربمن  50سنه .
املستوى التعليمي:
ابتدائي .
متوسط .
ثانوي .
جامعي .
دراسات عليا .
عدد سنوات الزواج:
أقل من سنة .
من سنة إىل  5سنوات .
من مخس سنوات إىل  10سنوات .
من  10سنوات إىل  20سنة .
أكثرمن  20سنة .
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جهة االتصال باهلاتف اإلرشادي:
اجلمعيات اخلريية .
مراكز خاصة .
عدد مرات االتصال باهلاتف اإلرشادي:
مرةواحدة .
أكثرمن مرة .
أي املشكالت التالية تم االتصال من أجلها:
(يمكن اختيار أكثر من فقرة):
دينية.
سلوكية .
نفسية .
اقتصادية .
اجتامعية .
تربوية
غريذلك .
هل للهاتف اإلرشادي دور يف تقليل املشكلة وتالفيها:
نعم .
ال .
إىل حدما .
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يتكون االستبيان من  29فقرة ارجو اإلجابة عليها بموضوعية
ودقة وعدم ترك أي فقرة دون استكمال:
موافق

الفقرة
 -1يوجه اإلرشاد اهلاتفي الزوجة إىل حسن الطاعة والعرشة للزوج.
 -2يركز اإلرشاد اهلاتفي عىل أمهية فهم احلقوق والواجبات بني الزوجني
 -3يبني اإلرشاد اهلاتفي للزوجة العواقب املرتتبة للتجاوزات الرشعية.
 -4يؤكد اإلرشاد اهلاتفي عىل رضورة التسامح بني الزوجني
 -1حيذر اإلرشاد اهلاتفي من إدخال األبناء يف املشكالت الزوجية.
 -2حيذر اإلرشاد اهلاتفي املرأة من استخدام لغة اجلسد السلبية.
(النظرات املؤدية لالزدراء)
 -3يقلل اإلرشاد من املامرسات السلوكية اخلاطئة عند الزوجات يف
مواجهة املشكالت.
 -4يؤكد اإلرشاد اهلاتفي عىل أمهية اعتناء املرأة بزينتها.
 -5يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل توعية الزوجة بخطورة العناد مع الزوج.
 -1خيفف اإلرشاد اهلاتفي من حدة القلق الدائم والتوتر النفيس.
 -2يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل تقليل الشعور بالظلم واحلرمان لدى
الزوجات.
 -3يعزز اإلرشاد اهلاتفي من االستقرار (السكن) النفيس.
 -4يعمل اإلرشاد اهلاتفي عىل توعية الزوجة بأرضار الغرية .
 -5يشجع اإلرشاد اهلاتفي عىل التعبري عن الذات.
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دراسة تطبيقية على عينة من المستفيدات من الهاتف اإلرشادي بالجمعيات الخيرية

 -1يساعد اإلرشاد اهلاتفي عىل تعزيز مبدأ االحرتام بني الزوجني.
 -2يقلل اإلرشاد اهلاتفي من املشكالت الناجتة بني الزوجة وأهل الزوج.
 -3يقدم اإلرشاد اهلاتفي الدعم الالزم لتجاوز املشكالت الناجتة عن
التعدد.
 -4يبني اإلرشاد اهلاتفي للمرأة العاملة ما عليها من مسؤوليات اجتاه
أرسهتا.
 -5يعالج اإلرشاد اهلاتفي مشكلة االنطوائية وعدم االنسجام مع املجتمع.
 -6يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف تقليص مشكلة الفراغ عند الزوجات.
 -1يبني اإلرشاد اهلاتفي تأثري الظروف املادية السيئة عىل سلوك الرجل
االنفعايل.
 -2حيذر اإلرشاد اهلاتفي من اإلحلاح يف املطالب املادية
 -3يشجع اإلرشاد اهلاتفي الزوجة عىل التوفري
 -4يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف حل املشكالت املالية.
 -1يعالج اإلرشاد اهلاتفي اختالف أساليب الرتبية بني الزوجني.
 -2خيفف اإلرشاد اهلاتفي من مشكالت اختالف البيئات بني الزوجني.
 -3يسهم اإلرشاد اهلاتفي يف بناء حوار إجيايب بني الزوجني
 -4يبرص اإلرشاد اهلاتفي الزوجات عىل التعامل الصحيح مع األبناء
بجميع مراحلهم العمرية
 -5يوجه اإلرشاد اهلاتفي األرسة إىل أمهية حضور الربامج واملحارضات
األرسية والرتبوية
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المحكمون للمقياس
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